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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

به  29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد
  "ها آزمون  - شناختي هاي فني و اندازهالزام:   1 قسمت  - كش خودكارهاي مقطوعدستگاه "

  
  
  

  يا نمايندگي/سمت و  :رئيس
 زاده ، حميد رضاعلي

 )فوق ليسانس فيزيك دريا(
  استاندارد ايران ليم سازمان

    
   :دبير

  ريزي ، مهردادشعاع ني
  )ليسانس فيزيك(

  استاندارد ايران ملي سازمان

    
  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اكبري نسب ، محمد
  ) دكتري فيزيك دريا( 

  دانشگاه مازندران

    
  سيد رضا ، ميرداوود

  )ليسانس كنترل(
  راد سيستم البرز مهر

    
  زاده ، مريمالهبحبي

  )ليسانس مهندسي برق(
  شركت پارس موازين

    
  شاهنظري ، حميد رضا

  )ليسانس الكترونيك(
  راد سيستم البرز مهر

    
  صفدري ، غزاله

  )ليسانس مهندسي برق(
  )محك ( شركت مهندسي توزين توان سنجش 

    
  غني ، سحر

 )MBAفوق ليسانس  -ليسانس صنايع (
  مهر راد سيستم البرز

    
  غني رايني ، محمد

 )ليسانس زبان انگليسي  -فوق ديپلم برق (
  استاندارد ايران ملي سازمان
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  معتمد ، شهرام
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت صنايع پند

    
  منصوري ، احمد

  )ليسانس فيزيك(
  سازمان ملي استاندارد ايران

    
  منصوري ، محمد حسين

  )آوري اطالعاتفنليسانس وقفليسانس الكترونيك ، (
  شركت مهر صنعت

    
  نجف شاد ، ناصر

  )ليسانس مهندسي عمران(
  نظيرشركت ميزان بي

    
  هاشمي عراقي ، محمد رضا

  )ليسانس فيزيك(
  استاندارد ايران ملي سازمان
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  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان
 ج ايران استاندارد سازمان ملي باآشنايي

  د  استاندارد تدوين فني يسيونكم
  ز  پيش گفتار

  1  ي كاربردهدف و دامنه   1
  1  مراجع الزامي   2
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  پيش گفتار

 كه  " هاآزمون  -شناختي هاي فني و اندازهالزام:   1قسمت   -خودكار كش مقطوعهاي دستگاه " استاندارد 
در  و شده تدوين و ايران تهيه استاندارد سازمان مليط توس مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش

 30/7/1392مورخ  هاو اوزان و مقياس شناسياستاندارد اندازه ملي يكميته اجالسدويست و سيزدهمين 
 يمقررات موسسه و قوانين اصالح قانون 3 ماده يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد

    منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
 صنايع، يزمينه در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي  .شودمي

 براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي خدمات ، استانداردهاي و علوم
 قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل و حاصال

     .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديد نظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت خواهد
 

  :  ستا زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين يتهيه براي كه منبع و مأخذي

OIML R 51-1: 2006, Automatic catchweighing  instruments - Part 1: Metrological and 
technical requirements – Tests 
 + Erratum 2010 
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  -شناختي هاي فني و اندازهالزام:   1قسمت   -   كش خودكارهاي مقطوعدستگاه
  هاآزمون

 
  كاربرد يهدف و دامنه        1
هدف       1-1  

 هاي دستگاهبراي  ، هاي آزمونو روش شناختيي فني و اندازههاهدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزام
   . دنشومي ناميدهاختصار دستگاه  به ، از اين پس كه، است  خودكار 1كشمقطوع

رديابي قابل نواخت و ناختي به شكل يكشهاي فني و اندازهيابي مشخصهچنين اين استاندارد براي ارزش هم
اين استاندارد الگوي گزارش آزمون استاندارد ارائه  2در قسمت  . دهدهاي استاندارد ارائه ميها و روشمالزا، 

    . شود مي
  
  كاربرد يدامنه       1-2
  :مورد زير كاربرد دارد براي  اين استاندارد -
   . دنكنتوزين ميبه طور خودكار را  2فله منفرد مواد رهايبامجزا يا  هايكه بار ييهادستگاه -
  
  مراجع الزامي       2

 ،ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . دنشوبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه در صورتي كه
ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن.  مورد نظر اين استاندارد ملي نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آناست ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  :زير براي اين استاندارد الزامي است فاده از مراجع است

و اصطالحات  پايه و عمومي مفاهيم -شناسيي اندازهمهان، واژه 4723 ياستاندارد ملي ايران شماره     2-1
  مربوط 

  
 E1  ،E2  ،F1  ،F2  ،M1  ،M1-2 هاي هاي ردهوزنه 1387سال :  7085- 1 ياستاندارد ملي ايران شماره    2-2
 ،M2 ، M2-3   وM3    -   شناختي و فنيالزامات اندازه  -قسمت اول  
  
  

1 - Catchweighing 
2 - Loose material 
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  هاشناختي براي لودسل، مقررات اندازه 1382سال :  6635  ياستاندارد ملي ايران شماره       2-3
  
   1قسمت  -هاي توزين غير خودكارستگاهد ، 1389سال :  6589-1  ياستاندارد ملي ايران شماره    2-4

  هاآزمون -و فني  شناختيهاي اندازهالزام
  
 آزمون:  1-2قسمت   - هاي محيطيآزمون 1389سال :  1307-2-1ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-5

A  - سرما  
  
ها آزمون:  2 - 2قسمت هاي محيطي آزمون 1387سال :  1307-2-2ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-6
   مرطوبگرماي  bآزمون  -
  
قسمت )  EMC(سازگاري الكترومغناطيسي  1386سال :  7260-4- 2ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-7
  آزمون مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيك  - گيري هاي آزمون و اندازهروش:  4-2
  
قسمت )  EMC(سازگاري الكترومغناطيسي  1387سال :  7260-4-3ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-8
ترومغناطيسي فركانس راديويي لكآزمون مصونيت در برابر ميدان ا -و آزمون  گيريهاي اندازهروش:  4-3

   تابشي
  
قسمت )  EMC(سازگاري الكترومغناطيسي  1386سال :  7260-4-4ي  استاندارد ملي ايران شماره      2-9
  رگباره/ هاي الكتريكي تندگذر آزمون مصونيت در برابر پالس - گيري هاي آزمون و اندازهشرو:  4-4
  
قسمت )  EMC(سازگاري الكترومغناطيسي  1387سال :  7260-4-5ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-10
   آزمون مصونيت در برابر فراتاخت - گيري و آزمون هاي اندازهروش:  4-5
  
قسمت )  EMC(سازگاري الكترومغناطيسي  1387سال :  7260-4-6ي  ستاندارد ملي ايران شمارها     2-11
     هاي هدايتي ، القا شده به  وسيلهمصونيت در برابر اختالل   - گيري و آزمون هاي اندازهروش:  4-6

  هاي فركانس راديويي ميدان
  
)  EMC (سازگاري الكترومغناطيسي  1387سال :  7260- 4-11ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-12

هاي كوتاه هاي ولتاژ ، وقفهمصونيت در برابر افت هايآزمون -گيري و آزمون هاي اندازهروش:  11- 4قسمت 
  و تغييرات ولتاژ
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الكتريكي شات اغتشا –اي خودروهاي جاده 1387سال :  7059- 2ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-13
  الكتريكي در خطوط تغذيه رسانش گذراي:  2قسمت -) كنش برهم( و كوپلينگ  شاز رسانناشي 

 
اغتشاش الكتريكي ناشي  - اي خودروهاي جاده 1382سال :  7059-3ي  استاندارد ملي ايران شماره     2-14

  -  ولتي 24  يا 12خودروهايي با ولتاژ تغذيه اسمي :  قسمت سوم - ) كنش برهم( از رسانايي و كوپلينگ 
  اتصاالت القايي و خازني به غير از خطوط تغذيه توسط رسانايي ناپايدار الكتريكي

 
2-15     IEC 60068-3-1 (1974-01) + Supplement A (1978-01):Environmental testing Part 3 
Background information,Section 1: Cold and dry heat tests  
 
2-16      IEC 60068-2-78 (2001-08) Environmental testing - Part 2- 78: Tests - Test Cab: 
Damp heat , steady state (IEC 60068-2-78 replaces the following withdrawn standards: IEC 
60068-2-3, test Ca and IEC 60068-2-56, test Cb ) 
 
2-17     IEC 60068-3-4 (2001-08) Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation 
and guidance - Damp heat tests 
 
2-18    IEC 61000-2-1 (1990-05) Electromagnetic compatibility (EMC) Part2 : Environment 
Section 1 
 
2-19   IEC 61000-4-1 (2000-04) Basic EMC Publication Electromagnetic compatibility 
(EMC) Part 4: Testing and  measurement techniques Section 1: Overview of IEC 61000-4 
series 
 
2-20    IEC 60654-2 (1979-01),with amendment 1 (1992-09) Operating condition for 
industrial process measurement and control equipment – Part 2 : Power 
 
2-21    ISO 16750-2 (2003 ) Road vehicles – Environmental conditions and testing electrical 
and electronic equipment – Part 2: Electrical loads 
 
2-22      OIML R87 ( 2004 ) Quantity of products in prepackages 
 
 
 

  اصطالحات ، تعاريف ، نمادها ، اختصارات و يكاها      3
  :در اين استاندارد ، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود 

  
 كليتعاريف       3-1

3-1-1   

  توزيندستگاه 
  . كندگيري مياندازه ، مادهرا با استفاده از اثرگرانش بر روي آن  مقداري از مادهي كه جرم يگيرگاه اندازهدست
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 ينتيجه قراردادي مقدار " يا  "قراردادي جرم" يمعن به ترجيحا)   "وزن مقدار " يا(   "جرم "  استاندارد اين در  -رييادآو
 ، باشدمي  OIML D28 1] 4[  و   1387سال :  7085-1ي مطابق با استاندارد ملي ايران شماره "در هوا  توزين

 هايويژگي به توجه با و رود  مي كاره ب جرم ) مادي مقياس يعني ( سمجت براي ترجيحاً   "زنو"  كه حالي             در

 . شودمي تعيين آن شناختياندازه           و فيزيكي

 به كار  نيز هاي مرتبط با جرمها ، مقادير ، پارامترها يا مشخصهكميت ديگر كن است براي تعييندستگاه مم
  . گرفته شود

  .شوند بندي ميهاي خودكار يا غيرخودكار دستهوش كاركرد ، به دستگاههاي توزين براساس ردستگاه
  
3-1-2   
  دستگاه توزين خودكار 

ويژگي فرايند خودكار دستگاه  در ارتباط با ، از قبل تعيين شده يبرنامه كند و تابعتوزين مي ي كهدستگاه
  .  است

  
3-1-3    

  كش خودكاردستگاه مقطوع
  .كند را توزين مي شده انباشتهاز قبل ي فله منفرد مواد يا بارهاي مجزاه بارهاي دستگاه توزين خودكاري ك

  
3-1-3-1  

  2يكنترل گرتوزين
ي فاوت را براساس مقدار اختالف بين مقدار تنظيم شدههاي متجرم با ييهاكه بسته كشيمقطوع دستگاه

   . كند مي تقسيمبه دو يا چند زيرگروه ها ، اسمي و جرم آن
  
3-1-3-2  

  زن  وزنبرچسب
    براي مثال ، از قبل (  شده انباشتهاز قبل  مجزاي تك بارهايكه مقدار وزن تككشي مقطوع دستگاه
  .  كند زني ميرا  برچسب) بندي شده بسته

  
  
  
  
 .نامه است ي ارجاع در كتابشماره[  ] داخل  عدد - 1

2- Checkweigher 
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3-1-3-3  
  قيمت -وزن  زن برچسب
    ومحاسبه ، قيمت واحد  و مبلغ قابل پرداخت را براساس جرم نشان داده شدهكه كشي مقطوع دستگاه

،  مقدار وزن باي هايبسته براي مثال ، ( كندزني ميرا برچسب شده انباشتهمجزاي از قبل  تك بارهايتك
  .   ) قيمت واحد و مبلغ قابل پرداخت

  
3-1-3-4  

  خودرودستگاه نصب شونده روي 
  .است  كار خاص طراحي شده آن براي شود وميروي خودرو نصب  محكم دستگاه كاملي كه

 بار اتاقدر از بارگير ي را كه اهفل يمادهكه مقدار ) آوري زباله خودروي جمع(  1يكشدستگاه زباله مثال ، براي  - يادآوري 
  . كندمي تعيينشود را خودرو خالي مي

  
3-1-3-5  

  شده با خودرو دستگاه يكي
  هايي از خودروقسمت يعني ، هستند نيز اجزاي دستگاه توزين ، دستگاهي كه در آن برخي از اجزاي خودرو

  . شوند مي دستگاه توزين نيز استفادهدر  كه )ي نيرو يا انتقال دهنده/ ها ، اتصاالت و اهرم( 
 ن   تعييگيرد را مي قرار ) بارگير (آن  در ي را كهاهفل يمادهار كه مقد، براي مثال ، لودر جلو يا عقب يك خودرو   -يادآوري 

  .كند مي
  
3-1-4  

  فله  مواد
توزين ممكن است در  براياين مواد . شوند بندي نمييا بعد از آن بسته/ موادي كه در حين فرايند توزين و 

  .قرار گيرند ) كش زباله(  مجزا ظرفيا در يك ) براي مثال ، لودر جلو يا عقب (  ر يك دستگاهبارگي
  
3-1-5  

  2بندي كنندهطبقهدستگاه 
ي جرم ي از پيش تعيين شدهي توزين در گسترهتعيين تعرفه يا كرايه ، قرار گرفتن نتيجه برايدستگاهي كه 

  .كند مشخص مي، را 

   هاكش، زباله 3ترازو پستي : مثال 
 
 

1- Garbage weigher 
2-Grading instrument 
3-Postal scale 
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3-1-6    
  دستگاه الكترونيكي

  .دستگاهي كه مجهز به وسايل الكترونيكي است 
  
3-1-7  

  دستگاه كنترل كننده
  .گيرد آزمون ، مورد استفاده قرار مي) هاي ( دستگاه توزيني كه براي تعيين مقدار واقعي قراردادي جرم بار 

  :ممكن است  گيرندقرار مي مورد استفاده براي آزمون كه هاي كنترل كنندهدستگاه
  آزمون جدا ؛ يا  تحتاز دستگاه  -
است كه حالت توزين ساكن براي دستگاه  صورتيآزمون يك پارچه شده باشند ، اين در  تحتبا دستگاه  -

  .تحت آزمون مهيا شده باشد 
  
3-1-8   
  )يك كميت ( مقدار واقعي قراردادي  

شود كه از پذيرفته ميو برحسب قرارداد است  سبت داده شدهن)  يك جسمجرم (مقداري كه به كميتي ويژه 
  .منظوري معين برخوردار است  عدم قطعيتي مناسب براي

  
3-1-9   

  ي سشنازهاندا مسئول
شود تا انطباق داشتن دستگاه توزين نهادي قانوني كه از سوي دولت تعيين و يا به رسميت شناخته مي

  .هاي معين اين استاندارد بررسي كند خودكار را با تمام يا برخي از الزام
 
3-1-10    

  نشاندهي يك دستگاه 
  .شود مي نشان دادهگيري مقداري از يك كميت كه توسط دستگاه اندازه

  . استيا چاپ / نشاندهي شامل نمايش و   - يادآوري
  
3-1-10-1   
  هاي اوليه نشاندهي 

  .گيرند ي اين استاندارد قرار ميهاها و نمادهايي كه تحت الزامها ، سيگنالنشاندهي
  
3-1-10-2     

  هاي ثانويهنشاندهي
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  .ها و نمادهايي كه نشاندهي اوليه نيستند ها ، سيگنالنشاندهي
  
3-1-11   
  شناختيمرتبط اندازه 

ي توزين يا هر نشاندهي افزار دستگاه توزين كه روي نتيجه، قسمت ، جزء ، وظيفه يا نرم ماجولهر وسيله ، 
  .شود شناختي محسوب مييك مرتبط اندازه ، تأثيرگذار باشد ديگر يهاول
  
3-2     

  ساختار
افزار شروع عمليات ، به هر مثالً يك سازوكار ، يك كليد يا يك نرم ، در اين استاندارد بدون توجه به تمايز فيزيكي  - يادآوري 

ي كوچك يا قسمت بزرگي از يله ممكن است يك قطعهيك وس . گويندمي  "وسيله " دهد چيزي كه كار خاصي را انجام مي
  .يك دستگاه باشد 

  
3-2-1    

  بارگير
  . گيردمي روي آن قراركه بار دستگاه قسمتي از 

  
3-2-2    

  ي انتقال باروسيله
  .كند بارگير را به بارسنج منتقل مي بار روي قسمتي از دستگاه كه نيروي حاصل از تأثير

  
3-2-3     

  بارسنج
ي انتقال بار را اي كه نيروي انتقال يافته از وسيلهوسيله( ي ترازمندي ز دستگاه كه به كمك وسيلهقسمتي ا
  .كند گيري ميجرم بار را اندازه، ي نشانگر و يك وسيله) كند موازنه مي

  
3-2-4     

  ي بار جا كنندهجابه
  .ارد ددهد يا از روي آن برمياي كه بار را روي بارگير قرار ميوسيله

  
3-2-5    

  سيستم انتقال بار
  .شود سيستمي كه از آن براي انتقال بار برروي بارگير استفاده مي
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3-2-6   
  )دستگاه توزين  يك (ي نمايشگر وسيله
  .كند ي توزين را قابل رويت ميي كه نتيجهاوسيله

  
3  -2-7  
  ماجول 

 جداگانه طوره ب تواندمي و دهدمي انجام را خاصي وظايف يا وظيفهبا هويتي معين كه  دستگاه از يقسمت

 هايماجول .مربوط به خود مورد ارزيابي قرار گيرد  استاندارد  شناختياندازه و هاي فنيالزام با مطابق

  .گيرند مي قرار معين جزئي خطاي حدود تحت ، توزين دستگاه
آنالوگ يا  پردازشگر يوسيله ، دهندهنشان دسل ،لو :عبارتند از  خودكار توزين دستگاه يك معمول هايماجول - يادآوري

  نمايشگر ديجيتال ، توزين ماجولديجيتال ، ترمينال رايانه ، 
  
3-2-7-1  

  لودسل
     استفاده لودسل كه ييهامكان در هوا شناوري و گرانش شتاب اثرات احتساب از بعد كه يينيرو مبدل
، جرم ) خروجي ( گيري ديگر كميت قابل اندازه به ) جرم ( گيرياندازه مورد كميت كردن تبديل با ، شودمي
    . كندمي گيرياندازهرا 
  
3-2-7-2  

  نشاندهنده
و تبديل آنالوگ به ديجيتال سيگنال خروجي لودسل با  كه ممكن است، ي الكترونيكي دستگاه وسيله

  .جرم نمايش دهد  يي توزين را بر حسب يكانتيجه، ها داده پردازش
  
3-2-7-3  

  هاي آنالوگداده پردازشگري وسيله
 ، هادادهپردازش تبديل آنالوگ به ديجيتال سيگنال خروجي لودسل و  با ي الكترونيكي دستگاه كهوسيله
. كند بدون نمايش دادن آن عرضه مي،  ي توزين را در قالب ديجيتال از طريق يك واسط ديجيتالنتيجه
) سي و غيره لمي نمايش واره ، صفحهموش( اند يك يا چند كليد توي آنالوگ ميداده پردازشگري وسيله

  .داشته باشد دستگاه براي فعال كردن 
  
3-2-7-4  

  هاي ديجيتالداده پردازشگري وسيله
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ي توزين را در قالب ديجيتال از طريق يك ها ، نتيجهداده پردازشي الكترونيكي دستگاه كه عالوه بر وسيله
تواند يك يا مي ديجيتالي داده پردازشگري وسيله. كند نمايش دادن آن عرضه ميواسط ديجيتال ، بدون 

  .داشته باشد براي فعال كردن دستگاه ) سي و غيره لمي نمايش واره ، صفحهموش( چند كليد 
  
3-2-7-5  

  توزين  ماجول
 ي انتقال بار ، لودسليلهيعني بارگير ، وس( قسمتي از دستگاه توزين كه تمام وسايل مكانيكي و الكترونيكي 

 ماجول. ي توزين ، دارا است ي نمايش  نتيجهرا بدون داشتن وسيله) ي آنالوگ داده پردازشگري وسيله و
  .داشته باشد  و كاركرد دستگاه )ديجيتال ( ها تر دادهبيش پردازشتواند وسايلي براي توزين مي

  
3-2-7-6  

  ترمينال رايانه
فعال كردن براي  )و غيره  لمسيي نمايش واره ، صفحهموش( يك يا چند كليد  ي ديجيتالي كهاوسيله

ي نتايج توزين انتقال يافته از طريق واسط ديجيتال از يك نمايشگر به منظور ارائههم چنين و دستگاه 
  . دارد ، ي آنالوگداده پردازشگري توزين يا يك وسيله ماجول

  
3-2-7-7  
  ديجيتال مايشگرن
ي ترمينال رايانه قرار گيرد يا به عنوان يك ي نشانگر يا در محفظهديجيتال ممكن است در محفظه مايشگرن

  .تحقق يابد توزين  ماجولبا يك  همراه ، مثالً) يعني ترمينال بدون كليد ( ي جداگانه انمايشگر در محفظه
  
  افزارنرم  3-2-7-8
3-2-7-8-1    

  پارامتر مرتبط قانوني
  .دهد را تعريف يا انجام مي قانون كنترل تحتوظايف  كه وسيله ، يك يا گيرياندازه تگاهدس يك ي ازپارامتر

  . خاص وسيله پارامتر  و  خاص نوع پارامتر  :عبارتند از قانوني مرتبط پارامترهاي
  
3-2-7-8-2   

  پارامتر خاص نوع
    رامترهاي خاص نوع بخشي ازپا . دارد بستگي دستگاه نوع به فقط آن مقدار كه ، قانوني مرتبط پارامتر

  .شوند تعيين مي نوع تصويب هنگام درها اين پارامتر .افزار مرتبط قانوني هستند نرم
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تحليل پايداري يا جرم ، هاي مورد استفاده در محاسبه پارامتر :هاي خاص نوع عبارتند از هايي از پارامترمثال
  .ي نرم افزار شناسه ،محاسبه و گرد كردن قيمت 

  
3-2-7-8-3    

  پارامتر خاص وسيله
 : عبارتند از  وسيله خاص پارامترهاي . دارد بستگي دستگاه همان به آن مقدار كه ، قانوني مرتبط پارامتر

 : مثال براي ( ساختاري پارامترهايو  ) پهنهها يا اصالحات تنظيم : مثال براي(  كاليبراسيون پارامترهاي
كرد كار حالت در فقط اين پارامترها را ) .  غيره و  گيرياندازه يكاهاي ، تظرفي كمينه  ، ظرفيت بيشينه
غير (  وندهممكن است به پارامترهاي ايمن ش پارامترهااين  .كرد  انتخاب يا تنظيم مي توان دستگاه خاص

    .شوند  بندياشخاص مجاز دسته توسط) پارامترهاي قابل تنظيم ( هاي قابل دسترس و پارامتر) قابل تغيير 
 
3-2-7-8-4   

  ي نرم افزارشناسه
براي (  است خورده پيوند افزار نرم به تفكيكي قابل غير طوره ب كه افزار نرم خواندن قابل كاراكترهاي ترتيب
  . ) 1سمچكي نسخه ،  شماره: مثال 

  
3-2-7-8-5  

  هاسازي دادهذخيرهي وسيله
 گيرياندازهيك هاي دادهكه ) قابل برداشتن (  خارجي كنندهي ذخيرهي داخلي دستگاه يا وسيلهحافظه
  .  كندداري مينگه را شده كامل

  
3-2-7-8-6  

  افزار جداسازي نرم
گونه در صورتي كه هيچ. افزار غير مرتبط قانوني افزار مرتبط قانوني و نرمنرم بهافزار غير مبهم نرم تقسيم

  .شود افزار مرتبط قانوني در نظر گرفته ميزار به عنوان نرمافموجود نباشد ، كل نرم يافزارجداساز نرم
  
  هاي الكترونيكيقسمت          3-2-8
3-2-8 -1   

  ي الكترونيكيوسيله
  . دهد صي را انجام ميخاهاي الكترونيكي كه عمل متشكل از زير مجموعه ياوسيله

 

  
1-Checksum 
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به طور مستقل  آن را توانو مي شودميمجزا ساخته  ي الكترونيكي معموال به صورت يك واحديك وسيله
  .د دامورد آزمون قرار 

مثل ، دستگاهي كه در دادوستد عمومي به ( ي الكترونيكي با تعريف باال ممكن است يك دستگاه كامل يك وسيله -  يادآوري
مثل ، ( ي جانبي يا يك وسيله) توزين  اجولمهاي آنالوگ ، داده پردازشگري مثل ، نشانگر ، وسيله(  ماجول، يك ) رود كار مي

  .باشد )  ثانويه نمايشگرچاپگر ، 
  
3-2-8 -2   

  ي الكترونيكيزير مجموعه
 به مربوط تشخيص قابل عمل و شده تشكيل الكترونيكي اجزاء از كه الكترونيكي يوسيله يك از قسمتي

  . دهدمي انجام را خود
  مايشگر، ن A/Dمبدل : مثال  
 
3-2-8 -3  
  الكترونيكي زء ج

  .كندها ، گازها يا خالء استفاده ميترين ماهيت فيزيكي كه از هدايت الكترون يا حفره ، در نيمه هاديكوچك
  ي الكترونيكي ، ترانزيستور ، مدارهاي مجتمعلوله: مثال 

  
3-2-9   

  )يك دستگاه توزين  (  گري نشانوسيله
چنين دهد ، هممي مايشي توزين را برحسب يكاي جرم ني توزين بار كه مقدار نتيجهقسمتي از وسيله

  : دهد  شانممكن است موارد زير را نيز ن
  اختالف بين جرم يك كاال و مقدار مرجع ؛ -
  . يا انحراف استاندارد چندين توزين متوالي/ مقدار متوسط و  -
  
3-2-9-1    

  بندي متمايزي نشانگر با تقسيمات درجهوسيله
  .كه در آن آخرين رقم بعد از مميز به وضوح از ساير ارقام متمايز شده است  ، يجيتالي نشانگر دوسيله

  
3-2-9-2   

  گر گستردهنشان يوسيله
ي تر از زينه، را به طور موقت به مقداري كم dبندي واقعي ، ي درجهي كه با فرمان دستي زينهاوسيله

  .دهد ، تغيير مي eبررسي ، 
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  كيوسايل كم        3-2-10
3-2-10-1       

  تنظيم  يوسيله
  .ها حدود جرم زيرگروه ثابت كردنبراي ي اوسيله

   
3-2-10-2    

  ي تنظيم نامينقطه
شود تا حدود ي تنظيم ، توسط كاربر تنظيم ميبا استفاده از وسيله از قبل مقداري برحسب يكاي جرم كه

    .هاي متوالي برقرار گردد بين زيرگروه
  
3-2-10-3   
  ي تنظيمترهگس 

، ي تنظيم ، به طوري كه خطاي نسبي نتايج توزين در خارج از آن نقطه نزديك به ، ي از مقادير وزناگستره
  . تر شودتعيين شده بيشممكن است از حد 

  
3-2-10-4    

  شمارنده
يا  ) 1جاييشمارشگر جابه( كند كه تعداد بارهاي حركت داده شده روي بارگير را شمارش مي ياوسيله
  ) . 2شمارشگر تقسيمات ( دهد كه تعداد بار در هر زيرگروه را نشان مي ياوسيله

  
3-2-10-5   

  3بندي كنندهي دستهوسيله
  .كند هاي مجزا تقسيم ميكه به طور خودكار بارها را به زيرگروه ياوسيله

  
3-2-10-6    

  ي ترازسازوسيله
    . اي براي قراردادن دستگاه در وضعيت مرجعوسيله

  
  
  

1- Movement counter 
2 - Division counter 
3 - Sorting device 
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3-2-10-7    
  براي محدود كردن كج شدن ياوسيله
     جلوگيري آناز كاركرد  ، تعيين شده از پيش بيش از مقدار ، دستگاه در هنگام كج شدنكه  ياوسيله

  . كندمي
  
3-2-10-8    

  ي صفر كنوسيله
  .صفر كردن نشاندهي ، وقتي كه باري روي بارگير قرار ندارد براي  ياوسيله

  
3-2-10-8-1    

  ي صفر كن غير خودكاروسيله
  .دهد كه با دخالت كاربر عمل صفر كردن را انجام مي ياوسيله

  
3-2-10-8-2  

  ي صفر كن  نيم خودكاروسيله
 .كند ي صفركني كه بعد از فرمان دستي به طور خودكار عمل ميوسيله

  
3-2-10-8-3    

  ي صفر كن خودكاروسيله
  .كند ي صفر كني كه به طور خودكار و بدون دخالت كاربر عمل ميوسيله

  
3-2-10-8-4  

  ي صفركن اوليهوسيله
استفاده ، به طور خودكار عمل صفر  شدن براي قبل از آماده وكه به هنگام روشن شدن دستگاه  ياوسيله

    .دهد كردن را انجام مي
  
3-2-10-9   

  ي صفر يابوسيله
  .دارد ي معين برقرار نگه مياكه به طور خودكار نمايش صفر را در محدوده ياوسيله

  
3-2-10-10  
  پارسنگ يوسيله 

  : كندنشاندهي را صفر مي روي بارگير باردر هنگام قرار داشتن  كه به شرح زير ياوسيله
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  ؛ يا) ي پارسنگ افزايشي وسيله( ي توزين بارهاي خالص بدون تغيير دادن گستره -
  ) .ي پارسنگ كاهشي وسيله( ي توزين بارهاي خالص با كاهش دادن گستره -

  : مانند اين وسيله ممكن است
  ؛) گيرد موازنه توسط كاربر صورت مي( خودكار ي غيريك وسيله -
  يا ؛) شود موازنه با فرمان دستي به طور خودكار انجام مي( خودكار ي نيميك وسيله -
  . عمل كند )شود موازنه بدون دخالت كاربر به طور خودكار انجام مي( خودكار ي يك وسيله -
  
3-2-10-10-1   

   ساز پارسنگي موازنهوسيله
مراجعه  3-2- 3- 3 به زير بند( مقدار پارسنگ  ي پارسنگي كه در هنگام قرار داشتن بار روي دستگاه ،وسيله
 .شود نمي نشان داده) شود 

  
3-2-10-10-2   

   ي توزين پارسنگوسيله
و قادر  كندسازي ميذخيرهرا  ) مراجعه شود  3- 2- 3- 3به زير بند (  ي پارسنگي كه مقدار پارسنگوسيله
  .يا چاپ كند ندهي نشا ، در حالت با بار يا بدون بار آن را است

  
3-2-10-10-3   

   ي پارسنگ از پيش تعيين شدهوسيله
     خالصنارا از مقدار  ) مراجعه شود  1-4- 2- 3-3به زير بند (  مقدار پارسنگ از پيش تعيين شده كه ياوسيله

  وزن كم كرده و )مراجعه شود  2- 2- 3- 3به زير بند (  يا خالص )مراجعه شود  1-2- 3- 3به زير بند ( 
  .يابد كاهش ميي توزين بارهاي خالص مطابق با آن گستره. دهد مي نشاني محاسبه شده را نتيجه

  
3-2-11    

  تنظيم ديناميكي
  .ديناميكي  حالتدر حالت ساكن و  گيري شدهاندازه بار بين مقدار ، اختالف از ميان برداشتنتنظيمي براي 

  
  شناختياندازه هايويژگي          3-3
  ظرفيت توزين        3-3-1
3-3-1-1  

   Maxظرفيت ،   بيشينه
  .دون احتساب ظرفيت پارسنگ افزايشي ترين ظرفيت توزين ، ببيش
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3-3-1-2    
  Min ، كمينه ظرفيت

  . افزايش يابدتر از آن ، ممكن است خطاي نسبي نتايج توزين باري كه براي مقادير كممقدار 
  
3-3-1-3   

  ي توزين گستره
  .ظرفيت  ي بين كمينه و بيشينهگستره

  
3-3-1-4  

 T   ،–T+،  بيشينه اثر پارسنگ  

  .تواند داشته باشد ي پارسنگ افزايشي يا كاهشي مين ظرفيتي كه يك وسيلهتريبيش
  
3-3-2   

  نتايج توزين
 3- 1-3به زير بند (   ي مجزاشده هانباشت د كه بارهاي از قبلنروهايي به كار ميفقط براي دستگاه تعاريف زير -  يادآوري

  .ار به دستگاه صفر شده باشد نشاندهي قبل از اعمال ب و دنكنرا توزين مي) مراجعه شود 
  
3-3-2-1  

 B يا  Gمقدار ناخالص ، 

ي پارسنگ يا پارسنگ از پيش تعيين وسيله ، بدون عمل كردنروي دستگاه  داده شدهنشاندهي وزن بار قرار 
  . شده

  
3-3-2-2  

 N  يا   NETمقدار خالص ، 

  . شودقرار داده مي، روي دستگاه  پارسنگ يوسيله عملكرد ي كه پس ازنشاندهي وزن بار
 
3-3-2-3  

  Tپارسنگ ، مقدار 
  .شود ي توزين پارسنگ تعيين ميمقدار وزن يك بار كه از طريق وسيله

  
  ساير مقادير توزين         3-3-2-4
3-3-2-4-1  

  PTپارسنگ از پيش تعيين شده ، مقدار 
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ار پارسنگ از پيش تعيين شده آن يك مقد. شود كه به دستگاه معرفي مي ، مقداري عددي ، بيانگر يك وزن
  .شود است كه براي يك يا چند توزين استفاده مي

      كردن از طريق يك واسط واردها يا هايي مانند ، كليد زدن ، بازخواني از منبع دادهاين معرفي شامل رويه -1يادآوري 
  . باشدمي

شود و بدون نياز به تعيين تعيين مي مرتبهنگ يك بدين معني است كه مقدار پارس" از پيش تعيين شده  " -  2يادآوري 
  .هاي ديگر استفاده كرد توان در توزيناز آن مي ، مقادير پارسنگ انحصاري

  
3-3-2-4-2  

  خالص محاسبه شدهمقدار 
  .پارسنگ از پيش تعيين شده اختالف بين مقدار وزن خالص يا ناخالص و مقدار 

