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واحد یادگیری 5

کابل های مخابراتی چه مشخصه ای دارند؟
اتصاالِت کابل RG برای تلفن چگونه است؟

 

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر به سیم کشی تلفن یک واحد مسکونی خواهند بود.

سیستم تلفن 

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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امـروزه سیسـتم های ارتباطـی بسـیار گسـترده شـده و خطـوط ارتباطـی تلفـن فقـط برای تمـاس تلفنـی افراد بـا یکدیگر 
نیست )شـکل 1(.

شکل 1

از سیستم های ارتباطی عالوه بر ارتباطات صوتی می توان استفاده های دیگری به شرح زیر داشت:
1ـ دسترسی به تارنما هاي )سایت( اینترنتی 

2ـ ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی و نمابر 
3ـ دسترسـی بـه سیسـتم مکالمه تلفـن ثابت و شـبکه اینترنتی 

تـوام بـدون تداخل این دو سیسـتم )شـکل 2(.

یـک  اهمیـت  تلفـن  سیسـتم  توسـط  شـده  فراهـم  امکانـات 
سیم کشـی دقیـق و مطمئـن را ضـروری می سـازد بنابرایـن بـا 
وجـود اینکـه سیم کشـی تلفن جـزء مـوارد جریان ضعیف اسـت 

ولـی نیـاز بـه یـک سیم کشـی دائمـی و قابـل اطمینـان دارد.

برای سیم کشی سیستم تلفن ساده در منزل نیاز به تجهیزات زیر است.
1ـ جعبه اصلی و فرعی 

2ـ کابل مخصوص سیم کشی تلفن 
3ـ فیش و سرسیم مخصوص

4ـ پریز تلفن 

1ـ 5ـ  اجزاء سیستم تلفن 

شکل 2 ـ ارتباطات جدید در سیم كشي تلفن

مقدمه

كارت شبكه

كابل شبكه

مودم

اسپليتر

خط تلفن

دستگاه تلفن

پريز برق
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ـ  5ـ  جعبه ترمینال اصلی و فرعی  1ـ1
بعـد از ورود کابـل اصلـی تلفـن توسـط شـرکت مخابـرات، این کابـل وارد یک جعبـه تلفن اصلی شـده و در این 
جعبـه سـیم ها توسـط ترمینـال کـروز بـه سـیم هاي تلفن واحدهـای مختلـف سـاختمان متصل مي شـود. مثاًل 
در یـک سـاختمان 4 طبقـه بعـد از ورود کابـل اصلـی بـه تابلـو و ترمینـال اصلـی، 4 خـط خروجی فرعـی برای 

واحد هـای سـاختمان از ایـن ترمینـال انشـعاب گرفته می شـود )شـکل 3(.

شکل 3ـ جعبه اصلی

 )1RG11( 2ـ 1ـ 5ـ  سیم تلفن
سـیم تلفن از یک مجموعه زوج سـیم های روکش دار رنگی تشـکیل شـده اسـت و معموالً هر زوج سـیم مربوط 

بـه یـک خط تلفـن ثابت می باشـد و با حروف RG11 معرفي مي شـود )شـکل 4(.

        
 شکل 4ـ كابل دو و چهار زوج سیم تلفن

1ـ2ـ1ـ 5ـ كابل های مخابراتی: 
سـیم هاي رنگـي تلفن هـا دو زوج و کابل هـای 4، 6، 10، 20، 50 و 100 زوج مخابراتـي بـا قطـر 0/4، 0/5و 0/6 

میلی متـر ارائه می شـود.
راهنماي رادیویي RG: Radio Guide ـ1
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سـیم های تلفـن معموالً یک زوج و دو زوج و بـرای ارتباط پریز تلفن 
تـا گوشـی تلفـن اسـتفاده می شـود کابـل مخابراتـی برای اتصـال از 

پسـت تلفـن تا جعبه ترمینال اسـتفاده می شـود )شـکل 5(. 

