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 متداول در مخابرات ایراناصطالحات 

Antenna  /فرستنده های مخابراتی ، تقویت کننده های  ی ، یک سازه پسیو که به منظور انتشار یا دریافت امواج الکترومغناطیس در خروجی : آنتن

ره بهاز : است  پارامتر مهم هستند که عبارت چهارار میرود، آنتن ها دارای اه و تمامی فرستنده گیرنده ها بکتلفن همراه ، مسدود کننده های تلفن همر

 و محدوده فرکانسی آنتن. ی آنتن ، زاویه افقی آنتن ، زاویه عمودی آنتن

 

Gain Antenna یکی از پارمتر های یک آنتن گین یا بهره آنتن میباشد که بیان کننده ضریب تقویت کنندگی آنتن میباشد به عبارتی :  / گین آنتن

سیعتری را پوشش تلفن همراه خواهد داد یا یک آنتن گیرنده با گین بیشتر سیگنال قویتری را برای یک آنتن فرستنده موبایل با گین بیشتر منطقه و

 وردی تقویت کنند موبایل فراهم میکند.

 

Vertical  /نده نمحدوده پوشش بیشتر خواهد بود ، در بوسترها و تقویت کهرچه بیشتر باشد  این زاویه،  عمودیزاویه تابش آنتن در راستای :   عمودی

 ته باشد.دریافت کمی داشهای موبایل به منظور انتخاب مناسب برای انتن دهی، انتن فرستنده باید زاویه پوشش زیادی داشته باشد و انتن گیرنده زاویه 

 

Horizontal/ زاویه تشعشع آنتن در راستای افقی که برای پوشش بهتر یک منطقه وسیع این زاویه باید زیاد باشد.:  افقی 

 

wer AntennaPo :  حداکثر توان قابل تحمل یک آنتن که بر حسبDbm .بیان میشود 

 

Reflector  :امواج برروی آنتن ها نصب میشود. یسایه ها و انعکاس ها ازجملهقطعه ای که جهت اتصال کوتاه کردن تشعشعات اضافی / رفلکتور 

 

Side lopsن به غیر از جهت اصلی تابش داری تعدادی جهت فرعی می باشد.جهت های فرعی از تشعشع یک آنتن ، هر آنت:  / ساید لوپ 

 

Forward Directionتابش امواج الکترومغناطیس از آنتن ، برای دستیابی به بهترین نتیجه در جهت رفع مسیر یا جهت اصلی  : / فوروارد دایرکشن

به صورتی توجیح نمود که هم راستا با جهت های تابشی اصلی آنتن ضعف پوشش دهی موبایل و نصب تقویت کننده های موبایل ، آنتن گیرنده را باید 

 فرستنده اپراتور های موبایل قرار بگیرد.
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BTSبی تی اس /  :Base Transceiver Station    اولین بخش یا مرکز برای برقراری ارتباطات تلفن  „محل قرار گیری ایستگاه فرستنده گیرنده „یا

هر اپراتور تلفن همراه برای پوشش موبایل در یک منطقه با نصب دکل و تجهیزات خاص اقدام به راه اندازی این واحد می سیار یا موبایل می باشد که 

 نماید.

 

Site Sharing/ : معاهده ای مابین اپراتورهای تلفن همراه شامل اپراتور همراه اول موبایل ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل مبنی بر  سایت شیرینگ

 ل و زیرفاده از سایت موجود یکی از اپراتور ها به منظور پوشش دهی دیگر اپراتور ها ، بر اساس این تفاهم نامه قرار بود درصورت موجود بودن دکاست

احب دکل و ساختهای الزم جهت راه اندازی یک سایت تلفن همراه ، اپراتورهای دیگر دکل و زیر ساخت جدید احداث نکرده و با اخذ مجوز از اپراتور ص

 نصبپرداخت اجاره اقدام به نصب تجهیزات خود بر روی دکل موجو نمایند.با این روش هم هزینه های پوشش دهی موبایل کاهش پیدا میکرد و هم با 

 سیب نمیدید.آزیبایی شهر کمتر دکل های تلفن همراه درمحیط های شهری  تعداد

 

Mobile/ تقرار ثابتی ندارد و دائم در حال تغییر موقیت میباشد مانند یا هر واحد که محل اسواحد سیار  : موبایلMobile Phone یا تلفن همراه. 

 

PLMN/ پی ال ام ان  :Public Land Mobile Network  شبکه سلولی سیار  „شبکه عمومی زمینی سیار „یا(GSM)  را به علت اینکه

 ویند. نیز میگ PLMNمشترکین آن معموال در خشکی از ان استفاده میکنن 

 

MS/  اسام  :Mobile Station یا واحد سیار، در شبکه تلفن همراه به مشترک„ MS „  گفته می شود. در تقویت کننده های تلفن „واحد سایر  „یا

 مشخص میگردد. MSمی باشد معموال با عبارت  دهی تلفن مشترکهمراه کانکتوری که مربوط به آنتن 

 

BSSبی اس اس /  :Base Station Subsystem .به زیر سیستم ایستگاه ثابت گفته می شود 

 

BS/ بی اس  :Base Station کانکتوری که وظیفه ارتباط دهی  همراه(معموال در ریپیترهای تلفن همراه )تکرار کننده های تلفن  „ایستگاه پایه  „یا

 شخص می شود.موبایل را بر عهده دارد با این عبارت م BTSبین محل مورد درخواست برای پوشش دهی و 

 

OSS او اس اس /  :Operation and Support Subsystem .به زیر سیستم نگهداری و پشتیبانی گفته میشود 
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GSMجی اسم ام /  :Global System Mobile  مک د.در این سیستم به کدهی تلفن همراه که مبتنی بر شبکه سلولی می باش سیستم پوششیک

شایان ذکر است که محدود بودن کانال های یک شش ضلعی امکان استفاده مجدد از فرکانس ها به وجود می آید. اپراتور به شکلهای  BTSقالب بندی

 رادیویی در ارتباطات رادیویی همواره یکی از بزرگترین مشکالت بوده که با روشهای مختلف جبران میشود.

 

IMEI/  ام ای آیآی  :International Mobile Equipment Identity سیارتست از کدی منحصربه فرد برای یک دستگاه عبار. 

 

BSC/ بی اس سی  :Base Station Controller ارتباطات تلفن سیار می باشد کهدر سامانه  ای ایستگاه مخابراتی „اولین ایستگاه کنترل کننده „ یا 

جموعه اطالعات سیگنالینگ مابین خود وگوشی موبایل را های قرار گرفته در یک م BTSرا در یک منتطقه بر عهده دارد.در واقع  BTSکنترل تعدادی 

 ارسال میکنند.  BSCبه مرکزی در باال دست خود با عنوان 

 

Frequency Hoping/ به عمل تغییر فرکانس بعد از برقراری مکالمه در تلفنهای همراه گفته می شود. در واقع عملیات :  فرکانسی هاپینگHoping 

، پس از برقرار شدن مکالمه موبایل فرکانس های محیط مکالمه را بررسی کرده و اقدام به تغییر فرکانس مکالمه بر روی  تحت کنترل یک شبکه پیچیده

را به گونه ای انتخاب میکند که امکان تداخل   BTSپیوسته فرکانس های کاری   Hopingفرکانسی نا موجود در محیط میکند. سیستم کنترل کننده 

 دیگر وجود نداشته باشد.  BTSبا  فرکانس  BTS امواج بین فرکانس یک

  

MSCام اس سی /  :Mobile Switching Center  یا مرکز سوئیچینگ موبایل. قسمت اصلی زیر سیستم تلفن همراه که وظیفه بروز کردن محل

نترل مکالمات تلفن همراه و.. بر عهده ، مسیر دهی و ک BSCبین ایستگاه های   Handover، ، ثبت وشناسایی مشترک تلفن همراه استقرار مشترک

 این ایستگاه می باشد.

