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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسالتاندارد  مؤسسالۀ  مقالررات  و قالوانی   اصالح   قانون 3مادۀ یک بند بفراتاخت به ایران صنعتی تتحقیقا و استاندارد مؤسسۀ

ای هرداسالتاندا  نشالر  و تدوی  ،تعیی  وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ،ایران صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

 92/6/29ب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورای عالایی اداری مالور    فراتاختنعتی ایران به موسسه استاندارد و تحقیقات ص نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسالات   و مراکز نظران صاحب ،ان کارشناسان سازم از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوی 

 ،توییالدی  به شرایط توجه با و ملی مصایح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توییدی ،پژوهشی ،علمی

 ،کننالدگان مصالر   ،توییدکننالدگان  شالام   ،نفالع  و حال   صالاحبان  منصالفانۀ  و آگاهاناله  مشالارکت  از کاله  اسالت  تجاری و فناوری

نویس  پیش  .شود می حاص  دویتی غیر و دویتی های سازمان ،نهادها ،تخصصی و علمی مراکز ،کنندگان اردو و صادرکنندگان

از  پالس  و شالود مالی  ارسالا   مربالو   فنالی  های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی ایهرداستاندا

ایالران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننالد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذی و مند عحقه های سازمان و مؤسسات که اییهرداستاندا نویس پیش

 ،بالدی  ترتیالب     .شالود  مالی  منتشالر  و چالاپ  ایالران  ملی استاندارد عنوان به ،تصویب  درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملالی   کمیتالۀ  در و تالدوی   3 شالمارۀ  ایالران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی اییهرداستاندا

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)استاندارد  ایمللی بی  سازمان یاصل اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
ایمللی ایکتروتکنیک  بی  کمیسیون، 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه ایمللی بی  سازمان و

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کدکس غذایی  کمیسیون 

3
(CAC)خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی ایهرداستاندا تدوی  در .کند  می فعاییت کشور در 

  .شودمی گیریبهره ایمللی بی  ایهرداستاندا و جهان صنعتی و فنی ،علمی  پیشرفت های آخری  از ،کشور 

 حفال   ،کننالدگان   مصالر   از حمایالت  برای ،قانون  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرای بعضی ،اقتصادی  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ،عمومی  و فردی ایمنی و سحمت

 اجباری ،استاندارد عایی شورای تصویب اب ،وارداتی اقحم یا /و کشور داخ  توییدی محصوالت برای را ایران ملی ایهرداستاندا از

و  صالادراتی  کاالهالای  اسالتاندارد  اجالرای  ،کشالور   محصوالت برای ایمللی بی  بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنی  نماید . اجباری را آن بندیدرجه

 ،محیطالی  زیسالت  مالدیریت  و کیفیالت  مالدیریت  هالای  سیسالت   صدور گالواهی  و ممیزی ،بازرسی  ،آموزش  ،مشاوره  در زمینۀ

 را مؤسسات و ها سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ،سنجش  وسای  کاییبراسیون ) واسنجی ( و مراکز ها شگاهآزمای

 ها آن به صححیت تأیید گواهینامۀ ،الزم  شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 عیار تعیی  ،سنجش  وسای  کاییبراسیون ) واسنجی ( ،یکاها  ایمللی بی  افزاره ترویج .کند  نظارت می آن ها کارایی بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی ایهرداستاندا سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات

                                                 
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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 استانداردتدوين کمیسیون فني 

سازگاري  الزامات –آن ملحقات واحدهاي منبع تغذيه و ،راکتورها ،ايمني ترانسفورماتورها "

 " (EMC) الکترومغناطیسي
 

 رئیس: 

 فرشید ،آزادوی 

 قدرت( -)ییسانس مهندسی برق

 

 نمايندگيسمت و/ يا 

رئیس بخش برق کارخانه سیمان خراسان 

 شمایی

  

  دبیر:

 مهتاب ،محک زاده

 (ایکترونیک-برق مهندسی ییسانس)

 

پژوهشکده کیمیاگران شرکت  تدوی  رابط

 ارتیان 

 

  ): )اسامی به ترتیب حرو  ایفبااعضاء

 سمانه ،آقائی

 سخت افزار( -)ییسانس کامپیوتر

 

 مجید ،اکبری ملکش

 قدرت( -)ییسانس مهندسی برق

 

 هادی ،بهزادنیا

 )فوق ییسانس مهندسی مکانیک(

 

 علی ،فلکپیک

 قدرت( -ییسانس مهندسی برق)فوق

 

 محمود ،ثمینی

 رشناس ارشد مدیریت دویتی()کا
 

 سحر ،نیارجب

 تویید( -)ییسانس مهندسی صنایع

 

 روحانی، سامان

 ایکترونیک( -برق مهندسی )ییسانس

 

 پریسا ،سامی

 نرم افزار( -)ییسانس کامپیوتر

 

 نهواحد آشخا -مدرس دانشگاه پیام نور

 

 

ای کارشناس برق و مربی سازمان فنی حرفه

 خراسان شمایی

 

کارشناس اداره ک  راه و شهرسازی خراسان 

 شمایی

 

 شمایی معاونت شرکت توزیع برق خراسان

 

 

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری 

 خراسان شمایی
 

پژوهشگر شرکت پژوهشکده کیمیاگران 

 ارتیان

 

کارخانه  مدیر بخش نگهداری و تعمیرات

 آجرماشینی بجنورد

 

پژوهشگر شرکت پژوهشکده کیمیاگران 

 ارتیان

 



 د  

 شریف، هادی

 ای دامپزشکی()دکترای حرفه

 

 شهرام ،صمدی

 (قدرت -مهندسی برق ییسانس)
 

 ودمحم ،قنبری فیروز آبادی

 کنتر ( -)فوق ییسانس مهندسی برق

 

 پرویز ،زادهمطلب

 قدرت( -)ییسانس مهندسی برق

 

 حمید ،منور

 قدرت( -)ییسانس مهندسی برق

 

 نجاریان، رضا

 قدرت( -)ییسانس مهندسی برق

 

 محمد ،نوری مطل 

 (فناوری و اطحعات)فوق ییسانس مهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشگر شرکت پژوهشکده کیمیاگران 

 ارتیان

 

 مدیر داخلی شرکت صنایع نورساخت اترک

 

 

 کارشناس شرکت گاز خراسان شمایی

 

 

رئیس هیئت مدیره و دبیر انجم  

 کارشناسان استاندارد خراسان شمایی

 

توزیع نیروی برق خراسان  مدیر کنتر  پروژه

 شمایی

 

مدیر تضمی  کیفیت شرکت 

 ترانسفورماتورسازی کوشک 

 

ارشناس اداره ک  فناوری اطحعات و ک

 ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ه  

 فهرست مندرجات

 صفحه فهرست

 ب سازمان ملی استاندارد با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 ز پیش گفتار

 1 دامنه کاربرد هد  و       1

 9 یمراجع ایزام       9

 2 اصطححات و تعاریف       3

 6           بندیهرد       2

 6 مشخصات آزمون       3

 6 مصونیت    3-1

 6          اغتشاشاتدر برابر  مصونیت 3-1-1

 3 آزمون سطو  3-1-9

 13 گسی     3-9

 13 بندیدسته 3-9-1

 12 سطو  آزمون 3-9-9

 13 ط اطرا محیمشخصات         6

 3 هادرگاهاز  اینمونه -1شک  

 2 یمرزآزمون سطو   -ایکتریسیته ساک های تخلیه -1جدو  

 2 یمرزسطو  آزمون  -تابشی میدان ایکترومغناطیسی فرکانس رادیویی -9جدو  

 19 سیگنا  درگاهسطو  آزمون  -/رگبارهگذراهای ایکتریکی پایس -3جدو  

 DC 19های برق درگاهخروجی سطو  آزمون ورودی و  - /رگبارهگذراهای ایکتریکی پایس -2جدو  

 AC 11های برق درگاهسطو  آزمون ورودی و خروجی  - /رگبارهگذراهای ایکتریکی پایس -3جدو  

-اهدرگسطو  آزمون  -فرکانس رادیویی هایبه وسیله میدان ایقاشده ،هدایتی اغتشاشات -6جدو  

