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 خواننده گرامی:

دي سازمان برنامه و بودجه کشور، با یی و تولیربنایاران معاونت فنی، امور زکمانین و پیی، مشاوریامور نظام فنی اجرا
ن ضابطه کرده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور یه ایاستفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به ته

ي که براي تهیه این نشریه صرف شده است، این مجموعه مصون از علیرغم تالش، دقت و وقت زیادعرضه نموده است. 
وجود اشکال و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست 

 شود موارد اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. می

اسان سازمان پیشنهادهاي دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در متن نشریه، با همفکري کارشن
نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع 

الم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا برداري عموم، اع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور براي بهره
است که در صورت هرگونه  کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده

رو همواره مطالب صفحات داراي تاریخ ن تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از ای
 دیدتر معتبر خواهد بود.ج

ر گزارش یصورت ز ال فنی، مراتب را بهکراد و اشیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایاز شما خواننده گرامی صم
 د:ییفرما

 sama.nezamfanni.ir د: یدر سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت نام فرمای -1

 د.یل فرماییمکبراي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري ت پس از ورود به سامانه سما و -2

 د.یبه بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمای -3

 د.ییشماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص نما -4

 د.ییان نمایصورت خالصه ب ایراد مورد نظر را به -5

 د.ییگزینی ارسال نماان متن اصالح شده را براي جایکدر صورت ام -6

 شود. یم یاري و دقت نظر جنابعالی قدردانکش از همیشاپیپ

 

 

 

راي م شانی ب  33271مرکز تلفن  -شاه علیتهران، میدان بهارستان، خیابان صفیاتبه : کن

      ریزي کشور، امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه

Email: nezamfanni@mporg.ir                                             web: nezamfanni.ir 
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 پیشگفتار 

مقاطع زمانی  هاي صنعتی در هاي جدید و نوآوري آوري هاي فنی با توجه به فن روزآوري نشریات و دستورالعمل به

هاي قانونی  ناپذیر است. سازمان برنامه و بودجه کشور در راستاي وظایف و مسئولیت مختلف، امري ضروري و اجتناب

ه مورخ  33497/ت 42339قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره  23براساس ماده 

مشخصات فنی "با عنوان  110-2در نشریه شماره  دومو تجدید نظر  هیأت محترم وزیران) اقدام به بازنگري 20/4/1385

نموده است. این مشخصات فنی به  "فیان ضعیجر: تأسیسات برقی دومجلد  -عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان

منظور ارتقاء دانش فنی متخصصین و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی در معیارهاي طراحی، نظارت و اجراي 

ها و  ها و استفاده از لوازم و مصالح برقی استاندارد و همچنین رعایت اصول، روش ساختمانف یان ضعیجرسیسات برقی تا

فنون اجرایی متناسب با تجهیزات کاربردي و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین شده است. بدیهی است 

ها، تأمین ایمنی الزم، اطمینان از دوام و عمر مفید  قاي کیفیت طرحکه استفاده از این گونه ضوابط و معیارها متضمن ارت

 تأسیسات و صرفه اقتصادي است. 

ر ین ضوابط سایی، با تبیش قبلیرایضوابط ارائه شده در و یروز رسان ضمن بهسعی شده است  يبازنگردر این   

ه کنترل تردد کن مدار بسته و یجاز، دوربر می، ورود غیق، اعالم خطر صوتیشف و اعالم حرکمانند  یاتیح يها ستمیس

 هاي سایر کاستیوقوع حوادث ناگوار دارد،  از يریگ شیها و پ ساختمان یمنیش ایدر افزا ییر بسزایآن تاث يطرح و اجرا

جامع، مستند  ییمعتبر، محتوا یالملل نیو ب یمل ياز استانداردها يریگ با بهرهو  شدهفنی داخلی برطرف  ضوابط و كمدار

 . ارائه شود متخصصین شاغل در حوزه تاسیسات برقیروز جهت استفاده  و به

برق جریان  این مجموعه حاوي مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات
ل یمکتو  بوده ها در ساختمانتأسیسات  نیا اندازي دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه نیهمچنضعیف و 

مشخصات فنی عمومی و " يها ب با عنوانیبه ترت جلديسه این مجموعه سوم اول و  در جلدضوابط ارائه شده  نندهک
مشخصات فنی عمومی و اجرایی  "و  "سطو متو فیضع فشار: تأسیسات برقی اولجلد  -اجرایی تأسیسات برقی ساختمان

  است.  " و ... يا انهیرا يها هکشب: سومجلد  -تأسیسات برقی ساختمان

 هاي ها، نهادها و شرکت کنندگان این نشریه و تمام سازمان به این وسیله از تهیه يدیو تول ییربنای، امور زیفنمعاونت 
گزاري و  سپاس اند این معاونت را در جهت تکمیل آن یاري نموده نظرهاي اصالحی و ارشادي مهندسی مشاور که با اظهار

 .قدردانی نموده، موفقیت و توفیق آنان را از درگاه ایزد منان خواستار است

 امانی همدانی حمید  

                                                                                                                   يدیمعاون فنی، امور زیربنایی و تول 

 1401 زییپا   

تعالی باسمه  
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 139 يریصوستم نظارت تیبان در سیو نسخه پشت یگانیبا  -  29 -3 جدول

 140 ره شودید ذخیبا يریستم نظارت تصویکه در س یسوابق  -  30 -3 جدول

 141 يریستم نظارت تصویدر س یش اتصاالت داخلیالزامات پا  -  31 -3 جدول

 142 يریستم نظارت تصویت سیمختلف امن يها ص تمپر در درجهیتشخ  -  32 -3 جدول

 143 ها د اعتبار دادهییتا  -  33 -3 جدول

 143 سانکیت یدرجه امن يت دو با توابع دارایدرجه امن يدارا يریستم نظارت تصویس کیمثال جدول مشخصات   -  34 -3 جدول

 144 ت متفاوتیدرجه امن يت دو با توابع دارایدرجه امن يدارا يریستم نظارت تصویس کیمثال جدول مشخصات   -  35 -3 جدول

 145 مختلف یدر سطوح دسترس یدسترس يمجوزها  -  36 -3 جدول

 145 مختلف یتیامن يها در درجه یدسترس يدهایتعداد کل  -  37 -3 جدول

 155 متفاوت يها فرد در رزولوشن کیر یدرصد ارتفاع تصو  -  38 -3 جدول

 156 نیسوژه در انتخاب دورب يگذاراز هدف ییها نمونه  -  39 -3 جدول
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 157 نیسوژه در انتخاب دورب يگذاراز هدف ییها نمونه  -  40 -3 جدول

 168 مشخصات آزمون  -  41 -3 جدول

 182 یکیستم کنترل تردد الکترونیاز جهت سیه مورد نیمنبع تغذ  -  42 -3 جدول

 190 الزامات رابط درگاه  -  43 -3 جدول

 191 گر و اعالم الزامات مربوط نشان  -  44 -3 جدول

 194 صیالزامات تشخ  -  45 -3 جدول

 196 گنال تهاجمیالزامات س  -  46 -3 جدول

 196 فرمان کیالزامات مربوط به لغو کردن   -  47 -3 جدول

 199 ستمیس یالزامات خودحفاظت  -  48 -3 جدول

 201 هیالزامات منبع تغذ  -  49 -3 جدول

 227 ها  سطح نویز معمول تصرف  -  1 -4 جدول 

 247 هاي النه زنبوري و مشابه  بر روي سقفجانمایی دتکتورها  فاصله  -  2 -4 جدول

 248 فاصله جانمایی دتکتورها بر روي سقف داراي تیر یا تیرچه  -  3 -4 جدول

 259 محدودیت ارتفاع سقف جهت نصب دتکتورها  -  4 -4 جدول

 278 دوره زمانی نگهداري سیستم کشف و اعالم حریق  -  5 -4 جدول

 279 سیستم کشف و اعالم حریق هايراهنماي نشانه  -  6 -4 جدول

 302 بندي بلندگوي اضطراري در یک تصرف اداري مثالی از زون  -  1 -5 جدول

 352 ستم فراخوانیانواع س  -  1 -6 جدول

 355 یختگیها از نوع فلز ر ضخامت پوشش دستگاه  -  2 -6 جدول

 356 محفظه يضخامت ورق فلز  -  3 -6 جدول

 360 ها دستگاه یداخل يمختلف اجزا يها ن قسمتیب حداقل فواصل  -  4 -6 جدول

 60RT 388مقایسه مقادیر مختلف   -  1 -7 جدول

 389 ها  ها و جمله  پذیري هجاها (بخش)، کلمه  دركو درصد  STIجدول مقادیر   -  2 -7 جدول

 STI 389در مقایسه با  ALcons%مقادیر   -  3 -7 جدول

 390 اي  هاي صوتی خانگی و حرفه  سیگنال حداکثر دامنه ولتاژ  -  4 -7 جدول

 393 ولت 5به ازاي تقسیم ولتاژ  bit24و  bit8 ،bit16هاي   مقادیر خطا در رزولوشن  -  5 -7 جدول

 393 برداري و پهناي باند براي کاربردهاي مختلفجدول فرکانس نمونه  -  6 -7 جدول

 405 دریافت متفاوتها با الگوهاي   مقایسه بین میکروفن  -  7 -7 جدول
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 433 باندهاي فرکانسی اکوالیزر  -  8 -7 جدول

 439 هاي دوتایی و بریج  کننده قدرت امپدانس پایین در حالت  توان خروجی تقویت  -  9 -7 جدول

 440 هاي دوتایی و بریج  کننده قدرت امپدانس باال در حالت  توان خروجی تقویت  -  10 -7 جدول

 511 مختلف يوضوح و نسبت ابعاد استانداردها ،یاسام سهیمقا  -  1 -   8 جدول

 VGA 514سوکت  يها هینام و شماره پا  -  2 -   8 جدول

 DVI-I 516سوکت  يها هیپا ينام و کاربر  -  3 -   8 جدول

 HDMI 517مختلف درگاه  يها مدل يها هینام، ابعاد و تعداد پا  -  4 -   8 جدول

 HDMI 517اتصال  يها هیکاربرد پا نام و  -  5 -   8 جدول

 HDMI 518مختلف اتصال  يها له نسخهیقابل انتقال به وس ریتصو يها گنالیمشخصات س  -  6 -   8 جدول

 HDMI 519اتصال  دتریجد يها شده به نسخهامکانات اضافه  -  7 -   8 جدول

 DP 520سوکت  يها هینام و کاربرد پا  -  8 -   8 جدول

 mini DP 521سوکت  يها هینام و کاربرد پا  -  9 -   8 جدول

 523 و پروژکتوریدینمونه جدول ابعاد مختلف پرده و فاصله و کی  -  10 -   8 جدول

 DV 533مختلف کاست  يها فرمت یجدول مشخصات فن  -  11 -   8 جدول
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 ها فهرست شکل

 

 صفحه                                                                                                                                                عنوان

 8 تلفن یاصل نالیجعبه ترم  - 1 -1 شکل

 10 زوج تلفن سهو  ششکابل دو،   - 2 -1 شکل

 11RJ 14ش تلفن یف  - 3 -1 شکل

 45RJ 14انه یش شبکه رایف  - 4 -1 شکل

 15 ز و سوکت تلفنیانواع پر  - 5 -1 شکل

 15 انواع دستگاه تلفن  - 6 -1 شکل

 16 صندوق کافو ایجعبه   - 7 -1 شکل

 17 یچیپ یزوج 10و  25، 20 يها نالیترم  - 8 -1 شکل

 17 کروز نالیترم هیو پا ییتا 100 يها دسته ،یزوج 10 نالیترم  - 9 -1 شکل

 19 ز تلفنیپر یکش مینقشه س  - 10 -1 شکل

 19 انه در کنار همیز برق، تلفن و شبکه رایاتصاالت پر  - 11 -1 شکل

 24 يک مجموعه ادارینقشه تلفن و شبکه   - 12 -1 شکل

 25 تلفن (روش اول) یکش میس  - 13 -1 شکل

 27 ها. آن يریقرار گک (ب): محل یزات. شماتیک (الف): نحوه نصب تجهیشمات  - 14 -1 شکل

 28 و داخل ساختمان يورود زاتیو تجه يارتباطات نور کیشمات  - 15 -1 شکل

 28 رانیها در ا ساختمان يبر نوریشبکه ف یاز اصطالحات طراح ییها نمونه  - 16 -1 شکل

 30 واحد آپارتمان دوبلکس کیدر  یکش کابل ياجزا  - 17 -1 شکل

 31 ورود به منازل يها انواع روش  - 18 -1 شکل

 35 اودا یاگیفعال ری(الف) آنتن فعال (ب) آنتن غ  - 1 -2 شکل

 42 ییویو راد یونیزیآتنن تلو  - 2 -2 شکل

 VHF 43نمونه آنتن  کی  - 3 -2 شکل

 UHF 44نمونه آتنن  کی  - 4 -2 شکل

 UHF 44دهنده آنتن لیاجزا تشک  - 5 -2 شکل

 FM 45نمونه آتنن  کی  - 6 -2 شکل
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 45 نگهدارنده آنتن رهیبست و گ  - 7 -2 شکل

 45 الیچند نمونه کابل کواکس  - 8 -2 شکل

 46 يج ) کانکتور نر   یب ) کانکتور مادگ   Fالف ) کانکتور  - 9 -2 شکل

 46 چند نمونه واسط اتصال  - 10 -2 شکل

 47 نمونه مدوالتور آنالوگ کی  - 11 -2 شکل

 47 تالیجیور دنمونه مدوالت کی  - 12 -2 شکل

 48 باند یکننده مالتتیتقو نمونه کی  - 13 -2 شکل

 49 کننده باند پهنتینمونه تقو کی  - 14 -2 شکل

 49 يزیرکننده قابل برنامهتینمونه تقو کی  - 15 -2 شکل

 50 کنندهتیتقو شینمونه پ کی  - 16 -2 شکل

 50 یکننده انشعابمیتقس چند نمونه  - 17 -2 شکل

 51 آفچند نمونه تپ  - 18 -2 شکل

 52 یانیم زینمونه پر کی  - 19 -2 شکل

 52 آن یداخل يو نما ییانتها زینمونه پر کی  - 20 -2 شکل

 52 سنجلگناینمونه س کی  - 21 -2 شکل

 53 یهتل یونیزینمونه مبدل تلو کی  - 22 -2 شکل

 54 دهنده آن در روش اول  لیو اجزا تشک يآنتن مرکز اگرامیاز د يانمونه  - 23 -2 شکل

 55 دهنده آن در روش دوملیو اجزا تشک يآنتن مرکز اگرامیاز د يانمونه  - 24 -2 شکل

 58 دهنده آن به همراه محاسباتلیتشک يو اجزا يآنتن مرکز اگرامید ینمونه فرض کی  - 25 -2 شکل

 61 ساختمان يفلز ياجزار یبا سا يستم آنتن مرکزیس يبندهم  - 26 -2 شکل

 62 دکل یگشتاور خمش  - 27 -2 شکل

 76 سرقت مسلحانه  - 1 -3 شکل

 77 رمجازیورود غ  - 2 -3 شکل

 88 ستم هشداریس کیزات یتجه ییساده از جانما ییشما  - 3 -3 شکل

 89 ستم هشداریت در سیمختلف امن يها  درجه  - 1 -3 شکل

 91 ستم هشداریس مرکز کنترل کیاز  ییشما  - 2 -3 شکل

 92 رمجازیدتکتور هشدار ورود غ کیاز  يانمونه  - 3 -3 شکل

 92 از دتکتور هشدار سرقت مسلحانه ییها  نمونه  - 4 -3 شکل
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 93 از دتکتور تمپر يا    نمونه  - 5 -3 شکل

 95 ت دویستم هشدار در درجه امنینحوه ارتباط دتکتورها با مرکز کنترل س  - 6 -3 شکل

 96 ت سهیستم هشدار در درجه امنیها با مرکز کنترل س نحوه ارتباط دتکتور  - 7 -3 شکل

 96 زاتیتجه يگذار از عالمت یمثال  - 8 -3 شکل

 98 دیله صفحه کلیستم به وسیورود کاربر به س  - 9 -3 شکل

 103 ستم هشدارید سیصفحه کل  - 10 -3 شکل

 107 امکیافت و ارسال پیدستگاه در کیاز  يا  نمونه  - 11 -3 شکل

 118 یدتکتور مگنت  - 12 -3 شکل

 122 شهیدتکتور شکست ش  - 13 -3 شکل

 125 یدهنده صوتهشدار  - 14 -3 شکل

 129 يریستم نظارت تصویمختلف س يها  بخش  - 15 -3 شکل

 129 ساده يریط تصویمح کی  - 16 -3 شکل

 131 يریستم تصویت سیریمد  - 17 -3 شکل

 137 ت اطالعاتیش امنیبان مستقل جهت افزایساز پشت رهیذخ ياستفاده از تکنولوژ  - 18 -3 شکل

 151 یرنگ يها  نیدر دورب يدیم خودکار سطح سفیتنظ  - 19 -3 شکل

 151 دست آمدهر بهیدر تصو کینامیش دامنه دیر افزایتاث  - 20 -3 شکل

 152 دست آمدهر بهیز در تصویر نویتاث  - 21 -3 شکل

 152 ریماسکه کردن تصو  - 22 -3 شکل

 152 ریتصو يتار  - 23 -3 شکل

 153 شگریر سوژه در نمایارتفاع تصو  - 24 -3 شکل

 155 مختلف در رزولوشن پال يها  يگذارر سوژه در هدفیارتفاع تصو  - 25 -3 شکل

 158 تالیجید يویدیبه و یافتیآنالوگ در يویدیل وینمونه استفاده از مبدل جهت تبد کی  - 26 -3 شکل

 174 تحت شبکه یکیالکترون یستم کنترل دسترسیدرگاه مجهز به س کیاز  یکل يشما  - 27 -3 شکل

 177 یکیالکترون یستم کنترل دسترسیت در سیاز انتخاب درجه امن یمثال  - 28 -3 شکل

 187 یکیالکترون یستم کنترل دسترسیس یمدل مفهوم  - 29 -3 شکل

 188 یکیالکترون یستم کنترل دسترسیس یعموم يمعمار  - 30 -3 شکل

 189 ينمودار زمان بند  - 31 -3 شکل

 207 آژیر هشدار حریق  - 1 -4 لکش 
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 208 در سیستم کشف و اعالم حریق متعارف  Tکشی انشعاب   نمایش کابل  - 2 -4 لکش

 209 شده در صفحه نمایشفعال پذیر و نمایش دتکتور  کشی سیستم اعالم حریق آدرس  نمایش کابل  - 3 -4 لکش

 210 کشی سیستم اعالم حریق متعارف و عملکرد دتکتور  نمایش کابل  - 4 -4 لکش

 211 شستی اعالم حریق  - 5 -4 لکش

 212 دتکتور مکنده دودي  - 6 -4 لکش

 213 دتکتور شعله سقفی  - 7 -4 لکش

 213 دتکتور شعله دیواري  - 8 -4 لکش

 213 اي  حرارتی نقطهدتکتور   - 9 -4 لکش

 214 گیرنده -عملکرد دتکتور دودي خطی نوع فرستنده   - 10 -4 لکش

 214 کننده  عملکرد دتکتور دودي خطی نوع منعکس  - 11 -4 لکش

 216 شو  درِ خودکار بسته  - 12 -4 لکش

 220 سیستم رسته دستی  - 13 -4 لکش

 221 سیستم رسته حفاظت از جان  - 14 -4 لکش

 221 سیستم رسته حفاظت از اموال  - 15 -4 لکش

 222 لزوم استفاده از چراغ نشانگر در سیستم کشف و اعالم حریق متعارف  - 16 -4 لکش

 223 فاصله جستجو  - 17 -4 لکش

 223 چراغ نشانگر)ب  نمونه تخصیص منطقه کشف براي مناطق مجاور و غیر همجوار )الف  - 18 -4 لکش

 226 منطقه هشدار  - 19 -4 لکش

 227 تاثیر نویز زمینه در طراحی شدت صوت آژیر  - 20 -4 لکش

 229 حداقل شدت صوت آژیر در فضاهاي خوابیدن  - 21 -4 لکش

 229 تاثیر درهاي مقاوم در برابر حریق و استاندارد در طراحی شدت صوت آژیر  - 22 -4 لکش

 232 منطقه هشدار با چندین منطقه کشف  - 23 -4 لکش

 233 سناریوي تخلیه در یک ساختمان  - 24 -4 لکش

 234 ترتیب هشدار اپراتور به صورت نمونه  - 25 -4 لکش

 235 جانمایی شود. 2یا  1تواند در موقعیت   شستی اعالم حریق می - جانمایی شستی اعالم در مسیرهاي فرار  - 26 -4 لکش

 236 سازي شستی اعالم حریق  حداکثر پیمایش جهت فعال  - 27 -4 لکش

 237 حدود ارتفاع مجاز جانمایی شستی اعالم حریق  - 28 -4 لکش

 238 هاي بسته  جانمایی دتکتور دودي در پلکان  - 29 -4 لکش
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 238 ها  اي از بازشو  حداکثر فاصله جانمایی دتکتور دودي نقطه  - 30 -4 لکش

 239 جانمایی دتکتور در نورگیر سقفی  - 31 -4 لکش

 240 صحیح دتکتور در کف کاذبنصب   - 32 -4 لکش

 240 اي  دتکتورهاي دودي و حرارتی نقطه   محدوده پوشش  - 33 -4 لکش

 241 متر 2تر از جانمایی دتکتور دودي در راهروهاي با عرض کم  - 34 -4 لکش

 241 دتکتور   تاثیر شیب در محدوده پوشش  - 35 -4 لکش

 242 دار  هاي شیب  سقفجانمایی دتکتور دودي در   - 36 -4 لکش

 243 محدود مجاز جانمایی دتکتور حرارتی  - 37 -4 لکش

 243 محدوده مجاز دتکتور دودي  - 38 -4 لکش

 244 محدوده جانمایی مجاز دتکتور روي دیوار  - 39 -4 لکش

 244 % باالیی یک فضاي خالی10جانمایی دتکتور در   - 40 -4 لکش

 245 جهت جانمایی دتکتور از موانع جریان دود، گازهاي داغ  و دیواررعایت فاصله مجاز   - 41 -4 لکش

 245 رعایت فاصله مجاز جهت جانمایی دتکتور از موانع جریان دود  - 42 -4 لکش

 246 پارتیشن یا قفسه  - 43 -4 لکش

 246 موانع موجود در سقف  - 44 -4 لکش

 247 هاي کوچک  سقف افقی شامل سلول  - 45 -4 لکش

 247 ها  هاي النه زنبوري و شبیه آن  الزامات حدود فاصله و جانمایی دتکتور در سقف  - 46 -4 لکش

 248 هاي داراي تیر یا تیرچه با فاصله نزدیک  الزامات حدود فاصله و جانمایی دتکتور در سقف  - 47 -4 لکش

 248 استتکتور دودي استفاده شده ) و از د=m 3 H% ارتفاع سقف است (10تر از   مثال: عمق تیر بیش  - 48 -4 لکش

 249 هاي مشبک  جانماي دتکتور در باالي سقف  - 49 -4 لکش

 249 هاي داراي منفذ  الزامات جانمایی دتکتور روي سقف  - 50 -4 لکش

 250 دمنده   رعایت فاصله جانمایی مجاز دتکتور از دریچه  - 51 -4 لکش

 250 فضاي آزاد اطراف دتکتور  - 52 -4 لکش

 251 راهنماي انتخاب نوع و کالس دتکتور حرارتی  - 53 -4 لکش

 252 دار  هاي صاف و شیب  دهی دتکتور دودي خطی در سقف  پوشش  - 54 -4 لکش

 253 تور)کدت میجانمایی دتکتور دودي خطی (ب  - 55 -4 لکش

 253 م در طراحیمثالی از جانمایی دتکتور دودي خطی با در نظر گرفتن پارامترهاي مه  - 56 -4 لکش

 254 بندي رخ داده است  مثالی از جانمایی دتکتور دودي خطی در حالتی که پدیده الیه  - 57 -4 لکش
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 256 نحوه اجراي دتکتور حرارتی خطی جهت سرویس و نگهداري  - 58 -4 لکش

 257 جانمایی دتکتور مکنده هوا در خارج از فضاي تحت حفاظت  - 59 -4 لکش

 258 تاثیر افزایش فاصله منبع حریق از دتکتور شعله  - 60 -4 لکش

 258 اثر سایه  - 61 -4 لکش

 258 مثالی از جبران کامل اثر سایه  - 62 -4 لکش

 260 شروع حریق از واحد سمت چپ -تصرفی بدون استفاده از دتکتور کانالی   - 63 -4 لکش

 260 کند  توسط کانال سیستم تهویه به واحد (هاي) دیگر سرایت میحریق  -تصرفی بدون استفاده از دتکتور کانالی   - 64 -4 لکش

 260 استفاده از دتکتور کانالی  - 65 -4 لکش

 261 جانمایی صحیح دتکتور کانالی  - 66 -4 لکش

 262 سناریوي حریق در سیستم تهویه مطبوع  - 67 -4 لکش

 263 نصب صحیح دتکتور کانالی  - 68 -4 لکش

 264 نترل پنلحریم ک  - 69 -4 لکش

 266 نمونه یک کلید جداکننده  - 70 -4 لکش

 267 تر استفاز تخلیه یا بیش 4استفاده از کابل مقاوم در برابر حریق ارتقاء یافته در ساختمانی که داراي   - 71 -4 لکش

 268 متر 30 استفاده از کابل مقاوم در برابر حریق ارتقاء یافته در ساختمانی با ارتفاع بیش از  - 72 -4 لکش

 268 هاي سیگنال حیاتی مرتبط با مناطق دور از حریق  یک مثال از عبور کابل  - 73 -4 لکش

 270 توزیع آژیر در سیستم اعالم حریق متعارف  - 74 -4 لکش

 271 سربندي نامناسب دتکتور و آژیر  - 75 -4 لکش

 273 سناریو حریق در آسانسور  - 76 -4 لکش

 285 اضطراري میکروفون  - 1 -5 شکل

 288 یک نمونه کنترل پنل سیستم هشدار صوتی  - 2 -5 شکل

 301 بندي بلندگوهاي اضطراري زون  - 3 -5 شکل

 303 هاي از بلندگوهاي مورد استفاده در سیستم هشدار صوتی نمونه  - 4 -5 شکل

 304 فاصله مجاز بین بلندگوهاي سقفی  - 5 -5 شکل

 EN54-16 306کننده مطابق استاندارد  تقویتهایی از  نمونه  - 6 -5 شکل

 308 هاي اضطراري اي از میکروفون نمونه  - 7 -5 شکل

 309 مثالی از پیکتوگرام براي فاصله میکروفون استاندارد تا دهان  - 8 -5 شکل

 309 مثالی از پیکتوگرام براي فاصله نزدیک میکروفون به دهان  - 9 -5 شکل
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 310 از یک کابین آکوستیکاي  نمونه  - 10 -5 شکل

 310 اي از اتاق آکوستیک نمونه  - 11 -5 شکل

 319 هایی از منبع تغذیه کمکی (خارجی) نمونه  - 12 -5 شکل

 335 نگیب از راست به چپ ساده و کدیبه ترت یپنل آوابر صوت  - 1 -6 شکل

 336 یآوابر صوت يها ستمیس یک نمونه کابل ارتباطی  - 2 -6 شکل

 336 یستم آوابر صوتیه سینمونه منبع تغذ کی  - 3 -6 شکل

 338 توکار پنل يها یقوط   از يا  نمونه  - 4 -6 شکل

 339 ریصوت و تصو یارتباط يها چند نمونه کابل  - 5 -6 شکل

 340 کپارچهیصورت  صورت مجزا (ب) به (الف) به گر شیو نما یمجموعه گوش  - 6 -6 شکل

 341 یمرکز نگهبان ای تیامن تیریددستگاه م  - 7 -6 شکل

 342 پنل آوابر تحت شبکه  - 8 -6 شکل

 PoE 343 چیو سو هیمنبع تغذ  - 9 -6 شکل

 343 تایکننده ولتاژ از دجدا  - 10 -6 شکل

 343 شبکه یکابل ارتباط  - 11 -6 شکل

 344 کپارچهیصورت  صورت مجزا (ب) به تحت شبکه (الف) به گر شیو نما یمجموعه گوش  - 12 -6 شکل

 345 تحت شبکه یمرکز نگهبان ای تیامن تیریدستگاه مد  - 13 -6 شکل

 346 ر دار (ب)یر (الف) و زنجیکن بدون زنجقفل باز  - 14 -6 شکل

 346 يدار و مشترمهمان ستم فراخوانیس  - 15 -6 شکل

 347 تار سادهستم فراخوان پرسیس  - 16 -6 شکل

 348 يوتریستم فراخوان کامپیدو نمونه از س  - 17 -6 شکل

 350 فراخوان پرستار ساده  - 18 -6 شکل

 350 یفراخوان پرستار کشش  - 19 -6 شکل

 353 د قطع خبرینمونه کل کی  - 20 -6 شکل

 354 مارانیدکمه خبر جنب تخت ب  - 21 -6 شکل

 354 یبهداشتس یدکمه فراخوان در سرو  - 22 -6 شکل

 365 یچیپ -يا م نوع شانهیجعبه تقس  - 23 -6 شکل

 365 یم پرسیک نمونه سرسی  - 24 -6 شکل

 382 هاي مرکزي و کناري هر کدام  تقسیمات اکتاو و یک سوم اکتاو پهناي فرکانسی صوت با فرکانس  - 1 -7 شکل  
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 382 زمان تاخیر بین دو بلندگو و شنونده  - 2 -7 شکل

 383 دو نوع قرارگیري بلندگوها به صورت هم تراز و با فاصله  - 3 -7 شکل

 383 اندازهاي هم ترازاندازهاي با فاصله و واحد راهساختار و صداي خروجی دو بلندگو با واحد راه  - 4 -7 شکل

 dB 385شدت فشارهاي صوت مختلف بر حسب پاسکال و   - 5 -7 شکل

 386 ح و انعکاس و جذب صدابرخورد انرژي صوت با سط  - 6 -7 شکل

 60RT 387منحنی زمان   - 7 -7 شکل

 388 و وضعیت آکوستیک STIمقادیر   - 8 -7 شکل

 390 وسیله سیگنال نامتعادل ارتباط منبع سیگنال با ورودي دستگاه به   - 9 -7 شکل

 391 ارتباط منبع سیگنال با ورودي دستگاه به وسیله سیگنال متعادل  - 10 -7 شکل

 392 روش نمونه برداري و تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ  - 11 -7 شکل

 394 بلوك دیاگرام مبدل آنالوگ به دیجیتال فلش  - 12 -7 شکل

 394 بلوك دیاگرام مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی  - 13 -7 شکل

 395 ال سیگما دلتابلوك دیاگرام مبدل آنالوگ به دیجیت  - 14 -7 شکل

 395 شده مبدل متعارف نردبانینمونه ساده  - 15 -7 شکل

 396 مبدل سیگنال متوازن  - 16 -7 شکل

 396 مبدل سیگنال نامتوازن  - 17 -7 شکل

 AES/EBU 397سیگنال دیجیتال  بلوك دیاگرام انکودر  - 18 -7 شکل

 AES/EBU 397بلوك دیاگرام دکودر سیگنال دیجیتال   - 19 -7 شکل

 MADI 398دو نمونه کارت ارتباطی   - 20 -7 شکل

 402 درجه 125در محور اصلی و زاویه  یک نمونه پاسخ فرکانسی میکروفن  - 21 -7 شکل

 403 جهتهمنحنی الگوي قطبی و بالن الگوي قطبی میکروفن همه  - 22 -7 شکل

 404 الگوي قلبیدار با  منحنی و بالن الگوي دریافت میکروفن جهت  - 23 -7 شکل

 404 دار با الگوي فوق العاده قلبی منحنی و بالن الگوي دریافت میکروفن جهت  - 24 -7 شکل

 405 8منحنی و بالن الگوي دریافت میکروفن دو جهته یا الگوي   - 25 -7 شکل

 407 ساختمان داخلی و یک نمونه کپسول میکروفن داینامیک  - 26 -7 شکل

 407 اخلی و یک نمونه کپسول میکروفن خازنیساختمان د  - 27 -7 شکل

 408 ساختمان داخلی و یک نمونه کپسول میکروفن سرامیکی  - 28 -7 شکل

 409 ساختمان داخلی و یک نمونه کپسول میکروفن کربنی  - 29 -7 شکل
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 409 ساختمان داخلی و یک نمونه کپسول میکروفن نواري  - 30 -7 شکل

 410 میکروفن دستیچند نمونه   - 31 -7 شکل

 410 اي  چند نمونه میکروفن یقه  - 32 -7 شکل

 411 چند نمونه میکروفن هدست  - 33 -7 شکل

 411 چند نمونه میکروفن مخصوص سازهاي موسیقی  - 34 -7 شکل

 412 سیم  چند نمونه میکروفن بی  - 35 -7 شکل

 413 چند نمونه میکروفن تریبون  - 36 -7 شکل

 413 نمونه میکروفن تشخیص نویز چند  - 37 -7 شکل

 414 چند نمونه میکروفن پیجینگ  - 38 -7 شکل

 414 چند نمونه میکروفن تفنگی  - 39 -7 شکل

 PZM 415چند نمونه میکروفن   - 40 -7 شکل

 415 استودیویی چند نمونه میکروفن  - 41 -7 شکل

 416 گیري اندازه چند نمونه میکروفن  - 42 -7 شکل

 416 دیجیتال چند نمونه میکروفن  - 43 -7 شکل

 416 چند نمونه میکروفن سقفی  - 44 -7 شکل

 418 افزار کنترل گرافیک اکوالیزر دیجیتال و منحنی پاسخ فرکانسی آننمونه نرم  - 45 -7 شکل

 418 چند نمونه دستگاه گرافیک اکوالیزر آنالوگ  - 46 -7 شکل

 418 الیزر پارامتریک دیجیتالافزار کنترل اکویک نمونه نرم  - 47 -7 شکل

 419 چند نمونه دستگاه اکوالیزر پارامتریک آنالوگ  - 48 -7 شکل

 419 منحنی تابع دستگاه لیمیتر  - 49 -7 شکل

 420 افزاري محدودکننده دیجیتالنمونه کنترل نرم  - 50 -7 شکل

 420 منحنی تابع دستگاه کمپرسور  - 51 -7 شکل

 421 افزاري کمپرسور دیجیتالنرم نمونه کنترل  - 52 -7 شکل

 421 چند نمونه دستگاه کمپرسور لیمیتر آنالوگ  - 53 -7 شکل

 421 منحنی تابع دستگاه گیت  - 54 -7 شکل

 422 منحنی تابع دستگاه اکسپندر  - 55 -7 شکل

 422 تالیجیت آنالوگ و دیسپندر گکب)نمونه دستگاه ا  افزار کنترل اکسپندر گیت دیجیتالنمونه نرم )الف  - 56 -7 شکل

 423 دیجیتال کننده فیدبک صوتی آنالوگ وچند نمونه حذف  - 57 -7 شکل
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 424 دیجیتال افزار کنترل ماتریس صوتی  نمونه نرم  - 58 -7 شکل

 424 دیجیتال نمونه دستگاه ماتریس صوت  - 59 -7 شکل

 425 امپ کننده و بلندگوي بايال و تقویتکننده فرکانسی فعبلوك دیاگرام اتصال یک تفکیک  - 60 -7 شکل

 425 ُاور دیجیتال افزار کنترل کراسنمونه نرم  - 61 -7 شکل

 425 اُور اکتیو آنالوگ چند نمونه دستگاه کراس  - 62 -7 شکل

 426 گر مدیریت بلندگو  از پردازش يا  نمونه  - 63 -7 شکل

 426 گر پیجینگ دیجیتال  یک نمونه پردازش  - 64 -7 شکل

 427 ریزي گر قابل برنامه  ریزي پردازش یک نمونه از برنامه  - 65 -7 شکل

 427 ریزي گر قابل برنامه  چند نمونه پردازش  - 66 -7 شکل

 428 بلوك دیاگرام اتصال افکت پروسسور به میکسر صوتی  - 67 -7 شکل

 428 چند نمونه دستگاه افکت پروسسور دیجیتال  - 68 -7 شکل

 429 متري  میلی 35محل ضبط صدا با استانداردهاي سینمایی بر روي فیلم   - 69 -7 شکل

 429 یک نمونه دستگاه سیگنال پروسسور سینمایی  - 70 -7 شکل

 429 چند نمونه دستگاه اسپلیتر صوتی  - 71 -7 شکل

 430 چند نمونه دي آي باکس  - 72 -7 شکل

 431 یکسر صوتییک نمونه بلوك دیاگرام م  - 73 -7 شکل

 432 کانال آنالوگ 48کانال و یک میکسر بزرگ  24کانال، یک میکسر متوسط  4یک میکسر کوچک   - 74 -7 شکل

 433 دو نمونه پارمتریک اکوالیزر  - 75 -7 شکل

 PAN 434و  BALکنترل چرخشی   - 76 -7 شکل

 434 چند نمونه میکسر صوتی آنالوگ  - 77 -7 شکل

 435 نمونه میکسر صوتی دیجیتالچند   - 78 -7 شکل

 436 چند نمونه دستگاه استیج باکس  - 79 -7 شکل

 436 چند نمونه میکسر صوتی استودیویی دیجیتال  - 80 -7 شکل

 437 چند نمونه میکسر صوتی پخش زنده دیجیتال  - 81 -7 شکل

 437 نمونه میکسر مانیتورینگ آنالوگ  - 82 -7 شکل

 438 هاي مختلف  کننده قدرت با تعداد کانال  قویتچند نمونه ت  - 83 -7 شکل

 Y 439کننده به بلندگو در حالت دوتایی و   طریقه اتصال تقویت  - 84 -7 شکل

 439 کننده در حالت بریج  طریقه اتصال سیگنال و بلندگو به تقویت  - 85 -7 شکل
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 440 گر داخلی  کننده قدرت با پردازش  چند نمونه تقویت  - 86 -7 شکل

 442 کننده تحت شبکه با ورودي دیجیتال  یک دستگاه تقویت  - 87 -7 شکل

 443 ها در داخل رك  کننده  نحوه گردش هوا در تقویت  - 88 -7 شکل

 444 ها  کننده  منحنی مقایسه چند کالس مختلف از تقویت  - 89 -7 شکل

 A 444کننده کالس   یک نمونه مدار ساده و منحنی نقطه کار و خط بار تقویت  - 90 -7 شکل

 B 445 کننده کالس  یک نمونه مدار ساده و منحنی نقطه کار و خط بار تقویت  - 91 -7 شکل

 AB 446کننده کالس   یک نمونه مدار ساده و منحنی نقطه کار و خط بار تقویت  - 92 -7 شکل

 C 446کننده کالس   یک نمونه مدار ساده و منحنی نقطه کار و خط بار تقویت  - 93 -7 شکل

 D  447 کننده کالس  بلوك دیاگرام مدار تقویت  - 94 -7 شکل

 G 447 کننده کالس  بلوك دیاگرام مدار تقویت  - 95 -7 شکل

 448 یک نمونه نوار کاست و ساختار داخلی آن  - 96 -7 شکل

 448 مونه دستگاه ضبط و پخش نوار کاستچند ن  - 97 -7 شکل

 449 ساختار دیسک و خواندن اطالعات یک دیسک  - 98 -7 شکل

 CD 450چند نمونه دستگاه ضبط و پخش دیسک فشرده   - 99 -7 شکل

 450 هادي  چند نمونه حافظه نیمه  - 100 -7 شکل

 450 چند نمونه دستگاه ضبط و پخش حافظه دیجیتال  - 101 -7 شکل

 451 چند نمونه گیرنده بلوتوث  - 102 -7 شکل

 451 چند نمونه بلندگوي قابل حمل داراي بلوتوث داخلی  - 103 -7 شکل

 452 شکل چند نمونه دستگاه گیرنده رادیویی  - 104 -7 شکل

 452 چند نمونه کارت صداي داخلی و خارجی  - 105 -7 شکل

 453 تی ترك دیجیتالچند نمونه دستگاه ضبط و پخش مال  - 106 -7 شکل

 453 یک نمونه دستگاه ضبط و پخش مرکب  - 107 -7 شکل

 454 انرژي مکانیکی حاصل از سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی  - 108 -7 شکل

 454 ساختمان داخلی یک بلندگو با واحد راه انداز داینامیک  - 109 -7 شکل

 455 بلندگوي الکترواستاتیک انداز  ساختمان داخلی یک واحد راه  - 110 -7 شکل

 455 چند نمونه بلندگوي الکترواستاتیک  - 111 -7 شکل

 456 طرز کار یک قطعه پیزوالکتریک  - 112 -7 شکل

 456 انداز بلندگوي پیزوالکتریک  چند نمونه واحد راه  - 113 -7 شکل
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 457 انداز مختلف  چند مدل بلندگو با تعداد واحد راه  - 114 -7 شکل

 457 چند نمونه تویتر و هورن متصل به تویتر  - 115 -7 شکل

 457 انداز بلندگوي میدرنج  چند نمونه واحد راه  - 116 -7 شکل

 458 چند نمونه واحد راه انداز فرکانس پایین ووفر  - 117 -7 شکل

 458 چند نمونه محفظه بلندگو  - 118 -7 شکل

 459 فعاله فرکانسی غیرکنند  چند نمونه مدار تفکیک  - 119 -7 شکل

 460 کننده  روش اتصال مستقیم بلندگوهاي امپدانس پایین به تقویت  - 120 -7 شکل

 461 کننده  روش اتصال بلندگوهاي امپدانس باال از طریق ترانسفورماتور تطبیق امپدانس به تقویت  - 121 -7 شکل

 461 سفورماتور تطبیق امپدانسشکل چند نمونه بلندگوي امپدانس باال و تران  - 122 -7 شکل

 462 چند نمونه بلندگوي اکتیو  - 123 -7 شکل

 462 چند نمونه بلندگوي سقفی  - 124 -7 شکل

 463 چند نمونه بلندگوي ستونی  - 125 -7 شکل

 463 چند نمونه بلندگوي دیواري توکار  - 126 -7 شکل

 464 شکل چند نمونه بلندگوي آویز  - 127 -7 شکل

 465 اي خطی  چند نمونه بلندگوي آرایه  - 128 -7 شکل

 465 اي خطی افزار طراحی و آنالیز بلندگوهاي آرایهیک نمونه نرم  - 129 -7 شکل

 466 اي فازي  چند نمونه بلندگوي آرایه  - 130 -7 شکل

 467 ايچند نمونه بلندگوي پخش نقطه  - 131 -7 شکل

 467 ساب ووفرچند نمونه بلندگوي   - 132 -7 شکل

 468 چند نونه بلندگوي هورن  - 133 -7 شکل

 469 چند نمونه بلندگوي اصلی سینمایی  - 134 -7 شکل

 469 سینمایی چند نمونه بلندگوي ساب ووفر  - 135 -7 شکل

 470 چند نمونه بلندگوي سراند سینمایی  - 136 -7 شکل

 470 فرمانچند نمونه بلندگوي مانیتور/پایش اتاق   - 137 -7 شکل

 471 روش استفاده از یک یا دو بلندگوي مانیتور سن  - 138 -7 شکل

 471 چند نمونه بلندگوي مانیتور سن  - 139 -7 شکل

 471 چند نمونه بلندگوي قارچی  - 140 -7 شکل

 472 شکل چند نمونه بلندگوي تزیینی  - 141 -7 شکل
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 472 بلینصبی و سرکا XLRدو نمونه جک و فیش   - 142 -7 شکل

 473 ها به سیگنال متوازنترتیب اتصال پایه  - 143 -7 شکل

 473 مخصوص کابل و نصبی TRSچند نمونه جک و فیش   - 144 -7 شکل

 TRS 474ها در فیش گذاري و اتصال پایه  نام  - 145 -7 شکل

 XLR/TRS 474دو نمونه جک   - 146 -7 شکل

 475 هاي آن  ري و اتصال پایهگذا  و نام TSیک نمونه فیش   - 147 -7 شکل

 mm5/3 475دو نمونه جک مادگی و فیش نري   - 148 -7 شکل

 RCA 476دو نمونه فیش و جک   - 149 -7 شکل

 TOSLINK 476دو نمونه فیش و جک   - 150 -7 شکل

 477 چند نمونه ترمینال فونیکس  - 151 -7 شکل

 MADI 477در ارتباط  SCدو نمونه اتصال   - 152 -7 شکل

 478 پایه 2پایه و  4چند نمونه جک و فیش اسپیکن   - 153 -7 شکل

 478 پایه 8چند نمونه جک و فیش اسپیکن   - 154 -7 شکل

 478 پایه 8و  4، 2ها با ترتیب و شماره پایه در جک اسپیکن چیدمان پایه  - 155 -7 شکل

 479 دو نمونه فیش و جک پاورکن  - 156 -7 شکل

 480 وه اتصال خروجی سیگنال متوازن به ورودي متوازن با اتصاالت مختلفنح  - 157 -7 شکل

 481 نحوه اتصال خروجی سیگنال نامتوازن به ورودي متوازن با اتصاالت مختلف  - 158 -7 شکل

 482 افزار آکوستیک  یک نمونه خروجی نرم  - 159 -7 شکل

 483 سیستم صوتی  ریزي  افزار کنترل و برنامه  یک نمونه نرم  - 160 -7 شکل

 484 افزار طراحی سیستم صوتی  یک نمونه نرم  - 161 -7 شکل

 485 هاي صوتی چند کاناله  افزار ضبط و ویرایش سیگنال  یک نمونه نرم  - 162 -7 شکل

 494 یکنفرانس کروفنیچند مدل کنسول م  - 1 - 8 شکل

 495 ساده یکنفرانس ستمیس کیاجزاء   - 2 - 8 شکل

 496 یکنفرانس ستمیس يچند نمونه دستگاه مرکز  - 3 - 8 شکل

 500 ستم کنفرانسیس یافزار کنترل نمونه نرم کی  - 4 - 8 شکل

 500 میس یب یکنفرانس ستمینمونه س کی  - 5 - 8 شکل

 502 زمان سه زبانه ترجمه هم ستمینمونه س کی اگرامیبلوك د  - 6 - 8 شکل

 502 زمان دو زبانه ترجمه هم ستمیس کینحوه اتصاالت   - 7 - 8 شکل
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 503 پارچه کی یکنفرانس ستمیزمان سه زبانه و س ترجمه هم ستمیس کینحوه اتصاالت   - 8 - 8 شکل

 503 زبانه 10زمان  ترجمه هم ينمونه دستگاه مرکز کی  - 9 - 8 شکل

 504 چند نمونه کنسول مترجم  - 10 - 8 شکل

 505 مترجم نیچند نمونه کاب  - 11 - 8 شکل

 505 کننده مادون قرمز چند نمونه تشعشع  - 12 - 8 شکل

 506 کننده مادون قرمز پخش نور تشعشع ينمونه الگو  - 13 - 8 شکل

 506 مادون قرمز رندهینمونه دستگاه گ  - 14 - 8 شکل

 507 مادون قرمز يها رندهیچند نمونه شارژر گ  - 15 - 8 شکل

 508 دیو سف اهیس ریتصو گنالیس ینمونه منحن  - 16 - 8 شکل

 508 یو رنگیدیو گنالینمونه شکل موج س  - 17 - 8 شکل

 510 مختلف ریمختلف با رزولوشن و نسبت ابعاد تصو ياستانداردها سهیمقا  - 18 - 8 شکل

 510 ها و نام آن ریچند نمونه نسبت ابعاد مختلف تصو  - 19 - 8 شکل

 513 تیو کامپوزیدیو گنالیمخصوص س RCAنه سوکت نمو کیو  BNCدو نمونه سوکت   - 20 - 8 شکل

 VGA 513سوکت مخصوص اتصال   - 21 - 8 شکل

 514 و کامپوننتیدیو گنالیمخصوص س RCAو  BNCچند نمونه سوکت   - 22 - 8 شکل

 DVI 515نمونه سوکت   - 23 - 8 شکل

 DVI 515مختلف چند نمونه سوکت  يها هیپا  - 24 - 8 شکل

 DVI-I 515 یسوکت  مادگ يروبرو ينما  - 25 - 8 شکل

 HDMI 516 نمونه سوکت و کانکتور رابط  - 26 - 8 شکل

 HDMI 517 يانواع مختلف کانکتورها  - 27 - 8 شکل

 HDMI 517 يکانکتورها يهاهیشماره پا  - 28 - 8 شکل

 DP 520چند نمونه سوکت   - 29 - 8 شکل

 DP 520سوکت  يهاهیشماره پا  - 30 - 8 شکل

 mini DP 521چند نمونه سوکت   - 31 - 8 شکل

 mini DP 521سوکت  يهاهیپا  - 32 - 8 شکل

 523 پروژکتور ویدینمونه ابعاد مختلف پرده و فاصله و کی  - 33 - 8 شکل

 523 و پروژکتور متناسب با ابعاد پردهیدینمونه فاصله و کی  - 34 - 8 شکل

 524 یمحور اصلمختلف نسبت به  دید يایزوا  - 35 - 8 شکل
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 525 یو برق یو پروژکتور دستیدیچند نمونه پرده و  - 36 - 8 شکل

 525 یو پروژکتور ثابت و برقیدیپرده و هیچند نمونه پا  - 37 - 8 شکل

 526 توریمتحرك مان هیگر و پا شیچند نمونه نما  - 38 - 8 شکل

 PTZ 527 نیچند نمونه دورب  - 39 - 8 شکل

 PTZ 527 نیکننده دورب نمونه کنترلچند   - 40 - 8 شکل

 528 يریتصو چرییو سو کسریچند مدل م  - 41 - 8 شکل

 529 يریکننده تصو دنبال زاتیبا تجه یکنفرانس ستمیس کیو اتصاالت اجزاء  اگرامیبلوك د  - 42 - 8 شکل

 DP 530و HDMI ، VGA ییویدیدهنده وسه نمونه دستگاه گسترش  - 43 - 8 شکل

 HDMI 530و  VGA ییویدیکننده ومیدو نمونه دستگاه تقس  - 44 - 8 شکل

 531 گر اطالعات شیچند نمونه دستگاه نما  - 45 - 8 شکل

 532 مختلف يهاهدر انداز DV يهانمونه کاست  - 46 - 8 شکل

 HDD 534 يرو تالیجید يویدینمونه دستگاه ضبط و پخش و کی  - 47 - 8 شکل

 535 و کنفرانسیدیو ستمیو نمونه سد  - 48 - 8 شکل

 536 قابل حمل يریگ يچند نمونه دستگاه رأ  - 49 - 8 شکل

 536 يریگ يرأ ستمیمجهز به س یکنفرانس کروفنیچند نمونه کنسول م  - 50 - 8 شکل

 537 ابیحضور و غ ستمینمونه کارت هوشمند و دستگاه کارت خوان مخصوص س کی  - 51 - 8 شکل

 538 یکنترل   چند نمونه دستگاه  - 52 - 8 شکل

 538 يزیواسط روم   چند نمونه دستگاه  - 53 - 8 شکل
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 پوشش دامنه  - 1 - 1

مورد استفاده در  ينور بریو ف یف مسیضع انیجر هاي کابل و ها سیم اجرایی و عمومی فنی مشخصات فصل این در

 شود.یم یآن معرف یزات جانبیان شده و لوازم و تجهیب تلفنستم یس

 ف و اصطالحات یتعار  - 2 - 1

  هادي  - 1 - 2 - 1

conductor 
 ستم تلفنیها در س . هاديابدی یم که جریان الکتریکی از طریق آن انتقال ل دادهکیابل را تشکا یم یس ی، هسته اصليهاد

 .تواند به دو صورت زیر باشد می

 .باشد شده ساخته اي دایره مقطع سطح با رشته  یک از: مفتولیتک )الف

روي هم  1اي مرکز یا دستهکه به صورت هم باشد  ساخته شده اي رشته با سطح مقطع دایره  تابیده: از چند مه به )ب

  .نداردقرار  ها عایقی بین آن است و قرار گرفته

  پایینفرکانس سیم  - 2 - 2 - 1

low-frequency wire 
. باشد فلزي حفاظ یک با همراه تواند می و گرفتهقرار هم کنار کهاست  شده عایق هاي ديها از اي مجموعه یا هادي

 :باشد زیر شکل دو به تواند می نییپاانسکفر يها سیم

 شده عایق ديها رشته یک شامل: اي رشته تک •

 شده عایق رشته چند شامل: اي چندرشته •

   :دارد کاربرد يارشته چند يها سیم براي زیر هاي گذاري نام -آوري یاد

 با دو رشته هادي : براي سیم2زوج •

 : براي سیم با سه رشته هادي3تایی سه •

 : براي سیم با چهار رشته هادي4تایی چهار •

 : براي سیم با پنج رشته هادي5تایی پنج •

                                                      
1 Bunching 
2 Pair 
3 Triple 
4 Quad 
5 Quintuple 
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  شدهکابل روکش –پایین فرکانس هاي کابل  - 3 - 2 - 1

low-frequency cables-sheathed cable 
 و کلی محافظ پوشش یک وسیله به که ه استشدعایق هاي هادي از اي مجموعهشده، شکا رویدار شکرو يها ابلک

  .ستا شده گرفته بر در پیوسته

 استانداردها   - 3 - 1

 نشریه این از ییجز مقررات، آن و شده داده ارجاع ها آن به فصل این متن در که است مقرراتی حاوي زیر الزامی مدارك

 بعدي تجدیدنظرهاي و ها اصالحیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که  صورتی در. شود می محسوب

 آخرین همواره است، شده داده ارجاع ها آن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در. نیست فصل این نظر مورد آن

 . است نظر مورد ها آن بعدي هاي اصالحیه و نظر تجدید

 مورد و نصب بینی، پیشه کتلفن  ستمیس یجانب زاتیتجه و لوازم و ينور بریو ف یمس فیضع انیجر هاي کابل و ها سیم

 از یکی ای رانیا استاندارد یمل سازمان ياستانداردها اصالحیه نیجدیدتر برابر باید گیرد، می قرار برداري بهره

 مورد و ساخته طراحی، زیر شرح به 1الکتروتکنیک المللی بین کمیسیون مانند جهانی معتبر و شده شناخته ياستانداردها

 :گیرد قرار برداري بهره و گیري اندازه آزمون،

 قسمت –د یالرکلینیویپلق و غالف ین با عاییاپدبسام ياهلابکا و همی، س463-1 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .يریگزهآزمون و اندا یعموم يها : روش1

 قسمت -د یالرکلینیویلق و غالف پین با عاییپابسامد يهاابلکها و میس، 463-2 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .ینصب داخل يبرا ییو پنج تا یی، چهارتاییزوج، سه تا يهاابلک: 2

 - دیلراکلینیویپل قیش و عاکبا رو نییپاانسکفر يهاابلکو  هامیس، 463-3 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

زوج و سه  ،یکبه صورت ت دیلراکلینیویپل قیشده و عادهیتاب ای یمفتولکت يبا هاد زاتیتجه يهامیس: 3 قسمت

  .ییتا

 .ن مقاوم در برابر نفوذ رطوبتیالفیق پلیبا عا نییپاانسکفر يهاابلک،  7738به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .، مقاومت مس109به شماره رانیا یاستاندارد مل •

آزمون مواد  يهاروش -ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-301 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 . 23ºC يننده در دماکپر يهازهیآم یگذرده يریگاندازه یکیترکال يها: آزمون301قسمت -يرفلزیغ

آزمون مواد  يهاروش ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-302 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 يننده در دماهاکپر يهازهیآم) .d.c( مقاومت مخصوص يریگاندازه یکیترکال يها: آزمون302قسمت  -يرفلزیغ

23ºC 100 وºC . 
                                                      
1    IEC: International Electrotechnical Commission 
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آزمون مواد  يهاروش - ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-411 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .نییپا يننده در دماکپر يهازهیآم ینندگکش -متفرقه  يهاآزمون -411قسمت  - يفلزریغ

آزمون مواد  يهاروش - ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-601 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .نندهکپر يهازهیآم زشینقطه ر يریگاندازه – یکیزیف يها: آزمون 601قسمت -يرفلزیغ

آزمون مواد  يهاروش - ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-602 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .نندهکپر يهازهیروغن در آم يجداساز - یکیزیف يها: آزمون 602قسمت -يرفلزیغ

آزمون مواد  يهاروش - ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-603 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .نندهکپر يهازهیل در آمک يدیعدد اس يریگاندازه – یکیزیف يها: آزمون 603قسمت -يرفلزیغ

ریآزمون مواد غ يهاروش - ينور بریف يهاابلکو  یکیترکال يهاابلک، 5525-604 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 .نندهکپر يهازهیخورنده در آم يهاعدم وجود مولفه يریگاندازه – یکیزیف يهاآزمون -604قسمت - يفلز

 شبکه فنی هاي بررسی و استانداردها تهیه اداره ران،یت مخابرات اکشده توسط شر نیتدو ر استانداردهايیسا  •

 .کابل شبکه مهندسی و فنی پشتیبانی کل اداره/کابل
• IEC 60189-1: Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 1: 

General test and measuring methods. 
• IEC 60189-2: Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 2: 

Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations. 
• IEC 60189-3: Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 3: 

Equipment wires with solid or stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs and 
triples. 

• IEC 60708: Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin 
sheath. 

• IEC 60028: International standard of resistance for copperIEC 60304: Standard colours for 
insulation for low-frequency cables and wires. 

• IEC 60364-5-52: Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of 
electrical equipment - Wiring systems. 

• IEC 60364-5-54: Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of 
electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors. 

• IEC 60227-3: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - 
Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring. 

• DIN VDE 0812: Equipment wires and stranded equipment wires for telecommunications systems 
and data processing systems. 

• ITU-T REC. L.9: Methods of terminating metallic cable conductors. 
• ITU-T REC. P.10: Vocabulary for performance, quality of service and quality of experience. 
• ITU-T REC. G.100: Definitions used in Recommendations on general characteristics of 

international telephone connections and circuits. 
• ITU-T REC. G.100.1: The use of the decibel and of relative levels in speechband 

telecommunications. 
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• ITU-T REC. G.121: Loudness ratings (LRs) of national systems. 
• ITU-T REC. G.111: Loudness ratings (LRs) in an international connection. 
• ITU-T REC. Q.23: Technical features of push-button telephone sets. 
• ITU-T REC. P.64: Determination of sensitivity/frequency characteristics of local telephone 

systems. 
• ITU-T REC. P.50: Artificial voices. 
• ITU-T REC. Q.552: Transmission characteristics at 2-wire analogue interfaces of digital 

exchanges. 
• ITU-T REC. K.11: Principles of protection against overvoltages and overcurrents. 
• ITU-T REC. K.39: Risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning 

discharges. 
• ITU-T REC. G.142: Transmission characteristics of exchanges. 
• ITU-T REC. Q.29: Causes of noise and ways of reducing noise in telephone exchanges. 
• ITU-T REC. Q.551: Transmission characteristics of digital exchanges. 
• ITU-T REC. G.712: Transmission performance characteristics of pulse code modulation channels. 
• ITU-T REC. Q.513: Digital exchange interfaces for operations, administration and maintenance. 

   آزمون و ساخت استاندارد  - 1 - 3 - 1

ف یضع انیسات جریدر تاس هک تلفن ستمیس یجانب زاتیتجه و لوازم و ينور بریو ف یمس فیضع انیجر هاي کابل و ها سیم

 و باشد یهفصل از نشر یندر ا شده بیانمطابق ضوابط  یدبا گیرد می قرار برداري بهره مورد و نصب بینی، پیشها  ساختمان

 آزموده ،وجود) ساخته صورت(در يمسکن و شهرساز راه، یقاتنامه مرکز تحق یوهش یاو/ یرانا یبر اساس استاندارد مل

 یسازمان مل ییدمرجع مورد تا هاي یشگاهاز آزما انطباق یاخذ گواه یا یرانا استاندارد ینشان مل یافتشده و موفق به در

 باشد. شده يمسکن و شهرساز راه، یقاتاز مرکز تحق یفن ینامهاخذ گواه یاو/ یراناستاندارد ا
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  یابل مسکه کدر شب تلفن ستمیس ياجزا  - 4 - 1

 از:  عبارتند رود یار مکساختمان به  کیتلفن در  ستمیس يانداز ه در نصب و راهک ییاجزا

 نالیرمتجعبه  )1

  ن (تلفن)ییپاانسکابل فرکو  میس )2

 مخصوص  میسو سر شیف )3

  تلفن زیپر )4

 دستگاه تلفن  )5

 ن فصلیشده در ا یمعرف يزات شهریر تجهیسا )6

 نالیترم جعبه  - 1 - 4 - 1

 ،باشد الزم کشی کابل مسیر در انشعاب که هایی محل در را تلفن خطوط میتقس امکان که است اي وسیله نالیترم جعبه

 اصلی اجزاي. شود تامین الزم حفاظت ایمنی لحاظ از و نشده وارد خللی سیگنال کیفیت در که طوري  به کند، می فراهم

 :از عبارتند نالیترم جعبه یک

  .باشد يفلز ریغ یا فلزي تواندیم ،يبردارط بهرهیبه شرا بسته که جعبه بدنه •

 مختلف هاي روش به میسسر و شده نصب ثابت صورت به جعبه درون که روز)کا ی یچی(پ ها شانه یا ها ترمینال •

  .شود می متصل ها آن بهآچار مخصوص  یا پیچ توسط

ت اتصال مناسب، یفکیجهت سهولت در اجرا و  یچیپ يهانالیترم يروز، به جاک يهانالیاستفاده از ترم -يادآوری

 شود.یشنهاد میپ

  یاصل نالیجعبه ترم  - 1 - 1 - 4 - 1

 نیا در و شده یاصل نالیترم جعبه وارد ابلک نیا ،به داخل ساختمان مخابرات تکشر توسط تلفن یاصل ابلک ورود از بعد

ن به کیشده از طرف مشتر ابل واردکشود. یمتصل م يقسمت ورود نالیترم به از سمت مخابرات يورود يها سیم جعبه

م یجمپر (سله یوس  هها بدمان خطینال بر اساس چین دو ترمین این) متصل شده و بکی(مشتر ینال قسمت خروجیترم

 ).1-1(شود شکل یرانژه) اتصال برقرار م
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 تلفن یاصل نالیترم جعبه   - 1 -1 شکل

 یفرع نالیجعبه ترم  - 2 - 1 - 4 - 1

 یاز آشفتگ يریت بهتر مدارها و جلوگیریساختمان، مد یکم مناسب خطوط تلفن در طبقات مختلف یبه منظور تقس

 شود.یاستفاده م ینال فرعیاز جعبه ترم تلفن، يها میس

شده از سمت  ابل واردک شود ویمتصل م یفرع نالیجعبه ترم يبه قسمت ورود ینال اصلیجعبه ترم یخروج يها یمس 

م یله سیها به وسدمان خطینال بر اساس چین دو ترمین ایمتصل شده و اتصال ب ینال قسمت خروجین به ترمکیمشتر

 شود. یرانژه (جمپر) برقرار م

 نالیترم هاي جعبه فنی مشخصات  - 3 - 1 - 4 - 1

 : گیرد قرار عمل مالك باید ریموارد ز نالیرمت  جعبه یک انتخاب در

 جنس جعبه )1

  بودن) يپوشش رنگ جعبه (درصورت فلز )2

 ساختار جعبه  )3

  ابلک نوع )4

   نالیرمت جعبه گرفتن قرار محل )5
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  الزم يها انشعاب تعداد )6

  نظر مورد) IP( حفاظت درجه )7

  نالیانتخاب جعبه ترم  - 4 - 1 - 4 - 1

  .شود استفاده ثابت اتصاالت از ساختمان خارج هاي کابل براي باید زوج 100 ش ازیب تقسیم هاي جعبه در )1

 .باشدداشته وجود خطوط طرف در و تجهیزات طرف در مدارها مستقل  تست و دسترسی امکان )2

 .باشدداشته وجود مدارها سازي موازي امکان )3

 .باشدداشته وجود آن در رنگ، با خاص يهامدار کردن مشخص امکان )4

 .باشدداشته وجود خطوط ییبه منظور شناسا یمیاد گذاري شماره امکان )5

 .باشد مشاهده قابل راحتی به آن درون قطعات )6

 را ساله سیحداقل  عمر که باشد نحوي  به نالیترم هاي جعبه در مورد استفاده موادجنس  و ساخت طراحی، )7

 .کند تضمیناز آن  يبردار و نحوه بهره یطیط محیمتناسب با شرا

 .باشد تعویض قابل و داشته ابقطت موجود هاي نمونه با که باشد نوعی به نالیرمت هاي جعبه طراحی )8

 را وسیسلس هدرج 15 تا محیط روزانه تغییرات با وسیسلس درجه+ 50 تا -10 دماي باید تقسیم جعبه )9

 باید ساالنه متوسط نسبی رطوبت. شود فرض حاکم اوقات کل% 25 در باید دما باالي حد. ندک تحمل خوبی به

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

 مسموم بخارهاي یا دود حرارت، اثر در که شود استفاده ترکیباتی از پالستیکی، مواد از استفاده صورت در )10

 .نکند از خود متصاعد

 .شود پرهیز تیز هاي لبه با ها گوشه باید از جعبه طراحی در )11

غبار به داخل  ه مانع ورود رطوبت و گرد وکباشد  يا د به گونهیبا جعبه دارندهنگهو  کف در، بدنه، جنس )12

 فنی مشخصات و استانداردها تهیه اداره هاي نقشه با مطابق از ویمورد ن ظرفیتمتناسب با  آن ابعاد و جعبه باشد

 .باشد ایران مخابرات شرکت

 و استانداردها تهیه اداره استانداردهاي با مطابق باید ورودي قیف و زمین اتصال سوسماري، بست )13

 .باشد ایران مخابرات شرکت کابل شبکه فنی هاي بررسی

 .باشد مقاوم کامال ها پرچ و گالوانیزهاز نوع  ها مهره و پیچ )14

 .شود يارک آب فوالدي مصرفی قطعات تمام و شده دایزوآن پرچ از بعد یآلومینیوم قطعات تمام )15

 قسمت دو از و بوده جعبه به وغبار گرد ورود از جلوگیري جهت اسفنج با همراه الیه دو صورت به جعبه کف )16

  .شود ساختهست، ا شده پرچ هم برروي که

 .باشد یافکام کبا استح يرفلزیا انواع غی ضدزنگ فوالدجنس  ازها  لوال )17
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 .گیرد قرار زیر محیطی هاي آزمون تحت باید تقسیم جعبه )18

 یطیمح يها آزمون  - 5 - 1 - 4 - 1

 است: شنهاد شدهینال پیجعبه ترم يالزم برا یطیمح يها آزموندر ادامه 

 سرما آزمون )1

 خشک حرارت آزمون )2

 مرطوب حرارت آزمون )3

 دادهشتاب مرطوب حرارت آزمون )4

 لرزه آزمون )5

 ذخیره آزمون )6

 کپک آزمون )7

 خوردگی آزمون )8

 ن (تلفن)ییپاانسکابل فرکو  میس  - 2 - 4 - 1

 متریلیم 6/0و  4/0 قطر باتر  شیو ب یمخابرات زوج 100 و 50 ،20 ،10 ،6 ،4 يها ابلک و زوج دو ن،تلف رنگی يها میس

 ابلکاز  .شود یم استفاده تلفن یگوش تا تلفن زیپر ارتباط يبرا و زوج دو و زوج کی معموال تلفن يها میس. شود یم هیارا

 .شود یم استفاده نالیترم جعبه تا تلفن پست از اتصال يبرا یمخابرات

 رشته کی شامل و داشته) آن رینظا ای زره ل،یفو( يفلز پرده ینوع دیبا تلفن يها ستمیس در استفاده مورد يها ابلک

 .باشد نیزم اتصال مخصوص يهاد

 م تلفنیس  - 1 - 2 - 4 - 1

 به مربوط میس زوج هر معموال و استشده لیکتش دهیبه هم تاب یرنگ دار شکرو يهامیس زوج مجموعه کی از تلفن سیم

 ))2-1( (شکلاست.  ثابت تلفن خط کی

   
 تلفن زوج سه وشش  دو، ابلک   - 2 -1 شکل
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  اربردکانواع و موارد   - 2 - 2 - 4 - 1

تایی، چهارتایی و  سه سی که به صورت دوتایی،ويرشته و عایق پی هاي تک پایین توزیع با هاديهاي فرکانس سیم  

هاي  اتصال ترمینال ، یامحافظ لولهون کشی تاسیسات تلفنی در داخل ساختمان درشود، براي سیم تایی تولید می پنج

هاي مراکز تلفن و تلگراف و  مشترکین و دستگاه ي تقسیم، اتصال بین خطوطها دیگر یا به جعبهها و وسایل به یک دستگاه

 گیرد. در تاسیسات موقتی مورد استفاده قرار می

چهارتایی و پنج تایی در سی به صورت تک، دوتایی، سه تایی، ويرشته و عایق پی هاي تک هاي توزیع با هادي سیم

هاي دیگر یا به جعبهها و وسایل به یک هاي دستگاه کشی تاسیسات تلفن در داخل ساختمان براي اتصال ترمینال سیم

اسیسات موقتی در شرایط کار هاي مراکز تلفن و تلگراف و در ت یا انشعاب، اتصال بین خطوط مشترکین و دستگاه نالیرمت

 رود. یکار م نامساعد به نسبتا

هاي کشی تایی، در سیمسه سی به صورت تکی، زوج وويشده و عایق پی مفتولی یا تابیدههاي تجهیزات با هادي تک سیم

 کننده کاربرد دارد.ارتباطی تجهیزات مخابراتی، صنعتی و تجهیزات الکترونیکی مصرف

صورت تک یا دوتایی در  و حفاظ فلزي بهسی وياي، عایق پی رشته هاي تک یا چند سیم یا کابل تجهیزات با هادي

 رود. کار می پردازش اطالعات به هاي هاي خودکار و دستگاه کشی داخلی تجهیزات مخابراتی، تلفن سیم

  ییهوا  ابلک  - 3 - 2 - 4 - 1

صورت آویز بین دو تیر قابل نصب  به ای سقف وروي دیوار  شده، دهیپوش ،کابل هوایی کابلی است که به صورت روکار

  دار و یا مهاردار باشد. هوایی ممکن است از انواع ساده، حفاظ هاي . کابلاست

 ر است.یبه شرح ز ییهوا يها ابلکن انواع یتر عمده

  سیويپیق و غالف یبا عا ییابل هواک یمشخصات فن  - 4 - 2 - 4 - 1

. باشد 3-1 بخش در شده یمعرف ياستانداردها با مطابق دیبا یس يو یپ غالف و قیعا با ییهوا يها ابلک یفن مشخصات

 .است  ان شدهیها در ادامه ب ابلکن نوع یاربرد اکموارد 

  یس يو یق و غالف پیبا عا ییابل هواکاربرد کموارد   - 5 - 2 - 4 - 1

ها و مراکز تلفن  داخل ساختمان سی ممکن است در تاسیسات تلفنیويپایین با عایق و غالف پیهاي هوایی فرکانس کابل

 گیرد. در مواردي کهمورد استفاده قرار یا روي سینی کابل محافظ روي دیوار یا داخل لوله بربه صورت نصب ثابت 

. کاربرد این گرفته شودکار  داراي حفاظ به ییهوا يها ابلکع انواممکن است  ،باشد ازیمورد نحفاظت الکتروستاتیکی 

ا ی/د ویخورش ه در معرض نورک نی(مشروط بر ا ساختمان فقط به صورت نصب بر روي دیوار در خارج از ها قبیل کابل

 . ستینمجاز  یبه صورت دفنآن  نصبمجاز بوده و  اد نباشد)یز ییرات دماییتغ
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تجهیزات پردازش داده  در تجهیزات انتقال داده و ،ممکن است عالوه بر استفاده در تجهیزات مخابراتیها،  ابلکاین گونه 

 گیرد.نیز مورد استفاده قرار

  مهاردار ییهوا ابلک یمشخصات فن  - 6 - 2 - 4 - 1

 نوع نیا اربردک موارد. باشد 3-1 بخش در شده یمعرف ياستانداردها با مطابق دیبا مهاردار ییهوا يها ابلک یفن مشخصات

 .است شده انیب ادامه در ها ابلک

 مهاردار  ییابل هواکانواع  اربردک موارد  - 7 - 2 - 4 - 1

ا ی/بزرگ و ير)، سردرهای(تپایـه هاي تلفن محلی براي نصب بر روي  ، ممکن است در شبکه1هاي هوایی مهاردار کابل

 :ها ممکن است در انواع گیرد. این نوع کابل مورد استفاده قرار وار،یفاقد د يرهایمس

• A2 - 2Y (St) 2Y – T 
• A - 2Y (L) 2Y –T 

 6/0، 5/0، 4/0دار به قطرهاي مختلف مانند  عایق هاي دیگر، با هاديبه صورت عناصر دو سیمه یا چهارسیمه تابیده به یک 

 ساخته شود.  ،استانداردطبق بندي  رنگو  ظرفیت خازنی و با 100هاي تا حداکثر متر با شمار زوجمیلی 8/0یا 

  ینیزم  ابلک  - 8 - 2 - 4 - 1

 کابل زمینی تلفن کابلی است که ممکن است مستقیما در زمین دفن و یا در داخل کانال نصب شود. 

  ساخت استاندارد  - 9 - 2 - 4 - 1

شده یا ژله فیلد که داراي هادي مسی،  و پر یانالکهاي فرکانس پایین زمینی (تلفن) شامل پرنشده یا  کابل یمشخصات فن

مطابق با  دیرطوبت (مانند پلی اتیلن) هستند بادر برابر غالف پلی اولفین مقاوم  عایق یکپارچه یا سلولی پلی اولفین و

 باشد.  3-1شده در بخش  یمعرف ياستانداردها

له ید به وسیبا ين سازگاریداشته باشد، ا يابل سازگارکگر اجزا ید با دیننده باکلد، ماده پریا ژله فیپرشده  يها ابلکدر 

 د شود.ییتا 3-1 بخششده در  یمعرف یاستاندارد مل يهاآزمون

                                                      
1 Ssc: Self Supporting Cable 

 :ابل شاملک ییحروف شناسا 2
 - Aرد.ین است در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار گکابل ممک  

 - 2Yلنیات یق با غالف از ماده پلیعا 
- St یکیترواستاتکحفاظ ال 
- T مهاردار 
- L لنیات یده از پلیپوش ومینینوار آلم 
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     اربردکموارد   - 10 - 2 - 4 - 1

     امیده(هوادار) ن نشده یا پر 1گازيها هسته کابل ممکن است با هوا پر شود که در این صورت کابل  گونه کابل این در

شود.  شده یا ژله فیلد اطالق می بندي شود که به این نوع کابل پر شود و یا این که هسته با یک ماده پرکننده آبمی

(جهت نصب درون  و یـا بـدون زره )كر خای(جهت نصب در ز دارممکن است زره مشخصات، هاي زمینی برحسب کابل

 شود. تولید انال)ک

 تلفن يها میس نسبت به ها ابلک نیا. شود یم استفاده هاساختمانمحوطه  داخل یشک میس يبرا ینیزم تلفن يها ابلک از

 .دارد يباالتر يریپذ انعطاف ییهوا

  يبندرنگ  - 11 - 2 - 4 - 1

 رنگ کی بیکتر ازها  میس زوج تمام .است یفرع و یاصل رنگ دسته دو يداراها  میس و ها ابلک در شده انتخاب يها رنگ

 آورده )1-1( جدول در یفرع و یاصل يها رنگ. شود یم ساخته) r3( متغیر یا یفرع رنگ کی با) t2( ثابت یا یاصل

  .شود یم لیکتش ید نارنجیو سف ید آبیسف میس زوج دو ینارنج و یآب رنگ با دیسف رنگ بیکتر از مثال ي. برااست شده

  یو فرع یاصل يها رنگ  -  1 -1 جدول 

 )r( یفرع يهارنگ )t( یاصل يها رنگ

 یآب دیسف
 ینارنج قرمز

 سبز یکمش
 يا قهوه زرد

 يسترکخا بنفش

  مخصوص میسرسا یت) ک(سو شیف  - 3 - 4 - 1

. است تلفن زیپر به آن اتصال و م رابطیس جادیا يبرا مناسب شیف به ازینز تا دستگاه تلفن یاز پر تلفن میس اتصال جهت

خط  یک يه هر زوج براکبوده  اتصال محل در زوج دو داراي تلفن فیش ) نشان داده شده3-1( شکل در که طورهمان

 شود. یتلفن استفاده م

                                                      
1 Air Core 
2 Tip  
3 Ring  
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 11RJ تلفن شیف   - 3 -1 شکل

 
 45RJ انهیرا هکشب شیف   - 4 -1 شکل

 تلفن میس به شیف نیا مخصوص میس سر پرس آچار توسط هک است اتصال چهار يدارا مستقل خط دو يبرا تلفن شیف

) و 4-1ل (کدر ش شبکهش یر فیتصو. شود یم شناخته 11RJ1 عالمت با اختصار به تلفن مخصوص شیف. شودیم متصل

 .استشده آورده )2-1( جدول ه درکشب و تلفن فیش نوع دو مقایسه

  ها شیسه فیمقا  -  2 -1 جدول 

 45RJ هکشب شیف 11RJ تلفن شیف 

 شود یم متصل هکشب ابلک به 45RJ تورکانک شود یابل تلفن متصل مکبه  11RJ تورکانک
 شود یم استفاده تاید و 2برق انتقال يبرا شود یم استفاده تاید و برق انتقال يبرا

 است متصل شیف به میس 8 است متصل شیف به میس 4

 تلفن زیپر  - 4 - 4 - 1

 يها مدل ،زهایپر ساخت ينولوژکت رییتغ با. استشده گرفته نظر در ثابت خط تلفن یگوش ابلک اتصال جهت تلفن زیپر

ن کمم فیضع فشار برقز یپر و تلفن زیپر، شباهت یمیقد يها مدل در. استشده هیارا بازار در تلفن زیپر يبرا یمختلف

از  یبا درگاه ارتباط تلفن يزهایپر لیدل نیهم بهه کشده  تلفن یکیترونکال يهامدار بهدن یرس بیآس و یخراب است باعث

 . ستیف مجاز نیضع ز برق فشاریه پریشب يزهایو استفاده از پر شود یم هیارا 11RJنوع 

                                                      
1 Registered Jack 
2 POE 
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 تلفن تکسو و زیپر انواع   - 5 -1 شکل

مورد  يها ن سه شاخهیاست، بنابرا دو نیاز ا یبکیا تریا سه شاخه ی یتکسو يها تلفن معموال شامل مدل يزهایپر

 جاد خسارت نشود.ینشده و باعث ا  برق متصل يها زیه به اشتباه به پرکباشد  يا د به گونهیها با استفاده در تلفن

 تلفن دستگاه  - 5 - 4 - 1

 :کرد بندي دسته زیر صورت به توان می رود، می کار به مکالمات انتهایی گیرنده و فرستنده عنوان   به که را تلفن دستگاه

 .چرخان گیر شماره با آنالوگ هاي تلفن )الف

 .فشاري گیر شماره با آنالوگ هاي تلفن )ب

  .دارد ISDN1دیجیتال که قابلیت اتصال به شبکه  هاي تلفن )پ

    

   
 پ ب  الف

 تلفن دستگاهانواع    - 6 -1 شکل

 

                                                      
1 Integrated Services Digital Network 
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 ،فلورسنت هاي المپ مانند نویز مولد الکتریکی لوازم و خانگی کننده گرم لوازم از تلفن هاي گوشی است الزم -يادآوری

 دماي ،باال رطوبت غبار، و گرد از عاري تلفن هاي گوشی استقرار مکان نیچنهم. باشد دور تلویزیون و یکیترکال موتورهاي

 . نباشد خورشید نور مستقیم تابش معرض در و بوده لرزش و باال

 تلفن یشک میس در يشهر زاتیتجه  - 6 - 4 - 1

 افو ک جعبه  - 1 - 6 - 4 - 1

ساختمان . گیرد می قرار پست هاي جعبه و تلفن مراکز مابین باز فضاي در که است بارانی نالیترم جعبه کافو، جعبه

 یبتن يوکس لزوم، صورت درصندوق و  يبرا يمتریلیم 3با استفاده از ورق  يه فلزیصندوق، پا یکافو، شامل کمجموعه 

 یط مورد استفاده، با روش مناسب در مقابل خوردگید متناسب با محیآن با ير اجزایجعبه و سا ي. بدنه فلزاست

 ه).ین نشریفصل ششم از جلد اول ا 5-6-6. بخش كمحافظت شود (ر.

 است:ر یافو شامل موارد زکجعبه  یدهنده ساختمان داخل لکیقطعات تش

 .یبدنه اصل يبرا متریلیم 2 و در يمتر برایلیم 2، در هر طرف با ضخامت ورق حداقل در دو با فلزي جعبه )1

 به ،ترمینال دارندهنگه هاي صفحه وسیله به ها ترمینال که ت جعبه)ی(بسته به ظرف داخلی فریم چند یا یک )2

 .شود می پیچ آن

 .کند می محکم بتنی سکوي به را کافو که متریلیم 3 ضخامت به دارندهنگه هاي تسمه )3

 
 افوکا صندوق ی جعبه   - 7 -1 شکل

 ها ترمینال  - 2 - 6 - 4 - 1

 مورد تقسیمی جعبه نوع  چه در که این به بسته و رود می کار  به ها سرکابل و ها سرسیم کییالکتر اتصال براي ها ترمینال

 زوجی 20و  10 یچینال پیچند نمونه ترم مثال، براي. شود می تولید گوناگون هاي ظرفیت و ابعاد در گیرد، قرار استفاده
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شود، در  یافو استفاده مکهاي بارانی  جعبهه در کزوجی  25هاي  و ترمینالع استفاده شده یتوزهاي پست  در جعبهه ک

 .است نشان داده شده) 8-1( لکش

 

   
  یچیپ یزوج 10و  25، 20 يها نالیترم   - 8 -1 شکل

 

 10نال عموما بصورت ین نوع ترمیاست. انشان داده شده )9-1(ل کدارد در ش يتر شیاربرد بکه امروزه کروز ک  نالیترم

 رد.یگ یزوج) مورد استفاده قرار م 100 (جمعا ییتاده  يها فیا در ردی/و یزوج

 

 

 

 

  روزکنال یه ترمیو پا ییتا 100 يها ، دستهیزوج 10نال یترم    - 9 -1 شکل
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  ها ترمینال یفن مشخصات  - 1 - 2 - 6 - 4 - 1

 که طوري  به باشد مشابه آلیاژ یا و برنج مس، نظیر فلزاتی از باید ترمینال در انیجر هادي هاي قسمت تمام )1

 .سازد فراهم را خوبی الکتریکی اتصال و بوده مقاوم محیطی تاثیرات سایر و خوردگی مقابل در

 رود می کاره ب ترمینال ساخت در عایق مواد عنوان به که )رزین یا یک(مانند پالست يرفلزیغ ترکیبات انواع )2

 .سازد فراهم نیز را آن مکانیکی نصب فلزي، قطعات کاري عایق عمل بر عالوه باید

 تا 32/0 قطر از مسی هادي با ها کابل موجود ضخامت دامنه بتواند باید ترمینال خط طرف هاي خروجی )3

 .دهد جاي خود در دارد پالستیکی هاي روکش که را مترمیلی 90/0

 کابل محکم نصب مانع تر، ضخیم کابل یک از استفاده که باشد نحوي  به بایدها  ترمینال بین فواصل )4

  .نشود آن کنار در تر نازك

 سدیم،کلرید رطوبت، معمول و متعارف مقادیر مقابل در باید ها ترمینال در استفاده مورد مواد )5

 وجود ساختمان یک در است ممکن که فورمیکاسید و آمونیومکلرید سولفور،اکسید دي هیدرژن، سولفید

 .باشد مقاوم کند، نفوذ آن به یا داشته

 درجه 15 تا محیط روزانه تغییرات با وسیسلس درجه+ 50 تا -10 دماي باید رفته کاره ب قطعات )6

 نسبی رطوبت. شود فرض حاکم اوقات کل% 25 براي باید دما باالي حد. کند تحمل خوبی  به را وسیسلس

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

 :گیرد قرار زیر محیطی هاي آزمون تحت باید رفته کاره ب قطعات

 سرما آزمون )1

 خشک حرارت آزمون )2

 مرطوب حرارت آزمون )3

 دادهشتاب مرطوب حرارت آزمون )4

 لرزه آزمون )5

 ذخیره آزمون )6

 کپک آزمون )7

 خوردگی آزمون )8

  ها ترمینال استحکام آزمون )9
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 تلفن ستمیس یشک میس و یخواننقشه   - 5 - 1

  یخواننقشه   - 1 - 5 - 1

 ))10-1( لکش. (شود یم میترس مستقل پالن در ستمیس نیا نقشه تلفن، یشک میس تیاهم لیدل به

 
  تلفن زیپر یشک میس نقشه   - 10 -1 شکل

 از. شوده یراا ،ییرایپذ و هال ،ها خواب در اتاق تلفن يزهایپر يریعدم قرارگ ای يریقرارگ به توجه باد یبا یشک مینقشه س

 یک وندر فیفشارضع يمدارها باها  یشکمیس نیا دینبا فیضعانیجر يها ستمیس و ثابت تلفن خط یشک میس در یطرف

 باعث تواند یم فیفشارضع یکیترکال يمدارها از حاصل یسیترومغناطکال دانیم وجود. ردیگ قرار كمحافظ مشتر لوله

 یکدر  برق و تلفن یشکمیس هک یصورتبهتر است در  نیبنابرا. شود صدا تیفیک اهشک و تلفن خط در اختالل جادیا

 یسیترومغناطکو ال ياز بروز اغتشاشات ولتاژ يریبه منظور جلوگ .استفاده شود گریدکی از جدا لوله دو ر قرار دارد ازیمس

ن یزم ياستفاده شود و هاد لیفو يابل داراکه، از ین نشریا یکجلد  14شده در فصل  انیت ضوابط بیالزم است ضمن رعا

 يبرا برق زیپر به ازین لیدل بهن یچنهمم متصل شود. یشده در جعبه تقس ن نصبیزم نالیترمابل به کموجود در 

شود.  گرفته نظر در زین برق زیپر کی تلفن، زیپر نارک دربهتر است  ،شارژ قابل اریس یگوش به مجهز دیجد يها تلفن

 ))11-1( لک(ش

 
  هم نارکدر  انهیه راکبرق، تلفن و شب زیاتصاالت پر   - 11 -1 شکل
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 تلفن هاي کابل و ها سیم نصب هاي روش و اصول  - 6 - 1

 تلفن ستمیالزم در نصب س داتیتمه  - 1 - 6 - 1

هاي  بندي هاي مجزا یا با تقسیم کشی تلفن در داخل ساختمان باید توسط لوله کشی و کابل سیم سیستم )1

 انجام شود. )14-1(ل کش ابل، مانندک کتران ای تکدا اخلجداگانه د

د یف بایضع ستم فشاریس يها کابل دیگر از آن فاصله حداقل و شده نصب گروه یک در باید تلفن هاي کابل )2

ه از ک ییهاتمانضمنا در ساخ .شود گرفته نظر در هینشر نیا کیجلد  14شده در فصل  انیضوابط ب مطابق با

ف یضعانیف و جریابل فشارضعک يها ینیبهتر است سد، شویزرها استفاده میابل در راکابل جهت انتقال ک ینیس

 .باشدگر جدا یدکیاز 

 آن نصب محل شود، می کشیده منظوره    چند ساخته پیش هاي کانال داخل در مخابراتی يها کابل که مواردي در )3

(براي  نگیرد قرار استفاده مورد دیگري منظور براي و شود داده اختصاص جداگانه طور  به و تعیین  پیش از باید

 ).شود رجوع ، نشریه نیهم اول جلد 2 فصل به منظوره  چند ساخته پیش هاي کانال جزییات

 در شده انیب عمومی ضوابط تمام باید تلفن، کشی کابل و کشی سیم کشی، لوله هاي سیستم اجراي و طرح در )4

 .شود رعایت نشریه نیهم اول جلد دوم و اول هاي فصل

 در آنقطر  حداقل لیکن، شود تعیین محاسبه براساس باید ها ساختمان تلفن کشی سیم سیستم در ها سیم قطر )5

 .باشد ترکم مترمیلی 6/0 از نباید موردي هیچ

 يانحنا داراي باید ها روزنه از یک هرلبه  ند،ک می عبور فلزي تاسیسات یا تجهیزات داخل از کابل که مواردي در )6

 .آید عمل به جلوگیري کابلق یعا در خراشیدگی ایجاد از تا باشد مناسب پوشش ای الزم

 و میسر آسانی  به آن کشیدن که شود تعیین اي گونه  به باید لوله یا و مجرا کانال، داخل هاي کابل تعداد حداکثر )7

 مجرا، داخلی قطر که شود می توصیه شده یاد موارد به توجه با. باشد پذیر امکان سهولت به نیز آن تعویض یا بازدید

 .باشد آن داخل در شده کشیده هاي کابل دسته یا کابل خارجی قطر برابر 5/1 از تربیش یا مساوي لوله یا کانال

 شود محکم و بسته اي گونه  به دستگاه به اتصال نقطه در باید شود می وصل متحرك تجهیزات به که هایی کابل )8

 کابل غالف یا بندي عایق رفتن عقب یا شدن کوتاه از و نشده وارد کابل هاي ترمینال به نیرویی گونه هیچ که

 در که باشد قدري  به باید آن طول باشد نیز حفاظتی هادي شامل کابل که صورتی در. آید عمله ب جلوگیري

 هاي هادي هاي ترمینال از بعد حفاظتی هادي ترمینال به نیرو واردشدن کابل، بستن وسیله در نقص بروز صورت

 اشکال نوع هیچ که باشد  شده  ساخته اي گونه  به و نبوده دار برق باید کابل بستن وسیله. شود ممکن دار برق

 .دننک ایجاد شده بسته کابل در مکانیکی



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

 

 27/04/1401 هاي فرکانس پایین (تلفن) ها و کابلسیم :اولفصل 
 

21 

 به. نشود کابل ياجزا به آسیب و صدمه موجب که شود انجام اي گونه  به باید ها کابل در کاري خم هرگونه )9

ابل اعالم کا توسط سازنده ی باشد شده مشخص ها کابل به مربوط مقررات در دیگر اي گونه  به که مواردي استثناي

 :شود می توصیه زیر ترتیب به خم نوع هر داخلی شعاع حداقل ثابت نصب تاسیسات در ،باشد  شده

 r = 9(D+d)  )مرکز هم هادي و سربی غالف(زره،  فلزي شکور داراي هايکابل •

 r = 15D آلومینیومی غالف داراي هاي کابل •

   :پالستیکی غالف و عایق داراي هاي کابل •

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

ο است خم یک داراي فقط کابل مسیر که مواردي در:  r =15D        
D قطر خارجی کابل = 

d ترین هادي کابل = قطر بزرگ 

r حداقل شعاع داخلی هر خم = 

 خودداري آن در خط وسط دوراهیار بردن کبه  از و بوده تکه یک باید ساختمان خارج و داخل هاي  کابل تمام )10

 .شود

 و داخلی کشی سیم سیستم نظر از باید تلفن مرکز اتاق شود، می استفاده داخلی تلفن مرکز از که مواردي در )11

 تلفن مرکز هاي دستگاه نصب براي مناسب ابعاد داراي و شده واقع مناسبی محل در شهري تلفن خطوط به اتصال

 .نگیرد قرار استفاده مورد دیگري منظور براي و باشد ضعیف جریان تجهیزات دیگر و

باید در محل مناسبی نصب  1شود، جعبه انشعاب اصلی تلفن مواردي که از مرکز تلفن داخلی استفاده نمی در )12

 پذیر باشد. آسانی امکان بههاي داخلی و خطوط تلفن شهري  نالیترمشود که اتصال آن به جعبه 

 براي که شود تعیین اي گونه  به آتی هاي توسعه گرفتن نظر در با باید داخلی هاي نالیترم جعبه ظرفیت )13

  .باشد زمین اتصال ترمینال به مجهز و داشته کافی محل اضافی، اتصاالت

 تلفن مرکز نالیرمت جعبه یا اصلی نالیرمت جعبه و توزیع مناطق یاطبقات  هاي نالیترم جعبه بین اتصاالت )14

 .گیرد صورت کابل محافظ مجاري یا لوله در دار حفاظ کابل وسیله به باید

انتشار  برابر در مقاوم نوع از باید شود می نصب عمودي صورت به ها شفت در که مخابراتی هاي کابل و ها سیم )15

 داده قرار قیمقاوم در برابر حر هاي لوله در که این مگر نکند منتقل دیگر طبقه به اي طبقه از را آتش و بوده قیحر

   .باشد) ضدحریق(جداره  بند آتش داراي طبقات در و بوده شده حفاظت شفت که این یا و شود

                                                      
1 MDF: Main Distribution Frame 
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 صورت به تلفن انتهایی جعبه نصب وسیله  به است ممکن خارجی یا داخلی خطوط به تلفن هاي دستگاه اتصال )16

ت تلفن کا سوی )یمیقد يها (تلفن شاخه چند و کنتاکت سه حداقل با تلفن مخصوص پریز از استفاده با یا ثابت

11RJ گیرد صورت. 

 جعبه زمین ترمینال به حفاظتی هادي یک طریق از دیبا تلفن هاي کابل و ها سیم زمین اتصال هاي هادي )17

 .شود متصل ساختمان زمین اتصال نهیتا به شینها و تلفن مرکز یا تلفن اصلی

 یافکام کبا استح کابل مخصوص هاي بست از باید شود می نصب دیوار روي بر تلفن هاي کابل که مواردي در )18

 چند نصب براي. باشدنداشته تماس دیوار با مستقیما کابل کاري، بست هاي محل در که طوري  به شود استفاده

. شود استفاده ریلی هاي بست از و شده نصب دیوار روي موازي صورت به ها کابل که شود می توصیه کابل رشته

 دو حداقل یکدیگر از ها کابل فاصله و شود گرفته نظر در مترسانتی یک حدود باید دیوار از ها کابل فاصله حداقل

 .باشد نظر مورد کابل قطر برابر

 اتصاالت براي و شود بینی پیش بعدي هاي توسعه به توجه با باید توزیع مناطق یا طبقات هاي نالیرمت جعبه )19

 .باشد مجهز زمین ترمینال به و داشته کافی محل اضافی

 کابل با باید تلفن مرکز نالیرمت  جعبه یا اصلی  نالیرمت  جعبه و طبقات هاي نالیرمت  جعبه بین ارتباط )20

 .شود انجام کابل،محافظ  مجاري یا ها لوله در شده حفاظت

 شامل و داشته) آن نظایر یا زره(فویل،  فلزي حفاظ نوعی باید تلفن هاي سیستم در استفاده مورد هاي کابل )21

 .باشد زمین اتصال مخصوص هادي رشته یک

 تلفن اصلی ترمینال جعبه کشی سیم  - 2 - 6 - 1

 دیبا شود،می انجام بست و پیچ توسط که مخابراتی هايکابل نصب عدم و زیبایی حفظ ن،ساختما ينما از حفاظت براي

 .شود ینیبشیپ تلفن کابل عبور براي واحدها تعداد با متناسب یسيویپ لوله ،ساختمان بدنه در ث،احدا در زمان

 ر استکالزم به ذ .است مناسب قفل و در داراي و شودیم نصب ساختمان ورودي محل درتلفن،  ینال اصلیترم جعبه

  .باشدداشته فاصله فک از متر سه تا نیم و دو حدود باید جعبه نصب محل

 ساختمان یداخل يفضاها یشک میس  - 3 - 6 - 1

 :است ضروري ساختمان داخل شیکسیم درر یز موارد عایتر

 .شود استفاده مقاوم روکش با استاندارد يها کابل از باید داخلی کشیسیم براي )1

. شود استفاده دیدگی آسیب بدون و سالم تکه، کی يها کابل از است ضروري ساختمان، داخل کشیدرسیم )2

  شود. ینیبشیپ زوج دو میس یک حداقل واحدهر  يبرا، ياربرک نوع به باتوجه ضمنا
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 بروز صورتدر  و گذارد می نامطلوب تأثیر مکالمه فیتیک بر لوله، یک در تلفن و برق يها کابل بودن هم کنار )3

 .دارد وجود ارتباطی تجهیزات و تلفن دستگاه به رسیدن آسیب احتمال اتصالی،

 یشک میس با متناسب آن تیظرف هک ،یمخابرات ترمینال ینیبشیپ ساختمان، به مخابرات کابل ورودپس از  )4

 .است ضروري، رطوبت فاقد و خشک مکان در و قفل داراي ايمحفظه در باشد یداخل

 موجب که ییها محلار، در کبه صورت رو فرعی هايسیم دادن عبور از باید اختالل، بروز از جلوگیري براي )5

 .شود خودداري شود،می سیم به صدمه واردشدن

 شود. خودداري خط، کی از بیشتر انشعاب گرفتن براي غیرمجاز کشیازسیم )6

 .شود خودداري مرطوب يها محل در تلفن پریز نصب از )7

 یونکواحد مس تلفن یشک میس  - 1 - 3 - 6 - 1

در  .شودیم ییشناساتلفن  يپریزهامحل نصب  ،پالن نقشه طبق ابتدا) ییالیو ای( يواحد کت یونکمس منزل کی در

 است:  ان شدهیب دندار تلفن پریز نصب به نیاز که يشنهادیپ فضاهايادامه 

 ییرایپذ ای هال  - 1 - 1 - 3 - 6 - 1

 تعدادن یچنهم. شودیگرفته م درنظر هم تلفن زیپر آنتن، و برق يزهایپر گرید نارک در ییرایپذ ای هال قسمت در معموال

 .دارد آن قسمت يمساحت و معمار به بستگی ،پذیرایی درها  پریز

 خواب يها اتاق  - 2 - 1 - 3 - 6 - 1

 محلضمنا، . شود یم ینیب شیپ تلفن زیپر عدد کیحداقل  نصبآن،  يبسته به مساحت و معمار ،خواب اتاق هر داخل در

 .ردیگ قرار خواب تخت پشت ای اتوریراد پشت ای در پشت نباید زیپر نصب

  آشپزخانه  - 3 - 1 - 3 - 6 - 1

 . شود می گرفته نظر در تلفن زیپر عدد کیحداقل  ،آشپزخانه دیوار کنار خوانپیش يروبر  

  يمجموعه ادار یشک میس  - 2 - 3 - 6 - 1

ز تلفن آن مجموعه مشخص کز تلفن و نحوه ارتباط آن با مریان، تعداد پرکهر م ياربرکبا توجه به  يادار يها در مجموعه

 شود.  یم

  ینیب شیمحل پ  يهاعالمتن نقشه یشود. در ا یمشاهده م يط اداریمح یکاز نقشه  يا نمونه) 12-1( لکش در

 است.  يا انهیه راکز شبیپر يریشده قرارگ ینیب شیمحل پ  يهاعالمت ز تلفن ویپر يریشده قرارگ
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   يادار مجموعه کیه کو شب تلفن نقشه   - 12 -1 شکل
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 يواحد چند مجتمع تلفن یشک میس  - 3 - 3 - 6 - 1

 شود.  یان میب يچند واحد يها تلفن، جهت مجتمع یشک ابلک يها در ادامه روش

 نالیترم جعبه از هک هستند) رشته 16( زوج 8 حداقل تلفن يها ابلک ،قرمز يها خط) 13-1( لکش نقشه در: اول روش

ابل ک یکنال هر طبقه، یاست و از جعبه ترمشده ینیبشی) پینال اصلیجعبه ترم يری(محل قرارگ نگیکپار تا طبقه هر

 يواحدهاز، مانند یداخل واحدها ن یشکابلکاست.  شده ینیبشیجهت انتقال به واحدها پبنفش)  يها (خط دو زوج

 شود. ینال هر واحد انجام میاز جعبه ترم ییالیو

 
 (روش اول) تلفن یشک میس   - 13 -1 شکل

 هر ازرا  زوج دو تلفن يها ابلکارتباطات  توانیواحد باشد، م یک يه هر طبقه آن داراک ییها ساختمان در: دوم روش

 ، در نظر گرفت. یفرع نالیم و بدون جعبه ترمیبه طور مستق ینال اصلیجعبه ترم يریمحل قرارگ تا واحد

 ابلک کترانبا استفاده از  تلفن یشک میس  - 4 - 3 - 6 - 1

 و انشعاب اتصال، جهت. شود یم استفاده هم ابلک کتران از وارها،ید داخل يگذار لوله روش بر عالوه تلفن یشک میس در

 شود.یاستفاده م شده داده نشان )3-1( جدول در هک یزاتیتجه از ابلک کتران خم
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  ابلک کتران یجانب زاتیتجه  -  3 -1 جدول 

 اربردک ریتصو ابلک کتران زاتیتجه

 )نندهکجدا( شنیپارت

 

 .ندک یم میتقس قسمت دو حداقل به را کتران داخل ریمس

 رابط

 

 .دهدیم اتصال گریدهم به را کتران دوشاخه

 )ندب ته( نندهک مسدود

 

 .شودیم بسته آن با ابلک کتران ریمس يانتها ای/و ،ابتدايظاهر ينما و یمنیا حفظ جهت

 داخل يزانو

 

 و ثابت هیزاو نوع دو در هک رودیم ارک به وارید یداخل ۀگوش در ابلک کتران اتصال جهت
 .شودیم ساخته ریمتغ هیزاو

 خارج يزانو
 

 .رودیم ارک به وارید یرونیب ۀگوش در ابلک کتران اتصال جهت

 تخت يزانو
 

 .رودیم ارک به صاف سطح کی در قائم صورت به کتران دو اتصال جهت

 راه سه
 

 .رودیم ارک به ریمس کی در ابلک کتران از انشعاب جهت

 یکت قاب میفر
 

 کتران يماژول قابل نصب رو که تیقاب و رو

 ییتا دو قاب میفر
 

 کتران يه دو ماژول قابل نصب رویقاب و رو

 وتریامپک تکسو

 

 هکابل شبکله یه به وسکزات تحت شبیجهت اتصال تجه

 تلفن تکسو

 

 ت دارکابل سوکله یجهت اتصال دستگاه تلفن به وس

  برق زیپر
 

 

  کتران يز برق قابل نصب بر رویپر
 د برق نرمالیرنگ سف

 UPSا ی يرنگ قرمز برق اضطرار
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       قرار کتراندرِ  يروبر  ییچهارتا و ییتا سه ییدوتا یکت يهاقاب ابل،ک کتران نیا يرو بر زیپرو  دیلک نصب جهت

 ))14-1( لک. (ششود یم گذاشته ها قاب نیا داخل متر یلیم 45 × 45يزهایپرا ید یلک و ردیگ یم

 
 .ها آن يریگ قرار محل :)ب( کیشمات .زاتیتجه نصب نحوه :)الف( کیشمات    - 14 -1 شکل

  يبر نوریه فکشب ياجزا  - 7 - 1

ه کدر خصوص شب یلیمکشود. اطالعات ت یم یبه اختصار معرف يبر نوریه فکشب ياز موارد مهم اجزا ین بخش برخیدر ا

 است.  ان شدهیه بین نشریجلد سوم ا 3در فصل  يبر نوریف

 ابل داخل ساختمان ک  - 1 - 7 - 1

از  ITU-T L.111دارد، مطابق با استاندارد FTTH ياربرکه ک ییها مورد استفاده در ساختمان يشود تار نور یه میتوص

به داخل ساختمان  رونیب ازه ک ییها  ابلکتار  است بهتر، ترشیب یوستگیپ يباشد. برا ITU-T G.657نوع استاندارد 

 نوع باشد.  نیهمز از ید نیآ یم
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 و داخل ساختمان  يزات ورودیو تجه يارتباطات نور یکشمات   - 15 -1 شکل

  لکش در. شود یم انجام يبردار بهره طیشرا و نیکمشتر تعداد ساختمان، ياربرک با متناسب ينور بریف هکشب یطراح

 .استشده هیارا هایطراح نیا از نمونه چند) 1-16(

 
  رانیدر ا ها ساختمان ينور بریه فکشب یاز اصطالحات طراح ییها نمونه   - 16 -1 شکل

 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

 

 27/04/1401 هاي فرکانس پایین (تلفن) ها و کابلسیم :اولفصل 
 

29 

  رساخت مدل مرجعیعناصر ز  -  4 -1 جدول 

 اصطالح فیتعر حاتیتوض
 POP نقطه شروع ينورر بیف يرهایمس ينقطه شروع برا

 Feeder Cable یاصل يها ابلک بریف عیتوز يزکتا نقطه مر POPن نقطه شروع یب ،یاصل يها ابلک
 شدهم یتر تقسکوچک یانشعاب يها ابلکبه  یاصل يها ابلک بر،یع فیو توز يزکدر نقطه مر

 يها ابلکق یمختلف از طر يهاریمس يتر براکوچک يها د به گروهیجد يها ابلکو 
 شوند. یمت یهدا وژنیف یانشعاب

 ODC ينور بریف يزکنقطه مر

 Distribution Cable یانشعاب يها ابلک كسمت مشتر یخروج يها ا اتصال به مفصلی ها FAT و ODCن یارتباط ب يبرا
 خارج ساختمان يها ابلکو  ODCاز سمت  یانشعاب يها ابلکن یرابط ب

 )Drop Cable(ها  
رون یدر ب يجعبه ورود

 ساختمان
FAT  

(Fiber Access Terminal) 
 يه نورکشب يها ابلکبه )  Dropيها ابلک( خارج ساختمان یانشعاب يها ابلکن یرابط ب

داخل به  رون ساختمانیب يها ابلکانتقال از  ایل یتبد اجازهداخل ساختمان بوده و 
  است. يتورکانکا اتصال ی/وژن ویاز به فین نوع اتصال نیدر ا. دهد یمساختمان را 

 BEP ساختمان ينقطه ورود
(Building Entry Point) 

 Drop Cable رابط ينور بریابل فک است. OTOا ی BEPو  FAT نیابل رابط بک
 يها ابلکزر یق رایه از طرک DDو  BEPن یب ی، نقطه انشعاب فرعياریبه صورت اخت

 شوند. یبه هم وصل م يو عمود یافق یداخل
 نندهک عیتوزجعبه 

FD  
(Fiber Distribution) or 

ADO 
 بریف یداخل یشک ابلک یه اجزاء اصلک DDبه  BEPاز  FTTH يها ابلکارتباط دادن 

 است.  ينور
 FD AND ADO در خانه ينور بریابل فک

CABLEING 
  DD (Distribution Device) یمس/يارتباط نورجعبه  ONT/CPEاتصال و  ينور يها ابلکردن کنه یاست جهت ترم یانکم

 ATB (OTO) يه نورکز شبیپر .)شود یده مینامOTO  هاباتک یدر برخاست ( ONTو DDن یرابط بز یپر
ONT است  يزیتجهActive ن کیمشتربه س یه سرویجهت اراه ک) ك(سمت مشتر

و  ONTاست.  یکیترکبه ال يشامل مبدل نور رود ویار مکبه  GPON يبا فناور ينور
CPE پارچه و هماهنگ باشد.یکبصورت تواند  یم 

 ONT يه نورکشب یینقطه انتها

 يها سیه سروک هاSet up Boxعنوان مثال  به .استن کیمشتر يبرا يو نوریتکز ایتجه
 . شود یتلفن را شامل م و ونیزیتا، تلوید

 
 يزات مربوط به مشتریتجه

CPE 
(Client Premises 

Equipment) 

  DD و CPEن یب یارتباط يها ابلک
 بریف یارتباط يها ابلک

 OCC ی/مسينور

نترنت را پوشش یون، تلفن، ایزیر تلوینظ مختلف ياربردهاکاز  یعیوس یلیمحدوده خ
 .دهد یم

 - زاتیتجه یشک ابلک

س را یسرو یدسترسان کام هک یوتر شخصیامپکا یون، تلفن، یزیر تلویاربر نظکزات یتجه
 دهد. یم كبه مشتر

 - اربرکزات یتجه

 

  شی در داخل ساختمانک اجزاء کابل  - 2 - 7 - 1

داده ش ینما ونیزیتلوتا و ی، دیصوت يها ستمیس واحد آپارتمان شامل یکدر  یشک ابلک ياجزا) 17-1( لکشدر 

 . است شده
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  سکواحد آپارتمان دوبل یکدر  یشک ابلک ياجزا   - 17 -1 شکل

1 - 7 - 2 - 1 -  DP (Demarcation Point) - ينقطه مرز 

 است.  خدمات كمشتر یشک ابلکو  یس مخابراتیدهنده سرو هین ارایمرز بل در ینقطه تحو

1 - 7 - 2 - 2 -  BEP  
ه محل ک یرد. در صورتیگ ین جعبه در داخل ساختمان قرار میشود. ا یاستفاده م هاDP اتصال يه براک است ياجعبه

 شود،  یان میب BEP يبرا ادامهه در ک یمشخصات فن شود. یده مینام  ATرون از ساختمان باشدین جعبه در بیا يریقرارگ

 . صادق استز ین هاFAT يبرا

  کابل يورودمحل   - 3 - 2 - 7 - 1

ه ک بودها منطقه ی/مجموعه و يها ساختمانر یساارتباط با جهت ن یچنهم ،یارتباط يها ستمیابل سکورود  يمحل بران یا

 ها ساختمان یوار خارجید يتواند بر رو یم يورود شود.مختلف به منازل متصل  يها روش با تواند یاتصال م نقطهن یا

آمده، وارد  )18-1(ل که در شک ییها به روش ییهوا یشک ابلکق یا از طری 1کوچک يها حوضچهق یاز طر و قرار داشته

  ساختمان شود.

                                                      
1 Hand Hole 
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 ورود به منازل  يها انواع روش   - 18 -1 شکل

  FAT ای BEP وژن دریفالزامات   - 4 - 2 - 7 - 1

ر یدر ز BEP ای FAT یکدر وژن مورد قبول یف ياز برایج است. الزامات مورد نیعمل را یک BEPا ی FATوژن در یف

 شود.  یگر محافظت مید يها با روشا ی 1یحرارتداخل محافظ  شده، وژنیفه کاز تار  یقسمتاست.  ف شدهیتعر

  BEPدر  وژنیف الزامات قابل قبول  -  5 -1 جدول 

 الزامات مشخصات
 nm 1550در   ≥ dB 15/0  جوش یکدر قابل قبول ف یتضع نیتر شیب

 < RL ( dB60( یافت برگشت
 C70°تا  - C 25°  ییمحدوده دما

 

 

                                                      
1 Crimp 
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 دامنه پوشش  - 1 - 2

 1يزکمرستم آنتن یس یعموم يها یژگیو و یمشخصات فنن ییساخت و تع ياستانداردها ین فصل، معرفیا یهدف اصل

 ياجزا ردکعمل يپارامترها يریگ اندازه يها روش و طیراش ردنک مشخص محور) و ال (همیسکواکابل کمتعارف بر بستر 

 باشد. یمآن  ياراج و و اصول نصب یضوابط طراح هیارا زین و ستمین سیا

  اصطالحات و فیتعار  - 2 - 2

  آنتن  - 1 - 2 - 2

antenna 
 هک يا واسطهو  رندهیگ ای نندهکارسال نیب ازیمورد ن جیتزو جادیجهت ا است، ییویراد افتیدر ای ارسال سامانه از یبخش

 .شودیم منتشر آن در ییویراد موج

 فعال آنتن  - 2 - 2 - 2

active antenna 
 .است فعال لیوسا شامل هک یآنتن

 
 - 1-2شکل 2اودا یاگی فعال ریغ آنتن(ب)  فعال آنتن(الف)  

 ار بهرهکخود نترلک  - 3 - 2 - 2

 automatic gain control (AGC) 
در  راتییتغزان یمتا ند ک ینترل مک یخروج گنالیسطح سرا متناسب با ننده ک تیه بهره تقوک يا لهیوس ای ندیافر

  .ابدیاهش ک يورود گنالیس راتییبا تغ سهیدر مقا یخروج

                                                      
1 Master Antenna Television 
2 Yagi-Uda 
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 فیتضع  - 4 - 2 - 2

attenuation 
 .سامانه یا زیتجه یک جیوخر رتقد بهت ورودى رقد نسبت

 .شود مین بیا بل یسدنسبت بر حسب  ینا -دآورىیا

 تیب يخطا نسبت  - 5 - 2 - 2

bit error ratio (BER) 
 .سالیار ىبیتها کل ادتعد به ستدرنا ىبیتها نسبت

  زینوحامل به  نسبت  - 6 - 2 - 2

carrier-to-noise (C/N) 
 

ه در شدى گیرازهند(ا یا سامانه زیتجه یکه در شدداده یک نقطه در  زیبا سطح نو یا تصویرا بین سطح حامل صدف ختالا

 .ده)ستفال احادر یویی یا تلویزیونی رادمناسب با سامانه باند ى پهنا

 .ودشیمن بل بیا سیدبر حسب  اختالفین ا -دآورىیا

 ياهمنطق یونیزیتلو هکشب  - 7 - 2 - 2

community antenna television network (CATV network) 
 

 تخدما يهالسیگناو  صوتی ،تلویزیونی ىهالسیگنا ردنک فراهم اىبر هک اىمنطقهو  محلی باند پهن کابلیى شبکهها

 .ستا هشد حیاطر ،منطقه یا محله یک در تعاملی

 ود.شیف میتعر ياهمنطق یونیزیه تلوکعنوان شب ساسا بها -دآورىیا

 یاصل آنتن با یونیزیتلو هکشب  - 8 - 2 - 2

master antenna television (MATV network) 
ه یافت شددرتلویزیونی  و صوتی ىهالسیگنا ردنکفراهم اى بر هک دهمینی گسترزیع تلویزیونی زتوى یا شبکهها سامانه

 ت.اسهحی شداطر نیک یا چند ساختمادر مینی ه زگیرندى نتنهاآتوسط 

تر  شیب ییویا رادیو/ یونیزیتلو يها گنالیافت سیدر يب با آنتن ماهواره، براکیت تریه، قابلکا شبین سامانه یا -1دآورى یا

 ت.سرا دارا ا يارهماهوا يهاهکق شبیاز طر

ا ی يفايمانند: وا( مخصوصل ساار ىهاسامانهاى یگر برى دهالند حامل سیگنااین سامانه یا شبکه میتوا -2دآورى یا

MoCA1( گشت باشد.زمسیر باى ستادر را 

                                                      
1 Multimedia Over Cable Alliance 
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 ياماهواره یاصل آنتن با یونیزیتلو سامانه  - 9 - 2 - 2

satellite master antenna television (SMATV) 
 د.حی میشواها طرنساختمااز  یگروهیک یا  يزهایپردر صوتی و تلویزیونی  يها گنالیردن سکفراهم اى که براى سامانه

 :ودشیمتعریف  ریزرت به صو ETSI EN 300 473ارد ستاندس اسااسامانه بر  نیا يپیکربندنوع دو  -دآورىیا

 انبررکا يبرا یعزتو جهت QAMى هالسیگنا به QPSKاى  ارهماهوى هالسیگنا لیتبدس ساابر  يربندیکن پیا )لفا نوع

 ود.شیف میتعر

ف یتعر انبررکااى بر ریق دو روش زیاز طر  QPSKاى ارهماهوى هالیع مستقیم سیگنازتوس ساابر  يربندیکن پیا )بنوع 

 :شود یم

 .مگاهرتز) 950از  تر (بیشاره ماهو IFباند در  SMATV-IFیع زتو •

 مگاهرتز). 470مگاهرتز تا  S 230 (ده باند گسترل در مثااى بر، VHF/UHFباند در  SMATV-Sیع زتو •

 بهره  - 10 - 2 - 2

gain 
 .یا سامانه زیتجهیک  يورودرت به قد یخروجرت قد نسبت

 .شودمین بل بیا سیدبر حسب  بهره -دآورىیا

  شاخهسر  - 11 - 2 - 2

headend 
دازش پراى بر، کابلیى شبکهها يها ر قسمتیساو یگر منابع سیگنالی دیا ه گیرندى نتنهاآکه بین  يزیتجه

 .ردیگیقرار م دیع میشوزهایی که تولسیگنا

نندهکدیتولو  اههنندک میتقس، هاهترکیبکنند، انسکفرى هالمبد، هاهست شامل تقویتکننداممکن ، شاخهسر -دآورىیا

 باشد. گنال و مانند آنیس يها

  یبا آنتن اصل ونیزیتلو سرشاخه  - 12 - 2 - 2

master antenna television headend (MATV Headend) 
 شبکهدر  (FM)یویی و رادتلویزیونی ى هالتغذیه کانااى بر ا،هكشهرو  ینتمارپاى آهاكبلوده در ستفارد امو شاخهسر

 .نشعابیا ياهخانگی یا شبکه

 ياماهواره یبا آنتن اصل ونیزیتلو شاخهسر  - 13 - 2 - 2

satellite master antenna television headend  (SMATV Headend) 
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 ياههخانگی یا شبک شبکهدر  ياهماهوارى هالتغذیه کانااى بر ها، كشهرو  ینتمارپاى آهاكبلوده در ستفارد امو شاخهسر

 .نشعابیا

 .شودنتهایی متصل امستقیم به سرر ند به طوایع میتوزیک نقطه توارد، برخی مودر  -دآورىیا

 يجداساز  - 14 - 2 - 2

isolation 
 .یا سامانه زیتجه یکسط ى واهاهگادریا  دهننکمیتقس، جیوخردو بین  تضعیف

 يسازمدوله يخطا نسبت  - 15 - 2 - 2

modulation error ratio (MER) 
 .هادنما از اىشتهر ىخطا ىهاداربر ریادمق ورمجذ عمجمو بر بمطلو دنما ىهاداربر ریادمق ورمجذع مجمو میتقس حاصل

 :ودشیر نشان داده میفرمول ز بر اساسل بیسد بر حسبان نسبت توبا عنوان  ن عبارتیحاصل ا -دآورىیا

)2- 1( 𝑀𝐸𝑅 = 10 log �
∑ �𝐼𝑗

2+𝑄𝑗
2�𝑁

𝑗=1

∑ �𝛿𝐼𝑗
2+𝛿𝑄𝑗

2�𝑁
𝑗=1

� (𝑑𝐵) 

 زینو به گنالیس نسبت  - 16 - 2 - 2

signal-to-noise (SD,RF/N) 
 .RF بانددر  تالیجیدى هشد لهومد لسیگنا اىبر زینو به لسیگنا نسبت

 بیش  - 17 - 2 - 2

slope 
 .سامانه یک در نقطه دو بین صخا انسکفر دو در تضعیف یا هبهر بین فختالا

  نندهکتیتقو  - 18 - 2 - 2

amplifier 
) مورد استفاده رهیو غ 2(آنتن، مدوالتور گنالیس افتیاز منابع در یافتیدر 1گنالیسطح س شیبه منظور افزا نندهکتیتقو

 .ردیگ یقرار م

   نندهکمیتقس  - 19 - 2 - 2

splitter 
 ند.کیمم ی) تقسیچند درگاه (خروج این دو ی، بيا نامساوی يرا به صورت مساو يگنال ورودیه قدرت سک يا لهیوس

                                                      
1 Signal 
2 Modulator 
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  الیسکواکابل ک  - 20 - 2 - 2

coaxial cable 
ن یت و ااسهل احاطه شدکش يالها غالف لوی يه توسط هادکاست  يزکم مریس یکمحور)  ابل همکال (یسکواکابل ک

 ند.کیفا میا برگشت را ایلد یا غالف نقش شی يهاد

 آنتن زیپر  - 21 - 2 - 2

outlet 
 است. يزکستم آنتن مریگنال مناسب از سیافت سی، جهت دریونیزیرنده تلویز آنتن، محل اتصال گیپر

  نندهکمخلوط  - 22 - 2 - 2

mixer 
را به  یخروجا چند ی یکو ارسال آن به  يمتفاوت از ورود یانسکفر يبا باندها هالگنایب سکیفه تریوظ نندهکمخلوط

 .اردعهده د

  اتصال شیف  - 23 - 2 - 2

connector 
 را به عهده دارد. يزکآنتن مرستم یس يابل به اجزاکاتصال  فهیوظ ش اتصالیف

  اتصال واسط  - 24 - 2 - 2

adapter 
زات یگنال در تجهیگر و انتقال سیدکیا به هورتکانکل یجهت تبد يزکستم آنتن مریا در سهلا مبدیاز واسط اتصال 

 شود. یمختلف استفاده م

  ریمدوالتور تصو  - 25 - 2 - 2

modulator 
ه توسط مدوالتور کل یند تبدین فرآیند، ایوگیون میرا مدوالس 2ییویانس رادکانال فرکبه  1ریگنال صدا و تصویس لیتبد

، يديويد يهاهندنکشا، پخههانی، را3تالیجید ياهرندهیر منابع مختلف از جمله: گیع تصاویشود، اجازه توز یانجام م

 .ندک یفراهم م يزکستم آنتن مریق سیره را از طریمداربسته و غ ياهنیدورب

 

                                                      
1 Audio/Video 
2 Radio Frequency 
3 Set-Top Box 
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  سنجگنالیس  - 26 - 2 - 2

spectrum analyser 
 فادهاست ستمیس لیتحو و تست و یونیزیتلو يهاگنالیس يپارامترها يریگاندازه يبراه کاست  یدستگاه سنجگنالیس

  .شودیم

  استانداردها  - 3 - 2

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آنزیر  الزامیمدارك 

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  بدون ذکر تاریخ انتشار به آن تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

سنج، باید برابر جدیدترین  گنالیز آنتن و سیال، پریسکواکابل کننده، ک میننده، مدوالتور، تقسک تیننده، تقوک افتیآنتن در

شده و معتبر جهانی مانند  ملی استاندارد ایران و یا یکی از استانداردهاي شناخته اصالحیه استانداردهاي سازمان

 به شرح زیر طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد:  1المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین

و  یصوت ياهلگنای، سیونیزیتلو يهالگنایس يبرا یابلک ياههک، شب10850-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .یارسال يرهایرد سامانه در مسک: عمل1 قسمت -یخدمات تعامل

و  یصوت يها گنالی، سیونیزیتلو يها گنالیس يبرا یابلک يها هک، شب10850-3 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .هم محور یابلک يها هکزات باند پهن فعال در شبی: تجه3 قسمت -یخدمات تعامل

و خدمات  ی، صوتیونیزیتلو يهاکنشان ي) برایابلک(ياهباف يهاهک، شب10850-4ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .حورممه ياهباف يها هکشب يفعال برا ریزات باند پهن غی: تجه4 قسمت -یتعامل

: 9 قسمت -یو صوت یونیزیتلو يهالگنایس یابلکع یتوز يهامستی، س10850-9به شماره  رانیا یاستاندارد مل •

 .یتالیجیه دشدلهمدو يهاگنالیس يبرا یابلکع یتوز يهامستیس ياههواسط

: 1قسمت -ییویراد بسامد و محورمابل) هکبافه ( يهامجموعه ،16614-1 به شماره رانیا یمل استاندارد •

 .آزمون يهاو روش یالزامات عموم -یمشخصات عموم

 :1-2قسمت  -ییویمحور و بسامد رادابل) همکبافه ( مجموعه، 16614-2-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .ریپذ محور انعطافهم ابل)کبافه ( يهامجموعه یمشخصات بخش

: 3-2قسمت   -ییویمحور و بسامد رادبافه هم ابل)ک( يهامجموعه، 16614-2-3 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

   MHz 1000تا  0گستره بسامد  ریپذمحور انعطاف هم )ابلکبافه ( يها مجموعه یلیمشخصات تفص

 .INSO-IEC 61169-8 ران به شمارهیا یاستاندارد مل يها دهنده اتصال
                                                      
1 IEC: International Electrotechnical Commission 
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 :4-2قسمت  - ییویمحور و بسامد رادهم ابل)کبافه ( يهامجموعه، 16614-2-4 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 3000MHzتا  0گستره بسامد  - ونیزیو تلو ویراد يهارندهیگ يابل )براکبافه ( يهامجموعه یلیمشخصات تفص

 .INSO-IEC 61169-2 ران به شمارهیا یاستاندارد مل يها دهنده اتصال
• IEC 60050-712, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 712: Antennas. 
• IEC 60728-1, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1: 

System performance of forward paths. 
• IEC 60728-2, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: 

Electromagnetic compatibility for equipment. 
• IEC 60728-3, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: 

Active wideband equipment for cable networks. 
• IEC 60728-4, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: 

Passive wideband equipment for coaxial cable networks. 
• IEC 60728-5, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 5: 

Headend equipment. 
• IEC 60728-6, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 6: 

Optical equipment. 
• IEC 60728-9, Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 9: Interfaces of 

cabled distribution systems for digitally modulated signals. 
• IEC 60728-11, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 

11: Safety. 

  استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 2

باید مطابق ضوابط بیان شده در این فصل از  يزکآنتن مر ستمیتمام قطعات، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در س

نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ساخته، آزموده شده و  نشریه باشد و بر اساس استاندارد ملی ایران و/یا شیوه

هاي مرجع مورد تایید سازمان ملی  انطباق از آزمایشگاه گواهیموفق به دریافت نشان ملی استاندارد ایران یا اخذ 

 استاندارد ایران و/یا اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي شده باشد.

هاي مورد نیاز براي یک قطعه، وسیله یا تجهیز، استاندارد ملی ایران و  که در خصوص بخشی یا کل آزمون  صورتی در

المللی  نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، هر دو موجود نباشند، انجام آزمون مطابق استانداردهاي بین شیوه

 خذ گواهی آزمون ضروري است. و ا  حیتدر یک آزمایشگاه معتبر و صاحب صال ISOو  IECنظیر 

مطابق الزامات بیان شده در این فصل باید به ترتیب توسط  يزکآنتن مر ستمیاجرا، نظارت و آزمون و تحویل س طراحی،

طراحان، مجریان، ناظران و بازرسان متخصص و کارآزموده که داراي مجوز مرتبط و معتبر از مراجع ذیصالح ملی و/یا 

 باشند، انجام شود. زيز تحقیقات راه، مسکن و شهرساگواهینامه فنی از مرک
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  آن يو اجزا يزکمر آنتن  - 4 - 2

 ابلک ، نندهک میتقس ، نندهک تیتقو مدوالتور، ،نندهک افتیدرآنتن ا چند ی یکاز  یاز و نوع طراحیبسته به ن ستمیس نیا

 .استشده لیکتش اتصال زیپر و نصب زاتیتجه ،یارتباط

 آنتن  - 1 - 4 - 2

آنتن  چند ای کیاز  صورت گرفته، معموال یاز پروژه و طراحیبا توجه به ن يزکآنتن مرستم یسگنال در یافت سیجهت در

VHF1 ،UHF2 ا یFM3 و  مربوطه یانسکباند فر گنالیس افتیدرستم، یزات در سین تجهیفه ایوظه ک شود یاستفاده م

 ).2-2(لکش ال) است.یسکواکابل کستم (یآن در بستر س ارسال

 
 -2-2شکل ییویو راد یونیزیتلو ننتآ 

 :شود توجه ریز موارد به دیبا مناسب آنتن انتخاب جهت

 آنتنبهره  )الف

توان  زانیننده مکنییتع یژگیو نیا ،است يزکمر آنتن ستمیس يبرا مناسب رندهیگ انتخاب در پارامتر نیترمهم بهره

بهره  نیترشیفوق ب طیهرچه آنتن در شرا بیترت نیا  هاست. ب 5یونیزاسیو پالر 4یامپدانس قیدر حالت تطب آنتن یافتیدر

 باالتر است. زین یافتیدر گنالیرا داشته باشد سطح س

 باند ياپهن )ب 

                                                      
1 Very High Frequency 
2 Ultra High Frequency 
3 Frequency Modulation 
4 Impedance Matching 
5 Polarization 
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طبق  یانسکمحدوده فر نی. اگنال در آن استیافت سیه آنتن قادر به درکاست  یسانکباند آنتن، محدوده فر يپهنا

 یانسکفر يبا باندها گرید يها ستمیس يرو یاثر تداخل تا تاسهمشخص شد 1مخابرات ین المللیه بیاتحاد استاندارد

 نداشته باشد. متفاوت

 ونیزاسیپالر )پ

 یدر صورت .استاندازه و جهت  يه داراکاست  یسیترومغناطکموج ال کی ،توسط آنتن یافتیدر گنالیدر واقع منظور از س

 يعمود ونیزاسیپالر يدارا یه موج ارسالک یجهت با آن باشد. مثال در صورته همک تاسموج  افتیآنتن قادر به در یک

 د.نک افتیمورد نظر را در گنالیتا س ردیگقرار  يآنتن هم به حالت عمود یستیباشد با

 ون متقاطعیزاسیون پالریزوالسیا )ت

 یمناسب ییتوانا یستیمورد نظر داشته باشد با یموج ارسال افتیدر يبرا یمناسب ونیزاسیپالر دیآنتن با هکنیعالوه بر ا

 .ندک يریه جلوگستناخوا يها متفاوت داشته باشد تا از تداخل ونیزاسیبا پالر یسیترومغناطکموج ال افتیعدم در يبرا

 یباند امپدانس يون پهنایزوالسیا )ث

از  هک نیا يبراا هنآنت. ندیگو یم یباند امپدانس يه اصطالحا به آن پهناک استمشخص  باند يپهنا کی يدارا آنتن  هر

خارج از محدوده  يها گنالیس حذف در یمناسب ییتوانا دیبا نندک يریجلوگ گرید یانسکفر يها باند یتداخل آثار

 .شود یگفته م یامپدانس دبان يپهنا 2ونیزوالسیه به آن اکد نداشته باش مربوطه باند یانسکفر

  VHF آنتن  - 1 - 1 - 4 - 2

 VHF یانسکفر ندشود، در با یآنتن استفاده من ی) از اVHF )MHz230-174 یانسکباند فر ياهلگنایافت سیجهت در

 عدد است. 8ن باند یا يموجود بر رو يها انالکو مجموع  MHz7انال کن هر یفاصله ب

 
 -3-2شکل VHF ننتآنمونه  یک 

  UHF آنتن  - 2 - 1 - 4 - 2

 UHF یانسکشود، در باند فر ین آنتن استفاده میاز ا ) UHF )MHz862-470 یانسکباند فر يها گنالیافت سیجهت در

 عدد است. 49ن باند یا يموجود بر رو يها انالکبوده و مجموع  MHz8 انال کن هر یفاصله ب

                                                      
1 ITU 
2 Isolation 
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 -4-2شکل  UHF آتنننمونه  یک 

تلفن همراه، محدوده  ياپراتورها 1به نسل چهارم UHF یانسکانال از باند فرک 9افتن یص یامروزه به علت تخص -يادآوری

 ت.اسه) در نظر گرفته شدMHz790-470ن (یب یانسکن باند فریا

دسته  نیا .دارد یونیزیتلو ياهلگنایسافت یدر نهیدر زم يادهاربرد گسترکه ک است 2یاگی يها از آنتن ینوع UHFآنتن 

 است. ل شدهکیتش 5نندهک سکو منع (شاخه) 4نندهک تیهدا يشده و تعداد خم 3لپیاد یکاز  هاآنتن از

 -5-2شکل  UHFدهنده آنتن  لکیاجزا تش 

 300از  امپدانس نیا قیتطب ياهم دارد. برا 300 برابر یه امپدانسک ودشیمشده استفاده  خم لپیدا یکاز  یاگیآنتن  در

 ود.شیاستفاده ممبدل  ) معموال ازالیسکواکابل ک(ستم یبه بستر س انتقال اهم جهت 75اهم به 

  FM آنتن  - 3 - 1 - 4 - 2

 یانسکن باند فریشود، در ا ین آنتن استفاده می) از اFM ) MHz108-5/87 یانسکباند فر يها گنالیافت سیجهت در

 عدد است. 100ن باند یا يموجود بر رو يها انالکو مجموع  MHz2/0 انال کن هر یفاصله ب

                                                      
1 4G 
2 Yagi Antenna 
3 Dipole 
4 Director 
5 Reflector 
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 -6-2شکل FM آتنننمونه  یک 

 رهیبست و گ  - 2 - 4 - 2

ره استفاده یل ورزش باد و غیت آنتن به دلکازحر يریا جلوگیم نگه داشتن آنتن در محل نصب کمح يره برایاز بست و گ

 شود.یم

 
 -7-2شکل ره نگهدارنده آنتنیگ بست و 

 الیسکواکابل ک  - 3 - 4 - 2

رنده تا یاز گ یونیزیتلو يها گنالیج، جهت انتقال سیبستر را یکعنوان  ال بهیسکواکابل ک، از يزکستم آنتن مریدر س

 ود.شیا استفاده مهنندهکفتایدر

و  است یانواع مختلف يدارارد، یگیمورد استفاده قرار م يزکستم آنتن مریه در سکاهم  75ال با امپدانس یسکواکابل ک

 یر، آلودگیستم، طول مسیس یو نوع طراح16614به شماره ران یا یمل يابل بر اساس مجموعه استانداردهاکن یانتخاب ا

 رد.یگ یره صورت میو غ یشک ابلکا محل یزر یرا یسیترومغناطکال

ن یر است. بنابرایگنال متغیافت س يارا) دFM, VHF, UHF, SATستم (یمورد استفاده در س یانسکهر بازه فر  -يادآوری

 يضرور يت سازنده امرکشده از طرف شر گنال اعالمیال، مطالعه جدول افت سیسکواکابل کو انتخاب  یهنگام طراح

 .است

 
 -8-2شکل ال یسکواکابل کچند نمونه  
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 ش اتصالیف  - 4 - 4 - 2

ابل، محل که با توجه به نوع ک را به عهده دارد يزکستم آنتن مریس يابل به اجزاکاتصال  فهیتور وظکانکا یاتصال  شیف

 ود.شیم میتقس یمتفاوت يها ستم به دستهیزات مورد استفاده در سیو تجه يبردار ط بهرهیاستفاده، شرا

 یونیزیتلو ياههرندیستم به گیاست، اما جهت اتصال س Fتور کانک يزکستم آنتن مریش اتصال در سینوع ف نیترممرسو

 د.شویاستفاده م یا مادگی ينر يهاورتکانکاز 

 
 (ج) (ب)                              (الف)                                  

 -9-2شکل  يتور نرکانکج )    یتور مادگکانکب )    Fتورکانکالف )  

 واسط اتصال  - 5 - 4 - 2

ردن طول کاضافه  ه،یر زاوییتغ ،یبه مادگ يتور (نرکانکل ی، جهت تبديزکستم آنتن مریا مبدل در سیاز واسط اتصال 

ستم در انواع یزات مورد استفاده در سیو تجه يبردار ط بهرهیتور، محل استفاده، شراکانکره) با توجه به نوع یابل و غک

 ود .شیمختلف استفاده م

 
 -10-2شکل چند نمونه واسط اتصال  

 ریمدوالتور تصو  - 6 - 4 - 2

 (RF)  ییویانس رادکانال فرکبه  (A/V) ریا و تصوصد يهالگنایل باند سیفه تبدی، وظيزکستم آنتن مریدر س 1مدوالتور

 ی) و خروجHDMI4ای RCA23 SCART,ر (یصدا و تصو ياهياز ورود ياها مجموعی یکز به ین تجهیرا به عهده دارد، ا

RF  در  یاختصاص انالک یکعنوان  ، بهيزکستم آنتن مریبه س از مدوالتور شده قیتزر یگنال خروجیاست. س مجهز شده

 ستمیسمتصل به  )سکبا تاپ ستون و یزی(تلو ییگنال انتهایرنده سیگ ياهاهدستگه توسط کرد یگیدسترس قرار م

 شود. یم افتیدر

                                                      
1 Modulator 
2 Radio Corporation Of America 
3 Syndicat Des Constructeurs D'appareils Radiorécepteurs Et Téléviseurs 
4 High Definition Multimedia Interface 
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 مدوالتور آنالوگ  - 1 - 6 - 4 - 2

افت و پس از یدر ) HDMIایRCA ,SCART ر (یصدا و تصو ياهيق ورودیرا از طر يگنال ورودیآنالوگ، س ياهرمدوالتو

 ند.کیارسال م یآنالوگ را به خروج RFگنال یون، سیانجام مدوالس

 
 - 11-2شکل نمونه مدوالتور آنالوگ یک 

 تالیجیمدوالتور د  - 2 - 6 - 4 - 2

افت و پس از یدر ) HDMIایRCA ,SCART ر (یصدا و تصو ياهيق ورودیرا از طر يگنال ورودیتال، سیجیمدوالتور د

ارسال  یشده به خروج دیتول DVB-C2و  DVB-T1 ياس استانداردهااس  ره بکتال را یجید RFگنال یون، سیانجام مدوالس

 .ندکیم

 
 - 12-2شکل تالیجینمونه مدوالتور د یک 

  گنالینده سنکتیتقو  - 7 - 4 - 2

ز و یبه تجه يگنال ورودیزان قدرت سیر، میپروژه، طول مس یطیط محیز، شرایساس محل نصب تجهارننده بکتینوع تقو

 .شودیر انتخاب میموارد ز به توجه با واز یمورد ن یگنال خروجیقدرت س

 نندهکتیبهره تقو )الف

 ) است.dBل (بیآن دس يریگزهشود و واحد اندا یده مینام 3نده، بهرهنکتیتقو يبه ورود یخروجقدرت نسبت 

 نندهک تیباند تقو يپهنا )ب
                                                      
1 Digital Video Broadcasting - Terrestrial 
2 Digital Video Broadcasting - Cable 
3 Gain 
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 د.نکیت میرا در آن بازه تقو يگنال ورودیشده و س یننده براساس آن طراحکتیه تقوکاست  یانسکبازه فر

 یتوان خروجثر کحدا )پ

ق یاز طر یافتیگنال دریت سیت سازنده) پس از تقوکاساس اعالم شر (بر ندهنکتیه تقوکاست  یگنالین قدرت سیباالتر

 ) است.dBµVت (ولوریکل مبیآن دس يریگهد و واحد اندازنکیستم ارسال میبه س یخروج

را از  dBµV80 با قدرت  یگنالی، سdB55 و بهره  dBµV120  یثر توان خروجکبا حدا ياهندنکتیمثال اگر تقو يبرا

از  یگنال خروجیو قدرت س 1زیل باالتر رفتن نویده (به دلننکتیثر بهره تقوکان استفاده از حداکند، امکافت یدر يورود

 ) را نخواهد داشت.یثر توان خروجکحدا

ده انجام شرهبیالکاستاندارد و  يریگهدستگاه اندازد با استفاده از ینده بانکتیتقو یزان قدرت خروجیم میتنظ -يادآوری

 شود.

  باند یننده مالتکتیتقو  - 1 - 7 - 4 - 2

 یانسکرا از چند باند فر یافتیدر يهاگنالیه سکشود یگفته م ییاه نندهک تیتقو) به بانده (چند 2باند یالتننده مکتیتقو

 ند.ک یم تیافت و تقویدر UHFVHF,FMمختلف مانند 

  
 -13-2شکل باند یننده مالتک تیتقو  نمونه یک 

 خط ندهنکتیتقو  - 2 - 7 - 4 - 2

گنال یافت س جبران يبرا ر،یمس انهیم در معموال هکشود  یگفته م يا نندهک تیبه تقو) یانیننده خط (مک تیتقو  

 یکو  يورود یک يود و داراشیاستفاده م ره)یا و غهنندهکمیال، تقسیسکواکابل کزات (یاز تجه یشده توسط برخ جادیا

 تست است. يبرا یخروج یک يها دارا مدل یو در برخ یاصل یا چند خروجی

                                                      
1 Noise 
2 Multiband 
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 - 14-2شکل ننده باند پهنک تینمونه تقو یک 

  يزیر ننده قابل برنامهک تیتقو  - 3 - 7 - 4 - 2

ان اضافه و حذف کام UHF یانسکه در باند فرکباند است  یمالت ياهنندهکتیاز تقو ینوع 1يزیرهنده قابل برنامنکتیتقو

ل استفاده از ی. از دالاستدام به صورت جداگانه را دارا کت هریمختلف و تقو ياهيدلخواه از ورود یانسکانال فرکچند 

از  یلتر و در برخیف انک، امیانتخاب ياهلاناک يسان برایک یم سطح خروجیان تنظکوان به امتیها منندهکتین نوع تقویا

انال به صورت کت هر یزان قدرت تقویم مینظر و تنظ  مورد یانسکباند فر يرو یانتخاب يهاانالک ییجابهجاها، لمد

 رد.ک)، اشاره AGC2ار (کخود

 
 -15-2شکل يزیرهننده قابل برنامکتینمونه تقو یک 

 نندهک تیش تقویپ  - 4 - 7 - 4 - 2

رنده تا یاز آنتن گ یطوالن يرهایگنال در مسیه با هدف جبران افت سکننده است کتیتقو ی، نوع3نندهکتیش تقویپ

 . ردیگی، مورد استفاده قرار میننده اصلکتیتقو

 ود.شین میتام يزکستم آنتن مریس یننده اصلک تیز، معموال از تقوین تجهیاز ایه ولتاژ مورد نیتغذ -يادآوری

                                                      
1 Programmable Amplifier 
2 Automatic Gain Control 
3 Pre-Amplifier 
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 - 16-2شکل ندهنکتیش تقوینمونه پ یک 

  نندهک میتقس  - 8 - 4 - 2

طبقه  یکر از یا ادامه مسی رندهین چند گیب يورودگنال یع سیجهت توز يزکستم آنتن مریا در سهنندهکمیساز تق

 شوند. یم يدسته بند یو انشعاب يا به دو نوع عبورهنندهکمیود، تقسشیساختمان به طبقه بعد استفاده م

  یننده انشعابکمیتقس  - 1 - 8 - 4 - 2

 يرد و معموال دارایگیمورد استفاده قرار م يزکستم آنتن مریگنال در سیع سیتر، جهت توزیا اسپلی یننده انشعابک میتقس

 سان است. یک یبا قدرت خروج یو چند خروج يورود یک

  
 - 17-2شکل یننده انشعابکمیچند نمونه  تقس 

ز متفاوت یتجه یننده و تعداد خروجکدیت تولکزات براساس مدل، شرین تجهیا يگنال بر رویزان افت سیم -يادآوری

 يزکآنتن مرستم ینده جهت محاسبات سنکمیتقس یکگنال یق افت سیدق زانیدست آوردن م به ين برایخواهد بود بنابرا

موردنظر  یانسکگنال در بازه فریزان افت سیشده توسط سازنده آن محصول مراجعه و م هیارا ید به جدول مشخصات فنیبا

 دست آورد. را به

 يننده عبورکمیتقس  - 2 - 8 - 4 - 2

گنال یت سیت هدایها، قابل نندهکافتیدر يبرا یا چند انشعاب خروجی یکف، عالوه بر ارسال آپا تی يننده عبورکمیتقس

 .را دارا است يننده بعدکمیبه سمت تقس

ستم یس ياهیجدر خرو یسانیکگنال حدودا یابل، سطح سکگنال موجود در بستر یاهش قدرت سکننده با کمین تقسیا 

 ند. کیجاد میا يزکآنتن مر
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 -18-2شکل  فآپچند نمونه ت 

آف با  تپ یکه پس از انجام محاسبات، کت اس ياگونهبه  يزکآنتن مر ستمیس در هاآفتپ استاندارد يریقرارگ هنحو

ننده) قرار گرفته و در ادامه ک تیاز سمت تقو یگنال ارسالیس يل قدرت باالیر (به دلیمس يزان افت در ابتداین میتر شیب

زان یاهش مکشود، در واقع با یر استفاده میگنال در طول مسیف سیل تضعیر به دلتنییزان افت پایبا م ییاهآفپاز ت

ز) یافت (پریرا در همه نقاط در یسانیکگنال یتوان سطح س یر میآف) در طول مس مختلف تپ يها (استفاده از رده افت

 دست آورد. به

ز متفاوت یتجه ینده و تعداد خروجنکدیت تولکزات براساس مدل، شرین تجهیا يگنال بر رویزان افت سیم -يادآوری

د به جدول مشخصات ی، بایاصل ینده در انشعابات و خروجنکمیتقس یکزان افت یدست آوردن م به ين برایاست، بنابرا

 دست آورد. موردنظر را به یانسکگنال در بازه فریزان افت سیشده توسط سازنده آن محصول مراجعه و م هیارا یفن

  ز آنتنیپر  - 9 - 4 - 2

 یانیمبه دو دسته  زهای. پراست گنالیافت سیجهت در يزکآنتن مر ستمیس به یونیزیرنده تلویمحل اتصال گ آنتن، 1زیپر

 .دشویم میتقس ییانتهاو 

  آنتن یانیز میپر  - 1 - 9 - 4 - 2

 زیرا به پر گنالیسد توانیم ،در محل نصب رندهیگ کی يبرا گنالیس نیماضمن ت انه خط قرار گرفته ویز در مین پریا

 است. یمشخصگنال یزان افت قدرت سیم يز دارایانتقال دهد و معموال بر اساس مدل پر زین يبعد

ز یپر یکاز انجام محاسبات،  ه پسک است يا گونهبه  يزکآنتن مر ستمیس در یانیم يزهایپر استاندارد يریقرارگ محل

ود، با شیر استفاده متنییزان افت پایبا م ییزهایر قرار گرفته و در ادامه از پریمس يزان افت در ابتداین میتر شیبا ب یانیم

زان افت یدست آورد. م ع بهیشده در خط توز نصب يزهایرا در همه پر یسانیکگنال یطح ستوان س ین مهم میانجام ا

دست آورده  سازنده محصول به يهاتکشده توسط شر هیارا یان از جدول مشخصات فنتویرا م یانیم يزهایگنال در پریس

 و در محاسبات مورد استفاده قرار داد.