HCTتی سی اچ /  :Traffic Channel  در ارتباطات سیار تلفن همراه کانالهایی که مکالمه بر روی آنها صورت میگیردرا کانال . „کانالهای ترافیکی„یا

  ترافیکی مینامند.

 

CCH/  اچسی سی : ChannelControl  ی که به منظور سیگنالینگ و همزمانی بین ارسال و دریافت سیگنالها به کار میرود.یا کانال کنترل 

 

BCCH/  اچبی سی سی :Base Control Channel  کانالی است از زیر مجموعه کانالهای کنترلی که اطالعات پایه از جمله آنتن دهی گوشی موبایل

 مشترک را کنترل میکند.
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Neighbor Channel : „به مجموعه ای از کانال ها گفته میشود که در داخل  „مسایهکانال های ه ،BSC  وMSC  به منظور انجام صحیحHandover 

می باشندکه به منظور جلوگیری  BTSهای مجاور یک  BTSتعریف میشوند.به عبارتی کانال های همسایه کانالهای استفاده شده در  BTSبرای یک 

 تعریف میشود. MSCدیگر در داخل  BTSبه  BTSه پوشش یک از قطع مکالمه در هنگام تردد از محدود

 

 

Flexi Hoper رادیویی تبل شکل که عموما برای ارتباط دهی بین  : / فلکسی هاپرBTS  وBSC  استفاده میشود.فرکانس و پهنای باند این رادیو ها

 بسته به پارمترهای مختلف متفاوت است.

Attention/ خود خواسته سیگنال که به صورت مکانیکی و الکترونیکی قابل انجام است.عبارت است از تضعیف :  اتنیشن 

 

Attenuatorوسیله یا مجموعه الکترونیکی که به منظور کاهش خود خواسته یک سیگنال به کار برده می شود. در  „تضعیف کننده„:  / اتنیتور

Attenuator   رها خواص موج ب اصول قوانین فیزیک ومیشود و در نوع مکانیکی آن ازهای دیجیتال از قطعات الکترونیکی تضعیف کننده  استفاده

 استفاده میشود.پارامترهای مهم در یک تضعیف کننده عبارت است از فرکانس کار، میزان تضعیف و توان قابل تحمل توسط تضعیف کننده.

 

Dbm  این کمیت در بوسترها )تقویت دسیبل بر متر مربع می باشد نایبر مبفرستنده های مخابراتی واحد اندازه گیری توان خروجی  : ام/ دی بی .

 ده های موبایل ( بیانگر توان خروجی دستگاه می باشد.کنن

 

Dbi و... ، بوسترها ،ریپیترهاها واحدی برای اندازه گیری یا بیان گین و بهره تقویت کننده ها و آنتن:  / دی بی آی 

 

Uplink /فرکانس یا طول موجی که از سمت دستگاه پایین تر به سمت دستگاه باالتر ارسال میشود  گیرنده سیگنالیک مجموعه فرستنده در  : آپلینک ،

Uplink    نامیده میشود. به عنوان مثال فرکانسی که از سمت  گوشی تلفن همراه شما به سمتBTS  ارسال میشود فرکانسUplink  .است 

 

Downlink/ تگاه باال دست به سمت دستگاه پاین دست ارسال میشود به فرکانسی که از سمت دس:  دانلینکDownlink .سیگنالی که گفته میشود

 نام دارد. Downlink( به سمت مشترک یا گوشی تلفن همراه ارسال میشود BTSاز سمت اپراتور تلفن همراه )
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Unitگفته میشود. به قطعه یا مجموعه ای که در نهایت کار یا هدف واحدی را بر عهده دارند:  / یونیت 

 

 

Combinerی مختلف را دریافت کرده و بر روی یک خط سوار میکند بدون اینکه تداخلی در موعه ای که دو فرکانس با باند هایونیت یا مج:  / کومباینر

عد از کانکتورهای ورودی یا خروجی باند این یونیت ب 3باند و تقویت کننده های موبایل  2در ریپیترهای تلفن همراه  هیچ یک از فرکانسها به وجود بیاید.

 قرار گرفته است.

 

Passive /به قطعات و  : پسیوUnit وظیفه خود درمدار نیاز به تغذیه الکتریکی ندارند قطعات که برای انجام  هاییPassive  یا غیرفعال گفته میشوند.این

 قطعات معموال برای کار کرد از قوانین فیزیک و مکانیک استفاده میکنند.

 

Active/ یا یونیت هایی که برای انجام وظیفه در مدار نیاز به تغذیه الکتریکی دارند قطعات اکتیو یا فعال نامیده می شوند. تقطعا:  اکتیو 

 

Filterفیلترها :  / فیلترهاUnit ه .فیلترها بهایی در مدارات فرکانسی میباشند که وظیفه عبور دادن یا عبور ندادن قسمتی از فرکانس را بر عهده دارند

تقسیم می شوند.هر فیلتر جدا از اکتیو و غیر اکتیو بودن میتواند زیر مجموعه ای شامل فیلترهای پایین گذر ، باال  Activeو    Passiveدو دسته کلی 

بایل ند اما در تقویت کننده های موگذر ، میان گذر و میان نگذر داشته باشد.فیلترها در ریپیترهای خانگی موبایل معموال در طبقه های میانی قرار میگیر

 جاده ای یا کارگاهی که از گین و توان باالتری برخوردار هستند در تمامی طبقات بکار رفته اند.

 

HPF/  افاچ پی : High Pass Filter  در یک باند فرکانسی ، فرکانس های باالرا عبور داده و فرکانس یا فیلتر باال گذر به فیلتری گفته می شود که

 های پایین را عبور نمیدهد )تضعیف میکند(

 

LPF/ ال پی اف  :Low Pass Filter  یا فیلتر پایین گذر به فیلتری گفته میشود که در یک باند فرکانسی فرکانسهای باال را حذف کرده و فرکانس

 پایین را عبور میدهد.

 

BPF : بی پی اف /Band Pass Filter میشود که فرکانس های میانی یک باند فرکانسی را عبور میدهد.فیلترهای  یا فیلتر میان گذر به فیلتری گفته

نده موبایل از سیستمهای تقویت کنمیان گذر عموما از تلفیق یک فیلتر باال گذر و یک فیلتر پایین گذر ساخته میشوند.عموما فیلترهای استفاده شده در 
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 نسهای پایینتر از فرکانس موبایل را حذف میکنند و فیلتر پایین گذر فرکانسهای باالتر از بانداین نوع فیلتر میباشند.به صورتی که فیلتر باال گذر فرکا

 موبایل را عبور نمیدهد در نتیجه تنها فرکانس باند تلفن همراه وارد مدارات تقویت کننده موبایل می شود.