13ـ   8   ـ 1ـ 1 کابل هـای مـورد اسـتفاده در سیسـتم های تلفـن بایـد نوعـی پرده فلـزی )فویل، زره یـا نظایر آن( 
داشـته و شـامل یک رشـته هادی مخصـوص اتصال زمین باشـد.

ـ  5ـ  رنگ بندی سیم و كابل های مخابراتی: 2ـ2ـ1
 رنگ هـای انتخـاب شـده در کابل هـا و سـیم ها دارای دو دسـته رنـگ اصلی و فرعی اسـت کلیه زوج سـیم ها از 

ترکیـب یـک رنـگ اصلی یـا ثابت )t(1بـا یک رنگ فرعـی یا متغیر)r( 2 سـاخته می شـوند.
رنگ هـای اصلـی و فرعـی در جـدول 1 آورده شـده اسـت. مثـاًل از ترکیب رنگ سـفید با رنگ آبـی و نارنجی دو 

زوج سـیم تشـکیل می شود.
تمرین: کابل نشـان داده شـده در شـکل 6 چند زوج سـیم است.سـعي کنید هر زوج سـیم را به تفکیک رنگ 

کنید. مشخص 
                              جدول 1

)r( رنگ های فرعی )t( رنگ های اصلی

آبی سفید

نارنجی قرمز

سبز مشکی

قهوه ای زرد

خاکستري بنفش

                                                                                                                             شکل 6- كابل چند زوج سیم 

tip ـ1
Ring ـ2

شکل 5  ـ كابل مخابراتي چندین زوج
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3ـ 1ـ 5ـ فیش 
جهـت اتصـال سـیم تلفـن نیـاز بـه فیـش مناسـب بـرای ایجـاد سـر سـیم و اتصـال سـیم به پریـز تلفن اسـت. 
همانطـور کـه در شـکل 7 دیـده مي شـود فیـش تلفـن داراي دوزوج محـل اتصال اسـت یک زوج بـراي صحبت 

کـردن و یـک زوج براي شـنیدن.
ترمینال 1 و 4 میکروفن و ترمینال 2 و 3 براي شنیدن صداي آن طرف خط تلفن به کار مي رود )شکل 8(.

       

 RJ11 شکل 7ـ فیش تلفن

RJ 45 شکل 8 ـ فیش شبکه رایانه 
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جدول 2

مقایسه دو نوع فیش 

RJ45فیش شبکه RJ11فیش تلفن

به کابل شبکه RG45 یا LAN متصل مي شود. فقط به کابل تلفن RG11 متصل مي شود.

فقط براي انتقال دیتا استفاده مي شود. براي انتقال برق و دیتا استفاده مي شود.

8 سیم به فیش متصل مي شود. 4 سیم به فیش متصل مي شود.

فیـش تلفـن بـرای یکـص خط مسـتقل دارای چهار اتصال اسـت که توسـط دسـتگاه پرس سـر سـیم مخصوص 
ایـن فیـش بـه سـیم تلفـن محکـم می شـود . فیـش مخصـوص تلفـن بـه اختصـار بـا عالمـتRJ11 1 شـناخته 

می شـود. مقایسـه دو نـوع فیـش تلفـن و شـبکه در جدول 2 آورده شـده اسـت.

ـ  5  ـ پریز تلفن  4ـ 1
پریز تلفن جهت اتصال کابل گوشی تلفن خط ثابت در نظر گرفته شده است.

بـا تغییـر تکنولـوژی سـاخت پریزهـا مدل هـای مختلفـی برای پریـز تلفن در بازار ارائه شـده اسـت. بـرای اینکه 
در مدل هـای قدیمـی پریـز تلفـن و بـرق اشـتباه گرفتـه می شـود و گاهی ایـن اتفاق منجـر به خرابی و آسـیب 
بـه مـدارات الکترونیکـی تلفـن می شـود بـه همیـن دلیل پریزهـای تلفن بـه صـورت ترمینـال مخصوصی جهت 

نصـب فیـش RG11 ارائـه می شـود. شـمای فنـی پریز تلفـن با عالمت ... نشـان داده می شـود )شـکل 9(. 

