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واحد یادگیری 1

تقسیم بندی کابل های جریان ضعیف بر چه مبنایی است  ؟
اتصاالت جریان ضعیف چه تقسیم بندی دارند ؟

فیش های اتصال و مبدل های جریان ضعیف کدامند  ؟

 

پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهنـد بـود مشـخصه فنـی انـواع کابـل هـای 
جریـان ضعیـف و اتصـاالت و فیش های مربوط به سیسـتم جریان ضعیف را شناسـایی کـرده و بعضی 

از اتصـاالت متـداول در کابـل هـای جریـان ضعیف را انجـام دهند.
ــه ،  ــن و شــبکه رایان ــن مداربســته ، تلف ــزی ، دوربی ــن مرک ــای آنت ایجــاد اتصــاالت در سیســتم ه

ــرد دارد. ــر آن کارب ــی و نظای ــای صوت سیســتم ه

كابل واتصاالت  جریان ضعیف

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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در مدارهـاي الکتریکـي جریـان ضعیـف از کابل هـا، قطعـات و اتصـاالت مخصـوص ایـن فن آوري ها اسـتفاده شـده 
اسـت. مهـارت انجـام این اتصـاالت، فرآیند نصب سیسـتم هاي جریـان ضعیف مانند سیم کشـي تلفن، سیسـتم هاي 

اعـام حریـق، دوربیـن مداربسـته و سیسـتم هاي اعـام سـرقت و... را آسـان تر مي کند.
اتصـال بـا کیفیـت در این سیسـتم ها، میزان انتقـال صدا )در تلفن(، تصویر )سیسـتم دوربین مداربسـته(، سـیگنال 
)آنتـن مرکـزي( و... را بـا خطـاي کمتـري مواجـه خواهـد کـرد. از طرفي جریـان الکتریکـی ضعیف این سیسـتم ها 
بیشـتر تحـت تأثیـر عوامـل محیطـی خاصیت خـود را از دسـت می دهند مثـًا در کابل هـای این سیسـتم ها، طول 
کابل هـا، امـواج القایـی حاصـل از وسـایل برقـی، میدان هـای مغناطیسـی اطـراف کابل هـای مجـاور آنهـا، افزایـش 
حـرارت و حتـی رعـد و بـرق بـر کیفیـت کار آنها اثـر مي گذارد. بـر خاف سیم کشـی روشـنایی ها و پریزهـای برق 

کـه سـطح مقطع سـیم، عامل اصلـی در انتخاب هادی ها اسـت سـطح مقطع هادی 
در ایـن نـوع سیسـتم ها اهمیـت چندانـی نـدارد در ایـن سیسـتم ها حفـاظ دار 
بودن هادی هـا و اختـاالت حاصـل از عوامـل محیطـی در انتخـاب کابـل اهمیـت 
دارد و اصطـاح کابـل بـرای ایـن سیسـتم ها از این رو بـه کار می رود کـه  هادي ها 
حداقـل بـا دو پوشـش، از اطـراف، مجـزا شـده اسـت. در ایـن فصـل تعاریـف و 

اتصـاالت پرکاربـرد سیسـتم هاي جریـان ضعیـف دنبال مي شـود. )شـکل 1(

محور  هم  کابل های  و  تابیده  زوج  با  کابل های  نوع  دو  به  می توان  را  جریان ضعیف  اصلی سیستم های  کابل های 
تقسیم بندی کرد. البته در دسته بندي دیگري مي توان کابل مقاوم در برابر حریق آتش و کابل تغذیه ولتاژ پایین 

کرد.  را دسته بندي  این سیستم ها  تجهیزات  و  قطعات 

(TP) Twisted pair cable :1-1-1- كابل های با زوج تابیده
علت تابیدن زوج سیم ها در این کابل ها به این دلیل است که  هادی ها، میدان مغناطیسي را در اطراف خود ایجاد 
نکنند و دیگر اینکه اثرات نویز ایجاد شده روی خود را خنثی کنند این کابل ها در مدارهاي مخابرات کاربرد فراوان 

دارند و می توان آنها را به دو نوع بدون حفاظ )UTP(1 و با حفاظ )STP(2 تقسیم بندی کرد )شکل 2(.