                                                      
1 Outlet 
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 - 19-2شکل یانیز مینمونه پر یک 

  آنتن ییز انتهایپر  - 2 - 9 - 4 - 2

 يرهایخط در مس ين از آن در انتهایرا ندارد، بنابرا يز بعدیگنال به پریت انتقال سی، قابلیانیز میبرخالف پر ییز انتهایپر

 ود.شیز، استفاده مین پریعنوان آخر به يعبور يزهایبعد از پر یطخکت يرهایمس يا در انتهای یانشعاب

ا جهت استفاده در هزان افت آنیم یو بررس یفن مشخصاتهستند اما دقت به  یمکافت  يمعموال دارا ییانتها يزهایپر

 است. یالزام يمحاسبات امر

  
 -20-2شکل آن یداخل يو نما ییز انتهاینمونه پر یک 

 نجسلگنایس  - 10 - 4 - 2

به  گنالینسبت س ،یانسکتداخل فر گنال،یسطح س يریگ اندازه يبرا ستا ياهلیوس گنالیننده سک زیا آنالی سنجگنالیس

ز آنتن و مانند ی، پرنندهکمیننده، تقسکتیتقو رنده،یآنتن گ یخروج تیفیک قدرت و سنجش يه از آن براک رهیو غ زینو

 .شود یاستفاده م آن

 
 - 21-2شکل نجسلگناینمونه س یک 
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 1یهتل یونیزیمبدل تلو  - 11 - 4 - 2

 يهاهکشب یا به عبارتی QAM يهاالگنیبه س QPSK ياهالگنیل سیه جهت تبدکاست  يزیتجه یهتل یونیزیمبدل تلو

 رد.یگیمورد استفاده قرار م 4یابلکا ی 3ینیزم یونیزیتلو يها هکمنتخب به شب 2يارهماهوا

 
 -22-2شکل یهتل یونیزینمونه مبدل تلو یک 

 يزکستم آنتن مریس یطراح  - 5 - 2

ا، هكمحل نصب، تعداد و فاصله بلو ییایط جغرافیمانند شرا ییبراساس پارامترها يزکستم آنتن مریس یطراح يتوپولوژ

موجود در هر  يزهایت تعداد پریزر و در نهایزرها، تعداد و فاصله واحدها با رایرا يریارگتعداد طبقات، تعداد و محل قر

 ود.شیواحد مشخص م

 .شودیم یمعرف يزکمر آنتن ستمیس گنالیس سطح برآوردو  عیتوز ستمیس یطراح يهاروش بخش نیا در

 ع روش اولیستم توزیس یطراح  - 1 - 5 - 2

م مورد ک يطبقه) با تعداد واحدها 4ثر ک(حدا کوچک ياهنساختما يتر برا شیه بکاست  يساختار ،ین روش طراحیا

 شود.یگنال درآن استفاده میانشعاب خطوط و انتقال س يبرا یانشعاب يهادهننک میرد و از تقسیگیاستفاده قرار م

 یود. خطوط فرعشیترها منتقل میبه اسپلننده و پس از آن کتیشده توسط آنتن به تقو افتیگنال درین روش سیدر ا

 ند.ک  یم نتقلم یینها يها رندهیگنال را به گیشده و س  زها منتقلیا پریز یا به پرهرتیشده از اسپل منشعب

                                                      
1 Transmodulator 
2 DVB-S/S2 
3 DVB-T 
4 DVB-C 
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 -23-2شکل  دهنده آن در روش اول  لکیو اجزا تش يزکاگرام آنتن مریاز د يا نمونه 

ر یان از مقادتویزات، میشده توسط سازنده تجه هیارا یبه مشخصات فن یجهت انجام محاسبات، در صورت عدم دسترس 

 د.رکاستفاده ) 1-2(شده در جدول  یمعرف

 شده در مثال روش اول از قطعات استفاده یبرخ یبیجدول افت تقر  -  1 -2 جدول 

 یبیتقر افت زانیم زیتجه نام  

 dB 4 راه 2 یانشعاب نندهکمیتقس افت

 dB 7 راه 3 یانشعاب نندهک میتقس افت

 dB 8 راه 4 یانشعاب نندهک میتقس افت

 dB 11 راه 6 یانشعاب نندهک میتقس افت

 dB 12 راه 8 یانشعاب نندهک میتقس افت

 dB 4 ییانتها زیپر افت

 dB 9 یانیز میافت پر

2/0 استاندارد الیکواکس کابل متر هر افت  dB 
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 دوم روش عیتوز ستمیس یطراح  - 2 - 5 - 2

 يبا تعداد واحدها كچند بلو يبلند مرتبه و بعضا دارا يها ساختمان يتر برا شیه بکاست  ي، ساختارین روش طراحیا

ن روش یشود. در ا یگنال استفاده میانتقال س يبرا يعبور يها نندهکمیرد و در آن از تقسیگیاد مورد استفاده قرار میز

تا  dB40ن یاز پروژه بی(با توجه به ن باال تیتقو قدرتنده با نکتیشده توسط آنتن، پس از عبور از تقو افتیگنال دریس

dB55هر واحد در همان طبقه  يها برا فآتپ یانشعاب يها یروجشود. خ یف) منتقل مآپ(ت يعبور يهاهندنکمی) به تقس

ا، هزین روش همه پریود. با اشیر منتقل متنییف به طبقات پاآپت يعبور یگنال از خروجیر سیارسال و ادامه مس

  ا طبقاتیف کن طبقه (همیتا آخر یینها يها نندهک افتیسان به دریکستم را با قدرت حدودا یموجود در سگنال یس

 هند.دیر) انتقال متنییپا

تیاهش تعداد تقوکواند منجر به تیباال م یننده با قدرت خروجک تین روش با استفاده از تقویا يریارگکبه  -يادآوری

 ع، نسبت به روش اول شود. ینده در خط توزنک

 
 -24-2شکل  دهنده آن در روش دوم لکیو اجزا تش يزکاگرام آنتن مریاز د يا نمونه 

شده در جدول  یر معرفیان از مقادتویزات، میشده توسط سازنده تجه هیارا یبه مشخصات فن یدر صورت عدم دسترس

متفاوت است،  يعبور يهانندهکمیاز تقس گنال در هر مدلیزان افت قدرت سیو م یرد. تعداد خروجکاستفاده  )2-2(

 رد.کارسال  ییندگان نهانکتافیبه در یسانیکبا یگنال را با سطح تقریوان قدرت ستین، میبنابرا

  يعبور ياهنندهکمیستق ينمونه از سر یکجدول افت   -  2 -2 جدول 

 824 820 816 424 420 416 412 224 220 216 212 نندهک میتقس مدل

 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 یخروج تعداد

 4/1 9/1 8/3 3/1 5/1 8/1 2/3 1 1/1 6/1 2/2 يعبور افت

 24 20 16 24 20 16 12 24 20 16 12 یانشعاب افت
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میتقس) 24-2(لکشزان افت (در ین میترشیبا ب يانندهکمیسن طبقه) از تقیستم (آخرین قسمت سیدر باالتر -يادآوری

ل ی) به دل416ننده ک میتقس) 24-2( لکشر (در تنییزان افت پایبا م يا نندهک میتر از تقس نیی) و در طبقه پا420نده نک

 ودشیر استفاده میگنال در طول مسیافت س

  گنالیبرآورد سطح س  - 3 - 5 - 2

ال و یسکواکابل کف، آپتر، تی(اسپل يزکستم آنتن مریزات مورد استفاده سیگنال در تجهیزان افت سیپس از محاسبه م

ه کباشد  يرید برابر مقادیتال بایجید ياهمستیدر سIEC 60728-1 زها طبق استاندارد یپر یگنال خروجیره) قدرت سیغ

 ست.اهمشخص شد  DVB-T2استاندارد يبرا) 4-2(و جدول  DVB-Tاستاندارد  يبرا )3-2(در جدول 

 .است مجاز يزکمر آنتن عیتوز ستمیس یطراحاول و دوم جهت  يها روش بیکتر -يادآوری

استاندارد و  يهاسنجالگنید توسط سیدر همه نقاط با یافتیگنال دریس يه تست پارامترهاکر است کبه ذ الزم -يادآوری

ج به سنالگنیس يتال) به جایجیرنده دیگ يها س (دستگاهکابتاپتا سیون یزیرد و استفاده از تلویده صورت پذشرهبیالک

 ست.ین ، مجازیافکق و یدق يه اطالعات و پارامترهایل عدم ارایدل

 DVB-Tاستاندارد  يزکآنتن مر يزهایپردر  RF یل خروجگنایس جدول قدرت  -  3 -2 جدول 

 حداکثر قدرت سیگنال حداقل قدرت سیگنال بازه فرکانسی د مدوالسیونکنرخ  مدوالسیون نوع سیستم

DVB-T 
COFDM 

QPSK 

2/1  

VHF/UHF 

26 

74 

3/2  28 

4/3  30 

6/5  33 

8/7  35 

16 QAM 

2/1   32 

3/2  36 

4/3  39 

6/5  42 

8/7  45 

64 QAM 

2/1   42 

3/2  45 

4/3  48 

6/5  51 

8/7  54 
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  DVB-T2استاندارد  يزکآنتن مر يزهایپردر  RF یل خروجگنایس جدول قدرت  -  4 -2 جدول 

 حداکثر قدرت سیگنال حداقل قدرت سیگنال بازه فرکانسی د مدوالسیونکنرخ  نوع مدوالسیون سیستم

DVB-T2 
COFDM 

QPSK 

2/1  

VHF / UHF 

 26 

74 

5/3  27 

3/2  28 

4/3  30 

5/4  31 

6/5  32 

16 QAM 

2/1   31 

5/3  33 

3/2  35 

4/3  36 

5/4  37 

6/5  38 

64 QAM 

2/1   36 

5/3  38 

3/2  39 

4/3  41 

5/4  43 

6/5  44 

256 QAM 

2/1  39 

5/3  42 

3/2  44 

4/3  46 

5/4  48 

6/5  49 

 ع یستم توزیس ینمونه طراح یک  - 4 - 5 - 2

ساختمان پنج طبقه  یکاز روش اول و روش دوم، در  یبکیتر يبا توپولوژ یپروژه فرض یکن قسمت، محاسبات یدر ا

در  شده اعالم اعدادسهولت در انجام محاسبات،  جهتاست.  شده یدر هر واحد، بررس ییز انتهایبا سه پر يچهار واحد

ال یسکواکابل کستم ین سیانجام محاسبات در ا يشده برا است و بستر در نظر گرفته نقشه، به سمت باال گرد شده

 استاندارد است.
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 -25-2شکل همراه محاسباتنده آن به دهلکیتش يو اجزا يزکاگرام آنتن مرید ینمونه فرض یک 

ه پس از ورود کاست  در نظر گرفته شده dBµV70بام،  يبر رو UHFاز آنتن باند  یافتیگنال درین نقشه، قدرت سیدر ا

تیال از تقویسکواکابل کد، طول رسیز میآن تجه یدر خروج dBµV110به  dB40ت یزان تقوینده با منکتیبه تقو

ال استاندارد طبق یسکواکابل کگنال یزان افت سیه با محاسبه مکمتر است  10 یننده انشعابکمین تقسیننده تا اولک



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

آنتن مریس :فصل دوم  27/04/1401 يزکستم 
 

59 

هر  يبرا dB1گنال معادل یزان افت قدرت سی، مMHz862 یانسکدر بازه فر ،ابلکت سازنده کشده توسط شر هیجدول ارا

شود. با یافت میدر 430ف آپت يدر ورود dBµV108گنال ین قدرت سی. بنابرااستمتر  10هر يبرا dB2متر و  5

ننده ک میتقس یه شده و محاسبه مقدار افت انشعابیت سازنده اراکه توسط شرکگنال یمراجعه به جدول افت قدرت س

ن با در یچنهم. است dBµV77گنال برابر ی، مقدار قدرت س)dB31( است  شده ینیش بیزر طبقه پنجم پیه در راک 430

واحد  يدر ورود dBµV75گنال یم واحدها، قدرت سیزر و جعبه تقسین رایال مابیسکواکابل کگنال ینظر گرفتن افت س

شده  هیگنال ارایرده و طبق جدول افت قدرت سکسه راه عبور  یده انشعابننکمیگنال از تقسین سیشود. ایافت میدر

ابل کاز طول  یگنال ناشیافت قدرت س dB2افته و با در نظر گرفتن یاهش ک dB8گنال، یت سازنده، قدرت سکتوسط شر

زان افت قدرت یه با در نظر گرفتن مکشود یافت میز واحد دریپر يدر ورود dBµV65گنال با قدرت یال، سیسکواک

 ود.شیز منتقل میپر یبه خروج dBµV63با قدرت حدود  یگنالی، سییز انتهایگنال در پریس

           ه حدودا معادلک 430 ينده عبورنکمیبه تقس يگنال ورودیر از طبقه پنجم به چهارم، قدرت سیدر ادامه مس

dBµV108 ت سازنده کشده توسط شر هیاست، طبق جدول اراdB2 پتمام ت يبرا يزان افت عبوریدارد (م يافت عبور

ن قدرت یابنابر است) در نظر گرفته شده dB2ن نمونه پروژه به جهت سهولت محاسبات یشده در ا استفاده يهاآف

 است. dBµV106 معادل  430 يننده عبورکمیتقس یگنال در خروجیس

با  یشکبلاکز و طول یزان افت هر تجهیشده، م زات استفادهیگنال در طبقات بعد با توجه به نوع تجهیقدرت و افت س

 ن روش قابل محاسبه است.یهم

 . استشده فرض )5-2( مطابق جدول )25-2( لکشده در ش زات استفادهیگنال در تجهیزان افت قدرت سیم -يادآوری

  يزکآنتن مر ينمونه توپولوژ یکار رفته کزات به یگنال در تجهیجدول افت س  -  5 -2 جدول 

 يزان افت عبوریم یزان افت انشعابیم زیتجه

 - dB 8 تر سه راه یاسپل

 dB 2 dB 31 430 آفتپ

 dB 2 dB 27 425 آف تپ

 dB 2 dB 21 420 آف تپ

 dB 2 dB 16 415 آف تپ

 dB 2 dB 13 412 آف تپ

 dB 2 - ییز انتهایپر
 

 زان افت یم زیتجه

 dB 2 متر 10ال به طول یسکواکابل ک

 dB 1 متر 5ال به طول یسکواکابل ک
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 الزامات محل نصب آنتن  - 6 - 2

از موارد در  یند اما در برخک یمافت یگنال را درین سیتر يساختمان مرتفع قرار گرفته قو یک يه در باالک یآنتن معموال

 یگنالیمزاحم دارد، س يها گنالیسن آنتن و یب محافظ یکمانند  يردکه عملکر به سبب وجود ساختمان تنییطبقات پا

 شود.یافت میتر در مکز یزان نویبا م

 يبا محتوا يهاسانکفرتوان  یم ،آن یجهت يها یژگیح از ویق محل آنتن و با استفاده صحیبا انتخاب دقن یچن هم

 .ردکحذف  يتا حدودرا  ودشیر ارسال متنییگنال پایبا قدرت س ییهاندهه از فرستکف یا ضعی يرارکت

جاد یاه باعث ک اتمسفر از یناش يها ولتاژو  یکاستات یکیترکال يبارها یگمنظور به حداقل رساندن تجمع و انباشت  به

ر یو سا یونیزیو تلو ییویراد يها آنتن يها هیپادارنده و نگه ي، ساختارهايفلز يها لکشود، د یصدمه، خطر و تداخل م

 ابد.ین اتصال ید به زمیبا زات مربوطهیتجه

 .دهد یم نشان را ساختمان يفلز ياجزا ریسا با يزکمر آنتن ستمیس ردنک لیپتانس هم نحوه )26-2(ر یتصو
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 یه اصلیتغذ )1

 نیاتصال زم ینه اصلیش )2

3( a3،b3- نندهک لیپتانسهم يبندهم يهانهیش 

4( a4- به طور مثال هاد یحفاظت يبند هم يها يهاد )2از  ترزرگب یمدور مس يmm 16  ن یجلد اول هم 15بر اساس فصل

 )هینشر

c4 - 2از  ترزرگب یمس ين (به طور مثال هادیزم يبند هم  يهادmm 16( 

d4 - 2از  تررگبز یمدور مس ي(به طور مثال هاد یاضاف 1دشارژ يها يهادmm 16  هین نشریجلد اول هم 15براساس فصل(   

جلد اول  15فصل . ك( ر. )2mm 50تر از بزرگ یمس يحفاظت صاعقه ساختمان (هاد ستمیدر س یخارج نیاتصال زم يهاد )5

 )هین نشریهم

 نینال اتصال زمیترم )6

 ونین فونداسیترود زمکال )7

a7 - ستم حفاظت صاعقهین سیترود زمکال 

 )PE2( یحفاظت يهاد )8

 )3SPDسرج ( یله حفاظتیبه همراه وس یع اصلیتابلو توز )9

 )15فصل  ،1. جلد ك(ر. نگیر یحفاظت يبند هم يبطور مثال هاد يا تسمه يهاد ایداخل ساختمان  نیاتصال زم يهاد )10

 ننده قابل اعتمادک لیپتانس هم يبند زات همیر تجهیا سای 4ن ثابتینال اتصال زمینال، ترمیبه طور مثال ترم )11

  S ( .ر ) استاندارد كفاصله .IEC 62305-3( 

 

 -26-2شکل  ساختمان يفلز ير اجزایابا س يزکستم آنتن مریس يبندهم 

 محل نصب  - 1 - 6 - 2

 يها مانند ساختارها ير هادیان از ساکو تا حد ام گرفتهگنال قرار یافت سیدر ين براکت ممین موقعیدر بهتر دیبا آنتن

از تداخالت  يریبه سبب جلوگ بهتر است نیچن مد، هداشته باش یافکها فاصله  ر آنتنیها و سا شکدود ،يفلز

  د.قدرت نصب شو يها ابلکان دور از خطوط و کتا حد ام  آنتن، یسیترومغناطکال

  یکیانکام مکاستح  - 2 - 6 - 2

مطابق باد را  وزش يرویثر نکب، حدایا تخری یستگکبتواند بدون ش هکشود  و انتخاب یطراح يابه گونه دیبا لکو د آنتن

 .ندک تحملشده  هیبا مشخصات ارا

                                                      
1 Discharge  
2 PE: Protective Earthing 
3 SPD: Surge Protective Device  

 يبند ا همیون ین فونداسیترود زمکال يند اجرایه در فرآکا نقاط اتصال است یمنظور همان صفحات  fixed earthing terminal یسیبه انگل4 
 ).هینشر نیهم 1، جلد 13. فصل كشود (ر. یه میه مدفون در بتن تعبکان اتصال به شبکردن امکجهت فراهم  یلت بتنکاس
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 گشتاور خمش  - 1 - 2 - 6 - 2

متر  وتنین 1650د از یگشتاور خمش در نقطه اتصال نبا )27-2( لکشمتر، همانند  6ثر کل آنتن تا طول آزاد حداکد يبرا

زان یبه م ید حداقل طولیل باکن عدد لحاظ شود. قسمت ثابت دید در ایز بایل نکوزش باد د يرویزان نیر باشد. متشیب

 ل را دارا باشد.کل طول دکششم  یک

 
ai:  فاصله آنتن شمارهi لکاز نقطه اتصال به د 

Mbi: گشتاور خمش آنتن شمارهi 

Mb: مجموع گشتاور خمش تمامi لکآنتن و د 

Wi: رو وزش باد آنتن شماره یزان نیمi 
 -27-2شکل  لکد یگشتاور خمش 
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ا ی/شود و ینیش بیشده پ ش از مقدار مشخصیل بکا گشتاور خمش دیمتر باشد  6ر از تشیل بکطول د هرگاه -يادآوری

ا ساختمان را یل و/کد یمنیا تواندیمه کط یشخص واجد شرا یکد یباشد، با  شده ل استفادهکنصب د يبرا يگریروش د

ل کام محل نصب دکط استحیده شراننکصند مشختوایز مین یمحل ضوابط و نیقوانار گرفته شود. کند، به کن یتضم

 باشد.

  زش بادور فشار یمقاد  - 2 - 2 - 6 - 2

 .استقابل استفاده  ریز ریل، مقادکد يو بارگذار نصب يبرامشخص  یضوابط محلن و یدر نبود قوان

وزش باد)  فشار( p يعدد مقدار باشد، نیمتر باالتر از سطح زم 20ثر تا کآنتن حداستم یسارتفاع نصب  اگر •

 در لومتریک 130حدودا  ای هیثان درمتر  36بر مترمربع درنظر گرفته شود (سرعت وزش باد  وتنین 800 دیبا

 .ساعت)

د ی(فشار وزش باد) با p يمتر باشد، مقدار عدد 20ش از ین بیستم آنتن از سطح زمیاگر ارتفاع نصب س •

لومتر در کی 150ا حدودا یه یمتر در ثان 42وتن بر مترمربع درنظر گرفته شود (سرعت وزش باد ین 1100

 .ساعت)

 شود:یر محاسبه میوزش باد بر آنتن مطابق با رابطه ز يروین

)2- 2( W = c p A 

Wوتنیرو وزش باد است بر حسب نی: ن 

cب باری: ضر 

pوتن بر مترمربع)یال (نک: فشار باد بر حسب پاس 

Aع مربترل بر حسب مکز متصل به دی: مساحت تجه 

 شود.یدرنظر گرفته م c (2/1ب بار (یضر يمقدار عدد -1يادآوری

 شود.یخ در نظر گرفته نمیاز برف و  یبار ناش -2يادآوری

ن است منجر به در نظر گرفتن فشار وزش باد کمم ین و ضوابط محلینامطلوب و قوان ییط آب و هوایشرا  -3يادآوری

 مثال: يشود، برا يترمک ای ترشیب

وتن بر مترمربع ین 1250د یلومتر در ساعت) فشار باد باکی 160ه (یمتر در ثان 45سرعت باد برابر با  يبرا •

 باشد.

وتن بر مترمربع ین 1900د یلومتر در ساعت) فشار باد باکی 200ه (یمتر در ثان 56سرعت باد برابر با  يبرا •

 باشد.

 شود:یر محاسبه میل در نقطه اتصال مطابق با رابطه زکد یگشتاور خمش
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)2- 3( Mb = W1 a1 + W2 a2 + … 

 ترمتنویل بر حسب نکد یگشتاور خمش Mbه در آن ک

W1,W2 وتنیباد بر حسب ن یرو وزشین 

a1,a2 ل از آنتن تا نقطه اتصال بر حسب مترکطول د 

 لکساختار د  - 3 - 2 - 6 - 2

 يثر بارگذارکشده باشد و حدا نیتضم 1ششک حد يدارا دیباار رفته در آن ک هب فوالدباشد،   ساخته شده فوالد از لکد اگر

ه کبل نشده آن یستگکش به منجرل کد يه اضافه بار روک ينحو بهباشد  ترشیل بکشش دک% حد 90از  دیآن نبا يرو

 .شود آن شدن خم باعث تاینها

 .باشد متر یلیم 2 دیبا بست، اتصالل در قسمت کد وارهید ضخامت حداقل -يادآوری

 انتشار به ملزم يها داده  - 4 - 2 - 6 - 2

 :استمربع بر متر وتنین 800 باد فشار يبرا ر،یز يهاه دادهیملزم به ارا ،آنتن نندهکدیتول

  آنتنوزش باد  يروین يعدد مقدار) الف

 اتصالدر نقطه  لکد یثر گشتاور خمشک) حداب

یماستفاده  31/1 يعدد بیاز ضر مربع،متر بر وتنین 1100به  مربعبر متر وتنین 800 باد فشار لیتبد جهت -يادآوری

 .شود

 يزکل آنتن مریو تحو يریگ اندازه يها اصول و روش  - 7 - 2

ستم ید طبق سیبا يزکستم آنتن مریل سیپارامترها و تحو يریگهقبل عنوان شد، انداز ياهشه در بخک طور همان

گنال در یس يریگاندازه يهادستگاهتوسط  IEC 60728-1 ساس استانداردبرامورد استفاده و  ياهسانکفر 2ونیمدوالس

 د به نسبتیشده با مشخص) 4-2(و ) 3-2(ه در جداول کگنال یرد و عالوه بر پارامتر قدرت سیزها انجام پذیپر یخروج

اعداد داخل جدول) تا  يا مساوی ترگز توجه شود (بزرین آمده )6-2(ه در جدول ک 3زیگنال به نویزان حداقل سیم

 .ندکعمل  یداشته و به درست یگنال قابل قبولیت سیفکیزها، سطح و یل در همه پرکستم بدون مشیس

 

 

                                                      
1 Extension Limit 
2 Modulation 
3 Signal-To-Noise Ratio 
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 DVB-Tدر استاندارد  زیبه نو گنالینسبت حداقل س جدول  -  6 -2 جدول 

 د مدوالسیونکنرخ  نوع مدوالسیون سیستم

 حداقل نسبت سیگنال به نویز فرکانس رادیویی
SD,RF/N (dB) 

 k 2حالت   k 8حالت  

DVB-T 
COFDM 

QPSK 

2/1  12 11 

3/2  15 14 

4/3  17 16 

6/5  20 19 

8/7  23 22 

16 QAM 

2/1  18 17 

3/2  21 20 

4/3  23 22 

6/5  26 25 

8/7  28 28 

64 QAM 

2/1  23 22 

3/2  27 26 

4/3  29 28 

6/5  31 30 

8/7  33 32 

 
 

 

 

 

 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
66 

  DVB-T2ز در استاندارد یگنال به نویجدول نسبت حداقل س  -  7 -2 جدول 

 د مدوالسیونکنرخ  نوع مدوالسیون سیستم

 حداقل نسبت سیگنال به نویز فرکانس رادیویی
SD,RF/N (dB) 

LDPC b.l.a: 64 800 bit LDPC b.l.a: 16 200 bit 

DVB-T2 
COFDM 

QPSK 

2/1  2/12  2/11  

5/3  5/13  5/12  

3/2  4/14  4/13  

4/3  4/15  4/14  

5/4  1/16  1/15  

6/5  6/16  6/15  

16 QAM 

2/1  2/17  2/16  

5/3  8/18  8/17  

3/2  1/20  1/19  

4/3  4/21  4/20  

5/4  2/22  2/21  

6/5  8/22  8/21  

64 QAM 

2/1  2/21  2/20  

5/3  3/23  3/22  

3/2  8/24  8/23  

4/3  4/26  4/25  

5/4  6/27  6/26  

6/5  2/28  2/27  

256 QAM 

2/1  6/24  6/23  

5/3  3/27  3/26  

3/2  1/29  1/28  

4/3  3/31  3/30  

5/4  7/32  7/31  

6/5  4/33  4/32  
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 یمیترس يها انهنش  - 8 - 2

) 8-2( جدول در رود یم ارکه ب یطراح در و کیبلو ينمودارها در هک یونیزیتلو و ییویراد یالملل نیب یمیترس يها نشانه

 .استشده هیارا

 يزکمرستم آنتن یس یمیترس يها نشانه  -  8 -2 جدول 

4 
 مالحظات

3 
 شرح

2 1 
4 

 مالحظات
3 

 شرح
2 1 

IEC 60728-1 زریآناال ترومکاسپ   
DIN 40717 Nr.185 
DIN 40700 Bl. 10 نندهک تیتقو   

IEC 60728-1 سرکیم   IEC 60728-1 نندهک فیتضع   

IEC 60728-1 تریاسپل   IEC 60728-1 ریمتغ نندهک فیعضت   

DIN 40717 Nr.184 
DIN 40700 Bl.3resp. 

DIN 30600/148 
    ونیزیتلو ای ویراد آنتن

DIN 40717 Nr.50 
DIN 40700 l. 10 یانسکفر مبدل   

   با بالون AM/FM آنتن 
IEC 60728-1 ورتمدوال   

   آنتن زیپر IEC 60728-1   بالون با پلید آنتن 

   نالیترم مقاومت 
DIN 40717 Nr.50 

bzw. IEC 12 (CO)221/3 هیتغذ منبع واحد   

   آف تپ IEC 60728-1   راهه دو دهنده انشعاب 

   نیزم لهیم    راهه سه دهنده انشعاب 

   چهارراهه دهنده انشعاب 
DIN 407012 resp. 
DIN 40717 Nr.44 

   )نیزم(اتصال  نیزم

    
DIN 40717 Nr.184 

DIN 40700 Bl.3resp. 
DIN 30600/148 

    ونیزیتلو ای ویراد آنتن

 کیبلو ينمودارها يبرا یونیزیتلو و ییویراد یالملل نیبم) ی(عال يها نشانه =1 ستون
 یطراح يبرا یونیزیتلو و ییویراد یالملل نیب ينمادها= 2 ستون
 شرح= 3 ستون
 بشود جدول تریت نهایا مالحظات= 4 ستون
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  GE06طبق توافق نامه  VHFو  UHFباند  يبرا ITUبر اساس استاندار  یانسکفر يها انالکست یل  -  9 -2 جدول 

 انسکفر
 انالک

 
 انسکفر

 انالک
 انیپا/شروع زکمر

 
 انیپا/شروع زکمر

 UHF Vباند 
 

 VHF IIIباند 

0/610  606-614 38 
 

5/177  174-181 E5 
0/618  614-622 39 

 
5/184  181-188 E6 

0/626  622-630 40 
 

5/191  188-195 E7 
0/634  630-638 41 

 
5/198  195-202 E8 

0/642  638-646 42 
 

5/205  202-209 E9 
0/650  646-654 43 

 
5/212  209-216 E10 

0/658  654-662 44 
 

5/219  216-223 E11 
0/666  662-670 45 

 
5/226  223-230 E12 

0/674  670-678 46 
 UHF IVباند  

0/682  678-686 47 
 

0/690  686-694 48 
 

0/474  470-478 21 
0/698  694-702 49 

 
0/485  478-486 22 

0/706  702-710 50 
 

0/490  486-494 23 
0/714  710-718 51 

 
0/498  494-502 24 

0/722  718-726 52 
 

0/506  502-510 25 
0/730  726-734 53 

 
0/514  510-518 26 

0/738  734-742 54 
 

0/526  518-526 27 
0/746  742-750 55 

 
0/530  526-534 28 

0/754  750-758 56 
 

0/538  534-542 29 
0/762  758-766 57 

 
0/546  542-550 30 

0/770  766-774 58 
 

0/554  550-558 31 
0/778  774-782 59 

 
0/562  558-566 32 

0/786  782-790 60 
 

0/570  566-574 33 

    
0/578  574-582 34 

    
0/586  582-590 35 

    
0/594  590-598 36 

    
0/602  598-606 37 
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 دامنه پوشش  - 1 - 3

نترل کستم یسو  يریستم نظارت تصویمجاز، س ریستم هشدار سرقت مسلحانه و ورود غیزات سین فصل تجهیدر ا

ها  ، اجرا و نصب آنیساخت، الزامات طراح ي، استانداردهایقرار گرفته و مشخصات فن یمورد بررس یکیترونکال یدسترس

  هی، ارایخارج يشده در فضا ن اجزاء نصبیچن ها و هم نساختما یداخل يفضاها ين الزامات برایشود. ا یم یمعرف

 است.  شده

 ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 3

  کسیر یابیارز  - 1 - 2 - 3

risk assessment 
 یابینه ارزیل، زمیه و تحلیجه تجزیها. نت وقوع آن  دها نسبت به احتمالیر عواقب خطرات و تهدین تأثییتع يبرا يندیفرا 

 ند.ک  یفراهم م کسیت ریریند مدیفرا یکرا در  کسیر

  شنیکیاپل  - 2 - 2 - 3

application 
 يها  ستمیا سی/ق ویستم هشدار حری، سینترل دسترسک، يرین نظارت تصویمانند دورب یتیامن یکیترکال يها  ستمیس

 .ییه مطبوع و روشنایش، تهویمانند گرما یتیرامنیغ

 یاتصال داخل  - 3 - 2 - 3

interconnection 
 شود.  یمنتقل م یتیستم امنین اجزاء سیها ب له آنیوس ها به  گنالیا سیها   امیه پک ییها  راه 

 کپس ب یآنت  - 4 - 2 - 3

anti-pass back 
شده صرفا بعد از بازگشت اجازه  اربر مجاز بعد از خروج از نقطه حفاظتکه در آن کنترل تردد کستم یس یاتیحالت عمل 

ش از یبار اجازه ورود به محل را دارد و ورود ب یکاربر با هر مجوز خروج فقط که هر ک ین معنیخروج مجدد را دارد. بد

 .ستیر نیپذ انکد امک یکا ی/ارت وک یکبا  نفر یک

  ستمیاجزاء س  - 5 - 2 - 3

system components 
 .دهد یل مکیستم هشدار را تشیس یکنار هم، که با قرار گرفتن در ک یزاتیتجه
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  کسیاهش رک  - 6 - 2 - 3

(risk) mitigation 
 .كداد خطرنا يرو یکنامطلوب  يامدهایحداقل رساندن پا به ی/اهش وک يبرا یتیاقدام امن

  اعالم  - 7 - 2 - 3

notification 
 .انتقال هشدار يها  ستمیا سیو/ یدهنده صوت ت خطا به هشداریا وضعی هشدار، تمپر یکانتقال  

 شده اطالعات حفظ  - 8 - 2 - 3

memorized information 
 .د ورودکاربر از آن مطلع است مانند که ک ییها  داده 

 محل اطالعات مختص  - 9 - 2 - 3

site specific data 
 .پردازش يمات پارامترهایستم هشدار مثل تنظیس یکمات یت و تنظیاطالعات مربوط به وضع 

 اعالم هشدار  - 10 - 2 - 3

alarm notification 
 .ام هشداریانتقال پ يها  ستمیا سیو/ یدهنده صوت هشدار يها  ت هشدار به دستگاهیانتقال وضع 

 بازگرداندن  - 11 - 2 - 3

restore 
شده و بازگرداندن به  جادیا یتیستم امنیه در سک يگریت دیا هر وضعیهشدار، تمپر، خطا  یکده گرفتن یند نادیفرا 

 .آن یت قبلیوضع

 یکومتریب  - 12 - 2 - 3

biometric 
د ییص و تأیتشخ يبرا يعنوان اعتبار ه بهک یشخص یژگیا وی، منحصر به هر فرد يریگ قابل اندازه یکیولوژیزیف یژگیهر و

 ص چهره باشد.یمانند اثر انگشت و تشخ يتواند شامل موارد  یم یکومتریشود. ب  یفرد استفاده م یکت ثابت یهو

 ردنکش یپا  - 13 - 2 - 3

monitoring 
  .زات و اتصاالتیرد تجهکنان از صحت عملیاطم يمستمر برا يندیفرا 
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 دار) وسته (ادامهیپ  - 14 - 2 - 3

continually 
 شود.  یرر انجام مکه در فواصل منظم به طور مک یاتفاق 

 زات یبلو تجهتا  - 15 - 2 - 3

enclosure 
 رد.یگ  یدر آن قرار م یتیستم امنیزات سیه تجهک يا  محفظه 

 ینترل جانبکزات یتجه  - 16 - 2 - 3

ancillary control equipment (ACE) 
 .یلیمکت ینترلکاهداف  يزات مورد استفاده برایتجه

 یکتحر  - 17 - 2 - 3

triggering  
 .شود  یم یتیستم امنیدر س يت عادیر وضعییجاد تغیه باعث اک ياز موارد یکردن هر کفعال 

 تداخل  - 18 - 2 - 3

interference 
 .ستم هشدارین اجزاء سین انتقال بیام در حیا پیگنال یاختالل در س 

  يدیتراز سف  - 19 - 2 - 3

white balance (WB) 
 .نیدر دورب یر واقعیغ يها  ند حذف رنگیفرا

 ن کتو  - 20 - 2 - 3

token 
 ياربر و مجوزهاک يها  شناسه منحصر به فرد قابل خواندن (اعتبارنامه) مرتبط با داده یک يدستگاه قابل حمل حاو

  .یکیترونکال ینترل دسترسکستم یشده در س رهیذخ یدسترس

 رفتنیپذ  - 21 - 2 - 3

acknowledge 
 .اعالم یکافت ید درییتا ياربر براکاقدام  
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 )يارکتمپر(دست  - 22 - 2 - 3

tamper 
 .یتیستم امنیاز س ییا جزیل کجاد اختالل در یا يبرا ياقدام عمد 

 دادیثبت رو  - 23 - 2 - 3

event recording 
   .ردنکر مسلح یردن/غکمانند مسلح  یتیستم امنیس یکرد کاز عمل یناش يدادهایره رویذخ

 تهاجم  - 24 - 2 - 3

duress 
 .ا منافع خودیل یبر خالف م يارکردن شخص به انجام کمجبور  يبرا یروان ا فشارید ی، تهدیکیزیاستفاده از خشونت ف 

  ریان تصویجر  - 25 - 2 - 3

image stream 
 .شود  یگر منتقل میبه جزء د يریستم نظارت تصویجزء س یکه از کر یمنبع تصو یکاز  یر متوالیاز تصاو يا  مجموعه 

  مجاز ریتور ورود غکدت  - 26 - 2 - 3

intrusion detector 
د یتولمجاز  ریام ورود غیا پیگنال یدهنده وجود خطر، س نشان یعیر طبیت غیوضع یکص یه در صورت تشخک یدستگاه

 .ندک  یم

 یدرگاه/نقطه دسترس  - 27 - 2 - 3

access point/portal 
ستم یشود (در س  ینترل مکمن یر موانع ایا سای/توسط در، نرده گردان و یه در آن دسترسک یکیزیف یا خروجی/و يورود

 .)ینترل دسترسک

 يربرداریدستگاه تصو  - 28 - 2 - 3

imaging device  
 .ندک  یل میتبد یکیترکگنال الیرا به س ير نوریه تصوک یدستگاه 

 هیدستگاه خود تغذ  - 29 - 2 - 3

self-powered device 
 .)يمختص خود است (مثل باتر یه داخلیمنبع تغذ يه داراک یدستگاه
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 دستگاه هشدار سرقت مسلحانه  - 30 - 2 - 3

hold-up device 
 .ندک  یام هشدار سرقت مسلحانه ارسال میا پیگنال ی، سیکه در صورت تحرک یدستگاه 

 یدستگاه هشدار صوت  - 31 - 2 - 3

warning device (WD) 
  .1ندک  یپخش م یهشدار صوت یکط هشدار)، ینش به اعالم (شراکه در واک یدستگاه 

 ارکآماده به  ي  دوره  - 32 - 2 - 3

standby period 
 .ندکن یستم هشدار را تامیس یکاز یتواند توان مورد ن  یبان میپشت ي  هیه منبع تغذک یمدت زمان

 ت چرخشین با قابلیدورب  - 33 - 2 - 3

pan, tilt, zoom (PTZ) 
 .ندک یجاد مید را ایمختلف د يایهمراه با زوا يو عمود یزمان در جهت افق هم تکان حرکه امکن یدورب یکاز  يردکعمل

 بان مستقلیساز پشت رهیذخ  - 34 - 2 - 3

redundant array of independent disks (RAID) 
از دست رفتن  يریجهت جلوگن چند لوح به یها ب  ه دادهک) يریستم نظارت تصویاطالعات(در س يساز رهیذخ ينولوژکت

 شود.  یم میره و تقسیاطالعات، ذخ

 ياربرکرابط   - 35 - 2 - 3

user interface 
 .یتیستم امنیس يریارگکاربر جهت به کرابط مورد استفاده  

 یرابط نقطه دسترس  - 36 - 2 - 3

access point interface/portal interface 
 ند.ک  ینترل مک/درگاه را ینقطه دسترس یک يمن سازیو ا يه آزادسازک يا مداریدستگاه  

 
 

                                                      
 ز داشته باشد.ینشانگر اخطار ن یصوت هشدارتواند همراه با  ین دستگاه میا 1
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 دادیرو  - 37 - 2 - 3

event 
 .ردنکر مسلح یردن / غکمانند مسلح  یتیستم امنیس یکرد کاز عمل یناش يرخدادها

  ستمیرسیز  - 38 - 2 - 3

subsystem 
گر یتواند بصورت مستقل از د  یاز محدوده تحت نظارت قرار دارد و م یت مشخصیه در موقعکستم هشدار یاز س یبخش 

 ند.کستم عمل یس ياجزا

 زون  - 39 - 2 - 3

zone 
ستم هشدارسرقت، یس یکا تحریمجاز  ریمجاز، اقدام به حضور غ ریه در آن حضور غکاز محل تحت نظارت  يا  منطقه

 .ص باشدیستم هشدار قابل تشخیس یکتواند توسط  یم

 يروممانعت از دنباله  - 40 - 2 - 3

anti-tailgating 
 .مجوز عبور یکا موجود از یزمان دو شخص  از استفاده هم يریا جلوگیص یتشخ يبرا یروش

 ستم انتقال هشداریس  - 41 - 2 - 3

alarm transmission system (ATS) 
 افت هشدار یز درکا چند مری یکستم هشدار به یا چند سی یکانتقال اطالعات  يزات مورد استفاده برایه و تجهکشب 

 .شود  یام) نمکنتریستم ای(مانند س یارتباط محل يها  ستمیستم انتقال هشدار شامل سیس -يادآوری

 ستم هشدار سرقت مسلحانهیس  - 42 - 2 - 3

hold-up alarm system (HAS) 
 .ندک  یاربر فراهم مک يت هشدار سرقت مسلحانه را برایام وضعیپ يد عمدیان تولکه امک يستم هشداریس 

 
  سرقت مسلحانه   - 1 -3 شکل
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 ستم هشداریس  - 43 - 2 - 3

alarm system 
 .دهد  یمار وجود خطر پاسخ کا خودی یص دستیه به تشخک یکیترکز الیتجه

 مجاز ریستم هشدار ورود غیس  - 44 - 2 - 3

intruder alarm system (IAS) 
تحت نظارت را به عهده  يها مجاز به محل ریورود غ يا تالش برایص و اعالم حضور، ورود یه تشخک يستم هشداریس 

 .دارد

 
  رمجازیورود غ   - 2 -3 شکل

  یسطح دسترس  - 45 - 2 - 3

access level 
 .یتیستم امنیس یکانات کبه توابع و ام یزان دسترسیم 

 یمنطق یسطح دسترس  - 46 - 2 - 3

logical access levels/access rights 

 .تیریا مدی يربندیکمانند پ یکیترونکال ینترل دسترسکستم یدر س ياربرکانجام توابع  ياربر براک ییتوانا 

 ام) خطایگنال (پیس  - 47 - 2 - 3

fault signal/message 
 .شده در اثر وجود خطا دی) توليها  غامیا پیاطالعات (

 مجاز ریام ورو د غی/پ گنالیس    - 48 - 2 - 3

intruder signal / message 

 .مجاز ریص ورود غیتور تشخکله دتیشده به وس دی) توليها  غامیا پیاطالعات ( 
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 ام تمپریگنال/ پیس  - 49 - 2 - 3

tamper signal/message 

 .تور تمپرکله دتیشده به وس دی) توليها غامیا پیاطالعات ( 

 فراداده  - 50 - 2 - 3

meta data 
متن،  يها خ، دنبالهیمانند زمان و تار يریستم نظارت تصویر در سیه مرتبط با تصاویداده ثانوا یر گونه اطالعات ه 

 .هشد ا پردازشیر اطالعات مرتبط یان، صدا و ساکم ییشناسا يها داده

 ر مسلحیغ  - 51 - 2 - 3

unset/disarm 
 .مسلحانه را نداشته باشدمجاز و سرقت  ریورود غ یت اطالع رسانیاز آن قابل یا بخشی/ستم هشدار ویه سک یتیوضع  

 اربرک  - 52 - 2 - 3

user 
 .ندکاستفاده  یتیستم امنیه مجاز است از سک يفرد 

 مجاز یدسترس يها  دک  - 53 - 2 - 3

authorization codes 
 .ندک  یستم هشدار را فراهم میس یاتیبه توابع عمل یان دسترسکه امک یا منطقی/و یکیزیف يدهایلک 

 ش ینسول پاک  - 54 - 2 - 3

monitoring console 
گر  نترل، ثبت و نشانک يه براک ییها  شامل دستگاه یکیترونکال ینترل دسترسکستم یاربر سک يبرا يردکبخش عمل 

 شود.  یاستفاده م یارتباط

 ینترل دسترسکواحد   - 55 - 2 - 3

access control unit  
گر،  حس يها ننده و دستگاهک قفل يها ، دستگاه1درهایارتباط با ر يه با برقرارک ینترل دسترسکستم یاز س یبخش

 .ندک  ین مییدرگاه را تع یکاز  یا رد دسترسی یدسترس

                                                      
1 Readers 
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 ه شدن کماس  - 56 - 2 - 3

masked 
 شده باشد مسدود یبه نوع یتکتورحرکه دامنه پوشش دتک یتیوضع 

 محافظت در مقابل تمپر  - 57 - 2 - 3

tamper protection 
 .از آن یا بخشی/ستم هشدار ویدر س يجاد اختالل عمدیاز ا يریجلوگ يبرا يا  لهیا وسیروش  

 مجوز  - 58 - 2 - 3

authorization 
 ستم هشداریس ینترلکبه توابع  مختلف  یدسترس ي  اجازه 

 افت هشداریز درکمر  - 59 - 2 - 3

alarm receiving center (ARC) 
وسته به آن یستم هشدار بصورت پیا چند سی یکت یه اطالعات مربوط به وضعکم)، یاربر مقک ي(دارا یز نظارتکمر یک 

 شود.  یگزارش م

 ستم هشدار ینترل سکز کمر  - 60 - 2 - 3

control and indicating equipment (CIE) 
  .ستم هشدار)یش و انتقال مجدد اطالعات (در سینترل، نماکافت، پردازش، یدر يبرا يزیتجه  

 تحت نظارت يها  محدوده  - 61 - 2 - 3

supervised premises 
ستم هشدار سرقت در یس کیا تحریمجاز،  ریبه ورود غ یمجاز، سع ریص ورود غیه تشخکه یا ناحیاز ساختمان و/ یبخش

 ر است.یان پذکستم هشدار امیآن توسط س

 ردن کمسلح   - 62 - 2 - 3

set/arm 
 .تواند اعالم شود یا هشدارسرقت میمجاز  ریه هشدار ورود غکاز آن  یا بخشیستم هشدار یاز س یتیوضع 
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 ییردن جزکمسلح   - 63 - 2 - 3

part set 
ه ک یشود، در حال یتواند اطالع رسان  یمجاز م ریا هشدار ورود غیه در آن هشدار سرقت کستم هشدار یس از یتیوضع

 ر مسلح است.یستم هشدار غیاز س یبخش

 ر انتقالیمس  - 64 - 2 - 3

transmission path 
 .افت هشدار مربوط به آنیز درکستم هشدار و مرایس یکن ی) بیتالیجی(د یراه ارتباط

 ر ورود و خروجیمس  - 65 - 2 - 3

entry/exit route 
  .ر استیان پذکاز آن ام یا بخشیا خروج از محدوده تحت نظارت یه ورود مجاز ک يریمس 

 هیمنبع تغذ  - 66 - 2 - 3

power supply 
 .ندک ین میزات مربوطه را تامیستم و تجهیاز سیه توان مورد نک یتیستم امنیاز س یبخش 

 یاصل ي  هیمنبع تغذ  - 67 - 2 - 3

prime power source 
 .يرد عادکارکت یدر وضع یتیستم امنیاز سیننده توان مورد نک نیه تامیمنبع تغذ

 نیگزیجا ي  هیمنبع تغذ  - 68 - 2 - 3

alternative power source (APS) 
ه یمدت زمان مشخص به هنگام از دست دادن منبع تغذ يبرا یتیستم امنیاز سین توان مورد نیت تامیه با قابلیمنبع تغذ 

  .یاصل

 کیمکه یمنبع تغذ  - 69 - 2 - 3

supplementary prime power source 
و بدون در نظر گرفتن دوره آماده  یتیستم امنیرد سکارکش زمان ی) جهت افزایه اصلی(مستقل از منبع تغذ يمنبع انرژ 

 .بانیه پشتیار منبع تغذکبه 
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 رهیمنبع ذخ  - 70 - 2 - 3

storage device (SD) 
  .)يشود (مانند باتر یاستفاده م يره انرژیذخ يه براک يا  لهیوس 

 ردنکده گرفتن/ لغو یناد  - 71 - 2 - 3

override 
 یکا موقت ی یلکده گرفتن یا نادی ستم هشداریس ير عادیت غیرغم وضع  یستم علیردن سکمسلح  ياربر براک ي  مداخله 

  .تابع

 یم نقطه دسترسیده گرفتن تنظیلغو / ناد  - 72 - 2 - 3

access point overriding 
ردن/مسدود کمن یردن/اکرد درگاه (مانند آزاد کش فرض عملیم پیده گرفتن تنظیناد يبرا یفرمان دست یکصدور 

 .ردن)ک

 گر م /نشانیعال  - 73 - 2 - 3

indication 
 .یتیستم امنیرد با سکارکاربر در کبه  کمکگر با هدف یال دکا اشی ي، بصریبه صورت صوت یاطالعات 

 ت خطایوضع  - 74 - 2 - 3

fault condition 
 شود.  یاز آن م یا بخشیستم هشدار یس یک يرد عادکه مانع عملک یتیوضع 

  يت عادیوضع  - 75 - 2 - 3

normal condition 
 ستم هشدار وجود ندارد.یاز مسلح شدن س يریجلوگ يبرا يرعادیط غیه در آن شراک یتیوضع

 ت هشداریوضع  - 76 - 2 - 3

alarm condition 
  .از آن هنگام بروز خطر یا بخشی یتیستم امنیالعمل س سکع

 مجاز ریت هشدار ورود غیوضع  - 77 - 2 - 3

intruder alarm condition 
 .مجاز ریص ورود غیاز آن هنگام تشخ یا بخشیستم هشدار یالعمل س سکع
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 هشدار  - 78 - 2 - 3

alarm 
 .ط اطرافیا محیجان، مال  يط خطر برایاعالم وقوع شرا 

 یدهنده خارج هشدار  - 79 - 2 - 3

external warning device (EWD) 

  .خارج از محدوده تحت نظارت يجهت نصب در فضا یدستگاه هشدار صوت

 یدهنده داخل هشدار  - 80 - 2 - 3

internal warning device (IWD) 
 .داخل محدوده تحت نظارت يجهت نصب در فضا یدستگاه هشدار صوت 

 هشدار تمپر   - 81 - 2 - 3

tamper alarm  
  .ص تمپریشده در هنگام تشخ دیهشدار تول 
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 استانداردها  - 3 - 3

ه ین نشریاز ا ییها ارجاع داده شده و آن مقررات، جز ن فصل به آنیه در متن اکاست  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

 يبعد يدنظرهایها و تجد هیشده باشد، اصالح خ انتشار ارجاع دادهیر تارکبا ذ کیه به مدرک  یدر صورتشود.  یمحسوب م

ن یاست، همواره آخر ها ارجاع داده شده خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیست. در مورد مدارین فصل نیآن مورد نظر ا

 ها مورد نظر است. آن يبعد يها هید نظر و اصالحیتجد

، نصب و ینیب شیپ یساختمان يارهاکف یضع انیجر یسات برقیه در تاسکساختمان  یتیامن يها  ستمیزات سیتجهتمام 

از  یکیا یران یاستاندارد ا یسازمان مل يه استانداردهاین اصالحیدترید برابر جدیرد، بایگ یقرار م يبردار مورد بهره

، ساخته و مورد یر طراحیبه شرح ز 1یکنکتروتکال یالملل نیب ونیسیمکمانند  یشده و معتبر جهان شناخته ياستانداردها

 رد:یقرار گ يبردار و بهره يریگ آزمون، اندازه

رمجاز و سرقت مسلحانه یورود غ يها  سامانه -دهنده  هشدار يها  سامانه - 8325-1ران به شماره یا یاستاندارد مل  •

 .  : الزامات سامانه1قسمت   -

  -رمجاز و سرقت مسلحانهیورود غ يها  سامانه -دهنده  هشدار يها  سامانه - 62642شماره  ران بهیا یاستاندارد مل •

 .رفعالیمادون قرمز غ يتورهاکدت-مجاز ریورود غ يتورهاک: دت2-2قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها  سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه - 62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ز موجیر يار سازهاکآش-مجاز  ریورود غ يار سازهاک: آش3-2قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها  سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه - 62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ز موجیر-ر فعال یمادون قرمز غ یبکیتر يار سازهاکآش-مجاز  ریورود غ يار سازهاک: آش4-2قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه - 62642ران به شماره یا یملاستاندارد  •

 .فرا صوت-ر فعال یمادون قرمز غ یبکیتر يار سازهاکآش-مجاز  ریورود غ يار سازهاک: آش5-2قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریغورود  يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه -62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .)یسیبازشونده (مغناط يها تکنتاک-مجاز  ریورود غ يار سازهاک: آش6-2قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه -62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .يگر نترل و نشانکزات ی: تجه3قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه -62642شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 .اعالم خطر ي: افزارها4قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه -62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ییویانس رادکبر فنون فر یزات مبتنیالزامات تجه- ی: اتصاالت داخل3-5قسمت 

                                                      
1   IEC: International Electrotechnical Commission 
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-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه -62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .هی: منابع تغذ6قسمت 

-مجاز و سرقت مسلحانه  ریورود غ يها سامانه-دهنده هشدار يها  سامانه -62642ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ت با مهیامن يها سامانه-افزار: 8قسمت 

قسمت  -یتیامن ياربردهاکاستفاده در  يبرا ییویدینظارت و يها    سامانه - 21122ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .اتیلک -: الزامات سامانه1-1

الزامات  -یتیامن ياربردهاکاستفاده در  يبرا ییویدینظارت و يا     سامانه -21122ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ویدیانتقال و يبرا يردک: الزامات عمل2-1قسمت  -سامانه 

قسمت  -یتیامن ياربردهاکاستفاده در  يبرا ییویدینظارت و يها    سامانه - 21122ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یالزامات عموم -ویدیانتقال و يها لک: پروت2-1

قسمت  -یتیامن ياربردهاکاستفاده در  يبرا ییویدینظارت و يها    سامانه - 21122ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .آنالوگ ییویدیو يها   : واسط3

قسمت - یتیامن ياربردهاکمورد استفاده در  يرینظارت تصو يها  سامانه - 21122ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ياربردک يرهنمودها -4

 .کسیر یابیارز يها یکنکت - کسیت ریریمد - 14560ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .رهنمودها کسیت ریریمد -13245ران به شماره یا یاستاندارد مل •
• IEC 62642-1: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements. 
• IEC 62642-2-2: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - 

Passive infrared detectors. 
• IEC 62642-2-3: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-3: Intrusion detectors - 

Microwave detectors. 
• IEC 62642-2-4: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Intrusion detectors - 

Combined passive infrared / Microwave detectors. 
• IEC 62642-2-5: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-5: Intrusion detectors - 

Combined passive infrared / Ultrasonic detectors. 
• IEC 62642-2-6: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-6: Intrusion detectors - 

Opening contacts (magnetic). 
• IEC 62642-2-71: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-71: Intrusion detectors - 

Glass break detectors (acoustic). 
• IEC 62642-2-72: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-72: Intrusion detectors - 

Glass break detectors (passive). 
• IEC 62642-2-73: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-73: Intrusion detectors - 

Glass break detectors (active). 
• IEC 62642-3: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 3: Control and indicating 

equipment. 
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• IEC 62642-4: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 4: Warning devices. 
• IEC 62642-5-3: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 5-3: Interconnections - 

Requirements for equipment using radio frequency techniques. 
• IEC 62642-6: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies. 
• IEC TS 62642-7: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 7: Application guidelines. 
• IEC 62642-8: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 8: Security fog device/systems. 
• BS EN 50131-1: Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – System requirements. 
• BS EN 62676-1-1: Video surveillance systems for use in security applications - System 

requirements. General. 
• BS EN 62676-1-2: Video surveillance systems for use in security applications - System 

requirements. Performance requirements for video transmission. 
• BS EN 62676-2-1: Video surveillance systems for use in security applications - Video transmission 

protocols. General requirements. 
• BS EN 62676-2-2: Video surveillance systems for use in security applications - Video transmission 

protocols. IP interoperability implementation based on HTTP and REST services.  
• BS EN 62676-2-3: Video surveillance systems for use in security applications - Video transmission 

protocols. IP interoperability implementation based on Web services.  
• BS EN 62676-3: Video surveillance systems for use in security applications - Analog and digital 

video interfaces.  
• BS EN 62676-4: Video surveillance systems for use in security applications - Application 

guidelines.  
• BS EN IEC 62676-5: Video surveillance systems for use in security applications - Data 

specifications and image quality performance for camera devices.  
• BS EN 60839-11-1: Alarm and electronic security systems - Electronic access control systems. 

System and components requirements. 
• BS EN 60839-11-2: Alarm and electronic security systems - Electronic access control systems. 

Application guidelines. 
• BS EN 60839-11-32: Alarm and electronic security systems - Electronic access control systems. 

Access control monitoring based on Web services. 
• ISO 31000: Risk management — Guidelines. 

  استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 3

 یساختمان يارهاکف یضع انیجر یسات برقیه در تاسکساختمان  یتیامن يها ستمیزات سیل و تجهیتمام قطعات، وسا

ه باشد و بر اساس ین فصل از نشریشده در ا انید مطابق ضوابط بیرد بایگ یقرار م يبردار ، نصب و مورد بهرهینیب شیپ

شده و موفق  صورت وجود) ساخته، آزموده (در ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکوه نامه مریا شیران و/یا یاستاندارد مل

استاندارد  ید سازمان ملییمرجع مورد تا يها شگاهیانطباق از آزما یا اخذ گواهیران یاستاندارد ا یافت نشان ملیبه در

 شده باشد. ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکاز مر ینامه فنیا اخذ گواهیران و/یا
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  اتیلک  - 4 - 3

جاد یا ایمجاز  ریا ورود غینترل و نظارت بر ورود، خروج و اعالم هشدار سرقت مسلحانه کبه جهت  یتیستم امنیس

 شود.  یشده استفاده م ا محدوده حفاظتی یم خصوصیحر یکبه  یدسترس يها  تیمحدود

ب یافراد، تخر یب جانیتواند سبب آس  یه مکاست  ییامدهاین فصل، محفاظت در برابر پیمنظور از حفاظت ساختمان در ا

 ط اطراف شود.یب محیا تخریا سرقت اموال، سرقت اطالعات ی

 :ر استیز يها  نهیا تمام گزی یکشامل  یتیستم امنیس
 مجاز؛  ریستم هشدار سرقت مسلحانه و ورود غیس •

 ؛يریستم نظارت تصویس •

 .یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس •

ضد سرقت و  يمانند نرده، قفل، درها یکیزیف يها  مانند حضور نگهبان، حفاظ یجانب يها  محافظت یبررس -يادآوری

 . ستینن فصل یمانند آن مشمول ا

از  یبکیتر يریارگک  ند و بهک  یت نمیفاکفوق  يها  نهیازگز یکی يریگ  ارک با به یطیدها و مخاطرات محیاهش تهدکمعموال 

 ) ضرورت دارد.ياربرک(متناسب با  یطیل مخاطرات محیو تحل یشده با بررس رکذ يها  نهیگز

 يتوان به موارد  یه مکرگذار است یتاث یتیامن ستمیس یلیمکت يها نهیه و گزینه پایگز یکبر انتخاب  یط متفاوتیشرا

جاد یساختمان ا ين است براکمجاز مم ریه هر ورود غک کیسیزان ریت ساختمان، ارزش اموال تحت نظارت، میچون موقع

ه ساختمان ک   يا  مجاز در منطقه ریحاضر در محل باشد، سابقه ورود غ یانسان يرویه متوجه نک یاحتمال يدهایند، تهدک

 ساختمان اشاره نمود. ياربرکمورد انتظار با توجه به  يها    است و تهاجم و سرقت شده  قعوا

 يباشد و برا ینه اصلیتواند گز  یم يریستم نظارت تصویپر ازدحام، س يپر تجمع و فضاها يها انکم يعنوان مثال برا به

 يریستم نظارت تصویو س یاصل يها نهیعنوان گز مجاز به ریستم هشدار سرقت مسلحانه و ورود غیس يادار يها ساختمان

 رد.یتواند مورد استفاده قرار گ  یم یلیمکنه تیعنوان گز به

 1مجاز و هشدار سرقت مسلحانه ریستم هشدار ورود غیو انتخاب س یطراح  - 5 - 3

تهاجم ا یب یرمجاز، آسیغ یمحافظت در برابر دسترس يمجاز و هشدار سرقت مسلحانه، برا ریستم هشدار ورود غیس

 شود.  یاستفاده م

از   "مجاز و هشدار سرقت مسلحانه ریستم هشدار ورود غیس"عبارت  ين فصل به جهت اختصار در نوشتار به جایدر ا

 شود.  یاستفاده م "ستم هشداریس"عبارت 

                                                      
1 Security Systems 
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 یکاب ن انتخیدارد. بنابرا ییت به سزایاهم یطیط محیت و شرایستم هشدار، دو مشخصه درجه امنیهر س یطراح يبرا

 ن دو مشخصه انجام شود.ید با در نظر گرفتن ایستم هشدار در ساختمان بایس

 ت یهشدار بر اساس درجه امن يها  ستمیس يطبقه بند  - 1 - 5 - 3

ن و یتر  نیی، پایکا درجه ی کسیم رکت یچهار درجه مختلف است. درجه امن يت دارایزان امنیستم هشدار بر اساس میس

 .استت ین درجه امنیباالتر ا درجه چهاری کسیت پر ریدرجه امن

ت، ین درجه امنیتر  مکستم با یاز س ییه جزک يشود به طور یستم بر اساس اجزاء آن مشخص میت هر سیدرجه امن 

ت باال باشد یها در درجه امن از آن یکیاجزاء به جز    ن است همهکمم یعنیند. ک  ین مییستم را تعیل سکت یدرجه امن

 ستم است.یل سکت یدرجه امن   نندهک نییجزء تع یکداشته باشد، همان  يتر  نییت پایجزء درجه امن یک یول

رها و یه، آژیگر مانند منبع تغذید يت دو، اجزایدرجه امن ينترل هشدار داراکز کبا مر یستمیبه طور مثال در س 

ل کاستفاده شود،  یکت یدرجه امنتور با که از دتک یا چهار باشد. اما در صورتیت دو، سه یدرجه امن يد دارایتورها باکدت

 شود.  یواقع م یکت یمجموعه در درجه امن

د مستندات یشود و در صورت استفاده با  یز اعمال میستم هشدار نیس ياریدر رابطه با اجزاء و توابع اخت يبند  ن طبقهیا

 ینترل مشخصات فنکد یاشد، بان نبکن مستندات ممیه ایه اراک  ین درجه موجود باشد. در صورتییاز در جهت تعیمورد ن

 رد.یباالتر صورت گ یتیبر اساس الزامات درجه امن

 شود:  یر انجام مین به صورت زکت امایامن يبند  درجه

 کسیم رک –ت یامن یکدرجه   - 1 - 1 - 5 - 3

مانند انبردست،  يبه ابزارآالت محدو یستم داشته باشد و دسترسیاز س کیا مهاجم اطالع اندیرود سارق   یانتظار م

 دارد. یگوشت  چیپ ش وکچ

 شود.  یواقع م یتین درجه امنیاست در ا يه در معرض خطر سارقان فرصت طلب و گذرک ییها انکم

 رد.یگ  ین درجه صورت میدر ا یدهنده صوت هشدار یکق یعموما هشدار از طر
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  ستم هشداریس یکزات یتجه ییساده از جانما ییشما   - 3 -3 شکل

 متوسط کسیم تا رک کسیاز ر –ت یدرجه دو امن  - 2 - 1 - 5 - 3

و ابزار  يل شارژیمتر، در یمانند مولت یعموم یزاتیستم دارد و از تجهیاز س يا مهاجم اطالعات محدویاحتماال سارق 

 ند.کبرش استفاده 

 .است کوچک يو ادار يز تجارکا مرای/و یونکبزرگ مس يها  شامل مجتمع ن درجه حفاظت معموالیا

 باال کسیمتوسط تا ر کسیاز ر –ت یدرجه سه امن  - 3 - 1 - 5 - 3

 یکیترونکزات الیاز ابزارها و تجه يا ف گستردهیو طاست ستم هشدار یبه س یتسلط نسب يا مهاجم، دارایاحتماال سارق 

 را همراه داشته باشد. یتیزات امنیتاپ و تجه قابل حمل مانند لپ

 نند.ک  یم يزیر نفوذ به آن برنامه يارزشمند بوده و سارقان احتماال برا يبا محتوا يها ن درجه شامل ساختمانیا

 رد.ین رده قرار گیتواند در ا  یت باال میبا حساس يادار يها بزرگ و ساختمان يز تجارکمرا

 باال کسیر –ت یدرجه چهار امن  - 4 - 1 - 5 - 3

 يا منابع الزم برای يتوانمند يا مهاجم دارایرود سارق   یت دارد و انتظار میز اولویت بر همه چیباال، امن کسیدر ر

قطعات  ینیگزیل جایزات از جمله وسایاز تجه یاملکف یمجاز بوده و مجهز به ط ریا ورود غیسرقت  یکق یدق يزیر برنامه

 ستم هشدار باشد.یس یک
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 ين رده جایقرار دارد در ا یستیا حمالت تروریافته یسازمان  يها  ه در معرض جرمک ییها و ساختمان یز نظامکمرا

 رد.یگ  یم

 
  ستم هشداریت در سیمختلف امن يها  درجه   - 1 -3 شکل

  یطیط محیهشدار بر اساس شرا   يها  ستمیس يدسته بند  - 2 - 5 - 3

 يبه صورت صعود يبند رد. دستهید مورد استفاده قرار گیر بایز یطیمح يبند ستم هشدار با توجه با دستهیاجزاء س   همه

تواند در   یستم دسته سه میس يشده برا دیین اجزاء تایشود. بنابرا  یتر م  رانهیگ ب سختیتا چهار به ترت یکاز دسته 

 ست.یر نیان پذکوس آن امکحالت مع یاستفاده شود ول یکط دسته یبا شرا یطیمح

  بسته يفضا -یک یطیدسته مح  - 1 - 2 - 5 - 3

شود،   یحفظ م یه دما معموال در محدوده خاصکساختمان است  یداخل يا فضای/بسته و ي، شامل فضایک یطیدسته مح

 .يا اداری یونکمس يها  مانند واحد

 % است.75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+ درجه سلس40+ تا 5ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

  یعموم -بسته  يفضا -دو  یطیدسته مح  - 2 - 2 - 5 - 3

ه در آن به یستم تهویه سک ییها  ان، انبار و محلک، پل  ست، مانند راهرو، سالنیشده ن نترلکها معموال دما   طین محیدر ا

 ند.ک  یار مکصورت متناوب 

 % است.75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+ درجه سلس40تا  -10نین است بکمم   طین محیدما در ا

 ژهیط ویبسته با شرا يا فضایسقف دار  يها سازه -باز يفضا -سه  یطیدسته مح  - 3 - 2 - 5 - 3

 ییرات آب و هواییامل در معرض تغکساختمان است اما به صورت  یداخل يستم خارج از فضایاجزاء س   طین محیدر ا

 ژه قرار دارد.یط ویبسته با شرا يا در فضایقرار ندارد 

ن ی% است. در ا75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+  درجه سلس50تا  -25ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

 % وجود دارد.95% تا 85ن یب یش رطوبت نسبیار و افزییروز در سال انتظار تغ 30 يبرا یطیدسته مح
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 یعموم -باز يفضا -چهار  یطیدسته مح  - 4 - 2 - 5 - 3

 است. ییرات آب و هواییامل در معرض تغکستم به صورت یاجزاء س   طین محیدر ا

ن دسته ی% است. در ا75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+ درجه سلس60و  -25ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

 % وجود دارد.95% تا 85ن یب یش رطوبت نسبیر و افزاییروز در سال انتظار تغ 30 يبرا یطیمح

ن بخش یشده در ا عنوان یطیط محیشرا يبرا ینه عمومیشینه و بیمکر یشده، مقاد انیدما و رطوبت ب يها بازه -يادآوری

ستم در نظر یس ياجرا يدات الزم براید تمهیشده باشد، با خارج از محدوده عنوان یطیط محیه شراک یاست. در صورت

 ینیب شیپ یط دما و رطوبت بحرانیح آن در شرایرد صحکارکزات جهت یدر انتخاب تجه یافکگرفته شده و مالحظات 

 شود.

 ستم هشداریس یعموم يردکالزامات عمل  - 3 - 5 - 3

 ر وجود داشته باشد:یص موارد زیو تشخ يربندیکان پکد امیستم هشدار الزاما بایدر هر س

 مجاز  ریغورود  •

 سرقت مسلحانه •

 تمپر  •

 ))3-3( رگذار باشد (مطابق جدولیستم تاثیرد سکتواند در عمل  یه مک یبحران يخطاها •

ستم هشدار یس يردکه در الزامات عملکن شرط یستم وجود دارد، به ایگر در سید يدادهایص رویان تشخکالبته ام

 ند.کجاد نیا یاختالل

رد، استفاده از یگ  یصورت م "مجاز ریستم هشدار ورود غیس"ستم هشدار صرفا بعنوان یس يربندیکه پک یدر مواقع

 ست.ین یالزام "هشدار سرقت مسلحانه يتورهاکدت"

رد، یگ  یصورت م  "ستم هشدار سرقت مسلحانهیس" عنوان ستم هشدار صرفا بهیس يربندیکه پک ین در مواقعیچن هم

 ست.ین یالزام "مجاز ریورود غ يتورهاکدت"استفاده از 
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 ستم هشدارینترل سکز کمر یکاز  ییشما   - 2 -3 شکل

  مجاز ریتور هشدار ورود غکدت  - 1 - 3 - 5 - 3

ه کباشد  یتیط مورد حفاظت انتخاب شود و در موقعیاز محیط و نید متناسب با شرایمجاز با ریهشدار ورود غ يتورهاکدت 

 ند.ک یین نقاط ورود شناسایتر  تهاجم را در محتمل

اذب را کن حالت هشدار یتر  مکن حال یص و در عین دقت تشخیتر شیه بکباشد  يا  د به گونهیتورها باکانتخاب و نصب دت

 داشته باشد.

اربر شود. کگنال آن حتما سبب اطالع یا سیام یه پکباشد   ید به صورتیمجاز با ریط ورود غیشده در شرا دیهشدار تول

 متوجه آن نشود.اربر که کباشد  وتاهکقدر   ن      د آیهشدار نبا یعنی
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  رمجازیتور هشدار ورود غکدت یکاز  يا نمونه   - 3 -3 شکل

  تور هشدار سرقت مسلحانهکدت  - 2 - 3 - 5 - 3

ط انتخاب یاز محیط و نید متناسب با شرایمجاز با ریورود غ يتورهاکستم هشدار سرقت مسلحانه همانند دتیس يتورهاکدت

 حداقل باشد. یتیستم امنیس یتصادف یکتحر ه احتمالکباشد  يا  گونه  د بهین انتخاب و نصب ادوات بایچن شود. هم

ه حتما سبب اطالع کباشد  ید به صورتیبااست ط هشدار یستم در شرایه سک یشده در زمان دیتول يها  امیا پیها   گنالیس

 اربر متوجه آن نشود.که کوتاه باشدکقدر  د آنیشده نبا دیهشدار تول یعنیاربر شود. ک

   
  هشدار سرقت مسلحانهتور کاز دت ییها  نمونه   - 4 -3 شکل

  تور تمپرکدت  - 3 - 3 - 5 - 3

د در تمام یشود و با  یستم هشدار استفاده میس ياجزا یبه عناصر داخل یدسترس کسیاهش رکتور تمپر به منظور کدت

تمپر مطابق  يانواع خطاها یین شناسایچن وجود داشته باشد. هم )1-3( ستم هشدار مطابق جدولیزات سیاجزاء و تجه

 است. یالزام )2-3( جدول

 کسیفراهم شود تا ر یداخل يها  به قسمت یاز دسترس يریجلوگ يبرا يارک  د سازویستم هشدار، بایدر تمام اجزاء س

 تمپر حداقل باشد.

ستند ین ییه قابل شناساک ییها  یو دسترس کوچک يها  بیم باشد تا از آسکمح يا  د به اندازهیمورد استفاده با يها  محفظه

ستم انتقال هشدار و یستم هشدار، سینترل سکز کستم هشدار مانند مریزات سیبه تجه یند. دسترسک يریجلوگ

ان کاربران مجاز امکد تنها توسط یزات باین تجهیبه ا یر باشد. دسترسیان پذکام ید به آسانیدهنده نبا هشدار يها دستگاه

 ر باشد.یپذ
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 تور تمپر کاز دت يا    نمونه   - 5 -3 شکل

 باشد. ییقابل شناسا )1-3( رمسلح مطابق جدولید در هر دو حالت مسلح و غیتمپر باه هشدار کد توجه داشت یبا

 ندک یید شناسایتمپر را با يه خطاکستم هشدار یس ياجزا  -  1 -3 جدول 

 ستمیس ياجزا
 ت یدرجه امن

 چهار سه دو یک

یالزام یالزام 1رنده محل تحت نظارتیگ-، فرستندهالفیجانب ینترلکزات یستم هشدار، تجهینترل سکز کمر یالزام  یالزام   

یالزام یالزام بانیو پشت یه اصلیمنبع تغذ یالزام  یالزام   

یالزام - بهشدار سرقت مسلحانه يتورهاکدت یالزام  یالزام   

یالزام - مجاز ریهشدار ورود غ يتورهاکدت یالزام  یالزام   

یالزام - - جمیتقس يها جعبه یالزام   

یالزام یالزام یالزام یزات هشدار صوتیتجه یالزام   

 شود.  ین جدول نمیقابل حمل شامل الزامات ا یجانب ینترلکزات یتجه -الف 
 شود.  ین جدول نمیهشدار سرقت قابل حمل شامل الزامات ا يها  دستگاه  -ب
 يتور تمپر براکفراهم آوردن دت يبرا یام داشته باشد، الزامیا پیگنال یس ینیگزیستم هشدار حفاظت در برابر جایه سک یت سه، در صورتیدر درجه امن  -ج

 ست.یم نیتقس يها جعبه
 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

اربر  که حتما سبب اطالع کباشد  ید به صورتیشده با یکتمپر تحر يه ورودک  یشده در زمان دیتول يها  امیا پیها  گنالیس

 اربر متوجه آن نشود.که کوتاه باشد کقدر  د آنیشده نبا دیهشدار تول یعنیشود. 

 يبرا یلید مجهز به وسایشده، با یاستفاده در خارج از محل تحت نظارت طراح يه براک یجانب ینترلکزات یتجه

زات ین تجهیب يها  امیا پیها   گنالی) سینیگزیاز جا يریجلوگ يبرا یلیا (مجهز به وسایها و/ آن ینیگزیاز جا يریجلوگ

 گر باشد. و نشان ینترلک

 به اعمال ندارد. ین الزام ضرورتیست، ایرگذار نیستم هشدار تاثیح سیرد صحکبر عمل ینیگزین جایه چنک یالبته در صورت

                                                      
1 Supervised Premises Transceiver 
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 ص تمپریالزامات تشخ  -  2 -3 جدول 

 لیوسا
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

یالزام یالزام ل معمول یباز شدن با وسا یالزام  یالزام   

یالزام - م یس یب ياجزا –برداشته شدن از محل نصب  یالزام  یالزام   

الفیالزام - - م یبا س ياجزا –برداشته شدن از محل نصب  یالزام   

بیالزام - - - یدهنده صوت نفوذ به هشدار  

-، فرستندهیجانب ینترلکزات یستم هشدار، تجهینترل سکز کزات مرینفوذ به تجه
 تحت نظارت يها  محل يها  رندهیگ

بیالزام - - -  

جیالزام - - تورکم جهت دتیتنظ جیالزام   

 است. ياریاخت 1یمگنت يتورهاکم و دتیتقس يها جعبه يبرا -الف
رنده محل تحت نظارت در صورت قرار داشتن در خارج از یگ-، فرستندهیجانب ینترلکزات یستم هشدار، تجهینترل سکز کا مری یدهنده صوت هشدار يبرا  -ب
 شود.  ین تحت نظارت اعمال مکاما
 ر باشد.یپذ انکم جهت، امیتنظ یوقت   -ج

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

  یاصل يخطاها ییشناسا  - 4 - 3 - 5 - 3

 را داشته باشد.) 3-3( شده  در جدول مشخص يص و اعالم خطاهایت تشخید قابلیبا یتیستم هشدار در هر درجه امنیس

  تیمختلف امن يها  ستم هشدار با درجهیس يص خطا در اجزایضرورت تشخ  -  3 -3 جدول 

 خطاها 
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 یالزام یالزام یالزام یالزام مجاز ریهشدار ورود غ يتورهاکدت

 یالزام یالزام یالزام یالزام هشدار اعالم سرقت مسلحانه يتورهاکدت

 یالزام یالزام یالزام یالزام یه اصلیمنبع تغذ

 یالزام یالزام یالزام یالزام نیگزیه جایمنبع تغذ

 یالزام یالزام یالزام یالزام یاتصاالت داخل

 یالزام یالزام یالزام یالزام ستم انتقال هشداریس

 یالزام یالزام یالزام یالزام ر)ی(آژ یصوت يها دهنده هشدار

 - - -   - زاتیتجه يشده در استانداردها مشخص يخطاها
ستم انتقال هشدار و یهشدار اعالم سرقت مسلحانه، س يتورهاکمجاز، دت ریهشدار ورود غ يتورهاکمربوط به دت يو اعالم خطاها ییشناسا -تهکن 

ه بنا به الزامات درجه ک ییهاستمین در سیچن ست. همیزات نین تجهیاز ا یکهر  يمختص خطا یخروج یکوجود  يالزاما به معنا یصوت يها  دهنده هشدار
 باشد. یید مشخص و قابل شناسایانتقال هشدار با يهاستمیدام از سکهر يهشدار مجزا وجود دارد، خطاستم انتقال یاز به وجود دو سیت، نیامن

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

                                                      
1 Opening Contacts (Magnetic) 
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 اربر از وجود آن مطلع شود. که کباشد  يا  د به گونهیشده در زمان رخ دادن خطاها با دیتول يها امیا پیها  گنالیس

ل ین محل و دلیچن صادر شود. هم يا شده در جدول فوق هشدار جداگانه مشخص يهر خطا يد برایهشدار باستم یدر س

 ص باشد.ید قابل تشخیوقوع خطا با

 ستم هشداریس يباال کسیمتوسط و ر کسیر یتیامن يها  درجه يردکالزامات عمل  - 4 - 5 - 3

 هکحفاظت در برابر ماس  - 1 - 4 - 5 - 3

 ه را داشته باشد.کردن ماسکار کان آشکام دیبا یتکحر يتورهاکت سه و چهار دتیدر درجه امن

ستم هشدار یه سک یشود تا در حال  یم یکتور نزدکبه دت یکیزیبه طور ف یه متجاوز احتمالکدهد   یرخ م یه زمانکماس

 ص و هشدار دهد.ید تشخیرا با ین تالشیستم چنی. سندکتور را مخدوش کست، دتیمسلح ن

ا پاشش رنگ یاغذ ک، یکمانند فلز، پالست یکیزیمانع ف یکصورت قرار دادن  تواند به  یه مکماس یتکحر يتورهاکدر دت

 انجام شود.

   یتکحر يتورهاکد دتیاهش دامنه دک  - 2 - 4 - 5 - 3

 ص و اعالم شود.یستم هشدار تشخید توسط سیبا یتکحر يتورهاکد دتیاهش دامنه دکچهار، هرگونه  یتیدر درجه امن

  يارکاز دست یناش يحفاظت در برابر خطا  - 3 - 4 - 5 - 3

مربوط به  يها  يورود يد برایر بایمات زیمختلف، تنظ يها و خطاها يارکاذب و اطالع از دستک ينترل هشدارهاک يبرا

 ستم هشدار اجرا شود.ینترل سکز کتورها و تمپر مرکدت

 

 
  ت دویستم هشدار در درجه امنینترل سکز کتورها با مرکنحوه ارتباط دت   - 6 -3 شکل
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  ت سهیستم هشدار در درجه امنینترل سکز کها با مر تورکنحوه ارتباط دت   - 7 -3 شکل

 

 باشد.  تواند متفاوت  یمتناسب با محصول هر سازنده م )10-3( لکها در ش ر مقاومتیمقاد

 ستم هشداریس يردکر الزامات عملیسا  - 4 - 4 - 5 - 3

ه کباشد  يگرید ياریو اخت ین است موارد اضافکشده، مم مشخص يردکستم هشدار به همراه الزامات عملیهر س يبرا

 ر قرار دهد.یستم را تحت تاثیس یالزام يردهاکد عملیگونه موارد نبا نیا ياجرا

اذب توسط اپراتور را به حداقل برساند. کد هشدار یه احتمال تولکباشد  يا  د به گونهیستم هشدار بایس ي  و اجرا یطراح

ص یو قابل تشخ يگذار عالمت يا بوده و به گونه یافکوضوح  يد دارایشده با د استفادهیلکصفحه  يها مهکمثال د يبرا

 اربر را به حداقل برساند.کرد نادرست که احتمال عملکباشد 

 

 
  زاتیتجه يگذار از عالمت یمثال   - 8 -3 شکل
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  ستم هشداریس یتوابع الزام  - 5 - 5 - 3

 اربران باشد.کاز جهت استفاده یمورد ن يتوابع ضرور يد دارایستم هشدار بایهر س

رمسلح یردن، غک، مسلح یدسترس يمختلف، مجوزها یسطوح دسترسن ییان تعکستم هشدار شامل امیس يتوابع ضرور

ستم هشدار یس يتورهاکردن دتکو تست  3یاتیتوابع عمل ي، جداساز2یاتیتوابع عمل ي، مانع شدن اجرا1یردن، بازگردانک

 است.

 یسطوح دسترس  - 1 - 5 - 5 - 3

ه کد در نظر گرفته شود، ینترل آن باکستم و یاربران مختلف به اجزا سک یدسترس يستم هشدار چهار سطح برایدر س

 ها در هر سطح آن متفاوت است.  تیانات و محدودکام

 یهمگان یدسترس -یکسطح  -3-5-5-1-1

 ندارد. یدسترس يبرا یت خاصین سطح محدودیا يردهاکتوابع و عمل

 اربر (اپراتور)ک یدسترس -سطح دو  -3-5-5-1-2

ن سطح یاربر اکمثال  يند. براکجاد یا يمحدود یاتیرات عملییمات و تغیتواند تنظ  یم ین سطح دسترسیاربر در اک

مانند اطالعات مختص محل  يافزار ستم نرمیر در سییو تغ یان دسترسکند اما امکرمسلح یا غیستم را مسلح یتواند س یم

 را ندارد.

د کا ید یلکاربر سطح دو قابل دسترس باشد. ک يا موارد مشابه براید ک، یکیزید فیلک یک   لهید به وسیمات باین تنظیا

 ند.کبه سطح سه و سطح چهار را فراهم  یان دسترسکد امیدو نباسطح 

 )یتیستم امنیننده سک نیاربر (تامک یدسترس -سطح سه -3-5-5-1-3

ر در ییان انجام تغکر است اما امیان پذکستم هشدار امیتمام توابع س يربندیکان انجام پکام ین سطح دسترسیدر ا

ن سطح یتواند در ا  یستم میننده خدمات سک نیتامستم هشدار وجود ندارد. یزات سیشده تجه یمشخصات طراح

اربر سطح سه قابل دسترس ک يا موارد مشابه براید ک، یکیزید فیلک یک   لهید به وسیمات باین تنظیرد. ایقرار گ یدسترس

 ند.کبه سطح چهار را فراهم  ید دسترسید سطح سه نباکا ید یلکباشد. 

 سر است:یمر یاز حاالت ز یکیسطح سه صرفا در  یدسترس

 شده باشد. اربر سطح دو صادرکاجازه  )الف

 شده باشد: ر اعمالی، دو و سه شروط زیکت یاربر سطح دو صادر نشده باشد، اما در درجه امنکاجازه  )ب

                                                      
1 Restoring 
2 Inhibit 
3 Isolate (Bypass) 
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 یداشته باشد و دسترس یکیزیشود در محل تحت نظارت حضور ف  یداده م یه به او دسترسکاربر سطح سه ک )1

 ستم هشدار داشته باشد وینترل سکز کبه مر یمحل

 ر مسلح باشد ویستم غیس )2

 اعالم شود و یصوت يها  دهنده له هشداریاربر سطح سه به وسک یدسترس یکت یدر درجه امن )3

و از راه دور مانند  یصوت يها  دهنده له هشداریاربر سطح سه به وسک یت دو و سه دسترسیدر درجه امن )4

 ستم انتقال هشدار اعالم شود. یس

  

 
  دیلکله صفحه یستم به وسیاربر به سکورود    - 9 -3 شکل

 

  زات)یننده تجهکدیاربر (تولک یدسترس -سطح چهار -3-5-5-1-4

 زات وجود دارد.یتجه یبه طراح ین سطح، دسترسیدر ا

صادر  یسطح چهار زمان یا موارد مشابه قابل دسترس باشد. دسترسید ک، یکیزید فیلک یک   لهید به وسیمات باین تنظیا

 ستم وجود داشته باشد. یس یا باز طراحی يرات ساختارییجاد تغیبه ااز یه نکشود   یم

 ین دسترسیچن رد. همیقرار گ ین سطح دسترسیتواند در ا  یزات میمربوط به تجه 1يافزار نرم یروزرسان مثال به يبرا

 رد.ید صورت پذیستم هشدار  باینترل سکز کتمپر در مر ين سطح بدون فعال شدن خطایاربر اک

 سر است:یل میاز حاالت ذ یکیسطح چهار صرفا در  یدسترس

 2اربر سطح کاجازه  •

 3اربر سطح کاجازه  •

 .است )4-3( مطابق جدول یتوابع قابل دسترس در هر سطح دسترس

 

                                                      
1 Firmware Update 
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 یتوابع قابل دسترس در سطوح مختلف دسترس  -  4 -3 جدول 

 
 یاتیتوابع عمل

سطح 
    یدسترس
 یک

سطح 
 دو    یدسترس

سطح 
    یدسترس

 الفسه

سطح 
    یدسترس

 بچهار

 م - غ مجاز مجاز جم - غ ردنکمسلح 

 م - غ مجاز مجاز م - غ ردنکر مسلح یغ

 م - غ مجاز مجاز م - غ یط قبلیستم هشدار به شرایبازگرداندن س

 م - غ مجاز مجاز م - غ دادهایق در سابقه رویتحق

 م - غ مجاز مجاز م - غ ردنکت)/ جدا ی(بسته به درجه امن 1ردنکمانع شدن/ لغو 

 مجاز مجاز مجاز م - غ د مربوط به خود)کد عبور (هر شخص کردن کا عوض یردن کاضافه 

 م - غ مجاز مجاز م - غ شیدهاکاربر سطح دو و کردن کا اضافه یحذف 

 م - غ مجاز م - غ م - غ ردن اطالعات مختص محلکا عوض یاضافه 

 مجاز م - غ م - غ م - غ ستمیه سیپا ي  ردن برنامهکن یگزیا جایض یتعو

 شده باشد. نیاربر سطح دو تامکه مجوز ک یتنها زمان  -الف
 شده باشد. نیاربر سطح سه تامکاربر سطح دو و که مجوز ک یتنها زمان -ب
 یکت یمجاز فقط در سطح امن -ج
 رمجازیم = غ-غ
 ست.یستم هشدار نیها در س  نهین جدول به منزله الزام وجود همه گزیشده در ا درج توابع نشان داده -1يادآوری
 شود.  یه نمیاول يانداز شده شامل راه رکذ یدسترس يها  تیمحدود -2يادآوری

  یدسترس يمجوزها  - 2 - 5 - 5 - 3

مختلف قابل انتخاب  يدهاکرد. تعداد ید عبور مجاز صورت گکق ید از طریستم هشدار بایس يردهاکبه عمل یدسترس

 است. مشخص شده )5-3( مختلف در جدول یتیامن يها  درجه يبرا

 تیمختلف امن يها  درجه يمختلف قابل انتخاب برا يدهاکتعداد   -  5 -3 جدول 

 چهار یتیدرجه امن سه یتیدرجه امن دو یتیدرجه امن یک یتیدرجه امن دو و سه و چهار یسطوح دسترس

 0000/000/1 000/100 000/10 000/1 یمنطق يدهایلکتعداد 

 000/50 000/15 000/3 300 یکیانکم يدهایلکتعداد 

 ند.ک  ینم یرا منتف یکومتریمانند مجوز ب یمجوز دسترس ير ابزارهایدر جدول فوق استفاده از سا یو منطق یکیانکم يدهایلکاشاره به 

 
 ست.ین يدکچ یار داشتن هیمشمول در اخت یتیامن یکدرجه  یه دسترسکاست    یهیبد

                                                      
1 Override (Force) 
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 ستم هشدار  یردن سکرمسلح یمسلح و غ  - 3 - 5 - 5 - 3

 یردن با سطح دسترسکرمسلح یردن و غکاربران در مسلح ک یت دسترسیمحدود يبرا یاناتکد امیستم هشدار بایدر س

ستم هشدار یس یکمجاز و  ریستم هشدار ورود غیس یکردن کرمسلح یردن و غکان مسلح کمناسب وجود داشته باشد. ام

 از آن به طور مستقل مجاز است. یا بخشیسرقت مسلحانه و/

سطوح متفاوت    ين برایچن ستم را دارد. همیردن سکرمسلح یا غیردن کان مسلح ک، امیدسترساربر بسته به سطح کهر 

 رد.کردن از راه دور را فراهم کرمسلح یا غی/ان مسلح وکتوان ام  یستم هشدار، میس

 ستم هشداریردن سکمسلح  -3-5-5-3-1

د صورت یقرار دارد با يت عادیدر وضع يردکه تمام توابع عملک یاز آن در زمان یا بخشی ستم هشداریس یکردن کمسلح 

زمان  ید طیز صورت گرفته باشد بایآم تیاز آن به صورت موفق یا بخشیستم هشدار یه مسلح شدن سک یرد. هنگامیگ

نان یز بودن آن اطمیآم تیاربر از موفقکه کش دهد ینما يز بودن درخواست را به نحویآم تیگرها موفق نشان یمشخص

 ند.کحاصل 

 ید دسترسکق یاربر سطح سه و از طرکا یاربر سطح دو کت توسط یامن يها  شدار در تمام درجهستم هیمسلح شدن س

 مجاز است.

  د انجام شود.یوجود دارد نبا) 6-3( شده در جدول از موارد مشخص یکیه ک یمسلح شدن در هنگام
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 تیمختلف امن يها  از مسلح شدن در درجه يریط جلوگیشرا  -  6 -3 جدول 

 از مسلح شدن يریجلوگ يها  تیوضع
 ت یدرجه امن

 چهار سه دو یک

 یالزام یالزام یالزام یالزام الفمجاز  ریهشدار ورود غ يتورهاکفعال بودن دت

 یالزام یالزام یالزام یالزام فعال بودن دستگاه هشدار سرقت

 یالزام یالزام - -  یتکحر يتورهاکه شدن دتکماس

 یالزام - - -  یتکحر يتورهاکد دتیاهش دامنه دک

 یالزام یالزام یالزام - مجاز  ریورود غ يتورهاکوجود خطا در دت

 یالزام یالزام یالزام - تمپر  يوجود خطا

 یالزام یالزام یالزام -  یاتصال داخل يخطا

 یالزام یالزام یالزام - یه اصلیمنبع تغذ يخطا

 یالزام یالزام یالزام - بان یه پشتیمنبع تغذ يخطا

 یالزام یالزام یالزام - ستم انتقال هشدار یس يخطا

 یالزام یالزام یالزام - یستم هشدار صوتیس يخطا

 یاطالع رسان يها  ه تمام راهک يا گونه  ستم انتقال هشدار بهیو س یستم هشدار صوتیس يخطا
 اربران قطع شودکبه 

 یالزام یالزام یالزام یالزام

 یالزام یالزام یالزام - گرید يخطاها

 شدن را دارد. یان مستثنکط تحت نظارت قرار دارند، امیر خروج از محیه در مسکمجاز  ریورود غ يتورهاکدت -الف
 ست.یستم نیها در س وجود آن یشده در جدول لزوما به معن رکط ذیشرا -يادآوری

 باشد.   یبودن م ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 
واقع در  یشست یکستم (مثال با فشار دادن یردن سکان مسلح کام یکسطح  یاربر با دسترسک، یکت یدر درجه امن

 را دارد. يند مسلح سازیامل فراکل یمکردن آن قبل از تکن متوقف یچن محدوده تحت نظارت) و هم

اربران مجاز مطابق کشود، توسط   یستم هشدار میاز مسلح شدن س يریه موجب جلوگک يدادیده گرفتن رویان نادکام

ده یه نادکشود، حتما آنچه   یه مانع مسلح شدن مک ییده گرفتن خطاهایناد ير است. برایپذ انکام) 7-3( جدول

ده گرفته ید توجه داشت آنچه نادیه باکن است یگر اید   تهکستم ثبت شود. نیس يدادهایرو   د در سابقهیشده با گرفته

 ط هشدار نشود. یستم در شرایشود موجب قرار گرفتن س یم
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ان کاربر سطح دو امکت دو صرفا توسط یو درجه امن یکت یاز مسلح شدن، در درجه امن يریده گرفتن موارد جلوگیناد

 ر است.یپذ

  شود  یستم هشدار میاز مسلح شدن س يریه موجب جلوگک يدادیده گرفتن رویط نادیشرا  -  7 -3 جدول 

 دادیشرح رو
ت یدرجه امن
 یک

ت یدرجه امن
 دو

 تیدرجه امن
 سه 

ت یدرجه امن
 چهار

 الفمجاز در هنگام مسلح شدن ریهشدار ورود غ يتورهاکفعال بودن دت

 
 
 
 
 
 

 اربر سطح دوک

 اربر سطح دوک اربر سطح دوک

 اربر سطح دوک اربر سطح دوک تور هشدار سرقت مسلحانهکفعال بودن دت

 اربر سطح دوک اربر سطح دوک یتکحر يتورهاکه شدن دتکماس

 اربر سطح دوک اربر سطح دوک یتکحر يتورهاکد دتیاهش دامنه دک

 اربر سطح دوک اربر سطح دوک مجاز ریورود غ يتورهاکوجود خطا در دت

 اربر سطح سهک اربر سطح سهک تمپر يوجود خطا

 اربر سطح سهک اربر سطح سهک یاتصال داخل يخطا

 اربر سطح دوک اربر سطح دوک هیه اولیمنبع تغذ يخطا

 اربر سطح سه ک اربر سطح دوک بانیه پشتیمنبع تغذ يخطا

 اربر سطح سهک اربر سطح سهک ستم انتقال هشداریس يخطا

 اربر سطح سهک اربر سطح سهک یستم هشدار صوتیس يخطا

ه تمام ک يا  گونه  ستم انتقال هشدار بهیو س یستم هشدار صوتیس يخطا
 اربران سلب شودکبه  یاطالع رسان يها  راه

 سه اربر سطحک اربر سطح سهک

 اربر سطح سهک اربر سطح دوک گرید يخطاها
 شدن را دارد. یان مستثنکط تحت نظارت قرار دارد، امیر خروج از محیه در مسکمجاز  ریورود غ يتورهاکدت -الف

 ست.یستم نیها در س  الزام وجود آن ین جدول لزوما به معنیشده در ا رکط ذیشرا -يادآوری

 ستم هشداریردن سکرمسلح یغ -3-5-5-3-2

تا محل  ير ورودیمس یکاربر مجاز سطح سه قابل انجام است. کاربر مجاز سطح دو و کستم توسط یرمسلح شدن سیغ

د وجود داشته باشد. یاز آن با یا بخشیستم هشدار یردن سکر مسلح یستم هشدار به منظور غینترل سکز کقرار گرفتن مر

ر مسلح شدن را یه فرمان غک یبه دستگاه یده منتهش مشخص يتورهاکح مراحل ورود، تنها دتیدر در صورت انجام صح

 ر فعال شدن را داشته باشد.یت غید قابلیدهد با  یم

ن یچن ر باشد. همیان پذکتحت نظارت ام ياربر به فضاکه فقط با ورود کشود  یطراح ينحو تواند به  یند مین فرایا

 رد.کستم اضافه یردن از راه دور را به سکرمسلح یان غکتوان ام یم

شده باشد.  د فعالیگر ورود با نشان یکن زمان حتما یه انجام شود. درطول ایثان 45 ثر تاکد حدایرمسلح شدن بایند غیفرا

داشته  یرا در پ ط هشداریاز شرا یکید فعال شدن یل نشد، بایمکشده ت ینیش بیپ یزمان يرمسلح شدن در بازهیاگر غ
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د فعال شود، تا یند بایز بودن فرایت آمیموفق يگرها ر مسلح شدن، نشانیند غیز بودن فرایآم تیباشد. در صورت موفق

 ت داده است.یر وضعییر مسلح تغیستم به حالت غیاز س ییا جزیل که کنشان دهد 

دهنده  هشدار یکد توسط ین حالت باید، ایایش بیت هشدار پیوضع يرمسلح سازیند غیل فرایمکت ياگر در طول بازه

د زودتر از ین هشدار نبایشده باشد ا ینیش بیاز راه دور پ یستم، اطالع رسانین سیاگر در ا اعالم شود.گر  ا نشانی یصوت

 گر، ارسال شود. ا نشانی یدهنده صوت ه از زمان فعال شدن هشداریثان 30

 
  ستم هشدارید سیلکصفحه    - 10 -3 شکل

  یبازگردان  - 4 - 5 - 5 - 3

از آن  ییا جزیل کان بازگرداندن کد امیتمپر و خطا بامجاز، سرقت مسلحانه،  ریت ورود غیستم هشدار به هنگام وضعیس

 اربر مجاز) داشته باشد.کشده را (توسط  رییه دچار تغک

 مجاز است.  ) 8-3( شده در جدول مشخص يها تیبا توجه به محدود یبازگردان

و بخش  1-5-5-3بخش شده در  مشخص يها تیستم هشدار با توجه به محدودیاز راه دور س یان بازگردانکن امیچن هم

 مجاز است.  3-5-5-2

 تیمختلف امن يها  در درجه یان بازگردانکام  -  8 -3 جدول 

 دادیرو
 ت یدرجه امن

 چهار سه دو یک
 ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک مجاز ریورود غ

 ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک سرقت مسلحانه

 اربر سطح سهک اربر سطح سهک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک تمپر
ستم انتقال یو س یه اصلیمنبع تغذ يخطا (به جز خطا

 
 اربر سطح سهک اربر سطح سهک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک

 ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک یه اصلیمنبع تغذ

 ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ستم انتقال هشداریس يخطا

 ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ا سهیاربر سطح دو ک ه شدنکماس
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 یاتیتوابع عمل يمانع شدن اجرا  - 5 - 5 - 5 - 3

 يد برایان تنها باکن امیستم هشدار شد. ایس يردهاکاز عمل یا توابعیتابع  يتوان مانع از اجرا  یدر صورت ضرورت م

 دو و سه فراهم باشد. یاربران با سطح دسترسک

 یاتیردن توابع عملکجدا   - 6 - 5 - 5 - 3

د محدود به یردن باکان جدا کرد. امکستم هشدار را جدا یس يردهاکاز عمل یا توابعیتوان تابع   یدر صورت ضرروت م

 ر باشد.یز یاربران با سطوح دسترسک

 ا سهیسطح دو  یاربر با دسترسک  و دو یک یتیدرجه امن

 سطح سه یاربر با دسترسک  سه و چهار یتیدرجه امن

 تورها کآزمون دت  - 7 - 5 - 5 - 3

اربر با ک يزات هشدار سرقت برایمجاز و تجه ریورود غ يتورهاکدت یاتیعمل يها  ان آزمونکد امیستم هشدار بایدر س

 ها مخرب نباشد.  ن آزمونیه اک نیسطح دو فراهم باشد به شرط ا یدسترس

 ستم هشداریگر سید یاتیتوابع عمل  - 8 - 5 - 5 - 3

شده وجود  ن فصل مشخصیبه جز آنچه در ا يگرید یاتیان انجام توابع عملکستم هشدار در صورت ضرورت امیدر س

ند توسط ین فرایا يستم هشدار، اجرایس یاتیردها بر توابع عملکن عملیم ایر مستقیا غیم یر مستقیتاث دارد. در صورت

 ر است.یان پذکسطح سه ام یاربر با دسترسک

 ستم هشدار یپردازش اطالعات س  - 6 - 5 - 3

ستم هشدار انجام یس يربندیکشده و پ دیام تولیا پیگنال یت، نوع سید با توجه به وضعیها با  امیا پیها   گنالیپردازش س

مجاز، هشدار سرقت  ریخطا، هشدار ورود غ يها امیا پیها و/ گنالیالزامات پردازش س )10-3(و  )9-3(شود. جداول 

 ند.ک  یمسلحانه و تمپر را مشخص م

 ا چندی یکمجاز از  ریام هشدار ورود غیا پیگنال یا چند سی یکد یمنفرد به منظور تول يتورهاکدت 1یمنطق يبند  گروه

 مجاز، مجاز است. ریتور هشدار ورود غکدت

ام هشدار یا پیگنال یبار، س  یکش از یشدن ب یکشود تا در صورت تحر يزیر برنامه يتواند طور  یتور مکدت یکن یچن هم

 ند.کمجاز را ارسال  ریورود غ

 پردازش شود. )10-3) و (9-3(د طبق جداول یمختلف با يها  امیا پیگنال یس

 

                                                      
1 Logically 
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 و دو یکت یبا درجه امن ستم هشداریس يها  ها و نشانه  امیمربوط به پ يهشدارها و اخطارهاضرورت پردازش   -  9 -3 جدول 

یکت یدرجه امن  ت دویدرجه امن   

ت یوضع
ستم یس

 هشدار

    يورود        
 
 
     یخروج

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
سرقت 
 مسلحانه

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
ورود 

مجاز ریغ  

گنال/ یس
ام تمپریپ  

گنال/ یس
خطا امیپ  

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
سرقت 
 مسلحانه

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
ورود 

مجاز ریغ  

گنال/ یس
ام تمپریپ  

گنال/ یس
ام خطایپ  

 مسلح 

 یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام گر نشان

دهنده  هشدار
 یخارج یصوت

 مجاز ریغ یالزام یالزام - مجاز ریغ یالزام یالزام -

دهنده  هشدار
 یداخل یصوت

 - یالزام یالزام - - یالزام یالزام -

ام ینوع پ
ستم انتقال یس

 هشدار

سرقت 
 مسلحانه

ورود 
 مجاز ریغ

ا یتمپر 
ورود 

 مجاز ریغ

ا ورود یخطا 
 مجاز ریغ

سرقت 
 مسلحانه

ورود 
 مجاز ریغ

ا یتمپر 
ورود 

 مجاز ریغ
 خطا

ر مسلحیغ  

 یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام گر نشان

دهنده  هشدار
 یخارج یصوت

 مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ - مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ -

دهنده  هشدار
 یداخل یصوت

 مجاز ریغ - مجاز ریغ - مجاز ریغ - مجاز ریغ -

ام ینوع پ
ستم انتقال یس

 هشدار

 ياریاخت
(سرقت 
 مسلحانه)

 مجاز ریغ
 ياریاخت

 (تمپر)
 ياریاخت

 (خطا)

 ياریاخت
(سرقت 
 مسلحانه)

 مجاز ریغ
 ياریاخت

 (تمپر)
 ياریاخت

 (خطا)
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 ت سه و چهاریبا درجه امن ستم هشداریس يها ها و نشانه  امیمربوط به پ يضرورت پردازش هشدارها و اخطارها  -  10 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن 

ت یوضع
ستم یس

 هشدار

    يورود        
 
 
     یخروج

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
سرقت 
 مسلحانه

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
ورود 

مجاز ریغ  

گنال/ یس
ام تمپریپ  

گنال/ یس
ام خطایپ  

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
سرقت 
 مسلحانه

گنال/ یس
ام یپ

هشدار 
ورود 

مجاز ریغ  

گنال/ یس
ام تمپریپ  

گنال/ یس
ام خطایپ  

 مسلح 

 یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام گر نشان

دهنده  هشدار
 یخارج یصوت

 مجاز ریغ - یالزام - مجاز ریغ - یالزام -

دهنده  هشدار
 یداخل یصوت

 - - یالزام - - - یالزام -

ام ینوع پ
ستم انتقال یس

 هشدار

سرقت 
 مسلحانه

ورود 
 مجاز ریغ

 خطا تمپر
سرقت 
 مسلحانه

ورود 
 مجاز ریغ

 خطا تمپر

 ر مسلحیغ

 یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام گر نشان

دهنده  هشدار
 یخارج یصوت

 مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ - مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ -

دهنده  هشدار
 یداخل یصوت

 مجاز ریغ - مجاز ریغ - مجاز ریغ - مجاز ریغ -

ام ینوع پ
ستم انتقال یس

 هشدار

سرقت 
 مسلحانه

ورود 
 مجاز ریغ

 خطا تمپر
سرقت 
 مسلحانه

ورود 
 مجاز ریغ

 خطا تمپر

را  یلین وساید چنیستم هشدار بایس هکست ین ین معنیبه ا) 10-3) و (9-3جداول (شده در  موارد مشخص -1يادآوری

ن جدول یالزامات ا د بایوجود داشته باشد، با ستم هشداریس در ییها  ستمیا سیها  ن دستگاهیشامل شود. اما اگر چن

 .مطابقت داشته باشد

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان "–"عالمت -2يادآوری
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  کامیافت و ارسال پیدستگاه در یکاز  يا  نمونه   - 11 -3 شکل

  گرها نشان  - 7 - 5 - 3

ستم یس یه در طراحک  یداشته باشد. در صورت وجود ) 11-3( شده در جدول رکذ يها  گر د نشانیستم هشدار بایدر س 

 ستم وجود داشته باشد.یگر متناظر آن در س ه نشانکندارد  یحذف شود، الزام يردکتابع عمل یکهشدار، 

د نشان داده شود وجود ندارد، یش بایه الزاما در صفحه نماک یزمان اطالعات ش همیان نماکستم هشدار امیچنانچه در س

 اطالعات باشد.   ش ادامهید منتظر نمایمطلع شود با اربرکش وجود داشته باشد تا ینما   در صفحه يا د نشانهیبا

 اربر نشان دهد.کستم را به یت سید وضعیگر اخطار با نشان یکر مسلح قرار دارد یستم هشدار در حالت غیه سک یزمان

افت یز درکمر یکا یستم هشدار ینترل سکز کمر یکد در یبا) 11-3( شده در جدول رکذ ياجبار يگرها تمام نشان

 گر قرار داشته باشد.ید يها  تواند در محل  یم  ها   گر ر نشانیرد. سایهشدار قرار گ ستمیس

سرقت  يها  از دستگاه یکیمثال در زمان فعال شدن  يهشدار شد، برا يگرها توان مانع فعال شدن نشان  یم يدر موارد

 از آگاه شدن سارق مسلح. يریمسلحانه به منظور جلوگ

ستم انتقال هشدار وجود دارد، یس یکش از یاعالم، ب يها  نهیو گز یتیار با توجه به درجه امنستم هشدیه در سک یهنگام

 رده برسد.کستم را مسلح یه سک ياربرکد به اطالع یانتقال هشدار با يها  ستمیاز س یکموجود در هر  يخطا

اربر در کد تا زمان لغو توسط یبا، یت زمانیمحدود يدارا يگرها ، به جز نشان)11-3( شده در جدول مشخص يگرها نشان

 دسترس باشد. 
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  اربران سطح دو، سه و چهارک يستم هشدار برایس يضرور يگرها نشان  -  11 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن گر نشان

 یالزام یالزام یالزام یالزام از آن یا بخشی/ستم ویمسلح بودن س

 یالزام یالزام یالزام یالزام ستمیر مسلح بودن سیغ

 یالزام یالزام یالزام یالزام ت هشدار سرقت مسلحانهیوضع

 یالزام یالزام یالزام یالزام زون سرقت مسلحانه ییشناسا

 یالزام یالزام یالزام یالزام مجاز ریت هشدار ورود غیوضع

 یالزام یالزام یالزام یالزام مجاز ریزون ورود غ ییشناسا

 یالزام یالزام یالزام یالزام ) 5-5-5-3مانع شدن (بخش 

 یالزام یالزام یالزام یالزام ) 6-5-5-3ردن (بخش کجدا 

 یالزام یالزام یالزام یالزام   ))3-3( ت خطاها (مطابق جدولیوضع

 یالزام یالزام یالزام یالزام ت تمپریوضع

 یالزام یالزام - - )1-4-5-3ه شدن (بخش کماس

 یالزام - - - )2-4-5-3تور (بخش کد دتیدامنه داهش ک

 یالزام یالزام یالزام یالزام گر حالت انتظار نشان

 یالزام یالزام یالزام یالزام گر اخطار نشان

 - - - - )1-3-5-5-3مسلح شدن (

 یالزام یالزام یالزام یالزام )3-5-5-3ند مسلح شدن (یل فرایمکت

 یالزام یالزام یالزام یالزام )1-3-5-3گر ورود ( نشان

 یالزام یالزام یالزام یالزام )2-3-5-5-3ر مسلح شدن (یند غیل فرایمکت

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت  

 

) 12-3( در جدول رد.کرفعال یگر را غ توان نشان  یگر وجود داشته باشد، نم ننده نشانک ت فعالیه وضعک یتا زمان

 است . مشخص شده یکسطح  یاربران با دسترسک يبرا يضرور يگرها نشان
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 یکسطح  یاربر با دسترسک يدر دسترس برا يگرها نشان  -  12 -3 جدول 

 گرها نشان
 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن

 ر مسلحیغ مسلح ر مسلحیغ مسلح ر مسلحیغ مسلح ر مسلحیغ مسلح

/تمام یمسلح بودن بخش

 الفستم هشدار یس
- 

ر قابل یغ
 اجرا

- 
ر قابل یغ

 اجرا
 مجاز ریغ

ر قابل یغ
 اجرا

 مجاز ریغ
ر قابل یغ

 اجرا

 الفر مسلح بودنیغ
ر قابل یغ

 اجرا
- 

ر قابل یغ
 اجرا

- 
ر قابل یغ

 اجرا
 رمجازیغ

ر قابل یغ
 اجرا

 رمجازیغ

 یالزام رمجازیغ یالزام رمجازیغ یالزام مجاز ریغ یالزام مجاز ریغ گر اخطار نشان

 بشدنمسلح 
ر قابل یغ

 اجرا
- 

ر قابل یغ
 اجرا

- 
ر قابل یغ

 اجرا
- 

ر قابل یغ
 اجرا

- 

 یالزام بند مسلح شدنیل فرایمکت
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام

ر قابل یغ
 اجرا

 یالزام
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام

ر قابل یغ
 اجرا

 یالزام بگر ورود نشان
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام

ر قابل یغ
 اجرا

 یالزام
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام

ر قابل یغ
 اجرا

ر مسلح یند غیل فرایمکت

 بشدن
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام

ر قابل یغ
 اجرا

 یالزام
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام

ر قابل یغ
 اجرا

 یالزام

 است. ياریگر اخت ن نشانیشده باشد فعال شدن ا ستم هشدار مسلحیاز س یه بخشک یهنگام -الف
 شود.  یفعال م يگر در زمان محدود ن نشانیا -ب

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

  ها  اعالم  - 8 - 5 - 3

ا  یو/ یهشدار صوت يها  له دستگاهید به وسیگر خطاها بایو د ياجبار يت خطاهایمجاز، تمپر و وضع ریسرقت، ورود غ

 اعالم شود.  ) 13-3( شده در جدول ام هشدار و براساس الزامات درجیستم انتقال پیس

ه کستم مجاز است یستم انتقال هشدار باشد، سی، مجهز به سیهشدار عالوه بر دستگاه هشدار صوت ستمیه سک یهنگام

 ر انجام دهد.یقه با تاخیدق 10را تا  یردن دستگاه هشدار صوتکفعال 

شده در فعال شدن  ینیش بیر پیوجود داشته باشد تاخ ییستم انتقال هشدار خطایس ي  ر انتقال دادهیه در مسک یزمان

 ار حذف شود.کد به صورت خودیبا یدهنده صوت دستگاه هشدار

ر یتوسط سا یه زمان متفاوتک نیقه است (مگر ایدق 15ثر که و حدایثان 90 یدهنده صوت حداقل زمان فعال بودن هشدار

 شده باشد). اعالم یضوابط باالدست
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 و دو یکدرجه -ت مختلفیامن يها  در درجه یالزامات اطالع رسان  -  13 -3 جدول 

 اعالمزات یتجه

 ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن

 ها  نهیگز ها  نهیگز

 ت پ ب الف پ ب الف

ه یبا منبع تغذ یز اعالم هشدار صوتیتجه
 یرونیب

2 - - 2 - - - 

 - - 1 - - 1 - هیخود تغذ یز اعالم هشدار صوتیتجه

 - - یستم انتقال هشدار اصلیس
ستم انتقال یس

  هشدار 
 1نوع 

ستم انتقال یس
 هشدار 

 2نوع 

ستم انتقال یس
 هشدار 

 2نوع 

ستم انتقال یس
 هشدار 

 2نوع 

ستم انتقال یس
 هشدار 

 3نوع 

 - - - - - ستم انتقال هشدار مضاعفیس
ستم انتقال یس

 هشدار 
 1نوع 

- 

 

 درجه سه و چهار-ت مختلفیامن يها  در درجه یالزامات اطالع رسان  -  14 -3 جدول 

 زات اعالمیتجه

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن

 ها  نهیگز ها  نهیگز

 ت پ ب الف ت پ ب الف

با منبع  یز اعالم هشدار صوتیتجه
 یرونیه بیتغذ

2 - - - 2 - - - 

 - - 1 - - - 1 - هیخود تغذ یز اعالم هشدار صوتیتجه

 یستم انتقال هشدار اصلیس

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 4نوع 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 4نوع 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 4نوع

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 5نوع 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 5نوع 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 5نوع 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 5نوع 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 6نوع 

 - - 1ستم انتقال هشدار مضاعفیس

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 3نوع 

- - - 

ستم یس
انتقال 
 هشدار 

 4نوع 

- 

 ستم است.یس یتیمتناسب با درجه امن یدهنده صوت هشدار دهنده تعداد دستگاه  شده در جداول باال نشان دادهاعداد نشان 
 شده در جداول فوق است. ح دادهیتوض یدهنده مشخصات فن و ... نشان 2نوع  ستم انتقال هشداریس ، 1ستم انتقال هشدار نوع یس

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

                                                      
1 Additional ATS 
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  ستم انتقال هشداریرد سکعمل يارهایمع  -  15 -3 جدول 

 ردکشاخص عمل
زمان  يطبقه بند

 انتقال داده
ثر مقدار کحدا

 زمان انتقال داده
زمان  يطبقه بند

 گزارش
 ت اطالعاتیامن نیگزیت جایامن

 1D 1M 2T 0S 0I 1نوع  ستم انتقال هشدار یس

 2D 2M 2T 0S 0I 2ستم انتقال هشدار نوع یس

 2D 2M 2T 1S 1I 3نوع  ستم انتقال هشداریس

 2D 2M 3T 1S 2I 4ستم انتقال هشدار نوع یس

 3D 3M 4T 2S 3I 5ستم انتقال هشدار نوع یس

 4D 4M 6T 2S 3I 6ستم انتقال هشدار نوع یس

 

  د.ینکرجوع  IEC 62642-1 تر به استاندارد  شیجهت اطالعات ب

 دادهایثبت رو  - 9 - 5 - 3

 ت ثبت شود.یتوجه به درجه امن د بایبا ) 16-3( مندرج در جدول يدادهایرو

 شود. يریاطالعات جلوگ يا عمدی یشدن تصادف كمحافظت شود تا از پا يا گونه  د بهیدادها بایثبت رو

تر را به   دیجد يها  دادیه روکستم مجاز است یشده باشد، س ن حافظه پریداد محدود باشد و ایه حافظه ثبت روک یدر حالت

 .ندکدادها یرون یتر  یمین قدیگزیب جایترت

 د ثبت شود. یداد هم بایخ رویق و تاریداد، زمان دقیر از ثبت رویدو، سه و چهار غ یتیدر درجه امن

داد در یه ثبت روک یافت هشدار انجام شود. زمانیز درکا مری/ستم هشدار ویس یتواند توسط اجزاء داخل  یداد میثبت رو

ا ناموفق یانتقال موفق  يگر د نشانیستم انجام شود بایس یاجزاء داخلر از یغ يگرید يا هر جایافت هشدار یز درکمر

 داد را نشان دهد. یرو
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  ستم هشدار ثبت شودید در سیه باک ییدادهایرو  -  16 -3 جدول 

ت یدرجه امن دادیرو
 یک

ت یدرجه امن
 دو

ت یدرجه امن
 سه

ت یدرجه امن
 چهار

 یالزام یالزام -  - ستم یننده سک ر مسلحیا غیاربر مسلح کمشخصات 

 یالزام یالزام یالزام - ردنکر مسلح ی/غییردن جزکردن/مسلح کمسلح 

 یالزام یالزام یالزام - مجاز ریا ورود غیت هشدار سرقت مسلحانه یوضع

 یالزام یالزام - - مجاز ریزون هشدار سرقت مسلحانه و ورود غ ییشناسا

 یالزام یالزام یالزام - ت تمپریوضع

 یالزام یالزام - - مجاز بصورت جداگانه ریورود غتور کدت ییشناسا

ا یشده  زات هشدار سرقت مسلحانه جدایمجاز/تجه ریتور ورود غکزون/دت
 یالزام یالزام یالزام - شده مانع

 یالزام یالزام - - ل هشدار سرقت مسلحانه یتورها و وساکدت يخطا

 یالزام یالزام - - بانیو پشت یه اصلیمنبع تغذ يخطا

 یالزام یالزام یالزام - ستم انتقال هشداریس يخطا – یاتصاالت داخل يخطا

 یالزام یالزام یالزام - یدهنده صوت هشدار يها دستگاه يخطا

 - - - - گرید يخطاها

 یالزام یالزام یالزام - ت مسلح شدنیردن وضعکلغو 

 یالزام یالزام یالزام - شده ه سبب هشدارک يتورکن دتیاول

 یالزام یالزام - - يض باتریتعوضرورت 

 یالزام یالزام یالزام - تورکده گرفتن زون/دتیناد

 یالزام یالزام - - خیشده در ساعت و تار جادیرات اییتغ

 یالزام یالزام - - ت (ساختمان)یسا ي  رات اطالعات مشخصهییتغ

اربر با سطح کدو توسط  یاربر با سطح دسترسکردن کم کا یاضافه 
 یالزام یالزام یالزام - سه یدسترس

 یالزام - - - ستم هشدار)ی(قطعات س ینیگزیص جایتشخ

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
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رمسلح شدن یثر ده بار در طول هر دوره مسلح و غکد به حداقل سه و حدایشده از هر منبع واحد با ثبت يدادهایتعداد رو

 دهد.  ینشان م یتیثبت را متناسب با درجه امن يالزم برا يها  دادیرو تعداد )17-3( محدود شود. جدول

 حافظه -داد یضبط رو  -  17 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن يت و ماندگاریظرف

 دادیرو 1000 دادیرو 500 دادیرو 250 ياریاخت يحداقل تعداد ماندگار –ت حافظه یظرف

 روز 30 روز 30 روز 30 ياریاخت هیال در منبع تغذکحافظه بعد از اش يحداقل ماندگار

 ستم هشداریس ياجزا  - 10 - 5 - 3

 هیمنبع تغذ  - 1 - 10 - 5 - 3

 .استستم هشدار سه نوع مختلف یه سیمنابع تغذ

قابل  يستم هشدار مثل باتریار توسط سکت شارژ خودین با قابلیگزیه جایمنبع تغذ یکو  یاصل   هینوع اول: منبع تغذ

 شارژ؛

 يباتر یکستم هشدار مثل یار توسط سکت شارژ خودین بدون قابلیگزیه جایمنبع تغذ یکو  یاصل   هیمنبع تغذنوع دوم: 

 ر قابل شارژ؛یغ

 .یداخل يت محدود مانند باتریبا ظرف یه اصلینوع سوم : شامل منبع تغذ

ردن منبع کن در زمان شارژ یچن داشته باشد. هم یتیستم هشدار را در هر وضعیاز س یبانیان پشتکد امیه بایمنبع تغذ

 ستم از دسترس خارج شود.ید سی) نبايره (انرژیذخ

 رد.یجداگانه قرار گ   محفظه یکه در ک  نیا ایستم هشدار قرار داشته باشد یا چند جزء از سی یکتواند در   یه میمنبع تغذ

ح یرد صحکا در عملیت هشدار شود یجاد وضعید باعث ایس نباکا بالعین یگزیه به جایه از حالت اولیر منبع تغذییتغ

 بگذارد. يریستم هشدار تاثیس

شود،   یاستفاده م یه اصلیعنوان منبع تغذ نوع سوم به ي  هیه از منبع تغذکستم هشدار یس یتیامن يهادرجه یدر تمام

 ند.کن یتامط استفاده یسال در همه شرا یکحداقل  يستم هشدار را برایاز سیمورد ن يد انرژیبا یه اصلیمنبع تغذ

ام خطا یا پیگنال ید سیستم شود بایس يرد عادکر بر عملیه افت ولتاژ موجب تاثکنیه نوع سوم، قبل از ایدر منبع تغذ

 اعالم شود.

، منبع یه اصلیمنبع تغذ یند در صورت خرابک  یا دوم استفاده می اول ه نوعیه از منابع تغذکهشدار  يها  ستمیس در تمام

ن یتام ) 18-3( شده در جدول مشخص یزمان يها  دوره يستم هشدار را برایاز سیمورد ن يبتواند انرژ دین بایگزیه جایتغذ

 ند.ک
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ا دوم، در یه نوع اول یبا منبع تغذ   ستمیس یک يبان برایپشت ي  هیمنبع تغذ يداریحداقل زمان پا )18-3( در جدول

 است. ر شدهکمتفاوت ذ یتیامن يها  درجه

 نیگزیه جایمنبع تغذ يداریحداقل مدت زمان پا  -  18 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن هینوع منبع تغذ

 ساعت 60 ساعت 60 ساعت 12 ساعت 12 نوع اول

 ساعت 120 ساعت 120 ساعت 24 ساعت 24 نوع دوم

 

ش از راه یز پاکا مرایافت هشدار یدرز کمر یکبه  یاصل ي  هیمنبع تغذ يت سه و چهار در صورت ارسال خطایدر درجه امن

 تواند نصف شود.  ین میگزیجا ي  هیمنبع تغذ يداریدور، مدت زمان پا

ه یو منبع تغذ یه اصلین منبع تغذیب 1ارکخود ییت جابجای، اگر قابلکیمکه یه نوع اول و دوم با منبع تغذیمنابع تغذ يبرا

 ند.کدا یاهش پکساعت  4تواند به  یبان میپشت ي  هیمنبع تغذ يداریوجود داشته باشد مدت زمان پا کیمک

ستم شود، یت معمول سیفعال يتر از حد الزم برا مکبان یپشت ي  هیت اگر مقدار ولتاژ منبع تغذیامن يها  درجه یدر تمام

 اربر مجاز اعالم شود.کن موضوع به یستم وجود داشته باشد تا اید در سیبا يگر نشان

 زاتینت و تابلو تجهیابک  - 2 - 10 - 5 - 3

 شده باشد. ر ساختهیا چند مشخصه زی یکد مطابق یستم هشدار بایزات سیتابلو تجه

 متر؛  یلیم 2/1به ضخامت حداقل  يورق فوالد •

 متر؛  یلیم 1ورق فوالد ضد زنگ به ضخامت حداقل  •

 متر؛  یلیم 3ربنات به ضخامت حداقل ک یمحفظه پل •

ه حداقل ک   يله ابزارآالت قابل حمل به طوریبه وس يعمد يها  بیبا دوام و مقاوم در برابر آس يها  محفظه •

 را دارا باشد. یشده قبل رکذ يها  نهیام موارد گزکاستح

 د مجهز به حفاظت تمپر جهت اعالم هشدار باز شدن در باشد.یستم بایس يها  نتیابکر است کالزم به ذ

 تورهاکدت  - 3 - 10 - 5 - 3

 یتکحر يتورهاکدت -3-5-10-3-1

 ر است.یمختلف زستم هشدار شامل انواع یس یتکحر يتورهاکدت 

 ؛ 2مادون قرمز يتورهاکدت •

                                                      
1 Automatic Change Over 
2 Passive Infrared Detectors (PIR) 
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 ؛ 1زموج یر يتورهاکدت •

 ؛ 2زموجیمادون قرمز و ر یبکیتر يتورهاکدت •

 .3مادون قرمز و فراصوت یبکیتر يتورهاکدت •

تا چهار و  یک یطیتا چهار و دسته مح یک یتیاز درجه امن یتکحر يتورهاکن بخش شامل دتیشده درا رکموارد ذ

 م است.یم و بدون سیباس يتورهاکن شامل دتیچن هم

 ند.کرا اعالم ) 19-3( شده در جدول مشخص يدادهاید رویبا یتکحر يتورهاکدت

 پردازش شود یتکتور حرکله دتید به وسیه باک ییدادهایرو  -  19 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن دادینوع رو 

 یالزام یالزام یالزام یالزام مجاز ریص حضور غیتشخ

 یالزام یالزام یالزام - ص تمپریتشخ

 یالزام یالزام - - هکص ماسیتشخ

 یالزام - - - دیاهش دامنه دکص یتشخ

 یالزام یالزام - - هیافت ولتاژ منبع تغذ

 یالزام یالزام یالزام - هیاز دست رفتن منبع تغذ

 یالزام یالزام - - یمحل ییخودآزما

 یالزام - - - از راه دور ییخودآزما

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

است. نصب  یالزام یتیامن يها  درجه یتورها در تمامکدت يارکو ولتاژ  یان مصرفیشامل جر یکیترکر مشخصات الکذ

ان یه جرک یتور در زمانکدتم باشد. یا منبع نور مستقی/و یم به منابع حرارتید مستقیر دید در مسینبا یتکحر يتورهاکدت

ه نور چراغ خودروها از پنجره ک یتور در زمانکند. دتکد یتول یامیا پیگنال ید سیشود نبا  یآن رد م يهوا با سرعت از جلو

 ند.کد یتول یامیا پیگنال ید سیخورد نبا  یها م شه به آنیا شی

 ند. کد یرا تول )20-3( در جدولشده  ام مشخصیگنال و پیمختلف س يدادهاید در رویبا یتکتور حرکدت

 

                                                      
1 Microwave Detectors 
2 Combined Passive Infrared/Microwave Detectors 
3 Ultrasonic Detectors 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
116 

 د شودیتول یتکتور حرکله دتید به وسیه باک یامیا پیگنال یس  -  20 -3 جدول 

 دادیرو
 ها امیا پیها  گنالیس

 مجاز ریورود غ تمپر خطا
 مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ دادینبود رو

 مجاز ریغ مجاز ریغ یالزام مجاز ریورود غ

 مجاز ریغ یالزام مجاز ریغ تمپر

 یالزام - یالزام ه شدنکماس

 یالزام - یالزام اهش قابل توجه دامنهک

 یالزام - - هیم شدن ولتاژ منبع تغذک

 - - یالزام هیامل منبع تغذکاز دست رفتن 

 مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ یمحل ییت در خودآزمایموفق

 یالزام مجاز ریغ مجاز ریغ یمحل ییت در خودآزمایعدم موفق

 مجاز ریغ مجاز ریغ یالزام از راه دور ییخودآزمات در یموفق

 یالزام مجاز ریغ مجاز ریغ از راه دور ییت در خودآزمایعدم موفق

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

  یتکحر يتورهاکدت یاتیالزامات عمل -3-5-10-3-2

  مجاز ریام ورود غیا پیگنال ین سیب یفاصله زمان -3-5-10-3-2-1

ام یارسال مجدد پ یی، توانایمجاز قبل ریام ورود غیا پیگنال یان سیه پس از پایثان 15ثر کد حدایبا، یمیتور با ارتباط سکدت

 مجاز را داشته باشد. ریگنال ورود غیا سی

مجاز را پس از  ریگنال ورود غیا سیام یارسال پ ییر توانایشده ز د در مدت زمان مشخصیم بایبدون س یتکحر يتورهاکدت

 داشته باشد: یمجاز قبل ریام ورود غیا پیگنال یان سیپا

 هیثان 300 یکت یدرجه امن

 هیثان 180 ت دویدرجه امن

 هیثان 30 ت سهیدرجه امن

 هیثان 15 ت چهاریدرجه امن
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 ير در راه اندازیتاخ -3-5-10-3-2-2

شده توسط سازنده الزامات  ه به ولتاژ مشخصیدن سطح ولتاژ منبع تغذیه پس از رسیثان 180ثر کد حدایتور باکدت

 ند.کرا فراهم  یاتیعمل

 یمحل ییخودآزما -3-5-10-3-2-3

ت یشود. اگر فعال ییخودآزما )20-3( و) 19-3( بار مطابق با الزامات جداول یکساعت حداقل  24د در هر یتور باکدت

ساعت  2ه در هر یثان 30ثر کت حداین محدودیشود، زمان مجاز ا  یمحدود م یمحل ییتور در طول خودآزماکمعمول دت

 است.

 از راه دور ییخودآزما -3-5-10-3-2-4

افت یه پس از دریثان 10ثر کها را حدا امیا پیها  گنالید سیاز راه دور و تول ییانجام خودآزما یید توانایتور باکهر دت

افت یه پس از دریثان 30ثر کد حدایتور باکداشته باشد. دت) 20-3) و (19-3( جداولاز راه دور مطابق  ییگنال خودآزمایس

 گردد. خود باز يت عادیاز راه دور به فعال ییگنال خودآزمایس

 1یتور مگنتکدت -3-5-10-3-3

تورها معموال از کن دتیا رد.کتوان استفاده   یم يا  چهیا هر نوع دریا پنجره یص باز شدن در یتشخ يبرا یتور مگنتکاز دت

دو قسمت باعث  يجداساز هکن دو قسمت وجود دارد یب یسیدان مغناطیم یکاست.    ل شدهکیدو قسمت مجزا تش

 شود.  یمجاز م ریام ورود غیا پیگنال یجاد سیاختالل در ارتباط و ا

ها از خارج از محدوده تحت  به آن یان دسترسکا پنجره امیه با بسته شدن در کرد یقرار بگ یتید در موقعیتورها باکدت

باعث  یخارج یسیدان مغناطیم یکده از ه استفاکباشد  يا  د به گونهیها با ن نصب آنیچن نظارت وجود نداشته باشد. هم

 ند.کرا اعالم  )21-3( شده در جدول مشخص يدادهاید رویبا یتور مگنتکا هشدار نشود. دتیجاد خطا یا

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Opening Contacts (Magnetic) 
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 پردازش شود یتور مگنتکله دتید به وسیه باک ییدادهایرو  -  21 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن دادینوع رو

 یالزام یالزام یالزام یالزام ش فاصله معمولیافزا 

 یالزام یالزام یالزام یالزام عمولاهش فاصله مک

ص، از راه دور (در صورت وجود یگر تشخ ردن نشانکفعال 
 گر) نشان

 یالزام یالزام - -

 یالزام یالزام یالزام - تورکبه داخل دت یمقاوم بودن در برابر دسترس

 یالزام یالزام یالزام - الفتورکبه داخل دت یص دسترسیتشخ

 یالزام یالزام یالزام یالزام صحت اتصاالت

 یالزام یالزام یالزام - م از محل نصبیس یتور بکبرداشته شدن دت

 یالزام - - - م از محل نصبیتور باسکبرداشته شدن دت

 یالزام یالزام - - هیافت ولتاژ منبع تغذ

 یالزام یالزام یالزام یالزام هیاز دست رفتن منبع تغذ

 یالزام - - - مشابه يدهاکوجود 

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

 
  یتور مگنتکدت   - 12 -3 شکل

 
 .ندکد یرا تول )22-3( شده در جدول ام مشخصیگنال و پیمختلف س يدادهاید در رویبا  یتور مگنتکدت
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 د شودیتول یمگنتتور کله دتید به وسیه باک یامیا پیگنال یس  -  22 -3 جدول 

 دادینوع رو
 ها امیا پیها  گنالیس

 خطا تمپر مجاز ریورود غ

 رمجازیغ رمجازیغ یالزام ش فاصله معمولیافزا

 رمجازیغ رمجازیغ رمجازیغ اهش فاصله معمولک

 رمجازیغ یالزام رمجازیغ تورکتبه داخل د یص دسترسیتشخ

 رمجازیغ یالزام رمجازیغ تور از محل نصبکبرداشته شدن دت

 یالزام - - هیافت ولتاژ منبع تغذ

 - - یالزام هیاز دست رفتن منبع تغذ

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

ن یند. اکجاد یمجاز ا ریام ورود غیا پیگنال یس یکشده توسط سازنده  ر فاصله مشخصیید به هنگام تغیبا یتور مگنتکدت

 رد معمول مشخص شود.کارک يها تمام جهت يد برایفاصله با

ر مشخصات ک. ذندکت خاص در مورد نصب را به وضوح مشخص یمحصول هرگونه محدود یفن كد در مداریسازنده با

 است. یالزام یتیامن يها  درجه یتورها در تمامکدت يارکو ولتاژ  یان مصرفیشامل جر یکیترکال

 مجاز ریام ورود غیا پیگنال ین سیب یفاصله زمان -3-5-10-3-3-1

 یی، توانایمجاز قبل ریام ورود غیا پیگنال یان سیه پس از پایثان 15ثر کد حدای، بایمیبا ارتباط س یمیس یمگنت تورکدت

 مجاز را داشته باشد. ریگنال ورود غیا سیام یارسال  مجدد پ

را پس از مجاز  ریگنال ورود غیا سیام یارسال پ ییر توانایشده ز د در مدت زمان مشخصیم بایس یب یمگنت يتورهاکدت

 داشته باشد: یمجاز قبل ریام ورود غیا پیگنال یان سیپا

 هیثان 300 یکت یدرجه امن

 هیثان 180 ت دویدرجه امن

 هیثان 30 ت سهیدرجه امن

 هیثان 15 ت چهاریدرجه امن



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
120 

 مشابه يدهاکوجود  -3-5-10-3-3-2

مشخص شدن هر  مربوطه باشد. يربا چ و آهنییجفت مگنت سو یکد شامل یت بایدر درجه چهار امن یمگنت يتورهاکدت

 ر باشد.یان پذکام یچشم ید با بازرسیجفت خاص نبا

 شه یست شکش يتورهاکدت -3-5-10-3-4

ار برده کدهد به   یه اجازه نفوذ به منطقه تحت نظارت را مکشه یش یکیزیب فیص تخریشه جهت تشخیست شکتور شکدت

 شود. یم

 است:ر یستم هشدار شامل انواع مختلف زیشه سیست شکش يتورهاکدت

 :1یشه صوتیست شکتور شکدت •

o شه را یستن شکاز ش یناش يشود و صدا  ینصب م در منطقه تحت نظارت یشه صوتیست شکتور شکدت

 دهد.  یص میتشخ

 :2ویشه پسیست شکتور شکدت •

o يه روک يا  شهیشده از ش ساطع يشود و انرژ  یشه نصب میسطح ش يو رویشه پسیست شکتور شکدت 

 دهد.  یص میشده را تشخ آن نصب

 :3ویتکشه ایست شکتور شکدت •

افت و یاست را با ارسال، در آن نصب شده يه روک يا  شهیسطح ش یپارچگیکرات ییو تغیتکشه ایست شکتور شکدت

 دهد.  یص میها تشخ گنالیپردازش س

 . ندکاذب کجاد هشدار یر اید در مواقع زیشه نبایست شکش يتورهاکدت

 زه و ...؛یتگرگ، ماسه، سنگ رشه مانند یبا ش کوچک یش یکبرخورد  •

 شه مانند مشت انسان؛ینرم با ش یش یکبرخورد  •

 شه مانند فرمان دوچرخه؛یسخت با ش یبرخورد ش •

 ون؛یامکترمز  يانس مشخص مانند صداکبا فر یبه هنگام وجود منبع صوت •

 ير فشار هواییها به پنجره، تغ درخت و برخورد آن يها ت شاخهکمانند حر یطیط با سر و صدا گسترده محیشرا •

 ا وزش باد.یشه یا خارج شیداخل 

 .ندکرا اعالم  )23-3( شده در جدول مشخص يدادهاید رویشه  بایست شکش يها  تورکدت

 

 

                                                      
1 Glass Break Detectors (Acoustic) 
2 Glass Break Detectors (Passive) 
3 Glass Break Detectors (Active) 
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 شه پردازش شودیست شکتور شکله دتید به وسیه باک ییدادهایرو  -  23 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن سه تیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن دادیرو

 یالزام یالزام یالزام یالزام مجاز ریورود غ

 یالزام یالزام - - هکماس

 یالزام یالزام یالزام - تمپر

 یالزام یالزام - - هیم شدن ولتاژ منبع تغذک

 یالزام یالزام یالزام - هیامل منبع تغذکقطع شدن 

 یالزام یالزام - - یمحل ییخودآزما

 یالزام - - - از راه دور ییخودآزما

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 
 است. یالزام یتیامن يها  درجه یتورها در تمامکجهت دت يارکو ولتاژ  یان مصرفیشامل جر یکیترکر مشخصات الکذ

گر فعال شدن  نشان يد دارایبااست  یکیترکه الیمنبع تغذ يسه و چهار قرار دارد و دارا یتیه در درجه امنک ییتورهاکدت

اربر با ک ينترل از راه دور براکر فعال شدن با یا غیت فعال ید قابلیگر با ن نشانیمجاز باشد. ا ریام ورود غیا پیگنال یس

 دو را داشته باشد. یسطح دسترس

 ند.کد یرا تول )24-3( شده در جدول ام مشخصیگنال و پیمختلف س يدادهاید در رویشه بایست شکتور شکدت

 د شودیشه تولیست شکتور شکله دتید به وسیه باک یامیا پیگنال یس  -  24 -3 جدول 

 
 دادیرو

 ها  امیا پیها   گنالیس

 خطا تمپر مجاز ریورود غ

 مجاز ریغ مجاز ریغ یالزام مجاز ریورود غ

 یالزام - یالزام ه شدنکماس

 مجاز ریغ یالزام مجاز ریغ تمپر

 یالزام - - هیم شدن ولتاژ منبع تغذک

ه  یامل منبع تغذکقطع شدن   
 

 - - یالزام

 مجاز ریغ مجاز ریغ مجاز ریغ یمحل ییت خودآزمایموفق

 یالزام مجاز ریغ مجاز ریغ یمحل ییت در خودآزمایعدم موفق

 مجاز ریغ مجاز ریغ یالزام از راه دور ییت خودآزمایموفق

 یالزام مجاز ریغ مجاز ریغ از راه دور ییت در خودآزمایعدم موفق

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
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 مجاز ریام ورود غیا پیگنال ین سیب یفاصله زمان -3-5-10-3-4-1

ام یارسال مجدد پ یی، توانایمجاز قبل ریام ورود غیا پیگنال یان سیه پس از پایثان 15ثر کد حدای، بایمیتور با ارتباط سکدت

 مجاز را داشته باشد. ریگنال ورود غیا سی

مجاز را  ریگنال ورود غیا سیام یارسال پ ییر توانایشده ز د در مدت زمان مشخصیم بایشه بدون سیست شکش يتورهاکدت

 داشته باشد: یمجاز قبل ریام ورود غیا پیگنال یان سیپس از پا

 هیثان 300 یکت یدرجه امن

 هیثان 180 ت دویدرجه امن

 هیثان 30 ت سهیدرجه امن

 هیثان 15 ت چهاریدرجه امن

 
  شهیست شکتور شکدت   - 13 -3 شکل

 يانداز ر در راهیتاخ -3-5-10-3-4-2

شده توسط سازنده  ه به ولتاژ مشخصیدن سطح ولتاژ منبع تغذیه پس از رسیثان 180ثر کد حدایشه بایست شکتور شکدت

 ند.کرا فراهم  یاتیالزامات عمل

 یمحل ییخودآزما -3-5-10-3-4-3

ت یشود. اگر فعال ییخودآزما )24-3(و  )23-3(بار مطابق الزامات جداول یکساعت حداقل  24د در هر یتور باکدت

ساعت  2ه در هر یثان 30ثر کت حداین محدودیشود، زمان مجاز ا  یمحدود م یمحل ییتور در طول خودآزماکمعمول دت

 است.

 از راه دور ییخودآزما -3-5-10-3-4-4

 )24-3( و )23-3( مطابق الزامات جداولها  امیا پیها  گنالید سیاز راه دور و تول ییانجام خودآزما یید توانایتور باکهر دت

افت یه پس از دریثان 30د یتور باکاز راه دور را داشته باشد. دت ییگنال خودآزمایافت سیه پس از دریثان 10ثر کدر حدا

 گردد. خود باز يت عادیاز راه دور به فعال ییگنال خودآزمایس

ا یگنال یس یک) 25-3( الزامات جدولد مطابق با یبا یا واقعیشده  يساز هیشه بصورت شبیش یستگکتور هنگام شکدت

 .ندکد یمجاز تول ریام ورود غیپ
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 شهیست شکتور شکدت يردکالزامات عمل  -  25 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یکت یدرجه امن الزامات

 یالزام یالزام یالزام یالزام صیرد تشخکد عملییتا 

 یالزام - - - يبر شهیش يها ردن با الماسهکرد: سوراخ کتست عمل

 یالزام - - - شهیرد: برش شکتست عمل

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

 مستندات -3-5-10-3-4-5

 ز باشد:یر نیز كمدار يد دارایمربوطه با یتورها عالوه بر مستندات الزامکدت

مربوط به  يها  یژگیگرها و و ها، نشان امیا پیها   گنالیها، س  يها، توابع، ورود  نهیاز تمام گز یفهرست •

 ها؛ آن

 شود؛ يگذار ردشان برچسبکد بر اساس عملین موارد بایشود، ا  یه میارا یماتیه تنظک يدر موارد •

 تور قابل استفاده است؛که دتک يا  شهیثر ضخامت شکثر اندازه، حداقل و حداکحدا •

 تور؛کرد دتکدر مورد عمل يگریت دیا هر محدودیتور، کت با توجه به محل نصب دتیهرگونه محدود •

 از است؛یت مورد نین سند در درجه امنیردن الزامات اکبرآورده  يه براک یمات خاصیهرگونه تنظ •

 ان در آن ولتاژ .یثر مصرف جرکو حدا ینام يارکولتاژ  •

 ستم هشدار ینترل سکز کمر  - 4 - 10 - 5 - 3

ستم هشدار اطالعات و ینترل سکز کستم هشدار است. مرینترل سکز کمر یتیستم امنین بخش هر سیتر  مهم

نش نشان کوا یرات احتمالییت در برابر تغیافت، پردازش و بر اساس وضعیر مجموعه را دریزات زیتمام تجه يها  گنالیس

 ند. کیاربران را اجرا مک، دستورات ياربرک يها  ق رابطین از طریچن دهد. هم  یم

 ر است: یز یاتیستم هشدار شامل الزامات عملینترل سکز کمر

 مجاز؛ ریحضور غ يتورهاکها از دت  امیا پیها   گنالیافت سیجهت در يورود •

 ل اعالم سرقت مسلحانه؛یها از وسا  امیا پیها   گنالیافت سیجهت در يورود •

 تمپر؛ يها  امیا پیها   گنالیافت سیجهت در يورود •

 ؛ )3-3( مندرج در جدول يخطاها •

 ؛ يض باتریمربوط به لزوم تعو يت خطایاعالم وضع •

 سه و چهار؛ یتیامن يها در درجه یه خروجیپردازش (اطالعات) و تغذ يت خطایاعالم وضع •

 چ؛ییا سوید یلکاربر مانند صفحه ک یدسترس يها  افت اطالعات از دستگاهیدر يبرا يا  لهیوس •
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 ت چهار؛یه در درجه امنکماس يها  امیا پیها   گنالیافت سیجهت در يورود •

ش یست مانند پاین فصل نیه در اک يردن الزامات استانداردکبرآورده  يبرا یتیر امنیغ يها  يورود  •

 ؛یتیر امنیزات غیتجه

 ستم هشدار مانند:یس يگر اجزایجهت ارتباط با د   امیا پی   گنالیس يها  یخروج •

o ستم،یس ير اجزایا سایتور کگر دت نشان يفعال ساز 

o ه پاش امنکرمسلح بودن دتیت مسلح بودن/غیاطالعات مربوط به وضعره،یو غ یتیتور، دستگاه م 

o يو بصر ید هشدار صوتییزات تایتجه يانداز راه، 

o  ه پاش امن يها  ردن دستگاهکفعالره،یو غ یتیم 

o  تور،کرد دتکردن حالت آزمون عملکفعال 

o ها،  ر دستگاهیا سایتورها کدت یابیباز يبرا 

o ییستم روشنایمانند س یتیر امنیزات غیجهت اتصال به تجه ییها  یخروج. 

 د در دسترس باشد.یبا يها  يربندیکننده پک مشخص كمدار

  یزات هشدار صوتیتجه  - 5 - 10 - 5 - 3

 را دارا باشد.) 26-3(توابع مندرج در جدول  يت اجراید قابلیبا یزات هشدار صوتیتجه

 یزات هشدار صوتیتجه يردکالزامات عمل  -  26 -3 جدول 

 
 ردکعمل

 یرونیه بیزات با منبع تغذیتجه هیزات خود تغذیتجه

 یتیدرجه امن یتیدرجه امن

 چهار سه دو یک چهار سه دو یک

 یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام  یکفرمان تحر

 یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام یالزام ام تمپریا پیگنال یس یخروج

 - - - - یالزام یالزام - - ام خطایا پیگنال یس یخروج

 - - - - یالزام یالزام یالزام یالزام هیش منبع تغذیپا

 - - - - یالزام یالزام - - یکح فرمان تحریش اتصال صحیپا

 - - - - یالزام یالزام - - یمحل ییخودآزما

 - - - - یالزام - - - از راه دور ییخودآزما

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
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ه باعث ک  يطور دهنده باشد. به هشدار يها  ستمیر سیهشدار متفاوت از سا يصدا يد دارایبا یدهنده صوت دستگاه هشدار

 95 یزات هشدار خارجیتجه يبل و برا یدس 75 یزات هشدار داخلیتجه يجلب توجه شود. حداقل شدت صوت برا

 بل است. یدس

ه را یثان یلیم 400به مدت زمان  یکتحر يفرمان ورودگنال یص و پردازش سیتشخ یید توانایبا یزات هشدار صوتیتجه

جاد شود و ید ایبا يافت فرمان ورودیه پس از دریثان یکثر کز هشدار حدایدن تجهیقابل شن ين صدایچن داشته باشد. هم

 ز هشدار قطع شود.یتجه يد صدایبا یکگنال تحریه پس از قطع شدن سیثان یکتا 

د صدا یبه طور مداوم تول یدهنده صوت دستگاه هشدار یکه کثر زمان مجاز کحدا ه ویثان 90 یحداقل زمان هشدار صوت

 شده باشد). اعالم یر ضوابط باالدستیتوسط سا یه زمان متفاوتکنیقه است (مگر ایدق 15ند ک  یم

 یتیامن يها  درجه یدر تمام یزات هشدار صوتیجهت تجه يارکو ولتاژ  یان مصرفیشامل جر یکیترکر مشخصات الکذ

 .است یالزام

 
  یدهنده صوت هشدار   - 14 -3 شکل

 

 ند.کد یرا تول )27-3( شده در جدول ام مشخصیگنال و پیمختلف س يدادهاید در رویبا یدهنده صوت هشدار
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 اعالم شود یدهنده صوت له هشدارید به وسیه باک ییدادهایرو  -  27 -3 جدول 

 
 دادیرو

 یرونیه بیمنبع تغذ هیمنبع خود تغذ

هشدار 
 یصوت

ا یام یپ
گنال یس

 تمپر

ا یام یپ
گنال یس

 خطا

هشدار 
 یصوت

ا یام یپ
گنال یس

 تمپر

ا یام یپ
گنال یس

 الفخطا

 ر مجازیغ ر مجازیغ یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ یالزام یکفرمان تحر

 ر مجازیغ یالزام ياریاخت ر مجازیغ یالزام ياریاخت یدهنده صوت در هشدار  داد تمپریرو

 ياریاخت ياریاخت ر قابل اجرایغ بياریاخت ب ياریاخت ب ياریاخت یرونیه بیاز دست دادن منبع تغذ

 ياریاخت ياریاخت ياریاخت ج ياریاخت ج ياریاخت ج ياریاخت یکاز دست دادن اتصال مربوط به فرمان تحر

 ر مجازیغ ر مجازیغ ر مجازیغ ر مجازیغ ر مجازیغ ر مجازیغ یمحل ییت در خودآزمایموفق

 یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ الف یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ یمحل ییخودآزمات در یعدم موفق

 یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ الف یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ از راه دور ییت در خودآزمایموفق

 یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ الف یالزام ر مجازیغ ر مجازیغ از راه دور ییت در خودآزمایعدم موفق

 د.ینیرا بب) 1-3 (ت ضرورت ندارد، جدولیهمه درجات امن يام خطا برایا پیگنال یس هیارا -الف
مربوط به از دست  يگنال خطایت سه و چهار، اگر سیدرجه امن یصوت يها  رخ دهد. در هشداردهنده ید در هشداردهنده صوتیاز موارد با یکیحداقل  -ب

 د شود. یتمپر تولگنال ید سید نشود، بایتول  یرونیه بیدادن منبع تغذ
مربوط به از دست دادن  يگنال خطایت سه و چهار، اگر سیدرجه امن یصوت يها  رخ دهد. در هشداردهنده ید در هشداردهنده صوتیاز موارد با یکیحداقل  -ج

 د شود. یگنال تمپر تولید سید نشود، بایتول یکاتصال مربوط به فرمان تحر

 

 ستم هشداریگر سیزات دیتجه  - 11 - 5 - 3

  ییویراد زاتیتجه  - 1 - 11 - 5 - 3

زات یدر خصوص تجه 62642-5ران به شماره یا ین فصل، الزم است الزامات استاندارد ملیعالوه بر مطالب مندرج در ا

 ، در نظر گرفته شود.ییویراد يها  انسکبر فر یمبتن

  یتیستم مه پاش امنیدستگاه/س  - 2 - 11 - 5 - 3

در خصوص  62642-8ران به شماره یا ین فصل، الزم است الزامات استاندارد ملیعالوه بر مطالب مندرج در ا

 مه پاش، در نظر گرفته شود. يها  ستمیدستگاه/س
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 ا)یشده (گو رهیذخ یام صوتیق پیاعالم هشدار از طر  - 12 - 5 - 3

 يروشن و قابل فهم برا یامی، ارسال پياربران در مواقع اضطرارکبه  یاعالم هشدار و اطالع رسان يها  ن روشیاز بهتر یکی

 اربران است.ک

 كر اندیه تاخیکشود، درحال  یده گرفته میاربران نادکخطر، غالبا توسط  يرهایهشدار معمول مانند آژ يصداهاا ی/زنگ و

 نه باشد.یتواند پر هز  یاز خطر و اثرات آن م یدر آگاه

ستم هشدار یا در سیگو يها  امیر گذار باشد استفاده از پیاربر تاثکبه موقع  يساز  تواند در آگاه  یه مک ییها  از روش یکی

 یدهنده صوت ا هشداریاربر نسبت به زنگ کتر   عینش سرکغالبا باعث وا یام خاص صوتیاست. اعالم هشدار بصورت پ

 شود.  یم

مرسوم، در  یصوت يها  دهنده نار هشدارکا در یمختلف گو يها  امیره و پخش پیت ذخیهشدار با قابل يها  ستمیاستفاده از س

 است. یر الزامسه و چها یتیامن يها  درجه

ه) وجود ینشر نیهم 5. فصل كساختمان (ر. یصوت اعالم خطر ستمیت ارتباط امن با سید قابلیهشدار با يها  ستمیدر س

 داشته باشد.

 1یسیترومغناطکو ال یطیت در برابر اثرات محیمصون  - 13 - 5 - 3

 يبر رو یسیترومغناطکو ال یکیترکاهش اثرات الکد اقدامات مناسب جهت یستم هشدار بایس ياران اجراکمانیطراحان و پ

ت در یه، الزم است جهت مصونین نشریرند. عالوه بر مطالب مندرج در ایار بگکستم هشدار را به یس یکیترکزات الیتجه

 1جلد  14فصل  زینو  IEC 62599-2و  IEC 62599-1 ي، الزامات استانداردهایسیترومغناطکو ال یطیبرابر اثرات مح

 در نظر گرفته شود. هین نشریهم

 ساختمان يها  ستمیگر سیستم هشدار با دیارتباط س  - 14 - 5 - 3

ق (با در نظر گرفتن یستم اعالم حریموجود در ساختمان مانند س يها  ستمیگر سیت ارتباط با دید قابلیستم هشدار بایس

 يها  لکق پروتیطر ستم هوشمند ساختمان را ازیه) و سین نشریق ایشف و اعالم حرک يها  ستمیالزامات فصل پنجم س

 ه) داشته باشد.ینشر نیهم 3. جلد كاستاندارد (ر.