  
3-3-2-4-3  

  توزين نهاييمقدار 
  .  آيدميبر نشاندهي ، به دست و نبود اختاللي تأثيرگذار دستگاه  كامل و توازن كونني كه هنگام سمقدار وز

  
3-3-2-5  

  پايدار ترازمندي
بيش از دو مقدار همسايگي را نشان ندهد و  يا ذخيره شده شده چاپكه مقادير توزين ، از دستگاه  وضعيتي

  .  ها مقدار نهايي توزين باشديكي از آن
  
3-3-2-6  

  بحراني نقاط
  .كند بيشينه خطاي مجاز تغيير مي ، مقاديري از بار آزمون كه در آن نقاط

  
  بنديتقسيمات درجه        3-3-3
3-3-3-1   

 dبندي واقعي ، ي درجهزينه

  بندي متوالي در نشاندهي آنالوگ ، يا ي درجهاختالف بين مقادير مربوط به دو نشانه -
  . شودي متوالي در نشاندهي ديجيتال كه برحسب يكاي جرم بيان مينشان داده شدهاختالف بين دو مقدار  -
  
3-3-3-2  

  e،  بررسيبندي ي درجهزينه
  .رود بندي و بررسي دستگاه به كار ميكه براي ردهبرحسب يكاي جرم  مقداري



17  
 

3-3-3-3   
 ) دستگاه تك زينه ( ي  بررسي هاتعداد زينه

  :بندي بررسي ي درجههنسبت بيشينه ظرفيت به زين
  

n = Max / e 
  
3-3-3-4  

  يادستگاه چند زينه
 ،شود تقسيم مي بندي متفاوتدرجه هايهاي جزئي با زينهي توزين كه به گسترهدستگاهي با يك گستره

  .د نشومي تعيينبار اعمال شده براساس كاهش بار  يا به طور خودكار در حالت افزايش و هاگسترهاين 
  
3-3-3-5  

  يادستگاه چند گستره
بندي متفاوت درجه هايزينه هاي مختلف وبا بيشينه ظرفيت ي توزينگستره شامل دو يا چنددستگاهي 

  . استي ظرفيت گستردگي هر گستره از صفر تا بيشينهدر آن براي يك بارگير ، كه 
  
  كاركردهاي ويژگي        3-3-4
3-3-4 -1  

  كردكار آهنگ
  .د نشوه طور خودكار در واحد زمان توزين ميكه ب بارهايي تعداد

  
3-3-4 -2  

  مدت گرم شدن
  .را برآورده كند ها الزاماست  اي كه دستگاه قادري روشن شدن دستگاه تا لحظهاز لحظه

  
3-3-4 -3      
  )ساكن (كرد غير خودكار كار

  .حالت توزين ساكن براي آزمون 
  
3-3-4 -4  
  كرد  خودكاركار
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ي از قبل تعيين شده در ارتباط با ويژگي فرايند خودكار لت كاربر و پيرو يك برنامهي كه بدون دخادستگاه
كرد خودكار ممكن است توزين ساكن يا توزين كاردستگاه در . دهد دستگاه ، عمل توزين را انجام مي

  .ديناميكي انجام دهد 
  
3-3-4 -5  

  دهددستگاهي كه توزين ساكن انجام مي
، درحالت ترازمندي پايدار عمل     در حين فرايند تعيين جرم گيريم اندازهبراساس سيست دستگاهي كه

روي   نصب شده كشمقطوع كند ، يعني وقتي كه سيستم انتقال بار متوقف شده باشد يا در دستگاهمي
  .  باشد حالت سكون در، بارگير آنيكي شده با  خودرو يا

  
3-3-4 -6  

  هدددستگاهي كه توزين ديناميكي انجام مي
ترازمندي ناپايدار عمل    ، درحالت  گيري در حين فرايند تعيين جرمبراساس سيستم اندازه دستگاهي كه

سيستم انتقال بار در حال  ، مثال براي ( استكند ، يعني وقتي كه سيستم انتقال بار در حال حركت مي
  در دستگاه يا  ر است ؛ي باها همان سطح سرخورندهكه بارگير آن كشيمقطوع يهادستگاه ؛ حركت
   ) . باشدحركت  حال بارگير در ، آننصب شده  روي خودرو يا يكي شده با  كشمقطوع

  
3-3-5  

  حساسيت
 ، به Iنسبت تغيير در نشاندهي ،  : گيري ، حساسيت عبارت است ازبراي مقدار معيني از جرم مورد اندازه

  .،  M، گيري جرم مورد اندازهدر  تغيير مقدار

  
k = ΔI / ΔM 

 
3-3-6  

  تكرارپذيري
ديگر وقتي كه باري چندين مرتبه در شرايط آزمون سان و سازگار با يكقابليت دستگاه در دادن نتايج يك

  .شود روي بارگير گذاشته مي به يك طريق ساننسبتاً يك
  
3-3-7  

  دوام
  .گيري ي بهره، در دوره كارائيهاي قابليت دستگاه در حفظ ويژگي
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  ها و خطاهانشاندهي     3-4
  نشاندهي نوع        3-4-1
3-4-1-1  

  نشاندهي آنالوگ
  .پذير است بندي امكاندرجهي كسري از زينه بانشاندهي كه ارزيابي وضعيت ترازمندي نوعي 

  
3-4-1-2    

  نشاندهي ديجيتال
يابي ه طوري كه دروندهند ، ببندي را ارقام رديف شده تشكيل ميهاي درجهنوعي نشاندهي كه در آن نشانه

  .بندي ميسر نيست ي درجهكسري از زينه
  
  خواندن        3-4-2
3-4-2-1    

  ي  ارقامخواندن با پهلوي هم نهادن ساده
ي توزين ، بدون آن ي نتيجهي توزين با پهلوي هم نهادن ساده و پي در پي ارقام تعيين كنندهخواندن نتيجه

  .كه نيازي به محاسبه باشد 
  
3-4-2-2    

  عدم درستي كل در خواندن
عدم درستي كل در خواندن يك دستگاه با نشاندهي آنالوگ برابر است با انحراف استاندارد مربوط به  

  .گيرد گر براي يك نشاندهي انجام ميهايي كه در شرايط عادي توسط چندين مشاهدهخواندن
  .شود معموالً خواندن نشاندهي ده مرتبه تكرار مي

  
  خطاها      3-4-3
3-4-3 -1  
  خطاي نشاندهي  

  .جرم ) قراردادي ( نشاندهي دستگاه منهاي مقدار واقعي 
  
3-4-3 -2   

  خطاي گرد كردن در نشاندهي ديجيتال
  . ارائه دهد يك نشانگر آنالوگتواند با كه دستگاه  ميي ااختالف بين نشاندهي و نتيجه
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3-4-3 -3   
  خطاي ذاتي

  . آيدبه دست مي مرجعدر شرايط  كه خطاي دستگاه
  
3-4-3 -4   

  خطاي ذاتي اوليه
  .آيد به دست مي پايداري پهنهو  كارائيهاي خطاي ذاتي دستگاه كه قبل از آزمون

  
3-4-3 -5   

  x،   متوسط خطاي سيستماتيك 
، يا  شودوزين ميتپي درو پيخودكار  مرتبه به طور چندينكه ،  يك بار مقدار متوسط خطاي نشاندهي

  : از است عبارتشوند كه از روي بارگير عبور داده مي يبارهاي مشابه

x =
n

x
n

i

1

i

 

 
  :كه در آن 

x برابر است با خطاي نشاندهي بار  
x  برابر است با متوسط خطا  
n  برابر است با تعداد توزين.   
  
3-4-3 -6  

 sانحراف استاندارد خطا ، 

شود ، يا پي توزين ميدرخطاي نشاندهي يك بار ، كه چندين مرتبه به طور خودكار و پيانحراف استاندارد 
  :شوند عبارت است از بارهاي مشابهي كه از روي بارگير عبور داده مي

  

s=
 

1
1

2
i








n

x
n

i

x

 

 
3-4-3 -7  

   MPEبيشينه خطاي مجاز ، 
  . شودمي معين ، مجاز شمرده يك دستگاه  براي قانون و غيره ها ،در مشخصه كه ، خطاي اكرانه مقادير
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3-4-3 -8  
  اشتباه

  . و خطاي ذاتييك دستگاه اختالف بين خطاي نشاندهي 
ونيكي و يا يك دستگاه الكترموجود در هاي ي يك تغيير ناخواسته در دادهنتيجه : اصوالً اشتباه عبارت است از  - يادآوري 

  .  كنندمي عبور كه از آن ييهاداده
  
3-4-3 -9   

  اشتباه معني دار  
  . eبندي بررسي ، ي درجهتر از زينهاشتباهي بزرگ

  :شوند موارد زير اشتباه معني دار محسوب نمي
   اشتباهات ناشي از عوامل هم زمان و مستقل از يك ديگر كه در دستگاه يا در تجهيزات بررسي ايجاد  -

  شود ؛مي
  سازد ؛گيري را غير ممكن مياشتباهاتي كه انجام هرگونه اندازه  -
گيري مورد هاي ذينفع در اندازهاشتباهاتي كه آن قدر جدي هستند كه الزم است از سوي تمام طرف  -

  .د نتوجه قرار گير
- اندازه   يرا به عنوان نتيجه هاتوان آنو نمي هستندي نشاندهي ااشتباهات گذرا كه همان تغييرات لحظه  -

  .گيري تفسير ، حفظ يا انتقال داد 
  
3-4-3 -10    

  پايداري پهنه 
ي ظرفيت در نگه داشتن اختالف بين نشاندهي وزن در بيشينه ، گيريدر طول مدت بهره قابليت يك دستگاه
  . در حدود معين و نشاندهي در صفر

  
  ثيرگذار و شرايط مرجعأعوامل ت         3-5
3-5-1    

  ثيرگذارأكميت ت
  .دهد گيري را تحت تاثير قرار ميي اندازهده نيست اما نتيجهكميتي كه اندازه

  
3-5-1-1   
  ثيرگذارأعامل ت 

  .ي شرايط كاركرد اسمي تعيين شده براي دستگاه ثيرگذار ، با مقداري در محدودهأكميتي ت
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3-5-1-2     
  اختالل 

ي شرايط ي مشخص شده در اين استاندارد ، اما خارج از محدودهر محدودهكميتي تاثيرگذار ، با مقداري د
  .كاركرد اسمي دستگاه 

  
3-5-2   

  شرايط كاركرد اسمي
شود و قصد بر اين هاي تاثيرگذار مشخص ميكميت ده وي از مقادير اندازهاكه با گستره ياشرايط استفاده

كه در اين استاندارد ي بيشينه خطاي مجاز ي در محدودهشناختهاي اندازهها مشخصهاست كه در اين گستره
  .قرار گيرند تعيين شده است 

  
3-5-3     

  شرايط مرجع 
       تعيين گيرينتايج اندازه يبراي تضمين اعتبار مقايسهاز عوامل تأثيرگذار كه  يمقادير معينمجموعه 

  . دنشومي
  
  هاآزمون        3-6
3-6-1     

  كاركردهاي آزمون
 ها طراحي شدهبا استفاده از بار آزمون يا بارهايي كه دستگاه براي توزين آن روي دستگاه كامل آزموني كه

ي بار جا كنندهسيستم انتقال بار يا جابهجايي بار روي بارگير از براي جابهبه طوري كه شود ، انجام مياست 
  .گردد استفاده   مي

  
3-6- 2   

  سازيآزمون شبيه
، انجام  باشدتوزين شبيه سازي شده  ل از عم قسمتروي دستگاه كامل يا بخشي از آن ، كه هر آزموني كه 

  .شود مي
  
3-6- 3  

  كاراييآزمون 
  .شود مي تصديق،  تعيين شدهآزموني كه با آن قابليت تجهيز تحت آزمون در انجام وظايف 
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3-6- 4   
  آزمون پايداري پهنه 

  گيري تصديقمدت بهره طولدر كارائيهاي در حفظ ويژگي ت آزمونتجهيز تحآزموني كه با آن قابليت 
  .شود مي
  
  اختصارات و نمادها        3-7

  معني      نماد 
I      نشاندهي  

In       نشاندهيnام  
L      بار  

∆L       كندميباري كه با افزودن آن نشاندهي از رقمي به رقم بعدي تغيير  
P        ا بر است باكه بر قبل از گرد كردن) ديجيتال ( نشاندهي∆L  − e 5/٠  +I 
E       خطا =P − L    ياI − L 

Eo      صفر خطا در بار  
d      بندي واقعيدرجه يزينه    
e      بررسيبندي درجه يزينه    

dT                شده تعيينبندي پارسنگ از قبل ي درجهزينه  
n  ،ni      بندي بررسيي درجههاتعداد زينه  
pi        كسري ازMPE شود دستگاه استفاده مي ماجولي ر امتحان جداگانهكه د  

MPE      بيشينه خطاي مجاز  
MPME       كاركرد خودكار درمجاز  متوسط )سيستماتيك ( بيشينه خطاي  
MPSD      كاركرد خودكار درمجاز خطا  استاندارد بيشينه انحراف  

EUT      تجهيز تحت آزمون  
sf      داراشتباه معني        

Max      تگاه توزينبيشينه ظرفيت دس  
Min      كمينه ظرفيت دستگاه توزين  

Max 1 ،Max i  ، Max r     ترتيب انديسبيشينه ظرفيت دستگاه توزين به   
Unom       شودمي كه روي دستگاه مشخص مينامقدار ولتاژ  
Umax      شودولتاژ كه روي دستگاه مشخص مي يترين مقدار گسترهبيش  
Umin      شودكه روي دستگاه مشخص ميولتاژ  يترين مقدار گسترهكم  
DC      مستقيم جريان  
AC      جريان متناوب  

T      پارسنگ مقدار  
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T+      ي پارسنگ افزايشيبيشينه ظرفيت وسيله 

T–      ي پارسنگ كاهشيبيشينه ظرفيت وسيله 

G  ياB      مقدار ناخالص 

N  ياNet    مقدار خالص 

PT       شده تعيينمقدار پارسنگ از قبل  
  
  شناختياندازههاي الزام       4
  هاي درستيرده        4-1

  . شوندتقسيم مي Yيا  Xي اصلي مطابق با كاربردشان به دو طبقه هادستگاه
 بندي شدهكه محصوالت از قبل بسته گرهاييروند ، توزينبكار ميي كنترل گرهايتوزينبراي  فقط Xي طبقه
  . دهندمي تطبيق   OIML R87 ] 4[  هايالزام را با

قيمت ، ترازوهاي  - زن وزن از قبيل برچسب ، رودديگر بكار مي كشمقطوعي هادستگاه تمامبراي  Yي طبقه
  .  كنندتوزين مي رامواد فله  منفرد هايي كه بارهايپستي و دستگاه

     Yو Xي طبقههر دو توان  براي باشد ، آن را مي براي كاركرد جداگانهحالت دو  دارايدستگاه  يك وقتي كه -يادآوري 
  . عمل مي كند قيمت  -زن وزن يك برچسب ي و هم كنترل گرتوزيني كه  هم به عنوان دستگاهبراي مثال ، ، بندي كرد رده

  
  Xي طبقه        4-1-1

  : شوددرستي زير تقسيم مي يرده خود به چهار Xي طبقه
XI           ،XII         ،XIII     و XIIII   

، بايد  Xمقدار ضريب ، . د نگردشود كامل ميكه توسط سازنده مشخص مي ) X( ستي با ضريبي هاي دررده
   .يك عدد درست مثبت ، منفي يا صفر است    kباشد ، كه در آن    k10 × 5يا    k10 ×1   ،k10 ×2برابر با  

  
  Yي طبقه        4-1-2

  : شوديي درستي زير تقسيم مخود به چهار رده Yي اصلي طبقه
Y(I)           ،Y(II)         ،Y(a)    و    Y(b)  

  
  ها  بندي دستگاهرده         4-2
  بندي بررسي هجي درزينه        4-2-1

  .مشخص شده است  1در جدول هاآنبندي بررسي و تعداد ي درجهزينه ي درستي بارده بين يرابطه
كه در آن             1e  ،2e  ، ... ،er: بندي بررسي عبارتند از هاي درجهي زينهاهاي چند گسترهدر دستگاه

er  <  ...< 2e  < 1e  به همين ترتيب ،Min    ،n  وMax   گيرندنيز انديس مي .  
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  .شود ي در نظر گرفته مياي هر گستره همانند يك دستگاه تك گسترهاهاي چند گسترهدر دستگاه اساساً
  

  ها بندي بررسي و تعداد آني درجهزينهبا  ي درستي رده بين يرابطه - 1 جدول

 eبندي بررسي ، ي درجهزينه  ي درستيرده
 بندي بررسي ، ي درجههاتعداد زينه

n = Max/e  
  بيشينه  كمينه 

XI  Y(I)   * e ≤g  001/0  50000  -  

XII  Y(II)  
g  05/0≤ e ≤g  001/0  100  100000  

e ≤g  1/0  5000  100000  

XIII  Y(a)  
g 2≤ e ≤g  1/0  100  10000  

e ≤g  5  500  10000  
XIIII  Y(b) e ≤g  5  100  1000  

  .باشد عملي نمي ، به علت عدم قطعيت بارهاي آزمون mg1 < eمعموال آزمون و بررسي يك دستگاه با  * 
  
  
  Minكمينه ظرفيت ،      4-2-2

  . بايد توسط سازنده مشخص شود،   Minكمينه ظرفيت ، 
  :تر باشد نبايد از مقادير زير كم ظرفيت ، كمينه Yي هاي طبقههگابراي دست

  Y(I)   :                                e100 ي درستيرده
   و    g  05/0≤  e  ≤g  001/0براي         Y(II)  :                                e20 ي درستيرده

                                                          e50         برايe ≤g  1/0      
  Y(a)  :                                e20ي درستي رده
  Y(b)  :                                e10 ي درستيرده

  ،   بندي كنندهدستهترازوهاي 
   e5              :       ها كشترازوهاي پستي و زباله

  
  يازينههاي چند تر براي دستگاههاي بيشالزام         3 -4
  ي توزين جزئيگستره       4-3-1

    :شود موارد زير تعيين مي با  )  I  =  1،    2،  ( ....  ي جزئي هر گستره
  ؛  ei    ،ei > ei+1  آنبندي بررسي مربوط به ي درجهزينه -
  ؛  Maxi آنبيشينه ظرفيت مربوط  -
  . ) Minبرابر است با    I   ،Min1  =  1به ازاء (   Maxi–1  = Mini آنكمينه ظرفيت مربوط به  -

  :ي جزئي برابر است با ، براي هر گستره niبندي ، هاي بررسي درجهتعداد زينه



26  
 

ni = Maxi / ei 
  
  ي درستيرده       4-3-2
ei  وni  دني درستي دستگاه برآورده سازرده مطابق بارا  1هاي جدولي توزين جزئي بايد الزامدر هر گستره . 

Mini  ي درستي دستگاه برآورده سازد رده مطابق بارا  2- 2- 4بند زيرهاي بايد الزام.  
  
  ي توزين جزئيبيشينه ظرفيت گستره         4-3-3

دستگاه توسط هر  ي درستيرده مطابق بابايد  2هاي جدول ي توزين جزئي ، الزامبه استثناي آخرين گستره
  .ي توزين جزئي برآورده شود گستره

  
  هاي توزين جزئيبيشينه ظرفيت گستره  -  2جدول 

  X  XI  XII  XIII  XIIIIي طبقه

  Y  Y(I)  Y(II)  Y(a) Y(b)ي طبقه
Maxi / ei+1 

  ≤  50000  ≤  5000  ≤  500  ≤  50  

  
  ي پارسنگدستگاه با وسيله       4-3-4
    ي ، به ازاء هر مقدار پارسنگ ، براي بار خالص اعمالاهاي دستگاه چند زينهترههاي مربوط به گسلزاما

  .شود مي
  
  ايمثال براي دستگاه چند زينه        4-3-5

  Y(a)ي هرد          kg 15  ،  5  ، 2  =  Max                                            : بيشينه ظرفيت 
  g 10 ،  2  ،  1  =  e:                                بندي بررسي ي درجهزينه

هاي گستره. دارد  Maxو يك  ي توزينيك گستره   kg 15 =  Max  تا   g20  =  Min  اين دستگاه از
  : توزين جزئي عبارتند از 
2000  =  1n          ،    g 1  =  1e             ،kg2  =  1Max         ،    g20  =  1Min     

2500  =  2n              ،g 2  =  2e          ،    kg5  =  2Max           ،kg 2  =  2Min     

1500  =  3n            ،g 10  =  3e             ،kg15  =  Max =  3Max           ،kg 5  =  3Min     

ر تصديق اوليه براي كاركرد خودكار به د) مراجعه شود  2-1- 5- 4به بند ) (  MPE( بيشينه خطاي مجاز 
  :شرح زير است 

              g 0/1 ±  =  MPE           آنگاه              1e 400  =  g 400 =  m                 به ازاء       
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              g 5/1 ±  =  MPE            آنگاه             1e 1600  =  g 1600 =  m               به ازاء      
    g 0/3 ±  =  MPE             آنگاه             2e 1050  =  g 2100 =  m             به ازاء       

              g 0/4 ±  =  MPE             آنگاه             2e 2125  =  g 4250 =  m            به ازاء        
              g 0/15 ±  =  MPE           آنگاه             3e 510  =  g 5100 =  m                به ازاء      

              g 0/15 ±  =  MPE           آنگاه             3e 1500  =  g 15000 =  m          به ازاء        
است عني شود بدين مود محد  eتغيير در نشاندهي به علت برخي عوامل تأثيرگذار به كسر يا مضربي از هرگاه

در بار صفر يا نزديك به آن  ؛با توجه به بار اعمال شده تعيين خواهد شد  eي ، اكه در يك دستگاه چند زينه
e  1برابر است باe .          
  
  ي نشانگر كمكيوسيله      4-4

   بندي متمايز ت درجهي نشانگر با تقسيماي نشانگر كمكي از قبيل وسيلههاي مجهز به وسيلهبراي دستگاه
  . عالمت اعشاري است  راست ي كمكي فقط مجاز به تعيين ارقام در سمتوسيله) مراجعه شود  1به شكل ( 
 
  

   5: آخرين رقم متمايز 
g 01/0  =  d     ياg 05/0  =  d    
g 1/0  =  e    

  
g 5  23.4  

  
 

   8: آخرين رقم متمايز 
g 01/0  =  d     ياg 02/0  =  d    
g 1/0  =  e    

  
g 8  23.4  

  
  بندي متمايزهايي از وسايل نشانگر با تقسيمات درجهمثال  - 1شكل    

  
  . شود استفادهاز وسايل نشانگر كمكي فقط بايد براي آزمون دستگاه ،  Y(b) و  Y(a)يطبقه هايدر دستگاه

  .وند ي نشانگر كمكي مجهز شي نبايد به وسيلهاهاي چند زينهدستگاه
    وسايل نشانگر كمكي محسوب ) مراجعه شود  2- 4-5و  2-9-2-3بندهاي زير به(  دهگستر نشانگر وسايل  -يادآوري 

         .شوند نمي
  
  بيشينه  خطاي مجاز        4-5
  كاركرد خودكار       4-5-1
  Xي هاي طبقهدستگاه       4-5-1-1
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اي چندين توزين متوالي يك بار خالص كه مقدار آن از مجاز بر متوسط )سيستماتيك (  بيشينه خطاي
آن باشد در  با تر يا برابر، كوچك Maxآن و از بيشينه ظرفيت ،  با تر يا برابر، بزرگ Minكمينه ظرفيت ، 

   .مشخص شده است  3جدول 
  Xي هاي طبقهمجاز براي دستگاه متوسط خطاي  بيشينه - 3جدول 

 

 eبندي بررسي ، ي درجه، برحسب زينه mبار خالص ، 

 بيشينه خطاي
مجاز براي  متوسط
ي هاي طبقهدستگاه

X 

XI XII  XIII  XIIII  
تصديق 
  اوليه

بررسي 
در حين 
  خدمت

50000  ≤ m  <0  5000 ≤ m  <0 500 ≤ m  <0 50  ≤ m  <0  e5/0±  e1 ±  
200000  ≤ m  <50000  20000 ≤ m  <5000 2000 ≤ m  <500 200  ≤ m  <50  e1 ±  e2 ±  
m  <200000  100000 ≤ m  <20000 10000 ≤ m  <2000  1000  ≤ m  <200  e5/1 ±  e3±  

  
در )  x(  رده يمشخصهضرب ضريب بايد از حاصل) خطاي تصادفي ( بيشينه انحراف استاندارد مجاز خطا 

  .به دست آيد  4مقادير تعيين شده در جدول 
 

  خطا ازبيشينه انحراف استاندارد مج - 4جدول 
 mمقدار جرم بار خالص ،

) g (  
براي ) يا گرم  mبرحسب درصدي از ( استاندارد مجاز بيشينه انحراف

  ) x(  = 1،  رده يمشخصه

  بررسي در حين خدمت تصديق اوليه
50  ≤ m   %48/0  %6/0  

100  ≤ m  <50  g24/0 g3/0  
200  ≤ m  <100   %24/0  %3/0  
300  ≤ m  <200  g48/0 g6/0  
500  ≤ m  <300   %16/0  %2/0  
1000  ≤ m  <500  g8/0 g0/1  
10000  ≤ m  <1000   %08/0  %1/0  
15000  ≤ m  <10000  g8 g10  
m  <15000   %053/0  %067/0  

-  )x  (هاي براي ردهXI  وXII تر باشد ؛بايد از يك كم  
-  )x  (هاي براي ردهXIII تر باشد ؛نبايد از يك بزرگ  
- ) x  (هاي براي ردهXIIII تر باشدبايد از يك بزرگ . 
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 Yي هاي طبقهدستگاه         4-5-1-2

تر ، بزرگ Minبيشينه خطاي مجاز در كاركرد خودكار دستگاه براي هر باري كه مقدار آن از كمينه ظرفيت ، 
  .مشخص شده است  5دول آن باشد در ج با تر يا برابر، كوچك Maxآن و از بيشينه ظرفيت ، با  يا برابر

  
 

  Yي هاي طبقهبيشينه  خطاي مجاز براي دستگاه - 5جدول 

 eبندي بررسي ، ي درجه، برحسب زينه mبار ، 

  بيشينه
خطاي مجاز براي  

ي هاي طبقهدستگاه
Y  *  

Y(I) Y(II)  Y(a)  Y(b)  
تصديق 
  اوليه

بررسي 
در حين 
  خدمت

50000  ≤ m  <0  5000 ≤ m  <0 500 ≤ m < 0 50  ≤ m  <0  e1 ±  e5/1 ±  
200000  ≤ m  <50000  20000 ≤ m  <5000 2000 ≤ m  <500 200  ≤ m  <50  e5/1 ±  e5/2 ±  
m  <200000  100000 ≤ m  <20000 10000 ≤ m  <2000  1000  ≤ m  <200  e2 ±  e5/3 ±  

 *MPE جيتال با  ي براي نشاندهي ديارود كه از وسيلههايي به كار ميبراي دستگاهe2/0≤ d  9-3-به زير بند الف( د نكناستفاده مي -
نيستند روش اجرايي مذكور در زير    e2/0≤ dي براي نشاندهي ديجيتال با  اهايي كه مجهز به وسيلهبراي دستگاه) . مراجعه شود  2-1

  .بايد اجرا شود  2-2- 9-3-بند الف
  

  :شود به شرح زير اعمال مي ، MPEشود ، اسبه ميمح مجزااگر مقدار وزن خالص از تفريق دو توزين 
  شوند ؛اگر دو توزين به طور جداگانه چاپ يا ثبت  مجزا ،فقط براي دو توزين  -
  . شود فقط براي مقدار وزن خالص ، اگر فقط وزن خالص چاپ  -
  
  ) ساكن ( كاركرد غيرخودكار        4-5-2

به كار ) ساكن ( و براي حالت توزين خودكار  باشدمي 3-4-3-4ف شده در زيربند حالت تعري هب مربوطاين زيربند  -يادآوري 
  .رود نمي

براي هر باري ) ساكن ( ر خودكاغيربيشينه خطاي مجاز در كاركرد  Yي و طبقه Xي هاي طبقهبراي دستگاه
 تر يا برابر، كوچك Maxآن و از بيشينه ظرفيت ،  با تر يا برابر، بزرگ Minكه مقدار آن از كمينه ظرفيت ، 

 .مشخص شده است   6در جدول  ، آن باشد با
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  Yو    X يهاي طبقهبيشينه  خطاي مجاز براي دستگاه - 6دول ج

 eبندي بررسي ، ي درجه، برحسب زينه mبار ، 

  بيشينه
خطاي مجاز براي  

ي هاي طبقهدستگاه
X    وY  

XI     وY(I)  XII     وY(II)  XIII     وY( a)  XIIII     وY(b)   تصديق
  اوليه

بررسي 
در حين 
  خدمت

50000  ≤ m  <0  5000 ≤ m  <0 500 ≤ m  <0 50  ≤ m  <0  e5/0±  e1 ±  
200000  ≤ m  <50000  20000 ≤ m  <5000 2000 ≤ m  <500 200  ≤ m  <50  e1 ±  e2 ±  
m  <200000  100000 ≤ m  <20000 10000 ≤ m  <2000  1000  ≤ m  <200  e5/1 ±  e3±  

  
  هاي عوامل تأثيرگذاربيشينه خطاي مجاز براي آزمون        4-6
 Xي هاي طبقهدستگاه      4-6-1

  :براي كاركرد خودكار 
  باشد ؛ و است ، براي تصديق اوليه تعيين شده 3گونه كه در جدول مجاز بايد همان متوسط بيشينه خطاي -
كه  4در مقادير جدول )  x(  رده يمشخصهضرب ضريب بايد از حاصل خطا بيشينه انحراف استاندارد مجاز -

  . شده است به دست آيد براي تصديق اوليه تعيين
براي تصديق اوليه  6گونه كه در جدول بيشينه خطاي مجاز بايد همان) ساكن ( براي كاركرد غير خودكار 

 .باشد  است ، تعيين شده

  
 Yي هاي طبقهدستگاه      4-6-2

براي تصديق اوليه  5مقداري كه در جدول  در كاركرد خودكار بيشينه خطاي مجاز براي هر بار بايد همان
  .باشد  است ، تعيين شده
براي  6مقداري كه در جدول  بيشينه خطاي مجاز براي هر بار بايد همان) ساكن ( خودكار غير در كاركرد

  .باشد  است ، تصديق اوليه تعيين شده
  
  گيريي اندازههايكا     4-7

  :گيري جرم بايد به شرح زير باشد يكاهاي مورد استفاده براي اندازه
  ؛)  ct( قيراط متريك  -
  ؛)  mg( گرم يميل -
  ؛)  g (گرم  -
  ؛)   kg(كيلوگرم  -
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  .  ) t (تن  -
ارد خاص ، از قبيل تجارت گيري ، در موممكن است به عنوان يك يكاي اندازه) يك قيراط  =g 2/0(  قيراط  -يادآوري 

  .هاي قيمتي مورد استفاده قرار گيرد سنگ
  
  اختالف مجاز بين نتايج         4-8
  تأثير بارگذاري دور از مركز         1- 4-8

هرگونه پذير باشد ، بيشينه خطاي مجاز براي امكان) بارگير ( ن بار از نواحي دور از مركز داداگر عبور 
هاي نبايد از حدود مشخص شده در قسمت )مراجعه شود  4- 4-8به زيربند ( بار  قرارگيري دور از مركز

  .تر شود بيش 5-4مرتبط در زيربند 
  
  چاپ سازگاري بين وسايل نشاندهي و         2- 4-8

ي نشاندهي يك دستگاه با كه توسط دو وسيله) مراجعه شود  2-3-3به زيربند ( اختالف بين نتايج توزين 
  :شود بايد به شرح زير باشد اعالم مي) بار ( سان براي يك جرم بندي يكي درجهزينه

  براي نشانگر ديجيتال و چاپگر صفر ؛  -
 . مقدار مطلق بيشينه خطاي مجاز تر يا مساويكمدر توزين خودكار با وسايل آنالوگ  -

  
  عوامل تأثيرگذار        4-9

  .شرايط آزمون در پيوست الف تعيين شده است 
  
  دما       4-9-1
  حدود دما       1- 4-9-1

شناختي هاي تشريحي دماي كاري خاصي مشخص نشده باشد دستگاه بايد خواص اندازهگذاريبا نشانه اگر
  :ي دمايي زير خفظ كند خود را در گستره

oC10−     تاoC40 +  

  
  ي خاصحدود دما        2- 4-9-1

هاي گذاريي دمايي خاصي كه با نشانهدر حدود گستره شناختي خود رايك دستگاه بايد خواص اندازه
  .اين حدود ممكن است براساس كاربرد دستگاه انتخاب شود . فظ كند حشوند تشريحي مشخص مي

  :زير باشد  به شرحبايد  هاگستره حدود اين حداقل
- oC5 ي هاي ردهبراي دستگاهXI  وY(I)  ؛  
- oC15 ي هاي ردهبراي دستگاهXII  وY(II) ؛  
- oC30  ي ديگرهادستگاه تمامبراي  .  
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  اثر دما بر نشاندهي بدون بار        3- 4-9-1
  و Y(I)و  XIي هاي ردهاختالف در دماي محيط براي دستگاه oC1به ازاي  به آننشاندهي صفر يا نزديك 

بندي ي درجهك زينهنبايد بيش از ي ، اي ديگرهدستگاه تماماختالف در دماي محيط براي  oC5به ازاي 
  .بررسي تغيير كند 

  
  ولتاژمنبع        4-9-2

ز يا ا) اگر فقط يك ولتاژ روي دستگاه مشخص شده باشد ( ،  Unomچنان چه ولتاژ منبع تغذيه از ولتاژ نامي ، 
الكترونيكي دستگاه  كه روي دستگاه مشخص شده است تغيير كند ،،  Umax، حد باال  و ، Uminحدپايين ، 

  :شناختي مرتبط را برآورده سازد هاي فني و اندازهيد الزامبا
  : ACبرق عمومي    -

  ؛  Umax × 10/1  حد باال برابر  و Umin × 85/0حد پايين برابر با  
دستگاه به طور كامل شارژ  كردتوان آن را در حين كاري كه ميباتري قابل شارژ شامل،  DCمنبع تغذيه   -

  :كرد 
ولتاژ باتري نو يا كامالً شارژ  Umax × 20/1  ) Umaxر با كمينه ولتاژ كاركرد ، حد باال برابر با حد پايين براب