UTP: unshielded Twisted Pair ـ 1
STP: shielded Twisted Pair ـ 2

1-1- کابل

مقدمه

شکل 1- انواع اتصاالت جریان 
ضعیف

شکل 2- دو نوع كابل با حفاظ و بدون حفاظ
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TP جدول 1ـ1ـ رسته بندي انواع كابل هاي

مشخصاترسته
CATدر ارتباط تلفني استفاده مي شود و براي انتقال اطاعات )داده ها( استفاده نمي شود. 1ـ
CAT4 دارد.2ـMbps توانایي انتقال داده ها را تا سرعت
CATتا 3ـ داده  انتقال  توانایي  و  است  مي شده  استفاده   T10ـBase استاندارد  با  شبکه ها  در 

دارد.  را   10Mbpsسرعت
CAT410ـMbps استفاده شده است و توانایي انتقال داده تا سرعت Token Ring در شبکه هاي

را دارد.
CAT5ـe.1000را داردMbps توانایي انتقال داده تا سرعت
CATاز هر 4زوج سیم به هم تابیده شده جهت انتقال داده استفاده مي شود و سریع ترین سرعت 6ـ

انتقال را دارد.

(Coaxial) 2ـ1ـ1ـ كابل هم محور
این کابل ها در برابر عوامل محیطی مزاحم و مختل کننده مقاومت خوبی دارند و اجزای آن در زیر در شکل نشان 

داده شده است.

       

شکل 3- اجزای كابل كواكسیال
در آنتن تلویزیون ها و سیستم های دوربین مدار بسته از این نوع کابل استفاده می شود. دو نوع اصلی این کابل ها 
1RG95 و RG6 مي باشد که تفاوت آنها در شکل زیر دیده می شود. دو نوع کانکتور )اتصال دهنده( جهت اتصال 
به این نوع کابل وجود دارد یکی کانکتور F و دیگری کانکتور BNC که در ادامه  این دو اتصال دهنده معرفي و 

بررسي خواهد شد )شکل 4(.

 )هدایت امواج رادیویي( RG: Radio Guide ـ 1

 RG شکل 4ـ مقایسه دو نوع كابل

پوسته خارجی حفاظ مسی بافته
هادی مسی

عایق پالستیکی



طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 

5 4

توجـه: در ایـن کتـاب بـه دلیـل رایـج بـودن واژگان در دنیـاي کار از اتصـال دهنده بـه اختصار کانکتـور نام 
برده شـده اسـت. 

3ـ1ـ1ـ كابل تغذیه و كابل مقاوم در برابرحریق
هنگام  دارد.  کاربرد  حریق  اعام  و  ردیابی  کنترلی سیستم  مدارات  در  کابل  این 
آتش سوزی نباید مدارات اعام حریق قطع شود. نمونه این کابل در شکل 5  دیده 

می شود.

ابزار کابل کشي جریان ضعیف به ابزارهاي مخصوص روکش برداري، برش و پرس، نصب فیش و... گفته مي شود. 
این سیستم ها  و... در  انبردست  ابزارهای سیم کشی معمول مثل سیم چین،  از  در صورت محدودیت می توان 
استفاده کرد اما به لحاظ ظرافت و کیفیت اجراي کار بهتر است از ابزارهای مخصوص برای این کابل کشی و 

استفاده کرد.  اتصاالت 

1ـ2ـ1ـ روكش بردار كابل
از این ابزار برای روکش برداری کابل های TP و کواکسیال استفاده 

می شود )شکل 6(.

شکل 6- روكش بردار كابل

روش کار بدین صورت است که ابتدا کابل بین گیره و تیغه 
قرار گرفته و سپس مطابق شکل با قرار دادن انگشت سبابه 
کابل  دور  به  آن  چرخاندن  و  وسیله  انتهایي  حلقه  داخل 
روکش کابل جدا مي شود. در کار با این ابزار باید دقت کرد 
که کابل در محل مناسب اندازه خود در حین بریده شدن 
قرار گیرد تا به سایر اجزای کابل آسیب وارد نشود )شکل 7(. 

۲-1- ابزار کابل کشی جریان ضعیف 

شکل 5 - كابل ضدحریق

شکل 7- روكش برداری كابل
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2ـ2ـ1ـ آچار سوكت زن
به  آنها  اتصال  و  تابیده(  )زوج   TP خانواده  از  فقط  و   RG کابل های  اتصال  برای  معموالً  چندکاره  ابزار  این 
سوکت های  RJ 1استفاده می شود. اتصاالت ایجاد شده توسط آن در سیستم تلفن و شبکه های رایانه اي کاربرد 
دارد. از دهانه مربوط به 4Pبراي اتصال کابل فنری گوشی های تلفن)RG9( و از دهانه مربوط به 6P براي اتصال 
 )RG45(8 براي اتصال کابلP به گوشی یا پریز مربوط استفاده می شود و از دهانه مربوط به )RG11( خط تلفن

به شبکه رایانه اي استفاده می شود )شکل 8(.