رد کدر عمل یموجود در ساختمان اختالل يها  ستمیگر سید یاالت فنکه اشکشود  یطراح يا  د به گونهیبا یستم ارتباطیس

 ند. کجاد نیستم هشدار ایس

                                                      
1 EMC (Immunity) 
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 يمستندات نصب و راه انداز  - 15 - 5 - 3

د یستم هشدار بایهر س يامل و بدون ابهام باشد. براکد مختصر، یدار باستم هشیمستندات مربوط به هر جزء در س

 يشده برا نیتدو يها از اجزاء فراهم شود. دستورالعمل يو نگهدار يبردار  ه، شروع بهرهینصب اول ياطالعات الزم برا

جاد ارتباط یا يد اطالعات مناسب برایشود. با یردن احتمال صدور دستور اشتباه طراحکم کد در جهت یستم بایس

 ن شود.یگر تدوین هر جزء با اجزاء دیح بیمناسب و صح

 ر شود:ید شامل موارد زیبا ییاجرا يها ستم هشدار عالوه بر نقشهیمستندات س

 نصب، يها ن و روشیقوان •

 ،يدار ر و نگهیتعم يها ن و روشیقوان •

 ننده،ک نیا تامیننده کدینام تول •

 زات،یحات تجهیتوض •

 ال،یسر   شمارها ید یتول يسر •

 است، ها شده سب آنکه موفق به ک ییها  استاندارد •

 رده است،کالزم را صادر  يها نامهیه گواهک يا ا نشان مجموعهینام  •

 ،یتیدرجه امن •

 .یطیمح يدسته بند •

ز وجود یتجه یک ين اطالعات بر رویا   همه يبرا یافک يجا ید خوانا، بدون ابهام و با دوام باشد. وقتیز بایهر تجه كپال

 يان شود. اگر برایز بید در مستندات آن تجهیبا يدگذارکن یا یاستفاده نمود و معن يدگذارکتوان از   ینداشته باشد م

ن مدل از یشود و ا ینیش بیز پیآن تجه يبر رو ییشناسا يبرا ید روشیوجود نداشته باشد با یافک يهم جا يدگذارک

 اربران قابل فهم باشد.ک يشود و برا ح دادهیل در مستندات توضیبه تفص ییشناسا

 يریستم نظارت تصویس یطراح  - 6 - 3

 يها  ، دستگاهی، اتصاالت و ارتباطات داخلیی، روشنايربرداریتصو يهااز دستگاه یبکی، شامل تريریستم نظارت تصویس

 شود.  یار گرفته مک  ط بهیت محینظارت بر امن يه براکره است یر و غیت تصاویریمد

اربر به همراه اطالعات کها به  ش آنیر و نمایت تصاویریصحنه، مد یکر از یگرفتن تصاو يریرت تصوستم نظایس هدف

 استفاده آسان و موثر است. يمرتبط برا



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

 27/04/1401 یتیامن يهاستمیس :فصل سوم
 

129 

 
  يریستم نظارت تصویمختلف س يها  بخش   - 15 -3 شکل

  يریط تصویمح  - 1 - 6 - 3

نام دارد و شامل سه  يریط تصویها، مح ن آنیو اتصاالت ب يریستم نظارت تصویس يها  ل از دستگاهکمجموعه متش

 ر است:یز یرد اساسکعمل

 )يربرداری(تصو ییویدیر ویجاد تصاویا •

ستم نظارت یس ير اجزایه بتواند توسط ساکاست  یدر قالب یواقع يایاز دن يریه تصوید و ارایر تولیهدف از گرفتن تصو

 استفاده و پردازش شود. يریتصو

 )ی(اتصاالت داخل ینترلک يها  گنالیر و سیو انتقال تصاو یابیریمس •

تال و یجیه دکها، شب  ابلکمانند  ياست و موارد يریستم نظارت تصویند انتقال داده در سیشامل فرا یاتصاالت داخل

 رد.یگ یها را در بر م  سکپل یمالت

 ر)یت تصاویریر (مدیل تصاویره و تحلیش، ذخینما •

 ر است.یاز تصاو يا  ا دنبالهیر یتصو یکه یو ارا يساز رهیل، ذخیه و تحلیر شامل تجزیت تصویریمد

 

 
  ساده يریط تصویمح یک   - 16 -3 شکل
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 ستم قرار داشته باشد.یس يافزار ا نرمی يافزار سخت ين است در اجزاکردها ممکن عملیا

 ستمیت سیریمد  - 2 - 6 - 3

 ر است:یز یرد اساسکرنده دو عملیستم در برگیت سیریمد

ا یها   ر دادهیها و سا ره آنیر، ضبط، انتقال، ذخیرنده گرفتن تصاویه در برگکها   ردها و دادهکت عملیریمد •

مانند پردازش هشدارها و اطالع  ستمیس يها تین دستورات اپراتور و فعالیچن ن بخش همیها است. ا فراداده

 ند؛ک  ینترل مکاربرها را کبه  یرسان

 ها.  ستمیگر سیبا د يریستم نظارت تصویارتباط س •

 ها  ت دادهیریمد  - 1 - 2 - 6 - 3

  يها  ا فرادادهی یصوت يها  گر مانند دادهید يها  ، دادهيریتصو يها  ت دادهیریعالوه بر مد تواند  یم يریستم نظارت تصویس

 ند.کت یریستم را مدیشده توسط خود س دیا تولیگر ید يها  ستمیدست آمده از س به

ر از یستم (مانند انتقال تصاویس ين اجزایها ب )، انتقال دادهيربرداریها (مانند تصو داده يآور ت اطالعات شامل جمعیریمد

 ير رویش تصاویها (مانند نما ه دادهیسخت) و ارا کسید ير (مانند ثبت بر رویتصاو يساز رهیننده)، ذخک رهین به ذخیدورب

 گر) است. شیصفحه نما

 ر باشد:یتواند شامل موارد ز  یشود، م  یت میریمد ستمیسه توسط ک   انواع فراداده

ا یان، کم ییشناسا يها  خودرو، داده كمرتبط است، مانند شماره پال یواقع يریتصو يها دادهه به ک ییها داده •

 ر)؛یمنبع تصو يها  شده (مانند شناسه دیتول ستمیسه توسط خود ک ییها    داده

ف یاربر را توصکا ی ستمیس يها  تیه فعالکستم، یشده توسط س رهیشده و ذخ جادیا يدادهایرو یثبت يها  لیفا •

 ند؛ک  یم

  .رهیو غ يساز رهیزان استفاده از حافظه ذخیستم مانند میت سیستم درقالب وضعیس يها  داده •

 ردها کت عملیریمد  - 2 - 2 - 6 - 3

 یواقع يایدن يدادهایاست. رو جاد شدهیدادها ایا رویاربر که توسط کاست  ییها تیت فعالیریردها شامل مدکت عملیریمد

 انسان. ییا دارایجان  يبرا يا خطریستن در) کمجاز (ش ری(سوختن خانه)، حضور غ يسوز مانند آتش

جزء  یک يارکباشد مانند دست يریستم نظارت تصویس يرگذار بر رویتواند شامل موارد تاث  ین میچن داد همیرو یک

 ستم.یس

  ند.کستم را فراهم یس ند هشدار دریتواند فرا  یداد مین رویا

شده از  افتیدر يها  ا دادهیت کا حریسنسور دود  یکگنال از یر مانند سیتصوت یریتواند حاصل از مد  یند هشدار میفرا

 خودرو باشد. كار پالکص خودیتشخ ستمیسمانند  گرید يها ستمیس
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ن اعالم یچن ر) و همیش تصویا نماین، ضبط ید دوربیه دیر زاویی(مانند تغ یرد داخلکتواند شامل عمل یپاسخ به هشدار م

 افت هشدار) باشد.یز درک(مانند مر یخارج ستمیس یکبه 

 
  يریستم تصویت سیریمد   - 17 -3 شکل

است  ییها  تیر فعالیدادها و سایل رویه و تحلی، تجزستمیسنترل کستم، یس يربندیکن شامل پیچن رد همکت عملیریمد

ر به یتصاو یت چرخش، بازگردانین با قابلید دوربیه دیر زاوییتواند شامل تغ  ین موارد میا شده و اربر آغازکه توسط ک

 گرفتن و چاپ اطالعات باشد. یها، خروج  از داده يریگ بانیگر، پشت شینما

 شود.  یف میبرنامه تعر 1ياربرکردها در الزامات کن عملیهمه ا 

 ها  ستمیگر سیارتباط با د  - 3 - 2 - 6 - 3

مشخص شود.  ستمیسهر دو  يق براید به طور دقیداده با يها  ها، دستورات و فرمت  ستمیگر سیجهت ارتباط با د 

 ند.کها را فراهم   ردها و دادهکمتقابل و راحت به عمل یان دسترسکد امیستم بایس يها  رابط

 ر را داشته باشد:یز يها ستمیت ارتباط با سین است قابلکمم يریستم نظارت تصویس

ستم هشدار سرقت مسلحانه و ورود ی، سيرینظارت تصو يها  ستمیمانند س یتیامن يها  ستمیر سیسا •

 ق؛یشف و اعالم حرک يها  ستمیا سینترل تردد کستم یمجاز، س ریغ
                                                      
1 Operational Requirements 
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 افت هشدار؛یز درکا مرایت هشدار یریمد يها  ستمیمانند س تیت امنیریمد يها  ستمیس •

فروش  يها  انهیخودپرداز، پا يها  ت هوشمند ساختمان، دستگاهیریستم مدی(مانند س یتیرامنیغ يها  ستمیس •

 )كار پالکص خودیتشخ يها ستمیسا ی

 ياربرک يها  ، رابطكداده مشتر يها  گاهیها، پا  ستمینترل متقابل سکها،   تواند ارتباطات داده  یها م  ستمین سیب يها  رابط

 ند.کت یریرا مد یستمیس يپارچه سازیکر انواع یا سای كمشتر

 يریستم نظارت تصویت سیامن  - 3 - 6 - 3

 است. ستمیس يرد عادکدر عمل يرعمدیو غ يمحافظت از تداخل عمد يریستم نظارت تصویت سیهدف از امن

 است.    2و محافظت داده 1ستمیشامل محافظت س يریستم نظارت تصویت سیامن

به آن است. محافظت  یا منطقی یکیزیف ینترل دسترسکستم و یس يتمام اجزا یکیزیت فیستم شامل امنیمحافظت س 

 است.   ا از دست رفتن دادهی يارکاز دست يریها و جلوگ  به داده یمنطق یرنده دسترسیها در برگ  داده

 ستم شامل سه بخش است.یمحافظت س

 افزار و اتصاالت؛ قطعات، نرم یص خرابیتشخ )1

 ؛يارکحفاظت در برابر دست )2

 ستم.یرمجاز به سیغ یحافظت در برابر دسترس )3

 دهد:  یر را پوشش میمحافظت داده موارد ز

 ره)؛یخ و غیق منبع داده، زمان، تاریدق یینان از شناسای(اطم   داده ییشناسا )1

 )؛  ردن دادهکا اضافه یر، حذف ییاز تغ يری(جلوگ   د اصالت دادهییتا )2

 ).  رمجاز به دادهیغ یاز دسترس يری(جلوگ   حفاظت از داده )3

  تیبر اساس درجه امن يرینظارت تصو يها  ستمیس يطبقه بند  - 4 - 6 - 3

ن یشود. ا  ین مییتع کسیر یابیدست آمده در ارز ل اطالعات بهیبا تحل يرینظارت تصو ستمیاز در سیمورد ن یتیدرجه امن

 شود.  یم میستم است و به چهار درجه مختلف تقسیبه س یزان ممانعت از دسترسیننده مک مشخص يدرجه بند

اجرا شود.  يریتصو ستم نظارتیرد سکدر عمل یمتفاوت یتیاز درجه امن یخاص یاتیه تابع عملکان وجود دارد کن امیا

و نصب شود.  یت چهار طراحیتواند با الزامات درجه امن  یم یکت یستم با درجه امنیدر س "ره دادهیتابع ذخ"مثال  يبرا

 ت واحد انتخاب شود.یدرجه امن یکستم یل سک يه براکشود   یه میاما توص

د یستم بایت ساختمان است. طراح سین امنیتاماز جهت یانات مورد نکردن امکمستند  ين بخش برایشده در ا رکاصول ذ

 ند.کند را انتخاب ک  یار مک یه به درستک ین روشیتر  ساده
                                                      
1 System Integrity 
2 Data Integrity 
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ت یفکین است به باال رفتن کمم یتیست اما باال بردن درجه امنیشده ن ر ضبطیت تصویفکیننده ک انیلزوما ب يدرجه بند

 شود.  یستم مینان در سیت اطمیش قابلیافزا تر و شیت باالتر باعث حفاظت بیر منجر شود. درجه  امنیتصو

ستم. یس يزات است و نه اجزایتجه يردکتوابع عمل مربوط به يریستم نظارت تصویس يبند  ه درجهکد توجه داشت یبا

ستم موثر است. البته در یل سک ین انتخاب در طراحیرا ایانجام شود ز یه طراحید در مراحل اولیت بایانتخاب درجه امن

 ن شود.ییبردار تع  ا بهرهیارفرما کستم توسط یس یتین است درجه امنکمم یطیشرا

 رگذار است.یمتفاوت تاث يردکت در هجده تابع عملیانتخاب درجه امن

از مجموعه را مرتفع یسان نیکت یشود اما اگر درجه امن  یه میستم توصیس يردهاکتمام عمل يسان برایکت یدرجه امن

 يها  مجموعه يمثال برا ياست. برا يردکمختلف در هجده تابع عمل یتیامن يها  گنجاندن درجه سازد، طراح مجاز به    ینم

ت چهار داشته باشد اما یها، درجه امن  ره دادهید تابع ذخیشود با  یدات آن محسوب میه سرقت اجناس از تهدک یفروشگاه

 داشته باشد. ییالت بایاطالعات درجه امن يارکه حفاظت در برابر دستکد الزم نباشد یشا

ستم یبردار و طراح س د بهرهییر شود و به تاکذ ياربرکد در سند الزامات یبا يردکت مربوط به هجده تابع عملیدرجه امن

 یکت ی، درجه امنیتیش فرض درجه امنیاست، حالت پ ن نشدهییبه صورت مشخص تع یتیه درجه امنک ییبرسد. در جا

خ و زمان یمربوط به تار يها  ها و برچسب  ه مربوط به عالمتکوجود دارد  یمورد الزام یکتنها  یکت ی. در درجه امناست

 یتیامن ين درجه بندییت ساختمان است، تعیامن یننده اصلک نیتام يریستم نظارت تصویه سک ییها است. در ساختمان

 است. یالزام

 کسیم رک –ت یامن یکدرجه   - 1 - 4 - 6 - 3

ندارد و  ین درجه حفاظت خاصیدر ا يریستم نظارت تصویم است. سک کسیبا ر ییها  طیستم، نظارت بر محیهدف س

 ي  نهیم و وقوع حادثه در آن هزکر منتظره، یه در آن احتمال وقوع اتفاق غک ییها  تیست. موقعیل نکبه آن مش یدسترس

 رد.یگ  یشود در درجه اول قرار م  یمتوجه محل نم یندارد و خسارت قابل توجه یچندان

 یا اطالعات محرمانه و حساسیت یه فعالک ییها  ا مجموعهی/م ارزش وکمحصوالت  يحاو کوچک يمثال: فضاها يبرا

 .یمحل يها  ندارد، مانند فروشگاه

  متوسط کسیم تا رک کسیر–ت یدرجه دو امن  - 2 - 4 - 6 - 3

م و کن محل یدر ا يریستم تصویم تا متوسط است. حفاظت سک کسیاز ر ییها  طیستم، نظارت بر محیهدف س

 است.  كبه آن اند یت دسترسیمحدود

 یندارد و خسارت قابل توجه یچندان ينه یاد اما وقوع آن هزیر منتظره زیه در آن احتمال وقوع اتفاق غک ییها  تیموقع

 رد.یگ  یشود در درجه دوم قرار م  یمتوجه محل نم
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 يادیز يارزش اقتصاد يها دارا آنت یه فعالک ییها  ا مجموعهیم ارزش کمحصوالت  يبزرگ حاو يمثال: فضاها يبرا

ت دارد مثل یدر آن اهم یمنیه اک ییها  د دارو و مجموعهیتول يها  ارخانهکاطالعات محرمانه دارند مانند  یست ولین

 افت مواد.یارخانه بازکا یاغذ کارخانه ساخت ک

 ادیز کسیمتوسط تا ر کسیر–ت یدرجه سه امن  - 3 - 4 - 6 - 3

ن درجه یدر ا يریستم نظارت تصویاد است. از سیز کسیمتوسط تا ر کسیبا ر يها  طیستم، نظارت بر محیهدف س

ر یه در آن احتمال وقوع اتفاق غک ییها  تیاد است. موقعیز یلیبه آن خ یت دسترسیشود و محدود  یم يادیحفاظت ز

ت یدر درجه سوم امن ندک  یمبردار  متوجه بهره ینه است و خسارت قابل توجهیار پر هزیم اما وقوع آن بسکار یمنتظره بس

 رد.یگ یقرار م

 مثال:  يبرا

 ؛ يز تجارکاد است مانند مرایموجود در محل ز کسیندارد اما ر ییات آن ارزش باالیه محتوکبزرگ  يفضاها •

 دارد؛ ییات آن ارزش نسبتا باالیه محتوکمربع  متر 400تر از   مکبا مساحت  کوچک يفضاها •

 ندارد؛ یشده مهم يدارد اما اطالعات محرمانه و طبقه بند ياقتصاده اجناس با ارزش ک ییها  مجموعه •

 .یخدمات عموم يها ساختمآن •

  ادیز کسیر–ت یدرجه چهار امن  - 4 - 4 - 6 - 3

 يادیت حفاظت زین موقعیدر ا يریستم نظارت تصویاد است. از سیز کسیبا ر يها  طیستم، نظارت بر محیهدف س

 اد است. یز یلیبه آن خ یت دسترسیشود و محدود یم

 ینه است و خسارت قابل توجهیار پر هزیاد و وقوع آن بسیر منتظره زیه در آن احتمال وقوع اتفاق غک ییها  تیموقع

 شود. یمتوجه محل م

 مثال:  يبرا

 خاص؛ يدر آن است مانند جواهرات، داروها يارزشمند یلیخ يه محتواک ییفضاها •

 ها؛  قرار داشته باشد مانند موزه کسیپر ر یانکت میه در موقعک ییها  محل •

 يبند اطالعات محرمانه و طبقه يدر آن ارزشمند است و هم حاو يت جاریه هم فعالک ییها  مجموعه •

 .یمهم دولت يها و ساختمان یاست، مانند مناطق نظام شده

  يریستم نظارت تصویالزامات س  - 5 - 6 - 3

 ر است:یشامل مراحل ز يریستم نظارت تصویساختار س یطراح 
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 ؛يردکاز و توابع عملیمورد ن یتیو انتخاب درجه امن کسیر یابیارز )1

 ؛ياربرکد سند الزامات یتول )2

 ؛يریستم نظارت تصویمحل نصب س یبررس )3

 محوطه؛ يها  ها به همراه نقشه  م نقشهیترس )4

 زات؛یانتخاب تجه )5

 ستم.یرش سیپذ 1    يها  طرح آزمون )6

شود.  یابیو ارز ییدها و مخاطرات موجود در محل شناسایتهده ابتدا کاست  يضرور يریستم نظارت تصویس یدر طراح

ستم نظارت یس یطراح کسیر یابیا محل مشخص شود .پس از ارزیموجود در مجموعه  کسیشود ر  ین موضوع باعث میا

 شود.  یدست آمده انجام م به يها  بر اساس داده  يریتصو

ات یدات بالقوه، ارزش محتوی، تهدیانکت میبه تناسب موقعتواند   یم يریستم نظارت تصویس یدر طراح کسیر یابیارز

تواند در نظرگرفته شود   ین مساله میا يه براک یاز موضوعات ید، انجام شود. برخیا تهدیب یمحل و سوابق موجود در تخر

 عبارت است از:

 خسارت  ي  نهیهز )1

 باشد. ير مادیا غی يتواند ماد ین ارزش میموجود در محل چه قدر است؟ ا يارزش محتوا •

 ست؟یرد آن محل چکر اخالل در عملیتاث •

 تیموقع )2

 ت آن در محل مورد نظر چه قدر است؟یفکیو  یکیزیت فیسطح امن •

 اد است؟یمانند سرقت در محل مورد نظارت ز یاجتماع يها  بیزان آسیا میآ •

 نامطلوب وجود دارد؟ یطیط محیا اطراف منطقه مورد نظر شرایآ •

 ط تصرف محلیشرا )3

 ماند؟  یم یخال یزمان قابل توجه یت مورد نظر طیا موقیآ •

 در محل حضور دارد؟ یتیمامور امن •

 ا نه؟یعموم قابل دسترس است  يمحل مورد نظر برا •

 دات و سرقتیتهد يسابقه  )4

 گر وجود داشته است؟یدات دیا تهدین محل سابقه سرقت یا در ایآ •

 مخاطرات چگونه بوده است؟دات و ین تهدین سابقه موجود است روش برخورد با ایاگر ا •

 ) مراجعه شود.کسیت ریری(مد 13245و  14560 يها ران به شمارهیا یبه استاندارد مل کسیر یابیارز يبرا

                                                      
1 Test Plan  
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رد. یگ  یآن مورد استفاده قرار م يو اجزا يریستم نظارت تصویس یاتین الزامات عملییتع يبرا یابین ارزیج حاصل از اینتا

 اختصاص داده شود. يریستم نظارت تصویس يردهاکها و عمل  ستمیرسیز ید به تمامیت بایدرجه امن یک

  يریستم نظارت تصویس يردکتوابع عمل  - 6 - 6 - 3

 شود:  ین مییتع يریستم نظارت تصویر در سیتوابع ز يت برای، درجه امنکسیزان ریبا توجه به م

 كمشتر یاتصاالت داخل )1

 يساز رهیذخ )2

 بان یه نسخه پشتیو ته یگانیبا )3

 به هشدارهااطالعات مربوط  )4

 یستمیس يدادهایرو )5

 ستمیس يها  داده یابیبان و بازیه نسخه پشتیته )6

 ررکم ياعالم خطاها )7

 ریپردازش تصو يها ه دستگاهیش منابع تغذیپا )8

 1ر در حافظه موقتیداشت تصو مدت زمان نگه )9

 لیوسا یاساس يردهاکعمل يزمان اعالم خطاها )10

 یش اتصاالت داخلیپا )11

 ص تمپر یتشخ )12

 مجاز دکالزامات صدور  )13

 زمان يهمگام ساز )14

 ها  د اعتبار دادهییتا )15

 و انتقال يبردار نسخه د اعتبارییتا )16

 ها  داده يگذار برچسب )17

 ها   ) دادهيارکحفاظت از (دست )18

 

                                                      
1 Buffer  
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  كمشتر  یاتصاالت داخل  - 1 - 6 - 6 - 3

 ياجزان یه ارتباط داده بکاست  ییویراد يهاانسکو فر يبر نوریابل، فکمانند  یزات ارتباطیشامل تجه یارتباطات داخل

ر، یه احتمال تاخکباشد  ياد به گونهیبا یاتصاالت داخل یرد. طراحیگ  یها صورت م توسط آن يریستم نظارت تصویس

 ها را به حداقل برساند.  امیا پیها   گنالین رفتن سیا از بی ینیگزیر، جاییتغ

از است. در یر مورد نیبه تصاو اربرکا چند ی یک ی، ضرورت دسترسيریستم نظارت تصویس یک یمثال جهت طراح يبرا

ر را یانتقال مطلوب تصاو ياز برایباند مورد ن يت و پهنایظرف یه اتصاالت داخلکباشد  يا  د به گونهیبا ین حالت طراحیا

ن یشده و الزامات مربوط به تام در نظر گرفته يها  ت سه و چهار ضرورت دارد طراح ، روشیداشته باشد. در درجه امن

 ه دهد.یر را ارایاز، جهت انتقال مطلوب تصاویورد نباند م يپهنا

ا یگر ید یکبر  یر نامطلوبیه تأثکشود  يربندیکو پ یطراح يا د به گونهیبا كاتصال مشتر يدارا يریتصو يها انیجر

 .ام نداشته باشدیانتقال پ

 يساز رهیذخ  - 2 - 6 - 6 - 3

 شود.  د اعمال یبا ) 28-3( الزامات جدول يریستم نظارت تصویس ا ضبط دری يساز رهیدر صورت وجود توابع ذخ

ر ییتال، تغیجین فرمت آنالوگ و دیل بیشود (تبد  یر داده مییتغ يساز رهیقبل از ذخ ییویدیر ویه تصاوک ییها  ستمیدر س

ن است باعث از دست رفتن اطالعات که ممک ییندهاید تمام فرایبا )يا رمزگذاری يگذار ، برچسبيوضوح، فشرده ساز

 .ان شودیبه وضوح در اسناد بشود 

 
 

  ت اطالعاتیش امنیجهت افزا 1بان مستقلیساز پشت رهیذخ ينولوژکاستفاده از ت   - 18 -3 شکل

                                                      
1 Redundant Array Of Independent Disks  
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شده (مثال  مدت زمان مشخص يبدون قطع شدن برا يساز رهیذخ يه فضاکت چهار الزم است ین در درجه امنیچن هم

ان ثبت کد منجر به عدم امینبا یباشد. هرگونه خراب 1یخرابمن در برابر ین از نوع ایچن شده و هم یماه) طراح یک يبرا

 شود. یشده قبل ر ثبتیبه تصاو یا عدم دسترسی/ر ویتصو

  يریستم نظارت تصویدر س يساز رهیالزامات توابع ذخ  -  28 -3 جدول 

 شرح
ت یدرجه امن
 یک

ت یدرجه امن
 دو

ت یدرجه امن
 سه

ت یدرجه امن
 چهار

 یالزام یالزام - - 2یاضافا ضبط یها و/  بان ازدادهیه نسخه پشتیته

 ينولوژکت يزات  دارای(مانند تجه یمن در برابر خرابیساز ا  رهیاستفاده از ذخ
ار کر خودییا تغی 4) 3يا  نهیآ يساز رهی، ذخ5بان مستقل نوع یساز پشت رهیذخ

 رهیمحل ذخ یگر در صورت خرابیبه رسانه د يساز رهیرسانه ذخ یکاز  يساز رهیذخ

 
- 

 
- 

 
- 

 یالزام

 هیثان یلیم 250 هیثان یلیم 500 هیثان 1 - یکتحر یکنش به کر  وایثر زمان تأخکحدا

ا ضبط یره پس از وقوع حادثه یر از منبع ذخیتصو یکثر زمان پخش مجدد کحدا
 هیثان 1 هیثان 2   یواقع

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 
ن وجود یگزیجا يها ها در دستگاه  داده یپکش و یت نماید قابلیستم، بایس بان دریساز پشت رهیدر صورت عدم وجود ذخ

 داشته باشد.

  بانیو نسخه پشت یگانیبا  - 3 - 6 - 6 - 3

د یبا) 29-3( الزامات مندرج در جدول يرینظارت تصو ستمیسر در یا ضبط تصاوی يساز  رهیدر صورت وجود توابع ذخ 

 د وجود داشته باشد.یگر باید يدست آمده در جا اطالعات بهان مشاهده کام يرینظارت تصو ستمیست شود. در یرعا

 موجود باشد.  یاصل يها سان از دادهیک یپک یکد یه منتقل شود، بایثانو يساز رهیرسانه ذخ یکتال به یجید يها اگر داده

و  كن روش در مدارید شود و اییشده تأ شده و صادر یپک يها  ، اصالت دادهید به روشیت سه و چهار بایامن يها  در درجه

 ستم مشخص باشد.یاسناد س

                                                      
1 Fail Safe 
2 Redundant Recording 
3 Continuous Mirror 

ن حالت در یشود. در ا یره میلوح سخت (حداقل دو لوح سخت) ذخ یکش از یر و اطالعات، در بیتصاو يا    نهیآ يره سازیدر روش ذخ  -4 
 شود.  یره میگر ذخیر در لوح دیسخت، اطالعات و تصاو يها  از لوح یکهر  يساز  رهیال در ذخکصورت بروز اش

 شود.   یجاد مید ایجد يلوح مجاز کیب چند لوح سخت، کیبان مستقل، از تریره ساز پشتیذخ ينولوژکدر ت -
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 يریستم نظارت تصویبان در سیو نسخه پشت یگانیبا  -  29 -3 جدول 

 شرح
ت یدرجه  امن
 یک

درجه 
 ت دویامن

ت یدرجه امن
 سه

 یتیدرجه امن
 چهار

 یالزام - - - ریاز تصاو يا و مجموعه کیر بصورت تید اعتبار تصاوییتا

ر یتصاو يها شده از داده يبندار به صورت زمان کبان خودیه نسخه پشتیته
   ط

 یالزام - - -

 یالزام یالزام - - ر ضبط شدهیتصاو يها از داده یدستبه صورت  بانیه نسخه پشتیته

 یالزام یالزام - - ریبان تصاویه نسخه پشتیت در تهید موفقییتا

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
 

 هشدارهااطالعات مربوط به   - 4 - 6 - 6 - 3

ا منبع هشدار، ید اطالعات مربوط به هشدار مانند مبدا یبا يریستم نظارت تصویت دو، سه و چهار سیامن يها  در درجه

 ه شود.یگر اطالعات ارایخ و زمان هشدار و دینوع هشدار، تار

 1  ستمیسوابق س  - 5 - 6 - 6 - 3

 ره شود.یذخ )30-3( د مطابق جدولیو گزارشات روزانه با   ستمیسوابق س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
1 System Logs 
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 ره شودید ذخیبا يریستم نظارت تصویه در سک یسوابق  -  30 -3 جدول 

 شرح
ت یدرجه امن

یک   

ت یدرجه امن
 دو

ت  یدرجه امن
 سه

ت یدرجه امن
 چهار

یالزام - ها  هشدار یالزام  یالزام   

یالزام - - تمپر یالزام   

یالزام - - ر از دسترس خارج شدهیر و بازگشت تصویاز دسترس خارج شدن تصو یالزام   

یالزام - هیقطع شدن منبع تغذ یالزام  یالزام   

یالزام - - و برطرف شدن آن یاصل يردهاکال در عملکاش یالزام   

 ش داده شدهیاربر نماکه به ک ییخطا يها  امیپ
 

یالزام - - -  

یالزام - ستمیس یروشن شدن، خاموش شدن، بازگردان یالزام  یالزام   

یالزام - - - (آزمون سالمت) یابیب یاقدامات مربوط به ع  

ر و یشامل شناسه منبع تصو ینت نسخه چاپیل، پریگرفتن بصورت فا یخروج
 یبازه زمان

یالزام - یالزام  یالزام   

ل یاربر جهت ورود و دلکستم، تالش ناموفق یاربر به سکزمان ورود و خروج موفق 
 جهت ورود )ش از حد مجاز یاربر ناشناس، تالش بکآن (گذر واژه اشتباه، 

یالزام - یالزام  یالزام   

یالزام - - رات رمز عبورییتغ یالزام   

یالزام - - - یاتیعمل يها  نینترل دوربک  

یالزام - - ریا بازپخش تصوی/ر ویتصو يجستجو یالزام   

یالزام - - ریمات مربوط به ثبت تصویتنظ یرات دستییتغ یالزام   

یالزام - - هشدار یابیباز-رفتن هشدار یپذ یالزام   

 ستمیس يربندیکر در پییتغ
 

یالزام - - یالزام   

یالزام - - خیر در زمان و تارییهرگونه تغ یالزام   

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
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  ستمیس يها داده یابیبان و بازیه نسخه پشتیته  - 6 - 6 - 6 - 3

ن یه شود. ایستم تهیر در سییمات قابل تغیمربوط به تمام تنظ یابیبان و بازید نسخه پشتیت سه و چهار بایدر درجه امن

 یز وجود داشته شود. هنگامیگر نید يد در اجزایان باکر باشد و در صورت امید حداقل شامل دستگاه ثبت تصاویت بایقابل

 ند.کرا فراهم  يربندیکپ يها  داده یابیان بازکه امکف شود یتعر ید روشینباشد با یانکن امیگر چنیزات دیه در تجهک

 ررکم ياعالم خطاها  - 7 - 6 - 6 - 3

ن خطاها فقط در یه اکت باشد ین قابلیا يص دهد و دارایرر را تشخکم يد خطاهایستم بایت سه و چهار، سیدرجه امن در

 ش داده شود.یستم نمایمجدد س يانداز ا راهی/د ویاربر جدکهر بار ورود 

  ریپردازش تصو يها ه دستگاهیش منابع تغذیپا  - 8 - 6 - 6 - 3

د یبان بایه پشتیو منبع تغذ یه اصلیال در منبع تغذکچهار ضرورت دارد. هرگونه اش یتیه در سطح امنیتغذ ش منبعیپا

 .شودش یپا

 رد. یخود را از سرگ يت عادید فعالیستم بایان برق (پس از قطع) سیبا وصل شدن مجدد جر

  لیوسا یاساس يردهاکعمل يزمان اعالم خطا  - 9 - 6 - 6 - 3

ند. که اعالم یثان 100ثر تا کرا حدا یاساس يردهاکعمل يد خطایسه و چهار با تیدر سطح امن يریستم نظارت تصویس

 ر است.یمانند ثبت و انتقال تصو يشامل موارد یاساس يردهاکعمل

 یش اتصاالت داخلیپا  - 10 - 6 - 6 - 3

 ش شود.یپا) 31-3( د طبق جدولیبا يریستم نظارت تصویس ين اجزایارتباطات ب

 

 يرینظارت تصوستم یدر س یش اتصاالت داخلیالزامات پا  -  31 -3 جدول 

 
ت یدرجه امن

یک   

ت یدرجه امن
 دو

ت یدرجه امن
 سه

ت  یدرجه امن
 چهار

1 
ثر فاصله کستم در فواصل منظم با حدایس یصحت اتصاالت داخل یبررس

یزمان  
 

هیثان 30   هیثان 10   

2 
قبل از  یزات داخلیتعداد دفعات تالش در جهت ارتباط مجدد با تجه

 5 2    یاخطار و اطالع رسان

به اپراتور در مورد قطع اتصال یر در اطالع رسانیثر زمان مجاز تاخکحدا 3  
 

هیثان 180   هیثان 30   
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  ص تمپریتشخ  - 11 - 6 - 6 - 3

د دور از یها با  نیمحافظت شود. دورب يارکد در برابر دستیبا يربرداریت درجه سه و چهار دستگاه تصویامن يها  ستمیدر س

 شود. يریرمجاز جلوگیت غیر موقعییشده تا از تغ مکمح يارکقابل دستر یثابت غ يها  چیرد و با پیدسترس قرار گ

د در ین بایند. دوربکر نییتغ یها در طراح آن   شده دییتا 1ه دامنه پوششکستم الزم است یرد مناسب سکحفظ عمل يبرا

تر  شیها در ارتفاع ب مهاجم آسان نباشد. با قرار دادن آن یکه توسط یر زاوییتغ يبه آن برا یه دسترسکنصب شود  ییجا

ن یت ایرد. رعاک يرین اتفاق جلوگیتوان از ا  یآن، م يا ساختن سازه محافظ جلوی یر قابل دسترسیغ یانکت میا موقعی

ردن کان قطع کام هکباشد  یید در جاینبا یعنیز ضرورت دارد. ین نیدورب يها  ها و آنتن ابلکو  یاتصاالت داخل يات براکن

 ها توسط افراد وجود داشته باشد. ردن آنکو خراب 

 د وجود داشته باشد.یها با نید دوربیدان دیر مییص تغیتشخ يبرا یستمیت، سیبا توجه به درجه امن

ن اتفاقات یا يه براکاست،  ن نصب شدهیدورب یکور شدن کا ی یکگنال و تاریگر قطع شدن سیت دیز اهمیات حاکاز ن

 شده باشد. اطالع اپراتورها در نظر گرفته يبرا يریا تصوی/و یستم هشدار صوتیس یکد یبا

به  5تا  1 يها  نیعنوان مثال دورب ان جداگانه انجام شود (بهکهر م يتواند برا  یص تمپر می، تشخکسیر یابیدر ارز

 ت دو است).یامات درجه امنشامل الز  10تا  6 يها  نیاز دارد و دوربیت سه نیص تمپر مطابق درجه امنیتشخ

 

 يریستم نظارت تصویت سیمختلف امن يها  ص تمپر در درجهیتشخ  -  32 -3 جدول 

تمپر يخطا  
ت  یدرجه امن
 یک

درجه 
ت دویامن  

ت یدرجه امن
 سه

ت  یدرجه امن
 چهار

یالزام - ریاز دسترس رفتن تصو یالزام  یالزام   

د ید دانیم یکبا  يربردارید دستگاه تصویدان دیاز م یاز دست رفتن بخش
 ثابت 

یالزام - - یالزام   

یالزام - -  يبردار رید دستگاه تصویدان دیم يور شدن عمدکا ی/محدود شدن و یالزام   

یالزام - - - یر، ارتباطات داخلیدر منبع تصو ییویدیهرگونه داده و ینیگزیجا  

 ریتصو 2نتراستکاهش قابل توجه ک
 

یالزام - - -  

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 

                                                      
1 Field of  View  
2 Contrast  
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 زمان يهمگام ساز  - 12 - 6 - 6 - 3

د به صورت همگام و در بازه یبا يریستم نظارت تصویمختلف س ياجزا يمات زمان برایت سه و چهار، تنظیدر درجه امن

 ه باشد.یثان  -+/10ثرکحدا

 ها  د اعتبار دادهییتا  - 13 - 6 - 6 - 3

مطابق  یتیمختلف امن يها  گرفتن درجهها با در نظر   د اعتبار دادهییتا يرا برا ییها  د روشیبا يریستم نظارت تصویس

 ه دهد.یارا ) 33-3( جدول

  ها  د اعتبار دادهییتا  -  33 -3 جدول 

یکت یدرجه امن نوع داده ت دویدرجه امن  ت سهیدرجه امن  ت چهاریدرجه امن   

یالزام - ت)یمحل (مثال نام سا یالزام  یالزام   

یالزام - ن)یمنبع (مثال شماره دورب یالزام  یالزام   

یالزام خیساعت و تار یالزام  یالزام  یالزام   

یالزام - - -  یخ محلیاختالف با ساعت و تار  

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
 است. ر گرفته شدهیه تصوکاشاره دارد  یخ و زمان به زمانیتار

 سانیکت یدرجه امن يت دو با توابع دارایدرجه امن يدارا يریستم نظارت تصویس یکمثال جدول مشخصات   -  34 -3 جدول 

تابع 
 یاتیعمل

 شرح
درجه 

 تیامن
تابع 

 یاتیعمل
 شرح

درجه 
 تیامن

 دو یاساس يردهاکعمل يمدت زمان اعالم خطاها 10 دو یاتصاالت داخل 1

 دو یش اتصاالت داخلیپا 11 دو ها  داده ي  رهیذخ 2

 دو ص دمپریتشخ 12 دو بانیه نسخه پشتیو ته یگانیبا 3

 دو د مجازکالزامات صدور  13 دو اطالعات مربوط به هشدارها 4

 دو زمان يهمگام ساز 14 دو یستمیس يدادهایرو 5

 دو ها  داده يگذار برچسب 15 دو يربندیکبان از پیه نسخه پشتیته 6

 دو ها  ت دادهیاحراز هو 16 دو ررکم ياعالم خطاها 7

 دو ها  یت خروجیاحراز هو 17 دو هیش منابع تغذیپا 8

 دو ها  حفاظت از داده 18 دو ر در حافظه موقتیتصوداشت  زمان نگه 9
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  ت متفاوتیدرجه امن يت دو با توابع دارایدرجه امن يدارا يریستم نظارت تصویس یکمثال جدول مشخصات   -  35 -3 جدول 

تابع 
 یاتیعمل

 شرح
درجه 

 یتیامن
تابع 

 یاتیعمل
 شرح

درجه 
 یتیامن

 دو یاساس يردهاکعمل يمدت زمان اعالم خطاها 10 دو یاتصاالت داخل 1

 دو یش اتصاالت داخلیپا 11 "سه" ها  داده ي  رهیذخ 2

 دو ص دمپریتشخ 12 دو بانیه نسخه پشتیو ته یگانیبا 3

 دو د مجازکالزامات صدور  13 دو اطالعات مربوط به هشدارها 4

 دو زمان يهمگام ساز 14 دو یستمیس يدادهایرو 5

 دو ها  داده يگذار برچسب 15 دو يربندیکبان از پیه نسخه پشتیته 6

 دو ها  ت دادهیاحراز هو 16 دو ررکم ياعالم خطاها 7

 دو ها  یت خروجیاحراز هو 17 دو هیش منابع تغذیپا 8

 "چهار" ها  حفاظت از داده 18 دو ر در حافظه موقتیداشت تصو زمان نگه 9

 يریستم نظارت تصویس یسطوح دسترس  - 7 - 6 - 3

د در نظر ی) آن بايا بخش(های يردکاربران مختلف به توابع عملک یدسترس يچهار سطح برا يریستم نظارت تصویدر س

 ها در هر سطح متفاوت است. تیانات و محدودکه امکگرفته شود، 

 یهمگان یدسترس -یکسطح   - 1 - 7 - 6 - 3

 ندارد. یدسترس يبرا یت خاصین سطح محدودیا يردهاکتوابع و عمل

 اربرانکتمام  یدسترس -سطح دو   - 2 - 7 - 6 - 3

ستم را یس يربندیکرات در پییان انجام تغکستم را دارد اما امیرد سکبه توابع مؤثر بر عمل ین سطح دسترسیاربر در اک

له یا وسیا ابزار ید کد، رمز عبور، یلکد با استفاده از یدو با یاز در سطح دسترسیمورد ن يردهاکبه عمل یدسترس ندارد.

 ر شود.یان پذکمشابه ام یننده دسترسک محدود

 1ریمد یدسترس -سطح سه  - 3 - 7 - 6 - 3

 يردهاکبه عمل یر است. دسترسیان پذکام يریستم نظارت تصویس يربندیکبه توابع موثر بر پ ین سطح، دسترسیدر ا

مشابه  یننده دسترسک له محدودیا وسیا ابزار ید کد، رمز عبور، یلکد با استفاده از یسه با یاز در سطح دسترسیمورد ن

 ر شود.یان پذکام

 سیا پرسنل سرویزات یننده تجهک دیتول یدسترس -سطح چهار  - 4 - 7 - 6 - 3

 شود.  یر میان پذکستم امیس يدار ر و نگهیا انجام تعمی یر طراحییتغ يستم برایس يبه اجزا ین سطح، دسترسیدر ا

                                                      
1 Admin 
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له یا وسیا ابزار ید کد، رمز عبور، یلکد با استفاده از یچهار با یاز در سطح دسترسیمورد ن يردهاکبه عمل یدسترس

اربر در سطح کتوسط  یه دسترسک ین سطح تا زمانیدر ا یر شود. دسترسیان پذکمشابه ام یدسترسننده ک محدود

 ا سه صادر نشده نباشد، ممنوع است.یدو  یدسترس

 ت قابل دسترس باشد.یاز درجه امن ید در هر سطح دسترسیدام توابع باکه کند ک  یمشخص م )36-3(جدول

 مختلف یدر سطوح دسترس یدسترس يمجوزها  -  36 -3 جدول 

 ردکعمل
 یسطح دسترس

 یک
 یسطح دسترس

 دو
 یسطح دسترس

 سه
 یسطح دسترس

 چهار

 مجاز مجاز رمجازیغ رمجازیغ ستمیس يربندیکپ

 مجاز مجاز مجاز رمجازیغ يمجوز فرد يدهاکر در ییتغ

 مجاز مجاز رمجازیغ رمجازیغ مجوز يدهاکاربر سطح دو و کاضافه و حذف 

 مجاز مجاز رمجازیغ رمجازیغ ارخانهکه یاول يها  ش فرضیبازگرداندن به پ

 مجاز مجاز رمجازیغ رمجازیغ ستمیس یرسان روز به

 مجاز مجاز رمجازیغ رمجازیغ آن يا اجزای يریستم نظارت تصویردن سکروشن/ خاموش 

 

 يریستم نظارت تصویس یدسترس يمجوزها  - 8 - 6 - 3

 یکمانند  یکیزیا فی یمنطق يآن با استفاده از ابزارها يها  ا بخشی يریستم نظارت تصویس يردهاکبه عمل یدسترس

 شود.  یمشابه فراهم م یننده دسترسک ا دستگاه محدودید کد، رمز عبور، یلک

 مختلف یتیامن يها  در درجه یدسترس يدهایلکتعداد   -  37 -3 جدول 

 ت چهاریدرجه امن ت سهیدرجه امن ت دویدرجه امن یک تیدرجه امن شرح

 0000/000/1 000/100 000/10 0 یمنطق يدهایلکحداقل تعداد 

 

 ره شود.یا ذخیش داده ید به صورت متن واضح نمایاربران هرگز نباک يها  گذرواژه

به  ید به همراه اعتبارسنجیردن رمز عبور جدکو وارد  یاربر معتبر با رمز قبلکشه مستلزم ورود یر رمز عبور همییتغ

 سان است.یک یروش

  ياربرکالزامات   - 9 - 6 - 3

 ند.کد یق ياربرکرا در سند الزامات  يریستم نظارت تصویس یند طراحیاز در فرایمورد ن يردهاکد عملیطراح با

بردار   ن بهرهیب یات هرگونه توافق فنییشود. جز  ان ید بیبه وضوح با ستمیسبردار از   انتظارات بهره ياربرکدر سند الزامات 

 شود.  ید مین سند قیو طراح در ا
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اربر کهر  يرد. لذا برایگ  یل مکش یرگذار مختلفیه بر اساس عوامل تاثکمنحصر به فرد خود را دارد  يازهایهر ساختمان ن

از  يریعنوان مثال جلوگ د انجام دهد وجود دارد (بهیبا يارکها چه  آن يستم برایه سکنیانتظارات خاص در مورد ا یینها

 شف جرم، نظارت بر پرسنل).کدر رابطه با  کمکوقوع جرم، 

و  يضرور يازهاین نیو تأم یمشخص و قانون یه هدفیبر پا يریستم نظارت تصویو استفاده از س یضرورت دارد طراح

 ساختمان باشد. یک یتیامن

 ر باشد:ید شامل اطالعات زیبا ياربرکسند الزامات 

 ردهاکاهداف و عمل  - 1 - 9 - 6 - 3

اموال، سرقت و خسارات ه افراد، یا ثبت حمالت علی/شف وک،یطیش محیشده مانند پا يگذار موارد هدف •

 وارده.

 است. حاصل شده کسیر یابیه براساس ارزکت یدرجه امن •

  ینظارت يها  تیمحدود  - 2 - 9 - 6 - 3

 ؛یا دستورات مشابه سازمانی/و يت شهریرین مدیشده توسط قانون، قوان اعمال يها  تیمحدود •

 گان.یا مجاورت همسای/از سازمان ویمورد ن یم خصوصیمانند حر ییها  تیمحدود •

  تحت نظارتط یمح  - 3 - 9 - 6 - 3

 ستم باشد.ید تحت نظارت سیه باک ییفضاها یساختمان و تمام یو خارج یداخل يها بخش •

 تحت نظر  يها  تیفعال  - 4 - 9 - 6 - 3

مجاز در منطقه حفاظت شده،  ریعنوان مثال تردد افراد غ ت (بهیشده در هر قسمت از سا اهداف در نظر گرفته •

 ره)؛یشود و غ  یم یر دسترسیه وارد مسک يا  هیل نقلیوسا

 ا سوژه مورد نظر؛ی/شده از هدف و ینیش بیسرعت پ •

ا یسوژه  یابیص سوژه، ردیش دهد (مثال تشخیبه اپراتور نما يریستم نظارت تصوید سیه باک يا  مشخصه •

 ق سوژه).یدق ییشناسا

  ریستم در رابطه با تصاویرد سکعمل  - 5 - 9 - 6 - 3

مشاهده  ياپراتور برا يبرا یزماناس یشده (مانند مق ش دادهیر نمایستم و تصاویرد سکعمل یمشخصات اصل •

 ها در صحنه)؛ ت آنکر حریمس یابیافراد و رد

شده  یپکشده و  زنده، ضبط ياز نماها یکه قرار است در هر ک يا  سوژه ير برایت) تصاویفکیات (ییجز •

 مشاهده شود؛
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ا ی/توسط اپراتور ون موارد یه اک نیان این بیچن ها و هم ر و دقت آنیتصاو یردن اهداف قابل بررسکمشخص  •

 ار انجام شود.کبه صورت خود

  ستمیس يارکبازه   - 6 - 9 - 6 - 3

 ).يا شبانه روزی/ستم (مثال بصورت روزانه ویس يار براکف ساعات یتعر •

  یط محلیشرا  - 7 - 9 - 6 - 3

آن صورت  يستم بر مبنایس یش و نظارت وجود دارد و طراحیه در طول دوره پاک، یطیط محیف شرایتعر •

 ها).  نید دوربید یط، موانع احتمالیرطوبت مح، دما و ییخواهد گرفت (شدت روشنا

  ازیمورد ن يریپذ انعطاف  - 8 - 9 - 6 - 3

رد در زمان قطع برق،  قطع کارک(مثال  ير عادیط غیار در شراکادامه  يستم برایاز سیمورد ن ییف توانایتعر •

 ه)کشب

  ریتصو يساز  رهیش و ذخیپا  - 9 - 9 - 6 - 3

 شود؛  ینترل مکش و یستم پایس یسکجا و توسط چه ک •

ر یداد، همه تصاویرو یکقه قبل و بعد از یدق 10ر به مدت یره شود (مثال تمام تصاوید ذخیبا يچه موارد •

 وسته)؛یها به صورت پ نیدورب

 ماه)؛   یکشده (مثال  ر ثبتیتصاو يدار دوره نگه •

 گر؛ید يها  ر و از محلیاز از راه دور به تصاویمورد ن يها  یدسترس •

 ستم.یس يها  ر و دادهیتصاوت یریره و مدیردن روش استخراج، ذخکمشخص  •

  یل خروجیل به فاینحوه تبد  - 10 - 9 - 6 - 3

 يا  قهیدق 10پ یلک یکره یوتاه (مثال ذخک يها  یتوال يستم برایگرفتن از س یردن نحوه خروجکمشخص  •

 در حافظه قابل حمل)؛

 ره شده)؛یر ذخیبلند (مانند دانلود همه تصاو يها  یتوال يستم برایگرفتن از س یردن نحوه خروجکمشخص  •

 ر؛یستم جهت بازپخش تصاویسازگار با س يا چند رسانه يردن نرم افزارهاکمشخص  •

  اقدامات معمول  - 11 - 9 - 6 - 3

 دو ساعته). یزمان يها  ر در بازهینترل تصاوکرد (مثال ید صورت گیبا يه طبق روال عادک یف اعمالیتعر •
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  ستمیاربر سک  - 12 - 9 - 6 - 3

 ن).یدورب يستم (مثال نگهبان، متصدیس ییف فرد مسئول پاسخگویتعر •

  یاتیعمل يها  پاسخ  - 13 - 9 - 6 - 3

 شود)؛  یمتجاوز مشاهده م یکه ک یداد بالقوه (مثال هنگامیهر رو ياز برایپاسخ مورد ن •

در صحنه در مدت سه  یتیدادها (مثال حضور پرسنل امنیالعمل به رو سکردن مدت زمان عکمشخص  •

 داد).یص رویقه از زمان تشخیدق

  اپراتور يارکحجم   - 14 - 9 - 6 - 3

 ند؛کنترل کش و ید پایرود اپراتور با  یم ه انتظارک ییتورهایتعداد مان •

 ند؛کت یرید مدیرود اپراتور با  یه انتظار مک يخطر يتعداد هشدارها •

 ند.کت یرید مدیرود اپراتور با  یه انتظارمک ییها  نیر زنده دوربیتعداد تصاو •

  آموزش  - 15 - 9 - 6 - 3

 ت مشخص شده.یهر پست و مسئول ياز برایمورد ن يها  مشخص نمودن آموزش •

 ستم یگسترش ستوسعه و   - 16 - 9 - 6 - 3

 ستم؛یاز جهت گسترش سینده و هرگونه الزامات مورد نیستم در آیمشخص نمودن نحوه توسعه س •

ستم یموجود در ساختمان (مانند ارتباط با س يها ستمیگر سیمشخص نمودن نحوه اتصال و ارتباط با د •

 هوشمند).

 ر موارد یسا  - 17 - 9 - 6 - 3

 ر خواهد شد.کستم ذیس یبرآورده نشود، در سند طراحشده موجود  رکا منابع ذی يبا فناور یاتیاز عملیاگر ن

  يریستم نظارت تصویمحل نصب س یبررس  - 10 - 6 - 3

 ین بررسیرد. ایقرار گ ید مورد بررسیط محل بایشود، شرا  یانتخاب م يریستم نظارت تصوینصب س يبرا یه محلک  یزمان

 یاجزاء اصل يری، محل قرارگیدسترس يها  تیمحل مانند محدود یعموم يها  ستم با مشخصهیطراح س ییآشنا يبرا

ن است که ممک يا  شود و هر مساله  یانجام م یموجود در محدوده حفاظت یطیه و ...) و عوامل محیها، منابع تغذ  نی(دورب

 شود.   د در طرح لحاظ یند باکجاد یا يا دشواریستم، مانع یس يبرا

ها   ه نقشهیاول یتواند پس از طراح  یمحل م یاست، بررس نشدهرد هنوز ساخته یگیآن صورت م يبرا یه طراحک یاگر محل

 انجام شود.
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ن مرحله ید در ایره بایه، اتصاالت و غینترل، منابع تغذک يها  د، محل اتاقیدان دیها، م  نینصب دورب   انکمانند م يموارد

  و مستند شود. یبررس

 1محوطه یشامل طراح يریستم نظارت تصویس یطراح  - 11 - 6 - 3

 یانجام شود. طراح ياربرکل سند الزامات یمکستم و تیمحل نصب س ید پس از بررسیبا يرینظارت تصو ستمیس یطراح

است انجام شود.  شده ییه در مراحل قبل شناساک یطیرگذار محیمختلف و عوامل تاث يها  يازمندید با در نظر گرفتن نیبا

د، برد و پوشش یدان دیها، م  نیمانند دورب يدیلک ياجزا ییت، شامل جانماید نقشه محوطه ساین مرحله بایدر ا

 م شود.یره ترسیه، اتصاالت و غینترل، منابع تغذک يها  تورها، اتاقکدت

 ستمیه طرح آزمون سیته  - 12 - 6 - 3

 يها د شامل تمام جنبهین آزمون بایا ه شود.یستم تهیرد مناسب سکجهت آزمون عمل ید روشی، بایپس از مرحله طراح

ها   ن آزمونیره باشد. هدف از این و غید دوربیدان دیر، اتصاالت، پوشش مناسب، میتصوت یفکیستم مانند یس یاتیح

 است. ياربرکستم با سند الزامات ینان از تطابق سیاطم

 انجام شود. ياربرکشده و سند الزامات  د مطابق طرح آزمون مشخصیبا يانداز راه يها  پس از اتمام نصب، آزمون

 ل شود.یبردار تحو  به بهره ارکمانیپتواند از   یستم میت آزمون، سیدر صورت موفق

 ستم یمستندات س  - 13 - 6 - 3

ت یستم و طرح سایس یت، طراحیسا یستم، بررسی، طرح آزمون سياربرک، الزامات کسیر یابیمستندات مربوط به ارز

 شود: يدار و نگه يآور بردار جمع ر توسط بهرهید همراه با اسناد زیبا

 ؛یاطالعات يها  حات رابطی، توض 2چون ساخت يها  و نقشهها   ها، طرح  ج آزمونینتا •

 ره؛یو غ یبانیها، اسناد پشت  مربوط به آموزش، دستورالعمل كمدار •

 ره.یمعمول، نظافت و غ یستم از جمله بازرسیس يدار برنامه مربوط به نگه •

 زاتیانتخاب تجه  - 14 - 6 - 3

  یطیط محیشرا  - 1 - 14 - 6 - 3

به    يرد. دسته بندیر مورد استفاده قرار گیز یطیمح   يدسته بندد متناسب با یبا يریستم نظارت تصویاجزاء س ي  همه

 شود.   یتر م  رانهیب سخت گیتا چهار به ترت یکاز دسته  يصورت صعود

                                                      
1 Site Plan  
2 As Built  
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  بسته يفضا -یک یطیدسته مح -3-6-14-1-1

شود،   یحفظ م یه دما معموال در محدوده خاصکساختمان است  یداخل يا فضای/بسته و ي، شامل فضایک یطیدسته مح

 .يا اداری یونکمس يها  واحد مانند

 % است.75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+ درجه سلس40+ تا 5ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

  یعموم -بسته  يفضا -دو  یطیدسته مح -3-6-14-1-2

ه در آن به یستم تهویه سک ییها  ان،انبار و محلک، پل  ست؛ مانند راهرو، سالنیشده ن نترلکمعموال دما    طین محیدر ا

 ند.ک  یار مکصورت متناوب 

 % است75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+ درجه سلس40تا  -10نین است بکمم   طین محیدما در ا

 ژهیط ویبسته با شرا يا فضایمسقف  يها  سازه -باز يفضا -سه  یطیدسته مح -3-6-14-1-3

 ییرات آب و هواییامل در معرض تغکساختمان است اما به صورت  یداخل يستم خارج از فضایاجزاء س   طین محیدر ا

 ژه قرار دارد.یط ویبسته با شرا يا در فضای/قرار ندارد و

ن دسته ی% است. در ا75تا   یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+  درجه سلس50تا  -25نین است بکمم   طین محیدما در ا

 % وجود دارد.95% تا 85ن یب یش رطوبت نسبیزار و افییروز در سال انتظار تغ 30 يبرا یطیمح

 یعموم -باز يفضا -چهار  یطیدسته مح -3-6-14-1-4

 است . ییرات آب و هواییامل در معرض تغکستم به صورت یاجزاء س   طین محیدر ا

ن ی% است. در ا75ط تا یمح یر باشد و رطوبت نسبیوس متغی+  درجه سلس60و  -25ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

 % وجود دارد.95% تا 85ن یب یش رطوبت نسبیر و افزاییروز در سال انتظار تغ 30 يبرا یطیمحدسته 

ن بخش یشده در ا عنوان یطیمح یط عمومیشرا ينه برایشینه و بیمکر یان شده، مقادیدما و رطوبت ب يها بازه -يادآوری

ستم در نظر یس ياجرا يدات الزم برایتمهد یشده باشد، با خارج از محدوده عنوان یطیط محیه شراک یاست. در صورت

 ینیب شیپ یط دما و رطوبت بحرانیح آن در شرایرد صحکارکزات جهت یدر انتخاب تجه یافکگرفته شده و مالحظات 

 شود.

 ن و لنزیضوابط انتخاب دورب  - 2 - 14 - 6 - 3

را  ياربرکر و دامنه پوشش آن بتواند موارد مندرج در الزامات یه وضوح تصوکانتخاب شود  يا  د به گونهین بایلنز و دورب

 ند.کن سطح نور برآورده یتر  مکدر 

 ن و لنز در نظر گرفته شود:ید در انتخاب دوربیر بایز يارهایمع
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ط معمول با در نظر گرفتن انواع نور مانند مادون ین حالت و شرایافراگم در بدترین و عدد دیت دوربیحساس •

 ه؛ریقرمز و غ

 ؛ یت حرارتیا سنسور با حساسید بودن یاه و سفی، سیر شامل رنگینوع سنسور تصو •

 از؛ید مورد نیدان دین میتام ين برایر در دوربیلنز نسبت به اندازه سنسور تصو یانونکفاصله  •

 د؛یدان دیات الزم در مید جزئیبازتول ين و لنز برایوضوح دورب •

 يربرداریله تصویتر از قطر موثر وس  ا بزرگیر لنز برابر یسطح تصو ،1ریتصو يها  لبه یرگیاز ت يریجهت جلوگ •

 شود.  ین انتخاب میدر دورب

  نیانتخاب دورب -3-6-14-2-1

 ر باشد:یرنده موارد زیند و در برگکشده برآورده  ینیب شیپ یطیط محیرا در تمام شرا ياربرکد الزامات ین بایدورب

 ؛یرنگ يها  نیدر دورب2يدیار سطح سفکم خودیتنظ •

 
 یرنگ يها  نیدر دورب يدیار سطح سفکم خودیتنظ   - 19 -3 شکل

 ر؛یمربوط به سنسور تصو 4زیو نو 3یکنامیدامنه د •

 
  دست آمده ر بهیدر تصو یکنامیش دامنه دیر افزایتاث   - 20 -3 شکل

                                                      
1 Vignette  
2 White Balance  
3 DR: Dynamic Range  
4 SNR: Signal-to-Noise Ratio  
 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
152 

 شود.  یدست آمده م ر بهیدر تصو يتر شیات بیص جزئیمنجر به تشخ یکینامیش دامنه دیافزا

 
  دست آمده ر بهیز در تصویر نویتاث   - 21 -3 شکل

 شود.  یر میسل تصویکدر سطح پ یرات تصادفییر سبب تغیز تصوینو

ردن کجهت پنهان  یخصوص يها انکردن مکه کضوابط مرتبط با حفاظت از داده (مانند ماس •

 ر)؛یاز تصو ییها قسمت

 
  ریردن تصوکه کماس   - 22 -3 شکل

 ؛    كر سوژه متحریتصو يو تار ین زمان نور دهیارتباط ب •

 
 ر یتصو يتار   - 23 -3 شکل

 ط ؛یمتناسب با نوع نور مح یفیت طیحساس •

 از راه دور؛ یروزرسان ردن و  بهک رونکون، سنیبراسیالکان کام  •

 بان.یه پشتیاز منبع تغذ یبانیپشت •

مانند سرعت  ییهاتیرا داشته باشد قابل كاء متحریردن اشکان دنبال کت چرخش امین با قابلیه دوربکاگر الزم است 

 ند.کن یاز را تامیمورد ن ياربرکرد تا الزامات یقرار گ یابید مورد ارزیچرخش با
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 رد.ین قرار گید دوربیدان دید در میمجموعه است نبا یکه خارج از محدوده مجاز نظارت ک ییفضاها

 مراجعه شود. IEC 62676-5 به استاندارد نیر دوربیت تصویفکیمربوط به  يردکدر خصوص الزامات عمل

  اندازه سوژه -د یدامنه د  - 15 - 6 - 3

 يات الزم برایزان جزئین و مین هدف از نصب دوربییتع يرینظارت تصو يها  ستمیس ین موارد طراحیتر  یاز اصل یکی

 ن هدف است.یبه ا یابیدست

 یاتیاز عملین یکل داشتن ین دلیشود. به هم  یم یهدف سبب اتالف منابع مال  یاد و بیز يردهاکبا عمل ییها  نینصب دورب

 شود.  یه مین توصیهر دورب يه براکت، بلیسا ينه تنها برا یلکواضح به طور 

  م؟ینید ببیم؟ و چرا باینید ببیرا با يزیه چه چکد مشخص شود ین بایهر دورب يبرا

 
 شگر یر سوژه در نمایارتفاع تصو   - 24 -3 شکل

 

 ان شود:یب ياربرکر انجام و در سند الزامات یاز اهداف ز یکید بر اساس ین باینصب دورب

 1یطیش محیپا •

 2ر سوژهیمس یابیرد •

 3مشاهده •

 4صیتشخ •

                                                      
1 Monitor 
2 Detect 
3 Observe 
4 Recognize 
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 1ییشناسا •

 2قیدق یبازرس •

 افت.یاهداف فوق دست  یتوان به تمام  ین با وضوح باال میدورب یکد توجه داشت مثال با استفاده از یالبته با

 ن بایاربر باشد. اگر وضوح دوربک يشده برا ف مشخصید متناسب با وظایش بایصفحه نما ي(هدف) رو یش یکاندازه 

ش به وضوح منتقل نشود. در یشده در صفحه نما ات نشان دادهین است جزئکش برابر نباشد، ممیوضوح صفحه نما

ر یحات زین هدف مطابق توضیا يبرا 3شده در رزولوشن پال هیتوص يها  شخص است، حداقل اندازه یکه هدف ک یصورت

 است.

 یطیش محیپا  - 1 - 15 - 6 - 3

 يند. براک  یسر میاپراتور م يع را برایمنطقه وس یکت افراد در کحران مشاهده تعداد، جهت و سرعت کام یطیش محیپا

 گر باشد. شی% ارتفاع نما5تر از  مکد یر نبای، ارتفاع تصویش و نظارت جمعیپا

 ر سوژه یمس یابیرد  - 2 - 15 - 6 - 3

 یکر یمس یو بررس یابیرد يند. براک  یسر میاپراتور م يبرا یردن سوژه را به راحتکو دنبال  ییان شناساکام یابیرد

 گر باشد. شی% ارتفاع نما10تر از  مکد یر سوژه نبایهدف، ارتفاع تصو

مشخص  15-6-4افت هشدار در قسمت یسوژه پس از در یابیقابل قبول جهت رد ین بازه زمانییروش آزمون جهت تع

 است. شده

 مشاهده  - 3 - 15 - 6 - 3

حادثه وجود  یکمربوط به  تیفعال یکا یز یمتما يها فرد، مانند لباس یک يات ظاهریجزئ یان بررسکدر مشاهده ام

ه چند نفر در کرد کن ییتع یینان باالید بتوان با اطمیبا یعنیز شوند، یگر متمایدیکر از ید به وضوح در تصویدارد. افراد با

 د قرار دارند.یدان دیم

 مناسب است.از به نظارت گسترده دارد یه نک ییت و فضاهایم جمعکترا يدارا يها  محل ين درجه نظارت برایمعموال ا

 گر باشد. شی% ارتفاع نما25تر از  مکد یر سوژه نبایهدف، ارتفاع تصو   مشاهده يبرا

 صیتشخ  - 4 - 15 - 6 - 3

 ه قبالکاست  يشده همان فرد ه فرد نشان دادهکند کن ییتع یینان باالیدهد با اطم  یان را مکن امیص به اپراتور ایتشخ

 گر باشد. شیدرصد ارتفاع نما %50تر از  مکد ینبار سوژه یص هدف، ارتفاع تصویتشخ يا نه. برایده است ید

                                                      
1 Identify 
2 Inspect 
3 PAL 
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 ییشناسا  - 5 - 15 - 6 - 3

ر یهدف، ارتفاع تصو ییشناسا ياپراتور وجود دارد. برا يد برایگونه ترد چیان مشخص شدن سوژه بدون هکام ییدر شناسا

 گر باشد. شیدرصد ارتفاع نما 100تر از  مکد یسوژه نبا

  قیدق یبازرس  - 6 - 15 - 6 - 3

ق یدق یبازرس يات لباس سوژه وجود دارد. برایا جزئیات چهره ییخاص مثال جزات ییان مشخص شدن جزکام یدر بازرس

 گر باشد. شی% ارتفاع نما 400تر از  مکد یر سوژه نبایهدف، ارتفاع تصو

 
  مختلف در رزولوشن پال يها  يگذار ر سوژه در هدفیارتفاع تصو   - 25 -3 شکل

ند. در کر ییتواند تغ  یم یطیر، قواعد فوق در شرایو تصوها   نیدورب   نهیشده در زم جادیا يها  شرفتیالبته با توجه به پ

 یکیزیرا با استفاده از درصد ف یر قبلیتوان همان وضوح تصو یبا وضوح باال، م يگرهاشیو نما یسلیکمگاپ يها نیدورب

باال  يها  رزولوشنش در یدرصد صفحه نما 50با ارتفاع  "صیتشخ"ن، مثال الزام یه داد. بنابرایش ارایاز صفحه نما يتر مک

 ست. ین يضرور

 متفاوت  يها  فرد در رزولوشن یکر یدرصد ارتفاع تصو  -  38 -3 جدول 

 QCIF نوع
(144×176) 

CIF 
(288×352) 

VGA 
(480×640) 

720p 
(720×1820) 

1080p HD 
(1080×1920)  

PAL 
(400×720) 

 400 150 250 350 600 1200 قیدق یبازرس

 100 40 60 85 150 300 ییشناسا

 50 10 30 45 70 150 صیتشخ

 25 10 15 25 35 70 مشاهده

 10 10 10 10 15 30 یابیرد 

 5 5 5 5 10 15 شیپا
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ش با یارتفاع صفحه نما ٪5تر از  مکد یشخص، قد فرد در منظره نبا یک يت عبورکر حریش مسیپا يبرا -1مثال

از  ٪5د یباشد، باز هم قد فرد با HDش یصفحه نما يدر حال تماشا يسل) باشد. اما اگر ناظریکپ 20استاندارد پال (

 است. 54سل عدد یکم پکن حالت ترایه در اکند کر را اشغال یارتفاع تصو

سل است. مثال سطح یکپ یسطوح مختلف استفاده از چگال ين مناسب برایع و آسان انتخاب دوربیسر يها  از راه یکی

سل بر یکپ 250 ییو شناسا 125ص ی، تشخ62، مشاهده 25 یابیرد يبرا یسلیکن چند مگاپیاز در دوربیات مورد نیجزئ

 .استمتر 

 ن یسوژه در انتخاب دورب يگذار از هدف ییها  نمونه  -  39 -3 جدول 

  تینوع فعال محل
 کسیر بر اساس درجه ریت تصویفکیحداقل 

 ادیز کسیر متوسط کسیر مک کسیر

 مشاهده  مشاهده  مشاهده  یمنیسرقت، سالمت و ا راهرو

 ییشناسا ییشناسا ییشناسا سرقت، حمله، تقلب خودپردازدستگاه 

، سرقت، یرفتار ضد اجتماع افه رستورانک
له   ح

 مشاهده  مشاهده  مشاهده 

 سرقت، حمله  نگ کیپار
ن با یمشاهده توسط دورب

 ت چرخشیقابل
ن با یتوسط دورب یابیرد

 ت چرخشیقابل
ن با یتوسط دورب یابیرد

 ت چرخشیقابل

 صیتشخ مشاهده مشاهده یتیهر فعال ادهیپ یدسترس –نگکیپار

 ییشناسا ییشناسا ییشناسا سرقت، حمله  محل شمارش وجه نقد

 مشاهده  یتیهر فعال ابانیخ-محل اجتماع 
ن با یمشاهده توسط دورب

 ت چرخشیقابل
ن با یمشاهده توسط دورب

 ت چرخشیقابل

 مشاهده  مشاهده  مشاهده  یتیهر فعال ، راه پله یآسانسور، پله برق

 ییشناسا ییشناسا ییشناسا یتیهر فعال درگاه

 صیتشخ مشاهده مشاهده يارک سرقت، خراب وترکستگاه دوچرخه/ اسیا

 مشاهده  مشاهده  یتیهر فعال ساختمان ينما
ن با یمشاهده توسط دورب

 ت چرخشیقابل

یتیهر فعال  شخوان اطالعات یپ صیتشخ  مشاهده  مشاهده   

صیتشخ  مشاهده  سرقت  یمتیق ياالهاکمحل  صیتشخ    

یرفتار ضد اجتماع داخل آسانسور صیتشخ  مشاهده   صیتشخ    
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  نیسوژه در انتخاب دورب يگذار از هدف ییها  نمونه    -  40 -3 جدول 

  تینوع فعال محل
 کسیر بر اساس درجه ریت تصویفکیحداقل 

 ادیز کسیر متوسط کسیر مک کسیر

 يریمحل بارگ
، یمنیسرقت، سالمت و ا

يارک خراب  
صیتشخ  مشاهده  مشاهده   

رامون یط پیمح
 ساختمان

یتیهر فعال  یابیرد  یابیرد  یابیرد   

یتیهر فعال  لیمنطقه استر یابیرد  یابیرد  یابیرد   

صیتشخ  مشاهده  مشاهده سرقت يانبار  

اده شدن یمحل سوار و پ
 مسافر

 مشاهده سرقت
ت ین با قابلیمشاهده توسط دورب
 چرخش

ت ین با قابلیتوسط دوربمشاهده 
 چرخش

، حمله، تقلبيریسرقت، زورگ صندوق پول صیتشخ  مشاهده  صیتشخ    

س یسرو يورود
 یبهداشت

یتیهر فعال  مشاهده مشاهده مشاهده 

  IP 1بر  یمبتن يریزات تصویتجه  - 16 - 6 - 3

 یکق یه از طرک یکیزیف يمجزا يها ا دستگاهیتواند توسط اجزا   یم يریستم نظارت تصویس یکمختلف  يها  تیقابل

 از را پوشش دهد.یمورد ن يردهاکاست، عمل ع شدهیتوز IPه کشب

ر یم به همراه ضبط تصویا به صورت مستقیر یتصو يها  ق مبدلیتواند از طر  یتال میجیر، به صورت دیل و پخش تصاویتبد

ل یا در صورت تبدی 2هکشب يساز رهیذخ يها  ر توسط دستگاهیتصو يساز  رهیانجام شود. ذخ یسلیکا مگاپی IPن یدر دورب

ت کص حریو تشخ 4ییویدیو يل محتوایه و تحلیشود. تجز  یانجام م 3تالیجید ییویدیننده وک ضبط ر، دریآن تصو

ل یه و تحلیتجز يا سرورهای  ییویدیت وکص حریتشخ يهاا به طور جداگانه در دستگاهیها   ن دستگاهیتوسط ا  5ییویدیو

 يهاستگاهیا ای ییویدیو يها  توسط مبدل ییویدیو يگرهاشیر در نمایه تصویتا ارایشود. نها  یانجام م ییویدیو يمحتوا

ش و یپا 6ینظارت ییویدیت ویریستم مدیس یکتواند توسط   یزات مین تجهیشود. تمام ا یانه انجام میبر را یمبتن يارک

 شود.  نترل ک

                                                      
1 Internet Protocol  
2 NVR: Network Video Recorder  
3 DVR: Digital Video Recorder  
4 VCA: Video Content Analysis  
5 VMD: Video Motion Detection  
6 VMS: Video Management System  
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  تالیجید يویدیبه و یافتیآنالوگ در يویدیل وینمونه استفاده از مبدل جهت تبد یک   - 26 -3 شکل

 ریارسال تصاو  - 17 - 6 - 3

ر فشرده انجام داد. هر نوع یا غیتال، فشرده یجیا دیتوان به صورت آنالوگ   یرا م يریستم نظارت تصویر سیارسال تصاو

ل کو در یدیت ویفکیم باشد تا کن کد تا حد ممیها با  لیرد اما تعداد تبدکل یتبد يگریتوان به نوع د  یو را میدیر ویتصو

 ستم حفظ شود.یس

زات ین تجهیب ییویدیو يها  گنالی، انتقال مطمئن سيریستم نظارت تصویس یکر در یستم ارسال تصاویرسیهدف ز

 ش است.یو پا یمنی، ایتیامن يها  ستم در برنامهیمختلف س

 يها  گنالیدادها و سیو، رویدیو ينترل محتواکجهت ارسال و  یتیبرنامه امن یکازمند یو نیدیر ویستم ارسال تصاویرسیز

 ت است.یوضع

رفشرده، استاندارد و با وضوح باال، با یتال، فشرده و غیجیبه صورت آنالوگ، د يریستم نظارت تصویوها در سیدیارسال و

 ر است.یپذ انکوتاه، بلند و از راه دور امکم، فواصل یس یم و بی، با سكو مشتر یاتصاالت اختصاص

 یابلکانتقال  يها  تواند شامل انواع روش  یر فشرده آنالوگ، میغ ییویدیو يها  گنالیس يارسال برا يها  ستمیرسیز

تواند به روش   یم میس یباشد. انتقال ب يبر نوریابل فکا یده یهم تاب به یابل زوجکمحور،  ابل همکمانند  یاختصاص

 یکیزیر انتقال فیمس یکآنالوگ در  ییویدیگنال ویچند سباشد. در ارسال  ییویا انتقال رادیو، مادون قرمز یو  رویکما

 استفاده نمود. یسکپل یمالت يها  یکنکتوان از ت  یم

شود.   یه میتوص VGAو  VESA يها  گنالیس يبرا یاختصاص یشک ابلکو با وضوح باال آنالوگ، یدیر ویانتقال تصاو يبرا

ن یشود. ا  یه میتوص DVIو  HDMIابل مطابق با استاندارد کرفشرده با وضوح باال استفاده از یتال غیجید يوهایدیو يبرا

 تر مناسب است.شیا بیمتر  15وتاه حدود کبرد  یکت باال در یفکیبا  ییویدیو يشگرهایاتصال نما يو برایدینوع ارسال و

ار کمانیا پید توسط مشاور یو، بایدیانتقال و يها  آنالوگ شامل دستگاه يویدیر ویستم ارسال تصاویرسیز يها  دستگاه

 پارچه شود. یک 21122-3ران به شماره یا یت انتخاب و مطابق با الزامات استاندارد ملیصاحب صالح

ر یو سا يریپذ اسی، مقيپارچه سازیکتال و پخش مجدد، یجیر باال، ضبط دیاز راه دور، وضوح تصو يها  یدسترس يبرا

ان ارسال حجم  کد امیه باکن شبیشود. ا  یه میتوص  IPهکر تحت شبیو، استفاده از تصاویدیارسال وستم یرسیاهداف ز
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نان باال یت اطمیر و بدون از دست دادن اطالعات و با قابلیزنده را با حداقل تاخ يوهایدیژه ویاز، به ویاطالعات مورد ن

 داشته باشد.

 ران به شمارهیا ید با الزامات استاندارد ملیه باکر تحت شبیرد تصاوکملالس عکو و انتخاب یدیر ویستم ارسال تصاویرسیز 

 مطابقت داشته باشد.  1-2-21122

  ریارسال تصو يبسترها  - 18 - 6 - 3

شود.   یاتصال استفاده م يبرا BNCاز اتصاالت  یلکه به طور کمحور است  ابل همکآنالوگ،  یمیل اتصال سکن شیتر  جیرا

با  يها ابلکا یها  نندهک تیمتر مناسب است. با استفاده از تقو 200بستر انتقال تا حدود  يمحور استاندارد برا ابل همک

 ز انجام داد.یتر ن شیب يها  ر را در مسافتیتوان ارسال تصاو یتر م مکف یتضع

انتقال  يبراه کاست  Cat-6 و Cat-5 يها ابلکده مانند یهم تاب ابل زوج بهکم، یو با سیدیانتقال و يها  نهیگر گزیاز د

 شود. یتال استفاده میجیا دیآنالوگ 

م، کگنال یف سیبا تضع یم، فاصله انتقال طوالنکر یت باال، سرعت باال و تاخیه ظرفکاست  يارک  راه يبر نوریف

 ند.ک  یدر برابر ضربه را فراهم م يریپذ و انعطاف یسیترومغناطکدر برابر تداخل ال يریپذ انعطاف

 رد.یه مناسب در نظر بگکت شبیه انتقال و امنکشب یاربر را هنگام طراحکننده/یب يازهاید نیبا  م طراحیس یدر بستر ب

  يریستم نظارت تصوینترل سکاتاق  يربندیکپ  - 19 - 6 - 3

 نترلک يها  اتاق  - 1 - 19 - 6 - 3

د یاز دارد، باین يگریز دکف متمریا وظایستم یت سیرین، مدینترل دوربکبه مشاهده زنده،  يریستم نظارت تصویاگر س

ات یز عملکمر یکا ی يارکستگاه یا یکتواند   ینترل مکردها مشخص شود. اتاق کن عملیانجام ا ينترل براکاتاق  یک

 رد.کتال استفاده یجیا دیآنالوگ  ییویدیو يگرهاشیتوان از نما  یاربر مکن به یر دوربیه تصاویارا يبزرگ باشد. برا

 يریتصو ستم نظارتیس ییویدیو يشگرهایت نمایتعداد، اندازه و موقع  - 2 - 19 - 6 - 3

د در یر باینترل، موارد زکط اتاق یدر مح يریستم نظارت تصویس ییویدیو يشگرهایت نمایدر انتخاب تعداد، اندازه و موقع

 نظر گرفته شود:
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 ین را به درستیدورب 8تواند   یا اپراتور میآ رد (مثالیار اپراتور قرار گیمناسب در اخت يریتصو يها  تعداد پنل )1

ها را  شده آن ت مشخصیها و سطوح فعال نیشده در رابطه با مشاهدات تمام دورب مشخصف یند و وظاکمشاهده 

 انجام دهد)، و

نه باال یف مشاهده را مطابق گزیه به او اجازه دهد وظاکه شود یبه اپراتور ارا يا د در اندازهین باید دوربید )2

د با یدان دیاز م یاست، اما بخش رفته شدهاربر در نظر گک يبرا ییامور شناسا يبرا يدیدان دیانجام دهد (مثال م

 شود)،  یش داده میتر نما مکوضوح 

از  ند (مثالکمشاهده  یگر را به درستشینما يه بتواند اطالعات روکباشد  يا    د به گونهیاربر باکت یموقع )3

 ات مربوطه باشد).یدور نباشد و قادر به مشاهده جزئ یلیه خکند ک  استفاده  يگرشینما

  ا خارج از آنی يارکستگاه یشده در ا نصب يشگرهاینما  - 3 - 19 - 6 - 3

ده ینام يا  ا نقطهی 1حادثه يشگرهایشود معموال نما  یاستفاده م ییویدیر ویق تصاویدق یبازرس يه براک ییگرهاشینما

 رد.یگ  یقرار م يارکستگاه یند و در اک  یشده را فراهم م ش دادهیر نمایق تصاویدق یان بررسکه امکشود   یم

متر و ابعاد مناسب  5/1متر تا  5/0 بایما در مقابل اپراتور در فاصله تقرید مستقیبا يا  نقطه يگرهاشیصورت لزوم، نما در

ت نشستن خود را به یوضع یه اپراتور بتواند به راحتکقرار داده شود  يا  د به گونهیگرها با شین نماین ایچن رد. همیقرار گ

 ها بچرخاند. سمت آن

 یک يرا رو ییویدیر ویشود تا اپراتور بتواند تصاو  یار سبب مکز یم يرو يا  شگر نقطهیا چهار نمایو، سه قرار دادن د

ستم استفاده یات سیر جزئیا سایر یر تصاوینشان دادن سا يمجاور برا يگرهاشیند و از نماکمشاهده  یگر اصلشینما

 ند.ک

جهت مشاهده تعداد  2شیدر پرده نما یعیبه صورت تجم يارکستگاه یتوان خارج از ا یرا م ییویدیو يگرهاشینما

اندازه بزرگ رد و معموالیاربر قرار گکاز  يتر شید در فاصله بیش بایگرها در پرده نماشیر قرار داد. نمایاز تصاو يتر شیب

 ين به جایدورب يها  از صحنه یلک ينما یکه یارا يش برایشده در پرده نما ش دادهینما ییویدیر ویدارد، تصاو يتر

 .استد یات مفیانتخاب جزئ

 4عنوان مثال  ن را نشان دهد، بهین دوربیتواند چند  یم يارکستگاه یا صفحه ایش یبسته به فاصله مشاهده، هر صفحه نما

 گر چهارگانه آنالوگ.شینما یکن در یر دوربیتصو

 

 

                                                      
1 Incident  
2 Video wall 
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 گر شینما يشده برا هیتوص يها  اندازه  - 4 - 19 - 6 - 3

ن صورت است یبه ا یلکش است. قاعده یانتخاب اندازه صفحه نما يننده براک نییاربر، عامل تعکگر و شین نمایفاصله ب

ن و یدورب يد بر اساس هدف از نمایق بایتال باشد. تعداد دقیجیگر د شیبرابر اندازه قطر نما 5تا  3ن ید بیه فاصله دک

 ود.ن شیید قادر به انجام آن باشد، تعیه اپراتور باک يا  ف مشاهدهیوظا

 اربرکهر  ين برایر دوربیتعداد تصاو  - 5 - 19 - 6 - 3

ت یه قابلک يطور ن شود بهییستم تعیس ید در مرحله طراحین مربوط به هر اپراتور بایدورب ییویدیر ویتعداد تصاو

ن یدورب يد هنگام توافق بر سر تعداد نماهایه باک یشده به اپراتور وجود داشته باشد. عوامل هین ارایر دوربیت تصاویریمد

 ر باشد:یتواند شامل موارد ز  یشده به اپراتور در نظر گرفته شوند م هیارا

 داد، یرو یک ییخطر مربوط به وقوع و عدم شناسا •

 هدف از مشاهده،  •

 ر، یدرون تصو يها  ت و سوژهینوع فعال •

 مورد انتظار حوادث،  یفراوان •

 ند، ک  یداد را مشاهده میرو یکه اپراتور احتماال ک یمدت زمان •

 شده توسط اپراتور،  ف انجامیوظار یسا •

 ت اپراتور.یو صالح •

فه یشود و اپراتور قادر به انجام وظ یطور مطلوب مشاهده م به يریستم نظارت تصویس يها نیه دوربکنینان از ایاطم يبرا

ر ییه تغک یمانا زی يا د به صورت دورهیرد باکعمل يها یابیاست، ارز یاتیهر نما با توجه به سند الزام عمل يمشاهده برا

 نترل وجود دارد انجام شود.کم اتاق یا تنظیار مشاهده کدر  یقابل توجه

 يارک يها  ستگاهیتعداد ا  - 6 - 19 - 6 - 3

 ند.کنترل را مشخص کزات مربوطه در اتاق یو تجه يارک يها  ستگاهید تعداد ایبا ياربرکالزامات 

شده انجام شود. چهار  ینیب شیت پیاساس اوج فعالد بر یاز بایمورد ن يارک يها ستگاهیل مربوط به تعداد ایه و تحلیتجز

 عبارت است از: يارک يها  ستگاهیدر رابطه با تعداد ا یمالحضه اصل

 ) مشاهده شده، يان(هاکاوج م يها دادها در طول دورهیتعداد مورد انتظار هشدارها/رو •

 ، اقدامات توسط اپراتور یداد و انجام برخیرو یکاز از وقوع یزمان پاسخ مورد ن •

 داد، یپس از پاسخ رو ياپراتور به حالت عاد یکبازگشت  يزمان مورد انتظار برا •

 ش شود.ید پایه باک ییها انکها/م  نیتعداد دورب •

 دارد: یند به دو عامل بستگک  یهشدار صرف م یکت یریمد ياپراتور برا یکه ک یمدت زمان
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از دارد ینگهبان به محل حادثه ن ییراهنما يبرا یاربر زمان طوالنکعنوان مثال  داد، بهیت زنگ هشدار/رویماه )1

 ند.کان به سرعت از هشدار عبور کتواند با مشاهده م یا می

از  يریگشت نظارت تصو یکعنوان مثال ضرورت  اعالم هشدار، به يات استاندارد مورد توافق برایه عملیرو )2

 .یطیت پس از اعالم هشدار محیل ساک

تر از   عیار، اپراتورها بتوانند هشدارها را سرکه در زمان اوج کشود  یطراح يا  هد به گونیبا يریستم نظارت تصویس

 دهد.  یر رخ میافته و تاخیش ین صورت زمان پاسخ افزایر اینند. در غکت یرید مدیجد يرخدادها

تواند با  یدادها میها/رو ه همه آالرمکنان حاصل شود ینترل وجود داشته باشد تا اطمکز کدر مر یافکد تعداد اپراتور یبا

ار، منجر به از دست کاوج  يها ژه در زمانین موضوع، به ویبه ا یابیت شود. عدم دستیریپاسخ مناسب و مورد توافق مد

 ند.ک  یل مواجه مکرا با مش يریستم نظارت تصویس يگذار دادها شده و هدفیها/رو رفتن آالرم

ش ینما یمنطق يد به گروه بندیرد، باکاپراتور از آن استفاده خواهد  یکه ک ییگرها شینما ییجانما یهنگام طراح

 ن قابل اجرا باشد.یدورب يریا محل قرارگین یع نماها بر اساس هدف دوربیض سریه تعوک يها توجه شود بطور  نیدورب

 نترلکزات اتاق یتجه یابی انکم  - 7 - 19 - 6 - 3

 رد:کر استفاده یز يارهاید از معیزات بایتجه یابی انکم يبرا

و شود یدیو يگرهاشیبه محل نما يا  ژهیشده باشد و توجه و یطراح یکد به صورت ارگونومینترل باکز یم •

 ه).ینشر نیهم 1جلد  5. فصل كشود (ر. يریش جلوگیصفحه نما يرو یاس منابع نور خارجکتا از انع

حا یه ترجکد در مناطق تحت حفاظت نصب شود یبا يساز  رهیذخ يها  و و رسانهیدیو يساز رهیزات ذخیتجه •

 باشد. یرقابل دسترسیرمجاز غیافراد غ يبرا

رمجاز ی، از استفاده غيافزار نرم يا مجوزهای یکیزیف ینترل دسترسکد با استفاده از یبا يارک يها  ستگاهیا •

 به طور مطلوب محافظت شود.

  بانیه پشتین منبع تغذیتام  - 8 - 19 - 6 - 3

د بر اساس مطالعات یبا يریه سامانه نظارت تصویتغذ يبان برایا ژنراتور برق پشتی) و/UPSستم برق بدون وقفه (ین سیمات

 انجام شود. کسیر یابیارز

 ها وجود داشته باشد.  نیدورب يبان برایه پشتید منبع تغذیاست، با مشخص شده ياربرکه در سند ک يدر موارد

 UPSاز ین مشخصات مورد نیید به منظور تعیزات بایرق تجهد نصب شود، مصرف بیه بدون وقفه بایه منبع تغذک ییدر جا

 محاسبه شود.
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 یاتیعمل يدما  - 9 - 19 - 6 - 3

از عوامل  ینامناسب ناش یطیط محیرد. شرایط مناسب را در نظر بگیو مح یاتیعمل يد حفظ دمایستم بایطراح س

 ر بگذارد.یزات تأثین است بر اپراتورها و عمر تجهکستم ممیس يا اجزای یخارج

 ولتاژ یش ناگهانیبرابر صاعقه و افزاحفاظت در   - 10 - 19 - 6 - 3

اتصال  ه شود.ید حفاظت مناسب ارای/ برخورد صاعقه وجود دارد، در صورت لزوم با یکیترکه خطر تداخل الک يدر موارد

 ه).ینشر نیهم 1جلد  15و  14 يها . فصلكه شود (ر.ید در صورت لزوم ارایز بایزات نیتجه ين مناسب برایزم

  ف طرح آزمونیتعر  - 20 - 6 - 3

 هدف از طرح آزمون  - 1 - 20 - 6 - 3

ستم یمورد انتظار س يها یژگیردها و وکعمل یابیان ارزکه از امکباشد  يا  د به گونهیبا يریستم نظارت تصویآزمون س

د یرا پوشش دهد. طرح آزمون با یشده در مرحله طراح الزامات مشخص ید تمامیبا یابین ارزینان حاصل نمود. ایاطم

 باشد: یشامل دو هدف اصل

 نصب شده؛ يریستم نظارت تصویس يها  تیقابلد ییتا )1

 .یستمی/سيردکتوابع عمل يا  د دورهییتا )2

 را پوشش دهد. یرش فنیاربر و پذکرش ید دو حوزه پذین آزمون بایا

 اربرکرش یپذ یآزمون/بازرس  - 2 - 20 - 6 - 3

نان از صحت یرا به منظور اطم ياربرک يها اپراتور با تجربه رابط یکه در آن کاست  يندیفرا 1اربرکرش یآزمون پذ

 ند.ک  یم یو بررس یابیستم ارزیار سکمانیشده توسط پ لیمشخصات تحو

ت یفکیرش یپذ يها  یابیمانند ارز ياربران باشد. مواردکنترل کشده جهت  مشخص يها یژگید شامل تمام وین آزمون بایا

 داد/هشدار. ین و پاسخ رویدورب ين، انتخاب نماینترل دستگاه جهت پاسخ دوربکر، یتصو

 ياربرکشده در سند الزامات  مشخصات وارد یه تمامک يا  نوشته شود، به گونه ياربرکد همراه با سند الزامات یآزمون با

 رش مناسب باشد.یآزمون پذ یک يدارا

 یرش فنیآزمون پذ  - 3 - 20 - 6 - 3

 ر است:یشامل موارد ز یرش فنیآزمون پذ

                                                      
1 UAT : User Acceptance Testing   
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 يربرداریره تصویثبات زنج  )1

د یشده باشد، با فیتعر ياربرکر در سند الزام یت تصویفکیر موارد مربوط به یسا ایم یر، نرخ فریه وضوح تصوک يدر موارد

گر و شین تا دستگاه نمای، از دوربيربرداریره تصویر مناسب در سراسر زنجیت تصویفکیآزمون از حفظ  یک کمکبه 

 نان حاصل شود.یر اطمیدستگاه ضبط تصو

 ریت تصویفکی )2

 یکعنوان  ن شود و بهییآزمون تع یکر آن یت تصویفکین و یرد در هر دوربکهر عمل يد برایبا ياربرکدر سند الزامات 

 استفاده شود. یفکیر و الزامات ید تصوییتأ يست برایل کچ

ص، ی، تشخیچهره، بازرس ییها، شناسا  د رنگینتراست، وضوح، بازتولکر، یت تصویفکید ییر شامل تایتصو یفکیالزامات 

انجام  21122-4 ران به شمارهیا ید مطابق با الزامات استاندارد ملیه باکاست  كپال ییشناساش و ی، پایابی، ردییشناسا

 شود.

 رشیقابل پذ يارهایسوژه و مع یابیآزمون رد  - 21 - 6 - 3

 اتیلک  - 1 - 21 - 6 - 3

هدف با لباس مشخص را در محدوده  یک یتواند به راحت یستم میا ناظر سیه آک ندک ین سوال را مطرح میا یابیآزمون رد

هدف با قامت متوسط، لباس مناسب و  یکند؟ آزمون با قرار دادن کدا یپ ياربرکسند الزامات  شده در فیط تعریشرا

افتن هدف ی يه او براک یاربر اخطار داده و مدت زمانکسپس به  شود.  یاربر، در مناطق تحت آزمون انجام مکبدون اطالع 

ان کحضور و م یاربر به درستکه ک یثابت، زمان از اخطار تا هنگام يها  نیدورب يبرا شود.  یم يریگ ند اندازهک  یصرف م

 شود.  یم يریگ رده است اندازهکق یهدف را تصد

ان کحضور و م یاربر به درستکه ک یتوان از لحظه شروع اخطار تا هنگام  یزمان را م ت چرخش،یبا قابل يها  نیدورب يبرا

شده مربوط  میش تنظیت از پیاربر به موقعکله یا به وسیار و/کصورت خودن مربوطه به یرده باشد و دوربکق یهدف را تصد

 بازگشته باشد. 2وسکفوو  1یینما به بزرگ

 شود:  یم یابیر ارزیاس زیبر اساس مق یابیج هر آزمون ردینتا

 ست؛ین نکمم یچ اشتباهیار شده و هکبالفاصله آش شود.  یده مید یهدف به راحت - 3سطح  •

 شود؛  ید جستجو شود اما از دست داده نمیهدف با شود.  یده مید یبه راحت هدف نسبتا - 2سطح  •

مجاز  ییه از زمان پاسخگوک یق و طوالنیدق يهدف تنها پس از جستجو دن هدف دشوار است.ید - 1سطح  •

 شود. یدا میفراتر است، پ

                                                      
1 Zoom 
2 Focus  
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 شود.  یده نمیهدف اصال د - 0سطح  •

ستم یرد سکعمل يبرا یار مهمیرش هشدار، معیا پذیار رصد مزاحم تا رد مربوط به پاسخ ناظران از لحظه هشد يبند زمان

ستم گنجانده ید در مشخصات سیستم هشدار دارد و بایر موانع مرتبط با سیبه تاخ یاست. زمان پاسخ قابل قبول بستگ

اربر وابسته کبه  يحدج تا یشود.  نتا  یه میتوص 2و  1ن سطوح پاسخ یز بین آستانه تماییتع يبرا ين زمان بندیشود. ا

 خواهد بود.

  ز قابل قبول است.یستم نیرد موثر سکعمل يبرا 2اما سطح است  3هدف در سطح  یابیده آل، ردیاگرچه، در حالت ا

 اذب و مزاحمک يهشدارها  - 2 - 21 - 6 - 3

اربر کاذب بودن هشدار توسط کا ینادرست  یاذب انجام شود تا زمان اعالم قطعکد بدون سوژه و با اهداف یها با  آزمون

اس یره باشد. مقیسه زباله و غکی، یکیمانند سطل زباله پالست ين است شامل مواردکمشخص شود. اهداف مزاحم مم

 :استر یبه شرح ز يشنهادیپ یازدهیامت

 ، اعالم شود؛ياربرکشده در الزامات  در زمان مشخص یبه درست "نبود هدف"ت یه وضعک یزمان – 2سطح  •

 شود؛ یدر خارج از زمان پاسخ اعالم م یبه درست "د هدفنبو"ت یه وضعک یزمان – 1سطح  •

 شود.  یوجود ندارد اعالم م یچ هدفیه هک یوجود هدف زمان – 0سطح  •

 م زمان پاسخیتنظ  - 3 - 21 - 6 - 3

ر ین است تحت تأثکر بوده و ممیان پذکد امیبا ين زمان بندیا ن شود.ییبردار تع  د توسط بهرهیزمان پاسخ قابل قبول با

 رد:یر قرار گیعوامل ز

 شده توسط موانع؛ جادیر ایتأخ •

 ن؛یشده توسط دورب محدوده/حجم مشاهده •

 رفته شوند؛یو پذ یید شناسایه باکه حق حضور در منطقه را دارند) ک يتعداد اهداف مزاحم (مانند، افراد •

 د جستجو شود؛یه باک ییشگرهایتعداد نما •

 ها؛  نیدورب یضرورت انتخاب دست •

نترل که تمام منطقه هشدار کنان حاصل شود ی، تا اطمیبعد از هشدار بررس دیه باک یر مختلفیتعداد تصاو •

 است؛ شده

 منطقه. یک ينترل از راه دور به منظور جستجوکواحد  یکها با   نیاز دورب یکنترل هر کضرورت  •

نترل، کخوب اتاق  ین، طراحیدورب ییو جانما ییروشنا ستمیسق یدق یه با طراحیا دو ثانی یکتر از  مک ییگو زمان پاسخ

ت چرخش، بسته به سرعت یبا قابل يها نیدر دورب است. یابی  اربر با تجربه قابل دستکق و ین ثابت دقیدورب يها  ستمیس

با  ییها  ستمیتر باشد. در س شیا بیه یثان 30ن است کوس و منطقه مورد جستجو، زمان پاسخ ممکت، زوم و فوکحر
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در  تر مجاز باشد. یطوالن ين است زمان جستجوکند، ممک یجاد میمجاز ا ریورود غ يبرا را یار طوالنیر بسیه تأخک یموانع

و جستجو  ییده شدن، از منطقه شناسایمجاز بتواند بدون د رین است ورود غکرود، مم یه جستجو از دست مک یهر زمان

گر  شیدرصد ارتفاع صفحه نما 10اهداف  طور مطمئن با توان به یاز را نمیمورد ن ییشناسا  ه زمانک يند. در مواردکعبور 

 مشخص شود. يتر ه هدف با درصد بزرگکاز باشد ین است نکدست آورد، مم به

 ت چرخشین با قابلیآزمون زمان پاسخ دورب  - 4 - 21 - 6 - 3

ستم مشخص یس ییزمان پاسخگو يریگ اندازه يبرا یانکد میت، بایو اطالعات مربوط به سا ياربرکالزامات  ستیل   کاز چ

د با ین آزمون باینصب شود،  بنابرا یانکن است در هر مکدهد مم یپوشش م یاتیه منطقه را از نظر عملک ینیشود. دورب

باشد،  ییا حالت مبنایشده  میش تنظیط از پیشرا ين دارایآغاز شود. اگر دورب یمحدوده افق ين در انتهایم دوربیتنظ

هدف با لباس مناسب  یکباشد.    ستمیس ییزمان پاسخگود ی)، باكت پاریت (موقعین موقعیان هدف از اکن مییزمان تع

اربر، که ک یگنال هشدار شروع شود. زمانیس یکد یرد. سپس بایشده قرار گ ت توافقیاربر در موقعکد بدون اطالع یبا

ن آزمون یادداشت شود. اید یمشخص شود با یان هدف به درستکه حضور و مکند کت یهدا یتین و لنز را به موقعیدورب

 يها برا  نیه دوربیر زاوییشروع شود. اگر تغ ين در حالت استراحت عادیو دورب یانونکم لنز در حداقل فاصله ید با تنظیاب

 یلیخواهد داشت. اگر سرعت چرخش خ يادیش زیاحتماال افزا ییباشد، زمان پاسخگو يتمام منطقه ضرور يجستجو

بهبود  ين است براکنخواهد بود. مم یابیاربر قابل ردک ياهداف براا صحنه شلوغ باشد، احتماال یف یضع ع باشد، نوریسر

 شده الزم باشد. اصالح يجستجو يا الگویندتر کت کهدف، حر یابیاحتمال رد

 ناظر يارسازیهوش  - 5 - 21 - 6 - 3

ن ینترل هشدار. در اکش و یستم پایرد. مثال با استفاده از سکن ییناظر تع يار سازیجهت هوش ید روشیدر زمان آزمون با

ه ک یها، هنگام ستمیاز س یدر برخ شود    یسر میم هدف میا خاموش بودن بخش هشدار به هنگام تنظیان فعال کام صورت

دهد نگاه  یه منطقه هشدار را پوشش مک ییها  نیدورب یکشود تا هر  ید، از ناظر درخواست میآ یزنگ هشدار به صدا در م

ن یهمه ا يو جستجو شود. زمان پاسخ شامل انتخاب و جستجومانع مشاهده  یکن است هر دو طرف کن ممیچن ند. همک

 .استر یتصاو

 یابیان آزمون ردکم  - 6 - 21 - 6 - 3

ن یا شود.  ین مییت هر مجموعه تعین بخش امنیتوسط مسئول یو نقاط ضعف احتمال یان آزمون، نقاط حمله احتمالکم

عنوان اطالعات  د بهین بایباشد. بنابرا یتیامن ستمیس یکردن قفل کباز  يبرا يدیلکن است کج آن ممیها و نتا  آزمون

بردار   ، مطلع شود، اما بهرهيد از زمان آزمون و راه اندازیستم بایس ي، مجريانداز  آزمون راه يشود. برا يبند حساس طبقه

شود.  یانجام منتراست کط اندازه و ین شرایها در بدتر  را انجام دهد. آزمون يتر شیب يها  تواند در صورت لزوم، آزمون  یم

 ند.ک یجاد میاهداف ا يبرا یمکنتراست کنه، یزم ه پسک ییا جایا شلوغ یخته یف، صحنه به هم ریضع در نور
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 نتراست بهتر هدف است.ک يبرا ییا بهبود روشنایتر  جاد اهداف بزرگیمجدد و ا یجهت طراح ین آزمون فرصت مناسبیا

 استتار هدف  - 7 - 21 - 6 - 3

 یابیرد   آزمون يلباس برا ن است بپوشد باشد. نوعکه مهاجم ممکچه  ه آنیو شب یط محلید مناسب شرایلباس سوژه با

ن است کستم، ممیرد سکامل صحت عملکنترل ک يبرا بردار در اسناد مناقصه مشخص شود.  د توسط بهرهیبا يانداز  راه

نامنظم  يتواند الگوها  یزمون مآ ياستتار امتحان شود. نوع استاندارد پوشش برا يها  از پوشش یالزم باشد انواع مختلف

ل به زرد یما يا  ره و قهوهیسبز ت يها  رد رنگیتواند مورد استفاده قرار گ  یه مکگر ید يها  باشد. رنگ 1خته استتاریگس ازهم

 شود.  یادداشت میهر نوع لباس  يج برایاست. نتا

  كآزمون با اهداف متحر  - 8 - 21 - 6 - 3

د با هدف یسوژه با یابیرد يها  ند. آزمونکعمل  یو ثابت به خوب كمتحر د بتواند در آزمون با اهدافیبا یتیستم امنیس

          شده در بخش هیارا يهر دو مجموعه آزمون، با استفاده از طرح درجه بند يج براینتا و ثابت انجام شود. كمتحر

 ر شود.کرد ذکط عملین شراید با بدتری، با3-6-21-1

 ط آزمونیشرا  - 9 - 21 - 6 - 3

د یها با ، آزمونيردکار عملیمع یکه یارا يم شود. برایتنظ ید به درستیستم بای، تمام سيانداز  راه   قبل از انجام آزمون

ت ید در موقعیا ناظر بایاربر کان کروزمره باشد انجام شود. در حد ام يننده استفاده عادک سکه منعک یطیتحت شرا

خود باشد.  "معمول"د در حالت یستم بایس يخود باشد. تمام اجزا يعاد يها  تیمعمول خود حضور داشته و مشغول فعال

 2نیافراگم دوربیو د وسکفواهش ک، یینما د در حالت استراحت خود با بزرگیم بایقابل تنظ يها  نیعنوان مثال، دورب به

خود قرار داشته باشد. هرگونه  يمات عادید در تنظیگرها با شیرد. نمایقرار گ يشده عاد میش تنظیط پیمطابق شرا

ست، یت معمول نیاز فعال یه بخشکگر،  شیردن صفحه نماکز یار ساده مانند تمک یک ی، حتستمیسرد کم عملیتنظ

بر  يرد عادکارکن ین است در حکه ممک یر بگذارد. هر عاملیجه آزمون تأثیبر نت ین است به طور قابل توجهکمم

 يگرها شین است مجبور باشد نماکعنوان مثال، نگهبان مم رد. بهیگ د مورد توجه قراریر گذار باشد بایستم تاثیرد سکعمل

ط خاص ین است متناسب با شراکگرها مم شیرا انجام دهد. نما يگریف دیند تا بتواند وظاکر را بدون مراقبت رها یتصو

شود.   ینترل مکه وارد اتاق کد یخورشا نور ی یکاطراف، تراف يها اس نور از ساختمانکعنوان مثال، انع م شود، بهیتنظ

گر آب و هوا و یرگذار دیدهد. از عوامل تاث  یر قرار میج آزمون را تحت تأثینتا کاعالم انجام آزمون به ناظران، بدون ش

ط نامناسب در نظر یستم در شرایرد مطلوب سکد از دست دادن عملیزمان آزمون خواهد بود. اگر آب و هوا خوب باشد، با

                                                      
1 DPM: Disruptive Pattern Material   
2 Iris  
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 يها  تواند مشاهدات را در دوره  یه مکرگذار است ید تأثیه و جهت تابش نور خورشیشود. فصول مختلف سال بر زاو گرفته

 ند.کدشوار  یاد مانند ساعت شلوغیت زیفعال یبحران

 ستم در حالت زندهیآزمون س  - 10 - 21 - 6 - 3

ستم زنده یس یکعنوان مثال، در  ن باشد. بهکرممیط آزمون غیشرا یردن تمامکن است برآورده کل مختلف ممیبه دال

ن صورت قرار دادن یرد. در اکرفعال یتوان بدون اطالع محافظان غ  یرمجاز را نمیورود غ یابیه ردکن است یفرض بر ا

 ن خواهد بود. کرممیستم هشدار غیردن سکبدون خاموش  یابیهدف در  منطقه رد

 یابیج آزمون ردیجداول نتا  - 11 - 21 - 6 - 3

توان بر اساس جدول  یج را میش و جدول نتاید انجام شود، روش آزمایه باک ییها  در مورد نوع آزمون يریگ میبا تصم

رد کل عملیه و تحلیتجز يه براکرا  یجید تمام نتایبان بایثبت آزمون پشت ستمیسرد. جدول و کم یمشخصات آزمون ترس

 ه دهد.یاز است، ارایمورد ن

از  یکهر  يف آزمون جداگانه براید ردیهدف وجود داشته باشد، با یکاز  شیب يمنطقه برا یکاز به پوشش یاگر ن

 اهداف در نظر گرفته شود.

 مشخصات آزمون   -  41 -3 جدول 

 دست آمده  از بهیامت ناظر یپاسخ زمان ارتفاع هدف  آزمون انجام  د محلک
ا تمام محوطه تحت یآ

 پوشش قرار دارد؟
 ها و نظرات  ادداشتی

 شماره آزمون
ارتفاع چند درصد از 

ش ینما"ا یگر  شینما
 "داده نشده

ه و یثان يبر مبنا
 يگذار نشانه یچگونگ

 توسط ناظر

و ثبت:  0تا  3سطح 
امل، واضح، کوضوح 

ر قابل یبدون وضوح،غ
 صیتشخ

 ریبله/خ
ات در ییش جزینما

 نقشه

 ییروز/شب و روشنا
 آب و هوا

 لباس
 ا ثابتی كمتحر

 يریستم نظارت تصویگر سید يها  آزمون  - 22 - 6 - 3

وست پ (روش آزمون یسوژه) و پ يل آزمون براکب (پروت   وستیمطابق پ يریستم نظارت تصویگر سید يها  آزمون

 شود.  یانجام م 21122-4ران به شماره یا یر) استاندارد ملیت تصویفکی

 گریات قابل توجه دکن  - 23 - 6 - 3

 د یدان دیم  - 1 - 23 - 6 - 3

د ید از دیتر نبا ند و به خاطر نصب آسانکط مد نظر، حاصل ید را در محین دیه بهترکباشد  يد طورین بایدورب ییجانما

 ر توجه شود.یات زکد به نین باید هر دوربیدان دیدرست م یابیارز يرد. براک یبهتر چشم پوش
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د در نظر یر بایین تغیر است. ایمختلف سال متغ يها  م شاخ و برگ درختان در فصلکشاخ و برگ درختان: ترا •

 ماند مشخص شود.  یم یه پشت شاخ و برگ مخفک يریزان تصویگرفته شود تا م

 يربرداریه در تصوکا موقت وجود داشته باشد ی یطیمح يط،  نورپردازین است در محک: ممينورپرداز •

 ر بگذارد.ین تاثیدورب

ر ین متغیاطراف دورب ین است نور دهکد: بسته به ساعات متفاوت روز و اوقات متنوع سال ممینور خورش •

 ر بگذارد.یتاث يبردار ریتصوباشد و در 

د و مختل شدن یشد ین است باعث نوردهکها مم ساختمان يها  مانند پنجره یاس نور: عواملکانع •

 شود. يربرداریتصو

د ین است دکراهنما مم يد االحداث مانند تابلوهایم جدیا دیموقت  يها  ، سازهي: مبلمان شهريمبلمان شهر •

 ند.کل مواجه کر را با مشین و تصاویدورب

ط آن را یت در محیو فعال ین است شلوغکمد نظر باشد مم يربرداریدر تصو یت موجود: اگر هدف خاصیفعال •

ت یمملو از جمع يدر ورود يجلو یاج است ولیاحت يچهره در ورود ییه به شناساک یند، مانند زمانکمختل 

 است.

ه ک ییها  نیدر تراز ارتفاع قد افراد نصب شود. دوربد ین بایاز است، دوربیچهره فرد مورد ن ییه شناساک یزمان •

 از چهره  ندهد. یاملکر شفاف و ین است تصوکشود مم  یباالتر از قد افراد نصب م

 ییروشنا  - 2 - 23 - 6 - 3

از است ین يتر شیب ییبرآورد شود. اگر نور و روشنا ییف نور و سطح روشناید بر اساس جهت، نوع طیط بایمح ییروشنا

 د مشخص شود:یر بایبا در نظر گرفتن موارد ز يمنابع نور یینوع، تعداد و جانما

 منبع نور؛ 1یرد نورسنجکو عمل يبهره نور •

 ا گسترده؛ی يا  ض، نقطهیا عری یکن: باریل محدوده تحت نظارت دوربکش •

 ها؛  نیدورب یفیت و پاسخ طیحساس •

 دهد؛  یل مکیه عمده محدوده تحت نظارت را تشک يمواد يبازتابش نور •

 ان برق؛یجر يالمپ پس از برقرار ینام ییدن به روشنایرس يبرا یزمانر یتأخ •

. به منظور داشتن يد يا ال بر یمبتن يها  المپ، مانند چراغ یو خراب یهنگکاز  یالمپ ناش یافت خروج •

چراغ ضرورت  ییجبران افت روشنا يبرا یزمیانکن است مکدر طول عمر چراغ مم ییسطح ثابت روشنا

 داشته باشد،

                                                      
1 Photometric Performance  
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را  يربرداریت تصویفکین یبهتر يارک یط احتمالیه در هر شراکانتخاب شود  يا  گونه  د بهیبع نور بامن •

 ر سازد؛یپذ انکام

ثر به حداقل کنسبت حدا نور وجود نداشته باشد. مکنواخت باشد و محدوده  یکان کد تا حد امیبا ییروشنا •

 باشد؛ا بهتر ی 4:1د یدر محدوده تحت پوشش هر صحنه با ییروشنا

با  ن شود، مثالیر دوربیت تصویفکید سبب اختالل در یها وجود دارد نبا ه احتمال نصب چراغک ینقاط •

د در ین نباید دوربین است. دیدورب يت نصب منبع نور باالین موقعید. بهتریدان دیدر م یجاد تابش حرارتیا

 د باشد؛یشد ينور يمعرض پرتوها

 ین در نظر گرفته شود. چون حشرات در مناطق خاصیمنبع نور و دوربن یمتر ب 2حدود    بهتر است فاصله •

 ند؛کجاد یر ایور در تصوک ي  توان نقطه  ین میدورب یکیها در نزد شود و تجمع آن  یبه دور منبع نور جمع م

 از سوژه تحت نظارت نصب شود؛ یمک ي  د در فاصلهیمنبع نور با •

افراد حاضر در محل نزند.  یینایبه ب یبیه آسکرد یقرار گ یتید در موقعیموجود با يها  ییتمام روشنا •

 ند؛کت ین قاعده تبعید از ایست هم باید انسان نید   آن در بازه يف نوریه طک یمنابع

اء یافراد و اش ییشناسا ينتراست براکثر کجاد حدایرد. چون هدف اکاء توجه یبه اش ید به جهت نور دهیبا •

 نه متفاوت باشد؛یر پس زمیها با تصو آن ییه روشناکحاصل خواهد شد  یها تنها زمان آن ییاست و شناسا

صورت  ات را بهیه جزئکباشد  يا گونه  د بهیبا ییص اهداف، روشنایو تشخ ییق، شناسایدق یبازرس يبرا •

امل در جهت صورت باشد و صورت را کد به صورت یفرد، نور با یکص چهره یتشخ يق نشان دهد. برایدق

 ند؛کامال روشن ک

ر یپارچه شدن تصو یکتواند در   یشود م  یه به تناوب روشن و خاموش مک ییها و چراغ یمیدا يها  ییروشنا •

 ر بگذارد؛یتاث

 من باشد؛یها ا به آن ید دسترسیها با ض المپیتعو يبرا •

 ره؛ید مانند باران، مه و غیدان دیبر م یطیرات محیتأث •

استفاده  مادون قرمز يها  نیا دوربی/و مادون قرمز يها  نکاز نورافتوان   یتر م شیب ییاز به روشنایدر صورت ن •

 رد؛ک

 یاز نورده يریش دامنه نور مادون قرمز و جلوگیافزا يتوان برا ینامتقارن را م یکبا اپت يمنابع نور •

 رد؛کناهمگون استفاده 

افراگم یع با دیسر يا لنزهایت باال یبا حساس يها  نیتوان از دورب  یم یاز به نور اضافیاز ن يریجلوگ يبرا •

 رد.کبزرگ استفاده 
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  يساز رهیذخ  - 3 - 23 - 6 - 3

نان از یر براورد شود. حصول اطمیضبط تصاو ياز برایمورد ن يساز رهیذخ يد فضایبا يرینظارت تصو ستمیسقبل از نصب 

جاد یا یتیآن محدود يا زمان ماندگاریشده  ر ضبطیت تصویفکیبوده تا در مورد  یاتیار حیدر دسترس بس یافکت یظرف

 نشود. 

 است: ان شدهین بخش بیدر ا يریستم نظارت تصویس یکاز در یمورد ن يساز رهیت ذخیرگذار در ظرفیعوامل مختلف تاث

از  یشود و تابع  یه ثبت مکاست  يریدهنده  اندازه متوسط هر تصو ن مقدار نشانی: ا1ریم تصویاندازه فر )1

ا یر یتصو يشده بر رو اعمال يزان و نوع فشرده سازیو م )2ونیزیا خطوط تلویسل یکر (بر حسب پیوضوح تصو

 و خواهد بود.یدیدنباله و

 يها زان دادهیرگذار بر مین از عوامل تاثیدورب یکه توسط یشده در هر ثان ر ثبتی: تعداد تصاو3هیم در ثانیفر )2

 هک یشده باشد. در صورت نییتع ياربرکسند الزامات  2د در سطح یه مورد نظر بایم در ثانیاست. نرخ فر د شدهیتول

از  یر باشد. در برخیتواند متغ  ین مقدار میت فعال شود، اکص حریتور تشخکا دتی ین با هشدار خارجیدورب

 وجود ندارد . یچ ضبطیه یتیا فعالیت کص حریها تا تشخ  ستمیس

نشده و  ییشناسا یتیه فعالک یزمانه تا یم در ثانیفر 1 ن، مثالییپا مین است ضبط مداوم با نرخ فرکگر، ممید یدر برخ

ن یدر ا رد.یه صورت گیم در ثانیفر 12 م باال، مثالیاز ضبط با نرخ فر یوتاهکشده مدت  ص دادهیتشخ یتیه فعالک یزمان

ساعته محاسبه  24 یاتیدوره عمل یکشده در  ینیش بیپ يها  كن تعداد محریمقدار متوسط با تخم یکد یصورت، با

 شود. 

  مثال:

 هیم در ثانیفر 1                                                                        (RS) : استانداردنرخ 

 هیم در ثانیفر 12                                                                    (RT) :صینرخ زمان تشخ

 قهیدق 3                                                                         (T) :صیتشخ یزمان دوره

 10                                                 (N) :در شبانه روز ینیص تخمیتعداد تشخ

 قهیدق 30                                                  (N×T):ص روزانهیتشخ يها  قهیتعداد دق

 RT×60×30(    21600(ص: یشده در زمان تشخ دیم تولیتعداد فر

 قهیدق 1410 قه)                  یساعت و سه دق 23( :با نسبت استاندارد يساز رهیق ذخیتعداد دقا

   RT×60×1410(                               84600(شده در زمان استاندارد:  دیم تولیتعداد فر

             106200 )                                   21600 + 84600( :شبانه روزشده در  دیم تولیل فرکتعداد 

                                                      
1 Frame Size  
2 TV Lines  
3 FPS: Frames Per Second   
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 ه                           یم در ثانیفر 2/1 )                       106200ه در شبانه روز / یه (تعداد ثانیم در ثانیتعداد متوسط فر

 است. مشخص شده ياربرکه در الزامات ک ستمیسل ک يمورد استفاده برا يها  نین: تعداد دوربیتعداد دورب )3

مشخص  ياربرکه در الزامات کدر شبانه روز  يریستم نظارت تصویت سیرد: ساعات فعالکارکساعات  )4

 است.  شده

 ره بماند.ید ذخیر بایه تصاوک ياربرکشده در سند الزامات  ر: مدت زمان مشخصیداشت تصو دوره نگه )5

 ر است:یه شرح زی يساز رهیذخ ين مقدار فضایتخم يبرا یلک: فرمول يساز رهیت ذخیریمد )6

 )KBر(یاندازه تصو× ه یم در ثانیفر ×ن یتعداد دورب  × در شبانه روز يارکساعات  ×3600 )
 000̦̦̦000̦1  )1 -3( (× ر  یتصو يدوره نگهدار

 
م مشخص یت در هر فریلوباکی 20ت یفکیر با یثبت تصاو يبرا یمجموعه نگهبان يبرا يریستم نظارت تصویس یکمثال: 

 است. شده

 ن است.یعدد دورب 8 يستم دارایعدد و س 12ه یم در ثانیفر تعداد

 است. ن شدهییروزه تع 31داشت  و دوره نگه يروز ر بصورت شبانهیثبت تصاو

 یتیترابا 6سخت  کسید یکستم ین سیا يت (برایگابایگ 5142از برابر است با یمورد ن يساز رهیت ذخیظرف مقدار

 تواند استفاده شود) یم

 يبرا يگرید ين است به استراتژکاز است و ممیها مورد ن  داده يدار نگه يبرا يادیز يشود فضا  یه مشاهده مکطور  همان

اهش نرخ کا یها   نیاز دورب ير در تعدادیت تصویفکیاندازه/اهش ک ن صورتیاز باشد. در این يساز رهیاهش حجم ذخک

شروع ضبط  يت براکص حریتشخ يتورهاکگر استفاده از دتیروش د تواند اعمال شود.  یها م نیاز دورب یم در برخیفر

 ر است.یتصو

 يریستم نظارت تصویس یلیمکمستندات ت  - 24 - 6 - 3

د اطالعات نصب، ین بایچن امل و بدون ابهام باشد. همکد مختصر، یبا يریستم نظارت تصویس يمستندات مربوط به اجزا

 ه شود.یستم ارایس يدار و نگه يبردار  ، بهرهيانداز راه

رد نادرست را به که احتمال عملکباشد  يا  د به گونهیبا ستمیس ياز اجزا یکرد هر کمربوط به عمل يها  دستورالعمل

 حداقل برساند.

 ر باشد:ید شامل موارد زیبا يریستم نظارت تصویس يمستندات اجزا

 نصب؛ يدستورالعمل/راهنما  •

 :یمشخصات فن •

( 3600 × 24 ×  8 × 12  ×20 
5142=31   ×) )3- 2(  000̦̦̦000̦1 
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o ؛يردکمشخصات عمل 

o زات؛یالزامات تجه حداقل 

o ؛یطیحداقل الزامات مح 

o آن انطباق دارد؛ يه با اجزاک ياستاندارد 

 ؛يدار و نگه ینحوه بازرس •

 ننده؛ک نیا تامینام سازنده  •

 نام نصاب، در صورت لزوم؛ •

 زات؛یشرح تجه •

 باشد)؛ یگواه يد داریه باک ییاجزا ي(برا یا عالمت مرجع صدور گواهینام  •

 .یطیمح يبنددسته •

و  یبیمدت زمان تقر يد براین مستندات بایچن . هماست یاربر الزامکستم به یس يدار ه مستندات مربوط به دوره نگهیارا

 ند:که یر را در صورت وجود ارایاز موارد ز یکصدور هر   روش

 قه؛یدق 15ن تا یشده هر دورب ضبط يها  داده •

 ساعت؛ 24ن تا یشده در هر دورب ضبط يها  داده •

 ستم.یموجود در س يها  تمام داده •

 يها  یکتحر يها  تین اولویین روش تعیچن د در مستندات مشخص شود. همیبا یکستم به هر تحرینش سکر وایزمان تأخ

 ه شود.ید توسط سازنده در مستندات ارایهشدار با

  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس یحطرا  - 7 - 3

ا موارد ینترل به اشخاص کمنطقه تحت  یکا خروج از یجهت صدور اجازه ورود و/ یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس

 شود.  یرمجاز استفاده میا موارد غیا خروج افراد ین ممانعت از ورود و/یچن مجاز و هم

 ر است:یشامل موارد ز یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس یک ياجرا

 ؛یتیامن يو درجه بند کسیر یابیالف) ارز

 ستم و اجزاء؛یب) انتخاب س

 ؛یاتی) مالحظات عملپ

 ستم؛ی) نصب ست

 ستم؛یل سی) تحوث

 ستم.یس يدار و نگه يبردار ) بهرهج
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  هکتحت شب یکیترونکال ینترل دسترسکستم یدرگاه مجهز به س یکاز  یلک يشما   - 27 -3 شکل

 ت ین درجه امنییتع  - 1 - 7 - 3

 یکه درجه کشود   یم يت مختلف طبقه بندیبه چهار درجه امن یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس يردکالزامات عمل

ا درگاه ورود و خروج به صورت ی یهر نقطه دسترس يد برایت باین است. درجه امنین و درجه چهار باالتریتر  نییپا

 ف شود. یجداگانه تعر

اربران ک يبرا ین است دسترسکت، ممیهر درجه امن يند. براکر ییا شب تغیتواند با توجه به زمان روز   یم يبند  درجه

و  یید جانمایبا ین در هر طراحیتر مجاز نباشد. بنابرانییاربران سطوح پاکتوسط  یسطوح باالتر مجاز باشد، اما دسترس

 د شود.یمشخص و در مستندات ق ینترلکت هر نقطه یدرجه امن

حمله مهاجم  يهااز به حفاظت دارد و حسب دانش/مهارت و روشیه نک ییهاییبر حسب ارزش دارا کسیسطوح ر

 است: شده ینترل تردد در ادامه معرفکستم یت سیمختلف امن يها  درجهشود.  یف میتعر

  کسیم رکت: یامن یکدرجه   - 1 - 1 - 7 - 3

در دسترس داشته باشد. هدف از  يمحدود يبرخوردار باشد و ابزارها یمکرود مهاجم از دانش   ین درجه انتظار میدر ا

دارد و مهاجم در صورت حضور هر  يها، ارزش محدود  ییر انداختن نفوذ است. دارایو به تأخ یستم، بازدارندگینصب س

 د.یشکر حمله دست خواهد کدر هنگام حمله احتماال از ف يفرد

 رد.یگ  یم يجا يبند ن درجهیها در ا مانند هتل ین عمومکاما

 م تا متوسطک کسیت: ریدرجه دو امن  - 2 - 1 - 7 - 3

ابزار و  ين دارایچن نترل تردد داشته باشد. همکستم ینسبت به س یرود مهاجم دانش متوسط  ین درجه انتظار میدر ا

مهاجم است.  یابیر انداختن حمله و ردی، تأخین بخش بازدارندگیستم در ایزات قابل حمل باشد. هدف از نصب سیتجه
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ر حمله دست کن است از فکمم ییدارد و مهاجم در صورت وجود احتمال شناسا يها ارزش باالتر  یین درجه، دارایدر ا

 شد.کب

 رد.یگ  یم ين درجه جایدر ا کوچک يها و فروشگاه يادار يها  ساختمان

 ادیز کسیمتوسط تا ر کسیت: ریدرجه سه امن  - 3 - 1 - 7 - 3

از  یاملکمجموعه  ينترل تردد است و داراکستم یدر رابطه با س ینسب یتبحر و دانش فن ين درجه دارایمهاجم در ا

ر انداختن حمله، ی، تأخین بخش بازدارندگیستم در ایقابل حمل است. هدف از نصب س یکیترونکزات الیابزارآالت و تجه

و  ییر صورت وجود احتمال شناسادارد و مهاجم د ییها ارزش باال  ییمهاجم است. دارا ییبه شناسا کمکو  یابیرد

 شد.کر حمله دست بکن است از فکمم يریدستگ

 رد.یگ  یم ين درجه جایدر ا یو مال ی، صنعتیتیریمد يها ساختمان

 ادیز کسیت: ریدرجه چهار امن  - 4 - 1 - 7 - 3

است. مهاجم  يزیر برنامه يبرا یاملکمنابع  ينترل تردد بوده و داراکستم یامل به سکتسلط  ين درجه دارایمهاجم در ا

 . است ینترل دسترسک يها  ستمیس ياجزا ینیگزیل جایزات از جمله وسایاز تجه یاملکمجهز به مجموعه 

ها  یی. دارااستمهاجم  ییبه شناسا کمکو  یابیر انداختن حمله، ردی، تأخین بخش بازدارندگیستم در ایهدف از نصب س

 شد.کر حمله دست بکن است از فکمم يریو دستگ ییدارد و مهاجم در صورت وجود احتمال شناسا ییار باالیارزش بس

دات یز تولکق و توسعه و مرایز تحقک، مرایمهم دولت يها  ، ساختمانیز نظامکت باال مانند مرایبا حساس يها ساختمان

 رد.یگ  یم ين درجه جایخاص در ا

  یطیط محیبر اساس شرا یکیترونکال ینترل دسترسک يها  ستمیس يبند  دسته  - 2 - 7 - 3

 رد:یگ  یر قرار میز یطیمح يبند  از دسته یکیدر  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یاجزاء س

 ساختمان  ي/اداریونکمس يزات داخل فضایتجه -یک یطیدسته مح  - 1 - 2 - 7 - 3

شود،   یحفظ م یه دما معموال در محدوده خاصکساختمان است  یداخل يا فضای/بسته و ي، شامل فضایک یطیدسته مح

 .يا اداری یونکمس يها  مانند واحد

 ر باشد.یوس متغی+ درجه سلس40+ تا 5ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

  یعموم -بسته  يفضا -دو  یطیدسته مح  - 2 - 2 - 7 - 3

ه در آن به یستم تهویه سک ییها  ان، انبار و محلک، پل  ست، مانند راهرو، سالنیشده ن نترلکها معموال دما   طین محیدر ا

 ند.ک  یار مکصورت متناوب 
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 وس است.ی+ درجه سلس55تا  -10نیب   طین محیدما در ا

 ژهیط ویبسته با شرا يا فضایدار  سقف يها سازه -باز يفضا -سه  یطیدسته مح  - 3 - 2 - 7 - 3

 ییرات آب و هواییامل در معرض تغکساختمان است اما به صورت  یداخل يستم خارج از فضایاجزاء س   طین محیدر ا

 ژه قرار دارد.یط ویبسته با شرا يا در فضای/قرار ندارد و

 ر باشد.یوس متغیدرجه سلس +55تا  -25ن ین است بکمم   طین محیدما در ا

 یعموم -باز يفضا -چهار  یطیدسته مح  - 4 - 2 - 7 - 3

 است. ییآب و هوا يها راتییامل در معرض تغکستم به صورت یاجزاء س   طین محیدر ا

 ر باشد. یوس متغی+ درجه سلس70و  -25ن یب ن استکمم   طین محیدما در ا

ن بخش است. یشده در ا عنوان یطیط محیشرا يبرا ینه عمومیشینه و بیمکر یان شده، مقادیب ییدما يها بازه -يادآوری

ستم در نظر یس ياجرا يدات الزم براید تمهیشده باشد، با خارج از محدوده عنوان یطیط محیه شراک یدر صورت

 ینیب شیپ یط دما و رطوبت بحرانیح آن در شرایرد صحکارکزات جهت یدر انتخاب تجه یافکحظات شده و مال گرفته

 شود.

 ستم و اجزاءیانتخاب س  - 3 - 7 - 3

نترل ورود و خروج ک يازهایت با در نظر گرفتن نید درجه امنیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یهر نقطه از س يبرا

ت مختلف استفاده یاز درجه امن یهر نقطه دسترس يتوان برا  یم یکیترونکال ینترل دسترسکستم ین شود. در سییتع

ت را ین درجه امنیالزامات باالتراست ت یدرجه مختلف امن يه داراک ینقاط دسترس كمشتر يها  د بخشیرد اما باک

 ند.کبرآورده 
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  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یت در سیاز انتخاب درجه امن یمثال   - 28 -3 شکل

 .ستینمجاز  ینترل دسترسکستم یس یکش از یتوسط بنترل هر درگاه ک

  یاتیمالحظات عمل  - 4 - 7 - 3

ردن کو مشخص  كبردار جهت در  ردن با بهرهکبه منظور مطرح  ییها  شامل دستورالعمل یاتیمالحظات عمل

سامانه  یتیهر درجه امن يبرا ياجبار يردهاکد در ارتباط با عملیها با  ن دستورالعملیاست. ا یینصب نها يها  يازمندین

 شود. یبررس

 رهنمودها  - 1 - 4 - 7 - 3

 د در نظر گرفته شود:یبا یاتیر در مالحضات عملیموارد ز
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 سازنده؛ يها  هیتوص )1

 د(ها)؛یتهد )2

 از به حفاظت دارد؛یه نکخاص  يها  ییدارا )3

 شود؛  یه در محل/ساختمان انجام مک ییها  تیفعال )4

 نترل تردد؛کستم یعلت نصب س )5

 ؛یهر نقطه دسترس يت برایدرجه امن )6

 )؛یدوره زمان یکاربر (تعداد افراد در کجم  )7

ابل کرساخت یه، زیه ثانویاز به منبع تغذیط خطا (مثال نیدر شرا ینترل دسترسکستم یاز س يبردار  بهره )8

 ره)؛یزات، قطع ارتباط و غیتجه

 اب؛یاربران توان ک يبرا ینترل دسترسک )9

 ره)؛یو غ ، حفاظت در برابر آتشياضطرار يها  ی(مانند خروج یمنیالزامات ا )10

 محل؛ یسیترومغناطکو ال یطیت در برابر اثرات محیو مصون یطیط محیشرا )11

 نسول؛کش یپا يبرا یابیباز يها  ، برنامه1یافزونگ )12

 ش)؛ینسول پاک، ياربرکنترل، رابط کزات (واحد یمحل تجه )13

 ره)؛یزه، آموزش و غیاربران (انگکت کمشار )14

 آموزش اپراتورها؛ )15

 ابل؛کثر طول کابل، حداکابل، نوع ک يرهایمس )16

 رد)؛کت، عملیر بودن، امنینان پذی(در دسترس بودن، اطم یارتباط 2يوندهایپ )17

 تور تمپر؛کدت )18

 روش گزارش هشدار/اخطار؛ )19

 نندگان)؛کدینان و بازدکارکپرسنل ( یاتیت عملیظرف )20

 نندگان؛کدیت بازدیریمد )21

 س)؛ینش به زور (مانند پلکوا يروین نییتع )22

 ه؛یله نقلیبه وس یدسترس )23

  هر زون منطقه. ي(مجوز) برا یدسترسسطوح  )24

                                                      
1 Redundancy 
2 Links 
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 یالزامات قانون  - 2 - 4 - 7 - 3

قابل اجرا از جمله موارد  یو سازمان ی، ملین المللیب یالزامات نظارت یکیترونکنترل تردد الکستم یس يو اجرا یدر طراح

 د در نظر گرفته شود:یر بایز

 اب؛یافراد توان  ياقدامات الزم برا )1

 ؛یم خصوصیها و حر  ن حفاظت از دادهیقوان )2

 ع؛یمقررات خاص صنا )3

 .يط اضطراریمن در شرای، خروج ایمنیسالمت و ا )4

 صیتشخ  - 3 - 4 - 7 - 3

 ر در نظر گرفته شود:ید موارد زیص بایتشخ يها  زات و روشیهنگام انتخاب تجه

ط یاربر مورد انتظار، محک یکشامل استفاده آسان، تراف ياربرک يص برایزات تشخیمناسب بودن تجه )1

 ره؛یزات و غیو طول عمر مورد انتظار تجه یاتیعمل

 ).یها (چند عامل از روش یبکیا تری یکومتریارت، بکد، کص، مانند استفاده از یتشخ يها روش )2

 ستمیت سیریمد  - 4 - 4 - 7 - 3

ر در ید موارد زیمنان ضرورت دارد و بایرد مستمر و قابل اطکستم به منظور حفظ عملیت سیرینترل تردد، مدکدر سامانه 

 نظر گرفته شود:صورت لزوم در 

، يربندیک، پیت حقوق دسترسیریت اعتبارنامه، مدیری، مدیسینو  (برنامه ستمیت سیو مسئول يبردار  بهره )1

 ت هشدار در روز و شب)؛یریمد

 ستم؛یس يها و آموزش اپراتورها  مهارت )2

 ؛یگزارش ده )3

 ؛يریگ بانیو پشت یگانیروش با )4

 نده؛یآ ینیش بیو پ یفعل يازهایبا در نظر گرفتن ن یاربران و سطوح دسترسکتعداد  )5

 ره)؛یس و غیت سرویت، قابلیریاربر، مدکار (کسهولت  )6

 ره)؛یستم، هشدار، و غیش، ورود به سیالزامات اعالم (مانند نما )7

 ستم؛یت دستگاه ثبت ورود به سیظرف )8

 ره)؛یه و غیها، ارا  هیان، روکاعالم (م یاتیتوابع عمل یهماهنگ )9

 ده گرفتن.یردن/نادکلغو  )10
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 ینقاط دسترس  - 5 - 4 - 7 - 3

 ر در نظر گرفته شود:ید موارد زیبا یح نقاط دسترسیصح يانداز نصب و راه يبرا

 گرها؛ الزامات نشان )1

 ط خطا؛یرد در شراکعمل )2

 ره)؛یو غ يارک ر عوامل مرتبط (مانند خطر خرابیسا )3

 ؛یکیزیام فکاستح  )4

 ساختار ساختمان؛ )5

ط یت، ظاهر، محیها، زبانه قفل (سطح امن  ، مانند قفلیمناسب جهت نقطه دسترس يها  كانتخاب محر )6

 ات، الزامات متناسب با ساختار موجود)؛ی، زمان پاسخ عملیاتیعمل

 ره)؛ی، حفاظت در برابر آتش و غياضطرار يها  ی(مانند خروج یمنیالزامات ا )7

 ؛یش نقطه دسترسیپا )8

 )؛يا چند نفر (منفرد سازیزمان دو  از ورود هم يری/جلوگییشناسا )9

 به حالت بسته (مانند آرام بند)؛ ینقطه دسترس یبازگرداندنروش  )10

 ،...)؛یمن در برابر خرابیدر صورت قطع برق (ا یاتیعمل يربندیکپ )11

 اب؛یر مناسب افراد توان یتداب )12

 ل؛یتحو ياقدامات خاص برا )13

 نترل؛کبه منطقه تحت  یمنته ینقاط دسترس يبرا یتیامن يبند  طبقه )14

 ره)؛یو غ يبصر یر، بازرسیسه تصویص فلز، مقای(وزن، تشخ یاضاف یصی/تشخیابیاقدامات رد )15

 نترل شده)؛کشده، منطقه  ي، زمان بندی(منطق کب پس یآنت )16

 ردن؛کده گرفتن/ لغو یناد )17

 هشدار تهاجم؛ )18

 اربر؛کدو  یط دسترسیشرا )19

 حضور. یبررس )20

  گرید يها  ستمیارتباط با س  - 6 - 4 - 7 - 3

، يریستم نظارت تصویستم هشدار، سیگر مانند سید يها  ستمینترل تردد با سکستم یس ه الزم استک یدر مواقع

 رد:یر مورد توجه قرار گید موارد زیره مرتبط باشد باینترل آسانسور و غکام، کنتری، ایتیریمد يها ستمیس
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 ؛یارسال يها  ت دادهیر بودن و امنینان پذی، در دسترس بودن، اطمیارتباط يوندهاینوع پ )1

 ه؛کرساخت شبیالزامات ز )2

 خاص مانند احضار آسانسور، انتخاب طبقه و مقصد؛ یاتیدستورات عمل )3

 نترل آسانسور.کگزارش دستورات مرتبط با  )4

 ستمینصب س  - 5 - 7 - 3

 اتیلک  - 1 - 5 - 7 - 3

 یاتیت عملیبا امن يها انکد در میستم بایس ياجزا د در نظر گرفته شود.یبا یمنیات نصب، الزامات ایقبل از شروع عمل

ط ید با در نظر گرفتن شرایستم بایس يشود. انتخاب اجزاس نصب یو سرو يدار آسان جهت نگه یو دسترس یافک

 انجام شود. یطیمح

د ینان حاصل شود و در صورت وجود ابهام، بایگر اصمیدیکستم با یس يهمه اجزا يد از سازگاریدر هنگام انتخاب با

 ننده) اخذ شود. ک نیمشاوره مناسب (مثال با سازنده قطعات، تام

 يها  به زون ین شود. نقاط دسترسییتع کسیر یابید براساس ارزیاطق تحت حفاظت بامن يها  ت زونیامن يها  درجه

 ف شود.ین است تعرکجداگانه مم یهر زون سطح دسترس يا باالتر داشته باشد. برایت معادل ید درجه امنیمنطقه با

و  یبرآورده ساختن اقدامات سازمانه الزم است به منظور ک یرد خاصکستم را از هرگونه عملیبردار س  د بهرهیار باکمانیپ

ا یزمان دو  از ورود هم يریص/جلوگیمثال، تشخ يند. براکاجرا شود آگاه  سامانه حیرد صحکعمل يالزم برا یساختمان

 ).يرو  چند نفر (ممانعت از دنباله

 نصب يزیر برنامه  - 2 - 5 - 7 - 3

ه نصب ک یده انجام شود. در صورتیسازنده و توسط پرسنل آموزش د يها  د مطابق با دستورالعملیزات باینصب تجه

و  یید ضمن اخذ مشاوره الزم از سازنده، در اسناد نهایر نباشد، بایان پذکسازنده ام يها  هیمطابق با توص يزیتجه

 ساخت ثبت شود. چون

، یافکت ید از وجود ظرفیشود، با  یبردار استفاده م  ت بهرهیه) موجود در ساک(شب یارتباط يها  رساختیه از زک یهنگام

 نان حاصل شود.یشده اطم ت انتخابیدرجه امن يرد و حفاظت مناسب براکعمل

جهت به حداقل  یرمجاز به عناصر داخلیغ یاز دسترس يریبه منظور جلوگ یلید به وسایسامانه با ياجزا يها  محفظه

ه هر جزء از ک  نیا ستم ویت سیبسته به درجه امن يارکمجهز باشد. الزامات حفاظت از دست يارک رساندن خطر دست

 تواند متفاوت باشد.  یقرار دارد، م یتیشده امن نترلکا خارج از منطقه یستم در داخل یس

ستم در منطقه تحت حفاظت در صورت نقص یبه س یان دسترسکدات الزم جهت امید تمهیستم، بایس يزیر هنگام برنامه

 ، فراهم شود.یا خرابی
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 يبرا يتر شید اقدامات بیاست، با یرعملیار غکن یه اک يرد. در مواردیقرار گ یتینترل امنکد در منطقه یه بایمنبع تغذ

 اتخاذ شود. یتینترل امنکمعادل منطقه تحت  یتیحفظ سطح امن

ن بار مورد انتظار در یتر شیسامانه را در ب يهمه اجزا یکیترکه مشخصات الکانتخاب شود  يا  د به گونهیه بایمنابع تغذ

 ند.کمول برآورده مع یاتیط عملیشرا

نفرات در نظر  یکثر ترافکبوده و با حدا یاتیزات سامانه عملیه تمام تجهکاست  یمعمول زمان یاتیط عملیشرا -يادآوری

 نترل وارد و خارج شوند.کتحت  یق نقاط دسترسی، از طریشده در مستندات طراح گرفته

 جداگانه باشد. یحفاظتله یمجهز به وس یمدار اختصاص یک يد دارایه بایمنابع تغذ

 رد.یمورد توجه قرار گ ید در طراحیآن با یه ارتباطکشب يستم و اجزایبان جهت سیه پشتیمنبع تغذ ینیش بیپ

ه ک ییها  كو محر یو لوازم جانب ینترل دسترسک) ياز واحد(هاین توان مورد نیت تامید قابلیبان بایه پشتیمنابع تغذ

 داشته باشد.) 42-3( شده در جدول مدت زمان مشخص يند را براک  یار مکمشخص  یاتیط بار عملیتحت شرا

 یکیترونکنترل تردد الکستم یاز جهت سیه مورد نیمنبع تغذ  -  42 -3 جدول 

 بانیه پشتیالزامات منبع تغذ
 ت مشخص شدهیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 الفیالزام الفیالزام - - یه اصلیمنبع تغذ یار سامانه در صورت خرابکادامه به 

 ساعت 4 بساعت  2 - - بانیه پشتین توان سامانه توسط منبع تغذیزمان تاممدت 

ننده توان باال) به ک ا مصرفیه برق متناوب و/یتغذ يدارا يها  كبان نباشد (مانند محرین منبع برق پشتیتواند شامل الزامات تام  یها م از عملگر یبرخ -الف 
 رد و در مستندات چون ساخت مشخص شود.یمورد توافق قرار گار کمانیستم و پیبردار س  ن بهرهیه بکنیشرط ا

 تواند قابل قبول باشد.  یم يتر وتاهکار کار و درج در مستندات چون ساخت زمان آماده به کمانیبردار و پ  در صورت توافق بهره -ب

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 بان داشته باشد.یه پشتیا چند منبع تغذی یکتواند   یم یکیترونکنترل تردد الکستم یس

بان در یه پشتیعنوان منبع تغذ تواند به  یم )42-3( ردن الزامات جدولکساختمان مشروط به برآورده  يمنبع برق اضطرار

 نظر گرفته شود.

 شود:  یر محاسبه میبان بر اساس زیه پشتیمنبع تغذ یاتیط بار عملیشرا
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 .یکیترونکنترل تردد الکزات سامانه یتجه یمصرف برق نام )1

من در ینوع ا كمحر يدارا یهر نقطه دسترس يات (باز و بسته شدن) در ساعت برایتعداد مورد انتظار عمل )2

 . 1یبرابر خراب

شده  ینیش بیپ يازهایو ن یمن در برابر خرابینوع ا يها  كزمان محر ثر تعداد مورد انتظار فعال شدن همکحدا )3

 بار.سامانه در اوج 

بسته نگه داشتن  يبرا یعنیار (کم یاز نوع دا یمن در برابر خرابینوع ا يها  كمحر يدارا يها  درگاه یتمام )4

 از دارد).یدرگاه به برق ن

ق) ی(مانند اعالم حر ياضطرار يها  ستمیر سیشده توسط سا د از خروج آزاد اعمالینبا یکیترونکنترل تردد الکستم یس

 ند.ک يریجلوگ

 یشک ابلک  - 3 - 5 - 7 - 3

در  یر احتمالییستم و هرگونه تغیان گسترش سکد امین فاصله انجام شود. بایتر  وتاهکد از یبا یشک ابلک يرهایمس

 و اجرا در نظر گرفته شود. یت در طراحیساختمان/سا

د. باش یتیو امن یمنی، ایطیگنال و متناسب با مشخصات محید با در نظر گرفتن افت ولتاژ و تلفات سیها با  ابلکانتخاب 

شده  ت فراهمیش ظرفیمن جهت افزایا  هیان حاشکمجاز باشد و در صورت ام  تید خارج از ظرفیابل نباکاز  يان عبوریجر

 باشد.

قابل دسترس  یا به راحتید پنهان شود یان باکنصب شود و در صورت ام یتینترل امنکد در مناطق تحت یبا یشک ابلک

 نباشد.

حفاظت مناسب باشد. در صورت  يد دارایقرار دارد، با يارک ا دستی یکیزیب فیخطر آسها در معرض   ابلکه ک يدر موارد

حفاظت شود. در  یکیانکابل و مانند آن از نظر مکت کا داید توسط لوله محافظ یابل باک، یکیزیب فیوجود خطر آس

. كشود (ر. ینیب شیآن پ ين مناسب براید اتصال زمیمحافظ از جنس مواد رسانا ساخته شده، با يه مجراهاک  یصورت

 ه).ینشرن یهم 1جلد 

شده در خارج از  نصب ینترل دسترسکستم یس ياز اجزا یکمتصل به هر  يها  میوتاه به سکا اتصال یاعمال اتصال باز 

نقطه  كرد محرکد منجر به عملینبا یتیشده امن نترلکاز خارج از منطقه  یا قابل دسترسی یتیشده امن نترلکمنطقه 

 شود. یدسترس

(مانند  يه اضطراریستم تخلینترل سکتحت  یرد نقطه دسترسکبه منطقه امن، ضرورت دارد عمل یدر موارد الزام دسترس

 شود. ینیش بیاز پیت مورد نین صحت اتصاالت متناسب با سطح امنیق)، تضمیاعالم حر

                                                      
1 Fail-Secure 
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له حفاظت در ید مجهز به وسیبانترل نصب شده، که در خارج از منطقه تحت کستم یس ياز اجزا یکه هر یمنبع تغذ

 وتاه باشد.کمقابل اتصال 

جاد یا یکیترکن است تداخل الکه ممک ییها  ابلکا یبرق  یه اصلکه در مجاورت شبکگنال ین و سییپا اریولتاژ بس يها  ابلک

 ه اجرا شود.ین نشریا 1جلد  2شده در فصل  انید مطابق با الزامات بیند، باک

 ستمیل سیو تحو يانداز راه  - 6 - 7 - 3

 يانداز  راه  - 1 - 6 - 7 - 3

توب کد به صورت میبا يانداز  . روش راهاست یشده با الزامات طراح ستم نصبید مطابقت سیی، تأيانداز ند راهیهدف از فرا

 ستم توافق شود.یبردار س با بهره

ستم و یس یطراح يها شده با دستورالعمل يانداز  نصب و راه يها، موارد و اجزا نان از مطابقت نصب، روشیبه منظور اطم 

انجام  یدانیم یبازرس یکد یو استثنائات مورد توافق) با یاتیعمل يها ها، دستورالعمل مستندات چون ساخت (شامل نقشه

 شود.

ستم را در رابطه با یرد سکعمل ید درستیت بایفرد صاحب صالح یکل، یستم و قبل از تحویامل سک يساز ادهیپس از پ

 ند:ک یر بررسیموارد ز

 فعال است؛ یسترسالف) نقاط د

 ح باشد؛یگرها صح شده توسط پردازش دیب) اطالعات تول

 دارد؛ یرد درستکها عمل  گرها و اعالم ) نشانپ

 ص است؛یها قابل تشخ  ستمیر سیتوسط سا یها به درست  امیشده و پ انجام یگر به درستید يها  ستمی) اتصال با ست

 شود؛  یانجام م یها به درست  ) اعالمث

 است؛ ه شدهیمربوطه ارا يها  و دستورالعمل ك) مدارج

 دهد.  یار خود ادامه مکستم به یبان دارد) سیه پشتیه منبع تغذک ییه برق (در جاهاک) در هنگام قطع شبچ

 موقت انجام شود. يها  تواند با داده  یها م  بردار ندارد. آزمون  بهره یبه ورود اطالعات واقع يازید نییو تأ يانداز  ند راهیفرا

 ستمیل سیتحو  - 2 - 6 - 7 - 3

شود  یه میستم است. توصیبردار س  و نصب به بهره یطراح يها  تکت از شریمسئول یستم به منظور انتقال رسمیل سیتحو

 ف شود.ین تعرین طرفیستم به طور شفاف بیس يط واگذاریشرا

 ر انجام شود:یستم با در نظر گرفتن موارد زیامل از سک 1یشید نمایبا

                                                      
1 Demonstration 
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 ن فصل؛یمطابق الزامات ا كاسناد و مدار یتمام هیارا )1

 ستم.یاز س يبردار  ت و بهرهیریآموزش مد )2

 ین دوره زمانیبردار تحت آزمون باشد. در ا  مدت زمان مورد توافق با بهره يد برایستم، سامانه بایل سیپس از اتمام تحو

 ند.کعمل  يد به طور عادیسامانه با

 ل موقت باشد.یو تحو يانداز  ند راهیاز فرا یعنوان بخش تواند به  یستم میدوره آزمون س

ستم یشده مطلع باشد و تطابق س ستم نصبیستم و سیس ین طراحیرات بیید از تغیبردار با  ل، بهرهیپس از اتمام تحو

ح یرد صحکنان از عملیاطم يبرا یافکو دستورالعمل و آموزش  كافت اسناد و مداریح آن، دریرد صحکشده و عمل نصب

 .ندکو امضا  یرا گواه یکیترونکنترل تردد الکستم یس

 ستمیس يو نگهدار يبردار  بهره  - 7 - 7 - 3

 ستمیس يبردار  بهره  - 1 - 7 - 7 - 3

 ند:کنان حاصل یر اطمید از انجام موارد زیستم بایبردار س  بهره

 اند؛  دهیاربران و اپراتورها آموزش دکالف) 

 است؛ ه شدهیاربران و اپراتورها اراک يها برا  ب) دستورالعمل

 است؛ ه شدهیت آموزش الزم ارایت سایاربران در مورد امنک) به پ

 شود؛  یم يریگیها پ  از داده يریگ بانیستم و پشتیت سیریمد يها  هی) روت

 است؛ شده یرسان روز ستم بهیس يها  ) دادهث

 است؛ ه شدهیح به هر هشدار ارای) پاسخ صحج

 است؛ قابل اجرا برآورده شده ی) الزامات مقررات ملچ

 است؛ شده یستم سازماندهیمنظم س يدار ح) نگه

 ستم وجود دارد.یس يدر صورت خطا یاقدامات سازمان )خ

 ند.ک ییخود راهنما یتیریمد يها  تیستم را در مورد مسئولیبردار س  د بهرهیبا يدار ر و نگهیار نصب/تعمکمانیپ

 ستمیس يدار نگه  - 2 - 7 - 7 - 3

شده انجام  توافق یستم در فواصل زمانیس سیو سرو ید بازرسیستم، بایح سیرد صحکنان از ادامه عملیبه منظور اطم

 بار در سال باشد. یکتواند   یس میاز راه دور، فاصله سرو یبازرس یا در صورت دسترسیشود، مثال دو بار در سال 

 شود.  یه میشدن آن توص یاتیستم قبل از عملیس يدار انجام مقدمات نگه

د توسط یفقط با يدار ر و نگهیو خدمات منعقد شود. تعم یصالح بازرسیذ يها  د با مجموعهیبا يدار توافقنامه خدمات نگه

 ستم مهارت دارند.یس سیو سرو یاز بازرسیمورد ن يها  تیاند و در فعال  دهیآموزش د یه به درستکانجام شود  يافراد
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 عنوان مثال: رد، بهیتواند مورد استفاده قرار گ  یستم میس يدار جهت نگه یمختلف يها  روش

 ستم؛یس 1یصیتشخ یاقدام محدود به بررس - ی) بازرسيه(هایرو )1

 ستم.یوب سیض قطعات معیا تعویر یو به دنبال آن تعم یبازرس -س ی) سرويه(هایرو )2

د ین پرسنل خدمات بایوجود دارد. بنابرا يدار ر و نگهیتر در زمان تعم  نییت پایستم در درجه امنیرد سکارکاحتمال 

رد کعمل یابیاست از باز يار ضرورکان یرند. در پایار مجوز بگکانجام  يس مطلع و برایستم را در زمان سرویاپراتور س

 نان حاصل شود.یامل سامانه اطمک

د توسط افراد یس بایو سرو یه و مستند شود. بازرسیا نصاب ارایز ید توسط سازنده تجهیس بایو سرو ی) بازرسيروش(ها

 شده انجام شود. مشخص يها  هیبر اساس روت و یصاحب صالح

عا ید سریستم، مراتب بایب به هر قسمت از سیا آسینده) یال در آکا احتمال وجود اشیدر صورت مشاهده هرگونه نقص (

 س اطالع داده شود.یو سرو یصالح بازرسیبه سازمان ذ

ستم  یرد مورد توافق سکارکاز  به منظور حفظ ین مورد کیدید نوع و مقدار قطعات یبا يدار ر و نگهیدر قرارداد خدمات تعم

 ر شود.کذ

ا اضافه یات هرگونه اصالح یو جزئ يدار ر و نگهیستم، اقدامات تعمیثبت نواقص س يد برایبا يا ستم ثبت سامانهیس یک

 ه شود.یستم ارایشدن به س

 یکیترونکال ینترل دسترسک يمعمار  - 8 - 7 - 3

 ر است: یز یاساس يردهاکخاص جهت عمل يربندیکشامل پ یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس

 صورت گرفته. يربندیکرات رخ داده با پییسه تغیمقا :پردازش )1

 ستم.یه سیات اولینان از اعمال تنظمیاطم يستم برایس ين اجزایگنال بیارتباطات: انتقال س )2

 م قواعد پردازش.ی): تنظیسی(برنامه نو يربندیکپ )3

 (درگاه): 2ینقاط دسترس   رابط )4

o ند؛ ک  یم 3مات، درگاه را آزاد و قفلی: طبق تنظیعملگر نقطه دسترس 

o زم درگاه یانکت آزاد/قفل بودن میا وضعیوسته حالت باز/بسته شدن درگاه و/ی: گزارش پیش نقطه دسترسیپا

 ند؛ک  یرا ارسال م

o ص. یمات اما بدون تشخیها طبق تنظ  ردن درگاهک: آزاد/قفل  ینقطه دسترس یدست يفعال ساز 

 

                                                      
1 Diagnostic 
2 Access Point Interface 
3 Releasing/Securing 
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 .یننده دسترسک اربران مجاز درخواستک ییص: شناسایتشخ )5

 ات ثبت:یا توابع عملیش و/یاعالم: اخطار، نما )6

o ؛ یع انسانیسر یابیبه ارز کمک يگر برا نشان یکردن کاعالم مربوط به فعال  یرد فرعکاخطار: عمل 

o ؛یا صوتیو/ يصورت بصرستم به یرات رخ داده در سییاعالم مربوط به نشان دادن تغ یرد فرعکش: عملینما 

o ستم.یرات داخل سییتغ یابیاعالم مربوط به ثبت و باز یرد فرعک: عمل ثبت 

 له مهاجم).ی(به وس ياجبار یاربران به هنگام درخواست دسترسکصدا توسط   یهشدار ب گنال تهاجم:یس )7

 دهد.  یرخ م ها  ستمیه در سک یراتییا تغیردها و/کعمل يگذار كگر: اشتراید يها  ستمیارتباط با س )8

رد کا تداخل در عملیو/ یو تصادف يعمد يارک ا گزارش دستیص و/ی، تشخيریگ شیمحافظت از خود: پ )9

 ستم.یس

 ند.ک  ین میرا تام یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس یکیترکه توان الک يزیتجه ه:یمنبع تغذ )10

ا ید یلکعنوان مثال صفحه  (بهند ک  یم یق آن درخواست دسترسیاربر از طرکه ک يا  لهی: وسياربرکرابط  )11

 ند.ک  یافت میدر یت دسترسیاز وضع ین خوان) و عالمتکتو

وجود داشته باشد،  یکیترونکال ینترل دسترسکستم ین است در سکمم یفوق، توابع اضاف یالزام يردهاکعالوه بر عمل

 نداشته باشد. ياجبار يردهاکح عملیرد صحکارکدر  يریه تاثک نیمشروط بر ا

 
  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس یمفهوممدل    - 29 -3 شکل
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 یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس یعموم يمعمار   - 30 -3 شکل

  نترل ترددکدرگاه  يها  الزامات رابط  - 9 - 7 - 3

 ردن کم زمان آزاد یتنظ  - 1 - 9 - 7 - 3

   ) 41-3( ستم طبق جدولیس يزیر ا برنامهیمات ینترل تردد را مطابق تنظکد بتواند قفل درگاه یبا ینترل دسترسکواحد 

 د با باز شدن درگاه متوقف شود.یآن با كمحر يفعال ساز ش دارد،یان پاکت درگاه امیه وضعک  یند. در صورتکباز 

 ینترل دسترسک  - 2 - 9 - 7 - 3

 يو نمودار زمان بند) 41-3( را مطابق با جدول ینترل دسترسکد بتواند یبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس

 د.ینترل نماک )30-3( لکشده در ش هیارا
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  يزمان بندنمودار    - 31 -3 شکل

 نترل ترددکحاالت درگاه   - 3 - 9 - 7 - 3

تر  مکد یباشد. زمان مجاز باز بودن درگاه نبا  ت باز و بسته بودن درگاه یش وضعید قادر به پایستم بایت سیدر درجه دو امن

 ه باشد.یثان 10از 

را  ینترلکا نقطه ی/نترل تردد وک يها ش حالت درگاهیپا یید توانایسه و چهار با یتینترل تردد در درجه امنکستم یس

 باز شدن درگاه را داشته باشد.  يم زمان برایت تنظید قابلیستم باین سیچن داشته باشد. هم
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 درگاه    الزامات رابط  -  43 -3 جدول 

 الزامات رابط درگاه
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 درگاه كم زمان آزاد بودن محریتنظ -الف

 ن شود ییستم تعیردن قفل درگاه توسط سکمدت زمان آزاد  1
 د اجرا شودیها با  نهیاز گز یکی

 رمجازیغ رمجازیغ

 یالزام یالزام م باشدیهر درگاه قابل تنظ يردن قفل براکمدت زمان آزاد  2

ن یشود، ا  ین مییستم تعیه مدت زمان باز بودن درگاه توسط سک یدر صورت  3
 ه باشدیثان 3تر از   مکد یزمان نبا

 قابل اجرار یغ یالزام یالزام
ر قابل یغ

 اجرا

 ینترل دسترسک -ب

 یالزام یالزام یالزام یالزام شده ورود به منطقه حفاظت يبرا ینترل دسترسکان کام 4

 شده خروج از منطقه حفاظت يبرا ینترل دسترسکان کام 5
 

 یالزام یالزام یالزام -

بار و اعالم  یکتر از  شیب یاز دسترس يری(جلوگ يافزار سخت کب پس یآنت 6
 )کب پس یهشدار در صورت نقض آنت

 یالزام یالزام - -

 یالزام - - - )کب پس ی(صرفا اعالم هشدار در صورت نقض آنتيافزار نرم کب پس یآنت 7

8 
 یرا در هر نقطه دسترس کب پس ین آنتیه قوانک یژگی(و يسراسر کب پس یآنت

نترل کواحد  یکدر به یه رک یزمان ینترل حتکمنطقه تحت  یکمجاز 
 ند)ک  یگر متصل است، اعمال مید یدسترس

 
- 

 
- 

 
- 

 
 یالزام

 یالزام - - - کب پس یردن آنتکرفعال یردن/غکلغو  9

 یالزام - - - شده يزمان بند کب پس یآنت 10
 یالزام یالزام - - خ خاصیمحدود به تار یان دسترسکام 11
 یالزام یالزام یالزام یالزام ق، نامعتبر)ی(مسدود، تعلشده  مشروط به اعتبار داده یان دسترسکام 12
 - - - - ورتکننده به همراه اسکدیبازد یدسترس 13
 یالزام - - - به دو شخص) یدوگانه (دسترس یدسترس 14

 یش حالت نقطه دسترسیپا -ج
 یالزام یالزام یالزام - یش حالت نقطه دسترسیضرورت پا 15

16 
ه یه توصیثان 10تر از  مکستم (زمان یدرگاه توسط س ن مدت زمان باز بودنیتع
 شود)  ینم

از  یکی -
د یها با  نهیگز

 اجرا شود

 مجاز ریغ رمجازیغ

 یالزام یالزام - هر درگاه  يم بودن مدت زمان باز بودن قفل برایقابل تنظ 17
 يورود يها  گنالیس -د

18 
دوره فعال  یک) با یارتباط يها گنالیر از سیتال (غیجید يورود يها  گنالیس
 د پردازش شودیه بایثان یلیم 400ش از یب

 یالزام یالزام یالزام -

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 ش، هشدار، ثبت)یگر و اعالم (نما الزامات مربوط به نشان  - 10 - 7 - 3

ش ینسول پاکرات در ییهشدار و ثبت تغش، ید قادر به نمایش باینسول پاکمجهز به  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس

 باشد. ) 44-3( مطابق جدول

 .استر یپذ انکاربر مجاز امکشده صرفا توسط  به اطالعات ثبت یدسترس
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 گر و اعالم الزامات مربوط نشان  -  44 -3 جدول 

 ثبت هشدار شینما گر و اعالم الزامات نشان
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 )یشگر محلیدرگاه (نما -الف

ه ک یهنگام یصوتا یو/ يگر بصر ضرورت نشان 1
 شود  یداده م یدسترس

 یالزام یالزام یالزام یالزام   *

ه ک یهنگام یصوتا یو/ يگر بصر ضرورت نشان 2
 شود  یممنوع م یدسترس

 یالزام یالزام یالزام یالزام   *

ت قفل یوضع یصوتا یو/ يگر بصر ضرورت نشان 3
 شود  یداده م یه دسترسک یدرگاه تا زمان

*   - - -- - 

4 

ا یو/ يگر بصر در صورت باز ماندن درگاه، نشان
ثر زمان مجاز باز بودن درگاه را کاتمام حدا یصوت
(زمان قبل از هشدار) به  ین دوره زمانیآخر يبرا

 اربر(ها) هشدار دهد.ک
 با بسته شدن درگاه متوقف شود. 