  ؛) شود اي است كه از سوي سازنده مشخص ميشده
ها را توان آنهاي قابل شارژي كه در حين كاركرد دستگاه نميهاي غير قابل شارژ و باتريتغذيه با باتري -

  :شارژ كرد 
  ؛  Unomبرابر با كمينه ولتاژ كاركرد ، حد باال برابر با   حد پايين

  :ي اخودروهاي جاده V24يا  V12باتري   -
براي باتري (  V16، حد باال برابر با )  V24براي باتري (  V16يا )  V12براي باتري (  V9حد پايين برابر با 

V12 ( ياV32  ) براي باتريV24 . (  
را   تواند به طور عادي به كار خود ادامه دهدمي ، به طور خودكار قبل از خاموش شدن كه دستگاهي ترين ولتاژكم - يادآوري

  .كمينه ولتاژ كاركرد گويند  

تر از كمينه ولتاژ شوند به مقداري كمتغذيه مي DCهايي كه با باتري يا منبع چه ولتاژ در دستگاهچنان
دستگاه يا بايد به درستي به كار خود ادامه دهد يا هيچ كاركرد كه توسط سازنده مشخص شده است برسد ، 

  .را نشان ندهد  وزني مقدار
  
  كج كردن        4-9-3

در هنگام كج شدن  ، ي ترازساز و نشانگر تراز ندارندشوند و وسيلههايي كه در محل ثابتي نصب نميدستگاه
براي سازنده توسط  دار از قبل تعيين شده كهي مقبه اندازهيا ) در راستاي طولي و عرضي (  5%ي به اندازه

، ي كج شدن ي محدود كنندهوسيلهو  شودانتخاب مي ي كج شدني محدود كنندهدستگاه مجهز به وسيله
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هاي بايد الزام،  كنداز كاركرد دستگاه جلوگيري مي، تر كج شدن دستگاه از مقدار تعيين شده در هنگام بيش
  .ي را برآورده سازند شناختفني و اندازهمرتبط 

كج شدن يا تا  1% را با اين وسايل تا آني ترازساز و نشانگر تراز باشد بايد بتوان مجهز به وسيله وقتي دستگاه
براي مثال ، يك دايره يا يك عالمت توجه خوانا كه در قسمت ( ي واضح امقدار حدي كج شدن كه با نشانه

روي نشانگر مشخص ) كند ي نشانگر تراز ميو كاربر را متوجه گذاري شده استقابل رويت دستگاه نشانه
و است  براي كاربر بايد روي قسمتي از دستگاه كه به راحتي قابل رويت قبالً نشانگر تراز. شده ، تراز كرد 

  . ده باشدنصب ش  استتر حساس نسبت به كج شدن بيش
يا به در راستاي طولي و عرضي  10%ي اندازهاگر دستگاه همراه شده با خودرو يا نصب شده برروي آن به 

هاي فني و الزام ،ج شود شود كپاييني مقدار از قبل تعيين شده كه توسط سازنده انتخاب مي حدي اندازه
ي كج ي محدود كنندهدستگاه مجهز به وسيله اگر ، 3%؛ براي مثال  دشوبرآورده  بايد مرتبط شناختياندازه
   . كندكاركرد دستگاه جلوگيري ميازمقدار اين تر كج شدن از نگام بيشدر ه و است خودكار شدن

  
  پايداري پهنه       4-10

گيرد مقدار مطلق اختالف بين آزمون پايداري پهنه قرار مي تحت 7- ي كه دستگاه مطابق با زيربند الفوقت
  . تر شود شگيري نبايد از بيشينه خطاي پهنه بيخطاهاي به دست آمده براي هر دو اندازه

هاي عوامل تأثيرگذار براي باري نزديك بيشينه خطاي پهنه برابر است با نصف بيشينه خطاي مجاز در آزمون
  .ي ظرفيت به بيشينه

  
  كاركرد خودكار  آزمون برايچاپ  يانشاندهي        4-11

نظور اثبات انطباق با به م ، متوسط و انحراف استاندارد خطاخطاي جهت تعيين   Xيهاي طبقهدستگاه براي
يا چاپ / براي مثال ، نشاندهي و  ، تهيه شود 8- 1- 8بايد وسايل عملياتي مطابق با زيربند  4و  3هاي جدول
  . )يا اختالف بين جرم و مقدار اسمي تنظيم شده ( جرم 

برابر يا  ،  dبندي ، درجه يزينهبا  بايد   Xيهاي طبقهدستگاه يبندي كنندهدستهي وسيله در كاركرد عادي -يادآوري 
ها و انحراف استاندارد خطا در حين آزمون تصويب نوع و تصديق اوليه از آني متوسط كه در تعيين خطا مقداري از تركوچك

   .كار كند  ، شوداستفاده مي
 بايد ، 5جهت تعيين خطاي مختص هر توزين به منظور اثبات انطباق با جدول  Yيهاي طبقهدستگاه براي

  .تهيه شود  2-7- 1- 8وسايل عملياتي مطابق با زيربند 
  
  هاي فنيالزام       5
  مناسب براي استفاده        1- 5
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نظر كاركرد در  روشنوع باري كه قرار است توزين كند و بايد طوري طراحي شود كه براي  يك دستگاه
     تضمين شود كه ساخته شود تافي محكم ي كابايد به اندازه دستگاهاين .  مناسب باشد ، براي آن گرفته شده

  . شودميحفظ  آنشناختي هاي اندازهويژگي
   

  امنيت كاركرد         2- 5
  سوء استفاده        2-1- 5

  . سازدهايي باشد كه احتمال سوء استفاده را ميسر نبايد داراي ويژگي دستگاهيك 
  
  خرابي يا ناميزاني تصادفي        2-2- 5

 تواند كاركردمييد طوري ساخته شود كه خرابي يا ناميزاني تصادفي عناصر كنترل كننده كه يك دستگاه با
  .  دهدنرخ  ، ها، بدون آشكار شدن تأثير آن مختل كنددرست دستگاه را 

  
  تنظيم ديناميكي        2-3- 5

ه به وسايل يك دستگا ممكن است،  روي دستگاه توزين بار در حال حركت ديناميكي براي جبران تأثير
، نسبت به مقدار وزن  ي توزيندر سرتاسر گستره ممكن است اين وسايل. د شوتنظيم ديناميكي تجهيز 

ي اين وسايل در آن گستره و مطابق با دستورالعمل ، به شرطي كه در هنگام استفاده دكار كنن تنظيم شده ،
  .نكند  بيشينه خطاي مجاز افزايش پيداسازنده 

 ، يابدخطاي مجاز افزايش نمي در سرتا سر آن كه شودمي ياهگستر كه منجر به اميكيپس از تنظيم دين
العمل عكسگيرند گستره قرار مي از در خارجها ير آنمقادبارهايي كه دستگاه بايد به طور خودكار نسبت به 

  . چاپ شودايد نبمقدار وزن اين بارها  براي مثال ،مناسبي نشان دهد ، 
ايمن   6-2-5مطابق با زيربند  ( ها در دسترس كاربر قرار دارد كه وسايل تنظيم ديناميكي آنهايي دستگاه

بايد از امكاناتي برخوردار باشند كه به طور خودكار و پاك نشدني تمام تنظيمات ديناميكي را ) شوند نمي
  . شده را ارائه دهد هاي ثبت بايد بتواند داده اين دستگاه.  1ثبات وقايع ، ، براي مثالد نثبت كن

    
  هاكنترل كننده       2-4- 5

 طراحيها بايد طوري طراحي شوند كه در حالت عادي در وضعيتي غير از آن چه كه براي آن كنترل كننده
تمام كليدها بايد به . گيرد گونه نشاندهي صورت نميكه هيچ، اند قرار نگيرند ، مگر در حين عمليات شده

 .شوند  گذاريوضوح نشانه

  
  
  

1- Event logger 
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  ي كج شدني محدود كنندهوسيله        2-5- 5
در  تا ، دشو مجهز ي كج شدني محدود كنندهشود ممكن است به وسيلهدستگاهي كه روي خودرو نصب مي

كه توسط  ي اوليهاز مقدار از قبل تعيين شده  خودرو )در راستاي طولي و عرضي (  كج شدن تربيش هنگام
  . كندجلوگيري كاركرد دستگاه  از شود ،ميازنده تنظيم س
  
  سازيايمن        2-6- 5

هاي از قبل تنظيم شده كه ها ، پارامترهاي خاص وسيله و كنترل كنندهسازي اجزاء ، واسطبراي ايمن
تعيين  مليايمني الزم ممكن است در قوانين . ها ممنوع است بايد وسايلي تهيه شود دسترسي يا تنظيم آن

  .ممكن است ايمن نشوند ) يا پهنه ( وسايل تنظيم حساسيت  ، Y(I)و   XIي هاي ردهدر دستگاه. شود 
گيري تأثيرگذار باشند بايد شناختي دستگاه يا نتايج اندازهتوانند روي خواص اندازههايي كه مياز معرفي داده

  ) .مراجعه شود  4-2- 6يربند به ز( جلوگيري به عمل آيد براي مثال ، توسط واسط محافظ 
 ، افزاري مشابه ايمن كردتوان با كلمه عبور يا وسايل نرمهاي از قبل تنظيم شده را مياجزاء و كنترل كننده

، به طور خودكار آشكارسازي شوند ،  ايمن شده ها يا وظايفبه شرطي كه هرگونه دسترسي به كنترل كننده
مقدار آخرين نصب تأييد شده مطابق با  ، رهاي خاص وسيله به طور خودكاربا به روز كردن پارامت ، براي مثال

   . شودگذاري نشانه به طور ماندگار ، روي دستگاه 4-11-5  هاي زيربندالزام
 عمالً هرگونه تأثيرپذيري ،پس از ايمن شدن . ي تنظيم پهنه مجهز شود يك دستگاه ممكن است به وسيله

  .بايد غير ممكن باشد  طريق اين وسيلهاز  بيروني
  
  بندي كنندهدستهي وسيله       2-7- 5

شان به بايد به طور خودكار بارها را با توجه به مقدار جرم  Xي يك دستگاه طبقه بندي كنندهدستهي وسيله
  .   هاي مجزا تقسيم كند زيرگروه

  
  نشاندهي نتايج توزين        3- 5
  نشاندهي كيفيت       3-1- 5

ي عادي بايد قابل در شرايط استفاده) مراجعه شود  1- 10- 1- 3به زير بند ( هاي اوليه شاندهيخواندن ن
  :اطمينان ، آسان و بدون ابهام باشد به طوري كه 

  تر شود ؛بيش e2/0آنالوگ نبايد از  نشانگر عدم درستي كل در خواندن يك وسيله  -
سازند بايد اندازه ، شكل و وضوحي داشته باشند كه يها ، يكاها و عالئمي كه نشاندهي اوليه را مشكل  -

  .ها آسان شود خواندن آن
ي نتايج با پهلوي هم اي باشد كه ارقام تشكيل دهندهها بايد به گونهي چاپ آنها ، اعداد و  نحوهبنديدرجه

   ) . مراجعه شود  1- 2-4-3به زير بند ( ها ، قابل خواندن باشند ي آنقرار گرفتن ساده
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  شكل نشاندهي         5-3-2
  . شودد كه جرم برحسب آنها بيان ميننتايج توزين بايد شامل نام يا نماد يكايي باش

  . وزن ممكن است فقط از يك يكاي جرم استفاده شودمقدار براي هر نشاندهي 

   k10 × 5   يا  k10 × 1   ، k10 × 2  بايد ) مراجعه شود  2-3-3به زير بند (نتايج توزين  زينه درجه بندي
  .يك عدد صحيح مثبت ، منفي يا صفر است k، نماي  باشد شودمي برابر يكاهايي كه نتيجه برحسب آنها بيان

 بنـدي درجـه  يتوزين بايـد داراي زينـه   يوسايل نشاندهي، چاپ و توزين پارسنگ يك دستگاه در هر گستره
  . باشدبراي هر بار معين  سانيك

  . در منتهي اليه سمت راست نمايش دهد يك رقم را حداقل بايديك نشاندهي ديجيتال 

  ، حداقل يك رقم را در طوري كه نشاندهيه بايد با عالمت اعشاري از مقدار صحيح جدا شود ب كسريمقدار 
  . نشان دهدآن و بقيه رقم ها را در سمت راست  اعشاري سمت چپ عالمت

  . سمت راست بدون عالمت اعشاري نشان داده شودمقدار صفر ممكن است با يك صفر در منتهي اليه 

  .يكاي جرم بايد طوري انتخاب شود كه مقادير توزين بيش از يك صفر بي معني در سمت راست نداشته باشد
صفر بي معني مجاز است كه فقـط رقـم سـوم بعـد از عالمـت اعشـاري را        ، براي مقاديري با عالمت اعشاري

  . مشخص شده است باشد  7-4گونه كه در بند  يكاي جرم بايد همان . تشكيل دهد
  
  نشاندهي حدود          5-3-3

  . دنيا انتقال ده ذخيره، ، چاپ  را نشاندهي e9 + Maxتر از نبايد مقاديري بزرگ Yيهاي طبقهدستگاه
نه ي سـه برايـر بيشـي   مقـدار بيشـينه بعـالوه    يا e9 + Maxتر از نبايد مقاديري بزرگ Xيهاي طبقهدستگاه

، چـاپ ،   را نشاندهيتر است ، مشخص شده است ، هر كدام كه بزرگ 4انحراف استاندارد مجاز كه در جدول 
  . دنيا انتقال ده ذخيره

  
  نشاندهي و چاپ در كاركرد عادي         3-4- 5

اندهي يا نش ، eبندي بررسي ، ي درجهزينهبرابر با  يابا زينه بايد محصول مجزا هروزن   ، در كاركرد عادي
  . چاپ شود
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) يا نشاندهي ( و انحراف استاندارد خطا  متوسط )سيستماتيك (  يبندي نشاندهي يا چاپ خطاي درجهزينه
داشته  eبندي بررسي ، ي درجهتري  از زينهپذيري بزرگبراي چندين توزين متوالي بار ممكن است تفكيك

  .باشد 
  
   هاسازي دادهذخيرهو  ديجيتالي ، چاپ نشاندهيوسايل        4- 5

  .د نهاي زير نيز بايد اعمال شوالزام ، 4-3-5  تا 1-3- 5 هاي زيربندهاي الزام عالوه بر
  
  ي پايدار ترازمند      4-1- 5

  :است كه پايدار  وقتي دهند ، ترازمنديهايي كه توزين ساكن انجام ميبراي دستگاه
دو مقدار همسايگي را شده بيش از  سازييا ذخيره شده چاپ ها ، مقدار وزني دادهيا ذخيره/ در چاپ و  -

  ؛ و) مراجعه شود  3- 4-2- 3- 3به زيربند ( ها مقدار نهايي وزن باشد نشان ندهند و يكي از آن
،     ) چاپ (  3-4-5  هايبندزيروسيله مطابق با  كاركرد درستپارسنگ ،  عمليات صفر يا نشاندهيدر  -
توزين (  7- 6-5و ) صفرياب (  5-5-5، ) پايداري صفركن خودكار (  4-5-5،  )كنترل صفركن (  3- 5- 5

  .با درستي مربوطه به دست آمده باشد ) پارسنگ 
  .د نهر دو شرط بايد برآورده شو ، ي در ترازمنديااختالل پيوسته يا لحظه در صورت وقوع
ي براي ترازمندي پايدار تعيين   اانهدهند ، ضوابط جداگهايي كه توزين ديناميكي انجام ميبراي دستگاه

  .شود نمي
  
  ي نشانگر با نشاندهي گسترش يافتهوسيله        4-2- 5

  .ي نشانگر كمكي استفاده شود ي نشانگر با نشاندهي گسترش يافته نبايد در دستگاه مجهز به وسيلهاز وسيله
بندي ي درجهشود نشاندهي با زينهز ميي نشانگر با نشاندهي گسترش يافته مجهوقتي يك دستگاه به وسيله

  :پذير باشد فقط در موارد زير بايد امكان eتر از كوچك
  شود ؛ يامادامي كه روي كليدي خاص فشار داده مي -
  .ثانيه بعد از يك فرمان دستي  5تر از در مدت زماني كمحداقل   -

  .در هر حالت نبايد امكان چاپ كردن وجود داشته باشد 
  
  ي چاپوسيله        4-3- 5

متر ارتفاع حروف چاپ شده حداقل بايد دو ميلي. ي مورد نظر واضح و ماندگار باشد چاپ بايد براي استفاده
  .باشد 

را بايد در سمت راست مقدار يا در باالي ستون مقادير  آن استگيري نام يا نماد يكاي اندازه ، شامل اگر چاپ
  .چاپ كرد 
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  . انجام شودچاپي نبايد  ، نرسد 1- 4- 5ري مشخص شده در زيربند اگر دستگاه به پايدا
  
  هاي دادهي ذخيره كنندهوسيله         4-4- 5

ها ، چاپ ، انتقال دادهبراي مثال ، نشاندهي ،  (هاي بعدي ههاي اوليه ممكن است براي استفادنشاندهي
   در اين صورت. خارجي ذخيره شوند ي دستگاه يا روي يك دخيره كننده در حافظه) زدن و غيره جمع
يا / ي كافي در مقابل تغييرات خواسته يا ناخواسته در حين انتقال و هاي ذخيره شده بايد به اندازهداده

گيري سازي محافظت شوند و هم چنين بايد تمام اطالعات مرتبط كه براي بازسازي اندازهفرايند ذخيره
  .د نپيشين الزم است را داشته باش

هاي اوليه سازي نشاندهينرسد بايد از ذخيره 1- 4-5اگر دستگاه به پايداري مشخص شده در زيربند 
  .جلوگيري شود 

  
  نرم افزار         4-5- 5

افزار بدون شكسته شدن يير نرمغي باشد كه تاافزار مرتبط قانوني مورد استفاده در دستگاه بايد به گونهنرم
  . افزار را بتوان به طور خودكار با يك كد شناسه خبر داد گونه تغيير در نرمپذير نباشد يا هرامكان پلمب
آثار . ي كافي در مقابل حوادث يا تغييرات عمدي محافظت شود افزار مرتبط قانوني بايد به اندازهنرم

رتبط افزار مدر نرم بعدي رسمي بازرسييا خراب كاري بايد تا تصديق يا  1مداخالتي چون تغيير ، آپلود
  .باقي بماند  قانوني

در . معرفي شود ) مراجعه شود  4-8-7-2- 3به زيربند ( ثابت ) افزار نرم( ي افزار بايد با يك شناسهنرم
ي شناختي دستگاه تأثيرگذار باشد اين شناسهتواند بر وظايف اندازهافزار ميمواردي كه هرگونه تغيير در نرم

  .قرار گيرد  مالكبايد  ثبت شده
  :دستگاه بايد شامل موارد زير باشد  تهيه شده برايافزار نرم مربوط به مستندات

 ،  كد منبع براي) ها ( افزار ، براي مثال ، تشريح بلوك دياگرام ، نوع رايانه شرحي از سيستم سخت -الف 

  افزار مرتبط قانوني ؛نرمافزار ، غيره و محيط نرم عمليات
  ؛ شودشناختي معرفي ميافزار نصب شده كه به عمليات مرتبط اندازهي نرميا شناسه شماره  -ب 
  ؛ ي مرتبطهاديالوگ وشرحي از  منوها  -پ 
  ؛)  2اثر مميزيسم  ، امضاء ، براي مثال چك(  سازوسايل ايمن  -ت 
  ؛ هاسازي دادهوسايل ذخيرهشرحي از   -ث 
  .ي راهنما كتابچه - ج
 
  

1- Upload 
2- Audit trail 
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  وسايل صفركن و صفرياب        5- 5
 داشته ي صفرياباما نبايد بيش از يك وسيله ، ي صفركن باشديك يا چند وسيله داراي دستگاه بايد يك

  :توانند اين وسايل مي. باشد 
  غيرخودكار ؛ -
  خودكار ؛ يانيم -
  .خودكار باشند  -
  
  ترين تأثيربيش        5-1- 5

  .را تغيير دهد  دستگاه نبايد بيشينه ظرفيت توزيني صفركن تأثير هر وسيله
ي چنين تأثير وسيلهظرفيت زيادتر شود ، هم يبيشينه 4%كل تأثير وسايل صفركن و صفرياب نبايد از 

  . فراتر رودظرفيت  يبيشينه 20%صفركن اوليه نبايد از 
ها نشان آزمون به شرطي كهرد توان استفاده كي صفركن اوليه ميي گستره براي وسيلهاز گسترش دهنده

 5- 4هاي بند دستگاه الزام ، شودجبران مي ي تعيين شدهدر گستره دهند براي هر باري كه توسط اين وسيله
را براي  9- 4و الزام بند  ي مجازرا براي اختالف خطا 8-4براي بيشينه خطاي مجاز ، الزام بند را  6-4 و

  .سازد عوامل تأثيرگذار برآورده مي

  
  درستي       5-2- 5

  .تر شود بيش e25/0ي توزين نبايد از بعد از صفركردن ، تأثير انحراف از صفر روي نتيجه
  
  كنترل وسايل صفركن        5-3- 5

ي تركيبي مانند تواند يك وسيلهي صفركن اوليه مجهز باشد يا نباشد ميچنانچه يك دستگاه به وسيله
  .داشته باشد  ، ندكنكار ميبا يك كليد  كه خودكارنيم ارسنگپ سازموازنه خودكار وصفركن نيم

ي ي صفركن بايد از كنترل وسيلهي پارسنگ دارد ، كنترل  وسيلهي صفركن و وسيلهاگر يك دستگاه وسيله
  .پارسنگ مجزا باشد 

  : كه خودكار فقط وقتي بايد عمل كندصفركن نيم ييك وسيله
  ؛) مراجعه شود  1- 4- 5به زيربند ( يدار باشد پا ترازمنديدستگاه در وضعيت  -
  . ه باشددشلغو  قبلمربوط به  هرعمل پارسنگاگر -

  .خودكار نبايد در حين كاركرد خودكار فعال باشند ي صفركن غيرخودكار يا نيموسيله
  
  ي صفركن خودكار پايداري وسيله       5-4- 5
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خودكار يا بعد از يك  ي توزينهر دوره كار از ي صفركن خودكار ممكن است به عنوان بخشييك وسيله
ي صفركن شرحي از كاركرد وسيله. عمل كند  ، كاركرد خودكار آغازدر  ريزي شدهي زماني برنامهبازه

  .ي تصويب نوع نوشته شود بايد در گواهينامه) ريزي برنامه ي زماني قابلبراي مثال ، بيشينه بازه(  خودكار
  : كار بايد به شرح زير عمل كند ي صفركن خودوسيله

  اجرا شود ؛ و ) مراجعه شود  1- 4-5به زيربند ( ي پايداري هفقط وقتي كه ضابط -
  .د گرداطمينان حاصل   e5/0به دفعات كافي از قرار گرفتن صفر در بين  -

غير ، ند كي توزين خودكار عمل ميهر دوره كار به عنوان بخشي ازي صفركن خودكار كه وسيله هنگامي
  .پذير باشد ي زماني ، نبايد امكانهافعال كردن اين وسيله يا تنظيم آن براي كاركردن در بازه

كند ، سازنده بايد بيشينه ميريزي شده عمل ي زماني برنامهصفركن خودكار بعد از بازه يوقتي كه وسيله
تر نشدن كه بيش ريشده نبايد از مقدا ريزيي زماني برنامهبيشينه بازه.  نمايدي زماني را مشخص بازه

  .كند زيادتر شود را تضمين مي) مراجعه شود  5- 5-به زيربند الف(  e5/0خطاي صفر از 

ممكن است بعد از توزين پارسنگ  ، براي صفركردن خودكار مقرر شده است  كه در باال ي زمانيبيشينه بازه
  .مجدداً شروع شود  ، يا پس از عمليات صفريابي

. ريزي واقعي بايد با توجه به شرايط واقعي كاركرد دستگاه تعيين شود ي زماني قابل برنامهيشينه بازهب
 آنبه طور خودكار صفر كند يا اين كه  شده دستگاه را  نيعيتيا بايد بعد از زمان  ، ي صفركن خودكاروسيله

 زمان مبين كند كه ارسالاطالعاتي  غير فعال نمايد كه عمل صفركردن مجدداً رخ دهد يا اين كه طوري را
  . استصفر  يبرقرار سررسيد

  
  ي صفريابوسيله        5-5- 5

  :بايد عمل كند كه  وقتي ي صفرياب فقطيك وسيله
معادل صفر ناخالص را نشان ) مراجعه شود  2- 2- 3-3به زيربند ( صفر يا يك مقدار خالص منفي ، نشانگر -

  دهد ؛
  شده باشد ؛ اجرا) مراجعه شود  1- 4-5يربند به ز( ي پايداري ضابطه -
  .د نباش تربيش s/e5/0مقدار تصحيح از   -

ي به اهتواند در گستري صفرياب ميشود ، وسيلهنشاندهي مي مقدار صفر پارسنگ بعد از عمل وقتي كه
  .بيشينه ظرفيت ، حول صفر واقعي عمل كند  4%ي اندازه

       به زيربندهاي.  است 5-5بند زيرهاي در اعمال الزاممهم ، اختالف ي نكته. ر كردن است صفريابي عمالً شبيه صف  -يادآوري 
صفرياب  داشتنكه صفركن خودكار دارند ،  كشمقطوع هايدستگاه تربراي بيش. مراجعه شود  9-10-2-3و  3-2-10-8-3

  . شوداستفاده نمي ، فريابتصحيح قابل اعمال به ص آهنگبيشينه از  ، براي صفركردن.  نيست مناسب
  ؛ شودفعال مي شده ريزيي زماني برنامهي توزين خودكار يا بعد از بازهدوره كارصفركن خودكار به عنوان بخشي از هر  -
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، بنابراين بايد تحت بيشينه ) اجرا شود  5-5-5وقتي كه شرايط زيربند ( صفرياب ممكن است به صورت پيوسته عمل كند  -
  .پيدا نكند  عاديقرار گيرد تا تداخلي با فرايند توزين )  s/e5/0 ( تصحيح آهنگ

  
  ي پارسنگ وسيله         6- 5
  بندي ي درجهزينه        6-1- 5

  .باشد معين  بندي دستگاه براي هر باري درجهي پارسنگ بايد برابر با زينهبندي وسيلهي درجهزينه
  
  درستي         6-2- 5

در . د شوبرقرار  e25/0تر يا مساوي كم يگ بايد اجازه دهد نشاندهي صفر با انحرافي پارسنيك وسيله
  .خواهد شد  eجايگزين   e1ياهاي چند زينهدستگاه

  
  ي كاركرد گستره        6-3- 5

نشان داده شده  اثرصفر يا باالي بيشينه  اثري باشد كه از آن نتوان در زير اي پارسنگ بايد به گونهوسيله
  .ستفاده كرد ا

  
  وضوح كاركرد        6-4- 5

در يك دستگاه با نشاندهي ديجيتال . ي پارسنگ بايد به وضوح روي دستگاه نشان داده شود كاركرد وسيله
در و "  N"  يا " NET" با نماد ) مراجعه شود  2- 2- 3-3به زير بند ( اين كار بايد با نشاندهي مقدار خالص 

  .انجام شود  " T" باعالمت ) مراجعه شود  3-2-3- 3به زير بند ( پارسنگ صورت كاربرد داشتن مقدار 
   .نيز نشان داده شود  " net "يا  " Net "ممكن است به صورت  " NET " - 1يادآوري 
) مراجعه شود  1-2-3-3به زير بند ( دهد مقدار ناخالص كه اجازه مي استاي مجهز اگر يك دستگاه به وسيله  - 2يادآوري

در زمان نمايش مقدار ناخالص بايد "  NET" ي پارسنگ نمايش داده شود ، نماد ي در زمان فعال بودن وسيلهاطور لحظه به
  .محو شود 

خودكار كه هر دو با يك ساز پارسنگ نيمي موازنهخودكار و وسيلهي تركيبي صفركن نيماين الزام براي دستگاه داراي وسيله
  . رودنميبكار  ، كنندكليد كار مي

هاي كامل به زبان رسمي كشوري كه دستگاه در آنجا استفاده توان با كلمهميرا "  T" و "  NET" نمادهاي 
  .نوشت  ، شودمي
  
  ي پارسنگ كاهشيوسيله        6-5- 5

ي توزين معلوم شود ، ي گسترهباقيمانده دهداجازه نميي پارسنگ كاهشي وقتي كه استفاده از وسيله
ي ظرفيت جلوگيري كند يا نشان دهد كه تر از بيشينهبايد از به كارگيري دستگاه در مقادير بزرگ ياوسيله

  .ظرفيت تكميل شده است 
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  ي ادستگاه چند گستره        6-6- 5
تر بزرگ يي توزين به گسترهگسترهتغيير ، يااگر در هنگام قرار داشتن بار روي يك دستگاه چند گستره

  . اثر كندتر نيز هاي بزرگگستره بر، عمل پارسنگ بايد شد پذير باامكان
  
  كاركرد وسايل پارسنگ       6-7- 5

 1- 4-5به زير بند ( پايداري  شرايطخودكار يا خودكار فقط وقتي بايد عمل كنند كه وسايل پارسنگ نيم
  . برقرار شده باشد) مراجعه شود 

  .عمل كند ، نبايد در حين كاركرد خودكار  خودكاري پارسنگ غير خودكار يا نيموسيلهيك 
  
  پارسنگ  سازموازنه وسايل تركيبي صفركن و        6-8- 5

 كنند ، الزامبا يك كليد كار مي ، خودكارپارسنگ نيم سازموازنه يخودكار و وسيلهي صفركن نيماگروسيله
درستي برقراري (  2- 6- 5بند رزيالزام  كاربرد داشتنو در صورت ) درستي صفركردن (  2- 5-5زيربند 

  .اعمال شود  يبراي هر بارالزم است ) پارسنگ 
   

  پارسنگ درپي پي كاركرد       6-9- 5
  .ي پارسنگ مجاز است يك وسيله كاركرد مكرر

مقادير وزن  ، در هنگام نشاندهي و چاپ ، كنندي پارسنگ در يك زمان عمل مياگر بيش از يك وسيله
  .ح مشخص شوند پارسنگ بايد به وضو

  
  چاپ نتايج توزين       6-10- 5
براي . د كري چاپ ابدون هيچ مشخصه توانرا مي) مراجعه شود  1-2-3- 3به زير بند ( مقادير وزن ناخالص  

  .  مجاز است"  B" يا "  G"  ، فقط استفاده از نماد بادن كرمشخص 
بدون مقادير ناخالص يا مقادير پارسنگ چاپ  )مراجعه شود  2- 2-3-3به زير بند ( اگر فقط مقادير خالص 

 .باشد "  N" نماد براي وزن خالص بايد . چاپ كرد  ، يامشخصه توان بدون استفاده ازها را ميآن ، شوندمي
به كار هر دو با يك كليد شروع  ، خودكارساز پارسنگ نيمخودكار و موازنهوقتي كه صفركن نيم هم چنين

  .د كراعمال  ين شرايط راتوان امي كنند ،مي
ي اي يا يك دستگاه چند زينهاتوسط يك دستگاه چند گستره ، چه مقادير ناخالص ، خالص يا پارسنگچنان

مربوط      )جزئي (  ي توزينگستره كه بهها با نمادي خاص نيازي به مشخص كردن آن ، شودتعيين مي
  . نيست ، شودمي

شوند ، حداقل بايد مقادير چاپ ميمربوط به آن يا پارسنگ / ر ناخالص و اگر مقادير خالص همراه با مقادي
  . مشخص كرد "  T" و "  N" خالص و پارسنگ را به ترتيب با نمادهاي 
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هاي كامل به زبان رسمي كشوري كه دستگاه در را با كلمه Tو   G  ،B    ،Nتوان نمادهاي حال ميبا اين
  .كرد شود ، جايگزين آنجا استفاده مي

   د ، نگردشوند و به طور جداگانه چاپ مياگر مقادير خالص و پارسنگ با وسايل پارسنگ متفاوت تعيين مي
  . ها را بايد به طور مناسبي مشخص كرد آن
  
  شده عييني پارسنگ از قبل توسيله        7- 5
  بندي ي درجهزينه       7-1- 5

تر يا مساوي ، بايد كوچك dTشده ،  تعيينپارسنگ از قبل  بنديي درجهزينه Xي هاي طبقهدر دستگاه
   . ، دستگاه باشد eبندي بررسي ، ي درجهزينه

ي     ، بايد برابر با زينه dTشده ،  عيينبندي پارسنگ از قبل تي درجهزينه Yي هاي طبقهدر دستگاه
  .شود  ، دستگاه باشد ، يا به طور خودكار به آن گرد d،  واقعيبندي درجه

) مراجعه شود  1-4-2-3- 3به زير بند ( شده  تعييني مقدار پارسنگ از قبل ادر يك دستگاه چند گستره
تر منتقل بندي بررسي بزرگي درجهي توزين ديگر با زينهي توزين به گسترهاز يك گستره تواندفقط مي

 در يك دستگاه. تر گرد شود ي بزرگبندي بررسي درجهمقدار آن بايد به مقدار زينهشود ، در اين صورت 
، به  e1بندي بررسي  ، ي درجهترين زينهشده بايد  با كوچك تعييني مقدار پارسنگ از قبل اچند زينه

مقدار خالص . تر شود بيش Max1شده نبايد از  تعييندستگاه معرفي شود و بيشينه مقدار پارسنگ از قبل 
      يشود بايد به زينهكه نشاندهي يا چاپ مي) مراجعه شود  2-4-2- 3- 3به زير بند ( محاسبه شده 

  .گرد شود   ، بندي دستگاه ، مربوط به همان مقدار وزن خالصدرجه
  
  هاي كاركرد  حالت       7-2- 5

پارسنگ كار كند به شرطي  يوسيله تواند همراه با يك يا چندشده مي تعييني پارسنگ از قبل يك وسيله
  :كه 

  رعايت شود ؛)  پارسنگ درپيپي كاركرد(  9-6- 5زيربند م الزا -
ي پارسنگ بعد از كه هر وسيله مادامي نتوان فعاليت يك پارسنگ از قبل تعيين شده را اصالح يا لغو كرد ، -

  . شودبكار گرفته ميشده هنوز  تعيينعملكرد پارسنگ از قبل 
مقدار پارسنگ از فقط ه طور خودكار عمل كنند كه توانند بوقتي مي، شده  تعيينوسايل پارسنگ از قبل 

