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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ 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 عهدهبه را ایران

بته   92/6/29موجب یکصد و پنجتاه و دومتین جیسته اتورا  عتاای ادار  متور        بهموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  نام

 است. ادهجهت اجرا ابالغ  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه اماره 

 مؤسسات عیمتی،  و مراکز نظرانصاحب کاراناسان سازمان، از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و توایتد ، فنتاور    به اترایط  توجه با و میی مصااح با امگام وکواشی اودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تواید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   توایدکننتدگان،  اامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 برا  ایران میی نویس استاندارداا پیش .اودمی حاصل غیردواتی و دواتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 میی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و اودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای

 .اودمی منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوانبه تصویب صورتدر و طرح راته آن با مرتبط

 کنند درکمیتۀمی تهیه اده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویسپیش

 تیقتی  میی ترتیب، استانداردااییبدین .اودمی منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان میتی    مربتوط کته   میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 امارۀ ایران میی استاندارد در ادهنواته مفاد اساسبر که اوندمی

 .بااد رسیده تصویب به دادمی استاندارد ایران تشکیل

(ISO)استاندارد  اامییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9اامییتی ااکتروتکنیتک   بتین  ،کمیسیون1

(IEC) و 

3 قانونی اناسیاندازه اامیییبین سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوانبه و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)فعاایت کشور در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا  نیازمنتد    و کیتی  اترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استتاندارداا   تتدوین  در .کنتد متی 

 .اودمی گیر بهره اامییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، پیشرفت اا 

 و ستالمت  کننتدگان، حفت   مصتر   از حمایت برا  قانون، در ادهبینیپیش موازین رعایت با تواندسازمان میی استاندارد ایران می

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطیزیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

  ستازمان  نمایتد.   استتاندارد، اجبتار    عاای اورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تواید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  اامییی بین بازاراا  حف  منظور به تواندمی

 آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعتال  مؤسستات  و اتا سازمان خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید.

 واسنجی کاایبراسیون س و مراکز ااآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریتاا  سیستم صدور گواای و ممیز  بازرسی،

 ارزیتابی  ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونهاین سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل  

 دستتگاه  تتروی   .کنتد نظارت متی  ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ارایط احراز صورتدر و کندمی

 ستطح  ارتقتا   برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کاایبراسیون سواسنجی  یکااا، اامیییبین

   .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

                                                 
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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 -تعیین عملکرد گیري وهاي اندازهروش -دهی باالپسبازصوتی خانگی با هاي سامانهتجهیزات و »

 «هابلندگو :5قسمت 

 

 :سمت و/ يا نمايندگی یس: ير
 نیا، ابوااحسنرزمی

   مهندسی برق اسدکتر

 عضو ایات عیمی دانشگاه خیی  فارس

                                                              

  دبیر:

 محمود ، حسین

 سکاراناسی مهندسی برق 

 کاراناس اداره کل استاندارد استان بواهر

 

 ): ساسامی به ترتیب حرو  اافبااعضا

 احمد ، محمد

 سکاراناسی مهندسی برق 

 

 

 کاراناس اداره کل استاندارد ارمزگان

                                                                 راحیه  اکبر زاده ،

 سکاراناسی مهندسی برق                                                        

 

 کاراناس ارکت نیروگستر ایان

 

   حاجیان، عییرضا

 سکاراناسی مهندسی برق 

  کاالرییس اداره ارزیابی کیفیت 

 استاندارد بواهراداره کل 

  

 محسن ، دیر  زاده

 سکاراناسی مهندسی برق 

 

 بواهراستاندارد اداره کل کاراناس 

 رنجبران، اد 

 مهندسی برق  کاراناسیس 

 

 نوید  ، صیاد 

 سکاراناسی مهندسی برق 

 

 کاراناس ارکت نیروگستر ایان

 

 

 کاراناس ارکت صنایع برق آذرخش

  وحید، کیانیدهکیانی

 سکاراناسی مهندسی برق 

 

 ارکت چرخه طبیعت سبزکاراناس 
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 گرگین، سکینه