شکل 9ـ انواع پریز و سوكت تلفن

RJ:Rejistered Jack ـ1

پریز روکار 
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پریزهـای دو، سـه یـا چنـد کنتاکتـه تلفـن باید مخصوص این سیسـتم باشـد، به گونـه ای که وصل اشـتباهی 
دو شـاخه های بـرق بـه آنهـا یـا دو، سـه یا چنـد شـاخه های تلفن بـه پریزهای بـرق امکان پذیر نباشـد.

1ـ 2ـ 5ـ  نقشه خوانی 
به دلیـل اهمیـت سیم کشـی تلفـن و سیسـتم های جریـان ضعیـف نظیـر آنتـن تلویزیـون، معموالً نقشـه این دو 

سیسـتم در یک پالن ترسـیم می شـود )شـکل 10(.

شکل 10 ـ نقشه سیم كشي پریز تلفن و پریز آنتن

با توجه به محل قرار گرفتن پریز هاي تلفن جدول 3 را تکمیل کنید.
جدول 3 

تعداد پریز )عدد( محل نصب پریز در واحد مسکونی

پذیرایی )هال(

خواب 1

خواب 2

آشپزخانه

2ـ 5ـ  اصول سیم کشی خط تلفن ثابت
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از طرفـی در سیم کشـی خـط تلفـن ثابـت و سیسـتم های جریـان ضعیـف نبایـد این سیم کشـی ها بـا خط برق 
در یـک لولـه قـرار گیـرد . وجـود میـدان الکتـرو مغناطیسـی در خطـوط سیم کشـی بـرق می تواند باعـث ایجاد 
اختـالل در خـط تلفـن و کاهـش کیفیـت صـدا در گوشـی تلفـن ثابـت شـود. بنابراین سیم کشـی تلفـن و برق 
درصورتي کـه در دولولـه جـدا از یکدیگـر و در یک مسـیر قرار داشـته باشـند ایرادي نـدارد. به دلیل نیـاز به پریز 
بـرق بـرای تلفن هـای جدیـد مجهز به گوشـی سـیار قابل شـارژ معمـوالً در کنـار پریز تلفـن، یک پریـز برق نیز 

در نظـر گرفته می شـود )شـکل 11(. 
اکنـون بـه نقشـه پریـز بـرق همـان واحـد مسـکونی در شـکل 12 نـگاه کنیـد از مقایسـه پریزهای بـرق و تلفن 

می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در کنـار هـر پریـز تلفـن به یـک پریـز برق نیـاز اسـت. چرا؟

شکل 11ـ قاب رو و اتصاالت پریز برق،تلفن و شبکه رایانه                             شکل12ـ پالن پریز برق همان واحد مسکونی

كار عملی1:
هـدف: سیم کشـی و نصـب پریـز یـک سیسـتم تلفـن در 

ترانکینگ )شکل 13(.
تجهیزات :

یک عدد 1ـ  جعبه ترمینال اصلی       
2ـ  کابل تلفن 6 زوج             5 متر

3ـ سرسیم مناسب              به تعداد پریزها
6 عدد 4ـ پریز برق ترانکینگ 

RG11 6 عدد 5ـ فیش مادگی ترانکینگ 
RG11 6ـ فیش سرسیم
7ـ تلفن ثابت یک عدد 

8ـ تراتکینگ 6 متر
9ـ  سـیم چیـن، انبردسـت و سـیم لخـت کن و آچـار  پیچ 

گوشتی 2 عدد و چهارسو هر کدام یک عدد
10ـ ولت متر یک عدد

شکل13ـ نقشه عملی ترانکینگ11ـ  سیم مفتولی شماره 1 در سه رنگ 8 متر 



طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 

131 130

در شـکل 13 ابعـاد و اندازه هـای ترانکینـگ و تجهیـزات مـورد نیاز برای کار عملی آورده شـده اسـت . پریز برق 
برای تلفن دارای گوشـی سـیار در نظر گرفته شـده اسـت.