 

BSF بی اس اف /  :Band Stop Filter یشود که فرکانس میانی را حذف کرده و فرکانس باال و پایین را عبور یا فیلتر میان نگذر به فیلتری گفته م

 میدهد.این فیلتر از ترکیب یک فیلتر پاین گذر و یک فیلتر باال گذر ساخته میشود.

 

Duplexer /سوار و پیاده کردن فرکانس یونیتی که وظیفه  : داپلکسرUplink  وDownlink کیب چند فیلتر را بر عهده دارد.دوپلکسر ها به نوعی تر

 میاشد.  Unitاولین   Duplexerمیباشند. در تقویت موبایل های تک باند بعد از کانکتورها  Combinerمیان گذر با یک 

 

Matching / المان یا :  مچینگUnit .که به منظور تطبیق امپدانس بین دو طبقه یک مدار بکار می رود 

 

Splitter/ قطعه یا :  اسپلیترUnit آن میتوان سیگنال را به دو یا چند قسمت تقسیم نمود.اسپلیترها معموال قطعاتی پسیو هستند که در به کمک  که

بران ضعف پوشش دهی موبایل در یک آپارتمان کافیست یک دستگاه ریپیتر به عنوان مثال برای ج.خروجی آمپلی فایرها یا تقویت کننده ها به کار میروند

 د.رده و به اتاق های مختلف پوشش داچند قسمت تقسیم ک به Splitterخروجی دستگاه را توسط را در قسمتی از واحد نصب کنید و 

 

Coupler/ یونیتی است که تشکیل شده از یک :  کوپلرSplitter  وAttenuator  به گونه ای که یک خروجی اصلی دارد با یک خروجی که بر اساس ،

ی آنتن میرود استفاده میشود.به عنوان مثال وقتبه سمت ال برای نمونه گیری از یک سیگنال اصلی که مقدار نامی آن پورت تضعیف شده .از کوپلرها معمو

های سکتور خود توسط کابل به باالی دکل ارسال میکند ، برای نمونه گیری و انتقال این فرکانس به یک ریپیتر  برای آنتن را BTSیک اپراتور سیگنال 

 ر استفاده کرد.فرکانسی شیفتینگ میتوان از کوپل

 

Service Antenna/ آنتنی را که به مشترک سرویس دهی میکند اصطالحاً آنتن سرویس میگویند،این آنتن معموال آنتن پنل بوده و :  آنتن سرویس

 زاویه ارسال و دریافت نسبتاً زیادی دارد.
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Donor Antenna/ ی مصرف کننده فراوری میکند.این آنتن معموال زاویه ارسال و دریافت آنتنی که اطالعات را از سمت مرکز میگیرد وبرا هب: آنتن دونر

مرکز این آنتن دقیقاً هم راستا با ایستگاه فرستنده قرار میگیرد.به عنوان مثال در تقویت کننده های تلفن کمی دارد و با توجه به ثابت بودن ایستگاه 

 قرار میگیرد دونر خوانده می شود. BTSو آنتن  همراه آنتنی که به عنوان آنتن گیرنده فرستنده بین دستگاه

 

Ground Kite/  صاعقه.مجموعه ای شامل جامپرو متعلقات برای اتصال کابل آنتن به گراند جهت حفاظت تجهیزات از  : کیتگراند 

Serge Arrestor/  :ورد صاعقه با آنتن ها و تجهیزات پسیو یکی از المانهای حفاظتی مابین آنتن و تجهیزات اکتیو.این قطعه در هنگام برخسرج ارستر

 از سوختن تجهیزات اکتیو جلوگیری میکند.

 

Vpole Antenna/  آنتهای  : آنتنوی پلVpole  در راستای افق به خوبی پخش آنتنهایی هستند با صفحه های عمودی که امواج الکترو مغناطیس را

عموما برای پوشش دهی سدها ، پوشش موبایل معادن ، درجه دارند. 031و دریافتی حدود  بوده و زاویه ارسال Sectorialمیکنند.این آنتن ها از نوع 

 پوشش موبایل مناطق وسیع از این نوع آنتن به عنوان آنتن سرویس استفاده می شود. آنتن دهی کارگاه ها و

Xpole Antenna/ آنتی است از نوع :  ایکس پلSectorial ر آن به صورت ضربدر یا که تیغه های انتشار دهنده آنتن دX گرفته وامواج را به  قرار

 منتشر میکند. موربصوت 

 

Omni Antenna/ درجه یا گرد نیز شناخته میشود زیرا با توجه به قرار گیری صفحه منتشر کننده به صورت لوله  361این آنتن به آنتن :  آنتن امنی

 وال برای جبران ضعف پوشش تلفن همراه در محیط های اداری و مسکونی استفاده می شود.شکل تشعشع آنتن در تمام جهات خواهد بود.از این آنتن معم

 

Direction Antenna/ درجه روبروی آنها قرار دارد، در واقع  081به آنتن هایی گفته می شود که زاوایه ارسال و دریافت آنها در زاویه :  دایرکشن آنتن

میباشند منتها گین آن ها بسیار کتر است و برای محیط برای پوشش محیطهای داخلی طراحی  torialSecاین آنتنها به نوعی کوچک شده آنتنهای 

 شده اند.

Yagi Antenna/ نوعی از آنتن دارای تیغه های فراوان برای فرکانسهای مختلف که معموال در استفاده عمومی برای گیرنده های تلوزیونی یا :  یاگی

 آن استفاده می شود. دستگاه تقویت موبایل خانگی از

LNB/ ال ان بی : Low Noise Band  قسمتی از یک مجموعه آنتن میباشد که در پاره ای موارد اکتیو و در بعضی موارد پسیو میباشد.به عنوان مثال

 د.های موبایل به صورت پسیو می باش Repeaterاین مجموعه در آنتن گیرنده ماهواره اکتیو بوده اما در انتنهای گیرنده 
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Short Back fire Antennaنوعی از آنتن تشکیل شده از یک :  / آنتن فایر شورتبکLNB که مجموعا تشکیل یک آنتن رادیویی و یک رفلکتور

دی طراحی شده اند و بهترین گزینه برای موار  Point to Pointمناسب با زاویه ارسال و دریافت کم را میدهند.این آنتن ها برای استفاده به صورت 

 است که سیگنال دریافتی از اپراتور موبایل ضعیف باشد.

Hornبه قسمت اصلی یا :  / هورنLNB .پسیو بکار رفته در آنتنهای جهتی با زاویه کم گفته می شود 

Taper تپر: نوعی/Splitter  که یک خروجی آن توسطAttenuator ل محیط تضعیف شده باشد.ازین یونیت برای پوشش دهی تلفن همراه در داخ

 هایی استفاده می شود که دارای اتاقهای نا متوازن هستند.