 سکاراناسی اراد مهندسی برق  

 کاراناس ارکت سیرا  آزمون ایان

 

 

 اک، اسما

 سکاراناسی اراد مهندسی برق  

 

عضو ایتات عیمتی دانشتگاه آزاد اهرستتان     

 گناوه

  

  محمدرضا، محمدااای

 برق سکاراناسی مهندسی 

 

 کاراناس
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب ایران  استاندارد میی آانایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 ه گفتارپیش

 1 داد  و دامنه کاربر 1

 1 مراجع اازامی 9

 1 اازامات کیی 3

 1 گیر هاندازارایط  2

 1 یمحیط آکوستیک اا  آزمون وسیگنال  3

 9 گیر اا  اندازهرو، 6

 9 ااویژگی فهرست 3

 3                                                                                               ااویژگی فهرست -1جدول 
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 گفتاریشپ

 -تعیین عمیکرد گیر  واا  اندازهرو، -دای باالپسبازصوتی خانگی با اا  سامانهتجهیزات و  "استاندارد 

تهیه و سازمان میی استاندارد ایران توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونپیشکه  "اا : بیندگو3قسمت 

 مور  برق و ااکترونیککمیته میی استاندارد  افتصد و اصت و افتمین اجالستدوین اده است و در 

قانون اصالح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  99/99/1323

-، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه

 اود.

ه صنایع، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی در زمینبرا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

قع ازوم تجدیدنظر خوااد اد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، تجدیده اود، انگام یاستاندارداا ارا

   میی استفاده کرد.نظر استانداردااتجدیدباید امواره از آخرین 

 

 منبع و ماخذ  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ارح زیر است:

IEC 61305-5: 2003; Household high-fidelity audio equipment and systems – Methods of 

measuring and specifying the performance – Part 5: Loudspeakers 
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تعیین  گیري وهاي اندازهروش -دهی باالپسبازصوتی خانگی با هاي سامانهتجهیزات و 

 ها: بلندگو5قسمت  - عملکرد

 دامنه کاربرد هدف و  8

 اا است.گیر  و عمیکرد بیندگواا  اندازهرو، تعیین ،استاندارداین اد  از تدوین 

 ،دای باالپسبازتجهیزات صوتی خانگی با    مورد استفاده درااصوتی بیندگواا  سامانهاین استاندارد برا  

 کاربرد دارد.

 الزامیمراجع   2

 اده است. دادهارجاعاا به آنمدارک اازامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 اود.می محسوبی از این استاندارد میی ایران ین ترتیب آن مقررات جزبدی

 آن  نظراا  بعد تجدیداا و اصالحیه بااد،ادهدادهارجاعکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار درصورتی

اده دادهارجاعاا تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  نظر اینمورد

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آننظر و اصالحیهتجدیداست، امواره آخرین 

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اازامی است:

 ااقسمت پنجم: بیندگو –صوتی اا  سامانهتجهیزات  ،1312-3اماره  رانیا یاستاندارد می 2-8

 - باال دایبازپس با صوتی خانگیاوازم اا تجهیزات و سامانه ،13323-1اماره  رانیا یاستاندارد می 2-2

 کییات: 1 قسمت - عمیکرد تعیین و گیر اندازه اا رو،

 الزامات کلی 1

-3صورت باید مطابق استاندارد میی ینادراست، هنشدمشخصبه صراحت  مشخصه اایی که در این استاندارد

 اجرا اود. 1312

 گیرياندازهشرايط  7

 بااد. 1312-3 ایران اماره ارایط ااکتریکی باید طبق ارایط مشخص اده در استاندارد میی

 بااد.13323-1استاندارد میی ایران اماره ارایط آب و اوایی باید طبق ارایط مشخص اده در 

8یو محیط آکوستیکآزمون هاي سیگنال 5
 

        اده مطابق استاندارد میی ایران امارهمشخصطبق ارایط  باید اا  آزمون و محیط آکوستیکسیگنال

 بااد. 3-1312

                                                 
1- Acoustical environment 



9 
 

 گیرياندازههاي روش 6

 .ارائه اوند 1جدول  مطابق باید گیر اا  اندازهو رو، یی که باید تعیین اوندااویژگی

 هاويژگی فهرست 4

 قرارگیرد. در يک سند در دسترس کاربر که بايدهاي بلندگو داده 4-8

مربوط به آن  2اای  2و  9، 1موارد اماره  بااد 1اده مطابق جدول  هارائاامل اطالعات  کمدستباید  ااویژگی

 است.

