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کانکتور Field Assembly محصول شرکت پریمیوم الین نگاهیبهمحصول

اینکانکتوربهسادگیقابلنصبواستفادهمجدداست.فیبرنوریمیتواند

باروشنیاخاموشکردنیککلیدکهرویبدنهکانکتورتعبیه بهسادگی

بوت و کانکتور بدنه قسمت دو از کانکتور این شود. وصل یا قطع شده،

)روکش(تشکیلشدهاستوباساختارمنحصربفردوعملکردخود،میتواند

راهاندازیشبکههایFTTHرابسیاراقتصادیتروسریعترکند.

امکانات
بدوننیازبهاستفادهازراهنمایمخصوصمونتاژ

قابلاستفادهتا10مرتبه

قابلاستفادهبرایسربندیانواعکابلهایمختلفدریکگروه

FAC (Ø250

مطابقت
GR-326-CORE

کاربردها
FTTHومصرفکنندههاینهایی

پچپنلها
تعمیرسریعشبکههاینوری

سربندیمستقیمتجهیزات

مشخصاتفنی

-900μm 1.6×2.0mm  2.0×3.0mm  3.0mm(، ،
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اطالعاتموردنیازجهتسفارشکاال

مثال:بهعنواننمونه،تعدادیازشمارههایفنیکاالدرجدولزیر،ذکرشدهاند:

نگاهیبهمحصول
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راهکار

سیستم SPE Alliance تاسیس شد

(SPE (Single Pair EthernetبههمراهدیگرشرکتهایبینالمللیفناوریR&M

رابهپیشمیبرد.هدفایناتحادپیشبردتوسعه)SPE)برایاینترنتاشیا

)IoT)واتوماسیونساختماناست.

و پردازش ساخت، برای را باور غیرقابل تصوری امکان تکنولوژی این 

اتوماسیونصنعتیایجادمیکند.

حداکثر مسافت در را اترنت پروتکل نازک ای هسته دو کابل یک ایده: 

به ازسنسور را مانع بدون IP / اترنت ارتباط این میکند. منتقل متر 1000

همانخط از و میشود منسوخ اختصاصی BUS میکند. پذیر امکان cloud

بانام انرژیتجهیزاتترمینالاستفادهکرد،چیزیکه میتوانبرایتأمین

)Powerover Data Line (PoDL شناختهمیشود.

ایجادیکپایگاهگسترده
سیستم)Single Pair Ethernet)قصدداردتاموضوعSPEرابرایکاربردهای

با باید فناوری پذیرش کند. عملی ممکن شکل ترین گسترده در صنعتی

نشاندادنراهکارهادریکبخشباSPEارتقایابد.اینتنهاراهیاستکه

میتوانسریعًاراهحلهایSPEرابهبازارعرضهکرد.

 R&M: ، Phoenix Contact ، Weidmüller ، Fluke شامل موسس اعضای

Networks ، Telegärtnerهستند،وایناتحادیههماکنونمجموعًاشامل

چهاردهتولیدکنندهاست.

اندازه تجهیزات اتصاالت، ها، کابل سنسورها، کننده تولید ها شرکت این

گیریوتراشههاینیمههادیوهمچنیندستگاههایشبکههستند.

اینصنعتعالقهزیادیبهSPEنشانمیدهد.بااینحال،هنوزمنتظراست

ببیندکدامروشهاراهحلخودرادراستانداردسازیوهمچنیندربین

گروههایکاربرمانندPROFINETتثبیتمیکند.

اتصاالتSPEبرایصنعت
ازجملهموارددیگر،رایزنیهایفعلیبرروینوعپالگینبراینوعصنعتی

اتصاالتSPEمتمرکزاست.درسریاستانداردIEC 63171،الزاماتمکانیکی،

الکتریکیوزیستمحیطیباآزمایشاتهمراهمشخصشدهاست.درحال

حاضر،پنجمدلپالگینمختلفدرحالاستانداردشدناست.

IEC و 5IEC 63171 است: بررسی حال در نوع دو کاربردهایصنعتی، برای

63171-6 هنوزمشخصنیستکهگروههایمختلفکاربر،کدامیکازایندو

سیستماتصالدهندهراترجیحمیدهند.

محفظه برای پالگین یکصفحه که میکنند تصور کارشناسان حال، این با

پالگینM8گردغالبخواهدبود.قالبM8مخصوصًابرایمحیطهایسخت

مناسباست.امکاناستفادهازانواعموجودرابطM8وجوددارد.