  ACو  DCهای برق درگاههای سیگنا  و ورودی و خروجی در 
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 11 های سیگنا درگاهسطو  آزمون  -فراتاخت -3جدو  

 DC 19های برق درگاهسطو  آزمون ورودی و خروجی  -فراتاخت -3جدو  

 AC 19های برق درگاهسطو  آزمون ورودی و خروجی  -فراتاخت -2جدو  

 AC 13های برق درگاهسطو  آزمون ورودی  -ژویتا هایافت -19جدو  

 AC 13های برق درگاهسطو  آزمون ورودی  -ویتاژ هایوقفه -11جدو  

 13 ویتاژ پایی  ACهای برق درگاهسطو  آزمون  -سوسوزدنو  هاهارمونیک -19جدو  

  



 و  

-ا  از راههای ارتبدرگاههای سیگنا )درگاهسطو  آزمون -هدایتیرادیویی  اغتشاشات -13جدو  

 دور/ شبکه(

13 

 

 DC 16های برق درگاهسطو  آزمون  -هدایتیرادیویی  اغتشاشات -12جدو  

 16 ویتاژ پایی  ACهای برق اصلی درگاهسطو  آزمون  -هدایتیرادیویی  اغتشاشات -13جدو  

 یمرزهای درگاه سطو  آزمون -تابشیرادیویی  اغتشاشات -16جدو  

 کتابنامهپیوست ایف )اطحعاتی( 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز  

 فتارگپیش

سازگاری  ایزامات –آن ملحقات تغذیه وواحدهای منبع ،راکتورها ،ایمنی ترانسفورماتورها " استاندارد

شرکت پژوهشکده کیمیاگران توسط  مربو  هایکمیسیون در آن ویسنپیش که "(EMC) ایکترومغناطیسی

 برق و ایکترونیک استاندارد ملی کمیتۀ اجحس صد و بیست و ششمی هفت در و شده تدوی  و تهیه ارتیان

مقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ،است گرفته قرار تصویب مورد 13/11/29 مور 

منتشر  ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ،ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  .ودشمی

 ،خدمات و علوم ،صنایع زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حف  برای

ای   تکمی  و اصح  برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید یزوم مواقع در ایران ملی ایهرداستاندا

 ،بنابرای  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام ،شود ارائه اهرداستاندا

  .کرد استفاده ملی ایهرداستاندا تجدیدنظر آخری  از همواره باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برای که منبع و ماخذی

 
IEC 62041: 2010, Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations 

thereof – EMC requirements 
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سازگاري  الزامات –آن ملحقات واحدهاي منبع تغذيه و ،راکتورها ،ايمني ترانسفورماتورها "

 " (EMC) الکترومغناطیسي

 و دامنه کاربرد هدف  6

دوده تعیی  ایزامات سازگاری ایکترومغناطیسی برای گسی  و ایمنی در مح ،استانداردای  هد  از تدوی  

که  ،آن ملحقاتواحدهای منبع تغذیه و  ،راکتورها ،ترانسفورماتورهابرای  GHz 299 فرکانسی صفر هرتز تا

گیری برای انجام اندازه باشد.می ،اندپوشش داده شده 6299 ی ملی ایران شمارهاهرداستاندا توسط مجموعه

 .نیست است ضرورینشدهتعریف ایزامی برای آنهایی که هافرکانس

اند شدهکه در یک وسیله یا تجهیز قراردادهآن  ملحقاتتغذیه و واحدهای منبع  ،راکتورها ،ترانسفورماتورها

EMCاستاندارد  از باید
1
ای  استاندارد ممک  است به  ،کنند. با ای  حا  مربو  به آن وسیله یا تجهیز پیروی 

آن به طور جداگانه  ملحقاتاحدهای منبع تغذیه و و ،راکتورها ،ترانسفورماتورها آزمونعنوان یک راهنما برای 

 د.در یک وسیله یا تجهیز استفاده شونها آ قراردادنب  از ق

و واحدهای  راکتورها ،ورماتورهافانسردیگر ت کارکردهایدهد. را پوشش می کاراییفقط  ،EMCای  استاندارد 

یا  آزمون های انجامروش کتریکی برایشده در مدارات ایسازیخطاهای شبیه)به عنوان مثا   منبع تغذیه

برای قرار گرفت  در  موجودات زندهیا ارزیابی  ،های ایکترومغناطیسیبا توجه به اثرات پدیده ایوظیفهایمنی 

9های ایکترومغناطیسمعرض میدان
EMF) )) اند.در ای  استاندارد مورد توجه قرار نگرفته 

EUT در ای  استاندارد هرگاه از: یادآوری
3

 ،ترانسفورماتورها تواند دربرگیرندهبنا به مورد می ،شود)تجهیز تحت آزمون( استفاده  

 .باشد ملحقاتبع تغذیه و نواحدهای م ،راکتورها

 :در موارد زیر کاربرد نداردای  استاندارد 

)قفهودونمنابع تغذیه ب  -
4
UPS)  ای هتحت پوشش مجموعه استاندارد;IEC 62040 

 ] ;IEC 61204-3  ]2 غذیه تحت پوشش استانداردواحدهای منبع ت  -

     دهای منبع تغذیه برای استفاده در و واح DCبرق  ت انتقا  و توزیعاتجهیز ،DC-DCهای مبد  یعنی)   

 ،] IEC 60950-1 ]3 [، IEC 61010-1 ]2 ایهرداستاندا پوشش داده شده توسط هایکاربرد   

 IEC60601-1   ]9 [، IEC 60065 ]1 [ایران شمارهاستاندارد  و ISIRI-IEC 62368-1); 

 .] IEC 61347-1 ]3 ها برای استفاده با یا در محصوالت تحت پوشش استانداردمنابع تغذیه و مبد   -

 

 

                                                 
1- ElectroMagnetic Compatibility 

2- ElectroMagnetic Fields 

3- Equipment Under Test   

4- Uninterruptible Power Supplies 
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 يالزام مراجع 1

به آنها ارجاع داده شده است.  رانیا یاستاندارد مل  یاست که در مت  ا یمقررات یحاو ریز یایزام مدارک

 .شوندیمحسوب م رانیا یاستاندارد مل  یاز ا یآن مقررات جزئ بیترت  یبد

 ،آن یبعد یدنظرهایو تجد هاهیاصحح ،ارجاع داده شده باشد انتشار خیبا ذکر تار یکه به مدرک یصورت در

ه به آنها ارجاع داده شد انتشار خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد مل  یمورد نظر ا

 است.  رآنها مورد نظ یبعد هایهیاصححو  نظر دیتجد  یهمواره آخر ،است

 است: یاستاندارد ایزام  یا یبرا ریز جعامراستفاده از 

ایزامات برای وسای   -سازگاری ایکترومغناطیسی  ،1329: سا  2122-1استاندارد ملی ایران شماره  1-6