براي مثال ، توسط باركد ( د گردمشخص  شود ،گيري اندازه ي كه بايدبار به همراهشده به وضوح  تعيينقبل 
  ) .ي كانتينر شناسه

  
  نشاندهي كاركرد        7-3- 5
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نشاندهي مقدار پارسنگ از قبل .  رودبكار مي )وضوح كاركرد (  4-6- 5الزام زيربند  ، ي نشانگربراي وسيله
  .پذير باشد ي بايد امكاناحداقل براي لحظهشده  تعيين
  :را اعمال كنيد به شرطي كه  10-6-5زيربند الزام 

با همان  حداقلشده نيز  تعيينشود ، مقدار پارسنگ از قبل اگر مقدار خالص محاسبه شده ، چاپ مي -
  كيفيت چاپ شود ؛

را با  "  PT" توان نماد با اين حال مي . شودمي مشخص"  PT" شده با نماد  تعيينز قبل ر پارسنگ ادامق -
  .شود ، جايگزين كرد هاي كامل به زبان رسمي كشوري كه دستگاه در آنجا استفاده ميكلمه

  
  ي اي توزين در يك دستگاه چند گسترهانتخاب گستره        8- 5

  .نشان داده شود  وضوحايد به ب ، ي كه واقعاً فعال استاگستره
  
  انتخاب دستي        8-1- 5

  :ي توزين به شرح زير مجاز است انتخاب دستي گستره
  ؛بار تر براي هر مقدار بزرگ توزين يگسترهتر به ي توزين كوچكاز گستره -
صفر يا  ،و نشانگرتر وقتي كه باري روي بارگير نباشد كوچكتوزين  يگستره تر بهي توزين بزرگاز گستره -

قرار گيرد ، هر دو كار   e125/0±پارسنگ بايد لغو شود و صفر بين عمل ؛ مقدار خالص منفي را نشان دهد 
  .بايد به طور خودكار انجام شود 

  . بايد ممنوع شود ، در حين كاركرد خودكار ، ي توزينانتخاب دستي گستره
  
  انتخاب خودكار        8-2- 5

  :ي توزين به شرح زير مجاز است هتغيير خودكار گستر
  ظرفيتوقتي كه مقدار بار از بيشينه بعدي تر بزرگتوزين  يگستره تر بهي توزين كوچكاز گستره -

  تر شود ؛ي فعال بيشگستره
صفر يا مقدار  ،وقتي كه باري روي بارگير نباشد و نشانگر،  گستره ترينكوچك به تربزرگ يگستره فقط از -

قرار گيرد ، هر دو كار بايد به   e125/0±پارسنگ بايد لغو شود و صفر بين عمل نفي را نشان دهد ؛ خالص م
  .طور خودكار انجام شود 

  
  گيري باراندازه وسايل ر وبارگيرهاي مختلف ، وسايل انتقال با ، بين  براي انتخاب يوسايل        9- 5
  جبران تأثير بدون بار        9-1- 5

 در حاليا وسايل انتقال بار / بارگيرهاي مختلف و  را براي خاب بايد نابرابري تأثير بدون باري انتوسيله
  .جبران كند ، استفاده 
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  صفر كردن        9-2- 5
بايد ، گيري مختلف و بارگيرهاي متفاوت اندازه يسيلهو ي از چندينصفر كردن يك دستگاه با هر تركيب

  .پذير باشد امكان 5-5بند بدون ابهام و مطابق با ضوابط زير
  
  غير ممكن شدن توزين        9-3- 5

  .پذير باشد عمل توزين نبايد امكان ،وسايل انتخاب  در زمان استفاده از
  
  ي تركيبات مورد استفادهشناسه       9-4- 5

  .بايد به راحتي قابل تشخيص باشد  ، گيري بار و بارگيرهاي مورد استفادهتركيب وسايل اندازه
  
  قيمت  -وزن   يا  وزن  زندستگاه برچسب       10- 5

از . ي نمايشگر براي مقدار وزن داشته باشد قيمت حداقل بايد يك وسيله  -زن وزن يا وزن دستگاه برچسب
ن ، يكاي قيمت ، يوزتي براي مواردي از قبيل بازنگري حدود مقدار ابه طور لحظهاين وسيله ممكن است 

  .شده و اسامي كاالها استفاده شود  تعيينقبل مقادير پارسنگ از 
پذير  بايد امكان ، شده در حين كاركرد خودكار تعيينپارسنگ از قبل  و واحد بررسي مقادير واقعي قيمت

  .باشد 
  
  ي قيمت محاسبه       10-1- 5

يا چاپ  توسط دستگاه نشاندهيهر دو (  قابل پرداخت كه از حاصل ضرب مقدار وزن در قيمت واحد مبلغ
ي كه محاسبه را اوسيله.  ي قابل پرداخت گرد شودترين  زينهشود بايد به نزديكمحاسبه مي ) شوند مي

  .شود دهد بخشي از دستگاه محسوب ميانجام مي
سازگار قوانين ملي قابل اجرا در تجارت قابل پرداخت ، نماد پول و موقعيت نشاندهي بايد با  مبلغي زينه

  .باشند 
  :ت واحد بايد به شكل زير باشد قيم

g100  /  يا   ،قيمتkg  / شودميتعيين ، چه در قوانين ملي قابل اجرا در تجارت يا هر آن، قيمت .  
  
  جمع زدن       10-2- 5

جمع كند ، يا برچسب  قطعه كاغذيك يا چند را روي هاي قيمت يك دستگاه ممكن است مقادير وزن و داده
جبري حاصل جمع  برابر باجمع كل بايد . نماد مشخص شود  يك يا كلمهيك كل با  قدار، به شرطي كه م

  . باشدتمام مقادير چاپ شده 
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  چاپ كردن        10-3- 5
شود ، مقدار وزن ، قيمت واحد و مبلغ قابل پرداخت معامله توسط دستگاه محاسبه و چاپ مي مبلغوقتي كه 

  .بايد چاپ شوند 
 بليطسان نبايد دو بار روي هاي يكداده. د ني دستگاه ذخيره شوز چاپ در حافظهها ممكن است قبل اداده

  .يا برچسب چاپ شوند 
  .پذير باشد تر از كمينه ظرفيت نبايد امكانچاپ مقادير كم

  
  هاي تشريحينشانه        11- 5

ي چاپ يا وسيله/ م و براي هر موقعيتي كه در آنجا نشانگر جر هاي همراه شده ، بايدماجولها و دستگاه
  .  ندنها ممكن است با قوانين ملي تغيير ك، اين نشانه باشند شتهرا داهاي زير نشانه،  وجود دارد 

  
 به شكل كامل  گذارينشانه        11-1- 5
  ي سازنده نام يا عالمت شناسه  -
 ) مقتضيدر صورت ( ي وارد كننده نام يا عالمت شناسه  -
  نوع دستگاه  يمشخصه شماره سريال و  -
  .......  بار /  minيكا  يا  /  min                :به شكل )  مقتضيدر صورت ( بيشينه آهنگ كاركرد   -
  .......   s  /mيا    min  /m              :  به شكل )  مقتضيدر صورت ( سيستم انتقال بار بيشينه سرعت   -
  ....... V         :به شكل  تغذيه ولتاژ منبع  -
  ....... Hz      :به شكل  تغذيه فركانس منبع  -
  ...... kPa         :      به شكل ) مقتضي در صورت (  هيدروليك/  فشار نيوماتيك -
  )مقتضي در صورت ( ي تنظيم نقطهمربوط به  تنظيم يگستره -
   ±....    g يا   ي تنظيممقدار نقطه درصدي از   :                                                          به شكل  
      ) نباشد   + oC40تا    −oC10ي دما  وقتي كه گستره( ي دما گستره  -

  ) مقتضي در صورت( افزار ي نرمشناسه  -
  
   گذاري با كدنشانه        11-2- 5
        عالمت تصويب نوع   -
   Y(a)يا   XI)  5/0( براي مثال ،   ، ي درستيردهنمايش  -
    … = e    : بندي بررسي به شكل ي درجهزينه  -
   … = d    : بندي واقعي به شكل ي درجهزينه  -

   … = Max            :به شكل بيشينه ظرفيت   -
   … = Min         :به شكل  كمينه ظرفيت  -
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 T = +:              ........ به شكل بيشينه پارسنگ افزايشي  -

 T = –:              ........ به شكل شي كاهرسنگ بيشينه پا -

  
  تكميلي گذارينشانه        11-3- 5

كه گواهينامه  سيشنااندازه يادارهشود ممكن است از سوي ي خاصي كه از دستگاه ميبا توجه به استفاده
 )يخ ساخت تي ، تاركد امني: براي مثال ( ي تكميلي هاكند مقرر شود كه نشانهتصويب نوع را صادر مي

  . د نگذاري شوروي دستگاه نشانه ديگري
   هايگذاري، نشانه هابوط به آنها و شرايط توزين مردر تصديق اوليه ممكن است براي تعيين نوع بسته

  . الزام شود ) براي مثال ، محصوالت ( تري بيش
  
  هاي تشريحينمايش نشانه        11-4- 5

  .ي عادي خوانا باشد ها در شرايط استفادهماندگار و اندازه ، شكل و وضوح آنهاي تشريحي بايد نشانه
الملل سطح  بين هاي تصويري پذيرفته شده درهاي تشريحي بايد به زبان ملي يا با عالئم يا نشانهنشانه

  .شوند  نمايش داده
يا برچسب دائمي يا روي يك  دستگاه يا روي يك پالك خود ها بايد در محل كامالً قابل رويت ، روينشانه

اگر برداشتن پالك يا برچسب بدون تخريب آن . گذاري شوند نشانه، قسمت غير قابل برداشتن از دستگاه 
  .غير قابل كندن   عالمت كنترلي ايمن ساز استفاده شود ، براي مثال يك يپذير باشد بايد از وسيلهامكان

  .پذير باشد مگر اين كه بدون تخريب شدن نتوان آن را برداشت ها بايد امكانپالك حاوي نشانه پلمب كردن
فرمان دستي افزار يا زمان روي نمايشگري كه دائم با نرمبه طور هم ممكن است تشريحيهاي از طرفي نشانه

  : به شرطي كه  شودنمايش  شودكنترل مي
-  .... Max ، .... Min  ،e  ،d  ) اگرe ≠ d  ( ،X(x)  يا / وY(y)  حداقل بايد در يك مكان و به طور دائم روي

 مادامي كه دستگاه روشن است نمايش داده شوند ، يا نمايشگر يا نزديك به آن كه به وضوح قابل ديدن است
  ؛ ندشو نشاندهيتوزين ،  ينتيجهروي نمايشگر ) يا يكي پس از ديگري (  و هم زمانبه طور دائم 

  د ؛نشو ن دستي نمايش دادهبا فرماها ممكن است ساير نشانه  -
هاي بايد الزام شوندمحسوب مي) مراجعه شود  3- 8- 7-2-3به زيربند ( هايي كه پارامتر خاص وسيله نشانه -

  .را برآورده سازند  6- 2- 5مشخص شده در زيربند  نيايم
هاي شامل نشانه دستگاه حداقل بايد پالك ، شودمي استفادهافزار نرم كنترل شونده با گرنمايش كه از وقتي

  :زير باشد 
-  Max  ،Min  ،d  نبودندآنجا  اگر قبالً در،  باشند، بايد در نزديكي نمايشگر .  
  ؛ هاي مليمطابق با الزامنوع  عالمت تصويب  -
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  ؛ ي سريالشماره/ نوع /  ي سازندهنام يا عالمت شناسه  -
  ولتاژ منبع تغذيه ؛  -
  فركانس منبع تغذيه ؛  -
  هيدروليك  /نيو ماتيك  فشار  -
  
  هاي تصديقنشانه       12- 5
  موقعيت       1- 12- 5

  :  بايد چنين جايي.  داشته باشدهاي تصديق گذاري نشانهبراي نشانه جاييدستگاه بايد 
كرد ؛ جدا دستگاه از هانشانه ديدن آسيب بدونآن را ن نتوا كه باشد طوري  -
  مناسب باشد ؛ ، شناختي تغييركندن كه كيفيت اندازه،  بدون آ آسان گذارينشانه براي -
  .قابل رويت باشد  ، به طور عادي هنگام استفادهدستگاه در بدون نياز به حركت دادن   -
  
  نگهدارنده        2- 12- 5

در محل مشخص شده در باال ، داراي بايد ، ي تصديق داشته باشند هايي كه الزم است نشانهدستگاه
 نوع و روش پلمب كردن از سوي. د نباشاست بقاي آن  متضمن ي تصديق كهمخصوص نشانه ينگهدارنده

  .شود تعيين مي دولت
  
  هاي الكترونيكيهايي براي دستگاهالزام       6

  .هاي زير را نيز برآورده سازنددر بندهاي ديگر بايد الزاماعمال هاي قابل هاي الكترونيكي عالوه بر الزامدستگاه
  
  كليهاي الزام       6-1
  شرايط كاركرد اسمي         1- 6-1

از  هاآنهاي توزين الكترونيكي بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه در شرايط كاركرد اسمي خطاي دستگاه
  .تر نشود بيشبيشينه خطاي مجاز 

  
  گذارعوامل تأثير        2- 6-1

هاي فني و گيرا برآورده سازد ، عالوه بر آن بايد ويژه 9- 4هاي بند يك دستگاه توزين الكترونيكي بايد الزام
  .ي دما حفظ كند در حد بااليي گستره  85% شناختي را در رطوبت نسبي اندازه

ي هاي ردهباشد براي دستگاه  g1تر از كم  e، هم چنين اگر  Y(I) و   XIي  هاي ردهها براي دستگاهاين الزام –يادآوري 
XII   وY(II)  شود اعمال نمي.  

  
   اختالل        3- 6-1
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  :دهد يا هاي الكترونيكي بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه وقتي اختاللي رخ ميدستگاه
بين نشاندهي مقدار وزن ناشي از اختالل و نشاندهي بدون  اختالف ، يعنيدار رخ ندهد اشتباه معني  - الف 

    د ؛ ياتر نشوبيش e1از ) خطاي ذاتي ( اختالل 
دار روي نمايشگر نبايد با نمايش اشتباه معني . شودآن عمل  براساسسازي و دار آشكاراشتباه معني  -ب 

  .شود اشتباه گرفته شود هايي كه روي نمايشگر ظاهر ميساير پيغام
)  e1(  9-3-4-3ر زيربند مقدار تعيين شده دتر از اشتباهي برابر يا كم ، بدون توجه به مقدار خطاي نشاندهي  - يادآوري
  . مجاز است

  
  دوام        4- 6-1

ي در نظر گرفته شده براي دستگاه برآورده بايد براي استفاده 3-1-6و  2-1-6،  1-1- 6بندهاي زيرهاي الزام
     .شوند 

  
  ارزيابي انطباق        5- 6-1

چنين  ، ر پيوست الف قبول شودهاي مشخص شده ددستگاه الكترونيكي در امتحانات و آزمون اگر نوعي از
  . اندبرآورده شده 3-1-6تا  1-1-6بندهاي  زيرهاي شود كه الزامفرض مي

  
     دكاربر       6- 6-1

  : ممكن است به طور جداگانه براي موارد زير اعمال شود  3-1- 6بند زير اختالل مشخص شده در هايالزام
  يا / هد ؛ و به هر دليل كه رخ د، دار اشتباه معني  -الف 
  .هر قسمت از دستگاه الكترونيكي   -ب 

  .ي سازنده است به عهده 3- 1-6بند زيرقسمت الف يا ب از  براي اعمالانتخاب 
  
  هاي عملكردالزام        6-2
  نشاندهي آزمون      6-2-1

آزمون   ناتامكا داراي گاه دستگاه بايداگر نقص يك نشاندهنده باعث نشان دادن مقدار غلط شود ، آن
مربوط به  عالئم، براي مثال ،  شود باشدميي روشن شدن آغاز لحظهدر نشاندهي كه به طور خودكار 

ي راحت كاربر الزم است كه براي مشاهدهوضعيت فعال و غير فعال نشاندهنده بايد در مدت زمان كافي 
شوند ها آشكارسازي ميدر آن كه نواقص 1اين موضوع براي نمايشگرهاي غير سگمنتي. نمايش داده شوند 

  . و غيره ، نمايشگرهاي ماتريسي 2ياهكاربرد ندارد ، براي مثال ، نمايشگرهاي پرد
  

1- Non-segmented 
2-Screen-displays 
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   داربراساس اشتباه معني ن كرد عمل        6-2-2
يا به طور خودكار يك  غيرفعال شودشود دستگاه بايد به طور خودكار سازي ميآشكار يداروقتي اشتباه معني

العمل كاربر يا ناپديد شدن اشتباه بايد ادامه عالمت قابل ديدن يا شنيدن ارسال نمايد ، اين عالمت تا عكس
  .داشته باشد 

  
  مدت زمان گرم شدن         6-2-3

قال دهد ، هم چنين ي توزيني را نشاندهي يا انتيك دستگاه الكترونيكي نبايد در مدت زمان گرم شدن نتيجه
  . ممنوع شودعملكرد خودكار نيز بايد 

  
  واسط        6-2-4

به وسايل  را دستگاهها توان از طريق آنميهايي مجهز شود كه يك دستگاه الكترونيكي ممكن است به واسط
  . كرد وصل هاي ديگردستگاه جانبي يا

   گيري توسط وسايل جانبي هاي اندازهه و دادهشناختي يك دستگايك واسط نبايد اجازه دهد وظايف اندازه
  .قرار گيرند  ناروا هاي متصل يا اختالالت موثر بر واسط ، تحت تأثير، ساير دستگاه) براي مثال ، رايانه ( 

  .باشند   5هاي مرتبط و شرايط بند ايد مطابق با الزامبد نشوكارهايي كه از طريق واسط انجام يا شروع مي
هاي ديگر را دستگاهافزار كه كار تبادل داده بين دستگاه و وسايل جانبي يا مام وسايل مكانيكي ، الكتريكي و نرمت -يادآوري
  .شوند محسوب مي" واسط " دهند ، انجام مي

هايي افزاري يا دادههاي نرمها ، برنامهنبايد اين امكان وجود داشته باشد كه از طريق يك واسط ، دستورالعمل
  :د كه به موجب آن شوبه دستگاه معرفي ، ا درخواست شده خاص ي

ي توزين اشتباه ها را با يك نتيجهتوان آناند و ميد كه به وضوح تعريف نشدهاده شونهايي نمايش دداده -
  گرفت ؛

  . ي توزين ، پردازش يا ذخيره شوديك نشاندهي نادرست به عنوان نتيجه -
  .تنظيم را تغيير دهد  دستگاه را تنظيم كند يا عوامل -

. باشد سازي آن نمينيازي به ايمنكرد از طريق واسط اجرا يا شروع  تواننرا  در باال مذكورچه وظايف چنان
  .ايمن شوند   6- 2-5هاي ديگر بايد مطابق با زيربند واسط

 يابايد به گونه،  دشووصل ميگيرد هاي اين استاندارد قرار ميجانبي كه تحت الزام ياواسط به وسيله اگر
هاي مرتبط را برآورده ي جانبي بتواند الزامكه وسيله انتقال دهدهاي اوليه را هاي مربوط به نشاندهيداده

  .سازد 
  
  شناختيهاي اندازهكنترل        7
  كليات        7-1
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  :د شامل موارد زير باش وسازگار  با قوانين ملي بايد ، شناختي دستگاهاندازه كنترل
  تصويب نوع ؛ -
  تصديق اوليه ؛ -
  ؛ ايتصديق دوره -
  .خدمت بازرسي در حين  - 

ي راهنما .د نشو انجام قانوني شناسيي اندازهاز سوي ادارهي منظمي ها بهتر است يك شكل و با برنامهآزمون
سازمان         D20]  6[ و  D19]  5[ انجام تصويب نوع و تصديق اوليه به ترتيب در مدارك بين المللي 

  .اند ارائه شده)  OIML( المللي اندازه شناسي قانوني بين
  
  تصويب نوع        7-2
  مستندات        7-2-1

  :حاوي اطالعات زير باشد  مستنداتيبراي تصويب نوع بايد شامل  درخواست
  شناختي دستگاه ؛هاي اندازهويژگي -
   هاي دستگاه ؛هاز مشخص يامجموعه -
  ح وظايف اجزاء و وسايل ؛شر -
  و ؛ عملكرد، شرح ساختار و ) در صورت مقتضي ( افزار نرم كلياشكال ، نمودارها و اطالعات  -
  .دهد طرح و ساختار دستگاه مطابق با الزام هاي اين استاندارد است يا چيز ديگري كه نشان مي مستندات -

اظهار  نياز به ها وجود ندارد ممكن استبراي آن آزموني افزار ، كهرمهايي مثل عمليات براساس نپيروي از الزام -يادآوري
 براي  6-2-5زيربند هاي مشروح در الزام و هاواسطبراي  4-2-6مشروح در زيربند  هايالزامبراي مثال ، (  باشد ي سازندهويژه
  ) . برقراري و تنظيم عمليات ي عبور جهت دسترسي به پارامترهاي خاص وسيله وكلمه

  
  كليهاي الزام        7-2-2

نجام گيرد ، در شرايط عادي شود اكه به عنوان معرف نوع  ارائه مي دستگاه يا چند ارزيابي نوع بايد روي يك
    اگر كارائي دستگاه در كاركرد خاص يا در بكارگيري ويژه ، متأثر . تر شود بيش ،اين تعداد نبايد از سه 

 دستگاه  حداقل يكمحل نصب را بپذيرد ،  واند شرايطي غير از شرايط كاركرد درتشود و دستگاه نميمي
   هايبايد به شكلي كه براي آزمون نيز دستگاه حداقل يك. شود نصب  به طور كامل در محل مناسببايد 
    بندرزيهاي مشخص شده در ارزيابي بايد شامل آزمون. ارائه شود  است ، سازي در آزمايشگاه مناسبشبيه

  . باشد  3- 2- 7
  
  ارزيابي نوع          7-2-3

  :با موارد زير آن را بايد مورد آزمون قرار داد  ارائه شده بايد بررسي شوند و جهت انطباق دستگاه مستندات
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تصديق  براي 5- 4مشخص شده در زيربند  بيشينه خطاي مجازبه  با توجه،  4شناختي بند هاي اندازهالزام -
سازنده مشخص  يا بارهاي آزموني كه از سوي 1-3-1- 8ستفاده از بارهاي آزمون مذكور در زيربند و ااوليه 
  د ؛شومي

  ؛ 5بند فني هاي الزام -
  .كاربرد ، در صورت  هاي الكترونيكيبراي دستگاه 6هاي بند الزام -

  :بايد شناسي ي اندازهاداره
  نباشد ؛ وسايل غير ضرورييازي به ها را هدايت كند كه ني انجام آزمونابه گونه -
ها براي تصديق اوليه نيز مورد ارزيابي قرار گيرند ، وقتي همان دستگاه قرار اجازه دهد نتايج اين آزمون -

  گيرد ؛ است مورد تصديق قرار 
مورد استفاده ) ساكن ( براي كاركرد غير خودكار  2-5- 4بند زيروقتي يك دستگاه مطابق با  بررسي كند -
:  6589-1ي در استاندارد ملي ايران شماره مشخص شده  ، توزين كارائيهاي آزمون الزام ، گيردرار ميق

  .سازد را برآورده مي 1389سال 
  
  كردكار هايآزمون        7-2-3-1
  :ها را بايد به شرح زير انجام داد زمونآ
  ؛) مراجعه شود  11- 5به زيربند ( هاي تشريحي مطابق با نشانه -
  گيري كه دستگاه قرار است در آن شرايط استفاده شود ؛تحت شرايط عادي بهره -
  . 8هاي آزمون بند مطابق با روش -

ي ممكن است مقرر نمايد كه بارهاي آزمون ، تجهيزات و افراد آزمون كننده از سوي سشنامسئول اندازه
  .متقاضي تأمين شود 

 ناسيشاندازه هاي آزمون اداراتها ، دادهتقاضي بدون تكرار آزمونتواند با توافق مي ميسشنامسئول اندازه
  .را بپذيرد  ديگر
   .د شوناعمال  4از بند هاي مرتبط بايد مطابق با بخش هاي درستيالزام

  
  هاي فنيها براي انطباق با الزامها و آزمونبررسي         7-2-3-2

بايد روي  2-5در زيربند  مشخص شده،  هاي ايمني كاركردمارزيابي انطباق با الزا يهاها و آزمونبررسي
  .  دشودستگاه كامل انجام 

  
  هاي عوامل تأثيرگذارآزمون         7-2-3-3

را بايد روي دستگاه كامل يا  و در پيوست الف مشخص شده 5-4-8كه در زيربند هاي عوامل تأثيرگذارآزمون
  :، به شرح زير انجام داد شده  سازيشبيه



53  
 

  ها ؛، تمام دستگاه 9-4بند  -
  . هاي الكترونيكيدستگاه ، 6بند  -
  
  تسهيم خطا ها         7-2-3-4

هاي زير گيرند  الزامهاي يك دستگاه يا يك سيستم به طور جداگانه مورد آزمون قرار ميماجولوقتي كه 
  .شوند اعمال مي

، از  pi،  كسري شود برابر است باتحان ميكه به طور جداگانه ام ماجولبه يك  اعمالحدود خطاي قابل 
مشخص  5-4گونه كه در زيربند ، همان بيشينه خطاي مجاز يا تغييرات مجاز در نشاندهي يك دستگاه كامل

ي دارندهبري درستي دستگاه كامل كه درهمان رده بايد با حداقل ، اين كسرها ماجولبراي هر  . شده است 
  . د شوناست تعيين  ماجول

  :، بايد در معادله زير صدق كنند   piين كسرها ، ا
  

P1
2 + P2

2 + P3
2 + … ≤ ١ 

 
انتخاب و با احتساب شرايط زير با آزموني مناسب مورد بررسي قرار   ماجولي بايد توسط سازنده  piكسر 
  :گيرد 

  صفر شود ؛ برابر ، ممكن است  piبراي وسايل ديجيتال ،  -
  ، ممكن است برابر يك شود ؛  piهاي توزين ، ماجولبراي  -
شود ،  3/0تر از و كم 8/0تر از ، نبايد بيش  pi) هاي ديجيتال از جمله لودسل( هاي ديگرماجولبراي تمام  -

  . سهيم هستند ، در تأثيرگذاري بر موضوع ماجولوقتي بيش از يك 
ي هاي استاندارد ملي ايران شمارهزامديگر مطابق با ال هايماجولشناختي يك لودسل يا هاي اندازهاگر ويژگي

از  ، در صورت درخواست متقاضي ، يا هر استاندارد قابل اجراي ديگر ارزيابي شده باشند 1382سال:  6635
  .ارزيابي نوع استفاده شود  تأييد آن ارزيابي بايد در

  
  محل آزمون        7-2-4

  :هاي زير مورد آزمون قرار گيرند ست در مكانشوند ممكن اكه براي تصويب نوع ارائه ميي هايدستگاه
  شناسي ؛ي اندازهاداره هاي پيشنهاد شده با رأي محلدر  -
  .شناسي و متقاضي ي اندازهدر هر محل مناسب ديگر بر اساس توافق اداره -
  
  ي تصويب نوع و تعيين ردهگواهينامه        7-2-5
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 ي كهاردهاظهار شود ، بايد  Y(y) يا / و  X(x) مناسبدرستي  ) هاي ( ، رده ي تصويب نوع در گواهينامه
هر  براي شناختي در تصديق اوليههاي اندازهشود و سپس با انطباق الزامي تصويب نوع تعيين ميدر مرحله
  .د گردمي قطعي، دستگاه 

  
  تصديق اوليه          7-3
  كليهاي الزام        1- 7-3

و  3- 9- 4،  8-4تا  1-4شناختي زيربندهاي هاي اندازهالزام كرد تا تصديق شود كهها را بايد آزمون دستگاه
دستگاه در  و وقتي كهها طراحي شده براي نوع كااليي كه دستگاه براي آن 5هاي فني بند و الزام 10- 4

  . شوندبرآورده مي ، دشواستفاده ميگيري شرايط عادي بهره
به  ، مورد آزمون قرار داد، توان در حالت غيرخودكار دهند را ميمي هايي كه توزين ساكن انجامدستگاه

  . شودرعايت  5- 4- 8شرطي كه شرايط زيربند 
. انجام گيرد  شودميشناسي روي دستگاه كاملي كه در محل استفاده نصب ها بايد توسط مسئول اندازهآزمون

 يا حالت آزمون  انند حالتهمكاركرد توزين يا  تا ، نصب شود ، كه طراحي شده است يادستگاه بايد به گونه
  . باشدكاركرد عادي 

  
  هاآزمون       2- 7-3

  .د قرار داآزمون  ، مورد عادي كاركرد خودكار حالترا بايد در  دستگاه
  :ها را بايد به شرح زير انجام داد آزمون

  ؛) مراجعه شود  11- 5به زيربند ( هاي تشريحي مطابق با نشانه -
  شرايط اسمي ، كه قرار است دستگاه در آن شرايط استفاده شود ؛ تحت -
  . 2-3- 1- 8زيربند مشخص شده در و با استفاده از بارهاي آزمون 1-8بند زيرهاي مذكور در مطابق با روش -

شناسي ممكن است مقرر نمايد كه بارهاي آزمون ، تجهيزات و افراد آزمون كننده از سوي مسئول اندازه
  .مين شود متقاضي تأ

  .د ناعمال شو 5-4بند زيرهاي مرتبط از هاي درستي بايد مطابق با بخشالزام
  
  هاآزمون انجام        3- 7-3

  :شناسي مسئول اندازه
  ي انجام دهد كه نيازي به تجهيزات غير ضروري نباشد ؛اها را به گونهبايد آزمون -
روي  1- 3-2-7مطابق با زيربند  ، براي ارزيابي نوعهايي كه قبالً ممكن است جهت تكرار نكردن آزمون -

  .هاي ارزيابي نوع در تصديق اوليه استفاده كند از نتايج آزمون ، دستگاه انجام شده است
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  ي درستيتعيين رده        4- 7-3
 Xي هاي طبقهدستگاه        4-1- 7-3

  :انجام دهد  X يهاي طبقهشناسي بايد موارد زير را براي دستگاهمسئول اندازه
ت مورد محصوال براي 1- 1- 5-4زيربند  مرتبط ازهاي درستي مطابق با قسمتي هاي ردهالزاماعمال  -الف 

  . ، در تصديق اوليه آزموندر  استفاده
  :تصديق كند كه   -ب 
در  هاي درستي تعيين شدهاند همانند ردهگذاري شدهنشانه 11-5هاي درستي كه مطابق با زيربند رده) 1

  باال هستند ؛ و
تر يا برابر با بزرگ،  شودميگذاري نشانه 11-5كه مطابق با زيربند  (x)ي درستي اختصاصي ضريب رده) 2

  .در باال است  در رديف الف تعيين شده (x)ضريب 
تر يا ايداري كمي تصويب نوع ممكن است به علت استفاده از بارهايي با پدست آمده در مرحلهبه درستي يرده  -يادآوري 

          زيربند هايتر بايد مطابق با ي درستي پاييندر اين حالت رده. ي تصديق اوليه به دست نيايد ابعاد متفاوت در مرحله
     ي تصويب نوع در مرحله كه چهر از  آنباالتي گذاري با ردهنشانه. گذاري شود نشانه  2-11-5  و 2-1-5-4يا  4-5-1-1
  .باشد مجاز نمي آمده است ، دست به
  
 Yي هاي طبقهدستگاه        4-2- 7-3

 ازهاي مناسب گذاري شده مطابق با قسمتي درستي نشانهرده را براي هاشناسي بايد الزاممسئول اندازه
  .اعمال كند  Yي هاي ردهدستگاه براي 2-1-5-4زيربند 

  
  ي اشناختي دورهكنترل اندازه        7-4
  ياتصديق دوره       7-4-1

  .انجام شود، مشخص شده است  3-7كه در زير بند ي بايد مطابق با همان ضوابط تصديق اوليه اتصديق دوره
  
  بررسي در حين خدمت         7-4-2

 مشخص شده است ، 3- 7زير بند  كه در ، بررسي در حين خدمت بايد مطابق با همان ضوابط تصديق اوليه
  .شود  اعمالدر حين خدمت بايد  ي مجازخطا بيشينهين تفاوت كه با ا ، انجام شود

  
  هاي آزمونروش        8
  كاركرد خودكار        8-1
  مقدار جرم بارهاي آزمون        8-1-1

  :بارهاي آزمون را بايد به شرح زير اعمال كرد 
  ؛ Maxو  Minبارهاي آزموني با مقادير نزديك به   -
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،  Maxو  Minبين  ) مراجعه شود  6- 2- 3-3به زيربند ( ادير نزديك به نقاط بحراني بارهاي آزموني با مق -
  .تر از مقادير نقاط بحراني باشند مقادير بارهاي آزمون نبايد بيش

يك از چهار  هر الزم شود براي، كاركرد تعيين شده براي دستگاه  آهنگممكن است براي دستيابي به بيشينه  -يادآوري
  .گيرد  اال ، بيش از يك بار آزمون مورد استفاده قرارمقدار نامي ب

  
  هاي آزمون تعداد توزين        8-1-2

هاي حداقل تعداد توزين متوالي كه بايد انجام شود تا خطاي متوسط و انحراف استاندارد خطا براي دستگاه
  . ه است مشخص شد 7در جدول ، تعيين شود  Yيهاي طبقه، يا خطاي مختص دستگاه Xي طبقه

  
  حداقل تعداد توزين متوالي - 7جدول 

  تعداد توزين آزمون بار  طبقه

X 

kg1≤ m  60  
kg10≤ m < kg1 30  
kg20≤ m < kg10 20  

m < kg20 10  
Y   آزمون براي هر بار 10حداقل  

ي تصويب نوع وش آزمون خاصي در گواهينامهمگر اين كه ر ، انجام شود Yي هاي طبقهتوزين بايد براي دستگاه 10 حداقل - يادآوري
  .مشخص شده باشد 

  
  انواع بار آزمون        8-1-3
  تصويب نوع        8-1-3-1

  :د ندر تصويب نوع بايد شرايط زير را داشته باشمورد استفاده بارهاي آزمون 
  ابعاد مناسب ؛ -
  ؛جرم  ثابت  -
  غيرمغناطيس ؛، غيرالكترواستاتيك ،  1رطوبت ناپذير جامد ، -
  . تماس نداشته باشدفلز  بافلز  -
  
