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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 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاهموسسه  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 استانداردسازمان میی 
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

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  ابت  وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

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

 و مراکت   اتا  آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سامانه گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

تأییتد   نظتام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی س واسنجی

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

تحقیقتات   انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیتین  ، سنجش وسایل   واسنجی س واسنجی ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 -هاي رقمی)ديجیتال(: سامانه1-2هاي ارتباط فیبر نوري قسمتهاي آزمون زير سامانهرويه »

 «گیري بار اضافی حساسیت گیرنده و اندازه

 
 سمت و/ يا نمايندگی یس: ير

 احمد، کشاورز

  دکتر  مخابراتس

 ایات عیمی دانشگاه خییچ فارس بورهر

                                                              

  دبیر:

 راحیه، اکبرزاده

  دیسانس مهندسی برقس

 کاررناس ررکت نیروگستر دیان

 

  ) اسامی به ترتیب حروف ادفبا س: اعضا

 پوردرویش، پرستا                                                                کاررناس آزمایشگاه برق دانشگاه آزاد واحد 
 بورهرمهندسی برق                                                       دیسانسس

 

 صادقخدر ، 

  مخابرات اررد مهندسی کاررناسیس

ررکت توزیع نیرو برق استان کاررناس 

 بورهر

 

 دیر  زاده، محسن

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 

 استاندارد استان بورهر کل کاررناس اداره

 رزمی نیا، ابوادحسن

 مهندسی برق  دکتر س

 

 ایات عیمی دانشگاه خییچ فارس بورهر

 رنجبران، اد 

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 کاررناس ررکت نیروگستر دیان

 

 سبحانی، زارا

 مهندسی برق  دیسانسس

 کاررناس سازمان استاندارد میی ایران

 

 دک، اسما

 سکاررناسی اررد مهندسی برق 

رهرستتان  ایتات عیمتی دانشتگاه آزاد    عضو 

 گناوه

 

http://www.bedc.ir/
http://www.bedc.ir/
http://www.bedc.ir/
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 حمود ، حسینم

 مهندسی برق  دیسانسس

 استاندارد استان بورهر کل کاررناس اداره

 

 ریرین، زادهنعمتی

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 مسوول فنی ررکت سیم و کابل دیان
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 گفتارپیش

 مقدمه

 ه

 و

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 9 اصطالحات وتعاریف 9

 9 اف اره 3
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 تجهی ات تحت آزمون

 روش آزمون

 اندازه گیر  عدم قطعیت

 نتایج آزمون
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 گفتاریشپ

حساسیت  - رقمیسدیجیتال اا  : سامانه1-9نور  قسمتاا  ارتباط فیبرسامانهاا  آزمون زیررویه»استاندارد 

 ایران استانداردمیی سازمان  توسط مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش «گیر  بار اضافیگیرنده و اندازه

 39/2/29 مور  مخابراتاجالس کمیته میی استاندارد  مینیک و چهل و صدیکتهیه و تدوین رده است و در 

استاندارد و  موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

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

ه صنایع، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی در زمینبرا  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، ه رود، انگام تجدیدیاستاندارداا ارا

   میی استفاده کرد.نظر استانداردااباید امواره از آخرین تجدید

 

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

 
IEC 61280-2-1:2010, Fibre optic communication subsystem test  procedures –  Part 2-1: Digital 

systems – Receiver sensitivity and overload measurement. 
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هاي : سامانه1-2قسمت -هاي ارتباط فیبر نوري هاي آزمون زير سامانهرويه

 گیري بار اضافی اندازهحساسیت گیرنده و  -رقمی)ديجیتال(

 هدف  و دامنه کاربرد 1

این  .است اا  دادهسامانهو  رقمی 1اا  آزمون ارتباطات فیبر نور روش ، تعیینادف از تدوین این استاندارد

 سامانهی از یک نوریورود   درگاهمجاز در  نیاز ومورد نور توان  بیشینه و کمینهگیر  روش آزمون اندازه

منظور بررسی ادف دیگر این استاندارد به بارد.اطمینان از عمیکرد آن در محدوده مشخص مینور  برا  فیبر

ورود  مشخص رده توسط سازنده تجهی ات  نور توان  بیشینهو  کمینهعمیکرد خطا  تضمین رده که از 

 آید.بدست می پایانه

اا ممکن 9باز مودداا وفایرآمپیی داد.یرا نشان م  نور بریف  ااسامانهارتباط با  عناصر معمودی در 1دررکل 