تذكـر: اگـر گوشـی تلفن مورد آزمایش معمولی و سـاده اسـت نیـازی به برقدار کـردن پریز برق نیسـت و فقط 
سیم کشـی آن کفایت می کند )شـکل 14(. 

        
شکل14ـ اتصاالت پریز تلفن

در سـاختمان های اداری و مراکـز آموزشـی و سـازمان ها و ... از سیسـتم تلفـن مرکـزی یـا سـانترال اسـتفاده 
می کننـد. بـه نظر شـما اسـتفاده از تلفن سـانترال چـه تفاوت هایی بـا خط تلفن ثابـت دارد؟ مزایای اسـتفاده 

از تلفن سـانترال چیسـت؟

2ـ 2ـ 5ـ سیم كشي جعبه تقسیم ترمینال اصلي تلفن
سـازندگان سـاختمان ها بـراي حفاظـت از روبنـاي سـاختمان و حفـظ زیبایـي آن و عـدم نصـب کابل هـاي 
مخابراتـي کـه توسـط پیـچ و بسـت انجـام مـي شـود، باید هنـگام احـداث سـاختمان، در بدنـه سـاختمان لوله 
pvc متناسـب بـا تعـداد واحدهـا بـراي عبور کابـل تلفن، کار بگـذارد. جعبه تقسـیم در محل ورودي سـاختمان 
نصـب مي شـود. و داراي در و قفـل مناسـب اسـت. محـل نصـب جعبـه بایـد دو و نیـم تا سـه متر از کـف فاصله 

باشد. داشـته 
انجـام سیم کشـي داخلـي در سـاختمان و نگهـداري از آن، بـر عهـده مشـترك خـط تلفـن اسـت. کابـل تلفـن 
معمـوالً از جعبـه تلفـن تـا داخـل واحد آپارتمـان یکپارچه اسـت و نبایـد دو تکه باشـد، رعایت برخي مـوارد در 

سیم کشـي داخـل سـاختمان به شـرح زیـر ضروري اسـت:

ـ  5  ـ مراحل سیم كشي تلفن 3ـ 2
1ـ براي سیم کشي داخلي باید از کابل هاي استاندارد با روکش مقاوم استفاده شود.

2ـ درسیم کشـي داخل سـاختمان، ضروري اسـت از کابل هاي یک تکه، سـالم و بدون آسـیب دیدگي اسـتفاده 
شـود . ضمنـاً بـرای واحد باتوجه بـه نوع کاربری آن، حداقل دو زوج سیم کشـی شـود.

3ـ  کنـار هـم بـودن کابل هـاي بـرق و تلفـن در یـک لولـه، برکیفیـت مکالمـه تأثیـر نامطلـوب مي گـذارد و در 
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صـورت بـروز اتصالـي، احتمال آسـیب رسـیدن بـه دسـتگاه تلفـن و تجهیـزات ارتباطي وجـود دارد.
4ـ ابتـداي ورودي کابـل مخابرات به سـاختمان، درسـاختمان هاي تـک واحدي نصب پریز تلفـن و در مجتمع ها 
نصـب ترمینـال کـه ظرفیـت آن متناسـب بـا سیم کشـی داخلـی باشـد در محفظـه اي داراي قفـل و درمـکان 

خشـک و فاقـد رطوبت، ضروري اسـت.
5ـ بـراي جلوگیـري از بـروز اختـالل، بایـد از عبـور دادن سـیم هاي فرعي از زیـر فرش و محل هایـي که موجب 

واردشـدن صدمه به سـیم مي شـود، خودداري شـود.
6ـ ازسیم کشي غیرمجاز براي گرفتن انشعاب بیشتر از یک خط، خودداري کنید.