  اي و بازرسي در حين خدمت تصديق اوليه ، تصديق دوره        8-1-3-2

  . ها مورد استفاده قرار گيرد بارهاي آزمون بايد هم نوع مصنوعاتي باشند كه قرار است دستگاه براي توزين آن
 
 
 
 
 

1- Non-hygroscopic 
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  آزمون  شرايط        8-1-4
توسط كاربر قابل  بار اگر سيستم انتقالهم چنين ي سرعت قرار داد و سيستم انتقال بار را بايد در بيشينه

اگر سرعت به محصول . ي كاركرد تنظيم كرد ي گسترهآن را بايد براي سرعتي نزديك به ميانه، تنظيم باشد 
از پيش تعيين شده براي آن محصول تنظيم شود سيستم انتقال بار را بايد براي سرعت خاصي مربوط مي

 .كرد 

  .د شوصفر  ، بار معين يك ، دستگاه بايد برايآزمون در آغاز هر 
  
  دستگاه كنترل كننده        8-1-5

-1-8هاي زيربند كه الزام( ، يك دستگاه كنترل كننده  بار آزمونبراي تعيين مقدار واقعي قراردادي جرم هر 
دستگاه كنترل كننده ممكن است با دستگاه اصلي يكي . بايد در دسترس باشد )  كندرا برآورده مي 1- 5

  .باشد  ،غير از دستگاهي كه قرار است تحت آزمون قرار گيرد  يا خود يك دستگاه مجزا شود
  
  هاي كنترل كنندهدرستي دستگاه      1- 8-1-5

ر واقعي قراردادي جرم هر بار آزمون را بايد بتوان مقدا ، پارچهي مجزا يا يكدستگاه كنترل كننده توسط
براي  4و  3هاي حداقل با درستي يك سوم بيشينه خطاي مجاز مربوط به توزين خودكار كه در جدول

براي  5تر است ، و يك سوم بيشينه خطاي مجاز كه در جدول ، هر كدام كه كوچك Xي هاي طبقهدستگاه
  .رد تعيين ك است ، مشخص شده Yيهاي طبقهدستگاه

  
  مقدار واقعي قراردادي جرم بار آزمون         8-1-6

ي مجزا يا يك پارچه ، در صورت لزوم مقدار واقعي قراردادي جرم هر بار آزمون بايد با دستگاه كنترل كننده
  .تعيين شود  ، شرح داده شده است 1-5-1-8گونه كه در زيربند همان

  
  توزينهر  ختصخطاي م        8-1-7
  Xي طبقه        8-1-7-1

 6- 1-8به زيربند ( خطاي مختص هر توزين بايد از اختالف بين مقدار واقعي قراردادي جرم هر بار آزمون 
  .تعيين شود ) مراجعه شود  8- 1- 8به زيربند ( و مقدار وزن نشان داده شده يا چاپ شده ) مراجعه شود 

  
  Yي طبقه        8-1-7-2

 6- 1-8به زيربند ( اختالف بين مقدار واقعي قراردادي جرم هر بار آزمون خطاي مختص هر توزين بايد از 
  .تعيين شود   و مقدار وزن نشان داده شده يا چاپ شده) مراجعه شود 

  :براي خنثي كردن تأثير خطاي گرد كردن در حين آزمون بايد يكي از موارد زير را مورد استفاده قرار داد 
  ؛) مراجعه شود  1- 2- 9- 3-به زيربند الف( باشد  e2/0تر يا مساوي كوچك ، بايد dبندي ، ي درجهزينه -
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  .انتخاب شود  2-2- 9- 3-جرم بار آزمون بايد با استفاده از روش اجرايي زيربند الف -
بدون توجه به اين كه . پذير باشد ثبت خطاي اختصاصي نبايد امكان 2-2-9- 3-در هنگام اجراي زيربند الف  -يادآوري 

، غير ممكن بودن ثبت خطاي  خيرگيرد يا قرار مي ، 5، مشخص شده در جدول  ه در حدود بيشينه خطاي مجازدستگا
  .كند اختصاصي كفايت مي

  
   Xي هاي طبقهدستگاه توسطوزن نشان داده شده         8-1-8

   ، مقادير وزن ، براي تعيين خطاي متوسط و انحراف استاندارد خطاي هر آزمون  Xي هاي طبقهدر دستگاه
ي به همين دليل زينه. بايد نشاندهي يا چاپ شوند ) يا اختالف بين مقدار وزن و مقدار نامي تنظيم شده ( 

تر بيش،  4جدول در حدود تعيين شده در  (x)ي رده ضريب مشخصهحاصلضرب  ، نبايد از dبندي ، درجه
  .شود 

شناسي تهيه مسئول اندازه بايد زير نظر سايل مورد نيازو 4و  3هاياز طرفي براي اثبات مطابقت با جدول
براي مثال ، وقتي كه امكانات مناسب براي انجام مستقيم اين محاسبات در دستگاه تحت آزمون وجود . د نشو

قرار بررسي مورد ها درستي آن ، به شرطي كه قبل از استفاده ، ها استفاده كردتوان از آنداشته باشد مي
- روش خاصي كه تصديق كند دستگاه الزام .ثبت شود  توزين هر داراجباري نيست كه مق حالتين در ا .گيرد

-بستگي به طراحي ويژه ، شود ، زيرا روش مورد استفادهسازد ارائه نميهاي مربوط به محاسبه را برآورده مي

ان ثابت كرد كه خطا شود بايد بتوميهر روشي كه استفاده  از با اين حال. ي دستگاه تحت آزمون دارد 
 هاي زيربندهاي ، فرمول شودمحاسبه ميبه درستي  مشخص شده است 1- 7- 1- 8همانگونه كه در زيربند 

حداقل بايد  روند ، اين مواردبه درستي بكار ميبراي انجام محاسبات در دستگاه  6-3- 4- 3و  3-5- 4- 3
تفاده بايد در جاي مناسبي در گزارش ارزيابي جزئيات روش مورد اس . شامل شوند نيز را بررسي با بار چندين

  . نوع نوشته شود 
  
  ) ساكن ( كاركرد غير خودكار        8-2
  استانداردهاي تصديق       1- 8-2

هاي مورد استفاده نبايد از يك سوم بيشينه خطاي مجاز كه در هاي آزمون استاندارد يا جرمخطاي وزنه
  .د شوتر بيش است ، مشخص شدهبراي بار  6جدول

  
  مقدار جرم بار آزمون        2- 8-2

  .اعمال كرد  است ، گونه كه در پيوست الف براي هر آزمون مشخص شدهبارهاي آزمون را بايد همان
  
  تعداد توزين        3- 8-2

  .ممكن است يك باشد ، آزمون  بار تعداد توزين براي هر
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  هاي آزمون نشاندهي وزنه       4- 8-2
  :به موارد زير باشد  مجهز دستگاه بايد ، )ساكن ( يرخودكار در كاركرد غ

  ي ساكن ؛ يا فعال براي وزنه دهينشان  -
  .شود مي اصالحي توزين سازي چرخهكه همواره با شبيه نوز دهينشان  -

 ييا بايد روش اجراي، باشد  e2/0تر يا مساوي ، بايد كوچك dبندي ، ي درجهزينه،  خطاهر براي تعيين 
  .د رگي قرار استفاده مورد 2- 10-3-الف  زيربند

  
  وضعيت امكانات تصحيح خودكار         8-3

براي هر آزمون در پيوست الف كه  چهوضعيت تنظيم ديناميكي و امكانات صفر كردن خودكار بايد همانند آن
  .باشد  است ، مشخص شده

  
  حالت كاركرد براي آزمون         8-4
  پايداري پهنه  آزمون       1- 8-4

بايد از يك . مورد آزمون قرار داد ) ساكن ( در آزمون پايداري پهنه ، دستگاه را بايد در كاركرد غير خودكار 
  .د كراستفاده  ، بار آزمون ساكن با مقداري نزديك به بيشينه ظرفيت

  
  آزمون اختالل        2- 8-4
هر آزمون را بايد با . مورد آزمون قرار داد ) ساكن ( ار در كاركرد غير خودكآزمون اختالل دستگاه را بايد  در

  .يك  بار آزمون كوچك ساكن انجام داد 
  
  آزمون گرم شدن       3- 8-4

بايد از يك بار آزمون ساكن با مقداري . انجام داد ) ساكن ( آزمون گرم شدن را بايد در كاركرد غير خودكار 
  .استفاده كرد  ، نزديك به بيشينه ظرفيت

  
  دور از مركز       4- 8-4

گذاري دور از مركز را بايد بار دهند تأثيرهايي كه در كاركرد خودكار ، توزين ديناميكي انجام ميبراي دستگاه
ي ظرفيت پارسنگ افزايشي ، در صورت كاربرد بعالوه ( Maxبا استفاده از بار آزموني معادل يك سوم 

اي انجام اين آزمون الزم است بخشي از سيستم انتقال بار ، يعني در كاركرد خودكار تعيين كرد ، بر) داشتن
راه مركز تا جلو راه مركز تا عقب مورد استفاده قرار گيرد ، اين آزمون را بايد با همان بار ، براي نيمهنيمه

  .سيستم انتقال بار تكرار كرد 
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د ، تأثير بارگذاري دور از مركز را بايد با دهنهايي كه در كاركرد خودكار ، توزين ساكن انجام ميبراي دستگاه
) ي ظرفيت پارسنگ افزايشي ، در صورت كاربرد داشتن بعالوه ( Maxاستفاده از بار آزموني معادل يك سوم 

 ، گيردساكن قرار مي ربع سيستم انتقال بار چهار و هر )مراجعه شود  2-7-5-به زيربند الف(  كه در مركز
   .تعيين كرد 
  n (/Max -  1(بايد باري معادل  ، است 4تربزرگ nگاه دارد و تكيه  nهي كه سيستم انتقال بار آندر دستگا

  .گاه اعمال شود به هر تكيه، ) ي ظرفيت پارسنگ افزايشي ، در صورت كاربرد داشتن بعالوه (
  
  هاي عوامل تأثيرگذار آزمون        5- 8-4

      هاي مختلف كاركرد ، به شرح زيرالزم است كه براي حالتعوامل تأثيرگذار ،  هايآزمون در انجام
   .گيري شود تصميم

) ساكن ( اند ممكن است در حالت غير خودكار هايي كه براي توزين مواد فله طراحي شدهتمام دستگاه
  .آزمون شوند 
د ممكن است در حالت غير شونانجام مي kg20تر يا برابر با هايي كه با استفاده از بارهاي بزرگتمام آزمون

  .انجام شوند ) ساكن ( خودكار 
كنند ، حالت را به صورت ديناميكي توزين مي مجزاي شدهاز قبل انباشت هايي كه بارهاي براي دستگاه

چه كه در پيوست الف براي هر آزمون مشخص شده هاي عوامل تأثيرگذار بايد همانند آنكاركرد براي آزمون
  .، باشد 

كنند ، حالت كاركرد توزين مي ساكنرا به صورت ي مجزا شده هاز قبل انباشتهايي كه بارهاي تگاهبراي دس
 چهيا آن مشخص شده چه كه در پيوست الف براي هر آزمونهاي عوامل تأثيرگذار بايد همانند آنبراي آزمون

   .باشد  شود ،گيري ميتصميم 1-5- 4- 8در زيربند  كه
  
  )ساكن ( براي آزمون غير خودكار   يابانتخ        1- 4-5- 8

به عنوان يك پيشنهاد متفاوت براي كاركرد خودكار در حين آزمون عامل تأثيرگذار ممكن است بارهاي 
  :اعمال كرد به شرطي كه ) ساكن ( آزمون ساكن را در كاركرد غير خودكار 

  توزين ساكن انجام دهد ؛ ، دستگاه در كاركرد عادي -
  ؛ و چشمگير نيستثابت شود كه خطاي تصادفي در كاركرد عادي  2-5-4- 8ون زيربند آزمانجام با  -
آن را بايد براي  ، شود انجام) ساكن ( كاركرد غير خودكار در حالت  آزمونشود گرفته مي وقتي كه تصميم -

 .نوشت  نيز اجرا كرد و در گزارش آزمون عوامل تأثيرگذارهاي تمام آزمون

  
 

  دهندهايي كه توزين ساكن انجام ميتعيين خطاي تصادفي براي دستگاه       5-2- 8-4
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،   خيرهاي عوامل تأثيرگذار استفاده كرد يا توان از بارهاي ساكن در آزمونمي ، براي اين كه مشخص شود
  : تصويب نوع انجام داد  هاي زير را قبل از آزمونبايد آزمون

  Minيبايد بارهايي به اندازه است ، مشخص شده 1-8بند زيركه در  گونهخودكار ، همان توزين هايآزمون -
در حالي كه سيستم انتقال بار براي بيشينه سرعت كاركرد تنظيم  ، گيريرا در شرايط عادي بهره Maxو 

  .تكرار كرد ي سرعت كاركرد ي گسترهد ، اين عمل را بايد براي سرعتي نزديك به ميانهكراعمال  ، شده است
شود اختالف بين نتايج چندين توزين ها نشان دهند كه براي هر باري كه انتخاب مينتايج اين آزمون اگر

براي همان بار در تصديق  6كه در جدول دستگاه مربوط به يك بار ، از مقدار مطلق بيشينه خطاي مجاز 
وامل تأثيرگذار استفاده هاي عتوان از بارهاي ساكن در آزمونتر نيست ، ميبيش ، اوليه مشخص شده است

  .كرد 
  
  هاي الكترونيكي بررسي و آزمون دستگاه        8-5

هاي هاي قابل اعمال اين استاندارد ، به ويژه الزامبا الزام هاي توزين الكترونيكيمطابقت داشتن دستگاه براي
  .گيرند مورد بررسي و آزمون قرار  بايد ها، دستگاه 6بند 

  
  يبررس        8-5-1

تا يك شماي كلي از طراحي و ساختار آن به ، يك دستگاه توزين الكترونيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد 
  .دست آيد 

  
  كاراييهاي آزمون       8-5-2

 ،  لزومي الكترونيكي ، در صورت براي تعيين كاركرد درست يك دستگاه توزين الكترونيكي يا يك وسيله
  .ت الف مورد آزمون قرار داد ها را بايد مطابق با پيوسآن

يا پيكربندي دستگاه براي آزمون /د ، به استثناي وقتي كه اندازه ودابايد روي دستگاه كامل انجام  را هاآزمون
در چنين مواردي وسايل الكترونيكي بايد مورد آزمون . مناسب نباشد  ، شدن به صورت يك دستگاه واحد

ي اجزاء اي انجام داد كه همهسازي شدها بايد روي دستگاه شبيهدر صورت امكان آزمون ر ،قرار گيرند 
عالوه بر آن يك دستگاه توزين كامالً  .شود را شامل  هستند بر نتايج توزين تاثيرگذاركه الكترونيكي سيستم 

   .فعال بايد مورد بررسي قرار گيرد 
سازي شبيه، ها كند را بايد در آزمونمي هاي الكترونيكي پيداديگر از بكارگيري واسط تجهيزقابليتي كه يك 

  .كرد 
  
  پايداري پهنه آزمون        8-5-3

  .انجام داد  7-الف بندند زيرهمان 10-4بند زيرهاي آزمون پايداري پهنه را بايد با اعمال الزام
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  پيوست الف
  )الزامي ( 

 خودكار  كشمقطوع هايدستگاه آزمون روش

  
  تصويب نوع براي رسيبر        1-الف 
   مستندات       1-1-الف 

افزار ، شرح فني و عملكردي از نرم كليها ، نمودارها ، اطالعات ها ، نقشهشامل عكس ( ارائه شده مستندات
ي راهنما را كتابچه. ها معلوم شود وسايل و غيره را بازبيني كنيد تا كافي و درست بودن آن ، ) اجزاء اصلي

  . كنيد بررسي
  

   مستنداتساختار با  يمقايسه       2-1-الف 
  .مطابقت دارند  مستنداتوسايل مختلف دستگاه را بررسي كنيد تا مطمئن شويد با 

  
  شناختي هاي اندازهگيويژه        3-1-الف 

هاي     گي، ويژه "الگوي گزارش آزمون  "اين استاندارد براساس چك ليست ارائه شده در قسمت دوم 
   .ي را يادداشت كنيد شناختاندازه

  
  هاي فني الزام       4-1-الف 

اين استاندارد قسمت دوم براساس چك ليست ارائه شده در  ، هاي فنيدستگاه را براي انطباق داشتن با الزام
  . قرار دهيدبررسي مورد   "الگوي گزارش آزمون  "
  

  عملكردهاي الزام       5-1-الف 
اين قسمت دوم در ، براساس چك ليست ارائه شده  عملكردهاي با الزام دستگاه را براي انطباق داشتن

  . قرار دهيدبررسي مورد   "الگوي گزارش آزمون  " استاندارد
  

  رسي براي تصديق اوليهبر        2-الف 
  مستنداتي ساختار با مقايسه      1-2-الف 

  . بررسي كنيد ، نوع تصويب شدهبراي انطباق داشتن با  را دستگاه
  

  هاي تشريحي نشانه       2-2-الف 
  "الگوي گزارش آزمون  "اين استاندارد دوم براساس چك ليست ارائه شده در قسمت  هاي تشريحي رانشانه
  . قرار دهيدبررسي مورد 
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  آزمون كليشرايط         3-الف 
  ولتاژ منبع تغذيه       1-3-الف

تر از مدت جازه دهيد دستگاه براي مدت زماني برابر يا بيشرا روشن كنيد و ا)  EUT( دستگاه تحت آزمون 
را   EUT ، هم چنين در حين آزمون،  روشن باقي بماند،  شودزمان گرم شدن كه از سوي سازنده تعيين مي

  . روشن نگه داريد
  

  كردنصفر        2-3-الف
كنيد ، در هيچ زماني در حين  را تا جايي كه ممكن است براي برقراري صفر تنظيم  EUTقبل از هر آزمون 

دهد و الزم است دستگاه دار رخ ميآزمون آن را مجدداً تنظيم نكنيد ، به استثناء وقتي كه اشتباه معني
  .مجدداً تنظيم شود 

  .باشد  است ، گونه كه براي هر آزمون تعيين شدهوضعيت وسايل صفركن خودكار بايد همان
  

  ديناميكي تنظيم       3-3-الف
  .مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود  ، هايم ديناميكي بايد قبل از شروع آزمونتنظ

اما بعد  را تكرار كرد ،تنظيم ديناميكي ، بار  مقدار توان براي هرهاي عوامل تأثيرگذار ميوع آزمونرقبل از ش
  .هاي عوامل تأثيرگذار اين كار نبايد تكرار شود از شروع آزمون
  . دهددار رخ هاي اختالل تكرار كرد مگر اين كه اشتباه معنيي را نبايد در حين آزمونتنظيم ديناميك

  بهتر آنگاه باشد ،كاليبراسيون  روش اجراييبخشي از  ديناميكي تنظيم فرايند ، ي توزيناگر براي كل گستره
  .تكرار نشود  قبل از آزمون بارهاي مختلف ،تنظيم ديناميكي  است

  
  بارهاي آزمون ساكن       4-3-الف

ي هايبراي ماشين 2- 6- زيربند الف مشخص شده در از بارهاي آزمون ساكن بايد در آزمون عوامل تأثيرگذار
در صورت  ، دهندهايي كه توزين ساكن انجام ميبراي ماشين .استفاده كرد  كنند ،را توزين مي مواد فله كه

شود انجام مي 2- 6-ني كه قبل از شروع آزمون زيربند الفاز جمله آزمو(  5- 4- 8برآورده شدن شرايط زيربند 
  .اختياري است از بارهاي آزمون ساكن  استفاده ، )
  

  دما        5-3-الف
بايد در  را هازمونآ،  3-2-6-الفآزمون رطوبت ، زيربند  و 1-2-6- زيربند الف دما ، به استثناي آزمون

 .مگر اين كه غير از اين مشخص شده باشد  داد ،اتاق انجام  محيطي با دماي يكنواخت ، معموالً دماي عادي
هاي دماهاي ثبت شده در طول آزمون بدون زيادتر شود كه اختالف بين كرانهدما وقتي يكنواخت فرض مي
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 ي دمايي دستگاه در ساعت ، از يك پنجم گستره oC5داشتن آهنگ تغييراتي بيش از نو   oC5 شدن از
   .تر نشود بيش
  .روي آن جمع نشود شبنمي كه هيچ  شود استفادهاه بايد طوري دستگ

  
  بازگشت به حالت اوليه        6-3-الف

ي كافي به حالت اجازه دهيد دستگاه به اندازه دبعد از هر آزمون و پيش از آن كه آزمون بعدي را شروع كني
  .اوليه برگردد 

  
  بارگذاري اوليه        7-3-الف

   2- 2-6-و  الف) مدت زمان گرم شدن  ( 2-5- هاي زيربند الفين ، به استثناي آزمونقبل از هر آزمون توز
  .شود  اوليه بارگذاري Max، دستگاه بايد تا ) بدون بار  نشاندهياثردما بر ( 
  

  ايدستگاه چند گستره        8-3-الف
  .د شوهر گستره به عنوان يك دستگاه مستقل آزمون  اصل بهتر استدر 
  

  ارزيابي خطا در كاركرد خودكار       9-3-الف
 Xي طبقه       1- 9-3-الف

     جهت تعيين متوسط خطا و انحراف استاندارد خطا ، بايد امكانات نشاندهي  Xي هاي طبقهبراي دستگاه
ا براي هر بار آزمون مهي) يا اختالف بين مقدار توزين و مقدار اسمي تنظيم شده ( يا چاپ مقادير توزين  / و

،  dبندي ، ي درجهزينهبا  2-1-8تعداد بار تعيين شده در زيربند  هر را بايد براي MPSDو  MPME .باشد 
  .د كرمحاسبه 

شرح داده  8-1- 8گونه كه در زيربند بايد امكانات ديگري همان 4و  3از طرفي براي اثبات مطابقت با جدول 
  .ي تهيه شود سشنازير نظر مسئول اندازه ، شده است

  
 Yي طبقه        2- 9-3-الف

   e2/0تر يا مساوي بندي كوچكي درجهنشاندهي با زينه        1-2- 9-3-الف
تر يا بندي واقعي كوچكي درجهزينه با اي براي نشاندهيمجهز به وسيله ديجيتال گرنشان بااگر يك دستگاه 

اي اگر از چنين وسيله. ا استفاده شود بايد براي تعيين خط وسيله از آن باشد ) e2/0 )  e2/0≤ d مساوي
  . بنويسيمآن را در گزارش آزمون  بهتر است شوداستفاده مي

  
   e2/0تر از بندي بزرگي درجهنشاندهي با زينه        2-2- 9-3-الف

  بندي واقعي ، ي درجهخطاي گرد كردن كه در هر نشاندهي ديجيتال وجود دارد را بايد حذف كرد ، اگر زينه
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d  از ،e2/0 اين كار را بايد با يكي از دو روش زير انجام داد .  استتر بزرگ:  

  :در صورت امكان جرم بار آزمون جهت حذف خطاي گرد كردن بايد به شرح زير انتخاب شود  - الف
  تا حدمقدار جرم بار آزمون را بايد  ، باشد) و غيره  e5/0  ،e5/2يا  (  e5/1اگر بيشينه خطاي مجاز برابر با  -

  ؛ بندي كامل انتخاب كردي درجهنزديك به زينه ممكن
  مقدار جرم بار آزمون را بايد تا حد، باشد ) و غيره  e0/2  ،e0/3يا  (  e0/1اگر بيشينه خطاي مجاز برابر با  -

  .انتخاب كرد  e5/0 ) يا منهاي( ي بندي كامل بعالوهي درجهنزديك به زينه ممكن

  :يا 
  به بيشينه خطاي مجاز مشخص e5/0گرد كردن خطا را بايد با اضافه كردن ، عملي نباشد  اگر روش الف) ب 

  .مورد بررسي قرار داد ،  5شده در جدول 
  

  )ساكن ( ارزيابي خطا در كاركرد غير خودكار         10-3-الف
   e2/0تر يا مساوي بندي كوچكي درجهنشاندهي با زينه       1- 10-3-الف

تر يا بندي واقعي كوچكي درجهاي براي نشاندهي با زينهه با نشانگر ديجيتال مجهز به وسيلهاگر يك دستگا
اي اگر از چنين وسيله. از آن وسيله بايد براي تعيين خطا استفاده شود  است ) e2/0 )  e2/0≤ dمساوي 

  .شود بهتر است آن را در گزارش آزمون بنويسيم استفاده مي
  

  گرد كردن  خطاي هاي استاندارد براي ارزيابياستفاده از وزنه        2- 10-3-الف
  براي ارزيابي خطا قبل از گرد شدن كليروش        1-2-10-3-الف 

توان از نقاطي كه نشاندهي مي است ، e ، هاآن بنديي درجههايي با نشاندهي ديجيتال كه زينهبراي دستگاه
يعني  ، بندي استفاده كردهاي درجهيابي بين زينهند براي درونكاز رقمي به رقم بعدي يا قبلي تغيير مي

  . به صورت زير تعيين كرد  قبل از گرد شدن نشاندهي دستگاه را
هايي به جرم كنيم ، سپس آن قدر وزنهداشت مي ، را ياد I، مقدار نشان داده شده ،  Lبراي يك بار معين ، 

e1/0 ي   ي يك زينهتا نشاندهي دستگاه بدون هيچ ابهامي به اندازهكنيم به طور متوالي به آن اضافه مي
موجب  دن ،شود پيش از گرد شكه به بارگير اضافه مي L∆بار افزايشي . )  e+ I ( بندي افزايش يابد درجه

 :خواهد شد ، مطابق با فرمول زير  Pنشاندهي 

P = I + 5/0  e − ∆L 
  :خطا قبل از گرد شدن عبارت است از 

  
E = P – L = I + 5/0  e − ∆L – L 
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با . دهد را نشان مي g1000بارگذاري و به موجب آن  kg1با بار    g5بندي درجه يدستگاهي با زينه: مثال 
تغيير  g1005به  g1000از   g5/1به طور متوالي ، نشاندهي پس از اضافه شدن  g5/0هاي اضافه كردن وزنه

  :فرمول باال خواهيم داشت با وارد كردن اين مقادير در . كند مي
P = ( 1000 + 5/2   – 5/1   ) g = 1001g 

   : ازاست  عبارت و خطا  g1001 با است برابر  بنابر اين نشاندهي واقعي قبل از گرد شدن
E = ( 1001 – 1000 ) g = +1g 

  
  تصحيح خطا در صفر        2-2-10-3-الف 

 Lبراي بار  را ، Eمقدار خطا ،  و بار صفر برايرا ،  Eo،  ي صفرمقدار خطا 1- 2- 10- 3-بند الفزيربه روش 
  .تعيين كنيد 

  :قبل از گرد شدن عبارت است از  ،  Ecخطاي تصحيح شده ، 
Ec = E – Eo  

  
گاه خطاي باشد آن +g5/0برابر بار صفر  برايخطاي محاسبه شده  1- 2- 10- 3-مثال بند الف دراگر : مثال 

  :تصحيح شده عبارت است از 
Ec = +1 – ( + 5/0  ) = + 5/0 g 

    
  ي آزمون برنامه        4-الف

  نوع  ارزيابي        1-4-الف 
 8، از روش آزمون بند  شوند عمالنوع ا ارزيابيبايد براي   7-تا الف 5-و الف 1-بندهاي الفمعموالً زير

  .استفاده كنيد 
  

  تصديق اوليه         2- 4-الف
مدت زمان (  2- 5- ، به استثناي زيربندهاي الف 5 -و  الف  2- بندهاي الفرزيهاي در تصديق اوليه بايد الزام

هايي كه روي خودرو نصب براي دستگاه .را اعمال كرد ) ي برقراري صفر گستره(  2-4-5- و الف) گرم شدن 
  .كرد اعمال بايد نيز را  8- 2- 6-زيربند الف شوندمي

   .باشد  2-3-1-8بند بايد مطابق با زير مورد استفاده نوع بار آزمون 
  

  شناختياندازه كارايي هايآزمون        5-الف
      كليات         1-5-الف
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   آزمون عملكرد استاندارد در كاركرد خودكار       1-1-5 -الف
  :آزمون را به شرح زير انجام دهيد 

كه در ) شود مي نصب استفاده در محل EUTاگر ( تمام تجهيزات اطراف آن  ور سيستم توزين خودكا) 1
  شوند را فعال كنيد ؛ي عادي دستگاه فعال ميهنگام استفاده

  ؛) مراجعه شود  4- 1- 8به زيربند ( سرعت انتقال بار را براي بيشينه سرعت كاركرد تنظيم كنيد ) 2
و  Maxو  Minشامل باري نزديك به  ، شوند ، چهار بار آزمونبه استثناي مواردي كه مشخص مي) 3

-8به زيربند (   Maxو  Minبين ) مراجعه شود  6- 2-3-3به زيربند (  ي بحرانينزديك به دو نقطه مقاديري
براي دستيابي به بيشينه سرعت . انتخاب كنيد  تر نشوند ، راها بيش، به شرطي كه از آن )مراجعه شود  1- 1

مقدار . الزم شود  ، آزمون اربچندين  ممكن است،  مذكور در باال آزمون براي هر يك از بارهاي ، كاركرد
را با استفاده از دستگاه كنترل  هر يك از بارهاي آزمون) مراجعه شود  6-1-8به زيربند ( قراردادي  واقعي

  ؛كنيد  تعيين) مراجعه شود  1- 5- 1-8به زيربند ( كننده 
تگي به جرم بار بس ، مشخص شده 2- 1-8گونه كه در زيربند همان ، هر بار آزمون براي دفعات توزين) 4

  ؛ آزمون دارد
ها را به طور خودكار توزين شوند ، تمام نشاندهي براي دفعات تعيين شدهكاري كنيد كه بارهاي آزمون ) 5

  :خطاي هر توزين را به شرح زير به دست آوريد . ثبت كنيد 
  ؛ Xي هاي طبقهبراي دستگاه 1- 7- 1-8مطابق با زيربند  -
  . Yي هاي طبقهبراي دستگاه 2- 7- 1-8مطابق با زيربند  -
مراجعه  6-3-4- 3به زيربند ( و انحراف استاندارد خطا ) مراجعه شود  5-3-4- 3به زيربند ( متوسط خطا )  6

هاي را براي دستگاه ي اختصاصييا خطا Xي هاي طبقهبراي دستگاه 8- 1- 8را مطابق با زيربند ) شود 
  .به دست آوريد  Yيطبقه
  :توان براي چندين آزمون متفاوت استفاده كرد ندارد را مياستاعملكرد  آزمون

  تنظيم ديناميكي ؛ -
  هاي توزين ديناميكي ؛دور از مركز براي دستگاه -
  دماهاي ساكن ؛ -
  تأثير دما روي نشاندهي بدون بار ؛ -
  تغييرات ولتاژ ؛ -
  .عملكرد هاي آزمون -
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  )ساكن  (ركرد غير خودكار كا برايآزمون كارايي توزين        2-1-5 -الف
، آزمون توزين زير را بايد در كاركرد غير ) مراجعه شود  2- 6-به زيربند الف( در حين آزمون عامل تأثيرگذار 

  . دنبرآورده شو 5- 4- 8در عوض كاركرد خودكار انجام داد ، به شرطي كه شرايط زيربند ) ساكن ( خودكار 
در هنگام تعيين خطاي . كنيد و سپس بارها را از آخر تا صفر برداريد اعمال  Maxبارهاي آزمون را از صفر تا 

بايد ، آزمون متفاوت  حداقل پنج بار،  هاي توزينو در ساير آزمون ، حداقل ده بار آزمون متفاوت ، اوليه ذاتي
خطاي نقاطي كه بيشينه  و مقاديري نزديك به Max  ،Minبارهاي آزمون انتخابي بايد شامل .  انتخاب شود

  .باشد ها ، از آنشدن تر بيش بدون،   كندمجاز تغيير مي
  .بايد به ترتيب به صورت افزايشي يا كاهشي انجام شود  بارگذاشتن يا برداشتن كه ، الزم به توضيح است 

. توانند فعال باشند مي، ها ، به استثناي آزمون دما وسايل صفركن يا صفرياب خودكار در حين انجام آزمون
  .شود تعيين مي 1- 2-10- 3-مطابق با زيربند الف، ي صفر ر اين صورت خطا در نقطهد
   

  تكميليآزمون توزين         3-1-5 -الف
 توزين تر است ، آزموني ظرفيت بزرگبيشينه 20%ي صفركن اوليه از ي وسيلههايي كه گسترهبراي دستگاه

  .ي صفر انجام داد ه عنوان نقطهتكميلي را بايد با استفاده از حد بااليي گستره ب
  

  مدت زمان گرم شدن         2-5-الف
در چه زماني بالفاصله بعد از روشن شدن دستگاه برقرار  شناختياندازه عملكرد كند كهاين آزمون بررسي مي

ري كند كه آيا تا رسيدن به نشاندهي پايدار از فعاليت خودكار دستگاه جلوگياين روش بررسي مي. شود مي
 30در  ) مراجعه شود  3-3- 6به زيربند (  شود كه خطاي صفر و خطاي پهنهچنين بررسي مي شود و هممي

صفريابي و برقراري صفر خودكار نبايد  .كنند هاي مرتبط را برآورده ميي اول كاركرد دستگاه ، الزامدقيقه
در اين حالت اين  .وزين خودكار باشد ي تانجام شود مگر اين كه برقراري صفر به عنوان بخشي از هر چرخه

  . گرددسازي شبيه ، يا بايد خود به خود انجام شود يا اين كه به عنوان بخشي از آزمون عمل
 ، مورد ي اول كاركرددقيقه سيدر دستگاه را  شناختيعملكرد اندازه يبرقرارتوان ميهاي ديگر نيز با روش

  . تصديق قرار داد
  .به مدت هشت ساعت قبل از آزمون از منبع تغذيه جدا كنيد دستگاه را حداقل )  1
  .در حالي كه  نشاندهي را تحت نظر داريد مجدداً دستگاه را به منبع تغذيه وصل و آن را روشن كنيد )  2
   شروع ، توزين خودكار) مراجعه شود  4- 2- 6به زير بند ( بررسي كنيد كه تا پايدار شدن نشاندهي )  3
  .شود مين

  .شود به محض پايدار شدن نشاندهي ، دستگاه را صفر كنيد ، اگر اين عمل به طور خودكار انجام نمي)  4
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خطاي صفر كردن (   E0I تعيين كنيد و آن را در ابتدا به عنوان 1-2- 10-3- صفر به روش الف را در خطا)  5
  .شود ، ثبت كنيد له تكرار مي، اگر اين مرح) خطاي برقراري صفر (   E0و سپس آن را به عنوان ) اوليه 