اا  انتقال داده سامانهبا  طور معمولبهاا  طوتنی استفاده رود اما اا  ارتباطاتی در مسافتسامانهاست در 

مشترک به طور معمول مربوطه  رندهیگ و فرستندهاا  دو جهته، سامانهغیره مرتبط نیست. در  مانند اترنت و

 نور   رابط ورود  اایژگیبا و این مشخصات نشان داده رده است. نیچتوسط خطوط نقطهکه  واقع رده است

 نشان داده رده است. باز مودد ای ریفایآمپیکه  بستگی دارد رندهیگ

 

 

    
     خروجی        فیبر نور پیوند  فیبر نور پیوند                                     سامانه ورود 

 سامانه                                                                                             
 

 
 ورود                                                                       فیبر نور پیوند   سامانه خروجی

 سامانه                                                                                                                                

      

 

 

 

 فیبر نوري سامانه -1شکل 

 

                                                 
1- Optical fibre 

2- Regenerotor 

آمپیی 

 فایر نور 
 

 

 
 تجهی ات انتقادی

گیر  اندازه نقطه

 گیر 

گیر  اندازه نقطه

 گیر 

رابط 

 انتقال
 نور 

 

 

 
 دریافتیتجهی ات 

رابط 

 دریافت
 نور 

 

 

 

                                
 تجهی ات انتقادی

رابط 

 دریافت
 نور 

 

 

 
 تجهی ات انتقادی

رابط 

 انتقال
 نور 

آمپیی 

 فایر نور 
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از  .بارد مختیف متفاوت  ااگنالیس قادب  ممکن است برا  نور بریف  اارندهیتزم به ذکر است که عمیکرد گ

 بارد استفاده رود.می یواقع عمیکرد طیکه نشان دانده ررای گنادیس قادب ازاست  رو تزم نیا

 اصطالحات وتعاريف 2

 :روندکار میاا با تعاریف زیر بهواژه یا / اصطالحات و ،دراین استاندارد

2-1 

1) بیتینسبت خطاي 
BER) 

 بارد.می زمان حیدوره تصر یاز برخ شیب که تیبر تعداد کل ب میتقس خطا  ااتیتعداد ب

2-2 

 بیت ترتیبی

 رود.تعریف می رقمیاا  سامانهکه در  دباریک می یک دنباده از صفر و

2-9 

 بیتی يالگو

 رود.یاست که در فواصل منظم تکرار م رقمی گنالیدر س 9و  1رده از  نییتع شیاز پ ررته کی

2-4 

EBR) نسبت بلوک خطا
2) 

دوره  کیدر  یافتیدر  اابر تعداد کل بیوک میرده تقس فیاز ارقام تعر  رامل تعداد خطا که  ااتعداد بیوک

 رامل بیش از یک بیت خطا بارد.ممکن است  خطابیوک  .باردمی مشخص از زمان

2-1 

 سطح بار اضافی

 آید.سازد و نه مورد دیگر  که بدست میرا مشخص میتوان ورود  باتکه کیفیت عمیکرد  بیشینه

2-6 

PRBS) سري باينري شبه تصادفی
9) 

رقم قبیی از      که توسط جمع باردیک بیت تکرار که مانند یک ادگو  تصادفی یا نامنظم از صفر و یک می

  .باردبیت می    1-رود. ادگو  تکرار بعد ازایجاد میn0’s بیتی و نادیده گرفتن دنباده  nدنباده 

 

 

                                                 
1- Bit error ratio 

2- Errored block ratio 
3- Pseudo random binary sequence 
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2-1 

 حساسیت گیرنده

 بارد.توان تزم برا  بدست آوردن تعیین کیفیت عمیکرد می کمینه

2-8  

 هاو خروجی سیگنال سامانهورودي 

 نیا .باردمی یخارج  اتیبا تجه 1واسطکه  یگنادیبه عنوان س سامانه یو خروج  ورود ،مشخصات نیادف از ا

اا از گنالیس. بارد نور  ای یکیممکن است ادکتررود که خاصی مشخص می  ااقادب اا برا  کاربرد باگنالیس

 .استبه تجهی ات خا  قابل دسترسی  یکی یرابط ف قیطر

 2افزاره 9

 کلیات 9-1

از یک نوع  2 و 3آزمون  اا   اامیت است که سیمیحانشان داده رده است.  9انداز  آزمایشی در رکل راه