   گسی: 1قسمت -شابهمهای  ابزارهای ایکتریکی و دستگاه ،خانگی برقی

2- 2 IEC 61000-3-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
1
 

2- 3 IEC 61000-3-3, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation 

of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for 

equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
2
 

2- 4 IEC 61000-3-11, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – 

Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply 

systems – Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection
3
  

2- 5 IEC 61000-3-12, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits 

for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with 

input current > 16 A and ≤ 75 A per phase 

2- 6 IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and 

measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test
4
 

2- 6 IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and 

measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
5
 

                                                 
محدوده هارمونیک های گسیلی  -ها: محدوده9-3قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی ،1321: سا  3969-3-9ندارد ملی ایران شماره استا  -1

 تدوی  شده و موجود است. 2009با منبع سا   به ازای هر فاز( A 16 جریان )تجهیزات با جریان ورودی کمتر یا مساوی

محدودیت تغییرات ویتاژ،  -محدوده ها : 3-3قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی ،1333: سا  61999-3-3استاندارد ملی ایران شماره   -2

آمپر در هر فاز بدون  16افت و خیز ویتاژ و سوسوی ویتاژ در سامانه های عمومی تغذیه ویتاژ پایی  برای تجهیزات با جریان اسمی کوچکتر یا مساوی 

 تدوی  شده و موجود است. 2008که با منبع سا   اتصا  مشرو 

تغییرات ویتاژ،  محدودیت -محدوده ها: 11-3قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی ،1333: سا  61999-3-11استاندارد ملی ایران شماره   -3

که با  آمپر وبا اتصا  مشرو  33ی تجهیزات با جریان اسمی کوچکتر یا مساو -افت و خیز ویتاژ و سوسوی ویتاژ در سامانه های عمومی تغذیه ویتاژ پایی 

 تدوی  شده و موجود است. 2000منبع سا  

آزمون  -گیری روشهای آزمون و اندازه: 9-2قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی ،1321: سا  3969-2-9استاندارد ملی ایران شماره   -2

 ه و موجود است.تدوی  شد 2008که با منبع سا   ایکترواستاتیکه تخلیر مصونیت در براب

 آزمون -گیری روشهای آزمون و اندازه: 3-2قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی ،1333: سا  3969-2-3استاندارد ملی ایران شماره   -3

 تدوی  شده و موجود است. 2006که با منبع سا   مصونیت در برابر میدان ایکترومغناطیسی فرکانس رادیوئی تابشی
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2- 7 IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 

measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test
1
 

2- 8 IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and 

measurement techniques – Surge immunity test
2
 

2- 9 IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and 

measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency 

fields
3
 

2- 10 IEC 61000-4-11, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and 

measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 

tests
4
 

2- 11 IEC 61000-6-3, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – 

Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
5
 

2- 12 IEC 61000-6-4, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – 

Emission standard for industrial environments 

2- 13 IEC 61558 (all parts), Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products
6
 

2- 14 CISPR 16-1-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring 

apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring  apparatus – 

Ancillary equipment – Conducted disturbances 

2- 15 CISPR 16-2-1:2008, Specification for radio disturbance and immunity measuring 

apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and  immunity – 

Conducted disturbance measurements 

2- 16 CISPR 16-2-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 

and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated 

disturbance measurements 

 

 

                                                 
 آزمون -گیری روشهای آزمون و اندازه: 2-2قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی  ،1336: سا  3969-2-2ی ایران شماره استاندارد مل  -1

 تدوی  شده و موجود است. 2004که با منبع سا   /رگبارهتندگذرپایسهای ایکتریکی  مصونیت در برابر

 آزمون -گیری روشهای آزمون و اندازه: 2-3قسمت  -(EMC)ایکترومغناطیسی سازگاری  ،1333: سا  3969-2-3استاندارد ملی ایران شماره   -9

 تدوی  شده و موجود است. 2005که با منبع سا   فراتاخت مصونیت در برابر

 آزمون -گیری روشهای آزمون و اندازه: 2-6قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی  ،1333: سا  3969-2-6استاندارد ملی ایران شماره  -3

 تدوی  شده و موجود است. 2006با منبع سا   که های هدایتی، ایقا شده به وسیله میدانهای فرکانس رادیوییاختح  مصونیت در برابر

 آزمون -گیری روشهای آزمون و اندازه: 11-2قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی ،1333: سا  3969-2-11استاندارد ملی ایران شماره   -2

 تدوین شده و موجود است. 2004که با منبع سال  های کوتاه و تغییرات ویتاژهای ویتاژ، وقفهافت رابرمصونیت در ب

استاندارد تشعشع برای  -ای عامهارداستاند: 3-6قسمت  -(EMC)سازگاری ایکترومغناطیسی  ،1333: سا  3969-6-3استاندارد ملی ایران شماره   -3

 تدوی  شده و موجود است. 2001که با منبع سا   بکمحیط های مسکونی ، تجاری و صنعتی س

 واحدهای منبع تغذیه، رآکتورها و تجهیزات مشابه -، ایمنی ترانسفورماتورهای قدرتها()تمام قسمت 6299استاندارد ملی ایران شماره   -6
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2- 17 CISPR 22, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – 

Limits and methods of measurement
1
 

 اصطالحات و تعاريف 7

 .کاربرد دارنداصطححات و تعاریف زیر  ،استانداردای   در

7-6 

 6محیط 

 صنعتی سبکتجاری و  ،های مسکونیمکانداخ  و خارج 

در  صنعتی سبکتجاری یا  ،به عنوان مسکونی ،اندشده هایی که توسط ویتاژ پایی  شبکه برق عمومی تغذیه: مکان1 یادآوری

 .دشونمینظر گرفته 

 :کندهای مشمو  را معرفی میمکان ،اگرچه جامع نیست ،: ییست زیر9 یادآوری

 ;.ها و غیرههت  ،هاآپارتمان ،هابه عنوان مثا  خانه ،مسکونی اماک   -

 ;.ها و غیرهسوپرمارکت ،هابه عنوان مثا  مغازه ،فروشیهردهای خمکان  -

 ;.ها و غیرهبانک ،به عنوان مثا  ادارات ،مح  کسب و کار  -

 ;.ها و غیرهرستوران ،تاالرهای مجایس ،عمومی هایکافه ،هابه عنوان مثا  سینما ،های عمومیمناط  سرگرمی  -

 ;.مراکز تفریحی و ورزشی و غیره ،خودرو ینگپارک ،هابه عنوان مثا  پمپ بنزی  ،های فضای بازمکان  -

 .و غیره یمراکز خدمات ،هاآزمایشگاه ،هابه عنوان مثا  کارگاه ،سبک های صنعتیمحیط  -

7-1 

 1محیط 

 های صنعتیمکانداخ  و خارج 

شده به واحد تاسیساتی تغذیه یا واحد ختصاص دادهباال یا متوسط اویتاژ ترانسفورماتور صنعتی توسط های : مکانیادآوری

 :شوندمیموارد زیر مشخص  یا چنددر صورت وجود یک  حوه بر ای و ع ،به یک شبکه تغذیه برق متص  هستند ،مشابه

)پزشکی علمی و صنعتی  تجهیزات  -
9
ISM) تعریف(شده در CISPR 11 ]3 [); 

 ;شوندمیبه طور مکرر تعویض  که یا خازنی ایقاییبارهای سنگی    -

 .هستند قوی ،وابستههای مغناطیسی ها و میداننجریا  -

  (EUT)تجهیز تحت آزمون 7-7

  .شودآن اطحق می ملحقاتواحدهای منبع تغذیه و  ،راکتورها ،نسفورماتورهابه ترا بر حسب مورد