SMA Connector/ نوعی کانکتور مخابراتی که عموماً برای ساخت جامپرهای :  اس ام آRF .استفاده میشود 

LMR400 Cable/  01میشود. امپدانس این کابل  که عموما برای تقویت کننده های موبایل استفاده نوعی کابل کواکسیال مخابراتی  :011ال ام آر 

 متر میباشد . 011به اضای هر   19dbحدود  0811و در فرکانس   13dbموبایل حدود  011اهم بوده و افت آن در باند 

RG213 Cable/  دو یا .این کابل مناسب رای ساخت جامپرهای کوتاه در حد  اهم 01با امپدانس  از نوع کواکسیال نوعی کابل مخابراتی:  203آر جی

ودر باند  27dbتلفن همراه  011سه متر میخورد و عموما در سایتهای ریپیتر موبایل تک باند مورد استفاده قرار می گیرد زیرا افت این کابل در باند 

ننده گرفته یت کبه اضای هر صد متر می باشد.تصور کنید برای یک منطقه با پوشش آنتن ضعیف موبایل تصمیم به نصب تقو   38dbتلفن همراه  0811

 اید و از این کابل استفاده کنید! عمال هیچ سیگنالی به آنتنهای فرستنده نمیرسد.

Impedanceدر ورودی و خروجی یک به مقاومت ظاهر شده :  /امپدانسUnite .در فرکانس کاری آن امپدانس گفته میشود 

Impedance Matching/ که در انتقال توان از یک  تطبیق امپدانس پارامتری است:  امپدانس مچینگUnit  بهUnit  دیگر بسیار مهم و تاثیر گذار

در هنگام اتصال یک المان مخابراتی به یک المان دیگر حتما هم میشود. امپدانس تمامی تجهیزات مخابراتی توسط کارخانه سازنده اعالم است.معموال 

 ت موجب کارکرد نامناسب دستگاه یا سوختن المانهای اکتیو مدار میشود.امپدانس بودن دو المان باید در نظر گرفته شود در غیر اینصور

Loop Frequency/ به دور زدن یک سیگنال بین خروجی و وردی یک تقویت کننده لوپ شدن میگویند ، در این فرایند سیگنال :  لوپ فرکانسی

در طبقات آمپلی فایر مجدد تقویت میشود، این چرخه معیوب تا زمانی  خروجی تقویت کننده به دلیل عدم رعایت ایزوالسیون به آنتن گیرنده میرسد و

به عنوان مثال اگر در هنگام تقویت سیگنال  ا آمپلی فایر به کلی به اشباع برود و اطالعات مدوله شده بر روی سیگنال از بین برود.تادامه خواهد یافت 

 ال خروجی و وردی لوپ میشود.موبایل در یک منطقه ایزوالسیون به درستی رعایت نشود سیگن

MCU/ ام سی یو  :Management Unit Control  یا سیستم کنترل کننده مرکزی به قسمتی از یک دستگاه گفته میشود که هماندد مغز کنترل

 تمامی بخشهای را برعهده دارد.

RF  اف/ آر : Radio Frequency  به قطعات یاUnit ی بکار گرفته می شوند در مدارات با فرکانس رادیویکه  هاییRF .میگویند 

RF Jumper یک :  / آر اف جامپرUnit شده از یک قطعه کابل تشکیل RF .که دو سر آن کانکتور نصب شده باشد 
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Chanel Selective Module ).s(CH :  یونیتی در ریپیترهای تلفن همراه که وظیفه انتخاب کانالBCCH .مورد نظر را بر عهده دارد 

le Band Selective Module (ABS)Adjustab :  ور فرکانسی مثال باند مربوط به اپراتنوعی فیلتر میان گذر از نوع اکتیو که برای انتخاب یک باند

کننده  قویتات تهمراه اول موبایل یا اپراتور ایرانسل استفاده می شود.با این کار ریپیتر فقط سیگنال دریافتی همان اپراتور را تقویت میکند.این تجهیز

  زیرا فقط مسئول آنتن دهی خودشان به مشترک هستند.موبایل معموال سفارش اپراتورها بوده 

Hybrid Repeater  : دستگاه ریپیتر موبایل که دارای یک ماژولCH.s  و یک ماژولABS  میباشد.این نوع ریپیتر قادر است برای باال بردن قدرت

 .ABSرا به کمک  Hopingتقویت کند و فرکانسهای  CH.sا ماژول را ب BCCHکنترل بر روی فرکانس ها کانال 

 

Fiber Optic Repeater  : نوعی از تقویت کننده های تلفن همراه که سیگنال وردی خود را جهت تقویت از طریق فیبر نوری ازBTS  دریافت

 می آید.میکند.این نوع از بوستر موبایل جزء باکیفیترین تقویت کننده های موبایل به حساب 

 

Access Repeater Wireless  : نوعی از ریپیترهای فرکانسی شیفتینگ نوع مستر که سیگنال خود را به صورت رادیویی ازBTS .دریافت میکنند 

In door Cable Access Repeater  :ین ا ،که اطالعات دریافتی را توسط کابل دریافت میکنند  نوع متر نوعی از ریپترهای فرکانسی شیفتینگ

 ندارد. Outdoorموبایل قرار میگیردنیاز به پکیج  BTSریپیتر به علت اینکه داخل ساختمان مخابرات در کنار 

Frequency Selective (FS)  : و بلعکس تبدیل میکند.این ماژول در تقویت موبایل های  0811موبایل را به فرکانس  011ماژولی که فرکانس

 فکانس شیفتینگ استفاده میشود.

aster RepeaterM  :اولیه از یک مجموعه ریپیتر فرکانسی شیفتینگ که سیگنال را از  شبخBTS  دریافت میکند و پس از فراوری و تقویت برای

 میکند. ارسال  Repeater Slaveدستگاه 

Slave Repeater  :که سیگنال ارسالی از سمت  فرکانسی شیفتینگ موبایل بخش دوم یک مجموعه تقویت کنندهter RepeaterMas  دریافت میکند

  سپس پس از تقویت و فراوری برای مشترک ارسال میکند.

Adjustable Gain Repeater  :تنظیم را داشته باشند. این تنظیمات شامل گین ، توان ، فرکانس و ریپیترهای تلفن همراه که قابلیت  به مجموعه

 غیره می باشد.

Direct Coupling Master Unit  :ایی که سیگنال دریافتی خود را مستقیماً توسط ریپیترهCoupler  ازBTS .دریافت میکنند 

Wireless Coupling Master Unit  :به صورت رادیویی از فرکانسی شیفتینگی که فرکانس خود را به  ریپیترهایBTS .میگیرند 

ABS Repeater  : ریپیتری که به کمک ماژولABS دارد. موبایل راند توانایی تقویت قسمت یا تمام با 
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RepeaterCH.s  :  ریپیتری که به واسطه ماژولCH.s  قابلیت تقویت یک کانال خاص را دارد.این نوع ریپیتر بهترین گزینه در هنگام وجود تداخل

  فرکانستلفن همراه می باشد.