  2-2-10-3-و الف 1- 2- 10-3-خطا را به روش الف. را اعمال كنيد  Maxنزديك به  ساكن باريك )  6
  .تعيين كنيد 

   :بررسي كنيد كه )  7
  تر نشود ؛بيش) مراجعه شود  2- 5-5به زير بند ( e25/0، از   E0Iخطاي نشاندهي صفر ،  -

  .تر نشود بيشاست ،  تعيين شده براي تصديق اوليه 6جدولدر كه طاي مجاز خطاي پهنه از بيشينه خ -
  .دقيقه تكرار كنيد  30و  15،  5را بعد از   6و   5مراحل )  8
  : ي زماني بررسي كنيد كه بعد از هر فاصله)  9
  تر نشود ؛بيش pi  × e25/0از )  E0I  - E0  (صفرتغيير خطاي  -

  .تر نشود بيشاست ،  براي تصديق اوليه تعيين شده 6ي مجاز كه در جدولخطاي پهنه از بيشينه خطا -
  

  ي تنظيم ديناميكيگستره        3-5 -الف
  گستره       1-3-5 -الف

آنگاه ،  ي توزين محدود شده امكانات تنظيم ديناميكي وجود داشته باشدگستره) يا چند (  اگر براي يك
نزديك به حدود گستره ، حداقل براي يكي از مقادير نامي ي مقاديري آزمون توزين استاندارد را بايد برا

  .انجام داد  1-1-5-مشخص شده در زيربند الف
  

  خارج از گسترهكن قفل        2-3-5 -الف
آنگاه بايد  ، ي توزين محدود شده امكانات تنظيم ديناميكي وجود داشته باشدگستره) يا چند (  اگر براي يك

شود كه دستگاه در خارج از  تصديقاست  ، ها نزديك به ، اما خارج از گسترهكه مقدار آن ييبارها توزينبا 
  .گيرد كند و چاپي هم صورت نميي تعيين شده عمل نميگستره

  
  كردنصفر       4-5 -الف
  كردنصفر هايحالت       1-4-5 -الف

داده شود كه از طريق بخش مناسبي از است به دستگاه اجازه  ي صفركن خودكار الزموسيله براي آزمون
  .ي خودكار عمل نمايد ، سپس قبل از انجام آزمون دستگاه را متوقف كنيد چرخه

      در حالت كاركرد غير خودكار  هاي زيرگستره و درستي صفركن را بايد بعد از توقف دستگاه و اعمال بار 
  .، مورد آزمون قرار داد به بارگير ) ساكن ( 
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  ي صفركردنگستره       2-4-5 -الف
  صفركردن اوليه        1-2-4-5 -الف

  :ي مثبت گستره  -
يك بار آزمون روي بارگير قرار داده دستگاه را خاموش و سپس روشن . دستگاه را با بارگير خالي صفركنيد 

و روشن كردن ، پس از قرار دادن باري روي بارگير و خاموش  تااين فرايند را آن قدر ادامه دهيد . كنيد 
ي صفر كردن اوليه جزء مثبت گستره ، توان دوباره صفر كردبيشينه باري را كه مي. دستگاه ديگر صفر نشود 

  .   آيد به حساب مي
  :ي منفي گستره -
سپس در صورت امكان هر جزء غير . هر باري را كه روي بارگير قرار دارد برداشته و دستگاه را صفر كنيد ) 1

جرم  ، اگر در اين لحظه بتوان با خاموش و روشن كردن ، دستگاه را صفر كرد. گير را برداريد ضروري بار
  . شودميي صفركردن اوليه استفاده به عنوان بخش منفي گستره ضرورياجزاء غير 

ز ا هايي را روي قسمتينتوان دستگاه را صفر كرد ، وزن ، اگر با برداشته شدن هر جزء غير ضروري بارگير) 2
  .تا دستگاه دو باره صفر را نشان دهد  كند قرار دهيدبار را حس ميكه  ترازو

چه هنوز بتوان چنان. بعد از برداشتن هر وزنه دستگاه را خاموش و روشن كنيد . ها را برداريد سپس وزنه) 3
فر كردن ي صدستگاه را با خاموش و روشن كردن صفر كرد ، بيشينه بار برداشته شده بخش منفي گستره

  .آيد اوليه به حساب مي
ي منفي صفر كردن اوليه را آزمون كرد ، قبل دستگاه گستره بخشي ازاز طرفي اگر نتوان با برداشتن ) 4

كه بار آزموني  ( دستگاه ممكن است به طور موقت با اعمال بار آزموني مجدداً كاليبره شود) 3 يانجام مرحله
ي صفر كردن اوليه كه از مقدار مجاز بخش منفي گستره شود  بهتر است براي كاليبره كردن موقت اعمال مي

  . )تر باشد ، بزرگد آيميي مثبت به دست از طريق محاسبه نتايج  بخش گستره
ي ي صفر كردن اوليه را نتوان با اين روش آزمون كرد فقط بخش مثبت گسترهاگر بخش منفي گستره) 5

  .بررسي قرار گيرد صفر كردن اوليه الزم است مورد 
  .ي عادي سرهم و كاليبره كنيد مجدداً دستگاه را براي استفاده الذكرهاي فوقبعد از آزمون) 6

  .هاي مثبت و منفي مجموع بخش برابر است با ي صفر كردن اوليهگستره
  

  و غيرخودكارصفر كردن نيم خودكار         2-2-4-5-الف
با اين تفاوت  ، شودشرح داده شده است انجام مي  1-2-4- 5- ند الف بزير اين آزمون به همان طريق كه در

  .شود صفركن استفاده مي ياز وسيله ، كردن دستگاهو خاموش كه بجاي روشن 
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  صفركردن خودكار        3-2-4-5 -الف
داده  شرح 1-2- 4- 5-بند الفزيرهاي غير ضروري بارگير را برداريد يا دستگاه را همان گونه كه در قسمت

آن قدر وزنه قرار  كنندبار را حس ميهايي از ترازو كه كنيد و سپس روي قسمت كاليبرهشده است مجدداً 
  . صفر شود  نشاندهي دهيد تا

ي خودكار چرخه بخشي ازبرداريد ، بعد از برداشتن هر وزنه اجازه دهيد دستگاه از طريق  را كوچك يهاوزنه
  .شود آن را ببينيد ه به طور خودكار صفر ميبه طوري كه اگر دستگا ، عمل كند

     ي صفركردنگستره، را  استتوان برداشت و دستگاه هنوز قادر به صفر كردن ترين باري را كه ميبيش
   .نامند مي
  

  درستي صفر كردن        3-4-5 -الف
مورد  )ساكن ( كار در كاركرد غيرخود هاي كوچك به شرح زيردرستي صفركردن را بايد با افزايش وزنه

  :آزمون قرار داد 
  اگر دستگاه مجهز به. ردن انجام نشود صفرك كاري كنيد كه عمليات دستگاه را صفر كنيد و سپس) 1

با بارگذاري  ، براي مثال(  دشوي صفرياب هدايت ي صفرياب است نشاندهي بايد به خارج از گسترهوسيله
e10 ( .  
به طور متوالي ، مقدار بار الزم جهت )  ≥ e2/0( با افزايش بارهاي كوچك  .يد بارها را به بارگير اعمال كن) 2

 e10ي باالتر از آن ، اگر از يا از يك مقدار به يك زينه( ي باالتر از آن تغيير نشاندهي از صفر به يك زينه
  .را تعيين كنيد ) ي صفرياب استفاده شده باشد براي غير فعال كردن وسيله

  .خطا را در صفر محاسبه كنيد  1- 2- 10-3- يربند الفبه روش ز) 3
با اين حال قبل از انجام  .ي صفركن خودكار استفاده كرد شايد عمالً نتوان از روش باال براي تعيين درستي وسيله  -يادآوري 

كن بارگير ، مورد به قسمت سا ي صفر كردنگستره در حدود يي صفركن را بايد با اعمال باروسيله كارائي ، عملكردآزمون 
زيربند          مطابق با ، استاندارد عملكردي صفركن خودكار و درستي آن را بايد با آزمون وسيله موثر بودن .بررسي قرار داد 

  .مورد بررسي قرار داد  1-1-5-الف

  
    خودكار به طور صفر برقراري دفعاتپايداري صفر و         5-5 -الف

نيازي نيست  و ، ريزي هستندرود كه داراي صفركن خودكار قابل برنامهايي بكار ميهاين آزمون براي دستگاه
    ي توزين خودكار را تشكيل خودكار بخشي از چرخه ردنهايي كه صفرككه اين آزمون را براي دستگاه

  .دهند ، انجام داد مي
تر نشدن كند تا بزرگعمل مي ي كافيخودكار به اندازهي صفركن به روش زير بررسي كنيد كه آيا وسيله

  :تضمين شود ،  e5/0خطاي صفر از 
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  :ي زماني مجاز را تعيين كنيد تر در زير ، بيشينه بازهبا انتخاب مقدار كوچك) 1
  شود ؛توسط سازنده مشخص مي 4-5- 5ي زماني كه مطابق با زيربند بيشينه بازه -
تقسيم بر ) هاي ديگر رده تمام براي( يا پانزده دقيقه  ] Y(I)و   XIي هاي ردهبراي دستگاه [سه دقيقه  -

  .آيد به دست مي 2-2- 6-كه مطابق با زيربند الف eبرحسب كسري از بيشينه تغيير صفر 
  ] Y(a)ي هاي ردهدستگاه[   oC5بر  e33/0  = بيشينه تغيير صفر : مثال 

  )ساعت 75/0 ( دقيقه 45  =  دقيقه 15) /  33/0 ( 

  .هيد دستگاه به طور خودكار صفر شود اجازه د) 2
مشخص گرديد و قبل از صفر شدن  )1ي صفر كردن مجاز كه در رديف نزديك به بازهي بعد از يك بازه) 3

  .را انجام دهيد ) درستي صفر كردن (  3-4-5- بعدي ، آزمون الف
بايد انجام  )3و  )2راحل ، م عاديبه محض روشن كردن دستگاه يعني دقيقاً بعد از مدت زمان گرم شدن ) 4

  .شوند 
  :شود مي ي زير تعيينمحاسبه اب)  1دقيقه در رديف  15يا  3مقدار   -يادآوري 

oبيشينه آهنگ تغيير مجاز دماي محيط يكنواخت برابر است با ) الف 
C5  در ساعت.  

  e25/0≤  Ezsmax                                :عبارت است از  2-5-5صفر در زيربند برقراري  بيشينه خطاي مجاز) ب 
  e5/0≤  Ezcmax                                         :عبارت است از  5-5-5بيشينه خطاي مجاز بررسي صفر در زيربند      

  e25/0 =   Ezsmax –   Ezcmax                    :عبارت است از  شودحاصل مي صفر كه براي بيشينه تغيير مجاز     
  : Y(I)و   XI يهاي ردهبراي دستگاه    

   e ≤ oC 1  per    Δzmax                 : مقرر شده عبارت است از  2-2-6-بيشينه تغيير مجاز صفركه در زيربند الف     
  e ≤  h2/0   per      Δzmax                                 ) : الف ( در يك ساعت  يكنواخت تغيير در دماي محيط oC 5 با    

  per      Δzmax  دقيقه e25/0 ≤  3                                                       ) :       ب ( با بيشينه تغيير مجاز صفر     

  : ديگر هايدستگاهتمام براي     

   e ≤ oC 5  per    Δzmax                 : مقرر شده عبارت است از  2-2-6-بيشينه تغيير مجاز صفركه در زيربند الف     
  per      Δzmax   ساعت  ≥ e) :                                 الف ( تغيير در دماي محيط يكنواخت در يك ساعت  oC 5 با    

  per      Δzmax  دقيقه e25/0 ≤  15                                                     ) :       ب ( با بيشينه تغيير مجاز صفر     
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  پارسنگ        6-5 -الف
هاي ديگر توان از روشمي مقتضيدر صورت . عادي برقراري پارسنگ بايد مورد آزمون قرار گيرد ) هاي(حالت

  .استفاده كرد   6- 5هاي زيربند براي بررسي الزام
ر دهيد و منتظر بمانيد تا عمل پارسنگ انجام پارسنگ را روي بارگير قرامقدار  در حالت پارسنگ ساكن ،

  ) .ي راهنماي سازنده استفاده كنيد دقيقاً از روش مذكور در كتابچه( شود 
از روي بارگير عبور دهيد و منتظر بمانيد را  در حالت پارسنگ ديناميكي ، باري را كه قرار است پارسنگ شود

  ) .سازنده استفاده كنيد  ي راهنماياز كتابچه (تا عمل پارسنگ انجام شود 
  

  آزمون توزين       1-6-5 -الف
  كاركرد خودكار         1-1-6-5 -الف

كرد را بايد عملهاي آزمون. وسايل صفركن بايد فعال باشند . آزمون بايد در حالت كاركرد خودكار انجام شود 
حداقل دو بار آزمون بايد انتخاب . د حداقل با دو مقدار متفاوت پارسنگ انجام دا 1- 1- 5-مطابق با زيربند الف

  .ممكن و ديگري نزديك به بيشينه بار خالص  Minشود ، يكي نزديك به 
هاي توزين بايد با مقداري نزديك به ي پارسنگ افزايشي باشد يكي از آزموناگر دستگاه مجهز به وسيله

  .بيشينه پارسنگ افزايشي موثر انجام شود 

  
  )ساكن ( رد غيرخودكار كارك        2-1-6-5 -الف

را بايد حداقل با دو مقدار )  2- 1-5 - الف بارگذاري و برداشتن بار مطابق با زيربند( هاي توزين آزمون
اين بارها بايد شامل مقادير نزديك به . حداقل پنج بار متفاوت بايد انتخاب شود . پارسنگ متفاوت انجام داد 

Min  مقاديري كه ،MPE قداري نزديك به بيشينه بار خالص ممكن ، باشد كند و متغيير مي .  
هاي توزين بايد با مقداري نزديك به ي پارسنگ افزايشي باشد يكي از آزموناگر دستگاه مجهز به وسيله

  .بيشينه پارسنگ افزايشي موثر انجام شود 

  
  پارسنگ برقراري درستي        2-6-5 -الف

با صفر ) درستي صفر كردن (  3- 4-5- وش آزمون زيربند الفي پارسنگ را بايد همانند ردرستي وسيله
  .مورد آزمون قرار داد  ، ي پارسنگكردن دستگاه توسط وسيله

  
  پارسنگ ساكن         1-2-6-5 -الف

هايي كه موجب تغيير نشاندهي از رقمي وزنه( قدر وزنه ي پارسنگ عمل نمايد ، سپس آناجازه دهيد وسيله
به . بندي تغيير كند ي درجهي يك زينهاضافه كنيد تا نشاندهي به وضوح به اندازه) د شونبه رقم بعدي مي
  .بهتر است   e25/0±از ،  پارسنگبررسي كنيد كه آيا درستي عمل  1- 2-10- 3-روش زيربند الف
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  پارسنگ ديناميكي         2-2-6-5 -الف
د و درستي را مطابق با زيربند              ي پارسنگ عمل كند ، دستگاه را متوقف كنياجازه دهيد وسيله

 به دست آوريد ، در صورت عملي نبودن اين روش ، درستي برقراري پارسنگ ديناميكي را 1- 2-6-5- الف
بررسي  د ، امشخص شده است ، مورد آزمون قرار د 1-6- 5-زيربند الف كه در عملكردهاي با آزمون بايد

  .گيرد قرار مي MPE يمحدوده خطاي بار خالص در كنيد كه 
  

  دور از مركز        7-5 -الف
  دهندهايي كه توزين ديناميكي انجام ميآزمون دور از مركز براي دستگاه        1-7-5 -الف

وسايل صفركن . آزمون را بايد در حين كاركرد خودكار انجام داد . دستگاه بايد در شرايط كاركرد عادي باشد 
  .انجام داد  ، توان تنظيم ديناميكيقبل از استفاده از هر بار آزمون جديد مي. اشند و  صفرياب بايد فعال ب
را در مركز هر ) ي ظرفيت پارسنگ افزايشي ، در صورت كاربرد داشتن بعالوه(  Maxباري معادل يك سوم 

  :هاي مشخص شده در زير روي بارگير قرار دهيد يك از قسمت
  ي سيستم انتقال ؛ ير تا يك لبهاز مركز بارگ يعني 1در قسمت  -
  .ي ديگر سيستم انتقال از مركز بارگير تا لبه يعني 2در قسمت  -

خطا نبايد . بار را از روي بارگير عبور دهيد  ، مشخص شده) مراجعه شود  2- 1-8به زيربند ( به تعداد دفعات 
  .شود تر هاي عوامل تأثيرگذار بيشبراي آزمونمرتبط از بيشينه خطاي مجاز 

  
  دهندهايي كه توزين ساكن انجام ميآزمون دور از مركز براي دستگاه          2-7-5 -الف

را به هر يك از ) ي ظرفيت پارسنگ افزايشي ، در صورت كاربرد داشتن بعالوه(  Maxباري معادل يك سوم 
 nها داراي نتقال بار آنهايي كه سيستم ابراي دستگاه. چهار قسمت سيستم انتقال بار ساكن اعمال كنيد 

ي ظرفيت پارسنگ افزايشي ، در صورت كاربرد بعالوهn (/Max    ) – 1(است ، باري معادل  n <4گاه و تكيه
  . گاه اعمال شود بايد به هر تكيه) داشتن 

ما اگر از شود آن را بايد در مركز قسمت تحت آزمون قرار داد ، ااگر براي اعمال بار از يك وزنه استفاده مي
  . ها را بايد به طور يك نواخت روي قسمت تحت آزمون پخش كرد شود آني كوچك استفاده ميچندين وزنه

  .تر شود هاي عوامل تأثيرگذار بيشخطا نبايد از بيشينه خطاي مجاز براي آزمون
  

  متفاوتكاركرد  سرعت        8-5 -الف
  :روش آزمون بايد به طور زير باشد 

مورد  به طور عادي ي دستگاهين خودكار از جمله تمام تجهيزات اطراف آن كه در هنگام استفادهسيستم توز
وسايل برقراري صفر بايد . آزمون را بايد در كاركرد خودكار انجام داد . گيرند را فعال كنيد استفاده قرار مي

  .انجام داد ، توان تنظيم ديناميكي قبل از آن كه بار آزمون جديدي مورد استفاده قرار گيرد مي . باشندفعال 
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در  براي هر يك از مقادير مذكور.  Maxو ديگري نزديك به  Minدو بار آزمون انتخاب كنيد ، يكي نزديك به 
  .شود از يك بار آزمون استفاده مي باال

  . بستگي به جرم بار آزمون دارد  ) مراجعه شود  2-1-8به زيربند (  هاي آزمونتوزينتعداد 
ي ي گسترهچنين سرعتي نزديك به سرعت ميانهيستم انتقال بار را بايد براي بيشينه سرعت كاركرد و همس

  .تنظيم كرد ) مراجعه شود  4- 1- 8به زيربند ( كاركرد 
گاه بايد هر سرعت را با بار مناسب آن سرعت كند آنهاي متفاوت بيشينه ظرفيت تغيير مياگر براي سرعت

دستگاه را با مقدار كمينه و مقادير  ، براي هر سرعتكه در اين صورت نيازي نيست . اد مورد آزمون قرار د
  .بحراني مجدداً مورد آزمون قرار داد 

بيشينه . به تعداد دفعات مشخص شده بارهاي آزمون را از روي بارگير عبور دهيد و نتايج را يادداشت كنيد 
  .باشد  است ، مشخص شده 1- 5- 4گونه كه در زيربند خطاي مجاز بايد همان

  
  ترازمندي آزمون پايداري       9-5 -الف

  .شود هاي توزين ساكن انجام مياين آزمون فقط براي دستگاه
سازنده شرح داده  مستنداتبررسي كنيد كه آيا موارد زير در ارتباط با ترازمندي پايدار با جزئيات كافي در 

  :شده است 
  ندي پايدار ؛ي ترازماساس كاركرد و ضابطه -
هاي ي زماني ، تعداد چرخهبازه( پارمترهاي قابل تنظيم و غير قابل تنظيم مربوط به ترازمندي پايدار  تمام -

  ؛) گيري و غيره اندازه
  سازي اين پارامترها ؛ايمن -
  .ترين تنظيم ترازمندي پايدار بحراني يينتع -

. را اعمال كنيد  گيردقرار مي مرتبط ييك وظيفهاركرد ي كگستره كه دريا باري  Maxباري تا پنجاه درصد 
 ها يا سازي دادهدستور چاپ ، ذخيره ، و به محض عملي شدن مختل كنيددست ترازمندي را با يك دفعه 

ها ، مقدار نشان داده شده را پنچ ثانيه پس سازي دادهدر حالت چاپ يا ذخيره .اي ديگر را صادر كنيد وظيفه
شود كه بيش از دو مقدار همسايگي نشان داده نشود و ترازمندي وقتي پايدار محسوب مي. نيد از چاپ بخوا

برقراري صفر  مورددر . باشد ) مراجعه شود  3-4-2-3- 3به زيربند (  توزين همان مقدار نهايي هاآنيكي از 
شرح داده شده است  2- 5- 5-و الف 3-4-5-گونه كه در زيربند الفدرستي را همان،  يا برقراري پارسنگ

  .آزمون را پنج مرتبه تكرار كنيد . بررسي كنيد 
سازي يا شود ، بررسي كنيد كه هيچ كاري مثل چاپ ، ذخيرهمختل مي پيوسته در شرايطي كه ترازمندي

   .باشد قابل انجام نمي ، عمليات صفر كردن كه نيازمند ترازمندي پايدار است
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  يل نشاندهي وچاپسازگاري بين وسا        10-5 -الف
ي متفاوت كه در حين انجام آزمون بررسي كنيد كه براي يك بار معين اختالف بين نشاندهي دو وسيله

  :سان دارند به شرح زير است بندي يكي درجهزينه
  صفر ، براي نشاندهي ديجيتال يا وسايل چاپ ؛ -
  .تر يا مساوي بيشينه خطاي مجاز براي وسايل آنالوگ كم -
  

  هاي از قبل تنظيم شدهكننده سازي اجزاء و كنترلايمن        11-5 -الف
افزاري و كنترل ها و وسايل نرمبررسي كنيد كه هرگونه دسترسي غير مسئوالنه جهت تنظيم اجزاء ، واسط

  .باشد پذير نميامكان ، هاي از قبل تنظيم شده بدون آشكارسازي خودكاركننده
  

  اختالل عوامل تأثيرگذار وهاي آزمون        6 -الف
  شرايط آزمون        1- 6 -الف

هاي تأثيرگذار و اختالل به براي كميت آزمون كاراييهاي تر در ارتباط با الزامجهت راهنمايي بيش
  .مراجعه كنيد  OIML D11] 3[استانداردهاي مربوط به هر آزمون و مدرك 

  
  كليهاي الزام       1-1- 6 -الف

هاي الكترونيكي شوند كه بررسي شود آيا دستگاهل تأثيرگذار و اختالل به اين دليل انجام ميهاي عوامآزمون
هر آزمون شرايط  .رود كار كنند گونه كه انتظار ميتوانند در محيط و تحت شرايط تعيين شده همانمي

  .كند شود را مشخص ميمرجعي كه خطاي ذاتي تحت آن شرايط تعيين مي
 5- 4-8تأثيرگذار را بايد روي دستگاه كامل تحت شرايط كاركرد عادي مطابق با زيربند  هاي عواملآزمون

پذير هاي عوامل تأثيرگذار در حالت كاركرد عادي روي دستگاه كامل امكانوقتي كه انجام آزمون. انجام داد 
كامل مورد آزمون قرار توان آن را به صورت يا پيكربندي دستگاه طوري است كه نمي/ يعني اندازه و ( نباشد 

اگر    . سازي شده براي عوامل تأثيرگذار مورد آزمون قرار داد توان دستگاه را در كاركرد شبيهمي) داد 
 1-5- 4- 8تحت شرايط ساكن كه در زيربند  ممكن استدستگاه  ، پذير نباشدسازي كاركرد امكانشبيه

  . گيرد اربراي عوامل تأثيرگذار مورد آزمون قر است ، مشخص شده
اگر در شرايط ساكن نتوان در دستگاه اختاللي ايجاد . اختالل بايد تحت شرايط ساكن در دستگاه ايجاد شود 

در ،  تأثيرات مجاز اختالل شرايطدر اين . سازي شده استفاده شود كرد آنگاه ممكن است از كاركرد شبيه
  .مشخص شده است  3-6-الف  زيربند

گيرد تمام عوامل ديگر بايد نسبتاً ثابت و مقداري نزديك رگذار مورد ارزيابي قرار ميوقتي تĤثير يك عامل تĤثي
  . به مقدار معمول داشته باشند 



77  
 

تسهيم  4-3- 2-7ها بايد مطابق با بند شوند خطاي آنهايي از دستگاه به طور جداگانه آزمون ميوقتي بخش
  .شود 

  . آزمون ثبت شود  ساز بايد براي هروضعيت عملكرد دستگاه يا شبيه
 شناسياندازهمسئول شود روش اجرايي آزمون بايد با توافق وقتي يك دستگاه به صورت غير معمول وصل مي

  .و متقاضي باشد 
  

  سازشبيه هايالزام       2-1- 6 -الف
  كليات        1-2-1- 6 -الف

هاي عوامل تأثيرگذار و اختالل زمونسازي كه براي آتجهيزات شبيهساز استفاده شود وقتي قرار است از شبيه
  .باشند ، تمام وسايل الكترونيكي سيستم توزين شامل گيرند بايد مورد استفاده قرار مي

  
   ساز وزنشبيه       2-2-1- 6 -الف

     يستپذير نوقتي كه اين كار امكان. ساز بهتر است شامل لودسل و وسايل اعمال بارهاي آزمون باشد شبيه
   ، ممكن است از يك  شوندظرفيت باال كه روي خودرو نصب مي كشمقطوع هايل ، دستگاهبراي مثا

 بنديدرجه اعمال ضريب ااي اصالح شود كه بلودسل  استفاده شود يا اين كه واسط لودسل به گونه سازشبيه
  .ايجاد كند  براي بار آزمون كوچك ،خروجي مورد نظر ، 

را توليد ) بندي ي درجهكمينه ولتاژ ورودي بر زينه(  µV/dيگنال ورودي ، ساز بايد بتواند كمينه سشبيه
  .كند

ساز لودسل بهتر است اين امكان را فراهم كند كه بتوان كارايي دستگاه را حداقل و پايداري شبيهتكرارپذيري 
  . قرار داد بررسيمورد ،  شودميبا همان درستي كه دستگاه با وزنه آزمون 

  
  سازيمستند        3-2-1- 6 -الف

چنين ها تعريف كرد ، همافزار و وظايف آنبا توجه به دستگاه تحت آزمون برحسب سختسازها را بايد شبيه
اين اطالعات يا بايد قابل . كه براي بازتوليد شرايط آزمون الزم است بايد وجود داشته باشد  مستنداتي

  .شوند  ردگيري باشند و يا اين كه به گزارش آزمون پيوست
  

 هاي عوامل تأثيرگذار آزمون       2-6-الف
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 جمع بندي آزمون ها

  بند شرايط اعمال  آزمون
  1-2-6 -الف  * MPE  دماهاي ساكن

  2-2-6 - الف   MPE  تأثير دما بر نشاندهي بدون بار

  3-2-6 - الف   MPE  گرماي مرطوب ، حالت يك نواختآزمون 

  4-2-6 - الف   AC  MPEه تغييرات ولتاژ منبع تغذي

، شامل باتري قابل شارژي كه بتوان آن را به طور   DCتغييرات ولتاژ منبع تغذيه
  شارژ كرد  ، كامل در حين كاركرد دستگاه

MPE   5-2-6 - الف   
  

، شامل باتري غير قابل شارژ و باتري قابل شارژي  DCتغييرات ولتاژ منبع تغذيه 
  توان آن را شارژ كرد يكه در حين كاركرد دستگاه نم

MPE   6-2-6 - الف  
  

  7-2-6 - الف   V24  MPEيا  V12اي ، تغييرات ولتاژ در باتري خودروهاي جاده

  8-2-6 - الف  MPE  نشدكج 

  مشخص شده است 6-4بيشينه خطاي مجاز همان گونه كه در زير بند * 

  
  دماهاي ساكن       1-2- 6 -الف

استانداردهاي ملي ايران   و  IEC60068-3-1:1974-01]  9[ابق با استاندارد هاي دماي ساكن  بايد مطآزمون
  .شوند انجام   8و جدول ]  8[  1387سال :  1307-2- 2و  ]  7[  1389سال :  1307-2-10هاي شماره

  
 دماهاي ساكن - 8جدول 

  مرجع آزمون هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

  ي ساكندما

   oC20دماي مرجع
استانداردهاي ملي ايران   ساعت 2بااليي دما  به مدت حد 

سال :  1307-1هاي   شماره
سال :  1307-2- 2و   1375

1387  

  ساعت 2حد پاييني دما به مدت 
  ي تعيين شده ،  باشددر گسترهoC5، اگر  oC 5 دماي

   oC20دماي مرجع
 . استفاده كنيد  براي اطالعات پايه IEC 60068-3-1:1974از    - يادآوري

 
  : IECملي و  هاياطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون استاندارد

و ) غير متراكم ( تحت شرايط گرم و خشك  1- 1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
    .توان در حين اين آزمون انجام داد را مي 2-2- 6-آزمون الف. سرد 



79  
 

  روش اجرايي 
هاي مقرر گيرين آزمون دستگاه براي رسيدن به پايداري دمايي و انجام اندازهدر اي  : به اختصار  

  .گيرد شده ، در مدت زمان كافي تحت شرايط ولتاژ تعيين شده قرار مي
  ساعت 16    :سازي آماده

تر از مدت را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 
منبع ولتاژ را در حين آزمون . شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد  زمان تعيين

وسايل صفركن و صفرياب بايد قادر به انجام كار معمول خود . خاموش نكنيد 
  . باشند 

شرايط . ساعت  2قرار گرفتن دستگاه در هر دما ، تحت شرايط هواي آزاد ، حداقل   :پايدارسازي 
  .دارد ش هوا كه دما را در سطح پايداري نگه مييعني حداقل چرخ" هواي آزاد " 

  1- 9- 4بند زيرهمانند   :دما 
مقدار   Y(I)  و XIي هاي  ردهاما براي دستگاه oC20معموال  ( دماي مرجع ) الف   :ترتيب دما 

  ؛) متوسط حدود دماي تعيين شده 
      حد بااليي دما ؛) ب   

  حد پاييني دما ؛) پ       
  ؛ ي تعيين شده ،  باشددر گستره oC5 اگر،  oC 5دماي ) ت 

  .دماي مرجع ) ث       
  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود  Y(I)و  XIي هاي  ردهبراي دستگاه    :فشار هوا 
  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور

ثناي به استبعد از پايدارسازي در دماي مرجع و مجدداً در هر دماي تعيين شده  ،   : توزين آزمون
هاي توزين را مشخص شده باشد ، آزمون 5-4- 8وقتي كه حالت ديگري در زيربند 

، ) مراجعه شود  1- 1- 5-به زيربند الف( خودكار با بيشينه آهنگ كاركرد در حالت 
 2- 1-8و  1-1- 8زيربندهاي  مشخص شده درهاي آزمون با استفاده از بارها و وزنه

 2-1-5- به زيربند الف) ساكن ( ي غير خودكار هابراي انجام آزمون. ( انجام دهيد 
  :زير را ثبت كنيد  موارد) . مراجعه شود 

  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  بار آزمون) ت       
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ث       
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  خطاها) ج       
    وضعيت عملكرد) چ       

   .اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهعيتوضتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 
تعيين   6- 4بند زيري بيشينه خطاي مجاز كه در بايد در محدوده هانشاندهيتمام                                

   .قرار گيرند است  شده
  

  تأثير دما بر نشاندهي بدون بار        2-2-6-الف
   به شرح زير انجام  بهتر استاين آزمون . رايي براي اين موضوع وجود ندارد در حال حاضر استاندارد قابل اج

  . شود
 ، دهدي توزين خودكار را تشكيل ميبخشي از چرخه ، برقراري صفر به طور خودكارهايي كه براي دستگاه

  . باشدبه انجام اين آزمون نمي نيازي
 oC5 ين دماي تعيين شده و در صورت لزوم در دمايتردستگاه بايد صفر شود و سپس در باالترين و پايين

براي (  oC1بر  تغيير نشاندهي صفر. خطاي نشاندهي صفر بايد تعيين شود ،  بعد از پايدارشدن. قرار گيرد 
تغييرات در خطا . محاسبه شود  بايد ) ي ديگر هابراي دستگاه(   oC5 بر يا)  Y(I)و   XIي هاي  ردهدستگاه

براي هر دو دماي ) هاي ديگر براي دستگاه(  oC5يا  بر)  Y (I)و   XIي هاي  ردهبراي دستگاه(   oC1 را بر
  .كنيد  متوالي اين آزمون محاسبه

 دقيقاً بايد عالوه بر آن خطا در صفر. انجام داد  1- 2- 6-توان همراه با آزمون دمايي بند الفاين آزمون را مي
  .  تعيين شود ، دما آنبعد از پايدار شدن دستگاه در دو ساعت  و بعديبه دماي  قبل از تغييردادن دما

  .باشد گيري ها مجاز نميبارگذاري اوليه قبل از اين اندازه -  يادآوري 
  .ها را نبايد فعال كرد اگر دستگاه مجهز به وسايل صفركن و صفرياب خودكار باشد آن

بندي بررسي براي اختالف دماي ي درجهزينه نبايد بيش از يك نشاندهي صفر  :بيشينه تغييرات مجاز  
oC1  )ي هاي ردهبراي دستگاهXI  وY(I)  ( ياoC5  )هاي ديگر براي دستگاه (

  .تغيير كند 
تر از مدت را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 

منبع ولتاژ را در حين آزمون . يد زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه دار
  . خاموش نكنيد 

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود  Y(I)و   XIي هاي  ردهبراي دستگاه  : هوافشار 
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  غير متراكم - پايدارگرماي مرطوب ، حالت        3-2- 6 -الف 
تر است كم g1از  eكه  Y(II)و   XIIي هاي  ردهيا دستگاه Y(I)و   XIي هاي ردهدستگاه اين آزمون براي

  .كاربرد ندارد 
و    IEC60068-3-4 2001 :]11[بايد مطابق با استاندارد هاي    پايدارهاي گرماي مرطوب ، حالت آزمون

]10 [:2001 IEC60068-2-78   شوند انجام  9و جدول.  
  