بهنظرمیرسددرمحیطاتوماسیونساختمان، IEC 63171- 1باصفحهپالگین

مشابهLCدارایبرتریاستبهایندلیلکهدرISO / IEC 11801ذکرشده

است.بااینحال،IEC 63171- 2همچنینمیتواندازبخشصنعتیمهاجرت

برنامه این در IEC 63171-  5 از IP20 با بهعنوانیکنسخهسازگار و کند

استفادهشود.درچندماهآیندهمشخصمیشدکهکدامترکیبخصوصیات

سیستماتصالدهنده،درمناطقمختلفکاربرددارد.

سیستماترنتSinglePairبسترایدهآلبرایایننوعفرآیندهاوبحثهای

تصمیمگیریاست.
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خدمات ، متحده ایاالت در 1984 سال در AT&T رسمی تجزیه زمان از

تا گرفت عهده بر را نقشی (BICSI( ساختمان  صنعت مشاوره بینالمللی

خدماترایگانAT&T،BICS،راباهدفکمکبهتوسعهوطراحیسیستم

کشی کابل سیستم استاندارد عنوان به ، (ITS( اطالعات  نقل و حمل های

ساختاریANSI / TIA-568پیشببرند.

InternationalBuildingCounsellingServicesInternationalمخففکلمهBICSI

است.انجمنبینالمللیBICSIیکانجمنحرفهایاستکهبهعنوانسازمان

استانداردهاودستورالعمل ANSIمعتبر، اجماع بر استانداردمبتنی توسعه

هاییرابرایاستفادهدرطراحی،نصبوتلفیقفناوریاطالعاتوارتباطات 

)ICT)ایجادمیکند.اینانجمندرحالحاضربهبیشاز26000عضوفعال،

ارایهخدمتمیکند.BICSIبهعنوانمنبعمعتبردنیایاتصالشناخهشده

است.دفترمرکزیآندرتامپا،فلوریدا،ایاالتمتحدهآمریکااستوتقریبا

در100کشورعضویتدارد.

در 500متخصصجهانی از بیش مهارت از استفاده با BICSI استانداردهای

زمینههایمختلفصنعتبروزدنیاوبراساسشیوههایفعلیدرتمامسیستم

هایدارایطیفICT،ازجملهصدا،داده،IoT،ESSوFLS،سیستمهایدارای

قابلیتIPومراکزداده،دربسترشبکههایمبتنيبرکابلهایزوجمسي،

فیبرنوریوهمچنینشبکههایارتباطیبيسیمارایهمیشود.

انجمنبینالمللیBICSIبسترخدماتآموزشیواستانداردهایبرنامههای

آموزشیرافراهممیکند.

و کدها نوشتن با مربوط های ارگان با همچنین BICSI استانداردهای

ارایه در ICT جامعه به و است ارتباط در جهان سراسر در استانداردها

و امروز نیازهای تأمین برای کارآمد ایمن، وخدمات محصوالت،سیستمها

فرداکمکمیکند.

از حاضر حال در که میدهد نشان زیر نقشه در موجود های ستاره

استانداردهایBICSIدرچهنقاطیازکرهزمیناستفادهمیشود.

انجمنBICSIانواعمختلفیازعضویترابرایتأمیننیازهایشما،ازجمله

دانشجویی فردی، جمله از دهد. می ارایه شرکتها و دانشجویی فردی،

،BICSI مجازی درس کالس در ثبتنام با توانید می بعالوه، شرکتها. یا

دورههای اغلب BICSI دهید. افزایش را خود cabling ICT  مهارتهای

صورت این به تا کردهاست تبدیل  )VCT( مجازی کالس به  را آموزشی

نیازهایآموزشیهمهرابرآوردهکند.

:ICTباهمراهیBICSIاستانداردهایانجمن
IEEE:پیامراتعریفکردهومشخصاتراانتقالمیدهد.

راتعیینکردهومشخصاتسیستمتعریف انتقال :رسانه ISO/IEC & TIA

میکند.

برایسیستم را ها راهحل نحوهطراحی انتقال ازرسانه استفاده با :BICSI

مشخصمیکند.

خدماتیکهBICSIباهمراهیانجمنICTدراختیارهمگانقرار
میدهند:

اطالعاتفنی

l  استانداردهایصنعتبینالمللیپذیرفتهشده

l  انتشاراتونشریاتفنی

توسعهحرفهای

l  مدارکشناساییجهانی

ICTآموزشطراحی،نصبومدیریتپروژه  l

ICTدسترسیبهانجمنهایمحلیوجهانی

l  همایشهاونمایشگاههایآموزشی

l  شبکهحرفهای

انجمن بین المللی BICSI چیست؟

ذرهبینالوان
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ICTآشناییبابخشهایجامعه
درابتدا،تالشBICSIبهسمتطراحیزیرساختهایارتباطمحلیبود،که

نمونهآنرادرمعتبرترینثبتنامکنندهتوزیعارتباطاتثبتشدهبهنام

)TDMM(ودایرهالمعارفراهنمایروشهایتوزیعارتباطاتتلفنی)RCDD(

میدانیم.