ICS Repeater  :ایت اصول ایزوالسیون ندارد.نوع پیشرفته تقویت کننده تلفن همراه که به کمک فناوری خود نیاز به رع 

Frequency Shifting Repeater :  مجموعه ای از تجهیزات تقویت کننده موبایل که که از دوUnit  جداگانهMaster  وSlave  تشکیل شده است

 .ارتباط این دو دستگاه به صورت رادیویی برقرار میشود.

In band Repeater :  ریپیتر فرکانسی شیفتینگی که ارتباط رادیویی مابینMaster   وSlave .آن بر روی باند فرکانسی کاری دستگاه انجام میشود 

Out Band repeater  : نوعی از ریپیترهای فرکانسی شیفتینگ که به واسطه ماژولF.S  توانایی برقراری ارتباط رادیویی بینMaster و Slave روی 

 باند کاری دستگاه را فراهم می آورد.باندی غیر از 

PA  :Power Amplifier  یا تقویت کننده قدرت عبارت است از ماژولی که در طبقه انتهایی یک تقویت کننده قرار میگیرد و تایین کننده توان نهایی

 دستگاه می باشد.

LNA  :Low Noise Amplifier بقه پیش تقویت کننده یک دستگاه ریپیتر قرار میگیرد و عموما یا تقویت کننده با نویز پایین ماژولی است که در ط

 دارای گین زیاد و توان صفر می باشد.

Oscillator  :12.4نوسانساز که به منظور ایجاد یه سیگنال ثابت و مرجع بکار میرود.فرکانس کار این اسیالتورها در ریپترهای موبایل معموال  کی 

MHz .میباشد 

Input Level  :گنالی که در کانکتور وردی بوستر موبایل دریافت میشود.سی هب 

Output Level  : .سیگنالی که از خروجی تقویت کننده موبایل قابل اندازه گیری می باشد 

Gain  :.ضریب تقویت یا بهره یک تقویت کننده را میگویند 

Power  :ی این ریپیتر می باشد.آستانه و حد خروجی یک تقویت کننده موبایل که بیانگر بیشترین خروج 

Isolation  :.راه کارهایی جهت جلوگیری از لوپ شدن یا رسیدن سیگنال خروجی به وردی تقویت کننده تلفن همراه 

 

ALC  :Automatic Level Control    مجموعه ای از مدارات هستند که در داخل یک آمپلی فایر از به اشباع رفتن المانهای تقویت کننده جلوگیری

 ند.میک

Preamplifier  :.طبقه ای از یک تقویت کننده که در قسمت ورودی مدار قرار گرفته و توانایی تقویت سیگنال با دامنه کوچک را دارد 

Power amplifier  :انتهایی یک دستگاه تقویت کننده. هطبق 
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Normally Input  :محدود مجاز تایین شده برای یک بوستر موبایل یا آمپلی فایر 

sholdThre  :.آستانه سطح قابل تحمل توسط یک تکرار کننده تلفن همراه 

ERIP  :.نقشه الکتریکال قرار گیری المانها شامل آنتن ، اسپلیتر ، کوپلر ، جامپرها و تقویت کننده تلفن همراه به همراه طریقه ارتباط آنها 

SMS  :Service MessageShort   یا پیام کوتاه 

 Self-test : الکترونیکی پیشرفته که به دستگاه این قابلیت را میدهد در هنگام روشن شدن قبل از نرمال شدن تمامی در دستگاه های برنامه ای

 قسمتهای خود را تست کند.

 Work Channel :اصلی که توسط اپراتور موبایل به سمت مشترک و تقویت کننده موبایل ارسال میشود  لکاناWork Channel گفته 

 میشود.

 Shift Channel :ژول کانالی که توسط ماF.S  با توجه به کانالWork .تولید میشود 

Tower  :.دکل یا سازه ای که آنتن ها و متعلقات سیستم مخابراتی بر روی آن بسته میشود 

Mono Pole tower : متری که توسط پیچ و مهره به هم متصل میشوند 6هایی به صورت یک تیر معموال با قطعه های  لدک. 

3Pole Tower  : دکل های سه پایه 

Surge Arrestor  :ای برای حفاظت در برابر صاعقه هقطع 

Step bolt  :.پیچهایی در کناره های دکل که در موارد لزوم دکل بند برای باال رفتن از کناره های دکل از آن استفاده میکند 

RX Power  : شدت سیگنال دریافتی که معموال باDbm میشود. داده نمایش 

TX Power  :شدت سیگنال ارسالی توسط فرستنده 

Voice quality  : میزان کیفیت مکالمه در یک ارتباط مابین یک سیستم سیار و یک سیستم ثابت.به عنوان مثال جهت تست کیفیت مکالمه پس از

 تقویت موبایل در یک نقطه بهترین راه تماس توسط تلفن همراه با یک تلفن ثابت می باشد.

Coverage Area  :.منطقه ای که پس از نصب دستگاه تکرار کننده تلفن همراه مورد پوشش موبایل قرار میگیرد 

RX Level  :.سطح سیگنال دریافتی 

TX Level  :.سطح سیگنا ارسالی 

Handset  :اندازه گیری قابل حمل. مسیست 

Neighbor frequency  :های همسایه فرکانس اصلی یا  سفرکانBCCH 
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Modem Antenna  : آنتن معموال از نوع امنی که سیگنال تلفن همراه را برای انتقال بهGSM Modem .دستگاه دریافت میکند 

 Gain adjustment range: تغییرات قابل اعمال بر روی گین یک تقویت کننده موبایل. نمیزا 

 Gain adjustment step :گین. کم کردن  مقدار جهش های قابل تنظیم در اضافه کردن یا 

 Gain adjustment tolerance: برحسب درصد ی تضعیف اعمال شده بر روی گین ریپیتر با تضعیف واقعی صورت گرفتهماکزیمم خطا. 

 Noise Figure : نویز تولیدی دستگاه در هنگام باز بودن ورودی دستگاه. میزان 

VCO:Control Oscillator  Voltage  نترلی ولتاژ به پایه کتغیرات توسط ولتاژ المانی الکترونیکی است که توسط اعمال یا نوسانساز قابل کنترل

 خود قابلیت تغییر فرکانس خروجی را دارد.