 .باردطول برابر با  مشابه و

 BER  مجموعه آزمون 9-2

 رود.میررح داده رده ساخته  جانیدر ا که  از عناصر BERمجموعه آزمون 

 داده مولد 9-2-1

 یربه تصادف سر  کیکه ممکن است  سامانهبه   ه داده ورودیقادر به ارا دیباBER  داده مجموعه آزمون مودد

که با اد امات  بارد  رهیسرکل پادس، دامنه، و غ گنالیس قادبمشخص رده با  بیتی  صورت ادگو نیا ریدر غ ایو 

 .باردنمونه تحت آزمون مطابق می  رابط ورود سامانهدر  ازیمورد ن

ممکن است در که داده   ااقادب گرید ،تاریخ خروجی  ااقادبه یقادر به ارا دیداده با مودد اد امات کمینه

 استفاده رود. ازیمورد ن سامانهانطباق با 

 داده ربه تصادفی جریان       ادف 

 تمام داده جریانیک  ب  

 داده صفر جریان1+13ج  

بخش  بارد.مطابق  ازیانتقال مورد ن  با رابط ورود دیآزمون با گنالی  از سرهیسرکل پادس، دامنه، و غ قادب

 .باردمی رقمی  خطااا  ریگاندازه  برا سامانه یبا خروجارتباط قادر به  دیبا آزمون  یتجه رندهیگ

 

 

                                                 
1- Interface 

2- Apparatus 
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 شمارنده خطا 9-2-2

 قابییت دیبا و نمونه تحت آزمون بارد یبا خروج ارتباطقادر به  دیبا BERرمارنده خطا از مجموعه آزمون 

. بارد را دارته نمونه تحت آزمون سامانه یدر نر  داده از رابط خروج خطابیوک  ای خطا اا سیگنال رمارش

مقدارکمتر از  به محاسبه قابییت دیبابارد  EBR ای BER مقدارمحاسبه   برا یالتیتسه  خطا دارارمارش اگر 
 بارد. 19-99

 نوريمتر وات 9-9

 مستقل تیداده و نر  ب قادب دیبا و دارته بارد dB1/9 کمینهبا  یوضوح دیرود بایاستفاده م که نور  متروات

در  دیاا با ریگ. امه اندازهرود واسنجی میکرد تجهی اتع محدوده توانطول موج و  برا  آزمونو  بارد دارته

 رود.بل ثبت یدس اسیمق

 متغییر نوريمیراگر  9-4

کل  ییرایم کیه یارا قادربه امچنینو بارد  dB93/9برابر  ایدر مراحل کمتر  ییرایقادر به م دیبا نور میراگر 

از بازتاب به   ریجیوگبارد. برا   تحت آزمون رندهیمشخص از گ  محدوده ورودتر از ب رگ dB3 کمینه

 .اا  تزم به عمل آیدمراقبت فرستنده

 1نوري کنندهجدا 9-1

مناسب دارته بارد. نسبت  اتصاتتمجه  به  یخروج درگاهو دو   ورود درگاه کی دیسجفت  با نور  کنندهجدا

  .بارد مشخص رده به نحودیگر  کهنیسمگر ابارد.  dB1/9 ± 39% دیبا یخروج درگاه  برا میتقس

 هاي آزمونسیم 9-6

 ازیناف ار موردعنوان نرم باید بهمناسب  ی اتصاتتچند حادته و مجه  با  بریمرجع ف آزمون سیم ایو  تک حادته

تجاوز  dB1 از دیبان اتصاتتآزمون از جمیه  نور   ااسیم افت. بارد موافقت رده در صورتی کهاستفاده رود، 

 .کند

 نوريرابط انتقال  9-1

 است، فیبرنور  اا اف اره پایانه اایی که درفرستنده مشابه  نور  و اا  ادکتریکیویژگی باید نور  انتقالرابط 

 .بیشتر رود dB9 کمینهبا  گیرنده رده مشخص توان ورود  بیشینه از باید که توان خروجیبه ج   دارته بارند

 تجهیزات تحت آزمون 4

 ،پیوسته گنالیس رامل نور  باز موددیا  نور نور  بارد، آمپیی فایر ت تحت آزمون باید یک گیرنده فیبرتجهی ا

-پایانه   به طور معمول  رود.یاستفاده م  عاد یکردعم طیتحت ررا سامانهدر  9 اتیتجه بند قسیمپردازش و ت