شده  فیستم تعرید توسط سیزمان قبل از هشدار با
 10شده:  هیش فرض توصیم باشد (پیا قابل تنظی

 ه)یثان

 
 
 
* 

  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 یالزام

 
 
 
 یالزام

داده  یه دسترسک یهنگام يگر بصر ضرورت نشان 5
 شود  یم

*   - - - - 

 یالزام یالزام - - *   شود  یداده م یه دسترسک یضرورت ثبت هنگام 6
 یالزام - - - * * * تهاجمط ی، هشدار و ثبت شراياعالم بصر 7
 - - - - *  * ارتکشمارنده مصرف  8

9 
از  يری، هشدار و ثبت گزارش جلوگياعالم بصر

استفاده از رمز با  يمربوط به تالش برا یدسترس
 شده  یاعتبار منقض

 
* 

 
* 

 
* 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 یالزام

10 

از  يری، هشدار و ثبت گزارش جلوگياعالم بصر
ن معتبر با کتو یکمربوط به استفاده از  یدسترس

شده نامعتبر به تعداد دفعات قابل  اطالعات حفظ
م یها قابل تنظ  ه تعداد تالشک يم. در مواردیتنظ

 مورد محدود شود 5د به ینباشد با

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 یالزام

11 

از  يری، هشدار و ثبت گزارش جلوگياعالم بصر
استفاده  يبرا یمتوال يها  مربوط به تالش یدسترس

د کشده نامعتبر (مانند استفاده از  از اطالعات حفظ
) به تعداد دفعات قابل ییشناسا يبرا ییبه تنها

د به یم نباشد، بایها قابل تنظ م. اگر تعداد تالشیتنظ
 ه محدود شود.یثان 30در هر  يتالش بعد 5

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

 رمجازیغ

 
 
 

 رمجازیغ

در پالن  یهشدار نقاط دسترس يریگر تصو نشان 12
 شده نترلکطبقه مناطق 

 یالزام - - -   *

 یالزام - - -   * ها به دنبال هشدارها  ش دستورالعملینما 13

 یالزام - - - *   ها  نشکترا 14
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 (ادامه) گر و اعالم الزامات مربوط نشان -44-3جدول

 ثبت هشدار شینما اعالمگر و  الزامات نشان
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک
 ش(اعالم)ینسول پاک -ب

 
15 

ت باز بودن یوضع يو ثبت گزارش برا ياعالم بصر
 یدسترس يدرگاه پس از اعطا

 یالزام یالزام - - *  *

 
16 

، هشدار و ثبت گزارش بسته بودن ياعالم بصر
 یدسترس يدرگاه پس از اعطا

 یالزام - - - * * *

 یالزام یالزام - - * * * یممنوع شدن دسترس 17
 یالزام - - - * * * یعلت ممنوع شدن دسترس 18
 یالزام یالزام - - *   درگاه یا دستیشده  يزیر ت برنامهیر وضعییتغ 19
 یالزام یالزام - - * * * یه اصلیال در منبع تغذکاش 20
 یالزام یالزام - - *  * یه اصلیبازگشت منبع تغذ 21

ار (سطح که آماده به یمنبع تغذ ال درکاش 22
 )يو عدم وجود باتر ين باترییپا ولتاژ

 یالزام یالزام - - * * *

 یالزام یالزام - - *  * يربندیکورود و خروج از حالت پ 23

و  ینترل دسترسکن واحد یاز دست رفتن ارتباط ب 24
 شینسول پاک

 یالزام یالزام یالزام - * * *

 یالزام یالزام - - *  * اربران حاضر کست یل 25

ا یدرگاه  يبسته شدن درگاه پس از باز شدن اجبار 26
 ش از زمان مجاز یباز ماندن درگاه ب

 
*  

 
* 

 
- 

 
- 

 
 یالزام

 
 یالزام

ان، زمان و کد بر اساس نوع، میدادها بایهمه رو 27
 شود ییخ وقوع شناسایتار

 یالزام یالزام - - *  *

28 
ت مربوطه یاز سطح اولو ینشان يد حاویهشدارها با

ن یاجازه اختصاص چن ستمیسه ک یباشد در صورت
 را بدهد یتیسطوح اولو

 
*  

 
* 

 
- 

 
- 

 
 یالزام

 
 یالزام

29 
ت یب اولوید به ترتیزمان با هم یافتیدر يهشدارها

ستم اجازه یه سک یش داده شود در صورتینما
 را بدهد  یتیاولون سطوح یاختصاص چن

 
*   

 
- 

 
- 

 
 یالزام

 
 یالزام

 یالزام یالزام یالزام - * * * ص تمپریتشخ 30
 یالزام یالزام یالزام - * * * درگاه يباز شدن اجبار 31

 
32 

زمان  ي، هشدار و ثبت گزارش انقضاياعالم بصر
باز  یش از حد طوالنیمجاز باز ماندن درگاه(درگاه  ب

 )بماند

 
* 

 
* 

 
* 

 
- 

 
 یالزام

 
 یالزام

 
 یالزام

 یالزام یالزام یالزام - *  * ارتک یابیرد 33
 یالزام یالزام یالزام - *  * دریر یابیرد 34
 یالزام یالزام یالزام - * * * دریبودن ر یاتیرعملیت غیوضع 35
 یالزام یالزام یالزام - * * * زم قفل دستگاهیانکم يرعادیت غیوضع 36

ت یثر ظرفکدرصد از حدا 90به سقف دن یاعالم رس 37
 دادهایثبت رو

 یالزام یالزام - - * * *

 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

 27/04/1401 یتیامن يهاستمیس :فصل سوم
 

193 

 (ادامه) گر و اعالم الزامات مربوط نشان -44-3جدول

 ثبت هشدار شینما گر و اعالم الزامات نشان
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

ها به   گنالیدن سیرس ير برایثر زمان تاخکحدا 38
 شینسول پاک

 هیثان15 هیثان45 هیثان90 - * * *

 يها ش دستورالعملینما ير برایثر زمان تأخکحدا 39
 ش ینسول پاکدن هشدار به یپس از رس ينوشتار

 هیثان 5 - - -  * *

 یکر و گرافیش تصوینما ير برایثر زمان تاخکحدا 40
 ش ینسول پاکدن هشدار به یپس از رس

 هیثان 6  - - -  * *

ت به یاختصاص سطوح اولوستم در یست یقابل 41
 هشدار خاص  يدادهایرو

 یالزام یالزام - -   *

ش ینسول پاکدر  یافتیدر يد هشدارهاییضرورت تا 42
 اربر کتوسط 

 یالزام یالزام - - * * *

43 
ط دو یه شراک ی، هشدار و ثبت در زمانياعالم بصر

شود (حداقل تعداد یت نمیا چند نفره رعاینفره 
 شده حضور ندارد) منطقه حفاظتاربر مجاز در ک

* * * - - - - 

اربر شامل نوع کشده توسط  رات انجامییثبت تمام تغ 44
 خ وقوعیاربر، زمان و تارکر، شناسه ییتغ

 یالزام - - - *  

45 

اربر درباره هشدارها به همراه کحات یثبت توض
 ح.یخ ثبت توضیاربر، زمان و تارکشناسه 

حات داده یآن توض ه در موردک یثبت هشدار خاص
 شود یم

 یالزام - - - *  *

46 
شده  صورت گرفته به اطالعات ثبت یثبت دسترس

گرفتن)  یش، چاپ، خروجی(مانند نما یابیباز يبرا
 خ وقوعیاربر ، زمان و تارکدادها با شناسه یرو

 یالزام یالزام - - *  

 يدادهایت ثبت رویمتوسط حداقل تعداد ظرف 47
 دریهر ر يستم برایس

  * - 200 500 1000 

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 صیالزامات مربوط به تشخ  - 11 - 7 - 3

دهد و   یاربران اختصاص مکاز  یا گروهیرا به فرد  یه اجازه دسترسکاست مرتبط با فرد  يابزار ینترل دسترسکستم یس

 مورد نظر است. یتیدرجه امناربران مطابق با کد اعتبار ییح و تایص صحیآن تشخ یفه اصلیوظ

 ه دهد؛یارا ) 45-3( ص افراد را مطابق با جدولیان تشخکد امیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس •

سه  اطالعات موجود در حافظه یاربران را با مقاکت یا رد هویرش ید پذیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس •

 شده انجام دهد؛ رهیو اعتبار ذخ

 را داشته باشد؛) 45-3(زمان مطابق الزامات جدول کیکت تفید قابلیبا یدسترسنترل کواحد  •

 يمشخصه منحصر به فرد برا یکد یت دو، سه و چهار بایدر درجه امن یکیترونکال ینترل دسترسک يواحدها •

 ند.که یاربر مجاز اراکهر 
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 صیالزامات تشخ  -  45 -3 جدول 

 صیالزامات تشخ
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 یدسترسسطوح  -الف

1 
، یم زمان تابستانیت تنظیه در هفته و قابلیثان ±10با دقت  یساعت زمان واقع

 سهیبکسال 
 یالزام یالزام یالزام -

 - - - - یمحل ین منطقه زمانیت چندیریت مدیقابل 2

3 
د یها با نترل متصل به هم، ساعتکن واحد یچند يدارا يها ستمیس يبرا

قابل  يساز ر منابع همگامیا سای یبار با ساعت اصل یکساعت  24حداقل هر 
 زمان شود اعتماد هم

 
- 

 
- 

 
 یالزام

 
 یالزام

 یالزام  - - یستم با ساعت رسمیس یساعت اصل يزمان ساز هم 4

شده در  حداقل مدت زمان مشخص يبرا یداشت ساعت زمان واقع نگهحداقل  5
 داده)  يدار نگه ياز دست دادن باتر يامل برق (به استثناکصورت قطع 

 
- 

 
 ساعت 24

 
 ساعت120

 
 ساعت120

 64 16 8 1 اربرک یحداقل تعداد سطوح دسترس 6

 16 8 4 0 میقابل تنظ یزمان يها  حداقل تعداد دوره 7

8 
قه از یشامل روز هفته، ساعت و دق یزمان در سطح دسترس يحداقل دقت برا

 روز
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام یالزام یالزام

 شامل روز از ماه، ماه و سال  یزمان در سطح دسترس يحداقل دقت برا 9
ر قابل یغ

 اجرا
 یالزام - -

10 
ژه و یو يارک ي، روزهایالت قانونیت (مانند تعطیریقابل مد يتعداد روزها

 ) ير اداریغ يروزها
ر قابل یغ

 اجرا
2 16 24 

 - - - - مجوزها  یگروه یستم در اختصاص دسترسیت سیقابل 11
 - - - -  يط اضطراریمجوزها در شرا یگروه یستم در اختصاص دسترسیت سیقابل 12

 صیتشخ يها  زات و روشیتجه -ب

 یالزام یالزام یالزام - ستمیاربر مجاز توسط سکبه هر  يت انحصاریاختصاص هو 13

 شده ستم فقط از اطالعات حفظیاستفاده س 14

از  یکی
 يها  نهیگز
-14ف یرد

ا ی 15-16
د یبا 17

 اجرا شود

 رمجازیغ رمجازیغ

 

 يها  ر روشیب با ساکیا در تری ییبه تنها یکومتریستم از بیاستفاده س 15
 ص یتشخ

 نکستم از تویاستفاده س 16 د اجرا شودیبا 17ا ی 16-15-14ف یرد يها  نهیاز گز یکی
 شده ن و اطالعات حفظکستم از تویاستفاده س 17
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 (ادامه) صیالزامات تشخ -45-3جدول

 صیالزامات تشخ
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

18 

ن معتبر با اطالعات کتو یکبا استفاده از  یدسترس يپس از هر تالش برا
از  ینیشود و پس از تعداد مع  یم يریجلوگ یشده نامعتبر، از دسترس حفظ
شده به  نییش تعیاز پ یمدت ين براکآن تو يبرا یناموفق،  دسترس يها تالش

ه ک يدر موارد م است.یها قابل تنظ ن تالشید. تعداد ایآ یق در میحالت تعل
 محدود شود 5د به یها با ست، تعداد تالشیم نیقابل تنظ

 یالزام یالزام یالزام -

19 
 یشده نامعتبر، دسترس رهیفقط با اطالعات ذخ یدسترس يپس از هر تالش برا

بازه  یکدر  ینادرست متوال يورود 5د پس از یبا ید ممنوع شود. دسترسیبا
 د.یق درآیشده به حالت تعل نییش تعیاز پ یزمان

 ر قابل اجرایغ ر قابل اجرایغ - -

د از ینبا  1 "رش نادرستینسبت پذ" یکومتریهنگام استفاده از ب 20
 فراتر رود یتیشده در هر درجه امن مشخص يها  تیمحدود

 1% 3/0% 3/0% 1/0% 

21 

ند، ک  یص استفاده میتشخ يشده برا ستم فقط از اطالعات حفظیه سک یزمان
شده  ص دادهیتخص يدهاکو تعداد  ياربرک يدهاکن تعداد یحداقل نسبت ب

 باشد  1به  1000د یبا
 رقم  4-اربر ک 10مثال: تا 

 رقم 5 -اربرک 100تا 
 رقم 6اربر ک 1000تا 

 اجرار قابل یغ ر قابل اجرایغ یالزام یالزام

 یکومتریا اطالعات بین کشده به همراه تو ستم از اطالعات حفظیه سک یزمان 22
 از استیرقم مورد ن 4ند، حداقل ک  یص استفاده میتشخ يبرا

 یالزام یالزام - -

د بخش و شماره کن  (کامل توکد از اطالعات یستم بایار، سک يدر حالت عاد 23
 ندکاستفاده  ییشناسا يارت منحصر به فرد) براکا شماره یارت ک

 یالزام یالزام یالزام یالزام

 یالزام - - - چندگانه  يدهاکچندگانه در صورت وجود  يدهاکستم از یس یبانیپشت 24

از اطالعات  یستم از بخشیان استفاده سک، امیتیر امنیرد غکدر حالت عمل 25
 ییشناسا يد) براکعنوان مثال فقط  ن (بهکتو

- - - - 

د یرمسلح انسان نبایقابل مشاهده با چشم غ يدگذارکبا ساختار  يها  نکتو 26
 استفاده شود

 یالزام یالزام یالزام یالزام

27 
شده  د اختصاص دادهکم یش مستقید نماین نباکتو يشناسه قابل خواندن رو

 باشد
 یالزام یالزام یالزام یالزام

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 گنال تهاجمیسالزامات   - 12 - 7 - 3

 ) 46-3( د مطابق جدولیش باینسول پاکشده و ارسال هشدار به  دهنده تهاجم در منطقه حفاظت رد دستگاه نشانکعمل

 ر باشد.یو الزامات ز

 خ وقوع باشد.یان، زمان و تارکد شامل اطالعات میش باینسول پاکشده در  افتیگنال تهاجم دریس )1

  اربر باشد.کد شامل اطالعات یش باینسول پاکشده در  افتیگنال تهاجم دریس )2

                                                      
1 FAR: False Acceptance Rate  
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  گنال تهاجمیالزامات س  -  46 -3 جدول 

 گنال تهاجمیالزامات س
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 یالزام - - - مربوط به تهاجم یاتیتابع عمل يساز ت فعالیقابل 1

 یالزام یبانیفقط در صورت پشت یالزام ر هشدارها یش نسبت به ساینسول پاکتفاوت هشدار مربوط به تهاجم در  2

 یالزام یبانیفقط در صورت پشت یالزام ت شودیا رویده ید در محل ارسال شنیگنال تهاجم نبایهشدار مربوط به س 3

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 ده گرفتنیالزامات مربوط به ناد  - 13 - 7 - 3

(آزاد  یرد نقطه دسترسکمات عملیتنظردن کو لغو  یت فرمان دستید قابلیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس

 ر داشته باشد:یو الزامات ز ) 47-3( ردن) را مطابق با جدولکردن/مسدود کردن/قفل ک

 خ وقوع ثبت شود.ید با زمان و تاریتمام دستورات با )1

 اربر باشد.کشده و اطالعات  د شامل نوع فرمان لغویشده با اطالعات ثبت )2

  فرمان یکردن کالزامات مربوط به لغو   -  47 -3 جدول 

 فرمان یکردن کالزامات مربوط به لغو 
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 یالزام یالزام - - درگاه یک، کیآزاد ت یدسترس ياعطا 1

 - - - - ستمیآزاد در سراسر س یدسترس ياعطا 2

 - - - - ها  از درگاه یا گروهیدرگاه  یکستم، یس يآزاد تا فرمان بعد یدسترس ياعطا 3

از  یا گروهیدرگاه  یکشده،  يشده/زمان بند يزیآزاد برنامه ر یدسترس ياعطا 4
 ها  درگاه

- - - - 

شده توسط  د مانع خروج آزاد اعمالینبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس 5
 ق) شودیستم اعالم حری(مانند س ياضطرار يها  ستمیر سیسا

 یالزام یالزام یالزام یالزام

 - - - - ها  از درگاه یا گروهیدرگاه  یکستم، یس يفرمان بعدردن درگاه تا کمسدود  6

از  یا گروهیدرگاه   یکشده،  يشده/زمان بند يزیردن درگاه برنامه رکمسدود  7
 ها  درگاه

ر قابل یغ
 اجرا

- - - 

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 
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 یالزامات ارتباط  - 14 - 7 - 3

 ند:کر را برآورده یط زید شرایش باینسول پاکو  یکیترونکال یدسترسنترل کستم ین سیب یانال ارتباطک

د سبب باز شدن قفل درگاه یت دو، سه و چهار نبایه در درجه امنکشب یا بازگردانیو/ یانال ارتباطکال در کاش )1

 شود.

 جدول 38 فیردانجام شود، الزامات  ییند نصب نهایاز فرا یعنوان بخش د بهی) باید ارتباط دوطرفه (زمانییتأ )2

 نصب در نظر گرفته شود. يبرا )3-44(

ردها (به استثناء کار و انجام مستقل تمام عملکت ادامه ید قابلیت دو، سه و چهار بایزات در درجه امنیتجه )3

 ش دارا باشد.ینسول پاکه) را در صورت قطع ارتباط با کر شبیموارد تحت تاث

ه ک یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس يتمام اجزان ید صحت ارتباطات بیت چهار بایزات درجه امنیتجه )4

 ند. کن یند تضمک یافت میا دریرا ارسال  یدسترس يمربوط به اعطا يها داده

شده حاصل  ت اطالعات ارسالیو امن )48-3( جدول 9ف یرد یانال ارتباطکد با نظارت بر یصحت ارتباطات با )5

 شود.

جاد یمجاز اطالعات و ا ریاز قرائت غ يریدر جهت جلوگ یداتید با در نظر گرفتن تمهیت اطالعات بایامن )6

 شده، فراهم شود. رات در اطالعات منتقلییتغ

 ح شود.یزات تشرید در طول آزمون تجهیت اطالعات باین امنینحوه تام )7

 ستمیس یالزامات خود حفاظت  - 15 - 7 - 3

 اشد:ر بیو الزامات ز ) 48-3( د مطابق با جدولیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ياجزا

 یاز دسترس يریجلوگ يبرا یداتیله تمهید به وسیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ياجزا يها  محفظه )1

ن کمم يارک محافظت شود. الزامات حفاظت از دست يارک به حداقل رساندن خطر دست يبرا یبه عناصر داخل

 .شده) متفاوت باشد حفاظتا خارج از منطقه یو محل نصب آن (داخل  ستمیس تیاست بسته به درجه امن

مناسب  يارک ص دستیو تشخ یل حفاظتیوسا يد دارایشده با ه حفاظتیشده در خارج از ناح نصب ياجزا )2

 باشد. ) 48-3( جدول 6و  5 يها فیمطابق با رد

 رد.یستم قرار گید در محفظه قطعات سیبا یکیترونکو ال یکیانکم میل تنظیها و وسا  نالیتمام ترم )3

 ینترل دسترسکستم یس ياز اجزا یکمتصل به هر  يها میشده به س وتاه اعمالکا اتصال یط مدار باز یشرا )4

د منجر به یشده نبا نترلکاز خارج از منطقه  یا قابل دسترسینترل آن کشده در خارج از منطقه تحت  نصب

  دهد. یمن را میبه منطقه ا یه اجازه دسترسکشود  یرد قفل درگاهکعمل
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ب قابل یبدون آس یص به عناصر داخلیر قابل تشخیغ یمقاوم باشد تا از دسترس یافکد به اندازه یمحفظه با )5

 د حداقلیره) باید و غیلکدر، صفحه ی(مانند ر ياربرکمحفظه رابط  یدرجه حفاظت ند.ک يریمشاهده جلوگ

X4IP .باشد  

ان کحفاظت تمپر قبل از امه کنیا ایباشد  04IK د بایبا ياربرکمحفظه رابط  یکیانکدرجه حفاظت م )6

 شده باشد. جادیا یبه عناصر داخل یدسترس

 یکیانکم و از نظر مکد محیبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ياجزا یبه عناصر داخل یل دسترسیوسا )7

 ر باشد.یان پذکد صرفا با استفاده از ابزار امیبا يعاد یمن باشد. دسترسیا

د یبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ين اجزایمن بیط ان جهت ارتبایرساخت مناسب جهت تامیز )8

ها را به  گنالیا از دست رفتن سی ینیگزیر، جاییر، تغیه احتمال تاخکباشد  يا  د به گونهیبا یفراهم شود. طراح

 حداقل برساند.

 ياربرکن و واحد رابط کن توین و ارتباط بکتو يبرا ) 48-3(و ) 44-3( ولاعالوه بر الزامات مندرج در جد )9

 د در نظر گرفته شود:یر بایموارد ز

 ندارد؛ يگریاز به الزام دیو دو: ن یکت یدرجه امن •

 يبرا (RFID)ن بدون تماسکص است، تویله تشخین تنها وسکه توک   یدرجه حفاظت سه: در صورت •

ر اطالعات یینوشتن/تغ يبر تراشه برا یمبتن ین تماسکها و تو  داده ير اطالعات شناسه و رمزگذاریینوشتن/تغ

 شود.  یاستفاده م یط دسترسیشناسه، در شرا

ر اطالعات ییا تغیها، خواندن، نوشتن   داده يرمزگذار يبرا (RFID)ن بدون تماسکدرجه حفاظت چهار: تو •

 متقابل تیو احراز هو یط دسترسیر اطالعات، در شراییا تغیبر تراشه خواندن، نوشتن  یمبتن ین تماسکو تو

 شود.   یاستفاده م
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  ستمیس یالزامات خودحفاظت  -  48 -3 جدول 

 ستمیس یالزامات خودحفاظت
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

 يریگ شیپ -الف

د تا حداقل یستم در صورت قطع برق بایشده در حافظه س رهیمات ذخیتنظ 1
 داده) يدار نگه ياز دست دادن باتر يشده حفظ شود (به استثنا زمان مشخص

 دوهفته دوهفته دوهفته قهیدق 10

پس از  ینترل دسترسکستم یار سکخود يانداز ه، راهیپس از قطع منبع تغذ 2
 از استیه مورد نیوصل مجدد منبع برق اول

 یالزام یالزام یالزام یالزام

قابل  ینترل دسترسکامل واحد کرد کار، عملکمجدد خود يانداز اگر پس از راه 3
 ت خطا اعالم شود یا از دست رفته باشد) وضعیها خراب  نباشد (داده یابیباز

 یالزام یالزام یالزام یالزام

از به استفاده از ین ینترل دسترسکستم یس یک یبه اجزا داخل یدسترس يبرا 4
 ابزار باشد یک

 یالزام یالزام یالزام یالزام

5 

ا ینترل کشده در خارج از منطقه تحت  نصب ياربرکاگر باز شدن محفظه رابط 
 یط دسترسیجاد شرایتواند سبب ا  یشده م نترلکقابل دسترس از خارج منطقه 

ر فعال شدن ید قبل از غیص تمپر بایشود. تشخ ینیب شید تمپر پیشود، با
 سم تمپر انجام شودیانکم

 یالزام یالزام یالزام -

6 

ا از خارج منطقه یشده نصب   نترلکه قرار است خارج منطقه ک یلیوسا
 یاجزا داخل يارکو دست یه دسترسک یباشد، در صورت  شده قابل دسترس  نترلک

د جابجا شدن از محل نصب را یشود، با یط دسترسیجاد شرایتواند باعث ا یم
 ص دهد.یتشخ

 یالزام یالزام - -

7 
قابل دسترس از خارج  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ياجزا يها  محفظه
 یکیانکو حفاظت در برابر ضربه م یدرجه حفاظت يد دارایشده با نترلکمنطقه 

 باشد

IP4X 
IK04 

IP4X 
IK04 

 

IP4X 
IK04 

IP4X 
IK04 

8 
نترل کش، واحد ینسول پاکنترل و ک) ين واحد(هایدر صورت قطع ارتباط ب

 یابیاز بازدادها پس یو ارسال حداقل تعداد رو يساز رهیت ذخید قابلیبا
 هر درگاه داشته باشد يارتباطات برا

ر قابل یغ
 اجرا

- 500 1000 

9 
د یبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ينترل و اجزاکن واحد یارتباط ب

د منجر به یشده با مدت زمان مشخص ياز دست دادن ارتباط برا ش شود.یپا
 ش شودینسول پاکهشدار در 

ر قابل یغ
 اجر

 
- 

 
 قهیدق10

 
 قهیدق 2

و  1یمنطق یق دسترسید فقط از طریآن با يربندیکستم شامل پیت سیریمد 10
 ن) قابل انجام باشدکمعتبر (مانند رمز عبور، تو يها با اعتبارنامه

ر قابل یغ
 اجر

 یالزام یالزام یالزام

11 
ف یانجام وظا ياربران را براک يها  ییه تواناک يا جداگانه ید سطوح دسترسیبا

 ستم وجود داشته باشد.یند در سک يبند طبقهمختلف 
 عبارتند از: یمنطق یحداقل تعداد سطوح دسترس

1 1 2 4 

فقط با استفاده از  یمنطق یدسترس ياز برایمورد ن يترهاکاراکحداقل تعداد  12
 شده اطالعات حفظ

 ترکاراک8 ترکاراک6 رقم5 رقم4

13 
شده استفاده  با اطالعات حفظ یمنطق یدسترس يبرا يعدد يدهاکاگر از 

ش یو استفاده از همان رقم ب یمتوال یا نزولی يشود، ارقام رمز عبور صعود  یم
 د اجازه داده شودیاز دو بار نبا

 یالزام یالزام - -

 

                                                      
1 Logically 
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  (ادامه) ستمیس یالزامات خودحفاظت -48-3جدول

 ستمیس یالزامات خودحفاظت
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

در  یمنطق یدسترس يشده برا رهیذخ یاز حداقل اطالعات چهار رقم استفاده 14
 ستم)یر سیا مدیستم یشده توسط س دی(تول یکومتریا بین کب با توکیصورت تر

 یالزام یالزام - -

 یالزام یالزام - - ستم یر سیفقط توسط مد یمنطق یان اختصاص اعتبار دسترسکام 15
 یالزام یالزام - - یمنطق یدسترس يشده سازنده برا نییتعش یر از پیمقاد یسیت بازنویقابل 16
17 
 

ل ی(به دل ینترل دسترسکشده در واحد  رهیذخ يها  داشت داده حداقل زمان نگه
 یاتیش) به دنبال از دست دادن منبع توان عملینسول پاکقطع ارتباط با 

 ساعت120 ساعت24 -
 ساعت120

 

18 
نترل کستم یس ين اجزایب یارتباط يها گنالیس ياز برایمورد ن يرمزگذار
(مانند  یعموم كمشتر يها هکهنگام استفاده از شب یکیترونکال یدسترس

 نترنت)یا
 یالزام یالزام - -

 یالزام یالزام - - رمجاز یر غیثکا تیر یین در برابر تغکتو يشده رو رهیمحافظت اطالعات ذخ 19
 یالزام یالزام یالزام یالزام شود یبه آزاد شدن نقطه دسترس د منجرینبا یانال ارتباطک یابیا بازی یخراب 20
 یالزام یالزام یالزام یالزام ندکرا قطع  یدسترس يریگ میند تصمید فرایش نباینسول پاکعدم ارتباط با  21

22 
ستم یاربران سک يد براینبا یدر نقطه دسترسیشده در ر رهین پردازش ذخیقوان

 قابل مشاهده باشد
 یالزام یالزام یالزام یالزام

از  یمیش مستقید نماید نبایلکا زدن ید یلکصفحه  یا صوتی ينور يگرها نشان 23
 سان باشدیکد از نظر آهنگ و مدت زمان یه باکباشد، بل یواقع يدهاک

 یالزام یالزام یالزام یالزام

با احراز  يد از رمزگذاریبا ینترل دسترسک يدرها و واحدهاین ریارتباط ب 24
 ندک یبانیت پشتیهو

- - 
از  یکی

د یها با نهیگز
 اجرا شود

 یالزام

25 
ه ک یکیانکحفاظت م يات الزامات نصب برایجزئ يد حاویدفترچه راهنما با

را محدود  ینترل دسترسکدرها و واحد ین ریب یبه خطوط ارتباط یدسترس
 ند باشدک  یم

- - - 

 ص و گزارشیتشخ -ب

د ی(باز، بسته، تمپر) با ير حالت ورودییص تغیتشخ يبرا تالیجید يورود 26
 شود یتوسط سازنده طراح

 یالزام یالزام - -

27 
نامعتبر در حالت  يها  ه دادهک یورود اطالعات، زمان یستم اعتبار سنجیس

 د اعالم شودیشود با  یش وارد مینسول پاکدر  يربندیکپ
 یالزام یالزام یالزام یالزام

شده عدم  میش تنظیزمان از پ یکد پس از ی، بايربندیکبه حالت پ یدسترس 28
 ان برسدیت به پایفعال

 یالزام یالزام یالزام یالزام

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 هیالزامات منبع تغذ  - 16 - 7 - 3

ا جداگانه یپارچه یکه یمنبع تغذ یکتواند توسط   یم یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس يو اجزا ینترل دسترسکواحد 

 ند:کت برآورده یهر درجه امن يرا برا) 49-3( ر و الزامات جدولید الزامات زیه باکه شود یتغذ
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ط از جمله شارژ یشرا یدر تمام یکیترونکال ینترل دسترسکستم یاز س یبانیت پشتید قابلیه بایمنبع تغذ )1

 را داشته باشد. )49-3( شده در جدول بان در مدت زمان مشخصیه پشتیمجدد منبع تغذ

محفظه جداگانه  یکا در ی یکیترونکال ینترل دسترسکستم یا چند جزء از سی یکتواند در   یه میمنبع تغذ )2

 رد.یقرار گ

 هیالزامات منبع تغذ  -  49 -3 جدول 

 هیالزامات منبع تغذ
 تیدرجه امن

 چهار سه دو یک

1 

ط یشرا ه بتواندکبان باشد یه پشتیمنبع تغذ يد دارایبا ینترل دسترسکواحد 
امل کط بار یآن را تحت شرا یو لوازم جانب ینترل دسترسکرد واحد کارک
امل شامل کط بار یند. (شراکن یشده تام مدت زمان مشخص يشده برا نییتع
 شود) ینم ینقطه دسترس يا عملگرهایش ینسول پاک

 ساعت 4 ساعت 2 - -

2 
برق،  یابیباز) و ستمیس(خاموش شدن  یه اصلیمنبع تغذ یپس از قطع طوالن

و ظرف  یت نامیدرصد ظرف 80ساعت تا  24د ظرف یقابل شارژ با يها  يباتر
 شارژ شود یت نامیدرصد ظرف 100ساعت تا  72

 یالزام یالزام یالزام یالزام

 ستمیس يرد عادکد بر عملیآن نبا یابیا بازی یه اصلیاز دست دادن منبع تغذ 3
 ر نامطلوب بگذاردیتأث

 یالزام یالزام - -

4 

ر در نظر یط زید نظارت بر شرایبان وجود داشته باشد، بایه پشتیاگر منبع تغذ
 گرفته شود:
هر دو شرط قابل  يبرا ك(اعالم مشتر ين و عدم وجود باترییپا سطح ولتاژ
 قبول است)

 یالزام یالزام - -

 بودن است. ياریدهنده اخت  نشان  " – "عالمت 

 ستمیو آزمون س یسیترومغناطکو ال یطیت در برابر اثرات محیمصون  - 17 - 7 - 3

و  یکیترکاهش اثرات الکد اقدامات مناسب جهت یبا یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس ياران اجراکمانیطراحان و پ

رند. عالوه بر مطالب مندرج یار بگکبه  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس یکیترکزات الیتجه يبر رو یسیترومغناطکال

، الزامات یسیترومغناطکو ال یطیستم در برابر اثرات محیت سیه، الزم است جهت مصونینشر نیهم 1جلد  14در فصل 

 ز در نظر گرفته شود. ین IEC 62599-2و  IEC 62599-1 ياستانداردها

 .است  EN 60839-11-1ستم مطابق الزامات استاندارد یآزمون س يها  روش

 ها  ستمیگر سیارتباط با د  - 18 - 7 - 3

 ر را داشته باشد:یز يهاستمیبا س يساز  پارچهیکت یتواند قابل یم یکیترونکال ینترل دسترسکستم یس

 مجاز ریبه طبقات غ یت دسترسیجاد محدودینترل آسانسور:  اک •

 اربران به آسانسورک یاحضار آسانسور: دسترس •

 ب)یله تخری(مثال باز شدن در به وس يریستم نظارت تصویدادها با سی: ارتباط رويریستم نظارت تصویس •
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 هانترل درکق: یستم اعالم حریس •

ا مسلح ی/و یاز ورود اتفاق يریاذب (با جلوگکاز هشدار  يریمجاز: جلوگ ریستم هشدار سرقت و ورود غیس •

 ه افراد در آن حضور دارند)ک ییها  ردن محلک

 در صورت حضور افراد  یطیط محینترل شراکت هوشمند ساختمان: یریستم مدیس •

 یل دسترسیبا پروفا یاطالعات پرسنل ي: همگام ساز یت منابع انسانیریمد •

 یل دسترسیبا پروفا ییاطالعات دانشجو ي: همگام سازيآموز و دانش ییت دانشجویریستم مدیس •

 ینترل دسترسکستم ید و سیجهت خر كارت مشترکزات خودپرداز: یمحل نصب تجه •

 یدسترسنترل کستم یامانت و س يبرا كارت مشترک: يا تابخانهک يها  ستمیس •

 نندگانکهمان و مراجعه یت میریستم مدیس •

 نگکیت پاریریستم مدیس •

 وتر در هنگام خروج از ساختمانیامپکبه  ی: مثال عدم دسترسيوتریامپک يها  هکبه شب یدسترس •

 نترل کاربر تحت کاموال مرتبط با  ییت اموال: جابجایریمد •

 ننده ک با مراجعه يریا تصوی/و یارتباط صوت ي: برقراریستم ارتباط داخلیس •

 و رفتار نگهبانان یت نگهبانیریمد •

  یکیترونکال ینترل دسترسکستم یمستندات س  - 19 - 7 - 3

 ر باشد:ید شامل موارد زیبا ییاجرا يها عالوه بر نقشه یکیترونکال ینترل دسترسکستم یمستندات س

زات با آن مطابقت یه تجهک يا  درجه يبرا یالزام يردکست توابع عملیزات، از جمله لیتجه یلکمشخصات   )1

 است. شده  ن فصل اشارهیه در اک ياریدارد و توابع اخت

و  یکیترک، الیکیانکم ين سازگاریی، تعینترل دسترسکواحد  يها یها و خروج يورود یمشخصات فن )2

 ر:یستم، از جمله در موارد زیس ير اجزایبا سا يافزار نرم

 شده؛ هیتوص يردهاکعمل ياز برایتوان مورد ن •

 ستم)؛یتوسط س یبانیها، قفل (قابل پشت  تعداد درگاهثر کحدا •

 ؛یو خروج يهر ورود يبرا یکیترکان الیثر و حداقل ولتاژ و جرکحدا •

 ر انتقال؛یهر مس یارتباط يها  اطالعات مربوط به مشخصه •

 ر انتقال؛یهر مس يشده برا هیابل توصکمشخصات  •

 وز)؛ی(مانند ف یله حفاظتیمشخصات وس •

 اطالعات نصب شامل: )3

 محدوده دما و رطوبت؛ •
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 ؛یطیمح يدسته بند •

 ؛یکیانکدرجه حفاظت و حفاظت در برابر ضربه م •

 دستورالعمل نصب؛ •

 ها؛  یها و خروج  يدستورالعمل اتصال ورود •

 ؛يانداز و راه يربندیکپ يها  دستورالعمل )4

 ؛یاتیعمل يها  دستورالعمل )5

 س.یاطالعات مربوط به سرو )6

 ه شود.ید توسط سازنده ارایبا يمدار يها  نقشهها و   اگرامید كست قطعات، بلویل

 ر باشد:ید شامل اطالعات زیبا ینترل دسترسکستم یاجزا س

 آن انطباق دارد؛ يه با اجزاک ياستاندارد )1

 ره؛یخوان و غ ارتک، ینترل دسترسکنوع اجزا: مانند واحد  )2

 ننده؛ک نیا تامیسازنده  يا عالمت تجارینام  )3

 ت؛یدرجه امن )4

 ؛یطیمح يدسته بند )5

 ال.یا شماره سرید یتول يا شماره سریخ ساخت یتار )6

ز یتجه یک ين اطالعات بر رویا ي  همه يبرا یافک يجا ید خوانا، بدون ابهام و با دوام باشد. وقتیز بایهر تجه كپال

شود. اگر ان یز بید در مستندات آن تجهیبا يدگذارکن یا یاستفاده نمود و معن يدگذارکتوان از   یوجود نداشته باشد م

ن یشود و ا ینیش بیز پیآن تجه يبر رو ییشناسا يبرا ید روشیوجود نداشته باشد با یافک يهم جا يدگذارک يبرا

 باشد. كاربران قابل درک يح داده شود و برایل در مستندات توضیبه تفص ییمدل از شناسا
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 قیشف و اعالم حرک يهاستمیس
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  دامنه پوشش  - 1 - 4

نترل پنل کساختمان شامل  یسات برقیق مورد استفاده در تأسیشف و اعالم حرک يها  ستمیزات سین فصل تجهیدر ا

، يا  نقطه ی، حرارتیانالک ينده، دودکم ي، دودیخط ي، دوديا  نقطه يدود يتورهاکق، دتیاعالم حر ی، شستيزکمر

قرار  یزات مرتبط مورد بررسیر تجهیو سا يداریو د يداریشن يها  ربن، هشداردهندهکدیسک، شعله، گاز منوایخط یحرارت

 است.  شده یزات، معرفین گونه تجهی، اجرا و نصب ایز الزامات طراحیساخت و ن ي، استانداردهایگرفته و مشخصات فن

اعالم  یا دو شستی یک يدارا يها  ستمیاز س يا  ه، محدودهین نشریق، در مفاد ایشف و اعالم حرک يها  ستمیعبارت س

ق یاعالم حر يها  یتورها، شستکدت يادیل از تعداد زکق متشیشف و اعالم حرک يها  ستمیاز س يا  ر تا مجموعهیق و آژیحر

 شود.  یاند، را شامل م  گر مرتبط شدهید یکه به که به صورت شبکق یاعالم حر يزکمر نترل پنلکن یر متصل به چندیو آژ

ر یار ساکآغاز به  يبرا ییها  گنالید سیه قادر به تولکاست  ییها  ستمین شامل سیچن ق همیشف و اعالم حرکستم یس

ار کا در خودینترل دود ک يها  تمسیق، سیاطفاء حر يها  ستمیق (مانند سیحفاظت در برابر حر يها  ستمیزات و سیتجه

آسانسور به طبقه از  یا فراخوانیرگاز یهواساز، بستن ش يها  ستمیردن سک(مانند خاموش  یمنیا اقدامات ایشو)   بسته

 . استشده)  نییش تعیپ

بارنده  هکشب يها  ستمیر سیق است، نظینترل حرکا یها اطفاء  آن ي  هیو اول یفه اصلیه وظک ییها  ستمین فصل، سیا

ق باشد یه آن هشدار حریرد ثانوکن است عملکه ممکنیدهد، اما با توجه به ا  یار را پوشش نمکا اطفاء خودیار، کخود

دهد  یق را پوشش میستم اعالم حریننده در سک  فعال یکعنوان  ار بهکق خودیستم اطفاء حریگنال از سیس یکاستفاده از 

 تر). ارکه بارنده خودکستم شبیب در سان آیگر جر  مثال استفاده از حس ي(برا

 تعاریف و اصطالحات  - 2 - 4

  قیر هشدار حریآژ  - 1 - 2 - 4

 
fire alarm sounder 

 است. يداریق شنیله هشدار حریوس

 
 قیحر هشدار ریآژ   - 1 -4 شکل
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  Tانشعاب   - 2 - 2 - 4

t-tap 
 شود.  یابل اخذ مک یکتوسط  تور)ک(فارغ از نوع دتق یشف و اعالم حرکستم یه از مدار سکانشعابی 

 

 
 متعارف قیاعالم حر شف وک ستمیدر س  Tانشعاب  یشک  ابلک شینما   - 2 -4 شکل

 بسته   انکپل  - 3 - 2 - 4

enclosed stairway 
ها و   ها، حفاظ    غهیوارها، تیر دیدهنده (نظ  لکیله عناصر تشیونت به وسکاز محل س یکیزیه از نظر فکدر ساختمان  یانکپل

 ند.ک  یم يریداغ جلوگ يا گازهایره) جدا شده و از عبور دود یغ

 قیشف و اعالم حرکرل پنل نتک  - 4 - 2 - 4

fire alarm control panel 
 ه شود و ضمنا:یتواند با برق تغذ  یر اجزا میق سایه از طرکق یشف و اعالم حرکستم یاز س ییا اجزایجزء 

 شود:  یر استفاده میدر موارد ز )الف

(مانند  لیر وسایا سایق یاعالم حر يها  یمتصل، شست يتورهاکها از دت  گنالیافت سیدر يبرا •

 .)ی/خروجيورود

 .ق باشدیت هشدار حریها متناظر و مرتبط با وضع  گنالین سیه اکن ین نمودن اییتع يبرا •

 .يداریو د يداریق به صورت شنیت هشدار حرینشان دادن هرگونه وضع يبرا •

 .ان) خطرکت (مینشان دادن موقع يبرا •

 .گونه اطالعات  نیثبت ا احتماال •

 .شود  یهر خطا، استفاده م يبرا يداریو د يداریستم و دادن هشدار شنیح سیرد صحکبه منظور نظارت بر عمل )ب

 ه)یدر منبع تغذ ییا خطایمدار باز  يوتاه، خطاکاتصال  يعنوان مثال خطا (به



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

عالم حرک يهاستمیس :چهارمفصل   27/04/1401 ق یشف و ا
 

209 

 ق:یهشدار حر يها  گنالیاز، قادر به انتقال سیدر صورت ن )پ

  .یام صوتیهشدار پ ستمیا به سی يداریو د يداریق شنیهشدار حر يها  به دستگاه •

 .قیزات حفاظت حریا تجهیها   ستمیننده سک  ا فعالیننده ک  نترلکبه تابع  •

 .یکمیر تابلو میزات، نظیا تجهیها   ستمیر سیبه سا •

 .)ARCافت هشدار (یز درکارتباط و انتقال اطالعات به مر •

  قیل هشدار حریوسا  - 5 - 2 - 4

fire alarm device 
ق استفاده یاست و جهت هشدار حر  نشده ییجانما يزکنترل پنل مرکه در کق یشف و اعالم حرکستم یاز س ییجز

 .)يداریل هشدار دیا وسایر یآژ یکعنوان مثال  شود (به یم

  يانداز  راه  - 6 - 2 - 4

commissioning 
 شود.  ین مییشده، تع فیش تعریشده با الزامات از پ ستم نصبیآن تطابق س یه طک يندیفرآ

  ریذپ  ق آدرسیشف و اعالم حرکستم یس  - 7 - 2 - 4

addressable fire alarm system 
 يزکنترل پنل مرکزات به صورت جداگانه در یر تجهیها و سا  یتورها، شستکدت يها  گنالیه در آن سکاست  یستمیس

 شود.  یمشخص م

 
 شینما صفحه در شده فعال تورکدت شینما و ریپذ  آدرس قیاعالم حر ستمیس یشک  ابلک شینما   - 3 -4 شکل
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 متعارف قیشف و اعالم حرکستم یس  - 8 - 2 - 4

conventional fire alarm system 
 يزکنترل پنل مرکشگر در یچراغ نما یکبه صورت  ها صرفا  یتورها و شستکدت يها  گنالیه در آن سکاست  یستمیس

ق فقط منطقه یاعالم حر يزکنترل پنل مرکشود و   یق مشخص نمیق حریستم محل دقین نوع سیشود. در ا  یمشخص م

 .ندک  یشف را مشخص مک

 
 .شود  یم پنلنترل کبه روشن شدن چراغ نشانگر در  منتج هکتور کرد دتکمتعارف و عمل قیاعالم حر ستمیس یشک  ابلک شینما   - 4 -4 شکل

 است.  استفاده شده "ستمیس" واژه از "قیحر اعالم و شفک ستمیس" ياختصار، به جا ين فصل برایدر ا -يادآوری

  قیساختار مقاوم در برابر حر  - 9 - 2 - 4

fire-resisting construction 
 مرتبط يها  شده در بخش هیاز ارایمورد ن يارهایاز مع یا برخیمشخص، همه  یبازه زمان یک يتواند برا  یم  ه ک يساختار

 .ندکن یمعتبر) را تام یالملل  نیو ب یمل يا استانداردهای( BS 476استاندارد 

  قیگنال حریس  - 10 - 2 - 4

fire signal 
 ت.ق اسیدهنده وقوع حر  ه نشانک یگنالیس

  یستم دستیس  - 11 - 2 - 4

manual system 
 فعال شود. یتواند به صورت دست  یق فقط میتور است و هشدار حرکه فاقد هرگونه دتک یستمیس
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 صالح  يشخص ذ  - 12 - 2 - 4

competent person 
ار  ک یکزات و اطالعات، و قادر به انجام یالزم، تجه يبه ابزارها یمات مرتبط و با دسترسیات و تعلیبا تجرب یشخص

 است.  هف شدیتعر

 قیاعالم حر یشست  - 13 - 2 - 4

manual call point 
 اربرد دارد.کق) یگنال حریهشدار (س یک یدست يساز  فعال يه براکستم یاز س ییجز

 
  قیحر اعالم یشست   - 5 -4 شکل

  طراح  - 14 - 2 - 4

designer 
 را بر عهده گرفته است.  یت مالحظات طراحیه مسئولک یا حقوقی یقیشخص حق

 پنهان يفضاها  - 15 - 2 - 4

concealed spaces 
رخ درآن فضاها ق یحر شفکق و دود،  قبل از یه گسترش حرکو مانند آن  ها  ها و بخش  ن اتاقیده شده بیشوپ يفضاها

 اذب).کف کدهد (مثل سقف و   یم

 فاصله جستجو  - 16 - 2 - 4

search distance 
 ند.کش یماید پیشف باکق در منطقه یردن محل حرکت یرو يه شخص براک يا  فاصله

 تورکدت  - 17 - 2 - 4

detector 
ق را به یاز محصوالت حر ییایمیا شی یکیزیده فیپد یکسنسور بوده و حداقل  یک يحداقل داراه کستم یاز س یبخش

 ند.ک  یارسال م يزکنترل پنل مرکگنال را به یس یکند و حداقل ک  یش میا با فواصل منظم پایم یصورت دا
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  ينده دودکتور مکدت  - 18 - 2 - 4

aspirating smoke detection system 
 نکه ممکتور کا پمپ به درون دتیفن  یکله یشده به وس ط حفاظتیمح ياز هوا يا  ونهه در آن نمکشف دود کستم یس

 شود.  یش مکشده دور باشد، م حفاظت ياست از فضا

 
  يدود ندهکم تورکدت   - 6 -4 شکل

 تور گاز حاصل از احتراقکدت  - 19 - 2 - 4

combustion gas detector 
دهد.   یق پاسخ میشده از حر دهی) توليگاز(ها بوده و به يا  نقطه يتورهاکگاز حاصل از احتراق از نوع دت يتورهاکدت

د یربن تولکد یسکدهد، گاز منوا  یند احتراق به صورت ناقص رخ میژن فرآیسکمبود اکه در اثر ک یعنوان مثال، هنگام به

 شود.  یم

  تور شعلهکدت  - 20 - 2 - 4

flame detector 
ن یند. هر دو نوع اک  یم ییرا شناساشده از شعله  ا ماورا بنفش ساطعی/شعله، تشعشعات مادون قرمز و يتورهاکدت

 سکا منعی یداخل يها  یق عدسیا از طری مایه تشعشعات شعله را مستقکند ک  یاستفاده م ییگرها  تورها از حسکدت

 دهد.  یص میها، تشخ نندهک
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  یسقف شعله تورکدت   - 7 -4 شکل

  
  يوارید شعله تورکدت   - 8 -4 شکل

  یتور حرارتکدت  - 21 - 2 - 4

heat detector 
 دهد.    یا پاسخ مش دمیه به افزاک يتورکدت

در صورت  یتور حرارتکن است دتکباشند. مم یا نوع خطی يا  نوع نقطه يتورهاکتواند به صورت دت  یم یحرارت يتورهاکدت

 نش نشان دهد. کش دما وایه به نرخ افزاکباشد  يگر  ا مجهز به حسیثابت پاسخ دهد  يدما یکدن به یرس

 
  يا  نقطه یحرارت تورکدت   - 9 -4 شکل

 م)ی(ب یخط يتور دودکدت  - 22 - 2 - 4

beam smoke detector 
ن دو قطعه یاست. ا    ل شدهکیرنده تشیگ یکمادون قرمز) و  يها  انسکدر فر منبع نور (معموال یکاز  یخط يدودتور کدت

جهت بازتاب  1نندهک  سکن حالت از منعیه در اکشود   یه میا در داخل محفظه واحد تعبیدر دو محفظه جداگانه قرار دارد 

 ند. ک  یتور عمل مکرد، دتیرنده قرار گین فرستنده و گیه دود بک   یدر صورت .شود  یرنده استفاده میستنده به گنور از فر

                                                            
1 Reflector 
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  رندهیگ -نوع فرستنده  یخط يتور دودکدترد کعمل   - 10 -4 شکل

 
  نندهک  سکنوع منع یخط يدود تورکدت ردکعمل   - 11 -4 شکل

  مدار  - 23 - 2 - 4

circuit 
 ای یحفاظت لیوسا توسط و شود  یم هیتغذ ستمیس يزکمر پنل نترلک توسطه ک قیاعالم حر ياجزا   مجموعه

 .شود  یم محافظت انیجر اضافه مقابل درمشابه  انیجر نندهکمحدود

  قیشف حرکمنطقه   - 24 - 2 - 4

detection zone 
 شود.   یستم، اعالم میها در س  ر قسمتیق در داخل آن، به طور جداگانه از سایه وقوع حرک  شده  از محل حفاظت یقسمت

ا یق و/یاعالم حر ین شستیشده توسط چند ه حفاظتیناح یکق به طور معمول از یشف حرکمنطقه  یک -يادآوری

 ند.ک کمکق یحر يه ساختمان و اطفایق، به تخلیردن محل وقوع حرکق مشخص یشود، تا از طر  یل مکیتور تشکدت
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  سینترفیا  - 25 - 2 - 4

interface 
ق یا حری یگنال نظارتیافت سیا جهت دریها   ستمیسر یه جهت صدور فرمان به ساک استر یپذ  ستم آدرسیاز س يزیتجه

 شود.  یاستفاده م

  نصب  - 26 - 2 - 4

installation 
 ستمیس يها  ردن اجزا و المانکو متصل  ییعمل جانما

  نصاب  - 27 - 2 - 4

installer 
 ند نصب را برعهده داشته باشد.یاز فرآ یا بخشیل کت یه مسئولک یا سازمانیشخص 

  یکمینمودار م  - 28 - 2 - 4

mimic diagram 
ر مجموعه یهر ز يننده نور براک  ساطع يه از نشانگرهاک،  آن يها  رمجموعهیشده و ز حفاظت يها  محل یگرافش توپوینما

تواند بدون وقفه سبب مشخص شدن محل مورد نظر   یستم میس يها  ه نشانه و عالمتک يبه نحو ،ندک  یاستفاده م

 .شود یم

  یر سقفینورگ  - 29 - 2 - 4

lantern light 
 رد.یگ  ین آن قرار مییپا يبه فضا یرسانبام با هدف نورسطح  يه در باالک يساختار

  شو  ار بستهکدر خود  - 30 - 2 - 4

electronically held-open fire door 
 است یستمیس به مجهزو  شودباز نگه داشته  یکیترونکبه صورت ال يه در حالت عادک قیحر برابر در شده محافظت در

 گر،ید ییفرمان گرفتن از جا قیاز طر ای(مانند دود)  قیوالت حراز محص یبرخ به نشکوا اثر در ق،یحر هنگام به هک

 .شود  یم رشده د هسبب بست
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  شو  بسته ارکخود رِد   - 12 -4 شکل

 يا  ه مرحلهیتخل  - 31 - 2 - 4

phased evacuation 
ه در کاز محل  ییها  شود، قسمت  یه میتخل يا  شده  نترلکب یمختلف محل به ترت يها  ه در آن بخشکه یاز تخل یستمیس

 ه خواهد شد.یق باشد، ابتدا تخلیاز حر ین خطر ناشیتر شیمعرض ب

 از دارد.ین يا  ستم دو مرحلهیس یکبه طور معمول حداقل به  يا  ه مرحلهیتخل -يادآوری

 هشدار اپراتور  - 32 - 2 - 4

staff alarm 
در محل، اعالم  یمشخص يه به اپراتورهاکتور کا دتیق یاعالم حر یشست یکرد ک، به دنبال عمليانحصار يهشدار

 و نجات را داشته باشد. ینشان  آتش يروهایا احضار نیه یش از تخلیپ یشود تا اجازه بررس یم

 ستینقابل قبول  یحالت عموم يق برایاعالم حر یشست يها  گنالیاستفاده از هشدار اپراتور در پاسخ به س -يادآوری

 .)2-7-4. بند ك(ر.

 يا  ق مرحلهیهشدار حر  - 33 - 2 - 4

staged fire alarm 
 ا چند سطح هشدار داشته باشد.یتواند دو   ین میمنطقه مع یکه در داخل ک یقیحر ستم هشداریس

 ر باشد:یتواند شامل موارد ز  ی، ميا  ق مرحلهیاز هشدار حر ییها  نمونه -1يادآوری

 است. اخطار ای هیتخل يها  گنالیس پخش بهه قادر ک يا  دو مرحله ستمیس  •

 .است هیتخل ای اخطار اپراتور، هشدار يها  گنالیس پخش به قادر هک يا  هشدار سه مرحله ستمیس  •

 د.یآ  یاز هشدار به حساب نم يا  عنوان مرحله شود، به  یداده نم يچ هشداریه در آن هک يت عادیوضع -2يادآوری

 .ستیناز هشدار  يا  ، مرحله1هشدار  شیپ -3يادآوری

                                                            
1 Pre-Alarm 
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 ومیپلن  - 34 - 2 - 4

plenum 
 رد.یگ  یه مطبوع قرار میستم تهویتقال هوا در سانال انک ییه در قسمت انتهاکاست  يا  محفظه

 )ARCافت هشدار (یز درکمر  - 35 - 2 - 4

alarm receiving center 
 آنجا در قیشف و اعالم حرک ستمیس هک است یانکم از دور و دارند حضور آن در یانسان يروهاین مدام طور به هک یمحل

 بیترت نیده ب شود،  یم ثبت ای شینما قیحر اعالم شف وک ستمیس تیوضع به مربوط اطالعات هک ییجا و دهش  نصب

 .شوند احضار توانند  یم نشانان)  ، امداد و نجات (آتشیمنیخدمات ا يروهاین

 منطقه هشدار   - 36 - 2 - 4

alarm zone 
 كمشتر يا  منطقه هشدار نشانگر کیو  شده ییجانما ،هشدار لهیوسچند  ای کیه در آن ک ییها  محل ییایجغراف میقست

 .است  شده لحاظها   آن يبرا

  ثابت   پاسخ يدما  - 37 - 2 - 4

static response temperature 
 .شود  یم يا  نقطه یحرارت تورکدت توسط هشدار گنالیس دیتول باعث آن در زیناچ شیافزا جادیا هک ییدما 

  Aق نوع یاعالم حر یشست  - 38 - 2 - 4

manual call point type A 
ستن المان کا شیردن کط هشدار با جابجا یرات به شیر وضعییه در آن تغکق یاعالم حر یم شستیرد مستقکعمل

 شود.  یانجام م يگریاز به اقدام دیننده و بدون نک  فعال
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 استانداردها  - 3 - 4

است. بدین ترتیب آن مقررات،   ها ارجاع داده شده زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن الزامیمدارك 

ها و  باشد، اصالحیه  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده  یشود. در صورت ی از این نشریه محسوب مییجز

 ها ارجاع داده شده تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه 

 ی، شستيزکنترل پنل مرکساختمان شامل  یسات برقیق مورد استفاده در تأسیشف و اعالم حرک يها  ستمیزات سیتجه

، یخط ی، حرارتيا  نقطه ی، حرارتیانالک ينده، دودکم ي، دودیخط ي، دوديا  نقطه يدود يتورهاکق، دتیاعالم حر

، باید برابر جدیدترین اصالحیه زات مرتبطیجهر تیو سا يداریو د يداریشن يها  ربن، هشداردهندهکدیسکشعله، گاز منوا

شده و معتبر جهانی به شرح زیر طراحی،  استانداردهاي سازمان ملی استاندارد ایران و یا یکی از استانداردهاي شناخته

 ساخته و مورد آزمون قرار گیرد: 

 يها: دستورالعمل برا  مانساخت يق برایشف و اعالم حرک يها  ستمیس ،19684-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ها  ها در ساختمان  ستمیس ير و نگهداری، تعميانداز  ، نصب، راهیطراح

 .یمعرف – 1 قسمت -قیحر اعالم و ییشناسا يها  ستمیس، 18678-1به شماره  رانیا یمل استاندارد •

زات اعالم یتجه-3قسمت-قیو اعالم حر يارسازکآش يها  ستمی، س18687-3 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .رهایآژ-قیحر

 اعالم انتقال زاتیتجه: قیحر اعالم و) يارسازکآش( شفک يها  سامانه ،18687-21ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .خطا هشدار یابیرد و

 با قیحر) يارسازهاکآش( يها   فاشک :)يارسازکآش( شفک يها  سامانه ،18687-30ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .گرما و ربنک  دیسکمونو يگرها  حس بیکتر از استفاده با يا  نقطه يها  اشفک -گر  حس  چند

 يها  نندهکجدا -17قسمت -قیهشدار حر يها  ستمیص و سی، تشخ14459-17ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .وتاهکاتصال 

 يها  دستگاه -18ت قسم-ص آتش و هشداریتشخ يها  ستمی، س14459-18ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یخروج-يورود

 .قیحر اعالم زکمر :چهارم بخش قیحر اعالم يها  ستمیس، 3707ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 آزمون :نهم بخش )کیاتومات( ارکخود قیحر اعالم يها  ستمیس اجزا 3708ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .آتش برابر در تیحساس

 يدود يارسازهاکآش: هفتم بخش ارکخود قیحر اعالم يها ستمیس اجزا، 3709اره ران به شمیا یاستاندارد مل •

 .شدن زهیونی ای/و یانتقال نور نده،کپرا نور براساس ،يا  نقطه نوع



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

عالم حرک يهاستمیس :چهارمفصل   27/04/1401 ق یشف و ا
 

219 

 :هشتم بخش) کیاتومات( ارکخود قیحر اعالم يها  ستمیس اجزا، 3710ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ادیز يدما يارسازهاکآش

مشخصات -قسمت دوم-ها  ساختمان يها آالرم برا  ستمیق و سی، اعالم حر6174ران به شماره یا یملاستاندارد  •

 .قیاعالم حر یشست

 .ق ساختمانیو اعالم حر یابیرد يها  ستمیس ییو اجرا یعموم یمشخصات فن – 622ه ینشر •
• BS 5839 Part 1: Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of 

systems in non-domestic premises. 
• BS 5839 Part 6: Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of fire 

detection systems in domestic premises. 
• ISO Part 7240- 14: Design, installation, commissioning and service of fire detection and fire 

alarm systems in and around buildings. 
• EN54 Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance. 
• EN 54 part 1 Introduction. 
• EN 54 part 2 Control and indicating equipmen. 
• EN 54 part 3 Fire alarm devices – Sounders. 
• EN 54 part 4 Power supply equipment. 
• EN 54 part 5 Heat detectors - Point heat detectors. 
• EN 54 part 6 Heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element. 
• EN 54 part 7 Smoke detectors - Point smoke detectors using scattered light, transmitted light or 

ionization. 
• EN 54 part 8 Components of automatic fire detection systems. Specification for high temperature 

heat detectors. 
• EN 54 part 9 Components of automatic fire detection systems. Methods of test of sensitivity to 

fire. 
• EN 54 part 10 Flame detectors - Point detectors. 
• EN 54 part 11 Manual call point. 
• EN 54 part 12 Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam. 
• EN 54 part 13 Compatibility and connect ability assessment of system components. 
• EN 54 part 17 Short circuit isolators. 
• EN 54 part 18 Input/output devices. 
• EN 54 part 20 Aspirating smoke detectors. 
• EN 54 part 21 Alarm transmission and fault warning routing equipment. 
• EN 54 part 22 Resettable line type heat detectors. 
• EN 54 part 23 Fire alarm devices - Visual alarm devices. 
• EN 54 part 25 Components using radio links. 
• EN 54 part 26 Point fire detectors using carbon monoxide sensors. 
• EN 54 part 27 Duct smoke detectors. 
• EN 54 part 28 Non-resettable line-type heat detectors. 
• EN 54 part 29 Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat 

sensors. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flame_detector
https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_call_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirating_smoke_detector


ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساخ عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   تمانم
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
220 

• EN 54 part 30 Multi-sensor fire detectors - P.oint detectors using a combination of carbon 
monoxide and heat sensors. 

• EN 54 part 31 Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon 
monoxide and optionally heat sensors. 

• EN 50545 Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases 
in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the 
detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides. 

• NFPA 170: Standard for Fire Safety and Emergency Symbols. 

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 4

 نیدر ا شده بیانمطابق ضوابط  دیبا قیشف و اعالم حرک يها  ستمیسر مورد استفاده د زاتیو تجه ، وسایلقطعات تمام

صورت  (در يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر

مرجع  يها شگاهیزمااز آ ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساختهوجود) 

 باشد.  شدهي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمورد تا

 قیشف و اعالم حرکستم یس يها رسته  - 4 - 4

حفاظت از  یعنیآن،  یا هر دو هدف اصلی یکن یتام ين است در ساختمان براکق ممیشف و اعالم حرک يها  ستمیس

 شود.  یم میشف و اعالم به سه دسته تقسک يها  ستمیس يها  ن رستهیجان و مال افراد استفاده شود بنابرا

 M یرسته دست   ستمیس  - 1 - 4 - 4

 تور است.کن فاقد هر نوع دتی، بنابرااست یدست   ستمی، سMرسته    ستمیس

 
  یدست رسته ستمیس   - 13 -4 شکل

http://www.nfpa.org/170
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  Lرسته    ستمیس  - 2 - 4 - 4

 رد.یگ  یبه منظور حفاظت از جان افراد مورد استفاده قرار مه ک استار کخود   ستمی، سLرسته    ستمیس

 رد.یگ  یق قرار میستم اعالم حریساختمان تحت حفاظت س يها  ن نوع رسته تمام قسمتیدر ا -1يادآوری

 ین فصل الزامیشده در ا یق مطابق ضوابط معرفیاعالم حر یتورها استفاده از شستکن رسته عالوه بر دتیدر ا -2يادآوری

 .تاس

 
  جان از حفاظت رسته ستمیس   - 14 -4 شکل

  Pرسته    ستمیس  - 3 - 4 - 4

 .استار به منظور حفاظت از اموال کق خودیشف و اعالم حرک يها  ستمی، سPرسته    ستمیس

 
  اموال از حفاظت رسته ستمیس   - 15 -4 شکل

 یزامن فصل الیشده در ا یق مطابق ضوابط معرفیاعالم حر یتورها استفاده از شستکن رسته عالوه بر دتیدر ا -يادآوری

 .است
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 شفکمناطق   - 5 - 4

ه کق الزم است ی) به منطقه حرینشان  آتش يروهایق و نیهشدار حر يها  گنالیت افراد مسئول (اپراتور سیهدا يدر راستا

م یق تقسیشف حرک) به چند منطقه يا دو خانواری یک يها  (ساختمان کوچک يها  ها، به جز ساختمان  ن  تمام ساختما

 شود.

 ق به سرعت مشخص شود.یباشد تا محل حر کوچک یافکالزم است به اندازه  شفکمناطق  -1يادآوری

 شف انجام شود.ک يبند  ر الزم است منطقهیپذ  ق آدرسیشف و اعالم حرک يها  ستمیدر س -2يادآوری

 .استبرخوردار  يتر مک تیاز اهم Mدر رسته  قیشف حرک يبند  منطقه -3يادآوری

اذب)، کا سقف یف و/ک(مانند  یرقابل دسترسیمنطقه نسبتا غ یکدر  تورکستم متعارف، دتیس یکهرگاه در   - 1 - 5 - 4

 ور استفاده شود.کد از نشانگر جهت مناطق مذیباشد، با  ت نصب شدهیرقابل رویشده و غ  قفل يها  در بسته، اتاق يفضاها

 
  متعارف قیشف و اعالم حرک ستمیچراغ نشانگر در س از استفاده لزوم   - 16 -4 شکل

نترل پنل کتور به وضوح در کان هر دتکه مکنیست، مشروط بر این یر، نصب نشانگر الزامیپذ  ستم آدرسیدر س -يادآوری

 ق مشخص شود.یاعالم حر يزکمر
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مورد نظر شامل    ه منطقهک يموارد يند، به استثناکمترمربع تجاوز  2000د از یشف نباکمنطقه  یکمساحت   - 2 - 5 - 4

 تر باشد.  مکمترمربع و  10000با مساحت  نشده) يبند  پارچه (مانند انبار قسمتیکه باز و یناح یک

  .)17-4( لکمتر باشد. ش 60تر از  شید بیفاصله جستجو نبا  - 3 - 5 - 4

نترل کشگر یه صفحه نماک نیست مشروط به ایر فاصله جستجو مطرح نیپذ  ق آدرسیستم اعالم حریدر س -1 يادآوری

شف و اعالم ک يراهنما يها  ن نقشهیچن مش دهد و هینما یق را به صورت متنیر محل حریپذ  ق آدرسیپنل اعالم حر

 شود. یینترل پنل جانماکنار کق ساختمان در یحر

 
 جستجو فاصله   - 17 -4 شکل

 شود.  یه میه درِ آن بسته است، توصک ییا فضایاتاق  ياستفاده از چراغ نشانگر برا -2 يادآوری

 
 همجوار ریمناطق مجاور و غ يبرا شفکمنطقه  صینمونه تخص -الف   - 18 -4 شکل

 
 .)شود  یم هیتوص باشد قفل در هک  ی(زمان شانگرن چراغ -ب
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ش مانند کدود ير ساختارهایبسته، چاه آسانسور و سا يها  انکداخل پل يتورهاکدت يمتعارف، برا   ستمیدر س  - 4 - 5 - 4

 شف مستقل در نظر گرفته شود.کمنطقه  یکد یبا

 ان طبقه در نظر گرفته شود.شف همکد جزء منطقه یان باکشده در استراحتگاه پل ییق جانمایاعالم حر   یشست  - 5 - 5 - 4

تواند در   یآزاد قرار دارد، م يه) به فضای(تراز تخل یینها یان و در خروجکه در داخل پلکق یاعالم حر یشست -يادآوری

 .ردیان بسته قرار گکشف مربوط به پلکمنطقه 

در همان  شفکه به منطق تواند  یم تر مکو  مترمربع 500 با مساحتپنهان  يفضاها شده در نصب يتورهاکدت  - 6 - 5 - 4

 . ندکتجاوز ن عدد 40از  تورهاکدتل کتعداد  هکنیا بر مشروططبقه متصل شود 

 ید دسترسیاذب) باکف کا یپنهان (مانند سقف  يشده در فضاها نصب يتورهاکدت ير و نگهداریبه منظور تعم  - 7 - 5 - 4

 45×35تر از  مکد ینبا یترسچه دسیپنهان ابعاد در يبه فضاها ياز ورود مسئول نگهدارین شود. در صورت نیالزم تام

  متر باشد.  یسانت

  داشته باشد. یتالق منطقه هشدار کیاز  شیب با دینبا شفکمنطقه  کی  - 8 - 5 - 4

 3تر از  مک تیظرف يمدهاک. دارد تورکدت ییجانما به الزام استعب کمترم 3از  شیآن ب تیه ظرفک يمدک  - 9 - 5 - 4

 .ندارد تورکدتبه نصب  یالزامداگانه ها به مناطق ج  قفسه ایها   شنیشده توسط پارت میعب تقسکمترم

محدود است، هر  ینشان  آتش يروهاین ای اپراتور یه دسترسکشود   ینصب م یدر مناطق تورکدته ک يدر موارد  - 10 - 5 - 4

 نشانگر باشد.  چراغ يدارا ای شده محدود مستقل شفکمنطقه  کی دیمنطقه با

 يداریو د يداریهشدار شن يها  گنالیس  - 6 - 4

 ید جهت آگاهیق بایاعالم حر يزکنترل پنل مرکق، یاعالم حر يها  یا شستیتورها کق توسط دتیشف حرکپس از 

ات خروج از ین بتوانند بدون فوت وقت عملیند تا متصرفکجاد یرا ا يداریا دی يداریهشدار شن يها  گنالین سیمتصرف

به تمام  یآگاه يو شدت صوت براهشدار از نظر نوع  يها  گنالیه سکن ضرورت وجود دارد یساختمان را انجام دهند لذا ا

 باشد. یافکشده،  یها طراح آن يهشدار برا يها  گنالین سیه اک يافراد

ق در تمام ساختمان به یاعالم حر يرهایتور، آژکا دتیق یاعالم حر یها، با فعال شدن هرگونه شست  از ساختمان ياریدر بس

ار آسان خواهد بود. در یه بسیات تخلیعمل یطین شرایذا در چندهد ل  یل ساختمان را نشان مکه یصدا درآمده و لزوم تخل

از  يا تعداد محدودیطبقه  یکتواند محدود به   یدر مرحله اول، م "هیتخل"گنال ی، س  دهیچیبزرگ و پ يها  ساختمان
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ه یبه تخل يازیه نکنیق (بدون این از وقوع حریمتصرف یبه منظور آگاه "هشدار"گنال یر مناطق، سیطبقات باشد و در سا

 شود.  ین باشد) ارسال میمتصرف

م شده و یمنطقه هشدار تقس يه ساختمان به تعدادکاست  ي، ضروریبین نظم و ترتیبه چن یابی  به منظور دست

هشدار  يها  گنالیجه سیند. در نتکر مناطق عمل یهشدار در سا يها  گنالیهر منطقه هشدار مستقل از س يها  گنالیس

از سه حالت  یکی يتواند دارا  یرها میه در هر زمان مشخص آژک يشود، به طور  یم يبند  گروهق در ساختمان یحر

 باشد. "هیتخل"ا ی "هشدار"، "صدا یب"

 متفاوت استفاده شود. يد از دو نوع آوایگنال هشدار، بایه از سیگنال تخلیز سیجهت تما -يادآوری

 ر باشد:یل زیاند به دالتو  یساختمان به مناطق هشدار مختلف م يبند  میتقس

 .)7-4. بند ك(ر. يا  ه مرحلهیاستفاده از تخل •

 دهد.  یاذب رخ مکه هشدار ک  یدر هنگام يرضروریغ يها  از اختالل يریبه منظور جلوگ •

 استفاده شود. يا  ه در آن از مقدمات هشدار دو مرحلهک يگریط دیهرگونه شرا •

 منطقه هشدار  - 1 - 6 - 4

ل کیق تشید از ساختار مقاوم در برابر حری) بایخارج يوارهایر از دیغ  ق (بهیهر منطقه هشدار حر يمرزها  - 1 - 1 - 6 - 4

 باشد.  شده

ه بر کشود   یم یطراح يا  د) مناطق هشدار به گونهیز خرکده (مانند مرایچیپ یعموم يها  ساختمان یدر برخ  - 2 - 1 - 6 - 4

 يها  ق توسط پردهیر حرساختار مقاوم در براب ينترل دود به جاکه مناطق ک ينترل دود منطبق باشد، به طورکمناطق 

 شود.  یگر جدا مید یکدود از 

 .شود  استفاده  يداریشن گنالیس عنوان به یصوت امیپ از شود  یم هیتوص -يادآوری

ن هر ینکسا یه موجب سردرگمکباشد  يا  د به اندازهین مناطق هشدار نبایها ب  گنالیس یپوشان  زان همیم  - 3 - 1 - 6 - 4

 از مناطق ساختمان شود. یک

 از(متفاوت  همسان گنالیس کی و هیتخل ازین اعالم يبرا همسان گنالیس کی از دیبا هشدار طقمنا تمام در  - 4 - 1 - 6 - 4

 .شود استفاده هشدار اعالم يبرا) هیتخل گنالیس

 يس) مرزهاکشف را پوشش دهد (نه بالعکمنطقه  یکش از یتواند ب  یمنطقه هشدار م یکه ک  یدر حال  - 5 - 1 - 6 - 4

 وطه منطبق باشد.شف مربکمناطق  يد بر مرزهایمناطق هشدار با
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  هشدار منطقه   - 19 -4 شکل

مسئول  یمناطق هشدار توسط مقام قانون يربندیکد بودن پییستم از مورد تایبردار س الزم است بهره  - 6 - 1 - 6 - 4

 ند.کنان حاصل یاطم

 يداریهشدار شن يها  گنالیس  - 2 - 6 - 4

 .شود  یم ارسال قیحر تیساختمان در وضع نیمتصرفهشدار دادن به همه  يبرا ،يداریهشدار شن  - 1 - 2 - 6 - 4

گنال هشدار یس ،دارند کمکاز به یخروج ن يافراد برا هک یتمراقب يها  ساختمان یبرخ وها  رستانمایدر ب  - 2 - 2 - 6 - 4

 از نیمتصرف ردنک داریب يبراگنال ین سیشود و ا ینیب  شیپ ارمندان)ک( اپراتورها ردنکآگاه  يبرا صرفا تواند  یم يداریشن

 شود. ینم یطراح خواب

 تر باشد. مکبل   یدس 65د از یرها نبایحداقل شدت صوت آژ  - 3 - 2 - 6 - 4

 محدود اندازه بهخاص  يها  انکممترمربع و  60تر از  مکبا مساحت  یی، فضاهاها  انکدر پل ریآژ صوت شدت -1يادآوری

 .ابدی اهشک بل  یدس 60به   دتوان  یم ،(مانند توالت)

المات که در مکباشد  يا  د به اندازهیشده با یینشان جانما  ه تلفن آتشک ییها  طیر در محیشدت صوت آژ -2يادآوری

 ند.کجاد نیاختالل ا ینشان  س نجات و آتشیبا سرو یتلفن

ه استمرار یثان 30ش از یمدت ب يبل و برا  یدس 60ش از ینه بیز زمیه شدت صوت نوک ییها  طیدر مح  - 4 - 2 - 6 - 4

  رد.کنه انتخاب یز زمیبل باالتر از شدت صوت نو  یدس 5ر را ید شدت صوت آژیداشته باشد، با
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  ریشدت صوت آژ یطراح در نهیزم زینو ریتاث   - 20 -4 شکل

  ها  تصرفمعمول  زیسطح نو  -  1 -4 جدول 

 Lp dB(A) منطقه

فرودگاه يها  انهیپا  

تردد يها  محل ها،  يورود  
ها  لهکاس و تیگ يها  اتاق  

كگمر   
 ها  چمدان دیبازد •

 ها  انالک •
 خروج سالن •

72 تا 59  
64 تا 54  

 
71 تا 63  
70 تا 59  
64 تا 49  

نه، صحنفرانسک تاالر رهیغ و نماها،تئاترهایس نسرت،ک يتاالرها 1 75 تا 60   
مجمع ساختمان ها،  کبان یعموم مناطق  64 تا 50   

اتوبوس يها  ستگاهیا  
آرام يفضا  
شلوغ يفضا  

68 تا 58  
73 تا 63  

ایتر افهک  
آرام يفضا  
شلوغ يفضا  

65 تا 55  
78 تا 68  

درس يها  السک  
آرام يفضا  
شلوغ يفضا  

68 تا 56  
72 تا 64  

ییگردهما نفرانس،ک يها  اتاق 45 تا 40 -   

 راهروها

رمفروشیغ  
 آرام يفضا •
 شلوغ يفضا •

 مفروش

 
55 تا 45  
76 تا 66  
32 تا 25  

ها  دادگاه 50 تا 40 -   

)فروش و دی(خر یبازرگان يها  اتاق  
شده يوتریامپک  

یسنت  
70 تا 60  
90 تا 80  

شینما يتاالرها 73 تا 63 -   

                                                            
1 Stage 
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 ها (ادامه) مول تصرفز معیسطح نو -1-4جدول

 Lp dB(A) منطقه

ها  ارخانهک  
نترلک يها  اتاق  

کسب مونتاژ  
نیسنگ یمهندس  

75 تا 70  
85 تا 80  
105 تا 95  

ها  مارستانیب شود مشاهده يادآوری -   

هتل يها  خواب اتاق  
خاموش ونیزیتلو  

روشن ونیزیتلو  
35 تا 28  
70 تا 60  

)ي(تجار ها  آشپرخانه 75 تا 65 -   

یسرگرم و یحیتفر زکمرا  

واشکاس  
)یعموم(جلسات  خی يرو یکاس دانیم  

رجهی/ششنا ياستخرها  
یسرگرم ياستخرها  
نگیبول  

80 تا 65  
80 تا 69  
79 تا 72  
87 تا 81  
85 تا 78  

ها  تابخانهک  

تابک مطالعه مناطق  
 آرام يفضا •

 )مطبوع هیتهو ستمیس (مثال يزینو •
رشیپذ  

 
45 تا 35  
60 تا 50  
60 تا 50  

ها  يگالر ها،  هموز  
آرام يفضا  
شلوغ يفضا  

60 تا 48  
73 تا 60  

 ادارات
اتاق اتاق  

باز طرح  
شلوغ يفضا  

50 تا 40  
70 تا 50  
85 تا 70  

(گلخانه) اهیگ اشتک يها  اتاق  

بخار گید  
 آرام يفضا •
 شلوغ يفضا •

هوا یدگیرس  
مپرسورک  

 
72 تا 66  
86 تا 76  
87 تا 84  
93 تا 89  

)یسطح(رو  آهن  راه يها  ستگاهیا  

انتظار يها  اتاق  
،خطوط یتالق محل  

وهاکس  
 یبرق يقطارها •
 یزلید يقطارها •

65 تا 54  
66 تا 60  

 
72 تا 60  
85 تا 75  

ها  رستوران 75 تا 72 -   

ها  فروشگاه  
آرام يفضا  
شلوغ يفضا  

60 تا 50  
75 تا 65  

دیخر زکمرا 75 تا 70 -   

یورزش يها  سالن  
آرام يفضا  
شلوغ فضا  

بلند يصدا با یتوپ يها  يباز  

72 تا 60  
82 تا 72  
93 تا 78  

انبارها و مخازن  
آرام يفضا  
يزینو  

63 تا 47  
80 تا 63  
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  تر باشد.  مکبل   یدس 75د از یشود نبا  یدن استفاده میخواب يه براک ییحداقل شدت صوت در فضاها  - 5 - 2 - 6 - 4

 
 دنیخواب يفضاها در ریآژحداقل شدت صوت    - 21 -4 شکل

 ند.کبل تجازو   یدس 120از د یرها نبایثر شدت صوت آژکحدا  - 6 - 2 - 6 - 4

 هشدار در ساختمان باشد. يها  ستمیر سیز از ساید متمایرها از نظر آوا بایآژ  - 7 - 2 - 6 - 4

وارها یها و د  از فاصله، در ید افت شدت صوت ناشیبا يداریزات هشدار شنیدر محاسبات شدت صوت تجه  - 8 - 2 - 6 - 4

 را مدنظر قرار داد.

  بل است.  یدس 20استاندارد  ربل و د  یدس 30ق یافت شدت صوت حاصل از درِ مقاوم در برابر حر  - 9 - 2 - 6 - 4

 
  ریآژ صوت شدت یطراح در استاندارد و قیحر برابر در مقاوم يدرها ریتاث   - 22 -4 شکل
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 يداشته باشد به استثنا یسانیک ید مشخصات صوتیق در داخل ساختمان بایاعالم حر يرهایتمام آژ   - 10 - 2 - 6 - 4

 يرهایاز آژ یبکید از تریمثال نبا يسازد. برا  ین مکمم رین امر را غیه اکنه باال، یز زمیبا نو یط خاص مانند مناطقیشرا

ق استفاده شود لذا یر اعالم حریعنوان آژ ساختمان به یکمختلف در  يبا آواها یکیترونکال يرهایا از آژی یکیترونکال

 ص باشد.یز و قابل تشخید از نظر صدا متمایق بایاعالم حر يرهایآژ

ها و   است و ساختمان    شده ید و فروش طراحیم و خرعموم مرد یسرگرم يه براک ییها  طیدر مح  - 11 - 2 - 6 - 4

گنال اعالم یه سک  یتر خواهد بود، هنگام شیبل ب  یدس 80از  احتماال یقیها شدت صوت موس  ه در آنکمشابه  يها  محوطه

  ار قطع شود.کد به طور خودیبا یقیشود، موس  یق برقرار میحر

در مرحله  یقیردن موسکصدا   یب يشده، مالحظات برا ینیب  شیپ يا  ه مرحلهیه تخلک ییها  در ساختمان -يادآوری

 د انجام شود.یبا "هیتخل"ا ی "هشدار"

از  شیصدا ب بل  یدس 5 به یابی  دست جهت دارد، صدا و سر پر آالت نیماش هک ساختمان از ییها  بخش در  - 12 - 2 - 6 - 4

ه فاقد منبع کنصب شود  يا  هیثانو يرهایآژ توان  یماز یدر صورت ن ه،یاول يرهایرد آژکعمل لیمکجهت ت نه،یزم يصدا

 .شود  یم هیتغذ یاصل عبمن از و بوده بانیپشت هیتغذ

 در هک شود  یم هیتغد ند،ک  یم استفاده آن از صدا و سر پر يها  نیه ماشک يمدار همان از هیثانو يرهایآژ -1يادآوری

 .شود  یم صدا و سر پر يها  نیماش شدن صدا  یب به منجر رها،یآژ نیا برق قطع جهینت

 یافک ،است صدا و سر بدون آالت  نیماش هک  یدر زمان 4-2-6-4الزام بند  ساختن برآورده نظر از هیاول يرهایآژ -2يادآوری

 .بود خواهد

شود، استفاده از  ییصدمه به شنوا یتواند باعث اختالل و حت  یه مکاز شدت صوت باال  يریبه منظور جلوگ  - 13 - 2 - 6 - 4

 دارد. يار بلند برتریبس ير با صداین بر تعداد معدود آژییت صوت پامتعدد با شد يرهایآژ

 د.باش ف تمام شدهکاز  متر  یسانت 210 اقلحد دیباوار ید يبر رو ریآژارتفاع نصب   - 14 - 2 - 6 - 4

 يداریهشدار د يها  گنالیس  - 3 - 6 - 4

 یداخل نشانگر  - 1 - 3 - 6 - 4

 ر نصب شود:یز يها  ساختماندر د یبا يداریهشدار د ستمیس  - 2 - 3 - 6 - 4

  ند.ک جاوزت بل  یدس 90از  طیه محنیز زمینوه ک یالف) ساختمان

 .نندک  یاستفاده م ییمعموال از محافظ شنواآن  نیمتصرفه ک یب) ساختمان

 حضور دارند. ییالت شنواکبا مش يافراد در آن ه معموالک یپ) ساختمان
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مثال  يمحدود شده باشد. برا یمشخص نیمتصرف ين است براکمم ،خطر هیاول يهشدارهاه ک یساختمان ت)

 .ونیزیو و تلویراد ویاستود، مارستانیعمل ب يها  قاتا

ز هشدار یتجهه ک يبه طور ،شود نصب وارید ایسقف  يرو یافکتعداد به  دیبا يداریزات هشدار دیتجه  - 1 - 2 - 3 - 6 - 4

قابل مشاهده باشد. ارتفاع  ،یطینور مح طیشرا نیدر دسترس معمول در تمام منطقه و در باالتر يها  انکاز م يدارید

 د.باش ف تمام شدهکاز  متر  یسانت 210 اقلحد دیباوار ید يبر رونصب آن 

قابل مشاهده است،  نیمتصرفتوسط  در ساختمانبه طور همزمان  يداریز هشدار دیتجه یکاز  شیاگر ب  - 2 - 2 - 3 - 6 - 4

 .هماهنگ و همزمان روشن شود دیها با آن

 ا قرمز است.ید یق سفیاعالم حر يداریو د يداریشن يزات هشداریرنگ تجه -يادآوری

 یخارج گرنشان  - 3 - 3 - 6 - 4

قرمز  يداریدنشانگر  کیاز  دیبا  ق،یاعالم حر طینشان دادن شرا يبرا  قیشف و اعالم حرک يها  ستمیس  - 1 - 3 - 3 - 6 - 4

و  اشدبه ساختمان قابل مشاهده ب یمنته یاز راه اصلو در خارج از ساختمان  دیبا يداریدند. محل نشانگر کاستفاده رنگ 

 .باشد کیبه ساختمان نزداست به نقطه ورود  یان دارد و عملکه امک يتا حد

 همچنان ق،یحر اعالم يزکمر پنل نترلک ردنک صدا  یه با بکباشد  یبه صورت دیبا ینشانگر خارج هینحوه تغذ -يادآوری

  .باشد روشن

در  ای وارید يمتضاد، بر رو نهیپس زم يمتر، رو  یلیم 25تر از  مکبا ارتفاع  دیبا ،با حروف "FIRE" لمهک  - 2 - 3 - 3 - 6 - 4

 .خوانا باشد امالکو  قائم دیبا هر حرف، يریشده باشد. هنگام نصب نشانگر تصو يعالمت گذار ياردیدمجاورت نشانگر 

 .بزند فالش قهیدق در کچشم 120تا  30در محدوده  یبا نرخ یستیبا يداریهشدار د گنالیس  - 3 - 3 - 3 - 6 - 4

 يا  ق مرحلهیهشدار حر  - 7 - 4

  اتیلک  - 1 - 7 - 4

 یافک ه همزمان تمام طبقاتیتخل يبرا انکت پلی، اگر ظرفيا  ه مرحلهیچند طبقه با تخل يها  در ساختمان  - 1 - 1 - 7 - 4

 "هیتخل"گنال یند و سکاعالم  تمام ساختمان يد برایرا نبا "هیتخل"گنال یق سیاعالم حر يزکنترل پنل مرکنباشد، 

  .شودهر منطقه ارسال  يد برایجداگانه با
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ابتدا  رخ داده، قیه در آن حرک يا  هشود، منطق  یاستفاده م يا  ه دو مرحلهیو تخلیه از سنارک ییها  در ساختمان -يادآوری

 شود.   یم هیر طبقات ساختمان به صورت همزمان در مرحله دوم تخلیه شده و سایتخل

 
  شفکن منطقه یمنطقه هشدار با چند   - 23 -4 شکل

 قیستم اعالم حریهشدار اپراتور س  - 2 - 7 - 4

در ساختمان  يروز  ده به صورت شبانهیاپراتور آموزش د یافکه تعداد ک يد فقط در مواردیهشدار اپراتور با  - 1 - 2 - 7 - 4

 ار گرفته شود.کحضور دارند، به 

 يریچ تاخی، هشدار اپراتور بدون هیونکمس یمراقبت يها  ق در ساختمانیستم اعالم حریرد سکهنگام عمل  - 2 - 2 - 7 - 4

ق مطلع یه همه اپراتورها از وقوع هشدار حرک یطیو امداد و نجات ارسال شود، اما در شرا ینشان  آتش يروهاین يد برایبا

 جاد شود.یر ایتاخ یلکن هشدار اپراتور و هشدار ین است بکهستند مم

 يها  گنالیس به پاسخ درصادر شده و  تورهاکدت از حاصل يها  گنالیدر پاسخ به س معموال اپراتورهشدار   - 3 - 2 - 7 - 4

ده از شنهاد درباره استفایهرگونه پ .شود اعالم دینباار که بارنده خودکشب ای یتور حرارتکدت ق،یاعالم حر   یشست از حاصل

ن یژه باشد. در چنیو يها  ید منوط به بررسیق بایاعالم حر یاز شست یگنالیه  به سیعنوان پاسخ اول هشدار اپراتور به

سازد از   یق را فعال میاعالم حر یه شستک ينان حاصل شود فردیدات الزم در نظر گرفته شود و اطمید تمهی، بايموارد

ه کن موضوع توسط نشانگر اعالم شود یمثال ا ينماند (برا ید باقیدر حالت ترد يازس  ات فعالیز بودن عملیآم  تینظر موفق

 يداریبالفاصله به اخطار شن یق دستیگنال اعالم حریافت شده و سیح دریبه طرز صح يزکنترل پنل مرکگنال در یس

  منجر نخواهد شد).

  باشد. 6-4با بند د مطابق یبا يداریزات هشدار دیل از تجهکگنال هشدار اپراتور، متشیس  - 4 - 2 - 7 - 4
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هشدار  يدر تمام مناطق ساختمان، صدا دیهمواره با ،است راپراتو هشدار ستمیس يدارا هک ییها  انکم در  - 5 - 2 - 7 - 4

و در صورت لزوم در  قیحر اعالم يزکمر پنل نترلکشود. در  گرفتهدر نظر  6-4مطابق با بند  قیحر دنیقابل شن

 .شودلحاظ  "هیتخل"به مرحله  اپراتورهشدار از مرحله هشدار  مرحله رییتغ يانات الزم براک، امیاضاف يها ناکم

به طور  نیشود، بنابرا راپراتومنجر به هشدار  دیبه طور معمول نبا قیحر اعالم یشست کیرد که عملکاز آنجا  -يادآوری

 وجود دارد. اپراتور يبرا قیحر اعالم یشستمرحله هشدار با استفاده از  رییان تغکمعمول ام

شده، حداقل در  نییتع شیاز پ یر زمانیتاخ دوره کیار پس از کبه طور خود دیبا اپراتورهشدار  گنالیس  - 6 - 2 - 7 - 4

مربوط در  مریتاردن کمتوقف  يبرا یمداخله دست هکنیشود، مگر ا لیتبد يداریشنهشدار  کیبه  ،هشدار مربوطه هیناح

 باشد. قهیاز شش دق شیب دیابه طور معمول نب اپراتورها ینترل رخ دهد. مدت زمان بررسک زاتیتجه

د به یگنال هشدار اپراتور بایس تور فعال شودکن دتیستم توسط اپراتور، دومیشدن س 1یاگر قبل از بازنشان  - 7 - 2 - 7 - 4

 ).منطقه هشدار مربوطهدر حداقل ل شود (یتبد يداریار به هشدار شنکطور خود

 در هک  برآن مشروط شود، فراهم دیبا هیثان 30 از پس "هشدار" گنالیس ارکخود شدن  قطع جهت يریتداب  - 8 - 2 - 7 - 4

 به هک  نیا تا شود برقرار دوباره هیثان 10 حداقل مدت به گنالیس ،ستین تر شیب قهیدق سه از هک متناوب يها  زمان مدت

 .شود صدا  یب یدست صورت

 

  ساختمان کی در هیتخل يویسنار   - 24 -4 شکل

 

                                                            
1 Reset 
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  نمونهبه صورت  اپراتور هشدار بیترت   - 25 -4 شکل

 قیاعالم حر   یشست  - 8 - 4

ه ک( ها  یشست ریسا از یآسان به و شده داده قرار انینماو  مشخصبه صورت  دیبا قیم حراعال يها  یشست  - 1 - 8 - 4

در ساختمان  نقطه ه از هرکشده باشد  عیتوز يبه نحو دیداده شود و با زیتما) ندارد قیحر اعالم ستمیس با یارتباط

 .مینکبور ع قیاعالم حر یشست کیاز مقابل  حتما مینک كساختمان را تر ایطبقه  میبخواه

 نیبد. شود فعال ارانهکخرابتحت اقدام  تواند  یم شود، ییجانما نظارت بدون مناطق در قیحر اعالم یشست اگر  - 2 - 8 - 4

 دینبا ،یعموم بزرگ يها  ساختمان و دیخر يها  مجتمع یعموم ینواح مانند ییها  تصرف در قیحر اعالم يها  یشست لیدل

 .شود   نصب

 EN 54 -11 شده در استاندارد مشخص Aنوع  با د مطابقیق بایاعالم حر يها  یروش استفاده از تمام شست  - 3 - 8 - 4

 باشد.

 .شد خواهد فعال يا  مرحله  کت صورت به Aنوع  یشست -1يادآوری

 ندارد. یرتیمغا 3-8-4مفاد  با Aنوع  قیاعالم حر يها  یشست پوشش محافظ به کیال اتص -2يادآوری
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جابجا  نندهک  المان فعال به یدسترس يه براکافظ باشد، مح پوشش کی يدارا دیباق یاعالم حر   یشست  - 4 - 8 - 4

 شود.  یم

اعالم  یشسته ک هشدارحداقل در منطقه  "هیتخل" گنالیس ارسالو ق یاعالم حر ید شسترکعمل نیب ریختا  - 5 - 8 - 4

 باشد. هیثان 3از  شیب دیدر آن قرار دارد نبا قیحر

 مجاز را "هیتخل" گنالیو ارسال س قیاعالم حر یشسترد کعمل نیب هیثان 10 تا ریتاخ EN 54-2استاندارد  -يادآوری

 .شود ثبت ستمیس یینها هیدییدر تا رییبه صورت تغ دیبا ریتاخ نیا ،مسئول یقانون مقام موافقت صورت درلذا  داند،  یم

ه به ک ییها  یطبقات و تمام خروج يها  یفرار و بخصوص در تمام خروج يرهاید در مسیق بایاعالم حر یشست  - 6 - 8 - 4

تواند در   یاست م    شده ییطبقه جانما یه در محل خروجکق یاعالم حر يها  یرد. شستیباز راه دارد، قرار گ يفضا

). )26-4(ل کش .كرد (ر.یشود، قرار گ  یم یطبقه به آن منته یه خروجکان کا در استراحتگاه پلیطبقات  1يورود  شیپ

شود،   یه میزمان تخل یکاز طبقات در  يتعداد محدود ه در آنک يا  ه مرحلهیچند طبقه با تخل يها  در ساختمان

 یروند شست  ین مییان پاکه از پلک يان دارد افرادکرا امیان نصب شود زکد در استراحتگاه پلیق نبایاعالم حر يها  یشست

 آن منطقه شود. يضرور ریه غیرده و سبب تخلکق را فعال یتر از طبقه دچار حر  نییق چند طبقه پایاعالم حر

 
 شود. ییجانما 2 ای 1 تیدر موقع تواند  یم قیحر اعالم یشست - فرار يرهایمس در اعالم یشست ییجانما   - 26 -4 شکل

 يه به فضاک ییها  یطبقات و تمام خروج يها  یژه تمام خروجیفرار به و يرهاید در مسیق بایاعالم حر یشست  - 7 - 8 - 4

 شود. ییشود جانما  یم یباز (محل امن) منته

  .بود نخواهد یالزام یشست ییجانما شود، یمنته يواریچهارد کی به اگر دارد راه باز يفضا به هک ییها  یخروج -يادآوری

                                                            
1 Lobby 
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متر (با  45ش از یش بیمایاز به پین يچ فردیه هکباشد  يا  د به گونهیق بایاعالم حر يها  یشست ییجانما  - 8 - 8 - 4

 ق را نداشته باشد.یاعالم حر ین شستیتر  یکدن به نزدیها) جهت رس  شنیوارها و پارتیدرنظر گرفتن د

ن هر یم بین فاصله خط مستقیتر شیساختمان مشخص نباشد، ب یینها یداخل ي، معماریاگر در مرحله طراح -1يادآوری

متر  45د حد یمتر باشد و پس از اتمام ساختمان، با 30تر از  شید بیق نبایاعالم حر يها  ینقطه از ساختمان و شست

 چنان برقرار باشد.  هم

 
  قیحر اعالم یشست يساز  فعال جهت شیمایپ ثرکحدا   - 27 -4 شکل

ع یه احتمال گسترش سرک ییها  ا تصرفیاست  یتکت حریبا محدود ینیمتصرف يه داراک ییها  در ساختمان -2يادآوری

 ابد.ی  یاهش مکمتر  16و  25ب به یمتر به ترت 30و  45ش یمایمواد قابل اشتعال) وجود دارد، فواصل پ يق (حاویحر

 يمتر 6/0 يفضا و در شده ییجانما شده ف تمامک از متر) 4/1 ± 3/0در ارتفاع ( دیبا قیراعالم ح یشست  - 9 - 8 - 4

 نصب نشود. يگریزات دیگونه تجه  چیق هیاعالم حر یمتر) اطراف شست 6/0با شعاع  يا  رهی(دا

 شود. ییص آسان جانمایتشخ ينه با رنگ متضاد براید در پس زمیق بایاعالم حر يها  یشست -1يادآوری

 از متر   2/1از  تر مکدر ارتفاع  تواند  یم قیحر اعالم یشست ،است تیمعلول يدارا هک يافراد یدسترس جهت -2يادآوری

 .شود نصب شده تمام فک

 رد.یق انجام گیاعالم حر یشست كقسمت متحر يزکشده طبقه تا نقطه مر ف تمامکد از یبا يریگ  اندازه -3يادآوری
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  قیحر اعالم یشست ییجانما مجاز ارتفاع حدود   - 28 -4 شکل

ار نصب کتواند به صورت تو  یم یت است، شستیقابل رو یق به راحتیاعالم حر يها  یه شستک ییها  انکدر م  - 10 - 8 - 4

ار نصب شود کتو مهیا نیار کد به صورت رویده خواهد شد (مانند راهروها) باین دیاز طرف یه شستک ییها  انکشود اما در م

 وار داشته باشد.یمتر از د  یلیم 15ش از یب يا  ق فاصلهیالم حراع یه شستیه سطح روک   یصورت     به

د از ین منظور بایا يرد. برایاست، قرار بگ یتصادف   بیه در معرض آسک یانکد در میق نبایاعالم حر یشست  - 11 - 8 - 4

 اعالم يها  یمثال شست يق استفاده شود. برایاعالم حر یبه شست یکیزیب فیاز آس يریمناسب جهت جلوگ يها  حفاظ

پوشش  يد دارایشود، با  یبا توپ انجام م يها باز  ه در آنک یسالن ورزش یشده در مجاورت درِ خروج ق نصبیحر

 . باشد یکیانکم یحفاظت

 ها  تورکانواع دت ییالزامات انتخاب و جانما  - 9 - 4

 اتیلک  - 1 - 9 - 4

 ییطبقات جانمادر  يان و در هر استراحتگاه مشرف به بازشوکپل يد در باالیتورها باکبسته دت يها  انکدر پل  - 1 - 1 - 9 - 4

  شود.
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 بسته يها  انکپل در يدود تورکدت ییجانما   - 29 -4 شکل

آسانسور، پله  ، شفت)یکیانکو م یسات برقیزر تاسی(مانند را ش مانندکدر صورت وجود هرگونه ساختار دود  - 2 - 1 - 9 - 4

ثر کداح .شود ییجانماشفت  يدر باال تورکدت کی دیند، باک  یچند سقف نفوذ م ای کیبه  هکبسته  يفضاهر نوع  ای یبرق

 .ندکتجاوز متر  5/1د از یز بازشو نباکاز مردر هر سطح تور کدت ییفاصله جانما

رد یانجام پذ ید به راحتیشده در سقف چاه آسانسور و مشابه آن با ییجانما يتورهاکدت يس و نگهداریسرو -يادآوری

 شود.  یه مین موارد توصینده هوا در اکتور مکن استفاده از دتیبنابرا

 
  ها  بازشو از يا  نقطه يدود تورکدت ییجانما فاصله ثرکحدا   - 30 -4 شکل
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تور کد تحت حفاظت دتیتر است با شیا بیمتر   یسانت 80ه ارتفاع آن کاذب) کف کا یپنهان (سقف  يفضا  - 3 - 1 - 9 - 4

 رد.یقرار گ

 یسقف در فاصله افق يتور بر روکپنهان قرار گرفته باشد نصب دت ير داخل فضایزات زیه تجهک  یدر صورت -1 يادآوری

 است: یز الزامیمتر از تجه 5/1

 یکیترکال ییروشنا •

 پنهان محصور شده باشد يدر داخل فضا ه تماماک ELVش از یبا ولتاژ ب یزات برقیتجه •

 ست:ین یتور الزامکدت ییر جانمایدر موارد ز -2يادآوری

 وات 100 يتر و مساو مکبا توان  یکیترکال ییروشنا •

 وات 100 يتر و مساو مکفن) با توان  (مانند كمتحر ياجزا يدارا یزات برقیتجه •

 وات 500 يتر و مساو مکبا توان  یزات برقیر تجهیسا •

عنوان  شود به  یپنهان م يه وارد فضاکرقابل اشتعال یغ ییاز محفظه چراغ روشنا یو بخش یشک  میستم سیس -3يادآوری

 د.یآ  یبه شمار نم یز برقیتجه

ن فضا را یتمام ا شود لزوما  یم ییپنهان جانما يدر داخل فضا یت برقزایحفاظت تجه يه براک يتورکدت -4 يادآوری

 ند.ک  یحفاظت نم

 منظور به هکآن ای باشد تر شیب ای متر  یسانت 80 عمق يدارا شده حفاظت منطقه در 1یسقف رینورگ کی اگر  - 4 - 1 - 9 - 4

  است. یالزام ،یسقف رینورگ محدوده در تورکدت ییجانما شود، استفاده هیتهو

 
  یسقف رینورگ در تورکتد ییجانما   - 31 -4 شکل

                                                            
1 Lantern-Light 
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 باشد.) 32-4(ل کد مطابق شیاذب باکف کتور در کح دتیصح ينحوه اجرا  - 5 - 1 - 9 - 4

 
  اذبک فک در تورکدت حیصح نصب   - 32 -4 شکل

 يا  نقطه يو دود یحرارت يتورهاکدت  - 2 - 9 - 4

د از یتور نباکن دتیتر  یکتحت حفاظت با نزد ين هر نقطه از فضایب یصاف، فاصله افق يها  در مورد سقف  - 1 - 2 - 9 - 4

 :ندکز ر تجاویر زیمقاد

 باشد. يتور، دودکن دتیتر  یکمتر اگر نزد 5/7الف) 

 باشد. یتور، حرارتکن دتیتر  یکمتر اگر نزد 3/5ب) 

 
 يا  نقطه یحرارت و يدود يتورهاکدت   پوشش محدوده   - 33 -4 شکل

ن ینابراز راهرو در نظر گرفته شود. بکبه مر یکاز است فقط نقاط نزدیر، نمت 2تر از  مکبا عرض  ییدر راهروها -1 يادآوری

ن ی. در ااستگر ید یکمتر از 6/10متر و  15ب یبه ترت یو حرارت يدود يتورهاکن دتیثر فاصله بکن راهروها حدایدر ا

 متر است. 3/5متر و  5/7ب یبه ترت یو حرارت يتور دودکدت يبرا ییانتها يوارهایتورها از دکحالت فاصله دت

 تورکدت نصب دهد  یم لیکتش را خروج ریمس از یبخش هک مشابه يها  ضاو ف راهروها خروج، يها  راه تمام در -2 يادآوری

 است. یالزام الکیاپت يدود

            د براساس استانداردیاست، با  ز شدهیشو تجه  ار بستهکآن به در خود يه راهروهاک ییها  در تصرف -3 يادآوری

BS 7273-4 .عمل شود 
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 متر 2 از تر مک رضع با يراهروها در يدود تورکدت ییجانما   - 34 -4 شکل

) استفاده شود یو حرارت ي(دود یبکیتور ترکاز سنسورها از دت یکیردن منظم کرفعال یچنانچه به منظور غ -4 يادآوری

 قرار داد. یتور حرارتکرا دت یطراح كد مالیبا

 یکیا نزدیه در راس ک ییتورهاکبدار) باشد، جهت دتی(ش یروانیسقف ش ياگر منطقه تحت حفاظت دارا  - 2 - 2 - 9 - 4

ش داد و ی% افزا1ب سقف، یهر درجه ش يرا به ازا 1-2-9-4شده در بند  انیب یتوان فاصله افق  یشود، م  یم ییس جانمارا

د فاصله یشود با  ینم ییراس جانما یکیا نزدیه در رأس ک ییتورهاکر دتیسا ي% است. برا25ش مجاز، یثر درصد افزاکحدا

  رد.کخاب انت 1-2-9-4تورها را مطابق بند کن دتیب یافق

 
 تور کدت   پوشش محدودهدر  بیش ریتاث   - 35 -4 شکل



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساخ عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   تمانم
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
242 

ه اختالف کشود، مگر آن ییآن جانما یکیا نزدیتور را در راس کد دتیبدار) بای(ش یروانیش يها  در سقف  - 3 - 2 - 9 - 4

ن صورت مانند یه در اکر باشد یشده در ز رکتر از اعداد ذ مکراس سقف  ين قسمت سقف تا باالیتر  نیین پایارتفاع ب

 رد.کم یف رفتار خواهصا يها  سقف

 حفاظت شود. يدود يتورهاکمتر، اگر فضا توسط دت  یسانت 60الف) 

 حفاظت شود. یحرارت يتورهاکمتر، اگر فضا توسط دت  یسانت 15ب) 

 يه فاصله عمودکم، ینک  یم یرأس تلق یکتورها را نزدکمحل دت یدر صورت 3-2-9-4و  2-2-9-4 يدر بندها -يادآوری

 باشد. )36-4( لکتور مطابق شکته به نوع دتتور تا رأس بسکدت

 
 ب سقفی: ش1

 يتور دودک: دت2
 صورت  نیه در اک شود نصب سقف ییباال يترم  یسانت 60 محدود در دیبا يدود تورکدت متر،  یسانت 60 از شیب بیش يدارا يها  سقف يبرا: 3

 سقف قابل اعمال خواهد بود. هیزاو لیبدل تر شیپوشش ب

 رد.ک ییتوان جانما  یاز سقف م يا  را در هر نقطه يتور دودکمتر، دت  یسانت 60تر از   مکب یش يدارا يها  سقف ي: برا4
  دار  بیش يها  سقف در يدود تورکدت ییجانما   - 36 -4 شکل
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گر آن در محدوده   حس يها  ه المانکشود  ییسقف جانما يرو يد به نحویبا یو حرارت يدود يتورهاکدت  - 4 - 2 - 9 - 4

 رد.یر قرار گیشده ز رکذ

 یحرارت يتورهاکدت يمتر برا  یسانت 15تا  5/2 )1

 
  یحرارت تورکدت ییجانما مجاز محدود   - 37 -4 شکل

 يدود يتورهاکدت يمتر برا  یسانت 60تا  5/2 )2

 
 يدود تورکدت مجاز محدوده   - 38 -4 شکل

ا عرض آن از یه طول ک ییها و راهروها  ر نباشد، در اتاقیپذ  انکسقف ام يتور بر روکه نصب دتک  یدر صورت  - 5 - 2 - 9 - 4

وار نصب ید ير رویط زیت شرایتواند با رعا  یتور مکند، دتک  یمترمربع تجاوز نم 50ست و مساحت آن از ینتر  شیمتر ب 10

 ))39-4(ل ک(ششود:

 رد.یر سقف قرار گیز يمتر  یسانت 30تا  15گر در محدوده   المان حس يقسمت باالالف) 

 رد.یدر قرار گ يگر باالتر از تراز بازشو  ن المان حسییقسمت پاب) 

 تور اعالم شده باشد.کدت سازنده توسط وارید يبودن جهت نصب رو مناسب )پ
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 وارید يرو تورکدت مجاز ییجانما همحدود   - 39 -4 شکل

د در محدوده یتور باکگر دت  ست، المان حسیمتر ن 5/1تر از   شیه عمق آن بکه یبدون تهو یخال يدر فضاها  - 6 - 2 - 9 - 4

متر مانند  5/1از  شیعمق ب با یخال يفضاها شود. یید) جانمادام بزرگتر بوکآن فضا (هر  ییمتر باال  یسانت 5/12ا ی% 10

ن است الزم کم عمق ممک یخال يدر فضاها .ردک اعمال را 4-2-9-4 بندالزامات  دیشود و با  یدر نظر گرفته م اتاق کی

ر نامطلوب یثاز تا يریگ  شیدات الزم به منظور پید تمهین صورت بایتور در جهت نامتعارف نصب شود، در اکه دتکباشد 

 شود. ینیب  شیسازنده پ يها  هیتور با در نظر گرفتن توصکدت يبر رو كنفوذ گرد و خا

 
 .یخال يفضا ییباال% 10: 1

 .یخال يفضا ییمتر باال  یسانت 5/12: 2

 مناسب استفاده شود. 6F1هی، البته در صورت لزوم از پااستتور قابل قبول کهر دت یین مثال جانمای: در ا3

 .متر است  یسانت 80 یخال يفضا: عمق 4

 یخال يفضا کی یی% باال10تور در کدت ییجانما   - 40 -4 شکل

                                                            
1 Bracket 
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ان یا موانع جریشن یوار، پارتیاز هرگونه د يمتر  یسانت 50د در فاصله یرا نبا يو دود یحرارت يتورهاکدت  - 7 - 2 - 9 - 4

 ییمتر است، جانما  یسانت 25ش از یعمق ب يها موانع دارا  ه در آنک   تکو دا يا  سازه يرهایداغ، مانند ت يدود و گازها

 رد.ک

ر یط زید شرایداغ با يان دود و گازهایا موانع جریشن یوار، پارتید یکیدر نزد يو دود یحرارت يتورهاکنصب دت يبرا

 ت شود:یرعا

  شن نصب شود.یا پارتیوار یمتر از هرگونه د  یسانت 50ش از ید در فاصله بیبا يو دود یحرارت يتورهاکالف) دت

متر   یسانت 25ش از یت) بکو دا يا  سازه يرهایداغ (مانند ت يان دود و گازهایجر   ه عمق موانعک  یب) در صورت

 نصب شود.   نندهکن مسدودیمتر از ا  یسانت 50ش از یتور در فاصله بکد دتیباشد با

 
 واریداغ  و د يگازها دود، انیجر موانع از تورکدت ییجانما جهت مجاز فاصله تیرعا   - 41 -4 شکل

متر نباشد   یسانت 25ش از ی) بییت و چراغ روشناک، دايا  سازه يرهایان دود (مانند تیه عمق موانع جرک  یتپ) در صور

 ش از دو برابر عمق مانع نصب شود.یتور در فاصله بکد دتیبا

 
 دود انیجر موانع از تورکدت ییجانما جهت مجاز فاصله تیرعا   - 42 -4 شکل

ن صورت یست، در این نکمم 7-2-9-4متر نباشد تطابق با بند  1 ش ازیمحصور ب يه ابعاد فضاک  یدر صورت -يادآوری

 شود.  یز آن فضا نصب مکان در مرکتور تا حد امکدت
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ها را   د آنیمتر باشد، با  یسانت 30 يا مساویتر  مکا قفسه تا سقف ی   شنیپارت ییه فاصله لبه باالک یدر صورت  - 8 - 2 - 9 - 4

 ه تا سقف امتداد دارد در نظر گرفت.ک يواریمانند د

 
 قفسه ای شنیپارت   - 43 -4 شکل

عنوان  د بهی) را بایل سقف (اصلک% ارتفاع 10ش از یبا عمق ب يا  سازه يرهایموانع موجود در سقف، مانند ت  - 9 - 2 - 9 - 4

 رد.کوار لحاظ ید

 است.  یز الزامیاذب نکف کدر خصوص سقف و  9-2-9-4ت بند یرعا -يادآوری

 
 موجود در سقف  موانع   - 44 -4 شکل
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د ی)، با1يالنه زنبور يها  باشد (سقف کوچک يها  بخش يسر یکشامل  یافق يها  ه سقفک یدر حالت  - 10 - 2 - 9 - 4

  باشد.) 2-4(تورها مطابق جدول کدت ییفواصل و محل جانما

 
  کوچک يها  شامل سلول یسقف افق   - 45 -4 شکل

  
Wعمق سلول : 

D: رچهیا تیر یعمق ت 

H ر سقفیف تا زک: ارتفاع از 
  ها  ه آنیو شب يزنبور النه يها  تور در سقفکدت ییالزامات حدود فاصله و جانما   - 46 -4 شکل

 و مشابه يالنه زنبور يها  سقف يها بر روتورکدت ییجانما فاصله  -  2 -4 جدول 

 )(متر حداکثر فاصله بین دتکتورها
 ارتفاع کف تا سقف

 یحرارت يدود
5/4 3  3≤ 
5/5 4  4 

6 5/4 5 
5/6 5  6≥ 

ل یطو يها  شده و سلول يرگذاریت يها  گر مانند سقفید یکبه  یکرچه با فواصل نزدیر و تیت يه تعدادک ییدر فضاها

د یها با  تر سلول  کوچک) در امتداد ابعاد Mتورها (کن دتیتر نباشد، فاصله ب شیب Lها از   وجود دارد، چنانچه طول سلول

ز کتورها را در مرکد دتیشود. با  یدر نظر گرفته م Mوار، نصف یتور آخر و دکن دتیباشد. فاصله ب )3-4(مطابق جدول 

                                                            
1 Waffle Slab 
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در نظر  يترکوچک يها  ها را به قسمت  د سلولین حالت بایباشد، در ا Lرد. اگر طول سلول بزرگتر از ک ییها جانما  لسلو

 رد.ک ییتور جانماکدت یکد در هر سلول ینباشد با ین امر عملینباشد و اگر ا Lتر از  شیها ب ه طول آنکگرفت 

 د.متر در نظر گرفته شو 6/10 يتور دودکدت يبرا Lمقدار  •

 متر در نظر گرفته شود.  5/7 یتور حرارتکدت يبرا Lمقدار  •

 
  کیبا فاصله نزد رچهیت ای ریت يدارا يها  سقف در تورکدت ییجانما و فاصله حدود الزامات   - 47 -4 شکل

 

  رچهیت ای ریت يداراسقف  يها بر روتورکدت ییجانما فاصله   -  3 -4 جدول 

 M يرهایت شده در امتداد يریگ  اندازه(متر)  دتکتورها نیب فاصله حداکثر
 ارتفاع کف تا سقف

 یحرارت يدود
3/2 5/1  3≤ 
8/2 2  4 

3 3/2  5 
3/3 5/2  6≥ 

 

 
طبق  نیاست، بنابرا  شده استفاده يدود تورکدت از و) =m 3 H( است سقف ارتفاع% 10 از تر  شیب ریت عمق مثال نیا در: مثال   - 48 -4 شکل

 .باشد متر 3/2از  شیب دینبا Mفاصله )  3-4 (جدول
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اذب کر سقف یه زیتوان به منظور حفاظت ناح  یم کاذب مشبکسقف  يشده در باال ییجانما يتورهاکاز دت  - 11 - 2 - 9 - 4

 رد اگر:کاستفاده 

 ل دهد وکی% سطح را تش40ش از ینواخت و در سراسر سقف موجود باشد و بیکها   سوراخ )1

 متر باشد و  یسانت 1حداقل ابعاد هر سوراخ، در هر بعد  )2

 ن ابعاد هر سوراخ نباشد.یترکوچکسه برابر  تر از شیاذب بکضخامت سقف  )3

 يباال يه فضاک  یاذب نصب شود و در صورتکر سقف ید زیتورها باکاز سه شرط فوق برقرار نباشد دت یکیه ک  یدر صورت

 شود. ییاذب) جانماک(داخل سقف  یر سقف اصلید زیبا يگرید يتورهاکاذب الزام به حفاظت داشته باشد، دتکسقف 

 
 کمشب يها  سقف يباال در تورکدت يجانما   - 49 -4 شکل

ه هوا از ک يشود. در موارد ییه جانمایستم تهویدمنده س   چهیدر يمتر یکتر از  مکد در فاصله یتور نباکدت  - 12 - 2 - 9 - 4

تور فاقد کرامون هر دتیپ يمتر  یسانت 60د در شعاع حداقل یشود، سقف با  یده میدار با فشار دم  سوراخ يها  ق سقفیطر

 سوراخ باشد.

 
 منفذ يدارا يها  سقف يرو تورکدت ییمانجا الزامات   - 50 -4 شکل
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 دمنده   چهیدر از تورکدت مجاز ییجانما فاصله تیرعا   - 51 -4 شکل

  متر وجود داشته باشد.  یسانت 50آزاد به شعاع  ير آن فضایه در زک توجه شودد یتور باکدت ییجانمادر  - 13 - 2 - 9 - 4

 
 سقف: 1

 ا قفسهیارتن ک: 2

 : قابل قبول3

 قابل قبول ری: غ4

 ها  ارتنک یثال انبارش ستونم ي: برا5

 تورکآزاد اطراف دت يفضا   - 52 -4 شکل

 یطیمح يگراد باالتر از دما  یدرجه سانت 29تر از  مکد ینبا يا  نقطه یحرارت يتورهاکثابت دت ییپاسخ دما  - 14 - 2 - 9 - 4

درجه  4تر از  مکد ین نبایچن رد همیمدت در معرض آن قرار گ یتور به صورت طوالنکرود دت  یه انتظار مکباشد 

رد. یوتاه در معرض آن قرار گکبه مدت  يط عادیتور در شراکرود دت  یه انتظار مکباشد  ییثر دماکاد باالتر از حداگر یسانت

  ))53-4ل(کش .ك(ر.
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  یحرارت تورکدتالس کانتخاب نوع و  يراهنما   - 53 -4 شکل

 شود. ییاد است جانمایز ییه در آن نوسانات دماک یطید در محینبا یشینرخ افزا یتور حرارتکدت  - 15 - 2 - 9 - 4

آزاد و  يبزرگ مشرف به هوا يبا درها يریبارگ يها  بخار، محل  گید يها  ها، اتاق  ها مانند آشپزخانه  طین محیا -يورادآی

 ره است.یو غ یر سقفینورگ

 تور)کم دتی(ب یخط يتور دودکدت یو طراح ییالزامات جانما  - 3 - 9 - 4

شده با پرتو نور  حفاظت يهر نقطه از فضا یه فاصله افقکشود  ییجانما يد به نحویبا یخط يتور دودکدت  - 1 - 3 - 9 - 4

 متر نباشد. 5/7ش از یب

 یکیا نزدیه در راس ک ییتورهاکبدار) باشد، جهت دتی(ش یروانیسقف ش ياگر منطقه تحت حفاظت دارا  - 2 - 3 - 9 - 4

ش داد و ی% افزا1ب سقف، یهر درجه ش يرا به ازا 1-3-9-4شده در بند  انیب یتوان فاصله افق  یشود، م  یم ییراس جانما

د فاصله یشود با  ینم ییراس جانما یکیا نزدیه در رأس ک ییتورهاکر دتیسا ي% است. برا25ش مجاز، یفزاثر درصد اکحدا

  رد.کانتخاب  1-3-9-4تورها را مطابق بند کن دتیب یافق
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 دار  بیش و صاف يها  سقف در یخط يدود تورکدت یده  پوشش   - 54 -4 شکل

د یبا 11-2-9-4 و 9-2-9-4، 8-2-9-4، 6-2-9-4، 4-2-9-4، 3-2-9-4 يشده در بندها رکالزامات ذ  - 3 - 3 - 9 - 4

 .اعمال شود 4-3-9-4شده در  هیارا يها  استثنا در خصوص

ا یمتر نسبت به سقف (  یسانت 60ش از یب يا  ر با فاصلهیط زین است در شراکمم یخط يدود يتورهاکدت  - 4 - 3 - 9 - 4

 شود: ییدار) جانما  بیر راس سقف شیمتر ز  یسانت 60

 نیشود فاصله ب  یشف صعود دود استفاده مک ي، برایلیمکجهت حفاظت ت یخط يتور دودکه از دتک یالف) هنگام

 )55-4ل کتر باشد. (ش شیب یخط يدود يتورهاک% ارتفاع نصب دت25د از ینبا یخط يدود يتورهاکدت

تور کتتوان از نصب د  یتورها وجود نداشته باشد، مکباالتر از سطح نصب دت يا  ق قابل توجهیه بار حرک  یدر صورت -يادآوری

 رد.ک یپوش  سقف چشم یکیا نزدیدر راس 

شود تا بتواند صعود دود را از   ینصب م ينسبت به افق به نحو يا  هیزاو یکدر  یخط يتور دودکه دتک یب) هنگام

 ند.کشف کن ییپا

 یکیزیف يها  یژگیل ویدار به دل  بیبه راس سقف ش یکنزد یخط يتور دودکدت ییان جانماکه امک یپ) هنگام

𝐻د از ینسبت به راس سقف نبا یخط يتور دودکدت يست فاصله عمودین نکف ممسق
10

 )H  برابر است با ارتفاع از

 .باشد تر مک متر 5/2 و) دار  بیشده تا راس سقف ش ف تمامک

 رد،یگ  یم قرار تورکدت ریمس در یمانع يعاد طیشرا در هک ییها  تصرف در دینبا یخط يدود تورکدت  - 5 - 3 - 9 - 4

 .شود استفاده

است،  نصب شده  یخط يتور دودکه دتک ییا  ها درون منطقه  ه انسانکان داشته باشد که امک  یدر صورت  - 6 - 3 - 9 - 4

  تصرف باشد.  ي شده ف تمامکمتر باالتر از  7/2د حداقل یبا یخط يتور دودکنند، دتکرفت و آمد 
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د یبا یخط يتور دودکن حاالت دتیدر ا د در نظر گرفت لذای) را باكفترایان انسداد پرتو نور توسط باالبر (لکام -يادآوری

 نصب شود. یدر ارتفاع مناسب

 
 تور)کم دتی(ب یخط يدود تورکدت ییجانما   - 55 -4 شکل

ا بار یرات دما ییه بر اثر تغکسطوح جامد نصب شود  يد بر رویبا   نندهک  سکو منع   رندهی، گ  فرستنده  - 7 - 3 - 9 - 4

 نداشته باشد. یخط يتور دودکدتمات یتنظ ير نامطلوب بر رویند، تا تاثکت نکشده به سطح حر اعمال

 ند.کاست، تجاوز  ردهکد از آنچه سازنده مشخص ینبا یخط يتور دودکدت یطول یمحدوده حفاظت  - 8 - 3 - 9 - 4

 
 شود.  یه توسط سازنده مشخص مکتور کم دتیا بازتابنده و بیرنده ین فرستنده و گیب   ثر فاصلهک: حدا1

 ))4-4(جدول  .ك(ر. یخط يتور دودک: ارتفاع نصب مجاز دت2

 یخط يتور دودک: دت3

 : بازتابنده4

 یمهم در طراح يبا در نظر گرفتن پارامترها یخط يتور دودکدت ییاز جانما یمثال   - 56 -4 شکل
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 باشد. 5-4د مطابق با الزامات بند یبا یخط يتور دودکدت یکشف تحت حفاظت توسط کمنطقه   - 9 - 3 - 9 - 4

 یخط يدود يتورهاکه دتیتصرف نصب شده باشد، نحوه تغذ یکدر  یخط يتور دودکن دتیهرگاه چند  - 10 - 3 - 9 - 4

همچنان  یخط يدود يتورهاکر دتیقطع شد، سا یلیبه هر دل یخط يتور دودکدت یکه یه اگر تغذکباشد  ید به صورتیبا

 در مدار باشد.

ل سقف، کارتفاع سقف، شمانند  یمالحظات يبند  هیده الیجاد پدیل ایدل  به یخط يتور دودکدت ییدر جانما  - 11 - 3 - 9 - 4

 ید در طراحیمنطقه تحت حفاظت، بادر  انبارش يربندیکو پموجود  مواد احتراق يهایژگیو ،هیتهونحوه ح و موانع، وسط

 رد.یمدنظر قرار گ

 
 گرم ي: هوا1

 یخط يتور دودک: دت2

 يبند  هیده الی: پد3

 سرد ي: هوا4

 رخ داده است. يبند  هیده الیه پدک یدر حالت یخط يتور دودکدت ییاز جانما یمثال   - 57 -4 شکل

عنوان  شود. به   لیتبد هیال چند مختلف به ياتاق در دماها کیداخل  يه هواک دهد  یرخ م یزمان يبند  هیال -يادآوری

 جادیا ومیآتر یحجم اصل يباال ،گرم ياز هوا يا  هیگرم شود و ال دیبا نور خورش ومیآترسقف  ریز هین است ناحکمثال، مم

) 57-4ل (کشمطابق  تر برسد، گرم هیتا به ال دیآ یسردتر باال م و تر نییپا يها هیو از ال شود یند. دود توسط آتش گرم مک

سقف پخش  يرو یصورت افقسرد/گرم، به  يهوا و در امتداد مرز به صعود ندارد یلیدود تما گرید به بعد یارتفاع یکاز 

و  ییجانما نینابراب .شود)  ینم یکا نزدی( رسد یسقف نم يشده رو ییجانما يتورهاکدت هرگز به و احتماال شود یم

 .است فصل نیه خارج از محدوده اکباشد  یمهندس یابیارز کیدر معرض  دیبا یخط يتور دودکدت یینها تیحساس
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 یخط یتور حرارتکدت ییو جانما یالزامات طراح  - 4 - 9 - 4

ش از یب یخط یتورها حرارتکن دتیثر فاصله بکحداه ک شود ییجانما يا  به گونه دیبا یخط یحرارت تورکدت  - 1 - 4 - 9 - 4

 ر نباشد.مت 3/5

 یخط یحرارت يتورهاکدت یده  توان فاصله پوشش  یباشد، م یروانیسقف ش ياگر منطقه تحت حفاظت دارا  - 2 - 4 - 9 - 4

ش داد. در مورد ی% افزا1ب سقف، یهر درجه از ش يشود را به ازا  یم ییرأس سقف جانما یکا نزدیه در رأس ک

 رفتار شود. 1-4-9-4مطابق بند  یستیبا شود،  ینم ییآن جانما یکا نزدیه در رأس ک یخط یحرارت يتورهاکدت

 درجه است. 25ب یثر تا شکرأس حدا یکا نزدیدر رأس  یتور حرارتکب سقف جهت دتیر شیتأث -يادآوری

 یتور حرارتکدر مورد دت 11-2-9-4و  9-2-9-4، 8-2-9-4، 6-2-9-4، 4-2-9-4، 3-2-9-4 يبندها  - 3 - 4 - 9 - 4

 .استصادق  یخط

ا هر ی/شن ویوار، پارتیمتر تا د  یسانت 50تر از  مک يا  صلهفا یخط یتور حرارتکه دتک یطیدر شرا  - 4 - 4 - 9 - 4

تور کد آن قسمت دتیره) داشته باشد، بایهوا و غ يها  انالک، يا  ه  ساز يرهایداغ (مانند ت يان گازهایننده جرکمسدود

 ق دانست.یشف حرک ییرا بدون توانا یخط یحرارت

 ه مطابقکست یالزم ن قرار دارد، زاتیاز تجه يمتر  یسانت 50 اصلهف در هک یخط یتور حرارتکدت يها  قسمتآن  -يادآوری

 باشد. 4-4-9-4 بند

ه کرد و بلیگ  یمورد استفاده قرار نم یمنطقه عموم یکجهت حفاظت  یخط یتور حرارتکه دتک ییدر فضا  - 5 - 4 - 9 - 4

 یتور حرارتکدت دیرد، بایگ  یره مورد استفاده قرار میابل و غک ینیدستگاه، س یکز خاص، یتجه یکجهت حفاظت از 

ن، حرارت را کن زمان ممیتر  عیق، در سریداد حر  شود تا بتواند در صورت رخ ییز جانمایبه تجه یکنزد یانکدر م یخط

 ند.کشف ک

رد و کمطابق دستور سازنده لحاظ  یشک  ابلکد شعاع خمش را در یبا یخط یتور حرارتکدت يدر هنگام اجرا  - 6 - 4 - 9 - 4

 د.رکز یقائم پره يها  هیجاد زاویاز ا

خط به  يه المان انتهاکابل ک يد انتهایدر منطقه تحت حفاظت با یخط یتور حرارتکدت ییپس از جانما  - 7 - 4 - 9 - 4

متناسب با نوع تصرف داشته  ید درجه حفاظتیور باکاستاندارد قرار داده شود. جعبه مذ يا  شود درون جعبه  یآن بسته م

  باشد.
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  لکد مطابق با شیبا یخط یتور حرارتکحان دتقابل دسترس جهت امت یابل در محلکمتر  2 یال 1 حدود  - 8 - 4 - 9 - 4

 ) در نظر گرفته شود.4-58(

 
  يس و نگهداریجهت سرو یخط یتور حرارتکدت ينحوه اجرا   - 58 -4 شکل

 ندهکم يدود تورکدت ییو جانما یالزامات طراح  - 5 - 9 - 4

تصرف را بر عهده داشته باشد،  یک ی، حفاظت عمومندهکم يدود تورکستم دتیه قرار باشد سک  یدر صورت  - 1 - 5 - 9 - 4

دام از نقاط که هر کنیدر نظر گرفته شود منوط به ا يا  نقطه يتور دودکدت یکعنوان  د بهیبا يبردار  طه نمونههر نق

د یبا يبردار  ن نقاط نمونهیا یین جانمایرا داشته باشد. بنابرا يا  نقطه يتور دودکدت یکت معادل با یحساس يبردار نمونه

 يبردار  ق نقاط نمونهیاز هوا را از طر يا  در واقع نمونه ندهکم يدود تورکه دتکنیباشد. با توجه به ا 2-9-4بند الف مطابق 

توان نقاط   یند و مکن مورد صدق یدر ا 4-2-9-4ست بند یرد، الزم نیگ  یها) م  یشک  موجود در لوله يها  (سوراخ

 سطح با سقف اجرا نمود.  را هم يبردار  نمونه

 25ش از یبا سقف بلند (ب ییجهت حفاظت فضاها ندهکم يدود رتوکستم دتیه قرار باشد سک يدر موارد  - 2 - 5 - 9 - 4

   د در سطوحیبا يبردار  دن دود به سقف وجود داشته باشد، نمونهیش از رسیپ 1يبند  هیالمتر) استفاده شود و احتمال 

  استفاده شود. یاصل يدرون فضا يعمود يها  ان از لولهکرد و در صورت امیمختلف صورت گ

افزار   د مطابق نرمیره بایها و غ  ن سوراخیها، فاصله ب  مانند قطر سوراخ ندهکم يدود تورکدت يها  لوله یطراح  - 3 - 5 - 9 - 4

 ن شود.ییشده توسط سازنده، تع هیارا یطراح

 ندهکم يدود تورکن هرگاه دتیکشود ول ییدرون منطقه تحت حفاظت جانما ندهکم يدود تورکحا دتیترج  - 4 - 5 - 9 - 4

 شود. یشک  تحت حفاظت، لوله يآن به فضا یخروج يد هوایبا ،شود ییتحت حفاظت جانما يدر خارج از فضا

 .را پوشش دهد شفکمنطقه  کیاز  تر شیب يا  منطقه دینبا ندهکم يدود تورکدت کی  - 5 - 5 - 9 - 4

 استفاده شود. Cالس ک ندهکم يدود تورکدتاز  دی، بایمعمول ياربردهاک يبرا  - 6 - 5 - 9 - 4

 

                                                            
1 Stratification 
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 هوا انیجر: 1

 هوا ندهکم تورکدت: 2

 حفاظت تحت يفضاه هوا در خارج از ندکتور مکدت ییجانما   - 59 -4 شکل

از  دی، باشود  یاسبه ممح یدود از نظر طراح غلظته کمتر)،  15ش از یبسقف بلند ( ياربردهاک يبرا  - 7 - 5 - 9 - 4

 استفاده شود. B السک ندهکم يدود تورکدت

الس ک ندهکم يدود تورکدت کی)، از هیمتر بر ثان 4 ش ازیباست ( ادیها ز آن يهوا انیه جرک یمناطق يبرا  - 8 - 5 - 9 - 4

A شود  یبرگشت هوا استفاده م يها  چهیدر در ينمونه بردار يبرا.  

 شعله يتورهاکدت ییو جانما یالزامات طراح  - 6 - 9 - 4

با  كه مناطق خطرناکحاصل شود  نانیداشته باشد تا اطم قیرا از منبع حر یافک فاصله دیشعله با تورکدت  - 1 - 6 - 9 - 4

 يها  قفسه ای زاتیمانند تجه یوجود اجسام لیه به دلک يدر موارد شود. یور محافظت مکنقاط  ایه ینقاط سا حداقل

مناطق نصب  نیپوشش ا يبرا یاضاف يتورهاکدت دیوجود داشته باشد، با یقابل توجهنشده  ، مناطق حفاظتيساز  رهیذخ

 شود.

 یدستگاه خاص حیان صحکشود تا انتخاب و م كدر دیفرابنفش) با ایشعله (مادون قرمز  تورکدت ییاراکاصول  -يادآوری

 تورکدتنوع  يرا برا یشود. دستورالعمل سازنده اطالعات مهم ریپذ انکام ،ازیاسب با خطر و سطح حفاظت مورد نمتن

 دهد.  یه میاشده ار انتخاب

آن در  ییق دارد و جانمایم و واضح به سمت حرید مستقیاز به خط دیح نیرد صحکعمل يتور شعله براکدت  - 2 - 6 - 9 - 4

  ق شود.یشف زود هنگام حرکمانع  تواند  ین مین نسبت به سطح زمییارتفاع پا

با  بایه تشعشعات شعله تقرکابد چرا ی  یاهش مکتور کت دتیق، حساسیتور شعله از حرکش فاصله دتیبا افزا  - 3 - 6 - 9 - 4

  وس دارد.کق رابطه معیمجذور فاصله از منبع حر
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 شعله تورکدت از قیحر منبع فاصله شیافزا ریتاث   - 60 -4 شکل

تور شعله را حداقل دو برابر ارتفاع کد ارتفاع نصب دتیله، باتور شعکدت ییه در جانمایجبران اثر سا يبرا  - 4 - 6 - 9 - 4

 رد.کننده لحاظ کمسدود

 
 هیسا اثر   - 61 -4 شکل

 
 هیامل اثر ساکاز جبران  یمثال   - 62 -4 شکل
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 ارتفاع سقف يها  تیالزامات محدود  - 7 - 9 - 4

ش از آنچه در ستون اول یبا ارتفاع ب ییها  سقف يد بر رویحاصل از احتراق نبا يو گازها ي، دودیحرارت يتورهاکدت

% سقف منطقه تحت حفاظت، از شرط 10تر از  مک یعنیاز سقف،  کیوچک. اگر قسمت شودشده، نصب   دیق )4-4(جدول 

ه از ارتفاع کنیتحت حفاظت قرار خواهند داشت منوط به ا یتر، به خوب  مرتفع ین نواحیند، باز هم اک شده تجاوز انیب

 ند.کتجاوز ن )4-4(شده در ستون دوم جدول رکذ

تور را در کمتر) باشد، بهتر است دت 25مثال بزرگتر از  يار بلند (برایارتفاع بس يدارا يعمود يها  هرگاه شفت -1 يادآوری

 ش داد.یشده در سقف شفت را افزا ییتور جانماکت دتیا حساسیرد ک یین سطح جانمایچند

ن کمم ندهکم يدود تورکدت يردارنمونه ب يها الس و حداقل تعداد سوراخک يبرا) 4-4ل (جدو يها  هیتوص -2 يادآوری

 ش مانند سازگار باشد.کدود ای يعمود يها  سازه ياست برا

  تورهاکجهت نصب دت ارتفاع سقف تیمحدود  -  4 -4 جدول 

اشفکنوع  ثر ارتفاع قابل نصب (متر)کحدا  سقف (متر) سطح ٪10 يثر ارتفاع سقف براکداح   
A1 9 5/10الس ک یتور حرارتکدت  
5/7 ها  السکر یسا یتور حرارتکدت  5/10  

5/10 يدود يا  تور نقطهکدت  5/12  
5/10 ربنکدیسکتور منواکدت  5/12  

 28 25 یت معمولیبا حساس یخط يتور دودکدت
 73 40 افتهیت ارتقاء یبا حساس یخط يتور دودکدت

5/10 )یلکت ی(محدود ندهکم يدودتور کدت  5/12  
 18 15 سوراخ 5حداقل  Cالس ک
 28 25 سوراخ 15حداقل  Cالس ک
 43 40 سوراخ 15حداقل  Bالس ک

شود  یتوسط سازنده مشخص م تورهاکر دتیسا  

 یانالک يتور دودکدت ییو جانما یالزامات طراح  - 8 - 9 - 4

قه باشد، یعب بردقکفوت م 2000ش از یب یتیظرف يه داراک یستم هوارسانیهر س یبرگشت يانال هواکدر   - 1 - 8 - 9 - 4

 شود. ییماهر طبقه جان یوم برگشتیدر پلن یانالکتور کدت یکد یبا

ر یتوسط سا يگرید ید سطح حفاظتیست و باین یافکتصرف،  یکدر  یانالکتور کفقط دت ییجانما  - 2 - 8 - 9 - 4

  رد.کتورها لحاظ کدت
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 ق از واحد سمت چپیشروع حر – یانالکتور کبدون استفاده از دت یتصرف   - 63 -4 شکل

 
 .ندک  یت میگر سرای) ديه به واحد (هایستم تهویانال سکق توسط یحر – یانالکتور کبدون استفاده از دت یتصرف   - 64 -4 شکل

 
  یانالکتور ک: دت1

 : دمپر آتش2

 یانالکتور کاستفاده از دت   - 65 -4 شکل
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ق یو حریرده و مطابق سنارکشف کدود را  یانالکتور کند، دتکبرگشت نفوذ  يانال هواکق به یه حرک یهنگام -يادآوری

 ند.ک  یستم، فرمان بستن شدن دمپر آتش را ارسال میس يزکنترل پنل مرک

و با فاصله حداقل سه برابر عرض    انالکم یمستق يها  د در قسمتی) بايبردار  (لوله نمونه یانالکتور کدت  - 3 - 8 - 9 - 4

 شود ییجانما ییا زانوین خم یتر  یکانال، دورتر از نزدک

 
 یانالک تورکدت حیصح ییجانما   - 66 -4 شکل

 شد.ال بایکاپت يتور دودکد از نوع دتیبا یانالکتور کدت يشده برا تور انتخابکنوع دت  - 4 - 8 - 9 - 4

ان داشته باشد، مطابقت یانال جرکن است در که ممک یید با دامنه سرعت هوایبا یانالکتور کمشخصات دت  - 5 - 8 - 9 - 4

 .داشته باشد

به منظور  يبه صورت عمود یانالکتور کبرخوردار باشد، نصب دت یاگر ارتفاع و عرض مجرا از ابعاد مشابه  - 6 - 8 - 9 - 4

 يسوم باال یکحداقل در  يریگ ه نمونهکنان حاصل شود یاطم دیشود، لذا با  یح داده میدود گرم ترج يه بندیغلبه بر ال

 مجرا رخ خواهد داد.

  ت هوا باشد.یستم هدایزان سید مطابق با هدف و میه مطبوع بایستم تهویدر س یانالک يتورهاکت دتیموقع  - 7 - 8 - 9 - 4
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  هیتهو ستمیس ردنک خاموش: 1

 مطبوع هیتهو زاتیتجه ردنک خاموش: 2

 دمپرها بستن: 3

 .را فعال سازد يدارید ای يداریهشدار شن زاتیتا تجه يزکنترل پنل مرکبه  قیحر گنالیل س: ارسا4

 ت ساختمان)یریستم مدیا سی يزکنترل پنل مرک: بستن دمپرها (توسط 5
  مطبوع هیتهو ستمیدر س قیحر يویسنار   - 67 -4 شکل

ن است کپرفشار مم  ستمیدر س یخروج  هوا و فن یهوا، خروج  يدر باالدست ورود یانالکتور کدت يریقرارگ  - 8 - 8 - 9 - 4

 ه رخ دهد به حداقل برساند.یتهو يها ستمیتواند در س یه مکق شدن دود را یاثرات رق

 شود. ییلتر جانماید در باالدست هر فیت دود، باکنترل حرک يشده برا در نظر گرفته یانالکتور کدت  - 9 - 8 - 9 - 4

 یانالکتور کد از دتین منظور بایا ياوجود دارد، بر یاز خاصین يسوز آتش يلتر براینظارت بر ف يهرگاه برا -يادآوری

 رد.کاستفاده  یاضاف

را  يق، خطا و عادیحرسه حالت  از يدارید يگرهانشان EN 54-27د مطابق با یمستقل با یانالکتور کدت  - 10 - 8 - 9 - 4

به صورت مستقل استفاده  یانالکتور کدته ک ی. هنگامندکرا نظارت  یانالکتور کت دتیتا اپراتور بتواند وضع ه دهدیارا

نه یز زمیبل باالتر از سطح نو  یدس 5ه شدت صوت آن حداقل کند کجاد یا يدن را به نحویهشدار قابل شن دیباشود   یم

  معمول باشد.

م مجدد یتنظ يبرا يا لهید وسیتور باکستم مستقل استفاده شود، دتیبه صورت س یانالکتور کاگر از دت  - 11 - 8 - 9 - 4

  ند.کت خطا را فراهم یا وضعیحالت هشدار  یدست
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ر یل زکد نصب مطابق شیعان بایاز عمل م يریجلوگ يانال، براکدر  یانالکتور کلوله دت ییگام جانمادر هن  - 12 - 8 - 9 - 4

 اجرا شود.

 
 یانالک تورکدت حیصح نصب   - 68 -4 شکل

 شگرینترل و نماکزات یتجه  - 10 - 4

 يها  گنالیه قرار است به سک ینشانان  اپراتورها و آتش يمناسب برا ید در محلیستم، بایس يزکنترل پنل مرک  - 1 - 10 - 4

 ه احتماالکاز ساختمان  ییها  يورود یکیف و در نزدکدر طبقه هم معموال ین محلیدهند نصب شود. چن خق پاسیحر

 است.  رد، واقع شدهیگ  ینشانان مورد استفاده قرار م  توسط آتش

 يا  د مشاورهیره)، باید و غیز خرک، مرایحیز تفرکبلندمرتبه، مرا يها  بزرگ(مانند ساختمان يها  در ساختمان  - 2 - 10 - 4

 ق، انجام شود.یاعالم حر يزکنترل پنل مرکن محل ییمسئول در مورد تع یبردار و مقام قانون  بهره نیب

ت خدمات یه مسئولک ید با گروهیوجود داشته باشد، با ين ورودیساختمان بزرگ چند یکه در ک يدر موارد  - 3 - 10 - 4

 ننده مشاوره شود.کرارکنترل پنل تکا ی/و شیزات نمایبه تجه یاز احتمالی، امداد و نجات را بر عهده دارد، در مورد نیمنیا

ش به وضوح یه صفحه نماکباشد  يا  د به گونهیق  بایاعالم حر يزکنترل پنل مرک یکیط در نزدیزان نور محیم  - 4 - 10 - 4

 رد.کنترل پنل را رصد کاستفاده از  يبتوان راهنما یقابل اعمال باشد و به راحت ینترل به آسانکقابل مشاهده بوده، 

است   شده ییها جانما ستم در آنیس يزکنترل پنل مرکه ک ییها  هی، ناحPو رسته  Lرسته  يها  ستمیدر س  - 5 - 10 - 4

 تور مناسب حفاظت شود.کد توسط دتیبا

 .ستینه مناسب یشگر اولیعنوان نما ستم بهیس يها  نترل پنلکاستفاده از چاپگرها در   - 6 - 10 - 4

  متر باشد.  8/1ثر کمتر و حدا 4/1شده حداقل  ف تمامک از دیبا ستمیس يزکنترل پنل مرک نصب ارتفاع  - 7 - 10 - 4
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 توسط دی، بااستدور  ینشان  آتش يروهایمورد استفاده ن ياز ورود ستمیس يزکنترل پنل مرکه ک يدر موارد  - 8 - 10 - 4

 رد.کت ینترل هداکرا به محل نصب  ینشان  آتش يروهاین یمیعال

 د:یشود با  یم ییستم جانمایس يزکنترل پنل مرکه در آن ک یاتاق  - 9 - 10 - 4

 شته باشددا یمکق یحر کسیر •

 تور حفاظت شده باشدکدت یکحداقل توسط  •

 باشد کز و خشیتم •

 قرار داشته باشد یمک یکیانکم بیدر معرض خطر آس •

ستم یس يزکنترل پنل مرک يرنگهدا ایار که در حال کرا  يافراد يبرا تیبزرگ باشد تا محدود یافکبه اندازه  •

 هستند، وجود نداشته باشد.

 :هک یباشد به صورت یافکنور  يدارا •

 شود دهیبه وضوح د يبصر يگرهانشان -

 انجام شود یها به راحت  نترلک -

 خوانده شود یبه راحت ستمیس يزکنترل پنل مرکاستفاده از  يراهنما ایدستورالعمل   -

 ه دهدیمناسب را ارا ییشود تا سطح روشنا لحاظ دیبا یاضاف یدر صورت لزوم، نور مصنوع •

 ننده در نظر گرفته شودکرارکو تستم یس يزکنترل پنل مرکبه  یترسدس يرهایدر مس دیبا ياضطرار ییروشنا •

 .شودت یرعا) 69-4(ل کد مطابق شیبا يزکنترل پنل مرکم یحر  - 10 - 10 - 4

 
  پنل نترلک میحر   - 69 -4 شکل

 شده  هکشب يها  ستمیس  - 11 - 4

ز باشد، در کمتمر يزکان و تابلو مرکم یکه در کنیا يزات به جایرد تجهکه، عملکستم شبیس یکبا استفاده از   - 1 - 11 - 4

 ه معموالکه کشب یکها توسط   ن تابلویشود. ا  یع میگر قرار دارد، توزید یکه با فاصله از ک "یتابلو فرع"ن یندن چیب
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عنوان تابلو  ن است بهکمم یفرع ين تابلوهایاز ا یاست. بعض   رود، به هم متصل شده  یار مکعنوان بستر داده به  به

نترل و کامل از نظر کرد کارکن است کر تابلوها ممیند. ساکل و بدون نشان دادن اطالعات عم"اطالعات يآور جمع"

 ين تابلوهایب یدر بستر ارتباط یه خرابک یار خود در هنگامکت و یعنوان تابلو مستقل به فعال ش داشته و بتواند بهینما

 د، ادامه دهد.یآ  یبوجود م یفرع

 شود:  یب و اجرا مر نصیط زیدر شرا شده معموال هکق شبیشف و اعالم حرک يها  ستمیس  - 2 - 11 - 4

ش واحد فراتر ینترل و نماکزات یستم تجهیس یکت یه از ظرفکع باشد یوس يا  ستم به اندازهیه سک یطیالف) در شرا

 باشد.

مختلف و در همان  يها  در ساختمان   ها  ستمیاز س ينترل تعدادکا ی/ز وکاز به نظارت متمریه نک يب) در موارد

 ت) وجود دارد.ین ساعنوان مثال در هما مجاورت (به

 ابلک یکیانکم حفاظت شیافزاو  یشک  ابلکحجم  اهشک يبرا) پ

ستم یس يربندیکستم، به پیرد سکارکرد و کو تبعات آن بر عمل یو نقص در بستر ارتباط یر خرابیتاث  - 3 - 11 - 4

 ارد.د یر، بستگیا خیدهد   یل مکیرا تش یگنال اصلیر سیاز مس یه بخشکا شبیه آکنیه و اکشده، نوع شب هکشب

ه جهت کند و وابسته به شبکعمل  "مستقل"ستم یس یکعنوان  بتواند به یفرع يه تمام تابلوهاک یطیدر شرا  - 4 - 11 - 4

ر یتاث یو نقص در بستر ارتباط یق) نباشد، خرابیر هشدار حریق (مانند به صدا درآوردن آژیه حریات اولیبه عمل کمک

 در نظر گرفت. کیمکو یفرععنوان مدار  توان به  یه را مکنخواهد داشت و شب ییبسزا

ت یقابل يد دارایبا یداشته باشد، بستر ارتباط یه بستگکستم به شبیت سیفعال يق برایحر يویچنانچه سنار  - 5 - 11 - 4

 منظور به یارتباط بستر به هکشب ستمیس چه هرگنال باشد. یس یر اصلیمس ينان برایو اطم یپارچگیک، ینظارت

 وجود یارتباط بستر از حفاظت تیقابل جهت يتر شیب لزوم باشد، ابستهو تر شیب قیحر هیاول اتیعمل بر يرگذاریتاث

 .داشت خواهد

 هیمنابع تغذ  - 12 - 4

ان یجر اضافه یله حفاظتیوس یکد از یق بایستم اعالم حرینترل پنل سک) .a.cه (یحفاظت مدار تغذ يبرا  - 1 - 12 - 4

 الصاق شود. "قیاعالم حر"آن برچسب  يمناسب استفاده شده و بر رو

ستم باشد و تحت ین سید مختص به همیبا ق صرفایستم اعالم حریه سیجهت تغذشده  مدار در نظر گرفته  - 2 - 12 - 4

  گرفته نشود. ین مدار انشعابیاز ا یطیچ شرایه
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ت ینترل پنل قابل روکق، از محل یاعالم حر يزکنترل پنل مرکننده ک هیننده مدار تغذکد جدایلکچنانچه   - 3 - 12 - 4

 نترل پنل نصب شود.ک ن محل بهیتریکننده در نزدکد جدایلک یکد ینباشد با

ق را ینترل پنل اعالم حرکه فقط شخص مسئول بتواند کباشد  ید از نوعیشده با ییننده جانماکد جدایلک -يادآوری

 ند.کبرق   یب

 
 نندهکجدا دیلک یکنمونه    - 70 -4 شکل

) RCDمانده (یان باقیجر یله حفاظتید از وسیق نباینترل پنل اعالم حرکننده برق متناوب ک  هیدر مدار تغذ  - 4 - 12 - 4

 استفاده شود.

د یسال عمر مف 4 يد حداقل دارایق باینترل پنل اعالم حرکبان یه پشتیشده جهت تغذ انتخاب يها  يباتر  - 5 - 12 - 4

 ش دهد.یها را نما  خ نصب آنیه به صورت واضح تارکنصب شود  يباتر يرو ییها  د برچسبین بایچن باشد هم

ستم را به مدت یه حداقل بتواند سکتخاب شود ان يد به نحویبا يت باتری، ظرفLو رسته  Mرسته    ستمیدر س  - 6 - 12 - 4

 ند.که در تمام مناطق هشدار در مدار حفظ یگنال تخلید سیتول يقه برایدق 30ار و ک  به  ساعت در حالت آماده 24

ه یق را تغذیستم اعالم حریزل ژنراتور مجهز است و سیه به دکساختمان  یک L و رسته Mستم رسته یدر س  - 7 - 12 - 4

ار در ک  به  ساعت در حالت آماده 6حداقل  يستم را برایه بتواند سکاهش داد ک يرا تا حد يت باتریفتوان ظر  یند، مک  یم

مدت زمان  يه در تمام مناطق هشدار برایگنال تخلید سیتول يبرا یافکت یظرف يند و پس از آن داراکمدار حفظ 

 قه باشد.یدق 30حداقل 

 ر اتصاالتیو سا یشک  ابلکها،   ابلک  - 13 - 4

ت یان، افت ولتاژ، ظرفیت عبور جریمانند ظرف   ابلک یکیترکال يها  نان از مناسب بودن مشخصهیطمت ایمسئول  - 1 - 13 - 4

 .استره بر عهده طراح یو غ یخازن

ابل صراحتا ک یره را در برگ مشخصات فنی، مقاومت و غیت خازنیر ظرفیابل نظک ید مشخصات فنیسازنده با -يادآوری

 ند.کد یق
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ق یپارچه بوده و از نوع مقاوم در برابر حریکر ید در تمام طول مسیستم بایس يزکنترل پنل مرکه یابل تغذک  - 2 - 13 - 4

  باشد.