           
شکل 8  ـ آچار سوكت زن

3ـ2ـ1ـ پانچ زن سیم كشي تلفن
در  رو  پایین  فشاری  و  پیچی  غیر  اتصاالت  جهت  ابزار  این 
سیم کشي ترمینال و هر جا که از ترمینال های IDC استفاده 
داخلی  اتصاالت  یا  و  تلفن  تقسیم  مانند جعبه های  باشد  شده 
و  قاب  ابزارداری  این  می شود  استفاده  )پریزها(  سوکت  انواع 
چاقو و تنظیمات می باشد که به عنوان یک ابزار مفید می توان 
آن  از  رایانه اي  شبکه های  و  تلفن  سیستم های  اتصاالت  در 
استفاده کرد. قسمت پایینی آن معموالً دارای دو نوع تیغه یکي 

.)9 )شکل  است  بنام 110  دیگری   KRONE بنام 

4ـ2ـ1ـ پرس 6 گوشه (شش گوشه زن)
این پرس شبیه پرس سر سیم های بند پوتینی 
است. بــا این تفاوت که بـه جـاي چهـار گـوش، 
انجام  براي  معموالً  و  مي کند  پرس  شش گوش 
و  کانکتور   F و   BNC فیش  اتصاالت  در  پرس 
این  روی  می شود  استفاده  آن  از   RCA اتصال 
ابزار سوراخ های شش گوش متعددی وجود دارد 
که با توجه به اندازه الزم جهت ایجاد اتصال، در 

)شکل10(.  مي شود  استفاده  مناسب  موقعیت 

 RJ: Rejistered Jacks ـ 1

شکل 9- پانچ زن سیم كشی 
تلفن

شکل 1۰-پرس شش گوش زن
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کلي  دسته بندي  یک  در  اتصاالت  تمامي  این  اتصاالت سیستم هاي جریان ضعیف  انواع  با  بیشتر  آشنایي  براي 
است.  شده  معرفي 

پیچی

٭ اصطالح اتصاالت فیشی به این دلیل انتخاب شد كه كمتر این نوع اتصاالت 
می باشد.با  موجود  بازار  در  آماده  فیش  به صورت  بیشتر  و  می كنیم  ایجاد  را 
این حال نوع لحیمی آن قابل اجرا است و درمورد فیش (سه رنگ قرمز،سفید 

و زرد)RCAیا AV حتی نوع پرسی آن نیز قابل انجام است. 
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در ادامه این واحد یادگیري سه کار عملي با هدف توانایي در انجام انواع اتصاالت مختلف جریان ضعیف آمده 
است.

1ـ3ـ1 ـ كار عملی 1: اتصال چند نمونه فیش مختلف
توجه: در این فصل مانند کتاب طراحی سیم کشی ساختمان های مسکونی هدف از ایجاد اتصاالت دست ورزی 
هنرجویان بوده تا اینکه در کار با ابزار با سرعت بیشتری به یک مهارت نسبی دست پیدا کنند به همین دلیل 
ممکن است در عمل و حین کار برخی از این اتصاالت فعاً مورد استفاده قرار نگیرد ولي در فصل هاي بعدي مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. تجهیزات کار عملي 1 در جدول2ـ1 آمده است.
جدول 2ـ1

ابزار مورد نیازموارد مصرفی و ابزار مورد نیاز (گروه دو نفره)
1ـ خط کش1ـ اتصال IEC آنتن                 4 عدد
2ـ چاقو یا 2Cutterـ اتصال F                            4 عدد
3ـ پرس سوکت زن3ـ اتصال RJ11                    4 عدد

4ـ هویه قلمی4ـ کابل Coaxial                 یک متر
5ـ تستر یا مولتی متر5ـ کابل تلفن RGـ11            یک متر

کار عملی شماره 1 شامل 3 فعالیت می باشد. هر فعالیت شامل چند مرحله بوده و با تصویر، مراحل انجام کار 
نشان داده و معرفي شده است. این فعالیت هابه شرح زیر است: 

فعالیت شماره 1: اتصال فیش IEC )مخصوص اتصال کابل آنتن به گیرنده تلویزیوني( است.
فعالیت شماره 2: اتصال خروجي آنتن مرکزي به تقسیم کننده ها، پریزها و گیرنده هاي دیجیتال است.