                                                 
تدوی   1985که با منبع سا   گیری تداخ  رادیوییزهحدود و روشهای اندا -، تجهیزات اطحع رسانی1336: سا  2139استاندارد ملی ایران شماره   -1

 شده و موجود است.
2- Industrial, Scientific and Medical  
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 6درگاه 7-4

 .نگاه کنید( 1شده با محیط ایکترومغناطیسی خارجی )به شک  مشخص EUTرابط خاص مربو  به 

 های متفاوت ترکیب شوند.درگاهممک  است  ،: در بعضی مواردیادآوری

 

 
 هاهاز درگا اينمونه -6شکل 

 1يمرز درگاه 7-5

 ند یا از آن تجاوز کنند.درون آن باشهای ایکترومغناطیسی که ممک  است میدان EUTمرز فیزیکی 

 7کابل درگاه 7-1

 است.متص  شده EUTی که در آن یک هادی یا کاب  به درگاه

 سیگنا  و قدرت هستند.های درگاهها : مثا یادآوری

 4سیگنال درگاه 7-3

 است.متص  شده EUTها به سیگنا  انتقا شده برای آن هادی یا کاب  در نظر گرفتهی که در درگاه

 ی و غیره هستند.مخابراتهای شبکه ،هاداده گذرگاه ،ها و خطو  کنتر خروجی ،های آنایوگها ورودی: مثا یادآوری

 5تغذيه درگاه 7-8

متص   EUTکرد( کار) کاراییردنیاز برای ی که در آن هادی یا کاب  حام  نیروی ایکتریکی اوییه مودرگاه

 است.شده

                                                 
1- Port 

2- Enclosure Port 

3- Cable Port 

4- Signal Port 

5- Power Port 

 ACدرگاه تغذیه 

 DCدرگاه تغذیه 

 

 درگاه سیگنا 

 ترانسفورماتور
(EUT) 

 یدرگاه مرز
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 6شبکه برق عمومي 7-3

واحد  کنندگان به آن دسترسی دارند و توسط یک منبع تغذیه ایکتریکی و/ یاخطو  برق که تمام مصر 

 شوند.می منظور تهیه انرژی ایکتریکی عملیاتی بهتوزیع 

 1خطوط راه دور 7-60

 بوده یا از ساختمان خارج  m  39ساختمان بیش از در داخ که  شده به درگاه سیگنا خطو  متص 

 )از جمله خطو  تاسیسات در فضای باز(. شوندمی

 7ولتاژ پايین 7-66

 .شده داردی کمتر از حد رایج تصویبمقدارکه ی ویتاژ

IEC 60050-151:2001, 151-15-03 ]3 [  

 بنديهرد 4

EUT شود:بندی میهردکی به شر  زیر و مدارهای ایکترونیاتصا  اجزاء  براساس 

 ;و بدون مدارهای ایکترونیکی غیرفعا  یبا یا بدون اجزاء حفاظت EUT: صفردسته   -

 ;و بدون مدارهای ایکترونیکی ،غیرفعا با اجزاء  EUT: 1دسته   -

 .با مدارهای ایکترونیکی EUT: 9دسته   -

های کنندهقطع ،های قطع برق حرارتیکلید ،حرارتیاتصاالت  ،فیوزهاشام   غیرفعا  حفاظتی هایی از اجزاء: نمونه1 یادآوری

2) ضریب حرارتی مثبتبا  عنصر ،مدار
PTC)، 3) ضریب حرارتی منفیبا  عنصر

NTC) ها هستند.و مقاومت 

6) ،هادیود ،هاسلف ،هاخازن شام  غیرفعا هایی از اجزاء : نمونه9 یادآوری
LED)، 3) به ویتاژمقاومت وابسته  و هاریه

VDR )

 هستند.

 های فعا  هستند.هادینیمه ،هایی از مدارات ایکترونیکی: نمونه3 یادآوری

 ونمآزمشخصات  5

 مصونیت 6 -5

 اغتشاشاتدر برابر  مصونیت 5-6-6

EUT  باشد.از محیط اطرا  خود داشته اغتشاشکافی در برابر  مصونیتباید  

                                                 
1- Public Mains Network 

2- Long Distance Lines 

3- Low Voltage 

4- Positive Thermal coefficient 

5- Negative Thermal coefficient 

6- Light-Emitting Diode 

7- Voltage Dependent Resistor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
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تحق  ایزامات  برای ،نیست. در نتیجهحساس طیسی طبیعی ایکترومغنا اغتشاشاتبه  EUT: صفردسته 

 شوند.میرده کارببه آزمونایمنی بدون 

 باید ایزامات زیر را تحق  بخشد: EUT: 1دسته 

 ;ساک  تهیسیایکترتخلیه   -
ها ممک  است هها یا ریLED ،دیودها ،(Yهای کوچک )به عنوان مثا  نوع مانند خازن غیرفعا : برخی از اجزاء 1 یادآوری   

 .حساس باشند ایکتریسیته ساک به تخلیه 

 

1رگباره/ گذراهای ایکتریکی پایس  -
; 

ها ممک  است ها یا ریهLED ،دیودها ،(Yهای کوچک )به عنوان مثا  نوع مانند خازن غیرفعا برخی از اجزاء : 9 یادآوری   

 .حساس باشند گذراویتاژ به 

 .فراتاخت  -
ها ممک  است ها یا ریهLED ،دیودها ،(Yهای کوچک )به عنوان مثا  نوع مانند خازن غیرفعا ی از اجزاء برخ: 3 یادآوری   

 .ها حساس باشندفراتاختبه 

 نگاه کنید. 3-9-1-3تا  9-9-1-3 بندهایبه  ،درگاهبه  درگاهبرای ایزامات بر اساس 

 باید ایزامات زیر را تحق  بخشد: EUT: 9دسته 

 ;یسیته ساک ایکترتخلیه   -

 ;رگباره/ گذراهای ایکتریکی پایس  -

 ;فراتاخت  -

 ;فرکانس رادیویی هایبه وسیله میدان ایقاشده ،هدایتی اغتشاشات  -

 ;تابشی رادیوییمیدان ایکترومغناطیسی فرکانس   -

 .ویتاژ های کوتاهو وقفه های ویتاژافت  -

 است.شدهداده 3-9-1-3 تا 9-9-1-3در  درگاهبه  درگاه بر اساسایزامات 

ها گذاری شوند. آزموناجرا نامباید با توجه به آزمون موردنظر مطاب  بندهای قاب  EUTهای مناسب درگاه

 باشند.های مناسب وجود داشتهدرگاهباید تنها زمانی انجام شوند که 

گرآنکه خح  آن در استاندارد م ،بار در ویتاژ نامی و فرکانس نامی انجام شوندها باید تحت شرایط بدونآزمون

EMC اگر باشدشدهمشخص 3اشاره شده در بند  عمومی .EUT بار را اندازی تحت شرایط بدونراه قابلیت

 ،اغتشاش موردنیاز باشد. در ای  مورداری به منظور ایجاد ممک  است ب ،هابعضی از آزمون در ،باشدنداشته

 گردد.خصوصیات بار باید در گزارش آزمون اعحم 

 آزمون اختیاری است.انجام شوند. ترتیب پی درپی باید هاآزمون

                                                 
1- Electrical fast transient/burst  
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های ایکتریکی و کاربرد ویژه ترانسفورماتور خاص گیضرورت انجام برخی از آزمایشات ممک  است مطاب  ویژ