7ـ از نصب پریز تلفن در محل هاي مرطوب خودداري شود.
در یـک منـزل مسـکونی تـک واحـدی )یـا ویالیـی( ابتدا طبق نقشـه پـالن پریز ها بایـد محل نصب هـر کدام از 

پریزهـای تلفـن شناسـایی شـود. فضا هایـي که نیـاز به نصـب پریز تلفن دارد. به شـرح زیر اسـت:
الـف( هـال یـا پذیرایی: معموالً در قسـمت هـال یـا پذیرایی در کنـار دیگـر پریزهای بـرق و آنتن، پریـز تلفن 

هـم درنظـر مي گیرنـد. تعـداد پریز هـا در پذیرایي بسـتگي بـه بزرگی پذیرایـی دارد.
ب( اتـاق خواب هـا: در داخـل هـر اتـاق خـواب 
هـم نصـب یـک عـدد پریـز تلفـن کافـی اسـت. 
محـل نصب پریز نباید پشـت در یا پشـت شـوفاژ 

یـا پشـت تخـت خـواب قـرار گیرد.
دیـوار  کنـار  پیشـخوان  روی  ج( آشـپزخانه: 
آشـپزخانه هـم یـک عـدد پریـز تلفـن در نظـر 

مي شـود. گرفتـه 
بعـد از ایـن که محل نصب پریزها مشـخص شـد. 
جـای لوله هـا و قوطی هـا را شـیار بزنیـد و بعـد 
بـا دسـتگاه شـیار زن و قلـم وچکـش جـای آنهـا 
را خالـی کنیـد. آنـگاه قوطـی کلیدهـا را نصـب 
کنیـد. سـپس لولـه گـذاری کنیـد. لوله گـذاری 
پریزهـای تلفـن بسـیار سـاده اسـت، زیـرا فقـط 
کافیسـت تمـام پریزهـای تلفـن موجـود در یـک 

واحـد مسـکونی را، از طریـق لولـه PVC بـا سـایز pg 13/5( 2(به هم وصل کنیـد. البته این مسـیر لوله گذاری 
را بایـد طـوری انتخـاب شـودکه کمتریـن مقـدار لولـه و سـیم مصرف شـود.

در نقشـه پاییـن عالمت هـای T، یعنـی پریـز تلفـن و خط هـای آبی رنگ هـم لوله هایی هسـتند که بـرای تلفن 
نصب شـده اند )شـکل 15(.

 بـراي عبورسـیم تلفـن داخـل تمـام لوله هـا بـرای یـک منـزل مسـکونی تـک واحـدی، از سـیم 3 زوج فویلدار 
)کـه 6 رشـته سـیم دارد( اسـتفاده کنیـد. زوج سـیم هاي اضافه بـراي افزایش خط تلفـن، نمابـر و اینترنت قابل 

اسـتفاده خواهـد بود.

شکل 15ـ نقشه تلفن یک واحد مسکونی
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ـ چند نکته در مورد عیب یابي سیم كشی تلفن:

 بعضـي از برقـکاران بـه اشـتباه، سـرخط تلفـن را از داخـل »تابلـو فیـوز بـرق داخـل واحـد« بـه سـمت درب 
سـاختمان عبـور مي دهنـد کـه این کار اشـتباه اسـت. زیرا هر چه سـیم تلفن از سـیم برق فاصله داشـته باشـد، 

کیفیـت صـداي تلفـن نویز کمتـری خواهد داشـت.
  بعضـی دیگـر از بـرق کار هـا برای سـیم آیفـون تصویري هر واحد، یک سـیم با رشـته زیاد در نظـر می گیرند 
تـا هـم آیفـون و هـم تلفـن را از طریق یـک کابل به داخـل واحد ببرند و سـربندی سـرخط تلفن آنها در پشـت 
گوشـی آیفـون آن واحـد انجـام می شـود. این روش توصیه نمی شـود، زیـرا بعداً ممکن اسـت تعمیـر کار آیفون 