 شود:  یم   يبند  به دو نوع طبقه EN 50200;Annex Eبراساس استاندارد   قیمقاوم در برابر حر يها  ابلک  - 3 - 13 - 4

ق یقه در برابر حریدق 30ه مطابق آزمون مرتبط ک PH30الس کق با یاستاندارد مقاوم در برابر حر يها  ابلک •

 ند.ک  یمقاومت م

قه در برابر یدق 120ه مطابق آزمون مرتبط ک PH120الس کق با یافته مقاوم در برابر حریارتقاء  يها  ابلک •

 ند.ک  یق مقاومت میحر

 است: یق الزامیافته مقاوم در برابر حریابل ارتقاء کر استفاده از یدر موارد ز  - 4 - 13 - 4

ه یق شامل تخلیمقابله با حر يه استراژکاز ساختمان)  یا بخشیار (کنده خوده بارکبدون شب يها  الف) ساختمان

 تر است. شیا بی/ه وین در چهار فاز تخلیمتصرف

 

 
 بارنده هکشب(بدون  است تر شیب ای هیتخل فاز 4 يدارا هک یساختمان در افتهی ءاقارت قیحر در برابر مقاوم ابلک از فادهتاس   - 71 -4 شکل

  )ارکخود

 

ف کن تا یمتر از تراز متوسط زم 30ش از یارتفاع ب يار بوده و داراکه بارنده خودکه فاقد شبک ییها  ب) ساختمان

 است. يبردار  ن طبقه قابل بهرهیباالتر
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  ار)که بارنده خودک(بدون شب متر 30ش از یبا ارتفاع ب یساختمان در افتهی قاءارت قیحردر برابر  مقاوم ابلک از فادهتاس   - 72 -4 شکل

 

 یاتیح گنالیس يها  ابلکتواند  یم منطقه یکق در یحره در آن ک ارکه بارنده خودکشبدون ب ییها  پ) ساختمان

 )73-4 (لکر قرار دهد. شیتحت تاث را قیحر از مرتبط با مناطق دور

 

 
  قیمرتبط با مناطق دور از حر یاتیگنال حیس يها  ابلکمثال از عبور  یک   - 73 -4 شکل

 

 قیحر یمنیا ین مالحظات مهندسبا در نظر گرفت قیحر کسیر یابیبر اساس ارزت) 

 يمجبور به استفاده از مفصل برا یلین اگر به هر دلیکوسته باشد ولید به صورت پیبا یشک  ابلک يرهایمس  - 5 - 13 - 4

 ند.کابل تحمل کمانند  یه بتواند دما را در مدت زمانکباشد  يد جنس مفصل از موادیم، بایابل شوکارتباط دو 

 مجاز است. یکیسرام يها  نالیممنوع و استفاده از ترم یکیپالست يها  نالیاستفاده از ترم -يادآوری

حمله جوندگان وجود دارد الزم است، مگر  ای یکیانکم بیه احتمال آسک یدر مناطق   ابلک یکیانکمحافظت م  - 6 - 13 - 4

ابل درون کد یمتر است با 2تر از  مکابل که حددسترس ک یدار) باشد. در مناطق  (زره یکیانکحفاظ م يدارا ذاتا   ابلک هکنیا

  باشد. یکیانکحفاظت م يدارا ابل ذاتاکه کنیا ایرد یقرار گ يدغالف فوال
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  مدار ممنوع است. یکش از یه بیاربرد تغذکبا  يا  ابل چند رشتهکستم، استفاده از یس یشک  ابلک يدر اجرا  - 7 - 13 - 4

 BS 4678-4اندارد د منطبق با استیستم بایرساخت سیز يشده در اجرا استفاده يرفلزیغ يها  و لوله يمجار  - 8 - 13 - 4

 باشد.

مترمربع   یلیم یکسطح مقطع  يد حداقل دارایق بایاعالم حر يها  ستمیمورد استفاده در س يها  ابلک یتمام  - 9 - 13 - 4

 باشد.

مربوط  يها  ابلکد با یها نبا  ابلکن یق، ایاعالم حر يها  ابلکبه  یکیانکب میاز خطر آس يریگ  شیبه منظور پ  - 10 - 13 - 4

 رد.یمجرا قرار گ یکستم در یس يها  ر بخشیبه سا

ه مربوط به کاز محفظه  یرد، بخشیگ  یمجرا قرار م یکها در   ابلکر یستم با سایمربوط به س يها  ابلکه ک ییجا -يادآوری

 يها  ابلکبه  شده و صرفا ها جدا  ر بخشیم، ممتد و صلب از ساکواره محید یکله ید به وسیق است، بایاعالم حر يها  ابلک

 ابد.ی ق اختصاصیاعالم حر

شده  هیارا يها  هیتوص تمامق، یاعالم حر يها  گنالیبا س یسیترومغناطکاز تداخل امواج ال يریگ  شیبه منظور پ  - 11 - 13 - 4

ت یها است، رعا  ر بخشیق از سایستم اعالم حریس يها  ابلک يه مربوط به جداسازکق یزات اعالم حریتوسط سازنده تجه

 شود.

 يه براکباشد  کیرنگ واحد و مشتر يد دارایها با تمام آنق، یاعالم حر يها  ابلکص یبه منظور تشخ  - 12 - 13 - 4

 ساختمان استفاده نشده باشد. یعموم يها  سیمربوط به سرو يها  ابلک

 شود.  یح داده میرنگ قرمز ترج معموال -يادآوری

  قیشف و اعالم حرک يها  ستمیس یپارچگیک  - 14 - 4

 است. یر الزامیپذ  درسستم آیشف، سکهر منطقه  یا خروجی يزوالتور در ورودیا ییجانما  - 1 - 14 - 4

زوالتور در یورود و خروج لوپ، ا يد برایزوالتور باشد، بایق فاقد ایاعالم حر يزکنترل پنل مرکه ک  یدر صورت -1 يادآوری

 نظر گرفته شود.

 ،شفکهر منطقه  زوالتوریعالوه بر ا دیعدد باشد، با 32از  شیب شفکمنطقه  کیدر  زاتیهرگاه تعداد تجه -2 يادآوری

 .شود گرفته نظر در زوالتوریا کی زیتجه 32هر  يازا به

 يد دارایزات بایتجه یباشد تمام 512ش از یزات بیه تعداد تجهکر یپذ  ق آدرسیستم اعالم حریس یکدر  -3 يادآوری

 باشد. یزوالتور داخلیا
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مطابق د یبا ،است افتهیاتصال  ریپذ  آدرس زیتجه 512از  شیب يدارا هک ریپذ  آدرس قیاعالم حر   پنل نترلک  - 2 - 14 - 4

 .باشد بانیپشت ي  پردازنده به مجهز EN54-2استاندارد با 

به صورت  دینترل پنل باکز کمرا ینترل پنل باشد، تمامک زکمر کی از شیببه استفاده  ازین هک یطیشرا در -يادآوری

 شود. متصل گرید کیه به کشب

ور جنب کاز دو مدار مذ یکی ر باشد، معموالیحداقل دو مدار آژ يد دارایق متعارف بایستم اعالم حریهر س  - 3 - 14 - 4

 شود.  یع میگر در ساختمان توزیو مدار د ییق جانماینترل پنل اعالم حرک

 انجام شود. يگرید مقام مسئول به نوع دییتواند در صورت تا  یر متعارف میدو مدار آژ يربندیکپ -يادآوری

 
 متعارف قیحر اعالم ستمیس در ریآژ عیتوز   - 74 -4 شکل

ا یمدار رفت  ير در ابتدایآژ یکه حداقل کشود  یطراح يد به نحویر بایپذ  ق آدرسیحرستم اعالم یس  - 4 - 14 - 4

  رد.یبرگشت لوپ قرار گ

  .ستیمتعارف مجاز ن قیاعالم حر ستمیس مدار در Tانشعاب  جادیا  - 5 - 14 - 4

ن حالت یازات است. در یر محدود به مجوز سازنده تجهیپذ  ق آدرسیستم اعالم حریدر س Tاستفاده از انشعاب  -يادآوری

 عدد باشد. 32ش از یتواند ب  ینم Tانشعاب  يزات رویتعداد تجه

جدا  هیاز پا تورکدته هرگاه کباشد  یبه صورت دیبا تورهاکدت يسربند ق متعارف نحوهیستم اعالم حریدر س  - 6 - 14 - 4

 داده شود. شینما قینترل پنل اعالم حرک يآن بر رو يخطا ،شد

  ))75-4(ل ک( ش شود. يخوددار رهایو آژ تورهاکدت يسربند هنگام در ها  ابلک ردنک حلقه از  - 7 - 14 - 4
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 ریآژ و تورکدت نامناسب يسربند   - 75 -4 شکل

متعارف در هر  قیاعالم حر ستمیدر س يداریو د يداریشن يهشدار زاتیها و تجه  یشست تورها،کدت تعداد  - 8 - 14 - 4

  .است زاتیتجه سازنده مجوزبه  محدودمدار 

 عدد است.  32ق متعارف یستم اعالم حریار سق در هر مدیشف حرکزات یثر تعداد تجهکحدا -يادآوری

 قیاعالم حر ستمیس لوپها در هر  سینترفیا و يدارید ،يداریهشدار شن زاتیها، تجه  یشست تورها،کدت تعداد  - 9 - 14 - 4

 انجام شود. )دهد یه میسازنده ارا(افزار محاسبات حلقه  توسط نرم دیبا ریپذ آدرس

 باشد. كمشتر ریمس يدارا دینبا طیشرا چیتحت ه ریپذآدرس قیاعالم حر ستمیس لوپهر  يهاابلک  - 10 - 14 - 4

 ست.ین یالزام 10-14-4 بند تیرعا نباشد، متر 3 از شیب كمشتر یشک  ابلکطول  هک  یدر صورت -يادآوری

 ارخانه باشد.ک یکساخت  ید همگیق متعارف بایاعالم حر يها  ستمیزات سیتجه  - 11 - 14 - 4

د هر دو یق متعارف از دو سازنده متفاوت باشد بایم اعالم حرستیزات سیر تجهینترل پنل و ساکه ک  یدر صورت -يادآوری

 باشد. EN 54-13 مطابق با استاندارد ينامه سازگاریگواه يبرند دارا

ق مجاز یشف حرکمنطقه  12ش از یشامل ب ییها  ق متعارف در ساختمانیستم اعالم حریس يریارگک   به  - 12 - 14 - 4

  ست.ین

 قیم حرشف و اعالکستم یها با س  ستمیر سیارتباط سا  - 15 - 4

 ش استفاده شود.یقابل پا یانجید از میر بایپذ  ق آدرسیشف و اعالم حرکستم یها با س  ستمیر سیب ساکیجهت تر

ا یها   ياز ورود یکد هر یباشد، با یا چند خروجی/و يچند ورود ير دارایپذ  آدرس سینترفیاه ک  یدر صورت -1 يادآوری

 باشد. يزیر  نترل و برنامهک  ر، به طور جداگانه قابلیپذ  آدرس قیاعالم حر يزکنترل پنل مرکها توسط   یخروج
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ره مجاز یو غ یان برقکر فن فشار مثبت، پلینظ ییها  ستمیجهت فرمان دادن به س 1قیحر ي  استفاده از رله -2 يادآوری

 ست.ین

 ار ترکه بارنده خودکستم شبیس  - 1 - 15 - 4

 انیجر گر  حسحالت  نیا درباشد.  یحرارت تورکدت نیگزیجا تواند  یم ،2آب انیجر گر  حس ها  نگیکپار در  - 1 - 1 - 15 - 4

  .ندک یرا منتف قیاعالم حر یشست ییجانما تواند  ینم آب

مدار (زون) مستقل در نظر گرفته  یکد به صورت یق متعارف، بایستم اعالم حریدر س ان آبیگر جر  حس -1 يادآوری

 شود.

 متصل شود. یانجیمستقل م يورود یکد به یر، بایپذ  ق آدرسیستم اعالم حریان آب در سیگر جر  حس -2 يادآوری

 یگنال نظارتیارسال س ییه تواناکاستفاده شود  يرید از شیار تر باکه بارنده خودکستم شبیدر اتصاالت س  - 2 - 1 - 15 - 4

  را داشته باشد. يزکنترل پنل مرکبه  یانجیق میاز طر

 ستم فن فشار مثبتیس  - 2 - 15 - 4

ق ساختمان فعال شود و یستم اعالم حریسد توسط یان بسته ساختمان باکستم فن فشار مثبت پلیس  - 1 - 2 - 15 - 4

 ق ساختمان است.یو حریآن مطابق سنار يساز  قه فعالیطر

ستم اعالم یا سیآسانسور  يورود  شیتور پکنشان توسط دتستم فن فشار مثبت چاه آسانسور آتشیس  - 2 - 2 - 15 - 4

 ق ساختمان است.یو حریآن مطابق سنار يساز  قه فعالیق ساختمان فعال شود و طریحر

انجام شود  یخروج یانجید توسط میستم فن فشار مثبت بایس يساز  ر، فعالیپذ  ق آدرسیستم اعالم حریدر س -يادآوری

 ش باشد.یآن قابل پا يساز  ه مدار فعالک

 ت دودیریستم مدیس  - 3 - 15 - 4

ربن انجام شود و کدیسکگاز منوا يتورهاکد توسط دتیها با  نگکیت دود در پاریریستم مدیس يساز  فعال  - 1 - 3 - 15 - 4

 باشد. EN 50545-1د مطابق استاندارد یتورها باکن دتیات یسطوح حساس

ا یق یشف و اعالم حرکستم ید توسط سیر طبقات ساختمان بایت دود در سایریستم مدیس يساز  فعال  - 2 - 3 - 15 - 4

  ربن باشد.کدیسکستم گاز منوایس

                                                            
1 Fire Relay 
2 Water Flow Switch 
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 نترل ترددکستم یس  - 4 - 15 - 4

ق ساختمان یو اعالم حر شفکستم یا فعال شدن سیخروج  يرهایشده در مس نصب يتورهاکدر صورت فعال شدن دت

شو بسته   ار بستهکخود ين درهایچن ق باز شده و همیحر يویمطابق با سنار یخروج یانجیشده، توسط م قفل يها  تمام در

 خواهد شد.

ر متصل یپذ  ق آدرسیشف و اعالم حرکستم یق به سیو حرینترل تردد مطابق با سنارکستم یر اجزا سیسا -يادآوری

 شود.  یم

  و اعالم خطر یستم صوتیس  - 5 - 15 - 4

 ه باشد.ینشرن یهم 5فصل  مطابق با دیو اعالم خطر با یصوت ستمیبا س قیشف و اعالم حرک ستمیس ارتباط

 آسانسورها  - 6 - 15 - 4

نترل پنل کق ساختمان، یشف و اعالم حرکستم یا سیآسانسور  یالب يتورهاکدر صورت فعال شدن دت  - 1 - 6 - 15 - 4

 ند.ک  یا به مدار فرمان آسانسور ارسال مفرمان عدم توقف آسانسور ر یخروج یانجیق توسط میاعالم حر

شود و پس از آن   یشده متوقف م نییش تعیا طبقه از پیف کق در طبقه همیو حریآسانسورها مطابق سنار  - 2 - 6 - 15 - 4

 نند. ک  یم یاتینشان آسانسور را عمل  د آتشیلکتوسط  ینشان  آتش يروهایفقط ن

د مطابق با یا چاه آسانسور رخ داده باشد، بای شده، موتورخانه نییش تعیق در طبقه از پیه حرک  یدر صورت  - 3 - 6 - 15 - 4

 ) اقدام شود.76-4( لکش

 
 آسانسور در قیحر ویسنار   - 76 -4 شکل
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 كرو متحر  ادهیو پ یان برقکپل  - 7 - 15 - 4

 در و شود  یمتوقف م یخروج یانجیمتوسط  كرو متحر  ادهیا پی یان برقکپل ق،یحر اعالم ستمیس شدن فعال صورت در

 .شود  یم گرفته ارک بهخروج  ریدر جهت مس نشان  توسط آتش لزوم صورت

 ق و پرده دودیپرده حر  - 8 - 15 - 4

ند ک  یارسال م يزکنترل پنل مرکق را به یگنال حریس یا حرارتیربن کدیسک، منوايدود يتورهاکبر اساس نوع تصرف، دت

 ند.ک  یصادر م یخروج یانجیق را توسط میق فرمان باز شدن پرده حرینترل پنل اعالم حرکو سپس 

 )BMSوشمند ساختمان (ت هیریستم مدیس  - 9 - 15 - 4

ق یستم اعالم حریصورت ارسال اطالعات مربوط به فعال شدن س  ق بهیستم اعالم حریبا س BMSستم ینحوه ارتباط س

 .استق یو حریط طرح و سناریگر مطابق شراید يها  ستمیردن سکاستاندارد و به دنبال آن فعال  يها  لکتحت پروت

 یسیترومغناطکال يسازگار  - 16 - 4

، صاعقه و حاالت ییویراد يها  همراه، فرستنده يها  تواند از تلفن  یق میستم اعالم حریدر س یسیمغناطتروکتداخل ال

ق به یاعالم حر يها  ستمیس یرد نادرست برخکشود. عمل یزات مورد استفاده در ساختمان ناشیر تجهیبرق و سا يگذرا

 نندهک   هیف تغذیضع فشار يق با مدارهایستم اعالم حریس يها  ابلکجه مجاورت یدر نت یسیترومغناطکسبب تداخل امواج ال

 یر بستگین عامل از جمله موارد زیبه چند یلکن مشیشود. گستره رخ دادن چن  یاد، مشاهده میان زیو جر ییالقا يبارها

 دارد:

 یسیترومغناطکق به تداخل الیزات اعالم حریتجه یت برخیحساس •

 یسیترومغناطکالابل در برابر تداخل کلد یزان حفاظت شیم •

 ها  ستمیر سیابل ساکق از یستم اعالم حریس يها  ابلک ییفاصله جدا •

ان باال یبرق جر يها  ابلکمتر) در مجاورت 35ش از یفاصله ب يبرا (مثال يرضروریغ یطوالن يها  یشک  ابلکاز   - 1 - 16 - 4

  .شودد اجتناب یدارد، با ییه بار القاک ییها  ابلکبه خصوص 

لد در سرتاسر یش یوستگیلددار بوده و پید از نوع شیابل مورد استفاده باکر یپذ  رسق آدیستم اعالم حریدر س  - 2 - 16 - 4

  شود.  یمتصل م يزکنترل پنل مرکداخل  ینه حفاظتیابل به شکلد یر برقرار باشد. شیمس

دار لدیابل شکتوان از   یم یشک  ابلکر یپروژه و مس يط اجرایق متعارف بسته به شرایستم اعالم حریدر س -يادآوری

 رد.کاستفاده 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

عالم حرک يهاستمیس :چهارمفصل   27/04/1401 ق یشف و ا
 

275 

ند کجاد ین است به طور بالقوه تداخل اکه ممک ییها  ابلک يق از رویستم اعالم حریابل سکاگر عبور   - 3 - 16 - 4

 ابل قدرت اجرا شود.کر ید عمود بر مسیق بایستم اعالم حریابل سکر باشد، یناپذ  اجتناب

 نصب  - 17 - 4

 .شود انجام تیصاحب صالحتوسط نصاب  د مطابق با نقشه مصوب ویستم بایسصب ن  - 1 - 17 - 4

در نقشه  رییتغ لیعنوان مثال به دل بهوجود داشته باشد ( یط اجرا اختالفین طرح و شرایه بک يدر موارد  - 2 - 17 - 4

 دیدر طرح با رییهرگونه تغ ند.کرا اعمال  ازیمورد ن راتییرده و تغک یطرح را بررس دیطراح با) نقص در طرح ایساختمان 

  شود. دییتأ مسئول یقانون توسط مقام

د طراح یابد، بای یاذب شود آگاهک ين است سبب باال رفتن نرخ هشدارهاکه ممک یطیب از شراچنانچه نصا  - 3 - 17 - 4

 ن موضوع آگاه سازد.یبردار را از ا  ا بهرهی

د مطابق با یافشان با يها  يم در هادیابل و استفاده از سرسکستم مانند شعاع خمش یس یشک  ابلکالزامات   - 4 - 17 - 4

 ت شود.یه رعاین نشریا یکفصل دوم جلد 

ت یه رعاین نشریا یکد مطابق با فصل اول جلد یابل باکز لوله مناسب با توجه به سطح مقطع یانتخاب سا  - 5 - 17 - 4

 شود.

 يبند  قینان از سالمت عاید به منظور حصول اطمیاز آن، نصاب با یا بخشیستم یس یشک  ابلکل یمکپس از ت  - 6 - 17 - 4

 انجام دهد. ییها  آزمون   مدار، يها  يهاد یوستگیها و پ  ابلک

د یستم از نظر سازنده است، بایس یه اصلیتغذ يسطح ولتاژ مناسب برا يه داراکشده  اجرا يها  ابلک یمتما  - 7 - 17 - 4

ن است در معرض که ممک یلین آزمون وسایش از انجام ایرد. پیقرار گ یقیم مورد آزمون عایولت مستق 500تحت ولتاژ 

  ستم جدا شود.ید از سیرد بایب قرار گیصدمه و آس

 ين هر هادین و بیو زم ين هر هادیها، ب  ين هادی، ب7-17-4در آزمون بند  يریگ  ورد اندازهم یقیمقاومت عا  - 8 - 17 - 4

 مگا اهم باشد. 2د حداقل یلد بایو ش

د مطابق فصل ی، بایه اصلین مدار تغذیزم ين امپدانس حلقه خطایچن ن و همیمدار اتصال زم یوستگیپ  - 9 - 17 - 4

 رد.یه مورد آزمون قرار گین نشریشانزدهم جلد اول ا

 رد.یگ ستم قراریس يانداز  ه  ار مسئول راید ثبت شود و در اختیها با  ج آزمونینتا  - 10 - 17 - 4
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  مربوط صادر شود. نامهیگواهده و ش دییو تأ یابیارز ،پس از اتمام نصب دیبا یطراح كمدارانطباق نصب با   - 11 - 17 - 4

 .ن فصل را داشته باشدیشده در ا انیح از الزامات بیصح كه و درید حداقل دانش پاینصاب با  - 12 - 17 - 4

 يانداز  راه  - 18 - 4

ن یالزامات ا بهستم با توجه یه سکن ینان از ایستم نصب شده و با هدف حصول اطمیق آزمودن سیاز طر يانداز  ند راهیفرآ

ا نصاب یت طراح کتواند همان شر  یم يانداز  شود. مسئول راه  یند، انجام مک  یعمل م یآن به درست يها  فصل و مشخصه

 ن شود.ییت به صورت شفاف تعین مسئولید ایات نصب بایش از عملیپ ستم باشد اما در هر صورتیس

 ست.ین يانداز  ن بخش از فصل بر عهده مسئول راهیات نصب با ایا عملی یت انطباق طراحیمسئول -يادآوری

 انجام شود.شده  دییت و تأیصاحب صالح ارک  مانیپتوسط د یبا  قیشف و اعالم حرکستم یس يانداز راه  - 1 - 18 - 4

 ن فصل را داشته باشد.یشده در ا انیح از الزامات بیصح كه و درید حداقل دانش پایبا يانداز  مسئول راه  - 2 - 18 - 4

رد آن کعمل یرد تا از درستیو آزمون قرار گ یامل مورد بازرسکد به طور یستم بای، تمام سيانداز  هنگام راه  - 3 - 18 - 4

 ر:ینان حاصل شود، به خصوص در رابطه با موارد زیاطم

 ند.کعمل  ید به درستیتورها باکدتق و یاعالم حر يها  یشست •

ق یا به طریشده  يگذار  د برچسبیل بایر وسایها و سا  یانجیتورها، مکها، دت  یشست ریپذ  ستم آدرسیدر س •

 ها فراهم شود.  آن يداریص دیان تشخکام يگرید

و  يزکپنل مر نترلک يمرتبط بر رو يها  شف همراه با نشانهکتورها در هر منطقه کها و دت  یحالت فعال شست •

د قرار ییآن مورد تا ینترل شده و درستکد یشگر باینما يح متن بر رویش صحیر، نمایپذ  آدرس   ستمیدر مورد س

 رد.یگ

ند، ک  یننده استفاده مک  سکمنع یکرنده به همراه یواحد فرستنده/گ یکاز  یخط يتور دودکه دتک يدر موارد •

به  یافتیگنال دریس يرنده) بر رویبه فرستنده/گ یکاز سطوح نزدمثال  ي(برا یه آثار بازتابکد دقت شود یبا

 یکیپرتو در نزد یید از نظر انسداد جزیشده با نصب یخط يتور دودک، دتيانداز  حداقل برسد. در هنگام راه

ن اثرات را یه اکباشد  یاناتکمجهز به ام یخط يتور دودکه دتکرد مگر آنیننده مورد آزمون قرار گک  سکمنع

 ند.ک    ین مجبرا

 ن فصل باشد.یساختمان مطابق الزامات ا يفضاها یتراز شدت صوت در تمام •

زات حفاظت یها و تجه  ستمیر سیار ساکا آغاز به ی يا  مرحله يمثال در رابطه با هشدارها يق (برایحر يویسنار •

 ن شود.یامل تامکد به طور یره) بایق مانند فن فشار مثبت و غیاز حر
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ستم یس یفرع يردهاکشگر اطالعات، چاپگر و عملی، نماینترلکل هشدارها، موارد یم از قبستیس يردهاکعمل •

 ند.ک  عمل  یبه درست

 يجاد شود. (برایدر ساختمان ا یراتییستم تغیدر ساختار س يد بدون بازنگریستم، نبایس يانداز  بعد از راه  •

 )  تر شیب يها  جاد اتاقیا يبرا   شنیمثال استفاده از پارت

بردار   از بهرهیدر صورت ن شود تا بعدا  یل میپارچه تحو  یکصورت   و به يبند  شنیبدون پارت يستم در فضایاگر س -يادآوری

 شود. ینیب  شیپ يبردار  ط بهرهیو شرا ياربرکبا توجه به  يا  ژهید مالحظات ویشود، با يبند  شنیپارت

 ها چسبانده شود.  يباتر يدهد، رو  یصب را نشان مخ نیه تارک ییها  د برچسبیها با  يبعد از نصب باتر  - 4 - 18 - 4

 لیتحو  - 19 - 4

 بردار انجام شود.   به بهره یل رسمیتحو يد اقدامات الزم برایستم، بایل سیمکپس از ت

 ه شود:یبردار ارا  د به بهرهیر بایز كمستندات و مدار  - 1 - 19 - 4

 1ساخت  چون يها  نقشه •

 يرد و نگهدارکعمل يها  دستورالعمل •

 زاتیتجه یمشخصات فن •

 يانداز  ، نصب و راهید طراحیینامه تایگواه •

 يها  اذب، آزمونکم یق، عالیم هشدار حریدادها شامل عالیه در آن تمام روک یسینو  گزارش 2خام يها  فرم •

 تواند ثبت شود.  یم يا  دوره يها  دیگزارش بازد و ستمیس

 آن نصب شود. د جنبیه باکق یاعالم حر يزکنترل پنل مرکاستفاده از  يراهنما يتابلو •

مجدد،  يانداز  ردن، راهکصدا   یالزم (حداقل شامل نحوه ب يها  د آموزشیستم بایس يانداز  مسئول راه  - 2 - 19 - 4

 ه دهد.یبردار ارا  ره) را به بهرهیاذب و غکاز بروز هشدار  يریجلوگ

  ينگهدار  - 20 - 4

 انجام شود. )5-4(ق مطابق جدول یستم اعالم حریس ينگهدار

 

 

                                                            
1 As Built 
2 Log Book 
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  قیشف و اعالم حرکستم یس ينگهدار یدوره زمان  -  5 -4 جدول 

 )(ماه آزمون یدوره زمان الزم اتاقدام موارد

1 
به  قیاعالم حر يزکنترل پنل مرک هک شود  یباعث م شفکمنطقه  کیشده از  يساز  هیشب هشداره ک شود شیزماآ

 ،يداریو د يداریشن يزات هشداریتجهعنوان مثال  (به ازیمورد ن يها  یو تمام خروج دوار هشدار تیوضع
 د.دود) فعال شو تیریمد يها  ستمیس

6 

2 

 :ش داده استینما خطا کی ریز موارد يبرانترل پنل که ک دینک یررسب •
 شفکمنطقه  کیاز  تورکدت کی) حذف الف
 ها  ستمیس ریو سا قینترل پنل اعالم حرک نیب ها  ابلک ریمس يخطا) ب
 شده  هکشب يها  نترل پنلک یارتباط ریمس ا نقص دری یهرگونه خراب) پ
 .شود یفعال م ازیمورد ن يداریو شن يدارید يها  یو خروج گرهاه تمام نشانک شود دییأت •

6 

3 
 رفعالیغ تیبه وضع قینترل پنل اعالم حرکشود  یباعث مه ک شفکمنطقه  کیدر  تورکدتردن ک رفعالیغ شیزماآ •

 .وارد شود
 شود. یفعال م ازیمورد ن يردایو شن يدارید يها  یو خروج گرهاه تمام نشانک شود دییأت •

6 

4 
ه ک یش شود، به صورتیاستاندارد آزما یمنبع حرارت یک، با استفاده از یحرارت يا  نقطه يتورهاک% از دت20رد کعمل

 ش شود.یسال آزما 5 یط يا  نقطه یحرارت يتورهاکتمام دت
12 

 12 د.ش شویاستاندارد آزما یمنبع حرارت یک، با یخط یتور حرارتکرد دتکعمل 5

ه تمام ک  يش شود به طوریدود استاندارد، آزما يبا استفاده از اسپر يا  نقطه يدود يتورهاک% از دت50رد کعمل 6
 ش شود.یسال آزما 2 یط يا  نقطه يدود يتورهاکدت

12 

 12 ش شود.یمناسب آزما یرگیو درصد ت یخنث یبا چگال ينور يلترهایبا استفاده از ف یخط يتور دودکرد دتکعمل 7

8 
تمام  هک  يبه طور دشو شیآزما استاندارد 1مداد دوداستفاده از  با ينده دودکتور مکدت يبردار نمونه نقاط از 50٪

 .ردیقرار گ شیسال مورد آزما 2 یدر ط ينقاط نمونه بردار
 است. يانداز  از هنگام راهی% مقدار مورد ن15زمان انتفال دود  هک شودحاصل  نانیاطم

12 

 شیآزما ز آزمون استاندارد)یتوسط تجه شده يساز  هیشعله شب ای(شعله با استفاده از شعله  يتورهاکدت  ٪50 ردکملع 9
 شود. شیسال آزما 2 یطشعله  يتورهاکدتتا همه  دشو

12 

سال  2 یدر ط تورهاکدت تمامتا  دشو شیآزما ،گاز مناسب ای COبا استفاده از  CO يتورهاکاز دت ٪50رد کملع 10
 شود. شیآزما

12 

 12 .دشو شیآزما قیاعالم حر يها  یشست تمامرد کعمل 11

ه سطح ک دشوحاصل  نانیو اطماست  دنیدر سراسر ساختمان قابل شن يداریشنهشدار  زاتیتجهه ک دشو شیماآز 12
 .است يانداز  مطابق با الزامات گزارش راه شدت صوت

12 

 12 .ستین یطراح الزاماتتر از  مک يدارید يهشدارزات یتجهنور از  یخروج زانیه مک دشو شیآزما 13

 12 محاسبه شده باشد. الزاماتاز  تر شیب ایبرابر  ها  يباتر تیه ظرفک ش شودیآزما 14

 
                                                            
1 Smoke Pen 
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 قیشف و اعالم حرکستم یس يها نشانه يراهنما  -  6 -4 جدول 

 نماد حاتیتوض فیرد  نماد حاتیتوض فیرد

 قیاعالم حر يزکنترل پنل مرک 1

 

 
 نوع یتور حرارتکدت 14

XX   
 

 قیاعالم حر یشست 2

 

 
 ثابت یتور حرارتکدت 15

 

 تورکدت 3

 

 
 یشیثابت/افزا یتور حرارتکدت 16

 

 نوع يتور دودکدت 4
 XX   

 

 
 یخط یتور حرارتکدت 17

 

 رداریه آژیپا  يتور دودکدت 5

 

 
 یشینرخ افزا یتور حرارتکدت 18

 

 ونیزاسیونی يتور دودکدت 6

 

 
 شعله نوعتور کدت 19

 XX   
 

 یکترکفتوال يتور دودکدت 7

 

 
20 

 يتور شعله مادون قرمز/ماوراکدت
 بنفش

 

 یداخل یانالکتور کدت 8

 

 
 تور شعله مادون قرمزکدت 21

 

 یخارج یانالکتور کدت 9

 

 
 بنفش يتور شعله ماوراکدت 22

 

 ندهکم يتور دودکدت 10

 

 
 نوعتور گاز کدت 23

 XX  
 

 دار  ه رلهیپا يدودتور کدت 11

 

 
 نیرکد یسکا  يتور دکدت 24

 

 رندهیگ-تورکم دتیب 12

 

 
 ربنکد یسکتور منواکدت 25

 

 فرستند-تورکم دتیب 13

 

 
 تور گاز متانکدت 26
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 ق (ادامه)یشف و اعالم حرکستم یس يها نشانه يراهنما -6-4جدول

 نماد حاتیتوض فیرد  نماد حاتیتوض فیرد

 ی/حرارتيدتور دوکدت 27

 

 
 خازن-خط يالمان انتها 39

 

تور کدت 28
 ربنکدیسک/منوای/حرارتيدود

 

 
 ودید-خط يالمان انتها 40

 

 يس ورودینترفیا 29

 

 
 مقاومت-خط يالمان انتها 41

 

 ی/خروجيس ورودینترفیا 30

 

 
 ان آبیحسگر جر 42

 

 یس خروجینترفیا 31

 

 
 چاپگر 43

 

 زوالتوریماژول ا 32

 

 
 یر نظارتیش 44

 

 ریآژ 33
 

 
 ينده دودکتور مکلوله دت 45

 

 ر/فالشریآژ 34
 

 
 متعارف یرله خروج 46

 

 یفالشر سقف 35
 

 
 دارنده در  نگه 47

 

 واریفالشر د 36

 

 
 نترل سطحک 48

 

 چراغ گردان 37

 

 

 د فشاریلک 49

 چراغ نشانگر 38 
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  دامنه پوشش  - 1 - 5

شده هنگام  ش ضبطیاز پ يار صداکبه منظور پخش خود یهشدار صوت يها ستمیس يو اجرا یفصل الزامات طراح نیدر ا

ن است کستم ممین سیاست. ا شده ین معرفیو معیسنار یکق براساس یستم اعالم حریمربوط به س يها گنالیافت سیدر

(مانند زلزله)  ياهداف اضطرار يار براکخود يها امیر پیا سای/ زنده و یصوت يها امیپخش پ يار براکرخودیانات غکشامل ام

 باشد.

 ین مقام قانونیچن شود. هم ین میین فصل تعیشده در ا انیبراساس ضوابط ب یستم هشدار صوتیس يریارگک الزام به

 ند.کن ییخاص تع يها ستم را در ساختمانین سیا يریارگک تواند الزام به یمسئول م

  ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 5

 یکوستکآ کیکمنطقه قابل تف  - 1 - 2 - 5

acoustically distinguishable area 
زمان  براساس هک )شده باشد مشخص منطقه ایمحصور  يفضا کی تواندیم( ياضطرار يبلندگو زون کی از يا رمجموعهیز

 است. کیکتف مختص به آن قابل زینوو سطح  نیطن

 یطیز محینو  - 2 - 2 - 5

ambient noise 
وجود دارد و با استفاده از  یکوستکآ کیکمنطقه قابل تف یکه به طور معمول در ک) dBشدت فشار صوت (بر حسب 

 شود. یم يریگ ز اندازهیعت نویسطح فشار صوت معادل متناسب با طب

 منطقه تحت پوشش  - 3 - 2 - 5

area of coverage 
 ن فصل است.یدر آن مطابق با الزامات ا یستم هشدار صوتیه سکا خارج ساختمان، ی منطقه، داخل

 ارکحالت خود  - 4 - 2 - 5

automatic mode 
 .ندارد یبه مداخله دست يازیه نک یهشدار صوت ستمیس کیرد کحالت عمل

 گنال جلب توجهیس  - 5 - 2 - 5

attention-drawing signal 
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در حالت  ق)یستم اعالم حری(مانند س صیتشخ ستمیو توسط س هیتخل ایهشدار  امیقبل از پ ارکبه صورت خود هک ییصدا

 .ردیگیقرار م يپخش اضطرار

 دن بودن صدایقابل شن  - 6 - 2 - 5

audibility 
 .ندکیفراهم م صداهار یسا انیرا در مآن دنیان شنکه امک صدا ییزان رسایم

 تنیابک  - 7 - 2 - 5

cabinet 
 .ندکیفراهم م خود يهامجموعه ریدهنده و زلیکقطعات تش يام را براکاز حفاظت و استح ياه درجهک يامحفظه

 وضوح  - 8 - 2 - 5

clarity 
 ند.ک کیکگر تفید یکاز  را صدااطالعات  اتییجز تا دهدیه به شنونده اجازه مکصدا  کی یژگیو

 صالحيشخص ذ  - 9 - 2 - 5

competent person 
 نیریخود و سا يبرا یبیآس ایار را به نحو مطلوب و بدون خطر کباشد تا  ه دانش، مهارت و تجربه الزم را داشتهک یشخص

 .برساند انیبه پا

 نترلکنقطه   - 10 - 2 - 5

control point 
 .شودینترل مکاز آنجا  هیتخل ندیفرآ هک یانکم

 انجام شود. صالحيذ اشخاصتوسط  دیبا نترلک -يادآوری

 یگنال بحرانیر سیمس  - 11 - 2 - 5

critical signal path 
 ریسا ایهر محفظه بلندگو  یا خروجی يورود يهاانهیو پا قیحر هشدارپخش  نقاط آغازگر نیتمام اجزاء و اتصاالت ب

 .دهندههشدار يهادستگاه

 ياضطرار روفونکیم  - 12 - 2 - 5

emergency microphone 
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 یهشدار صوت ستمیاز س یعنوان بخش افراد مسئول به ریسا ایو نجات  ینشانآتش يروهایناستفاده  يبرا هک یروفونکیم

 شود.یه میتعب

 

 يروفون اضطراریکم   - 1 -5 شکل

 ياضطرار يبلندگو زون  - 13 - 2 - 5

emergency loudspeaker zone 
 .شود پخش مستقل صورتبه  در آن زونتواند یم يه اطالعات اضطرارکتحت پوشش  زوناز  یبخش

مورد استفاده  يهازونبا  تواندیمشود، یاستفاده م ياضطرارریاهداف غ يبرا بلندگوها يبندزون هکیهنگام -يادآوری

 متفاوت باشد. ياهداف اضطرار يبرا

 يحالت اضطرار  - 14 - 2 - 5

emergency mode 
 .شود یشده) پخش م ضبط شیاز پ ای(زنده  ياضطرار يها امیه به موجب آن پک ستمیس تیوضع

 يمنابع پخش صداها شود، یاستفاده م ياضطرار يها و زنگ ها امیاز پ ریغ ییپخش صداها يبرا ستمیاگر از س -يادآوری

 .شود رفعالیغ ياضطرار حالتل دوره ک يبرا دیبا يراضطراریغ

 )يریپذكقابل فهم بودن (در  - 15 - 2 - 5

intelligibility 
 .است كقابل در یه به درستک يگفتار امیپ کی ينسبت محتوا يریگاندازه يبرا یشاخص

 شنونده  - 16 - 2 - 5

listener 
 است. پخش شده امیپ كدر قادر به هکدر منطقه تحت پوشش  یعیطب ییبا شنوا يفرد
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 مدار بلندگو  - 17 - 2 - 5

loudspeaker circuit 
محافظت  انیجراضافه شده و در برابر  هیتغذ واحد ینترلک زیتجه یک ه ازک ییانتقال به مجموعه بلندگوها ریمس

 است. شده

 یحالت دست  - 18 - 2 - 5

manual mode 
 ند.کینترل مکرا  ياضطرار يصداها ژهیشده، به و ضبط شیاز پ ایزنده  يپخش صداها مایه در آن اپراتور مستقک یحالت

 ثر بار زنگ هشدارکحدا  - 19 - 2 - 5

maximum alarm load 
 ياضطرار طیدر شرا یهشدار صوت ستمیس هیشده به منبع تغذ بار وارد

 يها روفونکیم ها ونترل پنلک ،زمان همه بلندگوها رد همکعمل يشامل توان الزم برا معموال شاخص نیا -يادآوری

 یهشدار صوت ستمیه از سک ) استيهشدار بصر يها مانند چراغ( یو هر دستگاه هشدار خارج یستم هشدار صوتیس

 .شود یم هیتغذ

 يراضطراریحالت غ  - 20 - 2 - 5

non-emergency mode 
 .شودیپخش م ياضطرارریغ يهاامیپ ه در آنک ستمیس تیوضع

 است. یاتیعمل يها امیپ ای نگیجیپ نه،یزم پس یقیموس شامل ياضطرارریپخش غ معموال -يادآوری

 یزون اعالن عموم  - 21 - 2 - 5

public address zone 
 .شودیاستفاده م زین ياضطرارریغ يهاامیپ پخش يبرا هک ياضطرار يبلندگو زون کی رمجوعهیز

 استفاده شود. )یقیمانند موس( ياضطرارریهر نوع پخش غ ين است براکمم یعموماعالن  زون ،فصل نیدر ا -يادآوری

 ش از اعالمیپ يصدا  - 22 - 2 - 5

pre-announcement tone 
 .شودیزنده پخش م امیقبل از هر پ هک هااز آهنگ يامجموعه ایوتاه ک يصدا

 نکت امایریمد  - 23 - 2 - 5

premises management 
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برعهده را  قیحر با مرتبط يوهایسنار يو اجرا یصوتهشدار  ،قیاعالم حر يهاستمی، سنکامانترل روزانه که ک يافراد

 دارند.

واگذار  یفرد با دانش تخصص کیو مسائل مربوط به آن به  قیاعالم حر ستمیس تین بزرگ، مسئولکدر اما -يادآوری

اعالم  ستمیس تیولمسئ ن حالتیدر ا داشته باشدنحضور  یبا دانش تخصص ياست فرد نکمم، کوچکن کشود. در اما یم

 واگذار شود. شانیاواند به تیهمچنان م قیحر

 نیزمان طن  - 24 - 2 - 5

reverberation time 
 هیبر حسب ثان بل پس از قطع منبع صدا یدس 60 زانیبه م نیانس معکدر فر یصوت ياهش متوسط انرژک يزمان الزم برا

 است. 60RT خاص نیبل مربوط به زمان طن یدس 60زان یم

 ر ارسالیمس  - 25 - 2 - 5

transmission path 
 .شودیانتقال اطالعات استفاده م يه براک) هانتیابک یاتصال خارج( یصوت ستمیس ياجزا نیب یکیزیاتصال ف

 .باشد هیتغذ ایتواند شامل صدا و/یم ر ارسالیمس -يادآوری

 یستم هشدار صوتینترل پنل سک  - 26 - 2 - 5

voice alarm control panel  
 ه شود.یتواند تغذیماجزا  ریآن سا قیه از طرک یهشدار صوت ستمیس کی ياجزا ایجز 

 شود:یر استفاده میموارد ز يبرا ینترل پنل هشدار صوتک

 قینترل پنل اعالم حرکگنال از یافت سیدر •

 ؛امیپ نندهکدیتولو  ي) اضطراري(هاروفونکیاز م گنالیس یابیریو مس تیاولو تیریمد •

 بلندگو؛ يبه مدارها امیانتقال پ •

 ه:یاو ار •

o ؛ازیدر صورت ن( بلندگو يانتخاب مدارها يبرا یدست يهانترلک( 

o ؛در صورت لزوم( شده انتخاب يمدار بلندگو ییشناسا يبرا یینشانگرها( 

o قدرت؛ يهانندهکتیو تقو امیپ نندهکدیتول 

o ازیدر صورت ن( ياضطرار يهاامیپ میپخش مستق يبرا ي) اضطراري(هاروفونکیم.( 

 يداریو شن يداریداخطار  اعالمو  ستمیس حیرد صحکنظارت بر عمل يبران یچن هم ینترل پنل هشدار صوتک -يادآوری

 شود. یاستفاده م قدرت يهانندهکتیتقو ای هیوتاه، مدار باز، نقص در منبع تغذکاتصال مانند  خطا نوعدر مورد هر 
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 یستم هشدار صوتینترل پنل سکنمونه  یک   - 2 -5 شکل

 یستم هشدار صوتیس  - 27 - 2 - 5

voice alarm system 
 .ندکیپخش م يهشدار را در مواقع اضطرار يهاگنالیس ایو/ يگفتار يهاامیه پکصدا  عیتوز ستمیس

 یزنگ صوت تیوضع  - 28 - 2 - 5

voice alarm condition 
 پخش ياضطرار يبلندگو زون کیدر حداقل ه ک زنده ایشده  ضبط ياضطرار گنالیس ه،یتخل گنالیهشدار، س گنالیس

 شود.یم

  استانداردها  - 3 - 5

ب آن مقررات، یترت نیا  هشده است. ب ها ارجاع داده ن فصل به آنیه در متن اکاست  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

ها و  هیباشد، اصالح  شده خ انتشار ارجاع دادهیر تارکبا ذ کیه به مدرک  یشود. در صورت یه محسوب مین نشریاز ا ییجز

ها ارجاع داده  خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیمدارست. در مورد ین فصل نیآن مورد نظر ا يبعد يدنظرهایتجد

 ها مورد نظر است.  آن يبعد يها هید نظر و اصالحین تجدیاست، همواره آخر شده
• BS 5839-1: Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 1: Code of practice for 

design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises. 
• BS 5839-1: Fire detection and fire alarm systems for buildinfs – Part 8: Code of practice for 

design, installation, commissioning and maintenance of voice alarm systems. 
• BS 9999, Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings.  
• BS EN 54-3, Fire detection and fire alarm systems – Part 3: Fire alarm devices – Sounders.  
• BS EN 54-4, Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment. 
• BS EN 54-16:Fire detection and fire alarm systems – Part 16: Voice alarm control and indicating 

equipment.  
• BS EN 54-23, Fire detection and fire alarm systems – Fire alarm devices – Part 23: Visual alarm 

devices.  
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• BS EN 54-24, Fire detection and fire alarm systems – Part 24: Components of voice alarm 
systems – Loudspeakers.  

• BS EN 50200:Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in 
emergency circuits.  

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 5

فصل  نیدر ا شده انیبمطابق ضوابط  دیبا یاعالم خطر صوت يهاستمیدر س مورد استفاده زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

صورت وجود)  (در ين و شهرسازکمسراه،  قاتیز تحقکنامه مر وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیاز نشر

مرجع مورد  يها شگاهیاز آزما انطباق یاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته

 شده باشد. ين و شهرسازکمسراه،  قاتیز تحقکاز مر یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یمان ملساز دییتا

 یهشدار صوت يهاستمیانواع س  - 4 - 5

 اتیلک  - 1 - 4 - 5

، يسوزآتش لیبروز حوادث از قب در صورت نیمتصرف منیا هیبه تخل کمک يها برادر ساختمان یستم هشدار صوتیس

 شفک ستمیس یاز اهداف اساس یکیتواند یم یستم هشدار صوتیس ب،یترت نیبه ا شود.ینصب م یستیل، حوادث تروریس

 )Lرسته  -4فصل  .ك. (ر.باشد حفاظت از جان يبرا قیو اعالم حر

از به انواع یمورد ن ینترل دستکستم متناسب با درجه ین سین فصل، ایشده در ا یستم معرفیمتنوع س ياربردهاکل یبه دل

شود  یه نمیساختمان مشخص ارا یک يستم برایبر انتخاب نوع س یمبن يا هین فصل توصیدر اشود.  یم میتقس یمختلف

 یهشدار صوت يها ستمیا طراحان، انواع سیگذاران  مهی، بییاربران، مشاوران، مقامات اجراکداران، یبه خر کمک يه براکبل

 است.  شده یمعرف

 در هر محل نصب شود. دیبا یستمیه چه نوع سکند کینم مشخص فصل نیا -1 يادآوری

ستم یس يبرداربهره يده برایو در دسترس بودن اپراتور آموزش د کسیزان رید با میبا ینترل دستکدرجه  -2 يادآوری

 متناسب باشد.

ط پروژه ین است بسته به شراکاست و مم یلکه یالزام/توص ین فصل به معنیدر ا "دیبا"استفاده از عبارت  -3يادآوری

 د.نباش يضرور

  ارکه خودی: تخل1Vنوع 

 شیاز پ هیتخل نیاز قوان يادر برابر مجموعه یستم هشدار صوتیسار کرد خودکه عملیاار 1V ستمیهدف س

 ریغ ياضطرار يها امیپ پخشو  یانتخاب دست يبرا یاناتکام يدارا تواندیم نیچن هم ستمیس نیشده است. ا يزیر برنامه

 افتیدر قیو اعالم حر شفک ستمیه از سک ییها امیپ باار کطور خود به ت پخشیاولو هکنیباشد، مشروط بر ا قیاز حر

 .باشد شود، یم
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 زنده ياضطرار يهاامی: پ2Vنوع 

را با استفاده از  ياضطرار يها امیپ زندهان پخش کام 2V ستمی، س1V ستمیشده توسط س هیار اراکانات خودکعالوه بر ام

 نیا 2V ستمیهدف س .ندک یقرار دارد، فراهم م کینترل استراتژک محل کیه در ک ياضطرار روفونکیمستم یس کی

 ند.کرا فراهم  یلیمکزنده ت هیمان انتشار اعالکه امکاست 

 سیسرو و ینشانآتش يروهاین یدر نقاط دسترس را ياضطرار يها روفونکیمستم یس تواندیم 2V يها ستمیس -يادآوری

 .قرار دهدنجات 

 يا زنده منطقه ياضطرار يها امی: پ3Vوع ن

 شیاز پ يرا در مناطق اضطرار ياضطرار يها امیپ میان پخش مستقک، ام2V ستمیس يردهاکعالوه بر عمل 3Vنوع 

از  یدر مناطق خاص هینترل تخلکاجازه  3Vنوع  ستمیهدف از س ند.کیاز مناطق فراهم م ییهاگروه ایشده  نییتع

 همه احتماالت را پوشش دهد. تواندینم شده نییتع شیاز پ هیطرح تخل کیه در آن کساختمان است 

 یدست يهانترلک: 4Vنوع 

ان را دارد کام نیا 4V ستمیشود، سیه میارا 3V ستمیه توسط سکزنده  ياضطرار امیار و ارسال پکرد خودکعالوه بر عمل

را دارد  تیقابل نیا نیچن هم 4V ستمیند. سک تیشده را انتخاب و به مناطق جداگانه هدا رهیذخ ياضطرار يهاامیه پک

ه کاست  نیا 4V ستمیهدف از س دهد. شیها را نما آن تیرده و وضعکفعال  ایرفعال یرا غ يپخش اضطرار يهاامیه پک

 ياستراتژ کیگرفته شود، از  دهیار نادکحالت خود الزم است هک یاجازه دهد تا در زمان آمادهو  دهیآموزش د اپراتوربه 

 ند.ک يرویشده پ يزیربرنامه شیاز پ هیتخل

 شده یمهندس يهاستمی: س5Vنوع 

ه ک يدر موارد ایباشد،  4V-1V انواع دامنه پوششخارج از  ستمیس ياربرکه ک شود یم استفاده يدر موارد 5Vنوع 

 يهاحلراه ستمیس نیتر است. ا مناسب نیگزیجا ردکیرو کیه کطراحان معتقدند  ای ستین بخش تیرضا يزیحل تجو راه

 دهد.یرا پوشش م رییقابل تغ ایخاص  يهاکسیر یابیارز راساسمناسب ب

مورد  ستمیبه وضوح نوع س دیشود بایم الزام یستم هشدار صوتیس يبرا ییه توسط مقامات اجراک یهر الزام  - 2 - 4 - 5

 ند.ک انیرا ب ازین

مشخصات مناقصه)  ای دیمثال در خرعنوان  (به ازیمورد ن ستمیرا از نوع س ستمیطراح س دیبا ستمیس ارفرماک  - 3 - 4 - 5

 ند.کمطلع 

 ستمینوع س ستم،یقبل از سفارش س دیمطلع نشده باشد، طراح با ازیمورد ن ستمیاگر طراح از نوع س  - 4 - 4 - 5

 ند.ک مشخص داریخر يرا برا يشنهادیپ

در  یافکبا اطالعات  دیبا ستمیس حاتیتوض 4-4-5و  3-4-5، 2-4-5شده در  فیتوص طیاز شرا کیدر هر   - 5 - 4 - 5
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 باشد. مشخصپوشش داده شود،  یستم هشدار صوتیس توسط نوع خاص دیه باکاز ساختمان  یمورد مناطق

ه کاز ساختمان  یاز مناطق يمختصر حیند و توضک انیرا ب ستمیبه وضوح نوع س دیبا ستمیس یطراح اسناد  - 6 - 4 - 5

 ند.که یتحت پوشش است ارا

 یالزامات طراح  - 5 - 5

 هیطرح تخل با ستمینوع س ارتباط  - 1 - 5 - 5

 کسیر یابیارز  - 1 - 1 - 5 - 5

 نامطلوب جیبه نتا یابیاحتمال دسته ک يباشد به طور کسیر یابیارز جیبر اساس نتاد یبا یستم هشدار صوتیس یطراح

. در شودیم هیتوص يزیتجو يبه جا یعمل ردکیرو کی ،ياربردک جیبه نتا یابی. به منظور دستابدیاهش کتا حد معقول 

 ست.ین یلیتفص یابیبه ارز يازین کوچکن کاما

 یفرع يها خاص و متنوع ساختمان و بخش يها ياربرک کسیربر  دیبا یابیارز تر، دهیچیتر و پ بزرگ يها ساختمان در

متنوع و  يهاتیفعال زبانیه مکرا نام برد  نفرانسکسالن و  شگاهیتوان نمایعنوان مثال م ند. بهکز کساختمان تمر

 .است ینان متفاوتکارکو  تصرف بار يدام داراکه هر کمختلف است  يهادر زمان يمتعدد

از و یمورد ن ینترل دستکزان یه مکاز ساختمان است  یا بخشیه ساختمان یه طرح تخلی، تهکسیر یابیج ارزیاز نتا یکی

 ند.کین مییرا تع یستم هشدار صوتینوع س

 :استمرتبط  ریچند عامل ز ای کیبه  یستم هشدار صوتیس نوع

 ؛یبه مداخله دست ازینالف) 

 ؛ساختمان نانکارکو  ستمیس اپراتور به ه آموزش مداومیاراان کب) ام

 ه؛یتخل نیمنظم بودن تمرپ) 

 ساختمان؛ یدگیچیطرح و پت) 

 ن؛یم متصرفکث) ترا

 ره؛یناتوان و غ ای، توانا ساختماننان، افراد کارکعنوان مثال  به ،نیمتصرفنوع ) ج

 ؛ییجز ایو/ يامرحله هیبه تخل ازین) چ

 .رهیو غ یآشوب مدن ،ییایمیو ش ياآتش، بمب، نشت هسته مانندگونه خطر احتمال هر) ح

و  افتهیو دامنه خود گسترش  یدر طراح تواندیم شود یاستفاده م یستم هشدار صوتیسعنوان  ه بهک یصوت يها ستمیس

تعداد مناطق  جه،یشود. در نت يراضطراریغ و فراخوان نهیزم پس یقیمانند موس یصوت ریهشدار غ يردهاکشامل عمل



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
292 

رد کحال، عمل نیباشد. با ا "یهشدار صوت"از تعداد مناطق  تر شیب ین است به طور قابل توجهکمم "1یاعالن عموم"

 باشد. تیاولو همواره در دیبا یهشدار صوت

 ستمیانتخاب نوع س  - 2 - 1 - 5 - 5

  1Vستم نوع یس  - 1 - 2 - 1 - 5 - 5

نظر  در يا فوری ياار مرحلهکه خودیه تخلیارا يبرا یستم هشدار صوتیه سکشود یاستفاده م یزمان 1Vستم یس

 يهاامیاز پ یبرخ یدست نترلکت یتواند قابلیست، اما مین يروفون اضطراریکم يدارا 1Vستم یشده باشد. س گرفته

 يرهایآژ یردن خروجکصدا یه دهد. با  بیر را ارایآژ يردن خطاکصدا یانات مانند بکر امیو سا يسوزرآتشیغ ياضطرار

 شود. یست میستم ریق، سیحرنترل پنل اعالم کدر 

ستم ین نوع سیه باشد. ایخلت ياز استراتژیبا توجه به ن ياضطرار يهر تعداد منطقه بلندگو يتواند دارایم 1Vستم یس

 ز باشد.ین "هشدار"ام یه شامل  پیتخل ين است متناسب با استراتژکاگرچه، مم است "هیتخل"ام یفقط شامل پ معموال

 ییها ره از ساختمانیاتوبوس و غ يها ستگاهینماها و ایها، ادارات، س ها، مدارس، هتل ارخانهکها، ، فروشگاهین عمومکاما

 شود. یدر آن استفاده م 1V ستم یه سکاست 

شود تا  ید متصل میز خرکستم مرید گنجانده شده، اغلب به سیز خرکاست و در مرا 1Vستم یس يه داراک ییها مغازه

 ده شود.یستم شنیزنده از آن س يها هیها و اطالع امیپ

زنده  يها امیاز به پخش پیه را بدون نیتخل يار، الزامات استراتژکخود یرسان امیه پک يدر موارد 1Vستم یس يریارگکبه 

ر یپذ انکزنده ام يگفتار يها امیه پیه اراکباشد  ین است زمانکط ممین شرایا تواند مناسب باشد. یند، مک یبرآورده م

اند، حضور خواهند  دهیالزم را د يها زنده آموزش يها امیدادن پ يه براک ینانکارکه کوجود ندارد  ینانیرا اطمینباشد، ز

 شود.ح، داده ی) زنده صحيام(هایه پکتواند مطمئن باشد یت نمیریا مدیداشت 

 2Vستم رسته یس  - 2 - 2 - 1 - 5 - 5

روفون یکتوان از میشود، اما میفعال م قیستم اعالم حریار توسط سکطور خود به یه هشدار صوتکنیستم با این سیدر ا 

 يتر شیب ياضطرار يهاروفونیکتوان میرد. مکاعالم در سراسر ساختمان استفاده  يز (در صورت وجود) براین ياضطرار

است مگر در  یدست يهانترلکفاقد  2Vستم یس یکرد. ک ییو نجات جانما ینشانخدمات آتش یدر نقاط دسترس

نترل پنل اعالم کدر  یخروج يرهایردن آژک يصدایر وجود داشته باشد. با  بیآژ يردن خطاکصدا یان بکه امک يموارد

 شود. یست میستم ریق، سیحر

 شود عبارت است از: یاستفاده م 2Vستم یه از سک ییها از ساختمان ییها نمونه

                                                      
1 Public Address 
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ستم اعالم یآن س در هک "کمنطقه خش"و  "منطقه مرطوب"، ياضطرار يبا دو زون بلندگو یحیز تفرکالف) مر

ا ی یر زمانیتاخ یکند. پس از ک یجاد میرا در هر منطقه ا یهشدار همزمان متفاوت يها امیار پکق به طور خودیحر

 یکتواند با استفاده از یشود. فرد مسئول میدر هر دو زون پخش م "هیتخل"ام ی، پيسوزد آتشییدر صورت تا

 ند.کام هشدار را اعالم یزون پزمان در هر دو  ، هميروفون اضطراریکم

ه یمنجر به تخل يسوز ص آتشیه در آن تشخکمتصرف،  یکتر و  شیا بیبا شش طبقه  يب) ساختمان ادار

ش یر از پیتاخ یکشود. پس از  یگر میام هشدار به تمام طبقات دیه و پیام تخلیاز طبقه مبدا با ارسال پ يا مرحله

 یکند. کافت یه را دریام تخلیل ساختمان پکه ک یرود تا زمانیم یکده به دو طبقه نزیام تخلیشده، پ نییتع

 است. ه شدهیارا يپخش زنده اضطرار ياستفاده توسط فرد مسئول برا يبرا يروفون اضطراریکم

ام یار پکبه طور خود يسوز ص آتشیه در آن با تشخکنان، کارکو محوطه  یالب یکن سالن، یبا چند یینمایپ) س

شده را به  يهشدار رمزگذار یکاست و  شده ییشناسا يسوز ه در آن آتشک ياضطرار يزون بلندگوه را به یتخل

د ییا در صورت تایر یصدا است و پس از تاخیگر سالن بیر مناطق دیند. ساک ینان ارسال مکارکو محوطه  یالب

استفاده توسط فرد مسئول  يبرا يروفون اضطراریکم یکشود. یه در تمام مناطق پخش میام تخلی، پيآتش سوز

 است. فراهم شده يپخش زنده اضطرار يبرا

ر یه آن طبقه و هشدار به سایطبقه منجر به تخل یکدر  يسوزص آتشیه  تشخکتر  شیا بیت) هتل شش طبقه 

ام یپ ياستفاده توسط فرد مسئول برا يبرا يروفون اضطراریکم یکشود. یساختمان م ياه مرحلهیطبقات و تخل

 است. فراهم شده ياضطرارزنده 

به صورت  يسوزه آتشکیه است، زمانیا چند زون تخلی یک يه داراکگر ید ا ساختمانیث) فروشگاه، مدرسه 

ام یشود عالوه بر آن پیق ارسال میمحل حر يه به زون بلندگو اضطراریام تخلیپ یکشود یم ییار شناساکخود

ه یام تخلی، پيسوزد آتشییا در صورت تایر یشود. پس از تاخیارسال منان کارک تمام مناطق يشده برا يرمزگذار

پخش زنده  ياستفاده توسط فرد مسئول برا يبرا يروفون اضطراریکم یکشود. یدر تمام مناطق پخش م

 است. ه شدهیارا ياضطرار

 3Vستم رسته یس  - 3 - 2 - 1 - 5 - 5

است، مانند  ياضطرار يبلندگون زون یچند يدارد و دارا يروفون اضطراریکاز به میه نک ییها در ساختمان

ن یه نشود. در ایتوص يروفون اضطراریکم یک یین است جانماکدارد، مم يا ه مرحلهیتخل يها ه طرحک ییها ساختمان

ها را از زون ییها ا گروهیخاص  يهاان پخش در زونکام ي) اضطراريروفون(هایکه در آن مک، 3Vستم یس یکموارد، 

 ند، مناسب است.ک یفراهم م

ن کن حال، ممیشود. با ایم ییاپراتور جانما ينترل داراکاتاق  یکدر  معموال ي) اضطراريروفون(هایکم، مستین سیر اد

 نشان وجود داشته باشد.آتش یتر در نقاط دسترس شیب ياضطرار يها روفونیکاز به میاست ن
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 ر است:یشامل موارد ز 3Vستم یمناسب س ياربردهاکاز  یبرخ

به  یستم هشدار صوتیه سکنگ سه طبقه متصل به آن کیپار یکها در سه طبقه و د با مغازهیز خرکمر یکالف)  

ه و یشده تخل ضبط ياضطرار يهاامیشود تا پینترل مکق یستم اعالم حریس یکق یار از طرکطور خود

پخش  يتوسط فرد مسئول برا يروفون اضطراریکند. مکپخش  ياضطرار يبلندگو يهاشده را در زون يدگذارک

 شود.یاستفاده م ياضطرار يبلندگو يهااز زون یبکیام در هر تریزنده پ

منجر به  يسوز ص آتشیه در آن تشخکن متصرف یتر و با چند شیا بیبا شش طبقه  يساختمان ادار یکب) 

ر از یتاخ یکشود. پس از  یگر میام هشدار به تمام طبقات دیه به طبقه مبدا و پیام تخلیبا ارسال پ يا ه مرحلهیتخل

ه یام تخلیل ساختمان پکه ک یشود تا زمانیه در دو طبقه مجاور پخش میام تخلیشده، در مرحله بعد پ نییش تعیپ

ام در یاستفاده توسط فرد مسئول به منظور پخش زنده پ يبرا يروفون اضطراریکم یکند. در هر زون کافت یرا در

 شود.یم ینیبشیپ ياضطرار يخاص بلندگو يهازون

ص ینان، با تشخکارکو محوطه  یا چند البی یکسالن،  يش و تعدادیبزرگ با چند پرده نما ينمایس یکپ) در 

است،  شده ییشناسا يسوز ه در آن آتشک ياضطرار يار در زون بلندگوکطور خود ه بهیام تخلیپ یک يسوز آتش

 يهاها در زونگنالین سیشود. ایمنان ارسال کارکها و محوطه  یشده به الب يهشدار رمزگذار یکپخش شده و 

ه در تمام مناطق یام تخلی، پيسوزد آتشییا در صورت تایر مشخص یتاخ یکشود. پس از یگر سالن پخش نمید

ام در یاستفاده توسط فرد مسئول به منظور پخش زنده پ يبرا يروفون اضطراریکم یکشود. در هر زون یپخش م

 شود.یم ینیبشیپ ياضطرار يخاص بلندگو يهازون

است. در داخل  نفرانس ادغام شدهکز کمر یکتر مانند مجتمع بزرگ یکه در کتر  شیا بیبا شش طبقه  یت) هتل

ر ساختمان یسا ياه مرحلهیر طبقات و تخلیه طبقه مبدا، هشدار به سایمنجر به تخل يسوزص آتشیهتل، تشخ

 ینیبشیپ يمنظور پخش زنده اضطراراستفاده توسط فرد مسئول به يبرا يروفون اضطراریکم یکشود. یم

تواند توسط فرد یزنده م يهاامینفرانس فعال باشد، پکز کدر مر یستم اپراتور اصلین حال، اگر سیاست. با ا شده

 در هتل ارسال شود. ياضطرار يخاص بلندگو يهانترل) به زونکمسئول (در اتاق 

ع قرار یمحوطه وس یکه در ک یآهن اصل ستگاه راهیونقل مانند ا انه حملیپا یکدر   يسوز ص آتشی) تشخث

 یکشود. پس از  یم ياضطرار يبلندگو يهاشده به تمام زون يدگذارکام هشدار یپ یکاست منجر به ارسال  گرفته

شود و در یممورد نظر پخش  يهاه در زونیام تخلی، پيسوزد آتشییا در صورت تایشده،  نییش تعیر از پیتأخ

ند. کافت یه را دریام تخلیل ساختمان پکه ک یگر پخش شده تا زمانید ر مشخص، در مناطقیتأخ یکمرحله بعد با 

خاص  يهاام در زونیاستفاده توسط فرد مسئول به منظور پخش زنده پ يبرا يروفون اضطراریکم یکدر هر زون 

 شود.یم ینیبشیپ ياضطرار يبلندگو

خاص  يهادر زون صرفا ياضطرار يهاامیت، پینترل جمعکشود با هدف  یه میتوص یوم ورزشیاستاد یک) در ج

 گر ادامه دارد.ید يهاو گزارش مسابقه در زون یقیه پخش موسکیپخش شود، در حال
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زون  یکام زنده را در یه پخش پکاست  يق به نحویحر کسیباشد اما ر 2Vستم یتواند شامل سیگر مید يهانمونه

 ند.کیر میناپذخاص اجتناب

 4Vستم رسته یس  - 4 - 2 - 1 - 5 - 5

ه ساختمان با یق، تخلیستم اعالم حریار توسط سکات خودیل عملیمکت يه براکن است الزم باشد کمم یط خاصیدر شرا

ه و یتخل يها امیپخش پ يبرا یدست يها نترلکه در آن ک، 4Vستم یس یک، ین حالتید شود. در چنیتشد یمداخله دست

 شود، مناسب خواهد بود. یه میشده ارا ش ضبطیپهشدار از 

قرار  ینترل اختصاصکاتاق  یکند در کیر میپذانکرا ام یه مداخله دستک يزکنترل پنل مرک، 4V يهاستمیدر س

 نشان وجود داشته باشد.آتش یتر در نقاط دسترس شیب ياضطرار يها روفونیکاز به مین است نکن حال، ممیرد. با ایگ یم

 ر است:یشامل موارد ز 4Vستم یمناسب س ياربردهاکاز  یبرخ

ر یه انعطاف پذیتخل يه به استراتژکر ین متغینان متفاوت و تعداد متصرفکبلندمرتبه با سا يالف) ساختمان ادار

 ياضطرار يبلندگو 24د شامل یان است باکر پلیمس 4طبقه و  20ه شامل ک یعنوان مثال ساختمان از دارد. بهین

هشدار به همه  يهاامیه به طبقه مبدا، طبقه باال و پیام تخلیپ یکد با پخش یبا یستم هشدار صوتیباشد. س

اپراتور واقع در  يدارا ینترل اختصاصکاتاق  یک ين ساختمان دارایند. اکرا آغاز  ياه مرحلهیگر، تخلیمناطق د

 ند.کشده را پخش  ش ضبطیاز پ امیسازد تا هرگونه پیصالح را قادر ميه شخص ذکف خواهد بود کطبقه هم

ار ک) خودیصوت يهاگنالیها (و س امیه در آن پک، يارخانه داروسازک یک، مانند یمجتمع بزرگ صنعت یکب) 

اتاق  یک يت داراین سایده گرفته شود. ایناد ینشده به صورت دست ینیب شیالت پکن است به علت مشکمم

ش یام از پیسازد هر پیده را قادر میپرسنل مجاز و آموزش ده کاپراتور خواهد بود  يدارا ینترل اختصاصک

 ند.کها پخش از زون یبکیشده را به هر تر ضبط

ه ک يخصوص در موارد ار بهکخود يها امین است پکه در آن ممکونقل بزرگ مانند فرودگاه،  انه حملیپا یکپ) 

نترل کاتاق  یک يساختمان داران یلغو شود. ا ید به صورت دستیوجود دارد، با يجد یتیمالحظات امن

شده را به هر  ش ضبطیام از پیسازد هر پ یصالح را قادر ميه پرسنل ذکاپراتور خواهد بود  يدارا یاختصاص

 ند.کها پخش در زون یبکیتر

 5Vستم رسته یس  - 5 - 2 - 1 - 5 - 5

 ییارهاکازمند راهین ، احتماالیاتیات عملن و الزامیر تعداد متصرفیگر چشمییها، همراه با تغ ساختمان یبرخ یدگیچیپ

 یک، ين مواردیشود. در چن یپوشش داده نم 4Vتا  1Vرسته  يها ستمیه توسط سکه است یتخل يه استراتژیته يبرا

 مناسب خواهد بود. 5Vستم یس
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ستم اعالم یاز س یستم هشدار صوتیس يجداساز يبرا یاناتکام يتواند دارایگر، مید يها، بر خالف رسته5V يها ستمیس

 .استمناسب  شود، یمحسوب م یاصل ینگران یکت ینترل جمعکه ک ییهاژه در زمانین حالت به ویباشد. اق یحر

 ين است تا حدکمستقل است اما مم ه معموالکگر باشد ید يهااز رسته ییهاستمیرسیتواند شامل زیم 5Vستم یس یک

 نترل شود.ک 5Vستم یتوسط س

 هکش است یهماز کو مرا ین ورزشکاما ،یشگاهیز نماکمانند مرا یساختمان، 5V ستمیاربرد مناسب سکاز  يا نمونه

جاد تلفات یاز ا يریجلوگ يبه جا در همه مناطق ریفراگ هشدارپخش  ن حالتی. در اهزاران نفر باشد زبانیم تواند یم

 .د آن شودین است باعث تشدکمم

د یبا یابین ارزیدر اانجام شود. » کسیر يبند رده« یابید ارزیه باین طرح تخلیتر ن مناسبییتع يالف) برا

ستم هشدار یجان افراد در نظر گرفته شده و نوع س یمنیزان خطر ایت ساختمان و میتصرف، ماه يها شاخصه

 ن شود.ییه تعیمتناسب با طرح تخل یصوت

ع قرار نفیذ يهاد مورد توافق همه طرفیستم منتخب بایه همراه با نوع سیو طرح تخل یابین ارزیج چنینتا •

 ستم گنجانده شود.یگرفته و در تمام اسناد س

 یابیه انتخاب شده و نحوه دستیاز هدف طرح تخل یفید شامل توصیبا 5Vستم یس یک يبرا یهر مشخصات •

 به آن باشد.

د به یشود، ارتباط آن با ید نصب میز خرکمر یکدر  یفروشگاه يدر واحدها 1Vستم یه سک ییدر جا •

شده  دیا زنده تولیار کخود يهاامیه، پیتخل يشود تا در صورت مناسب بودن استراتژ د برقراریز خرکستم مریس

 ند.کرا لغو  یمحل

  یستم هشدار صوتیق و سیستم اعالم حرین سیارتباط ب  - 2 - 5 - 5

 یاتیت حیات اهمین عملیح یپارچگیکحفظ  ي، برایستم هشدار صوتیق با سیشف و اعالم حرکستم ین سیارتباط ب

 دارد.

ستم، ین دو سیدر صورت بروز خطا در ارتباط ب ید حتیشود بایق شروع میستم اعالم حریه توسط سکهشدار  يها امیپ

 یه ارتباطکن است کشود ممیشده استفاده م عیتوز ینترلکزات یه از تجهکتر،  بزرگ يهاستمیهمچنان پخش شود. در س

 نترل، مطلوب باشد.کز کمر یکاستفاده از  يزات به جاینترل تجهکنقطه  یکش از یدر ب

ند، کد یرا تول یط خطا، اطالعات متناقضیشده در شرا هکق شبیاعالم حر يها ستمین است سکده، ممیچیسات پیدر تاس

 نیچن يامدهایه پکمهم است شود.  یاجرا م یستم هشدار صوتیتوسط س يق تا حدیحر يویه سنارکیژه زمانیبه و

 اهش آن انجام شود.ک يبرا یو اقدامات ردیقرار گ لیو تحل هیبه دقت مورد تجز یدر مرحله طراح ییخطا

انجام شود  يبه نحو یشکابلکه ک، مهم است یستم هشدار صوتیق با سیستم اعالم حریارتباط س یپارچگیکحفظ  يبرا

 است: یابیر قابل دستین امر به شرح زیند. اکرفعال نیستم را غین دو سی، ارتباط بیشکابلکخطا در  یکه بروز ک
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وتاه محافظت شده و در که در برابر اتصال کس) متصل به لوپ (حلقه) ینترفیرابط (ا ياستفاده از واحدهاالف) 

 است. م به آن متصل شدهینصب و به صورت مستق يزکنترل پنل مرکمجاورت 

نال هشدار گیافت سیابل، مانع درک یکه بروز خطا در ک يمتفاوت به نحو يرهایابل با مسکب) استفاده از دو 

 نشود.

نت با یابک یکتواند در یق میستم اعالم حریو س یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرکها، ستمیاز س یدر برخ

 ست.ین يستم ضرورین دو سیحفاظت ارتباط ب ين مواردیشود. در چن ییافراد مجاز جانما يمحدود برا یدسترس

ر قابل یس) تاخینترفیه واحد رابط (اکن، مهم است کن زمان ممیترعیدر سر ياضطرار يهاامینان از پخش پیاطم يبرا

ق یستم اعالم حریزات سیتجه يسازگنال هشدار و فعالین شروع سیب 4شده در فصل  هیتوص يرهایرا به تاخ یتوجه

 ند.کاضافه ن

 يزکپنل مرنترل کدر  یتواند به صورت دست یا هشدار میه یگنال تخلیس يساز ه فعالک دهیچیپ يها در ساختمان

 د باشد.یتواند مفیز میق نیستم اعالم حریس يزکنترل پنل مرکات در ین عملیش ایانجام شود، نما یستم هشدار صوتیس

 یستم هشدار صوتیق سیاست، از طر ق شروع شدهیستم اعالم حریاز س یا دستیار که به طور خودک يام اضطراریاگر پ

ق یستم اعالم حریه از سک ياضطرار يها امین بهتر است پخش پیشود. بنابرا یجاد سردرگمیتواند باعث ایلغو شود، م

و از  یا بصورت دستیق یستم اعالم حریق سیت باالتر از طریام با اولویپ یکه توسط کنیابد، مگر ایشود ادامه یآغاز م

 ق لغو شود.یستم اعالم حریق سیا از طرین شده یگزیجا یستم هشدار صوتیطربق س

نترل پنل کد در یبا یستم هشدار صوتیق و سیستم اعالم حرین سیا قطع ارتباط (مدار باز) بیوتاه کاتصال   - 1 - 2 - 5 - 5

 ش داده شود.یق نمایستم اعالم حریس يزکمر

ب یو آس يسوزد در برابر آتشیبا یستم هشدار صوتیق و سیستم اعالم حرین سی) اتصال بيابل(هاک  - 2 - 2 - 5 - 5

  ند.کم عبور کق یحر کسیمناطق با رد از یان باکمحافظت شود و در صورت ام یکیانکم

مدار  يخطا رو یکه بروز کباشد  يد به نحویبا یستم هشدار صوتیق و سیستم اعالم حرین سیب یشکابلک  - 3 - 2 - 5 - 5

نترل پنل کن یب یر ارتباطیه مسکنیند، مگر اکرفعال یستم را غین دو سین ایب یر ارتباطیاز مس یچ بخشینتواند ه

متر از هم فاصله داشته باشد و در  10تر از  مک یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرکق و یستم اعالم حریس  يزکمر

 رد. یم قرار گکق یحر کسیمنطقه با ر یک

ق حاصل شود، یستم اعالم حریق مدار سیاز طر یستم هشدار صوتیق و سیستم اعالم حرین سیاگر ارتباط ب  - 4 - 2 - 5 - 5

ستم اعالم یواحد در مدار س يشود. خطا یستم هشدار صوتیرد سکد مانع از عملینبا يتورکچ دتین صورت حذف هیدر ا

  ر بگذارد.یتأث یستم هشدار صوتید بر ارتباط با سیق نبایحر
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ستم یوجود دارد، س یستم هشدار صوتیق و سیاعالم حر  ستمیه سکن شبین ارتباط بیه چندک يدر موارد  - 5 - 2 - 5 - 5

  نشود. یستم هشدار صوتیسجاد دستورات متناقض در یه خطاها باعث اکشود  یطراح يد به نحویبا

 یکق ید از طریشود فقط بایق شروع میستم اعالم حریه توسط سک ییهاامیپ ردنکست یصدا و ریب  - 6 - 2 - 5 - 5

ه ک یگنالیبا حذف س د صرفایر باشد و نبایپذانکق امیستم اعالم حریس يزکنترل پنل مرکق یدستورالعمل واحد از طر

 است، انجام شود. جاد هشدار شدهیسبب ا

 نصب شود. یهشدار صوت يزکنترل پنل مرک یکیردن از راه دور در نزدکصدا  یله بیعنوان مثال، وس به -يادآوری

 یهشدار صوت يزکنترل پنل مرک یارتباط ينان مدارهایت اطمیو قابل یپارچگیکش، یپا  - 3 - 5 - 5

ستم یق توسط سیهشدار حرتواند مانع از اعالم یه مک ییه احتمال خطاهاکشود  ییجانما يد به نحویبا یارتباط يمدارها

تواند یق میمعمول، در صورت بروز حر يدهایا بازدیر یستم، به منظور اصالح، تعمیس يار بر روکشود را به حداقل رساند. 

 ستم شود.یرد سکباعث اختالل در عمل

ستم را محدود و مدت یس يار بر روکا یاز خطا  یجاد اختالالت ناشیه احتمال اکن بخش گنجانده شده یدر ا یداتیتمه

ق یو حر یکیانکب میگنال در برابر آسیس يتمام مدارها یشکابلکر ید مسیمثال، با يند. براکوتاه کزمان هرگونه خطا را 

گنال در یس يرهاید مسیبا یبحران يهابیع عیسر ییستم و شناسایبودن س یاتینان از عملیاطم يشود و برایمحافظت م

ه کند ک ین میتضم يادوره ير و نگهداریت الزامات مربوط به تعمیشود. رعاینظارت م یستم هشدار صوتیسراسر س

 شود.یم مکار یق بسین، احتمال وجود خطا در زمان حریب به سرعت رفع شود. بنابرایگونه ع هر

به  یابیدست يبرا یلکدر سراسر ساختمان به طور  ياضطرار يمدار واحد در هر زون بلندگو یکن، استفاده از یبنابرا

ز یدر همان زون ن يگریتواند به هر مدار دیب برساند، میمدار آس یکق به یرا اگر حریاست، ز یافکشده در باال  رکهدف ذ

الزم است تا  یاست، اقدامات اضاف مدار بلندگو در نظر گرفته شده یکه ک کوچکساختمان  یکب برساند. در یآس

ار کمدار جداگانه) به  یکدر  بلندگو (مثال یکفتد، حداقل یار بکق از یهنگام حرن مدار در یه اگر اکنان حاصل شود یاطم

 خود ادامه دهد.

متعدد بلندگو  يه استفاده از مدارهاکاست  يق به حدید جان افراد هنگام بروز حریپرتردد، تهد یعموم يهادر ساختمان

 مثال: يرسد، برا یبه نظر م یزون منطق یکدر 

 حمل و نقل؛ يهاانهیالف) پا

 ده.یسرپوش يهاد مجتمعیز خرکب) مرا

 .ین ورزشکبزرگ و اما يها، فروشگاهیحیتفر يهاانکر مینما، تئاتر و سایمانند: س یز عمومکپ) مرا
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 نظارت بر خطا  - 1 - 3 - 5 - 5

 هیمنبع تغذ یخراب طیدر شرا دیبا ه،یثانو هی، به جز منبع تغذزات و مدارهایتمام تجه ينظارت بر خطا  - 1 - 1 - 3 - 5 - 5

 .ابدیادامه  هیاول

 یقی(مثل پخش موس ياضطرار ریاهداف غ ي، مثال برایستم هشدار صوتیس ياربرکارغ از نوع ف  - 2 - 1 - 3 - 5 - 5

 شود: یش داده مینما يزکنترل پنل مرکر، در یط زیه پس از وقوع شرایثان 100ثر کش خطا ظرف حداینه)، نمایزم پس

 یانشعاب يمدارهابلندگو، از جمله  هر در مدار نیزم يخطا ایوتاه کمدار باز، اتصال الف) 

 .روفونکیپسول مکتا  یشک مینترل مرتبط و سک گنالیس يرهایاز جمله مس ياضطرار روفونکیم یخرابب) 

از پخش  تواندیه مک یبحران گنالیس ریدر مس یحفاظت لیوسا ایننده ک، جداارکد خودیلکوز، یف ردکعمل پ)

 ند.ک يریجلوگ ياضطرار

 شده؛ عیتوز ستمیس ياجزا نیانتقال ب يرهایمس وتاه)کا اتصال یاز ی(مدار  یت) خراب

ده یناد ين است در طول پخش اضطرارکوجود دارد، مم يه قبل از شروع پخش اضطرارک یینشان دادن خطاها -يادآوری

 بگذارد. یمنف ریتأث ين است بر هر پخش اضطرارکمم شده  جادیااز قبل  يه خطاهاک يموارددر شود، به جز  گرفته

 یقی(مثل پخش موس ياضطرار ریاهداف غ ي، مثال برایستم هشدار صوتیس ياربرکفارغ از نوع   - 3 - 1 - 3 - 5 - 5

ش داده ینما يزکنترل پنل مرکر، در یط زیشرا از دامکشده در هر  انیثر زمان بکش خطا براساس حداینه)، نمایزم پس

 شود: یم

 پس از وقوع)؛ قهیدق 30 تا( ستمیس يدام از اجزاکه توان هر یالف) بروز خطا در تغذ

 از وقوع)؛پس  قهیدق 15ار (کآماده به  هیمنبع تغذ یخرابب) 

قطع همزمان  ای یخرابدر صورت  يداریو د يداریهشدار شن کی ارسال يبرا تواندینشده م نظارت زاتیتجه -يادآوری

 شود. گرفتهار کو آماده به  یاصل هیهر دو منبع تغذ

 پس از وقوع)؛ قهیدق 30( يشارژر باتر یخرابپ) 

هشدار خطا  دیبا ن حالتیدر اه ک BS EN 54-4شده در  تر از ولتاژ مشخص مکبه  يهش ولتاژ باتراکت) 

 پس از وقوع). قهیدق 30داده شود (

، است متصل شده يه به صورت موازکاست  يباتر يار شامل تعدادکآماده به  هیه منبع تغذک يدر موارد  - 4 - 1 - 3 - 5 - 5

عالمت  دیپس از وقوع) با قهیدق 15( يسلول واحد در باتر کیوتاه کاتصال  ایها ياز باتر کیدر صورت قطع شدن هر 

 خطا نشان داده شود.
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 ستمیس یپارچگیک  - 2 - 3 - 5 - 5

 ر بگذارد.یگر تأثید يمدارها يد رویمدار نبا یکخطا در   - 1 - 2 - 3 - 5 - 5

 ه معموالکبلندگو،  یکد حداقل یباوتاه در هر مدار بلندگو، کا اتصال یمدار باز  يخطا یکدر صورت بروز   - 2 - 2 - 3 - 5 - 5

 ند.کاز ساحتمان را پخش  ياق در هر نقطهیت حریوضع يام اضطراریقرار دارد، پ يزکنترل پنل مرکدر مجاورت 

در  يمتعدد يبلندگو يد مدارهایر را دارا باشد؛ بایط زیاز شرا یکیه کپرتردد،  یعموم يهادر ساختمان  - 3 - 2 - 3 - 5 - 5

 در نظر گرفته شود: یعموم يفضاها

 مربع؛  متر 4000از  شیالف) مساحت ب

 نفر 500ش از یب) بار تصرف ب

 يمجاور رو يه بلندگوهاکباشد يع شود و مدارها به نحوینواخت توزیکد بلندگوها به طور یها بان ساختمانیدر ا

از پوشش بلندگو در آن  یمیش از نیا مدار باز، بیوتاه کاتصال  يخطا یکرد، تا در صورت بروز یمختلف قرار گ يمدارها

 ن نرود.یه از بیناح

 رد.یقرار گ كابل مشترکغالف  یکد در یشود، مدارها نباین مدار بلندگو استفاده میه از چندک ییدر جا  - 4 - 2 - 3 - 5 - 5

 ه شودیتغذ كمشتر ياابل چهار هستهک یکد توسط یعنوان مثال،  دو مدار نبا به -يادآوری

ه یمحفظه جداگانه تغذ یکه موجود در یتوسط دستگاه منبع تغذ یهشدار صوت يزکنترل پنل مرکاگر   - 5 - 2 - 3 - 5 - 5

امل کوتاه باعث قطع کا اتصال یمدار باز  يخطا یکه بروز ک يد مضاعف باشد به نحویزات باین تجهیشود، اتصاالت بیم

تر در میلیم 300مضاعف حداقل  يهاابلکن یان فاصله بکنشود. در صورت ام یهشدار صوت يزکنترل پنل مرکه یتغذ

قرار  يزکنترل پنل مرکجداگانه از  ياار در محفظهکآماده به  يا باتریه یه واحد منبع تغذکیینظر گرفته شود. در جا

 2 يها شده در فصل انیمطابق با الزامات ب یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرکن آن محفظه و یابل بکد هر یدارد، با

 وتاه محافظت شود.کدر برابر اتصال  ،هینشرن یهم 1جلد 6و 

 بلندگو يهازون  - 4 - 5 - 5

 يهاامیعنوان مثال، پخش همزمان پ دارد. به یبستگ ياضطرار يبلندگو يهازون حیصح یموثر ساختمان به طراح هیتخل

 شود.ینادرست م برداشتو  یباعث سردرگم سانکی یصوت يفضا کی) در هیمختلف ( هشدار و تخل
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 ياضطرار يبلندگوها يبندزون   - 3 -5 شکل

 

 نند.که ساختمان ید بدون فوت اقدام به تخلین بایاست و متصرف ه پخش شدهیام تخلیپ 4و  3قرمز: در طبقات رنگ  •

ه ساختمان را یتخل يالزم برا ید آمادگین بایاست و متصرف ام هشدار پخش شدهیپ 2و  1: در طبقات یرتگ آب •

 داشته باشند.

با  ای قیاعالم حر ستمیاز س گنالیس افتیاست: در صورت در ساده اریبس هیتخل يها، استراتژاز ساختمان ياریدر بس

 شود.یم پخشدر سراسر ساختمان  هیبا هدف اعالم ضرورت تخل يام اضطراریپ ،ياضطرار روفونکیاستفاده از م

 يبلندگو يهازون. شود. میتقس ياضطرار يبلندگو زونالزم است ساختمان به چند  تر، دهیچیپ يها در ساختمان

 .ستین سانکی قیحر شفک يهازون ای "یاعالن عموم" زونمانند  يهازون ریبا سا لزوما ياضطرار

 چیوجود داشته باشد. ه تداخل دینبا ياضطرار يبلندگو يهازونو  قیحر صیتشخ يهازون يمرزها نیب  - 1 - 4 - 5 - 5

 باشد. ياضطرار يبلندگو زون کیاز  شیب شامل دینبا قیحر شفک زون

 وجود داشته باشد. ياضطرار يبلندگو زون کیدر  تواندیم قیحر شفک ن زونیچند -يادآوری

 باشد. قیحرمقاوم در برابر  دی) بایخارج يوارهایاز د ری(به غ ياضطرار يبلندگو زونهر  يمرزها  - 2 - 4 - 5 - 5

 یطراح يا به گونه ياضطرار يبلندگو يهازون د،یز خرکمانند مرا دهیچیپ یعموم يها از ساختمان یدر برخ -يادآوری

دود از  يها ، با پردهقیحرمقاوم در برابر  ارساخت يه به جاک ن صورتیبد نترل دود منطبق باشدکه با مناطق ک شودیم

 .ستا  جدا شده گرید کی

ان با کدر صورت ام دیبا آن يمرزها ،ياضطرار يبلندگو يهازون نیب یصوت يجداساز ل دریمنظور تسههب  - 3 - 4 - 5 - 5

 درها منطبق باشد. ای یمیدا يهاشنیپارت وارها،ید

ند، کرا پخش  یمتفاوت يهاامیصورت همزمان پن است بهکه دو زون مجاور ممکیژه در حالتیون موضوع بهیا -1 يادآوری

 است. يضرور
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 ان معموالکدارد، آن پل ان قرارکپل کیدر مجاورت  ياضطرار يبلندگو زون کیاز  شیه بک ییهاستمیدر س -2 يادآوری

 شود.یدر نظر گرفته م جداگانه ياضطرار يبلندگو زون کی

 يس)، مرزهاک(اما نه برع است شفک زون کیاز  شیشامل ب ياضطرار يبلندگو زون کیه کیدر حالت  - 4 - 4 - 5 - 5

 منطبق باشد. مرتبط قیشف حرک) ي(هازون يبا مرزها دیبا ياضطرار يبلندگو يهازون

و  ياضطرار يبلندگو يهازون يربندکیلزوم، په در صورت کند کحاصل  نانیاطم دیبا برداربهره ای ارفرماک  - 5 - 4 - 5 - 5

  است. شده دییمربوطه تأ ییتوسط مقامات اجرا ياضطرار يها امیننده پکنترلک ویسنار

 يتصرف ادار یکدر  ياضطرار يبلندگو يبنداز زون یمثال  -  1 -5 جدول 

 تیریمد
 1 ياضطرار يزون بلندگو

 1مدار 

 رستوران
 2 ياضطرار يزون بلندگو

 2مدار 

 آشپزخانه
 2 ياضطرار يبلندگوزون 

 2مدار 
 نانکارکاتاق 

 3 يزون بلندگو
 3مدار 

 یسالن عموم
 3 يزون بلندگو
 3مدار 

 بلندگوها  - 5 - 5 - 5

 ،ان و جهت بلندگوهاکخاص وجود دارد. انتخاب نوع، تعداد، م يهر فضا يبرا كدره پوشش قابلیارا يبرا یمختلف يهاراه

 :ردیپذیر صورت میموارد زاز  یاساس اطالعاتست و بر ا یستم هشدار صوتیس یاز طراح یبخش مهم

 یکوستکآ طیمحالف) 

 طیز محیب) سطح نو

 طیمح یمیط اقلیپ) شرا

 هیت) الزامات پوشش ناح

 و ستون واریسقف، د يرو ب مانندنص ث) نوع

 ظاهر بلندگو؛ آن با و ارتباط يمعمار یطراحج) 

 استفاده شود. رهیو غ نهیزم پس یقیموس ،گزارشمانند  یهشدار صوتاز  ریغ یاهداف ياگر برا یعنی، امیپنوع چ) 

 .قیشده در برابر حر منطقه حفاظتو  بلندگوها يهازون نیارتباط متقابل بح) 

 ؛انفجار مستعد مربوط به مناطق الزاماتخ) 

 .یانتخاب يبلندگو یانسکو پاسخ فر تیجهت، حساس د) مشخصات

 ازیمورد ن يان بلندگوهاکو م تعداد، نوعتواند با استفاده از اطالعات فوق، یم صالحیذ شخصساده،  کیوستکآ يدر فضاها

-هیشود، شبیاستفاده م یعموم یسرگرم يه براک یبزرگ يفضاها ای دهیچیپ یکوستکآ يدر مورد فضاها بزند. نیرا تخم

 ند.کبرآورده  ) را بلندگوها انکم صدا ( شامل نوع و يریپذكن دریتام يبرا يالزامات ضرورتواند یم ياانهیرا يساز
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ا یزات نصب شده یر تجهیان بلندگوها توسط ساکه نوع، جهت و مکد توجه داشت یاز بایمورد ن يریپذكن دریتام يبرا

ن که ممکه مطبوع یزات تهویعلت نصب تجهمثال به يرات نامطلوب نشود. براییخوش تغدست یشناخت ییبایمالحظات ز

 ند.کر نییح بلندگوها تغیند محل نصب صحکرا اشغال  يادیز ياست فضا

 ین خرابیر قابل اجتناب باشد اما این است غکم ممیبلندگو در اثر حرارت مستق یکار افتادن کاز  ،قیبروز حردر صورت 

ام یپخش پ مانعها، يهاد در وتاهکاتصال بروز مثال  يرابار افتادن مدار متصل به بلندگو شود. کد منجر به از ینبا

 شود.ساختمان  ر نقاطیسادر  يراضطرا

شود  يمدار ید منجر به خرابین اتفاق نبایق وجود دارد اما ایم حریبلندگو در اثر حرارت مستق یکار افتادن کاحتمال از 

 شود).ساختمان  ر نقاطیسادر  يام اضطراریپخش پ مانعها، يهاد در وتاهکاتصال ه بلندگو به آن متصل است (بروز ک

منطقه بر اساس اطالعات مربوط به  صالحیتوسط شخص ذ دیان بلندگوها باکو م تعدادانتخاب نوع،   - 1 - 5 - 5 - 5

  انجام شود. مورد نظر یکوستکآ

  

 یستم هشدار صوتیمورد استفاده در س ياز بلندگوها يهانمونه    - 4 -5 شکل

 :است ریط زیشرا يساده است و دارا یکوستکآ يه فضاک يا در منطقه  - 2 - 5 - 5 - 5

 .نباشد هیثان 3/1از  تر شیب، لوهرتزیک 2و  لوهرتزیک 1هرتز،  500تاو کا يدر باندها نیزمان طن نیانگیمالف) 

 .باشد بلیدس 65تر از  مک طیمرجع محز ینوسطح ب) 

دام ک(هر  يام اضطراریاندازه طول پ  ا بهیه یثان 10حداقل  یها در طول دوره زمانامیپ) شدت فشار صوت پ

 است، بلیدس 75تر از  شیتر باشد) ب شیب

 ند:کرا برآورده  ریموارد ز دیبلندگو با يریمحل قرارگ

 متر نباشد. 12متر و  6 از تر شیب  بیجهته و دو جهته به ترت یک يابلندگوه زکمر نیفاصله ب )1

 6 از تر شیب بیجهته به ترت جهته و دویک يبلندگوها يبرا بلندگو و هر شنونده کی نیفاصله بدون مانع ب )2

  نباشد.متر  5/7متر و 
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 یسقف ين بلندگوهایفاصله مجاز ب    - 5 -5 شکل

 ییبایت باشد، نه مالحظات زیدر اولو كقابل در يصدا یکجاد یآن در ا یید توانایدر انتخاب بلندگوها با  - 3 - 5 - 5 - 5

 ا ظاهر آن.یمانند اندازه  یشناخت

 مثال: يبرا ،ردیر قرار بگیتحت تاثها  اطراف آن طیتوسط مح دیپاسخ بلندگوها نبا  - 4 - 5 - 5 - 5

 ؛یافکجذب نا ایبا حجم  بلندگو یپشتالف) محفظه 

 ؛چه هوا با ابعاد نامناسبیب) در

 م صوت در فضا شود.یه مانع از انتشار مستقک يبه نحو یا طاق ضربیمعلق  يهاپ) وجود سقف

با  دیبا ،زاتیتجه ریاثر نصب سا بر یسقف يمحل بلندگوها ر قرار گرفتنیتحت تاثاز  يریجلوگ يبرا  - 5 - 5 - 5 - 5

 مشورت شود. یدر مرحله طراحزات ین تجهیندگان اینما

دات یتمه دیشود، با جراحت ای صدمهن است منجر به کبلندگو مم یاصلاتصاالت  باز شدنه ک يدر موارد  - 6 - 5 - 5 - 5

 شود. ثابتبلندگو  یاصل بدنه يرو دیبا ن اتصاالتیدر نظر گرفته شود. ا هیثانو یمنیالزم جهت اتصال ا

نصب (مانند  طیط محتمل  در محیه متناسب با شراکساخته شود  يد از موادیمورد استفاده با يبلندگوها  - 7 - 5 - 5 - 5

 به نحو مناسب حفاظت شود. کسیا با هدف حذف ریبرخوردار باشد  یافکد)  از مقاومت یحرارت شد

 ياز سقوط اجسام، بلندگوها یناش بیآس ای داربرق يهاقسمتاز تماس ناخواسته با  يریبه منظور جلوگ  - 8 - 5 - 5 - 5

از مواد  دیبا هاابلکنال یحفاظت ترم يها براپوشش نی. اباشد پوشش در قسمت پشت بلندگو يدارا دیباار کتو یسقف

 هکانتخاب شود  يابه گونه دیبا یپشتپوشش ساخته شود.  وسیسلسدرجه  850قابل احتراق با نقطه ذوب حداقل ریغ

 ند.کن جادیبلندگو ا کیوستکتروآکدر خواص ال یقابل توجه رییتغ
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را  قیحرمقاوم در برابر  ساختار کیاز  یبخش ،سقف هکنیمگر ا باشد بسته امالک یپشتپوشش  ستیالزم ن -يادآوری

 ل دهد.کیتش

د یق، بایبلندگو در صورت بروز حر يهانالیوتاه در ترمکبه حداقل رساندن احتمال وقوع اتصال  يبرا  - 9 - 5 - 5 - 5

 ر در انتخاب طرح بلندگو گرفته شود:یمانند موارد ز یداتیتمه

 يهانالیمورد استفاده باشد (مانند ترم يهاابلک مشابه حرارت آن، تحمل درته قک ییهانالیه از ترماستفادالف) 

 ).یکیسرام

مانند قسمت  یبه همان سطح حفاظت یابیدست يبراه کتر، نییپا یحرارتبا مقاومت  ییهانالیاستفاده از ترمب) 

 است. محافظت شده یحرارت قیبا عاالف 

 وتاه رخ ندهد.کاتصال  ایه در هنگام ذوب، مدار باز کیصورت به هانالیترم یطراحپ) 

 قیحر طیدر شرا يبلندگو یخارجوتاه از مدار کاتصال  يجداساز يبرا یحرارت وزیاستفاده از فت) 

 بلندگو هشدار  - 6 - 5 - 5

د و یتول يبراه) یبه جز منبع تغذ الزم (معموال يه شامل تمام اجزاکق است یستم اعالم حریر سیهشدار، آژ يبلندگوها

 یمنیاریغ يهاامیپخش پ يهشدار برا يتوان از بلندگوهای. به طور معمول نماست ضبط شده یصوت يهاامیپخش پ

 شود.یمحدود م یستم هشدار صوتیها به سرد و استفاده از آنکاستفاده 

نوع  يهاستمیها به ساربرد آنکن یرد بنابراکام زنده استفاده یپخش پ يتوان برایهشدار به طور معمول نم ياز بلندگوها

1V شود.یمحدود م 

هتل  يها م مانند دفاتر و اتاقکن ینه و طنیزم ز پسیبا نو کوچک يها استفاده در اتاق يبرا هشدار عموما يبلندگوها

 يهاد، سالنیز خرکن قابل توجه مانند مرایا طنینه یزمپس يبا صدا ییاربردهاک يهشدار برا يمناسب است. بلندگوها

 ست.یآهن مناسب نهرا يهاستگاهیا ایفرودگاه  يها، سالنیورزش

شود. اما یق انجام میاعالم حر يرهایمشابه، با آژ ياوارها به روش و فاصلهید يهشدار بر رو ينصب بلندگوها معموال

)، احتمال دارد ار بازک(مانند دفاتر  ییگذارد. در فضاهایر میتر تأثبزرگ يهاژه در اتاقی، به وكت دریار بر قابلکن یانجام ا

نواخت، یک یبه پوشش صوت یابیدست يوار قابل قبول نبوده لذا براید يشده رو نصب يحاصل از بلندگوها يریپذكدر

 باشد. ين است ضرورکسقف مم يهشدار رو ينصب بلندگو

 يارک يق در فضایر اعالم حریو از آژ یط عمومیتوان از بلندگو هشدار در محیخانه مها مانند مهمانياربرک یدر برخ

 رد.کپرسنل استفاده 

 

 .كبلندگوها در نظر گرفته شود ( ر. يشده برا انید مطابق الزامات بیهشدار با يبلندگوها ییتعداد و جانما  - 1 - 6 - 5 - 5
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5-5-5.( 

را داشته  یام صوتیا چند پی یکگنال جلب توجه و یس یکد و پخش یتول یید توانایهشدار با يبلندگوها  - 2 - 6 - 5 - 5

 باشد.

ط یه شراکنیگنال جلب توجه مشابه باشد، مگر ایس يد دارایهشدار در داخل ساختمان با يتمام بلندگوها  - 3 - 6 - 5 - 5

 ند.ک یرعملیار را غکن ینه باال)، ایزمز پسیط با نویخاص (مانند مح

د یشود، با استفاده یستم هشدار صوتیا سیق یستم اعالم حریس يرهایهشدار همراه با آژ ياگر از بلندگوها  - 4 - 6 - 5 - 5

ق یاعالم حر يرهایتوسط آژ یصوت يهاامیپ يریپذكه درکد توجه داشت یجلب توجه مشابه داشته باشد. با يهاگنالیس

 ابد.یاهش نک

 ضبط شود. ياضطرار يهاامید مطابق با الزامات قسمت پیها با امیپ  - 5 - 6 - 5 - 5

د یگر همزمان بوده و نباید یکد با یرها بایاست، تمام آژفضا نصب شده یکر در ین آژیه چندک یدر محل  - 6 - 6 - 5 - 5

 خارج شود. یزمانقه از همیدق 30ه در مدت یثان 05/0ش از یب

 شود. اضافه یشکابلکاز به ین است موجب نکن الزام ممیا -يادآوری

 قدرت يهانندهکتیتقو  - 7 - 5 - 5

دارد و  ییباال نانیت اطمیشود، قابلیو ساخته م یطراح BS EN 54-16ه مطابق با استاندارد کقدرت  يها نندهک تیتقو

 ینیبشیتر موارد، پ شین، در بیل در مدار باشد. بنابراکه بدون مشکرود  یمناسب، انتظار م يدر صورت نصب و نگهدار

 یبان)، ضرورتیننده پشتکتیار، تقوکننده آماده به کتیننده (مانند تقوکتیعلت از دست دادن تقو به یدات اضافیتمه

 ندارد.

 

 

  EN54-16ننده مطابق استاندارد کتیاز تقو ییاهنمونه   - 6 -5 شکل
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 یاهش اثر خرابکجهت  یلیمکد اقدامات تیه باکنشان دهد  کسیر یابین است مطالعات ارزکها ممياربرکاز  یدر برخ

ا یار کآماده به  يهانندهکتین تقویاز جمله تام یمختلف يهان امر به روشیشود. ا ینیبشیننده پکتیتقو

 است. یابیند، قابل دستکیه میاز بلندگوها را تغذ يتر مکدام تعداد که هر ک یاضاف يها نندهک تیتقو

ن یدر مدار بلندگوها اعمال شود در ا يتر شیب ين است بارگذارکاز ممیمورد ن يریپذكبه در یابین است جهت دستکمم

 شود. یننده طراحک تیتقو یاسم یتر از توان خروج مکبهتر است بار مدار بلندگوها  یحالت، توان نام

ت یز اهمیحا نندهکتیمناسب تقو یانسکن، پاسخ فریمع یکوستکط آیمح یکقابل قبول در  يریپذ كجاد دریا يبرا

 است.

ر یدات زیند، تمهکجاب یار را اک) آماده به ي(ها نندهک تی، ضرورت استفاده از تقوکسیر یابیج ارزیاگر نتا  - 1 - 7 - 5 - 5

  د در نظر گرفته شود:یبا

 ترشیا بیوب با توان مشابه یننده معکتیار با تقوکننده آماده به کتیار تقوکخود ینیگزیالف) جا

ردن بار مورد کبرآورده  يبرا يمواز يهانندهکتیوب و استفاده از توان تقویننده معکتیار تقوکب) قطع خود

 ) بلندگو؛يمدار(ها ياز براین

ان کشود و امیده نظارت میآموزش د يبه طور مستمر توسط اپراتورها یستم هشدار صوتیه سک يدر موارد -يادآوری

جاد خطا یقه پس از ایدق 5مدت  یثر طکوب حدایننده معک تیار با تقوک  ننده آماده بهک تیتقو یردن دستکن یگزیجا

 ست.ین ينفع، ضرویذ يها به شرط توافق طرف 1-7-5-5شده در بند  انیبار کخود ضیتعووجود دارد، الزام 

در  یدست ینیگزیجا يه براک ییها)، از جمله آن1-7-5-5 بند .كار (ر.کآماده به  يهانندهکتیتمام تقو  - 2 - 7 - 5 - 5

 م تحت نظارت باشد.ید در حالت روشن بوده و به طور دایشود، باینظر گرفته م

 يهانندهکتیتوان از تقویبلندگو م يادیه تعداد زیتغذ ي، برا1-7-5-5الزامات  يبرا ینیگزیعنوان جا به  - 3 - 7 - 5 - 5

ننده منجر به کتیتقو یه خرابکشود  یطراح ياد به گونهیبا یکوستکتروآکستم الین صورت سیرد، در اکمتعدد استفاده 

 صدا نشود. يریپذكن رفتن دریاز ب

 بار بلندگو باشد. يه برایاول یتر از طراح شیدرصد ب 20د حداقل یننده باکتیتقو یاسم یتوان خروج  - 4 - 7 - 5 - 5

  -dB3 یانسک، پاسخ فریکوستکآ يهاطیثر محکقابل قبول در ا يریپذكبه در یابیدست يبرا  - 5 - 7 - 5 - 5

 باشد. kHz8 تا  Hz200 د حداقل ی، بایخروج يننده، با احتساب تمام ترانسفورماتورهاک تیتقو
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 ياضطرار يهاروفونیکم  - 8 - 5 - 5

ه ک ییو از آنجا ندکیمشخص م را یهشدار صوت ستمیس یلکانس کفر يهاتیمحدود الزاماتحداقل ن فصل یا يمحتوا

انس مورد کدر محدوده فر یه پاسخ آن به راحتک، مهم است دیآیشمار مبه یصوت ستمیس کیدر  لهیوس نیاول روفونکیم

با  یبلندگوها و نواح يها تیمحدود خصوص به ستم،یس گرید يها تیتا بتوان محدود ردیقرار گور کاستاندارد مذ ازین

 متفاوت را در نظر گرفت. یصوت يها یژگیو

 
 

  ياضطرار يهاروفونیکاز م يانمونه    - 7 -5 شکل

 تیریتوسط مد هینترل مداوم تخلک يبرا يالهیعنوان وس به ياضطرار يهاروفونکیماز ، 1V يهاستمیبه جز در س

 شود.یم ستفادهو نجات ا ینشانآتش يروهاین ایساختمان 

و نجات انتظار دارند  ینشانآتش يروهاین :مثال يبرا است برخوردار یخاصت یاز اهم ي) اضطراري(هاروفونکیم ییجانما

 باشد.شده  نظر گرفته ها دراستفاده آن يبرا قیشف و اعالم حرکستم یس يزکنترل پنل مرکنار ک ياضطرار روفونکیم کی

 یافک يریپذكدر تیاز قابل ياضطرار يها روفونکیشده از مپخش يها امیپ هکنان حاصل شود یاطم  مهم است نیچن هم

 .ردیگ یقرار نم رهیبازخورد و غ ن،یطن نه،یزم پس زیاز نو یتداخل ناش ریبرخوردار بوده و تحت تأث

 يهاروفونکیم .ندکصحبت  روفونکیرا در م طور رسابهو  یافک شدت صوت د بایبا ،قابل فهم يهاامیپ  پخش ينده برایگو

مناسب در برابر  یاطیبا اقدامات احت ایاختصاص داده شود  ياضطرار يهاامیپخش پ يبرا ن است صرفاکمم ياضطرار

 استفاده شود. ياضطرارریغ ياربردهاک ياستفاده نادرست، برا

 باشد: ریز یکیترکمشخصات ال يدارا دیبا ياضطرار روفونکیم  - 1 - 8 - 5 - 5

 بل. یدس  ±3 لوهرتزیک 5هرتز تا  200 نده )یه مناسب نسبت به دهان گوی(با زاو یانسکپاسخ فرالف) 

 از اضافه بار. یبه حداقل رساندن اعوجاج ناشان کب) ام

 ت دارد.یگر اولوید ینسبت به همه منابع صوت ي) اضطراري(هاروفونکیم هکنیاز ا نانیاطم يبرا یاناتکپ) ام

 در هر زمان ياضطرار روفونکیم کی فقطاز فعال بودن  نانیاطم يبرا یداتیت) تمه

 باشد: ریز یکیانکم مشخصات يدارا دیبا ياضطرار روفونکیم  - 2 - 8 - 5 - 5
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  شده از دهان خارج يانتقال حجم هوااز  يریجلوگ يبرا 1پاپ لتریمانند ف یلیوساالف) 

 دهان. يراستادر  افت صوتیش دریافزا يهوا برا يهاروزنهمانند  یلیوساب) 

 .)7. فصلك(ر. یقلب سوپر ،یقلبدار عبارتند از انواع جهت يهاروفونکیاز م ییهانمونه -يادآوری

 شود.یمنتقل م یکیانکه از نظر مک ییگونه صدا اهش هرک يبرا روفونیکر میگت) لرزه

 .داردینگاه مان ثابت کتا حد ام را روفونکیه فاصله دهان تا مک یلیث) وسا

ل کرا به وضوح نشان دهد (ش روفونکیه فاصله بلندگو تا مک ردیقرار گ روفونکیدر مجاورت م دیبا يریتصو  - 3 - 8 - 5 - 5

 .))9-5(ل کو ش )5-8(

 
 دهان تا استاندارد روفونیکم فاصله يبرا توگرامیکپ از یمثال   - 8 -5 شکل

 
 دهان به روفونیکم یکفاصله نزد يبرا توگرامیکپ از یمثال   - 9 -5 شکل

ه ک ردیقرار گ یابیمورد ارز ام،یپ يریپذكدر يسازنهیبه منظور به دیبا ياضطرار يهاروفنکیم ییجانما  - 4 - 8 - 5 - 5

 شود:یم ریشامل موارد ز

در  ایشلوغ  ابانیخ کینزد ینگهبان اتاقن است در کمم روفونکیم عنوان مثالبه( طیمح ز متداولیالف) نو

 ).شود ییر سر و صدا جانماآالت پ نیبه ماش کینزد يامنطقه

 ).دابییم شیافزا طیمح يصدا ه هنگام اضطرارک ینترلکعنوان مثال اتاق  (به طیمحمتداول ریغ زیب) نو

 فضا نیطنپ) 

                                                      
1 Pop Filter 
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 ای 2نیابک ،1یکوستکآ هود مانند یصوت يهاجاذب يریارگکتوان با بهیرا م نیو طن طیمح زینو اثرات نامطلوب -يادآوری

 دستگاه مشابه به حداقل برسد.

 

 یکوستکن آیابک یکاز  يانمونه   - 10 -5 شکل

 

 یکوستکاز اتاق آ يانمونه   - 11 -5 شکل

 ر باشد:یط زیاز شرا یکی يدارا دیبا ياضطرار روفونکیم  - 5 - 8 - 5 - 5

از  يریجلوگ يبرا یداتیتمه دیصورت با نیدر ا شده باشد؛ نظر گرفته در ياضطرار يهاامیپخش پ يالف) فقط برا

 ایفراهم شود.  ،)ياشهیمحفظه با در ش یک عنوان مثال به( ياضطرارریغ ياربردهاکدر استفاده 

ت ی، اولویلیبا استفاده از وسا صورت نیدر ا شود،یاستفاده م ياضطرارریو غ ياضطرار اربردک هر دو يبراب) 

 شده است. ش ضبطیام از پی، با پيط اضطراریپخش در شرا

 شود ییجانما یمناسب يهاانکدر م دیها بامرتبط با آن ینترل دستک زاتیو تجه ياضطرار يهاروفونکیم  - 6 - 8 - 5 - 5

در سطح  دیبا ياضطرار يها روفونکیم  نترلکنند. ک تیریرا مد ياضطرار طیشرانشانان بتوانند نان و آتشکارک تا
                                                      
1 Acoustic Hood 
2 Booth 
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 سیسرو) و هاندگان آنینما ای( داریخر ایاربر ک نیب دیباشد. با ی) قابل دسترسBS EN 54-16 مطابق( 2 یدسترس

 ان مناسب مشورت شود.کتوافق در مورد م يو نجات برا ینشان آتش

 يعادتوسط افراد  یبه راحت دیاست، نبا نصب شده یان عمومکم کیدر  ياضطرار روفونکیه مک یصورتدر   - 7 - 8 - 5 - 5

 قابل استفاده باشد. رمسئول)ی(غ

مربوط،  يها نترلکو  ياضطرار يها روفونکی، ماست كمشتر يها با بخش تصرف نیچند يه داراک ینکاما  - 8 - 8 - 5 - 5

 نیوجود ندارد، ا یکبخش مشتر چیه هک يدر موارد .شود ییجانما يورودشیپ، مانند كمنطقه مشتر کیدر  دیبا

 باشد. ریپذانکام ت تصرفیفعال مواقع تمامدر  آنبه  یه دسترسک شود ییجانما ياهیناحدر  دیبا زاتیتجه

صدا  یان بکد امیشود، با یپخش م يروفون اضطراریکدر محل نصب م یگنال هشدار صوتیه سک یدر صورت  - 9 - 8 - 5 - 5

 وجود داشته باشد. یام صوتیدر هنگام پخش پ یا دستیار کردن خودک

 ياضطرار امیپ يمولدها  - 9 - 5 - 5

 تیقابل نی، بنابرارا داردشده  ضبط شیاز پ ياضطرار يهاامیپخش پ ییتوانابر حسب تقاضا  یستم هشدار صوتیس

 مانند( یکیترونکمنظور، حافظه ال نیا ياست. برابرخوردار  یت خاصی، از اهمامیپ يمولدها ردکصحت عملو  نانیاطم

 تر است.) مناسبکسید اینوار  يوهایدرا(مانند  یکیانکم كحافظه با قطعات متحرنسبت به ) 1حافظه فلش

 را داشته باشد: ریز یحداقل مشخصات صوت دیبابهتر  يریپذكجهت در امیمولد پ  - 1 - 9 - 5 - 5

 ؛kHz8 تا  Hz200 از  -dB3: یانسکپاسخ فرالف) 

 ؛dB60: زیبه نو گنالینسبت سب) 

 ثر سطح.کاز حدا  -dB1در  kHz1 در % 5/0ل: ک یکیپ) اعوجاع هارمون

شده  رهیسال، ذخ 10حداقل  مدتبه ها داده ينگهدارت یقابلبا  و رفراریدر حافظه غ دیبا شده ضبط يهاامیپ  - 2 - 9 - 5 - 5

 محافظت شود. رمجازیغ راتییو از تغ

 باشد.نظارت  م تحتیدابه طور   BS EN 54-16مطابق استاندارد  دیبا امیپ يمولدها  - 3 - 9 - 5 - 5

 ند.کاستفاده  كمتحر یکیانکاز قطعات م دینبا امیپ يمولدها  - 4 - 9 - 5 - 5

 

                                                      
1 Flash Memory 
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 ياضطرار يها امیپ  - 10 - 5 - 5

اقدامات مناسب  فورا باشد تا ییام هشدار قابل شناسایعنوان پشنونده به يد بالفاصله برایشده با پخش ياضطرار يهاامیپ

رده اما توجه کجاد وحشت نیه اکاستفاده شود  یگنال جلب توجه به صورتیس یکد از ین منظور بایا يرا انجام دهند. برا

 ند.ک جلب يام بعدیشنونده را به پ

د یعهده دارند باها را بهامیفه پخش زنده پیه وظک يبرخوردار است لذا افراد یت خاصیها از اهمامیفهم بودن پقابل

مورد نظر  تیتواند، به انتقال احساس فوریم با لحن هدفمند امیپده باشند. یروفون را آموزش دیکح از میاستفاده صح

دو  دنیه احتمال شنک ییمثال در جا يبراخاص،  طیداشته باشد. در شرا یبخش شآرام يریدر عوض، تأث ایند ک کمک

 استفاده شود. زن) يبه جا مرد يصدااز  توانیم مثال ي(برا یمتفاوت يمختلف به طور همزمان وجود دارد، صدا امیپ

ه زبان کدهند یم لیکاز افراد را تش یساختمان تعداد قابل توجه کی نیمتصرفه ک ییمثال در جا يخاص، برا طیدر شرا

 بیه ترتکدقت شود  دیحال، با نیباشد. با ا دیمختلف مف يهاها به زبانامیرار پکن است تکمم ست،ین یفارسها  آن یاصل

 مناسب باشد. ساختمان يشده در هر زبان برا پخش يرارهاکو تعداد ت

 اتیین است شنوندگان همه جزکباشد، مم یطوالن یلیخ امیمهم است. اگر پ زین ياضطرار امیمدت زمان، قالب و متن پ

 ن،یچن ند. همکرا منتقل ن یافکن است اطالعات کوتاه باشد، ممک یلیخ امیاگر پو  رار باشندکرا متوجه نشوند و منتظر ت

 دهیرس انیبه پا امیه پکن است متوجه نشوند کوتاه باشد، شنوندگان ممک یلیخ امیپ کیرار کت نیب یاگر فاصله زمان

 يسازشفاف يبرا يرارکت امیه منتظر پک یشنوندگان در حال یمنیباشد، ا یاز حد طوالن شیس، اگر فاصله بکعالاست. ب

 .فتدیبه خطر ب تواندیهستند، م

عنوان  ن است بهکشده مم يدگذارک يهاامیپن فصل، یاشده در  اشاره هیتخل ي، عالوه بر هشدارهایستم هشدار صوتیسدر 

ن است کن ممیچن همپخش شود.  ستمیس شیمختلف مربوط به آزما يهاامیپ نیچن و هم اپراتورهشدار  مراحلاز  یبخش

 يرضروریا هشدار غیه مزاحمت کنیپخش شود بدون ا یشیآزما يهاامیپ یستم هشدار صوتیسالمت س یجهت بررس

 ن داشته باشد.یمتصرف يبرا

-ریغ گنالیس کی دیبا گنالیس نیشود. ا پخشجلب توجه  گنالیس کی دیبا ياضطرار امیقبل از هر پ  - 1 - 10 - 5 - 5

ساختمان  برداربهره نیب دیجلب توجه با گنالیس يهایژگیباشد. و لوهرتزیک 1هرتز تا  500انس کدر محدوده فر يگفتار

 .مربوط توافق شود يهاسازمانو 

 امیت پیتثب يبرارار کد به تین بایچن همشود.  پخش رساآرام و  ياوهیمختصر باشد و به ش ،واضح دیبا امیپ  - 2 - 10 - 5 - 5

 شود.توجه  زین

 .ردیقسمت ساختمان را در نظر بگ نیترنیپر طن یصوت يهایژگیو دیبا امیسرعت ارسال پ  - 3 - 10 - 5 - 5
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 مربوط توافق شود. يهاسازمانبا  دیپخش با بیمختلف و ترت يهاها به زبانامیلزوم پخش پ  - 4 - 10 - 5 - 5

اند پخش دهیآموزش د را روفونکیاز م حیه استفاده صحک ییتوسط اپراتورها دیزنده فقط با یصوت يهاامیپ  - 5 - 10 - 5 - 5

ه ک يموارد يبه استثنابادوام (قابل دسترس و  یمتن يه از روک ،استاندارد مورد توافق يها امیپ دیشود. اپراتور با

 ياضطرار يها امیپ پخش ند، قبل ازک پخش را شود یخوانده م )د.ندار ژهیو يهاامیپبه  ازین دهید وزشفرد آم ای نشان آتش

 شود. گنال جلب توجه پخشیس کی دیزنده با یصوت

 ندهیگو کیتوسط  یکوستکآ اتاق ایضبط  ویاستود کیدر  دیبا يشده اضطرار ضبط شیاز پ يهاامیضبط پ  - 6 - 10 - 5 - 5

 انسان باشد. يمعادل صدا شدهحاصل امیپ هکنیاستفاده شود مگر ا دینبا انسان 1یمصنوع يمجرب انجام شود. صدا

 يرگفتاریغ يهشدارها  - 11 - 5 - 5

از  یباشد. در برخ دنیقابل شن دیتحقق هدف خود با يبرا ياضطرار يگفتار يهاامیجلب توجه قبل از پ يهاگنالیس

قابل  ید به خوبیها باگنالین صورت هم سی، در اباشد يرگفتارین است غکمم ياضطرار يها امیپپخش  ها، ستمیس

  باشد. دنیشن

 نان مناسب باشد.کهشدار به منظور اخطار به همه سا يها گنالیده شدن سیت شنیاست قابل يضرور

 يبرا باشد. یافکها از خواب ردن آنک داریب يبرا دیهشدار با شدت صوتخوابند، یه افراد در آن مک ییهادر ساختمان

. با ردیصورت گ یدقت خاص دیبا هاها و اتاقتوالت ،یمانند دفاتر سلول کوچک يدر فضاها شدت صوت تیفاک از نانیاطم

وجود مناطق باز  شدتبه  دنیشن تیقابلبه  يازین یلکبه طور ها انکپل، مانند دفاتر و کوچکبسته  يحال، در فضاها نیا

 ندارد.

 :دیبا يرگفتاریغجلب توجه و پخش هشدار  گنالیس شدت صوت  - 1 - 11 - 5 - 5

 65تر از  مکمترمربع)،  1تر از  مک يفضاهااز  ریدر تمام مناطق در دسترس ساختمان (به غ ،یلکبه طور الف) 

 :ابدیاهش کبل یدس 60به  ریدر موارد زتواند یاما م ،بل نباشدیدس

 هاانکپل •

 )؛يادار يهااتاقمترمربع (مانند  60از  ترکوچک بسته يفضاها •

 ستون. کیعنوان مثال منطقه پشت  ، بهفضا یکبا وسعت محدود در داخل  کوچکمناطق  •

 زینو شدت صوتباالتر از  بل یدس 5است،  بل یدس 60از  تر شیب نهیزم پس زینو شدت صوته ک ییدر جاب) 

 .نهیزم پس

 گرفته شود. دهیناد توانی، ماستمرار ندارد هیثان 30از  شیه بک نهیپس زم يزهاینو ریسا -يادآوری

                                                      
1 Synthesized Voice 
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 75است، حداقل  ردن افراد از خواب در نظر گرفته شدهک داریب يبرا یستم هشدار صوتیسه ک ییهااتاقدر پ) 

 محل قرار گرفتن بالشبل در یدس

 در اتاق مورد نظر دارد. یهشدار صوت يبلندگو کی نصببه  ازین امر معموال نیه اکاست  تجربه نشان داده -يادآوری

 بل نباشد.یدس 120تر از شیشدت صوت در هر نقطه قابل دسترس ب ثرکحدات) 

 با بسته بودن تمام درها انجام شود. دیها بايریگاندازه  - 2 - 11 - 5 - 5

صوت در شدت  ستیالزم ن پ،-1-11-5-5از  ریبه غ ،الزامات نیانطباق با ا دییتأ يبرا ها يریگ در انجام اندازه - يادآوری

 در نظر گرفته شود. ها شنیپارت ای وارهایاز د يمتریسانت 50فاصله 

 يگفتار يهاامیقابل فهم بودن پ  - 12 - 5 - 5

از ساختمان وجود  ییهان است قسمتکباشد، مم كبلندگو قابل در کی یصوت دانیدر م تواندیم امیپخش په ک یدر حال

 ند.کن افتیالزم را در یانسکپاسخ فر ایسطح فشار صدا و/ نیبلندگو نباشد بنابرا یصوت دانیه شنونده در مکداشته باشد 

 كه درک رسدیبه نظر م دیبع است، یمک اریبس یسقف يبلندگوها يه داراکاستاندارد  يادار طیمح کیمثال، در  يبرا

و تعداد  حیانتخاب صح. داشته باشد یبلندگوها همپوشان هکنیمگر ا دیدست آ به یکوستکآ يدر سراسر فضا یافک

 است.  يضرور صدا به وضوح یابیدست يمناسب برا يهاانکبلندگوها در م

بر وضوح  یقابل توجه ریتواند تأث ی، م)از منبع ماینه مستق(رسدیبازتاب به شنونده م جهیه در نتک یصوت يانرژ زانیم

تواند بازتاب را به حداقل برساند و یم شدت صوتاهش کبه شنوندگان و  کیپخش داشته باشد. قرار دادن بلندگوها نزد

 يبا الگو یی، استفاده از بلندگوهاكبهبود در يبرا گرید يها ند. روشک يریاز حد فضا جلوگ شیب جانیاز ه جهیدر نت

سطوح  يصدا بر رو پخشاز  نیو بنابرا ندک یم پخش یه صدا را در جهت خاصکشده است  نترلک اریبس یندگکپرا

 ،کیوستکآ يها دار، سقف عنوان مثال سقف سوراخ صدا، به نندهکمصالح جذب. استفاده از ندک یم يریجلوگ ندهبازتاب

 .دهد یاهش مکرا  صدا شده، بازتاب شکرو يها یها و صندل فرش

ها و تیمک ،يشنهادیپ يو انواع بلندگوها يسازموجود مدل يوتریامپک يهابرنامه توسطتوان یرا م کیوستکآ يفضا

مناسب  جهینت کیبه  یابیرا در مورد احتمال دست ياشرفتهیاطالعات پ يسازمدل نیرد. اکها را در آن درج انکم

 یصوت يهایژگیو ه احتماالک یبزرگ يدر فضاها ژهیامر به و نی. ادهدیه میارا یطراح ندیعنوان راهنما در فرآ به

شنا و ساختمان با  يآهن، استخرهاراه يهاستگاهیا د،یز خرکمانند مرامحدود است (بلندگو  یدسترسدارد و  زیبرانگ چالش

بزرگراه،  يهامانند تونل است باال یطیمح زینو سطح يه داراک ییفضاها يبرا نیچن هم اربرد دارد.ک )بزرگ يزهایدهل

راهنما است و  کیتنها  يوتریامپک يساز مدل ندیفرآ کیقابل استفاده است.  ،هاروگاهیو ن يسازيبطر يهاارخانهک

 يوتریامپک يزسا حال، مدل نی. با اندک یم هیکبر تجربه ت یمبتن يها بیبر تقر ییحل نها راه نییتع يها برا طرح تر شیب
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ه یسطوح ارا یصوت يها یژگیدر مورد فضا و و یقیه طراح ساختمان اطالعات دقکانجام شود  تواند یم یتنها در صورت

 دهد.

 ازیقدرت مورد ن رایاست، ز يضرور کیوستکتروآکال یدر هر طراح تصرف ای نهیزم پس ط،یمح زینو یسطح احتمال نییتع

 . ندکیم نییتعو بلندگوها را  ها نندهک تیتقو

معادل انجام  یدر ساختمان يریگالزم است اندازه نیبنابراست یر نیپذ انکط در اغلب موارد امیز محیمقدار نو يریگ اندازه

در مورد ن است کمم رایز رد،یمورد استفاده قرار گ اطیبا احت دیبا متعارف زیشده در مورد سطوح نو منتشر يهاشود. داده

 خاص قابل اعمال نباشد. يها ساختمان یبرخ

 هاتیاولو  - 13 - 5 - 5

 امیپ نسبت بهباالتر  تیبا اولو امیپتا  شده يبند تیاولو یستم هشدار صوتیسشده در  ضبط ایزنده  يها امیپه کاست  الزم

 ند.کرا لغو  ياضطرارریغ امینوع پهر  دیاب تیاولون یتر نییام هشدار با پایپ ی. حتمقدم باشد تر نییپا تیبا اولو

 رد.ک يبندرتبه اضطرار شدتبر اساس  ع رایوقا توان یمخاص  دادیرو هرشده به  اختصاص داده يهاتیاولو يبند سطحبا  

تر متناسب با ساختار  شیب يها رشاخهیشود، افزودن ز ین مییتوسط مشخصات آن تع یه سطوح اصلک نیبا وجود ا

 د است.یستم مفیس یپروژه در طراح یاتیعمل

 باشد: ریمطابق موارد ز دیبا ینزول بیبه ترت تیسطح اولو  - 1 - 13 - 5 - 5

 ؛ي) اضطراري(هاروفونکیمالف) 

 دارد. يفور هیبه تخل ازیه نک جان افرادننده کدیبالقوه تهد تیشده در مورد وضع ضبط شیاز پ هیتخل امیپب) 

 دارد. یاحتمال هیبه هشدار تخل ازیه نک اطراف كخطرنا تیشده در مورد موقع ضبط شیهشدار از پ امیپپ) 

 ؛يشده اضطرار ضبط شیاز پ يهاامیپ ریسات) 

 ياضطرارریغ يهاامیپث) 

 محافظت شود. رمجازیغ راتییتغ در مقابل دیبا تیسطوح اولو  - 2 - 13 - 5 - 5

 ت داشته باشد.یاولو ياضطرار ریغ يها امید نسبت به همه پیبا ياضطرار يها امیهمه پ  - 3 - 13 - 5 - 5

 شود. ر منابعیسااز  ياضطرار يهاامیمانع از پخش پ دینبا ياضطرار روفونکیابل اتصال مکنقص در   - 4 - 13 - 5 - 5

متوقف  ياضطرار يها امیر پیجه سایه در نتکم فعال شود (یبه طور دا اتصادف 1PTTمه کده ک  یدر صورت  - 5 - 13 - 5 - 5

ن خطا به ین بروز ایچن ت گرفته و همیاولو يام اضطراریر منابع پخش پیه ساکشود  ینیب شیپ یداتید تمهیشود) با یم

                                                      
1 Press to Talk 
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 ارسال شود. یهشدار صوت يزکنترل پنل مرک

 ص داده شود. یتشخ PTTمه کت دیر وضعییتغ يقه برایدق 5تا  3ن مهلت یین است با تعکن خطا ممیا  -يادآوری

 یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک  - 14 - 5 - 5

: ر باشدیزات زین است شامل تجهکمم یهشدار صوتستم یس يزکنترل پنل مرک BS EN 54-16مطابق استاندارد 

 شیپ ،يبند تیاولو و یابیریمس سیماتر ،ياضطرار امیپ حافظه ق،یاعالم حر يهاسینترفیا ،ياضطرار يها روفونکیم

 يزرهایوالک، اطیز محیش نویسطح صدا بر اساس پا يها نندهک نترلکمانند  گنالیس يها پردازنده ها، نندهک تیتقو

 نترل پنلکباشد.  ا به صورت مجموعی جداگانه يواحدها تواندیه مکقدرت،  يها نندهک تیو تقو ریخطوط تاخ ،یکیگراف

 .ستینو بلندگو  یارتباط يها ابلکشامل  یستم هشدار صوتیس يزکمر

 یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک ییجانما  - 1 - 14 - 5 - 5

 ییجانما يق به نحویم بروز حرکبا احتمال  يفضاها در دیبا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک  - 1 - 1 - 14 - 5 - 5

 ه صادر شده باشد.یتخل يبرا یافکق، هشدار یه قبل از نفوذ حرکشود 

 يو نگهدار ریار تعمکه کآسان  یبا دسترس ییها انکدر م دیبا یستم هشدار صوتیس يزکپنل مر نترلک  - 2 - 1 - 14 - 5 - 5

 شود. ییجانما ند،ک یم لیرا تسه منیا

ه کباشد  یصورتبه  دیبا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرکدر مجاورت  طیمح ییشدت روشنا  - 3 - 1 - 14 - 5 - 5

را  یمیعال ایرد و هر دستورالعمل کاجرا  یرا به راحت ینترلک يهافرمانرد، کرا بتوان به وضوح مشاهده  يبصر يهانشانه

 خواند. یبه راحت

 یصوت میعال دنیمانع از شن دینبا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرکمجاور  طیمح زینوسطح   - 4 - 1 - 14 - 5 - 5

 هشدار خطا) شود. ي(مانند صدا

 يبصر میاز عالیمورد نانات کام  - 2 - 14 - 5 - 5

ساختمان باشد. به منظور  يشده برا نظر گرفته دره ید متناسب با روش تخلیگرها با مشخصات نشان  - 1 - 2 - 14 - 5 - 5

صورت گرفته  یافکنفع پروژه مشورت یذ يها ن طرفید بیبا يم بصریدر خصوص عال یافکانات کنان از وجود امیاطم

 شود.

شود یه در آن پخش میام تخلیفعال شده و پ یه هشدار صوتک یهر زون يبرا ،4Vنوع  يها ستمیدر س  - 2 - 2 - 14 - 5 - 5

شود  یآغاز م یه به صورت دستک ییهشدارها يمخصوصا برا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک در يگر نشان دیبا
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 .وجود داشته باشد

 یهر منطقه هشدار صوت يجداگانه برا ینوراننشانگر  کیشامل  دیبا یهشدار صوت تینشانگر وضع  - 3 - 2 - 14 - 5 - 5

 تینشانگر قادر باشد وضع زاتیتجه هک ي)، به طورLCDا ی ينور  اگرامید یکمیم مانندباشد ( یشده به صورت دست فعال

 دهد. شیهر منطقه را به طور همزمان نما

 يهایژگیو يد دارایشود، بایاستفاده م شینما عنوان صفحه به) VDU( 1يبصر شیواحد نما کیاگر   - 4 - 2 - 14 - 5 - 5

 ر باشد:یز

 ؛ ویشده به صورت دست فعال یصوت هشدار يهازونهمزمان از تمام  شیه نمایاراالف) 

 VDU یکاز آن  یبانیپشت يد برایبا ست،ین یافک ییبه تنها VDU کی نانیاطم تیه قابلک ییاز آنجاب) 

 استفاده شود. 3-3-15-5-5ط بند یزات مشابه آن مطابق با شرایا چاپگر و تجهی  دوم

در  رایز ست.یه مناسب نیشگر اولیعنوان نما به یستم هشدار صوتیس يهانترل پنلکاستفاده از چاپگرها در  -يادآوری

 يمل براکم ای بانیپشت کیعنوان  به تواندیمحال،  نیرود. با ایم نیاز ب شیان نماکاماغذ، ک ای بونیرصورت اتمام جوهر، 

 قابل قبول باشد. يگرید شگرینما

 يبندمیو تقس یاصل یساختمان، نواح يهايه حداقل ورودکاز ساختمان  یکشمات مدل کی دیبا  - 5 - 2 - 14 - 5 - 5

 شگریتوسط نما هازون يبندمیه تقسک يدر موارد .وجود داشته باشد، را نشان دهد ياضطرار يبلندگو يها زون

داده  شینما ح فضاها،ینقشه با جهت صح کی دیشود، باینم ش دادهینما 4-2-14-5-5ا ی 3-2-14-5-5 شده در هیتوص

 شود.

 یستم هشدار صوتینترل سک ياز برایانات مورد نکام  - 3 - 14 - 5 - 5

به ساختمان مناسب باشد.  يشده برا نظر گرفته در هیو تخل هشدار اتیعمل يبرا دیبا ینترلکانات کام  - 1 - 3 - 14 - 5 - 5

 یافکنفع پروژه مشورت یذ يها ن طرفید بیبا یستم هشدار صوتینترل سک يبرا یافکانات کنان از وجود امیمنظور اطم

  صورت گرفته شود.

پنل  نترلکه توسط ک ياضطرار يها امیدر خصوص پ یستم هشدار صوتیس ردنکست یرو  صدایب  - 2 - 3 - 14 - 5 - 5

 باشد. يزکنترل پنل مرک، نترلکتحت  دیاست، با آغاز شده يزکمر

 يدارا دیبا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک، 4Vو  2V ،3Vنوع  يها ستمیدر س  - 3 - 3 - 14 - 5 - 5

 باشد. یاعالن عموم يبرا PTT د  یلکمجهز به  ي) اضطراري(ها روفونکیم

                                                      
1 Visual Display Unit 
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ند تا کرا فراهم  ییها نترلک دیبا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک، 3Vنوع  يها ستمیدر س  - 4 - 3 - 14 - 5 - 5

 پخش شود. یهشدار صوت يهازونجداگانه و همه  يها جداگانه، گروه زوندر بتواند زنده  يها امیپ

 شود. استفاده تواندیم زین شده هیتوص 2Vنوع  يه براک چهمانند آن یلیمکت ياضطرار يها روفونکیم -1 يادآوری

 باشد. كتواند مشتریم امیپ يساز بلندگو و فعال زونانتخاب  يها نترلک -2 يادآوری

ند تا کرا فراهم  ییها نترلک دیبا یستم هشدار صوتیس يزکنترل پنل مرک، 4Vنوع  يها ستمیدر س  - 5 - 3 - 14 - 5 - 5

پخش  هازونو همه  هازونجداگانه  يها جداگانه، گروه يهازوندر  بتواند شده ضبط شیزنده و از پ ياضطرار يها امیپ

 شود.

 شود. استفاده تواندیم زیشود نیم هیتوص 2Vنوع  يه براکطور  همان یلیمکت ياضطرار يهاروفونکیم -يادآوری

د وجود داشته باشد، مگر توسط یاست نبا آغاز شده يزکنترل پنل مرکه توسط ک یامیان توقف پکام  - 6 - 3 - 14 - 5 - 5

 پخششود، فقط یپخش م یهشدار صوت زونهشدار در  امیپ کیعنوان مثال، اگر  بهت باالتر. یبا اولو یامیا پیام زنده یپ

 کی مانند ستم،یامل سک ینترل دستکبه  ازین ورتدر صوچود داشته باشد.  هیتخل امیانتخاب و پخش پ ایزنده  هیاعالم

 انکامباشند و  ارکآماده به  دیبا دهینان آموزش دکارکاجرا،  نیحتئاتر  یکدر  ایمسابقه فوتبال  يدر روز برگزار ورزشگاه

 مراسم وجود داشته باشد. يبرگزار در طول مدت زمانام هشدار یپار کخود شروع یدست ردنکرفعال یغ

ا یهشدار  امیانتخاب پ ایزنده  هیاعالم پخششود، یپخش نم یهشدار صوت زوندر  یامیپ چیهه ک یدر حالت -1 يادآوری

 .ر استیپذ انکام هیتخل

ام ین است پکشود مم یه در آن پخش نمیام تخلیه پک ییها ر زونیه، سایام تخلیبا فعال شدن فرمان پخش پ -2 يادآوری

 ند.کافت یار درکهشدار را به صورت خود

ان کاماست،  نشده یهمزمان طراح هیتخل يبرا انکپل تیه در آن ظرفک يا مرحله هیبا تخل یدر ساختمان  - 7 - 3 - 14 - 5 - 5

 "فعال" یاتیدو حالت عمل يساختمان دارا هک نیا، مگر د وجود داشته باشدینباسرتاسر ساختمان ه در یام تخلیپخش پ

فقط در حالت  دیبا "يه سرتاسریتخل " گنالیصورت، س نیادر  .است شب) مانند( "لیتعط") و يارکروز  مانند(

 .باشد نفعیذ يهاتوافق همه طرف مورد دیشود. روش مورد استفاده با پخش "لیتعط"

 هیمنابع تغذ  - 15 - 5 - 5

 هیمنبع تغذ کی ه،یدو منبع تغذ يدارا یستم هشدار صوتیس هیمنبع تغذ زاتیتجه BS EN 54-4 استاندارد مطابق با

 .استار کآماده به  هیمنبع تغذ کی) و ي(عاد یاصل
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 ) ی(خارج کیمکه یاز منبع تغذ ییاهنمونه   - 12 -5 شکل

را  یاصل هیه تغذک يشود. مداریم نیتامساختمان  فیضع ه فشارکشباز  معموال یستم هشدار صوتیس یاصل هیمنبع تغذ

 راخطا  ای قیحر ،يعاد طیدر شرا یستم هشدار صوتیسبار  انیجر نیقابل اعتماد باشد و بتواند بزرگتر دیند باکیم نیتام

 ند.کتواند مدار را قطع  یم یله حفاظتیه ، وسیان در مدار منبع تغذیدر صورت بروز اضافه جر ند.ک نیتام

ر یسا يخطا ریتحت تأث هکباشد  ينحوبه  دیبا ستمیس هیتغذمدار  یطراح ،بروز خطابه منظور به حداقل رساندن احتمال 

در  ییا صرفه جویساختمان  يها ر قسمتیدر سا ير و نگهداریات تعمیل عملیا به دلی/رد ویقرار نگ زاتیتجه ایمدارها 

 مصرف برق از مدار خارج نشود.

 یاصل هیمنابع تغذ  - 1 - 15 - 5 - 5

 یحفاظت لهیوس قیاز طر دیبا یستم هشدار صوتیس يهاتمام قسمت هیتغذ ،یکیترکال یمنیا لیبه دال  - 1 - 1 - 15 - 5 - 5

شود. در  ین میساختمان است تام یننده اصلکد جدایلک یه در سمت خروجک)، ياتورینید میلک(مانند  نندهکجدا

ن یه ایند، تغذکآن را قطع  یساختمان برق اصل یلیدر ساعات تعط هک ردیگیم میتصم برداربهرهه ک یهنگامصورت  نیا

 ه)ینشرن یهم1جلد  6. فصلكن شود. ( ر.یگر تامیق مدار دید از طریباستم یس

و اعالم شف ک ستمیس يه براکباشد  يالهیوسهمان  تواندیم یستم هشدار صوتیسننده کجدا یله حفاظتیوس -يادآوری

 باشد. یافک ستمیدو س يابر یله حفاظتیمشخصات وسه کدقت شود  دیحالت با نیشود. در ایاستفاده م قیحر

ق یشف و اعالم حرکستم یو س یهشدار صوت ستمیجهت س كه مشتریمدار تغذ یکه از کیدر صورت  - 2 - 1 - 15 - 5 - 5

 عیتوز ستمیدر س يااز نقطه دیبا هیتغذ )يمدار(هان یند. اکه یستم را تغذین دو سید این مدار فقط بایشود، ایاستفاده م

 گرفته شود. نساختما یننده اصلک جدا لهیوسبه  کیبرق ساختمان نزد

نباشد در  یعمل 2-1-15-5-5بند  تین است رعاکبزرگ مم اریبس يهادر ساختمان یخاص يهاستمیدر س -يادآوری

در ساختمان  یمحل عیتوز يچند تابلو ای کی قیاز طر ستم رایس هیمنبع تغذتوان یم، نفعيذ نیبا توافق طرف ن حالتیا

به حداقل  دیبا یمحل عیتوز يو تابلو يورود یمنبع اصل نیبننده کجدا يدهایلکتعداد  ،يموارد نی. در چنردک نیتام
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 احتمالو  حداقل بوده دی) باينگهدار اتیعمل يبرا (مثال یمحل عیتوز يتابلو يبه جداساز ازین برسد. هرگونه نکمم

 م باشد.کناخواسته  يجداساز

 هیتغذ مدار يبرا پلدو نندهکد جدایلک دیبا ،ينگهدار اتیعمل در طول یمحل يجداساز لیتسه يراب  - 3 - 1 - 15 - 5 - 5

ستم ینترل پنل سک ن نقطه بهیتریکنزددر  دیبا نندهکجدا دیلکدر نظر گرفته شود.  یستم هشدار صوتیف سیضع فشار

هر  ننده درکد جدایلکردن کقفل  يالزم برا اناتکام دیبا رمجازیاز استفاده غ يریجلوگ يبرا شود. ییجانما یهشدار صوت

 شود. ینیبشیپ قطعو  وصلدو حالت 

حداقل  دیبا یستم هشدار صوتیس هیساختمان و منبع تغذ هیمنبع تغذ نیننده بکجدا لیوساتعداد   - 4 - 1 - 15 - 5 - 5

  ن باشد.کمم

 هیمنبع تغذ بتوانده ک یحفاظت لهیو وس نندهکاجد دیلک ساختمان، هر یننده اصلکجداد یلکاز  ریبه غ  - 5 - 1 - 15 - 5 - 5

 ر باشد:یبا مشخصات ز برچسب يدارا دیند، باک برقیبرا  یستم هشدار صوتیس

 د است.یلکبوده اما فاقد  یمدار هشدار صوت هیتغذ يبرا ه فقطک یله حفاظتیوس يبرا، "یهشدار صوت"الف) 

ه کنباشد)  ایباشد  یحفاظت لهیوس يخواه دارا( يدیلک يبرا ،"دینکخاموش ن ،یستم هشدار صوتیس"ب) 

 ای. ندکیم نیتامرا  یفقط مدار هشدار صوت

هر  يبرا هک يدیلکهر  يبرا، "ندکینترل مکز ینرا  یهشدار صوت ستمیس هیتغذ د،یلک نیا. هشدار"پ) 

 .ندکیقطع مهم  را گرید يمدارها، یستم هشدار صوتیس هیتغذعالوه بر ه ک يدیلک

 .ندکیقطع م را گرید يو مدارها یستم هشدار صوتیس هیتغذ 

و  قیاعالم حر شف وک ستمیس يبرا كننده مشترکجدا دیلک ای یحفاظت لهیوس کیه از ک يدر موارد  - 6 - 1 - 15 - 5 - 5

 ار گرفته شود.کبه "ی/هشدار صوتقیاعالم حر"برچسب:  دیشود، بایاستفاده م یستم هشدار صوتیس

 ، بادوام و مقاوم در برابر محو شدن باشد.واضح دیشده با استفاده يهابرچسب  - 7 - 1 - 15 - 5 - 5

است  یستم هشدار صوتیسه کشب هیه قادر به قطع تغذک یحفاظت لهیو وس دیلک ،نندهکد جدایلکهر   - 8 - 1 - 15 - 5 - 5

توسط افراد بدون  رمجازیرد غکدر برابر عمل اینداشته باشند  یبه آن دسترس رمجازیه افراد غک ردیقرار گ یتیدر موقع دیبا

 محافظت شود. داشتن ابزار خاص،

 ایدر مدار  بروز خطااست،  يضرور یکیترکال یمنیا نیتام يبرا ماندهیباق انیجر دیلکه ک يدر موارد  - 9 - 1 - 15 - 5 - 5

 .شود یستم هشدار صوتیس یبرقیبمنجر به  دیدر ساختمان نبا گرید زاتیتجه
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ه ک نیمانده حفاظت شود. مگر ا یان باقیجر یله حفاظتیتوسط وس یستم هشدار صوتیه سیست مدار تغذیالزم ن -يادآوری

 از باشد.یبه منظور تطابق با استاندارد مورد ن

ه یا تخلینترل پنل جدا کاز  امالکها يمثال باتر ي(برا ارکبهادهآم يهر باتر تینظر از وضعصرف  - 10 - 1 - 15 - 5 - 5

 .ندک نیتام ارهشد تیستم را در وضعیس ثر بارکبتواند حدا دیبا یاصل هیتغذ است)، شده

 یستم هشدار صوتیس هیمنبع تغذ يواحدها  - 2 - 15 - 5 - 5

 شود: یدهد، شامل م یل مکیرا تش یستم هشدار صوتیاز س یه بخشکه یمنبع تغذ ير، تمام واحدهایز يها هیتوص

  انتخاب شود. 1-15-5-5د مطابق با یه بایزات منبع تغذیمحل نصب تجه  - 1 - 2 - 15 - 5 - 5

پخش  ای ستمیرد سکوقفه در عمل جادیباعث ا دیس، نباکار و بالعکبهو منبع آماده یمنبع اصل نیانتقال ب  - 2 - 2 - 15 - 5 - 5

 نادرست شود.

له یوس کیرد کس. عملکبالع ایبگذارد  یمنف ریار تأثکبهبر منبع آماده دینبا یخطا در منبع اصل بروز  - 3 - 2 - 15 - 5 - 5

 ار شود.کبهو آماده یمنبع اصل از دست رفتنمنجر به  دینبا ییبه تنها یحفاظت

د یه به وضوح در معرض دک یدر محلنشانگر سبز رنگ  کیبا  دیار باکبهمنبع آماده ای یوجود منبع اصل  - 4 - 2 - 15 - 5 - 5

  ش داده شود.ی) نمایگر اصل زات نشانیجاورت تجهدر م ق است (مثالیشف و اعالم حرکستم یس يش خطاهایمسئول پا

به طور مستقل قادر به  دیبا، گریمنبع د تیصرف نظر از وضع ارکو آماده به  یمنابع اصلاز دام کهر   - 5 - 2 - 15 - 5 - 5

 ت هشدار باشد.یدر وضع ستمیثر بار سکحدا نیتام

  ارکبه  ه آمادهیمنبع تغذ  - 3 - 15 - 5 - 5

 ار باشد.کخود يباتر شارژر کی(قابل شارژ) با  هیثانو يباتر کیشامل  دیار باکبهآماده هیتغذ منبع  - 1 - 3 - 15 - 5 - 5

وجود دارد،  یستم هشدار صوتیچه در س مانند آن يبردار ط بهرهیه در شراکباشد  ید از نوعیبا يباتر  - 2 - 3 - 15 - 5 - 5

 دیشود) نبایموتور خودرو استفاده م ياندازراه يه براک یخودرو (از نوع يهايباترعمر حداقل چهار سال داشته باشد. 

 استفاده شود.

به  دیها باشود. برچسب الصاق هايباتر يرو بر دیبا خ انقضاءیخ نصب و تاریتار يحاو يهابرچسب  - 3 - 3 - 15 - 5 - 5

 ن باشد.خواند قابل یراحتبه يرد باترکه بدون اخالل در عملک الصاق شود يا گونه
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ساعته  24 دوره شارژ  یک یخود، ط ییه تا ولتاژ نهایتخله پس از کباشد  ينحو به دیبا يشارژ باتر نرخ  - 4 - 3 - 15 - 5 - 5

 .شارژ شود 5-3-15-5-5 مطابق با  یافک به اندازه

از شیت بیبا ظرف يها يه اتصال باترکند ک يادآوریاست تا  گنجانده شده نجایدر ا BS EN 54-4الزامات  نیا -يادآوری

 منجر شود. یقبول شارژ طوالن رقابلیغ يها به زمان تواند یم نشده، ینیب شیپ یبار اضاف لیمثال به دل يبرا ،یمقدار طراح

 ر باشد:یالزامات ز يدارا دیند باکیم هیرا تغذ ستمیاز س یه هر بخشکار کبهآماده يهايباتر  - 5 - 3 - 15 - 5 - 5

 امیپخش پ يپس از آن برا در حالت فعال و ساعت 24حداقل به مدت  ستمیحفظ س يبرا یافک تیظرفالف) 

مجهز به موتور ساختمان  هکنی، مگر اداشته باشد را قهیدق 30مناطق هشدار حداقل به مدت  تمامدر  هیتخل

 پ) 5-3-15-5-5بند  . كار باشد. ( ر.کخود يانداز ار با راهکژنراتور آماده به 

 دیتمد يبرا یافک تیظرف يباتراست،  قهیدق 20از  شیب ساختمان احتماال هیل زمان تخلکه ک يدر مواردب) 

 را داشته باشد. نفعیذ يهامورد توافق همه طرف یمنیا هیحاش کیبا  قهیدق 30حداقل مدت زمان 

ند، کیم هیتغذ را یستم هشدار صوتیار، سکخود يانداز ار با راهکه موتور ژنراتور آماده به ک یدر ساختمانپ) 

 امیپ پس از آن پخش ار وکدر حالت آماده به ساعت  6حداقل  يبرا ستمیرد سکارکحفظ  يبرا یافک تیظرف

 داشته باشد. را قهیدق 30در تمام مناطق هشدار حداقل به مدت  هیتخل

) توسط کیمک هیعنوان مثال واحد منبع تغذ (به ندکیه میتغذرا  یستم هشدار صوتیساز  یه بخشک يگر مدارا -يادآوری

مطابق  ب 5-3-15-5-5الف و  5-3-15-5-5مطابق با  دیار باکآماده به  يباتر تی، ظرفه نشودیتغذار کژنراتور آماده به 

 مناسب باشد.

 يها امیقادر به پخش پ دیبا یستم هشدار صوتیس نفع، يذ يها با توافق همه طرفه ک يدر موارد  - 6 - 3 - 15 - 5 - 5

ان را کامن یاه ک باشد یصورتبه  دیار باکآماده به  يها يباتر تیباشد، ظرف اما مهم در طول دوره قطع برق ياضطرارریغ

  ند.کن یالف را تام 5-3-15-5-5 الزام بند رده وکفراهم 

ها  ونقل و فرودگاه حمل يهانالیترممسافران در  ازیمورد ن يشامل اطالعات ضرور تواندیمهم مرتبط م يها امیپ -يادآوری

 ست.ین نهیزم پس یقیموس ای نگیجیشامل پ باشد، اما

ند، کیم هیتغذ را یستم هشدار صوتیس ارکخود يانداز ار با راهکه موتور ژنراتور آماده به ک یدر ساختمان  - 7 - 3 - 15 - 5 - 5

 محافظت شود. دیبا ردیگیقرار م ولتاژ لیتبد ریتحت تأث ه احتماالک يزیهر تجه

تواند با استفاده از  یار نباشد، مکل خودیاز تبد یط ناشین است قادر به تحمل شراکه ممک یکیترونکزات الیتجه -يادآوری

UPS ار باشند. کل خودیاز تبد یبه تحمل نوسان ناش زات، قادریر تجهیرود سا یانتظار م ه شود.یتغذ یاختصاص 
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 اتصاالت ریو سا یشکابلکابل، ک  - 16 - 5 - 5

 کی یاصل فهیه وظک ییدارد. از آنجا یآن بستگ ياجزا نیاتصاالت ب صحتبه  یستم هشدار صوتیس کی مطلوبرد کعمل

 نیا سالم ماندناست،  قیشف حرک پس از ها امیپخش پ ق،یاعالم حرشف و ک ستمیمرتبط با س یستم هشدار صوتیس

 است. یاتیار حیق بسیحر طولاتصاالت در 

ز نامشخص ین یشکابلکق یر دقین مسیچن ست همیق در ساختمان مشخص نیمحل وقوع حر یدر زمان طراح معموال

، یصوتستم هشدار یس يزکنترل پنل مرک نیب ارتباط يمورد استفاده برا يهاابلک هکنیاز ا نانیاطم يبرا نیبنابرااست. 