 باشد.شدهبیانباید عدم انجام آزمون در گزارش شود. در چنی  مواردی تعیی  

مطاب   آزمونعمومی برای  EMCهای آزمون و تنظیمات آزمون در استاندارد وشر ،آزمون منبع ،شر  آزمون

 اند.مشخص شده 3بند 

 و بیان کاراییشام  شر   هاشود. ای  دستورایعم ارخانه سازنده انجام میهای کها مطاب  دستورایعم آزمون

باید توسط سازنده ارائه د. ای  باشمی EMC آزموناز  ایآزمون یا به عنوان نتیجهدر طی  ،معیارهای اجرا

 باید ،عدم وجود اسناد و مدارک در صورت بر اساس معیارهای زیر باشد. ،شود و شام  گزارش آزمون

 نوع و طو  هادی مورداستفاده در گزارش آزمون اعحم گردند. ،سطح مقطع ،های موردنیازهادی

کاهش هیچ  .باشددر حا  عملکرد  ،تعریفمطاب   ،بعد از آن وآزمون طی باید  A: EUT کاراييمعیار 

در حا   مطاب  تعریف EUTکه  زمانی در ،شده توسط سازندهمشخصکمتر از سطح اتح  عملکرد یا  کارایی

 کاراییجایگزی  شود. اگر حداق  سطح  فقدان مجازممک  است با  کارایی مجاز نیست. سطح ،باشد استفاده 

شر  محصو  و مستندات و  ها ممک  است ازهرکدام از ای  ،باشددهتوسط سازنده مشخص نش اتح  مجازیا 

 شود. حاص  ،باشدانتظار داشته EUTاربر ممک  است به طور منطقی از آنچه که ک

در حا  عملکرد باشد. هیچ کاهش کارایی یا اتح   ،مطاب  تعریف ،باید بعد از آزمون B :EUT کاراييمعیار 

 ،در حا  استفاده  باشد مطاب  تعریف EUTدر زمانی که  ،توسط سازنده شدهعملکرد کمتر از سطح مشخص

اگر حداق  سطح باشد. شده مجاز نمیهای ذخیرههیچ تغییری از حایت عملیاتی واقعی یا دادهمجاز نیست. 

ها ممک  است از شر  محصو  و هرکدام از ای  ،باشدکارایی یا اتح  مجاز توسط سازنده مشخص نشده

 حاص  شود. ،باشدانتظار داشته EUTت و آنچه که کاربر ممک  است به طور منطقی از مستندا

برداری از کنتر  باشد یا بتواند با بهرهداشته 1یخودبازیافت قابلیت در صورتیکه عملکرد :C کاراييمعیار 

 عملکرد مجاز است.در موقت  وقفه ،ترمی  شود

 ،یک شکست عایقی(مثحً )ترانسفورماتور خطرناک یا ناایم  شود ای  شود که نتایج ای  آزمون منجر به  ،اگر

 شوند.تلقی می مردود EUTها برای آزمون

 سطوح آزمون 5-6-1

 کلیات 5-6-1-6

اگر  ،مطابقت دارد. با ای  حا  9و  1محیط  درآزمون مندرج در ای  استاندارد با وضعیت معمویی سطو  

 و دراعما  شود  پایهدر استاندارد  باید مقادیر مناسب ،آیدپیشنهایی ای برای استفاده از محصو  شرایط ویژه

 د.نگزارش آزمون ذکر شو

 

 

                                                 
1- Self recoverable 
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 الکتريسیته ساکنتخلیه  5-6-1-1

 1شده در جدو  با سطو  آزمون داده ،IEC 61000-4-2 ملی ایران شماره ای  آزمایشات با توجه به استاندارد

 .اندشدهانجام

  دارند. یتماسیتخلیه  آزمونبه جز قطعات فلزی که  ،یی موردنیاز استهواییتنها آزمون تخلیه فاصله 

شده اعما  گردد. فاصله زمانی بی  هر یک از ده پایس مثبت و ده پایس منفی باید به هر نقطه انتخاب

 باشد.می s  1های مفرد پیاپیتخلیه

 يمرزسطوح آزمون  -الکتريسیته ساکنهاي تخلیه -6جدول 
 1محیط  6ط محی مشخصات

 سطح مقادير آزمون سطح مقادير آزمون
 هواییتخلیه 

 تماسیتخلیه 

 kV3 

 kV2 

3 

9 
 kV3 

 kV2 
3 

9 
 باشد. B کاراییباید مطاب  معیار  افزاره

 تابشي میدان الکترومغناطیسي فرکانس راديويي 5-6-1-7

 9شده در جدو  ا سطو  آزمون دادهب ،IEC 61000-4-3ملی ایران شماره ای  آزمایشات با توجه به استاندارد 

 اند.شدهانجام

 يمرزسطوح آزمون  -تابشي میدان الکترومغناطیسي فرکانس راديويي -1جدول 
 1محیط  6محیط  مشخصات

 سطح مقادير آزمون سطح مقادير آزمون

 محدوده فرکانسی

 سطح آزمون

 مدوالسیون

 MHz39  تا MHz1999 

 V/m3 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی  موج 

 

9 

 

 MHz39  تا MHz1999 

 V/m19 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی موج 

 

3 

 محدوده فرکانسی

 سطح آزمون

 مدوالسیون

 GHz2/1  تا GHz9/9 

 V/m3 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی موج 

9  GHz2/1  تا GHz9/9 

 V/m3 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی موج 

9 

 محدوده فرکانسی

 سطح آزمون

 مدوالسیون

 GHz9/9  تا GHz3/9 

 V/m1 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی موج 

1  GHz9/9  تا GHz3/9 

 V/m1 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی موج 

1 

 

 .اندشدهانجام MHz 1999تا  MHz  39در محدوده فرکانسی فاصلهای  آزمایشات بطور معمو  بدون 

 مشتری است. براساس درخواست MHz 1999های آزمون باالی فرکانس

 باشد. A کاراییباید مطاب  معیار  افزاره
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 /رگبارهگذراهاي الکتريکي پالس 5-6-1-4

شده در جداو  با سطو  آزمون داده ،IEC 61000-4-4ای  آزمایشات با توجه به استاندارد ملی ایران شماره 

 باشد. B کاراییباید مطاب  معیار  فزارهااند. شدهانجام 3و 3

 شود.استفاده می min  1برای کمتر از در هر کدام با یک قطب مثبت و یک قطب منفی گذراویتاژ 

 سیگنال درگاهسطوح آزمون  - /رگبارهگذراهاي الکتريکي پالس -7جدول 

 1محیط  6محیط  مشخصات

 سطح مقادير آزمون سطح مقادير آزمون

  EUT a 1 9  1 9 بندیهرد

 b سطح آزمون
kV 3/9 kV 3/9 9 kV 9/1 kV 9/1 3 

  ns39/3 ns39/3  ns39/3 ns39/3 / زمان انتظار1صعودزمان 

  kHz 3 kHz 199  kHz 3 kHz 199 فرکانس تکرار
a    آزمونی برای دسته صفر  1-1-3با توجه بهEUT .موردنیاز نیست 
b   آزمون مدار باز.ویتاژ 

هایی که مجموع طو  آنها با توجه به کاب گیرد. گیره اتصا  خازنی مورداستفاده قرار می ،آزمونبرای ای  

 های واسط مناسب هستند.باشد برای اتصا  به درگاه m  3خصوصیات عملکردی کارخانه بیش از

 زدیکتر است.به واقعیت ن kHz 199 ،اگرچه ;است مرسوم kHz  3: استفاده از محدوده فرکانس تکرار1 یادآوری