بـه اشـتباه رشـته های مربوط به سـیم تلفـن را قطع کند.
  رشـته های داخـل کابل هـای تلفـن همیشـه به صـورت دوتایـی دور هـم تابیـده شـده اند کـه به آنهـا زوج به 
هـم تابیده گفتـه می شـود. تابیـده شـدن آنهـا بـه دور یکدیگـر باعـث کاهـش نویـز در خطـوط تلفن می شـود. 

پـس، از هـر کـدام از زوج هـای بـه هـم تابیده بـرای انتقـال یک خط تلفـن اسـتفاده کنید.
13-8-0-1 مدارهـای هریـک از سیسـتم های جریان ضعیف باید به طور مسـتقل کشـیده شـود. جـز در مواردی 
کـه مجـاز اعـالم می شـود همچنیـن نبایـد بـا مدارهـای سیسـتم های دیگـر، به خصـوص بـا مدارهـای قـدرت 

)روشـنایی، پریـز، موتـور و غیره( یکجا کشـیده شـود. 
در مـوارد زیـر می تـوان از سیم کشـي مدارهای سیسـتم های ذکر شـده به صورت یکجا اسـتفاده کرد، به شـرط اینکه 

ولتـاژ هیـچ یـک از  هادی هـا از ولتاژ اسـمی عایق بندی هادی های جریـان ضعیف مورد اسـتفاده تجاوز نکند: 
ـ تلفن، تلکس، نمابر و نظایر آن؛ 

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

13-8-0-3 در ساختمان های طبقه بندی شده در زیر، پیش بینی سیستم های ذکر شده الزامی است.
جدول 1 ضمیمه ـ  سیستم های جریان ضعیف الزامی و اختیاری   

                     نوع سیستم

نوع ساختمان

زنگ اخبار یا تلفن
احضار

اعالم دربازكن
حریق

آنتن 
مركزی

شبکه 
رایانه

ـــ+ـ+مسکونی کمتر از 5 طبقه )از کف زمین(

ـ+++ـ+مسکونی 5 طبقه و بیشتر )از کف زمین(

ــ+++اداری، تجاری، خدمات عمومی

ــ+ـ++بیمارستان هادرمانگاه ها

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

ــ+ــ+



طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 

133 132

قطر یا سطح مقطع هادی های مربوط به هر سیستم نباید از مقادیر داده شده در زیر کمتر باشد:

جدول 2 ضمیمه ـ  حداقل قطر یا سطح مقطع هادی های جریان ضعیف

رایانهآنتن مركزیپیام رسانیاعالمدربازكنزنگ احضارتلفنسیستم

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 سیم تلفن

شرح كار: 
 نصب و سیم کشی تلفن یک واحد مسکونی از روی نقشه و شبیه سازی با تراتکینگ

استاندارد عملکرد: 
نصب و سیم کشی به وسیله ترانکینگ

شاخص ها:
 انجام اتصاالت RJ به صورت ماهرانه 

نقشه خوانی یک پالن تلفن واحد مسکونی 
برش اتصال زنی و نصب تراتکینگ

نصب پریز و انواع آن روی ترانکینگ

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه - در شرایط نصب و سیم کشی ترانکینگ روی دیوار ) این کار قابل اجرا روی تابلو مشبک هم می باشد

ابزار و تجهیزات: کابل تلفن- سوکت سه تایی پریز- ) برق - تلفن - شبکه ( ابزار برش ترانکینگ - پیچ و رولپالك برای نصب 
آن روی دیوار 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردتیف

1ایجاد اتصاالت RJ  با مهارت بیشتر 1

1نصب ترا تکینگ در اندازه مشخص و به صورت تراز2

2تست صحت عملکرد و اتصاالت3

41

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.
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