فعالیت شماره 3: اتصال فیش مخصوص RJ11 )سیم تلفن( در سیم کشي تلفن است. 

۳-1- کارهای عملی 
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فعالیت(1) :مراحِل اتصال CEI آنتن به كابل هم محور(Coaxial) نوع پیچی

ـ    اجزاء یک اتصال آنتن TV پیچی 1
الف( بدنه خارجی       ب( سوزنی        ج( گیره

د( پیچ بدنه خارجی

2ـ کابل را به اندازه حدود 2 سانتي متر روکش برداری 
آن  داخل  از  شکل  مشابه  را  خارجی  بدنه  پیچ  و  کنید 

کنید. رد 

عقب جمع  به  سمت  را  خارجی  پوسته  های  سیم  3ـ 
قرار دهید. کابل  به طرز صحیح داخل  را  و گیره  کنید 

4ـ برگ هــای گیــره را مطابــق شــکل روی پوســته 
ــد. ــع کنی ــل جم ــی کاب خارج

5ـ سوزنی اتصال  را برداشته و پیچ آن را چند دور باز 
کنید.

     6    ـ مفتول  مسي  کــابل را  بـه انـدازه  طول  سوزنــی
  روکش برداری کنید. 

7ـ سوزنی را در محل خود قرار داده تا انتها فشار دهید 
و پیچ آن را محکم ببندید.

8  ـ بدنــه خارجــی را بــه پیــچ مربوطــه  ببندیــد و 
ــد.  ــی کنی ــر بررس ــم مت ــک اه ــا ی ــاالت ب ــت اتص صح
ــد اتصــال  ــه ســیم افشــان نبای ــل مســي ب ــول کاب مفت

ــد . ــته باش داش
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فعالیت (2): مراحل اتصال F آنتن به كابل هم محور (Coaxial) نوع پیچی

3- یک قسمت از سیم بافته را کنار زده و عایق 2-پوسته خارجی کابل را بیرون بکشید 1-به اندازه 2 سانتی مرت روکش کابل در بردارید 

زیرین را از میان آن  بیرون بکشید 

ــز روکــش  ــر را نی ــق زی 4-عای

ــد ــرداری کنی ب

5-انــدازه مفتــول مــي نبایــد 

بیــش از یــک و نیــم ســانتیمرت 

باشــد و قســمت بافتــه را نیــز 

ــش  ــی پخ ــته خارج روی پوس

کنیــد  

6- بدنــه فلــزی و مهــره ای اتصــال را بــه ترتیــب 
در محل هــای خــود قــرار داده و محکــم کنیــد و 

ــد.   ــع كني ــی را قط ــیم ها  اضاف س

8-صحت اتصال انجام  شده را توسط یک اهم  مرت 7- قسمت اضافه مفتول مي  را قطع كنيد.

بررسی کنید. صحت اتصال شبيه فعاليت يك است .  
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 فعالیت (3): مراحل اتصال 11ـRJ آنتن به كابل هم محور 11ـRG (تعمیر كابل خط تلفن)

1ـ کابل اتصال را توسط قسمت برش دستگاه قطع کنید.

 RJ2ـ کابل را از محل برش دستگاه خارج کنید و یک اتصال 11ـ
آماده کنید.

3ـ اکنون کابل را روکش برداری کرده به طوری که کابل زخمی نشود 
و سیم ها را هم اندازه و مرتب کنار هم قرار دهید.

4ـ سیم ها را با ترتیب مشخص، در شکاف 11ـRJ و محل خود قرار 
داده و پرس نمایید.

5ـ سر دیگر کابل را هم روکش برداری کنید و مانند حالت قبل با 
توجه به رنگ بندی کنار هم قرار دهید.

6 ـ سیم ها را با ترتیب مشخص شده در شکاف 11ـRJ و محل خود 
قرار داده و پرس نمایید.

7ـ سیم تلفن با دو سر فیش مخصوص آماده اتصال است.

یک  یا  گوشی  و  تلفن  یک خط  توسط  را  ایجاد شده  اتصاالت  8ـ 
آزمایشگر دیگر امتحان کنید.
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 RCA و BNC 2-3-1- كار عملی 2: اتصال فیش

براي انجام کار عملي 2 نیاز به تجهیزات آورده شده در جدول3ـ1 است.

