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  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران 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

 مراکت  و  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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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

  «هامیکروفن: 5 قسمت – حداقل الزامات عملکرد - باالدهی هاي صوتی با بازپسسامانهتجهیزات و»

 
 سمت و/ يا نمايندگی یس: ير

 احمد، کشاورز

  دکتر  مخابراتس

ایتتات عیمتتی دانشتتگاه خیتتی  فتتارس عضتتو 

 بورهر

                                                              

  :اندبیر

 راحیه، اکبرزاده

  مهندسی برق دیسانسس

 

 کاررناس ررکت نیروگستر دیان

 حاجیان، عییرضا

 مهندسی برق  دیسانسس

ریتتیس بختتش صتتادرات و واردات اداره کتتل  

 استاندارد استان بورهر

 

   ساسامی به ترتیب حروف ادفبا: اعضا

 پوردرویش، پرستا                                                                کاررناس آزمایشگاه برق دانشگاه آزاد واحد 

 مهندسی برق                                                        عادیشهر دیسانسس

 

 صادقخدر ، 

  مخابرات اررد مهندسی کاررناسیس

ررکت توزیع نیرو برق استان کاررناس 

 بورهر

  

  رزمی نیا، ابوادحسن

 مهندسی برق  دکتر س

 

ایات عیمی دانشگاه خیی  فارس عضو 

  بورهر

 رنجبران، اد 

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 کاررناس ررکت نیروگستر دیان

 سبحانی، زارا

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 سازمان استاندارد میی ایرانکاررناس 

 س خواه ، فاطمهوطاو

 سدیسانس مهندسی برق 

 

 

کاررناس سازمان راه ورهرساز  استان 

 بورهر

http://www.bedc.ir/
http://www.bedc.ir/
http://www.bedc.ir/


 د 
 

 دک، اسما

 سکاررناسی اررد مهندسی برق 

رهرستتان  ایتات عیمتی دانشتگاه آزاد    عضو 

 گناوه

 

 محمود ، حسین

 مهندسی برق  دیسانسس

 بورهراستاندارد استان کل کاررناس اداره 

 

 ریرین، زاده نعمتی

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 مسوول فنی ررکت سیم و کابل دیان
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 گفتاریشپ

 " اامیکروفن: 3 قسمت – حداقل اد امات عمیکرد - باتدای اا  صوتی با بازپسسامانه تجهی 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 و برق 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

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

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

 نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید

 

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

 
IEC 60581-5:1981, High fidelity audio equipment and systems; Minimum performance 

requirements Part 5:Microphones 
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                 -حداقل الزامات عملکرد -هاي صوتی با بازپس دهی باالسامانهتجهیزات و

 هامیکروفن: 5قسمت

 هدف  و دامنه کاربرد 6 

 است.اا اا  حداقل اد امات برا  میکروفنروش ، تعیینادف از تدوین این استاندارد

 رود کاربرد دارد.  اایی که برا  استفاده خانگی در نظر گرفته میبرا  میکروفناین استاندارد 

 گیريهاي اندازهروش 1

:کییات و با ررایط 1قسمت  -19366میی به رماره  گیر  در استاندارداا باید با ررایط اندازهگیر تمام اندازه

 میکروفن اا مطابقت دارته بارد. :2قسمت  1312گیر  در استاندارد میی به رماره اندازه

 پاسخ فرکانسی 9

 پاسخ : نوع پاسخ فرکانس مشخص وسپس انحراف مجازرودمی تعیینقسمت  اد امات پاسخ فرکانس به دو

که نوع پاسخ فرکانس درنظر گرفته رده ممکن است است به این ددیل پاسخ فرکانسی از نوع مخصو  میکروفون

 .1خوانندهتکمیکروفنتخت نبارد. برا  مثال اصطالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Soloist's 
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 دار مربوط به کیفیت تولیدهاي جهت: حداقل الزامات براي مشخصه6قسمت جدول 

 بند يا

 بند زير
 حداقل الزامات گیريروش اندازه مشخصات

استتاندارد میتی بته    19مطابق بنتد   محدوده فرکانسی 2-1

 1312-2رماره 

 Hz19399تا  Hz39 از 

-نوع منحنی پاسخ فرکانس توسط سازنده اعالم متی   فرکانسینوع پاسخ  2-9

رود که باید متوسط پاسخ فرکانسی میکروفن از آن 

نوع بترا  میکتروفن اتا  امته ستویی وجهتت دار       

 داده رده است بارد 9و1درون ماسک که در رکل 

اگر محدوده فرکانسی پهن تر از حتداقل اد امتات از    -يادآوري

Hz39  وHz19399  ماستک   منحنی رو  روادار بارد حدود

بترا    است نشان داده رده Hz19399و  Hz39 از  9و1رکل 

 فرکانس اا  خارج ازحداقل اد امات کاربرد دارد.
پاسخ فرکانسی یک  2-3

 میکروفن مخصو 

منحنی پاسخ فرکانسی ار میکروفن مخصتو  بایتد    

اتا  زیتر    بتا روادار  با منحنی نوع پاسخ فرکانسی 

 مطابقت دارته بارد
dB  3 ±   Hz939Hz - 05 

dB  3/9 ±   Hz3999Hz – 005     

dB  3 ±   Hz19399Hz - 0555 

 ریب منحنی محدوده فرکانستی  بتیش از             

Hz3999Hz - 005  نبایتد از dB/octave6   تجتاوز

تتر و بتاتتر از فرکتانس    و برا  فرکتانس پتایین   کند

           مشخص رده در محدوده فرکانسی نباید از 

dB/octave  2 .تجاوز کند 

با توجه به اد امات برا  حداکثر ریب مجاز قیه اا -6يادآوري

      از و فرورفتگی اادر منحنی پاسخ فرکانسی نباید 

octave 3/1 .تجاوز کند 

       حداقل اد اماتاگر محدوده فرکانس از -1يادآوري 

Hz19399Hz - 39  روادار بیشتر بارد dB  3 ± 

 کاربرد دارد.
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1- Stereo phone 

