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Free Stand , Platformیافیریاستندپلتفرمخودایستاپشتبامیدکل

شود افزوده می هر چه به ارتفاع که است گونه ای به پایه  ها و هایی بوده که روی کف پشت بام قرار می گیرد پایه دارای گفته می شود که دکل هایی پلت فرم به 
از و برای نصب آنها نیاز به هیچ گونه بتن ریزی و حفاری نیست ،استوار هستند خود پلیت دکل ها تنها بر روی ، این پیدا می کندزیر دکل تغییردر پلیتاندازه  آن

.شوندمی نامیده پلت فرم این رو 



Self Support Mastدکلپشتبامیسلفساپورتمست

.  یه هستندپااین نوع دکل ها به دلیل سهولت کار و سریع بودن در نصب استفاده می شوند و  معموال بدون مهاری نصب می شوند و به صورت چهار پایه و سه
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و نحوه اتصال آنها  شوندبه یکدیگر متصل می مهرهوپیچاین نوع دکل ها به صورت چهار پایه بوده که معموالاًَ تمام قطعات دکل از نبشی ساخته می شود که بوسیله
.است و توسط شاسی فلزی صورت می گیردبه اسکلت سازه

Latticeلتیسپایهچهارخودایستایپشتبامیدکل



.گردندمهاردیگریگاهتکیهیازمینبهمهارسیمبوسیلهکهمی شودگفتهدکل هاییبهمهاریدکل های

مزیت•
(.می گیرندقراراستفادهموردشهریسیمبیشبکه هایهمراه،تلفنشبکهدراغلب).پایینوزن-

اداراتومنازلبامپشتدرنصبقابلیت-

.دارندبسیاریکاربردهایمخابراتی،هایآنتننصبجهتبامپشتارتفاعازبیشارتفاعیبهنیازکههاییزمان-

. زمیننصب بر روی قابل -

(سبکی وزنبه دلیل )هزینه  و کم نصب ساده -

Guyedمستگایدبامیپشتوزمینیمهاریدکلهای Mast



Page 7

Guyed Mastزمینیوپشتبامیگایدمستمهاریدکلهای



Poleدکلپشتبامیپل

درجه توسط دستکهایی با زاویه ی 90واز هر طرف به صورت شوندبه یکدیگر متصل می مهرهوپیچبوسیلهو لوله ای بوده و پایه تكصورت به دکل پشت بامی پل 
. مهار می گردند 45



Mafiدکلپشتبامیمافی

نیازی به سر ستون برای نصب ندارد و فضای کمی را اشغال می کند و به راحتی روی کف پشت بام ها قابل نصب هستند و اینمافی دکل پشت بامی خود ایستا 
.و نیاز به بتن ریزی هم ندارندنوع دکل برای ارتفاع های پایین مورد استفاده قرار می گیرد



Wall Supportدکلپشتبامیوالساپورت

لزی یا بتنی بودن البته بسته به نوع ساختمان اعم از ف.این نوع دکل ها توسط ستون خرپشته که باید حتما ستون خرپشته تا زمین سرتاسری باشد مهار می شوند
.سازه نوع اتصاالت فرق می کند



Braced Mastدکلپشتبامیبریسدمست

90زاویه با این نوع دکل نوعی دیگر از دکلهای خود ایستا محسوب می شود که ساختار آن همانند دکل گاید مست بوده ولی دارای مهاری یا همان دستك که 
. درجه دکل را مهار کرده است 
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- NBQوانبیکیوانبیلتیسپایهسهوچهارخودایستایزمینیدکل NB Lattice

ودر برخی از دشونمی به یکدیگر متصل مهرهوپیچاز نبشی ساخته می شود که بوسیلهچهار پایه بوده که معموالاًَ تمام قطعات دکل سه ویاصورتاین نوع دکل ها به 
ل های مونوپل و به خاطر فضای کم و راحتر نصب شدن جایگزین دکمعموالا و آنها پایه های اصلی از نوع لوله می باشد ، برای نصب این دکل ها نیاز به جرثقیل نیست 

.لتیس داخل شهر ها شده اندو یکی دیگر از مزایای آنها سه اپراتوره بودن آنها است
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Latticeلتیسپایهسهوچهارخودایستایزمینیدکل

داخلی ضای اعکه هم به صورت لوله و نبشی وجود دارد و. پایه می  باشدویا چهارسههایی هستند که به صورت مشبك بوده و دارای دکل  لتیسدکل های خودایستا
لوله واز نبشیاعضای داخلی . نیز استفاده می شود... پروفیل  های خمکاری شده و،، درجه۶0نبشی در ساخت پایه ها از . به صورت خرپا به هم متصل استبه آن 