جدول 3ـ1 

ابزار مورد نیازموارد مصرفی و ابزار مورد نیاز (گروه دو نفره)
1ـ خط کش1ـ اتصال تغذیه 4 عدد
2ـ چاقو یا 2Cutterـ اتصال RCA 8 عدد

3ـ هویه قلمی و لوازم جانبی 3ـ اتصال BNC لحیمی  4 عدد
4ـ تستر یا مولتی متر4ـ اتصال AUX لحیمی 4 عدد

5  ـ کابل Coaxial یک متر
6  ـ کابل تلفن RGـ11 یک متر

7ـ کابل تغذیه ای نیم  متر
8  ـ سیم لحیم به میزان کافی

این کار عملی شامل فعالیت های 4 و 5 و 6 می باشد.
فعالیت شماره 4: این فعالیت اتصال فیش مخصوص تغذیه )آدابتور( دوربین مدار بسته با بوستر )تقویت کننده 

آنتن مرکزي( و تلفن )گوشي سیار( مي باشد.
فعالیت شماره 5: این فعالیت مربوط به اتصال لحیمي فیش RCA بوده در سیستم هاي صوتي و نصب بلندگو 

و تقویت کننده صدا )آمپلي فایر( کاربرد دارد. 
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فعالیت(4): مراحل اتصال تغذیه برق به كابل مربوط 

1- روکـش کابـل را بـه انـدازه یـک و نیـم سـانتیمتر 
برداریـد و سـیم افشـان  خارجـی را بهـم بتابانیـد .

کنیـد  بـرداری  روکـش  نیـز  را  داخلـی  2-هـادی 
وفرامـوش نکنیـد کـه بایـد پیـچ پاسـتیکي  بدنـه 
فیـش را از داخـل کابـل رد کنیـد توجـه کنیـد کـه 
سـیم افشـان  خارجـی بایـد بـه اتصـال بلنـد مربـوط 
بـه بدنـه فیـش تغذیـه متصل شـده و هـادی مفتولي 
کابـل هـم  بـه پایـه کوتـاه فیـش مربـوط بـه مغـزی 

فیـش لحیـم شـود .
3-با اسـتفاده از یک هویه سـیم هایی را در محل های 

مربوط و مـورد نظر لحیم کنید. 
توجـه : هنـگام کار بـا هویه به نـکات ایمني اسـتفاده 

از آن دقـت کنید .

4-پیـچ بدنـه را بـه سـمت فیـش تغذیـه آورده  و بـه 
اتصـال مربـوط بپیچیـد و آن را محکـم کنیـد .

5-اکنـون  مـی توانیـد بـا یـک مولتـی متـر درسـتی 
اتصـال را بررسـی نماییـد . 

الف( با اهم متر اتصال لحیم شده را تست کنید .
ب(مقـدار ولتـاژ مسـتقیم دو اتصـال را بعـد از اتصـال 
منبـع تغذیـه بـه پریز بـرق و به کمـک دبیـر مربوطه 
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فعالیت شماره 5: اتصال Aux Sterio به اتصال RCA برای یک سیستم صوتی فرضی (به صورت 
لحیم كاری)

 Aux( - اتصـال  یـک  راسـت  سـمت  فیـش  1ـ 
Auxillary ( کمکـي مـی باشـد کـه بـه دو اتصـال 
RCA( Radio Corporation America( بایـد 
وصـل شـود.نحوه اتصـال  در شـکل دیـده مي شـود . 
فیـش AUX بـراي سیسـتم هـاي صوتـي اسـتفاده 

  . مي شـود 

2ـ بـر ای ایـن منظـور ابتـدا پوسـته خارجـی کابل و 
سـیم هـای مربـوط را روکش بـرداری کنید.حـال این 

کابـل را  از پوشـش خارجـی اتصـاالت عبـور دهید.

3ـ لحیم کاری را مطابق برای اتصاالت انجام دهید

4ـ حـال پوشـش خارجـی اتصـال را بـه سـمت جلـو 
بـرده و بـه قسـمت دیگـر آن بپیچانیـد

5  ـ یک فیش سـه سـر سـاخته شـده در شـکل نشان 
داده شـده اسـت صحت اتصاالت آن را توسـط مولتی 

بررسـی کنید. متر 

كانال راست(حلقه)

حلقه
آستين

كانال چپ(نوك)
نوك

آستين(زمين)
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مداربسته  دوربین هاي  و مخصوص  بوده   BNC فیش  اتصال  به  فعالیت  این   :6 فعالیت شماره 
است. 

1-در شـکل دو نـوع اتصـال BNC نـوع لحیمـی را 
دیـده مي شـود  ابتـدا قسـمت های مختلـف آن را باز 

کنیـد و هویـه را بـرای گـرم شـدن آمـاده کنید .