 DCهاي برق درگاهسطوح آزمون ورودي و خروجي  - /رگبارهگذراهاي الکتريکي پالس -4جدول 

 1محیط  6محیط  مشخصات

 سطح مقادير آزمون سطح مقادير آزمون

  EUT a 1 9  1 9بندی هرد

 bسطح آزمون 
kV 3/9 kV 3/9 9 kV 9/1 kV 9/1 3 

  ns39/3 ns39/3  ns39/3 ns39/3 / زمان انتظارصعودزمان 

  kHz 3 kHz 199  kHz 3 kHz 199 فرکانس تکرار
a    آزمونی برای دسته صفر  1-1-3با توجه بهEUT .موردنیاز نیست 
b آزمون مدار باز. ویتاژ 

که برای شارژ  EUTهای ورودی برای اتصا  به باتری معمویی یا قاب  شارژی از هیچ وسیله مناسبی به پورت

 AC-DCبرای استفاده یک آداپتور  DCبا یک درگاه ورودی  EUT مورد قبو  نیست. ،شودمیجدا مجدد 

با استفاده از  ،آداپتور که توسط سازنده مشخص شده یا وقتی که چیزی مشخص نشده ACباید با ورودی 

ای هکاب به  DC های ورودیدرگاهآزمون برای اتصا  دائمی  معمویی آزمایش شود. AC-DCیک آداپتور 

 .موردقبو  است m  3تر ازطوالنی

 به واقعیت نزدیکتر است. kHz 199 ،اگرچه ;است مرسوم kHz  3: استفاده از محدوده فرکانس تکرار9 یادآوری

                                                 
1- Rise time 
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 ACهاي برق درگاهسطوح آزمون ورودي و خروجي  - /رگبارهگذراهاي الکتريکي پالس -5جدول 

 1محیط  6محیط  مشخصات

 سطح دير آزمونمقا سطح مقادير آزمون

  EUT a 1 9  1 9بندی هرد

 bسطح آزمون 
kV 9/1 kV 9/1 9 kV 9/9 kV 9/9 3 

  ns39/3 ns39/3  ns39/3 ns39/3 / زمان انتظارصعودزمان 

  kHz 3 kHz 199  kHz 3 kHz 199 فرکانس تکرار
a    آزمونی برای دسته صفر  1-1-3با توجه بهEUT .موردنیاز نیست 
b   مون مدار باز.آزویتاژ 

 به واقعیت نزدیکتر است. kHz 199 ،با ای  حا  ;سنتی است kHz  3: استفاده از محدوده فرکانس تکرار3 یادآوری

 به وسیله میدان فرکانس راديويي القاشده ،هدايتي اغتشاشات 5-6-1-5

در  شدهدادهو  آزمون با مقادیر/سط ،IEC 61000-4-6 ملی ایران شمارهای  آزمایشات با توجه به استاندارد 

 باشد. A کاراییباید مطاب  معیار  افزاره. اندشدهانجام 6جدو  

و  aهاي سیگنالدرگاهسطوح آزمون  -به وسیله میدان فرکانس راديويي القاشده ،هدايتي اغتشاشات -1جدول 

 ACو  DCهاي برق درگاهورودي و خروجي در 

 1محیط  6محیط  مشخصات
 سطح مقادير آزمون سطح مقادير آزمون

 محدوده فرکانسی

 سطح آزمون

 مدوالسیون

 MHz13/9  تا MHz39 

 V rms3 نشده()مدویه 

kHz 1، %39 AM، سینوسی  موج 

 

9 

 

 MHz13/9  تا MHz39 

 V rms19 نشده()مدویهb 

kHz 1، %39 AM، سینوسی موج 

 

3 

 تعریف شود.Ω   150تواند به عنوان جریان معاد  یک بارسطح آزمون همچنی  می
a  کارخانه سازنده ممک  است بیش از شده توسطبیانخصوصیات  طو  آنها مطاب مجموع  که ییهاکاب  های رابطدرگاه فقطm  3 

 .موردقبو  است،شود
b   به جز برای بخشIUT فرکانسی  محدودهMHz 23  تاMHz 63 سطح بایدمحدوده که در آن  ،استV  3 .باشد 

 فراتاخت 5-6-1-1

در  شدهدادهبا مقادیر/سطو  آزمون  ،IEC 61000-4-5ملی ایران شماره آزمایشات با توجه به استاندارد  ای 

 باشد. B کاراییباید مطاب  معیار  افزاره و اندشدهانجام 2تا  3و  اجد

 هاي سیگنالدرگاهسطوح آزمون  -فراتاخت -3جدول 

 1محیط  6محیط  مشخصات

 سطح زمونمقادير آ سطح مقادير آزمون
 موجشک  

 به زمی  فاز سطح آزمون

 

 ایزامی وجود ندارد
 9/1   39/ μs 

 kV1 (آزمون ویتاژ مدار باز) 

 

9 
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شده توسط کارخانه سازنده هایی که مجموع طو  آنها مطاب  خصوصیات بیانهای رابط کاب فقط درگاه

 موردقبو  است.،شود m  3ممک  است بیش از

 باشد.ای  آزمون موردنیاز نمی ،دست آیدنتواند به EUTبر روی  CDNدیی  تاثیر طبیعی به  کاراییوقتی که 

 سیگنا  اعما  شود. درگاهباید از  پایس( 19پنج پایس مثبت و پنج پایس منفی )مجموعا 

 DCهاي برق درگاهسطوح آزمون ورودي و خروجي  -فراتاخت -8جدول 

 مشخصات
 

 1محیط  6محیط 

 سطح دير آزمونمقا سطح مقادير آزمون
 موجشک  

 فازبه  فاز سطح آزمون

 به زمی  فاز سطح آزمون

9/1   39/ μs 

 kV3/9 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 kV3/9 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 

1 

1 

9/1   39/ μs 

 kV3/9 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 kV3/9 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 

1 

1 

EUT ی برای اتصا  به باتری معمویی یا قاب  شارژی از های ورودهیچ وسیله مناسبی به پورتEUT  که برای

باید  AC-DCبرای استفاده یک آداپتور  DCبا یک درگاه ورودی  مورد قبو  نیست. ،شودشارژ مجدد جدا می

با استفاده از یک  ،آداپتور که توسط سازنده مشخص شده یا وقتی که چیزی مشخص نشده ACبا ورودی 

-درنظرگرفته DCبرای اتصا  به شبکه توزیع  که DCهای درگاه مویی آزمایش شود.مع AC-DCآداپتور 

 .کنندمی های سیگنا  عم درگاهبه عنوان  ،اندنشده

 اعما  شود. DCباید از ویتاژ  پایس( 19پنج پایس مثبت و پنج پایس منفی )مجموعا 

 ACهاي برق درگاهسطوح آزمون ورودي و خروجي  -فراتاخت -3جدول 

 شخصاتم
 

 1محیط  6محیط 

 سطح مقادير آزمون سطح مقادير آزمون
 موجشک  

 فاز به فاز سطح آزمون

 به زمی  فاز سطح آزمون

9/1   39/ μs 

 kV1 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 kV9 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 

9 

3 

9/1   39/ μs 

 kV1 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 kV9 ()آزمون ویتاژ مدار باز 

 

9 

3 

شک  مربو  به پایس(  39)مجموعا صفر از ج پایس مثبت و پنج پایس منفی باید از مقدار اوج و نقطه عبور پن

 اعما  شود. ACویتاژ  موج
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 هاي کوتاهولتاژ و وقفه هايافت 5-6-1-3

ر جداو  د شدهدادهبا مقادیر آزمون  ،IEC 61000-4-11 ملی ایران شمارهای  آزمایشات با توجه به استاندارد 