 ابلکاز  دیدر مدار باشد با یافکمدت زمان  يبرا دهنده هشدار يمدارها ریو سا هابلندگو ،قیحرشف و اعالم کستم یس

 استفاده شود. یاتیح يها گنالیرسیق در مسیمقاوم در برابر حر

 رای، زردیتوجه قرار گمورد  دیبا شود یدر آن ارسال م  گنالیه سک یطیو مح یهشدار صوت يها گنالیانتقال س الزامات

 از: است عبارت یبر نوع اتصاالت مورد استفاده داشته باشد. موارد قابل بررس یتوجه قابل رین است تأثکمم

 ند.کیشده را مختل م ارسال يهاداده ای یصوت گنالیه سک یکیترکال زینوالف) 

ه به هم متصل ک یزاتیق امپدانس تجهیا الزامات تطبیابل، با توجه به سرعت انتقال داده کانتخاب نادرست ب) 

 شود. یم

 ند.کیرا محدود م یانتقال قدرت صوت هک، بلندگو مدار یشکابلکاز حد در  شیافت ولتاژ بپ) 

 ریابل تأثکبر انتخاب  تواندیم کیه هر ک،  طیمح رطوبت اینصب، از جمله سطح ارتعاش، دما  طیحط میت) شرا

 بگذارد.

 خاص آن یمنیمستعد انفجار و الزامات ا يها طیث) مح

 ستمیس يبرا دیبا یخازن تیو ظرف امپدانس ،مجاز انیها مانند افت ولتاژ، جرابلک تمام یکیترکمشخصات ال  - 1 - 16 - 5 - 5

 .ندک تجاوز ٪10از  دیثر افت ولتاژ در هر مدار بلندگو نباکمناسب باشد. حدا

 شود. یبل م یدس 1زان یصوت به م  شدت فشار اهشک باعث بایدر مدار بلندگو تقر %10افت ولتاژ  -يادآوری

حداقل سطح مقطع  یلکبه طور مترمربع باشد، یلیم 1 دیها بايهادحداقل سطح مقطع  ،یلکبه طور   - 2 - 16 - 5 - 5

 يه قطر هر هادکداده چند رشته  يها ابلکا یده یهم تاب به يها ابلکه به جز در مورد کمربع باشد  متر یلیم 1د یها با يهاد

    ق مطابق با استانداردیرشته) بوده و مقاومت آن در مقابل حر 8ا ید معادل چهار زوج (یمتر است، با یلیم5/0حداقل 

BS EN 50289-4-16 شود. یابیارز  

 استفاده شود: ریدر موارد ز دیبا"1ژهیو" قیحرمقاوم  يهاابلکل از کمتش یابلک يهاستمیس  - 3 - 16 - 5 - 5

                                                      
1 Enhanced 
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 قیحر يها استراتژ ه در آنکها)  از ساختمان ییها قسمت ای( ارکه بارنده خودکشببدون  يها ساختمانالف) 

 يه استراتژکار که بارنده خودکاز ساختمان) بدون شب ییها قسمت ای( ها در چهار ساختمان نینکسا هیشامل تخل

 تر است. شیا بیمرحله  در چهار نینکسا هیشامل تخلآن  قیحر

تر از چهار  مکند ک یشده استفاده م هکستم شبیه از سکه هر بخش از ساختمان یند تخلیه فراک یطیدر شرا -يادآوری

ها استفاده از  هکن شبیارتباط ب ين است براکست و فقط ممیاز نیژه مورد نیق ویابل مقاوم حرکمرحله است، استفاده از 

 ابل الزم باشد.کن نوع یا

ن طبقه قابل یف آخرکه تا یاز تراز تخل متر 30از  شیبا ارتفاع ب ارکه بارنده خودکبدون شب يهاساختمانب) 

 ؛تصرف

مرتبط با مناطق دور از  یبحران گنالیس يرهایمس يها ابلک تواند یمنطقه م کیدر  قیحره ک یپ) در صورت

عنوان مثال  بهبمانند.  یباق محلدر  قیحر هنگامدر افراد در  شود یم ینیب شیپو  قرار دهد ریرا تحت تأث قیحر

 دارد یافق يا مرحله هیتخل ویسنار هک یستم هشدار صوتیس يزکرم نترل پنلکمجهز به بزرگ  يهامارستانیباز 

 .توان نام برد یمبزرگ  یصنعت يها تیسا یبرخ و

 یه مالحظات مهندسک قیحر کسیر یابی، بر اساس ارزبرداربهره ای ه در آن طراحک يگریساختمان د هرت) 

 بداند. يرا ضرور "ژهیو" قیحر مقاوم يهاابلکاستفاده از  رد،یگیرا در نظر م قیحر

 يه معادل طبقه بندک( BS EN 50200د مطابق با استاندارد یق استاندارد بایمقاوم در برابر حر يها ابلک  - 4 - 16 - 5 - 5

30PH  وستیپاست) و E  استانداردBS EN 50200:2006 قه باشد.یدق 30مشخصه زمان تحمل  يدارا  

 يه معادل طبقه بندک( BS EN 50200د مطابق با استاندارد یژه بایق ویمقاوم در برابر حر يها ابلک  - 5 - 16 - 5 - 5

120PH  است) و استانداردBS 8434-2 قه باشد.یدق 120مشخصه زمان تحمل  يدارا 

 يبا اجرا ابلکاز  دی)، بارهیو غ هایچرخ دست ایها كفترایل یخاص (مانند ضربه احتمال یطیمح طیدر شرا  - 6 - 16 - 5 - 5

 رد.کمحافظت  يا لوله فلزیار کلوله تو

حمله جوندگان وجود دارد،  ای یکیزیف بیه احتمال آسک یدر مناطق دیبا BS 7629-1منطبق با  يهاابلک  - 7 - 16 - 5 - 5

 باشد.برخوردار  یکیانکاز حفاظت م

 انجام شود. ارکصورت تولوله به نصب اینگ یکران، تینیس يابل بر روک ياجرابا تواند یم یکیانکم حفاظت -يادآوری

 يهاابلکد با یها نباابلکن یق، ایاعالم حر يهاابلکبه  یکیانکب میاز خطر آس يریگشیبه منظور پ  - 8 - 16 - 5 - 5

 رد.یمجرا قرار گ یکستم در یس يهار بخشیمربوط به سا
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ه مربوط به کاز محفظه  یرد، بخشیگیمجرا قرار م یکها در ابلکر یستم با سایمربوط به س يهاابلکه ک ییجا -يادآوری

به  ها جدا شده و صرفار بخشیم، ممتد و صلب از ساکواره محید یکله ید به وسیاست، با یستم هشدار صوتیس يهاابلک

 ابد.یق اختصاص یستم اعالم حریو س یستم هشدار صوتیس يهاابلک

ها ياز هاد کی چیشود، هیاستفاده م یهشدار صوت ياتصال مدارها يبرا رشتهابل چند که از ک يدر موارد  - 9 - 16 - 5 - 5

 استفاده شود. یستم هشدار صوتیس ياز مدارها ریغ ییمدارها يبرا دینبا

رنگ واحد و  يد دارایها با ابلکن یش همه اک، رویستم هشدار صوتیس يهاابلکص یبه منظور تشخ  - 10 - 16 - 5 - 5

  ساختمان باشد. یعموم يهاسیمربوط به سرو يهاابلکر یقرمز) بوده و متفاوت از سا حای(ترج كمشتر
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  دامنه پوشش  - 1 - 6

 يریو تصو ین صوتکدرباز يها ستمیس ياجرا و یطراح يها دستورالعمل و یعموم یمشخصات فن ،فین فصل تعاریا در

ن ینان ایت اطمیش قابلیو افزا نهیبه يبردار با هدف بهره فراخوان پرستارگنال و یس يها ستمین سیچن متعارف و هم

 است. ه شدهیارا ها  ستمیس

  ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 6

  ساختمان یداخل ارتباط ستمیس  - 1 - 2 - 6

building intercom syste 
 تیقابل با ییها تماس هک است شده یطراح يتجار و يادار ،یونکمس يها ساختمان یداخل ارتباطات يبرا هک یستمیس

 .است یکیترونکال ییگشا قفل لهیوس کی به مجهز و سازد یم سریم را ياریاخت يریتصو ردکارک و المهکم ،یده آدرس

  یواحد گوش  - 2 - 2 - 6

handset unit 
به صورت  تواند یم و شود یم چسبانده گوش به دست توسط معموال هک است يا لهیوس یا به اختصار گوشی یواحد گوش

 باشد. تیامن تیریمد واحد یگوش دسته ای اربرک رندهیگ واحد یدسته گوش

 يواحد هندزفر  - 3 - 2 - 6

hands-free unit 
تواند  ین ارتباط ندارد و میبه استفاده از دست در ح يازیه نکاست  يا لهیوس يهندزفر يریتصو یا گوشی يواحد هندزفر

 باشد. تیامن تیریواحد مد ای اربرک رندهیواحد گ ننده،ک دیبازد واحد تماس يبه صورت هندزفر

 یکمکافزاره   - 4 - 2 - 6

auxiliary device 
 و نترل از راه دورکساختمان مانند ارتباطات،  یارتباط داخل ستمیس نیو اتصاالت ب یلیمکت يها  ردکارک هک يالهیوس

 .ندک  یم لیتسه ای داده بسط را واسط يها  لهیوس

 اربرکرنده یواحد گ  - 5 - 2 - 6

user receiver unit 
 یانات انتخابکالمه دوطرفه با امکم یکه کاربر است کاستفاده  ير برایپذ  آدرس يا لهی، وسیگوشا یاربر کرنده یله گیوس

 نترل است.کتحت  يردن از راه دور در ورودکباز يبرا يا  لهیوس يرده و داراکرا فراهم  يریتصو
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 نندهکدیبازد تماسواحد   - 6 - 2 - 6

visitor call unit 
را  ينترل نصب شده و ابزارکتحت  يه در خارج از محوطه ورودکاست  يا  لهیوس يا پنل ورودیننده کدیواحد تماس بازد

انات کالمه دو طرفه با امکت مورد نظر و میت امنیریا واحد مدیاربر کرنده یگنال تماس به واحد گیس یده آدرس يبرا

 ند.ک  یرا فراهم م يریتصو یانتخاب

ا یرد(ها) باشد کارکر ینترل و ساکتحت  يردن ورودکباز  يبرا ییها  تواند مجهز به ابزار ین میچن له همین وسیا -يادآوری

نترل شود که معموال در محدوده تحت نظارت قرار گرفته کمجزا  يها  لهیق وسین است از طرکرد(ها) ممکارکن یا

 ز باشد.یه نیتواند شامل منبع تغذ یله مین وسین ایچن هم

 تیت امنیریواحد مد  - 7 - 2 - 6

security management unit 
 رندهیواحد گ ،نندهکدیبازد تماسواحد تواند با واحد تماس ( یه مکاست  يا لهیوس یز نگهبانکا مریت یت امنیریواحد مد

رنده مورد ی) گي(ها  واحد يگنال تماس برایس یده  آدرس يبرا یداتیند و تمهک) ارتباط برقرار تیامن تیریمد واحد، اربرک

با واحد تماس  يریا تصویو/ یاتصاالت صوت يالمه دوطرفه، فعال سازکت، میامنت یریاربر، واحد مدکرنده ینظر (واحد گ

 نترل از راه دور) را فراهم سازد.کتحت  يردن در ورودکند باز یشروع فرا يبرا یی  ننده و ابزارهاکدیبازد

  IP ستمیس  - 8 - 2 - 6

IP system 
 ند.ک یاستفاده م (IP)نترنت یل اکه از پروتکساختمان  یارتباط داخل يها ستمیس

  IP ریغ ستمیس  - 9 - 2 - 6

non-IP system 
از  یبکیا تریند و/ک یاستفاده نم یعنوان اتصال ارتباط به (IP)نترنت یل اکه از پروتکساختمان  یارتباط داخل يها  ستمیس

 دارد. IPر یو غ IP یاتصاالت ارتباط

 ستمیاجزاء س  - 10 - 2 - 6

system component 
باشد  کیمک يها ا دستگاهیت یت امنیریاربر، واحد مدکرنده یواحد گننده، کدیتواند شامل واحد تماس بازد یه مک ییاجزا

 شود.  یستم انتخاب میس ياربرکه متناسب با ک

  صوتی تاخیر  - 11 - 2 - 6

audio delay/latency 
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 سایر طریقاز  خلیدا طتباار حدوا یک فنومیکراز  همنتقلشد صوتی لیکطرفه) سیگنا تاخیر زیکطرفه (با تاخیر نماز

 .ستا خلیدا طتباار ىحدهاوا سایر ىبلندگو به سیستمدر  دموجو اىجزا

 لب هماهنگی  - 12 - 2 - 6

lip sync 
 .ستا یدیوییو لسیگنا و همنتقلشد صوتی لسیگنا بین مانیز بطهرا

 .دهد یم نشانرا  ىتصویر و صوتی لسیگنا یهماهنگ بین بطهرا لب هماهنگی ارمقد -دآورىیا

  زکمتمر ستمیس  - 13 - 2 - 6

centralized system 
شده در اتاق  نصب یجانب يها ستگاهیا شود و شامل  ینترل مکش و یپا يزکمر اپراتور نسولک از رد آنکه عملک یستمیس

 .شود  یست، مین تیرو قابل آن نترلک زکمر ه ازک یر نقاطیماران، اتاق پرسنل و سایب

  متعارف ستمیس  - 14 - 2 - 6

conventional system 
 در يپرستار نانکارک هک) ساختمان بال یک ای طبقه یک يبرا(معموال  يسرپرستار ستگاهیا چند ای یک شامل یستمیس

 یآسان به ای تیرو قابل يسرپرستار آن به مربوط مارانیب يها اتاق از یک هر هک شود یم نصب یمحل در و دارند حضور آن

 .باشد یدسترس قابل

 دک فراخوان گنالیس  - 15 - 2 - 6

code-call 
 را يفور اقدام و است انسان جان يز برایدآمیتهد تیوضع دهنده نشانه ک زیمتما يدارید و يداریشن گنالیس یک

 .ندک یم يضرور

  دک فراخوان ستمیس  - 16 - 2 - 6

code-call system 
ستم ین سیدهد. ا یش میرا به پرسنل مربوطه نما ين و لزوم اقدام فورانسا جان يز برایدآمیتهد تیوضعه ک یستمیس

 ستم احضار پرستار باشد.یاز س یا قسمتیتواند مستقل  یم

  ياضطرار گنالیس  - 17 - 2 - 6

emergency signal 
 .ستین یجان دیتهدت یوضع دهنده نشان لزوما یول ندک یم جابیا را يفور اقدام هک يدارید و يداریشن امیپ یک
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  ماریب از مراقبت مناطق  - 18 - 2 - 6

patient care area 
 . 21-2-6و  20-2-6 ،19-2-6 يشامل بندها شده ینیب شیپ خدمات نوع برحسب ماریب از مراقبت مختلف مناطق

  یعموم يها مراقبت مناطق  - 19 - 2 - 6

general care area 

 با ماریب هک یمشابه مناطق و ها، یکنیلک معالجه، يها اتاق نه،یمعا يها اتاق ماران،یب يها اتاق شامل مناطق نیا

 یسرگرم لیوسا و تلفن نه،یمعا يها چراغ ،یبرق يها خوابتخت پرستار، فراخوان ستمیس مانند يعاد يها دستگاه

 یکیترکال کیپزش يها دستگاه امار بیب است نکمم نیچن هم مناطق،  نوع نیا در. است رد،یگ یم قرار تماس درون) یزی(تلو

 یجانب لوازم گرید و چشم و گوش نهیمعا زاتیتجه تورها،یمان ه،یتخل يها پمپ ،یوگرافیاردکتروکلا ،یبرق کتش مانند

 .ردیگ قرار تماس در ،يدیدرون ور

  ژهیو يها مراقبت مناطق  - 20 - 2 - 6

critical care area 
، یوگرافیآنژ يواحدها ،(ICU) ژهیو يها مراقبت يواحدها ،(CCU) یقلب يها مراقبت يواحدها شامل مناطق نوع نیا

 ژهیو يها مراقبت تحت آن در مارانیب هک است یمشابه مناطق و مانیزا و عمل يها اتاق ،یقلب ونیزاسیاتترک يها  واحد

 .شوند یم درمان یکیترونکال کیپزش يها دستگاه از استفاده با و گرفته قرار

  مرطوب مناطق  - 21 - 2 - 6

wet area 
رد، مناطق یگ یقرار م یشگیهم يا شستشویف کشامل تجمع آب در  مرطوبط یمعرض شرا در عموما هک يارک طیمح

مشمول مناطق مرطوب دهد  یعات رخ میما یختن تصادفیه نظافت روزمره و رک یشود. مناطق  یده میمرطوب نام

  شود. ینم

 )محدود قدرت(با  مک ولتاژ مدار  - 22 - 2 - 6

low-voltage circuit (power-limited) 
ولت  100آن از  یخروج یا متناوب) و قدرت اسمیم یولت، مستق 4/42 یک(ولتاژ پ ولت 30 آن موثر ولتاژ هک يمدار

 تر نباشد. شیآمپر ب 

  باال ولتاژ مدار  - 23 - 2 - 6

high-voltage circuit 
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تر  شیف شده بیم با قدرت محدود تعرکمدار ولتاژ  يبرا 22-2-6چه در بند  ه مشخصات ولتاژ و قدرت آن از آنک يمدار

 باشد.

  استانداردها  - 3 - 6

 هینشر نیا از ییجز مقررات، آن و شده داده ارجاع ها آن به فصل نیا متن در هک است یمقررات يحاو ریز یالزام كمدار 

 يبعد يدنظرهایتجد و ها هیاصالح باشد، شده داده ارجاع انتشار خیتار رکذ با کیمدر به هک  یصورت در. شود یم محسوب

 نیآخر همواره است، شده داده ارجاع ها آن به انتشار خیتار رکذ بدون هک کیمدار مورد در. ستین فصل نیا نظر مورد آن

  .است نظر مورد ها آن يبعد يها هیاصالح و نظر دیتجد

مورد استفاده در آن  يگنال و فراخوان پرستار و اجزایس يها ستمین سیچن و هم يریو تصو ین صوتکدرباز يها ستمیس

 ابرد بریرد، بایگ یقرار م يبردار ، نصب و مورد بهرهینیب شیپ یساختمان يارهاکف یضع انیجر یسات برقیه در تاسک

مانند  یشده و معتبر جهان شناخته ياز استانداردها یکیا یران یاستاندارد ا یسازمان مل يه استانداردهاین اصالحیدتریجد

 رد:یقرار گ يبردار و بهره يریگ ، ساخته و مورد آزمون، اندازهیر طراحیبه شرح ز 1یکنکتروتکال یالملل نیون بیسیمک

-ستمی: الزامات س1-1 قسمت -ساختمان یارتباط داخل يها  ستمی، س15957-1-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .اتیلک

 -ستمی: الزامات س2-1 قسمت -ساختمان یارتباط داخل يها  ستمی، س15957-1-2 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .)IPنترنت (یل اکساختمان با استفاده از پروت یارتباط داخل يها  ستمیس

-اربرد ک ي: راهنما1-3قسمت  -ساختمان یارتباط داخل يها  ستمی، س15957-3-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .اتیلک
• IEC 62326-1: Printed boards - Part 1: Generic specification. 
• IEC 62326-4: Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections - 

Sectional specification. 
• IEC 62326-4-1: Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections 

- Sectional specification - Section 1: Capability detail specification - Performance levels A, B and 
C. 

• IEC 62326-20: Printed boards - Part 20: Printed circuit boards for high-brightness LEDs. 
• IEC 61204-3: Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility 

(EMC). 
• IEC 61204-6: Low-voltage power supplies, d.c. output - Part 6: Requirements for low-voltage 

power supplies of assessed performance. 
• IEC 61204-7: Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements. 
• IEC 60269-1: Low-voltage fuses - Part 1: General requirements. 

                                                            
1 IEC: International Electrotechnical Commission 
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• IEC 60269-3: Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by 
unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized 
systems of fuses A to F. 

• IEC 60269-4: Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the 
protection of semiconductor devices. 

• IEC TR 60269-5: Low-voltage fuses - Part 5: Guidance for the application of low-voltage fuses. 
• IEC 60364-5-54: Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical 

equipment - Earthing arrangements and protective conductors. 
• IEC 60445: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - 

Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors. 
• IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 
• IEC 61140: Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment. 
• IEC 60730-2-12: Automatic electrical controls - Part 2-12: Particular requirements for electrically 

operated door locks. 
• ITU P.76: Determination of loudness ratings; fundamental principles. 
• ITU P.78: Subjective testing method for determination of loudness ratings in accordance with 

Recommendation P.76. 
• ITU P.79: Calculation of loudness ratings for telephone sets. 
• UL 1069: Hospital Signaling and Nurse Call Equipment. 

 نکدرباز يها ستمیس یفن شخصاتماجزا و   - 4 - 6

 یصوتن کدرباز يها ستمیس  - 1 - 4 - 6

ها  ستمیگونه س نیباشد. ا یارتباط داخلا مجهز به یصورت ساده  ن است بهک) ممیصوت(آوابر  یصوت نکدرباز يها ستمیس

 و واحدها ریسا با ای داریسرا با یصوت ارتباط يبرقرارردن در دوم، کباز مانند يموارد يبرا یاضاف يها دیلک يمعموال دارا

 . است آن مانند

 :شود يبند طبقه ریز شرح به است نکمم استفاده مورد برحسب یصوت نکدرباز

 واحد). 12محدود (معموال   تیظرف با يها ساختمان يبرا نکدربازستم یس )الف

 شیب با معموال يها ساختمان يبرا) نگیدک ستمیس( نامحدود تیظرف با يها ساختمان يبرا نکدربازستم یس )ب

دو نمونه از  )1-6(ل ک. شندارد وجود پنل يرو بر واحدها تعداد يبرا یتیمحدودمعموال  آوابر نیا در. واحد 12 از

 .دهد یم شیرا نما نگیدکساده و  یصوت يها پنل
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 نگیدک و ساده چپ به راست از بیترت به یصوت آوابر پنل   - 1 -6 شکل

 يورود پنل  - 1 - 1 - 4 - 6

 نور تابشد در برابر نفوذ آب و گرد و غبار و یشود با یل مکیار آن تشکتو یه از دو قسمت پنل و قوطک يورود پنل

 مقاوم باشد. دیخورش

 محل با خبر اعالم يبرا ریگ شماره ای الزم يفشار يها مهکد صفحه، شامل و بوده مدوالر نوع از تواند یم يورود در پنل

  به دیبا خبر اعالم ستمیس. باشد گر نشان المپ و گو بلند روفن،یکم ها، تکشر ای نینکسا عنوان ای نام درج يبرا ژهیو

 پنل صفحه. شود دهیشن زین در جلو در نظر مورد واحد در شدن ندهیش بر افزون بوق يصدا هک شود یطراح يا گونه

فوالد ضد  زه،یآنود ای يجو عوامل برابر در مقاوم و يپودر رنگ پوشش با شده سترودکا ومینیآلوم جنس از است نکمم

 بسته و باز يبرا ژهیو ابزار با همراه یمنیا يها چیپ به مجهز دیبا نیچن هم پنل صفحه .شود انتخاب یبرنجاژ یآل ایزنگ 

 .باشد یلبه باران يدارا لزوم، صورت در و آن ردنک

 یواحد گوش  - 2 - 1 - 4 - 6

نصب  يواریصورت د ه معموال در داخل واحدها و بهک نگهبانبدون  يها ساختمان يبرا يارتباط با در ورود دستگاه

پسول کل از قسمت بلندگو و کمتش یگوشاست.  ابدی یآن استقرار م يبر رو یه گوشک يا و بدنه یشامل گوش و شود یم

ز کمر به مجهز يورود در با ارتباط ستمیس مجموعه، نیا بر عالوه، نگهبان يدارا يها ساختمان در. استروفن یکم

 .باشد زنگ يصدا پخش و صدا زانیم نترلک انکام به مجهز است نکمم نیچن هم ها ستمیس گونه نیا .است زین ینگهبان

 یارتباط ابلک  - 3 - 1 - 4 - 6

 اساس بر دار لیفو) یزوج( يها ابلک به ازین عموما س،کبرع و یگوشبه  نکدرباز ياز پنل ورود یصوت گنالیانتقال س يبرا

از انتقال ابل کمخصوص داخل  لیفو و است یگوش و يورود پنل نیب یرابط ها ابلک نیا. است سازنده تکشر شنهادیپ

ابل قابل استفاده در کنمونه  کی) 2-6ل (کش .ندک یم يریجلوگ ابلک بستر در موجود یصوت گنالیسو اختالل در  زینو

 .دهد یم شیرا نما یآوابر صوت يها ستمیس
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ل یفو ابل بدونکتوان از  یو قفل، م ين پنل ورودیچن ن و همکدر باز يه و پنل ورودین منبع تغذیارتباط ب يبرا -يادآوری

 رد.کز استفاده ین

 

 یصوت آوابر يها ستمیس یارتباط ابلکنمونه  کی   - 2 -6 شکل

 هیتغذ منبع  - 4 - 1 - 4 - 6

 با و منیا نوع از دیبا آن در استفاده مورد ترانسفورماتور و بوده مصرف مورد با متناسب قدرت يدارا دیبا هیتغذ منبع

 نخواهد مجاز یکیترونکال ولتاژ يها دهنده اهشک ای اتوترانسفورماتور از استفاده. باشد هیثانو و هیاول جداگانه يها چیپ  میس

 اساس بر ستمیس از زیتجه هر هک دیباش داشته نظر در. است شده یطراح آن با متناسب یصوت آوابر هر هیتغذ بع. منبود

 محصول بسته در معموال هک ندک یم استفاده خود به مخصوص هیتغذ منبع از سازنده تکشر و یداخل ساختار

 است. موجود شده يداریخر

 

 یصوت آوابر ستمیس هیتغذ منبعنمونه  یک   - 3 -6 شکل



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

شمفصل   27/04/1401 ن و فراخوانکدرباز  يهاستمیس :ش
 

337 

 يریتصو نکدرباز ستمیس  - 2 - 4 - 6

ن ین و تامیمراجع ییشناسا جهت منظور اجتناب از اتالف وقت ه بهک )يریتصو آوابر( يرین تصوکدرباز يها ستمیس

افت یساختمان در ياز در ورود مداربستهن یدورب لهیوس ن را بهیر مراجعیرد تصاویگ یتر مورد استفاده قرار م شیت بیامن

 به مجهز و بوده تالیجید این است از نوع آنالوگ کر ممیستم انتقال تصوید. سنک ین منتقل مکیتور مشترینموده و به مان

تلفن  ایهوشمند ساختمان  ستمین است با سکمم نیچن همستم یسن یا. باشد   صدا و لمیف ر،یتصاو ضبط يبرا حافظه

 ز استفاده شود. ین 1پارچهیک صورت  به و مرتبطساختمان  یداخل

 نی. ااست شناسه ویراد يفناور ای 2ییویراد امواج ییشناسا سامانهمجهز به  يریتصو آوابر يها ستمیساز  یبرخ نیچن هم

 ویراد يها ستمیس نیاز متداول تر یکی. ندک یرا فراهم م ییویامواج راد قیان فرمان بدون تماس و از طرکها امستمیس

 .است يورود پنلارت هوشمند به کشدن  کیان باز شدن در منزل با نزدک، امیداخل ارتباط يها ستمیشناسه در س

ـ  ریـ مداربسته به غ نیان ارتباط با چند دوربکام يریتصو نکدرباز يها ستمیس یبرخ نیچن هم  در يجلـو  يهـا  نیاز دورب

  .ددار زین را منزل

 :شود يبند طبقه ریز شرح به است نکمم استفاده مورد برحسب يریتصو یصوت نکدرباز

 واحد محدود تعداد با ها ساختمان يبرا يریتصو نکازبدر ستمیس) الف

 در یک يبرا يورود در پنل واحد، هر يبرا توریمان و یگوش مجموعه از لکمتش مورد برحسب است نکمم ها ستمیس نیا

ر و ارتباط با در یمشاهده تصو يبرا 3ارکخود رله ترانسفورماتور، ه،یتغذ منبع لیقب از یجانب زاتیتجه گرید و تر شیب ای

 رار زنگ و مانند آن باشد.ک، رله تیاضاف يها نترل چراغکدوم، رله 

 ها با واحد نامحدود ساختمان يبرا يرین تصوکازبدر ستمیس )ب

 در یک يبرا يورود در پنل واحد، هر يبرا توریمان و یگوش مجموعه از لکمتش مورد برحسب است نکمم ها ستمیس نیا

 ارکخود رله ترانسفورماتور، و هیتغذ منبع لیقب از یجانب زاتیتجه گرید و یز نگهبانکمر)، مختلف يها كبلوا ی( تر شیب ای

 رهیغ و محرمانه المهکم لوازم مر،یتا زنگ، رارکت رله ،یاضاف يها چراغ نترلک رله دوم، در با ارتباط و ریتصو مشاهده يبرا

 . باشد

 يورود در پنل  - 1 - 2 - 4 - 6

ل کیار آن تشکتو یه از دو قسمت پنل و  قوطکاست  1-1-4-6 بندهمانند مشخصات  يدر ورود پنل یفن مشخصات

، مداربستهن یشامل دوربمعموال ها  ن نوع پنلید مقاوم باشد. ایغبار و نور خورش و د در برابر نفوذ آب و گردیشود با یم

خاموش  يمر برای، و تايریگ ان شمارهکتال با امیجیر دیگ ا شمارهیزنگ متناسب با تعداد واحدها  يفشار یشستبلندگو، 

                                                            
1  Integrated System 
2   RFID: Radio Frequency Identification 
3  Switching Relay 
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 55ثر کوس و حدایدرجه سلس -10د بتواند در درجه حرارت حداقل یستم باین سیار خواهد بود. اکطور خود شدن به

 .ندک ارک یخوب به وسیسلسدرجه 

ه کبا توجه به تعداد واحدها  و دارد وجود یمختلف يها اندازه درت سازنده کشر یاساس طراح بر پنل نیا ارکتو يها یقوط

 .ردیگ یو مورد استفاده قرار م انتخاباست  يننده اندازه پنل ورودک نییتع

 

 پنل ارکتو يها یقوط   از يا  نمونه   - 4 -6 شکل

  نیدورب  - 2 - 2 - 4 - 6

 و لنز بدون( پارچهکی صدا، یب ایدار)  روفنیک(م صدا با نوع از استفاده، موردنوع پنل و  به بسته است، نکمم نیدورب

 30ش از یبا فاصله ب یامال واضح از شکر یان ارسال تصوکد امیبا  نی) انتخاب شود. دوربضیتعو(قابل  1مدوالر ایلنزدار) 

 90باز (د یدا یدرجه)  77( ید معمولیه دیو با زاو یا رنگید یسفو  اهین است سکن ممیچن هممتر را دارا باشد،  یسانت

ستم ی(بدون زوم) باشد. س یا معمولیدار  ه در چهار جهت، و از نوع زومیم زاویت تنظیقابل يا دارایدرجه)،  135ا یدرجه 

 يها نیدورب يد (برایسف ید) و نور مرئیاه و سفیس يها نیدورب ي(برا مجهز به نور مادون قرمز تواند یمن یچن ن همیدورب

ه در مقدار نور متفاوت روز و شب ک يا گونه  باشد به 2ارکم نور خودیستم تنظیمانند س یاناتکد در شب و امید يبرا )یرنگ

                                                            
1 Modular 
2 Auto Iris 
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ار روشن کطور خود زدن به د در هنگام زنگین بایستم دوربیس .ندک ارسال یر واضح و روشنیس) تصاوکلو 5/0(حداقل 

 باشد. زیشدن از داخل واحد ن ت روشنیقابل يدارا نیدورب ن استکمم ها، مدل از یبرخ در نیچن همشود و 

 ریتصو و صوت یداخل ارتباط ستمیس یارتباط يها ابلک  - 3 - 2 - 4 - 6

، بر اساس جدول شیصفحه نما و یگوش ،یرونیبپنل  نیب رابط عنوان به ریتصو و یصوت یستم ارتباط داخلیس ابلک

 متر یلیم 6/0آن  قطر حداقل دار لیفو یزوج ابلک شود و در صورت استفاده از  یت سازنده انتخاب مکشده از طرف شر هیارا

 باعث ابلک داخل مخصوص لیفو. شود یم دیتول به باال، زوج 6 و 5 ،4 ،3 ،2به صورت  تلفن مانند ستمین سیل اابک .است

 ))5-6(ل کش(. شود یم نکدرباز ریتصو و صدا در اختالل و زینو جاد یا از يریجلوگ

 بهتر ریتصو يها گنالیجهت انتقال س متر 50 يباال فواصل در ت سازندهکشنهاد شریموارد بر اساس پ یدر برخ -يادآوری

 . گرفته شود بهره ال)یسکواکمحور ( هم ابلک از است

ل یابل بدون فوکتوان از  یو قفل، م ين پنل ورودیچن ن و همکدر باز يه و پنل ورودین منبع تغذیارتباط ب يبرا -يادآوری

 رد.کز استفاده ین

 

 ریتصو و صوت یارتباط يها ابلک چند نمونه   - 5 -6 شکل

 هیتغذ منبع  - 4 - 2 - 4 - 6

 با و منیا نوع از دیبا آن در استفاده مورد ترانسفورماتور و بوده مصرف مورد با متناسب قدرت يدارا دیبا هیتغذ منبع

 نخواهد مجاز یکیترونکال ولتاژ يها دهنده اهشک ای اتوترانسفورماتور از استفاده. باشد هیثانو و هیاول جداگانه يها چیپ  میس

 و یداخل ساختار اساس بر ستمیس از زیتجه هر عموما. است شده یطراح آن با متناسب نکدرباز هر هیتغذ بع. منبود

 است. موجود شده يداریخر بسته در هک دنک یم استفاده خود به مخصوص هیتغذ منبع از سازنده تکشر

 ه شود.یه برق تغذکا از شبیه باشد یتواند از نوع خود تغذ یبسته به نوع آن م شینما صفحه -يادآوری

 گر شینما و یگوش  - 5 - 2 - 4 - 6

 لکمتش پارچهیک صورت به تواند یم ر واحدهایا ارتباط با سای واحدها داخل از يورود در با ارتباطزات جهت یتجه مجموعه

الزم  يها مهکن مجموعه همراه با دیجداگانه باشد. ا گر شینماو  یا مجهز به گوشیبوده  گر شینما و بلندگو روفن،یکم از

 10تا  5/3مختلف  گر شینمابا  يزیا رومیار کار، توکن است از انواع روکجاد ارتباط، ممیمختلف و ا يردن درهاکباز يبرا
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 6/101از  تر کوچک تـیرو قابل سطح اىبر ریانتخاب شود. حداقل وضوح تصو 2یاسکا انعی 1مینچ و صفحه مستقیا

از  نباید ،تررگبز یا) ینچا 0/4( رمت  یلیم 6/101یت رو قابل سطح اىبرو  TVL3 130از  تر مک دـنبای ،)ینچا 0/4( متر یلیم

TVL 200 ور کزات مذیتجهند. کار ک یخوب وس بهیدرجه سلس 40ثر کط حداقل صفر و حدایو در حرارت مح باشد تر مک

امال محرمانه و بدون کد یبا ارتباطاتضمنا ز باشد. یار نکا خودی یصورت دست بهر یان ضبط تصاوکمجهز به ام تواند یم

 گر باشد. ید يها یو تداخل در گوش ییشنوا  هم وجود

 باشد.ش یقابل نما ،ریصفحه تصو يخ و ساعت ضبط بر رویهمراه با تارتواند  یمشده  ر ضبطیتصاو -1 يادآوری

 .ره استیز قابل ذخین یا حافظه داخلیارت حافظه ک يشده بر رو ضبطر یها تصاو از مدل یدر برخ -2 يادآوری

دار با  تکد از نوع سویبا یبند گوشباشد و  یکاستات یآنت و ABS یکاز مواد پالست یگوش و بدنه جنس شود  یه میتوص

 ض آسان باشد.یت تعویقابل

   

 (ب) (الف)

 پارچهکی صورت به(ب)  مجزا صورت به(الف)  گر شینما و یگوش مجموعه   - 6 -6 شکل

گر ید یکاز روفن یکو م گر شینماقسمت (الف)  ه درک است شده داده نشان گر شینما و یگوش مجموعه )6-6( لکش در

  است. شده یطراح پارچهکیصورت  دو به نی(ب) ا قسمتدر  .استجدا 

  تیامن تیریمد واحد  - 6 - 2 - 4 - 6

 م استیو اپراتور مق یرونین پنل بیمجهز به چنده معموال ک ییها در ساختمان ینگهبان زکمرا یت یت امنیریواحد مد

و بسته به نوع  ردیگ یم قرار استفاده مورد یپنل داخل و يورود يها در ای در نیب ارتباط نترلک منظور به و شود یم نصب

 ر باشد:یانات زکام يتواند دارا یم ستمیس

 .باشد ریپذ انکام زمان نیتر وتاهک در و سهولت  به راتیتعم هک يا گونه  به مدوالر صورت به ستمیس یطراح •

 .روز  شبانه ساعت 24 در ستمیس از استفاده انکام •

 الزم. يوعمود ین تعداد  نقاط افقییمورد نظر با تع 4ریتصو وضوح با LCD نوع از گر شینما انتخاب •

                                                            
1 Direct Screen 
2 Reflex Screen 
3 TV Lines 
4 Resolution 
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 .1ریتصو ییروشنا نترلک انکام •

 .نظر مورد یطیمح طیشرا يبرا ستمیس تناسب •

 .نکسا تهیسیترکال از یناش بیآس و صدمه برابر در ستمیس حفاظت •

 .گرید يها یگوش در ییشنوا  هم عدم و الماتکم بودن  محرمانه •

 .نینکسا به ياز در ورود یارسال يها رفعال نمودن زنگیغفعال و  انکام •

 .آن مختلف طیشرا نمودن مشخص منظور به یز نگهبانکمر يبر رو يریم تصویعال ا یگر  نشان يها چراغ وجود •

 .يزکمر ستمیساز  يبازنمودن در ورود انکام •

 .آن میتنظ تیقابل و) بل یدس 70( زنگ يصدا شدت حداقل نییتع •

 .نکیمشتر يها یگوش و تلفن خطوط نیب ارتباط جادیا انکام •

 یز نگهبانکا مریت یت امنیریدستگاه مد   - 7 -6 شکل

 یجانب لوازم  - 7 - 2 - 4 - 6

مطابق با  دیبان کدر باز ،ردیگ یم قرار استفاده مورد نیدورب یک ای يورود در یک از شیب هک يموارد در) الف

 گر باشد. شینما يش بر روین جهت نمایر دوربیمنظور انتخاب تصو به یدستورالعمل سازنده مجهز به لوازم جانب

 به مجهز زنگ رارکت رله عدد یک د مطابق با دستورالعمل سازندهیبا باشد ازین مورد زنگ رارکت هک يموارد در) ب

 .شود نصب و ینیب شیپ الزم يها تکنتاک

 هکتحت شب يریتصو نکدرباز ستمیس  - 3 - 4 - 6

 در یک يبرا يورود در پنل واحد، هر يبرا توریمان و یگوش مجموعه از لکمتش مورد برحسب است نکمم ها ستمیس نیا

ا ی POE2ه کشب يها چییسو لیقب از یجانب زاتیتجه ریسا و تیامن تیریمد واحد )،مختلف يها كبلوا ی( تر شیب ای

 .باشد ستمیزات سیاز تجهین برق مورد نیتورها جهت تامکنجیا

                                                            
1 Brightness 
2 Power Over Ethernet 
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  يورود در پنل  - 1 - 3 - 4 - 6

نور تابش غبار و  و د در برابر نفوذ آب و گردیشود با یل مکیار آن تشکتو یه از دو قسمت پنل و قوطک يدر ورود پنل

جهت تماس با  يریگ ان شمارهکامتال با یجیر دیگ ن ، بلندگو، شمارهیها شامل دورب ن نوع پنلید مقاوم باشد. ایخورش

 بر اساس دستورالعمل سازنده ستمین سی. ااست خوان ارتک يها ماژولگر و  شینما يها دارا  از مدل یو در برخ، واحدها

  .ح داشته باشدیرد صحکعمل وسیسلسدرجه  55ثر کو حدا وسیسلسدرجه  -10د بتواند در درجه حرارت حداقل یبا

 

 ه کتحت شب آوابر پنل   - 8 -6 شکل

  نیدورب  - 2 - 3 - 4 - 6

 و لنز بدون( پارچهکی صدا، یب ایدار)  روفنیک(م صدا با نوع از استفاده، موردنوع پنل و  به بسته است، نکمم نیدورب

 30 از شیب فاصله با یش از واضح امالک ریتصو ارسال انکام دیبا  نی) انتخاب شود. دوربضیتعو(قابل  1مدوالر ایلنزدار) 

ا یدرجه)،  135ا یدرجه  90باز ( دیدا یدرجه)  77( ید معمولیه دین است با زاوکن ممیچن هم ،را دارا باشد متر  یسانت

 تواند یمن یچن ن همیستم دوربی(بدون زوم) باشد. س یا معمولیدار  ه در چهار جهت، و از نوع زومیم زاویت تنظیقابل يدارا

  ار باشد بهکم نور خودیستم تنظیمانند س یاناتکد در شب و امید ي) برایرنگ يها نیدورب ي(برا دیسف یمرئ نورمجهز 

د ین بایستم دوربیس .ندک ارسال یر واضح و روشنیس) تصاوکلو 5/0ه در مقدار نور متفاوت روز و شب (حداقل ک يا گونه

 شدن ت روشنیقابل يدارا تواند یم نیدورب ها، مدل از یبرخ در نیچن همار روشن شود و کطور خود زدن به در هنگام زنگ

 باشد. زیاز داخل واحد ن

 بیشتر نباید زیتجه دو هر نیب یدیوییو تاخیر و هیثان بر میفر 15از    تر مکنباید  یدیوییو ىهالسیگنا فریمخ نر -يادآوری

 .باشد هیثان  یلیم+ 90و  -185 ینـب تـسا بهتر لب هماهنگی زمانو  باشد هیثان  یلیم 300از 

 هیتغذ منبع  - 3 - 3 - 4 - 6

ا ی PoEه  کچ شبی(استفاده از سو  PoEتواند به دو صورت یشده توسط سازنده م هیمشخصات اراستم بر اساس یس هیغذت

 م باشد.یولت مستق 12ا ی) تورکنجیا

                                                            
1 Modular 
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 PoEچ یه و سویمنبع تغذ   - 9 -6 شکل

 

ستم یزات سیه تجهیه جهت تغذکابل شبک يتا بر رویننده ولتاژ از دکان استفاده از جداکها ام از مدل یدر برخ -يادآوری

 دارد. وجود

 

 تاید از ولتاژ نندهک جدا   - 10 -6 شکل

 یارتباط يها ابلک  - 4 - 3 - 4 - 6

و  یگوش  ،یرونیب پنل  ه،کچ شبییسو نیب رابط عنوان به هکتحت شب يریتصو نکدرباز ستمیه در سکشب یارتباط ابلک

 از معموالمتر فاصله  90تا  IEEE 802ه بر اساس استاندارد کتحت شب يریتصو نکدرباز يها ابلک است. شیصفحه نما

 .شود  یشنهاد میل پیلد و فویا بدون شیل یا فویلد و/یش يدارا یطیط محیو بر اساس شرا Cat6ا ی Cat5  ،Cat5Eع نو

 .)11-6(ل کش

 

 هکشب یابل ارتباطک   - 11 -6 شکل
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 .استرشته  به صورت دو نکدربازپنل تا قفل  یارتباط ابلک  -يادآوری

 گر شینما و یگوش  - 5 - 3 - 4 - 6

بوده  گر شینما و بلندگو روفن،یکم از لکمتش پارچهیک صورت به است نکمم واحدها داخل از يورود در با ارتباط مجموعه

 يالزم برا يها مهکد ا مجهز بهی ین است به صورت لمسکممن مجموعه یجداگانه باشد. ا گر شینماو  یا مجهز به گوشی/و

تا  5/3مختلف  يها  گر شیز نمایسابا  يزیا رومیار کار، توکجاد ارتباط، بسته به مورد از انواع رویمختلف و ا يها ردن درکباز

 ریگر باشد. حداقل وضوح تصوید يها یگوش در ییشنوا امال محرمانه و بدون همکد یالمات باکنچ انتخاب شود. میا 10

یت رو یترو قابل سطح اىبرو  TVL 130از  تر مک دـنبای) ینچا 0/4( متر  یلیم 6/101از  تر کوچک تـیرو قابل سطح اىبر

 نباید تربزرگ ای ینچ)ا 0/7متر ( یلیم 8/177یت رو قابل سطح اىبرو  TVL 240از  نباید ،)ینچا 0/4( رمت  یلیم 6/101تا 

 ند.کار ک یخوب وس بهیدرجه سلس 40ثر کحداقل صفر و حدا یطیدر حرارت محو  باشد تر مک TVL 320از 

 باشد.ش یقابل نما ،ریصفحه تصو يخ و ساعت ضبط بر رویهمراه با تارد یبا شده ر ضبطیتصاو -1 يادآوری

 .ره استیز قابل ذخین یا حافظه داخلیارت حافظه ک يشده بر رو ر ضبطیها تصاو از مدل یدر برخ -2 يادآوری

 
 

 (ب) (الف)

 پارچهکی صورت به(ب)  مجزا صورت به(الف)  هکگر تحت شب شینما و یگوش مجموعه   - 12 -6 شکل

 نترلک يبرا گر شینماهمراه با  يها  تلفن جیعامل را يها ستمیس يبرا يافزار نرمان اتصال کام ستمین سیا در -3 يادآوری

  ر است.یپذ انکهمراه ام نترنتیا ای يفا  يوا صورت به اناتکام تمام

 هکتحت شب تیامن تیریمد واحد  - 6 - 3 - 4 - 6

ه کتحت شب یرونین پنل بیه معموال مجهز به چندک ییها ه در ساختمانکتحت شب ینگهبان زکمرا یت یت امنیریواحد مد

 قرار استفاده مورد یپنل داخل و يورود يها در ای در نیب ارتباط نترلک منظور به و شود یم نصب م استیو اپراتور مق

 ر باشد:یانات زکام يتواند دارا یم ستمیو بسته به نوع س ردیگ یم

 .باشد ریپذ انکام زمان نیتر وتاهک در و سهولت  به راتیتعم هک يا گونه  به مدوالر صورت به ستمیس یطراح •

 .روز  شبانه ساعت 24 در ستمیس از استفاده انکام •
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و در  الزم يعمود و ین تعداد نقاط افقییمورد نظر با تع ریتصو وضوح با LCD ای LED عنو از گر شینما انتخاب •

 .است یش لمسیصفحه نما يها دارااز مدل یبرخ

 .ریتصو ییروشنا نترلک انکام •

 .نظر مورد یطیمح طیشرا يبرا ستمیس تناسب •

 .نکسا تهیسیترکال از یناش بیآس و صدمه برابر در ستمیس حفاظت •

 .گرید يها یگوش در ییشنوا  هم جادیا عدم و الماتکم بودن  محرمانه •

 .نینکسا به ياز در ورود یارسال يها رفعال نمودن زنگیغفعال و  انکام •

 .آن مختلف طیشرا نمودن مشخص منظور به يزکمر ستمیسگر  شینما يبر رو يریتصو میعال وجود •

 .يزکمر ستمیساز  يبازنمودن در ورود انکام •

 .آن میتنظ تیقابل و) بل یدس 70( زنگ يصدا شدت حداقل نییتع •

 .میمستق صورت به ها  واحد با ارتباط انکام •

 

  هکتحت شب یز نگهبانکا مریت یت امنیریدستگاه مد   - 13 -6 شکل

  یجانب لوازم  - 7 - 3 - 4 - 6

 ردیگ یم قرار استفاده مورد هکتحت شب نیدورب یک از شیب ای يورود در یک از شیب هک يموارد در  - 1 - 7 - 3 - 4 - 6

 رد.کستم) را اضافه یانات سکها (بر اساس امنیا دوربی نیدورب 1میستم، مشخصات استریمات سیتوان در تنظ یم

ا یستم مشخصات پنل یمات سیتوان در تنظ  یاز باشد، میدر ساختمان ن يورود پنل یک از شیب هک يموارد در  - 2 - 7 - 3 - 4 - 6

  .ردکستم) را اضافه یانات سکها (بر اساس ام پنل

                                                            
1 Stream 
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 نکباز قفل  - 4 - 4 - 6

 ها قفل گونه نیا. باشد يمغز نوع از ای/و) یپشت(قفل  ریزنج بدون ردار،یزنج است نکمم استفاده مورد برحسب نکباز قفل

 .نشود باز در ضربه براثر و بوده نصب قابل راست و چپ يها در يرو بر هک شود ساخته يا گونه  به دیبا

 

 (ب) دار ریزنج و(الف)  ریزنج بدون نکباز قفل   - 14 -6 شکل

 پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس  - 5 - 6

 و مارانیب نیب ارتباط يبرقرار منظور به يداریشن و يدارید میعال از استفاده با پرستار، فراخوان و گنالیس يها  ستمیس

ط یگنال و فراخوان پرستار بر اساس شرایس يها ستمیس يو اجرا یطراح. ردیگ یم قرار استفاده مورد مارستانیب نانکارک

 . است ریپذ انکام یبکیا تری میس یبو  یمیبه صورت س يبردار بهره

 ر باشد:یز يها  ردکعمل يد دارایفراخوان پرستار الزاما با يها ستمیس

 يداریو شن يداریبه صورت د يستگاه پرستاریاعالم فراخوان در ا )الف

 و چراغ سردر راهرو چراغق یاعالم فراخوان از طر) ب

 يداریمار به صورت دیفراخوان در محل تخت ب يش برقرارینما) پ

 يداریو شن يداریاعالم زون فراخوان به صورت د) ت

 ست فراخوان یا ریلغو ) ث

 فراخوان ستمیفراخوان، از جمله س يها ستمیس ریسا تواند شامل ین بخش میشده در ا یو الزامات معرف یمشخصات فن

 .باشدمانند آن  ارمند وکفراخوان  ستمیس ،يفراخوان مشتر ستمی، سدار  ن  مهما

 
 

 يمشتر و دارمهمان فراخوان ستمیس   - 15 -6 شکل
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 شود.  یم يبند میتقس يوتریامپک و متعارف دستهبه دو  پرستار فراخوان يها ستمیس 

 متعارففراخوان پرستار   ستمیس  - 1 - 5 - 6

ا بال ساختمان) یدستگاه در هر طبقه  یکفراخوان پرستار (معموال  يزکا چند دستگاه مری یکمعموال شامل   ستمیس  نیا

ا یماران قابل مشاهده یان اتاق بکن میه از اکشود   ی) نصب ميستگاه پرستاری(ا ياست و در محل حضور پرسنل پرستار

 قابل دسترس باشد. یبه راحت

راهرو و  يها  چراغسردر و  يها و پاسخ، چراغ احضار يها مهکد ،دستگاه شمارنده یکشامل  معموال ستمیس نیا

و  يداریگنال شنیفراخوان به صورت سدرخواست  مه احضار،کبا فشردن د ستمیس نی. در ااست اریس احضار يها ستمیس

از  یلک ينما )16-6(ل کاستفاده از آن است. ش یو سادگ نییپا نهیهز ستمیس نیا مشخصه. شودیمنتشر م يدارید

 دهد. یرا نشان م ستمیس

 
 ساده پرستار فراخوان ستمیس   - 16 -6 شکل

 يوتریامپکفراخوان پرستار  ستمیس  - 2 - 5 - 6

ساده،  يها ستمیانات سکشود و عالوه بر ام یت میریزپردازنده مدیا دستگاه مجهز به ریانه یمعموال توسط را  ستمیس  نیا

 ر باشد:یانات زکزات و امیتواند شامل تجه یم

 یکیگراف يها ا واسطیگر  شینمافراخوان پرستار با  يزکدستگاه مر •

 دوطرفه یصوت ارتباط تیقابلبا  پاسخ و فراخوان زاتیتجه •

 یبحران و ياضطرار ،يعاد سطح سه در احضارها يبند تیاولو تیقابل •

 ناتمام ياحضارها مشاهده انکام •

 یتیریمد يها گزارشمشاهده و چاپ جهت  انه و چاپگریرااتصال به  تیقابل •

 ماریش اطالعات و سوابق بیجهت نما 1مارستانیت اتصال به سامانه اطالعات بیقابل •

                                                            
1 HIS: Hospital Information System  
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 بدون حضور در بخش ران،یتوسط مد یمارستانیب يها بخش ياحضارها تمام 1برخطنترل ک •

 

 

 يوتریامپک فراخوان ستمیسدو نمونه از    - 17 -6 شکل

  پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس یطراح و انتخاب يارهایمع و ضوابط  - 6 - 6

 ستمیس نوع انتخاب  - 1 - 6 - 6

 .شود انتخاب مارستانیب هر در ازین مورد ردکعمل به توجه با دیبا آن نصب محل و زاتیتجه ستم،یس نوع •

                                                            
1 Online 
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 یالملل نیب و یمل يها  استاندارد با مطابق دیبا آن يدار  نگهو  يبرداربهره طیشرا ستم،ینوع س انتخاب و یطراح •

  .شود انجام معتبر

 يها ستمیس و باشد محدود یمارستانیب يها تخت تعداد هک رود ارک به يموارد در دیبا متعارف يها ستمیس •

 .باشد نظر مورد يا برنامه نترلک هک شود استفاده يموارد در است رتریپذ  انعطاف یلک طور به هک يوتریپامک

 ياست دارا يتر دهیچیفراخوان پرستار پستم یه سک 1يزکمر پردازنده دستگاه لهیوس به شده نترلک یفرع ستمیس •

مار مورد استفاده یگر اطالعات مربوط به بیه و دیدارو، تغذ ين است براکاطالعات بوده و مم یابیره و بازیت ذخیقابل

 خواهد بود. يز ضروریچاپگر ن يها دستگاه ینیب شیها پ ستمین سیرد. در ایقرار گ

 یطراح ضوابط  - 2 - 6 - 6

 .شود گرفته نظر در است نکمم ریز شرح به ازین برحسب فراخوان نوع سه پرستار فراخوان ستمیس یک یطراح در

 یمعمول پرستار فراخوان ستمیس  - 1 - 2 - 6 - 6

 در. ردیگ یم قرار استفاده مورد يپرستار نانکارک و ماریب نیب یمعمول ارتباط منظور به ستمیس نوع نیا )الف

 و نوع دهنده نشان هک يگرید مشخصه ای يدارید عالمت یک دیبا ماریب جانب از ستمیس نیا شدن فعال صورت

ه به صورت یثان 3حداقل به مدت  یگنال صوتیس یک و شده ظاهر يپرستار ستگاهیا در باشد فراخوان محل

 یک و شود رارکت ییگو  تا زمان پاسخ یپالس صوت یک هیثان 10 هر یدر بازه زمان پس از آن و وسته پخش شدهیپ

 .شود روشن ماریب اتاق در نارک ای باال در چراغ

 روشن راهروها تقاطع در يگرید يها چراغ دیبا باشد متقاطع يها راهرو يدارا يپرستار واحد هک يموارد در )ب

 .شود

ن ی(در صورت وجود) ب دوطرفه یصوت ارتباط و شده قطع دیبا يداریشن عالمت يپرستار نانکارک پاسخ هنگام )پ

 یکد یمار بایخبر جنب تخت ب مهکدا جداشدن یابل کبرقرار شود. در صورت قطع  ينان پرستارکارکمار و یب

 فعال شود. يستگاه پرستاریدر اهشدار  گنالیس

و  ینیب شینه و درمان پیمعا يها اتاق یماران و در برخید جنب تخت بیستم باین نوع سیدر ا احضار مهکد )ت

 نصب شود.

                                                            
1 Central Processor-Controlled Subsystem 
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 ساده پرستار فراخوان   - 18 -6 شکل

 ياضطرار پرستار فراخوان ستمیس  - 2 - 2 - 6 - 6

. ردیگ یم قرار استفاده مورد اورژانس طیشرا در پرستار فراخوان منظور به ياضطرار پرستار فراخوان ستمیس )الف

 محل و نوع و آمده در صدا به يپرستار ستگاهیا در ررکم یصوت گنالیس یک ستم،یس نیا شدن فعال صورت در

 .شد خواهد روشن ماریب اتاق رونیب سر در چراغ و شده ظاهر گر شینما صفحه يرو بر نندهک درخواست

 روشن راهروها تقاطع در يگرید يها چراغ دیبا باشد متقاطع يراهروها يدارا يپرستار واحد هک يموارد در )ب

 .بود خواهد قطع قابل نندهک فراخوان ستگاهیا از فقط يداریشن و يدارید میعال. شود

 :ندک  یم فعال را ریز يها اتاق در شده  نصب يدارید میعال نیچن هم ،ياضطرار فراخوان ستمیس يساز فعال )پ

o زیتم ارک اتاق 

o فیثک ارک اتاق 

o دارو اتاق 

o زیتم رخت اتاق 

o 1هیتغذ ستگاهیا 

o زاتیتجه انبار 

 یششک سمانیمجهز به ر ياضطرار فراخوان پرستارزات یتجه يداراد یماران بایو دوش ب  ، توالت ییدستشو )ت

 صورت در ماریب هک يا گونه  به ،باشد داشته فاصله متر یسانت 15 شده ف تمامکد با یبا یششک سمانیر، باشد

 ).19-6(ل کش .ندک دایپ یدسترس آن  به نیزم بر افتادن

 

 یششک پرستار فراخوان   - 19 -6 شکل

                                                            
1  Nourishment Station 
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 ها  د و احضار گروهک فراخوان ستمیس  - 3 - 2 - 6 - 6

 لهیوس به )ي، بحران، آتش سوزيرینزاع و درگا، ید احک( ياضطرار استمداد فراخوان منظور به ستمیس نوع نیا )الف

 .ردیگ یم قرار استفاده مورد نانکارک

 و نصب شود: ینیب شیر پیشرح ز د بهینان باکارک ياضطرار دکفراخوان   مهکد )ب

o هر دو  يتوان برا یبه سهولت فراهم باشد م یه دسترسک ي(در مواردمار یهر تخت ب يباال درمه کد یک

 نان نصب نمود).کارک ياضطرار دکفراخوان   مهکد یکمار یتخت ب

o ون یزاسیاتترکژه، یمراقبت و ي، واحدهاينه و درمان اضطراری، معایعمل، بازهوش يها اتاق در مهکد یک

اتاق ، يا ص و درمان هستهیتشخ يها اتاق ،رشی، مناطق پذییسرپا یتست ورزش، جراح، یوگرافیقلب، آنژ

 مار.یص بیو ترخ يبردار ریتصو

 صدا به يپرستار واحد در يپرستار ستگاهیا در دیبا یصوت گنالیس یک ستمیس نیا يساز فعال صورت در )پ

 .شود روشن ماریب اتاق سردر چراغ و شده داده نشان دستگاه نیا يرو بر فراخوان محل و نوع و درآمده

 ینیب شیپ ها تقاطع در زین يگرید يها چراغ دیبا باشد متقاطع يراهروها يدارا يپرستار واحد هک يموارد در )ت

 .شود

 :ندک ر را فعالیز يفضاها و ها اتاق در يداریشن و يدارید میعال دیبا نیچن هم ستمیس يساز فعال )ث

o زیتم ارک اتاق 

o فیثک ارک اتاق 

o دارو اتاق 

o مارانیب کیپزش كمدار اتاق 

o زیتم رخت انبار 

o هیتغذ ستگاهیا 

o زاتیتجه انبار 

o درمان و نهیمعا يها اتاق 

o یحراست و نگهبان اتاق 

 اتکتدار استمداد بر مشتمل فراخوان ستمیس عمل، از قبل و یبازهوش يفضاها ژه،یو مراقبت يواحدها در )ج

 ز خواهد شد.یاز خارج واحد ن 1ياضطرار اتیح دیتجد يبرا

 به مجهز ازین مورد کمک و اضطرار نوع نمودن مشخص منظور به دیبا ها  گروه احضار و دک فراخوان ستمیس )چ

 .باشد یصوت ارتباط يبرا الزم اناتکام

 
                                                            
1 Emergency Code Resuscitation Alarm 
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  فراخوان ستمیس انواع  -  1 -6 جدول 

 ستمیس نوع
 فراخوان

  فراخوان ستمیس
 یمعمول پرستار

 فراخوان ستمیس
 ياضطرار پرستار 

 فراخوان ستمیس
 ها  گروه احضار و دک 

 ردکعمل نحوه

عالمت  یکد یمار بایستم از جانب بیس نیا
دهنده  نشانه ک يگریا مشخصه دی يدارید

ستگاه ینوع و محل فراخوان باشد در ا
 10 هر در زنگ  ی. نوعندکظاهر  يپرستار

 و  شود رارکت هیثان 3حداقل   به مدت هیثان
مار روشن ینار در اتاق بکا یچراغ در باال  یک

 .شود

 یکستم، ین سیصورت فعال شدن ا در
ه) در یرر (هر پنج ثانکم یصوت گنالیس

صدا در آمده و نوع و  به يستگاه پرستاریا
صفحه  يننده بر روک محل درخواست

رون یتور ظاهر شده و چراغ مربوط در بیمان
 .شد خواهد روشن ماریباتاق 

 یکستم ین سیا يساز صورت فعال در
در  يستگاه پرستارید در ایبا یصوتگنال یس

صدا درآمده و نوع و محل  به يواحد پرستار
زبور نشان دستگاه واحد م يفراخوان بر رو

 روشن ماریب اتاق سردر چراغ و شدهداده 
 .شود

  پرستار فراخوان و گنالیس يها  ستمیس انواع  - 7 - 6

 متعارففراخوان پرستار از نوع  ستمیس  - 1 - 7 - 6

 زاتیتجه  - 1 - 1 - 7 - 6

 باشد: ر یزات زیشامل تجهتواند  یم متعارففراخوان پرستار از نوع  ستمیس

 و گنالیس يها چراغ با ،يزیروم ای يوارید نوع از بخش، هر يپرستار زکمر در نصب يبرا يزکمر دستگاه •

 .زریب

و با  یگالب یشست يتور مخصوص براکانکار، بدون رله، مجهز به کماران از نوع تویخبر جنب تخت ب مهکد •

 .مارانیتخت ب يابل مخصوص براک

ار با کتو یششکهر بخش از نوع  یعموم يها ماران و توالتیب يها اتاق یخصوص يها توالت يخبر برا مهکد •

 .ر مربوط، وبدون رلهیشش و زنجکقالب 

 .ار شامل المپ خبر و رلهکدر داخل هر اتاق، از نوع تو ينصب در جنب در ورود يپاسخ برا مهکد •

 .راهرو در اتاق هر در نارک ای باال در نصب يبرا سردر چراغ •

 یگالب یشست يبرا مخصوص تورکانک به مجهز رله، بدون ،یبالش ریز نوع از مارانیب تخت جنب خبر مهکد •

 .مارانیب تخت يبرا مخصوص ابلک با و

  ردکعمل ستمیس  - 2 - 1 - 7 - 6

پاسخ در داخل اتاق و چراغ  مهکد يد المپ خبر رویخبر، با مهکد يها یدام از شستکصورت فشردن هر در :فراخوان

ز یدستگاه مزبور ن زرین شده، روشن و بییآن تع يها رو ه شماره اتاقک يزکدستگاه مر ين المپ خبر رویچن سردر و هم

 د.یدرآ اصد  به

 ).20-6(ل ک. شر باشدیپذ انکپاسخ، ام مهکدقطع  ید فقط از داخل اتاق فراخوان با فشردن شستیخبر با قطع: خبر قطع
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  خبر قطع دیلکنمونه  یک   - 20 -6 شکل

 يوتریامپکفراخوان پرستار از نوع  ستمیس  - 2 - 7 - 6

  زاتیتجه و لوازم  - 1 - 2 - 7 - 6

نقطه قابل  512ا ی 256، 128، 64 يها تین است با ظرفکمم يزکمر پردازندهدستگاه  :يزکمر پردازندهدستگاه 

 و هیاول یز اصلکمرا ریسات اتصال به یمارستان مورد نظر انتخاب شده و قابلیت و وسعت بیمتناسب با ظرف يگذار آدرس

 بهها،  از مدل یتواند در برخ یم ن دستگاهیا نیچن هم .باشد مربوط یگوش و الزم يها دیلک ،گر شینما با همراه هیثانو

 .شود مجهز زین یبیج فراخوان و چاپگر يها دستگاه

 تیقابل نیچن هم و نانکارک ياضطرار  کمک و ياضطرار ،يعاد شامل احضار نوع سه به مجهز است نکمم زکمرا نوع نیا

 .باشد مارستانیب )مترون( يت خدمات پرستاریریمد دفتر با يپرستار ستگاهیا نیب میمستق ارتباط يبرقرار

وار در ید يو قابل نصب رو مقاومار با صفحه کد از نوع تویفراخوان پرستار با ی: دستگاه فرع پرستار فراخوان یفرع دستگاه

 المپ خبر باشد. و روفنیکشامل بلندگو، م حداقل ار پرستاران هر بخش بوده وکاتاق 

قابل  ا از نوعی/و مقاومار با صفحه کن است از نوع توکمم مارانیخبر جنب تخت بمه کد : مارانیخبر جنب تخت ب مهکد

تور کانکقطع خبر، المپ خبر،  یفرمان، شست رله شامل ها مهکد  نیباشد. ا ماریب ا قفسه جنب تختیوار ید ينصب رو

د یز بایالمه محرمانه بوده و طرح آن نکد میلک و روفن تمام جهته، بلندگویکابل، مکبا  یگالب ینصب شست يمخصوص برا

با  یراحت خود، به يبدون باال بردن صداا ی یت اضافکا انجام حریمار بتواند بدون بلند شدن از تخت یه بکباشد  يطور

مجهز به  یربالشیز یمار و شستین است از انواع پنل جنب تخت بکن ممیچن خبر هم مهکدرد. یز پرستاران تماس بگکمر

 ).21-6(ل ک. شروفن باشدیکت احضار و مید احضار، المپ اعالم وضعیلک



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
354 

 

 مارانیب تختمه خبر جنب کد   - 21 -6 شکل

ار، بدون رله و المپ خبر با ک، تویششکد از نوع یها با سیسرو مه فراخوان درکد: یبهداشت سیسرو در فراخوان مهکد

. هر بخش باشد یعموم يها ا توالتیماران، یب يها اتاق یخصوص يها وار در داخل توالتید يو قابل نصب رو مقاومصفحه 

 ).22-6(ل کش

 

 یبهداشت سیسرو در فراخوان مهکد   - 22 -6 شکل

وار ید ي، و قابل نصب رومقاومار، با صفحه کن است از نوع روکها مم سیسرو  پاسخمه کد: یبهداشت سیسروپاسخ  مهکد

 .است خبر قطع یشست و خبر المپ بوده و شامل رله فرمان، یعموم سیسروا یدر داخل اتاق  يجنب در ورود

ار، با حباب برجسته قابل کمه تویا نیار کد از نوع روی: چراغ سردرها و تقاطع راهروها باراهروها تقاطع و سردرها چراغ

باشد و شامل دو عدد المپ، ا تقاطع راهروها ی/هر اتاق در راهرو و ينار در ورودکا یت از هر طرف و قابل نصب در باال یرو

مه خبر کاعالم خبر، با د يبه رنگ قرمز برا يگریمار و دیمه جنب تخت بکاعالم خبر، با د يد برایبه رنگ سف یکی

 س باشد.یسرو

 یکد یفراخوان با يها ستمیاز س یکبرق به هر  يرویه نیو تداوم تغذ یبانیمنظور پشت : به(UPS)برق بدون وقفه  منبع 

 از دهم فصل درشده   هیارا یبرابر ضوابط و مشخصات فنها و  ستمیاز س یکاز هر یستم برق بدون وقفه متناسب با نیس

 ه در نظر گرفته شود.ین نشریا اول جلد
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 ستمیس ردکعمل  - 2 - 2 - 7 - 6

شده  خبر نصب يها  مهکد انواع از یکصورت فشاردادن هر در مار:یخبر جنب تخت ب مهکدله یوس فراخوان به )الف

سردر، چراغ تقاطع راهروها،  چراغ دیخبر، المپ سف مهکدد المپ خبر، یها، با از اتاق یکمار، در هر یجنب تخت ب

گنال یو سفراخوان پرستار روشن شده  یو المپ خبر دستگاه فرع رفراخوان پرستا يزکالمپ خبر دستگاه مر

 .پخش شودز، یخبر فراخوان پرستار ن یو دستگاه فرع يزکدستگاه مر یصوت

ا فشاردادن ی یششک یشست سمانیر دنیشک : در صورتیبهداشت سیسروخبر  مهکدله یوس فراخوان به )ب

خبر، المپ قرمز چراغ سردر، چراغ  مهکدد المپ خبر، یبا یبهداشت يها سیسرواز  یکخبر در هر  يفشار یشست

فراخوان پرستار روشن شده  یو المپ خبر دستگاه فرع رفراخوان پرستا يزکتقاطع راهروها، المپ خبر دستگاه مر

 .پخش شودز، یخبر فراخوان پرستار ن یو دستگاه فرع يزکدستگاه مر یگنال صوتیو س

 ی، با فشاردادن شستهننده، پس از مراجعه به محل مربوطک ا توالت فراخوانید فقط از داخل اتاق یخبر با قطع  خبر: قطع

 ر باشد.یپذ انکقطع، ام

 پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس زاتیتجه ساخت یفن مشخصات   - 8 - 6

 ر است:یشرح ز به UL 1069گنال و فراخوان پرستار براساس استاندارد یس يها ستمیساخت س یمشخصات فن نیتر عمده

 محفظه ای پوشش  - 1 - 8 - 6

 يبردار بهره دوران یاحتمال يها بیآس و صدمات برابر در هک انتخاب شود ينحو  به دیبا زاتیتجه نیا محفظه )الف

 .باشد یافک دوام و امکاستح يدارا

 با تماس احتمال هک شود دهیپوش يا گونه  به دیبا پرستار فراخوان زاتیتجه یکیترکال يها قسمت تمام )ب

 مانند است يضرور ستمیس ردکارک يبرا هک ییبازشوها. ابدی اهشک حداقل به يبند قیعا فاقد دار برق يها بخش

 .ده باشدید پوشینبا آن مانند و زهایپر يریقرارگ محل ای ها، يهاد اتصال محل

 :است ریز شرح به آن جنس متناسب با ها دستگاه پوشش ضخامت) پ

o 2-6(مطابق جدول( .است یختگیه جنس پوشش از نوع فلز رک يموارد در(( 

  یختگیاز نوع فلز ر ها دستگاه پوشش ضخامت  -  2 -6 جدول 

 يگر ختهیر فلز
mm)( 

 است)یکتحت فشار (دا يگر ختهیر فلز
mm)( 

 ابعاداربرد، ک

2/3  6/1   متر یلیم 152 از تر شیب يابعاد نداشتن و تر مک ای مربع متر یسانت 155 مساحت 
2/3  4/2  متر یلیم 152 از  ترشیب يابعاد داشتن ای مربع متر یسانت 155 از شیب مساحت 

4/6  4/6  شده رزوه لولهاتصال  

2/3  2/3  نشده رزوه لولهاتصال  
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o  3-6(مطابق جدول (است يه جنس پوشش از نوع ورق فلزک يموارد در((: 

  محفظه يورق فلز ضخامت  -  3 -6 جدول 

 )(mm جعبه ابعاد ثرکحدا
 
 
 
 
 

 )(mm ضخامت حداقل
 
 
 

 فوالد
  ومینیموآل ای برنج

 شکرو بدون زهیگالوان مساحت یخط ابعاد
 متر  یلیم متر  یلیم متر  یلیم مربع متر  یسانت متر  یلیم

305 584 86/0  81/0  14/1  
610 2322 14/1  07/1  47/1  

1219 7742 42/1  35/1  91/1  

1524 9678 78/1  70/1  41/2  

 10/3 36/2 46/2 9678ش از یب 1524ش از یب
 

o يفوالدد معادل ورق یآن با یکیانکام مکاست، حداقل استح يرفلزیغ  انواع از پوشش جنس هک يموارد در 

 .باشد ) 3-6( جدول

 یگرفتگ برق برابر در حفاظت  - 2 - 8 - 6

د یبا ردیگ یم قرار دسترس در اپراتور لهیوس به سیسرو و ریتعم هنگام در هک زاتیتجه و ها دستگاه از ییها قسمتحفاظت 

شده در  انیزات الزامات بیت دستورالعمل سازنده تجهینشود و ضمن رعا یگرفتگ برقخطر  منجر به هکباشد  يبه نحو

 رد.یه مد نظر قرار بگین نشریا یکجلد  12فصل 

 یخوردگ و یزدگ زنگ برابر در حفاظت  - 3 - 8 - 6

ا با پوشش یانتخاب شود  یو خوردگ یزدگ د از مواد مقاوم در برابر زنگیزات بایمورد استفاده در تجه يفلز قطعات

 محافظت شود. یمناسب در برابر خوردگ

 زاتیتجه نیزم اتصال  - 4 - 8 - 6

 جداگانه  میس ای نالیترم به مجهز دیبا یمارستانیب گنالیس يها  ستمیس و پرستار فراخوان ستمیس زاتیتجه )الف

 .باشد متصل قابل تماس يرسانا يها قسمت تمام به دیبا اشاره مورد میس ای نالیترم. باشد نیزم اتصال يبرا

 يهاد چیه و بوده زرد/سبز دوگانه رنگ به دیبا زاتیتجه نیزم اتصال در استفاده مورد قداریعا يها يهاد رنگ )ب

 .باشد هیتغذ  يهاد مقطع سطح با برابر حداقل دیبا ها يهاد  نیا مقطع سطح. نشود مشخص رنگ نیا به يگرید

 و بوده یژگیو دو هر با ای دارافکش ای گوش شش نوع از دیبا زاتیتجه نیزم اتصال نالیترم يبرا نظر مورد چیپ) پ

 قطع دستگاه، يدارنگه و ریتعم هنگام در هک شود واقع یمحل در دیبا ها چیپ نیا. باشد /زردسبز رنگ به آن سر

 .نباشد محتمل آن برداشت و اتصال
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  ها ستمیس ياجزا  - 5 - 8 - 6

 :است ریز موارد شامل پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس ياجزا

 یچاپ يمدارها برد  - 1 - 5 - 8 - 6

 رد.ی، ساخته و مورد آزمون قرار گیمعتبر طراح یالملل نیب ياستانداردها بر اساسد یبا یچاپ يبرد مدارها

 ها چیپ  میس  - 2 - 5 - 8 - 6

 .باشد مقاوم رطوبت جذب برابر در دیبا آن مانند و ترانسفورماتورها ها، رله ها، چیپ میس قیعا) الف

 .ندارددر برابر جذب رطوبت  يساز از به  مقاومین 1کیال يها میس )ب

 دهایلک  - 3 - 5 - 8 - 6

 و ولتاژ از دینبا يبردار بهره مختلف طیشرا در پرستار فراخوان ستمیس در استفاده مورد يدهایلک بار تیظرف )الف

 .باشد تر مک ندک یم نترلک هک يمدار ینام انیجر

  د قطع شود.یلکتوسط  دینبان یاتصال زم يشده برا مشخص يهاد )ب

 .شود متصل باال ولتاژ يمدارها به دینبا ماریب اریاخت در يدهایلک )پ

 ها چیسرپ و ها المپ  - 4 - 5 - 8 - 6

 .باشد مناسب يبردار بهره طیشرا یتمام در نظر مورد مدار يبرا دیبا ها المپ و ها چیسرپ یاسم ولتاژ )الف

 به دیبا سونیاد هیپا يها چیسرپ یخارج پوسته چیپ ابد،ی یم اتصال باال ولتاژ مدار به ها چراغ هک يموارد در )ب

 دار برق  يها قسمت از یک چیه المپ ضیتعو هنگام ها، چراغ نیا در. شود متصل نیزم اتصال شده مشخص يهاد

 .باشد داشته قرار تماس معرض در دینبا يبند قیعا فاقد

 .باشد آن معادل ای زن کچشم دیسف ای قرمز رنگ به دیبا ياضطرار تیوضع اعالم يها المپ )پ

 قابل مربوط دستگاه ردنکباز بدون دیبا باشد نگرفته قرار بار) 100000( دوام آزمون مورد هک ییها المپ ) ت

 باشد. ضیتعو

 یحفاظت لیوسا  - 5 - 5 - 8 - 6

 نظر مورد اربردک مناسب دیبا ها دستگاه در استفاده مورد ارکخود يدهایلک و وزهایف هیپا وزها،یف  یان نامیجر )الف

 .باشد

                                                            
1 Film Coated 
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 زاتیتجه يانرژ نیتام یاصل يروین منبع یخروج مدار نمودن محدود يبرا هک وز،یف از ریغ یحفاظت لیوسا )ب

 باشد. 1یبازنشان تیقابل با ارکخود ای یدست نوع از دیبا رود یم ارک به مارانیب استفاده مورد

 يانرژ نندهک نیتام ترانسفورماتور در هک ضیتعو رقابلیغ انیاضافه جر حفاظت لهیوس یک یان نامیجر ثرکحدا )پ

 :باشد ریز رابطه مطابق دیبا رود یم ارک به محدود قدرت با نییپا ولتاژ مدار یک به

)6- 1( 100 𝑉𝐴
Vmaximum

≤   آمپر 5
 است. ثر ولتاژ مدارکحدا Vmaximumدر آن  هک

 تورهاکانک و زهایپر  - 6 - 5 - 8 - 6

 ای نیپ به مجهز و بوده مناسب استفاده مورد ینام ولتاژ و انیجر يبرا دیبا چندگانه يها نیپ يدارا يتورهاکانک و زهایپر

 .باشد آن  به اتصال قابل يهاد نیتربزرگ با برابر یتیظرف با نیزم اتصال تکنتاک

 2زیآو يها نترلک  - 7 - 5 - 8 - 6

 برابر در و شده ساخته بسته امالک صورت به و قیعا مواد جنس از دیبا مارانیب استفاده مورد زیآو يها نترلک )الف

 .باشدبوده و از نوع مقاوم در برابر انتشار شعله  مقاوم ضربه

سطح مقطع آن  حداقل و بوده الزم بار تیظرف يدارا دیبا ها نترلک نیا در استفاده مورد يها ابلک و ها میس )ب

 .مربع باشد متر  یلیم 13/0و  21/0، 32/0ب یرشته به ترت 11ش از یرشته و ب 10تا  6رشته،  5تا  1 يها يهاد يبرا

به نحو د یبا باشد،مناسب  3ژنیسکا از مملو يها طیمح در استفاده يبرا لوازم نیا پوشش هک يموارد در )پ

 شود. يگذار عالمت ياربرکن یا يبرا یمقتض

 ای قالب به مجهز صفحه یک يرو بر یمقتض نحو به دیباله ین وسی، ازیآو  نترلکدر هنگام عدم استفاده از  ) ت

 .ابدی استقرار دارندهنگه ینوع

 ترانسفورماتورها  - 8 - 5 - 8 - 6

 استقرار ماریب از مراقبت مناطق در هک نییپا ولتاژ ستمیس ياجزا يانرژ نیتام يبرا استفاده مورد يترانسفورماتورها

 یمس لدیش از استفاده با ها چیپ  میس ي. جدا سازباشد هیثانو و هیاول يمجزا يها چیپ میس با من،یا نوع از دیبا ابدی یم

 متر  یلیم 18/0 لکبا ضخامت  اکیم هیمناسب مانند دوال قیاستفاده از عا ای متر  یلیم 13/0 ضخامت حداقلبا  شده نیزم

 .شود  یانجام م ا مانند آنی

                                                            
1 Resettable 
2 Pendant Controls 
3 Oxygen Enriched Atmospheres 
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 دار  برق يها قسمت  - 6 - 8 - 6

 نقره، مانند یفلزات از و بوده الزم یانیجر تیظرف و یکیانکم امکاستح يدارا دیبا برق نایجر حامل قسمت هر )الف

 .باشد شده ساخته معادل ردکعمل با گرید مشابه مواد ای مس اژیآل مس،

 .ستین مجاز كمتحر و ثابت يها بخش نیب برق، انیجر انتقال يبرا آن مانند و لوال از استفاده )ب

 يبند قیعا  - 7 - 8 - 6

 بکیتر ،یکسرام از شده ساخته دار برق يها قسمت يجداساز ای استقرار يبرا استفاده مورد يبند قیعا مواد )الف

 از يارک طیشرا نیتر سخت در هک شود داده لکش يا گونه  به دیبا آن، معادل مواد ای سرد قالب بکیتر ،یکفنول

 .باشد برخوردار الزم مقاومت

ر سطح یز قیعا صفحه یک دیبا شود یم نصب شده نیزم يفلز سطوح يرو بر نالیترم يها كبلو هک يموارد در )ب

ر یدار محافظت نشده ز برق يها ير هادیسا با نالیترم يها چیپ تماس از مانع هک يا گونه  بهد شو داده قرار يفلز

 .شود مزبور سطوح

  يردکعمل يها زمیانکم  - 8 - 8 - 6

پوشش  یکا یمحفظه ضد گرد و غبار  یکتوسط  دیبا مشابه لیوسا گرید و رله د،یلک مانند يردکعمل ياجزا )الف

 معادل آن در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت شود.  یاختصاص

 .نشود ریبا هم درگ كمتحر يها  قسمت تا باشد داشته یافک تکحر يجا دیبا كمتحر يها قسمت )ب

 .نشود شل يارک طیشرا در هک شود یحاطر يا گونه  به دیبا آن مشابه يها قسمت و میتنظ يها چیپ )پ

 در هشد وارد يها تنش برابر در هک شود ساخته يا گونه به دیبا شود یم انداخته ارک به یدست هک ییها قسمت )ت

 .باشد مقاوم يارک طیشرا

 مناسب ردکعمل يدارا يارک طیشرا یتمام در هک شود ساخته يا گونه به دیبا یسیغناطترومکال لیوسا )ث

 .باشد یکیانکم و یکیترکال

  )ي(اضطرار هیثانو هیتغذ منبع  - 9 - 8 - 6

 ییه تواناکباشد  يا د به اندازهیآن با تیاست، ظرف يه مانند باتریه ثانویستم شامل منبع تغذیه سک یدر صورت )الف

ستم را یشده در دستورالعمل سازنده س مدت زمان اعالم يبرا دستگاه یثر توان اسمکدرصد حدا 10ن حداقل یتام

 دارا باشد.

در داخل محفظه  يه باترک یدر صورت ر شارژ شود ویفایتکدار بوده و توسط ر        ا منفذید از نوع بسته یها با يباتر )ب 

 د به صورت مداوم شارژ شود.یقرار دارد نبا ینترلکزات یتجه
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وجود داشته  يدار ر و نگهیات تعمیعمل ياجرا يبرا یافک يه فضاکباشد  يد به نحویها با يمحل استقرار باتر )پ

 باشد.

شده موجب  منتشر يها  ، گازيت دستورالعمل سازنده باتریه ضمن رعاکباشد  يد به نحویها با ينرخ شارژ باتر) ت

 ستم نشود.یزات سیر تجهیرد ساکاخالل در عمل

 محدود باشد.م با قدرت کد از نوع ولتاژ یشود، مدار با یاستفاده م 1ارک به آماده يها يباتر از هک يموارد در ث)

  مختلف يها قسمت نیب هصلاف  - 10 - 8 - 6

 نشده يبند قیعا يها قسمت نیچن هم و برق بدون  يفلز يها قسمت و نشده يبند قیعا دار برق يها قسمت نیب هفاصل

 .نباشد تر مک )4-6( جدول در شده هیارا ریمقاد از دیبا مخالف يها قطب با برق انیجر حامل

 ها دستگاه یداخل ياجزا مختلف يها قسمت نیب فواصل حداقل  -  4 -6 جدول 

 ولتاژ دامنه محل استفاده

 فاصله حداقل

 )(mm سطح يرو )(mm هوا در

   : پوشش وارید از فاصله
4/6 
7/12 

 
4/6 
7/12 

 300 تا 0 يگر ختهیر يفلز پوشش -
 300 تا 0 يفلز صفحه با پوشش -

   :ها نالیترم
2/3 
2/3 
4/6 
8/4 
4/6 
4/6 

 
8/4 
4/6 
5/9 
8/4 
4/6 
5/9 

 30 تا 0 نعام با
 150 تا 31 
 300 تا 151 
 30 تا 0 مانع بدون
 150 تا 31 
 300 تا 151 

 يها مجموعه
 :شده م بستهکمح

  
8/0 
2/1 
6/1 
4/2 

 
8/0 
2/1 
6/1 
4/2 

 30 تا 0 آمپر ـ ولت 100 ثرکحدا -

 آمپر ـ ولت 100 از شیب -
 30 تا 0
 150 تا 31
 300 تا 151

 : گرید يها قسمت

  
6/1 
2/3 
4/6 

 
2/3 
4/6 
5/9 

 30 تا 0
 150 تا 31
 300 تا 151

                                                            
1 Standby 
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  س و آزمونی، سرويدار ر و نگهیحفاظت هنگام تعم  - 11 - 8 - 6

 مانند و وزیف المپ، ضیتعو ،يدارنگه و ریتعم هنگام در هک كمتحر ای نشده يبند قیعا دار برق يها قسمت )الف

 آن با تماس از هک شود محصور ای دهیپوش يا گونه  به دیبا شود افراد به بیآس و صدمه موجب است نکمم آن

 .شود يریجلوگ

 شیب ولتاژ با  نشده يبند قیدار عا برق يها قسمت و سیازمند سروین قطعه یک نیب یخط فاصله هک يموارد در )ب

 مانع ،نوار از استفاده با الزم حفاظت دیبا باشد، متر یلیم 152 از  تر مک) میمستق ای یکپ ولت 4/42( موثر ولت 30 از

 در، متر یلیم 152 فاصله حداقل تیرعا يجا به است نکمم نیچن هم. شود نیتام و ینیب شیپ آن انندم ای قیعا

 از را دار برق يها قسمت تمام دستگاه، پوشش يرو بر كنترالیا ستمیس یک از استفاده با يدارنگه و ریتعم هنگام

 نصب دستگاه يرو به ریز شرح بهواضح، خوانا و بادوام  يها  هشدار با نوشته كپال یک هک نیا ای نموده خارج مدار

 :ردک

 »اطیاحت«

 »دینک جدا برق از را دستگاه سیسرو از قبل ،یگرفتگ برق از اجتناب يبرا«

  یکیترکال نظارت ستمیس  - 12 - 8 - 6

 در الکاش وجود و بوده یکیترکال نظارت ستمیس یک به مجهز دیبا پرستار فراخوان يها ستمیس یشک  میس )الف

 نترلک زکمر در ای يپرستار زکمر در نظر مورد مدار ییشناسا با و یصوت صورت به را ها ستمیس ياجزا و مدارها

 .الت حفاظت شده باشدکا در مقابل بروز مشی ندک اعالم

مناسب اعالم  یصوت گنالیاستفاده از س د بایبا يزکنترل مرکستم ید و سکستم اعالم یس يوزهایشدن ف قطع )ب

 شود.

  رپرستا فراخوان و گنالیس يها ستمیس آزمون  - 13 - 8 - 6

معتبر  ياز استانداردها یکیا ی UL 1069 استاندارد در شده هیارا ضوابط برابر دیبا پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس

 رد.یمشابه مورد آزمون قرار گ یالملل  نیا بی یمل

  يگذار نشانه  - 14 - 8 - 6

 از پس هک یمحل در به صورت واضح، خوانا و بادوام گنالیس دیتول دستگاه هر يرو بر دیبا ریز اطالعات  - 1 - 14 - 8 - 6

 يرو بر ای درج شود دستگاه يرو بر مایمستق دیبا اطالعاتن یا. شود يگذار نشانه باشد تیرو قابل یآسان به نصب

  .ردیگدر دسترس قرار  شود  یم مشخص يگذار نشانه در هک يا جداگانه كمدر
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 .دستگاه سازنده يا نشانه تجاری نام )الف

 .آن معادل ای خیتار دک و مدل شماره) ب

 .وات ای آمپر ولت برحسب یکیترکال مشخصات) پ

 .ابدی استقرار ینیمع تیموقع در دیبا دستگاه اگر نصب حیصح تیوضع)  ت

 .نار آن درج شودکد در فاصله مناسب یبا آن مانند و يریگ اندازه لیوسا دها،یلک ها، چراغ ردکعمل) ث

 .نار آن درج شود کدر فاصله مناسب  وزیف هیپا هر يرو بر وزیف یاسم انیجر ثرکحدا) ج

 نباشد الصاق دستگاه يرو هک یصورت در ،صدور خیتار و شماره رکذ با نصب یشک میس نقشه به ارجاع) چ

 ).شود درج هیتغذ منبع ای یاصل نالیترمجعبه  يرو بر دیبا يگذار (نشانه

 نظر مورد طیمح يبرا دیبا ردیگ یم قرار استفاده مورد ژنیسکا با شده یغن يها طیمح يبرا هک زیآو يها نترلک) ح

 شود. يگذار عالمت یمقتض نحوبه   UL 1069استاندارد در شده هیارا ضوابط برابر دیبا و باشد مناسب

 "انجام شود يا  دورهان به صورت یجر ینشت يریگ اندازه   تست !توجه"مشابه  یز عبارتیآو يها نترلکدر مورد ) خ

 .درج شود

 مشخص رنگ با آن مانند و »ياضطرار« عبارت درج با دیبا شود یم استفاده ياضطرار موارد يبرا هک ییدهایلک) د

زات متناسب با یر تجهیسا نیچن هم. شود يگذار  عالمت ماندگار صورت به و تیرو قابل محل در) قرمز حای(ترج

 .شود يگذار  عالمت دیبا زینرد آن کارک

 يگذار عالمت دیبا باال ولتاژ يها میس است، متفاوت يها  با سطح ولتاژ يهاد يحاو  ابلک مجموعه هک يموارد در) ذ

 .شود مشخص یشک میا در نقشه سی

شود  یمعرض پاشش آب نصب مه در کمشابه  يها طیا محیمنظور استفاده در حمام  ه بهکزات یتجه يبر رو ) ر

  .شود درج "دوش محل"مشابه  ید عبارتیبا

 وزیف يدارا هک ییها  محفظه يبرا "دییبدون برق نما سیقبل از سرو" و "یخطر برق گرفتگ" ينشانه گذار ) ز

 .در نظر گرفته شود هستند

 .نرود نیب از استفاده، و نندهک زیتم مواد براثر و بوده یمیدا صورت به دیبا ها يگذار عالمت تمام  - 2 - 14 - 8 - 6

 برخوردار آن نهیزم و حروف رنگ نیب الزم زیتما از و بوده خوانا و واضح امالک دیبا ها يگذار عالمت تمام  - 3 - 14 - 8 - 6

   .باشد
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  يافزار  نرم نترلک با پرستار احضار زاتیتجه و ها ستمیس  - 15 - 8 - 6

 اتیلک  - 1 - 15 - 8 - 6

 بخش نیا در »يافزار  نرم نترلک« عبارت. است شده  رهیذخ برنامه با گنالیس مولد زاتیتجه و ها ستمیس شامل الزامات نیا

 براساس را ستمیس یخروج گنالیس و شده اجرا ررکم و یمتوال صورت به هک شود یم اطالق ییها دستورالعمل مجموعه به

 اطالعات، ثابت، ای گذرا ي  حافظهتوسط  هک دارد اشاره یاتیعمل به »شده رهیذخ« عبارت. ندک یم نییتع يورود گنالیس

 .شود  یم يدارنگه آن مانند و تیوضع دستورالعمل،

 يردکعمل رییتغ هرگونه و شود یم نییتع افزار سخت لهیوس به آن ردکعمل برنامه هک گنالیس مولد يها دستگاه -يادآوری

 .ستین بخش نیا الزامات شامل دارد يافزار سخت اصالح به ازین

 برنامه نترلک و یدسترس  - 2 - 15 - 8 - 6

  ياربرک يراهنما در آن  دستورالعمله ک یصورت به باشد رییتغ قابل نندهک استفاده توسط دیبا ردکعمل برنامه )الف

 نییتع شامل يزیر  برنامه تیقابل. باشد يگذار قابل صحه یر احتمالییپس از تغ آن ردکعمل و شده هیارا سازنده

اطالعات به  يمار برمبنایب يقابل انجام برا کیموارد پزش نوع نییتع و گنالیس تیمتناسب با نوع و اولو هايورود

 يها داده مانند یاضاف يها یخروج و يورود اطالعات شامل است نکمم گریر دکمورد قابل ذ. باشد آندست آمده 

 .باشد زین مارانیب پرونده به مربوط

 در) ی(اصل يزکمر روپروسسوریکم هک يموارد در ،يافزار قسمت نرم يدارا نترلک ستمیس از یبخش عنوان به )ب

 گنالیس یک هیثان 90مدت در دیبا شود الکاش دچار نظر مورد برنامه ياجرا در يزکمر ستگاهیا ای نترل،ک واحد

 .ندک اعالم را الکاش وجود و شده فعال يداریشن

 يها برنامهح یصح ياجرا عدم صورت در هک شود یطراح يا گونه به دیبا پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس )پ

 .نشود اختالل دچار ستمیس یاصل ردکعمل یفرع

ه بتوان کباشد  یاناتکد مجهز به امیستم بایشود، س یره میذخ 1داریناپا حافظه در برنامه اطالعات هک يموارد در )ت

 يا به گونه یستیار رفته باکزات به یروش مورد استفاده و تجه. ردکو اجرا  يمجددا در حافظه بارگذاربرنامه را 

ن یچن . همشود يگذارراربر) مجددا در حافظه باک يو اطالعات ورود ییامل (برنامه اجراکه برنامه به طور کباشد 

شده  وارد ياربرک يها از تمام دادهر ییر قابل تغیو غ یمینسخه دا یکه بتوان کباشد  یاناتکام يد دارایستم بایس

 جاد نمود.یبه آن را ا

 .شود یم آن اطالعات رفتن نیب از باعث برق قطع هک است يا حافظه داریناپا حافظه )ث

                                                            
1 Volatile Memory 
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 يبردار بهره زمان طول ه درکد یاستفاده نما يساز رهیاز روش ذخ دینبا »ت« بند در مندرج طیشرا با مطابقت )ج

حفاظت  يارکط یموجود در اتمسفر مح يها یآلودگ برابر در و داشته قرار مداوم كاستهال معرض در يعاد

 .باشد نشده

  و فراخوان آوابر يها ستمینصب س يها و روش اصول  - 9 - 6

 اتیلک  - 1 - 9 - 6

 و یصوت نکدرباز يها ستمیمورد استفاده در س ابلکم و یمحافظ، س لولهمربوط به  یعموم یفن مشخصات  - 1 - 1 - 9 - 6

ه ین نشریا اول جلد در شده هیارا ضوابط با دیبا آن ییاجرا يارهایمع نیچن هم و پرستار فراخوان و گنالیس ،يریتصو

  .ندک مطابقت

، افت ولتاژ يهادسطح مقطع ، یان مصرفیمربوط به مدارها و لوازم قدرت مانند شدت جر یمقررات عموم  - 2 - 1 - 9 - 6

 و مانند آن ین حفاظتیحفاظت مدار، اتصال زم ،ی، روش نصب، درجه حفاظتیطیط محیشرا، یمجاز، اثر عوامل خارج

 .است نافذ زین یمارستانیب پرستار فراخوان و گنالیس ،يریوو تص ین صوتکدرباز يها ستمیس يدر مورد مدارها

 فراخوان و گنالیس يها ستمیس مورد در »زاتیتجه نیزم اتصال« و »یگرفتگ برق برابر در حفاظت« يبرا -يادآوری

 .شود رجوع 4-8-6 و 2-8-6 يبندها به پرستار

ت یبا رعا دیبا پرستار فراخوان و گنالیس ،يریو تصو ین صوتکدرباز يها ستمیس یشک ابلکا ی یشک میس  - 3 - 1 - 9 - 6

  ه اجرا شود.ین نشریشده در ا انیب یت سازنده و در نظر گرفتن الزامات عمومکدستورالعمل شر

 .شود انجام آن سازنده تکمطابق با دستورالعمل شر دیبا ستمیس هر يها يهاد تعداد و قطر نوع، انتخاب  - 4 - 1 - 9 - 6

 يها لوله ازطور مستقل  بهدام کهرد یبا پرستار فراخوان و گنالیس ،يریو تصو ین صوتکدرباز يمدارها  - 5 - 1 - 9 - 6

 مجزا باشد.   يم بندیتقس يد دارایبا کت و ترانکستم دایاستفاده از س صورتا در یند کعبور گانه اجد محافظ

ه و کت یکم) به صورت ینترل پنل تا جعبه تقسکگر (مانند ینقطه اتصال تا نقطه د یکد از یها با  يهاد تمام  - 6 - 1 - 9 - 6

 باشد.  یزدگبدون 

 استاندارد انجام شود. يها نالیترم لهیوس به و میتقس يها جعبه داخل در دیبا گرید یک به ها میس اتصال  - 7 - 1 - 9 - 6

 ).23-6(ل کش
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 یچیپ -يا شانه نوع میتقس جعبه   - 23 -6 شکل

ام کنان از صحت و استحیاطم يشده و برا يعالمت گذار نالیترم در گرفتن قرار از قبل دیبا ها  يتمام هاد  - 8 - 1 - 9 - 6

 ).24-6(ل کش. م مناسب استفاده شودید از سرسیها با میس يافشان در ابتدا و انتها يها  میس   اتصال

 

  یپرس میسرس نمونه کی   - 24 -6 شکل

 وارد یبیآس  يهاد يها  رشته به هک يبه نحو) نک لختم ی(س مخصوص ابزار از استفاده با دیبا ها يق هادیعا  - 9 - 1 - 9 - 6

 .برداشته شود نشود

 وصل و اتصاالت جادیا يبرا میس از متر یسانت 15 دیبا حداقل يدیلک قسمت هر در و یخروج نقطه هر در  - 10 - 1 - 9 - 6

 .شود داده عبور قسمت ای نقطه آن از اتصال بدون میس هک آن مگر شود گرفته نظر در مربوط يها دستگاه و لیوسا

 يها طیمح در هکپرستار  فراخوان و گنالیس ،يریتصو و یصوت نکدرباز يها ستمیس یشک میس لوازم  - 11 - 1 - 9 - 6

 درون به رطوبت و آب نفوذ از تا باشد یشک میس نوع با متناسب استاندارد اتصاالت به مجهز دیبا رود یم ارک به مرطوب

 نیا در استفاده مورد لوازم تمام. شود يریجلوگ آن مانند و زهایپر دها،یلک ها، جعبه مانند زاتیتجه ریسا و ها لوله

 :باشد ریز شرح به حفاظت هدرج يدارا حداقل دیبا ها طیمح

باشد (مقاوم  44IPدرجه حفاظت  يد حداقل دارایبا كنمنا يها طیزات مورد مصرف در محیلوازم و تجه )الف

 در برابر ترشح آب).
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درجه حفاظت  يد حداقل دارایها با و خارج ساختمان مرطوب يها طیزات مورد استفاده در محیلوازم و تجه )ب

45IP   .(مقاوم در برابر آب تحت فشار) باشد 

 یصوت يها  نکدرباز  - 2 - 9 - 6

 يورود در جلو پنل مجموعه  - 1 - 2 - 9 - 6

 ییاجرا يها نقشه يرو بر يمعمار يها نقشه براساس دیبا يورود در جلو پنل مجموعه نصب قیدق محل )الف

 يورود در جنب در دیبا معموال ها پنل  نیا. دیدرآ اجرا مرحله به بیتصو از پس و شود مشخص یارگاهک یلیتفص

 .شود نصب شده تمام فک از متر یسانت 145 ارتفاع در و مجاور وارید يرو قفل طرف در و ساختمان

مانند برف و باران محفوظ  یعیه در برابر عوامل طبکنصب شود  ید در محلیبا يمجموعه پنل جلو در ورود )ب

انتخاب  45IPد برابر با یرد حداقل درجه حفاظت آن بایگ یا باران قرار میه در معرض نفوذ آب ک یباشد و در صورت

 آب محافظت شود. ذدر برابر نفو مناسب  نحو بهابل به درون جعبه کشود و محل ورود 

 هک شود نصب ينحو به دیبا ها جعبه  نیا. باشد مناسب نظر مورد اربردک يبرا دیبا يورود پنل جعبه جنس )پ

 .ردیگ قرار وارید شده تمام سطح با تراز  هم پنل و شود مکمح مستقلطور  به محافظ لوله به اکات بدون

 یصوت یگوش  - 2 - 2 - 9 - 6

 در است نکمم ای شود یم نصب يوارید صورت به معموال واحدها داخل در هک یصوت یگوش دستگاه نصب قیدق محل

 يرو بر مبلمان و زاتیتجه استقرار به توجه با و يمعمار يها نقشه براساس دیبا ابدی استقرار يزیروم صورت به یالب

 صورت به ها دستگاه نیا هک يموارد در. شود اجرا بیتصو از پس و شود مشخص یارگاهک یلیتفص ییاجرا يها نقشه

 .باشد شده تمام فک از متر یسانت 110 دیبا نصب ارتفاع شود، یم نصب يوارید

 قیدق محل شود، یم استفاده) یز نگهبانکت (مریت امنیریمد دستگاه از هک نگهبان يدارا يها ساختمان در -يادآوری

 مشخص یلیتفض ییاجرا يها نقشه يرو بر یالب زیم دمانیچ به توجه با و يمعمار يها نقشه براساس دیبا آن استقرار

 .شود اجرا بیتصو از پس و شده

 يریتصو يها  نکدرباز  - 3 - 9 - 6

 يورود در جلو پنل مجموعه  - 1 - 3 - 9 - 6

 ییاجرا يها نقشه يرو بر يمعمار يها نقشه براساس دیبا يورود در جلو پنل مجموعه نصب قیدق محل )الف

 يورود در جنب در دیبا معموال ها پنل  نیا. دیدرآ اجرا مرحله به بیتصو از پس و شود مشخص یارگاهک یلیتفص

 .شود نصب شده تمام فک از متر یسانت 145 ارتفاع در و مجاور وارید يرو قفل طرف در و ساختمان
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مانند برف و باران محفوظ  یعیه در برابر عوامل طبکنصب شود  ید در محلیبا يمجموعه پنل جلو در ورود )ب

انتخاب  45IPد برابر با یرد حداقل درجه حفاظت آن بایگ یا باران قرار میه در معرض نفوذ آب ک یباشد و در صورت

 آب محافظت شود. ذدر برابر نفو مناسب نحو بهابل به درون جعبه کشود و محل ورود 

 شود نصب ينحو به دیبا ها جعبه  نیا. باشد مناسب نظر مورد اربردک يبرا جنس نظر از دیبا يورود پنل جعبه )پ

 .ردیگ قرار وارید شده تمام سطح با تراز  هم پنل و شود مکمح مستقلطور  به محافظ لوله به اکات بدون هک

 يریتصو یگوش  - 2 - 3 - 9 - 6

 در است نکمم ای شود یم نصب يوارید صورت به معموال واحدها داخل در هک يریتصو یگوش دستگاه نصب قیدق محل

 يرو بر مبلمان و زاتیتجه استقرار به توجه با و يمعمار يها نقشه براساس دیبا ابدی استقرار يزیروم صورت به یالب

 صورت به ها دستگاه گونه نیا هک يموارد در. شود اجرا بیتصو از پس و شود مشخص یارگاهک یلیتفص ییاجرا يها نقشه

 .باشد شده تمام فک از متر یسانت 145 دیبا نصب ارتفاع شود، یم نصب يوارید

  پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس  - 4 - 9 - 6

 يبردار بهره و نصب يها دستورالعمل و ها نقشه  - 1 - 4 - 9 - 6

 حداقل يحاو يبردار بهره و نصب يراهنما دفترچه یک يدارا دیبا پرستار فراخوان و گنالیس ستمیس هر )الف

 :باشد ریز اطالعات

o ابدی استقرار يا ژهیو تیوضع در دیبا ها دستگاه هک يموارد در: دستگاه هر نصب يها نقشه و دستورالعمل ،

 .شود مشخص دستگاه يرو بر يگذار نشانه با ای نصب دستورالعمل در دیبا

o ها دستگاه يبررو ینترلک لیوسا قرارگرفتن محل. 

o ینترلک يها دیلک از یک هر ردکعمل شرح. 

o ها دستگاه از استفاده یچگونگ گام  به  گام روش. 

o ها دستگاه يا  دوره يدارنگه و سیسرو يبرا  هیتوص. 

o ها دستگاه سیسرو و ياربرک يبرا یمنیا مالحظات. 

o مدارها نقشه. 

o مدارها ردکعمل شرح. 

. باشد نصب یشک میس نقشه چند ای یک يدارا دیبا مورد به بسته گنالیس واحد ای پرستار فراخوان ستمیس هر )ب

 شود یم هیارا جداگانه صورت به هک یصورت در و شود الصاق یاصل نترلک دستگاه  به دیبا ادشدهی يها نقشه ای  نقشه

 ارجاع مربوط يها نقشه ای نقشه به و شده يگذار عالمت یاصل نترلک يرو بر آن صدور خیتار و نقشه شماره دیبا

 .شود داده
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 و ها ابلک و ها میس اتصاالت محل از آن معادل ای يریتصو ينما یک يدارا دیبا نصب یشک میس نقشه )پ

 .باشد سانیک دیبا نقشه و دستگاه يرو بر ها نالیترم شماره. باشد مربوط يها نالیترم

 یشک میس نقشه يرو بر شود یم برقرار ها دستگاه نصب هنگام آن اتصاالت هک ییمدارها يبرا دیبا ریز اطالعات )ت

 : شود درج نصب

o ای نالیترم یکو  يورود برق یمصرف توان ای انیجر ثرکحدا و انسکفر ولتاژ، مقدار:  یه اصلیمدار تغذ 

 .شود مشخص دیبا نیزم يهاد اتصال يبرا میس

o تعداد ثرکحدا شامل ماریب به متصل يها دستگاه هیتغذ يمدارها: ماریب به متصل يها دستگاه يمدارها 

 داده نشان و مشخص دیبا شود متصل است نکمم نظر مورد مدار به هک يبار ثرکحدا و اتصال قابل يواحدها

 .شود

o گنالیس و پرستار فراخوان يها ستمیس يبرا مشخص طور به هک ییمدارهاز: یآو ینترلک لیوسا يها مدار 

 رکذ با شود یم متصل آن به هک یدستگاه نوع هک شود يگذار نشانه يا گونه به دیبا است شده گرفته نظر در

 و یمصرف توان ای انیجر ولتاژ، شامل آن یکیترکال يها یژگیو ای شود مشخص آن يسر شماره و دستگاه نوع

 .شود رکذ انسکفر

 استفاده يا ژهیو يابزارها از محدود توان با نییپا ولتاژ يمدارها يها نالیترم به اتصال يبرا هک يموارد در )ث

 .شود رکذ نصب يها دستورالعمل در دیبا استفاده مورد ابزار نوع شود، یم

 يبرا ستمیس در مجاز راتییتغ جادیا يبرا شود، یم نترلک برنامه با ها دستگاه ای ها ستمیس هک يموارد در )ج

 يراهنما دفترچه هک نیا ای شود ینیب شیپ ستمیس نصب يها دستورالعمل در ییمجزا بخش دیبا يعاد يبردار بهره

 .شود گرفته نظر در منظور نیا يبرا يا جداگانه

 یشک میس ستمیس اتصاالت  - 2 - 4 - 9 - 6

 پرستار فراخوان و گنالیس ستمیس زاتیتجه در استفاده مورد اتصال يها میس و ها نالیترم بار تیظرف )الف

 .شود انتخاب نظر مورد دستگاه انیجر و ولتاژ با متناسب دیبا مارستانیب

 در و شود دهیشک باال ولتاژ يها يهاد از مجزا دیبا مک ولتاژ يها يهاد برق، انیجر نشت از يریجلوگ منظور به )ب

 .شود جدا گرید یک از الزم موانع احداث با دیبا شود یم دهیشک مجرا ای انالک یک در هک يموارد

 زاتیتجه و لوازم استقرار  - 3 - 4 - 9 - 6

 برابر در هک ابدی استقرار خود يجا در يا گونه به دیبا پرستار فراخوان و گنالیس يها ستمیس زاتیتجه و لوازم )الف

 دهد اهشک را) 1-6( جدول در شده نییتع فواصل حداقل ای/و سازد مختل را آن ردکعمل هک یچرخش ای شدن شل

 .باشد مقاوم
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 باشد آن استقرار محل در دستگاه ای لهیوس یک چرخش از يریجلوگ لهیوس تنها دینبا سطوح نیب كاکاصط )ب

 .شود  یم استفاده هیپا یک با کوچک لوازم نصب يبرا یقفل واشر از در آن هک يموارد در مگر

 دارندهنگه سطح یک يرو بر دیبا اتصال يها نالیترم نیچن هم و نشده يبند قیعا دار برق يها قسمت تمام )پ

 شده نییتع ریمقاد به نسبت مختلف ياجزا نیب فواصل تا شود نصب كاکاصط ا برکات از ریغ يا وهیش به ثابت طور به

 يبردار بهره مدت طول در آن شده میتنظ فواصل هک شود ساخته يا گونه به دیبا ها تکنتاک مجموعه. ندکن رییتغ

 .ندکن رییتغ
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 دامنه پوشش  - 1 - 7

 یساختمان يها پروژه يو اجرا یها در طراح اربرد آنکو  یصوت يها ستمیس ییو اجرا یعموم ین فصل مشخصات فنیدر ا

 يها ، ساختمانيادار يها ها، مصالها، مساجد، ساختمان ومیچند منظوره، استاد يها اتر، سالنئت یآمف يها ل سالنیاز قب

ر یگر و ساید یکبا  یصوت يها ستمین ارتباطات انواع سیچن شود. هم یم یمعرف یونکمس يها ناساختم و يتجار

 است. ح شدهیتشر 3یتیستم امنیو س 2ت ساختمانیریستم مدی، س1قیستم اعالم حریل سیها، از قب ستمیس

 ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 7

 یز صوتیتجه - 2-1 - 7

audio equipment 
، يساز  رهیت، ذخیل، پردازش، تقویافت، تبدیات دریاز عمل یکه هرک یکیانکترومکا الی یکیترونک، الیکیترکال یدستگاه

 دهد.  ید و انتشار صدا را انجام میتول  باز

 زینو - 2-2 - 7

noise 
مطلوب  يا صدای یکیترکگنال الینار سکه در کمطلوب   ا نایخواسته   نا یکیوستکا آی یکیترکنامنظم الا یمنظم نوسان 

 ند.ک  یجاد اختالل میا

 اعوجاج - 2-3 - 7

distortion 
 گنال صوت.یس ل موجکناخواسته ش رییتغ

 شدت فشار صوت - 2-4 - 7

sound pressure level (SPL) 
 .الکپاسرو یکم 20معادل  ییا آستانه شنوای مرجع یبه فشار صوت نیمع ینسبت فشار صوت تمیلگار

 تلفات انتقال - 2-5 - 7

transmission loss 
 .یمنبع صوت یکبا فواصل مختلف از ان کدو م نیفشار صوت ب شدت اختالف

                                                            
1 Fire Alarm System 
2 BMS: Building Management System  
3 Security System 
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 زان جذبیم - 2-6 - 7

absorption ratio 
 شود.  یل میتبد ییگرما يسطح به انرژ یکبا  یه در اثر برخورد موج صوتکصوت  يانرژاز  یبخشا یب، درصد یضر

 روفونیکم - 2-7 - 7

microphone 
 ند.ک یل میتبد یکیترکال يها گنالیسرا به  یه نوسانات صوتک کیوستکتروآکالمبدل 

 یقطب يالگو - 2-8 - 7

polar pattern 
 ط اطراف آن.یمختلف در مح يایروفن از زوایکم یکله یبه وس یافت امواج صوتیدر يالگو

 بلندگو - 2-9 - 7

loudspeaker 
  ند.ک یل میتبد )یکوستک(آ یصوتامواج متناسب با صوت را به  یکیترکم الیعاله ک یکیانکترومکال یمبدل

 انداز  واحد راه - 2-10 - 7

driver unit 
 دهد.  یرا انجام م یکیانکم يبه انرژ یکیترکال يل انرژیه تبدکا واحد مبدل بلندگو ی یبخش اصل

  یگر صوت  پردازش - 2-11 - 7

audio processors 
 ند.ک  یمختلف را اعمال م يها  انواع پردازش یصوت يها  گنالیس يه بر روکتال یجیا دیآنالوگ  يهاا مداریز یتجه

 ریزمان تاخ - 2-12 - 7

delay time 
 .یا دو منبع صوتی یصوت یکیترکگنال الین دو سیب یفاصله زمان

 گنالیآستانه س - 2-13 - 7

threshold 
 ند.ک  ی) را فعال میکنامی(دا گر فعال  پردازش یکه ک یگنال صوتیم از سیمشخص و قابل تنظ یسطح
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  باز خورد - 2-14 - 7

feedback 
حلقه در  یکجاد یه با اک یستم صوتیس یکدر  يبه ورود یصوت از خروج یکیوستکا آی یکیترکگنال الیبرگشت س

 شود. یدن بلندگو میشکده اغلب موجب سوت ین پدیشود. ا  یستم میس يساز  ر صوت موجب نوسانیمس

  اُور راسک - 2-15 - 7

 crossover 
ند تا به ک  یجدا م یگنال اصلیس یکمختلف را از  یصوت یانسکفر يه باندهاکتال یجیا دیو آنالوگ یا پسیو یتکا يهامدار

 مخصوص به خود اعمال شود. يا بلندگوهایزات یتجه

 یاثر صوت - 2-16 - 7

effect 
گنال یس يافزارها بر رو  ا نرمیافزار   ، سختیکترونکال يهاه توسط مدارکرار صدا کا تیصدا  یدگیشکمانند  یاثرات صوت

 شود.  یجاد میصوت ا

 گر  احاطه يبلندگو - 2-17 - 7

surround 
 شود.   یر میصدا متناسب با تصو يمند  نما در اطراف سالن نصب شده و موجب جهتیه در سکاز انواع بلندگوها است  یکی

  نندهک  تیتقو - 2-18 - 7

amplifier 
 شود.  یگنال صوت میس یکش دامنه یه موجب افزاک یکترونکال يهاا مداریز یتجه

  ننده قدرتک  تیتقو - 2-19 - 7

power amplifier 
ا چند ی یک يانداز  جهت راه صوت گنالیس کی ان)یقدرت (ولتاژ و جر شیه موجب افزاک کیترونکال يهامدار ای زیتجه

 شود.  یم بلندگو

 سریکم - 2-20 - 7

mixers 
ا چند یه هر دو ک يا ند به گونهک  یرا با هم مخلوط م یگنال صوتیا چند سیه دو کافزار   ا نرمیافزار   زات سختیتجه

 داشت.  شده وجود خواهد میبه نسبت تنظ یگنال خروجیگنال در سیس
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 نگیتوریمان يبلندگو - 2-21 - 7

loudspeaker monitoring 
 رد.یگ یمورد استفاده قرار م یگنال صوتیس یکا سنجش از ی يبردار  ه جهت نمونهکز مخصوص یا تجهیبلندگو  ینوع

 جیبر - 2-22 - 7

bridge 
افت قدرت یه در آن جهت درکر) است یفا  ی(پاور آمپل یقدرت صوت يها  نندهک  تیمورد استفاده از تقو يها  از روش یکی

 شود.  یگروه بلندگو استفاده م یکا ی یک يانداز  راه يننده براک  تیانال تقوکزمان دو   ب همکیتر از تر شیب

 تریتو - 2-23 - 7

tweeter 
 است.  گنال صوت ساخته شدهیس يباال يها  انسکه مخصوص فرک يانداز واحد راه

 مبدل رنج متوسط - 2-24 - 7

midrange 
 .است  صوت ساخته شده گنالیس یانیم يها  انسکفر مخصوصه ک يانداز واحد راه

  فروو - 2-25 - 7

woofer 
 .است  صوت ساخته شده گنالیس نییپا يها  انسکفرمخصوص ه ک يانداز واحد راه

 فروساب و - 2-26 - 7

subwoofer 
 .است  صوت ساخته شده گنالیس ن (بم)ییپا یلیخ يها  انسکفر مخصوصه ک يانداز واحد راه

  ين اریال يبلندگو - 2-27 - 7

loudspeaker line array 
اد و پوشش یردن قدرت زک  ان فراهمکالستر) امکخوشه ( یکگرفتن چند بلندگو در   ه با قرارکاز انواع بلندگوها است  یکی

 شود.  ینواخت فراهم میک یصوت
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 يفاز ار يبلندگو - 2-28 - 7

loudspeaker phase array 
ز پخش صدا در فواصل کمختلف موجب تمر ين واحدهایه با اختالف فاز بکاست  یو خط یستون ياز انواع بلندگوها یکی

 شود.  ین میمع

 تاوکا - 2-29 - 7

octave 
 است. يگریدو برابر د یکیانس که فرک یانس صوتکفردو  نیب یانسکفاصله فرا یباند  يپهنا

 فانتوم پاور - 2-30 - 7

phantom power 
ه یرد تا منبع تغذیگ  یقرار م یزات صوتیا تجهیسرها یکم يه در ورودکتر  مکا یولت  48غالبا  (.d.c)م یان مستقیولتاژ جر

  ند.کن یرا تام يز متصل به ورودیا تجهیروفن یکم
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  استانداردها  - 3 - 7

ه ین نشریاز ا ییها ارجاع داده شده و آن مقررات، جز ن فصل به آنیه در متن اکاست  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

 يبعد يدنظرهایها و تجد هیباشد، اصالح  خ انتشار ارجاع داده شدهیر تارکبا ذ کیبه مدر هک  یشود. در صورت یمحسوب م

ن یاست، همواره آخر ها ارجاع داده شده خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیست. در مورد مدارین فصل نیآن مورد نظر ا

 ها مورد نظر است.  آن يبعد يها هید نظر و اصالحیتجد

 يبردار ، نصب و مورد بهرهینیب شیپ یساختمان يارهاکف یان ضعیجر یسات برقیه در تاسک یزات صوتیها و تجه ستمیس

 ياز استانداردها یکیا یران یاستاندارد ا یسازمان مل يه استانداردهاین اصالحیدترید برابر جدیرد، بایگ یقرار م

، ساخته و مورد آزمون، یر طراحیبه شرح ز 1یکنکتروتکال یالملل نیون بیسیمکمانند  یشده و معتبر جهان شناخته

 رد:یقرار گ يبردار و بهره يریگ اندازه

 .اتیلک: 1قسمت  -یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

و  ی: شرح اصطالحات عموم2قسمت  -یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-2 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .محاسبه يها روش

 .ها روفنکی: م4قسمت   -یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-4ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .: بلندگوها5قسمت  -یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-5ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یکمک رفعالی: عناصر غ6قسمت  -یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-6ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ها یها و گوش هدفون: 7قسمت  -یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-7ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 يها برا اربرد اتصال دهندهک: 12قسمت  -یصوت  ستمیس زاتیتجه، 1314-12ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .و مصارف مشابه یپخش همگان

 يبر رو يداریشن يها آزمون :13قسمت  -یصوت  ستمیس زاتیتجه، 1314-13ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .بلندگوها

وضوح  تیقابل یعمل يبند رده :16قسمت  - یصوت  ستمیس زاتیتجه، 1314-16ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .گفتار توسط شاخص انتقال گفتار يصدا

 يحجم صدا يگرها نشان :17قسمت  – یصوت  ستمیس زاتیتجه، 1314-17ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .استاندارد

 -برنامه  کیپ يها ترازسنج :18قسمت  – یصوت ستمیس زاتیتجه، 1314-18ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .صوت کیپ یتالیجید ترازسنج

                                                            
1 IEC: International Electrotechnical Commission 
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حداقل الزامات -باال یده پس با باز یصوت يها ستمیو س زاتیتجه، 10866-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .اتیلک: 1قسمت -ردکعمل
• IEC 60581-1: High fidelity audio equipment and systems: Minimum performance requirements. 

Part 1: General. 
• IEC 61305-2: Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of measuring and 

specifying the performance - Part 2: FM radio tuners. 
• IEC 61305-3: Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods ofmeasuring and 

specifying the performance - Part 3: Amplifiers. 
• IEC 60094-1: Magnetic tape sound recording and reproducing systems. Part 1: General conditions 

and requirements. 
• IEC 60581-5: High fidelity audio equipment and systems: Minimum performance requirements. 

Part 5: Microphones. 
• IEC 60581-7: High fidelity audio equipment and systems: Minimum performancerequirements. 

Part 7: Loudspeakers. 
• IEC 60268-1: Sound system equipment. Part 1: General. 
• IEC 60268-2: Sound system equipment. Part 2: Explanation of general terms and calculation 

methods. 
• IEC 60268-3: Sound system equipment - Part 3: Amplifiers. 
• IEC 60268-4: Sound system equipment - Part 4: Microphones. 
• IEC 60268-5: Sound system equipment - Part 5: Loudspeakers. 
• IEC 60268-6: Sound system equipment - Part 6: Auxiliary passive elements. 
• IEC 60268-7: Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones. 
• IEC 60268-8: Sound system equipment - Part 8: Automatic gain control devices. 
• IEC 60268-9: Sound system equipment - Part 9: Artificial reverberation, time delay and frequency 

shift equipment. 
• IEC 60268-10: Sound system equipment - Part 10: Peak programme level meters. 
• IEC 60268-11: Sound system equipment - Part 11: Application of connectors for the 

interconnection of sound system components. 
• IEC 60268-12: Sound system equipment - Part 12: Application of connectors for broadcast and 

similar use. 
• IEC TR 60268-13: Sound system equipment - Part 13: Listening tests on loudspeakers. 
• IEC 60268-16: Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by 

speech transmission index. 
• IEC 60268-17: Sound system equipment. Part 17: Standard volume indicators. 
• IEC TR 60268-18: Sound system equipment - Part 18: Peak programme level meters -Digital 

audio peak level meter. 
• IEC 60268-21: Sound system equipment - Part 21: Acoustical (output-based) measurements. 
• IEC 60268-22: Sound system equipment - Part 22: Electrical and mechanical measurements on 

transducers. 
• IEC 61119-1: Digital audio tape cassette system (DAT) - Part 1: Dimensions and characteristics. 
• IEC 61119-3: Digital audio tape cassette system (DAT) - Part 3: DAT tape properties. 
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• IEC 61119-5: Digital audio tape cassette system (DAT) - Part 5: DAT forprofessional use. 
• IEC 61120-1: Digital audio tape recorder reel to reel system, using 6,3 mmmagnetic tape, for 

professional use - Part 1: General requirements. 
• IEC 60908: Audio recording - Compact disc digital audio system. 
• IEC 61909: Audio recording - Minidisc system. 
• IEC 60728-1: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 

1: System performance of forward paths. 
• IEC 60841: Audio recording - PCM encoder/decoder system. 
• IEC 62458: Sound system equipment - Electroacoustical transducers - Measurement of large 

signal parameters. 

 استاندارد ساخت و آزمون   - 3-1 - 7

، نصب و مورد ینیب شیپ یساختمان يارهاکف یضع انیجر یسات برقیه در تاسک یزات صوتیو تجه لی، وساقطعات تمام

 ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیدر ا شده انیبمطابق ضوابط  دیبا ردیگ یقرار م يبردار بهره

 ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساختهصورت وجود)  (در ين و شهرسازکمسراه،  قاتیز تحقکنامه مر وهیش

 نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیاز آزما انطباق یاخذ گواه ای رانیا استاندارد

 باشد.  شده ين و شهرسازکمسراه،  قاتیز تحقکاز مر یفن

  صوت يپارامترها  - 4 - 7

  سرعت صوت - 4-1 - 7

درجه  25 يند و در دماک یم يرویر پیاز دما بوده و از رابطه ز یهوا تابع یر چگالییل تغیسرعت انتشار صوت در هوا به دل

 د.یآ  یمدست  ر بهیه است. سرعت صوت از رابطه زیمتر بر ثان 344با برابر یوس تقریسلس

)7- 1( c(m/s) = 331.3�1 + 𝑇(°𝐶)
273.15

 

 ه است.یسرعت صوت بر حسب متر بر ثان cوس و یدما بر حسب درجه سلس Tه در آن ک

 ز استفاده نمود.یر نیتوان از رابطه زیب قابل قبول میبه منظور ساده شدن فرمول فوق با تقر
)7- 2( c(m/s)=331.3 +[0.606 × T(°C)] 

 

 ه است.یسرعت صوت بر حسب متر بر ثان cو  وسیسلسدما بر حسب درجه  Tه در آن ک

  1یانسکباند و پاسخ فر يپهنا - 4-2 - 7

افت، انتقال و پخش یت درید قابلیبا یصوت يها ستمیه معموال سکاست  kHz20تا  Hz20صوت از  یانسکباند فر يپهنا

ن باند یا یزات تمامیتجه یگاه یکیزیف يها تیو محدود یل مالحظات فنیبه دل یرا داشته باشد، ول یانسکن باند فریا
                                                            
1 Frequency Response 
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ن باند یا یمعموال تمام یکزان سالمت، سن و ژنتیر است گوش انسان بسته به مکدهد. الزم به ذ یرا پوشش نم یانسکفر

 دن است.یقابل شن یمتفاوت یانسکفر يها  گر پاسخیرا پوشش نداده و از هر فرد تا فرد د یانسکفر

  1تاوکا - 4-3 - 7

انس کنت تا دو برابر شدن فر یکن یب يها  اربرد دارد عبارت است از تمام نتک یقیموس يسازها يهاه در نتکتاو کا یک 

 ییانس باالکه حد فرکرود   یار مکبه  یانسکباند فر يعنوان پهنا به یصوت يها ستمیف در سین تعریهمان نت. مشابه هم

ه کتاو است کا 10 یصوت يها  گنالیباند س يف پهناین تعریباشد. طبق ا یانسکن آن باند فرییانس پاکآن دو برابر حد فر

 ب عبارت است از:یتاو به ترتکا 10ن یا يها  انسکحد فر

Hz22500- Hz11300- Hz5650- Hz2828- Hz1414- Hz707- Hz353- Hz176- Hz88- Hz44- Hz22 

 ب عبارتند از:یه به ترتکاست  یانیانس مکفر يتاو داراکهر ا

KHz16- KHz8- KHz4- KHz2- KHz1- Hz500- Hz250- Hz125- Hz63- Hz5/31 

. شود  یده مینام 2تاوکسوم ا یکدام که هرکشود   یمم یتاو به سه باند تقسکهر ا یصوت يها ستمیس ياربردهاک یدر برخ

دام نشان کهر  ينارکو  يزکمر يها  انسکصوت با فر یانسکفر يتاو پهناکسوم ا یکتاو و کمات ای) تقس1-7ل (کدر ش

 است.  داده شده

  3ریزمان تاخ - 4-4 - 7

دن به گوش شنونده مدت یله بلندگو تا رسید صدا به وسی، از زمان تولشدر کذ 1-4-7ه در بند کبا توجه به سرعت صوت 

پوشش  يه براکشده  عیتوز یصوت يها ستمیشود. در س  یگفته م رین زمان، زمان تاخیه به اکد یشکطول خواهد  یزمان

مختلف محاسبه  ين بلندگوهایر بیشود، الزم است زمان تاخ یمتعدد با فواصل از هم استفاده م يفضا از بلندگوها یصوت

 يتر به شنونده نسبت به بلندگوها  یکنزد يگنال بلندگوهایس يرو یر زمانیجاد تاخیله ایو در نظر گرفته شود و به وس

ه در کاست  (ms)ه یثان  یلیر غالبا در حد میتاخن ینمود. مقدار ا يریاهش وضوح صدا جلوگکو  ییدورتر از بروز چند صدا

ط و یمح يم دماید با تنظیگنال جدیس يگرها  ثر پردازشکم شود. در اید با دقت تنظیتال بایجید يگرها  داخل پردازش

دو  نیر بی) زمان تاخ2-7ل (کشود. ش  یگر محاسبه و اعمال م  له پردازشیوس  ر الزم به ین بلندگوها، زمان تاخیفاصله ب

 دهد.  یبلندگو و شنونده را نشان م
 

                                                            
1 Octave 
2 One-Third Octave 
3 Delay Time 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
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رقیتاس  382 فیان ضعیجر یسات ب

 دامکهر  ينارکو  يزکمر يها  انسکصوت با فر یانسکفر يتاو پهناکسوم ا یکتاو و کمات ایتقس   - 1 -7 شکل

 
 ن دو بلندگو و شنوندهیر بیزمان تاخ   - 2 -7 شکل
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از اختالف فاز و  يرینار هم در صورت هم تراز نبودن، به منظور جلوگکدر  1ا ساب ووفری/دمان چند بلندگو ویهنگام چ

 کوچکر با زمان یار با اعمال تاخکن یشوند. ا 2یزمان يگر ترازبندید یکنسبت به  تداخل امواج صوت الزم است بلندگوها

ر ین مقدار تاخیشود. ا  یانجام م یعقب يا بلندگوهایها   انداز  جلوتر نسبت به واحد راه يدر بلندگوها (µs)ه یثان  رویکدر حد م

دو نوع ) 3-7( لکرد. شیگ  یصورت م یگر داخل  قدرت با پردازش يها  نندهک  تیا تقویگنال یگر س  پردازشدر داخل 

 دهد.  یبلندگوها به صورت هم تراز و با فاصله را نشان م يریقرارگ

  
 بلندگوها به صورت هم تراز و با فاصله يریدو نوع قرارگ   - 3 -7 شکل

 یفاصله طول يها در داخل جعبه دارا بوده و نصب آن 5ا ووفری 4تریمانند تو 3انداز چند واحد راه يه داراک ییدر بلندگوها

ها نسبت به   انداز بهتر است واحد راه یصوت خروج يها  یکفاز شدن پ  و هم یخروج ينه شدن صدایاست به منظور به

فول  ير است و در بلندگوهایپذ  انکام 6امپ يبا ساختار با يار فقط در بلندگوهاکن یشوند. ا یزمان يگر ترازبندید یک

دو بلندگو با  یخروج يساختار و صدا )4-7( لکان وجود نخواهد داشت. در شکن امیا یداخل 8اُور راسکبا مدار  7رنج

 است.  هم تراز نشان داده شده يها  انداز  با فاصله و واحد راه يها  انداز  واحد راه

 هم تراز ياندازها با فاصله و واحد راه ياندازها دو بلندگو با واحد راه یخروج يساختار و صدا   - 4 -7 شکل

                                                            
1 Subwoofer 
2 Time Alignment 
3 Driver Unit 
4 Tweeter 
5 Woofer 
6 Bi-Amp 
7 Full-Range 
8 Cross-Over 
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  384 فیان ضعیجر یسات ب

  (dB)بل  یدس - 4-5 - 7

 يریگ  پارامتر اندازه یکن پارامتر یاست. ا (Bel) بل یصوت يها ستمیاربرد در سکپر يریگ  اندازه ياز پارامترها یکی

ار با اعداد کدهد. به منظور   یرا نشان م یکیزیپارامتر ف یکه ده نسبت دو مقدار مختلف از یتم پایه لگارکاست  یتمیلگار

پارامتر خاص، مقدار  یک يریگ  شود. در خصوص اندازه  یاست استفاده م (Bel)برابر بل  10ه ک (dB)بل  یتر، از دس  کوچک

. بسته به است يریگ  شود و مقدار مرجع از جنس خود پارامتر مورد اندازه  یمورد نظر نسبت به مقدار مرجع سنجش م

 د.یآ  یدست م از پارامترها به ی، انواع مختلفيریگ اندازه يمقدار مرجع برا

)7- 3( Bel=log(𝑃
𝑃.

) 
 

)7- 4( dB=10× log(𝑃
𝑃.