2-کابـل RG59را بـه انـدازه الزم بـراي  قـرار گیری 
در محـل مربـوط بـه اتصـال BNC روکـش بـرداری 
کنید.توجـه کنیـد کـه هـادی مسـي مفتولی بـه کجا 
اتصـال مـی یابـد و همچنین قسـمت مربوط بـه بدنه 
بـه کجـا اتصـال ایـن قسـمت ها و اتصـاالت در شـکل  

نشـان داده شـده است.
3-ماننـد سـایر اتصاالت قسـمت بدنـه پیچـی را ابتدا 
از سـر کابـل عبـور دهیـد در شـکل همچنـان نشـان 
داده شـده کـه هـادی های کابـل باید به کجـا متصل 

ند. شو
توجـه : اگر در اتصال قسـمت افشـان کابـل دقت الزم 
صـورت نگیـرد و چنـد رشـته سـیم به مفتولي مسـي 
متصـل شـود در کیفیـت تصویـر دوربیـن مداربسـته 

تأثیـر منفـي مي گـذارد.  

4-توسـط سـیم لحیـم و هویـه اتصـاالت مربـوط را 
لحیـم کاری کنیـد در شـکل اتصـال  BNC از دو 
جهـت مختلـف )پشـت و رو ( بـا اتصـال لحیـم کاري 

نشـان داده شـده اسـت.
 BNC  5-اکنـون  بـا یـک مولتـی متـر کابل وفیـش
را تسـت نمایید و از درسـتی اتصاالت مطمئن شـوید. 
توجـه کنیـد : گاهـي ایـن اتصال بـا کابل کواکسـیال 
معمولـي 75 اهـم مخصـوص آنتـن تلویزیـون انجـام 
مي شـود . بـراي تمریـن در کارگاه مـي توانیـد از این 
کابـل اسـتفاده کنیـد ولـي بـراي اسـتفاده از فیـش 

BNC حتمـا" از کابـل TG59  اسـتفاده کنیـد. 

توجه كنید: گاهي این اتصال با کابل کواکسیال معمولي 75 اهم مخصوص آنتن تلویزیون انجام مي شود. براي 
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 TG59 حتماً از کابل BNC تمرین در کارگاه مي توانید از این کابل استفاده کنید ولي براي استفاده از فیش
استفاده کنید. 

RG 54 و فیش BNC 3ـ3ـ1 كار عملی 3: اتصال فیش
براي انجام کار عملي 3 نیاز به تجهیزات آورده شده در جدول4ـ1 است.

جدول 4ـ1

ابزار مورد نیازموارد مصرفی و ابزار مورد نیاز (گروه دو نفره)
1ـ خط کش1ـ اتصال BNC پرسی      4 عدد 
2ـ چاقو یا 2Cutterـ اتصال RGـ45           4 عدد
3ـ پرس سوکت زن 3ـ اتصال کیستون           4 عدد 
4ـ پرس جهت 4BNCـ کابل Coaxial           یک متر
5- تستر یا مولتی متر5- کابل UTP               یک متر

این کار عملی شامل فعالیت های 7 و 8 و 9 می باشد.
فعالیت شماره 7: این فعالیت نوع دیگري از اتصال فیش BNC به کابل RG59 است در فعالیت شماره 6 

اتصال لحیمي آن انجام شد.
ترمینال  به  رایانه(  )کابل مخصوص شبکه   RG45 اتصال کابل به  فعالیت مربوط  این  فعالیت شماره 8: 

انجام است. قابل  پانچ کرون  با دستگاه  فعالیت  این  مادگي )کیستون( است. 
فعالیت شماره 9: این فعالیت اتصال فیش RJ45 به کابل RG45 را در برمي گیرد. این کار با آچار چندکاره 

مربوط به اتصال فیش تلفن نیز قابل انجام است. 
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فعالیت (7): مراحل اتصال BNC به كابل هم محور (Coaxial) ـ نوع پرسی

 BNC ــال ــک اتص ــف ی ــای مختل ــمت ه ــاال قس ــکل ب 1- در ش

ديــده می شــود.  بــرای اتصــال BNC  بــه كابــل بــه انــدازه هــای 

بــرش كابــل RG59 دقــت كنيــد .

داده   عبـور  فیـش  بدنـه  داخـل  در  را    BNC مغـزی   -5
بـه نحـوي کـه فاصلـه اي بیـن بدنـه فیـش و کابـل وجود 

نداشـته باشـد.