 رود. دهید سامانهکه توسط کاربر از  بارد طور  دیبا یو خروج  ورود سامانه اا 

                                                 
1- Optical splitter 

2- Multiplexing equipment 
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 روش آزمون 1

 بارد.روش آزمون رامل مراحل زیر می

 محیطی آزمونعملکرد  شرايط 1-1

 دینقطه مرجع و رطوبت با  دما ای طیمح کاربرد دارد. معمودی عمیکرد طیمشخص رده، رراکه   مگر در موارد

 .مشخص رود

در صورت د وم نمونه تحت آزمون به  ژهیو عمیکرد طیسار گونه ررا آزمون  اتیو تمام تجهنمونه تحت آزمون 

 داریحادت پا کیبه  دنیرس    برابارد مشخص ردهبه نحو دیگر   کهنیسمگر ا قهیدق 39  و تا می رود اعمال

 .رودبه کار انداخته می عمیکرد طیو ررا دما

 اتصاالت انتهاي پاک کردن 1-2

          رجوا، مواد، و اف اره راملکردن س یتم  اتیرود. تجه  یتم دیبا اارابط، کند رییتغ  گاه اتصاتت نور ار

حاو  تجهی ات  دیبا اتصاتت فرورندگان. دستورادعمل بارد اتصاتتکردن باید مناسب با تمی   و روش باردمی

 .کردن بارد اا  تمیروش خا  مناسب و

 گیري حساسیت ورودياندازه 1-9

       کیاگر  3رکل در ای رده است نشان داده  9در رکل   اتیاتصال تجهسآزمون رود  پایانه  اتیاگر تجه

 993-1 با طول کیمه یدنباده ربه تصادف کیخطا با رمارنده داده و  مودد گاهآن آزمون رود باز مودد ای ریفایآمپی

  .بارد مشخص ردهبه نحودیگر   کهگردد. سمگر اینیم تنظیم
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  گیري خطااندازه افزاره 
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 دريافتی پايانهگیري حساسیت ورودي يک اندازي براي اندازهراه -2شکل 

 

 

 گیري خطااندازه افزاره                                                  
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                                           2        

                      

 باز مولدآمپلی فاير يا گیري حساسیت ورودي يک اندازي براي اندازهراه -9شکل                      

 

 داده مودد

انتقال  رابط

 نور 

میراگر 

 نور 

 جدا کننده

 نور 

 

آمپیی فایر یا 

تقویت کننده 

 آزمونتحت 

رمارنده 

 خطا

تجهی ات 

 دریافتی

وات متر 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم آزمون 

 نور 

رمارنده 

 خطا

آمپیی فایر یا 

تقویت کننده 

 تحت آزمون

 جدا کننده

 نور 

میراگر 

 نور 

انتقال  رابط

 نور 

متر وات

 نور 

 مودد داده

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 
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 نوريتوان ورودي  واسنجی 1-9-1

 این روش باید به صورت زیر انجام رود:

 از نمونه تحت آزمون 3 نور آزمون  سیمقطع خروجی و  2 نور آزمون  سیمازخروجی  نور قطع واتمتر  ادف 

 قطع کنید.

 رود.وصل می 3 نور آزمون  سیم به خروجی نور متر ب  وات

 نور گیر  توان بل و اندازه  تنظیم میراگر برا  صفر دسیپ

به نمونه تحت  3 نور آزمون  سیموصل رود و خروجی  2 نور آزمون  سیمرا به خروجی  نور متر   واتت

 آزمون دوباره وصل رود.

 نور گیر  توان   اندازهث

 گیر  ثبت رود.  ارگونه اختالف بین دو اندازهج

 BER يا EBRتعیین  1-9-2

 بارد:این روش رامل مراحل زیر می

 توان ورود  مشخص رده است. کمینهباتتر از  dB3 که نور ه سطح توان یبرا  ارا نور ادف  تنظیم میراگر 

ه و تراز توان جثبت نتی رود تنظیم رود.برا  اف ایش میرایی تا اودین خطایی که مشااده می نور ب  میراگر 

 بارد. BER یا  EBRرود اگر رمارنده خطا تسهیالتی برا  محاسبه مستقیم انجام می

افتد که بیشتر یا اتفاق می پایش. رمارش تعداد خطااا در تعریف زمان ه نشده باردی  اگر چنین تسهیالتی اراپ

 بارد.می 1زمان مانیتورینیگ در جدول  کمینهبرابر 

 بارد:محاسبه نسبت خطا با استفاده از فرمول زیر می

              
  

  
       یا

 

  
                         