 گذاري شود.برچسب  روي آنکه بايد بلندگو هاي داده 4-2

مربوط به آن  2و  3، 3، 9بااد موارد اماره  1اده مطابق جدول  هارائاامل اطالعات کم دستااباید ویژگی

 .است
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 هافهرست ويژگی -8جدول 

ی که بايد تعیین مشخصات

 شود

 گیريهاي اندازهروش تعاريف

پاسخ بسامد  در ارایط   -1 -1

 آزاد میدان

گیر  اندازهعنوان تابعی از بسامد، بهسطح فشار صوت 

 آزاد تحت ارایط میدان

      بند 3پاراگرا  ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق

91-1-9 

 موثر   بسامد گستره -9 -9
ا  است که در آن پاسخ موثر محدوده  بسامده گستر

 .کندتغییر Db19بسامد  نباید بیش از 

تعریف  پاسخ بسامد  را می توان از موثر ه بسامدگستر

به  1-9-91بند ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق اده در

 .دست آورد

قدرت   پاسخ بسامد -3 -3

 آکوستیکی
 سطح قدرت صوت

1  

3 
  عنوان تابعی از بسامد به، اکتاو 

 .باادمی
 9-1-99بند  1312-3استاندارد میی   با مطابق

  بسامد اا پاسخ اختال  -2 -2
اختال  سطح فشار صوت بیندگو، که در حاات زوج 

 .گیردمیقراراستفاده مورد

 3پاراگرا  ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق

 در صوت فشار سطح در اختال . 9-1-91               بند

 .اودگیر  میاندازه اده تعریف موثر بسامد محدوده

 1-9-91بند ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق

 حساسیت مشخصه سطح -3 -3
    موثر بسامد محدوده حساسیت مشخصه در سطح

 بااد.می ،1 جدول از 9مورد  به توجه با گیر اندازه
 2-99، بند 1312-3استاندارد میی  با مطابق

بیشینه سطح فشار صوت  -6

 محدوداده توسط اعوجاج

گیر  اده که ا  اندازهنقطهدر  p(f1)تراز فشار صوت 

 است. 19% برابر d3یا  d2یا  dt ارز، ار کدام از  بیشینه

 :در آن که

dt .اعوجاج اارمونیکی کل است 

d2 است. دوم اارمونیک 1مدوالسیون بین اعوجاج 

d3 است. سوم اارمونیک مدوالسیون بین اعوجاج 

بند  ،1312-3استاندارد میی مطابق dt اعوجاج اارمونیکی 

 مراجعه اود. f1 به  ،اود گیر  میاندازه ،92-9

مطابق  d3و  d2اارمونیک  مدوالسیون بین اعوجاج

 اود.می گیر اندازه 3-92 بند ، 1312-3استاندارد میی 

 موثر فرکانس محدوده از تر پایین حد با باید f1 بسامد

  f2 بسامد .بااد برابر 1 جدول از 9 بند در اده تعریف

 داده می اود با :

f13 /3 =  f2   

 میزان مقاومت در برابر جایگزینی بیندگو مجازامپدانس  -3 -6
        و 1-16 ا ابند ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق

16-9-9 

 توان نوفه مجاز -3 -3
Unتوان ااکتریکی با 

2
/R  محاسبه اده که در آنUn 

 باادامپدانس مجاز می Rواتاژ نوفه مجاز، 
 2 -13بند  ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق

 توان سینوسی مجاز -2 -3
Usتوان ااکتریکی با 

2
/R  محاسبه اده که در آنUs 

 باادامپدانس مجاز می Rواتاژ سینوسی مجاز، 
 3 - 13 بند ، 1312-3استاندارد میی  با مطابق

 

 
  

                                                 
1- Intermodulation distortion 