2- قسمتa  به اندازه حدود 13میلیمرت ،  b به اندازه حدود 7 

میلیمرت و c به اندازه حدود 4 میلیمرت باید روكش برداری شود.

6-اسـتوانه فلـزی را بـه سـمت بدنـه BNC فشـار دهیـد تا 
کامـاً به آن بچسـبد.

  BNC 3- در مرحلـه بعـد کابـل را از داخـل اسـتوانه فلـزی
کنید. رد 

بـه  را  فلـزی  اسـتوانه  پـرس  توسـط  مرحلـه  ایـن  7-در 
قسـمتی از بدنـه فلـزی کـه داخـل آن رفته پـرس نمایید.

زوایـد سـیم را بگیرد.

4- مغـزی BNC را روی مغـزی کابـل قـرار دهیـد . توجـه 
داشـته باشـید کـه سـرمغزی BNC حتمـاً به عایـق داخلی 

بچسـبد. کابل 

8- مواظـب باشـید بـا ابـزار نامناسـب پرس شـبیه شـکل 
بـاال ایجـاد نکنیـد در انتهـا بـه یـک مولتـی متـر درسـتی 

اتصـال خـود را بررسـی کنیـد.
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(RG45ـ)UTP فعالیت (8): مراحل پانچ در كیستون به كابل

1-یـک دسـتگاه بـرش و یک پانچ کـرون یک کیسـتون و 
کابـل را آمـاده کنید.

5-مطابـق شـکل و بـا توجـه بـه رنـگ بنـدی نشـان داده 
شـده سـیم را بـه ایـن صـورت روی کیسـتون قـرار دهید.

2-بـا یـک  برشـگردور تـا دور کابـل بچرخانیـد تا پوسـته 
خارجـی بریده شـود.

6-بـا یـک دسـتگاه پانچ کرون سـیم ها را به سـمت پایین 
و بـه ترتیب رنگ  فشـار دهید .

7- در انتهـای کار هـر سـیم  قسـمت اضافه سـیم توسـط 3- روکش خارجی را از کابل بیرون بکشید .
پانـچ قطـع خواهد شـد .

ودرسـتی  4-زوج های مربوط به هر رنگ را کنار هم قرار  دهید. بزنیـد  جـا  را  کیسـتون  روکـش  8-قسـمت 
. کنیـد  بررسـی  متـر  مولتـی  یـک  توسـط  را  اتصـاالت 

تذکـر : افرادیکـه کار شـبکه رایانـه انجام مـي دهند از یک 
تسـتر مخصوص براي تسـت 8 اتصال اسـتفاده مي کنند .  
تذكر: افرادي که کار شبکه رایانه انجام مي دهند از یک تستر مخصوص براي تست 8 اتصال استفاده مي کنند. 
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(RG45ـ)UTP به كابل RJفعالیت (9): مراحل اتصال 45ـ

1-روکـش کابـل را بریده و سـیم هـا را از روکش بیرون 
آورید.

5-سـیم هـا مطابـق ترتیـب در شـکاف خـود قـرار داده و 
آنهـا را بـه سـمت جلـو هدایـت کنیـد . 

صـورت  بـه  را  کابـل  سـمت  دو  هـای  سـیم  2-بایـد 
کنیـد. وصـل  هـم  بـه  بـاال  شـکل  مطابـق  ضربـدری 

6-حال توسط پرس و شکاف 8 اتصال را پرس کنید .

3- سـیم هـای زوج های نارنجی- آبی - سـبز و قهوه ای 
بایـد  کنـار هم قـرار بگیرد البتـه جای سـفیِد مربوط به 

آبی و سـبز عوض مي شـود .

7-در سـمت دیگر زوج های سـبز-آبی- نارنجی و قهوه ای 
کنـار هـم قـرار بگیردالبتـه جـاي سـفید مربوط بـه آبی و 

نارنجی عوض شـود.

4-طـول تمـام سـیم هـا پـس از بریـده شـدن مطابـق 
شـکل  بایـد هـم انـدازه باشـد .

8-در ایـن مرحلـه مي توانید توسـط یک آزمایشـگر اتصال 
شـبکه صحـت اتصاالت کابل را تسـت کنید. 
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مبدل هـا را می تـوان بـه دو صـورت فیشـی یـا تبدیـل بـدون واسـطه فراهم کـرد در مـدل مبدل فیشـي از یک 
کابـل بـرای انجـام این کار اسـتفاده مي شـود ولـي در مدل یا تبدیـل بدون واسـطه از مبدل هاي آماده اسـتفاده 
مي شـود. در کارهـای عملـی کـه تـا اینجـا انجـام دادید شـما هـم می توانسـتید برخـی از مبدل هـا را به صورت 
کابلـی بسـازید امـا در اینجـا منظـور ما بیشـتر مبدل های بدون کابل اسـت که به صورت یکسـره و بـدون وجود 

کابـل این اتصال سـاخته می شـود.