) 
 

. استمقدار مرجع  P0و  يریگ مقدار پارامتر مورد اندازه Pه در آن کدهد   یرا نشان م dBو  Belمحاسبه  نحوه روابط فوق

 یمختلف يشود و متناسب با مقدار مرجع پارامترهایمقدار مرجع در نظر گرفته م يبرا یر متفاوتیاربرد، مقادکبسته به 

 ها عبارتند از: ن آنیه مهمترکرود   یار مکبه  یصوت يها ستمیس یکیترکر الیصوت و مقاد يریگجهت اندازه
dB SPL – dBm – dBV – dBW 

  dB SPL) (1یبل شدت فشار صوت  یدس  - 1 - 5 - 4 - 7

 د.یآ  یدست م به ییآستانه شنوا یمورد سنجش به فشار صوت ینسبت فشار صوتتم ین پارامتر از لگاریا
)7- 5( dB SPL = 10 Log (P/P°)2 

 یصوت ي) شدت فشارها5-7ل (کش ال است.کپاس  رویکفشار صوت مورد سنجش بر حسب م Pو  =µPa20 P0ه در آن ک

 دهد.  ینشان م dBال و کمختلف را بر حسب پاس

  dBm و  dBW یکیترکبل توان ال  یدس  - 2 - 5 - 4 - 7

وات  1ه مقدار مرجع کشود  یاستفاده م 2dBWاز پارامتر یصوت يها در دستگاه یکیترکزان توان الیبه منظور سنجش م

 3از پارامتر یصوت يها  در دستگاه یکیترکف توان الیضع ریزان مقادین جهت سنجش میچن است. هم  در نظر گرفته شده

dBm ر استفاده یز يها  از پارمترها از فرمول یکوات است. جهت محاسبه هر یلیم 1ه مقدار مرجع کشود   یاستفاده م

 شود.  یم

)7- 6( dBW = 10 Log P
1W

 
 

)7- 7( dBW = 10 Log P
1mW

 

                                                            
1 dB SPL: Sound Pressure Level  
2 dBW (dB Watt) 
3 dBm (dB Milli Watt) 
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  dBال و کصوت مختلف بر حسب پاس يشدت فشارها   - 5 -7 شکل

  dBu و  dBV یکیترکبل ولتاژ ال یدس  - 3 - 5 - 4 - 7

ن یه در اکشود   یاستفاده م dBV 1از پارامتر یصوت يها  گنال صوت در دستگاهیس یکیترکزان ولتاژ الیجهت سنجش م

 يها  صوت در دستگاه یکیترکگنال الیف سیضع ير ولتاژهایزان مقادیولت است. جهت سنجش م 1پارامتر مقدار مرجع 

 یکه در کاست  ين مقدار برابر ولتاژیا .ولت است 775/0ه در آن مقدار مرجع کشود   یاستفاده م  dBuاز پارامتر یصوت

 د.یآ  یدست م ر بهیفوق طبق روابط ز ياز پارامترها یکند. فرمول محاسبه هرک  یجاد میوات ا یلیم 1 توان یاهم 600بار 

 

                                                            
1 dBV (dB Volt) 
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رقیتاس  386 فیان ضعیجر یسات ب

)7- 8( dBV = 20 Log V
1V

 
 

)7- 9( dBu = 20 Log V
0.775V

 

  1ب جذبیضر - 4-6 - 7

ا ی/شود و  یل میتبد یحرارت يآن در داخل سطح جذب و به انرژ ياز انرژ يسطح، مقدار یکبه  یهنگام برخورد موج صوت

 يگردد. مقدار انرژ  یمط بریبه داخل مح س شده وکمنع یصوت يبه صورت انرژ يگر انرژیند. بخش دک  یماز آن عبور 

 ين واحد مقداریاست. ا 2نیآن ساب يریگ نامند و واحد اندازه  یب جذب میه صوت را ضریاول يشده نسبت به انرژ جذب

مربع  متر یکشده در سطح  جذب يمعادل انرژن یساب یکشود.   یان میبه صورت درصد ب یاست و گاه یکن صفر و یب

           لکش گردد.  یاز آن برنم يچ انرژیرده و هکامال عبور کشده به آن سطح  وارد يه صداک(مانند پنجره باز) است 

 دهد.  یاس و جذب صدا را نشان مکصوت با سطح و انع يبرخورد انرژ )7-6(

 
 صدااس و جذب کصوت با سطح و انع يبرخورد انرژ   - 6 -7 شکل

  (RT)ن یزمان طن - 4-7 - 7

ه بوده و به صورت ین، ثانیاست. واحد زمان طن واخنشا زمان ی 3نی، زمان طنیکوستکآ يریگ  اندازه ياز پارامترها یکی

رد. زمان یگ  یتر مورد استفاده قرار م شیب 60RTشود، عموما پارامتر   یم يریگ  اندازه 60RTو  20RT ،30RT يپارامترها

شد تا شدت صوت پس از قطع منبع آن به ک  یه طول مک یمشخص عبارت است از مقدار زمان يفضا یکدر   60RTن یطن

ن یا است. dB30معادل  30RTودر پارامتر  dB20معادل  20RTاهش در پارامتر کن مقدار یابد. ایاهش ک dB60زان یم
                                                            
1 Absorption Index 
2 Sabine 
3 Reverberation Time 
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ط یجه شرایتر سطوح بوده و در نت  مکاس کب انعیتر و ضر شیب جذب بیدهنده ضر  تر باشد نشان مکپارامتر هرچقدر 

 دهد.  یرا نشان م 60RTزمان  یمنحن) 7-7( لکبهتر است. ش یکوستکآ

  
 60RTزمان  یمنحن   - 7 -7 شکل

 شود.  یاستفاده م Eyringو   Sabine يها  ر به نامیاز دو فرمول ز  60RTل جهت محاسبه کش

 
 

)7- 10( 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒:    𝑅𝑇60 = 0.161 𝑉
𝑆𝑎�

 
 

)7- 11( 𝐸𝑦𝑟𝑖𝑛𝑔:     𝑅𝑇60 = 0.161 𝑉
−𝑆 ln(1−𝑎�)

 
 

ب جذب ین ضرایانگیم aمربع و   ل سطوح فضا بر حسب مترکمجموع  Sعب، کم  ل حجم فضا بر حسب مترک Vه در آن ک

 د:یآ  یدست م ر بهیه از رابطه زکن بوده یل دهنده فضا بر حسب سابکیتمام سطوح تش

 

)7- 12( 𝑎� = 𝑆1𝑎1+𝑆2𝑎2+⋯ 𝑆𝑛𝑎𝑛
𝑆

 
 

 است. Snب جذب یضر anو  2Sب جذب یضر 1S ،2aب جذب یضر 1aب یه در آن به ترتک

 است.  نشان داده شده 60RTر مختلف یسه مقادیمقا) 1-7( در جدول
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رقیتاس  388 فیان ضعیجر یسات ب

  60RTر مختلف یسه مقادیمقا  -  1 -7 جدول 

 يریپذ كزان دریم 60RTر یمقاد
RT60 < 1 S یصوت عال يریپذ كدر 

1 S < RT60< 2/1  S صوت خوب يریپذ كدر 
2/1  S < RT60< 5/1  S صوت مناسب و قابل دسترس يریپذ كدر 

RT60 > 5/1  S یستم صوتیق سیدق یاز به طراحیف و نیضع صوت يریپذ كدر 
RT60 > 7/1  S یستم صوتیق سیدق یاد به طراحیاز زیصوت نامناسب و ن يریپذ كدر 
RT60 < 2 S ه محدودیبا زاو ياز به بلندگوهایپخش صوت ن يصوت محدود، برا يریپذ كدر 

RT60 > 5/2  S یکیوستکط آیر شراییاز به تغیصوت بد، ن يریپذ كدر 
RT60 < 4 S يو معمار یکیوستکط آیر شراییاز به تغیار بد، نیصوت بس يریپذ كدر 

  1صوت يریپذ كدر - 4-8 - 7

ن بخش یه در اکاست   ف شدهیصوت تعر يریپذ كزان دریت و میفکیجهت سنجش  یمختلف يپارامترها و استانداردها

 شود.  یان میب 50C و Alcons% و  STI يپارامترها یمشخصات فن

  (STI) 2شاخص انتقال گفتار  - 1 - 8 - 4 - 7

ز ین 3گفتار يریپذ  كدر ه به آنکاست  STIا ی، شاخص انتقال گفتار يریپذ  كزان دریم يریگاندازه ياز پارامترها یکی

گر   انیه بکشود یان میبه صورت درصد ب یو بدون واحد است و گاه 1تا  0ن یب ين شاخص عددیا شود.یگفته م

 يها  له دستگاهیانسان (سخنران) بوده و به وس يشده نسبت به صدا يریگ  ط در نقطه اندازهیمح یکوستکت آیوضع

ط بهتر و یمح یکوستکط آیتر باشد شرا  یکنزد یکبه عدد  STIشود. هرچقدر مقدار   یمخصوص سنجش م يریگ  اندازه

 یکوستکمانند شاخص انتقال گفتار آ يگریانواع مشابه د STIتر است. بر اساس ساختار  مک یناخواسته داخل يها  اسکانع

ها  ر همه آنیه مفهوم و مقادکز وجود دارد ین   STIPAا ی 5یعموم یو شاخص انتقال گفتار سخنران RASTIا ی 4اتاق

دهد.   ینشان م IEC 60268-16را مطابق با استاندارد  یکوستکت آیو وضع STIر یمقاد )9-7(ل کش گر است.ید یکمشابه 

 دهد.  یها را نشان م  ها و جمله  لمهکهجاها (بخش)،  يریپذ  كو درصد در STIر یمقاد) 2-7(جدول 

 

 
   یکوستکت آیو وضع STIر یمقاد   - 8 -7 شکل

 

                                                            
1 Intelligibility 
2 Speech Transmition Index 
3 Speech Intelligibility 
4 Room Acoustics STI 
5 STI for Public Address 
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 ها  ها و جمله  لمهکهجاها (بخش)،  يریپذ  كدرو درصد  STIر یجدول مقاد   -  2 -7 جدول 

 گفتارشاخص انتقال 
ت مطابق با یفکیزان یم

 IEC 60268-16استاندارد 
 ها (%) جمله يریپذ كزان دریم ها (%) لمهک يریپذ كزان دریم هجاها(%) يریپذ كزان دریم

  0 - 89  0 - 67  0 - 34 بد  0 – 3/0
  89 - 92  67 - 78 34 - 48 فیضع  3/0 – 45/0

  92 - 95  78 - 87  48 - 67 قابل قبول  45/0 – 6/0
  95 - 96  87 - 94  67 - 90 خوب  6/0 – 75/0

  96 - 100  94 - 96  90 - 96 یعال  75/0 – 1/0
 

  ALcons1%  شاخص  - 2 - 8 - 4 - 7

س مقدار کشود و برع  یان میبوده و به صورت درصد ب ALcons%الم پارامتر ک يریپذ  كزان دریان میب يها  از روش یکی

STI اهش درصد مقدار کت صدا با یفکی%ALcons انس کن روش در فریدر ا يریگ  ابد. اندازهی  یش میافزاkHz2 يبا پهنا 

را  STIسه با یدر مقا ALcons%ر یمقاد )3-7(ست.  جدول یبرخوردار ن ییشود و از دقت باال یتاو انجام مکسوم ا یک

 دهد.  ینشان م

 STIسه با یدر مقا ALcons%ر یمقاد  -  3 -7 جدول 

 75/0 – 0/1 6/0 – 75/0 45/0 – 6/0 3/0 – 45/0 0 - 3/0 شاخص انتقال گفتار
 یعال خوب قابل قبول فیضع قابل قبول  ریغ 

Alcons 33% - 100     15% - 033     7% - 15     3% - 7     0% - 3     

  2ت صوتیشفاف  - 3 - 8 - 4 - 7

ت یوضعه کو وضوح صدا است  يریپذ  كدر يریگاندازه ياز پارامترها یکیشود و   یان میب 50Cت صوت با یشفاف

است  3ه قبل و بعد از پاسخ ضربهیثان  یلیصوت پنجاه م يزان انرژیت صوت نسبت میدهد. شفاف  یفضا را نشان م یکوستکآ

 د:یآ  یر بدست میو از رابطه ز

)7- 13( 𝐶50 = 10 log � 𝐸50
𝐸∞−𝐸50

�   𝑑𝐵 

 :ه در آنک

• 50E :هیثان  یلیم 50صدا پس از  يمقدار انرژ 

• ∞E :ه ضربه یاول يزان انرژیم 

تا  Hz500 یانسکفر يرود و در آن صوت در پهنا  یار مکانسان به  يغالبا جهت سنجش وضوح صدا 50Cپارامتر 

Hz4000 شود. مقادر مثبت یم يریگ  اندازه )dB0≥50C( یو اعداد منف یکوستکت مناسب آیگر وضع انیب )dB0˂50C( 

                                                            
1 Articulation Loss of Consonants 
2 Clarity 
3 Impulse Response 
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 50Cه مشابه کشود   یاستفاده م 80Cاز پارامتر  یقیموس يت نامناسب آن است. جهت سنجش وضوح صدایگر وضع  انیب

 شود.  یم يریگ اندازه )ms80( یبا فاصله زمان یول

  یصوت يها  گنالیس  - 5 - 7

  1آنالوگ یصوت يها  گنالیس - 5-1 - 7

انس و کل موج آن متناسب با دامنه، فرکانس و شکه ولتاژ، فرکوسته است یپ یکیترکم الیآنالوگ عال یگنال صوتیس

تواند از چند   یننده آن مک  دیبسته به منبع تول یگنال آنالوگ صوتی. ولتاژ ساست(SPL) یصوت یکوستکزان فشار آیم

ثر ولتاژ کل استاندارد دامنه حداکبه ش یها باشد. ول  نندهک  تیتقو یها، تا چند صد ولت در خروج  روفنیکولت در م  رویکم

 .است) 4-7(آن طبق جدول ياربرکبسته به  یگنال صوتیس

 يا  و حرفه یخانگ یصوت يها  گنالیدامنه ولتاژ سثر کحدا  -  4 -7 جدول 

 ولتاژ موثر یسطح نام ياربرک
Vrms 

 یکولتاژ پ
Vpk 

 یکتا پ یکولتاژ پ
Vpp 

 dBu4+ 228/1 736/1 472/3  يا  حرفه ياربرک
 dBV 10+ 316/0 447/0 894/0 یخانگ ياربرک

 2آنالوگ نامتعادل یگنال صوتیس  - 1 - 1 - 5 - 7

 یه شاسکصفر  يهاد یکگنال نسبت به یس يحاو يهاد یکن یل بیاختالف پتانس وجود متعادل در اثر گنال آنالوگ نایس

و اتصاالت آن در  هاتر بودن مدار  گنال با توجه به ساده و ارزانین نوع سیشود. ا  یجاد میدستگاه است ا 3نیا زمی

 يریپذ زیر عبور، نویشده از مس افتیز دریگنال و نویت سیل تقویاستفاده شده و به دل يا رحرفهیو غ یخانگ يها  دستگاه

ز در یگنال به نویه حفظ سک يا  زات حرفهیو تجه یطوالن يرهایگنال در مسین جهت در انتقال سیدارد و به هم ییباال

بوده و  يا  رشته کلددار تیابل شکگنال ین نوع سیابل مورد استفاده در اکشود.  یت است استفاده نمیاهم يها دارا آن

گنال ینوع اتصال س یکگنال و ینمونه س )9-7(ل کش ه است.یدو پا يدارا TSو  RCAش یو ف کل جیاتصاالت آن از قب

 دهد.   ینامتعادل را نشان م

 
 گنال نامتعادلیله سیوس دستگاه به  يگنال با ورودیارتباط منبع س   - 9 -7 شکل

                                                            
1 Analog Audio Signals 
2 Unbalanced Audio Signal 
3 Ground 
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  1 آنالوگ متعادل یگنال صوتیس  - 2 - 1 - 5 - 7

درجه  180گر ید یکه نسبت به کگنال یس يحاو ين دو هادیل بیاختالف پتانس وجود گنال آنالوگ متعادل در اثریس

است  3)-( یگنال منفیو س 2گنال مثبت (+)یس يها  يشامل هاد   گنال آنالوگ متعادلیشود. س  یجاد میاختالف فاز دارند ا

تر بودن  گنال با توجه به گرانیس ن نوعیلد را دارد. ایو نقش نقطه صفر و شاست ن دستگاه یا زمی یصفر، شاس يو هاد

 يرنده دارایدستگاه گ يه ورودک نیشود. با توجه به ا  یاستفاده م يا  حرفه يها و اتصاالت آن در دستگاه هامدار

ل ین دلیشود. به هم  یز حذف میگنال نویگر، سید یکو مثبت از  یگنال منفیسر شدن سکاست، با  یننده تفاضلک  تیتقو

لددار دو یابل شکگنال، ین نوع سیابل مورد استفاده در اکار مناسب است. یبس یطوالن يرهایگنال در مسیجهت انتقال س

 یکگنال و ینمونه س )10-7( لکه است. شیسه پا يدارا TRSو  XLRش یو ف کل جیبوده و اتصاالت آن از قب يا  رشته

 دهد.   یگنال متعادل را نشان مینوع اتصال س

 
 گنال متعادلیله سیدستگاه به وس يگنال با ورودیارتباط منبع س    - 10 -7 شکل

  4تالیجید یصوت يها  گنالیس - 5-2 - 7

گنال آنالوگ یوسته سیر پیل مقادیو تبد يبردار ه با نمونهکتال است یجیاز اعداد د يا  تال رشتهیجید یصوت يها  گنالیس

 5تالیجیمبدل آنالوگ به د يهاله مداریتال به وسیجیگنال آنالوگ به دیل سیند تبدیفرآ شود.  یجاد میر گسسته ایبه مقاد

افت یجهت باز يساز  رهیاست. پس از انجام مراحل پردازش و ذخ یمختلف يها استاندارد و فرمت يو دارا انجام شده

روش نمونه  )11-7(ل کشود. ش یاستفاده م 6تال به آنالوگیجیتال از مبدل دیجیگنال دیاز س یگنال آنالوگ اصلیس

 دهد.  یتال به آنالوگ را  نشان میجیتال و دیجیگنال آنالوگ به دیل سیو تبد يبردار

                                                            
1 Balanced Audio Signal 

 شود. نیز بیان می "Hot"در منابع خارجی سیگنال مثبت با واژه   2
 شود. نیز بیان می "Cold"در منابع خارجی سیگنال منفی با واژه  3

4 Digital Audio Signals 
5 Analog to Digital Convertor  (ADC)(A/D) 
6 Digital to Analog Convertor  (DAC)(D/A) 
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 تال به آنالوگیجیتال و دیجیگنال آنالوگ به دیل سیو تبد يروش نمونه بردار   - 11 -7 شکل

 .است شده فیتعر ادامه در هک يبردار نمونه نرخ و يریپذ کیکتف از است عبارت تالیجید گنالیس مهم مشخصه دو

 1يریپذ  کیکتف  - 1 - 2 - 5 - 7

دو نمونه  يها  ن دامنهیتواند ب  یتال میجیستم دیس یکه بر اساس آن کل است یاز دقت تبد ياریمع يریپذ  کیکتف

ور کمذ يها  تیشود. هرچقدر تعداد ب  یان میز بین 2تین پارامتر با عمق بیند. اکجاد یز ایگنال تمایس یکمختلف از 

شده دامنه ولتاژ  يریگ  اندازه يها  تر خواهد بود. تعداد پله  یکه نزدیآنالوگ اول يبه صدا یینها يت صدایفکیتر باشد  شیب

ل یو تبد يریگ  رد اندازهیه در حد فاصل دو پله قرار بگک ییبه توان عدد رزولوشن. ولتاژها 2گنال آنالوگ برابر است با یس

ن خطا در اثر از یا ابد.ی  یاهش مکن خطا یش رزولوشن درصد ایه با افزکشود   یل مینشده و موجب بروز خطا در تبد

          شود.  یم یتال خروجیجیگنال دیدر س 3یجیتدر يزیجاد نویگنال آنالوگ موجب ایدست دادن اطالعات دامنه س

Q د.یآ  یدست م ر بهیاست و از رابطه ز يریگ  گنال آنالوگ قابل اندازهین مقدار سیترکوچک 

)7- 14( 𝑄 = 𝐴
2𝑛

 
 ل است. یتبد يریپذ  کیکتف nگنال و یثر دامنه سکحدا Aه در آن ک

ر بدست یان شده و از رابطه زیب dBه با کاست  4رنج یکنامیتال، دایجیگنال دیت سیفکیدهنده  نشان ياز پارمترها یکی

 د: یآ یم
)7- 15( 𝐷𝑅 = 20 log 2𝑛 

              = 20𝑛 log 2 
              = 6.02𝑛 

                                                            
1 Resolution 
2 Bit Depth 
3 Quantizaion Noise 
4 Dynamic Range 
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ل یتبد يو برا dB24برابر  bit 4لیتبد يرنج برا یکنامین رابطه دایگنال است. طبق ایل سیرزولوشن تبد nه در آن ک

bit16 برابرdB96 ل یتبد يو براbit24  برابرdB144 يها ر خطا در رزولوشنیمقاد) 5-7( است. جدول bit8 ،bit16  و

bit24است. ه شدهیولت ارا 5م ولتاژ یتقس يبه ازا 

  ولت 5ولتاژ م یتقس يبه ازا bit24و  bit8 ،bit16 يها  ر خطا در رزولوشنیمقاد  -  5 -7 جدول 

 تیتعداد ب تعداد نمونه حداقل پله ولتاژ مقدار خطاثر کحدا
78/0 mV 39     128=27 8 
003/0 µV 153     32768=215 16 

00019/0 µV 5/9     524288=219 20 
000012/0 µV 6/0     8388608=223 24 

  1يبردار نرخ نمونه  - 2 - 2 - 5 - 7

ند و با ک  یان میرا ب يبعد يبردار  با نمونه يبردار  هر نمونه یفاصله زمانتال در واقع یجیگنال دیس يبردار  نرخ نمونه

انس کدوره تناوب از فر یکاز حذف  يریشود. به منظور جلوگ  یمشخص م يبردار  نمونه 2انس نمونه ساعت مرجعکفر

انس کجدول فر )6-7( جدولگنال باشد. یانس سکن فرید دو برابر باالتریحداقل با يبردار  انس نمونهکگنال آنالوگ، فریس

 دهد.  یمختلف را نشان م ياربردهاک يباند برا يو پهنا يبردار  نمونه

  مختلف ياربردهاک يباند برا يو پهنا يبردار انس نمونهکجدول فر  -  6 -7 جدول 

 باند يپهنا يبردار نرخ نمونه بهره اربردک
 kHz 8 kHz 5/3 یتلفن ياربردهاک
 kHz 16 kHz 7 يرینفرانس تصوک

 fm kHz 32 kHz 15و یراد
 kHz 1/44 kHz 20 یلوح فشرده صوت

 kHz 48 kHz 22 يا صوت حرفه

  3تال به روش فلشیجیمبدل آنالوگ به د  - 3 - 2 - 5 - 7

 ين روش سرعت باالیت ایاست. مز ل شدهکیننده ولتاژ تشک  میتقس يها  ننده و مقاومتک  سهین مقاین روش از چندیا

ل در ین دلیشود. به هم  یم استفاده مک يریپذ  کیکتر در تف شیب يافزار  حجم سختل یبه دل یگنال است ولیل سیتبد

 دهد.  یاگرام مبدل فلش را نشان مید كبلو )12-7(ل کاربرد ندارد. شک يا  حرفه يها  دستگاه

                                                            
1 Sample Rate 
2 Clock Frequency 
3 Flash ADC 
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  تال فلشیجیاگرام مبدل آنالوگ به دید كبلو   - 12 -7 شکل

  1یب متوالیتال به روش تقریجیمبدل آنالوگ به د  - 4 - 2 - 5 - 7

ن روش هرچند یتال است. ایجیگنال آنالوگ به دیل سیتبد يها  ن روشیاربردترکاز پر یکی یب متوالیل تقریروش تبد

 یکبا  يگنال آنالوگ ورودین روش سیل دارد. در ایتبد يبرا یسرعت قابل قبول یندتر است ولکنسبت به روش فلش 

 يگنال ورودیس يسه عدد شمارنده مساویجه مقایه نتک یشود و هنگام  یسه میشمارنده مقا یکتال حاصل از یجیمقدار د

 كبلو) 13-7( لکشود. ش  یمبدل معتبر م یعنوان اطالعات خروج به ییتال نهایجیباشد، شمارنده قفل شده و عدد د

 دهد.  یرا نشان م یب متوالیتال تقریجیاگرام مبدل آنالوگ به دید

 
  یب متوالیتال تقریجیاگرام مبدل آنالوگ به دید كبلو   - 13 -7 شکل

                                                            
1 Successive-Approximation ADC 
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  1دلتا-گمایتال به روش سیجیمبدل آنالوگ به د  - 5 - 2 - 5 - 7

گنال نسبت یاهش دامنه سکا یش یگنال آنالوگ، افزایس يا  دامنه لحظه يریگ  اندازه يدلتا به جا-گمایل سیدر روش تبد

ب یتر از روش تقر  عیبار سر 256ا ی 128ل یسرعت تبد kHz48انس کشود و در فر  یده میسنج یقبل يبردار  به نمونه

 دهد.  یگما دلتا را نشان میتال سیجیاگرام مبدل آنالوگ به دید كبلو) 14-7(ل کاست. ش یمتوال

 
  گما دلتایتال سیجیاگرام مبدل آنالوگ به دید كبلو   - 14 -7 شکل

  2یتال به آنالوگ به روش متعارف نردبانیجیمبدل د  - 6 - 2 - 5 - 7

ه ک يورود يها  تیب یننده، مجموع مقدار وزنک  جمع یکت به یزان ارزش هر بیان به میا جرین روش با اعمال ولتاژ یدر ا

شده  نمونه ساده )15-7( لکن روش باال است. شیل در اید. سرعت تبدیآ  یدست م  است به یمعادل مقدار آنالوگ خروج

 شود.  یده مید یمبدل متعارف نردبان

 
  یشده مبدل متعارف نردبان نمونه ساده   - 15 -7 شکل

                                                            
1 Sigma Delta ADC 
2 Conventional Ladder DAC 
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رقیتاس  396 فیان ضعیجر یسات ب

  3AES  تالیجید یگنال صوتیس  - 7 - 2 - 5 - 7

رود و به   یار مکانال صدا به کانتقال همزمان دو  يه براکاست  3AESتال، یجیگنال دیس يها  لکن پروتیتر  یمیاز قد یکی

 ر سازگار است:یز يگنال با استاندارهاین سیل اکند. پروتک  یارتباط برقرار م یبا دستگاه خروج 1زمان  صورت اتصال هم

 یمشخصات عموم  IEC 60958-1استاندارد  •

 یخانگ ياربردهاکمشخصات   IEC 60958-3استاندارد  •

 يا  حرفه ياربردهاکمشخصات   IEC 60958-4استاندارد  •

 Ω110گنال یرنده سیامپدانس گ AES 3-1992 شود. در نسخه  یاتصال استفاده م يبرا XLR کل از جکن پروتیدر ا

 m100ابل کو طول  Vpp7-2است. ولتاژ خط  گنال منع شدهیر سیمس يرنده بر رویگ یکش از یف و اتصال بیتعر ±20%

را AES 3-1985  گنال متوازنیمبدل س) 16-7(ل کاست. ش ف شدهیلددار متوازن تعریابل شک يرو m200ثر کو حدا

 Vpp1ولتاژ  Ω75با امپدانس  BNC کلد نامتوازن و جیش یابل ارتباطک AES 2id-1996 دهد. در استاندارد  ینشان م

 دهد.  یرا نشان م AES 3id-1996 گنال نامتوازنیمبدل س )17-7(ل کش

 
  گنال متوازنیمبدل س   - 16 -7 شکل

  
  گنال نامتوازنیمبدل س   - 17 -7 شکل

                                                            
1 Synchronous Connection 
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  AES/EBU1تالیجید یگنال صوتیس  - 8 - 2 - 5 - 7

تواند تا   یگنال باالنس میاست. س  سازگار شده ییافته با استاندارد اروپایتوسعه  3AESه یتال بر پایجیگنال دین نوع سیا

KHz192/Bit24 18-7(ل کند. شک یبانیرا پشت (تال یجیگنال دیس 2ودرکاگرام انید كبلوAES/EBU کو ش) 19-7ل (

 دهد.  یرا نشان م AES/EBUتال یجیگنال دیس 3ودرکاگرام دید كبلو

 
  AES/EBUتال یجیگنال دیس ودرکاگرام انید كبلو   - 18 -7 شکل

 
  AES/EBUتال یجیگنال دیودر سکاگرام دید كبلو   - 19 -7 شکل

  S/PDIF4تالیجید یگنال صوتیس  - 9 - 2 - 5 - 7

است.    شده یطراح یو خانگ يا  حرفه  ریاربرد غک يافته و برایتوسعه  3AESل که پروتیز بر پاین S/PDIFتال یجیل دکپروت

شده و به  یطراح یخانگ Hifi یها صوت ستمیا سی/و یخانگ ينمایوتاه جهت استفاده در سکفواصل  يگنال براین سیا

شود.   یمنتقل م TOSLINK کو ج ينور    بریابل فکله یوس  ن بهیچن و هم  RCA کرشته و ج کلددار تیابل شکله یوس

تال یجیگنال دیل سکن پروتیمتر است. ا 10ثر کابل حداکو طول  Vpp6/0-5/0ثر کو حدا Vpp2/0گنال حداقل یولتاژ س

                                                            
1 Audio Engineering Society/European Broadcasting Union 
2 Encoder 
3 Decoder 
4 Sony/Philips Digital Interface 
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ن از یچن است و هم )1-3-7 بند .ك.ر( DAT يبرا Bit20/kHz48و  CD يبرا Bit16/kHz1/44 لوشنورز يدارا

 ند. ک  یم یبانیپشت Bit24لوشن ورز

  MADI1  تالیجید یگنال صوتیس  - 10 - 2 - 5 - 7

است و در  3AESآن استاندارد  ير بنایند. زک  یار مک 10AES–1991ل کپروت يبر مبنا MADIتال یجیگنال دیس

 يتال را بر رویجیگنال دیانتقال س MADIگنال یاست. س  شده یرسان  روز  به 10AES–2008و  10AES–2003 يها نسخه

 KHZ192، KHz96/Bit24ت تا یفکیانال را با ک 64و  56،  32، 27 ينور  بریا فی (Coaxial)لددار هم محور یابل شک

ا ی يا  حرفه یسر صوتیکن دو میگنال در ارتباط بین سیاربرد اکطرفه است.  یکبه صورت  MADIند. ارتباط ک  یفراهم م

 بریا فی/و BNCتور کانکال با یسکواکابل کتوان از   یم MADIگنال یانتقال س ياست. برا Stage Boxسر با یکارتباط م

 ينور    بریلومتر خواهد بود. مشخصات فکی 2متر و  50ب یابل به ترتکثر طول که حداکاستفاده نمود  SCتور کانکبا  ينور   

از  MADIگنال یان انتقال سکام AoE2ل کند. با استفاده از پروتکیم يرویپ IEC 9314-3از استاندارد  SCتور کانکو 

و  3یابل اصلکاز دو  MADIنان در ارتباطات یب اطمیمعموال جهت باال بردن ضر ز وجود دارد.یه نکشب يها  ابلکق یطر

به صورت  کیمکابل کق ی، ارتباط از طریابل اصلکه در صورت قطع ارتباط کشود   یبان استفاده میبه صورت پشت 4کیمک

 دهد.  یرا نشان م MADI یارت ارتباطکدو نمونه ) 20-7(ل کش شود.  یار برقرار مکخود

 
  MADI یارتباط ارتک نمونه دو   - 20 -7 شکل

  هکتال تحت شبیجید یصوت يها  گنالیس - 5-3 - 7

ا از یروز دن يآور  فن يریارگکباال، به    تیبا قابل يها آنیتال رایجید يها  هکافزون استفاده از شب  با توجه به گسترش روز

ز بر اساس انتقال ین یصوت يها  ستمیر است. سیناپذ اجتناب يها آنیرا يها  هکتال تحت شبیجید یصوت يها ستمیل سیقب

ن انتقال یچن ها و هم  انالکن راستا با توجه به تعداد یاست. در ا  افتهیشده و گسترش  یتال طراحیجینترل صوت دکو 

زات را در ینترل تجهکگنال ویانتقال س يها  لکاز پروت یکیتوان   یاستاندارد م ITه کشب يها  چییق سویگنال از طریس

ت انتقال ید قابلیل توسعه داد. استاندارد مورد نظر باکآن پروت ياز را برمبنایمورد ن یه صوتکرد و شبکپروژه انتخاب 
                                                            
1 Multichannel Audio Digital Interface 
2 Audio over Ethernet 
3 Main 
4 Auxiliary 
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 يرویپ 2فشرده  ریغ يا از پروژه را دارا باشد و از استاندارد حرفهیمورد ن يها  انالکدوطرفه با تعداد  1انالهک گنال چندیس

انتقال  يها لکن پروتیتر  اربردکن بخش پریدرا باشد.   ه را داشتهکزات تحت شبیش تجهینترل و پاکان کن امیچن  ند. همک

 است.  شده یتال معرفیجیگنال دیس

  3ل دانتهکپروت  - 1 - 3 - 5 - 7

. در استا ید و به روز دنیجد يها  لکه شد و جزء پروتیارا و یطراح Audinateت کتوسط شر 2006ل سال کن پروتیا 

ت انتقال یبا قابل Gigabit Ethernetو  Fast Ethernetه پرسرعت کشب يفشرده بر رو  ریگنال صوت غیل انتقال سکن پروتیا

ثر کحدا يبردار  انس نمونهکبا فر bit32ثر کحدا لکن پروتیشود. رزولوشن ا  یانجام م 34هیه الکشب يها چییق سویاز طر

kHz192 ر یرا با تاخ انالک 1024)512+512(ثر کان انتقال حداکاست و ام(Latency) حداقل μs3/83 ند. با ک  یفراهم م

در حال  یمختلف مورد استفاده قرارگرفته و محصوالت مختلف يها  تکنه مناسب توسط شریباال و هز يها   تیتوجه به قابل

ت یاد و قابلیز يها  انالکم و تعداد کر یتوان به تاخ  یم لکن پروتی. از محاسن ااستل کن پروتیه اید بر پایگسترش و تول

ز به آن اضافه یر نیگنال تصویت انتقال سیگنال صوت، قابلید عالوه بر انتقال سیجد يها  رد. در نسخهکنترل اشاره ک

 است.  شده

   AVB5ل کپروت  - 2 - 3 - 5 - 7

هدف انتقال  باIEEE 802.1 ته استاندارد یمک و  IEEE,Avnuتوسط موسسه  2013در سال  AVBل با نام کن پروتیا 

گنال صوت بر یل انتقال سکن پروتیرود. در ا  یا به شمار میمدرن دن يها لکه شد و جزو پروتیو ارا یر طراحیصدا و تصو

و نه   AVB Supportبا مشخصه  10Gigabit Ethernetو   Gigabit Ethernetو  Fast Ethernetه پرسرعت کشب يرو

Router ثر کحدا لکن پروتیرد. رزولوشن ایگ  یانجام مbit32 ثر کحدا يبردار  انس نمونهکبا فرkHz192 ان کاست و ام

ت یو امن ییاراکل یل به دلکن پروتیند. اک  یفراهم م ms25/0ر حداقل یرا با تاخ انالک 800)400+400(ثر کانتقال حدا

ه و عدم کشب يها  چیینه بودن سویل پر هزیبه دل یقرارگرفت ولزات مورد استفاده ینندگان تجهک دیباال توسط تول

 است. ردهکدا نیپ یاربرد فراوانکمتداول،  يها و روترها  چییاز سو یبانیپشت

  6برانتکل کپروت  - 3 - 3 - 5 - 7

گنال صوت یل انتقال سکن پروتیه شد. در ایو ارا یطراح Cirrus Logicت کتوسط شر 1996ل در سال کن پروتیا

 لکن پروتیشود. رزولوشن ا  یه انجام مکشب يها و روترها چییت انتقال از سویه سرعت باال با قابلکشب يروفشرده بر   ریغ

                                                            
1 Multi-Channel 
2 Uncompressed 
3 Dante Protocol 
4 Layer 3 
5 Audio Video Bridge Protocol 
6 Cobranet Protocol 
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ر حداقل یانال را با تاخک 64)32+32( ثرکان انتقال حداکاست وام kHz96ثر کحدا يبردار  انس نمونهکبا فر bit24ثر کحدا

ms3/1 مختلف مورد استفاده  يها  تکل توسط شرکن پروتینه مناسب ایمتنوع و هز يایآورد. با توجه به مزا  یفراهم م

 رد.کدا یقرارگرفت و توسعه پ

   Q-SYSل کپروت  - 4 - 3 - 5 - 7

د به یجد يها  لکه شد و جزو پروتیارا و یطراح  QSCر مجموعه یز Q-Sysت کتوسط شر 2009ل در سال کن پروتیا

ه کشب يها و روترها چییت انتقال از سویپرسرعت با قابله کشب يگنال صوت بر رویل انتقال سکن پروتیرود. در ا  یشمار م

 ثرکان انتقال حداکاست و ام kHz32 ثر کحدا يبردار  انس نمونهکبا فر bit32ثر کحدا لکن پروتیشود. رزولوشن ا  یانجام م

اد و یر زیپر سرعت و تاخ يها هکت شبیند. با توجه محدودک  یفراهم م ms1ر حداقل یرا با تاخ انالک 1024)512+512(

 شود.  یعرضه م QSCقرارنگرفته است و توسط  يادینندگان زک  دی، مورد استفاده توليبردار انس نمونهکت فریمحدود

  Blu-Linkل کپروت  - 5 - 3 - 5 - 7

ه با کشب يفشرده بر رو ریگنال صوت غیل انتقال سکن پروتیاست. در ا  ه شدهیارا و یطراح BSSت کل توسط شرکن پروتیا

با  bit32ثر کحدا لکن پروتیند. رزولوشن اک  ینم یبانیرا پشت LAN يچ و روترهاییانجام گرفته و سو Ring يتوپولوژ

 4عالوه   نمونه به 11ر حداقل یرا با تاخ انالک 256ثر کان انتقال حداکاست و ام kHz192ثر کحدا يبردار  انس نمونهکفر

موجود است ودر  يها  لکن پروتیع تریاز سر یکیل کن پروتیند. اک  یر، فراهم میهر دستگاه در مس ينمونه به ازا

 يها  هکشب يه، عمدتا براکشب يها  چییت استفاده از سویاربرد دارد اما با توجه به محدودکار یپخش زنده بس يها  ياربرک

 شود.  یه میارا BSSت کرد و فقط توسط شریگ  یبان مورد استفاده قرار میو پشت یع داخلیسر

  VoIP1ل کپروت  - 6 - 3 - 5 - 7

ل کن پروتیاست. درا  جاد شدهیا IPه کشب ياطالعات رو 2يهاصورت بسته به یگنال صوتیس جهت انتقال VoIPل کپروت

 یکشود.   یم يساز بسته IPه کشب يرو RTPمعموال با فرمت   3، به صورت بالدرنگيساز  از فشرده گنال صوت بعدیس

دن بسته اطالعات به یشود. پس از رس  یه منتقل مکشب ياضافه شده و بر رونترل ارسال، به هر بسته کجهت  4تریسرت

 kHz4باند  يبا پهنا ITU-T G.711ل از استاندارد کن پروتیشود. در ا يساز ادهیگنال صوت از بسته پید سیمقصد، ابتدا با

گنال یت سیفکیل کن پروتیم، در اکباند  يو پهنا يساز شود. با توجه به فشرده  یاستفاده م bit13ا ی bit12و رزولوشن 

 يها  ل در تلفنکن پروتیشود. عمده استفاده از ا  یاستفاده نم يا  حرفه یصوت يها ستمین است و در سییپا یصوت خروج

 نترنت است.یا يرو یام و ارتباط صوتکنتریا يها ستمیه، سکتحت شب

                                                            
1 Voice Over Intenet Porotocol 
2 Packet 
3 Real-Time 
4 Header 
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ه یمختلف ارا يها  تکه توسط شرکز وجود دارد ین يگریتال دیجید يها  لکشده پروت نام برده يها  لکعالوه بر پروت

 است.  شده

  1ها  روفنیکم  - 6 - 7

ند. در ک  یل میهم عرض و متناظر آن تبد یکیترکگنال الیفشار صوت را به س یکوستکآ يه انرژکست یله ایروفن وسیکم

 است.  ان شدهیها ب  روفنیکم ین بخش مشخصات فنیا

  ها  روفنیکم یمشخصات فن - 6-1 - 7

  2روفنیکم یامپدانس خروج  - 1 - 1 - 6 - 7

. به شود  یم يریگ  اندازهروفن یکم یدر دو سر خروج هکبر حسب اهم  ).a.c( مقاومتمقدار  مشخصه عبارت است از نیا

ش یب( ادیاهم) و ز15000تا  5000، متوسط (اهم)1000-50م (کتوان به امپدانس  یها را م روفنکیم یلکطور 

اهش افت کاربرد را دارد. به منظور کن یتر شیاهم ب 600تا  150با امپدانس  يها  روفنیکم یول ردک میاهم) تقس 20000از

 يا ورودیبار  د با امپدانسیروفن بایکم ی، امپدانس خروجیانسکباند فر ير در پهنایین تغیچن  روفن و همیکگنال میس

 ننده هماهنگ باشد. ک  تیش تقویطبقه پ

  3يشنهادیامپدانس بار پ  - 2 - 1 - 6 - 7

ند. امپدانس ک  یان میب (Ω)ننده را برحسب اهم ک  تیش تقویپ يا ورودیروفن یکم يبار مناسب رون پارامتر امپدانس یا

ن سه تا ده برابر آن در نظر گرفته یروفن باشد و معموال بیکم یتر از امپدانس خروج مکد یننده نباک  تیش تقویپ يورود

 شود.   یم

  4تیحساس  - 3 - 1 - 6 - 7

 یزان فشار صوتیدهد. م  ینشان م یشده را نسبت به فشار صوت دیتول یکیترکزان ولتاژ الیروفن میکت میپارامتر حساس

     شود و طبق استاندارد  یروفن اعمال میکبه م kHz1انس که در فرکاست  dB SPL94 ا ی barµ 10ا ی Pa1مرجع 

EIA SE-105  با واحدmV/µPa ا یdBV د:یآ  یر بدست میز رابطهها از  ن آنیشده و رابطه ب   يریگ  اندازه 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑑𝐵𝑉 = 20 × log10 �
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑚𝑉 𝑃𝑎⁄

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐴𝑅𝐸𝐹
�  

)7- 16(  

                                                            
1 Microphones 
2 Output Impedance 
3 Recommended Load Impedance 
4 Sensitivity 
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 است. V/Pa1 ا ی mV/Pa1000 برابر  Output AREFه در آن ک

  1ت ولتاژ مدار بازیحساس  - 4 - 1 - 6 - 7

ن یشود. ا  یدر حالت بدون بار در نظر گرفته م یولتاژ خروج یروفن است ولیکت میت ولتاژ مدار باز مانند حساسیحساس

ه با کمتفاوت است  يورود يها  ها با امپدانس  نندهک  تیش تقویپ يشده به ورود اعمال یپارامتر جهت محاسبه ولتاژ خروج

 شود:  یه میر محاسبه و توسط سازنده ارایرابطه ز
)7- 17( 𝑆𝑣 = 20 log𝐸0 − 𝑑𝐵𝑆𝑃𝐿 + 94 

 
است. به منظور محاسبه ولتاژ  یسطح فشار صوت dBSPL روفنیکم یولتاژ خروج EOت مدار باز، یحساس SVه در آن ک

 رد:کر استفاده یتوان از رابطه ز یآن م يروفن با داشتن پارامترهایکم یخروج

)7- 18( 𝐸0 = 10 �𝑆𝑣+𝑑𝐵𝑆𝑃𝐿−94
20

� 

  2یانسکپاسخ فر  - 5 - 1 - 6 - 7

را به  یل فشار صوتیتوان تبد یصوت یانسکفر روفن در چه محدودهیکه مکدهنده آن است   نشان یانسکمشخصه پاسخ فر

 يها  انسکروفن در فریکت میبودن حساس یخط ریا غی یو خط ینواختیکگر   انین بیچن دارد و هم یکیترکگنال الیس

ا یدر دو  یانسکپاسخ فر یمختلف، اغلب منحن يایگنال در زوایافت سیت دریسه قابلیان مقاکمختلف است. به منظور ام

پاسخ  ینمونه منحن یک )21-7(ل کشود. ش  یه میروفن توسط سازنده ارایکم یمختلف نسبت به محور اصله یچند زاو

 دهد.  یرا نشان م یانسکفر

 
  درجه 125ه یو زاو یدر محور اصل  روفنیکم یانسکنمونه پاسخ فر یک   - 21 -7 شکل

  3یقطب يالگو  - 6 - 1 - 6 - 7

روفن یکم یمختلف منبع صدا نسبت به محور اصل يها  هیافت صدا از زاویزان دریننده مک  نییروفن تعیکم یقطب يالگو

ردن نقاط مختلف در ک  شود. از به هم وصل  یساخته م یمتفاوت يها با ساختار و الگوها  روفنیک، مياربرکاست و بسته به 

                                                            
1 Open Circuit Voltage Sensitivity 
2 Frequency Response 
3 Polar Pattern 
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ه به آن بالن کد یآ یدست م ه بالن بهیشب یحجم یسان است منحنیک يافت صدایزان دریم يه داراکروفن یکاطراف م

 شود.  یش داده مینما یقطب يالگو یگفته شده و در منحن یقطب يالگو

 1یتمام جهت يروفن با الگویکم •

 يآن در موارد ياربرکند. ک  یافت میزان دریم یکجهته)، صدا را از تمام جهات به  (همه یتمام جهت يبا الگو   روفنیکم 

ل کند. شک  یافت میاز جهات مختلف در یمنبع صوتن یروفن، صدا را از چندیکا می/بوده و كه منبع صدا متحرکاست 

ن نوع یا یقطب يدهد. بالن الگو  یروفن همه جهته را نشان میکم یقطب يو بالن الگو یقطب يالگو یمنحن )7-22(

 ره است.که به یروفن شبیکم

 
 جهته روفن همهیکم یقطب يو بالن الگو یقطب يالگو یمنحن   - 22 -7 شکل

 

  2لکش یقلب يا الگویدار  جهت يروفن با الگویکم •

روفن یکنار و پشت مکمنبع صدا به  ییجا  رده و با جابهکافت یدار، صدا را از سمت مقابل در  جهت يبا الگو   روفنیکم  

اهش کافت را دارد و از محاسن آن یدر ين الگویتر  اربردکروفن پر یکن نوع میابد. ای  یاهش مک یگنال خروجیدامنه س

روفن به یکن نوع میا یقطب يل شباهت بالن الگویروفن است. به دلیکصدا از پشت مافت یاهش درکبه واسطه  کدبیف

را نشان  یدار قلب روفن جهتیکافت میدر يو بالن الگو یمنحن )23-7(ل کنامند. ش  یم یقلب يقلب انسان آن را الگو

 دهد. یم

                                                            
1 Omnidirectional Microphone 
2 Directional Microphone/Cardioid Microphone 
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  404 فیان ضعیجر یسات ب

 
  یقلب يروفن جهت دار با الگویکافت میدر يو بالن الگو یمنحن   - 23 -7 شکل

  
 2لکش یالعاده قلب  و فوق 1یامال قلبک يالگو روفن بایکم •

افت صدا در جهت مقابل یه محدوده درکن تفاوت یاست با ا یدار قلب  روفن جهتیکه میروفن شبیکن نوع میساختار ا

ه در صورت جا به جا کن است یروفن ایکن نوع میال اکاش یرا به همراه خواهد داشت ول کدبیاهش فکتر بوده و   یکبار

از به دقت یها ن  روفنیکن نوع میه ایم زاویابد و تنظی  یاهش مکروفن شدت صدا یکم یمنبع صدا نسبت به محور اصلشدن 

و بالن  یمنحن )24-7(ل کشوند. ش  یتر ساخته م  یکه بارین الگو با زاویبا ا یتفنگ يها  روفنیکدارد. اغلب م يتر شیب

 دهد.  یل را نشان مکش یفوق العاده قلب يروفن با الگویکافت میدر يالگو

 
 یفوق العاده قلب يدار با الگو روفن جهتیکافت میدر يو بالن الگو یمنحن    - 24 -7 شکل

 
 
 
 

                                                            
1 Super Cardioid Microphone 
2 Hyper Cardioid Microphone 
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 81 يا الگویدو جهته  يروفن با الگویکم •

افت آن به یدر یند و با توجه به شباهت منحنک  یافت میجهته، صدا را از مقابل و پشت خود در  افت دویبا در يهاروفنیکم

ان استفاده دو نفر کاست و ام يو صدابردار ییویراد يوهایتر در استود شیها ب اربرد آنکنامند.   یز مین 8 يآنرا الگو 8  عدد

 دهد.  یرا نشان م یروفن دو جهتیکافت و بالن میدر یمنحن) 25-7(ل کند. شک  یروفن را فراهم میکم یکنده از یگو

 
  8 يا الگویروفن دو جهته یکافت میدر يو بالن الگو یمنحن   - 25 -7 شکل

 
 شود.   یه میدام توسط سازنده آن اراکهر  یه مشخصات فنکز وجود دارد ین يگریمختلف و متنوع د يالگوها •

 دهد:  یافت متفاوت را نشان میدر يها با الگوها  روفنیکن میسه بینمونه مقا یک)7-7(جدول 

 افت متفاوتیدر يها با الگوها  روفنیکن میسه بیمقا  -  7 -7 جدول 

 

                                                            
1 Bidirectional Microphone 
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  406 فیان ضعیجر یسات ب

  1زیسطح نو  - 7 - 1 - 6 - 7

افراگم ینار دکهوا از  يها  ولکت مولک، گرما و حرییویر امواج رادی، تاثیل وجود امپدانس داخلیروفن به دلیکهر م

از  یکیز ین نویشود. سطح ا  یآن ظاهر م یه در خروجکند ک  ید میتول يا  نهیز زمینو یکافت صدا یروفن، بدون دریکم

 يا  ژهیت ویاز اهم ییویاستود يها  روفنیکز در میمقدار مشخصه سطح نوم بودن کروفن است. یکم یمشخصات فن

 شود.  یان میب  dBروفن بر حسبیکز میبرخوردار است. مقدار سطح نو

  2روفنیکم یثر سطح فشار صوتکحدا  - 8 - 1 - 6 - 7

 ند.کجاد یا 3بدون اعوجاج یگنال خروجیتواند س یروفن میکه مکاست  یثر فشار صوتکدهنده حدا ن پارامتر نشانیا

 شود.  یان میب dB SPLبر حسب  یثر فشار صوتکحدا

  4روفنیکاز میه مورد نیتغذ  - 9 - 1 - 6 - 7

مانند  ییها  روفنیکشود و در م  یروفن مشخص میکم يارکن پارامتر بر حسب ولت به صورت محدوده ولتاژ یا

ش یا پیسر یکم يه ورودیتغذق ولتاژ یا از طری يق باتریه دارند اغلب از طریاز به ولتاژ تغذیه نک ندانسورک يها روفنیکم

 شود.  ین میاست، تام +V48ه معموال ک 5ننده فانتوم پاورک  تیتقو

  روفنیکم یان مصرفیجر  - 10 - 1 - 6 - 7

 ند. ک  یان میآمپر ب  یلیه دارد را بر حسب میاز به منبع تغذیه نک ییها  روفنیکم یان مصرفین پارامتر جریا

 روفن را داشته باشد.یکم یمصرفان ین جریتام یید توانایه بایمنبع تغذ -يادآوری

  روفنیکساختار انواع م - 6-2 - 7

ن بخش یشود. در ا  یروفن استفاده میکدر انواع م یکیترکگنال الیبه س یل فشار صوتیجهت تبد یمختلف يها  روش

 است.  شده یروفن معرفیکن انواع میتر  متداول

  6یکنامیدا يها  روفنیکم  - 1 - 2 - 6 - 7

 یچ متصل شده و با برخورد فشار صوتیپ میس یکه به کاست  کو سب كافراگم نازید یک يا) دارای(پو یکنامیروفن دایکم

دان یچ در میم پیت سکند. در اثر حرک  یت مکثابت حر يآهنربا یک یسیدان مغناطیچ در داخل میپ میافراگم، سیبه د

                                                            
1 Noise Level 
2 Microphone Maximum SPL 
3 Distortion 
4 Power Requirement 
5 Phantom Power 
6 Dynamic Microphones 
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 یل بزرگیها به دل  روفنیکنوع م نیشود. ا    ید میتول یگنال صوتیا سیشده متناسب با صدا  القاء یکیترکولتاژ ال یسیمغناط

 یل بزرگیشود و به دل  یاستفاده م یقیمخصوص آالت موس يها  روفنیکو م یدست يها  روفنیکتر در م شیپسول آن بک

 )26-7( لکش ن است.ییپا یامپدانس خروج يرده و معموال داراکافت ین را بهتر درییانس پاکافراگم اصوات با فرید

 دهد.  یروفن را نشان میکم ن نوعیا یساختمان داخل

 
 

 یکنامیروفن دایکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل   - 26 -7 شکل

  1یخازن يها  روفنیکم  - 2 - 2 - 6 - 7

ه با انتقال فشار کاست   دهد ساخته شده  یخازن را م یکل کیه تشک، يندانسر) از دو صفحه موازک( یخازن يها  روفنیکم

ن یت ایشود. ظرف  ین دو صفحه میب یت خازنیر ظرفییموجب تغ ها ن آنیر فاصله بییا هر دو صفحه و تغی یکبه  یصوت

ه و یاز به منبع تغذیت خازن، نیر ظرفییاز تغ یگنال صوتید سیفاراد است. به منظور تول  ویکپ 50تا  40 نیخازن معموال ب

ننده استفاده ک  تیتقوعنوان مبدل و  هپسول بکدر داخل  2دانیاثر م يستورهایننده است و اغلب از ترانزک  تیتقو يهامدار

ن یشود. ا  یانس باال استفاده مکمدوالتور فر یکون یر مدوالسییتغ يت خازن برایر ظرفییها از تغ  مدل یشود. در برخ یم

 ینفرانسکو  يا  قهی يها  روفنیک، ميل تلفن همراه، هندزفریاز قب ییها  ابعاد، در دستگاه کیوچکروفن با توجه به یکنوع م

و  يریگ  اندازه يها  در دستگاه یخط یانسکن با توجه به مشخصه پاسخ فریچن هم یخازن يها  روفنیکن دارد. ماربرد فراواک

 دهد.  یرا نشان م یروفن خازنیکم یساختمان داخل )27-7(ل کشود. ش  یم صوت استفاده میتنظ

 

 

 یروفن خازنیکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل   - 27 -7 شکل

                                                            
1 Condenser/Capacitor Microphones 
2 FET: Field-Effect Transistor 
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  1یکیسرام يهاروفنیکم  - 3 - 2 - 6 - 7

زو یستال پیرکقطعه  یکبه  یبر اثر انتقال فشار صوت یکیترکال يد انرژیبر اساس تول یستالیرکا ی یکیسرام يها  روفنیکم

ما فشار یرده و مستقکفا یروفن را ایکافراگم میستال نقش دیرکساده صفحه  يها مدل یند. در برخک  یار مک یکترکال

زو یبه قطعه پ یکوستکآ يانتقال انرژ يافراگم مجزا براید یکتر از   شرفتهیپ يها شود و در مدل  یبه آن اعمال م یصوت

 kΩ100باال در حدود  یامپدانس خروج يمعموال دارا یکیا سرامی یستالیرک يها روفنیکشود. م  یاستفاده م یکترکال

اربرد ک یقیمخصوص آالت موس يها اپیکن در پیچن  روفن همیکن نوع می، ایانسکاست. با توجه به محدود بودن پاسخ فر

 دهد.  یرا نشان م یکیروفن سرامیکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل )28-7(ل کدارد.  ش

 

 

  یکیروفن سرامیکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل   - 28 -7 شکل

  2یربنک يهاروفنیکم  - 4 - 2 - 6 - 7

افراگم متصل شده و با یه به دکز است یر يها  ل گرانولکربن به شکپودر  يپسول محتوک یکروفن شامل یکن نوع میا

تلفن  يها یروفن عمدتا در گوشیکن نوع میشود. ا  یآن م یکیترکر مقاوت الییربن موجب تغکبه پودر  یانتقال فشار صوت

ه یازمند منبع تغذین یگنال صوتید سیتول ين برایچن دارد؛ هم ینییپا يت صدایفکیاربرد داشته و کام کنتریستم ایو س

نده یق افزایترانسفورماتور تطب یکپسول از ک یها معموال در خروج  روفنیکن مین بودن امپدانس اییپا است. با توجه به

موجود در مدار آن  ).d.c(رده و ولتاژ کدا یش پیپسول افزاک یل ولتاژ و امپدانس خروجکن شیشود. بد  یاستفاده م کوچک

روفن یکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل )29-7(ل کننده وارد نشود. شک  تیش تقویپ يشود تا به ورود یحذف م

 دهد.  یرا نشان م یربنک

                                                            
1 Piezo/Ceramic Microphones 
2 Carbon Microphones 
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 یربنکروفن یکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل   - 29 -7 شکل

  1ينوار يها  روفنیکم  - 5 - 2 - 6 - 7

افراگم را یه نقش دکنوار  یکچ یپ میس يه به جاکن تفاوت یاست با ا یکنامیروفن دایکه میشب يروفن نواریکار مکاساس 

ثابت، در دو سر  يآهنربا یسیدان مغناطیدر م ين نوار هادیرد. با ارتعاش ایگ  یقرار م یسیدان مغناطیند در مک  یم يباز

را  يروفن نواریکپسول مکنمونه  یکو  یساختمان داخل )30-7ل (کد.  ششو  یالقاء م یمتناسب با فشار صوت يآن ولتاژ

 دهد.  ینشان م

 

 
 يروفن نواریکم پسولکنمونه  یکو  یساختمان داخل   - 30 -7 شکل

 يها  ينولوژکه توسط سازندگان مختلف با تکز وجود دارد ین يگرید يها  روفنیکفوق انواع م يها  روفنیکعالوه بر م   

روفن یکد به دفترچه راهنما و دستورالعمل سازنده آن میبا یکهر  یاز مشخصات فن یآگاه يشود. برا یمتفاوت عرضه م

 مراجعه شود.

                                                            
1 Ribbon Microphones 
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  ها  وفنریکم ياربرکانواع  - 6-3 - 7

ن یتر از متداول یه برخکها متفاوت است.  آن یکوستکو آ یکیترکو مشخصات ال یها، ساختار فن  روفنیکاربرد مکبسته به 

 است.شده ین بخش معرفین در اآانواع 

  1یدست يها روفنیکم  - 1 - 3 - 6 - 7

شوند. بدنه   یمتفاوت ساخته م یه در انواع و مشخصات فنکها هستند   روفنیکن مدل میتر  اربردکپر یدست يها  روفنیکم

رد. هرچند یگ  یروفن قرار میکه میا پایه در دست کشده  ل ساختهکش یا مخروطی يها بخش استوآن یکآن معموال از 

 یاربرد دارد. در برخکز ین یقیآالت موس يافت صدایدر يبرا یرود ول  یار مکبه  2انسان يافت صدایدر يتر برا شیب

 يریبه منظور جلوگ يا حرفه يها  در مدل یاست ول  ه شدهیبدنه آن تعب يردن صدا روکجهت قطع و وصل  يدیلکها  مدل

 لکشود. ش  یم ساخته میس یم و بیها در انواع با س  روفنیکن نوع میوجود ندارد. ا يدیلکن یاز قطع نا خواسته صدا چن

 دهد.  یرا نشان م یدست يها روفنیکچند نمونه از م )7-31(

 
 یروفن دستیکچند نمونه م   - 31 -7 شکل

  3يا  قهی يها  روفنیکم  - 2 - 3 - 6 - 7

رود و در   یار مکروفن در دست را ندارد به یکداشتن م  ان نگهکنده امیه گوک يمعموال در موارد يا  قهی يها  روفنیکم

اغلب از انواع  يا  قهی يها  روفنیکبودن م کوچکل یشود. به دل  یلباس ساخته م ينصب رو يبرا کوچک يها  اندازه

نده الزم یروفن از دهان گویکم يریشود. با توجه به فاصله محل قرارگ  یها استفاده م ندانسور در ساخت آنک يها  پسولک

شود.   یم ساخته میس یم و بیها در انواع با س  روفنیکن نوع میباشد. ا ییت باالیحساس يدارا يا  قهی يها  روفنیکاست م

 دهد.  یرا نشان م يا قهیروفن یکمچند نمونه  )32-7(ل کش

        
 يا  قهیروفن یکچند نمونه م   - 32 -7 شکل

                                                            
1 Handheld Microphones 
2 Vocal 
3 Lavalier/Presenter Microphones 
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  1هدست يها  روفنیکم   - 3 - 3 - 6 - 7

سر و دو  يه روکاست  يا  هیپا يه داراکن تفاوت یدارد با ا يا قهی يها  روفنیکه به میشب يهدست ساختار يها  روفنیکم

د یتول يتر  تر و ثابت  يگنال قوینده، سیبا دهان گو یکنزدل فاصله یروفن به دلیکن میپسول اکرد. یگ  یگوش قرار م یکا ی

ار کاست به  كتحر ينده دارایه گوک یورزش يها  در باشگاه الس درس وکدر جلسات،  2ه مطلبیارا  يند. اغلب براک  یم

روفن هدست را نشان یکچند نمونه م )33-7(ل کشود. ش  یم ساخته میس  یم و بیها در انواع با س  روفنیکن نوع میرود. ا  یم

 دهد.  یم

 
  روفن هدستیکچند نمونه م   - 33 -7 شکل

  3یقیآالت موس يها  روفنیکم  - 4 - 3 - 6 - 7

 یعیف وسیط يدارا یقیآالت موس يبا توجه به تنوع ساختار و صدا یقیمخصوص سازها و آالت موس يها  روفنیکم

و  4ل درامیاز قب يا  وبهک ي، سازهايباد ي، سازهایزه يمخصوص سازها يها  روفنیکتوان از میهستند. از آن جمله م

باند  ي، پهنایکوستکات آیروفن بنا به خصوصیکروفن هستند نام برد. هر میکمجموعه م یک يدارا یکه هرک 5اشنکپر

روفن یکچند نمونه م )34-7( لکشود. ش  یو ساخته م یساز طراح يرو یکیزیان نصب فکت و امی، حساسیانسکفر

 دهد.   یرا نشان م یقیموس يمخصوص سازها

 
 یقیموس يروفن مخصوص سازهایکچند نمونه م   - 34 -7 شکل

                                                            
1 Headset Microphones 
2 Presentation 
3 Instrument Microphones 
4 Drum set Microphone 
5 Precaution Set Microphone 
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  1میس  یب يها  روفنیکم  - 5 - 3 - 6 - 7

داشتن  ان نگهکاست و ام كه منبع صدا متحرک يشود، در موارد یز گفته مین HFها  به آن یه گاهکم یس  یب يها  روفنیکم

 یکها از  تر است. ساختار آن  ها  آسان آنم رابط، استفاده از یل نداشتن سیرود. به دل  یار مکروفن وجود ندارد به یکابل مک

انال مجزا کا چند یدو  يها دارا رندهیاز گ یاست. برخ ل شدهکیتش ییویرنده رادیگ یکو  ییویفرستنده راد یکروفن، یکم

، يا  قهی، یمانند دست یانواع يآن دارا ياربرکم بسته به یس  یب يها  روفنیکروفن هستند. میکجهت اتصال به چند م

ا در یم اغلب یس  یب يها  روفنیکن هستند. میو دورب یکیترکال ين فرستنده مخصوص سازهایچن هدست، و هم

 UHFدر باند  MHz958تا  MHz470ن یب يها  انسکا فری/و VHF يدر باندها MHz216تا  MHz169ن یب يها  انسکفر

ز ساخته ین FMدر باند  MHz50تا  MHz26ن یب يها  انسکدر فر يا  حرفه ریغ يها  مدل یشوند. در برخ  یساخته م

فرستنده و  ییویانس رادکا فریانال کم یان تنظکام يا حرفه يها  در مدل یانسکاز تداخل فر يریشوند. به منظور جلوگ  یم

صورت نند و به دو ک  یه استفاده میعنوان منبع تغذ به يم در فرستنده خود از باطریس  یب يها  روفنیکرنده وجود دارد. میگ

 دهد.  یم را نشان میس  یروفن بیکچند نمونه م )35-7(ل کشوند. ش  یتال ساخته میجیآنالوگ و د

 
 میس  یروفن بیکچند نمونه م   - 35 -7 شکل

  2بونیتر يها  روفنیکم  - 6 - 3 - 6 - 7

مختلف مانند  يها  هیشود و در طول پا  یبون نصب میتر ياست و بر رو 3يبون اغلب از نوع گردن غازیتر يها  روفنیکم

ندانسور ک يها  پسولکبون اغلب از انواع یتر يها  روفنیکبودن م کوچکل یشود. به دل  یمتر ساخته م  یسانت 50و  30، 15

سخنران با  يافت صدایت باال جهت دریروفن حساسیکن نوع میشود. از جمله مشخصات ا  یها استفاده م در ساخت آن

ت سر سخنران به چپ کگنال در اثر حریاهش شدت سکاز  يریبه منظور جلوگروفن است. یکفواصل مختلف نسبت به م

ها به   روفنیکن میافت ایدر يشود. الگو یبون نصب میتر ينار هم روکتر در  شیا بیروفن یکا سه میو راست اغلب، دو 

بون را نشان یتر روفنیکچند نمونه م )36-7(ل کل است. شکش یدار قلب  از نوع جهت طیمح يافت صدایاهش درکمنظور 

 دهد.  یم

                                                            
1 Wireless Microphones 
2 Lectern/Tribune Microphones 
3 Gooseneck 
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  بونیروفن تریکچند نمونه م   - 36 -7 شکل

  1طیز محیص نویتشخ يها  روفنیکم  - 7 - 3 - 6 - 7

 يها انهیقطار و پا يها  ستگاهی، ایورزش يها  ومیها، استاد  ت مانند فرودگاهین پر جمعکز در امایافت نویدر يها  روفنیکم

ن یند. اک  یافت میدر یستم صوتیس يصداح یط را جهت تصحیمح یصوت ینصب شده و شدت آلودگ يمسافربر

ز یساخته شود. با توجه به محدوده نو 3یرونیب يا فضای/و 2داخل يتواند مخصوص فضا  یاربرد مکها بسته به   روفنیکم

ز را یافت نویدر يها  روفنیکچند نمونه از م )37-7(ل کندارد. ش یعیوس یانسکفر ياز به پهنایروفن نیکن نوع میط ایمح

 دهد.  ینشان م

 
 زیص نویروفن تشخیکچند نمونه م   - 37 -7 شکل

  4نگیجیپ يها  روفنیکم  - 8 - 3 - 6 - 7

و  يه گردن غازیبا پا 5يزیاربرد دارد و در دو نوع رومک یا اعالن عمومینگ یجیپ  ستمینگ در سیجیپ يها  روفنیکم

مه قطع کخواسته، د  از پخش نا يریقطع و وصل صدا جهت جلوگ يروفن اغلب برایکن نوع میشود. در ا  یساخته م یدست

انتخاب  يبرا ییها  مهکه آن دیپا يها بر رو  از مدل یبدنه وجود دارد. برخ يبر رو یه و در مدل دستیپا يو وصل بر رو

                                                            
1 Ambient Noise Microphone 
2 Indoor Microphones 
3 Outdoor Microphones 
4 Paging Microphones 
5 Table Top 
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چند  )38-7(ل کش است. شیصفحه نما يمات دارایز جهت انجام تنظین یه شده و برخیمحدوده (زون) فراخوان تعب

 دهد.  ینگ را نشان میجیروفن پیکنمونه م

 

   
 

 نگیجیروفن پیکچند نمونه م   - 38 -7 شکل

  1یتفنگ يها  روفنیکم  - 9 - 3 - 6 - 7

افت صدا از فاصله دور نسبت به منبع صدا ساخته شده و منبع صدا را هدف یا گان جهت دری یتفنگ يها  روفنیکم

 برخورد است. به منظور ییت باالیبوده و از حساس یکار باریجهته بس یکافت یدر يالگو يها دارا  روفنیکن میرد. ایگ یم

  ل کشده و حذف شود. ش  فیل و بلند دارند تا صداها از جهات اطراف تضعکش يا لوله يساختار ،يریپذ ش جهتیافزا

 دهد. یرا نشان م یروفن تفنگیکچند نمونه م )7-39(

 
 

 
 یروفن تفنگیکچند نمونه م   - 39 -7 شکل

  PZM 2يها  روفنیکم  - 10 - 3 - 6 - 7

نا خواسته صدا از  يها  اسکافت انعیاهش درکشود، به منظور   یده میز نامین 3يمرز يها  روفنیکه مکها   روفنیکن میا

سطح  يشده و بر رو و ساخته یز، طراحیگنال به نویش نسبت سیو افزا 4يمرز یکوستکده آیسطح با نام پد

چند  )40-7(ل کاست. ش 5يا رهکم یها ن آن یافتیدر يشود. اغلب الگو  ینفرانس نصب مکز یننده صوت مانند مک سکمنع

 دهد. یرا نشان م PZMروفن یکنمونه م

                                                            
1 Gun Microphones 
2 Pressure Zone Microphone 
3 Boundary Microphone 
4 Boundary Effect 
5 Hemispherical 
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 PZMروفن یکچند نمونه م   - 40 -7 شکل

  1ییویاستود يها  روفنیکم  - 11 - 3 - 6 - 7

ت یفکیشود. با توجه به لزوم   یاستفاده م ییویراد يها  ستگاهیو ا يصدابردار يوهایها در استود  روفنیکن نوع میا

 ينولوژکدقت و ت يریارگک  ها به مت است. در ساخت آنیمرغوب و اغلب گران ق يها  روفنیکباال جزء م یومشخصات فن

ه یخواسته باشد پا    از هر نوع صوت و ارتعاش نا يد عاریو بایشده در استود افتیدر يه صداکباال ضرورت دارد. از آنجا 

روفن به بدنه یکه میق پایاز طر یطیدارد تا ارتعاشات مح یش معلق نگه مکا یفنر  يتعداد يروفن را بر رویکمخصوص، م

 دهد.  یرا نشان م ییویروفن استودیکچند نمونه م )41-7(ل کگنال صوت منتقل نشود. شیآن و س

 

 

 
 ییویاستود روفنیکچند نمونه م   - 41 -7 شکل

   2 يریگ اندازه يها  روفنیکم  - 12 - 3 - 6 - 7

ن یشود. ا  یو ساخته م یصوت طراح يریگ اندازه يافزارها ا نرمی/ها و  جهت استفاده در دستگاه يریگ  اندازه يها  روفنیکم

مورد استفاده قرار  RTA3زر یگنال پروسسورها و آناالیل سیاز قب یستم صوتیمات سیروفن جهت انجام تنظیکنوع م

 یانسکع و مسطح در باند فریوس یانسکرده و پاسخ فرکاندانسور استفاده کپسول کها اغلب از   روفنیکن نوع میرد. ایگ یم

 دهد.  یرا نشان م يریگ روفن اندازهیکچند نمونه م )42-7(ل کصوت دارند. ش

                                                            
1 Studio/Rcording Microphones 
2 Measurement Microphones 
3 Real Time Analyzer 
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 يریگ اندازه روفنیکچند نمونه م   - 42 -7 شکل

  1تالیجید يها  روفنیکم  - 13 - 3 - 6 - 7

است.  ل شدهکیتال در داخل خود تشیجیمبدل آنالوگ به د یکروفن آنالوگ و یکم یکتال در واقع از یجیروفن دیکم

گر یا انواع دی USBبه صورت اتصال است وتر یامپکه اغلب کدستگاه  يتال به ورودیجیبه صورت د یگنال خروجیس

له یوس و ضبط صدا به  یخانگ يوهایروفن استفاده از آن در استودیکن نوع میساختار ا یبا توجه به سادگ شود.  یارسال م

 دهد. یتال را نشان میجیروفن دیکچند نمونه م)43-7(ل کاربرد فراوان دارد. شکا تبلت یتلفن همراه 

  

 

 تالیجید روفنیکچند نمونه م   - 43 -7 شکل

  یسقف يها  روفنیکم  - 14 - 3 - 6 - 7

ها   روفنیکن میشود. ا  یروفن استفاده میکپسول مکها از چند   از مدل یافت صدا از همه جهات در برخیبه منظور در

ار کبه  یتلفنا تماس ینفرانس کو یدیارسال به خارج از اتاق مانند و يحضار در جلسه برا يافت صدایتر جهت در شیب

 دهد.  یرا نشان م یروفن سقفیکچند نمونه م )44-7(ل کرود. ش  یم

   
  یروفن سقفیکچند نمونه م   - 44 -7 شکل

                                                            
1 Digital Microphones 
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  1ینفرانسک يها  روفنیکم  - 15 - 3 - 6 - 7

ز قرار یم يا نصب بر روی/رود و به صورت پرتابل و  یار مکنفرانس به کجلسات و  يها  در سالن ینفرانسک يها  روفنیکم

ان یل بیبه تفص 8 نفرانس در فصلک يها  از اجزاء سالن یکیعنوان  روفن بهیکن نوع میاربرد اکو  یرد. مشخصات فنیگ  یم

 است. شده

  2یگنال صوتیس يگرها  پردازش  - 7 - 7

نند و در دو ک  یاعمال م یراتییتغ یگنال صوتیانس سکدامنه و فر يه بر روکهستند  ییها  دستگاه یصوت يگرها  پردازش

گر به   ن پردازشینامند. ا  یم DSPرا به اختصار  3تالیجیگنال دیس يگرها  شوند. پردازش  یساخته متال یجینوع آنالوگ و د

ننده و بلندگو ک تیسر، تقویک، م  روفنیکمانند م یزات صوتیا در داخل تجهیشود   یدستگاه مستقل ساخته م یکصورت 

 شود.  یم يساز ادهیپ يافزار صورت نرم، به يزیر  قابل برنامه يگرها  ا در پردازشی/شود و  یه میتعب

  4نندهک ا متعادلیزر یوالکا - 7-1 - 7

ا چند ی یکتواند   یرود و م  یار مکبه  یگنال صوتیس يها  انسکح دامنه در فریننده جهت تصحک ا متعادلیزر یوالکا

 يو پهنا6 ، دامنه5يزکمر انسکفر يپارامترها يزرها دارایوالکند. اکف یا تضعی/ت ویباند مشخص تقو يانس را با پهناکفر

آن  یکو پارامتر یکین بخش دو نوع گرافیز وجود دارد. در این يگرید يزرها پارامترهایوالکا یهستند. در برخ Qا ی 7باند

 شود.  یم یمعرف

  8یکیننده گرافک  ا متعادلیزر یوالکا  - 1 - 1 - 7 - 7

شود. در   یتر ساخته م شیا بیانال کدو انال،ک کباند و به صورت ت 15باند و  31معموال در دو نوع  یکیگراف يزرهایوالکا

افزار  نمونه نرم )45-7(ل کشود. ش  یانجام م يافزار به صورت نرم یصوت يم پارامترهاینترل و تنظکتال، یجید يزهایوالکا

 یکیزرگرافیوالکچند نمونه دستگاه ا )46-7(ل کآن و ش یانسکپاسخ فر یتال و منحنیجید یکیزر گرافیوالکنترل اک

 دهد.  یآنالوگ را نشان م

                                                            
1 Conference Microphones 
2 Audio Signal Processors 
3 Digital Signal Processor 
4 Equalizer 
5 Center Frequency 
6 Amplitude 
7 Bandwidth 
8 Graphic Equalizer 
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  آن یانسکپاسخ فر یتال و منحنیجیزر دیوالکا یکنترل گرافکافزار  نمونه نرم   - 45 -7 شکل

 

 
  زر آنالوگیوالکا یکچند نمونه دستگاه گراف   - 46 -7 شکل

  1یکزر پارامتریوالکا - 7-2 - 7

 یصوت يها  لتریاز انواع ف یکی )0F( میانس مشخص و قابل تنظکفر یک يه بر روکاست  يگر  ، پردازشیکزر پارامتریوالکا

ن یند. در اک  یرا اعمال م 5(BRF)نگذر   انیو م (BPF)4گذر   انی، م(LPF)3گذر   نیی، پا2(HPF)لتر باال گذر یشامل ف

زر یوالکنترل اکافزار  نمونه نرم یک )47-7(ل کم است. شیلتر قابل تنظیب فیانس، دامنه و شکفر يزر پارامترهایوالکا

 دهد.  یآنالوگ را نشان م یکزر پارامتریوالکچند نمونه دستگاه ا )48-7(ل کتال و شیجید یکپارامتر

 
 تالیجید یکزر پارامتریوالکنترل اکافزار  نمونه نرم یک   - 47 -7 شکل

                                                            
1 Parametric Equalizer 
2 High Pass Filter 
3 Low Pass Filetr 
4 Band Pass Filter 
5 Band Rejection Filter 
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 آنالوگ  یکزر پارامتریوالکچند نمونه دستگاه ا   - 48 -7 شکل

  1نندهکمحدود - 7-3 - 7

 يگنال ورودیرد و پاسخ آن به سکعملا) است و ی(پو 2یکنامیدا يها  از پردازش یکیتر) یمیننده (لک گر محدود  پردازش

حد مشخص و قابل  یکدن به یرده و در صورت رسکرا سنجش  يگنال ورودیگر دامنه س  ن پردازشیدارد. ا یبستگ

ت یب تقوی، ضر4کم اتیت به مدت زمان مشخص و قابل تنظین وضعیو ماندن در ا 3گنالیم به نام آستانه دامنه سیتنظ

ن کش از سطح آستانه ممیگنال بیش دامنه سیان افزاکده شده و امیگنال بریو موج س ندک یر مییتغ 1/∞ ستم بهیس

ا بلندگو ین پردازش، جهت محافظت دستگاه یاربرد اکخواهد بود.  یخروج يجاد اعوجاج در صدایجه پردازش ایست. نتین

ه به کم شود یتنظ يا  د به گونهیگنال بای، دامنه س5از اعوجاج يرین به منظور جلوگیناخواسته است. بنابرا يگنال قویاز س

  لکرند. شیگیدستگاه قرار م یکمپرسور در کننده و ک آنالوگ اغلب پردازش محدود يها  حد آستانه نرسد. در دستگاه

تال را نشان یجیننده دکمحدود يافزار نترل نرمکنمونه  )50-7(ل کننده و شکتابع دستگاه محدود یمنحن) 7-49(

 دهد.  یم

 
 تریمیتابع دستگاه ل یمنحن   - 49 -7 شکل

                                                            
1 Limiter 
2 Dynamic 
3 Threshold 
4 Attack 
5 Distortion 
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 تالیجیننده دکمحدود يافزار نترل نرمکنمونه    - 50 -7 شکل

  1مپرسورک - 7-4 - 7

ن یدارد. ا یبستگ يگنال ورودیرد و پاسخ آن به سکه عملک ین معنیاست بد یکنامیدا يها    گر از پردازش یکیمپرسور ک

م یتر از حد مشخص و قابل تنظ  نییپا گنالیه سطح سک یند و در صورتک  یرا سنجش م يگنال ورودیگر دامنه س  پردازش

گنال  باالتر از حد یه سطح دامنه سکدر صورت  یخواهد بود ول 1ستم یب بهره سیگنال باشد ضریبه نام آستانه دامنه س

ستم با نسبت یت سیب تقویبماند ضر یباق کم اتیت به مدت زمان مشخص و قابل تنظین وضعیرد و در ایآستانه قرار بگ

تر برود و در مدت زمان مشخص و قابل   نییگنال از حد آستانه پایابد. چنانچه سطح سی  یاهش مک 2میتنظمشخص و قابل 

ردن دامنه کجه آن محدود ینت گردد.  یبرم 1ستم مجددا به عدد یت سیب تقویبماند، ضر یتر باق  نییپا 3ساز م رهایتنظ

ن یچن و هم 4یگنال صوتیس ییایاهش محدوده پوکن پردازش یا يها اربردکش خواهد بود. از جمله یگنال هنگام افزایس

   لکمپرسور ، شکتابع دستگاه  یمنحن )51-7(ل کگنال است. شیش مخرب سیها و بلندگوها از افزا ستمیمحافظت س

ننده آنالوگ و کمپرسور و محدودکچند نمونه  )53-7(ل کتال و شیجیمپرسور دک يافزار نترل نرمکنمونه  )7-52(

 دهد.  یرا نشان م تالیجید

 
 مپرسورکتابع دستگاه  یمنحن   - 51 -7 شکل

                                                            
1 Compressor 
2 Ratio 
3 Release 
4 Dynamic Range 
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 تالیجیمپرسور دک يافزار نترل نرمکنمونه    - 52 -7 شکل

 

 
 تر آنالوگ یمیمپرسور لکچند نمونه دستگاه    - 53 -7 شکل

  1تیگ - 7-5 - 7

دارد.  یبستگ يگنال ورودیاست و پاسخ آن به س یکنامیا دایا یپو يها  گر گر از پردازشید یکیت (دروازه)  یگر گ  پردازش

قطع شده و  يگنال ورودیتر باشد، س  نییم آستانه پایاز حد مشخص و قابل تنظ يگنال ورودیچنانچه سطح دامنه س

ن یدر ا کمدت زمان ات يتر شده و برا شیاز حد آستانه ب يگنال ورودیند. و چنانچه سطح دامنه سک  یدا نمیانتقال پ

ن پردازش حذف یاربرد اکند. ک  یدا میانتقال پ 1ب بهره یبا ضر یتگنال صویبماند، دروازه باز شده و س یت باقیوضع

روفن ساز مجاور یکخواسته در م  نا يسازها يا حذف صدای یط در سخنرانیز محیخواسته مانند نو  ف و نایضع يصداها

 دهد.  یت را نشان میتابع دستگاه گ یمنحن )54-7(ل ک. شاست

 
 تیتابع دستگاه گ یمنحن   - 54 -7 شکل

                                                            
1 Gate 
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  1دهنده  گسترش - 7-6 - 7

گنال یاست و پاسخ آن به س یکنامیا دایا یپو يها  گر گر از پردازشید یکیز یسپندر) نکدهنده (ا گر گسترش  پردازش 

ب یب ضریتر باشد ش  نییم آستانه پایاز حد مشخص و قابل تنظ يگنال ورودیدارد. چنانچه سطح دامنه س یبستگ يورود

گنال باالتر از حد آستانه یه دامنه سک یب بهره شده و در صورتیضرش یموجب افزا 1ش از یم دستگاه بیت قابل تنظیتقو

 يرو یتیگونه تقو چیاعمال شده و ه 1ت یب تقویبماند، ضر یت باقین وضعیدر ا کم اتیرد و مدت زمان قابل تنظیقرار بگ

 ییم رهایمدت زمان قابل تنظ يو برا ندکر حد آستانه افت یگنال به زیشود و چنانچه سطح دامنه س  یگنال اعمال نمیس

 یگنال صوتیس ییایاهش محدوده پوکمپرسور موجب کار مانند کجه یشود. نت  یل مجددا اعمال میب تبدیبماند، ضر یباق

تال را نشان یجید  ت آنالوگ ویسپندر و گکچند نمونه دستگاه ا )56-7(ل کتابع و ش یمنحن) 55-7(ل کخواهد شد. ش

 دهد.  یم

 
  سپندرکتابع دستگاه ا یمنحن   - 55 -7 شکل

 

 
  تالیجید تیگ سپندرکا نترلک افزار نرم نمونه -الف   - 56 -7 شکل

 

                                                            
1 Expander 
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 تالیجید  و آنالوگ تیگ سپندرکا دستگاه نمونه -ب -56-7 لکش

  1کدبیننده فک حذف - 7-7 - 7

ار آن ک. اساس استتال موجود یجیساخته شده و در انواع آنالوگ و د یصوت کدبیص و حذف فین دستگاه جهت تشخیا

گنال یر سیور در مسکانس مذکلتر در فریا ناچ فی یکان نگذر باریلتر میف یکو قرار دادن  کدبیانس فکصدا و فرص یتشخ

 دهد.  یتال را نشان میجیآنالوگ و د یصوت کدبیننده فک چند نمونه حذف )57-7(ل کاست. ش

 
 تالیجید آنالوگ و یصوت کدبیننده فک چند نمونه حذف   - 57 -7 شکل

  2یس صوتیماتر - 7-8 - 7

ساخته  يزیر قابل برنامه يگرها  در پردازش يافزار ا ماژول نرمیتال یجید يها  به صورت دستگاه یصوت يها  سیماتر

گنال یانتخاب و ارسال س ياربرد آن براکند و ک  یجاد نمیا یگنال صوتیدر س يریین نوع پردازش تغیشوند. معموال ا  یم

ها عالوه بر انتخاب   مدل یوها است. در برخیا استودی/و نگیجیپ يها ستمیمختلف مانند س يها  یبه خروج ين ورودیچند

ن حالت به آن یه در اکز وجود دارد ین یو ارسال به خروج يردن چند ورودکم دامنه و مخلوط یان تنظک، اميورود

نشان  يافزار  و نرم يافزار  سخت یس صوتیچند نمونه ماتر )59-7و ( )58-7( يها لکشود. در ش  یسر گفته میکس میماتر

 است. داده شده

                                                            
1 Feedback destroyer 
2 Audio Matrix 
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 تال  یجید یس صوتینترل ماترکافزار   نمونه نرم   - 58 -7 شکل

 

 
 تال یجید س صوتینمونه دستگاه ماتر   - 59 -7 شکل

  1فعال یانسکفر نندهک  کیکدستگاه تف - 7-9 - 7

 یانسکننده فرک کیکتف يهابلندگو از مدار يواحد راه اندازها يانداز جهت راه يا حرفه یصوت يها ستمیس یدر برخ

ت بلندگو یریمد يگرها  در پردازش یبخش اصل یکانس فعال کننده فرک کیکشود. تف  یو) استفاده میتکا اُور راسکفعال(

گنال یز از آن موجود است. سیآنالوگ ن يها  نمونه یشود ول  یتال ساخته میجیها امروزه به صورت د  ن دستگاهیاست. ا

ا چند باند یلتر شده و به دو یها پردازش و ف  دستگاهن یننده قدرت در داخل اک  تیت در دستگاه تقویقبل از تقو یصوت

ت به یننده قدرت ارسال شده و پس از تقوک تیشده به دستگاه تقو کیکتف يها  گنالیشود، سپس س  یم کیکتف یانسکفر

ال گنیننده قدرت خود متصل شده و افت سک تیما به تقویانداز بلندگو مستق ن هر واحد راهیبلندگو اعمال شود. بنابرا

گنال به دو باند یه سک يند. در مواردک  یدا میش پیفعال حذف شده و راندمان افزا ریننده غک کیکتف يهاحاصل از مدار

 کیکتف یانسکگنال به سه باند فریه سک يشود. در موارد  یده میامپ نام يبا يانداز ن روش راهیم شود ایتقس یانسکفر

ننده ک کیکگر و تف پردازش يتال در داخل خود دارایجیننده قدرت دک  تیتقو يها  دستگاه ینامند. برخ  یم 2امپ يشود تر

ننده ک کیکچند نمونه دستگاه تف) 62-7) و (61-7( يها لکدر شاگرام و ید كبلو )60-7(ل کفعال است. در ش یانسکفر

 است.  نشان داده شده يافزار فعال و نرم یانسکفر

                                                            
1 Active Crossover 
2 Tri-amp 
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 امپ يبا يننده و بلندگوک تیفعال و تقو یانسکفرننده ک کیکتف یکاگرام اتصال ید كبلو   - 60 -7 شکل

 

       
 تال یجید اُور راسکنترل کافزار  نمونه نرم   - 61 -7 شکل

 

 
 و آنالوگیتکا اُور راسکچند نمونه دستگاه    - 62 -7 شکل

  1ت بلندگویریگنال مدیگر س  پردازش - 7-10 - 7

ننده ک تیش از طبقه تقویگنال متناسب با نوع و قدرت بلندگو را بر عهده دارد و پیت بلندگو، پردازش سیریدستگاه مد

مپرسور، ک، یانسکننده فرک کیکزر، تفیوالک،  ا2يچون، انتخاب ورود ییها  ن دستگاه پردازشیرد. در ایگ  یقدرت قرار م

تا  4و  يورود 4تا  2 ين دستگاه اغلب دارایشود. ا  یانجام م يگنال ورودیس يبررو کدبیو حذف ف 3ریننده، تاخک محدود

                                                            
1 Speaker Management Signal Processor 
2 Source Selector 
3 Delay 
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 يزیر  برنامه يوتریامپکا ی یتال به صورت دستیجید يها  تال ساخته و در مدلیجیاست و به صورت آنالوگ و د یخروج 8

 دهد.  یت بلندگو نشان میریگر مد  از پردازش ییها  نمونه )63-7(ل کشود. ش  یم

 

 

 ت بلندگویریگر مد  از پردازش يا  نمونه   - 63 -7 شکل

  1نگیجیستم پیگر س  پردازش - 7-11 - 7

 يها  گنال زونیس يبرا ین خروجیو چند یعنوان منابع صوت به ين ورودیچند ينگ دارایجیگر پ  دستگاه پردازش

 يها گر است. در مدل  ن نوع پردازشیا ین مشخصات فنیتر یاز اصل یکیها   یو خروج ين ورودیه تعداد اکاست  یخروج

د ساده یلکق چند یر از طریفا یزون با آمپل ابل هرکردن ارتباط کق قطع و وصل یها از طر  یساده آنالوگ، انتخاب خروج

استفاده  ید جهت انتخاب زون خروجیلکمجهز به صفحه  يها  روفنیکاز م یتال گاهیجید يها  رد. در مدلیگ  یصورت م

 دهد.  ینگ را نشان میجیگر پ  نمونه پردازش یک )64-7(ل کشود. ش  یم

 
 تالیجینگ دیجیگر پ  نمونه پردازش یک   - 64 -7 شکل

  2يزیر گنال قابل برنامهیسگر   پردازش - 7-12 - 7

ثر کان استفاده از اکدارد. با توجه به ام یصوت يها ستمیدر س یاربرد فراوانک يزیر گر قابل برنامه  پردازش يها  دستگاه

گر   نگ، پردازشیجیستم پیگر س  ل پردازشیاز قب یصوت يها  ياربرکثر کتوان در ای، میافکبه تعداد  یصوت يها  پردازش

ها   یو خروج يند و ارتباط ورودک  یار نمک يزیر ن دستگاه اغلب بدون برنامهیار برد. اک وها بهیبلندگو و استودت یریمد

ه که است، کتال تحت شبیجید يها ستمیگر، استفاده در س  ن نوع پردازشیا یاصل يها اربردکاز  یکیامال قطع است. ک

 يزیر نمونه از برنامه یک )65-7(ل کند. شک  یه منتقل مکموجود در شب يها  لکاز پروت یکیرا تحت  یصوت يها  گنالیس

 دهد. یرا نشان م يزیر گر قابل برنامه  چند نمونه پردازش )66-7ل (کو شگر  ن نوع پردازشیا

                                                            
1 Paging Signal Processor 
2 Programmable Signal Processor 
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 يزیر گر قابل برنامه  پردازش يزیر نمونه از برنامه یک   - 65 -7 شکل

 

 

 
 

 
 يزیر گر قابل برنامه  چند نمونه پردازش   - 66 -7 شکل

  1ت پروسسورکاف - 7-13 - 7

ر داده و ییگنال را تغیاز خود س ییهارده و معموال بخشکجاد یا یراتییگنال صدا تغیس يت پروسسور روکدستگاه اف

مختلف،  يها  ها در مدل  ن دستگاهید. ایافزا یبه صدا م3وکو ا2نیل طنیاز قب یصوت يها تکند و افکیمجددا به آن اضافه م

ننده با ک حافظه هستند تا استفاده ينند و معموال داراک  یه میتر را ارا شیا بیت کصد مدل افیکتا  يادیمتنوع ز يها  تکاف

ت به کردن افکان اضافه کها ام  از دستگاه یند. در برخکره یها را مجددا در حافظه ذخ ها، آن  تکاف يرات روییاعمال تغ

در خود دارند و  یت پروسسور را به صورت داخلکدستگاه اف یصوت يها  سریکاز م یز وجود دارد. برخین4نیصورت پالگ

آنالوگ  یصوت يسرهایکن میچن تال و همیجید یصوت يسرهایکثر مکست. ایت نکردن دستگاه افکبه اضافه  يازین

 هستند و یپروسسور داخلت کاغلب فاقد اف يا آنالوگ حرفه يسرهایکم یهستند ول یت داخلکدستگاه اف يدارا کوچک

                                                            
1 Effect Processor 
2 Reverb   
3 Echo 
4 Plug-In 
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  428 فیان ضعیجر یسات ب

ت کاگرام نحوه اتصال دستگاه افید كبلو )67-7( لکرد. شکاضافه  ها را به آن یت پروسسور خارجکدستگاه افد یبا

 دهد.   یت پروسسور را نشان مکچند نمونه اف )68-7( لکدهد. ش  یسر را نشان میکپروسسور به م

 
 یسر صوتیکت پروسسور به مکاگرام اتصال افید كبلو   - 67 -7 شکل

 

 

 

 
 تالیجیت پروسسور دکافچند نمونه دستگاه    - 68 -7 شکل

  1یینمایس يگنال پروسسورهایس - 7-14 - 7

 يشده از رو گنال خواندهیمختلف صوت را از س يها  انالک یگنال صوتید سیتول فه بازیوظ یینمایس يگنال پروسسورهایس

است و  شده یطراح Dolby Digital, Dolby SR, DTS, SDDSل ینما از قبیصوت س يلم دارند و بسته به استاندارهایف

 35لم یف يمحل ضبط صدا بر رو) 69-7(ل کند. شک  ید میتول یانال خروجک 9.1ا ی 7.1، 6.1، 5.1 پس از پردازش تعداد

را نشان  یینمایگنال پروسسور سینمونه دستگاه س یک )70-7(ل کو ش یینمایس يبر اساس استانداردها يمتر  یلیم

 دهد.  یم

                                                            
1 Effect Processor 
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 يمتر  یلیم 35لم یف يبر رو یینمایس يمحل ضبط صدا با استانداردها   - 69 -7 شکل

 

 
 یینمایگنال پروسسور سینمونه دستگاه س یک   - 70 -7 شکل

  1یتر صوتیاسپل - 7-15 - 7

ن عمل در یاست. ا يگنال ورودیس یکگنال از یا چند سید دو ی، تولیننده) صوتک میتر (تقسیرد دستگاه اسپلکارک

ه ک نیاربرد دارد. با توجه به اکنگ یتوریسر مانیکو م 2FOH یسر اصلیکن میها ب  يا در ارتباط ورودی/وها ویاستود

د در یتر باین دستگاه اسپلیند، بنابراکسر استفاده یکه میتواند از ولتاژ تغذ  یم ندارد و نمیسر ارتباط مستقیکها با م يورود

نشان داده  یتر صوتیچند نمونه دستگاه اسپل )71-7(ل کداشته باشد. در ش 3ا فانتوم پاوری +V48ها ولتاژ  يورود یتمام

 است.  شده

 
 یتر صوتیچند نمونه دستگاه اسپل   - 71 -7 شکل

                                                            
1 Audio Splitter 
2 Front of House Mixer 
3 Phantom Power 
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  430 فیان ضعیجر یسات ب

  1سکبا يآ يدستگاه د - 7-16 - 7

رود.  یار مکسر به یکم يبا ورود متفاوتامپدانس  و یگنال با سطح ولتاژ خروجیمنبع س یکها جهت اتصال ن دستگاهیا

ل یروفن تبدیکگنال میسطح سم و کگنال متعادل با امپدانس یرا به س يورود 2گنال نامتعادل خطین سیعالوه بر ا

 یبرق يتارهایل انواع گیاز قب یخارج يها  گنال دستگاهیننده سک زوالتور و هم سطحیا یکن اغلب مانند یچن ند وهمک  یم

 دهد.  یس را نشان مکبا يآ يچند نمونه د )72-7( لکش ند.ک  یعمل م یصوت يسرهایکم يبا ورود

 
 سکبا يآ يچند نمونه د   - 72 -7 شکل

  3یصوت يسرهایکم  - 8 - 7

و  ين ورودیردن چندکز) و مخلوط یوالک(ا یصوت يها  انسکردن فرکه، متعادل یت اولیفه تقویوظ یصوت يسرهایکم

ز کمر يا حرفه یستم صوتیس یکمختلف را بر عهده دارد و معموال در  يهایمختلف صدا به خروج يها بکیاعمال تر

 دهد.  یل مکیستم را تشیس يها  یو خروج يورود

  یصوت يسرهایکاجزاء م - 8-1 - 7

ن اجزاء یهستند. ا یمختلف يها  یو خروج يها، ورود  نترلکاجزاء،  يو ساختار دارا ياربرکبسته به  یصوت يسرهایکم

 كهستند. بلو كسرها مشتریکها معموال در اغلب م از آن یبرخ ین است متفاوت باشد، ولکبسته به مدل و سازنده آن مم

شود.   یه میاست توسط سازنده ارا یو خروج يورود يها گنالیرها و ارتباطات سیدهنده مس ه نشانکسر، یکاگرام هر مید

 یک )73-7(ل کند. شک  یه میدر شناخت دستگاه و استفاده مناسب از آن ارا يادیز کمکاگرام ید كن بلویبا ا ییآشنا

 دهد.  یرا نشان م یسر صوتیکاگرام مید كنمونه بلو

                                                            
1 Direct Injection Box 
2 Line 
3 Audio Mixers 
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 یسر صوتیکاگرام مید كنمونه بلو یک   - 73 -7 شکل

  1 انالکا ی يتعداد ورود  - 1 - 1 - 8 - 7

 یکنندگان کد یسر است. معموال تولیکم يها  يا همان تعداد ورودیانال کتعداد  یصوت يسرهایکم يها  از مشخصه یکی

الزم  يها  يو تعداد ورود ياربرکبا توجه به  یستم صوتینند و طراح سک  یانال متفاوت عرضه مکسر را با تعداد یکمدل، م

 12ا ی 10انال تا ک 4ا ی 2از  کوچک يسرهایکانال در مکند. معموال تعداد ک  یمد نظر را انتخاب م يمدل و تعداد ورود

 96ا ی 64تا  یبه باال گاه 24بزرگ از  يسرهایکانال و در مک 24تا  12ن یرده باالتر معموال ب يسرهایکانال است. در مک

 يبر رو 2دریمه و فکل ولوم، دیمختلف از قب يها  نترلکجود آنالوگ به واسطه و يسرهایکشود. در م  یز ساخته میانال نک

بودن  كتال با توجه به مشتریجید يسرهایکدر م یابد. ولی  یش میز افزایسر نیکانال، ابعاد مکش تعداد یسر با افزایکم

سر غالبا یکم يها  انالکش تعداد یمختلف با افزا يها  انالک ينترل براکا چند ی یکان استفاده از کها و ام  نترلک یبرخ

 يوجود دارد: ورود يانال ورودکو متوسط اغلب دو نوع  کوچک يسرهایکابد. در می یش میآن افزا يفقط تعداد ورود

 )ا چهاریمعموال دو ( یمکسرها از نوع مونو است وتعداد یکم يثر ورودک. ا4ویا استری ییدوتا يو ورود 3ا مونوی کیت

و دو یاستر ياز به ورودیها مونو است و در صورت ن  يورود یبزرگ معموال تمام يسرهایکمو وجود دارد. در یاستر يورود

                                                            
1 Input Channels 
2 Fader 
3 Mono 
4 Stereo 
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 يو متوسط برا کوچک يسرهایکشود. در میم 1ف شده و با هم جفتیو تعریاستر يعنوان ورود نار هم بهک يعدد ورود

 يبر رو يتر شیت بیب تقویاست و ضر XLRاغلب از نوع  Mic يورود کوجود دارد. ج Lineو  Mic يانال دو ورودکهر 

ن یت ایب تقویشود و ضر  یاستفاده م TRS يورود کاغلب از ج Line يورود يشود. برا  یروفن اعمال میکگنال میس

 يا  حرفه يسرهایکاست. در اغلب م XLR کها اغلب از نوع ج  يبزرگ تمام ورود يسرهایکتر است. در م مک يورود

ت یب تقویدر ضر -dB20اهش کو  Padمه کار با انتخاب دکن یر داد، اییتغ Lineبه  Micها را از حالت   يتوان ورود  یم

انال ک 48سر بزرگ یکم یکانال و ک 24سر متوسط یکم یکانال، ک 4 کوچکسر یکم یک )74-7(ل کشود. ش یانجام م

 دهد.  یآنالوگ را نشان م

 
  انال آنالوگک 48سر بزرگ یکم یکانال و ک 24سر متوسط یکم یکانال، ک 4 کوچکسر یکم یک   - 74 -7 شکل

  AUX2 کیمک یتعداد خروج  - 2 - 1 - 8 - 7

ب کیها با تر  يورود یس تمامیکان مکه امکهستند  یاصل يها ینسبت به خروج کیمک یخروج AUX يها  یخروج

 يها یخروجرد اما غالبا از کتوان استفاده  یم یمتنوع ياربردهاک يرا برا AUX يها یها وجود دارد. خروج دلخواه در آن

AUX شود. در   یت پروسسور استفاده مکگنال به دستگاه افیتور سن و ارسال سیمان يگنال بلندگوهایه سیجهت ته

ف یت پروسسور تعرکاف AUXعنوان  سر بهیکاز م AUXا چند ی یکهستند،  یت پروسسور داخلکاف يه داراک ییسرهایکم

ا دو عدد، در ی یک کوچک يسرهایکمعموال در م AUX يها یشود. تعداد خروج یمشخص م FXشده و با نام 

 یکاغلب  AUX يها  یعدد است. در طبقه خروج 24ا ی 16تا  8بزرگ  يسرهایکعدد و در م 6تا  3متوسط  يسرهایکم

م یز قابل تنظین یگنال خروجیقرار دارد تا سطح س (AUX Master)با نام  AUX یاصل یعنوان خروج نترل بهکولوم 

بزرگ  يسرهایکو در م یتال غالبا به صورت ولوم چرخشیجید يسرهایکو م کوچک يسرهایکنترل در مکن یا  باشد.

 . استدر یف یآنالوگ به صورت خط

  3زریوالکا ایننده ک متعادل  - 3 - 1 - 8 - 7

قرار دارد.  (EQ)زر یوالکا ایننده ک طبقه متعادل یک يگنال ورودیانس سکردن فرکسرها به منظور متعادل یکدر اغلب م

 است: ر مشخص شدهیزر در جدول زیوالکا یانسکفر ينام باندها

                                                            
1 Pair 
2 Auxiliary Outputs 
3 Equalizer 
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 زریوالکا یانسکفر يباندها  -  8 -7 جدول 

 نام و اختصار باند زریوالکا یانسکفر يباندها
 LF: Low Frequency نییانس پاکباند فر
 MF: Mid Frequency انس متوسطکباند فر

 LMF: Low Mid Frequency ن ییانس متوسط پاکباند فر
 HMF: High Mid Frequency انس متوسط باالکباند فر

 HF: High Frequency  انس باالکباند فر
 

 عدد 3متوسط  يسرهایک، در م(LF, HF)عدد  2 کوچک يها سریکزها معموال در میوالکن ایا یانسکفر يتعداد باندها

(LF, MF, HF)  عدد  4بزرگ  يسرهایکو در م(LF, LMF, HMF, HF) باند  يمتوسط برا يسرهایکاست. معموال در م

MF 57-7(ل کش شود.  یه میز تعبیانس نکنترل فرکنترل دامنه، کباندها عالوه بر  یتمام يبزرگ برا يسرهایکو در م( 

 دهد.  یزر را نشان میوالکا یکدو نمونه پارمتر

  
 

 زریوالکا یکدو نمونه پارمتر   - 75 -7 شکل

  1 یخروج يالگو  - 4 - 1 - 8 - 7

جهت پخش  C ی. خروجاست LCR3 ییسه تا یا خروجی LR2و یاستر یخروج يدو الگو ياغلب دارا یصوت يسرهایکم

تال یجید يسرهایکدارند. در اغلب م LCRبزرگ اغلب فرمت  يسرهایکرود و م  یار مکوسط سالن به  يصدا در بلندگوها

 ف و انتخاب نمود.یآنرا تعر يتوان الگو یم يزیر ت برنامهیبا توجه به قابل

                                                            
1 Output Format 
2 Left-Right 
3 Left-Center-Right 
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  2و پن 1 نترل باالنسک  - 5 - 1 - 8 - 7

نترل ک یکو یاستر يورود يها  انالکدر همه  و PANبه نام  ینترل چرخشک یک مونو  يورود يها  انالکهمه  يبر رو

است.  Rو  L یاصل یخروج يها  انالکن یانال بکآن  يس صدایکننده درصد مک نییقرار دارد و تع BALبه نام  یچرخش

ن یگنال را بیه مقدار دامنه سکاست  Widthگر به نام ید ینترل چرخشک یکمجهز به  LCR يالگو يدارا يسرهایکم

 ند.ک  یم میتنظ LR يانالهاکو  Cانال ک

 
 PANو  BAL ینترل چرخشک   - 76 -7 شکل

  یصوت يسرهایکانواع م - 8-2 - 7

گر   انیب یکه نام هرکشوند   یم میتال تقسیجیآنالوگ و د يسرهایکاز نظر ساختار به دو گروه م یصوت يسرهایکم 

 يها  ياربرکخود شامل انواع  يها  ر مجموعهیز يها دارا  از گروه یکها است و هر  ل دهنده آنکیتش یداخل يهامدار

 يسرهایکهستند. م يدتریتال شامل انواع جدیجید يسرهایکتر و م  یمیآنالوگ شامل انواع قد يسرهایکمختلف است. م

شرفت یبا پ یمت بود ولیق  و گران يا بزرگ حرفه يها  تا مدل متیارزان ق کوچک يها  مدل يآنالوگ در گذشته دارا

 يها پروژه يشود و برا ید میآنالوگ بزرگ به ندرت تول يسرهایکار باالتر میبس يها  تیتال با قابلیجید يسرهایکم

 تال استفاده شود.یجید يسرهایکشود از م  یشنهاد میپ يا حرفه

  3آنالوگ یصوت يسرهایکم  - 1 - 2 - 8 - 7

آنالوگ در  یصوت يسرهایکم .آنالوگ است یداخل يهاها، پردازش و مدار  یها، خروج  يورود يآنالوگ دارا يسرهایکم

ن یگزیاستفاده و جا یانات فراوان، به راحتکتال با امیجید يسرهایکامروزه م یاربرد دارد، ولک یمیقد يها  پروژه

 دهد.  یآنالوگ را نشان م یسر صوتیکچند نمونه م )77-7(ل کاست. ش آنالوگ شده يها سریکم

 
 آنالوگ یسر صوتیکچند نمونه م   - 77 -7 شکل

                                                            
1 Balance 
2 Panorama 
3 Analog Audio Mixers 
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  1تالیجید یصوت يسرهایکم   - 2 - 2 - 8 - 7

تال شده و یجیل به دیتبد يگنال آنالوگ در ورودیسرها سیکن میدارد. در ا یانات فراوانکو ام ییاراکتال یجید يسرهایکم

شده جهت اتصال به  تال پردازشیجیگنال دیشود. سیتال انجام میجیگنال به صورت دیم سیتمام مراحل پردازش و تنظ

گنال یس یسرها خروجیکن در اغلب میچن شود هم  یل میگنال آنالوگ تبدیمجددا به س یآنالوگ در خروج يها  دستگاه

تال یجیند پردازش دیبودن فرا يافزار تال وجود دارد. با توجه به نرمیجید یجانب يها  تال جهت ارسال به دستگاهیجید

ها به طور همزمان   یو خروج يورود يآنالوگ بر رو يسرهایکتوان پردازش را مانند میم یافزار اضاف به سختاز یبدون ن

سر اضافه یکبه م یافزار جانب آنالوگ الزم است سخت يسرهایکبه م یاضاف يگرها  رد. به منظور افزودن پردازشکاعمال 

اما است مات و استفاده مجدد از آن یتمام تنظ يه سازریت ذخیتال قابلیجید يسرهایکانات مکگر از امید یکیشود. 

از  یو خروج يانال ورودکن یان اتصال چندکتال امیجید يسرهایکآنالوگ وجود ندارد. در م يسرهایکدر م یانکن امیچن

 يرو نترلک یکان استفاده از کل امیسر است. به دلیم ينور  بریه و فکابل شبکتال مانند یجید یارتباط يها  ابلکق یطر

    لکتر است. شکوچکآنالوگ  يسرهایکتال نسبت به میجید يسرهایکمتعدد معموال ابعاد م ياربردهاک يسر برایکم

  دهد.  یتال را نشان میجید یسر صوتیکچند نمونه م )7-78(

 
 تالیجید یسر صوتیکچند نمونه م   - 78 -7 شکل

  2تالیجید يسرهایکس مکج بایاست  - 3 - 2 - 8 - 7

جداگانه قرار دارد و از  کوچک 3كر یکها در  آن یاصل یو خروج يبخش ورود يا تال حرفهیجید يسرهایکاز م یبرخ

ن روش قرار یشود. حسن ایسر متصل میکنسول مکبه  ينور بریا فیه کابل شبکل یتال از قبیجید يها  ابلکق ارتباط یطر

از محاسن بزرگ  یکیاست.  یارتباط يها  ابلکاهش کسن و  يرو یاصل يها  یو خروج يا ورودیس کج بایگرفتن است

 يها  سکج بایردن استکه با اضافه کها است  آن   یو خروج يش و توسعه تعداد ورودیان افزاکتال امیجید يسرهایکاغلب م

 دهد.  یس را نشان مکج بایچند نمونه دستگاه است )79-7(ل کشود. ش  یسر مین امر میسر ایکمخصوص به م
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  سکج بایچند نمونه دستگاه است   - 79 -7 شکل

  1ییویاستود یصوت يسرهایکم  - 4 - 2 - 8 - 7

مختلف را به  يها  يان ضبط ورودکاربرد دارد و امکریضبط صدا و تصو يوهایدر استود ییویاستود یصوت يسرهایکم

ند. ک  یشده فراهم م 2يساز  یینها یاصل یه خروجیو ته ییس نهایکها، به منظور م صورت مجزا و پخش همزمان آن

 کسیرا در داخل حافظه، د 3كتر یان ضبط به صورت مالتکتال بوده و امیجید اغلب دیجد ییویاستود يسرهایکم

DVD گر از ید یو برخ یدر داخل دستگاه جانب كتر یضبط مالت يها  مدل یند. در برخکیخود فراهم م یا هارد داخلی

چند نمونه  )80-7(ل کشود. ش  یانجام م كتر یمخصوص مالت يافزارها ق نرمیوتر و از طریامپکابل به کق ارتباط یطر

 دهد.  یتال را نشان میجید ییویاستود یسر صوتیکم

 

 
 تالیجید ییویاستود یسر صوتیکچند نمونه م   - 80 -7 شکل

  4پخش زنده یصوت يسرهایکم  - 5 - 2 - 8 - 7

ها  رد. ساختار آنیگ  یمورد استفاده قرار م یونیزیو تلو ییویراد يها  ستگاهیا يوهایپخش زنده معموال در استود يسرهایکم

رده ک يرویپخش زنده پ ياز استانداردها یداخل يهات ساخت و مداریفکیاز نظر  یاست ول یمعمول يسرهایکه به میشب

 يبر رو"مخصوص ارتباط با فرستنده با نام  یخروج يسر دارایکن نوع میدارند. ا يت باالتریفکی یمعمول يسرهایکو از م
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ثرا به صورت کد ایجد يها  مدل یل وجود دارد ولتایجیز در انواع آنالوگ و دیپخش زنده ن يسرهایکاست. م 1"آنتن

 دهد.  یتال را نشان میجیپخش زنده د یسر صوتیکچند نمونه م )81-7(ل کشود. ش  یتال ساخته میجید

 
  تالیجیپخش زنده د یسر صوتیکچند نمونه م   - 81 -7 شکل

  2نگیتوریمان يسرهایکم  - 6 - 2 - 8 - 7

 يتور رویمان يها  گنال بلندگوین سیب و تامکیه جهت ترکتال است یجیا دیسر آنالوگ یکم ینگ، نوعیتوریسر مانیکم

ا در ینار سن کدر  یاتاق فرمان اصل يبه خواننده و نوازندگان، به جا یکیسر به منظور نزدیکن میشود. ا  یسن استفاده م

بوده و معموال  AUX يها یاد خروجیسر وجود تعداد زیکن میا یرد. از مشخصات اصلیگ  ینار سن قرار مک یاتاق فرمان

برنامه به دو صدا بردار  ينگ جهت اجرایتوریسر مانیکدر صورت وجود م .تر است شیا بی AUX یخروج 16تا  8 يدارا

گنال و ین سیفه تامیداخل سالن و انتقال وظ يصدا يرو یتر صدابردار اصل شیز بکار موجب تمرکن یاز خواهد بود، این

 يها ینگ فاقد خروجیتوریمان يسرهایکن به صدا بردار دوم خواهد شد. اغلب مس يتور رویمان يمناسب بلندگوها يصدا

تور یمان يگنال به بلندگوهایها جهت ارسال س است و در صورت وجود، از آن FOH یاصل يسرهایکمانند م LCR یاصل

سر یکا می/و FOH یسر اصلیکه به صورت مکتال وجود دارد یجید يسرهایکان در مکن امیشود. ا  یاستفاده م 3نار سنک

شود.   ینگ ساخته میتوریا مانی یسر اصلیکآنالوگ به صورت م يسرهایکم یو استفاده شود ول يزیر نگ برنامهیتوریمان

 دهد.  ینگ آنالوگ را نشان میتوریسر مانیکنمونه م یک )82-7(ل کش

 
  نگ آنالوگیتوریسر مانیکنمونه م   - 82 -7 شکل
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  438 فیان ضعیجر یسات ب

  1یقدرت صوت يها  نندهک  تیتقو  - 9 - 7

بلندگوها بر عهده دارد. قدرت  يانداز آنالوگ را به منظور راه یگنال صوتیان سیت ولتاژ و جری، تقویصوت يها نندهک  تیتقو

 اربرد آن دارد. کبه  یننده بستگک تیهر تقو یر مشخصات فنیو سا یخروج

  2نییننده قدرت امپدانس پاک  تیتقو - 9-1 - 7

به بلندگو  یم خروجیه به منظور اتصال مستقکمتداول است  يا  نندهک  تی) تقوین (اهمییامپدانس پا يها  نندهک  تیتقو

انال کا چند ی یکها به صورت   نندهک  تیدارد. تقو ینییپا یشده و با توجه به امپدانس بلندگوها، امپدانس خروج یطراح

ل کاربرد را دارد. شکن یتر شیانال بکدو  يها  نندهک  تیتقو یاست. ول يتوان مساو يها دارا  انالکه اغلب کشود   یساخته م

 است.  مختلف نشان داده شده يها  انالکننده قدرت با تعداد ک  تیچند نمونه تقو )7-83(

 
 

 مختلف يها  انالکننده قدرت با تعداد ک  تیچند نمونه تقو   - 83 -7 شکل

انال، سه حالت کدو  يها  نندهک  تیشود. اغلب تقو  یا چند بلندگو متصل می یکننده قدرت ک  تیتقو یمعموال به هر خروج

 خود دارد:  يدر ورود

افت و به یگنال خود را دری، سیکرده و هرکار کانال به صورت مجزا کن حالت هر دو یدر ا -3ییحالت دوتا •

 ند. ک  یمجزا اعمال م يبلندگوها

 یه وله شدی) تغذ1انال ک يگنال (معموال ورودیس یکننده از ک تیانال تقوکدو  ين حالت ورودیدر ا -Yحالت  •

 ییننده به بلندگو در حالت دوتاک  تیقه اتصال تقویطر )84-7(ل کشود. ش  یمجزا اعمال م يها به بلندگوها  یخروج

 دهد.  یرا نشان م Yو 

گنال با یرده و همان سکه ی) را تغذ1انال کانال (معموال ک یک يگنال ورودین حالت سیدر ا -(پل)4جیحالت بر •

 ین دو خروجیب یخروج ين حالت بلندگویشود. در ا  یانال دوم اعمال مک يدرجه اختالف فاز به ورود 180

 یکننده به ک  تیانال تقوکننده با هم جمع شده و دو ک  تیب توان دو تقویترت  نیرد. به ایگ  یها قرار م  نندهک  تیتقو

گنال و بلندگو در حالت پل یقه اتصال سی) طر85-7ل (کشود. ش  یل میتر (معموال دو برابر) تبد شیانال با قدرت بک

 دهد.   یرا نشان داده م
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  Yو  ییننده به بلندگو در حالت دوتاک  تیقه اتصال تقویطر   - 84 -7 شکل

 

 
 جیننده در حالت برک  تیگنال و بلندگو به تقویقه اتصال سیطر   - 85 -7 شکل

بر حسب  یخروجشود. معموال توان   ین مییتع یبر حسب امپدانس بار خروج یها طبق جداول  نندهک  تیتقو یتوان خروج

و پل، توسط سازنده در  ییدوتا يها در حالت یدر خروج Ω8و  Ω2 ،Ω4مختلف مانند  يها  امپدانس يوات به ازا

ن در ییننده قدرت امپدانس پاک  تیتقو ینمونه جدول توان خروج یک) 9-7( جدولشود.   یه میاار یمشخصات فن

 دهد.   یج را نشان میو بر ییدوتا يحالتها

 جیو بر ییدوتا يها  ن در حالتییننده قدرت امپدانس پاک  تیتقو یخروجتوان   -  9 -7 جدول 

 نییننده قدرت امپدانس پاک تیتقو یتوان خروج ییحالت دوتا جیحالت بر
Vrms140 Ω8 Ω4 Vrms70 Ω8 Ω4 Ω2 مدل انالک 

W1000 W1000 W1400 W500 W275 W500 W700 2 A 
W1600 W1600 W2000 W800 W475 W800 W1000 2 B 
W2000 W2000 W3200 W1000 W650 W1200 W1600 2 C 
W5000 W4200 W6000 W2500 W1200 W2100 W3000 2 D 
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  1ننده قدرت امپدانس باال ک  تیتقو - 9-2 - 7

رود. هر   یار مکباال به  يبا امپدانس ورود يبلندگوها يانداز  ) جهت راهیقدرت امپدانس باال (ولت   نندهک  تیتقو

نگ یترانسفورماتور مچ یکآن  یه در خروجکل شده کین تشییننده امپدانس پاک  تیتقو یکننده امپدانس باال از ک تیتقو

 یدر طبقه خروج یکترونکال يهاترانسفورماتور از مدار يشرفته به جایپ يها  نندهک  تیاست. در تقو نده قرار داده شدهیافزا

 ینمونه جدول توان خروج یک )10-7( جدولشود.  یجاد میا یش ولتاژ و امپدانس در خروجیاستفاده شده و افزا

 دهد.  یج را نشان میو بر ییدوتا يننده قدرت امپدانس باال در حالتهاک  تیتقو

 جیو بر ییدوتا يها  ننده قدرت امپدانس باال در حالتک  تیتقو یتوان خروج  -  10 -7 جدول 

 امپدانس باالننده قدرت ک تیتقو یتوان خروج ییحالت دوتا انالک کت جیحالت بر

Vrms 200 Vrms 140 Vrms 100 Vrms 70 مدل انالک 
W600 W600 W300 W300 2 A 
W600 W600 W300 W300 4 B 
W1200 W1200 W600 W600 2 C 
W1200 W1200 W600 W600 4 D 
W2400 W2400 W1200 W1200 2 E 
W2400 W2400 W1200 W1200 4 F 

  یگر داخل  پردازشتال با یجیننده قدرت دک  تیتقو - 9-3 - 7

ن یشود، ا یساخته م یگر داخل  قدرت با پردازش يها  نندهک  تیاز تقو یبرخ يانداز  شده جهت راه تیگنال تقویه سکاز آنجا 

ت بلندگو مجددا به آنالوگ یریمد يها  رده، پس از انجام پردازشکل یتال تبدیجیرا به د يگنال ورودیها سنندهک  تیتقو

 يها  م و در مدلیتنظ یساده به صورت دست يها  ها در مدل  نندهک  تین تقویند. اکیبلندگو اعمال م رده و بهکل یتبد

ق یوتر معموال از طریامپکشود. ارتباط با   یم میمخصوص تنظ يافزارها  وتر توسط نرمیامپکتر با اتصال به   شرفتهیپ

ننده قدرت با ک  تیچند نمونه تقو) 86-7( لکش شود.  یبرقرار م Ethernet ،USB، 485-RS ،232-RS يها  پورت

 دهد.  یرا نشان م یگر داخل  پردازش

 
  یگر داخل  ننده قدرت با پردازشک  تیچند نمونه تقو   - 86 -7 شکل
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  1هکتال تحت شبیجیقدرت د يها  نندهک  تیتقو - 9-4 - 7

ن یا يدر طبقه ورودتال هستند. یجید یگر داخل  پردازش يه معموال داراکتال تحت شبیجیقدرت د يهانندهک  تیتقو

ه از راه کوتر در شبیامپکله یوس   ها را به  نندهک  تین تقویتوان ا  یه مکتال قرار دارد یجیگنال دیگر س  پردازش یکها   دستگاه

 یداخل يه برق شهر، دمایل ولتاژ تغذیاز قب ينگ دستگاه اغلب شامل مواردیتوریرد. مانکش ینترل و پاک دور

شده در  نییمربوطه از محدوده تع ير پارمترهاییشود و در صورت تغ  یرا شامل م یبار خروج تیننده و وضعک  تیتقو

 یه به واسطه گستردگکبزرگ  يها  ند. در پروژهک  یت نامناسب دستگاه مطلع میبا آالرم، اپراتور را از وضع ینترلکافزار   نرم

مختلف در  يها  كها در ر  نندهک  تیان وجود ندارد و تقوکم یکننده در ک  تیتقو يها  دادن دستگاه  ان قرار کمساحت ام

ن نوع یتر است. ا شیه بکتال تحت شبیجید يها  نندهک  تیشوند، ضرورت استفاده از تقو  یسطح پروژه نصب م

وتر متصل یامپکبه  LANه کشب يها  چییق سویو از طر 45RJت که با سوکله درگاه شبیوسه ها معموال ب  نندهک تیتقو

در  یه مستقل استفاده شود، ولکاز شب یستم صوتیس يبهتر است برا 2یده  از تداخل آدرس يریشود. به منظور جلوگ  یم

ه کشب یکاست بهتر است از  ه استفاده شدهکتحت شب يها ستمیر سیتمام ز يبرا يزکه مرکشب یکه از ک ییها  پروژه

ا ی RS-485ل کاز رابط با پروت یمیقد يها  مدل یبرخ استفاده شود. در یستم صوتیس يشده مستقل برا فیتعر 3يمجاز

422-RS  ننده ک  تیل وارد تقوکبه چه ش یگنال صوتیه سکن یشود. بسته به ا یوتر استفاده میامپکجهت ارتباط با

 تال است.یجیآنالوگ و د يها  يبا ورود یلکدو نوع  يها دارا  نندهک  تین تقویه شود، اکتال تحت شبیجید

  آنالوگ يه با ورودکتال تحت شبیجیننده دک  تیتقو  - 1 - 4 - 9 - 7

گنال متوازن (باالنس) به دستگاه وارد یابل سکق یاز طر يگنال، ورودیه سکتال تحت شبیجید يها  نندهک  تیدر تقو

ها به   ن دستگاهیرود. معموال ا  یار مکها به  ش آنیم پارامترها و پاینترل، تنظکه متصل به آن فقط جهت کشود و شب  یم

استفاده از  یتال است. ولیجید يبا ورود يها  تر از مدل  متیق  تال، ارزانیجیگنال دیل انتقال سکل نداشتن رابط و پروتیدل

   تیها قابل  نندهک  تین نوع تقویاست. ا يها ضرور گنال آنالوگ به آنیباال جهت انتقال س يها  مرغوب در طول يها  ابلک

 تال را ندارند.یجید يبا ورود يها  گستره دستگاه يبند  زون

  تالیجید يه با ورودکننده تحت شبک  تیتقو  - 2 - 4 - 9 - 7

فرستنده مانند  یکله یگنال صوت به وسیتال، سیجیگنال دیس يه با ورودکقدرت تحت شب يها  نندهک  تیدر تقو

به تال یجیه دکله شبیل شده و به وسیتال تبدیجیل مشخص به دکپروت یکطبق  يزکسر مریکا میگر   پردازش

است. بستر و   شده یمعرف 3-5-7تال در بخش یجیگنال دیس يها  لکشود. انواع پروت  یننده منتقل مک  تیتقو يها دستگاه

ه کنان شبیت اطمیها قابل  ن نوع دستگاهیل منتخب دارد. در استفاده از اکبه نوع پروت یشده بستگ ه استفادهکشب 4ساختار
                                                            
1 Digital Network Power Amplifiers 
2 IP Conflict 
3 VLAN 
4 Topology 
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نگ دستگاه یتوریم و مانینترل، تنظکها عالوه بر   نندهک  تین تقویاست. در ا يضرور اریل بسکسازگار با پروت يها  چییو سو

ن زون مختلف یزمان به چند  گنال مختلف را همین سیتوان چند  یرات در آن وجود دارد و مییو اعمال تغ يبند ان زونکام

 ییت باالیه از اهمکاز شبیباند مورد ن يگرفتن پهناتال، محاسبه و در نظر یجید يبا ورود يها  نندهک  تیرد. در تقوکارسال 

و  یکش ترافیه افزاکاز رزرو شود، چرا یباند مورد ن يد پهنایحتما با يه مجازکبرخوردار است و در صورت استفاده از شب

و  یمنیش ایخواهد شد. به منظور افزا یگنال صوتیباند موجب قطع و وصل شدن و اختالل در ارسال س ياهش پهناک

ه کشب يتال، اغلب از دو ورودیجید يه با ورودکتال تحت شبیجید يها  نندهک  تیگنال در تقویاز قطع شدن س يریجلوگ

ن یشود. معموال ا  یاستفاده م 1بانیا پشتیاضافه  يعنوان ورود به یو دوم یاصل يعنوان ورود به یکیه کشود   یاستفاده م

شود.   یه دوم فعال مکار شبک، به طور خودیه اصلکدر صورت قطع شبه مجزا متصل شده و کد به دو شبیبا يدو ورود

ه هم کز است یگنال آنالوگ نیس يها یو خروج يورود يتال اغلب دارایجید يه با ورودکتحت شب يها  نندهک  تیتقو

صورت قطع ه در کشود   ین استفاده میگزیجا يآنالوگ جهت ورود يها يرده و هم از ورودکعمل  I/Oواحد  یکعنوان  هب

دستگاه  یک )87-7(ل کن خواهد شد. شیآنالوگ تام يار از ورودکدستگاه به صورت خود يتال، ورودیجید يها  هکشب

 دهد.   یتال را نشان میجید يه با ورودکننده تحت شبک  تیتقو

 
 تالیجید يه با ورودکننده تحت شبک  تیدستگاه تقو یک   - 87 -7 شکل

  یینمایس یقدرت صوت يها  نندهک  تیتقو - 9-5 - 7

 ياستاندارها يآن بر مبنا یه طراحکاست  ین معمولییامپدانس پا  ننده ک  تیدر واقع تقو یینمایقدرت س   نندهک  تیتقو

شده و  يزیر در داخل حافظه آن برنامه یینمایس يمختلف بلندگوها يها  مات مدلیصورت گرفته است و تنظ یینمایس

 مات مربوطه را انجام دهد.یبه سهولت تنظ یینمایس يتواند با انتخاب مدل بلندگو  یننده مک استفاده

  ها  نندهک  تیننده تقوک کستم خنیس - 9-6 - 7

از  یخروج يستورهایل ترانزیقدرت از قب یکترونکقطعات الشدن  کجهت خن یقدرت صوت يها  نندهک  تیتقواغلب 

ه اغلب ب ینومین قطعات آلومیحرارت اند. ک  یاستفاده م  2نندهک کعنوان خن وم بهینیاژ آلومیا آلی یومینیقطعات آلوم

                                                            
1 Redundant Input 
2 Heat Sink 
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ش یر بوده و با افزایدور متغ يها معموال دارا  ن فنیشود. ا  یننده قرار دارد دفع مک تیه در داخل تقوک ییها  له فنیوس

. شود  یبه صورت محدود بدون فن ساخته م ها  نندهک  تیتقو یرود. برخ  یار باال مک، دور فن به طور خودیحرارت داخل

ده شده کیاز جلو م کخن يو هوااست دستگاه به سمت پشت آن  يدر جلو يورود يها  چهیت هوا از درکاغلب جهت حر

 يورود يها  چهیبه در یگرم خروج ياز برگشت هوا يریشود. به منظور جلوگ  یده میگرم دم يو از پشت دستگاه هوا

 1نکمخصوص پر يها  حتما از پنل كاز ر یماندن بخش یپرشده و در صورت خال كر يها  د حتما پنلیها با  نندهک  تیتقو

ا یه در باال ک ییها  ها و دستگاه  نندهک  تینصب شود. در مورد تقو كها بدون فاصله در داخل ر  نندهک  تیرده و تقوکاستفاده 

ه یتهو ين فاصله الزم براکنل مخصوص پرپ یکبا قرار دادن حداقل  دیباه هوا وجود دارد حتما یچه تهویها در ن آنییپا

شدن  کدات الزم جهت خنید تمهیاد حتما بایننده زک  تیبزرگ با تعداد تقو يها  كل در رین دلیرد. به همکجاد یهوا ا

د با در نظر گرفتن یبا كش اتاق ریدستگاه سرما ینندگک  کت خنیاطراف آن در نظر گرفته شود. ظرف يو فضا كر

محاسبه شود. به  یزمان  ب همیشده توسط سازنده و اعمال ضر هیها طبق جداول ارا نندهک تیتقو یمجموع توان حرارت

بهتر  كفن داخل ر كاز استهال يریچه مناسب و فن باشد. جهت جلوگیدر يدارا كگرم، الزم است ر يه هوایمنظور تهو

ها     نندهک  تینحوه نصب گردش هوا در تقو )88-7(ل کدر مدار فن استفاده شود. ش كمخصوص ر يها  است از ترموستات

 دهد.  یرا نشان م كدر داخل ر

 
 كها در داخل ر  نندهک  تینحوه گردش هوا در تقو   - 88 -7 شکل

  قدرت يها  نندهک  تیالس تقوک - 9-7 - 7

برد   ارکز بنا به ین یصوت يها  نندهک  تیار تقوکو روش  یطراح ي، الگویکترونکال يهاشرفت قطعات و مداریزمان با پ  هم

ن یچن و هم یخروج يت صدایفکیوجود آمده است.   ها به  نندهک  تیمختلف تقو يها  السکرده و کشرفت یننده پک  تیتقو

الس مختلف از کسه چند یمقا یمنحن )89-7(ل کها دارد. ش الس آنکم به یمستق یها بستگ  نندهک  تیراندمان تقو

 دهد.  یها را نشان م  نندهک تیتقو

                                                            
1 Blank Panel 
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 ها  نندهک  تیالس مختلف از تقوکسه چند یمقا یمنحن   - 89 -7 شکل

  Aالس ک يها  نندهک  تیتقو  - 1 - 7 - 9 - 7

گنال است به یو مثبت س یمنف يها  لیکدرجه س 360ل ک يبرا یطبقه مدار خروج یکل از کمتش Aالس کننده ک  تیتقو

ند. اما به ک  ید میتولها   السکر ین سایت صدا را در بیفکین یاست و باالتر ین اعوجاج در خروجیتر مک يل داراین دلیهم

 يمصرف انرژ يدارا یستور خروجیخاموش نشدن ترانز و Qنقطه  یمیاس دایننده در باک  تیل قرار گرفتن مدار تقویدل  

اد در ید حرارت زیل تولیمختلف است. به دل يها  السکن ی%) در ب25% تا 20(حدود  1يور ن بهرهیتر نییجه پایباال و در نت

نمونه مدار ساده  یک )90-7(ل کباال ندارد. ش يها  قدرت يبرا ياربردکشود و   یم استفاده مکار یبا توان بس ییها  دستگاه

 دهد.  یرا نشان م  Aالسکننده ک  تیار و خط بار تقوکنقطه  یو منحن

 
   Aالس کننده ک  تیار و خط بار تقوکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک   - 90 -7 شکل

                                                            
1 Efficiency 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

ستم :هفتمفصل   27/04/1401 هاي صوتیسی
 

445 

  B السک يها  نندهک  تیتقو   - 2 - 7 - 9 - 7

 يها  لیکت سیجهت تقو 1ملکم يستورهایننده با ترانزک  تیتقو يها  السکن مدل گروه یاول Bالس ک يها  نندهک  تیتقو

ل مخالف یکم سیستور در نیه هر ترانزکامل است. از آنجا کل یکس یکدرجه از  180زان یبه م یکهر یمثبت و منف

تر بوده و  مک  Aالسکحدود دو برابر نسبت به  ياتالف انرژل ین دلیاس ندارد به همیان بایشود و جر  یخاموش م

دچار  یگنال خروجیگنال از نقطه صفر سیاس در هنگام عبور سیل عدم بایرسد. اما به دل یدرصد م 50ها به  آن يور بهره

 )91-7( لکشود. ش  یاسته مکت صدا یفکیاز  یو خروج ين ورودیامل بک یل عدم وجود رابطه خطیاعوجاج شده و به دل

 دهد.  یرا نشان م  Bالسکننده ک  تیار و خط بار تقوکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک

 
   Bالسکننده ک  تیار و خط بار تقوکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک   - 91 -7 شکل

  ABالس ک يها  نندهک  تیتقو  - 3 - 7 - 9 - 7

 یکل توسط یکس میسو هر ن یکاست. از  Bو  A يها  نندهک  تیالس تقوکب دو کیدر واقع تر ABالس کننده ک  تیتقو

ند و به منظور حذف اعوجاج عبور از نقطه صفر هر ک  یعمل م Bالس کن بابت مانند یه از اکشده  تیستور تقویطبقه ترانز

 Aالس کستور مانند یگنال از نقطه صفر هر دو ترانزیعبور س یکیشود و در نزد یاس میت بایستور تا آستانه هدایدو ترانز

 يت باالتریفکیبا  یخروج يت صدایفکیدرصد بوده و  50حدود  ABالس ک يور زان بهرهی. ماستبوده و فعال  روشن

الس کننده ک تیار و خط بار تقوکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک )92-7(ل کشود. ش یجاد میا Bالس کنسبت به 

AB  دهد. یرا نشان م 

                                                            
1 Complementary 
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  ABالس کننده ک  تیخط بار تقو ار وکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک   - 92 -7 شکل

  Cالس ک يها  نندهک  تیتقو  - 4 - 7 - 9 - 7

 يوس روکاس معیجاد بایرا دارد و با ا يور  ن بهرهینگ باالتریچییسو ریغ يها  نندهک  تین تقویدر ب Cالس کننده ک  تیتقو

امال ک یپاسخ یدارد ول یمک يدرجه خاموش بوده و اتالف انرژ 180ا یل یکم سیش از نیبه اندازه ب یستور خروجیترانز

اربرد ندارد ک یننده صوتک  تیعنوان تقو ل بهین دلیشود. به هم  یم يجاد اعوجاج در موج ورودیداشته و موجب ا یخط  ریغ

 يسازها نوسان يهامعموال در مدار Cالس کننده ک  تیاربرد تقوکشود.   یان میها ب  نندهک  تیتقو يها السکدر گروه  یول

را  Cالس کننده ک  تیار و خط بار تقوکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک )94-7(ل کاست. ش ییویرادانس باال و کفر

 دهد.  ینشان م

 
   Cالس کننده ک  تیار و خط بار تقوکنقطه  ینمونه مدار ساده و منحن یک   - 93 -7 شکل

  Dالس ک يها نندهک  تیتقو  - 5 - 7 - 9 - 7

مانند  یخروج يستورهایالس ترانزکن ینگ است. در ایچییسو يها  نندهک  تیالس تقوکن یاول Dالس کننده ک  تیتقو

ستور در دو حالت قطع و یاست، اما هر ترانز ل شدهکیتش یمثبت و منف يها  لیکمل جهت سکاز دو گروه م ABالس ک

درصد بدست  95تا  90ن یالس بکن یدر ا يور  رسد و بهره  یها به حداقل م ن افت توان در آنیامل است، بنابراکوصل 
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در آمده و  PWM 1باند  يون پهنایبه صورت مدوالس پالس يپهنا مدوالتور کی از عبور از پس یگنال صوتید. سیآ  یم

 یانس صوتکانس حامل نسبت به فرکند. فرک  ینگ روشن و خاموش میچییرا به صورت سو یخروج يستورهایطبقه ترانز

موج حامل حذف و  يانس باالکفر يها  یکتمام هارمونگذر   نییلتر پایف یکبوده و با عبور از  يانس باالترکفر يدارا

 Dالس ک يها  نندهک  تیم تقوکباال و افت توان  يور  شود. با توجه به بهره  یاعمال م یشده به بار خروج تیگنال تقویس

را   Dالس کننده ک  تیاگرام مدار تقوید كبلو )94-7(ل کاست. ش یصوت يها  نندهک  تیتقو يهان مداریاربردترکاز پر یکی

 دهد.  ینشان م

 
   Dالسکننده ک  تیاگرام مدار تقوید كبلو   - 94 -7 شکل

  Fو   Eالسک يها  نندهک  تیتقو  - 6 - 7 - 9 - 7

ها از  رده و در آنکدا ینگ توسعه پیچییبه صورت سو Dالس کننده ک  تیبر اساس تقو F و  Eالس ک يها  نندهک  تیتقو

 است. انس باال استفاده شدهکفر يها  یکاز هارمون یاهش اعوجاج ناشکجهت  يتر  دهیچیگذر پ  نییپا يلترهایف

  Gالسک يها  نندهک  تیتقو  - 7 - 7 - 9 - 7

ه طبقه یش ولتاژ تغذیاهش و افزاکاست و با استفاده از  ABالس کافته یدر واقع مدل توسعه  Gالس ک نندهک  تیتقو

اهش افت توان در کشده موجب  نییش تعیاز پ يو ولتاژها يا  به صورت پله يگنال ورودیمتناسب با س یخروج

اگرام ید كبلو )95-7ل (کشود.  ش  یننده مک  تیتقو يور ش بهرهیار موجب افزاکن یشود. ا  یم یخروج يستورهایترانز

 دهد.   یرا نشان م  Gالسکننده ک  تیمدار تقو

 
   Gالسکننده ک  تیاگرام مدار تقوید كبلو   - 95 -7 شکل

                                                            
1 Pulse Width Modulation 
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  Hالس ک يها  نندهک  تیتقو  - 8 - 7 - 9 - 7

 يبه جا یاست ول ABالس کافته یبوده و در واقع مدل توسعه  Gالس کز مانند ین Hالس کننده ک  تیار تقوکاساس 

با  یه طبقه خروجیاست و در واقع ولتاژ تغذ یه طبقه خروجیوسته ولتاژ تغذیرات پییتغ يدارا يا  رات پلهییتغ

و  یخروج يستورهایتوان در ترانزاهش افت که خود موجب کند ک  یر مییگنال ورود تغیاز س يرو  و دنباله يبردار نمونه

 شود.   یل دستگاه مکه و یدر مدار تغذ يور  ش بهرهیافزا

  یضبط و پخش صوت يها  دستگاه  - 10 - 7

  استکضبط وپخش  كد - 10-1 - 7

شود. از جمله   یو ساخته م یطراح یمختلف ياربردهاکها و   است در ابعاد، مدلکضبط و پخش نوار  يها  دستگاه

 75/4ت نوار کمتر با سرعت حر  یلیم 81/3 يمتر و پهنا  یسانت 10×3/6×3/1 توان به ابعاد  یاست مک يمشخصات نوارها

مونو در  كترا یک( كترا 2ا یو در هر سمت) یاستر ك(دو ترا كترا 4 يها دارا  استکن یرد. اکه اشاره یمتر بر ثان  یسانت

روم ک)، 1د آهنیسکمختلف نوار نرمال (ا يها  در مدل یسیمتر و با جنس مواد مغناط  یلیم 5/1 كترا يهر سمت) به پهنا

، 30C مختلف يها  ها با طول  استکن یشود. ا  ی) ساخته م3بالتکش کد آهن با رویسکبالت (اک) و 2رومکد یسکا ي(د

46C ،60C ،90C ،120C لکش شود.  یقه است ساخته میه عدد آن مشخصه زمان ضبط به دقکگر ید يها  و مدل      

چند نمونه دستگاه ضبط و پخش  )97-7 (ل کدهد و در ش  یآن را نشان م یاست و ساختار داخلکنمونه نوار  یک )7-96(

 شود.  یده میاست دکنوار 

 
 آن یاست و ساختار داخلکنمونه نوار  یک   - 96 -7 شکل

 
  استکچند نمونه دستگاه ضبط و پخش نوار    - 97 -7 شکل

                                                            
1 Ferric Oxide (Fe2O3) 
2 Chromium dioxide (CrO2) 
3 Cobalt 
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  CD  فشرده کسیضبط و پخش د كد - 10-2 - 7

قه یدق 74ت تا یمتر و ظرف  یلیم 120ه به صورت استاندارد با قطر کتال است یجیحافظه د یک CD1ا یفشرده  کسید

با  کسید يشده بر رو تال ضبطیجیگنال دیتال را دارد. سیجید يتایت دیبا  مگا 650ا حدود یفشرده  ریغ یگنال صوتیس

و فقط  2یحافظه فقط خواندن یبه معن CD-ROMه به صورت یاول يها مطابق بوده و در مدل Bit16/kHz1/44 استاندارد

 يز بر روکزر متمرینور ل یکفشرده بر اساس تابش  يها کسیننده بود. ساختار دک ار مصرفیان پخش آن در اختکام

رده و کن کرا اس کسید يرو ير حلقویمس یکه کاست  ينور  گر  حس یکله یوسه و خواندن باز تابش نور ب کسید

و نحوه خواندن اطالعات آن را نشان  کسیساختار د) 98-7(ل کند. شک  یم یخوان  را باز کسیسطح د ياطالعات رو

      گریان ضبط شدن را دارد. نوع دکبار ام  یکه فقط کت ضبط است یبا قابل CD-R3ها   کسین دیاز ا یدهد. نوع  یم

CD-RW4  يها  کسیب دیشود. از معا كبار ضبط و مجددا پا 1000تواند تا  یه مکاست CD-RW ت پخش به یعدم قابل

 ینشیردن گزک  كان پاکن عدم امیچن  ردن و همک كبودن روند پا یفشرده و طوالن کسیپخش د يها  له همه دستگاهیوس

 Super Audio CD, Video CD, Superل یها از قب  کسیگر دیفشرده انواع د کسیاطالعات است. با توسعه ساختار د

Video CD, Photo CD, CD-I, DVD, Bluray فشرده بر اساس استاندارد کسید يها  است. دستگاه  ساخته شده      

IEC 60908 فشرده  کسیچند نمونه دستگاه ضبط و پخش د )99-7(ل کشود.  ش  یساخته مCD دهد.  یرا نشان م 

 

 
  کسید یکو خواندن اطالعات  کسیساختار د   - 98 -7 شکل

                                                            
1 Comapct Disk 
2 Read Only Memory 
3 CD-Recordable 
4 CD-ReWritable 
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  CDفشرده  کسیچند نمونه دستگاه ضبط و پخش د   - 99 -7 شکل

 تال یجیحافظه د يدستگاه ضبط و پخش بر رو - 10-3 - 7

ها از   انواع حافظه يرده و بر روکتال یجیل به دیرا تبد یگنال صوتیس يهاد  مهین يها  ضبط و پخش حافظه يها  دستگاه

 يها  لیردن فاک یپکو سرعت  یند. سادگک  یو مانند آن ضبط م USB-Flash, SD, miniSD, CF, SSD, HDDل یقب

ار ساده و ارزان نموده یها را بس آن ياربرک، یوتر شخصیامپکو  یصوت يها  انواع دستگاه یله برخیها به وس در آن یصوت

انواع  يها برا  ن دستگاهیفشرده ا ریمختلف فشرده و غ يها  گنال صوت با فرمتیان ضبط سکاست. با توجه به ام  

 ,Wave, WMA  يها  توان به فرمت  یها م  لین فایشود. از جمله ا  یساخته م يا  و حرفه يا  حرفه  ری، غیخانگ يها  ياربرک

AIFF, AAC  3وMP  يها  چند نمونه دستگاه )101-7(ل کو ش يهاد  مهیچند نمونه حافظه ن )100-7(ل کرد. شکاشاره 

 دهد.  یتال را نشان میجیضبط و پخش حافظه د

 
 يهاد  مهیچند نمونه حافظه ن   - 100 -7 شکل

       
  تالیجینمونه دستگاه ضبط و پخش حافظه دچند    - 101 -7 شکل
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  رنده بلوتوثیگ - 10-4 - 7

عنوان  متر به 10تا  یکه در فاصله نزدکال است یتال به صورت سریجیل انتقال دوطرفه اطالعات دکپروت 1بلوتوث

تا  GHz402/2انس کفر UHFرا در باند  ییویگنال رادیل سکن پروتیاست. ا شده یمعرف RS-232 يبرا ینیجانش

GHz480/2  افت و با استاندارد یارسال و درIEEE 802.15.1  در حال  0/5تا  0/1 يها رده و با نسخهکار کشروع به

 3بلوتوث ین پخش صوتیچن  ل و همیموبا یدر گوش 2يل استفاده در هندزفرکن پروتیا ياربردهاکاز  یکیتوسعه است. 

چند نمونه  )102-7(ل کاست. ش  ردهکدا یپ كمتحر يو بلندگوها یصوت يها ستمیدر س یعیاربرد وسکل کن پروتیاست. ا

 دهد.  یرا نشان م یبلوتوث داخل يقابل حمل دارا يچند نمونه بلندگو )103-7(ل کرنده بلوتوث و شیگ

 
  رنده بلوتوثیچند نمونه گ   - 102 -7 شکل

   
 یبلوتوث داخل يقابل حمل دارا يچند نمونه بلندگو   - 103 -7 شکل

  ییویرنده رادیدستگاه گ - 10-5 - 7

ار کبه (AM/FM) مختلف  يهاونیها و مدوالس  انسکبا فر ییویراد يها  گنالیافت سیجهت در ییویرنده رادیدستگاه گ 

 و موج متوسط MHz1/26-3/2انسکبا فر SW5وتاه کموج  يدر باندها AM4ون یبا مدوالس ییویراد يهارندهیرود. گ  یم

MW6انسکبا فر KHz1705-525 و موج بلند LW7 انسکبا فر kHz279-153 ون یرنده مدوالسیو گFM8 انسکبا فر 

MHz108-88 يها  ثر دستگاهکون را دارند. در ایافت هردو مدوالسیت دریرنده قابلیگ يها  ند. اغلب دستگاهک  یار مک 

رد. یگ  یتر مورد استفاده قرار م مک LWو بلند  SWوتاه کاربرد دارد و امواج کMW اغلب موج متوسط  AMون یمدوالس

 دهد.  یرا نشان م ییویرنده رادیچند نمونه دستگاه گ )104-7 (ل کدرش

                                                            
1 Bluetooth 
2 Handsfree 
3 Bluetooh Audio 
4 Amplitude Modulation 
5 Short Wave 
6 Medium Wave 
7 Long Wave 
8 Frequency Modulation 
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  ییویرنده رادیل چند نمونه دستگاه گکش   - 104 -7 شکل

  1انهیرا يصدا يها  ارتک - 10-6 - 7

ن دستگاه یس را بر عهده دارد. اکتال و بر عیجیآنالوگ به د یگنال صوتیل سیفه تبدیوظ یشخص انهیارت صدا در راک

 یگنال صوتیند. سک  یل میتال تبدیجیافت و به اطالعات دیخود در يها  يق ورودیآنالوگ را از طر یگنال صوتیس

ا  ی/و یجانب يها  تال با دستگاهیجیق ارتباطات دیا از طری/ره شده ویل در حافظه ذخیشده به صورت فا دیتال تولیجید

 یتال را انجام داده و به خروجیجیگنال دیگنال آنالوگ از سید سین بازتولیچن  صدا هم يها  ارتکشود.   ینترنت ارسال میا

معموال از انواع  یداخل يصدا يهاارتکشود. یساخته م 3یو خارج 2یصدا به دو صورت داخل يها  ارتکند. کیارسال م

اغلب از نوع  4متوازن يهایو خروج يبا ورود يا  حرفه يصدا يها  ارتکمت است. در مقابل یق  بوده و ارزان ياقتصاد

 Firewireا ی/و USBمعموال از انواع  یابل ارتباطکشود. یانه متصل میتال به رایجید يها  ابلکق یبوده و از طر یخارج

 دهد. یرا نشان م یو خارج یداخل يارت صداکچند نمونه  )105-7(ل کاست. ش

 

 
   

  یو خارج یداخل يارت صداکچند نمونه    - 105 -7 شکل

  5كتر یضبط و پخش مالت يها كد  - 1 - 6 - 10 - 7

ار کا پخش زنده به یو یسر در استودیکم يمختلف ورود يها  گنالیجهت ضبط س كتر  یضبط و پخش مالت يها  دستگاه

   گنالیس   ن دستگاه،یفراهم آورد. ارا  یمختلف يها  سیکش با میراید و ویتول  ان بازکتواند ام  یه مک يا  گونه  رود به  یم

                                                            
1 Computer Sound Card 
2 Internal 
3 External 
4 Balance 
5 Multi Track Recorder/Player 
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چند نمونه  )106-7(ل کند. شک  یره میسخت ذخ کسیا دی DVD کسیحافظه، د يرا بر رو يورود يها  انالکتال یجید

 دهد.  یتال را نشان میجید كتر یدستگاه مالت

     
 تالیجید كتر یچند نمونه دستگاه ضبط و پخش مالت   - 106 -7 شکل

  بکضبط و پخش مر يها  دستگاه  - 2 - 6 - 10 - 7

نه و حجم یاهش هزکدستگاه است و موجب  یکن دستگاه ضبط و پخش صوت در یب شامل چندکمر يها  دستگاه

دارد  يباالتر ییاراکبهتر و  يا  حرفه يها ستمینان در سیت اطمیها از نظر باال بودن قابل  شود. جدا بودن دستگاه  یدستگاه م

ب کدستگاه مر یک )107-7(ل کاست. ش  ردهکدا یپ یفراوان ياربرکب کمر يها  مت دستگاهین بودن قییبا توجه به پا یول

 دهد.  یرا نشان م CD, USB,SD,Bluetooth, Tuner AM/FMننده صدا ک  شامل پخش

 
  بکنمونه دستگاه ضبط و پخش مر یک   - 107 -7 شکل

  1بلندگوها  - 11 - 7

 یکوستکآ یکیانکم يرا به انرژ یصوت یکیترکگنال الیه سکاست  یصوت يها ستمین اجزاء سیتر  از مهم یکیبلندگو 

، به یکوستکتروآکل الیاست. بلندگوها بر اساس نوع تبد 2انداز  ا چند واحد راهی یک يند. هر بلندگو، محتوک  یل میتبد

 شود:  یم میر تقسیچند دسته به شرح ز

                                                            
1 Speakers 
2 Driver Unit 
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  1یکنامیدا يبلندگوها - 11-1 - 7

ل یتبد ين روش برایثر بلندگوها از اکدر ساخت بلندگوها داشته و ا یعیاربرد وسک یکنامیدا يانداز بلندگو  راه يواحدها

چ یپ میردن سکت ک، بر اساس حریکنامیدا يرد بلندگوهاکند. عملک  یاستفاده م یکوستکآ يبه انرژ یکیترکگنال الیس

ا یم یدر اطراف هر س) 108-7(ل کثابت است. مطابق ش یسیدان مغناطیمتناسب با صوت در م یکیترکان الیجر يحاو

 یسیدان مغناطیم چ دریم پین سیه در صورت قرار گرفتن اکشود   یل مکیتش یسیدان مغناطیان، میچ حامل جریپ  میس

چ متناسب با یپ  میداخل س یکیترکان الیآورد. چنانچه جر  یت در مکچ را به حریپ  میس یکیانکم يرویم، نیدا يآهنربا یک

ند. با ک  ید میتول یصوت یکیانکم يه بوده و ارتعاش و انرژیاول يچ متناسب با صدایپ  میت سکگنال صوت باشد، حریس

اطراف  يهوا يها  ولکت رفت و برگشت آن با جا به جا شدن مولکافراگم و حرید یکه چ به صفحیپ  مین سیاتصال ا

 شود.  ید میه تولیافراگم صوت اولید

 
 یسیدان مغناطیان در میم حامل جریحاصل از س یکیانکم يانرژ   - 108 -7 شکل

 )109-7(ل کتنوع هستند. ش يساخت دارا يآور  ، بسته به فنیکنامیانداز دا  راه يسان واحدهایک یکیزیرغم اصول ف  یعل

 دهد.  یرا نشان م یکنامیبلندگو با واحد راه انداز دا یکو اجزاء  یساختمان داخل

 
  یکنامیبلندگو با واحد راه انداز دا یک یساختمان داخل   - 109 -7 شکل

                                                            
1 Dynamic Speaker 
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  1یکترواستاتکال يبلندگوها - 11-2 - 7

شده با ماده  دهیپوش یکیورق پالست یکه معموال از کشود   یاستفاده م كافراگم صاف و نازید یکن نوع بلندگو از یدر ا

ه وجود دارد، کافراگم و شبین دیب یمک ییرسانا قرار دارد و فاصله هوا یکیترکه الکن دو شبیه بکت یرسانا مانند گراف

 2باال ولتاژ یکه به کافراگم ین صفحات و دیب یکیترکال ي. صدا در اثر ارتعاش حاصل از جذب و دفع بارهاشود  یل مکیتش

انداز   ن نوع راهیله ایبم به وس يد صداهایان تولکافراگم، امیم صفحه دک ییان جابجاکل امیبه دل د.شو  ید میشده تول وصل

ل ین نوع بلندگو به دلیشود. ا  یب مکین ترییانس پاکفر یکنامیانداز دا  راه يل اغلب با واحدهاین دلیوجود ندارد به هم

انداز   واحد راه یساختمان داخل )110-7(ل کرد. شیگ  یمورد استفاده قرار م تر مکن، ییده و راندمان پایچیساختار پ

 دهد.  یانداز را نشان م  ن نوع راهیشده از ا ساخته يچند نمونه بلندگو )111-7(ل کو ش یکترواستاتکال يبلندگو

 
 یکترواستاتکال يانداز بلندگو  واحد راه یک یساختمان داخل   - 110 -7 شکل

          
  یکترواستاتکال يبلندگوچند نمونه    - 111 -7 شکل

                                                            
1 Electrostatic Speaker 
2 High Voltage 
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  1یکترکال زویپ يبلندگوها - 11-3 - 7

دارد و بر اساس  یکترکزوالیپ يها  روفنیکه به میشب يل شده و ساختارکیتش یکیافراگم سرامید یکاز ن نوع بلندگو یا

اربرد ک ين داراییپا يت صدایفکیل ین نوع بلندگو به دلیند. اک  یار مک یکیترکدر اثر ولتاژ ال یکیقطعه سرام یکارتعاش 

  لکو ش یکترکزوالیقطعه پ یکار کطرز  )112-7( لکرد. شیگ  یتر مورد استفاده قرارمیعنوان تو است و اغلب به یمک

 دهد.  یرا نشان م یکترکزوالیپ يانداز بلندگو  چند نمونه واحد راه )7-113(

 
 یکترکزوالیقطعه پ یکار کطرز    - 112 -7 شکل

 
 

  یکترکزوالیپ يانداز بلندگو  چند نمونه واحد راه   - 113 -7 شکل

  در بلندگوها یانسکفر کیکتف - 11-4 - 7

واحد  یکانداز بلندگو تابع ابعاد آن است،   در هر واحد راه یگنال صوتیانس سکباند فر يپخش پهنا ییه تواناکاز آنجا 

ت یفکیش یست. به منظور افزاین ینواخت و خطیکبه صورت  یصوت يها  انسکد تمام فریقادر به تول ییانداز به تنها  راه

م یتر تقس شیا چهار بخش و بیصوت را به دو، سه  یانسک، باند فریصوت يها  انسکپخش تمام فر ییو توانا یخروج يصدا

 ،3راهه ، سه2راهه ن منظور بلندگوها به صورت دویند. به همک  یانداز مخصوص خود اعمال م  رده و هر بخش را به واحد راهک

واحد  یکمت، از یساده و ارزان ق يتر است. در بلندگوها  راهه متداول دو يبلندگوهاشود.   یساخته متر  شیا بی 4راهه چهار

 یکش قدرت در یاز بلندگوها به منظور افزا یدر برخنامند.  یم 5املکگستره  يه آنرا بلندگوکشده  انداز استفاده  راه

چند مدل بلندگو با تعداد واحد  )114-7(ل کشود. ش  یانس خاص استفاده مکفر یک يانداز برا  بلندگو از چند واحد راه

 دهد.  یانداز مختلف را نشان م  راه

                                                            
1 Piezo Electric Speaker 
2 2Way 
3 3Way 
4 4Way 
5 Full Range 
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 انداز مختلف  چند مدل بلندگو با تعداد واحد راه   - 114 -7 شکل

وتاه بودن طول کتر نام دارد. با توجه به یند توک  یر را پخش میز يا صداهایباال  يها  انسکه فرک ییانداز بلندگو  واحد راه

 يها انسکه فرکاندازه بلندگو است. از آنجا   راه ير واحدهایتر از سا  کوچکها   تریافراگم تویباال، ابعاد د يها  انسکموج فر

نصب  2ا هورنیل کش يپوریبدنه ش يتر آن را بر رویه پخش توین زاوییاست، به منظور تع 1دار  جهت یصوت يباال

 )115-7(ل کبلندگو است. ش يباال يها  انسکه پرتاب فریننده زاوک نییهورن تع یجدار داخل يها  هینند. ابعاد و زاوک  یم

 دهد.  یتر را نشان میتر و هورن متصل به تویچند نمونه تو

 
  تریتر و هورن متصل به تویچند نمونه تو   - 115 -7 شکل

 يانداز دارا  ن نوع واحدراهیشود. ا  یده مینام 3درنجیند مک  یمتوسط را پخش م يها  انسکه فرک ییانداز بلندگوها  واحد راه

از بلندگوها  یشود. در برخ  یتر استفاده م شیا بیراهه  سه يتر است و در بلندگوهاینسبت به تو يافراگم و ابعاد بزرگترید

ا یتر از دو  شیراهه و ب چهار يشود. در بلندگوها  یمتوسط نصب م يها  انسکهورن مخصوص فر يانداز بر رو  ن واحد راهیا

 دهد.  یدرنج را نشان میچند نمونه م )116-7(ل کشود. ش  یدرنج استفاده میمختلف م انداز  چند واحد راه

    
 درنج یم يانداز بلندگو  چند نمونه واحد راه   - 116 -7 شکل

                                                            
1 Directional 
2 Horn 
3 Midrange 
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ل بلند بودن طول موج یشود. به دل  یووفر پخش م ياندازها له واحد راهیوسه در بلندگوها ب ین صوتییپا يها  انسکفر

ل یبلندگو است. به دل يها  انداز    ر واحد راهیتر از سا  انداز ووفر بزرگ  افراگم و ابعاد واحد راهین، دییپا يها  انسکفر

چند نمونه  )117-7(ل کووفر فاقد هورن است. ش ياندازها  ن صوت معموال واحد راهییپا يها  انسکفر 1دار بودن  جهت ریغ

 دهد.  یانداز ووفر را نشان م  واحد راه

       
  ن ووفر ییانس پاکنمونه واحد راه انداز فرچند    - 117 -7 شکل

  ا جعبه بلندگویمحفظه  - 11-5 - 7

ها و ابعاد   مدل يشود. محفظه بلندگو دارا  ینصب م 2انداز آن داخل محفظه بلندگو  راه ياربرد هر بلندگو واحدهاکبسته به 

وم و ینی، آلومیکچوب، پالستتوان از   ین مواد میشود. از جمله ا  یز ساخته مین یاست و از مواد مختلف یمختلف

 4یرونیب يا فضای 3یداخل ياستفاده در فضا يها مناسب بودن آن برا  ن محفظهیاز مشخصات ا یکیبرگالس نام برد. یفا

ه بلندگو در کانتخاب شود  يد به نحویشود با  یرون ساخته میب يه مخصوص فضاک ییبلندگوها (IP)یاست. درجه حفاظت

باز  يقابل نصب در فضا ي، معموال بلندگوهایجاد خوردگیاز ا يریگ  شیپ يغبار محافظت شود. برابرابر نفوذ آب و گرد و 

د از ین نوع بلندگوها بایشود، در صورت استفاده از چوب در بدنه ا  یبرگالس ساخته میا فای یکوم، پالستینیاز جنس آلوم

 از نفوذ آب استفاده شود. يریا پوشش مخصوص جهت جلوگیرنگ 

مختلف  يبا قطرها 5هیفشرده چند ال يها ن نوع بلندگوها از تختهیثر اکدارد. بدنه ا یاربرد فراوانک یبلندگو با بدنه چوب

بلندگو  يت صدایفکیه بر کاست  يادیت زیحساس يساختار و ابعاد محفظه بلندگو دارا ،یطراح يآور  شود. فن  یساخته م

 است. مونه محفظه بلندگو نشان داده شدهچند ن )118-7(ل کدارد. در ش يادیر زیتاث

 
  چند نمونه محفظه بلندگو   - 118 -7 شکل

                                                            
1 Non-directional 
2 Speaker Enclosure 
3 Indoor 
4 Outdoor 
5 Plywood 
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  1ویپس یانسکننده فرک کیکتف - 11-6 - 7

اندازه     راه يد متناسب با واحدهایانواع ساب ووفر، با ین برخیچن تر و هم شیا بیدو راهه  يدر بلندگوها یگنال صوتیس

 2اُور راسکننده به نام ک  کیکلتر تفیف يمنظور از مدارهان یا يشود، برا کیکمختلف تف یانسکفر يبلندگو به باندها

سلف،  يهاب مدارکیلترها از ترین فیشود. ا  یو، معموال در داخل بلندگو نصب مین مدار به صورت پسیشود. ا  یاستفاده م

 يلترهای، از ف3ووفرانداز ووفر و ساب   واحد راه يگذر برا  نییلتر پاین مدار از فیاست. در ا ل شدهکیخازن و مقاومت تش

شود. در   یاستفاده م تریانداز تو  واحد راه يگذر برا  باال يلترهایرنج متوسط و ف يها  انسکانداز فر  واحد راه يگذر برا  انیم

 يو موجب اتالف انرژیننده پسک  کیکتف يشود. مدارها  یمقاومت استفاده م يبه جا یمدارها از المپ التهاب یبرخ

 ین و سادگییمت پایل قیبه دل یاست ول -dB3ن افت معموال حدود یشود ا  یاهش راندمان بلندگو مکننده و ک  تیتقو

ننده ک  کیکچند نمونه مدار تف )119-7(ل کرد. شیگ  یع مورد استفاده قرار میو به طور وسیننده پسک  کیکتف يهامدار

 دهد.  یو را نشان میپس یانسکفر

   
 

 فعال ریغ یانسکننده فرک  کیکچند نمونه مدار تف   - 119 -7 شکل

  4ویپس يبلندگوها - 11-7 - 7

مخصوص  يها  ابلکبوده و توسط  یننده قدرت داخلک  تیه فاقد تقوکشود   یگفته م ییو به بلندگوهایپس يبلندگوها

م یتقس یا ولتیو امپدانس باال  یا اهمین یین نوع بلندگو به دو گروه امپدانس پایشود. ا  یننده وصل مک  تیبلندگو به تقو

 شود.  یم

  یا اهمی 5نییامپدانس پا يبلندگوها  - 1 - 7 - 11 - 7

 کا جینال یبه ترم یانسکننده فرک  کیکق مدار تفیا از طری/م ویانداز بلندگو به طور مستق  ن نوع بلندگو واحد راهیدر ا

اهم  4 اهم، 6 يها  در مدل یاهم است ول 8 يامپدانس ورود ين نوع بلندگوها دارایشود. اغلب ا  یبلندگو متصل م يورود

                                                            
1 Passive Crossover 
2 Crossover 
3 Subwoofer 
4 Passive Speakers 
5 Low Impedance Speakers 
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رد به کبلندگو به آن متصل  يادید تعداد زیننده نباک  تیتقو یشود. متناسب با امپدانس خروج  یز ساخته میاهم ن 16و 

   يبلندگو 4ثر کتا حدا 2ن یمثال اغلب ب يننده شود. براک  تیتقو یتر از امپدانس خروج مکه امپدانس معادل، ک يطور

آن  یابل بلندگو متناسب توان مصرفکثر طول کن سطح مقطع و حدایچن  شود. هم  یبه هم وصل م ياهم به صورت مواز 8

ن ییامپدانس پا يم بلندگوهایروش اتصال مستق )120-7(ل کششود.   یالعمل سازنده انتخاب م  و با در نظر گرفتن دستور

 دهد.  یننده را نشان مک  تیبه تقو

 
  نندهک  تین به تقوییامپدانس پا يم بلندگوهایروش اتصال مستق   - 120 -7 شکل

  یا ولتی 1امپدانس باال يبلندگوها  - 2 - 7 - 11 - 7

امپدانس  ياز انواع بلندگوها 2BGMنه یزم یقینگ و موسیجیپ يها ستمیمانند س یاطالع رسان یصوت يها ستمیدر س

 يادیتوان تعداد ز  یبلندگو، م يو باال بودن امپدانس ورود يل صرفه اقتصادین روش به دلیشود. در ا  یباال استفاده م

 یکله یوسه ننده بک  تیتقو ین روش امپدانس و ولتاژ خروجیرد. در اکننده وصل ک  تیتقو یک یبلندگو را به خروج

اهنده کترانسفورماتور  یکله یش داده شده و در داخل بلندگو به وسیافزا یکیترونکا به صورت الی/نده ویترانسفورماتور افزا

توان   یافته و میاهش کابل در توان ثابت کان یش ولتاژ، جرین حالت با توجه به افزایشود. در ا  یق امپدانس داده میتطب

با  يها  ابلکتوان از   یابل مکاهش افت توان در کل ین به دلیچن  ار برد. همکتر به   یطوالن يرهایمس يستم را براین سیا

 2×5/1 يها  ابلکو تعداد بلندگو از  یبسته به توان مصرف نگ معموالیجیپ يها ستمیرد. در سکتر استفاده  مکسطح مقطع 

 ینه وجود دارد ولین زمیولت در ا 200و  140، 100، 70 يشود. استاندارها  یمربع استفاده م متر یلیم 2×5/2ا ی

ن ییامپدانس پا ينسبت به بلندگوها يتر مکتوان  ين نوع بلندگوها اغلب دارایولت است. ا 100و  70ها  ن آنیتر  متداول

 يق امپدانس با سرهایه ترانسفورماتور تطبیچ اولیپ  میمختلف، س يها به توان ین به منظور دسترسیچن  هستند و هم

 يها  ابلکستم امپدانس باال و قرار گرفتن یش ولتاژ در سیشود.  با توجه به افزا  یه میتعب يتورکا به صورت سلی/مختلف و

                                                            
1 High Impedance Speakers 
2 Back Ground Music 
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ر یسا يها  ابلکز در یو نو یسیترومغناطکجاد تداخل الیان اکف، امیضع انیجر يزرهایا رایابل ک ینیبلندگو در س

رد کامپدانس باال استفاده  يها ستمیدار در س  لدیش يها  ابلکد از یل باین دلیف وجود دارد، به همیضع انیجر يها ستمیس

ق یامپدانس باال از طر يروش اتصال بلندگوها )121-7(ل کعبور داده شود.در ش يها از لوله محافظ فلز  ابلکا ی/و

امپدانس باال  يچند نمونه بلندگوها) 122-7(ل کاست. ش ننده نشان داده شدهک  تیق امپدانس به تقویترانسفورماتور تطب

 دهد.  یق امپدانس را نشان میو ترانسفورماتور تطب

 

 

 
 ننده ک  تیق امپدانس به تقویترانسفورماتور تطبق یامپدانس باال از طر يروش اتصال بلندگوها   - 121 -7 شکل

 

 

   
  ق امپدانسیامپدانس باال و ترانسفورماتور تطب يل چند نمونه بلندگوکش   - 122 -7 شکل
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  1ویتکا يبلندگوها - 11-8 - 7

جهت  تال ویجیا دیآنالوگ  یگنال صوتیاز به سیپخش صدا ن يه شده و براین نوع بلندگو در داخل آن تعبیننده اک  تیتقو

تور اتاق یتور سن، مانیمان ين نوع بلندگو در بلندگوهایاربرد اکن یتر شیاز دارد. بی) نيرتها با  مدل یبرق (در برخه به یتغذ

اربرد دارد. کز یو در نصب ثابت نیتکا يخاص بلندگو يها  مدل یقابل حمل است. برخ یصوت يها ستمیفرمان و س

ان اتصال به کتال امیجید يها  ن در مدلیچن  گنال صوت است و همیگر س  پردازش یکشرفته مجهز به یو پیتکا يبلندگوها

 دهد.  یو را نشان میتکا يچند نمونه بلندگوها )123-7(ل کز وجود دارد. شیتال نیجید یه صوتکوتر و شبیامپک

 
 ویتکا يچند نمونه بلندگو   - 123 -7 شکل

  انواع بلندگوها - 11-9 - 7

  2یسقف يبلندگوها  - 1 - 9 - 11 - 7

ن یپخش ا یند. منحنک  ین منتشر میسقف نصب شده و صوت را در جهت عمود بر زم يه بر روکاست  ییبلندگو

تا متوسط با  کوچک يها  ن نوع بلندگو در اندازهیپخش مشخص است. ا   هیو با زاو یبلندگوها اغلب به صورت مخروط

 ين نوع بلندگوها فضایشود. ا  یم هیرنج و دوراهه ارا  فول يها  شود و در مدل  یتر ساخته م شیا بیوات  30تا  3 يها قدرت

اربرد دارد و اغلب به صورت امپدانس باال ساخته ک BGMو  نگیجیپ يها ستمیتر در س شیرده و بکرا اشغال  یمک

شود.   یاذب ساخته مکار جهت نصب در سقف کن تویچن ار با قاب پشت و همکبه صورت رو یسقف يشود. بلندگوها  یم

 دهد.  یرا نشان م یسقف يدگوچند نمونه بلن )124-7(ل کش

    
 یسقف يچند نمونه بلندگو   - 124 -7 شکل

                                                            
1 Active Speakers 
2 Ceiling Speakers 
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  1یستون يبلندگوها  - 2 - 9 - 11 - 7

محفظه  یکدر داخل  يه عمودیانداز به صورت آرا  تا چند واحد راه یکبوده و معموال از  یل ستونکن نوع بلندگو به شیا

شود.   ید میتول یمتنوع يها  تر در مدل شیا بیوات  200تا   3 يها شود و از قدرت  یساخته م يا استوانه عمودی یلیمستط

ا یوار ید يبر رو ياربرد دارد و به طور عمودک  BGMنگ ویجیپ يها ستمین بلندگوها اغلب امپدانس باال بوده و در سیا

و مخصوص  یداخل يمخصوص نصب در فضا يها  ل  در مد یستون يشود. بلندگوها  ینصب م 2ارکل روکها و به ش  ستون

  لکش  نصب شود. یسات برقیتاس يفلز يها  هیپا يتواند بر رو  یآن م م بودن عرضکشده با توجه به  باز ساخته يفضا

 دهد.  یرا نشان م یستون يچند نمونه بلندگو )7-125(

      
 یستون يچند نمونه بلندگو   - 125 -7 شکل

  3ارکتو يوارید يبلندگوها  - 3 - 9 - 11 - 7

شود و معموال به   یار نصب مکه به صورت توکاست  یلکبه ش یسقف يار مانند بلندگوهاکتو يوارید يساختار بلندگوها 

  لکه شود. شیوار تعبیتر است. جهت نصب، الزم است حفره مناسب در داخل د شیا بیل و اغلب دوراهه یل مستطکش

 دهد.  یار را نشان مکتو يوارید يچند نمونه بلندگو )7-126(

  
 ارکتو يوارید يچند نمونه بلندگو   - 126 -7 شکل

                                                            
1 Column Speakers 
2 Expose 
3 In Wall Speakers 
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  1زیآو يبلندگوها  - 4 - 9 - 11 - 7

ن نوع بلندگو مطابق با یشود. ا  یاذب نصب مکفاقد سقف  يها انکز بوده و غالبا در میل آوکبه ش یسقف ين نوع بلندگویا

زان یآو یآالت مخصوص از سقف اصل  راقیو  يم فلزیا سی/ر ویمخصوص، زنج يها  هیق پایدستورالعمل سازنده از طر

ن بلندگوها اغلب در یاربرد دارد. اک  BGMنگ ویجیپ يها ستمیشده و در سشود. اغلب از نوع امپدانس باال ساخته   یم

 است. ز نشان داده شدهیآو يچند نمونه بلندگو) 127-7( لکشود. در ش  یراهه و فول رنج ساخته م دو يها مدل

 
  زیآو يل چند نمونه بلندگوکش   - 127 -7 شکل

  2یخط يا  هیآرا يبلندگوها  - 5 - 9 - 11 - 7

ن یچن  نسرت و همک يها  ش، سالنیهما يها  در سالن یفن يها  ییبا توجه به قدرت باال و توانا یخط يا  هیآرا يبلندگوها

ن یصدا ب (dB)جاد حداقل اختالف شدت ین نوع بلندگو ایا ات بارزیاربرد فراوان دارد. از خصوصکباز  يفضا يها  نسرتک

 یخط يا  هیآرا يبلندگو يها  شود. دسته  یبا چند بلندگو استفاده م 3ییها  و دور است و به صورت دسته یکفاصله نزد

ا یراهه  راهه، سه تر و به صورت دو شیا بیوات  2000تا  200 يها شود و در قدرت  ینصب م  4زیمعموال به صورت آو

ه هر یتوان زاو  یه مکاست    يا  ن بلندگوها به گونهیا یکیانکشود. اتصاالت م    یو ساخته میو و پسیتکا يها و در مدل تر شیب

ه یدرجه) و زاو 110تا  90گسترده ( یه پخش افقیزاو ين بلندگوها دارایرد. اکم یگر را به دقت تنظید يبلندگو با بلندگو

 يه عمودیثابت و زاو یه افقیدسته زاو یکهم در  يدرجه) بوده و با نصب بلندگوها بر رو 30تا  10محدود ( يعمود

و  یکیزین بلندگوها از نظر نصب فیمات ایتنظ ییاراکثر کبدست آوردن حدا يد. برایآ  یم بدست میتنظتر و قابل  شیب

 يبلندگوها يد با دقت انجام شود. شدت صدایگر با  مات پردازشین تنظیچن  الستر و همکن بلندگوها در هر یب يایزوا

 يها  بخش ینییپا يدورتر و بلندگوها يها  بخش ییباال يبلندگوهارا یتر است ز مکتر،   نییپا يتر و بلندگوها شیباالتر، ب

ه کوجود دارد  کیمک يافزارها  ح، نرمیم صحی، نصب و تنظیطراح يدهد. برا  یتر فضا را تحت پوشش قرار م  یکنزد

ن نوع بلندگو یدهد. ا  یرا نشان م یز صوتیو آنال یافزار طراح  نمونه نرم یک )129-7(ل کرد. شکها استفاده  توان از آن یم

مطابق  یخط يا  هیآرا يست. جهت نصب بلندگوهایوتاه مناسب نکبا سقف  يها  سالن يها، برا  اد دستهیل ارتفاع زیبه دل

باال بردن هر دسته از باالبر مناسب و متناسب با وزن به  ياستفاده شده و برا يم فلزیا سیر یالعمل سازنده از زنج  با دستور
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آالت   راقیبلندگوها و باالبر و    شود. الزم است با توجه به جمع وزن دسته  یا موقت استفاده می/و یمیصورت نصب دا