 .اندشدهانجام 11 و 19
 هاي برقدرگاهسطوح آزمون ورودي  -ولتاژ هايافت -60جدول 

 مشخصات

 

 1محیط  6محیط 

 کاراييمعیار  مقادير آزمون کاراييمعیار  مقادير آزمون
 % ماندهویتاژ باقی

 سیک 

 صفر

3/9 

B صفر 

1 

B
a 

 مانده %ویتاژ باقی

 سیک 

 صفر

1 

B 29 

 Hz 69/39در  19/19

C
a 

 مانده %ویتاژ باقی

 سیک 

39 

 Hz 69/39در  39/93

C 39 

 Hz 69/39در  39/93

C
a 

 عبور از صفر نقطه ویتاژ در جابجایی
a   های محاف  مجاز است.برداری از افزارهبهره ،های ایکترونیکی قدرتبرای مبد 

 ACهاي برق درگاهسطوح آزمون ورودي  -ولتاژ هايوقفه -66جدول 

 مشخصات

 

 1محیط  6محیط 

 کاراييمعیار  مقادير آزمون کاراييمعیار  مقادير آزمون
 مانده %ویتاژ باقی

 سیک 

 صفر

 Hz 69/39در  399/939

C صفر 

 Hz 69/39در  399/939

C
a 

 عبور از صفر نقطه ویتاژ درجابجایی 
a   ت.های محاف  مجاز اسبرداری از افزارهبهره ،های ایکترونیکی قدرتبرای مبد 

 گسیل 5-1

EUT  کند که منجر به اغتشاش محیط شود ایجاد اختحالتینباید. 

 بنديدسته 5-1-6

5-1-6-6 

با یک سطح قاب  توجه تویید  آشفتگی ایکترومغناطیسی را V 399با ویتاژ کار کمتر از  EUTدسته صفر 

 شوند.تلقی می آزمونبدون  گسی کند و به عنوان یک نتیجه برای به انجام رساندن شرایط نمی

توجه با یک سطح قاب برای تویید آشفتگی ایکترومغناطیسی  V 399با ویتاژ کار بیشتر از  EUTدسته صفر 

 باید انجام شوند: ،2-9-9-3و  3-9-9-3شده در دادههای اند. در نتیجه آزمونشدهدرنظر گرفته

 ;ا هستند مراجعه شود(اجرکه قاب  13 ،12 ،13)به جداو   هدایتیرادیویی  اغتشاشات  -

 مراجعه شود(. 16)به جدو   شیرادیویی تاب اغتشاشات  -

 .گیردصورت میتخلیه جزئی در آن مقدار ویتاژی است که  V 399: یادآوری
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5-1-6-1 

 ردهرا برآو 3-9-9-3و  9-9-9-3شده در های دادهباید آزمون V 399با ویتاژ کار کمتر از  EUT 1دسته 

 کند:

 ; مراجعه شود( 19)به جدو   سوسوزدنو  هاکهارمونی  -

 .مراجعه شود( 13 ،12 ،13)به جداو   هدایتیرادیویی  اغتشاشات  -

 کند: ردهرا برآو 2-9-9-3شده در داده باید آزمون V 399با ویتاژ کار بیشتر از  EUT 1دسته 

 مراجعه شود(. 16)به جدو   شیرادیویی تاب اغتشاشات  -

 .گیردصورت میتخلیه جزئی در آن  قدار ویتاژی است کهم V 399: یادآوری

5-1-6-7 

 کند: ردهرا برآو 2-9-9-3و  3-9-9-3 ،9-9-9-3شده در های دادهباید آزمون EUT 9دسته 

 ;مراجعه شود( 19)به جدو   سوسوزدنو  هاهارمونیک  -

 ;مراجعه شود( 13 ،12 ،13)به جداو   هدایتیرادیویی  اغتشاشات  -

 مراجعه شود(. 16)به جدو   شیرادیویی تاب شاشاتاغت  -

 ،انجام شود 1خروجی قدرت نامی و در ضریب آزمون باید در شرایط بار کام  با ویتاژ نامی در فرکانس 

شده توسط یا اعحم 3بند  آزمونذکرشده برای  EMCمگراینکه در غیر اینصورت براساس استاندارد عمومی 

 مشخص شود.در برگه دستورایعم  سازنده 

 سطوح آزمون 5-1-1

 کلیات 5-1-1-6

 اند.اجرادرآمدهعمومی زیر به ردهایآزمایشات و سطو  آزمون براساس استاندا

 ;1برای محیط  IEC 61000-6-3استاندارد ملی ایران شماره   -

 .9برای محیط  IEC 61000-6-4 استاندارد  -

 شود.رده اید برآوب اهردشده در ای  استانداایزامات و اظهارات ارائه
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 سوسوزدنو  هاهارمونیک 5-1-1-1

 ولتاژ پايین AC هاي برقدرگاهسطوح آزمون  -سوسوزدنو  هاهارمونیک -61جدول 

 محدوده فرکانسي
kHz 

 پايهاي هرداستاندا 1هاي محیط محدوديت پايهاي هرداستاندا 6هاي محیط محدوديت

 داده پایهدر استاندارد  9 -صفر

 استشده

IEC 61000-3-2 

IEC 61000-3-3 
 

IEC 61000-3-11 

IEC 61000-3-12  

  ایزامی وجود ندارد

 کاربردی: یادآوری

استاندارد ملی ایران جای ممک  است به ،استشدهپوشیده IEC 61000-3-11استاندارد ملی ایران شماره  کاربرد  اگر ترانسفورماتور با دامنه

 شود. استفاده IEC 61000-3-3شماره 

 

 هدايتيراديويي  اغتشاشات 5-1-1-7

 دور/ شبکه(هاي ارتباط از راهدرگاههاي سیگنال)درگاهسطوح آزمون -هدايتيراديويي  اغتشاشات -67جدول 

 محدوده فرکانسي
MHz 

اي هرداستاندا 6هاي محیط محدوديت

 پايه
اي هرداستاندا 1هاي محیط محدوديت

 پايه
13/9- 3/9 dB(μV) 32- dB(μV) 32 

 گوسی قله

dB(μV) 32- dB(μV) 62 

 میانگی 

 

dB(μV) 29- dB(μV) 39 

 گوسی قله

dB(μV) 39- dB(μV) 99 

 میانگی 

2139 dB(μV) 23- dB(μV) 33 

 گوسی قله

dB(μV) 32- dB(μV) 32 

 میانگی 

 

dB(μV) 33- dB(μV) 23 

 گوسی قله

dB(μV) 29- dB(μV) 39 

 میانگی 

2139 

3/9- 39 dB(μV) 32 وسیگ قله 

dB(μV) 62  میانگی 

 

dB(μV) 39 گوسی قله 

dB(μV) 99  میانگی 

2139 dB(μV) 33 گوسی قله 

dB(μV) 32  میانگی 

 

dB(μV) 23 گوسی قله 

dB(μV) 39  میانگی 

2139 

 کاربردی: یادآوری

 (.1شود )محیط تر اعما  میحد پایی  ،های انتقایی(  در فرکانس1

 یابند.کاهش می MHz 3/9تا  MHz 13/9در محدوده فرکانسی  ییگاریت  فرکانس ها بصورت خطی براساس(  محدودیت9

)که تثبیت امپدانس تح  ویتاژ برای استفاده در یک شبهای جریان و اخ(  محدودیت3
1
ISN)  شوند که یک روش رایج می حاص

 log10 150 / I = 44 dB 20 دهد )ضریب تبدی میدور تحت آزمون را ارائه ارتبا  از راه درگاه)حایت نامتقارن( به Ω  150امپدانس 

 است(.