4-1 انواع مبدل ها در اتصاالت جریان ضعیف 

فعالیت: در مورد انواع دیگر مبدل های اتصاالت جریان ضعیف که در این بخش با آنها آشنا شدید، تحقیق 
کنید و نمونه های دیگری را به کاس ارائه دهید.

IEC به اتصال F تبدیل اتصال BNC به F تبدیل اتصال

F به F تبدیل اتصال BNC به RCA تبدیل اتصال

 F به BNC تبدیل مادگی
AUX به  RCA تبدیل

فعالیت 
کارگاهی 
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مقررات ملي ساختمان مبحث 31
مدارهای هر یک از سیستم های جریان ضعیف باید به طور مستقل کشیده شود. جز در مواردی که مجاز اعام 
می شود و نباید با مدارهای سیستم های دیگر، به خصوص با مدارهای قدرت )روشنایی، پریز، موتور و غیره( یکجا 

سیم کشی شود. 
یادآوری 1: در موارد زیر می توان از کشیدن مدارهای سیستم های ذکر شده به صورت یکجا استفاده کرد، مشروط 

به اینکه ولتاژ هیچ یک از هادی ها از ولتاژ اسمی عایق بندی هادی های جریان ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند؛ 
ـ تلفن، تلفکس، نمابر و نظایر آن؛ 

ـ زنگ اخبار، احضار، در بازکن؛ 
ـ خطوط ارتباطی سیستم اعام حریق با مرکز آتش نشانی یا مرکز اصلی )درصورت وجود(.

دفن کابل های جریان ضعیف در زمین به شرطی مجاز خواهد بود که ساختمان کابل برای این کار مناسب باشد.
در ساختمان های طبقه بندی شده در زیر، پیش بینی سیستم های ذکر شده الزامی است.

جدول 5  ـ1ـ سیستم های جریان ضعیف الزامی و اختیاری (برگرفته از نشریه 2ـ11۰)

نوع سیستم
نوع ساختمان

زنگ تلفن
اخبار یا 

احضار

اعالم در باز كن
حریق

پیام 
رسانی

آنتن 
مركزی

شبکه 
رایانه

مسکونی کمتر از 5 طبقه )از کف 
زمین(

+-+----

مسکونی 5 طبقه و بیشتر )از کف 
زمین(

+-++-+-

---+++اداری، تجاری، خدمات عمومی
بیمارستان ها

درمانگاه ها
++-++--

مراکز اجتماع )مساجد، تئاترها، 
سینماها، سالن ها و نظایر آن(

+--++--

قطر یا سطح مقطع هادی های مربوط به هر سیستم نباید از مقادیر داده شده در زیر کمتر باشد:
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جدول 7 ـ حداقل قطر یا سطح مقطع هادی های جریان ضعیف

زنگ تلفنسیستم
احضار

پیام اعالمدر باز كن
رسانی

آنتن 
مركزی

شبکه 
رایانه

میلی متر حریققطر ـ میلی متر
مربع

حداقل قطر یا سطح 
مقطع

کابل هم 1/5*0/6
محور 

75 اهم *

*
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ارزشیابی شایستگی كابل و اتصاالت جریان برق 

شرح كار:
انواع کابل و اتصااالت آنها 

اتصاالت با کابل کواکسیال - تلفن و شبکه - ترمینالی - لحیمی

استاندارد عملکرد: 
انجام کار روی سطح یک میز کار با رعایت موارد ایمنی در کار و استفاده از ابزار 

شاخص ها:
اتصال فیش Rj11 و Rj45 و Rj59 به کابل هاي مرتبط؛ 

اتصال فیش BNC به صورت لحیمي، پیچي و پرسي.

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

ابزار و تجهیزات: 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1
اندازه گذاری و شناخت اتصاالت و ظریف کاری و 

رعایت ایمنی در تمامی مراحل کار 
2

1انجام لحیم کاری 2

1انجام صحیح پرس کاری  3

1انجام صحیح پانچ کاری 4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش:

كسب اطالعات 
كارتیمي

مستند سازي 
ویژگي شخصیتي

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