 ادامه -: حداقل الزامات براي مشخصه هاي جهت دار مربوط به کیفیت تولید 6جدول قسمت 

اختالف بین حساسیت  3

میکروفن برا  استفاده 

 1در استریو فون

انتتدازه گیتتر  میتت ان حساستتیت   

 1-9-19و19-1مطابق بتازیر بنتد   

 1312-2استاندارد میی به رتماره  

 می بارد

حساسیت بدست آمده برا  میکروفن استریو یا 

 نوع درنظر گرفته رده از امان اایی  میکروفن

دستگاه فونسبرا  استفاده در نصب استریو است

  ابه گونه  باید تقویت کننده صوت از سه جهت

 بارد که متوسط حساسیت باند فرکانس ار

octave  3/1  و فرکانس مرک   بین                   

Hz3999Hz – 939 .یک میکروفن بیش از  بارد

dB3  برا  امان باند فرکانسoctave 3/1  اختالف

 ندارته بارد

استتتاندارد  1-13مطتتابق زیتتر بنتتد  نوع جهت دار 6

 1312-2میی به رماره 

       

    

      
   

 امه سوییمیکروفن 

ین صورت ه امقادیر ب حداقل حداکثراختالف بین 

 بیان می رود.

 1312-2ازاستاندارد میی به رماره  1-13در زیربند

 تجاوزکند:29و 9بین از نباید   مقدار 
dB  9 زیر  Hz1999                 

dB  2 زیر   Hz1999Hz - 3999 

dB  3 زیر   Hz3999Hz - 0555 

 میکروفن جهت دار

و Hz939پاسخ فرکانسی خارج از محور بین 

Hz3999  نباید بیش از dB  2  ±پاسخ محور   از

- برا  یکسان یاختالف دارته بارد، یک سیگنال انتقاد

از قبل  Hz1999در  که مقادیر به دست آمده ساز 

 رده است.  اعمال
   جتایی کته پاستخ دراتر زاویته وفرکتانس بتیش از       

dB19     ،زیر پاسخ محور  از فرکتانس مشتابه بارتد

 باید انحراف زاویه وفرکانس نادیده گرفته رود.

جهت میکروفون به طور  3

سفقط تصادفی به جیو 

 دار برا  میکروفن جهت

از استتاندارد   9-13مطابق زیر بند 

 1312-2میی به رماره 

 در محدوده فرکانسdB   3 ب رگتر یا مساو  

Hz3999Hz - 939  
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 مشخصات والزامات ساير -1قسمتجدول 

 

 
 

 ادامه -دار مربوط به کیفیت تولید هاي جهت: حداقل الزامات براي مشخصه6جدول قسمت 

از استتاندارد    9-12مطابق زیر بند فشار بیش از حد صدا 3

 1312-2میی به رماره 
، اعوجتتاج  dB112 تتتارا   تتتراز فشتتار صتتوت بتت

      اارمونیتتتک کتتتل در محتتتدوده فرکتتتانس  

Hz3999Hz - 939% تجاوز کند. 1نباید از 

تراز فشار صوت معادل  2

ارزیابی رده به عیت 

 نوفه اصیی

از استتاندارد    1-13 مطابق زیربند

 1312-2میی به رماره 

   ≤ pµ99  dB96سبا مرجع  Aنوفه وزن داده رده 

از   1-9-19و 1-19مطابق زیر بنتد  حساسیت میدان آزاد 19

 1312-2استاندارد میی به رماره 

مج ا که نوع آن از قبل مشخص  حساسیت میکروفن

 از میت ان حساستیت     ± dB  3 رده نباید بیش از

Hz  1999  رده توسط ستازنده بترا  نتوع    مشخص

 مربوط متفاوت بارد.

 بند يا

 بندزير

 حداقل الزامات گیريروش اندازه مشخصات

 پیوند 66

 ادف مکانیکی

 ب ادکتریکی

 1312-2استاندارد میی به رماره مطابق  

 1312-2مطابق استاندارد میی به رماره 
، استمی  در این استاندارد مقتادیر بترا  حساستیت    -يادآوري

 رود.می دادهاسمی  امپدانس بار و اسمی امپدانس

مشخصات ذکر رده این قسمت در کتابچه راانما    مشخصات تعیین شده 61

مشخصات فنی اجبار  سازنده یا برورور توصیفی و 

 می بارد

 1312-2استاندارد میی به رتماره  99اد امات در بند

 نی  باید رعایت رود

اتا یتا کنتترل    سازنده امچنین باید عمیکرد ستویی  

 میکروفن یا تجهی ات مرتبط را مشخص کند
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 هاي همه سويیمیکروفن -6شکل 

 

 دارهاي جهتمیکروفن -1شکل 

 

 

 

 

 