Repeater GSM  : تقویت کننده تلفن همراه برای پروتکلGSM  .موبایل 

CDMA RepeaterW  : نوعی تقویت کننده تلفن همراه که باند های مربوط بهWCDMA ت میکند.را تقوی 

DCS repeater  : نوعی تقویت کننده تلفن همراه که فرکانسDCS .را تقویت میکند 

3G Repeater  :3از بوسترهای تلفن همراه که فرکانس  نوعیG .موبایل را تقویت میکنند 

4G Repeater  : 3نوعی از بوسترهای تلفن همراه که فرکانسG .موبایل را تقویت میکنند 

GSM Band:  1880 MHz-MHz 1785 MHz/1805Mhz /1710MHz  915-MHz  /890MHz  960-Hz M 935 

DCS Band  :1800 دبان MHz  مربوط به پروتکلGSM .تلفن همراه 

3G Band :   1980MHz-2170 MHz/1920MHz2110MHz   

ModemGSM   :.یک مودم سیمکارت خور که جهت ارتباط دستگاه با مرکز کنترل در دستگاه نصب میشود 

ID : RF .کد اختصاصی کارت های غیر تماسی رادیویی 

Full Band Mobile Jammer  :جی.0جی و 3جی ،2مختل کننده باندهای موبایل در تمام پروتکلهای  هدستگا 

2G Mobile Jammer  : تلفن همراه. 0811و  011دستگاه مختل کننده باند 

3G Mobile Jammer  :ن همراه.تلف 2011مختل کننده باند  هدستگا 

4G Mobile Jammer  :4مختل کننده باند  هدستگاG .موبایل 

2G  /2 نسل دوم سیستم پوشش دهی ارتباطات سیار )تلفن همراه( که عالوه بر سرعت انتقال صوت امکان انتقال دیتا را نیز دارد.:  جی 

3G/3طراحی شده بودنسل سوم به منظور انتقال سیستمهای چند رسانه نسل سوم تلفن همراه که بر خالف نسل دوم که برای انتقال صوت و دیتا :  جی

 ای صوت ، تصویر و دیتا طراحی شده است.
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4G/04نسل چهارم تلفن همراه را :  جیG   نامگذار یکرده اند ، این پروتکل برخالف دو نسل قبلی خود کامال مبتنی برIP  بوده و برمبنای انتقال اطالعات

ارائه میشود تنها قسمت  4Gیع بر روی شبکه بیسیم طراحی شده.در حال حاظر شبکه ای که در کشور ایران به عنوان به صورت یک پهنای باند وس

در ایران امکان برقرای تماس وجود ندارد و در هنگام برقراری تماس   4Gرا پشتیبانی میکند.در حال حاظر بر روی شبکه   4Gکوچکی از استاندارد های 

 سوئیچ میکند.  2Gیا 3Gاز نسلهای گوشی موبایل به یکی 

GPRS جی پی ار اس/  :General Packet Radio Service  2.5در واقع تکنولژیG  موبایل می باشد که به کاربران تلفن همراهGSM  اجازه

 بکه بانکی استفاده می شود.از پکتهای دیتا با حجم و سرعت کم را میدهد.ازین تکنولژی امروزه بیشتر برای ارتباط دستگاه های کارت خوان با ش

GPS جی پی اس /  :Global Positioning System ماهواره در مدار زمین  42یا سیستم جهانی موقعیت یابی سیستمی است بر پایه قرار گیر ی

ند و با انجام یک سری ماهواره را همزمان دریافت کن 2یا  3تنها کافیست سیگنال دریافتی از  GPSجهت ارسال سیگنا به کره زمین.گیرنده های 

هیچ پیامی را به سمت ماهواره ها ارسال نمیکنند و  GPSمحاسبات توسط نرم افزار های خود موقعیت دقیق جغرافیایی را محاسبه کنند.دستگا های 

 یک طرفه و از ماهواره به جی پی اس همراه می باشد. GPSارتباط در 

 

: Mac Address media access control address  عبارت است از کدی منحصر به فرد که توسط کارخانه های سازنده برای شناسایی واسط های

 شبکه انتخاب میشود.

IP Address  :Internet Protocol Address  عبارت است از نشانی یک دستگاه که از پروتکلTCP/IP  استفاده میکند، بر روی یک شبکه اترنت

 مقصد مورد نظر برسند باید این نشانی عددی را بدانند. گسترده برای اینکه پکتها بتوانند به

Wireless  :.برقرای ارتباط بدون استفاده از بستر ارتباطی سیم 

Operator/ به شرکت سرویس دهنده خدمات گفته می شود به عنوان مثال اپراتورهای تلفن همراه )اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور  اپراتور :

 ل(.رایت

Administrator  :.به مدیر و مسئول یک شبکه اترنت گفته میشود 

ISP  :Internet Services Provider .یا شرکت ارائه دهنده شبکه جهانی اینترنت به مشترکین 

Configuration  :.به نوع و مدل قالب بندی و چینش یک مجموعه مخابراتی گفته میشود 

Ring Configuration  :در این پروتکل ارتباط تجهیزات به گونه ای برقرار است و قرار گیری المانهای مخابراتی به شکل یک حلقه  نوعی از چینش ،

 که به شکل یک حلقه بسته اطالعات در گردش باشد.

Chain Configuration  :نها ارتباط تمامی المانهایدر این نوع از قالب بندی ارتباط بین المانها در یک خط میباشد و با قطع شدن ارتباط یکی از الما 

 اطراف قطع می شود.

http://www.signalafza.ir/


 اصطالحات متداول در مخابرات: موضوع                      www.signalafza.irنویسنده :مهدی چراغعلی                                         

14 
 

Star Configuration :  یکی از انواع قالب بندی تجهیزات مخابراتی که یک سیستم در مرکز قرار گرفته و الباقی تجهیزات اطالعات خود را به دستگاه

 مرکزی ارسال و از آن طریق به سایر المان ها تحویل میدهند.

Mesh Configuration  :تشکیل شده از ارایش رینگ و ارایش استار به گونه ای که المانها عالوه بر اینکه با دو المان از قالب بندی در مخابرات  وعین

 سمت راست و چپ خود ارتباط دارند از طریق یک المان که در مرکز به صورت استار قرار گرفته نیز با دیگر المانها در ارتباطند.

Este / West : گفته می شود.دن قابلیت یک المان برای ارسال اطالعات خود به صورت همزمان بر روی دو پورت یا دو مسیربه دارا بو 

Pont to Point  :.اتصال نقطه به نقطه ،درا این اتصال تنها دو المان مخابراتی با هم در ارتباط میباشند 

EMU : Management Unit  Ethernet رتی است یا واحد مدیریت از طریق اترنت پوRG45  بر روی دستگاه های شرکت واف که بر پایه پروتکل

 شبکه میتوان دستگاه را مدیریت کرد.

NMU : Network Management Unit  شبکه همانندیا واحد مدیریت دستگاه از طریق EMU 

ALS  :Automatic Laser Shutdown ت لیزر فرستنده مقابل.یا سیستم حفاظتی خاموش کننده لیزر در زمان قطع سیگنال از سم 

Configuration  :.قالب بندی و نقشه اجرایی قرارگیری المانهای مخابراتی و نوع ارتباط آنها با هم 

EMI Filter  :.فیلتری برای حذف نویز منابع تغذیه وانتقال آن به سیستم 

AC Power  :تغذیه با ولتاژ متناوب. عمنب 

DC Power  :48معموال برای تجهیزات مخابراتی  تغذیه با ولتاژثابت و عمنبV- 

Battery Backup  : در هنگام قطع تغذیه اصلی از خاموش شدن سیستم مخابراتی جلوگیری میکند.مجموعه ای شامل باطری وشارژر و متعلقات که 

 

Lightening Arrestor  :.میله برق گیری که بر روی دکل نصب می شود 

Grounding Bar  :ه ای از جنس مس دارای سوراخهایی جهت بستن کابلهای اتصال زمین.شینه گراند یا تسم 

 Optimize : مجموعه عملیاتی که پس از نصب و راه اندازی یک سیستم مخابراتی همانند ارتباط سیار به منظور پوشش بهترمشترکین تلفن همراه

 صورت میگیرد بهینه سازی گفته میشود.