 که درآن:

N ؛پایش  مشااده رده در زمان تعداد خطااا 

D ؛نر  داده 

T  ؛پایشزمان 

B ؛تعداد داده در یک بیوک  
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 پايشزمان  کمینه -1جدول 

 نرخ داده پايشزمان  کمینه

 >1Mb/sنر  داده<Mb/s 39  یک تقسیم بر نر  داده×س    

 نر  داده>Mb/s 39  یک تقسیم بر نر  داده ×س     

 اا در بیوک ضرب رود.باید در تعداد بیت پایشزمان  کمینهرود گیر  میاندازه EBRوقتی  -يادآوري

 ثبت رود. نور د  محاسبه نسبت خطا امراه با توان 

گیر  یا محاسبه نسبت خطا برا  ار بارد وثبت تراز توان و اندازه می dB1 ه  در این مراحل اف ایش میرایی

نسبت خطا  تعیین  بیشینهرود درصورتی که نسبت خطا  مشخص برا  تجهی ات انجام می بیشینهمرحیه تا 

 اا  کوچکتر تزم بارد.رده مشابه بارد ممکن است اف ایش میرایی در بازه

اد ام سطح توان ورود  برا   کمینه   تراز توان ورود  مشااده رده نشان دانده حساسیت گیرنده یا 

بارد. ارگونه اختالف بین تراز توان رد خطا  مشخص رده برا  آن تجهی ات میتجهی ات برا  دیدن عمیک

 باید درنظر گرفته رود. واسنجیتعیین رده واقعی و مشااده رده توسط روش 

خا   گنالیس کی یممکن است خروجبارد می پایشر  تزم به ذکر است برخی تجهی ات دارا  خطا  داخیی 

در  .بارد دهیمشخص رس  نسبت خطا کیکه  بارد یزمان  وروداتالف در  هدننشان دا سامانه یدر خروج

خا  گرفته  گنالیدر رروع از س و رده  ریگاندازه  به عنوان سطح ورود دیبا  ورود تیحساس ، موارد نیچن

 رود.

 اضافه بارگیري سطح اندازه 1-4

 کلیات 1-4-1

رمارنده خطا برا  به کار  و موددو  یدینمانشان داده رده است متصل  3 و 2امان طور که در رکل  را تجهی ات

مشخص رده  به نحو دیگر  کهاینسمگر  رودتنظیم می      کیمه  انداختن دنباده ربه تصادفی با طول

ه توان سیگنال در رابط دریافتی نمونه تحت آزمون با بیش یباید قادر به ارا نور بارد  برا  این آزمون فرستنده 

 ردبا dB3/9 کمینهبا  رده توان ورود  مشخص بیشینهاز 

 سطح توان واسنجی 1-4-2

 بارد:این روش رامل مراحل زیر می

 نور متر از نمونه تحت آزمون و وصل به وات نور آزمون  9سیم  قطع خروجیادف  

سط تراز توان ورود  مشخص رده تو بیشینهزیر  dB3 که به سطح توان خروجی نور تنظیم میراگر  ب 

موجود بارد سطح توان ورود  برابر با مقدار  یبارد اگر چنین مشخصاتکننده یا تامین کننده تجهی ات میتودید

 واسنجیواقعی توسط روش  ورده رود ارگونه تفاوت بین توان ورود  مشااده سطح توان حساسیت تنظیم می

 باید در نظر گرفته رود.

 وثبت سطح خروجی و تنظیم میراگر ج  یاددارت
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 آن به نمونه تحت آزمون و اتصال مجدد نور متر از وات  نور آزمون  9 سیمد  قطع خروجی از 

 

 

 

 
 گیر  خطااندازه اف اره                                                    

 

 

 

 

                                         9                  1          

 

 

 

 دريافتی پايانهبراي يک  اضافه بارگیري سطح اندازي براي اندازهراه -4شکل 

 تعیین سطح اضافه بار 1-4-9

رود اگررمارنده خطا دارا  برا  کااش میرایی تا چند خطا  اول مشااده رده تنظیم می نور ادف  میراگر 

 بارد.گر مید ثبت نتیجه از تنظیم مقدار میراتسهیالتی بارد که خطا به طور مستقیم محاسبه رو

 9-3-3ه نشده بارد .محاسبه نسبت خطا با استفاده از روش ررح داده رده در یب  اگر چنین تسهیالتی ارا

 آید.بدست می

گیر  محاسبه نسبت خطا تا ماک یمم نسبت اندازه ج  کااش بیش از مقدار تنظیم میراگر در مراحل کوچک و

داد گر نشان میتوجه دارته بارید که ثبت تنظیم میرا .ه برا  نمونه تحت آزمون بوده استخطا  مشخص رد

 که نقطه بار اضافی است.

