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  خدا به نام

 ملی استاندارد ايرانسازمان  با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه  گتواای  صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتاریشپ

 "ااادفون :19 قسمت – حداقل اد امات عمیکرد - باتاا  صوتی با بازپس دای سامانهتجهی ات و"استاندارد 

تهیه و تدوین رده است و در  ایران استانداردمیی سازمان  توسط مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش

مورد تصویب قرار گرفته  39/92/29 مور  ادکترونیک برق و اجالس کمیته میی استاندارد و پنجمین افتصد

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه 

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این قع د وم تجدیدااستاندارداا  میی ایران در مو

 نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، انگام تجدید ،ه رودیاستاندارداا ارا

 نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.تجدیدباید امواره از آخرین 

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

 
IEC 60581-10:1986, High fidelity audio equipment and systems; Minimum performance 

requirements Part10: Headphones 
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              -حداقل الزامات عملکرد - دهی باالهاي صوتی با بازپسسامانهتجهیزات و

 هاهدفون :01 قسمت

 هدف  و دامنه کاربرد 0 

 است.اا اا و گوریاا  حداقل اد امات عمیکرد برا  ادفونروش ، تعیینادف از تدوین این استاندارد

 این استاندارد برا  موارد زیر کاربرد دارد:

 اایی که برا  استفاده خانگی در نظر گرفته رده است، کاربرد دارد.  ادفون ادف 

اا  غیرفعال، اتصاتت اا، ربکهاا، کابلکنندهاایی نظیر آن یا پیش تقویتاا و دستگاهگوریاا یا ادفون ب 

 داند کاربرد دارد.ا  از وسییه را تشکیل مییا سایر اج ایی که بخش یکپارچه فروسر 

 گیريهاي اندازهروش 1

اا  صوتی سامانهتجهی ات و -19366ماره میی به ر گیر  در استاندارداا باید با ررایط اندازهگیر تمام اندازه

گیر  در استاندارد میی به رماره :کییات و با ررایط اندازه1دای بات، حداقل اد امات عمیکرد قسمت با باز پس

 اا مطابقت دارته بارد.ادفون اا و گوری 3اا  صوتی قسمت سامانهتجهی ات و  1312

گیر  در اایی است که در مقایسه با اندازهدارا  محدودیتگیر  که در حاضر مشخص رده اا  اندازهروش

ساز گوش خا  است. فاقد ربیه 9اتصادیاا گیر گیر است در حادی که اندازهوقت به طور کامل 1میدان آزاد

-اا  ذکر رده در این قسمت توسط اندازه . برخی از مشخصه1312-3 سرجوع رود به استاندارد میی به رماره

 رود.ارزیابی می 1312-3دی با استفاده از یک اتصال مناسب در استاندارد میی گیر  اتصا

 پاسخ فرکانسی 9

 مقدمه

یک ادفون  پاسخ : نوع پاسخ فرکانس مشخص و انحراف مجازروداد امات پاسخ فرکانس به دوقسمت تعریف می

رود، و تفاوت مجاز از پاسخ آزاد استفاده مین ودر روش مقایسه میدااست  پاسخ فرکانسی که نوعی مخصو 

 بارد.یک ادفون مخصو  از نوع منحنی پاسخ فرکانسی می

 

 

 

                                                 
1- free-field 

2- coupler measurement 
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 دار مربوط به کیفیت تولیدهاي جهت:حداقل الزامات براي مشخصه0قسمتجدول 

 

 

 
 منحنی پاسخ فرکانس 0ماسک -0شکل          

 

 

 

 

 اا  جهت دار مربوط به کیفیت تودید:حداقل اد امات برا  مشخصه1قسمتجدول 

                                                 
1- Mask 

 عملکرد حداقل الزامات گیريروش اندازه مشخصات بندزير

 محدوده فرکانس 3-1
: محدوده فرکانس 13مطابق بند 

 1312-3از استاندارد میی رماره  

 Hz19399تا  Hz39از 

3-9 
نوع منحنی  پاسخ 

 فرکانس

: مقایسه 9-19مطابق زیر بند 

میدان آزاد پاسخ فرکانس از 

 1312-3استاندارد میی رماره  

نوع منحنی پاسخ فرکانس توسط سازنده اعالم می 

 رود
 Hz19399تا  Hz39از فقط  روش اندازه گیر -يادآوري

 معتبر می بارد.

