
السوريةلجمهورية العربية ا  
تصاالت الالسلكيةالا تلخدما هيئة العامةال  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 نشإ "1/2 للفيدرو  نشإ 7/8" المواصفة الفنية للفيدر
 
 

 الغاية من المشروع:
 .مشاريع الهيئة لزوم نشإ "1/2 رفيد طولي متر /500/وانش  7/8"فيدر  طولي متر /1000تقديم /

 
 شروط عامة:

 ال.ن تكون احدى الشركات المتخصصة في هذا المجأعلى العارض ذكر بلد المنشأ والصنع للفيدرات على  -1

ة بين ويتم المفاضل أدناه،وحسب التسلسل الرقمي  بندا   بندا   جابة على بنود المواصفةيطلب من العارض اإل -2

 . العارضين وفق القيم األفضل فنيا  

 :الحاالت التالية في إحدى يعتبر العرض الفني مرفوضا   -3

 .  %80قل من أ  "1/2لفيدر لأو  7/8"للفيدر  أوجمالية للعرض الفني اإلالعالمة الفنية  -3-1

 .الممانعة در،الفيقياس لية: حدى المواصفات الفنية التاالمقدم مخالف إلإذا كان الفيدر  -3-2

 

 : انش 7/8" مواصفات الفيدرأوال : 
 

 
1 

 :Construction Materialsالبنية المادية للكابل 

 smooth copper tubeنحاس  Inner Conductorالناقل الداخلي  1-1

 Polyethylene foamيلين فوم بولي ايت Dielectricعازل الكهربائي لا 1-2

 Outer Conductorالناقل الخارجي  1-3
 corrugated copperالنحاس المموج المعرج 

tube 

 أسود Jacketالعازل الخارجي  1-4

 :Physical Dimensionsاألبعاد الفيزيائية للكابل  2

2-1 
 قطر الناقل الداخلي

  Inner Conductor Diameter  
≤ 9.4 mm 

 Diameter  Dielectric ≤ 22.4 mmازل قطر الع 2-2

2-3 
 جيقطر الناقل الخار

          Outer Conductor  Diameter 
≤ 25.2 mm 

 Diameter over jacket ≤28  mmقطر الكابل الكلي  2-4

 انش 7/8 * نقطة رفض قياس الفيدر 2-5

 Mechanical Specificationsللكابل  المحددات الميكانيكية 3

 تحدد من قبل العارض Cable weightوزن الكابل  3-1

 Single bending ≤ 120 mm نصف قطر االنحناء المفرد 3-2

 repeated bending ≤ 250 mmمكرر نصف قطر االنحناء ال 3-3

 Tensile strength (Kg) ≤ 147لشد قوة ا 3-4

 Electrical specificationsلكابل المحددات الكهربائية ل 4

 Capacitance ≤ 76 pF/mالسعة  4-1

 50Ω * نقطة رفض Impedanceالممانعة  4-2

 Velocity ≤ 89%السرعة  4-3

 د من العارضتحد Peak voltage أقصى جهد يمكن تحمله 4-4

 تحدد من العارض Peak power rating أقصى استطاعة يمكن تحملها 4-5
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 
 

 إنش:  "1/2 مواصفات الفيدرثانيا : 
 

 تحدد من العارض Cut-off  frequencyطع الق تردد 4-6

4-7 
 تيار المستمرمقاومة الناقل الداخلي لل

 inner conductor dc resistance 
 ≤2.5 Ω/km 

4-8 
 مقاومة الناقل الخارجي للتيار المستمر

  conductor dc resistance outer 
≥ 2 Ω/km 

 Notesمالحظات  5

 ي:على العارض أن يقوم بذكر ما يل 

  درجات الحرارة المفضلة للتخزين والعمل. 5-1

  .VSWR قرةنسبة االمواج المست 5-2

  MHz 400-380جداول التخامد عند التردد  5-3

  غير واردة في المواصفة. إضافية أي مزايا اخرى 5-4

  تقديم جداول االختبارات المؤكدة للمواصفات المذكورة. 5-5
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 :Construction Materialsالبنية المادية للكابل 

 smooth copper tubeنحاس  Inner Conductorاخلي ل الدالناق 1-1

 Polyethylene foamيتيلين إفوم بولي  Dielectricالعازل الكهربائي  1-2

 Outer Conductorالناقل الخارجي  1-3
  مموج المعرجالنحاس ال

corrugated copper tube 

 أسود Jacketالعازل الخارجي  1-4

 :Physical Dimensionsابل األبعاد الفيزيائية للك 2

 Inner Conductor Diameter ≤ 4.8  mm قطر الناقل الداخلي  2-1

 Diameter  Dielectric ≤12.3  mmقطر العازل  2-2

 Outer Conductor  Diameter ≤13.9  mmقطر الناقل الخارجي 2-3

 Diameter over jacket ≤16  mmقطر الكابل الكلي  2-4

 انش 1/2 * نقطة رفض قياس الفيدر 2-5

 Mechanical Specificationsالمحددات الميكانيكية للكابل  3

 تحدد من قبل العارض Cable weightوزن الكابل  3-1

 Single bending ≤ 50 mmنصف قطر االنحناء المفرد  3-2

 repeated bending ≤ 125 mmنصف قطر االنحناء المكرر  3-3

   Tensile strength (Kg) ≤110 لشد قوة ا 3-4

 Electrical specificationsالمحددات الكهربائية للكابل  4

 Capacitance ≤ 76  pF/mالسعة  4-1

 50Ω * نقطة رفض Impedanceالممانعة  4-2

 Velocity ≤ 88%السرعة  4-3

 تحدد من العارض Peak voltage جهد يمكن تحملهقصى أ 4-4

 تحدد من العارض Peak power rating أقصى استطاعة يمكن تحملها 4-5

 تحدد من العارض Cut-off  frequencyتردد القطع  4-6

4-7 
 مقاومة الناقل الداخلي للتيار المستمر

 inner conductor dc resistance 
 ≤2 Ω/km 
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 متطلبات عامة:
 .ات المطلوبةفيدرمن ال كل   سم كنموذج ل 25على العارض تقديم مقطع بطول  -1

 مة.لتسالم الفني األولي آلخر دفعة مصدور محضر االست تاريخ : سنة واحدة منفترة الضمان -2

 أشهر من تاريخ أمر المباشرة. خمسة: مدة التنفيذ -3

 .ثالثة أشهر :مدة ارتباط العارض بعرضه -4

 في الديماس.: مستودعات الهيئة مكان التسليم -5

 

 
 
 

 

 :/1جدول /

 كميات المواد غير مسعرة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

4-8 
 ناقل الخارجي للتيار المستمرمقاومة ال

  conductor dc resistance outer 
≥ Ω/km  2.5  

 Notesمالحظات  5

 على العارض أن يقوم بذكر ما يلي: 

  درجات الحرارة المفضلة للتخزين والعمل. 5-1

  .VSWR نسبة االمواج المستقرة 5-2

  MHz 400-380جداول التخامد عند التردد  5-3

  غير واردة في المواصفة. إضافية يا اخرىي مزاأ 5-4

  ورة.تقديم جداول االختبارات المؤكدة للمواصفات المذك 5-5

 الكمية ادةاسم الم تسلسل
 لكل متر طولي فراديالسعر اإل

 ليرة سورية

 اإلجماليالسعر 

 ليرة سورية

    متر طولي 1000 " 7/8فيدر  .1

   متر طولي 500 " 1/2فيدر .2

     مجموع