.و برای نصب برخی از انها نیاز به جرثقیل استساخته می شود



Monopole مونوپلپایهتکزمینیدکل

.                              می شودمقاطع چند وجهی ساخته با و تك پایه این نوع دکل -
. زیادی در پای دکل وجود داردلنگربر روی یك پایه استوار بوده و-
. لرزش این دکل ها به تناسب بقیه دکل ها بیشتر می باشد-
.استفاده می شودموبایلظرفیت باربری آنها محدود بوده و در اکثر مواقع تنها برای شبکه-
.وجود داردبا جرثقیلنصب می شود و لذا در محل هایی نصب می گردند که امکان حرکت و نصب جرثقیلاین دکل ها تنها با-



Self Supportدکلزمینیخودایستا

ی برای نگه داشتنکافاین نوع دکل نوعی دیگر از دکلهای خود ایستای زمینی محسوب می شود که معموال سه ویا چهار پایه هستند که بتن پایه دکل دارای استحکام 
. دکل بدون مهاری را امکان می سازد 



لتها پیچ و بواین نوع دکل بر روی بتنهای پیش ساخته نصب می شود و اتصاالت خرپاهای موجود در هر بخش جوشی می باشد و فقط اتصاالت بین فلنچها و انکر
.مهره می باشد و حتما برای نصب این دکل نیاز به جرثقیل است

ICB آیسیبی دکلزمینی



و یا گسترده    (Pile)با این تفاوت که پی و فنداسیون آنها با توجه به نوع خاك مربوطه بصورت چاهی دارند NBو ICBاین نوع دکل شباهت زیادی به دکلهای 
(Pad) ل استو برای نصب آنها نیاز به جرثقیمیباشدو انکر بولتها پیچ و مهره اتصال بین فلنچها ریخته می شود واتصاالت خرپاهای موجود در هر بخش و.

RDSدکلزمینیاردیاس



متر می رسد این نوع دکل ها در مکان های شلوغ و به دلیل اینکه امکان استفاده از 18دکل در سایتهای میکرو استفاده می شود و معموال ارتفاع آنها تا این نوع 
.دکل های بلند نیست مورد استفاده قرار می گیرند

Pylonدکلزمینیپایلون



مورد دکل ها معموال در سایتهای میکرو استفاده می شود به دلیل موجود بودن آنها در مکان های مختلف و عدم نیاز به نصب دکل های جدیداین نوع 
. استفاده قرار می گیرند

Otherدکلزمینیوپشتبامینامشخص



 Cell On Wheels ( COW Site )مخابراتیسایتسیاراضطراری

اضطراریازتولیدسایتهایهدف•

سیلشبکه در هنگام بالیای طبیعی، مثل زلزله و پوشش -
اضطراری ناخواسته مثل جنگ شرایط -
( نقاط گردشگری، زیارتی، ورزشی، تفریحی و تغییرات کوتاه مدت بهینه سازی)موقت بعضی از نقاط شبکه پوشش -

مخابراتیفنیسایتهایسیاراضطراریمشخصات•

دکل تلسکوپی پنوماتیك متحرك  دارای -
جك و بازوهای متحرك در طرفین به جهت تثبیت و تعادل بر روی کلیه سطوح دارای -
متر  18دکل میشود مجموع تریلر، کانکس و ارتفاع -
دیزل ژنراتور کم صدا و دائم کار با منبع گازوئیل دارای -
سیستم تهویه کانکس با کولر اسپلیت برای عملکرد مناسب در هر منطقه آب و هوایی دارای -



Cell On Wheels (COW Site ) مخابراتیسایتسیاراضطراری



Wall Mount Pipe   پشتبامیوالمانتلولهای

. نتن یك مانتینگ نصب می شودآاین نوع  معموال بر روی دیوار ساختمان ها نصب می شوند و به ازای هر 



NMAدکلهایزمینیانامای

.به صورت نبشی بوده و به جهت زیبا سازی در شهر ها از این نوع دکل استفاده می گرددNBاین نوع دکل ها به صورت چهار پایه بوده و به مانند دکل های 



دکلهایزیباسازیشده



دکلهایزیباسازیشده



Pipeدکلپشتبامیپایپیالولهای

.میباشداستفاده ان درنصب لینك رادیو بیشترین . استفاده می شوند IBSسایتهای و معموال در می شوند ها به بدنه دیوار نصب این نوع دکل 



Pedestrian bridge پلعابرپیاده

.شوند  و عموما برای سایتهای میکرو استفاده می شوندانتن هایی که زیر پل های عابر نصب می



Omniانتنهایامنی

.  که امکان استفاده از دکل نیست در ساختمان ها بکار می رود ... بیمارستان ها و ,این نوع آنتن ها در مراکز تجاری