  گرماي مرطوب ، حالت يك نواخت -  9جدول 
  مرجع آزمون ونهاي آزممشخصه  ي محيطيپديده

  گرماي مرطوب ، 
 IEC 60068-2-78:2001 85%ساعت درحد بااليي دما و رطوبت نسبي  48  حالت يك نواخت

IEC 60068-3-4:2001  
 .هاي گرماي مرطوب استفاده كنيد به عنوان راهنمايي براي آزمون  IEC 60068-3-4:2001از  -  يادآوري

  
  : IECاطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون 

          . تحت شرايط رطوبت زياد و دماي ثابت  1- 1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط     :موضوع آزمون 
  روش اجرايي      

 2- 1-5-به زيربند الف( پنج بار آزمون متفاوت  ، 5- 4- 8مستقل از شرايط زيربند   :آزمون به اختصار 
هايي كه توزين ساكن تگاهدس براي) ساكن ( در كاركرد غيرخودكار ) مراجعه شود       
  . دهنديا ديناميكي انجام مي      

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
تر از مدت را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 

وسايل صفركن و صفرياب . زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد 
  . نجام كار معمول خود باشند بايد قادر به ا

  EUT اي مورد استفاده قرار گيرد كه شبنمي روي آن جمع نشود بايد به گونه .  
  . 50%سه ساعت در دماي مرجع و رطوبت   :پايدارسازي 

  .تعيين شده است  1-9-4بند زيردو روز در حد بااليي دما همان گونه كه در   
در خارج از  oC20ي دما وقتي كه گسترهيا مقدار متوسط  oC20( دماي مرجع   :دما 

  .تعيين شده است  1- 9- 4بند زيرو حد بااليي دما همان گونه كه در ) گستره باشد 
  يساعته 48ترتيب 

  ؛ 50%در رطوبت ، دماي مرجع ) الف   :رطوبت  -دما       
      ؛  85% در رطوبت  ، حد بااليي دما) ب   
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  .  50%در رطوبت ، دماي مرجع ) پ       
  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود  Y ( I )و   XIي هاي  ردهبراي دستگاه    :شار هوا ف

  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور
حداقل پنج بار آزمون  50%در دماي مرجع و رطوبت  EUTبعد از پايدار شدن   : توزين آزمون

خاب كنيد و براساس را انت 1-1-8از زيربند سازي شده متفاوت يا بارهاي شبيه
موارد زير را ثبت  .دهيد انجام را ) ساكن ( آزمون غيرخودكار  2-1-5-زيربند الف

    : كنيد 
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  ولتاژ منبع تغذيه) ت       
  بار آزمون)  ث      
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي)  ج      
  خطاها)  چ      
  وضعيت عملكرد ) ح      

هاي آزمون،  85%و رطوبت نسبي  دما حد بااليي در  EUTبعد از پايدار سازي 
ها را مطابق باال را انجام دهيد و داده) مراجعه شود  2-1- 5به زير بند الف ( توزين 

  .  ثبت كنيد
 هاي توزين آزمون 50%و رطوبت نسبي  ي مرجعدر دما  EUTبعد از پايدار سازي 

ها را مطابق باال ثبت را انجام دهيد و داده) مراجعه شود  2-1-5بند الف به زير ( 
  . كنيد 

  . به طور كامل به حالت اوليه برگردد EUTقبل از انجام هر آزمون ديگر اجازه دهيد 
  . اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهوضعيتتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 

تعيين   6- 4بند زير ي بيشينه خطاي مجاز كه درها بايد در محدودهتمام نشاندهي                               
  .است قرار گيرند  شده

  
   ACمنبع تغييرات ولتاژ        4-2- 6 -الف

           و  IEC 61000-2-1:1990-05] 12[هاي مطابق با استاندارد ACهاي تغييرات ولتاژ منبع آزمون
]13 [IEC61000-4-1 : 2000-04  1387: سال  7260- 4- 11ي استاندارد ملي ايران شماره و ]و ] 15

  .شوند انجام مي 10جدول 
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  AC منبع تغييرات ولتاژ - 10جدول 
  مرجع آزمون هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

AC تغيير ولتاژ منبع

 Unom 
IEC 61000-2-1:1990 
IEC 61000-4-1:2000 

 ارهاستاندارد ملي ايران شم
  1387: سال  7260- 11-4

10/1    :حد باال  × Umax   
85/0    :حد پايين  × Umin   

 Unom 
 .شود تغييرات ولتاژ بايد به ترتيب براي هر فاز اعمال شود وقتي يك دستگاه با برق سه فاز تغذيه مي - يادآوري

  
  : IEC استاندارد ملي و اطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون 

  .  ACتحت شرايط تغييرات ولتاژ منبع  1- 1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط     :موضوع آزمون 
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده

تر از مدت را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 
جايي كه ممكن است  تا آن. زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد 

EUT   را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد ، در هيچ زماني در
  . حين آزمون دستگاه را صفر نكنيد

  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور
 براي مقدار بحراني انتخاب  1-1- 8زيربند  ازرا بايد با يك بار آزمون كه   EUT  :آزمون توزين 

-به زيربند الف( آزمون را بايد در كاركرد خودكار . ورد آزمون قرار داد م ، شودمي
در كاركرد غير مقرر شده باشد ،  5-4-8اگر در زيربند يا ) مراجعه شود  1- 1- 5

در اين حالت . انجام داد ) مراجعه شود  2-1- 5-به زيربند الف) ( ساكن ( خودكار 
  .انتخاب شود  Maxو  Maxين نصف يا ب Min هب يا نزديك بار آزمون بايد برابر

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
  EUT  نامي پايدار كنيد و موارد زير را براي بار صفر و يك بار معين يا  را در ولتاژ

  :سازي شده ثبت كنيد شبيه
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  ولتاژ منبع تغذيه) ت       
  بار آزمون )ث       
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
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  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد) ح       

 IEC 61000-4-1:2000استاندارد  5آزمون را براي هر ولتاژ تعيين شده در بخش 
توجه داشته باشيد كه در برخي موارد نياز است آزمون توزين براي هر ( تكرار كنيد 

  .ها را ثبت كنيد و نشاندهي) ام شود دو مقدار حدي گستره انج
  . اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهوضعيتتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 

تعيين   6- 4بند زيري بيشينه خطاي مجاز كه در ها بايد در محدودهتمام نشاندهي                               
  .است قرار گيرند  شده

  
   DCمنبع تغذيه  تغييرات ولتاژ        5-2- 6 -الف

ها را در حين توان آنهاي قابل شارژي كه مياز جمله باتري ، شوندتغذيه مي DCهايي كه با ولتاژ دستگاه
 4- 2-6-بند الفزيربه استثناي  2- 6-بند الفزيرهاي شارژ كرد را بايد با آزمون به طور كامل كاركرد دستگاه

، مورد آزمون قرار  11شود  و  جدول جايگزين مي  IEC60654-2 : 1979-01] 14[كه با آزمون  استاندارد 
  .داد 

  
  DCتغييرات ولتاژمنبع  - 11جدول 

  مرجع آزمون هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

 DC تغييرات ولتاژ منبع

Unom 

IEC 60654-2:1979 

20/1    :حد باال    × Umax   
   كمينه ولتاژ كاركرد  :حد پايين 

 Unom  
 . استفاده كنيد ، Unom،  از مقدار متوسط به عنوان ولتاژ نامي ، گذاري شده باشدي ولتاژ نشانهاگر گستره - يادآوري

  
  : IECاطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون  

 DCتحت شرايط تغييرات ولتاژ منبع تغذيه  1-1- 6بند زيربررسي انطباق با ضوابط     :موضوع آزمون 
به  آن را تواناز جمله ولتاژ باتري قابل شارژي كه در حين كاركرد دستگاه مي،       
 . د كرشارژ  كامل طور      

  روش اجرايي     
هاي گيريدستگاه براي رسيدن به پايداري دمايي و انجام اندازه، در اين آزمون   :آزمون به اختصار 

  .گيرد قرار مي ، شده مقرر شده ، در مدت زمان كافي تحت شرايط ولتاژ تعيين      
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
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تر از مدت را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 
تا آن جايي كه ممكن است . زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد 

EUT ظيم كنيد را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تن.  
  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور

  براي مقدار بحراني انتخاب 1-1- 8زيربند  ازرا بايد با يك بار آزمون كه   EUT  :آزمون توزين 
-به زيربند الف( آزمون را بايد در كاركرد خودكار . مورد آزمون قرار داد  ، شودمي
 2-1-5- به زيربند الف) ( ساكن  (يا در كاركرد غير خودكار ) مراجعه شود  1- 1- 5

  . انجام داد ) مراجعه شود 
  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
  EUT   را در ولتاژ نامي پايدار كنيد و موارد زير را براي بار صفر و يك بار معين يا

  :سازي شده ثبت كنيد شبيه
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  ولتاژ منبع تغذيه)  ت      
  بار آزمون) ث       
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد) ح       

 2- 9- 4و سپس در كمينه ولتاژ كاركرد كه در زيربند  Umax 2/1اين آزمون را در 
سطح را براي هر ) تا ح ) موارد الف . تكرار كنيد   Unomتعريف شده و مجدداً در 

  .ولتاژ ثبت كنيد 
  . اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهوضعيتتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 

تعيين   6- 4بند زيري بيشينه خطاي مجاز كه در ها بايد در محدودهتمام نشاندهي                               
  .است قرار گيرند  شده

  
باتري غير قابل شارژ و هم چنين باتري  ،  ) منفصل از برق اصلي  (باتري  تاژ تغييرات ول       6-2-6 -الف

  توان آن را شارژ كرد قابل شارژي كه در حين كاركرد دستگاه ، نمي
- 6-الف هاي بندزيربه استثناي   2- 6-بند الفزيرشوند را بايد مطابق با  هايي كه با باتري تغذيه ميدستگاه

  .مورد آزمون  قرار داد  ، شوندجايگزين مي 12هاي جدول كه با آزمون  7- 2-6-الفو    5-2-6-،  الف 4- 2
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  تغييرات ولتاژ باتري -12جدول 
  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

  تغييرات ولتاژ باتري
  ) DC(  كامالً شارژ شده

Unom  استاندارد مرجعي
 باشدموجود نمي

  
  )مراجعه شود  2-9-4بند به زير( كمينه ولتاژ كاركرد 

Unom 
 .استفاده كنيد ،  Unom ، از مقدار متوسط به عنوان ولتاژ نامي ، گذاري شده باشدي ولتاژ نشانهاگر گستره - يادآوري

  
  :اطالعات تكميلي آزمون 

غيرقابلولتاژ يك باتري كه  يتحت شرايط 1-1- 6بند زيربررسي انطباق با ضوابط     :موضوع آزمون 
، ازجمله ولتاژ باتري قابل شارژي كه در حين كاركرد دستگاه      DCيك منبع شارژ       
  . ، كمي تغيير كند توان آن را شارژ كرد نمي      

  روش اجرايي     
هاي گيريدر اين آزمون ، دستگاه براي رسيدن به پايداري دمايي و انجام اندازه  :آزمون به اختصار 

  .گيرد كافي تحت شرايط ولتاژ تعيين شده ، قرار ميمقرر شده ، در مدت زمان       
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده

تر از مدت زمان را به باتري وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 
 EUTتا آن جايي كه ممكن است . تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد 

  .ن براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد را قبل از انجام آزمو
  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور

 براي مقدار بحراني انتخاب  1-1- 8زيربند  ازرا بايد با يك بار آزمون كه   EUT  :اطالعات آزمون 
-به زيربند الف( آزمون را بايد در كاركرد خودكار . مورد آزمون قرار داد ،  شودمي
 2-1-5- به زيربند الف) ( ساكن ( در كاركرد غير خودكار  يا) مراجعه شود  1- 1- 5

  . انجام داد ) مراجعه شود 
  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
  EUT   را در ولتاژ نامي پايدار كنيد و موارد زير را براي بار صفر و يك بار معين يا

  :سازي شده ثبت كنيد شبيه
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  ولتاژ منبع تغذيه) ت       
  بار آزمون) ث       



87  
 

  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد) ح       

را كاهش دهيد تا دستگاه ديگر به درستي مطابق  EUTي ولتاژ منبع تغذيه كننده  
موارد باال . را ثبت كنيد  نشاندهي، شناختي كار نكند هاي اندازهها و الزامبا مشخصه

  .يادداشت كنيد   Unomرا مجدداً براي 
  . اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهوضعيتتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 

تعيين   6- 4بند زيري بيشينه خطاي مجاز كه در ها بايد در محدودهتمام نشاندهي                               
  .است قرار گيرند  شده

  
   V24يا  V12اي ، خودروهاي جاده تغييرات ولتاژ در باتري     7-2- 6 -لفا

 2-6-بند الفزيرشوند را بايد مطابق با  تغذيه مي V24يا  V12 ايهاي جادههايي كه با باتري خودرودستگاه
با  ISO 16750-2:2003] 21[كه براساس استاندارد  5-2- 6-و الف 4- 2-6-الف هايبندزيربه استثناي 

 .مورد آزمون  قرار داد ، 13شود و جدول جايگزين ميآزمون زير 

  
  V24يا  V12اي ، خودروهاي جاده تغييرات ولتاژ در باتري - 13جدول 

  مرجع آزمون هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

تغييرات ولتاژ باتري 
يا  V12اي جاده هايخودرو

V24 

Unom ايينحد پ  حد باال  
ISO 16750-2:2003 

  V12 V16 V9  
V24 V32 V16  

نقاط  است ، اما ولتاژي كه عمالً در V24 يا V12  اي معموالًكتريكي در خودروهاي جادهال يك سيستم Unom ولتاژ نامي - يادآوري
 .اي تغيير كند تواند به طور قابل مالحظهاتصال باتري وجود دارد مي

  
  : ISOش اجرايي آزمون اطالعات تكميلي رو

هاي تحت شرايط تغييرات ولتاژ  باتري 1-1- 6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
V12  ياV24 اي جاده هايخودرو.  

  روش اجرايي     
هاي مقرر گيريدر اين آزمون دستگاه براي رسيدن به پايداري دمايي و انجام اندازه  :آزمون به اختصار 

  .گيرد قرار ميبراي باتري ر مدت زمان كافي تحت شرايط تعيين شده شده ، د      
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
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تر از مدت زمان وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش باتريرا به  EUT :  EUTشرايط 
 EUTتا آن جايي كه ممكن است . تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد 

  .از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد  را قبل
  حداقل يك دور براي هر وضعيت   :تعداد دور هاي آزمون 

 براي مقدار بحراني انتخاب  1-1- 8زيربند  ازرا بايد با يك بار آزمون كه   EUT  :آزمون توزين 
-د الفبه زيربن( آزمون را بايد در كاركرد خودكار . مورد آزمون قرار داد ، شود مي
 2-1-5- به زيربند الف) ( ساكن ( يا در كاركرد غير خودكار ) مراجعه شود  1- 1- 5

  . انجام داد ) مراجعه شود 
  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
  EUT   را در ولتاژ نامي پايدار كنيد و موارد زير را براي بار صفر و يك بار معين يا

  :سازي شده ثبت كنيد شبيه
  تاريخ و زمان) ف ال      
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  ولتاژ منبع تغذيه) ت       
  بار آزمون) ث       
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد) ح       

و سپس   مشخص شده 13ولتاژ كه در جدول  و پاييني حد بااليياين آزمون را در 
  .را براي هر سطح ولتاژ ثبت كنيد ) تا ح ) موارد الف . تكرار كنيد   Unomدر 

  . اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهوضعيتتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 
تعيين   6- 4بند زيري بيشينه خطاي مجاز كه در ها بايد در محدودهتمام نشاندهي                               

  .است قرار گيرند  شده
  

  كج شدن        8-2-6-الف
بنابراين بهتر است اين . توان به عنوان مرجع معرفي كرد المللي را نميدر حال حاضر هيچ استاندارد بين

  .آزمون به شرح زير انجام شود 
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ابل جابجايي هاي قاين آزمون براي دستگاه. شوند كاربرد دارد هايي كه نصب دائم نمياين آزمون فقط براي دستگاه -يادآوري 
براي كج شدن تنظيم كرد كاربرد تر يا كم 1%ها را تا توان آني نشانگر تراز هستند و ميي ترازساز و وسيلهكه مجهز به وسيله

  .ندارد 

ي ترازساز و نشانگر تراز نيستند يا شوند و داراي وسيلههايي كه در يك محل ثابت نصب دائم نميدستگاه
  :بايد به شرح زير مورد آزمون قرار گيرند  ، شودصب ميدستگاهي كه روي خودرو ن

  
  :اطالعات آزمون 
  . 3- 9-4بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
تر از مدت را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا بيش EUT :  EUTشرايط 

منبع ولتاژ را در حين آزمون . سوي سازنده ، روشن نگه داريد زمان تعيين شده از 
وسايل صفركن و صفرياب بايد قادر به انجام كار معمول خود . خاموش نكنيد 

  .وسايل صفركن و صفرياب بايد فعال باشند . باشند 
  دور حداقل يك  :هاي آزمون دورتعداد 

كج شدن انجام  5 % با  Maxو  Minزديك به كرد را بايد با باري نعملهاي آزمون   :سختي آزمون 
بايد با  ، آزمون شوندكه روي خودرو نصب مي يكشمقطوع  هايبراي دستگاه. داد 

ي محدود ها مجهز به وسيلهوقتي كه اين دستگاه و كج شدن انجام شود %10
 تعيينسازنده از سوي كه  تريكممقدار  با آنها را بايد،  ي كج شدن باشندكننده

 ي محدودوسيله در صورت عملي بودن كاركرد.  مورد آزمون قرار داد ، شودمي
   .كج شدن بايد مورد آزمون قرار گيرد  يكننده

هاي فقط باري( اند را مشخص شده 1-3-2-7كرد كه در زيربند عملهاي آزمون    :آزمون توزين 
ون بايد در حين آزم. هاي زير انجام دهيد در موقعيت)  Maxو  Minنزديك به       
4-8هاي ديگري در زيربند كاركرد خودكار انجام شود ، به استثناي وقتي كه حالت      
آزمون هر وضعيت جديد ، دستگاه را صفر قبل از انجام . مشخص شده باشد  5-      
  :كنيد       
  وضعيت مرجع) الف       
  طولي به جلو  t) % ب      
  طولي به عقب t) % پ       
  جلو عرضي به t) % ت       

  عرضي به عقب t) % ث   
  وضعيت مرجع) ج   
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عبارت است از مقدار كج شدني كه در سختي آزمون ، در باال  t% كه در آن   
  .مشخص شده است 

  :موارد زير را ثبت كنيد   
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  ولتاژ منبع تغذيه) ت       
  بار آزمون) ث       
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد) ح       

  . اند عمل كنند ها بايد همان گونه كه طراحي شدهوضعيتتمام   :بيشينه تغييرات مجاز 
تعيين   6- 4بند زيري بيشينه خطاي مجاز كه در ها بايد در محدودهتمام نشاندهي                               

  .قرار گيرند است  شده
  

  هاي اختالل آزمون        3-6-الف
  

 هابندي آزمونجمع
  بند  شرايط اعمال  آزمون

  1-3-6 - الف  sf  در زمان كوتاه ACكاهش توان منبع 

  2-3-3 - الف   sf  و خطوط ارتباطي I/Oو مدارهاي  گذراي سريع الكتريكي در خطوط منبع تغذيه
  3-3-3 - الف   sf  و خطوط ارتباطي I/Oذيه و مدارهاي خطوط منبع تغ اي درولتاژ ضربه

  4-3-6 - الف   sf  ي الكترواستاتيكيتخليه

  5-3-6 - الف   sf  الكترومغناطيسي مصونيت

    تغذيه V24يا  V12هايي كه با باتري هدايت گذراي الكتريكي براي دستگاه
  شوندمي

sf   6-3-6 - الف  
  

sf  :يعني  (اشتباه معني دار  مقدارe1 شرح داده شده است 9- 3-4-3زير بند  گونه كه درهمان ( .  
  .خطاي گرد كردن را بايد تا حد ممكن به صفر نزديك كرد  ، قبل از هر آزمون
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ها بر  تأثير اين واسطدر هنگام آزمون  ، دنشومي همراهدستگاه  اب )سازهايي يا شبيه( هايي اگر واسط
ي جانبي مناسب ، يا سه متر براي اين منظور يا بايد يك وسيله. د شون زيساشبيه بايد هاي ديگردستگاه

  .كند را به هر نوع واسط مختلف وصل كرد سازي ميكه امپدانس واسط دستگاه ديگر را شبيه، كابل واسط 
  
  در زمان كوتاه AC منبع كاهش توان       1- 3- 6 -لفا

در زمان كوتاه براساس استاندارد )  هاي كوتاهژ و وقفههاي ولتافروكش(  ACهاي كاهش توان منبع آزمون
  .شوند انجام مي 14و جدول ] 15[ 1387: سال  7260- 4-11ي ملي ايران شماره

  
  در زمان كوتاه  ACمنبع  كاهش توان - 14جدول 

  مرجع آزمون هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

هاي ولتاژ و فروكش
 هاي كوتاهوقفه

  تعداد سيكل/ مدت   ه به  كاهش دامن آزمون

استاندارد ملي ايران 
ي          شماره

سال :  11-4-7260
1387 

  a  %0  5/0آزمون 

  b  %0    1آزمون 

  c %40   10آزمون 

    d %70  25آزمون 

        e %80     250آزمون 

  250  0%   هاي كوتاهوقفه

براي مدت زمان تعيين شده بايد از يك  ACاز ولتاژ منبع )  در عبور از صفر  (يم سيكل ي يك يا چند نبراي كاهش دامنه - يادآوري
مرتبه در بازه  10كاهش ولتاژ منبع بايد . تنظيم شود  EUTمولد آزمون بايد قبل از وصل شدن به . مولد آزمون مناسب استفاده كرد 

 .اي تكرار شود ثانيه 10زماني حداقل 

  
  :استاندارد ملي  اجرايي آزموناطالعات تكميلي روش 

 وقفه و كاهش كوتاه مدتتحت شرايط  3- 1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
  .يك بار ساكن منفرد هستيد  وزنولتاژ منبع ، درحالي كه شاهد نشاندهي 

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
تر از مدت براي مدت زماني برابر يا بيشرا به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را  EUT :  EUTشرايط 

تا آن جايي كه ممكن است . زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد 
EUT  وسايل صفركن  .را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد

را صفر نكنيد به استثناي  هانبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن
  .كنيد  صفردار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو باره كه اشتباه معني وقتي
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  حداقل يك دور  :تعداد دور هاي آزمون 
  .را بايد با يك بار آزمون ساكن كوچك مورد آزمون قرار داد  EUT  : توزين آزمون

يك بار آزمون يا بار    . تمام عوامل تاثيرگذار را در شرايط مرجع پايدار كنيد 
  :سازي شده را اعمال كنيد و موارد زير را  ثبت كنيد شبيه

  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
 ولتاژ منبع ) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد ) ح       

تعداد / هاي زماني مربوطه دوره ولتاژها را در 14هاي جدول مطابق با مشخصه
ي           استاندارد ملي ايران شماره 1- 2-8بند زيرسيكل ، قطع كنيد و آزمون را مطابق با 

در هنگام قطع ولتاژ ، تأثير آن را روي . انجام دهيد  1387: سال  7260- 11-4
EUT و در صورت لزوم آن را ثبت كنيد  مشاهده .   

         e1اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از   :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل آن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه معني  EUTتر نشود يا آن كهبيش

  .نمايد 
  
  
و خطوط  I/Oانفجاري در خطوط منبع تغذيه و مدارهاي / گذراي سريع الكتريكي      2-3-6 -لفا

  ارتباطي
حداقل براي يك دقيقه در هر  ، هاي مثبت و منفيي در قطبانفجار/ گذراي سريع الكتريكي هاي نآزمو

 هايمدخل(  15هاي  و جدول] 16[ 1386سال :  7260-4-4ي  قطب  براساس استاندارد ملي ايران شماره
  .شوند ميانجام  ) DCو  ACورودي و خروجي توان هايمدخل(  16و ) خطوط سيگنال و خطوط كنترل 
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  )هاي خطوط سيگنال و خطوط كنترل مدخل(  گذراي سريع الكتريكي - 15جدول 
  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

  گذراي سريع مد مشترك
kV5/0  ) قله(  

  ns T1/Th 50/5 

  kHz5تكرار فركانس 

استاندارد ملي ايران 
ي          شماره

سال :  4-4-7260
1386 

هاي عملكردي سازنده از سه متر ها بر اساس مشخصههايي كه كل طول كابل آنها يا واسطدرگاهقابل اعمال فقط به  - يادآوري
  . استتر بيش

 
 

  ) DCو  ACهاي ورودي و خروجي توانمدخل(  گذراي سريع الكتريكي - 16جدول 
  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

  شتركگذراي سريع مد م
kV1  ) قله(  

  ns T1/Th 50/5 

 kHz5تكرار فركانس 

استاندارد ملي ايران 
ي          شماره

سال :  4-4-7260
1386 

ها را براي استفاده به برق وصل توان آنكنند ،  تجهيزاتي كه نميبراي تجهيزاتي كه با باتري كار مي DCهاي  منبع مدخل - يادآوري
  .كرد ، كاربردي ندارند 

  
  : استاندارد ملياطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون 

تحت شرايط قرارگرفتن گذراي سريع  3-1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
در ( و خطوط ارتباطي  I/Oولتاژ و مدارهاي  خطوط الكتريكي به طور جداگانه روي

ك بار آزمون ساكن هاي مربوط به ي، درحالي كه شاهد نشاندهي) صورت وجود 
 .هستيد 

  روش اجرايي
ي تزريقي شبكه. تر باشد مدت آزمون براي هر دامنه و قطب نبايد از يك دقيقه كم  :آزمون به اختصار 

 اي باشد كه از تلف شدن انرژيمنبع تغذيه بايد شامل فيلترهاي سد كننده
به  انفجاري ژيانر 1براي تزويج . روي منبع تغذيه ممانعت به عمل آورد  انفجاري
گر خازني تزويج  2ها و خطوط ارتباطي بايد از يك كلمپ يا خروجي/ ها و ورودي
  . د كرگونه كه در استاندارد مرجع تعيين شده است ، استفاده همان

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
  

1- Coupling 
2- Clamp 
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  .د بررسي شود باي EUTقبل از اتصال به آزمون مولد  كارائي  : EUTشرايط 
دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   

تا آن جايي . تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد بيش
 .را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد  EUTكه ممكن است 

را صفر  هاشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آنوسايل صفركن نبايد فعال با
دار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو به استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

 حداقل يك دور   :هاي آزمون تعداد دور

  .را بايد با يك بار آزمون ساكن كوچك مورد آزمون قرار داد  EUT  :توزين  آزمون
  .تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود  تاثير  

يك بار . پايدار كنيد ،  را در شرايط محيطي ثابت EUTقبل از انجام هر آزمون 
  :را اعمال و موارد زير را  ثبت كنيد  سازي شدهيا شبيه آزمون

  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
 ولتاژ منبع) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها شاندهين) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد ) ح       

            e1اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از   :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل آن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه معني  EUTتر نشود يا آن كهبيش

  .نمايد 
  
  ارتباطي) سيگنال ( و خطوط   I/Oاي روي  خطوط منبع تغذيه و مدارهاي ولتاژ ضربه        3- 3- 6 -لفا

 17و جدول ] 17[ 1387سال :  7260-4-5ي اي  براساس استاندارد ملي ايران شمارههاي ولتاژ ضربهآزمون
  .شوند انجام مي
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  ايولتاژ هاي ضربه - 17جدول 
  مرجع آزمون  آزمونهايمشخصه  ي محيطيپديده

اي روي خطوط ضربه ولتاژ
و  I/Oمنبع تغذيه و مدارهاي 
  خطوط ارتباطي

kV5/0  ) خط به خط) قله  
kV0/1 خط به زمين  

  اي مثبت و سه منفي به طور متقارن اعمال سه ولتاژ ضربه) الف 
    o270و    o0   ،o90    o180در زواياي  ACبا منبع ولتاژ 

  اي مثبت و سه منفي  روي خطوط ضربهاعمال سه ولتاژ ) ب 
  و خطوط ارتباطي  I/Oو مدارهاي  DCمنبع تغذيه 

استاندارد ملي ايران 
ي          شماره

سال :  5-4-7260
1386 

جاهايي در به ويژه اي زياد باشد ، رود خطر تأثيرگذاري ولتاژ ضربهاين آزمون فقط در مواردي قابل اجرا است كه انتظار مي - يادآوري
يا خطوطي كه تمام يا بخشي از  m30خطوطي بلندتر از ( يا نصب داخلي كه خطوط ارتباطي بلند دارند / مانند نصب در هواي آزاد و 

خطوط ديگر مانند خطوط ارتباطي خطوط ولتاژ و اين آزمون براي  ) .شود آن ، بدون احتساب طول آن ، در بيرون ساختمان نصب مي
نيز قابل  كنندكار مي DCبا منبع  كه هايياين آزمون براي دستگاه .باشد يا سيگنال مورد اشاره در باال ، قابل اجرا مي ها، كنترل ، داده

  . شود تأمين مي DCي اگر ولتاژ از شبكه ، اجرا است
  

  :اطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون استاندارد ملي 
اي به طور تحت شرايط اعمال ولتاژ ضربه 3-1- 6 بندزيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 

در ( و خطوط ارتباطي  I/Oجداگانه روي خطوط منبع تغذيه و روي مدارهاي 
هاي مربوط به يك بار آزمون ساكن ، درحالي كه شاهد نشاندهي) صورت وجود 

  .هستيد 
    روش اجرايي     

، پهناي  صعودزمان   است و اياژ ضربهدر معرض ولتقرار گرفتن  ، آزمون شامل  :آزمون به اختصار 
ي كم و حداقل بازه/ جريان خروجي روي امپدانس زياد / ي ولتاژ پالس ، مقادير قله

سال :  7260-4-5ي ملي ايران شماره زماني بين دو پالس متوالي در استاندارد
  . شودميتعيين  1387

استاندارد ملي ايران   اي براساسبه خطوط ولتاژ ضربه با توجهي تزريقي شبكه  
  .شود تزويج مي ، 1386سال :  7260-4-5ي شماره

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
  .بايد بررسي شود  EUTقبل از اتصال به آزمون مولد  كارائي  : EUTشرايط 

دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   
تا آن جايي . ن تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد تر از مدت زمابيش

. را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد  EUTكه ممكن است 
را صفر  هاوسايل صفركن نبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن
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هيد دستگاه را دو دار رخ داده باشد و بخوابه استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

  حداقل يك دور   :هاي آزمون تعداد دور
  .را بايد با يك بار آزمون ساكن كوچك مورد آزمون قرار داد  EUT  :آزمون توزين 

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
يك بار . پايدار كنيد  ، را در شرايط محيطي ثابت EUTقبل از انجام هر آزمون 

  :را اعمال و موارد زير را  ثبت كنيد  سازي شدهيا شبيهزمون آ
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
 ولتاژ منبع ) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد ) ح       

            e1دهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از اختالف بين نشان  :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل آن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه معني  EUTتر نشود يا آن كهبيش

  .نمايد 
  
  ي الكترواستاتيكي تخليه        4- 3- 6 -لفا

و ] 18[ 1386سال :  7260- 4-2 يي الكترواستاتيكي  براساس استاندارد ملي ايران شمارههاي تخليهآزمون
  .شوند انجام مي 18جدول 

  ي الكترواستاتيكيتخليه - 18جدول 
  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه ي محيطيپديده

  ي الكترواستاتيكيتخليه

استاندارد ملي ايران   aسطوح   ولتاژ آزمون
ي          شماره

سال :  2-4-7260
1386 

  kV 6 b  تخليه تماسي
   kV 8  ليه هواييتخ

a- 1387سال :  7260-4-2ي استاندارد ملي ايران شماره كه در گونه، همان ترها را بايد از سطوح پايينآزمون 
   . مشخص شده است تا سطح تعيين شده در باال انجام داد

b - ي تماسي هاي قابل دسترس هادي بايد تخليهبه قسمتkV6   ي بدنه راي مثال ،اتصاالت فلزي ، ب. اعمال شود
 .ها مستثني هستند سوكت پريز از اين الزام باتري يا
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بايد ) تا با قطب منفي  10تا با قطب مثبت و  10( تخليه  20. ي روش آزمون ترجيحي است تماس يتخليه
 10ي متوالي حداقل بايد هاي زماني بين دو تخليهبازه. به هر قسمت فلزي قابل دسترس محفظه اعمال شود 

ها بايد روي صفحات تزويج افقي و عمودي همان گونه كه در تخليه ، وقتي محفظه هادي نباشد. ثانيه باشد 
ي هوايي از تخليه. تعيين شده است ، اعمال شود   1386سال :  7260- 4-2ي استاندارد ملي ايران شماره

 از   ترهايي با ولتاژهاي كمبه آزموننيازي . ي تماسي قابل اعمال نباشد وقتي بايد استفاده شود كه تخليه
  .باشد مشخص شده ، نمي 18چه كه در جدول آن

  : اطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون استاندارد ملي
ي تحت شرايط اعمال تخليه 3-1- 6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 

 آزمون ساكنيك بار  وزنهاي الكترواستاتيكي  ، درحالي كه شاهد نشاندهي
  .هستيد  كوچك

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
  .بايد بررسي شود  EUTقبل از اتصال به  آزمون مولد كارائي  : EUTشرايط 

دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   
تا آن جايي .  تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريدبيش

 . را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد EUTكه ممكن است 
را صفر  هاوسايل صفركن نبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن

دار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو به استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

  حداقل يك دور   :هاي آزمون تعداد دور
  .را بايد با يك بار آزمون ساكن كوچك مورد آزمون قرار داد  EUT  : توزين آزمون

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
يك بار . پايدار كنيد  ، را در شرايط محيطي ثابت EUTقبل از انجام هر آزمون   

