
 ITU-R  V.461-5التوصية 
 

 

1 

  *ITU-R  V.461-5التوصيـة 
  رموز البيانية والقواعد اليت حتكم إعداد الوثائقال

  يف جمال االتصاالت
(1993-1990-1982-1978-1974-1970)  

  جمال التطبيق
 املتعلقة برموز الوثائق ورموز الرسوم البيانية (IEC) املراجع اخلاصة بنصوص اللجنة الكهرتقنية الدولية إىلتشري هذه التوصية 

  . املتعلقة باالتصاالتاملخططاتاليت يتعني استعماهلا يف 

  ،لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  توصـي

بأن تستعمل اإلدارات ووكاالت التشغيل املعترف هبا ومكتب االتصاالت الراديوية، يف املخططات املتعلقة  1
 من منشورات اللجنة 617رموز البيانية للمخططات الواردة يف السلسلة الباالتصاالت لالستعمال على املستوى الدويل، 

 للجنة الكهرتقنية 750 و113، وأن تلتزم بقواعد إعداد الوثائق وتسمية البنود الواردة يف املنشورين (IEC)الكهرتقنية الدولية 
  .الدولية

  . للجنة الكهرتقنية الدولية417لى املنشور  األجهزة باالطالع ععلى اإلدارات اليت ترغب يف استعمال الرموز ىتوصو
  :2000) حتيينها يف مت( مراجع املطبوعات ذات الصلة - 1املالحظة 

 على 750 و113واستعيض عن السلسلتني .  للجنة الكهرتقنية الدولية60617 أصبحت معايري دولية من السلسلة 617املنشورات من السلسلة 
  :بالسلسلتني التاليتنيالتوايل 

  IEC 61082:"  تكنولوجيا الكهرباءإعداد الوثائق املستعملة يف جمال"  
  عامةالتطلبات امل  :1اجلزء  (1991) 61082-1
  (1996)  (1995)  1-61082 على املنشور 2 و1التعديالن 
  املخططات املتوائمة مع الوظائف  :2اجلزء  (1993) 61082-2
  وصيالتلتلخمططات وجداول وقوائم   :3اجلزء  (1993) 61082-3
  الوثائق املتعلقة باملواقع والتركيبات  :4اجلزء  (1996) 61082-4
  دليل  :6اجلزء  (1997) 61082-6

  IEC 61346:" مرجعيةمبادئ البنية وتسميات  -األنظمة الصناعية والتركيبات واألجهزة واملنتجات الصناعية"  
  القواعد األساسية  :1اجلزء  (1996) 61346-1
  تصنيف األهداف والشفرات لألصناف  :2ء اجلز (2000) 61346-2
  مناقشة املفاهيم  :4اجلزء  (1998) 61346-4

  .417 حمل املنشور IEC 60417 حل املنشور ،1998ويف عام 
  (1988) IEC 60416:"  جاري مراجعتها" ( البيانية لالستعمال على األجهزةللرموزاملبادئ العامة(  
  IEC 60417:" 1973 لتحل حمل طبعة 1998طبعة جديدة من جزءين نشرت يف " (تعمال على األجهزةرموز الرسوم البيانية لالس 
 1997) إىل 1974 إضافة هلا نشرت يف الفترة من 15و

  أصول الرموز  :2اجلزء  (1998) 60417-2

____________________ 
  . ألسباب تتعلق بالصياغة فقط2005التوصية يف مت حتيني هذه    *
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  IEC 60617:" 117)، الذي حل حمل املنشور 617الطبعة الثانية، حتل حمل املنشور " ( البيانية للمخططاتالرموز  
 (1995)معلومات عامة، دليل عام وجداول اإلسناد الترافقي   :1اجلزء    60617-1
   طابع عامورموز أخرى ذاتعناصر الرموز والرموز الوصفية   :2اجلزء  (1996) 60617-2
  املوصالت ومعدات التوصيل  :3اجلزء  (1996) 60617-3
  املكونات األساسية املنفعلة  :4اجلزء  (1996) 60617-4
  أشباه املوصالت واألنابيب اإللكترونية  :5اجلزء  (1996) 60617-5
   وحتويلهاإنتاج الطاقة الكهربائية  :6اجلزء  (1996) 60617-6
   التحكم واحلمايةومعداتأجهزة   :7اجلزء  (1996) 60617-7
   ومعدات التشويرالكهربائيةمعدات القياس واملصابيح   :8اجلزء  (1996) 60617-8
  التبديل والتجهيزات احمليطية: االتصاالت  :9زء اجل (1996) 60617-9

  اإلرسال: االتصاالت :10اجلزء  (1996) 60617-10
  خمططات وخطط التركيبات املعمارية والطبوغرافية :11اجلزء  (1996) 60617-11
  عناصر اثنينية منطقية :12اجلزء  (1997) 60617-12
  عناصر متاثلية :13اجلزء  (1993) 60617-13

  IEC 61082:"  حتل حمل " (تكنولوجيا الكهرباءإعداد الوثائق املستعملة يف جمال(IEC 113 
  عامةالتطلبات امل (1996) 61082-1

  (1996)  1-61082 على 2التعديل 
   الوظائفمعاملخططات املتوائمة  (1983) 61082-2
  لتوصيالتلخمططات وجداول وقوائم  (1991) 61082-3
  لقة باملواقع والتركيباتالوثائق املتع (1993) 61082-4

  IEC 61175:" (1993)" التسميات لإلشارات والتوصيالت  
  IEC 61346:"  حتل حمل " (مرجعية مبادئ البنية وتسميات -األنظمة الصناعية والتركيبات واألجهزة واملنتجات الصناعية

(IEC 750 
 (1996)القواعد األساسية   61346-1
 (2000) لألصناف تصنيف األهداف والشفرات  61346-2
  )تقرير تقين جاري إعداده(املبادئ التوجيهية للتطبيق   61346-3
 1998)تقرير تقين (مناقشة املفاهيم   61346-4

  IEC 61714:"  البيانية الستعماهلا يف الوثائق التقنية للمنتجاتالرموزتصميم " 
 .(1996)القواعد األساسية   61714-1
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