                                                 
1- Impedance Stabilisation Network 
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 DCهاي برق درگاهسطوح آزمون  -هدايتيراديويي  اغتشاشات -64جدول 

 محدوده فرکانسي
MHz 

اي هرداستاندا 6هاي محیط محدوديت

 پايه

اي هرداستاندا 1هاي محیط محدوديت

 پايه

13/9- 3/9 

 

dB(μV) 32 گوسی قله 

dB(μV) 66  میانگی 

CISPR 

16-2-1, 7.4.1 
  ایزامی وجود ندارد.

3/9- 39 

 

dB(μV) 33 گوسی قله 

dB(μV) 69  میانگی 

CISPR 

16-1-2, 4.3 

 کاربردی: یادآوری

 (.1شود )محیط تر اعما  میحد پایی  ،های انتقاییدر فرکانس (1

 شده برای اتصا  به:درنطرگرفته درگاهتنها  (9

 ای ،DCیک شبکه محلی برق   -       

 .m 39دور محلی از طری  اتصا  یک کاب  با طو  بیش از یک باتری ازراه  -       

 ولتاژ پايین ACهاي برق اصلي درگاهسطوح آزمون  -هدايتيراديويي  اغتشاشات -65جدول 

 محدوده فرکانسي
MHz 

اي هرداستاندا 6هاي محیط محدوديت

 پايه

اي هرداستاندا 1هاي محیط محدوديت

 پايه

13/9- 3/9 dB(μV) 66- dB(μV) 36 

 گوسی قله

dB(μV) 36- dB(μV) 26 

 میانگی 

CISPR 

16-2-1, 7.4.1 
dB(μV) 32 گوسی قله 

 

dB(μV) 66  میانگی 

CISPR 

16-2-1, 7.4.1 

3/9- 3 dB(μV) 36 گوسی قله 

dB(μV) 26  میانگی 

CISPR 

16-1-2, 4.3 
dB(μV) 33 گوسی قله 

dB(μV) 69  میانگی 

CISPR 

16-1-2, 4.3 

3- 39 dB(μV) 69 گوسی قله 

dB(μV) 39  میانگی 

 9و  1های یادآوری

پایه را استاندارد  9-2بند زیر 39 -13/9

 نگاه کنید.

  3 یادآوری 1-2122

 کاربردی: یادآوری

 شود.تر اعما  میحد پایی  ،های انتقایی(  در فرکانس1

 یابند.کاهش می MHz 3/9تا  MHz 13/9ر محدوده فرکانسی ها بصورت خطی براساس یگاریت  فرکانس د(  محدودیت9

 39های بوجودآمده بیشتر از است. برای کلیکنشدهدرنظرگرفته ،دهدبار در هر دقیقه ر  می 3ها( که کمتر از نویزهای ضربه )کلیک  (3

تحت  هایک رهایی از محدودیت ،ر در هر دقیقهبا 39و  3های بوجودآمده بی  شوند. برای کلیکها اعما  میمحدودیت ،بار در هر دقیقه

های جداگانه ممک  است در تعداد کلیک در هر دقیقه است(. معیار برای کلیک N)که در آن مجاز است  log30/N dB 20فرمو  

 یافت شود. 2122-1استاندارد ملی ایران شماره 
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 شيراديويي تاب اغتشاشات 5-1-1-4

 يمرزهاي درگاهسطوح آزمون  -شيتابراديويي  اغتشاشات -61جدول 

 محدوده فرکانسي
MHz 

اي هرداستاندا 6هاي محیط محدوديت

 پايه

اي هرداستاندا 1هاي محیط محدوديت

 پايه

39- 939 dB(μV/m) 39 گوسی در  قله

m19 

CISPR 

16-2-3 
dB(μV/m) 29 گوسی در  قله

m19 

CISPR 

16-2-3 

939- 1999 dB(μV/m) 33 گوسی در  قله

m19 

و  1 هاییادآوری

9 

dB(μV/m) 23 گوسی در  قله

m19 

 1 یادآوری

 کاربردی: یادآوری

-موردنیاز می MHz 939ها فقط برای انجام در گیریاندازه ،فعاییت کند kHz 2داخلی در یک فرکانس کمتر از  گسی اگر منبع (  1

 باشند.

 .شودتر اعما  میحد پایی  ،های انتقاییدر فرکانس(  9

یافته به اندازه     های افزایشبا استفاده از محدودیت m 3مون باید در فضای باز یا روش نیمه انعکاس )که ممک  است در فاصله آز(  3

dB 19 گیری شود( اجرا شود.اندازه 

 مشخصات محیط اطراف 1

وییدکننده باید ت ،دارند V 399ها بجز آنهایی که از دسته صفر هستند و ویتاژ کار کمتر از  EUTبرای همه 

شود. ای  اطحعات ممک  است بطور استفاده می 9یا  1در محیط  EUTدر برگه دستورایعم  قید کند که آیا 

 اعحم شود. گسی جداگانه برای ایمنی و 

 EUT  در برگه دستورایعم  باید توضیحی در  ،مجاز به استفاده هستند 9فقط برای محیط  گسی های دارای

را ارائه دهد.  ،ممک  است باعث تداخ  امواج رادیویی شود 1ده از ترانسفورماتور در محیط مورد اینکه استفا

 های میرایی اضافی ممک  است موردنیاز باشد.روش ،در ای  مورد

سطح شدت محیط  ،گسی نظر دهد. از پوشش می ،است 1محیط موردنیاز را که  9سطح شدت محیط  ،نظر ایمنی: از یادآوری

 .دهدپوشش می ،است 9محیط دنیاز موررا که  1
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 پیوست الف

 )اطحعاتی(

 کتابنامه

های  تصویری و دستگاه ،های صوتی دستگاه ،1321: سا  2339استاندارد ملی ایران شماره  ]6[

 ایزامات ایمنی -ایکترونیکی مشابه

ایزامات : 1قسمت  -تجهیزات ایکتریکی پزشکی ،1321: سا  3363-1استاندارد ملی ایران شماره  ]1[

 عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری

: 1 قسمت -ایمنی -آوری اطحعاتتجهیزات ف  ،1321: سا  3933-1استاندارد ملی ایران شماره  ]7[

 ایزامات عمومی

های ایکتریکی برای مصار  مقررات ایمنی دستگاه ،1333: سا  2939استاندارد ملی ایران شماره  ]4[

 (تجدیدنظر): مقررات ایمنی عمومی1قسمت  -کنتر  وآزمایشگاه،ری اندازه گی

ایزامات عمومی و : 1قسمت -یوازم کنتر  المپ ،1332: سا  3622-9استاندارد ملی ایران شماره  ]5[

 ایمنی

 :9قسمت -(UPS) سامانه های قدرت بدون وقفه ،1332: سا  69929-9استاندارد ملی ایران شماره  ]1[

 (EMC) ری ایکترومغناطیسیایزامات سازگا

حدود و روشهای اندازه گیری مشخصات اغتشاش  ،1336: سا  2123استاندارد ملی ایران شماره  ]3[

 (ISM) علمی و صنعتی ،ایکترومغناطیسی تجهیزات فرکانس رادیویی پزشکی

[8] IEC 60050-151:2001, International Electrotechnical Vocabulary – Part 151: Electrical 

and magnetic devices 

[9] IEC 61204-3, Low-voltage power supplies, d.c. output – Part 3: Electromagnetic 

compatibility (EMC)  

 