د  انتقال از ایچ خطایی یا نسبت خطا  خییی پایین به نسبت خطا  خییی بات ممکن است بین تغییرات خییی 

 اف ایش تنظیم میراگر ر  داد. کمینهد  که ممکن است کمتر از وکوچک در توان ور

ممکن است خروجی یک سیگنال  ی مجه  رده است وداخی پایشه  تزم به ذکر است برخی تجهی ات با خطا  

 انگامی بارد. که نسبت خطا رسیده بارد. سامانهخا  در خروجی 

 اا  خا  بارد.گیر  رده در رروع سیگنالدر این صورت سطح اضافه بار باید به عنوان سطح ورود  اندازه

 

 

 مودد

 داده

 خطا هرمارند

 رابط انتقال
 نور 

تجهی ات تحت  نور میراگر 

 آزمون

 متروات
 نور 

سیم آزمون 

 نور 

سیم آزمون 

 نور 



19 

 

 محاسبه تراز اضافه بار 1-4-4

به مقدار  واسنجیسطح اضافه بار با اضافه کردن مقدار عدد  از کل کااش میرایی از مقدار تنظیم در طول روش 

 اندازه گیر  رده در این روش محاسبه می رود. نور توان 
 بل سبرحسب دسی                        =   

 که درآن:

 رود؛بل بیان میبارد که برحسب دسیسطح اضافه بار می     

 رود؛بل بیان میکه برحسب دسی باردمی واسنجیتنظیم میراگر در طول روش    

 رود؛بل بیان میکه برحسب دسی باردمی واسنجیتنظیم میراگر    

 رود.بل بیان میبارد که برحسب دسیمی واسنجیسطح توان    

 

 گیر  خطااندازه اف اره                                                
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  باز مولداندازي براي اندازه گیري سطح اضافه بار براي يک آمپلی فاير يا راه -1شکل 

 گیري عدم قطعیتاندازه 6

 :باید در نظر گرفته رود متصد  گیر  حساسیت وسطح اضافه بار به استثنا  خطا در اندازهعدم قطعیت 

 بارد گیر  اضافه بار میستنها برا  اندازه میراگر واسنجیادف  

 نور واتمتر  واسنجیب  

توان با استفاده یرا م تیعدم قطع نیا .وجود دارد نور واتمتر و  نمونه تحت آزمون اتصاتتدر اتالف تفاوت  ج 

 رساند. کمینهمرجع به بند  رده درجه  رابطمجه  به  آزمون سیماز 

 نتايج آزمون 1

 بارد.در دسترس می آزمون حاو  اطالعات تزم ونتایج 

رمارنده  داده مودد

 خطا

تجهی ات 

 دریافتی

آمپیی فایر یا تقویت 

 کننده تحت آزمون

میراگر 

 نور 

انتقال  رابط

 نور 

وات متر 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 

سیم 

آزمون 

 نور 
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 اطالعات مورد نیاز 1-1

 اطالعات مورد نیاز باید به ررح زیر بارد:

 ؛ادف  رناسایی نمونه تحت آزمون

 ؛عنوان آزمون ب  تاریخ و

 ؛عمیکردج  ررایط 

 ؛د  رناسایی روش آزمون

 ؛ه  ررایط محیطی

 ؛اا  مورد استفادهروش   

 .آزمونز  نتایج 

 اطالعات موجود 1-2

 بارد:اطالعات موجود به ررح زیر می

 ؛ادف  رناسایی تجهی ات آزمون استفاده رده

 ؛آزمون وپارامتراا  انتقال سیمب  رناسایی 

 ؛نور گیر  عدم قطعیت توان ج  اندازه

 ؛کننده آزمون کارکناند  اسامی 

 ؛   جریان و ودتاژ تغییه

 ورود ؛   نر  داده ومشخصات سیگنالز

 ؛ورود  گیرنده بیشینهگیر  ورود /خروجی: طول موج حساسیت گیرنده مشخص رده، ر  ررایط اندازه

 ؛زمان گرم ردن توصیه رده سزمان مورد نیاز برا  ثبت دما  ک 

 .نور و میراگر  نور متر وات واسنجییات یگ  ج 
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