کابل نصب درعمل را آموزشی برنامه BICSIیک المللی بین انجمن سپس

با ،حتی داخلخودسازمان افراد گفته به که ای برنامه کرد. اضافه کشی

توجهبهاستانداردهایبلندپروازانهBICSIنیزبسیارموفقبودهاست.اکنون

ایندفترچهراهنما،دورهاعتبارسنجیوبرنامهکارگاههایمخصوصبهخود

رادارد.

تاچندسال بودهاست. المللی بین BICSIدرعرصه فعالیت چشمگیرترین

BICSI منطقه عنوان به متحده ایاالت از خارج در که کشوری تنها ، پیش

نمایندگیمیکردوحقعضویتدرهیئتمدیرهخودراداشتکانادابود.

امروزحضورBICSIرامیتواندراروپا،استرالیا،کارائیب،مکزیک،برزیل

وخاوردوربهوضوحمشاهدهکرد.

اما ، ،اگرچهبدونهیچگونهمانعینبودهاست BICSI المللی گسترشبین

کابلکشی استانداردهای از ای مجموعه ایجاد با BICSI المللی بین انجمن

های زیرساخت نفع به که نصب های شیوه و طراحی مفاهیم ، هماهنگ

اطالعاتیجهانیاستوبهآنکمکمیکند،بسیارموردتوجهقرارمیگیرد.

BICSIهمهاینکارهارابامشاهدهدقیقروندصنعتکابلکشی،برنامهریزی

دقیقبرنامهخودبرایهمکاریباآنهاومدیریتهوشمندانهامورمالیخود

انجامدادهاست.

ذرهبینالوان



گ
ماهنامه الوان م

Lavan Ertebat

براینزدیکبهدودهه،RFIDRaceTimingSystemsرهبرصنعتدرساخت

باسیستم برگزاریرویدادهایورزشی برای بندی وفروشتجهیزاتزمان

RFIDبودهاست.اینسیستمهادرهمهنوعواندازهموجودهستندوجایگاه

جدیدیدردنیایمدرنایجادمیکنند.

برگزارکنندگانرویدادهاوافرادتازهوارددرامرزمانبندیازسیستمجدید

تایمرهایحرفهایاستفادهمیکنندوهموارهازانعطافپذیریراهکارهای

زمانبندیراضیهستند.

فناوریRFIDبااتوماتیککردنفرآیندانسانیدرمسابقهزمانبندی،یک

RFIDدر افزار اینکارفراهممیکند.سخت برای را روشدقیقوکارآمد

خطوطپایان،خطوطشروعویابابرخیمراحلخاصتنظیممیشودتاتگ

هایمتصلبهشرکتکنندگانرابادقت٪99.9بخواند.

جهان، سراسر در ورزشی رویدادهای تعداد و فناوری مداوم پیشرفت با

اینسیستم بارشدسریعمحسوبمیشود. ای،شغلی بندیحرفه زمان

هاکیفیت،قابلیتحملوسهولتاستفادهرابرایشمافراهمکند.ازهمه

مهمتر،شمابهیکسیستممقرونبهصرفهنیازداریدتابتوانیدتجارتخود

راارتقادهیدونتایجیکامالدقیقارایهکنید.

مسابقاتماراتن
استفاده RFID تکنولوژی این از دیگر رویدادهای از بسیاری و ها ماراتن

که نمیشوند متوجه درمسابقههرگز کنندگان اغلبشرکت اما میکنند،

زمانآنهاازطریقتراشههاوکیتهایزمانبندیمسابقهRFIDمحاسبه

میشود.

مسابقاتدو
درمسابقههایسهگانه،دویدنهایسرگرمکنندهیامسابقاتمدرسهایبه

منظورارایهزمانمسابقه،زمانتمامشدنهردورازمسیر،گروهبندیویا

سایراطالعاتبههمهشرکتکنندگانتگزمانبندیدادهمیشود.

دوچرخهسواری
دوچرخه جهان های ورزش ترین محبوب از یکی میدانید که طور همان

سرعت با اغلب و زیاد ارتفاعات در سواری دوچرخه مبارزه است. سواری

بازاست.برایهر باال،راهیعالیبرایشکلگرفتنولذتبردنازفضای

نوعرویداددردوچرخهسواریجادهای،تکنولوژیRFIDیکسیستمزمان

بندیمتناسببانیازهایشمادارد.

راهکارRFIDRaceTimingSystemsدراکثرمسابقاتمانندمسابقاتخیریه،

ماراتن،اسکییادوچرخهسواری،خودراثابتکردهاست.

راهکار RFID برای زمان بندی
در مسابقات ورزشی

فردایهوشمند