 Monitoring center :زیابی یک سیستم مخابراتی.مرکز نظارت و ار 

 Heat sink :.صفحه خنک کننده که به منظور تبادل حرارتی میان المانهای حرارت زا با دمای محیط بر روی قطعات نصب میشود 

Fix part    :.پایه برای نصب تجهیزات 
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Coverage Antenna  :.به محوطه ای که تحت پوشش یک آنتن قرار میگیرد گفته می شود 

ATT  :خفف عبارت مAttenuation .به معنی تضیف کردن سیگنال به صورت خود خواسته 

FSR final site Report  :.گزارش مکتوب نهایی پس از اتمام عملیات نصب و راه اندازی یک سایت مخابراتی 

 

 

Voice over Internet Protocol: VoIP  پروتکل انتقال صدا بر روی بستر IP این سیستم شما میتوانید از طریق ، به عنوان مثال به کمک

 شبکه اینترنت اقدام به انتقال خطوط تلفن کنید.

PDB :Power DC Box  یا تابلو برقی مربوط به ولتاژDC 48V  .که در سالنهای مخابراتی نصب میشود 

DDB:Box Duct  Digital تابلوی مربوط به اتصاالت دیجیتالی یا. 

OCDF  :نوری.ای اتصال فیبر نوری با پچ کورد تجهیزات جعبه یا رکی شامل کانکتوره 

Computer Telephony Integration: CTI تلفنی تماسهای پردازش و مدیریت برای کامپیوترها بردن بکار،کامپیوتری تلفن سازی یکپارچه. 

 Private Branch Exchange: PBX داخلی خطوط در کاربردن ینب تماسها کردن سوئیچ توانایی با تلفنی سیستم یکخصوصی تبادل شعبه 

 .کاربران بین در خارجی تلفن خطوط از معینی تعداد اشتراک امکان همزمان، و

 

Text-to-Speech Recognition: TTSR متن از گفتاری نسخه یک ایجاد برای که گفتار ساخت از شکلیگفتار به متن تبدیل و شناسایی 

 .رود می بکار کامپیوتری فایل یک درون

 

 

: Site map خاص عالمت با سایت محل نمودن مشخص با ، ای جاده یا روستایی ، شهری نقشه. 

 VSWR: که بدون انتقال به طبقه بعدی به داخل طبقه اول باز میگردد  دیگربه طبقه  سیگنال ارسال شده از یک طبقه آمپلی فایر نمیزاVSWR 

آن آنتن  VSWRز یه آنتن که به خروجی یک تقویت کننده موبایل نصب شده است ، به عنوان مثال میزان برگشت سیگنا ا طبقه دوم نام می گیرد.

 محاسبه میشود.

 PCM: Pulse Code Modulation  تکنولژی برای تبدیل سیگنال های آنالوگ صوت به دیجیتال 

 PCM-30 : دستگاهی برپایه اصولPCM  خط تلفن معمولی را دریافت کرده و بر روی یک خط  03کهE1 ال میکند.ارس 
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 Clock Source : پالس همزمانی که در تمامی تجهیزات مخابراتی مرتبت با هم برای هم سان سازی تولید و ارسال میشود به گونه ای که تمای

 دستگاه های حاظر در یک مجموعه پالس همزمانی خود را از یک سیستم میگیرند که معموال قابل انتخاب می باشد.

 

 Jitterپالس.ای خطال در یک میلیون پالسه : تعداد 

 Noise  :.هر گونه سیگنال نا خواسته را در مخابرات نویز میگویند 

 SNR :میزان سیگنال خروجی یک تقویت کننده به نویز خروجی آن 

 Noise Figure :.میزان نویز تولید شده توسط دستگاه بدون اینکه سیگنالی وارد دستگاه شود 

 Group Delay : فرکانس در خروجی یک دستگاه نسبت به وردی دستگاه تاخیر زمانی مجموعه میباشد.میزان تاخیر 

 Input/output impedance Repeater :امپدانس ورودی و خروجیتکرار کننده تلفن همراه 

Operating temperature  :به کار در آن دما میباشد. دمایی که دستگاه با توجه به المان های بکار رفته در آن و نوع وهدف طراحی قادر محدوده 

 : Relative humidityرطوبت محیطی که دستگاه میتواند در آن رطوبت به درستی به فعالیت خود ادامه دهد. ماکزیم 

 : MECHANICAL SPECIFICATIONفنی یک دستگاه شامل پارامترهایی که برای راه اندازی و نصب سیستم ضروری است. اطالعات 

 Storage temperature :دمایی که قبل نصب دستگاه میتوان در آن دما دستگاه را انبارداری نمود. همحدود 

 

 Power Supply :.منبع تغیه کننده دستگاه 

 Power Consumption :.میزان توان مصرفی دستگاه یا میزان ولتاژ جریانی که برای راه اندازی دستگاه نیاز است 

doorOut  :ارد های خاص به منظور نصب در محیطهای باز بدون نیاز به محافظت در برابر بارندگی گرد غبار گرما و سرمای تجهیزاتی که با رعایت استاند

 محیط طراحی شده اند.

Indoor :  در نظر گرفتن باکسی جدا ندارند.این تجهیزات در مقابل بارندگی  را بدونتجهیزاتی که به واسطه نوع طراحی امکان نصب در محیط های باز

 غبار محیطی دما و برودت محیطی آسیب پذیر می باشند.گرد 

Local/ remote  : در یک لینک تجهیزات به دستگاهی که در محل حضور ما قرار دارد دستگاهLocal  و به دستگاهی که در سمت مقابل قرار دارد

Remote  گفته میشود که با عزیمت ما به سمت دستگاه مقابل جایLocal/Remote د.تعویض می شو 

Fxs  :دستگاه  هبPCM30  که در محل مشترکین قرار میگیردوخطوط تلفن را دمودالسیون میکند دستگاهFXS–PCM30  .گفته میشود 

Fxo :دستگاه  هبPCM30  که در مرکز مخابرات نصب میشود و خطوط تلفن جهت مدوالسیون به آن متصل میشودFXO-PCM30 .گفته میشود 

RPD  :Remote Power Down  ، در یک لین دستگاه مقابل  ینشانگر قطع ولتاژ تغذیهPDH  یاSDH شرکت واف 

OW  :Order Wire  بر روی تجهیزات مخابراتی یک خط تلفن آنالین قرار دارد که در هنگام راه اندازی لینک دستگاه به تیم راه اندازی امکان ارتباط

 را میدهد. Local /Remoteبین 

Sensor  :تبدیل تغییرات یک پارامتر را به تغییرات الکتریکی دارد.توانایی که  ستحسگر المانی 
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UPS :Urgent Power Supply وسیله ای متشکل از باطری ، شارژر ویک واحد تبدیل ولتاژDC  به ولتاژAC  متشابه با ولتاژ برق شهر که به منظور

 پشتبانی تجهیزات در هنگام قطع برق .