باز الزم  يرد و در صورت نصب در فضایمهندس مشاور سازه صورت پذ یمناسب با هماهنگ يا  محاسبات وزن و سازه

 دهد.  یرا نشان م یخط يا  هیآرا يد نمونه بلندگوچن )128-7(ل کار گرفته شود. شکمناسب به  يها  ل و سازهیاست جرثق

       
 یخط يا  هیآرا يچند نمونه بلندگو   - 128 -7 شکل

 

 
  یخط يا هیآرا يز بلندگوهایو آنال یافزار طراح نمونه نرم یک   - 129 -7 شکل

  1يفاز يا  هیآرا يبلندگوها  - 6 - 9 - 11 - 7

محفظه  یکدر  يصورت عمود انداز بلندگو به  ن واحد راهیاست و چند یستون يه بلندگوهایشب يفاز يا  هیآرا يبلندگو

ز در داخل محفظه بلندگو قرار دارد. یگنال نیگر س  ننده و پردازشک  تیو بوده و تقویتکن بلندگوها اغلب ایاست. ا  قرارگرفته

شود.   یم يانداز  ننده مجزا راهک  تیتقو یکله یانداز به وس  راه يمجموعه از واحدها یکا یانداز بلندگو   معموال هر واحد راه

م به یمستق ياز ارسال صدا يرین و جلوگیز صدا در فاصله معکجاد تمریا يفاز يا  هیآرا يبلندگوها یت اصلیخصوص

 يگنال واحدهایدر س ير فازین عمل با به وجود آوردن تاخیوارها است. ایننده صدا مانند سقف و دک  سکسطوح منع

م یشده توسط سازنده بلندگو محاسبه  و تنظ هیارا ینترلکافزار   له نرمیز صدا به وسکد. فاصله تمریآ  یانداز به وجود م راه
                                                            
1 Phase Array Speakers 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  466 فیان ضعیجر یسات ب

 يها  نالیها و ترم  ست مانند فرودگاهیبرخوردار ن یمناسب یکوستکت آیه از وضعک ییفضاها يل براین دلیشود، به هم  یم

 کوچک يها  انداز  از واحد راه ن بلندگوهایه در ساخت اکنینگ مناسب است. با توجه به ایجیپ يعنوان بلندگو به يمسافربر

تا شش  یکمختلف با ارتفاع  يها  ن نوع بلندگوها با اندازهیدارند ا یفین ضعییپا یانسکپاسخ فر ،شود  یدرنج استفاده میم

 است.  نشان داده شده يفاز يا  هیآرا يچند نمونه بلندگو )130-7(ل کشود. در ش  یمتر ساخته م

 
 يفاز يا  هیآرا يچند نمونه بلندگو   - 130 -7 شکل

  1يا  پخش نقطه يبلندگوها  - 7 - 9 - 11 - 7

شود.   یتر است منتشر میز توکه معموال مرکنقطه  یکه در واقع صدا از کاست  یمعمول يبلندگو ،يا  پخش نقطه يبلندگو

ن یاست صورت گرفته است. ا یه منبع صدا به صورت خطک یو ستون یخط يا  هیآرا يدر برابر بلندگوها يگذار  ن نامیا

شود.   یتر ساخته م شیا بی  وات 2000تا   5مختلف  يها ن نوع بلندگو است و در ابعاد و قدرتیاربردترکپر نوع بلندگوها

و متوسط  کوچک ياتر و تاالرهائت یش، آمفیهما يها  تر عرضه شده و در سالن شیا بیراهه  و سه راهه اغلب به صورت دو

 يا  نقطه يشود. بلندگوها  یرون ساخته میب ين فضاینچ  داخل و هم يدارد و به صورت مخصوص فضا يادیاربرد زک

ت یالعمل سازنده قابل  ن است مطابق با دستورکن نوع بلندگو ممیشود. ا  ینصب م يوارید يها  هیه و پایپا يمعموال بر رو

پخش  يچند نمونه بلندگو )131-7(ل کرا داشته باشد. در ش يا    هیها به صورت آرا  مدل یا در برخیز ینصب به صورت آو

 است.   نشان داده شده يا نقطه
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 يا پخش نقطه يچند نمونه بلندگو   - 131 -7 شکل

  1ساب ووفر يبلندگوها  - 8 - 9 - 11 - 7

 يها  ها و اندازه در انواع مختلف با توان Hz150تا  Hz30ن از حدود ییپا يها  انسکن نوع بلندگو جهت پخش صوت با فریا

نماها ینسرت و سکدر  شود. ساب ووفر  یت میفکیر یگ  ش چشمیموجب افزا، یقیساخته شده و در پخش موس یمتفاوت

سطوح، اغلب بر  ين بر روییپا يهاانسکدهد. با توجه به انتشار فر  یل مکیرا تش یستم صوتیس يضرور يهااز بخش یکی

ن نوع یشود. ا  یز ساخته مین یخط يا  هیا آرایز یآو یار، سقفکتو یسقف يها  نج فضا نصب شده و در مدلکن و در یزم يرو

ا یوات  4000تا  100قدرت  يتر و معموال دارا شیا بی 2انداز (دبل) انداز، دو واحد راه  واحد راه یکبا  يها  بلندگو در مدل

 دهد.  یساب ووفر را نشان م يچند نمونه بلندگو )132-7( لکشود. ش ید میتر تول شیب

 
 ساب ووفر  يچند نمونه بلندگو   - 132 -7 شکل

  3پوریا شیهورن  يبلندگوها  - 9 - 9 - 11 - 7

ل کش یفیو ق یکیزیت فیدارند. با توجه به خصوص یباز به منظور اطالع رسان يدر فضاها یعیاربرد وسکهورن  يبلندگوها

باز مورد  يدر فضا یعیل جهت پوشش سطح وسین دلیاد است. به همیز 4يمند پرتاب باال و جهت يبودن هورن دارا

باز  يفضا یشود اغلب در مساجد و مراسم سخنرانیده میآن از فواصل دور شن يه صداکرد  و از آنجا یگیاستفاده قرار م
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شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
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 ییانداز توانا  بودن واحد راه کوچکو ساده، با توجه به  کوچک يها  ن نوع بلندگو در مدلیرد. ایگیمورد استفاده قرار م

واحد  يتر دارا  شرفتهیپ يها  در مدل یست ولیبرخوردار ن ییباال یت صوتیفکین را نداشته و از ییپا يها  انسکپخش فر

ن نوع بلندگو با یدارد. ا ییباال يت صدایفکیتر ساخته شده و  شیراهه و ب ا سهیراهه  انداز ووفر است و به صورت دو  راه

باز است  يمناسب فضا (IP)ا ی یدرجه حفاظت يشود و دارا  یرون ساخته میب ياغلب مخصوص فضا ياربرکتوجه به نوع 

 يها  اسکش انعیو افزا يل پرتاب قوین نوع بلندگوها به دلیشود. استفاده از ا  یامپدانس باال ساخته م يها  و اغلب در مدل

 دهد.  یهورن را نشان م يچند نمونه بلندگو )133-7(ل کشود. ش  یه نمیبسته توص ياغلب در فضا یداخل

 
 هورن يچند نونه بلندگو   - 133 -7 شکل

  1یینمایس يبلندگوها  - 1 - 9 - 9 - 11 - 7

ر بلندگوها یبا سا يساختار يها  تفاوت يها دارا ژه آنیو ياربرکشود با توجه به   ینماها استفاده میه در سک ییبلندگوها

 THXمانند  یینمایس يبر اساس استاندارها یینمایس يو ساختار بلندگوها یطراح .مختلف است يها  مدل يبوده و دارا

متفاوت  يمختلف و تعداد بلندگوها يها  با قدرت يها  نما، بسته به ابعاد سالن از مدلیشود. در هر س  یانجام م Dolbyو 

 شوند:  یم میتقس یلکبه سه گروه  یینمایس يشود. بلندگوها  یاستفاده م

  2یینمایس یاصل يبلندگوها  - 2 - 9 - 9 - 11 - 7

است و به صورت  یمختلف يها  قدرت ينما دارایشوند و بسته به ابعاد سیش نصب مین بلندگوها در پشت صفحه نمایا

حداقل به تعداد سه عدد در پشت  LCRن بلندگوها با فرمت یشود. ا  یتر ساخته م شیا بیراهه و چهارراهه  راهه، سه دو

واحد  يبزرگ بر رو يها رسد. به واسطه هورن  یعدد م 7ا ی 5تعداد آن به  یبزرگ گاه يها شود، در پرده  یپرده نصب م

 یینمایس یاصل يچند نمونه بلندگو )134-7(ل کباال هستند. در ش 3يپرتاب صدا يدرنج دارایتر و میتو ياندازها  راه

 است. نشان داده شده
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 یینمایس یاصل يچند نمونه بلندگو   - 134 -7 شکل

  1یینمایووفر  س ساب يبلندگوها  - 3 - 9 - 9 - 11 - 7

فه پخش صوت با یبلندگوها وظن یشود. ا  ین نصب میزم يش بر رویر پرده نمایدر ز یینمایووفر س ساب يبلندگوها

است. تعداد و  یینمایس ير بلندگوهاینسبت به سا ییقدرت باال ين را به عهده داشته و معموال داراییپا يها انسکفر

معموال از  یینمایس يووفرها نما دارد. در ساختار سابیبه حجم سالن س یبستگ یینمایووفر س ساب يقدرت بلندگوها

نشان داده  یینمایووفر  س ساب يچند نمونه بلندگو )135-7(ل کشود. در ش  ینچ استفاده میا 18ا ی 15انداز   راه يواحدها

 است. شده

  
 یینمایس ساب ووفر يچند نمونه بلندگو   - 135 -7 شکل

  2یینمایسراند س يبلندگوها  - 4 - 9 - 9 - 11 - 7

بلندگوها  نیشود. ا  یوار نصب مید يچپ، راست و پشت سالن رو يها نما و در جهتیسراند در اطراف سالن س يبلندگوها

به ابعاد سالن  یها بستگ گر را به عهده دارد. تعداد و قدرت آن  احاطه یصوت يها  تکجاد افیدار و ا پخش اصوات جهت

و  يسربند 9.1 یو گاه 7.6 ،1.5 ،1.1 يها  روش ينما دارایس یستم صوتیس ینما دارد و متناسب با نوع و قالب طراحیس

 لکن است. در شییه پخش رو به پایزاو يو محل نصب دارا ياربرکن بلندگوها با توجه به یها متفاوت است. ا اتصاالت آن

 است.  نشان داده شده یینمایسراند س يچند نمونه بلندگو )7-136(
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 یینمایسراند س يچند نمونه بلندگو   - 136 -7 شکل

  1ش در اتاق فرمانیتور/پایمان يبلندگوها  - 10 - 9 - 11 - 7

و، یاتر، استودئت یآمف يها  نترل صوت مانند سالنکفرمان  يها  اتاقگنال صوت در یش سین نوع بلندگوها جهت پایا

شود. با توجه به   یز ساخته میو نیپس يها  در مدل یو است ولیتکن بلندگوها ایرود. اغلب ا  یار مکنما به ینسرت و سک

مناسب برخوردار باشد.  یانسکباال و پاسخ فر يت صدایفکیصدابردار الزم است از  ين نوع بلندگو برایا يمرجع بودن صدا

در  یخروج يش دقت صدایشود. به منظور افزا  یتر ساخته م شیا بیراهه  راهه، سه دو يها ن بلندگوها معموال در مدلیا

ش اتاق فرمان را یتور/پایمان يچند نمونه بلندگو )137-7(ل کش بره شود.یالکآن  يالزم است صدا يا  حرفه يها  مدل

 دهد.  ینشان م

    
  ش اتاق فرمانیتور/پایمان يچند نمونه بلندگو   - 137 -7 شکل

  2ش سنیتور/پایمان يبلندگوها  - 11 - 9 - 11 - 7

را در هنگام  یقیآالت موس ين نوازنده صدایچن  خود و هم يا خواننده صداینده یتور سن، گویمان يله بلندگوهایبه وس

ا نوازنده ینده یبه سمت گو يا  هیزاو يرد، دارایگ  یسن قرار م يه بر روکن نوع بلندگو یشنود. محفظه ا  یبرنامه م ياجرا

و هم ساخته یبه صورت پس یو است ولیتکتور از نوع ایمان يثر بلندگوهاکشود. ا  یم یطراح كاست و به صورت متحر

 يشود. جهت احاطه صدا برا  یم يساز  نهیبه کدبیاهش فک يروفن برایکن بلندگوها با توجه به مجاورت میشود. ا  یم

ا دو ی یکروش استفاده از  )138-7(ل کشود. ش  یتور در دو سمت استفاده میمان ينده از دو بلندگویا گویخواننده 

 شود.  یده میتور سن دیمان يچند نمونه بلندگو )139-7(ل کدهد. در ش یتور سن را نشان میمان يبلندگو
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 تور سنیمان يا دو بلندگوی یکروش استفاده از    - 138 -7 شکل

 

      
  تور سنیمان يچند نمونه بلندگو   - 139 -7 شکل

  1یقارچ يبلندگوها  - 12 - 9 - 11 - 7

ا یه یپا يان قراردادن بلندگو بر روکه امکها   كباز مانند پار ين و در فضاهایزم يجهت نصب بر رو یقارچ يبلندگوها

   ساخته (IP) باال  یل از نوع مقاوم در برابر نفوذ آب و با درجه حفاظتین دلیشود. به هم  یوار وجود ندارد استفاده مید

ل کها به ش  مدل یگالس و در برخ  بریا فای یکثرا به رنگ سبز و از جنس پالستکسبز، ا يبا فضا یشود. جهت هماهنگیم

ف به کشده از  يو آب بند ینیزم يها  ق لولهیها از طر آن يابل ورودکد یح بایشود. به منظور نصب صح  یسنگ ساخته م

 دهد.یرا نشان م یقارچ يچند نمونه بلندگو )140-7(ل کبلندگو متصل شود. ش

 
  یقارچ يچند نمونه بلندگو   - 140 -7 شکل

  2ینییتز يبلندگوها  - 13 - 9 - 11 - 7

 یشود. در برخ  یال مختلف ساخته مکو با طرح و اش یدمان داخلیبا چ ییبایو ز یجهت هماهنگ ینییتز يبلندگوها

را  ینییتز يچند نمونه بلندگو )141-7(ل کرود. ش  یار مکوار به ید يس جهت نصب روکل قاب عکها، بلندگو به ش  مدل

 دهد.  ینشان م

                                                            
1 Mushroom Speakers 
2 Decorative Speakers 
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 ینییتز يل چند نمونه بلندگوکش   - 141 -7 شکل

  یاتصاالت صوت  - 12 - 7

و  کمورد انتقال از انواع اتصاالت مانند ج یکیترکگنال الیگر بسته به نوع سید یکبه  یصوت يها  جهت ارتباط دستگاه

 است. شده یاربرد آن معرفکه در ادامه موارد پرکشود   یمختلف استفاده م يها  شیف

 XLR 1 کش و جیف - 12-1 - 7

ه عموما در کتال است یجیآنالوگ متوازن و د يها  گنالیس یارتباط يها  کن جیتر  اربردک  از پر یکی XLRاتصاالت 

 يها شیانواع ف ين اتصاالت دارایرود. ا  یار مکبه ندرت به  یخانگ يها  شود و در دستگاهیاستفاده م ياحرفه يها  دستگاه

 يها  کگنال و جیدستگاه و حامل س یعنوان خروج به يش نریه به طور استاندارد فکاست  3یمادگ يها  کو ج 2ينر

و  یابلکل سریاز قب یمختلف يها  به صورت XLR يها کشود. ج  یگنال استفاده میرنده سیدستگاه گ يعنوان ورود به یمادگ

شود.   یمتوازن استفاده م يها  گنالیاتصال س يها برا ه از آنکاست  4هیسه پا يدارا XLR يهاکشود. ج  یساخته و استفاده م ینصب

گنال متوازن را نشان یها به س  هیب اتصال پایترت )143-7(ل کو ش یابلکو سر ینصب XLRش یو ف کدو نمونه ج )142-7(ل کش

  دهد.  یم
 

  

 یابلکو سر ینصب XLRش یو ف کدو نمونه ج   - 142 -7 شکل

                                                            
1 External Line Return 
2 Male 
3 Female 
4 3Pin 
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 گنال متوازنیها به س هیب اتصال پایترت   - 143 -7 شکل

 

  TRS 1 کش و جیف - 12-2 - 7

اربرد کرود. در   یار مکبه  يا  و حرفه یخانگ يها  دارد و در دستگاه یصوت يها  گنالیدر س یعیاربرد وسک TRSاتصاالت 

مانند و یگنال نامتوازن استریگر جهت انتقال سید ياربردهاکمتوازن و نامتوازن و در  يها  گنالیجهت انتقال س يا  حرفه

 یابلکمختلف سر يها  لکاست و به ش  یمادگ کو ج يش نریانواع ف يدارا TRSشود. اتصاالت   یش هدفون استفاده میف

و متصل  يگذار  نام )145-7(ل که مطابق شکه است یسه پا يدارا TRS يها  شیشود. ف  یساخته و استفاده م یو نصب

 شود.   یده میو د یابلکسر TRSش یو ف کچند نمونه ج )144-7(ل کشود. در ش  یم

 

    
  یابل و نصبکمخصوص  TRSش یو ف کچند نمونه ج   - 144 -7 شکل

                                                            
1 Tip Ring Sleeve 
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  TRSش یها در ف هیو اتصال پا يگذار  نام   - 145 -7 شکل

 لکرا دارد. ش TRSو  XLR يها شیت اتصال فیه قابلکشود   یاستفاده م کج یاز نوع یصوت يها از دستگاه یدر برخ

 دهد.  یرا نشان م XLR/TRS کدو نمونه ج )7-146(

  
  XLR/TRS کدو نمونه ج   - 146 -7 شکل

  TS 1 کش و جیف - 12-3 - 7

ه است و فقط جهت انتقال یدو پا يه دارایسه پا يبه جا یبوده ول TRSه و سازگار با اتصاالت یامال شبک TSاتصاالت 

 يدارا TSمحدود است. اتصاالت  يا  حرفه يها  ستمیها در س  شین نوع فیاربرد اکرود.   یار مکنامتوازن به  يها  گنالیس

 یشود. در برخ  یساخته و استفاده م یو نصب یابلکمختلف سر يها  لکاست و به ش یمادگ کو ج يش نریانواع ف

نمونه  یک )147-7(ل کشود. در ش  یز استفاده میجهت ارتباط بلندگو ن TSمت از اتصال یق  ارزان يا  حرفه يها  دستگاه

 شود.   یده میآن د يها  هیو اتصال پا يگذار  و نام TSش یف

                                                            
1 Tip Sleeve 
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 آن يها  هیو اتصال پا يگذار  و نام TSش ینمونه ف یک   - 147 -7 شکل

  mm5/3 کش و جیف - 12-4 - 7

اربرد کو  است  Pin4(mini-TRRS) ،Pin3(mini-TRS) ،Pin2(mini-TS(لیاز قب یانواع مختلف يدارا mm5/3اتصاالت 

ار کبه  یقیموس يها  نندهک انه، انواع پخشیتلفن همراه، را یو مانند گوش یو خانگ يا  رحرفهیغ يها  در دستگاه یعیوس

ش یانواع ف ين اتصاالت دارایاربرد دارد. اکل یموبا 1يو هدفون و هندزفر یا خروجی يعنوان ورود ن اتصاالت بهیرود. ا  یم

دو نمونه ) 148-7(ل کشود. در ش  یساخته و استفاده م یو نصب یابلکمختلف سر يها  لکاست و به ش یمادگ کو ج ينر

 شود.  یده مید mm5/3 يش نریو ف یمادگ کج

 

  

 mm5/3 يش نریو ف یمادگ کدو نمونه ج   - 148 -7 شکل

                                                            
1 Hands Free 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  476 فیان ضعیجر یسات ب

  RCA 1 کش و جیف - 12-5 - 7

ل یشود و به دل  یاستفاده م یو خانگ يا  حرفه يها  گنال صدا دارد و در دستگاهیدر انتقال س یعیاربرد وسک RCAاتصاالت 

را نشان  RCA کش و جیدو نمونه ف )149-7(ل کرود. ش  یار مکگنال نامتوازن به یانتقال س ه بودن فقط جهتیدو پا

 دهد.  یم

 
 

  RCA کش و جیدو نمونه ف   - 149 -7 شکل

  TOSLINK2 ينور  بریاتصاالت ف - 12-6 - 7

 یو خانگ يا  حرفه يها  در دستگاه 3يبر نوریق فیتال از طریجید یگنال صوتیمخصوص ارتباط س TOSLINKاتصاالت 

        لکآورد. شیرا فراهم م 1/7و  1/5 یینمایس یا دالبیو یتال استریجید یگنال صوتیان انتقال سکدارد و اماربرد ک

 دهد.  یرا نشان م TOSLINK کش و جیدو نمونه ف) 7-150(

  
  TOSLINK کش و جیدو نمونه ف   - 150 -7 شکل

  Euroblock5ا ی 4سیکنال فونیاتصاالت ترم - 12-7 - 7

ن نوع یا شود.  یاستفاده م یعیبه طور وس 6نصب ثابت يا  حرفه يها  در دستگاه Euroblockا یس یکفون يها  نالیاز ترم

شود و در انواع   یبلندگو استفاده م يها  نالین جهت اتصال ترمیچن  و هم یو خروج يگنال ورودیاتصاالت جهت انتقال س

ها متفاوت است و   ننده دستگاهک  دیبسته به تول ن نوع اتصالیا يها هیب پایترت شود.  یتر ساخته م شیا بیه یپا 4، 3، 2

                                                            
1 Radio Corporation of America 
2 Toshiba Link 
3 Fiber Optic 
4 Phoenix Connector 
5 European-Style Terminal Block 
6 Installation 
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چند نمونه  )151-7(ل کها دقت شود. در ش  هیپا يریب قرارگیالعمل سازنده به ترت  د با توجه به دستوریهنگام نصب با

  است. س نشان داده شدهیکنال فونیترم

  
 

 سیکنال فونیچند نمونه ترم   - 151 -7 شکل

  SC1 ينور   بریاتصاالت ف - 12-8 - 7

چند  یصوت يها  گنالیو انتقال س ينور   بریدارد جهت اتصال ف یعیاربرد وسک يوتریامپک يها  هکه در شبک SCاتصاالت 

را  MADIدر ارتباط  SCدو نمونه اتصال  )152-7( لکرود. ش  یار مکبه  يا  حرفه يها  در دستگاه MADI2تال یجیاناله دک

 دهد.  ینشان م

 
 

  MADIدر ارتباط  SCدو نمونه اتصال    - 152 -7 شکل

  3نیکش اسپیو ف کج - 12-9 - 7

ن نوع یشود. ا  ین استفاده میکاز اتصاالت اسپ یننده صوتک  تیابل به بلندگو و تقوکجهت اتصال  يا  حرفه يها  در دستگاه

ه یپا 8و  4 يها  و از مدل يورود یکبا  يبلندگوها يه برایپا 2 يها  شود. از مدل  یه ساخته میپا 8و  4، 2اتصال در انواع 

ن جهت اتصال یکاسپ ينر يها  شیشود. ف  یاناله استفاده مکو چند  امپ  يبا يمثل بلندگوها يبا چند ورود يبلندگوهادر 

ضامن قفل شونده  ين نوع اتصاالت دارایشود. ا  یه میننده و بلندگو تعبک  تیدر پشت تقو یمادگ يها  کابل و جکبه 

ه یپا 4و  2ش یو ف   کند. جک  یم يریابل جلوگکده شدن یشکخواسته اتصال در اثر   ه از قطع ناکاست  یا چرخشی ییشوک

ه و در یپا 4و  2ن یکش اسپیو ف کچند نمونه ج )153-4(ل کتر است. در ش  ه بزرگیپا 8ش یو ف کاندازه بوده و ج هم

                                                            
1 Subscriber 
2 Multichannel Audio Interface 
3 Speakon 
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ب و یها با ترت  هیدمان پایچ )155-7(ل کاست و ش ه نشان داده شدهیپا 8ن یکش اسپیو ف کدو نمونه ج )154-7(ل کش

 دهد.  یه را نشان میپا 8و  4، 2ن یکاسپ که در جیشماره پا

 
 

 
 

 هیپا 2ه و یپا 4ن یکش اسپیو ف کچند نمونه ج   - 153 -7 شکل

 
 

 ه یپا 8ن یکش اسپیو ف کچند نمونه ج   - 154 -7 شکل

 

 
 هیپا 8و  4، 2ن یکاسپ که در جیب و شماره پایها با ترت هیدمان پایچ   - 155 -7 شکل
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ش یو ف کج یابل برق به دستگاه از نوعکو، جهت اتصال یتکا يها و بلندگوها  نندهک  تیل تقویاز قبها   دستگاه یدر برخ

ن را کپاور کش و جیدو نمونه ف) 156-7(ل کشود. ش  یاستفاده م 1نکب متفاوت به نام پاورکیبا تر ین ولیکه به اسپیشب

 دهد.  ینشان م

 
 

 نکپاور کش و جیدو نمونه ف   - 156 -7 شکل

  اتصاالتل انواع یتبد - 12-10 - 7

بِ نام و شماره یها و اتصاالت متفاوت الزم است به ترت یو خروج يمختلف با ورود يها  جهت ارتباط و اتصال دستگاه

   لکشو  متوازن با اتصاالت مختلف يگنال متوازن به ورودیس ینحوه اتصال خروج )157-7(ل کشها دقت شود.   هیپا

 دهد.   یرا نشان م متوازن با اتصاالت مختلف يمتوازن به ورود  گنال نایس ینحوه اتصال خروج )7-158(

 

 

                                                            
1 PowerCON 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

شخصات فن رقیتاس ییو اجرا یعموم یم  ساختمان یسات ب
رقیتاس  480 فیان ضعیجر یسات ب

 
 متوازن با اتصاالت مختلف يگنال متوازن به ورودیس ینحوه اتصال خروج   - 157 -7 شکل
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 متوازن با اتصاالت مختلف يگنال نامتوازن به ورودیس ینحوه اتصال خروج   - 158 -7 شکل
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  یها صوت ستمیمورد استفاده در س يافزارها نرم  - 13 - 7

ار بردن کالزم به  يها  از تخصص یکی، یصوت يها ستمیدر س يا انهیرا يها ستمیانه و سیافزون را  حضور روزبا توجه به 

ن یاست. به هم یصوت يها ستمینترل سکو  يزیر  ل، برنامهی، تحلیدر طراح یتخصص يافزارها  با نرم ییانه و آشنایرا

 است.  پرداخته شده یصوت يها ستمیمرتبط با س يافزارها  از نرم یمنظور در ادامه به برخ

  یکوستکز آیآنال يافزارها  نرم - 13-1 - 7

در  یستم صوتیس یک یکوستکت آیز، محاسبات، استخراج پارامترها و وضعیبه منظور انجام آنال یتخصص يافزارها  نرم

م و یترس يدو بعد ای يپروژه به صورت سه بعد يافزارها ابتدا فضا  ن نرمیشود. در ا  یاستفاده م يا  حرفه يها  پروژه

ها از نظر  آن یکیوستکدهنده تمام سطوح با توجه به مشخصات آ  لکین مرحله جنس مواد تشیشود. در ا  یم 1يساز  هیشب

و  یشود. مشخصات فن  یم ییمشخص جانما يها  شده، سپس بلندگوها در محل  فیب جذب تعریاس و ضرکب انعیضر

ل با توجه به برند و ین فایشود و الزم است از ابتدا ا  یه میل توسط سازنده ارایفا یکبلندگوها در قالب  یکیوستکرفتار آ

را در  یخروج يرا انجام داده و پارامترها یکیوستکافزار تمام محاسبات آ  شود. سپس نرم  افزار داده   مدل بلندگوها به نرم

ه  کند ک  یم کمکپروژه  يارفرماکبه مشاور و  یکوستکز آیآنال يافزارها  دهد. استفاده از نرم  یه میو جدول ارا یقالب منحن

ز یآنال يافزارها  ند. از جمله نرمکدا ینان پیو اطم یستم صوت، آگاهیس یطراح ییجه نهایپروژه از نت يش از اجرایپ

 )159-7( لکنام برد. در ش EASE, ODEON, Soundvision, I-Simpa, MAPP XTيافزارها  توان از نرم  یم یکوستکآ

 است.  نشان داده شده  یکوستکافزار آ  نرم ینمونه خروج یک

 
  یکوستکافزار آ  نرم ینمونه خروج یک   - 159 -7 شکل

                                                            
1 Modeling 
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  یصوت يها  نترل دستگاهکم و ی، تنظيزیر  برنامه يافزارها  نرم - 13-2 - 7

است و جهت نصب،  ییافزارها  نرم يها دارا  ش دستگاهینترل و پاک، يزیر  شرفته جهت برنامهیتال پیجید یصوت يها  دستگاه

شود.   ند استفادهک  ید میسازنده تول يها  تکه شرک یتخصص يافزارها  ها الزم است از نرم از آن يبردار  و بهره يانداز  راه

ن جهت انتخاب ید مجوز آن باشد. بنابرایق خریا از طری/گان وین است به صورت راکافزارها مم  ن نرمیبه ا یدسترس

 يزیر نترل و برنامهکافزار   نمونه نرم یک )160-7(ل کش رد.کنان حاصل یافزار آن اطم  بودن نرم  ترسد از در دسیدستگاه، با

 دهد.  یرا نشان م یستم صوتیس

 
 یستم صوتیس  يزیر  نترل و برنامهکافزار   نمونه نرم یک   - 160 -7 شکل

  یستم صوتیس یطراح يافزارها  نرم - 13-3 - 7

ن ینند. غالبا اک  یه میرا ارا ییافزارها  ، نرمیدر امر طراح لیجهت تسه یصوت يها ستمینندگان سک  دیاز تول یبرخ

ن مشخصات ییه با تعکاربرد دارد کنگ یجیستم پیس یکدر  يواریا دی یسقف يدمان بلندگوهایو چ یافزارها در طراح  نرم

 یخروج )161-7(ل کشود. ش  یافزار مشخص م  نرم یدمان مناسب بلندگوها در خروجیفضا و مدل بلندگوها، تعداد و چ

 دهد.  یرا نشان م یافزار طراح نمونه نرم یک
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 یستم صوتیس یافزار طراح  نمونه نرم یک   - 161 -7 شکل

  یصوت يها گنالیضبط و پخش س يافزارها  نرم - 13-4 - 7

نه بودن یم هزکو  یاد، سادگیانات زکل امیبه دل یصوت يها  گنالیش سیرایس و ویکانه جهت ضبط، میاستفاده از را

، يا  حرفه يوهایافزارها معموال در استود  ن نرمیدارد. ا یاربرد فراوانکمت یق  گران يا  حرفه يها  نسبت به دستگاه

را  1یمختلف صوت يها  انالکتوان   یها م  افزار  ن نرمیرد. با استفاده از ایگ  یمورد استفاده قرار م ی، آماتور و خانگيا  حرفه  مهین

در  يا  حرفه   یلیخ يها  گان تا نسخهیساده و را يها  افزارها از نسخه  نرمن یرد. اکش و پردازش یرایس، ویکضبط، م

نام   Nuendo, Adobe Audition, Zynewave Podium, Audacity يافزارها  توان از نرم  یعنوان مثال م دسترس است. به

 دهد.  یرا نشان ماناله کچند  یصوت يها  گنالیش سیرایافزار ضبط و و  نمونه نرم یک )162-7(ل کبرد. ش

                                                            
1 Multi Track 
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  انالهکچند  یصوت يها  گنالیش سیرایافزار ضبط و و  نمونه نرم یک   - 162 -7 شکل
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  دامنه پوشش  - 1 - 8

روفن یکم يها نسولکمانند  ینترلکو  يری، تصویصوت يها ستمیل سینفرانس از قبک يها زات سالنین فصل تجهیدر ا

قرار  یره مورد بررسیمربوطه و غ يها  نترلکر، یو پخش تصو يربرداریتصوزات یزمان، تجه زات ترجمه همی، تجهینفرانسک

 يها از در سالنیمورد ن يو بصر یمختلف سمع يها دستگاه یاربرد و مشخصات فنکان ین فصل بیا یرد. هدف اصلیگ  یم

 .است یساختمان يها ها در پروژه ستمیزات و سین تجهیو استفاده مناسب ا ینفرانس به منظور طراحک

  ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 8

 ینفرانسکستم یس  - 1 - 2 - 8

conference system 
 شود. ینفرانس استفاده مک يها جلسات در سالن يه جهت برگزارکاست  يریتصو یا صوتی یستم صوتیس یک

 نندهک تکشر ینفرانسکنسول ک  - 2 - 2 - 8

delegate unit 
 يز جلویم يه بر روکگر است  شیا نمایروفن، بلندگو یکم يننده در جلسه داراک تکدستگاه مخصوص شر یک

 رد.یگ  یننده قرار مک تکشر

 س جلسهییر ینفرانسکنسول ک  - 3 - 2 - 8

chairman unit 
ا یس ییر يز جلویم يه بر روکگر است  شیا نمایروفن، بلندگو یکم يجلسه دارا یا منشیس ییدستگاه مخصوص ر یک

 رد.یگ  یجلسه قرار م یمنش

 يروفن گردن غازیکم  - 4 - 2 - 8

gooseneck microphone 
ار کبه  يزیبون است و اغلب به صورت رومیا تری ینفرانسک يها ستمیمخصوص س یکه بلند و باریروفن با پایکنوع م یک

 رود. یم

 ینفرانسکستم یس يزکواحد مر  - 5 - 2 - 8

base unit 
 ند.ک  یه ارتباط تجهزات مختلف را برقرار مکنفرانس کستم یز مخصوص سیتجه
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 دیبریها  تلفن  - 6 - 2 - 8

telephone hybrid 
را فراهم  يریا تصوی یان ارتباط دوطرفه صوتکه امکبا خارج از سالن جلسه  یتماس تلفن يمخصوص برقرارز یتجه

 آورد. یم

 فرستنده فروسرخ  - 7 - 2 - 8

infra-red radiator 
 مخصوص است. يها رندهیا جلسه به گیترجمه  یگنال صوتیس يه محتوکننده و فرستنده نور مادون قرمز ک تشعشع

 يریتصو یابیستم ردیس  - 8 - 2 - 8

auto video tracking 
ر یتصو كمتحر يها نیا دوربین یجلسه، با ارسال فرمان به دورب یکروفن فعال در یکافت اطالعات میستم با درین سیا

 ند.ک  یا پخش میار ضبط کسخنران را به صورت خود

 مترجم یستم صوتیس  - 9 - 2 - 8

interpreter system 
 رساند. یجلسه را به گوش حضار م يها  ا مترجمیمترجم  يه صداکزمان  ترجمه هم یستم صوتیس

 میس یروفن بیکم  - 10 - 2 - 8

wireless microphone 
 شود.  یار برده مکاست به  كا منبع صدا متحرینده یه گوک یتر در مواقع م جهت استفاده راحتیس یروفن بیکم

 رنده فروسرخیگ  - 11 - 2 - 8

infra-red receiver 
ق هدفون به گوش یمترجم جلسه را از طر يصدا یگنال صوتیس يقرمز و جداساز افت نور مادونیرنده با درین گیا

 رساند. یننده مک استفاده

 مترجم کاتاق  - 12 - 2 - 8

interpreter booth 
زمان ترجمه  سخنران را به زبان دوم به صورت هم يه مترجم داخل آن نشسته و صداک یکوستکآ کوچک کاتاق یک

 ند.ک  یم
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 رینسبت ابعاد تصو  - 13 - 2 - 8

aspect ratio 
) يبه تعداد نقاط عمود یم تعداد نقاط افقیر (حاصل تقسیگر نسبت پهنا به ارتفاع تصو  انیر بیپارامتر نسبت ابعاد تصو

 شود. یان میبوده و با دو عدد ب

 يریپذ کیکتف  - 14 - 2 - 8

resolution 
 شود. یه با دو عدد مشخص مکر است یتصو يو عمود یافق 1سلیکر شامل تعداد پیا رزولوشن تصوی يریپذ کیکتف

 ییشدت روشنا  - 15 - 2 - 8

brightness 
 (NIT)ت یگرها با ن شیدر نما ییشدت روشنا يریگ  ر است. واحد اندازهیپخش تصو يها مشخصه دستگاه ییشدت روشنا 

 مربع است. اندال بر مترک یکت برابر یه هر نکشود  یان میب

 نتراستکزان یم  - 16 - 2 - 8

contrast ratio 
نشان  ،یکعدد بر  یکر است و به صورت نسبت یتصو یکن نقاط یتر یکن و تاریتر ز روشنیگر تما  انینتراست بکنسبت 

 شود. یداده م

8 - 2 - 17 -  VGA  
video graphic array (VGA) 

متصل ه یپا D25ت کله سویبه وس یزمان رنگ و هم يها گنالیه سکر است یگنال تصویانتقال س يها از انواع روش یکی

 شود. یم

 امپوننتک  - 18 - 2 - 8

component 
و استفاده یدیگنال ویتور مجزا جهت ارسال سکانکابل و که از سه کر است یگنال تصویانتقال س يها از انواع روش یکی

 شود. یم

  تالیجید ییویدیو رابط  - 19 - 2 - 8

 digital video interface (DVI) 

                                                            
1 Pixel 
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ه استفاده یپا 32مختلف تا  يها  تکه درآن از سوکت باال است یفکیر و صدا با یگنال تصویانتقال س يها از انواع روش یکی

 شود. یم

  باال اریبس تیفکی با يا رسانه چند رابط  - 20 - 2 - 8

high definition multimedia interface (HDMI) 
ه استفاده یپا 19 يها  تکه در آن از سوکت باال است یفکیتا با یر، صدا و دیگنال تصویانتقال س يها از انواع روش یکی

 شود. یم

  شینما پورت  - 21 - 2 - 8

display port (DP) 
ه استفاده یپا 20 يها  تکه درآن از سوکت باال است یفکیتا با یر، صدا و دیتصوگنال یانتقال س يها از انواع روش یکی

 شود. یم

 تورکو پروژیدیتا/وید  - 22 - 2 - 8

data/video projector 
 شود. یل مکیش تشیپرده نما یک يله تابش نور با شدت باال بر رویر به وسیه در آن تصوکر است یدستگاه پخش تصو یک

 لومن یانس  - 23 - 2 - 8

ansi-lumen 
 دهد. یش دستگاه را نشان میثر شدت نور قابل نماکاست و حدا يریزات تصویشدت نور در تجه يریگ اندازهواحد 

  شیپرده نما  - 24 - 2 - 8

screen 
 ند.ک  یسر میتور را مکر پروژیش تصویان نماکه به صورت مسطح امکا رنگ روشن است ید یسف صفحه غالبا یک

  دید هیزاو  - 25 - 2 - 8

viewing angle 
د مناسب یه دیثر زاوکن وسط صفحه برسد حدای% گ50ش به ین صفحه نمایزان گیه مک يا هیش، زاوینما يها در صفحه

 شود. یده مینام

8 - 2 - 26 -  PTZ  
pan, tilt, zoom (PTZ) 

 ت دارد.کحر ییه در سه جهت تواناکاست  كمتحر يها نیاز انواع دورب یکی
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  استانداردها  - 3 - 8

ه ین نشریاز ا ییها ارجاع داده شده و آن مقررات، جز آنن فصل به یه در متن اکاست  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

 يبعد يدنظرهایها و تجد هیخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیر تارکبا ذ کیه به مدرک  یشود. در صورت یمحسوب م

ن یهمواره آخراست،  ها ارجاع داده شده خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیست. در مورد مدارین فصل نیآن مورد نظر ا

 ست.ها مورد نظر ا آن يبعد يها هید نظر و اصالحیتجد

، نصب و مورد ینیب شیپ یساختمان يارهاکف یضع انیجر یسات برقیه در تاسکنفرانس ک يها سالنزات یها و تجه ستمیس

از  یکی ای رانیاستاندارد ا یسازمان مل يه استانداردهایاصالح نیدترید برابر جدیرد، بایگ یم قرار يبردار بهره

، ساخته و مورد یر طراحیبه شرح ز یکنکتروتکال یالملل نیون بیسیمکمانند  یشده و معتبر جهان شناخته ياستانداردها

 رد:یقرار گ يبردار و بهره يریگ آزمون، اندازه

: 1قسمت -تالیجیننده واسط دک مصرف يریتصو-یصوت زاتیتجه ،10849-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .اتیلک

: 3قسمت -تالیجیننده واسط دک مصرف يریتصو-یصوت زاتیتجه،  10849-3ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .HD-DVCR انتقال داده

: 4قسمت -تالیجیننده واسط دک مصرف يریتصو-یصوت زاتیتجه، 10849-4ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .MPEG2-TS يها ارسال داده

شرح خدمات و - يریتصو یخدمات صوت-تلفن  ریغ یخدمات مخابرات، 11726ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .IP يها هکشب يرو يا نفرانس چند رسانهکخدمات  يالزامات برا

-یتوان مصرف نییتع-مرتبط  زاتیو تجه يریتصو ،یصوت زاتیتجه، 20322-1ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .ریضبط تصو زیتجه: 4قسمت 

 یکیترکال یمنیآزمون ا -اطالعات يو فناور يریتصو ،یصوت زاتیتجه، 21837ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .دیمعمول درروند تول

الزامات  -مشابه یکیترونکال يها و دستگاه يری، تصویصوت يها دستگاه، 4582ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یمنیا

و  يریتصو ،یصوت يها مورد استفاده در انواع دستگاه يها دهنده اتصال، 6617ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .يریتصو – یصوت

 .یعموم يها هیالزامات و توص -ی، خدمات ترجمه شفاه22661ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یدگیسیت مغناطیقطب -ویدینوار و يرو یگنال صوتی، ضبط آنالوگ س9364ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ویدیژه نوار ویضبط و يها ستمیس يمرجع برا ي، نوارها9365ران به شماره یا یاستاندارد مل •
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• IEC 60581-1: High fidelity audio equipment and systems: Minimum performance requirements. 
Part 1: General. 

• IEC 60094-1: Magnetic tape sound recording and reproducing systems. Part 1: General conditions 
and requirements. 

• ISO 20109: Simultaneous interpreting — Equipment — Requirements. 
• ISO 2603: Simultaneous interpreting — Permanent booths — Requirements. 
• ISO 4043: Simultaneous interpreting — Mobile booths — Requirements. 
• ISO 18841: Interpreting services — General requirements and recommendations. 

  نفرانسک يها زات صوت در سالنیتجه  - 4 - 8

  1ینفرانسک يها روفنیکستم میس  - 1 - 4 - 8

ان کله آن امینفرانس است و به وسک يها از سالنیزات مورد نین تجهیتر یاز اصل یکی ینفرانسکروفن یکم يها ستمیس

ها معموال  ن دستگاهیا یلکد. ساختار یآ ینندگان در جلسه فراهم مک تکو شر س جلسهیین ریدوطرفه ب یارتباط صوت

 يها روفنیک. ماسترابط  يها ابلکه و ی، منابع تغذيزکننده، دستگاه مرک تکنسول شرکس جلسه، یینسول رکشامل 

روفن یکه مین نوع پایشود. ا  یساخته ممختلف  يها با طول 2يه بلند گردن غازیاغلب به صورت پا ینفرانسکنسول ک

 کدبیجاد فیگنال و احتمال ایاد سیت زیش تقوینده شده و مانع افزایروفن به دهان گویکپسول مکشدن  یکموجب نزد

شود و  ینسول ساخته مکبه بدنه  یکوتاه و نزدکروفن، یکه میها پا از مدل یشود. در برخ یها م روفنیکدن) میشک(سوت 

تر هستند.   مناسب يوتاه از نظر ظاهرکه یپا يها شود. مدل یروفن در هر دستگاه نصب میکپسول مک یکش از یب یگاه

نسبت به  یاست ول يتر  واضح يتر و صدا مک کدبیف يروفن دارایکپسول مکل باالتر بودن یه بلند به دلیپا يها مدل

 دهد. یرا نشان م ینفرانسکروفن یکنسول مکچند مدل  )1-8( لکتر است. ش نده حساسیت سر گوکحر

 

 ینفرانسکروفن یکنسول مکچند مدل    - 1 - 8 شکل

                                                            
1 Discussion/Conference Systems 
2 Gooseneck Microphone 
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 mini TRS کسخنران و ج يپخش صدا يبرا کوچک يبلندگو یک ینفرانسکستم یس يها نسولکه یدر اغلب پا

mm5/3  زمان را دارند با اتصال هدفون  ان ترجمه همکه امک ییها شود. در دستگاه یه میا هدست تعبیجهت اتصال هدفون

ها  مدل ید. در برخیشده را شن مترجم زبان انتخاب يتوان از هدفون صدا یخواه م انال ترجمه دلکو قراردادن  کن جیبه ا

هدفون در دو سمت دستگاه قرار دارد.  کن حالت دو عدد جیدو نفر استفاده نمود، درا ينسول براک یکتوان از  یم

ت نصب به هر یها قابل مدل یشود. برخ  یر ساخته و استفاده ماکار و توکبه دو صورت رو ینفرانسکروفن یکم يها نسولک

ن حالت یشود. در ا یها وصل م به آن یارتباط يها ابلکگرفته و  ز قراریم يار روکرو يها نسولکدو صورت را دارد. 

ز قرار دهد. یم يخواه رو ت داده و در محل دلکز حریم يتواند آن را بر رو یننده مک است و استفاده كنسول متحرک

تر است. در  شود مناسب یه به طور موقت استفاده مک ییها ستمیا سی يا  اجاره يها ستمیتر در س شیار بکرو يها نسولک

ار، کروفن تویکم يها نسولکر هستند. یپذ بیها آس ان جداشدن آنکو ام ییل جا به جایبه دل یارتباط يها ابلکن روش یا

 يریپذ بیرده و آسکز عبور یاز داخل م یارتباط يها ابلکن حالت یشود. در ا یز به صورت ثابت نصب میدر داخل م

 یاست. در برخ يزیر ز قابل برنامهیردن نکت صحبت ین اولوییان تعکها ام از دستگاه یخواهد داشت. در برخ يتر مک

 يمه مربوطه رأکفشار دادن دها  با  نندهک تکشر يریگ يه شده و هنگام انجام رأیتعب يریگ يجهت رأ ییها  مهکها د مدل

     دهد.  یساده را نشان م ینفرانسکستم یس یکاگرام اجزاء ید كبلو )2-8( لکدارند. ش یخود را اعالم م

 

 ساده ینفرانسکستم یس یکاجزاء    - 2 - 8 شکل

  1ینفرانسکستم یس يزکدستگاه مر  - 1 - 1 - 4 - 8

شود.  یانجام م يزکق دستگاه مریاز طر یه اصلین تغذیچن گنال و فرمان و همی، تمام ارتباطات سینفرانسکستم یدر س

تمام  2يحلقو ينسول متصل شده و با توپولوژکن یبه اول يزکمخصوص از دستگاه مر يها ابلکله یبه وس يزکستم مریس

 يها ستمیشود. در اغلب س یوصل م يزکمجددا به دستگاه مر ير حلقویمس يگر متصل شده و انتهاید یکها به  نسولک

ار نرمال خود کستم به یر حلقه، سینقطه از مس یکنان، در صورت قطع اتصال از یت اطمیش قابلیافزاتال به منظور یجید

                                                            
1 Base Unit 
2 Loop 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

27/04/1401 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی جر  فیان ضعیتاسی

 
496 

 يها ر قطع خواهد شد. دستگاهیشده از مس ر حلقه، فقط بخش جدایدر صورت قطع از دو نقطه از مس یادامه خواهد داد ول

ستم یس يزکچند نمونه دستگاه مر )3-8( لکشود. در ش یساخته م 1كمعموال به صورت قابل نصب در ر يزکمر

 شود.  یده مید ینفرانسک

 

 ینفرانسکستم یس يزکچند نمونه دستگاه مر   - 3 - 8 شکل

ز وجود یر نیز يها  و درگاه کها، ج نسولکاتصال به  يها  عالوه بر درگاه ینفرانسکستم یس يزکدستگاه مر ياغلب بر رو

 دارد:

  2صدا یخروج-8-4-1-1-1

ت ینفرانس هداکسالن  يرا جهت پخش از بلندگوها ینفرانسکستم یس يها روفنیکم یگنال صوتیصدا، س یخروج کج

 يها از سالن یشود. در برخ یننده متصل مک تیا به تقوی/ت بلندگو ویریگر مد گنال به پردازشین سیند. معموال اک یم

 استفاده نمود. یز در خروجین یسر صوتیکم یکتوان از  یتر م شینترل بکجاد ینفرانس جهت اک

  3صدا يورود-8-4-1-1-2

انه را از یرا يا صدای CDننده ک مانند دستگاه پخش یدستگاه خارج یک يان پخش صداکگنال صدا امیس يورود کج

ن یسر به ایکم يها  یاز خروج یکیدر اتاق فرمان  یسر صوتیکند. در صورت استفاده از مک یستم، فراهم میس يبلندگوها

 شود. یمتصل م يورود

  4تلفن يورود-8-4-1-1-3

تلفن  يها ن منظور از دستگاهیا يبا خارج از سالن است برا یان تماس تلفنکنفرانس امک يها ات سالنیاز ضرور یکی

خط تلفن را  يها بر رو روفنیکم يخط تلفن و ارسال صدا يافت صدایان درکن دستگاه امیشود. ا یاستفاده م 5دیبریه

                                                            
1 Rack Mount 
2 Line Out 
3 Line In 
4 Telephone In 
5 Telephone Hybrid 
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تلفن به  يورود کشود. ج یمتصل م يزکبه دستگاه مر 1ید به صورت خارجیبریند. اغلب دستگاه تلفن هک  یجاد میا

 شود.  ید متصل میبریدستگاه تلفن ه یخروج

  2تلفن یخروج-8-4-1-1-4

 .استد یبریها به دستگاه تلفن ه روفنیکگنال میتلفن جهت ارسال س یخروج کج

  3گنالیس نندهک درج یو خروج يورود-8-4-1-1-5

و  يبه صورت ورود کا دو جی یک ینفرانسک يزکدستگاه مر یگنال خروجیبه س یگر صوت پردازش یکجهت درج 

 شود. یت پروسسور استفاده مکاغلب به صورت اف یگر صوت وجود دارد. دستگاه پردازش یخروج

  4ضبط یو خروج يورود-8-4-1-1-6

ضبط در  یو خروج يورود يها  کدستگاه ضبط صوت ج یکق یا پخش مجدد از طری/جلسه و يبه منظور ضبط صدا

 وجود دارد. يزکدستگاه مر

  5یروفن خارجیکم يودور-8-4-1-1-7

همراهان  نندگان (مثالک تکاز شرر یجهت انجام جلسات پرسش و پاسخ با حضار غ ینفرانسک يها ستمیدر س

متصل  ستمیسدستگاه  یروفن خارجیکم ياضافه به ورودم یس یب روفنکیم کیا خبرنگاران) معموال یننده ک تکشر

 . شود یم

  6ننده مادون قرمزکت اتصال به منتشرکسو-8-4-1-1-8

 يها  نندهکجهت اتصال منتشر تکسو نیاز هستند و یزمان ن ستم ترجمه همیمجهز به س ینفرانسک يها ستمیاز س یبرخ

محور،  ابل همکو  BNCت از نوع کن سویمورد استفاده ا ي. بسته به فناورشود یاستفاده م يزکبه دستگاه مرمادون قرمز 

 گر است.یانواع دا یه کابل شبکو  RJ-45ت کتال سویجید يها در مدل

  7ستمیدرگاه توسعه س-8-4-1-1-9

ر یمس یکا ی ینفرانسکستم یس یکقابل اتصال به    نسولکت تعداد یها با توجه به محدود نسولکتعداد توسعه جهت 

 شود.  یر حلقه اضافه استفاده میا مسی/گر وید يزکاتصال به دستگاه مر يحلقه، از درگاه توسعه دستگاه برا

                                                            
1 External 
2 Telephone Out 
3 Insert In/Out 
4 Recorder In/Out 
5 External Mic In 
6 Infra-Red Radiator 
7 Extension Port 
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  نینترل دوربکدرگاه -8-4-1-1-10

 يریستم تصویس يها نیله دوربیسخنران به وس 1ارکخود یابیان ردکام ینفرانسک يها ستمیمهم س يها  تیاز قابل یکی

ها  از دستگاه یفرستد. برخ  ین مینترل دوربکروفن فعال را به دستگاه یکن آدرس و اطالعات مینترل دوربکاست. درگاه 

 شود. یها متصل م  نیم به دوربیاه به طور مستقن درگین دارند و اینترل دوربکستم یدر داخل خود س

 انه یدرگاه اتصال به را-8-4-1-1-11

 ن درگاه اغلب به صورتیوجود دارد. ا يزکدستگاه مر يانه بر رویدرگاه جهت اتصال به را یکتال یجید يها در دستگاه

232- RS  ،USB ا یETHERNET ز وجود ین يگرید يها  ها و درگاه کن است جکاست. بسته به برند و مدل دستگاه مم

 باشد.   داشته

  DU2نندهک تکشر ینفرانسکنسول ک   - 2 - 1 - 4 - 8

ز مانند یننسول ک نیا .شود یم یجلسه طراح ننده درک  تکشر يز جلویم يروجهت قرار گرفتن  نندهک تکشرنسول ک

در  نندگانک تکشر يها روفنیکاست. مبلندگو و  دهنده نشان گنالیچراغ س ،روفنکیم يداراس جلسه ییر يها نسولک

ننده ک تکشر  وجود دارد. 3جهت درخواست صحبت يا  مهکننده دک تکشر يها نسولک يقطع است و بر رو يحالت عاد

ن حالت چراغ یند. در اک  یس جلسه اعالم مییردن به رکمه درخواست خود را جهت صحبت کن دیجلسه با فشردن ا

ا ی/س جلسه ویینسول رک يند و بر روک  یزدن م کننده شروع به چشمک تکنسول شرک يدهنده بر رو گنال نشانیس

ننده باز شده و ک روفن درخواستیکمه پاسخ، مکس جلسه و فشردن دییشود. در صورت موافقت ر ینترل اعالم مکانه یرا

زن به  کننده از حالت چشمک نسول درخواستکگنال ین حالت معموال چراغ سیشود، در ا یستم پخش میدر س يو يصدا

روفن آن باز است. معموال یکه مکدهد  ینسول نشان مک یکگنال ید. در واقع روشن بودن چراغ سیآ  یدر محالت ثابت 

متفاوت است. در  يزیر مختلف و نوع برنامه يها تواند باز باشد بسته به دستگاه یزمان م ه به طور همک ییها روفنیکتعداد م

 ه مثالک يا  م است به گونهیفعال در هر لحظه قابل تنظ يها روفنیکم ن تعدادییو تع يزیر  ان برنامهکها ام از دستگاه یبرخ

گر است و چنانچه یننده دک تکا شریس جلسه ییروفن ریکنسبت به م يتر  نییت پایاولو يننده داراک تکشر یکروفن یکم

شود. در  یف میا تضعیتر قطع  نییت پایروفن با اولویکم يند صداکس جلسه، صحبت ییت باالتر مانند ریروفن با اولویکم

خوان است و  ارتکها مجهز به  از مدل یاست. برخ يزیر روفن قابل برنامهیکچند م يس صدایکها م از دستگاه یبرخ

ند. با ک  یدا مینسول را پکو استفاده از  یان دسترسکخود در داخل دستگاه ام یارت شخصکننده با قرار دادن ک تکشر

ننده مشخص ک نترلکانه یرا يز انجام شده و بر روینندگان نک تکاب شریار حضور و غکها به صورت خود  ارتکاستفاده از 

 شود.  یم

                                                            
1 Auto Tracking 
2 Delegate Unit 
3 Talk Button 
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  CU  1س جلسهییر ینفرانسکنسول ک  - 3 - 1 - 4 - 8

نسول کمانند    نسولک نیاساختار شود  یم یجلسه طراح سییر ز مقابلیمجلسه جهت قرار گرفتن در  سیینسول رک

فعال  و درخواست به ل پاسخیت جلسه از قبیریمدجهت اضافه  يها  نترلکو  ها  مهکدها  ننده است و عالوه بر آنک تکشر

س یینسول رکدستگاه  یک کوچکجلسات  يها ز وجود دارد. معموال در سالنیها ن  نندهک تکشر روفنکیردن مکا قطع ی

ها  مدل ی. برخشود یس جلسه استفاده میینسول رکسه دارند از چند دستگاه ییت رییه هکبزرگ  يها جلسه و در سالن

 ننده را دارد. ک تکس جلسه و شرییبه صورت استفاده ر يزیر ت برنامهیقابل

  هیمنابع تغذ  - 4 - 1 - 4 - 8

شود، با  ین میتام يزکو از دستگاه مر یابل ارتباطکق یها از طر نسولکه ی، تغذینفرانسکستم یس يها نسولکدر اغلب 

از ینسول باال نکنفرانس با تعداد ک يها ، در سالنيزکدستگاه مر یکقابل اتصال به  يها نسولکت تعداد یتوجه به محدود

نسول طبق دستور العمل سازنده انتخاب کمتناسب با تعداد  یه اضافیوجود دارد. تعداد منبع تغذ یه اضافیبه منبع تغذ

 شود.  یم

  یارتباط يها ابلک  - 5 - 1 - 4 - 8

ا یند. بسته به آنالوگ ک  یمتصل م يزکدستگاه مرگر و به ید یکها را به  نسولک ير حلقویمس یکدر  یارتباط يها ابلک

تال اغلب از یجید يها رود. در مدل  یار مکمختلف به  يتورهاکانکابل و ک، سازنده و مدل آن، انواع   تال بودن دستگاهیجید

 يبر رو یسیترومغناطکجاد اختالالت الیر و احتمال ایشود. با توجه به طول مس یاستفاده م RJ-45تور کانکه و کابل شبک

 يشنهادیبا مشخصات پ يها ابلکشود و بهتر است از  یه میله سازنده ارایها به وس نسولکن یب یابل ارتباطکستم، یس

استفاده  S/FTP2دار  لدیه از نوع شکابل و اتصاالت شبکشود از  یه میتال توصیجید يها سازنده استفاده شود. در مدل

ابل مورد کرد. یگ  یبسته به سازنده و مدل مورد استفاده قرار م   ابلکتور و کانکآنالوگ انواع مختلف  يها شود. در دستگاه

ها، به بدنه دستگاه  نسولکن یب یابل ارتباطکها  مدل یدار باشد. در برخ لدید از نوع شیآنالوگ با يها استفاده در مدل

 متصل است.

  ینترلک يافزارها نرم  - 6 - 1 - 4 - 8

ا یستم، فعال یس يزیر مات، برنامهیل انجام تنظیاز قب یمختلف يافزار انات نرمکتال امیجید ینفرانسک يها ستمیدر س

شود و بسته به  یمخصوص استفاده م يافزارها انات از نرمکن امیاستفاده از ا يها وجود دارد، برا روفنیکم يساز فعال ریغ

 يزکننده به دستگاه مرک نترلکانه یآورند. را یرا فراهم م یانات مختلفکافزارها ام ، نرمینفرانسکستم یمدل و برند س

                                                            
1 Chairman Unit 
2 Shielded Foiled Twisted Pairs 
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 یک )4-8( لکوجود دارد. ش يریگ  يجه رأیاب و اعالم نتیان حضور و غکافزارها معموال ام ن نرمیشود. در ا یمتصل م

 دهد. ینفرانس را نشان مکستم یس ینترلکافزار  نمونه نرم

 

  نفرانسک ستمیس ینترلکافزار  نرمنمونه  یک   - 4 - 8 شکل

  میس یب ینفرانسک يها ستمیس  - 7 - 1 - 4 - 8

ار کها وجود دارد به  نسولک يآور دمان و جمعیع در چیو تسر ییاز به جا به جایه نک یم در مواقعیس یب يها نسولک

 يها نفرانس، در اغلب مدلکرون سالن یان شنود جلسه از بکاز ام يریالمات و جلوگکت مین امنیرود. به منظور تام یم

نند. در ک  یاستفاده م WIFIمانند  ییویز از امواج رادین یشود. برخ یارتباط استفاده م يقرمز برا م از اشعه مادونیس یب

جاد شنود، الزم است ینفرانس و احتمال اکسالن  يوارهایان عبور امواج از دکبا توجه به ام ییویحالت استفاده از امواج راد

و  يم از باطریس یب ینفرانسک يها ستمیس يها از شنود استفاده شود. در اغلب مدل يریجلوگ يرمز برا يدهاکاز 

م را نشان یس یب ینفرانسکستم ینمونه س یک) 5-8(ل کشود. ش یها استفاده م نسولکه یمخصوص جهت تغذ يها شارژر

 دهد.  یم

 

  میس یب ینفرانسکستم ینمونه س یک   - 5 - 8 شکل
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  زات پخش صدایتجه  - 2 - 4 - 8

بسته  ینفرانسک يها روفنیکر از میغ یمنابع ين پخش صدایچن و هم ینواخت یکجاد یصدا و ات پخش یفکیجهت بهبود 

گر  ل بلندگو، پردازشیزات از قبین تجهیرد. اکاستفاده  یزات صوتیتوان از تجه یم ياربرکبه نظر طراح و متناسب با 

و نوع  یکوستکط آیمتناسب با ابعاد، شراه کره است یننده و غک سر، ضبطیکننده، مک  تیت بلندگو، تقویریگنال، مدیس

ا ی يوارینفرانس اغلب از نوع دکمورد استفاده در سالن  يشود. بلندگوها یزات مشخص مین تجهیانواع و تعداد ا ياربرک

   نسولک يها روفنیکم يه در صداکباشد  يا  د به گونهیها با آن يریمدل، تعداد و محل قرارگ یبوده و طراح یسقف

 ند.کن کدبیجاد فیا ینفرانسک

  1میس یب يها روفنیکم  - 3 - 4 - 8

ن یشود. ا یدر نظر گرفته م ها نندهک تکس جلسه و شرییر از ریبه غ یصندل ينفرانس تعدادک يها از سالن یدر برخ

ا تماشاگران در نظر گرفته ی/ت همراه، خبرنگاران وئینفرانس جهت استقرار هکدمان سالن یها متناسب با چ یصندل

 ینفرانسکروفن یکنسول مکه ک یردن اشخاصکا صحبت یجاد جلسه پرسش و پاسخ یصورت به منظور ا نیشود. در ا یم

سالن در نظر گرفته  یستم صوتیدر مجموعه س یم دستیس یروفن بیکا چند عدد می یکار ندارند، الزم است یدر اخت

 دارند.ز در خود یروفن را نیکم میان اتصال مستقکام يزکمر يها از دستگاه یشود. برخ

  2زمان ترجمه هم يها ستمیس  - 5 - 8

نفرانس ک يها تئاترها است. در سالن یا آمفینفرانس ک يها سالن یجانب يها ستمیاز س یکیزمان  ترجمه هم يها ستمیس

تئاتر به  یآمف يها در سالن یشود ول یساخته م ینفرانسکستم یپارچه با س یکزمان اغلب به صورت  ستم ترجمه همیس

زمان به  ستم ترجمه همیند. ساختار سک  یستم به صورت مستقل عمل مین سیا ینفرانسکستم یل عدم وجود سیدل

ها  ه انتقال صدا در آنک یکوستکآ کوچک يها  نیابکالزم جهت ترجمه،  يها ه بسته به تعداد زبانکصورت است  نیا

  IU3نسول مخصوص مترجمک یکا ه  نیابکن یاز ا یکداخل هر شود. یرون سالن ساخته میب یشده اغلب در بخش استهک

ند. مترجم ک  یافت مین دریابکنسول مترجم و توسط هدفون در داخل کق یگو را از طر سخن يرد. مترجم صدایگ  یقرار م

ستم به سالن یانال مربوطه در سکق یمترجم از طر يند. صداک  ینسول مترجم بازگو مکروفن یکلمات را ترجمه و در مک

م مادون یس یب يها رندهیشود. گ یدر داخل سالن منتشر م 4مادون قرمز يها  نندهک ق تشعشعیشود و از طر یمنتقل م

انال زبان کرده و متناسب با کافت یننده را درک تشعشع يار حضار قرار دارد امواج نوریه در اختکدر داخل سالن  5قرمز

 ISO 20109زمان بر اساس استاندارد  ترجمه هم يها ستمیشنود. س  یق هدفون میمترجم را از طر يشده صدا انتخاب
                                                            

1 Wireless Microphone 
2 Simultaneous Interpreter System 
3 Interpreter Unit 
4 Infra-red Radiators 
5 Infra-red Receiver 
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 یکنحوه اتصاالت  )7-8( لکزمان سه زبانه و ش ستم ترجمه همینمونه س یکاگرام ید كبلو )6-8( لکشود. ش یساخته م

 دهد. یزمان دو زبانه را نشان م ستم ترجمه همیس

 

 زمان سه زبانه ستم ترجمه همینمونه س یکاگرام ید كبلو   - 6 - 8 شکل

 

 

 زمان دو زبانه ستم ترجمه همیس یکنحوه اتصاالت    - 7 - 8 شکل

 

ز ین (DU)ننده ک تکشر يها نسولکو  (CU)س جلسه یینسول رک يمختلف بر رو يها زبان   انالکنفرانس، کسالن  یکدر 

نسول مترجم اغلب مانند کمترجم گوش داد.  يق هدفون به صدایانال مربوطه از طرکتوان با انتخاب  یرد و میگ  یقرار م

زمان  ستم ترجمه همیس یکنحوه اتصاالت  )8-8( لکرد. شیگ  یقرار م یننده در داخل حلقه ارتباطک تکشر يها نسولک

 دهد. یپارچه را نشان م یک ینفرانسکستم یسه زبانه و س
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 پارچه یک ینفرانسکستم یزمان سه زبانه و س ستم ترجمه همیس یکنحوه اتصاالت    - 8 - 8 شکل

  1زمان ترجمه هم يزکدستگاه مر  - 1 - 5 - 8

و  يورود يگنال صدایمترجم، س يها نسولکن یارتباط ب يفه برقراریزمان وظ ستم ترجمه همیس يزکدستگاه مر 

ستم یس يزکن دستگاه اغلب با دستگاه مریها را بر عهده دارد. ا ه آنیمادون قرمز و معموال تغذ يها  نندهک تشعشع

شود.  ین مییقابل ترجمه تع يها آن متناسب با تعداد زبان يها  انالکپارچه ساخته شده و تعداد  یکبه صورت  یفرانسک

دهد سپس  یمترجم انتقال م   نسولکابل به کق یرده و از طرکافت یداخل سالن را در يگو سخن يصدا يزکدستگاه مر

مادون قرمز  يها نندهک شده با هم مدوله شده و به تشعشع ترجمه يها  ل    اناکبرگشته و  يزکمترجم به دستگاه مر يصدا

 دهد. یزبانه را نشان م 10زمان  ترجمه هم يزکنمونه دستگاه مر یک )9-8( لکشود. ش یارسال م

 

 زبانه 10زمان  ترجمه هم يزکنمونه دستگاه مر یک   - 9 - 8 شکل

  (IU)مترجم  يها نسولک  - 2 - 5 - 8

 يافت صدایدرروفن جهت یکم یکبدنه آن  يقرار گرفته و بر رو 2ن مترجمیابکه داخل کاست  یمترجم دستگاه   نسولک

ز یروفن نیکجهت قطع و وصل م يا مهکبدنه د يجهت پخش صدا وجود دارد. معموال رو کوچک يبلندگو یکمترجم و 

                                                            
1 Interpreter Base Unit 
2 Interpreter Booth 
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 يلمات وکگو  سخن يدن صداین دستگاه وجود دارد. مترجم با شنیز به ایان اتصال هدفون و هدست نکشود. ام یه میتعب

 دهد. ینسول مترجم را نشان مکچند نمونه  )10-8(ل کند. شک  یروفن دستگاه بازگو میکرده و در مکرا ترجمه 

 

 نسول مترجمکچند نمونه    - 10 - 8 شکل

 ن مترجم یابک  - 3 - 5 - 8

شود و در داخل  ینار هم ساخته مکاز در یمورد ن يها ه تعداد آن متناسب با تعداد زبانکاست  کاتاق یکن مترجم یابک

نسول مترجم کز دستگاه یم يوجود دارد. رو کوچکار کز یم یکمترجم و  ا دو نفری یکنشستن  يبرا یافک يآن فضا

ا قابل یمترجم به دو صورت ثابت  يها  نیابکشود.  یز نصب میار در داخل مکنسول به صورت توک یرد و گاهیگ  یقرار م

معموال به صورت  كمتحر يها و اجرا شده و مدل یسالن طراح يثابت با توجه به معمار يها شود. مدل یحمل ساخته م

بر اساس  1قابل حمل يها  نیابکشود.  یم يآور ا خارج از آن قرار گرفته و بعد از انجام جلسه جمعینار سالن کموقت در 

 يجاد صدایاز ا يریز مترجم و جلوگکوت جهت تمرکاز به سیل نیشود. به دل یساخته م ISO 4043مشخصات استاندارد 

ساخته شده  یکوستکق آیوارها، سقف و در آن به صورت عاید دیبا ينارک يها  نیابکه مترجم ب يناخواسته و انتقال صدا

استفاده شود. با توجه به بسته بودن در  یکوستکدو جداره آ يها شهیو پنجره آن حتما از ش يا  شهیش يها و در قسمت

ن در نظر یابکدر داخل  یافکن نور یچن داشته و هم  2صدا  مکمناسب به صورت  يه هواید تهوین بایابکهنگام جلسه، 

ن یابکدن داخل سالن بهتر است یس باشد. به منظور دکلو 300ثر کس و حداکلو 100د حداقل یگرفته شود. شدت نور با

ن یابکتوان در داخل هر  یدهد م یان را نمکن امیا يط معماریچنانچه شرا یمشرف به سالن و سن در نظر گرفته شود ول

 ین مترجم بر اساس مشخصات فنیابکد مترجم به سالن را فراهم نمود. یان دکام يریگر تصو شیبا قرار دادن نما

 دهد. ین مترجم را نشان میابکچند نمونه  )11-8( لکشود. ش یساخته م ISO 2603استاندارد 

                                                            
1 Mobile Booth 
2 Quiet Air Conditioner 
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 ن مترجمیابکچند نمونه    - 11 - 8 شکل

  1IRTمادون قرمز  يها  نندهک تشعشع  - 4 - 5 - 8

ه یمختلف ارا یتشعشع يها با توان 2مادون قرمز ينور يودهایاد دیبا تعداد ز یمادون قرمز از صفحات يها نندهک تشعشع

گنال یشود. استفاده از نور جهت ارسال س یز ساخته میم نیس یتال و بیجیآنالوگ، د يها ها در مدل ن دستگاهیشود. ا یم

شده الزم است نور  ارسال يگنال نوریافت سیدر ياز شنود صدا در خارج از سالن شده و برا یمنیجاد ایترجمه موجب ا

 دهد.  یننده مادون قرمز را نشان مک چند نمونه تشعشع )12-8( لکرنده برسد. شیمادون قرمز به گ

 

 ننده مادون قرمزک چند نمونه تشعشع   - 12 - 8 شکل

پوشش  يدهد و برا ینفرانس را تحت پوش قرار مکاز سالن  یه پخش، هر دستگاه مساحتیو زاو یبسته به توان تشعشع

از است. در خصوص مشخصات یننده در نقاط مختلف نک به چند دستگاه تشعشع یور، گاهکاهش نقاط کسالن و یکامل ک

دستگاه مراجعه و مطابق دستورالعمل سازنده، تعداد و محل نصب  يد به دفترچه راهنمایاز بایو تعداد مورد ن

و  يساز هیجهت شب ییافزارها فضا، نرم یک يامل نورکنان از پوشش یها را مشخص نمود. به منظور اطم نندهک تشعشع

ننده مادون ک پخش نور تشعشع ينمونه الگو یک )13-8( لکها وجود دارد. ش نندهک محاسبه تعداد و محل نصب تشعشع

 دهد.  یقرمز را نشان م

                                                            
1 Infra-red Transmitter 
2 IR LED 
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 مادون قرمزننده ک پخش نور تشعشع ينمونه الگو   - 13 - 8 شکل

  1IRRمادون قرمز  يها  رندهیگ  - 5 - 5 - 8

بوده و از  يرته مجهز به باکو قابل حمل است  کوچک يا  لهیزمان وس ستم ترجمه همیرنده مادون قرمز سیدستگاه گ

ننده ک مختف را از تشعشع يها ترجمه به زبان يها  انالکگنال تمام یرنده مادون قرمز موجود در آن سیق لنز و گیطر

ق هدفون به گوش شنونده یمترجم را از طر يآن صدا يشده بر رو انال انتخابکند و بسته به ک  یافت میقرمز درمادون 

ز ید باشد و معموال به صورت گردن آوید در معرض دیرنده بایننده، لنز گک افت نور تشعشعیرساند. با توجه به لزوم در  یم

ها اغلب از نوع قابل شارژ بوده و به  رندهین گیا يها  يشوند. باطر یلباس ساخته م يدارنده بر رو ا مجهز به قالب نگهی

انتقال  يبرا ییویمادون قرمز از امواج راد يامواج نور يها به جا از مدل یشود. در بعض یله شارژر مخصوص شارژ میوس

جهت  يریتداب يدگذارکاز  د با استفادهیان شنود در خارج از سالن باکل امیها به دل ن مدلیشود. در ا یصوت استفاده م

 دهد.  یرنده مادون قرمز را نشان میچند نمونه دستگاه گ )14-8(ل کاز شنود در نظر گرفته شود. ش يریجلوگ

 

 رنده مادون قرمزینمونه دستگاه گ   - 14 - 8 شکل

  2زمان ستم ترجمه همیرنده سیگ يشارژرها  - 6 - 5 - 8

ردن کشود شارژ  یاد استفاده میمعموال در تعداد ززمان  ستم ترجمه همیمادون قرمز س يها رندهیه از گک نیبا توجه به ا

شود. به  یدهد انجام م یم يرنده مادون قرمز را در خود جایگ يادیتعداد ز یکه هرکبزرگ  يها اغلب توسط شارژرها آن

چند نمونه  )15-8( لکشوند. ش یا جعبه ساخته میف کین شارژرها به صورت یها اغلب ا رندهیتر گ منظور حمل آسان

 دهد. یمادون قرمز را نشان م يها رندهیشارژر گ

                                                            
1 Infra-Red Receiver 
2 Charger Case 
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  مادون قرمز يها رندهیچند نمونه شارژر گ   - 15 - 8 شکل

  یارتباط يها ابلک  - 7 - 5 - 8

 يها است و در مدل RJ-45ت کو سو SFTPه کابل شبکتال اغلب از نوع یجید يها ها در مدل نسولک یابل ارتباطک

شود. در  یها به هم استفاده م نسولکاتصال  يبرا یمختلف يها  تکها و سو  ابلکآنالوگ بسته به سازنده و مدل دستگاه از 

استفاده  BNCتور کانکو  Ω۵۰محور   ابل همکمادون قرمز از  يها  نندهک آنالوگ اغلب جهت اتصال تشعشع يها مدل

 شود. یم

  ییویدیو يها گنالیس  - 6 - 8

ن یشود. ا یر استفاده میتصاو، ضبط و پخش يربرداریجهت تصو یمختلف يریزات تصوینفرانس، تجهک يها در سالن

ن یل اعالن حاضریش اطالعات جلسه از قبیانه، نمایر رایش تصویر سخنران در جلسه، نمایش تصوین است نماکر ممیتصاو

تمام  يبرا یافکد ین منظور جهت وجود دیا يباشد. برا يگرید يریا هر گونه اطالعات تصوی يریگ  يجه رأین، نتیبیو غا

 مناسب در نظر گرفته شود.  از و اندازهیگر در نقاط مورد ن شینما يد تعدادیر جلسه، باننده دک تکاعضاء شر

  ر آنالوگیتصو يها گنالیس  - 1 - 6 - 8

 ییزان روشنایه فقط اطالعات مکگنال آنالوگ است یس یکد شامل یاه و سفیس يها  ونیزیر آنالوگ در تلویگنال تصویس

گنال یس .دیآ  یبدست م یبه صورت خطوط افق یترونکه اشعه الیکبار یکله یصفحه به وس 1ر، با مروریهر نقطه از تصو

افت در یون، قابل ارسال و دریدست آمده و پس از انجام مدوالس به يو عمود یافق یزمان هم يها  با افزودن پالس ییویدیو

د یاه و سفیر سیگنال تصویرنگ به س يها گنالیس يبا افزودن اجزا یرنگ ییویدیگنال ویاست. سCRT2  یونیزیرنده تلویگ

ل موج کنمونه ش )16-8(ل ک. شاست SECAMو  PAL ،NTSCل یاز قب یمختلف ياستانداردها يه داراکدست آمد  به

 دهد. یرا نشان م یو رنگیدیگنال ویل موج سکنمونه ش )17-8(ل کد و شیاه و سفیو سیدیگنال ویس

                                                            
1 Scan 
2 Cathode Ray Tube 
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 دیاه و سفیر سیگنال تصویس ینمونه منحن   - 16 - 8 شکل

 

  یو رنگیدیگنال ویموج سل کنمونه ش   - 17 - 8 شکل

  1PALآنالوگ یر رنگیگنال تصویس  - 1 - 1 - 6 - 8

ن یشود. ا یاستفاده م ییقایو آفر ییاروپا يشورهاکثر کن، هند، ایا، چیل استرالیاز قب ییشورهاکدر  PALاستاندارد 

 يبر روگنال صوت یبوده و س MHz5/4و یدیباند و يه و پهنایم بر ثانیفر 25ر، سرعت یخط تصو 625 ياستاندارد دارا

 شود.  یمدوله م MHz5/5حامل 

                                                            
1 Phase Alternating Line 
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  NTSC۱آنالوگ  یر رنگیگنال تصویس  - 2 - 1 - 6 - 8

خط  525 ين استاندارد دارایشود. ا یاستفاده م یکزکا، ژاپن و میکانادا، آمرکل یاز قب ییشورهاکدر  NTSCاستاندارد 

 MHz5/4حامل  يبر روگنال صوت یبوده و س MHz4 ییویدیباند و يه و پهنایم بر ثانیفر 30ا ی 97/29ر، سرعت یتصو

 دهد. یرا نشان م NTSCستم یس یو رنگیدیگنال ویل موج سکنمونه ش )17-8( لکشود. ش یمدوله م

  SECAM 2ر آنالوگیگنال تصویس  - 3 - 1 - 6 - 8

ر یستم تصویشود. س یاستفاده م ییقایآفر يشورهاک یه، فرانسه و برخیل روسیاز قب ییشورهاکدر  SECAMاستاندارد 

ر، یخط تصو 625 ين استاندارد دارایرد. اکدا یر پییتغ PALبه  یبود ول SECAMستم یس يداراران در ابتدا یشور اک

 شود.  یمدوله م MHz5/5حامل  يگنال صوت بر رویبوده و س MHz5/4 و یدیباند و يه و پهنایم بر ثانیفر 25سرعت 

  تالیجیر دیتصو يها گنالیس  - 2 - 6 - 8

، 3يریپذ کیکبر اساس مشخصه تف یمختلف يمشخصات و استاندارها يتال دارایجیر دیتصو يها گنالیزات و سیتجه

شود. در ادامه  یم ییشناسا یمختلف ين اختصاریه با عناوکصفحه هستند  5يو نرخ تازه ساز 4رینسبت ابعاد تصو

 شود. یان میتال بیجید يریتصو يها ستمیها و س  گنالیس یمشخصات فن

  ا وضوحی ریتصو يریپذ کیکتف  - 1 - 2 - 6 - 8

شود. هر  یه با دو عدد مشخص مکر است یتصو يو عمود یافق 6سلیکر شامل تعداد پیا رزولوشن تصوی يریپذ کیکتف

 کیکتف يدارا XGA7عنوان مثال استاندارد  شود به یم ییشناسا ينام و نام اختصار یکرزولوشن خاص، اغلب با 

ار کر به یان وضوح تصویب ه جهتک يگری) است. پارامتر ديسل عمودیکپ 768و  یسل افقیکپ 1024( 1024×768

شود. هر  یان میب 8سلیکه بر حسب مگاپکد یآ  یدست م به يدر تعداد نقاط عمود یرود از حاصل ضرب تعداد نقاط افق یم

مختلف با  يسه استانداردهایمقا )18-8( لکت آن باالتر خواهد بود. شیفکیر باالتر باشد یچقدر مقدار وضوح تصو

 دهد. یر مختلف را نشان میرزولوشن و نسبت ابعاد تصو

                                                            
1 National Television Standard Committee 
2 Sequential Color And Memory 
3 Resolution 
4 Aspect Ratio 
5 Refresh Rate 
6 Pixel 
7 Extended Graphic Array 
8 Megapixel 
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 ر مختلفیمختلف با رزولوشن و نسبت ابعاد تصو يسه استانداردهایمقا   - 18 - 8 شکل

 

  رینسبت ابعاد تصو  - 2 - 2 - 6 - 8

) يبه تعداد نقاط عمود یم تعداد نقاط افقیر (حاصل تقسیگر نسبت پهنا به ارتفاع تصو  انیر بیپارامتر نسبت ابعاد تصو

چند نمونه نسبت  )19-8( لکش است. 4:3نسبت ابعاد  يدارا XGAعنوان مثال استاندارد  شود به یان میبوده با دو عدد ب

 دهد.  یها را نشان م ر و نام آنیابعاد مختلف تصو

 

 ها  ر و نام آنیچند نمونه نسبت ابعاد مختلف تصو   - 19 - 8 شکل

 تالیجیر دیتصو ياستانداردها  - 3 - 2 - 6 - 8

ر یو نسبت ابعاد تصو يریپذ کیکتف يدام داراکه هر کوجود دارد  یمختلف يها  تال با نامیجیر دیتصو ياستانداردها

 .دهد یمختلف را نشان م ي، وضوح و نسبت ابعاد استانداردهایسه اسامیمقا )1-8( منحصر به خود است. جدول
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 مختلف ي، وضوح و نسبت ابعاد استانداردهایسه اسامیمقا  -  1 -   8 جدول 

 سلیکمگاپ سل)یکارتفاع (پ سل)یکعرض(پ رینسبت تصو استاندارد

nHD 16:9 640 360 23/0 

SVGA 4:3 800 600 48/0 

XGA 4:3 1024 768 786/0 

WXGA 16:9 1280 720 922/0 

WXGA 16:10 1280 800 024/1 

SXGA 5:4 1280 1024 311/1 

HD 16:9≈ 1360 768 044/1 

HD 16:9≈ 1366 768 049/1 

WXGA+ 16:10 1440 900 296/1 

HD+ 16:9 1600 900 44/1 

WSXGA+ 16:10 1680 1050 764/1 

FHD 16:9 1920 1080 074/2 

WUXGA 16:10 1920 1200 304/2 

QWXGA 16:9 2048 1152 359/2 

QHD 16:9 2560 1440 686/3 

4K UHD 16:9 3840 2160 294/8 

WQUXGA 21:9≈ 3840 2400 256/8 

8K UHD 16:9 7680 4320 177/33 

  1ییشدت روشنا  - 4 - 2 - 6 - 8

 و LED يگرها شیتورها، نماکو پروژیدیر از جمله ویپخش تصو يها ن مشخصات دستگاهیتر  یاز اصل یکی ییشدت روشنا

LCD  ت یگرها با واحد ن شیدر نما ییشدت روشنا يریگ  است. واحد اندازه(NIT) یکت برابر یه هر نکشود  یان میب 

 بع است.مرتراندال بر مک

و بر اساس استاندارد  2منلویسان ANSI IT7.215 تورها بر اساس استانداردکپروژو یدیدر و ییروشنا يریگ  واحد اندازه 

ISO تور کو پروژیدیمهم انتخاب و يارهایاز مع یکیمن لویرود. انس  یار مکتر به  شیمن بلویه واحد انسکاست   3زولومنیا

پرنورتر  يها طیتوان از آن در مح یوده و مبرخوردار ب يتر شیب ین عدد باالتر باشد دستگاه از قدرت نوردهیاست، هر چه ا

 استفاده نمود.  يتر بزرگ يها ا پردهی

                                                            
1 Brightness 
2 ANSI-Lumen: American National Standards Institute 
3 ISO-Lumen: International Standardization Organization 
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  1نتراستکنسبت   - 5 - 2 - 6 - 8

نشان  یکعدد بر  یکر است و به صورت نسبت یتصو یکن نقاط یتر یکن و تاریتر ز روشنیگر تما  انینتراست بکنسبت 

برابر به نقطه خاموش  10000 يثرکبا نور حدا دینقطه سف یک ییگر نسبت روشنا انیه بک 10000:1شود مانند:  یداده م

 اه است. یا سی

  2دیه دیثر زاوکحدا  - 6 - 2 - 6 - 8

ه در محدوده کگر است  شیز صفحه نماکنسبت به محور عمود به مر يو عمود یه افقیثر زاوکدهنده حدا ن پارامتر نشانیا

بر حسب درجه  يو عمود ید افقیه دیزاوله دو ین پارامتر به وسیگر وجود دارد. ا شید مناسب در نمایه، دین دو زاوین ایب

 شود.  یان میب

  صفحه ينرخ تازه ساز  - 7 - 2 - 6 - 8

 ره است.یهرتز و غ 120و 60، 50شود و معموال  یان میب (Hz)انس بر حسب هرتز کصفحه به صورت فر ينرخ تازه ساز

  3يفشرده ساز يها روش  - 8 - 2 - 6 - 8

ها  شود. از جمله آن یر استفاده میگنال تصویس يفشرده ساز يها ر از روشیتصو يها گنالیبه منظور انتقال و ضبط س

ه کنام برد  H.،264 H. ،263H. ،261H. ،1-MPEG ،2-MPEG ،4-MPEG  ،601CCIR 265: يها فرمت توان از  یم

 اربرد خاص خود است.کمشخصات و  يدارا یکهر

  ریتصو يها گنالیانواع اتصاالت س  - 3 - 6 - 8

تور الزم است از کو پروژیدیگر و و شیل نمایر از قبیپخش تصو يها ش، جهت نصب دستگاهیا هماینفرانس ک يها در سالن

از  یکف اجرا شود. هر یضع انیجر يها  ر ساختیاز در زیمورد ن يها ابلکر به محل نصب، یتصو كا ریمحل اتاق فرمان 

 ر متصل شود. ید به دستگاه ضبط و پخش تصویاز بایها در صورت ن مخصوص به آن يها  تکها و سو  ابلکن یا

  4تیامپوزک يویدیگنال آنالوگ ویاتصال س  - 1 - 3 - 6 - 8

است.  BNCا ی RCAت آن از نوع کشود و سو یاستفاده مRG -59محور  ابل همکو آنالوگ اغلب از یدیگنال ویدر اتصال س

ت بوجود یامپوزکگنال یب شده و سکیو رنگ با هم تر ییروشنا يها گنالیل سیر از قبیگنال، اجزاء مختلف تصوین سیدر ا

شود.  یش داده میننده از هم جدا شده و نماک کیکتف يهاله مداریشده به وس بکیتر يها گنالیرنده سیو در گ دیآ  یم

ابل و اتصال آن ک یل سادگیبه دل یشود ول یر میت تصویفکیاهش کو رنگ موجب  ییروشنا يها گنالیس   هیب و تجزکیتر

                                                            
1 CR-Contrast Ratio 
2 Viewing Angle 
3 Compression Method 
4 Composite Video 
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همراه با  ییها به صورت سه تا  ابلکاز  یشود. برخ یاستفاده م یخانگ يریتصو يها ستمیتر در س شیگنال بین سیاز ا

 يها به صورت استاندارد از رنگ زرد برا  تکاز اشتباه در اتصال سو يریشود و به منظور جلوگ یه میگنال صوت ارایس

شود.  یم گنال صدا استفادهیانال راست سکگنال صدا و رنگ قرمز جهت یانال چپ سک يد برایو، رنگ سفیدیگنال ویس

دو نمونه  )20-8( لکشود. ش یو استفاده میدیگنال ویجهت اتصال س BNC يتورهاکانکاغلب از  يا حرفه يها در دستگاه

 دهد.  یت را نشان میامپوزکو یدیگنال ویمخصوص س RCAت کنمونه سو یکو  BNCت کسو

   
 تیامپوزکو یدیگنال ویمخصوص س RCAت کنمونه سو یکو  BNCت کدو نمونه سو   - 20 - 8 شکل

  VGA1و یدیگنال ویاتصال س  - 2 - 3 - 6 - 8

 یمناسب يها  رنگ کیکر و تفیت تصویفکی يدارا یزمان رنگ و هم يها گنالیل جدا بودن سیبه دل VGAگنال یرابط س

 يها  در طول یآن اغلب به صورت پرس یابل ارتباطکشود.  یساخته م)  pin25D-Type( يها  تورکانکبوده و در غالب 

 VGA يها  تکشود. سو یه می) ارايارکم یت مخصوص (قابل لحکبلند با اتصال سو يها  خام در طولابل کوتاه و بصورت ک

  لکبرخوردار است. ش ییباال یکیانکردن اتصال، از حفاظت مکم کت جهت محکچ در دوطرف سویل وجود دو پیبه دل

 دهد. یرا نشان م VGAت کسو يها هیپاشماره نام و  )2-8( جدولو  VGAت مخصوص اتصال کسو )8-21(

 

 
 VGAت مخصوص اتصال کسو   - 21 - 8 شکل

 

 

                                                            
1 Video Graphic Array 
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  VGA تکسو يها هیپا شمارهو  نام  -  2 -   8 جدول 

 هینام پا  1هیشماره پا
 RED 1ه یپا
 GREEN 2ه یپا
 BLUE 3ه یپا
 ID2/RES 4ه یپا
 GND 5ه یپا
 RED_RTN 6ه یپا
 GREEN_RTN 7ه یپا
 BLUE_RTN 8ه یپا
 KEY/PWR 9ه یپا
 GND 10ه یپا
 ID0/RES 11ه یپا
 ID1/SDA 12هیپا
 HSYNC 13ه یپا
 VSYNC 14ه یپا
 ID3/SCL 15ه یپا

  2امپوننتکو یدیگنال ویاتصال س  - 3 - 3 - 6 - 8

شود. جهت  یو استفاده میدیگنال ویتور مجزا جهت ارسال سکانکابل و سه کاز سه  (YPbPr)امپوننت کگنال یدر س

 ییگنال روشنایشود. رنگ سبز جهت س یاستفاده م   تکهر سو ياز اشتباه در اتصاالت از سه رنگ مختلف برا يریجلوگ

Y3  گنال یجهت س یرنگ آبPb/Cb است  یو رنگ آب ییگنال اختالف روشنایه سک(Y-B) گنال یت قرمز جهت سکو سو

Pr/Cr و رنگ قرمز  ییگنال اختالف روشنایه سک(Y-R) امپوننت کگنال یشود. هنگام استفاده از س یاست استفاده م

با  یخانگ يها گنال در دستگاهین نوع سیا مجزا استفاده شود. يها  تکابل و سوکد از یگنال صوت بایس جهت انتقال

 يها  تکو سو یخانگ يها دستگاه يبرا RCA يها  تکشود. معموال سو یاستفاده م يا حرفه يها ت باال و دستگاهیفکی

BNC ت کنمونه سوچند  )22-8( لکرود. ش  یار مک به يا حرفه يها دردستگاهBNC  وRCA و یدیگنال ویمخصوص س

 دهد.  یامپوننت را نشان مک

  

 امپوننتکو یدیگنال ویمخصوص س RCAو  BNCت کچند نمونه سو   - 22 - 8 شکل

                                                            
1 Pin 
2 Component/YPbPr 
3 Brashness/Luminance 
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  DVI1و یدیگنال ویاتصال س  - 4 - 3 - 6 - 8

است.  یمختلف يها نسخه يرده و داراکدا یتال توسعه پیجیآنالوگ و د يها گنالیجهت ارتباط س DVIگنال یاتصال س

گنال یجهت ارتباط س DVI-Dشود. مدل  یاستفاده م VGAآنالوگ مانند  يویدیگنال ویجهت ارتباط س DVI-Aمدل 

ل کتال را دارد. شیجیآنالوگ و د يویدیگنال ویان انتقال سکتر دارد ام شیاربرد بکه ک DVI-Iتال و مدل یجید يویدیو

 ياربرکنام و  )3-8(جدولو  DVIت کچند نمونه سو مختلف يها هیپا )24-8(لکو ش DVIت کنمونه سو )8-23(

 دهد.  یرا نشان م DVI-Iت کسو يها هیپا

         

 DVIت کنمونه سو   - 23 - 8 شکل

 

  DVIت کمختلف چند نمونه سو يها هیپا   - 24 - 8 شکل

 

  DVI-I یمادگ  تکسو يروبرو ينما   - 25 - 8 شکل

 

 

 

                                                            
1 Digital Video Interface 
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 DVI-Iت کسو يها هیپا ياربرکنام و   -  3 -   8 جدول 

 ياربرکه و ینام پا ه یشماره پا  ياربرکه و ینام پا ه یشماره پا
 Hot plog detect 16ه یپا  -TMDS data 2 1ه یپا
 -TMDS data 0 17ه یپا  +TMDS data 2 2ه یپا
 +TMDS data 0 18ه یپا  TMDS data 2/4 shield 3ه یپا
 TMDS data 0/5 shield 19ه یپا  -TMDS data 4 4ه یپا
 -TMDS data 5 20ه یپا  +TMDS data 4 5ه یپا
 +TMDS data 5 21ه یپا  DDC clock 6ه یپا
  TMDS clock shield 22ه یپا  DDC data 7ه یپا
 + TMDS clock 23ه یپا  Analog vertical sync 8ه یپا
 - TMDS clock 24ه یپا  -TMDS data 1 9ه یپا
 TMDS data 1+  C1 Analog red 10ه یپا
 TMDS data 1/3 shield  C2 Analog green 11ه یپا
 TMDS data 3-  C3 Analog blue 12هیپا
 TMDS data 3+  C4 Analog horizontal sync 13ه یپا
  V 5+ 14ه یپا

C5 Analog ground 15ه یپا Ground  

  HDMIر یگنال تصویاتصال س  - 5 - 3 - 6 - 8

با توجه به  یرود ول  یم ارک ت باال بهیفکیتال با یجیو دیدیگنال ویانتقال س يتر برا شیهرچند ب HDMI1گنال یاتصاالت س

ه با کن نوع ارتباط یشود. ا یشناخته م 2يا ارتباط چند رسانه یکعنوان  تر به شی، بیگنال صدا و اطالعات اضافیارسال س

ابل به صورت کت متصل به کاست. معموال سو ف شدهیتعر EIA/CEA-861با استاندارد  استسازگار  DVIگنال یس

 است.  يتر  مختلف و به روز يها  نسخه يتال دارایجید يها گنالیشرفت سینوع اتصال با پن یشود. ا یشده عرضه م پرس

   
 

  HDMIتور رابط  کانکت و کنمونه سو    - 26 - 8 شکل

 Aن مدل، مدل یوجود آمده است. اول  هب HDMIارتباط  يبرا یمختلف يهاتکمختلف انواع سو ياربردهاکمتناسب با 

شده  دهیتاب يسه زوج هاد يبه جا Bسازگار است. مدل  DVI-Dدرگاه  یکاست و با  ده شدهیتاب يسه زوج هاد يدارا

شود و با دو  یاستفاده م WQUXGAار باال یت بسیفکیش با یاست و جهت صفحات نما ده شدهیتاب يشش زوج هاد يدارا

 کوچک یلیدر اندازه خ Dاست مدل  Aنسبت به نوع  يتر کوچکتور کانک يدارا Cسازگار است. مدل  DVI-Dدو درگاه 

بودن اندازه  کوچکل یبه دل Dو C يها مدل HDMI يها تکشود سو یساخته م micro-USB يتورهاکانکاندازه  و هم

                                                            
1 High Definition Multimedia Interface 
2 Multi Media 
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استفاده  يلم برداریو ف یاسکع يها نیل، دوربیموبا یل گوشیقابل حمل و پرتابل از قب يها تر در دستگاه شیها ب آن

از قطع شدن در اثر لرزش بوده و در  يریقفل جهت جلوگ يشده و دارا یاده در خودرو طراحجهت استف Eشود. مدل  یم

ل کو ش HDMIمختلف درگاه  يها مدل يها هینام، ابعاد و تعداد پا )4-8( برابر رطوبت و گرد و غبار مقاوم است. جدول

اربرد کنام و  )5-8( جدولو  ،HDMIتور کانک يه های) شماره پا28-8ل (کش ،HDMI يتورهاکانکانواع مختلف ) 8-27(

 دهد. یرا نشان م HDMIاتصال  يها هیپا

 HDMIمختلف درگاه  يها مدل يها هینام، ابعاد و تعداد پا  -  4 -   8 جدول 
 انواع   A  نوع  B نوع C نوع D نوع

Micro Dual-Link Dual-Link Standard    نام 
mm20/2 × mm83/5 mm45/4 × mm2/21 mm45/4 × mm2/21 mm45/4 × mm9/13   ابعاد 

 هیپا تعداد   19 29 29 19

 
  HDMI يتورهاکانکانواع مختلف    - 27 - 8 شکل

 

 

 HDMI يتورهاکانک يها هیشماره پا   - 28 - 8 شکل

  HDMIاتصال  يها هیاربرد پاکنام و   -  5 -   8 جدول 
 گنالیس HDMIه یشماره پا  گنالیس HDMIه یشماره پا
 TMDS clock shield 11ه یپا  +TMDS data 2 1ه یپا
 -TMDS clock 12هیپا   TMDS data 2 shield 2ه یپا
 CEC 13ه یپا  -TMDS data 2 3ه یپا
 -HEC Data 14ه یپا  +TMDS data 1 4ه یپا
 SCL (Serial Clock for DDC) 15ه یپا  TMDS data 1 shield 5ه یپا
 SDA (Serial Data Line for DDC ) 16ه یپا  -TMDS data 1 6ه یپا
 DDC / CEC / HEC Ground 17ه یپا  +TMDS data 0 7ه یپا
 5V Power(50 mA max)+ 18ه یپا  TMDS data 0 shield 8ه یپا
  +TMDS clock 10ه یپا Hot Plog Detect(1.3)/HEC Data+ (1.4) 19ه یپا  -TMDS data 0 9ه یپا
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با  2/1تا   0/1HDMIوجود دارد. نسخه  يدتریجد يها نسخه يریتصو يها گنالیزات و سیت تجهیفکیش یبا افزا

 CEA-861-Eبا استاندارد    4/1HDMIو  CEA-861-Dبا استاندارد    3/1HDMI، نسخه  EIA/CEA-861-Bاستاندارد  

انس کت و فریب 24و  20، 16را با رزولوشن  PCMتال یجید یگنال صوتیان انتقال سکام HDMIابل کنند. ک  یار مک

 4/1 يها را دارد. در نسخه kHz192و kHz4 ،kHz176 ،kHz96 ،kHz 2/88 ،kHz48، kHz1/44 ،kHz32 ينمونه بردار

رنده یگنال مانند گیتور به منبع سیان برگرداندن صدا از مانکه امکز دارند یرا ن ARC1ان برگشت صدا کو بعد از آن ام

گنال یارسال سان کام HEC3 ين با استفاده از فناوریچن ه دارد. همکشب يا ارسال رویرا جهت ضبط  2ریصدا و تصو

   ه بهکاست  CEC 4 يفناور HDMIابل کگر یانات دکند. از جمله امک یفراهم م IP-Basedه کشب ير و صدا را رویتصو

ننده فرمان ک نترلکدستگاه  یکا ینترل از راه دور ک یکدستگاه مرتبط به هم را با استفاده از  15توان تا  یله آن میوس

 )6-8(و جدول HDMIمختلف اتصال  يها له نسخهیر قابل انتقال به وسیتصو يها گنالیمشخصات س )6-8(داد. جدول 

 دهد. یرا نشان م HDMIدتر اتصال یجد يها شده به نسخه انات اضافهکام

 HDMIمختلف اتصال  يها له نسخهیر قابل انتقال به وسیتصو يها گنالیمشخصات س  -  6 -   8 جدول 

 HDMIنسخه  ریفرمت تصو
 HDMI 1.0-1.1 HDMI 1.2-1.2a HDMI 1.3-1.4b HDMI2.0-2.0b HDMI 2.1 (HZ)ينرخ بازساز ر یوضوح تصو

720P 

30/25      
60/50      
120/100 ×     

1080P 

30/25      
60/50      
120/100 × ×    

240 × × ×   

1440P 

30/25 ×     
60/50 × ×    
120/100 × × ×   

240 × × × ×  

4K 

30/25 × ×    
60/50 × × ×   
120/100 × × × ×  

8K 

30/25 × × × ×  
60/50 × × × ×  
120/100 × × × ×  

 

                                                            
1 Audio return Channel 
2 AV Receiver 
3 HDMI Ethernet Channel 
4 Costumer Electronic Control 
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 HDMIدتر اتصال یجد يها شده به نسخه انات اضافهکام  -  7 -   8 جدول 

 اناتکام
 HDMI يها نسخه

1 1/1 2/1-a 2/1  3/1-a 3/1  4/1-b4/1  0/2- b0/2 1/2 
Full HD Blu-ray Disc and HD DVD video بله بله بله بله بله بله بله 

 Consumer Electronic Control (CEC) بله بله بله بله بله بله بله 
DVD-Audio بله بله بله بله بله بله ریخ 

Super Audio CD (DSD) بله بله بله بله بله ریخ ریخ 
Auto lip-sync بله بله بله بله ریخ ریخ ریخ 

Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio 
bitstream capable 

 بله بله بله بله ریخ ریخ ریخ

Updated list of CEC commands بله بله بله بله ریخ ریخ ریخ 
3D video بله بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ 

Ethernet channel (100 Mbits/s) بله بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ 
Audio return channel (ARC) بله بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ 

4 audio streams بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 
2 video streams (Dual View) بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 

Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 
Static HDR(HDR Static metadata) بله بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 

Dynamic HDR (HDR dynamic metadata) بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 
Enhanced Audio Return Channel (eARc) بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 

Variable Refresh Rate (VRR) بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 
Quick Media Switching (QMS) بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 
Quick Frame Transport(QFT) بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 

Auto Low Latency Mode (ALLM) بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 
VESA DSC 1.2a بله ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ 

 

  DP1و یدیگنال ویاتصال س  - 6 - 3 - 6 - 8

و اطالعات  USBتال به همراه یجیصدا و تصور دگنال یاست و جهت انتقال س HDMIابل که به یشب DPگنال یاتصال س

ن اتصال یگنال صدا در ایاست. س ه و استاندارد شدهیارا VESA2له موسسه ین اتصال به وسیاست. ا شده یگر طراحید

ضامن و قفل جهت  ين دارایچن ه است و همیپا 20 يت آن داراکو منتقل شود. سو یبانیپشت kHz192/bit24 تواند تا یم

 یمختلف يها نسخه ين اتصال دارایوجود ندارد). ا HDMIت کت در سوین قابلی. (ااستاز جدا شدن نا خواسته  يریجلوگ

ر یگنال تصویا سه سیان ارسال دو کد امیجد يها ن در نسخهیچن ند. همک  یان ارتباط دوطرفه را فراهم مکبوده و ام

) Hz60@)8640×15360  تیفکیش با یصفحه نما یکر یگنال تصویتواند س یم DP 0/2ز وجود دارد. نسخهیزمان ن هم

K16 تیفکیش با یدو صفحه نما يها گنالیان ارسال سکن امیچن ، همندکرا منتقل Hz120@)4320×7680 (K8  را

                                                            
1 Display Port 
2 Video Electronics Standard Association 
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جهت  1يا رهیوابسته به هم با روش زنج ریغ يویدیگنال ویت انتقال چند سیقابل DPها در درگاه   شرفتیدارد. از جمله پ

 يها هیاربرد پاکنام و  )8-8(و جدول DP  تکچند نمونه سو) 29-8(ل کشتور است. یو به چند مانیدیگنال ویانتقال س

 دهد. یرا نشان م DPت کسو

     

  DPت کچند نمونه سو   - 29 - 8 شکل

 

  DP تکسو يها هیپاشماره    - 30 - 8 شکل

 DPت کسو يها هیاربرد پاکنام و   -  8 -   8 جدول 
 اربردک نام HDMIه یشماره پا
 ML_Lane 0 (p)[a] Lane 0 (positive) 1ه یپا
 GND Ground 2ه یپا
 ML_Lane 0 (n)[a] Lane 0 (negative) 3ه یپا
 ML_Lane 1 (p)[a] Lane 1 (positive) 4ه یپا
 GND Ground 5ه یپا
 ML_Lane 1 (n)[a] Lane 1 (negative) 6ه یپا
 ML_Lane 2 (p)[a] Lane 2 (positive) 7ه یپا
 GND Ground 8ه یپا
 ML_Lane 2 (n)[a] Lane 2 (negative) 9ه یپا
 ML_Lane 3 (p)[a] Lane 3 (positive) 10ه یپا
 GND Ground 11ه یپا
 ML_Lane 3 (n)[a] Lane 3 (negative) 12هیپا
 CONFIG1 Connected to ground[b] 13ه یپا
 CONFIG2 Connected to ground[b] 14ه یپا
 AUX CH (p) Auxiliary channel  (positive) 15ه یپا
 GND Ground 16ه یپا
 AUX CH (n) Auxiliary channel (negative) 17ه یپا
 Hot plog Hot plog Detect 18ه یپا
 Return Return for power 19ه یپا
 DP_ PWR Power for connector(3.3 V 500 mA) 20ه یپا

                                                            
1 Daisy-Chain 



ناد
ل است

ر قاب
 غی

س
 نوی

ش
پی

 
 

شتم  27/04/1401 نفرانسک يهازات سالنیتجه :فصل ه
 

521 

 يها مدل یتر در برخ شیه بکه است یپا 20 ياست و مانند آن دارا DPت کشده سو  کوچکمدل  mini-DPت کسو

ت کچند نمونه سو )31-8(لکشاست.  ر نشدهیفراگ DPوت کمانند س یرود ول یار مکبه  کوچک يها تاپ و دستگاه لپ

mini DP ت کسو يها هیاربرد پاکنام و  )9-8(جدول  و آن ابعاد وmini DP دهد یرا نشان م. 

 

  mini DPت کچند نمونه سو   - 31 - 8 شکل

 

 

  mini DP تکسو يها هیپا   - 32 - 8 شکل

 mini DP تکسو يها هیپا اربردک و نام  -  9 -   8 جدول 

 اربردک نام HDMIه یشماره پا
 GND Ground 1ه یپا
 Hot Plog Detect Hot Plog Detect 2ه یپا
 ML_Lane 0 (p) Lane 0 (positive) 3ه یپا
 CONFIG1 CONFIG1 4ه یپا
 ML_Lane 0 (n) Lane 0 (negative) 5ه یپا
 CONFIG2 CONFIG2 6ه یپا
 GND Ground 7ه یپا
 GND Ground 8ه یپا
 ML_Lane 1 (p) Lane 1 (positive) 9ه یپا
 ML_Lane 3 (p) Lane 3 (positive) 10ه یپا
 ML_Lane 1 (n) Lane 1 (negative) 11ه یپا
 ML_Lane 3 (n) Lane 3 (negative) 12هیپا
 GND Ground 13ه یپا
 GND Ground 14ه یپا
 ML_Lane 2 (p) Lane 2 (positive) 15ه یپا
 AUX_CH (p) Auxiliary channel (positive) 16ه یپا
 ML_Lane 2 (n) Lane 2 (negative) 17ه یپا
 AUX_ CH (n) Auxiliary channel (negative) 18ه یپا
 GND Ground 19ه یپا
 DP_ PWR Power for connector 20ه یپا
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  ینترلکاتصاالت   - 7 - 3 - 6 - 8

ه از آن جمله کشود  یاستفاده م یمختلف يها لکر از اتصاالت و پروتیپخش تصو يها نترل فرمان به دستگاهکجهت 

ها و اتصاالت   تکسو يدارا یکه هرکنام برد  RS، 422 RS، 485-RS ،IR ،ETHERNET ،USB-232توان از یم

 مخصوص با در نظر گرفتن طول مجاز استفاده شود.ابل کد از یبا یکهر يمخصوص به خود بوده و برا

  يریزات تصویتجه  - 7 - 8

ن یشود. ا یمختلف استفاده م يریزات پخش تصوینفرانس از تجهکسالن  یکدر  يریش اطالعات تصویجهت نما

، يگذار ینیل انواع سیاز از قبیمورد ن يها رساختیشده و الزم است ز یف و طراحیزات بسته به مشخصات پروژه تعریتجه

د یمعتبر و خر يح، استفاده از استانداردهایصح یمناسب اجرا شود. طراح يها هیو نصب پا یشک ابلک، يگذار لوله

 دارد. ییت باالینفرانس اهمکسالن  یک یزات مناسب در طراحیتجه

  1تورکتا پروژیا دیو یدیو  - 1 - 7 - 8

و یدیا ویتور کتا پروژیر دیدستگاه پخش تصونفرانس، ک يها مورد استفاده در سالن يگرها شین نمایاربردترکاز پر  یکی

مجموعه  یکو  يله منبع و اشعه نوریافت و به وسیدر يعنوان ورود ر را بهیگنال تصوین دستگاه انواع سیتور است. اکپروژ

، LCD3مانند  یمختلف يها ر از روشید تصویتور جهت تولکو پروژیدیو يها دستگاه دهد. یش میپرده، نما يلنز بر رو

DLP, LCoS, LED تورها کتا پروژیاربرد و مشخصات خاص خود را دارد. از جمله محاسن دک یکه هرکند ک  یاستفاده م

 یکمورد استفاده در  يتورهاکو پروژیدیو یر با ابعاد بزرگ است. مشخصات فنیجاد تصویت ایدستگاه و قابل کوچکابعاد 

و یدیو يها از دستگاه یر سازگار باشد. برخیگنال تصویس يد با مشخصات و استانداردهایش بایا هماینفرانس کسالن 

تور مورد کو پروژیدیو يریپذ  کیکثر تفکل اطالع از حداین دلیند به همک  ینم یبانیباال را پشت يریپذ  کیکتور تفکپروژ

    ییروشنارد شدت ید مورد توجه قرارگیه هنگام انتخاب دستگاه باک يگریت است. پارامتر دیاهم ياستفاده دارا

(ANSI-Lumen) يش است. داشتن ورودین ابعاد صفحه نمایچن از در سالن و همیآن با توجه به شدت نور مورد ن 

 يها تور در سالنکو پروژیدیو يها رد. معموال دستگاهید مد نظر طراح قرار گیز بایگنال مورد استفاده در طرح نیس

رد. فاصله نصب دستگاه از یگ  یز قرار میم يها دستگاه بر رو  لنسا یشود و در برخ ینصب م ینفرانس به صورت سقفک

از در یمورد ن يها ابلکها و  رساختید زیدست آمده و با پرده با توجه به ابعاد پرده و جدول موجود در دفترچه راهنما به

 کخن يتور از فن براکپروژو یدیو يها ل وجود المپ با حرارت باال در دستگاهیه شود. به دلیدستگاه تعب يریمحل قرارگ

بل  یه بر حسب دسکفن دستگاه است  يدستگاه، شدت صدا ياز پارامترها یکیشود.  یردن المپ و دستگاه استفاده مک

(dB) د برق دستگاه قطع یشدن المپ نبا کار فن تا خنکل ادامه یردن دستگاه به دلکشود. پس از خاموش  یمشخص م

از  یکیز یب برسد. طول عمر المپ نین است به آن آسکافته و ممیاهش کگاه صورت طول عمر دستن یار یشود در غ
                                                            

1 Data/Video Projector 
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رد کارکه مدت زمان کشود  یه میمر تعبیتا یکتور است. اغلب در داخل دستگاه کو پرویدیو يها مهم دستگاه يپارامترها

  لکشها است.  ر مدلیاز ساتر  یطوالن يزریو ل LED يها ند. معموال طول عمر المپ در مدلک  یم يریگ المپ را اندازه

تور کو پروژیدینمونه جدول فاصله و یک )10-8( تور و جدولکو پروژیدینمونه ابعاد مختلف پرده و فاصله و یک )8-33(

 دهد. یمتناسب با ابعاد پرده را نشان م

 

 تورکو پروژیدینمونه ابعاد مختلف پرده و فاصله و یک   - 33 - 8 شکل

 تورکپروژ ویدیو فاصله و پرده مختلف ابعاد جدول نمونه یک  -  10 -   8 جدول 

 شیابعاد پرده نما
 تورها کو پروژیدیفاصله و

)mm( 
ن ین/باالتریتر نییپا

 ت لنزیموقع
 )mm( 

 قطر
 )mm( 

 ارتفاع
 )mm( 

 عرض
 )mm( 

ثر کحداقل فاصله با حدا
 یینما بزرگ

 متوسط
ثر فاصله با حداقل کحدا

 یینما بزرگ
1016 498 886 1013 1165 1316 25 
1270 623 1107 1266 1456 1646 31 
1524 747 1328 1519 1747 1975 37 
1778 872 1550 1772 2038 2304 44 
2032 996 1771 2025 2329 2633 50 
2286 1121 1992 2278 2620 2962 56 

 است. 16:9 تورکو پروژیدیو رین تصویچن ر پرده و همینسبت تصو
 

 

 ابعاد پردهتور متناسب با کو پروژیدینمونه فاصله و یک   - 34 - 8 شکل
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  1شیپرده نما  - 2 - 7 - 8

 كشود و در دو نوع ثابت و متحر یتور استفاده مکو پروژیدیشده توسط دستگاه و دیر تولیش تصویش جهت نمایپرده نما

ثابت  يها گر است. در مدلیبر گالس و انواع دیل)، فاینی(و یکشود. جنس آن اغلب از انواع پارچه، پالست یساخته م

 3یو دست 2به دو گونه موتوردار كمتحر يها شود. مدل ینصب م يم فلزیفر یک يقطعات پرده به هم دوخته شده و بر رو

ا با دست، باز و بسته یله موتور یده شده و به وسیچیاستوانه پ یک، پرده به دور كمتحر يها شود. در مدل یم میتقس

اندازه پرده بر  کوچک يها   شود. در پرده یان میطول و عرض بر حسب متر بشود. ابعاد پرده معموال به صورت دو عدد  یم

، 4:3ر مانند یگنال تصویر آن است. نسبت ابعاد پرده متناسب با سین عدد اندازه قطر تصویه اکشود  یم   انینچ بیحسب ا

زان یگر م انیآن است و ب 4نیا گیاس نور کب انعیش ضرینما يها از مشخصات پرده یکیشود.  یانتخاب م 16:10،  16:9

ربنات کا یم یمشابه از جنس سولفات بار كبلو یکده از یسه با نور باز تابیزان در مقاین میشده از پرده است. ا سکنور منع

شن کز صفحه هم امتداد محور پروجکن در مریگ يریگ شود. اندازه یده میسنج یکبرابر  یم در استاندارد صنعتیزیمن

ننده در ید و با قرار گرفتن بیآ  یدست م به یمحور اصل يپرده در وسط پرده بر رو یکن ین عدد گیتر شیشود. ب یانجام م

گر یابد. پارامتر دی  یش میزان بازتابش نور افزاین میش عدد گیابد. با افزای  یاهش مکن یمقدار گ یخارج از محور اصل

زان بازتابش و یش مینما يها شود. در صفحه یان میدرجه به بر حسب کاست  5دیه دیش زاوینما يها پرده یمشخصات فن

 يا هیابد زاوی  یاهش مک ییها روشنا نارهکد از یه دیش زاویبا افزا یتر بوده ول شیپرده ب ير در وسط و روبرویتصو ییروشنا

ه ین را زاوه آکشود  یده مید مناسب نامیه دیثر زاوکن وسط صفحه برسد حدای% گ50ش به ین صفحه نمایزان گیه مک

 يها  دهد در پرده یپرده را نشان م ید مختلف نسبت به محور اصلید يایزوا )35-8(لکنامند. ش  یز میبهره ن مید نید

ن بردن پرده متناسب با ییو پا باال يدهایلکابل مناسب جهت اتصال به کابل برق جهت موتور و ک یکد یموتوردار با

باز و  يم برایس ینترل بکموتوردار از مدار  يها نظر گرفته شود. اغلب در پردهدستور العمل سازنده در سمت مناسب در 

 دهد. یرا نشان م یو برق یتور دستکو پروژیدیچند نمونه پرده و )36-8(لکش  شود. یرده آن استفاده مکبسته 

 

  ید مختلف نسبت به محور اصلید يایزوا   - 35 - 8 شکل

                                                            
1 Screen 
2 Motorize Screen 
3 Manual Screen 
4 Gain 
5 Viewing Angle 
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 يواریموتوردار د یپرده برق                         يوارید یپرده دست ستاده                    یا یپرده دست
 یو برق یتور دستکو پروژیدیچند نمونه پرده و   - 36 - 8 شکل

  تورکو پروژیدیو يها هیپا  - 3 - 7 - 8

از به هم خوردن  يریار موجب جلوگکن یشوند. ا یسقف نصب م يتورها بر روکنفرانس اغلب پروژک يها در سالن

 یه سقفیشود. پا ینندگان مید بیه دین مانع از قرار گرفتن دستگاه در زاویچن تور شده و همکه پخش پروژیمات و زاویتنظ

تور را داشته باشد. الزم است دستگاه کو پروژیدیه و ویه تحمل وزن پاک شودبخش ثابت سقف متصل  یکد به یبا

ا ی ییبایل زینفرانس به دالک يها از سالن یه وصل شود. در برخیتور متناسب با دستور العمل سازنده به پاکپروژ

از داخل سقف  يبه صورت آسانسور كه متحریپا یک يتور هنگام استفاده بر روکو پروژیدیگر دستگاه وید يها  تیمحدود

 یانکت میموقع یکمات دستگاه یاز به هم خوردن تنظ يرین آمدن به منظور جلوگیید پس از پایه باید. پایآ  یرون میب

 دهد. یرا نشان م یتور ثابت و برقکو پروژیدیه پرده ویچند نمونه پا )37-8( لکرد. شیشده قرار بگ میش تنظیثابت و از پ

  

 
 یبرق كتور متحرکو پروژیدیه ویدو نمونه پا ثابت یتور سقفکو پروژیدیه ویپا

 یتور ثابت و برقکو پروژیدیه پرده ویچند نمونه پا   - 37 - 8 شکل
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  ثابت 1گر شینما  - 4 - 7 - 8

به صورت  يگریو انواع د LED, LCD, PLASMA يگرها شیر از نمایش اطالعات تصوینمانفرانس جهت ک يها در سالن

ها و  یز و صندلیدمان میبه چ یگرها بستگ شین نمایشود. اندازه، تعداد و محل نصب ا ینصب ثابت استفاده م

و مناسب  یافکد یه دنندگان در جلسک تکه تمام شرکشود  یطراح يا  د به گونهیسالن دارد و با يمعمار يها تیمحدود

 کوچکگر  شینما یک یهر صندل يجلسات به ازا يها از سالن یموجود داشته باشند. در برخ يگرها شیاز نما یکیبه 

نندگان ک تکتمام شر يو مناسب برا یافکد یرغم د ین روش علیرد. ایگ  یز قرار میم يانه بر رویرا يگرها شیمانند نما

تر   گر بزرگ شینما یکهر چند نفر  يها به ازا  از سالن یگر شود. در برخید یکافراد نسبت به  یافکد ین است مانع دکمم

ند تا همه کسان را پخش یک يریگنال تصویگرها، س شیشود. الزم است تمام نما یوار مقابل نصب میا دی/در وسط و

 ینفرانسکستم یس يها از دستگاه یبرخ سان داشته باشند.یکرا به صورت  يریدن اطالعات تصویان دکنندگان امک تکشر

 ر است.یجهت پخش تصو کوچکگر  شینما یک يه خود دارایدر پا

  كمتحر يگرها شینما  - 5 - 7 - 8

 يها از سالن یشود در برخ یگرها استفاده نم شیه از نماک ینندگان در مواقعک تکد مناسب شریه دین زاویبه منظور تام

ا به ی یگر به طور دست شیها صفحه نما ن نوع دستگاهیشود. در ا یاستفاده م ییشوکا ی كمتحر يگرها شینفرانس از نماک

تور یمان كه متحریگر و پا شیچند نمونه نما )38-8( لکرد. در شیگ  یز قرار میدر داخل م ییشوکله موتور به صورت یوس

 است. نشان داده شده

 
  

 توریمان كه متحریگر و پا شیچند نمونه نما    - 38 - 8 شکل

  PTZ2 يها نیدورب  - 6 - 7 - 8

ت باال به صورت نصب یفکیبا  كمتحر يا حرفه يها نینفرانس اغلب از دوربک يها از جلسات در سالن يربرداریجهت تصو

ر با عنوان یتصو 5ان زومکو ام 4يت عمودک، حر 3یافق یتکت حریها با توجه به سه قابل  نین دوربیشود. ا یثابت استفاده م

PTZ ه الزم است در هنگام کشود  یساخته م یر متفاوتیت تصویفکی يبا استانداردهاها   نین دوربیشود. ا یده مینام

                                                            
1 Monitor 
2 Pan, Tilt, Zoom 
3 Pan 
4 Tilt 
5 Zoom 
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ن حافظه یچند يها اغلب دارا  نین دوربینفرانس استفاده شود. اکت مد نظر در سالن یفکین سازگار با یاز دورب یطراح

ان کن امیچن شود و هم یره میو زوم در آن ذخ يریه تصوین از نظر زاویدورب یانکت میمات و موقعیه تنظکهستند 

و  يواری، دیها اغلب به صورت سقف نین دوربیگر را دارد. اید يریبه نقطه تصو يرینقطه تصو یکت از کحر يزیر برنامه

 يها تیها و محدود یدمان صندلیننده، چک تکها بسته به ابعاد، تعداد شر نینصب شده و تعداد و محل نصب دورب يزیروم

ت یفکیه و ینندگان در جلسه با زاوک  تکر همه شریان گرفتن تصوکد امیها با  نیدورب یلکشود. به طور  یانتخاب م يمعمار

شود.  یننده مخصوص انجام مک نترلکله دستگاه یاغلب به وس PTZ يها نیمات دوربینترل و تنظکمناسب را داشته باشد. 

 دهد. یرا نشان م PTZن یچند نمونه دورب )39-8(ل کش

    
 PTZن یچند نمونه دورب   - 39 - 8 شکل

  PTZن یدورب يها نندهک نترلک  - 7 - 7 - 8

ن یب یل ارتباطکابل و پروتکشود. نوع  ین استفاده میجهت فرمان دادن به دورب PTZن یننده دوربک نترلکاز دستگاه 

ل یال از قبیسر يها  لکساده از پروت يها شود. در مدل یالعمل سازنده انتخاب م ها متناسب با دستور  نیننده و دوربک نترلک

422-RS  485و-RS تکه و سوکابل شبکله یبه وس ینترلک يها د فرمانیجد يها مدل یشود و در برخ یاستفاده م  

45-RJ  مختلف  يها  نترلکها و   مهکد يننده داراک نترلکشود. دستگاه  ین منتقل میه به دوربکچ شبییق سویاز طر

 )40-8(لکن را دارد. شیدورب 1در حافظه یانکت میردن موقعکره یان ذخکن است و امیم دوربیت دادن و تنظکجهت حر

 دهد. یرا نشان م PTZن یننده دوربک نترلکچند نمونه 

   
 PTZن یننده دوربک نترلکچند نمونه    - 40 - 8 شکل

  ریتصو يچرهاییو سویدیسرها و ویکم  - 8 - 7 - 8

ر یتصو يسرهایکا میچرها ییمختلف از سو يریا منابع تصوین ین دوربین چندیر از بیگنال تصویبه منظور انتخاب س

است.  ییویدیگنال ویو نوع س يها  يا تعداد ورودیانال کها تعداد  ن دستگاهیاز مشخصات مهم ا یکیشود.  یاستفاده م

ن مربوطه را یر دوربیسر تصویکله میمات مناسب قرار داده و به وسیه و تنظیها را در زاو  نیربردار ابتدا دوربیا تصویاپراتور 

                                                            
1 Preset 
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 يها  تواند با جلوه یگر مین دین به دوربیدورب یکاز  یر خروجیتصو ییند. جا به جاک  یا پخش انتخاب می/وجهت ضبط 

مختلف  يها  یخروج ير اغلب دارایچر تصوییسر و سویکم يها ر مختلف باشد. دستگاهیتصاو 2ردنکا مخلوط ی 1يریتصو

ر است. معموال در یان پذکخل دستگاه امان ضبط در داکها ام مدل یر است و در برخیجهت ضبط و پخش تصو

سر یکاز م يا اربرد حرفهکدر  یز وجود دارد ولیگنال صدا نیجهت انتخاب س یصوت کوچکسر یکم یکر یتصو يسرهایکم

 دهد. یرا نشان م يریچر تصوییسر و سویکچند مدل م) 40-8( لکشود. ش یمجزا استفاده م يصدا

   
 

 يریچر تصوییسر و سویکچند مدل م   - 41 - 8 شکل

  3ریار تصوکننده خودک ستم دنبالیس  - 9 - 7 - 8

 PTZ يها نیو دورب يربرداریستم تصوید از سیر جلسه بایاز به ضبط و پخش تصوینفرانس در صورت نک يها در سالن

ستم انتخاب و یار توسط سکا به صورت خودیتوسط اپراتور  یا به صورت دستیها   نین صورت دوربیاستفاده شود. در ا

ه سخنران در حال کنسول فعال را کشامل آدرس  يدک ینفرانسک یستم صوتیار سکحالت خودشود. در  یم میتنظ

ش یمات از پیبر اساس تنظ یافتید درکستم متناسب با ین سیفرستد. ا  یر مینترل تصوکستم یصحبت است به س

مات یه و تنظیدر آن زاون یرده و دوربکسخنران دارد را انتخاب  یه مناسب نسبت به صندلیه زاوک ینیشده دورب انجام

گو در جلسه در  ر همان سخنیگنال تصویس ینفرانسکروفن یکنسول مکن صورت با فعال شدن هر یرد. به ایگ  یقرار م

به صورت  ینفرانسک يها ستمیاز س یار در برخکخود یابیستم ردیرد. سیگ  یا پخش قرار می/ر جهت ضبط ویتصو یخروج

مختلف به صورت جداگانه و به  يها  نیان استفاده از دروبکل امیتر به دل يا  حرفه يها در مدل یپارچه قرار دارد ول یک

 یک ياگرام و اتصاالت اجزاید كبلو) 42-8( لکشود. ش یار گرفته مکمخصوص به  يافزارها افزار و نرم له سختیوس

 دهد. یرا نشان م يریننده تصوک زات دنبالیبا تجه ینفرانسکستم یس

                                                            
1 Effect 
2 Mix 
3 Auto Tracking 
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 يریننده تصوک زات دنبالیبا تجه ینفرانسکستم یس یکاگرام و اتصاالت اجزاء ید كبلو   - 42 - 8 شکل

  1يریدهنده تصو گسترش يها دستگاه  - 10 - 7 - 8

ز حاصل از یاهش نوکن یچن و هم HDMIو  VGAل یر از قبیانتقال تصو يها ابلکابل در کت طول یبا توجه به محدود

رنده هستند، یدو بخش فرستنده و گ يها دارا ن دستگاهیشود. ا یدهنده استفاده م گسترش يها ها از دستگاه ابلکطول 

شود. دستگاه  یافت میرنده دریگنال در مقصد از دستگاه گیدر مبدأ به بخش فرستنده وصل شده و س ییدویگنال ویس

ا ی يبر نوریا فی 6CATا ی 5CATه کابل شبکق یرده و از طرکل یتال تبدیجیرا به د يگنال آنالوگ ورودیفرستنده س

ه یمنبع تغذ يرنده و فرستنده دارایگ يها اغلب دستگاه  ند.ک  یرنده منتقل میم به دستگاه گیس یه بکو شب ییویامواج راد

از  یشود. در برخ ین میتام USBو  HDMIق پورت یه دستگاه از طریساده تغذ يها مدل یهستند و در برخ یخارج

ن است از کمم   شود. بسته به مدل دستگاه یزمان انجام م انال همکا چند ی/گنال به صورت دو طرفه ویها انتقال س دستگاه

و در  2گنال به صورت نقطه به نقطهیساده انتقال س يها شود. در مدل  رنده استفاده ین فرستنده و گیابل بکا دو ی یک

سه نمونه دستگاه  )43-8(لکششود.  یپر سرعت انجام م يوتریامپکه کق شبیشرفته انتقال از طریپ يها مدل

 دهد. یرا نشان م DPو HDMI ، VGA ییویدیدهنده و گسترش
 

  

                                                            
1 Video Extenders 
2 Point to Point 
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  DPو HDMI ، VGA ییویدیدهنده و سه نمونه دستگاه گسترش    - 43 - 8 شکل

  1ویدیگنال ویننده سک میتقس  - 11 - 7 - 8

زمان از چند  چند دستگاه متصل شود، مانند استفاده هم ير به ورودیگنال تصویس یخروج یکه الزم است ک يدر موارد

ها بسته به نوع  ن دستگاهیشود. ا یو استفاده میدیگنال ویننده سک میتقس يها تور از دستگاهکو پروژیدیا ویر یتور تصویمان

گر  انیدستگاه ب   انالکبوده و تعداد  ییدویو يها گنالیر سیو سا Composite ،VGA ،HDMIانواع  يو دارایدیگنال ویس

 دهد. یرا نشان م HDMI و VGA ییویدیننده وک میدو نمونه دستگاه تقس )44-8( لکشآن است.  یتعداد خروج

  
 HDMI و VGA ییویدیننده وک میدو نمونه دستگاه تقس   - 44 - 8 شکل

  )RTSP( 2یزمان واقع يساز انیل جرکپروت   - 12 - 7 - 8

 يه براکانتقال است  يها هکر شبیا ساینترنت یاه کشبتحت ل کپروت کی) RTSP( یزمان واقع يساز انیل جرکپروت

،  Play, Pause, FFلین از قبیو فرام و صدا ویدیو ،یتعامل يها مانند رسانه  4يا اطالعات چند رسانه 3یانتقال زمان واقع

RW  اطالعات  انیاطالعات و انتقال جر يس، بسته بندکپل یان مالتکها ام لکن پروتیرود. ا یار مکبه  يافزار نرمدر سطح

 انیجر يها رسانه ينترل سرورهاک ياو ارتباطات بر یسرگرم يها ستمیدر س RTSP ند.ک  یفراهم م 5یانیرا در نقاط پا

 يسرورها انیشود. مشتر یاستفاده م یانینقاط پا نینترل جلسات رسانه بکو  جادیا يل براکپروت نیشود. ا یاستفاده م

در  ویدی(و يرسانه از سرور به مشتر انینترل بالدرنگ جرک لیتسه يرا براث کمانند پخش، ضبط و م یرسانه دستورات

 نند.ک یبه سرور (ضبط صدا) صادر م ياز مشتر ای) 6صورت تقاضا

                                                            
1 Video Splitter 
2 Real Time Streaming Protocol 
3 Real Time 
4 Multimedia 
5 Endpoints 
6 VOD: Video on-Demand 
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  1تالیجید يراهنما يگرها شینما  - 13 - 7 - 8

ا چند ی یکها دارد و از   ها و فروشگاه ، رستورانيادار يز تجارکبزرگ، مرا يها در ساختمان یعیاربرد وسکها  ن دستگاهیا

شوند.  ینفرانس نصب مک يها رون سالنیراهنما معموال در ب يگرها شیشود. نما یل مکیش اطالعات تشیتور جهت نمایمان

 يها طبقات و مدل یا البیبه ساختمان  يورود ینگ و البکیمانند پار یعموم يمعموال در ابعاد بزرگتر در فضاها

ه کا تحت شبی/و یتورها به صورت دستین مانیا شود. یبه سالن نصب م يورود يتر اغلب در پشت درها کوچک

ل زمان شروع و زمان ینفرانس از قبک يها ا سالنیا برنامه سالن یبوده و  اطالعات جلسه  يزیر قابل برنامه يوتریامپک

ها  . هدف از آندیآ یش در میا موضوع مورد بحث به نمای/ا سخنرانان ویا نام سخنران یان جلسه، موضع جلسه یپا

نفرانس کا ید سالن جلسه یبزرگ شامل چند يها ن به سالن و جلسه مورد نظر است. در مجموعهیمراجع ییراهنما

 )45-8(لکار مهم است. شیراهنما بس يگرها شی، وجود نمایاضاف ياز تداخل ترددها يریجلوگ يها برا استفاده از آن

 است. داده شدهگر اطالعات نشان  شیچند نمونه دستگاه نما

 

 
 

  گر اطالعات شیچند نمونه دستگاه نما   - 45 - 8 شکل

  ییویدیزات ضبط و پخش ویتجه  - 14 - 7 - 8

آنالوگ  يها شود. در مدل یر استفاده میننده تصوک ضبط يها ر جلسه از دستگاهیضبط تصاو ينفرانس براک يها در سالن

 يها کسید ير بر رویگنال تصویتال سیجید يها شود. در دستگاه یضبط م یسینوار مغناط ير بر رویگنال تصویاغلب س

DVDیکیترونکال يها و حافظه سخت يها کسی، د SSD شود. یره و ضبط میذخ 

  VTR 2 ییویدیدستگاه ضبط و پخش نوار و  - 1 - 14 - 7 - 8

 ییویاستود يها ستمیرد در سک یاستفاده م یسیه از نوار مغناطکر آنالوگ یضبط و پخش تصو يها در گذشته دستگاه

ها  ن دستگاهیاست بود. ازجمله اکو  یسیمغناط يه شامل انواع مختلف نوارهاکع داشت یاربرد وسک یو خانگ يا حرفه

، Betamaxاست ک، VHS-Cاست ک،  VHSاست ک، Betacamاست ک، U-maticاست ک، VTRباز  يتوان از نوارها یم

 نام برد. 8Hiاست کو  mm8Videoاست ک
                                                            

1 Digital Signage 
2 Video Tape Recorder 
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  DVاست کدستگاه ضبط و پخش نوار   - 2 - 14 - 7 - 8

           و  525NTSC-60 ستمیان ضبط سکو ام 61834 مطابق با استاندارد  DV1ییویدیاست وکنوار  يها دستگاه

50-625PAL  است کستم یشود. در س یتال ساخته میجید ییویدیگنال ویضبط و پخش س يبرا یسینوار مغناط يرو

DV است کشود. در  یفشرده ضبط م ریگنال صوت به صورت غیو بصورت فشرده شده و سیدیگنال ویسDV نوار  يپهنا

ن یتر کوچکشود.  یگوناگون ساخته م يها ياربرکدر چهار اندازه مختلف جهت  DV ییدویاست وکمتر است.   یلیم 35/6

مورد  کوچک يبردار لمیف يها نیتر در دورب شیمتر بوده و ب  یلیم 66×48×2/12ابعاد  يه داراکاست  miniDVمدل 

متر   یلیم 1/12×78×6/14است بزرگ به ابعاد کمتر،   یلیم 5/97×5/64×6/14است متوسط به ابعاد کرد. یگ  یاستفاده قرار م

 يها مدل يدارا DV ییویدیو ين نوع نوارهایشود. ا یمتر ساخته م  یلیم 172×102×6/14بزرگ به ابعاد  یلیاست خکو 

 ياحرفه ياربردهاکه جهت کاست  DVCPRO DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCAM, SDLل یاز قب یمختلف

 یجدول مشخصات فن) 11-8( جدولمختلف و  يهادر اندازه DV يها استکنمونه  )46-8( لکشود ش یساخته م

 دهد. یرا نشان م DVاست کمختلف  يها فرمت

 

  مختلف يها ه در انداز DV يها استکنمونه    - 46 - 8 شکل

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Digital Videos 
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      DVاست کمختلف  يها فرمت یجدول مشخصات فن  -  11 -   8 جدول 

 DVDفرمت 
 DV DVCAM DVCPRO 

  mm/sec 18.81 mm/sec 28.215 mm/sec 33.82 سرعت

 ثر بارکاست و حداک
miniDV : 80/120 min (SP/LP) 

hrs (SP/LP) 3.0/4.6 std: 
(4.6/6.9 hrs positive using 
DVACAM 184 min tape) 

mini DV : 40 min. 
std: 184 min. 

Small : 63 min. * 
std: 123 min./184 min 

 min. (SP/LP) minutes 184 80/120 نیثر بار دوربکحدا
minutes (AJ – D700/810);  63 

min. (AJ – D200/210); 123 
min. (AJ – D215); 184 

 یفشردگ
5:1 DVC-format DCT , intra-

frame; 25 Mbps video data 
rate 

5:1 DVC-format DCT , 
intra-frame; 25 Mbps 

video data rate 
5:1 DVC-format DCT , intra-

frame; 25 Mbps video data rate 

 ریوضوح تصو
(NTSC) 1  :1  :4 ، 480  ×720 
(PAL) 0  :2  :4 ، 576 ×720 

(NTSC) 1  :1  :4 ، 480  ×720 
(PAL) 0  :2  :4 ، 576 ×720 

(NTSC) 1  :1  :4 ، 480  ×720 
(PAL) 1  :1  :4 ، 576 ×720 

 ;2ch  48KHZ 16 bits ضبط صدا
4ch  32KHZ 12 bits; 

2ch  48KHZ 16 bits; 
4ch  32KHZ 12 bits; 2ch  48KHZ 16 bits; 

Small *  ازmini DV تر است. بزرگ 

 VCD1 ییویدیفشرده و کسیدستگاه ضبط و پخش د  - 3 - 14 - 7 - 8

جهت ضبط  VCDگنال صوت، فرمت یجهت ضبط س يمتر  یلیم 120فشرده  يها  کسیاربرد دکه و گسترش یپس از ارا

و نسبت  MPEG-1ها با فرمت   کسین دیر در ایتصو يه شد. فشرده سازیها ارا  کسین دیهم يبر رو ییویدیگنال ویس

گنال یاست. س kbit/s1150 و سرعت انتقال  (PAL/SECAM) 352×288و   (NTSC) 352×240و وضوح  4:3ر یتصو

 kbit/s244 و سرعت  kHz1/44انس کبا فر MPEG-1 Audio Layer II يساز فرمت فشرده يها دارا  کسین دیصوت در ا

 ل یتر از قب شرفتهیپ يها ر دارد. فرمتیان ضبط تصوکقه امیدق 80ت بوده و تا یمگابا 800ها تا   کسین دیت ایاست. ظرف

CD-I, XVCD, KVCD, DVCD, DVI, SVCD ها   کسین نوع دین اییوضوح پات و یفکیل یه به دلکاست  ه شدهیز اراین

 رد.یگ  یمورد استفاده قرار م يا  رحرفهیو غ یخانگ ياربردهاکدر 

  DVD-Video ينور کسید يو رویدیضبط و پخش و  - 4 - 14 - 7 - 8

ه کت یگا بایگ 5/8تر تا  شیت حافظه بیبا ظرف  DVD-Video يها کسید VCD  يها  کسیپس از توسعه استفاده از د

 H.262   کسین دیر در ایتصو يساز ساخته شد. فرمت فشرده یرا دارد جهت مصارف خانگساعت  4و تا یدیان ضبط وکام

، 352×576، 352×288 يها ت ضبط فرمتیاست و قابل Mbit/s8/9است و سرعت انتقال داده تا  MPEG-2 Part 2ا ی

م در یفر 97/29سل در یکپ 720×480، 704×480، 352×240ا ی/ه ویم در ثانیفر 25سل در یکپ 720×576، 704×576

 ,PCM, DTSفرمت يگنال صوت دارایرا دارد. س VCDبا  يت سازگاریقابل DVD-Video يها  کسیه دارد. دیثان

                                                            
1 Video CD 
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MPEG-1 Audio Layer II ا یDolby Digital (AC-3) يانس نمونه بردارکبوده و فر kHz48,  kHz96  را با وضوح

Bit16 ، Bit24 ند.ک  یم یبانیپشت 

  Blu-ray ينور کسیدستگاه ضبط و پخش د  - 5 - 14 - 7 - 8

دوطرفه،  GB50طرفه و  یک GB25ت یه با ظرفکهستند  ییویدیو يها  کسیافته دینوع توسعه  Blu-ray يها  کسید

ند. ک  یم یبانیرا پشت H.262/MPEG-2 Part 2, H.264/MPEG-4 AVC VC-1, H.265/HEVC  يفرمت فشرده ساز

ت یند. ظرفک  یره میه را ذخیم در ثانیفر 24سل و یکپ 1920×1080ر با وضوح تا یگنال تصوی، سکسین نوع دیا

 ,BD5, BD9  يها دتر فرمتیجد يها است. در مدل GB124تا  XL4و مدل  GB100تا  XL3مدل  يها  کسید

BDXL, IH-BD با وضوح  ییویدیر ویان ضبط تصاوکافته و امیز توسعه ینk4 است. جاد شدهیز این 

  تالیجیحافظه د يدستگاه ضبط و پخش رو  - 6 - 14 - 7 - 8

اد یع با حجم زیسر يها افته و استفاده از حافظهیش یتال افزایجیحجم اطالعات د ییویدیو يها گنالیت سیفکیش یبا افزا

از  يهاد مهین يها و حافظه 1سخت يها کسید يو رویدیضبط و يها ل استفاده از دستگاهین دلیاست. به هم شده يضرور

ل کشود. ش یمختلف ساخته و استفاده م يها  ياربرکها و  ها در مدل ن دستگاهیافته است. ایش یافزا SD, CF, SSDل یقب

 دهد. یرا نشان م HDD يتال رویجید يویدینمونه دستگاه ضبط و پخش و یک )8-47(

 

  HDD يتال رویجید يویدینمونه دستگاه ضبط و پخش و یک   - 47 - 8 شکل

  نفرانسکو یدیزات ویتجه  - 7 - 14 - 7 - 8

 ينترنت الزم است. برایبستر ا ينفرانس بر روکبا خارج از سالن  ییویدیارتباط و ينفرانس برقرارک يها از سالن یدر برخ

ن و یاز اغلب شامل دوربیافزار مورد ن شود. سخت ینفرانس در سالن استفاده مکو یدیانجام  و يبرا یزاتین منظور تجهیا

نفرانس کو یدیستم وینمونه سدو ) 48-8( لکر است. شیصدا و تصو يها گنالیس یو خروج يجهت ورود يزکدستگاه مر

 دهد. یرا نشان م

                                                            
1 Hard Disk 
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 نفرانسکو یدیستم ویدو نمونه س   - 48 - 8 شکل

  1ان رسانهیجر  - 8 - 14 - 7 - 8

ر از یل صدا و تصویا محتوا از قبیشامل انتقال هر نوع رسانه  3یان صوتیو جر 2يریان تصویل جریان رسانه از قبیجر انواع 

ل ین روش تحویم و برخط است. به اک يره سازیا ذخی يره سازیتال و بدون ذخیجیننده به صورت دک دیمنبع تول یک

 يها هکن روش شبیاربرد اکه اشاره به نوع انتقال دارد. از جمله کشود  یز گفته مین 5ان پخش زندهیا جری 4یزمان واقع

تال شده و یجید اتل به اطالعین روش ابتدا محتوا در مبدا تبدیاست. در ا ینترنتیا يها  يو باز یونیزی، تلوییوی، رادیتلفن

ابد و در مقصد مجددا به ی  ینترنت انتقال میبستر ا يشود سپس بر رو یم يو  فشرده ساز يدگذارکاهش حجم، کجهت 

و  MP3, Vorbism AAC, Ipus یصوت يها گنالیس يفشرده ساز يها شود. از جمله روش یل میه تبدیاول يمحتوا

 ,MP4, FLV, WebM, ASF يریو تصو یصوت يها گنالیو س H.264, HEVC, VP8, VP9 يریتصو يها گنالیس

ISMA نفرانس است.کو یدیو يان رسانه بستر بر قراریتوان نام برد. جر یم 

  يریگ يرأ يها ستمیس  - 8 - 8

ستم یرد سیگ  ینفرانس بزرگ مورد استفاده قرار مک يها سالن نفرانس خصوصاک يها ه در سالنک یتزایاز تجه یکی

مورد نظر  يان انتخاب رأکه امکا نصب ثابت است ی/ل قابل حمل ویانواع مختلف از قب يداراستم ین سیاست. ا يریگ يرأ

انه یآورد و در انواع قابل اتصال به را  یشده را فراهم م اخذ يها ينندگان در جلسه و محاسبه مجموع رأک تکتوسط شر

 ها وجود دارد.  يو نمودار رأ یش منحنیان نماکام

                                                            
1 Media Streaming 
2 Video Streaming 
3 Audio Streaming 
4 Real Time Delivery 
5 Livestreaming 
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  مستقل يریگ يستم رأیس  - 1 - 8 - 8

قابل حمل و  یدست يها شود و در مدل یساخته م ینفرانسکستم یمستقل به صورت مجزا از س يریگ يرأ يها ستمیس

قابل حمل  يریگ يچند نمونه دستگاه رأ) 49-8(ل کشود. در ش ینفرانس ساخته مکز یم ينصب ثابت بر رو يها مدل

 شود. یده مید

 

 قابل حمل يریگ يچند نمونه دستگاه رأ   - 49 - 8 شکل

  يریگ يت رأیبا قابل ینفرانسک یصوتستم یس  - 2 - 8 - 8

س یینندگان و رک تکنسول شرکبدنه  ياست. بر رو يریگ يستم رأیمجهز به س ینفرانسک یصوت يها ستمیاز س یبرخ

نند. ک  یخود را اعالم م يمه مربوطه رأکنندگان با فشردن دک تکه شرکاست  ه شدهیتعب ياخذ رأ يبرا ییها مهکجلسه د

چند نمونه  )50-8( لکشود. ش یانه متصل به آن انجام میا رای يزکنترل مرکله دستگاه یبه وسشمارش مجموع آراء 

 دهد. یرا نشان م يریگ يستم رأیمجهز به س ینفرانسکروفن یکنسول مک

   
 يریگ يستم رأیمجهز به س ینفرانسکروفن یکنسول مکچند نمونه     - 50 - 8 شکل

  ابیحضور و غ يها ستمیس  - 9 - 8

بوده و  ياب در جلسات ضروریه انجام حضور و غکنفرانس بزرگ ک يها سالن نفرانس و خصوصاک يها از سالن یرخدر ب

ارت ک یکساده،  يها شود. در مدل یاب استفاده میحضور و غ يها ستمیت است از سیاهم ين دارایبین و غایتعداد حاضر

 یکز یم يشود و بر رو یقرار داده منندگان در جلسه ک تکاز شر یکار هر یشده از قبل در اخت يزیر هوشمند برنامه

ارت کننده در صورت حضور در جلسه ک تکرد، شریگ  یاب قرار میستم حضور و غیارت خوان متصل به سکدستگاه 

ه یها بدون ارا ستمیاز س یشود. در برخ یستم ثبت میدر س يخوان قرار داده و اعالم حضور و ارتکهوشمند خود را داخل 
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در  یمنیستم موجب باال رفتن این سیوجود ندارد. ا يریگ  يت در رأکردن در جلسه و شرکت ان صحبکارت هوشمند امک

 ند.ک  یم يریت جلوگیشده و از حضور افراد بدون صالح يریگ يرأ

  اب مستقلیحضور و غ يها ستمیس  - 1 - 9 - 8

ارت کنمونه  یک )51-8( لکارت هوشمند است. شکارت خوان و ک یکدستگاه شامل  يریگ يمستقل رأ يها ستمیدر س

 دهد. یاب را نشان میستم حضور و غیخوان مخصوص س ارتکهوشمند و دستگاه 

  
  ابیستم حضور و غیارت خوان مخصوص سکارت هوشمند و دستگاه کنمونه  یک   - 51 - 8 شکل

 

  ابیت حضور و غیبا قابل ینفرانسک يها ستمیس  - 2 - 9 - 8

ه یز تعبیارت خوان نکنسول واسط کبدنه  ياب بوده و بر رویستم حضور و غیمجهز به س ینفرانسک يها ستمیاز س یبرخ

 شود.  یانجام م ینفرانسکستم یس ینترلکافزار  ق نرمیاب از طریاست. حضور و غ شده

  نترلکزات یتجه  - 10 - 8

ننده است. معموال ک نترلکزات یاز به تجهینفرانس نک يها سالن یکیانکو م ی، برقیکیترونکزات الینترل تجهکبه منظور 

مختلف با  يها  ها و درگاه ق واسطهیزات از طرین تجهیشود. ا یه مین منظور ارایا يبرا يا ژهیو يافزارها نرمافزار و  سخت

ا دو ی یستم اصلیس یکاربر و کن یه خود نقش واسطه بکزات ین تجهیارتباط دارد. معموال ا يان برقرارکل، امکانواع پروت

و چند  يزکدستگاه مر یک ياغلب دارا ینترلکزات یشود. تجه یده مینام 1زات ثالثیعنوان تجه ستم مجزا را دارد بهیس

وجود  يزکها دستگاه مر  ستمیاز س یره است. در برخینترل و غکد، ولوم یلک، صفحه یلمس يها  ل پنلیاربر از قبکواسط 

نترل کان کزات امین تجهیله ایشود. به وس ینترل متصل مکبه دستگاه مورد  مایمستق ياربرک يها  ندارد و واسط

ط یمح ينترل هواسازها و دماک، یبرق يها و پرده ییل روشنایاز قب ینترل تجهزات برقک، يریو تصو یصوت يها ستمیس

اربرد مورد نظر در پروژه ک يله فرد متخصص برایبوده و به وس يزیر ان برنامهکام يها اغلب دارا ن دستگاهیوجود دارد. ا

زات یتجه یره است و در برخیو غ يواری، ديزی، رومكانواع متحر يدارا ياربرک يها طشود. واس یم يزیر ف و برنامهیتعر

                                                            
1 Third Party 
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را نشان  ینترلکچند نمونه دستگاه  )52-8( لکز وجود دارد. شیتلفن هوشمند و تبلت ن یق گوشینترل از طرکان کام

 دهد. یم

    

 ینترلک   چند نمونه دستگاه   - 52 - 8 شکل

  يزیومر يها  واسط  - 11 - 8

ه کرود   یار مکبه  يزیزات رومیل، تجهیتاپ و موبا ل لپینندگان از قبک تکل شریارتباط وسا نفرانس جهتک يها در سالن

زات اغلب ین تجهیر است. ایصدا و تصو يز برق و ورودیپر 45RJ،USB،VGA،HDMIل یاز قب یمختلف يها  درگاه يدارا

واسط    چند نمونه دستگاه )53-8( ل کششود.  یز نصب میر میا زینار کت باز و بسته شدن، رو، یار با قابلک به صورت تو

 دهد.    یرا نشان م يزیروم

   
 يزیواسط روم   چند نمونه دستگاه   - 53 - 8 شکل

  ینفرانسکستم ینترل سک يافزارها نرم  - 12 - 8

تال، یجید دیجد يها ستمیدر س یشود ول یمت به صورت آنالوگ ساخته میو ارزان ق یمیقد ینفرانسک يها ستمیس

سازنده از  یستم بنا به طراحیرد و هر سیگ  یانه صورت میق رایاز طر ینفرانسک يها ستمیش سیو پا نترلک، يزیر برنامه

بهتر جلسات فراهم  يبرگزار يرا برا ياریانات بسکافزارها ام ن نرمیند. اک  یافزار مخصوص استفاده م ا چند نرمی یک

مات یروفن به صورت بحث و گفتگو، تنظیکچند م ان صحبتکردن زمان، امکردن، محدود کان اجازه صحبت کآورد. ام یم

زمان،  ستم ترجمه همیس يها نترل زبانکو  يزیر ، برنامهكتر یمالتجلسه به صورت  يان ضبط صداکت صدا، امیفکی

  بر يریگ  يجه رأیو اعالم نت يریگ  يان رأکگر، ام شینما ين بر رویبین و غایاب و اعالم تعداد حاضریان حضور و غکام

    اربر قرار کار یستم در اختیس يافزارها له نرمیبه وس ینفرانسکستم یگر در سید يها تیقابل ياریگر و بس شینما يرو

 رد.یگ یم
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 یگرام خواننده
 

 سـال  چهـل  از شیبـ  گذشـت  با ،سازمان برنامه و بودجه کشورامور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران 

 ضـابطه،  نامـه،  نیـی آ قالب در ،یفن -یه تخصصینشر عنوان هشتصد بر افزون خود، یمطالعات و یقاتیتحق تیفعال

اسـت.   ردهکـ  ابـالغ  و هیـ ته ترجمـه،  و فیتـال  صـورت  بـه  مقالـه،  و یعمـوم  یفنـ  مشخصات دستورالعمل، ار،یمع

 و شـور ک در علـوم  گسـترش  و توسـعه  به لین راه تا در شده، هیته شده ادی موارد يراستا در حاضر ضابطه/نشریه

 ینترنتـ یا تیسـا  در ریـ اخ يها سال در شده منتشر اتیشود. فهرست نشر برده ارک به یعمران يها تیفعال بهبود

nezamfanni.ir است یابیدست قابل. 
  

http://tec.mporg.ir/
http://tec.mporg.ir/
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 یسات برقیتاس ییو اجرا یعموم یبا عنوان مشخصات فن

، در راستاي ياز مجموعه سه جلد دومساختمان، جلد 
ان یجرساختمان  یسات برقیستم تاسیمعرفی و آشنایی با س

م و یسه شامل: کفصل تدوین شده است  هشتف در یضع
 ،يزکستم آنتن مری، سن(تلفن)ییپاانسکفر يهاابلک
 ،قیشف و اعالم حرک يهاستمیس، یتیامن يهاستمیس
ن و کدرباز يستم هایس ،یاعالم خطر صوت يهاستمیس

  نفرانسک يهازات سالنیتجهو  یصوت يهاستمیس ،فراخوان
ر هر فصل مشتمل بر دامنه مورد بحث دمطالب  .است

 یف و اصطالحات، استانداردها و مشخصات فنیپوشش، تعار
ات هر یان جزئیر و جداول الزم به بیه به همراه تصاوکاست 

 پرداخته است. کی

هین نشریا  
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