3-3 
پاسخ فرکانس یک 

 ادفون تک

: مقایسه 9-19مطابق زیر بند 

پاسخ فرکانس از  میدان آزاد

 1312-3  رماره استاندارد میی

باید با نوع منحنی  تکمنحنی پاسخ ار ادفون 

مطابقت دارته  dB3±روادار پاسخ فرکانس با 

  رجوع رود  9-3بارد س به زیر بند 
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 ادامه - دار مربوط به کیفیت تولیدهاي جهت:حداقل الزامات براي مشخصه0جدول قسمت

 عملکرد حداقل الزامات گیريروش اندازه مشخصات بند

اختالف پاسخ  2

فرکانس دو گوری از 

 کانال ادفوندو 

: پاسخ فرکانس 1-19مطابق بند 

رماره          اتصال استاندارد میی

3-1312 

منحنی پاسخ فرکانس دو گوری از دو کانال ادفون 

سمانند استریو  باید به گونه ا  بارد که به طور 

متوسط تراز فشار صوت مطابق با ار اکتاو از 

بارد  Hz3999و Hz939فرکانس مرک   بین 

ازیک ادفون دیگر باامان  dB9بیشتر ازاختالف 

 اکتاو ندارته بارد.

3  

 مشخصه ودتاژ   

: مشخصه ودتاژ 9-19مطابق زیر بند 

 1312-3از استاندارد میی رماره  

V3/9≥ برا  تعیین ودتاژ ادفون : 

V3≥ برا  تعیین امپدانس ادفون : 
:  9-3زیر بند  1312-3مرجع آن  استاندارد میی   -يادآوري

 .ررایط ارزیابی رده می بارد

مشخصه کیی  6

 اعوجاج اارمونیک

: مقایسه میدان 9-19مطابق زیر بند 

آزاد پاسخ فرکانس از استاندارد میی 

 1312-3به رماره  

 Hz3999تا  Hz199در محدوده فرکانس 

 dB22در تراز فشار صوت  1کوچکتر یا مساو  %

  pµ99سبا مرجع 

 dB199در تراز فشار صوت  3کوچکتر یا مساو  %

  pµ99سبا مرجع 

  بیش از حد 3قیه اعوجاج مخصو  سبیشتر از 

روادار  مربوطه نادیده گرفته می رود مگر اینکه 

 بارد. اکتاو 3/1حد روادار  بیش از 

3  

 

 

 

تراز فشار صوت 

سوزنی  ناری از منبع 

برا   .e.m.fصفر 

ادفون با مدار فعال 

 یکپارچه

مطابق با  ادفون تحت ررایط اتصال

استاندارد میی به رماره                     

 کار می کند3-1312

تراز فشار صوت مطابق استاندارد میی 

فییتر وزنی " "A 1312-1به رماره

 اندازه گیر  می رود

ه باید با یپیچ صدا در صورت ارا

با اعمال ودتاژ موقعیتی که در آن 

ورود  تنظیم رده ارزیابی رود و 

را  dB 22می توان تراز فشارصوت

اگر کنترل دیگر  وجود . بدست آورد

ترین نامطیوب با دارته بارد باید

 جهت تنظیم رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dB03≥ 
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 مشخصات والزامات ساير -1قسمتجدول  

 

 دار مربوط به کیفیت تولیدهاي جهت:حداقل الزامات براي مشخصه0جدول قسمت

3  

 

 امپدانس

 

 

: امپدانس ادکتریکی از 2مطابق بند 

 1312-3استاندارد میی به رماره 

امپدانس نباید در محدوده فرکانس ارزیابی رده و 

در ار تنظیم کنترل اا  در دسترس کاربرکمتر 

 امپدانس ارزیابی رده بارد. 39از%

امپدانس ارزیابی رده برا  ادکترواستاتیک، 

د با مقدار پی ووادکتریک و ادفون ادکتریکی بای

 گفتار  و تودید برنامه موسیقی سازگار بارد.

 بند 

 

 عملکرد و حداقل الزامات گیريروش اندازه مشخصات

 حداکثرودتاژ نوفه 2

: ماک یمم ودتاژ نوی  3-19مطابق بند 

 1312-3استاندارد میی به رماره 
V3  ≤ برا  تعیین ودتاژ ادفون : 

V19≤ برا  تعیین امپدانس ادفون : 

 

 نیرو  کاربرد  19
: نیرو  کاربرد  از استاندارد 91مطابق بند 

 1312-3میی به رماره 

N3≥ 

11 

 پیوند

 ادف مکانیکی

 ب ادکتریکی

 1312-11مطابق استاندارد میی به رماره  

 1312-13مطابق استاندارد میی به رماره 

 

19 
مشخصات تعیین 

 رده

ذکر رده در این قسمت در کتابچه مشخصات  

راانما  سازنده یا برورور توصیفی و 

 باردمشخصات فنی اجبار  می

 1312-3اد امات در استاندارد میی به رماره 

 نی  باید رعایت رود

 