Solar Panel  :یافتی از خورشید را به ولتاژ و جریان الکتریکی تبدیل میکند.صفحه ای که نور در 

Charge Controller  :.یونیتی که برای باال بردن عمر باطری کنترل ولتاژ و جریان شارژ دهی به باطری را کنترل میکند 

Stabilizer  :زات فراهم میآورد.این دستگاه با تغییر ولتاژ دستگاهی که به کمک ترانسفورمر و مدارات خود ولتاژ خروجی تثبیت شده ای برای تجهی

 ورودی خود به سرعت اقدام به جبرانسازی این تغییرات در خروجی میکند.

Cable Shoe  : سر سیم 

Patch Cord  جامپرهای فیبر نوری که برای ارتباط دهی :OCDF .و ماژول نوری تجهیزات نوری بکار میروند 

Feeder  :10حدودا  011افت این کابل در فرکانس باند مقدار .اهم برای استفاده در فواصل زیاد 01مپدانس نوعی کابل کواکسیال با اdb   و در باند

 به اضای هر صد متر می باشد. 15dbحدودا  0811

Dc/dc convertor  : مجموعه ای از المانها و تجهیزات که ولتاژDC  ورودی را به یک ولتاژDC رژر های فندکی گوشی دیگر تبدیل میکنند، مانند شا

 موبایل.

Power charger .تجهیزاتی جهت شارژ باطری مراکز مخابراتی : 

 

PDH : HierarchyDigital  Plesiochronos ،  نوعی مودم نوری که اطالعات را به صورتE1  و Ethernet میکند وبر روی فیبر  دریافت

 نوری ارسال میکند.

SDH  ::HierarchyDigital Synchronous  را به صورت  که اطالعاتعی از مودم های نور نوE1  وEthernet میکند و بر روی فیبر  دریافت

 و قابلیت قرار گیری در تمامی پروتکلها را دارد. Add / Drop، قابلیت   / WESTESTEاین مودم قابلیت  . نوری ارسال میکند

Fast Ethernet  : 100 با سرعتپورت اترنت با قابلیت انتقال دیتاMb/s 

PortAccess   : پورت اترنتی که تنها شامل یکIP  باشد. پورتی که فاقدPVID .میباشد 

Trunk port  : پورتی که قابلیت عبور چندIP  یاVLan .را به طور همزمان دارا باشد 

: VLAN  نوعی از شبکه که در آن به نوعی چندLAN رار میگیرند.در کنار هم ادغام میشوند و برای ارسال بر روی یک خط ق مختلف 

Alarm  :خطایی که تجهیزات در مواقع بروز مشکل نمایش میدهند. مپیغا 

Config  :.قالب بندی و انجام تنظیمات مورد نیاز جهت راه اندازی یک دستگاه 
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urrent AlarmC  :.به مجموعه خطاهایی که همچنان در جریان هستند 

History Alarm  : دستگاه ذخیره شده است.آالرمهایی که از زمان گذشته در داخل 

Query  :گیری از وضعیت دستگاه. شگزار 

AlarmMajor   : پیغام هشدار جدی که معموال برای خطاهایی به وجود می آید که به سرعت باید مورد بررسی قرار گیرد مانند آالرم مربوط به قطع

 شدن فیبر نوری.

Minor Alarm  :ر است همانند اخطار مربوط به قطع شدن پیغام اخطاری که از سطح هشدار پایین برخورداE1 

AlarmCritical  : .پیغام خطا با باالترین سطح هشدار که در صورت برطرف نشد موجب قطع ارتباط میشود 

Reset  :اندازی مجدد سیستم هرا. 

sourceClock  .منبع تولید کننده پالس همزمان کننده تجهیزات : 

Clock Manager  :ت پالسهای همزمانی.تنظیمات مربوط به اولوی 

Communication  :مربوط به تنظیمات ارتباطی دستگاه با نرم افزار یا سرور. هصفح 

: DCCHChanelData Communication  .قسمتی در مدالسیون که حامل اطالعات مدیریتی و پیغامهای خطای مربوط به دستگاه می باشد 

nProtectio  : به صورت پشتیبان مسیر دیگر وجود دارد و در صورت قطع دو سیستم به گونه ای که یک مسیرپروتکلی برای پایدار کردن ارتباط بین

 یکی از مسیر ها بدون قطع ارتباط اطالعات از مسیر پشتیبان ارسال میشود.

1+1 Protection  :شرکت واف که پروتکشن  نوعی از دستگاه که دارای مسیر جایگزین برای ارسال اطاعات میباشد.به عنوان مثال الین ترمینال های

 را پشتیبانی میکنند اطالعات را به طور همزمان بر روی هر دو پورت نوری خود ارسال میکنند و در صورت قطع یک مسیر ارتباط از مسیر دیگر 0+0

 برقرار خواهد ماند.

1+0 Protection  : دستگاه هایی که فاقدProtection .باشند 

Auto Protection  : کردن مسیر ارسال اطالعات از روی مسیر اصلی به مسیر پشتیبان به صورت خودکار.قابلیت جایگزین 

Crouse  : مسیر دهی بهE1  ها در دستگاه هایSDH 

ManagerDXC   : صفحه مربوط به اعمال تنظیماتCrouse  در دستگاه هایSDH. 

Modem :Modulation And De modulation   زی مجدد اطالعات را انجام میدهد.دستگاهی که عمل مدالسیون و پیاده سا 

Line Terminal  : نوعی مودم نوری کهE1  وEthernet   را بر روی فیبر نوری انتقال میدهد(PDH.) 

http://www.signalafza.ir/


 اصطالحات متداول در مخابرات: موضوع                      www.signalafza.irنویسنده :مهدی چراغعلی                                         

19 
 

s-VPM150: VAF PDH Modem .نسل اولیه مودمهای نوری پی دی اچ شرکت واف 

s-VSM155 :VAF SDH Modem .نسل اولیه مودمهای نوری اس دی اچ شرکت واف 

smUltrav  : نمونه پیشرفته اس دی اچ های واف که به صورت ماژوالر قابل افزایشE1 .هستند 

MinVPM  :4مودم نوری کوچک محصول شرکت واف دارای  کیE1  و یک پورتFast Ethernet. 

VPM150KS  : پورت  0یک مودم فیبر نوری محصول شرکت واف که قابلیت مدیریت پهنای باند بر رویEthernet .را دارد 

1E  : نوعی مدوالسیون با پهنای باندb/s2048 M .که در مخابرات ایران بکار گرفته میشود 

STM1  : 155نوعی از مدوالسیون با پهنای باندMb/s. 

STM4  : عدد  0از ترکیب نوعی از مدوالسیون حاصلSTM1 

Repeater  :س از بازسازی و تقویت سیگنال آن را از پورت خروجی خود تکرار کنند ه یا دستگاهی که سیگنال را از طریق پورت خود دریافت میکند و پ

 ارسال میکند.

Booster  :دیگر  مناRepeater 

Ground pits  : به منظور حفاظت از دستگاه های مخابراتی وتخلیه ولتاژ های ناخواسته ، این ولتاژها از طریق سیم های مسی ضخیم به داخل چاهی

 شده است منتقل میشود. که با امپدانس کم برای این منظور حفر
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