  :ر را  ثبت كنيد را اعمال و موارد زي سازي شدهيا شبيهآزمون 
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
 ولتاژ منبع) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
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  وضعيت عملكرد ) ح       
        e1ا بايد از اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل ي  :بيشينه تغييرات مجاز 

دار عمل آن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه معني  EUTتر نشود يا آن كهبيش
  .نمايد 

  
  الكترومغناطيسي  مصونيت          5- 3- 6 -لفا
  تشعشع  الكترومغناطيسي  در برابر مصونيت هايآزمون       1-5- 3- 6 -لفا

استاندارد ملي  براساس  ميدان الكترومغناطيسي ويي ، تشعشع ، فركانس رادي مصونيت در برابر هايآزمون
  .شوند انجام مي 19و جدول   ]19[ 1387سال :  7260-4- 3ي ايران شماره

، در انجام اين آزمون . شود براي مقدار نشان داده شده تنظيم مي ، سيگنال آزمون 1ينشده تعديلحامل 
  . شودمي تعديل ، گونه كه تعيين شده استهمان ، حامل

  
  هاي الكترومغناطيسيمصونيت در برابر تشعشع ميدان - 19جدول 

  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه ي محيطيپديده

  تشعشع ميدان الكترومغناطيسي
  

استاندارد ملي ايران   ) V/m( شدت ميدان   (MHz)ي فركانس  گستره
ي          شماره

سال :  3-4-7260
1387  

 a  2000تا      80

  b  80تا      26 10
    2000تا      1400

  موج سينوسي AM  %80   ،kHz 1  مدوالسيون
a - هاي باالتر از فقط آزمون 1387سال :  7260-4-3ي استاندارد ملي ايران شمارهMHz 80 براي . كند را مشخص مي

  . شود پيشنهاد مي 2-5-3-6-د الفهاي فركانس ، مطابق با زيربنهاي پايين تر روش آزمون اختاللفركانس
b  -  هاي منبع تغذيه يا درگاهبراي دستگاه تحت آزموني كهI/O ها را قابل دسترس نداشته باشند ، به طوري كه نتوان آن

 .است  MHz 26مورد آزمون قرار داد  ، حد پايين تشعشع آزمون  2-5-3-6-مطابق با زيربند الف

  
  :زمون استاندارد ملي اطالعات تكميلي روش اجرايي آ

هاي تحت شرايط اعمال تشعشع ميدان 3-1- 6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
يك بار آزمون  وزنهاي الكترومغناطيسي تعيين شده  ، درحالي كه شاهد نشاندهي

  .هستيد  كوچك ساكن
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده

  .بايد بررسي شود  EUTاز اتصال به قبل  آزمون مولد كارائي  : EUTشرايط 
  

1-Unmodulated carrier 
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دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   
تا آن جايي . تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد بيش

. صفر تنظيم كنيد  را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي EUTكه ممكن است 
را صفر  هاوسايل صفركن نبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن

دار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو به استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور
  .مون ساكن كوچك مورد آزمون قرار داد را بايد با يك بار آز EUT  : توزين آزمون

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
يك بار . پايدار كنيد  ، را در شرايط محيطي ثابت EUTقبل از انجام هر آزمون   

  :را اعمال و موارد زير را  ثبت كنيد  سازي شدهيا شبيهآزمون 
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  بيرطوبت نس) پ       
 ولتاژ منبع) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
   وضعيت عملكرد) ح       

            e1اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از   :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل و مبني بر اشتباه معنيآن را آشكارسازي   EUTتر نشود يا آن كهبيش

 .نمايد 

  
   هدايت شدههاي الكترومغناطيسي مصونيت در برابر ميدانهاي آزمون       2-5- 3- 6 -لفا

براساس استاندارد هدايت شده   ميدان الكترومغناطيسي، فركانس راديويي و   مصونيت در برابر هايآزمون
  .شوند انجام مي 20و جدول  ]20[1387سال :  7260-4-6ي ملي ايران شماره

در انجام اين آزمون ، . شود ي سيگنال آزمون ، براي مقدار نشان داده شده تنظيم ميحامل تعديل نشده
  .شود تر تعديل ميگونه كه تعيين شده است ، بيشحامل ، همان
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  هاي الكترومغناطيسي هدايت شدهمصونيت در برابر ميدان - 20جدول 
  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه ي محيطيپديده

  ميدان الكترومغناطيسي هدايت شده
  ي فركانس گستره

(MHz) 

V  )Ω50 ( ي دامنهRF  
( e.m.f ) 

استاندارد ملي ايران 
 7260-4-6ي  شماره
  V 10  80تا      15/0  1387سال : 

  موج سينوسي AM   %80   ،kHz 1  مدوالسيون
 .اين آزمون را نبايد انجام داد  ، ي ندارددرگاهشود يا ي وصل نميبه برق عموم EUTوقتي  -  يادآوري

  
)  EUTيهادرگاهمشترك به  مدي فركانسي با امپدانس در تمام گستره(  براي تزويج مناسب سيگنال اختالل

  .استفاده كرد  ژكوپاليا دي ژبايد از وسايل كوپال،  EUTمتصل به  الژهاي كوپبه كابل
  : روش اجرايي آزمون استاندارد ملياطالعات تكميلي 

هاي تحت شرايط اعمال ميدان 3- 1- 6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
يك  وزنهاي ي معين ، درحالي كه شاهد نشاندهيالكترومغناطيسي هدايت شده

  .هستيد  كوچك بار آزمون ساكن
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده

  .بايد بررسي شود  EUTقبل از اتصال به  آزمون دمول كارائي  : EUTشرايط 
دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   

تا آن جايي . تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد بيش
. نيد را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم ك EUTكه ممكن است 

را صفر  هاوسايل صفركن نبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن
دار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو به استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

  حداقل يك دور  :هاي آزمون تعداد دور
  .ك مورد آزمون قرار داد را بايد با يك بار آزمون ساكن كوچ EUT  : توزين آزمون

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود   
يك بار . را در شرايط محيطي ثابت پايدار كنيد  EUTقبل از انجام هر آزمون   

  :را اعمال و موارد زير را  ثبت كنيد  سازي شدهيا شبيهآزمون 
  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
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 ژ منبعولتا) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
  وضعيت عملكرد ) ح       

        e1اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از   :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل عنيآن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه م  EUTتر نشود يا آن كهبيش

  .نمايد 
  
  شونداي تغذيه ميهايي كه با باتري خودرو جادههدايت گذراي الكتريكي براي دستگاه        6- 3- 6 -لفا
  ايخودروهاي جاده V24و  V12هاي هدايت در راستاي خطوط تغذيه با باتري        1-6- 3- 6 -لفا

  .شود انجام مي 21و جدول ]  22[  1388سال :  7059- 2ي براساس استاندارد ملي ايران شمارهاين آزمون 
  

  V24و  V12هاي هدايت گذراي الكتريكي در راستاي خطوط تغذيه با باتري - 21جدول 
  مرجع آزمون  هاي آزمونمشخصه  ي محيطيپديده

خطوط  هدايت در مسير
  V24يا  V12منبع 

 Usولتاژ پالس ،   پالس آزمون

استاندارد ملي ايران 
 7059-2ي  شماره
 1388سال : 

V12 = Unom V24 = Unom  
2a V50 +  V50 +  
2b V10 +  V20 +  
3a V150 −  V200 −  
3b V100 +  V200 +  
4  V 7 −  V16 −  

يعني اگر  ،شود ميكه دستگاه از طريق سوئيچ اصلي ماشين به باتري وصل  اعمال است قابل فقط وقتي b2پالس آزمون  - يادآوري
  .شود مي به باتري وصل) ي سوئيچ اصلي آن يا به وسيله( يين نكرده باشد كه دستگاه به طور مستقيم سازنده تع

 
  : آزمون استاندارد ملياطالعات تكميلي روش اجرايي 

  b + a2پالس آزمون  :  2-6-5بند زير        7059- 2ي استاندارد ملي شماره         :استانداردهاي قابل اجرا 
  b3 + a3پالس آزمون :  3-6-5بند زير                              
  4پالس آزمون :  4-6-5بند زير                           

تحت شرايط زير ، درحالي كه شاهد   3- 1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 
  .يك بار آزمون ساكن كوچك هستيد  وزنهاي نشاندهي

ي ي موازي شده با وسيلهيان در يك وسيلهناگهاني جر يوقفهگذراي ناشي از  -  
  ؛)   a2پالس (  اي از كابلدستهبه علت خود القايي  تحت آزمون ،
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به عنوان مولد عمل   جرقه زنكه بعد از خاموش شدن  ، DCموتورهاي  يگذرا -  
  ؛)  b2پالس ( مي كنند 

  ؛)  b3و  a3 هايپالس (زني فرايند كليد به علتگذرا روي خطوط منبع  -  
كاهش ولتاژ به دليل تغذيه كردن مدارهاي استارت موتورهاي احتراق داخل            -  

  ) . 4پالس ( 
  .باشد نياز نمي    :سازي آماده

دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   : EUTشرايط 
تا آن جايي . ، روشن نگه داريد تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده بيش

. را قبل از انجام آزمون براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد  EUTكه ممكن است 
را صفر  هاوسايل صفركن نبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن

دار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو به استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

  .پايدار كنيد ، را در شرايط محيطي ثابت  EUTقبل از انجام هر آزمون   :پايدارسازي 
ي تزويج به وسيله ، روي ولتاژ منبع( هاي هدايت شده را در معرض اختالل EUT   : توزين آزمون

با شدت و ويژگي مشخص شده در جدول ) و مستقيم روي خطوط منبع  مختصر
   .قرار دهيد  21

  .تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود  تاثير
  :يك بار ساكن موارد زير را  ثبت كنيد قرار دادن با    

  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
 ولتاژ منبع ) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( نشاندهي ها ) ج       
  خطاها) چ       
   وضعيت عملكرد) ح       
  .ها را ثبت كنيد توزين را براي ولتاژهاي تعيين شده تكرار كنيد و نشاندهيآزمون       

            e1اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از   :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل آن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه معني دستگاه تر نشود يا آن كهبيش

  .نمايد 
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  تغذيهاز طريق خطوطي غير از خطوط منبع  ي الكتريكيهدايت گذرا         2-6- 3- 6 -لفا
  .شود انجام مي  22و جدول ]  23[  1382سال :  7059- 3يبراساس استاندارد ملي ايران شماره اين آزمون

 
  از طريق خطوطي غير از خطوط منبعي الكتريكي هدايت گذرا  - 22جدول 

  مرجع آزمون  هاي آزمونهمشخص  ي محيطيپديده

هدايت گذراي الكتريكي 
 خطوطي غير از  طريق از

  خطوط منبع 

  پالس آزمون
 Usولتاژ پالس ، 

استاندارد ملي ايران 
 7059-3ي  شماره
 1382سال : 

V12 = Unom V24 = Unom  
a V60 −  V80 −  
b V40 +  V80 +  

  
  :ملي اطالعات تكميلي روش اجرايي آزمون استاندارد 

  bو  aپالس آزمون :  5 -4بند زير            7059-3ي استاندارد ملي شماره    :استانداردهاي قابل اجرا 
 روي خطوط ديگر، تحت شرايط وقوع گذرا 3- 1-6بند زيربررسي انطباق با ضوابط   :موضوع آزمون 

  ) . bو  aهاي پالس(زني به دليل فرايند كليد
  .ار آزمون كوچك انجام داد آزمون را فقط بايد با يك ب  

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
دستگاه تحت آزمون را به منبع ولتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا   : EUTشرايط 

تا آن جايي . تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد بيش
 .اي نشاندهي صفر تنظيم كنيد را قبل از انجام آزمون بر EUTكه ممكن است 

را صفر  هاوسايل صفركن نبايد فعال باشند ، در هيچ زماني در حين آزمون آن
دار رخ داده باشد و بخواهيد دستگاه را دو به استثناي وقتي كه اشتباه معني ، نكنيد
  .كنيد  صفرباره 

  .پايدار كنيد  ، را در شرايط محيطي ثابت EUTقبل از انجام هر آزمون   :پايدارسازي 
توسط تزويج  سوزنيهاي ولتاژ رانفجا (هاي هدايت شده را در معرض اختالل EUT  : توزين آزمون

با شدت و ويژگي مشخص )  خازني و سلفي از طريق خطوطي غير از خطوط منبع
  .قرار دهيد  22شده در جدول 

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود  
  :كن موارد زير را  ثبت كنيد يك بار سا قرار دادنبا   

  تاريخ و زمان) الف       
  دما) ب       
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  رطوبت نسبي) پ       
 ولتاژ منبع) ت       

  بار آزمون) ث 
  )در صورت كاربرد داشتن ( ها نشاندهي) ج       
  خطاها) چ       
   وضعيت عملكرد) ح       
  .ثبت كنيد  ها راآزمون توزين را براي ولتاژهاي تعيين شده تكرار كنيد و نشاندهي      

            e1اختالف بين نشاندهي ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل يا بايد از   :بيشينه تغييرات مجاز 
دار عمل آن را آشكارسازي و مبني بر اشتباه معنيدستگاه  تر نشود يا آن كهبيش

  .نمايد 
  .باشد  3- 1-6بند بايد در هر نوع خودرو مطابق با ضوابط زير دستگاه يك - يادآوري

  
  آزمون پايداري پهنه        7-الف

   .كاربرد ندارد  Y(I)و  XIي  هاي ردهاين آزمون براي دستگاه
  پايداري پهنه     :روش آزمون 

  . كارائيهاي بعد از انجام آزمون 3- 5-8بند زيربررسي انطباق با ضوابط     :موضوع آزمون 
  .توان معرفي كرد نداردي را نميدر حال حاضر هيچ استا    :استاندارد مرجع 

  روش اجرايي       
محيطي به  تحت شرايط EUTي تغييرات خطاي اين آزمون به منظور مشاهده  :آزمون به اختصار  

    در ) ترجيحاً در شرايط ثابت محيط آزمايشگاه عادي ( ي كافي ثابت اندازه
هاي تحت آزمون EUT هاي مختلف ، قبل از ، در حين و بعد از قرار گرفتنزمان

ي پهنه مجهز باشد براي ي تنظيم كنندهاگر دستگاهي به وسيله .باشد مي كارائي
دستيابي به پايداري و آن چه كه دستگاه براي آن طراحي شده ، اين وسيله را بايد 

  .آزمون ، فعال كرد اين گيري در حين انجام قبل از هر اندازه
ا ، و در صورت كاربرد داشتن ، آزمون گرماي دم شامل بايد كارائيهاي آزمون 

  . هاي مذكور در اين پيوست نيز ممكن است انجام شوند ديگر آزمون.  باشدمرطوب 
EUT  ساعت از برق اصلي يا باتري  8بايد دو بار در حين انجام آزمون حداقل براي

طع دفعات ق ، هايي در اين مورددر صورت نبودن هيچ گونه مشخصه. ، جدا شود 
 شناسياندازهي رهااد تشخيصممكن است براساس دستورالعمل سازنده و يا با 

  .افزايش يابد 
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  .د دابايد مورد توجه قرار  را هاي سازندهدستورالعمل ، آزمون اين در انجام      
      EUT  16را بايد حداقل به مدت پنج ساعت بعد از روشن شدن و حداقل به مدت 
ي ، در شرايط محيطي به اندازه مرطوبهاي دما و گرماي ونساعت بعد از انجام آزم      
  . كافي ثابت ، پايدار كرد       
انجام شوند ،  كارائيهاي روز يا مدت زماني كه الزم است آزمون 28: مدت آزمون     :آزمون  سختي

  .تر است هر كدام كه كوتاه      
ها را بايد در كل گيريزهاندا.  ٠/t ≤ ۵ ≥ 10 ) : روز (ها آزمون ، بين tزمان ،       
  . سان انجام داد يكتقريباً ي آزمون در فواصل زماني دوره      

اين  سرتاسردر  .استفاده كنيد  Maxنزديك به  يك بار آزمون ساكناز  :بار آزمون 
  . استفاده شودها بايد همان وزنهاز آزمون 

  .ل كنند تمام وظايف دستگاه بايد به درستي عم  :بيشينه تغييرات مجاز 
 نبايد از نصف مقدار،  بار آزمون تغيير در نشاندهي ، گيرياندازه n يك ازهيچدر 
تعيين شده است ،  ، راي بار آزمون اعمال شدهب  6جدول در كه  MPEطلق م

  .تر شود بيش
آزمون نشانگر اين باشند كه افزايش يا كاهش خطا در يك  اگر نتايج . n :  8 ≥  nتعداد آزمون ، 

افزايش يا كاهش خطا توقف  تري را تابيشهاي جهت ادامه دارد ، آنگاه بايد آزمون      
    .داد  انجام  از بيشينه انحراف مجاز تر شدن خطايا تا بيش و      

  .باشد نياز نمي    :سازي آماده
  .  شده تصديقهاي استاندارد جرم    :تجهيز آزمون 

لتاژ وصل كنيد و آن را براي مدت زماني برابر يا دستگاه تحت آزمون را به منبع و  : EUTشرايط 
  .تر از مدت زمان تعيين شده از سوي سازنده ، روشن نگه داريد بيش

ي وسيله. را تا حد ممكن براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد  EUT قبل از هر آزمون  
به  EUTاگر ( صفرياب خودكار در حين انجام اين آزمون بهتر است غير فعال باشد 

      ) . استمجهز  آن
  .پايدار كنيد  مرجع را در شرايط تأثيرگذار تمام عوامل    :ترتيب آزمون 

  .تاثير تغييرات فشار هوا بايد لحاظ شود       
  .كنيد  موارد زير را ثبترا اعمال و ) سازي شده بار شبيه يا (هاي آزمون بار      
  تاريخ و زمان) الف       
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  دما) ب       
  رطوبت نسبي) پ       
  بار آزمون) ت       
  ها نشاندهي) ث       
  خطاها) ج       
  وضعيت عملكرد) چ       
  تغييرات در محل آزمون)  ح      

سپس براي  و تكرار كنيدبي درنگ عمل صفركردن را  ، گيريبعد از اولين اندازه
 هاي بعدي گيريدر اندازه. چهار مرتبه بارگذاري كنيد تعيين مقدار متوسط خطا 

ك بار انجام دهيد ، مگر اين كه نتيجه خارج از رواداري مشخص فقط ياين كار را 
قبل از هر . تر شود بيش e1/0گيري اول از ي پنج اندازهشده باشد يا اين كه گستره

  .كامالً به حالت اوليه برگردد EUTآزمون ديگر اجازه دهيد 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



107  
 

بپيوست   
)اطالعاتي (   

 كتاب نامه
 

ردها و مستندات مرجعاستاندا  شرح  
 يشماره
 ارجاع

 شناسي اندازه زمينه در شده برده كار به مفاهيم شامل فقط واژگان
 ، قانوني شناسياندازه خدمات هايفعاليت به مفاهيم اين  .است قانوني

  است مرتبط هافعاليت اين با كه مشكالتي ساير و مرتبط مستندات

 يمشخصه با مفاهيم بعضي لشام واژگان اين هم چنين  .پردازدمي
 . است شده گرفته VIMاست كه از   كلي

International Vocabulary of 
Terms in Legal Metrology, 

OIML, Paris (2000) 

 ]١ [

       ارائه  OIMLقواعدي براي صدور ، ثبت و كاربرد گواهي انطباق 
 .شود مي

OIML B 3 (2003) 
OIML Certificate System for 

Measuring Instruments 
(formerly OIML P 1) 

 ]٢ [

 OIML D 11 (2004) .الكترونيكي  گيرياندازه هايدستگاه براي كلي هايالزام شامل
General requirements for 

electronic measuring 
instruments 

]٣ [

بندي شده كه مقدار نامي ثابت و از قبل براي محصوالت از قبل بسته
ي جرم ، حجم ، سطح يا تعداد و طرحي ساده براي بازرسان ن شدهتعيي

بندي شناسي قانوني جهت تصديق مقدار محصول از قبل بستهاندازه
شناسي قانوني اندازه هايزني شده است الزامها برچسبشده روي آن

  .دهد ارائه مي

OIML R 87 ( 2004) 
Quantity of products in 

prepackages 

 ]۴ [  

دهد و هايي ارائه ميروش اجرايي و توصيه نوعراي ارزيابي و تصويب ب
  .كند عوامل تأثيرگذار را معرفي مي

OIML D 19 (1988) 
Pattern evaluation and pattern 

approval 

 ]۵ [  

هاي در انتخاب تصديق و روش اجرايي كه تصديق بايد انجام شود روش
.كند عوامل تأثيرگذار را معرفي مي دهد وهايي ارائه مياجرايي و توصيه

OIML D 20 (1988)  
Initial and subsequent 

verification of measuring 
instruments and processes 

 ]۶ [  

 عدم  هم و گرمايي اتالف و به شود ،د ميسر هاي آزمون به مربوط

  .پردازد مي ( EUT )گرمايي تجهيز تحت آزمون  اتالف

-2-1ي  ي ايران شمارهاستاندارد مل
هاي محيطي آزمون 1389سال :  1307

 سرما:  A آزمون:  1-2قسمت   -

 

 ]٧ [

با  گرما كننده اتالف آزمونه براي خشك گرماي : Ba  آزمون شامل
بدون  هايآزمونه براي خشك گرماي:   Bbآزمون ا ؛دم ناگهاني تغيير
 خشك گرماي  Bc :هاي؛ آزمون دما كند تغييرات با حرارتي اتالف

 Bd هاي آزمون ؛ دما ناگهاني با تغيير گرما كننده تلف هايآزمونه براي

  .دما  كند با تغيير گرما كننده تلف هايآزمونه براي خشك گرماي : 
  يگيرنده بر در ، 1987 سال مجدد چاپ

IEC No. 62-2-2A باشد مي.  

ي        استاندارد ملي ايران شماره
هاي آزمون 1387سال :  2-2-1307

-ها آزمون:  2 -2محيطي قسمت 

 گرماي خشك:  bآزمون 

 

 ]٨ [
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 Bو آ زمون  IEC 68-2-1) (سرد : Aهايآزمون براي زمينه اطالعات

 هايي در مورد پيوست. كند ارائه مي ( IEC 68-2-2)  خشك گرماي : 
 از هك هنگامي ، آزمونه  سطح دماي روي بر اتاقك ياندازهتأثير : 

شرايط اتاقك و  روي بر ؛ تأثير جريان هوا شودنمي استفاده هوا جريان
 يهادما روي مواد و سيم ترمينال ابعادتأثير  ؛ هاآزمونه سطحي يهادما

 ضريب و هوا سرعت گيرياندازه دما، گيري اندازه ها ؛ي آزمونهسطح

 براي تكميلي اطالعات الف اصالحيه  .شودمي شامل نيز را تشعشع

  .كند آيد ، ارائه مينمي دست به آزمون طي دما پايداري كه مواردي

IEC 60068-3-1 (1974-01) + 
Supplement A (1978-01): 

Environmental testing Part 3 
Background information, 

Section 1: Cold and dry heat tests 

 ]٩ [

 يا اجزا ، تمحصوال بودن مناسب تعيين براي آزمون روش يكارائه 

 شرايط در استفاده و انبارش نقل، و حمل براي الكتروتكنيكي تجهيزات

 در باال رطوبت تأثير مشاهده براي آزمون  چيز هر از قبل .  باال رطوبت

 مشخصي دوره طول در آزمونه روي بر شبنم ايجاد بدون ثابت دماي
 مايد هاي ترجيحيگيريسخت از تعدادي آزمون اين .باشد مي شده

 را      آزمون  .كندتعيين مي را آزمون زمان مدت و باال رطوبت باال ،

 روي  بر هم و گرما يكننده تلف هايآزمونه روي بر هم توانمي

 براي آزمون اين .  برد كار به كنندنمي تلف را گرما كه هاييآزمونه

 با بزرگ تجهيزات همانند باشدكوچك يا اجزاء قابل اجرا مي تجهيز

 زمان مستلزم اتاقك كه با تجهيز آزمون خارج پيچيده دروني اتصاالت

 مشخص شرايط حفظ و كننده گرم پيش كاربرد از كه است تنظيمي
 .كنند مي جلوگيري نصب يدوره طي شده

IEC 60068-2-78 (2001-08) 
Environmental testing - Part 2- 

78: Tests - Test Cab: Damp heat , 
steady state 

(IEC 60068-2-78 replaces the 
following withdrawn standards: 

IEC 60068-2-3, test Ca and 
IEC 60068-2-56, test Cb) 

]١٠ [

 مانند مرتبط مشخصات تهيه در كمك براي ضروري اطالعات
 و هاآزمون و مناسب انتخاب براي تجهيزات يا اجزا استانداردهاي

 انواع موارد بعضي در و خاص صوالتمح براي آزمون هايگيريسخت

 برطوم گرمايي هايآزمون هدف  .كندمي ارائه را كاربردها خاص
 در شده ايجاد هايتنش برابر در استقامت براي محصول قابليت تعيين

 به توجه با و شبنم بدون و شبنمبا  محيط باال در نسبي رطوبت
 آزمون چنين هم .باشد الكتريكي مي و مكانيكي هايويژگي تغييرات

 برابر در آزمونه مقاومت وارسي براي تواند مي مرطوب گرمايي هاي

 .از شكل هاي خوردگي به كار رود  بعضي

IEC 60068-3-4 (2001-08) 
Environmental testing - Part 3-4: 
Supporting documentation and 

guidance - Damp heat tests 

 ]١١ [

براي اختالالت هدايت شده ي فركانس شرح محيط الكترومغناطيسي 
  .هاي تغذيه عمومي پايين و سيگنالي شدن سيستم

IEC 61000-2-1 (1990-05) 
Electromagnetic compatibility 

(EMC) 
Part2 : Environment Section 1 

 ]١٢ [  
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 ، سري              EMC هاياستاندارد كاربرد قابليت مورد در

   IEC 61000-4   ،ان و كاربر به آزمون و گيرياندازه فنون مورد در
  .كند  مي كمك سازندگان

 .دهد ارائه مي مرتبط هايآزمون انتخاب با رابطه در كلي هاي توصيه

IEC 61000-4-1 (2000-04) 
Basic EMC Publication 

Electromagnetic compatibility 
(EMC) 

Part 4: Testing and  measurement 
techniques Section 1: Overview 

of IEC 61000-4 series 

 ]١٣ [

گيري فرايند اندازه وسايلارائه مقادير حدي براي توان دريافتي توسط 
 .هايي از سيستم در حين كاركرد ها ، كنترل يا  بخشصنعتي و سيستم

IEC 60654-2 (1979-01),with 
amendment 1(1992-09) 
Operating condition for 

industrial process 
measurement and control 

equipment – Part 2 : Power 

 ]١۴ [

 تجهيزات آزمون سطوح ترجيحي يگستره و آزمون هايروش مصونيت

 ولتاژ ، هايفروكش براي پايين ولتاژ منبع به متصل الكترونيكي و برقي
 براي تاندارداس ينا. كند مي تعيين را ولتاژ تغييرات و هاي كوتاهوقفه

 16 از كمتر ورودي اسمي جريان داراي الكترونيكي و برقي تجهيزات
هرتز  60هرتز يا  AC  ،50ي شبكه به اتصال براي فاز هرآمپر در 

اين استاندارد براي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي . كاربرد دارد 
 ناي مربوط به هايآزمون. هرتز كاربرد ندارد  400ي متصل به شبكه

 اين هدف.    شد خواهد گنجانده آينده هاياستاندارد در شبكه
 و برقي تجهيزات مصونيت ارزيابي براي مشترك مرجع ايجاد استاندارد

 تغييرات و كوتاه هايوقفه ولتاژ ، هايفروكش كه در معرض الكترونيكي

 در IECنشريه پايه  يك استاندارد اين  . باشد مي گيرندقرار ميولتاژ 
  .باشد مي  IEC Guide 107اق با انطب

ي         استاندارد ملي ايران شماره
سازگاري  1387سال :  11-4-7260

 11- 4قسمت )  EMC(الكترومغناطيسي 
-آزمون -گيري هاي آزمون و اندازهروش: 

هاي ولتاژ ، مصونيت در برابر افتهاي 
 هاي كوتاه و تغييرات ولتاژوقفه

 

 ]١۵ [

 تجهيزات مصونيت ارزيابي براي پذيرتجديد مشترك رجعم يكارائه 

 هايدرگاه و كنترل سيگنال ، ، تغذيهمنبع  كه الكترونيكي و برقي

             .گيرند انفجاري قرار مي /سريع گذراي برق ، در معرض زمين
IEC61000-4    يا تجيهزات مصونيت ارزيابي براي را سازگاري روش 

 استاندارد اين  .كندمي توصيف شده تعريف هايپديده برابر در سيستم

 :كند مي توصيف را زير تعاريف
 آزمون ولتاژ موج شكل -

 آزمون سطح يگستره -

 آزمون تجهيزات -

 آزمون تجهيزات براي تصديق اجرايي روش -

 آزمون برقراري -

 آزمايشگاهي هايآزمون مشخصات استاندارد اين آزمون اجرايي روش -

 .كند را ارائه مي برق پست نصب و

ي        استاندارد ملي ايران شماره  
سازگاري   1386سال :  4-4-7260

:  4- 4قسمت )  EMC(الكترومغناطيسي 
آزمون  - گيري هاي آزمون و اندازهروش

هاي الكتريكي مصونيت در برابر پالس
 رگباره/ تندگذر 

 ]١۶ [
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 آزمون سطوح براي شده توصيه نآزمو هايروش و مصونيت الزامات به
 گذراهاي و كليدزني از ناشي ولتاژهاي اضافه علت به كه تجهيزاتي براي

 .شود مي مربوط گيرندمي قرار طرفه يك هايضربه معرض در برق
  مربوط مختلف نصب و محيطي شرايط به كه متعدد آزمون سطوح
 و برقي تجهيزات براي الزامات اين  .كندمي تعيين را شوندمي

 عملكرد ارزيابي براي مشترك مرجع كي  .دارد كاربرد الكترونيكي

 و قدرت خطوط روي بر باال انرژي اختالل در معرض كه تجهيزاتي
 .دهد گيرند ارائه مي مي قرار  داخلي اتصال

ي        استاندارد ملي ايران شماره  
سازگاري  1387سال :  5-4-7260

:  5- 4قسمت )  EMC(الكترومغناطيسي 
آزمون  - گيري هاي آزمون و اندازهروش

 مصونيت در برابر فراتاخت

 ]١٧ [

 و برقي تجهيزات براي آزمون هايروش و مصونيت الزامات

 مستقيم طور به ساكن الكتريسيته هايتخليه كه در معرض الكترونيكي

 هايگستره مضافاً .كند گيرند تعيين ميقرار مي مجاور اشيا و كاربر از

 را است مربوط مختلف نصب و محيطي شرايط به كه را آزموني سطوح
 هدف  . كندمي مشخص را آزمون اجرايي هاي روش و كندميتعيين 

 براي پذيرتجديد و مشترك هايپايه كردن مشخص استاندارد اين

 در معرض كه است الكترونيكي و برقي تجهيزات و عملكرد ارزيابي

 هايتخليه عالوه ، به  .گيرندر ميقرا الكتروستاتيك تخليه

نزديك   مهم بسيار اشياي به اشخاص از است ممكن كه الكتروستاتيكي
 .شود مي  شاملآن سرايت كند را نيز 

ي         استاندارد ملي ايران شماره
سازگاري  1386سال :  2-4-7260

:  2- 4قسمت )  EMC(الكترومغناطيسي 
آزمون  - ري گيهاي آزمون و اندازهروش

 الكترواستاتيك يمصونيت در برابر تخليه

 ]١٨ [

 انرژي به نسبت الكترونيكي و برقي تجهيزات مصونيت براي

 اجرايي هايروش و آزمون سطح  .دارد كاربرد تابشي الكترومغناطيسي
 ارزيابي براي مشترك مرجع يك .كندمي ايجاد را شده الزام آزمون

 هايميدان در معرض كه كترونيكيال و برقي تجهيزات عملكرد
 .كندمي گيرند ارائهقرار مي راديويي فركانس با الكترومغناطيسي

ي         استاندارد ملي ايران شماره
سازگاري  1387سال :  3-4-7260

:  3- 4قسمت )  EMC(الكترومغناطيسي 
آزمون  -گيريهاي آزمون و اندازهروش

غناطيسي ترومكمصونيت در برابر ميدان ال
 فركانس راديويي تابشي

 

 ]١٩ [

 براي الكترونيكي و برقي تجهيزات شده هدايت مصونيت الزامات به

 با  (RF) راديويي فركانس فرستنده از  وارد الكترومغناطيسي اختالالت

 كه تجهيزاتي  .باشدمي مربوط kHz80تا  kHz9فركانس  يگستره

 اتصال يا سيگنال خط ،شبكه  يرنظ( هادي  كابل يك داراي حداقل

تزويج  RF اختالل هايميدان به را تجهيزاتتوانند  كه مي)  زمين
 هاييآزمون تعيين منظور به استاندارد اين  .باشندمي  مستثني كنند

شود         گرفته نظر در خاص هايدستگاه يا سيستم براي بايد كه
 محصوالت يهمه براي كلي پايه مرجع ارائه اصلي هدف  .باشدنمي

IEC با  مرتبط سازندگان و كاربران يا محصوالت كميته  .باشدمي
 تجهيزات به كه شدت سطح و آزمون مناسب انتخاب ، در تجهيزات

 . باشندمي مسئول ، شودمي اعمال

ي        استاندارد ملي ايران شماره  
سازگاري  1387سال :  6-4-7260

:  6- 4قسمت )  EMC(الكترومغناطيسي 
مصونيت  -گيري هاي آزمون و اندازهروش

هاي هدايتي ، القا شده به  در برابر اختالل
 هاي فركانس راديوييي ميدانوسيله

 ]٢٠ [
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  ISO 16750-2 (2003 ) 
Road vehicles – Environmental 
conditions and testing electrical 
and electronic equipment – Part 

2: Electrical loads  

 ]٢١ [  

 به نسبت سازگاري هايآزمون براي ايمقايسه هايآزمون هايهمشخص
 هاياتومبيل روي شده نصب تجهيزات شده هدايت الكتريكي گذراهاي

 الكتريكي سيستم به مجهز سبك تجاري ينقليه وسايل و مسافربري
V12  ياV24 را الكتريكي سيستم به مجهز تجاري نقليه وسايل يا 
 در مصونيت براي شدت بنديرده خرابي وقوع شكل  .كندمي صمشخ
 انواع براي استاندارد اين  .كندمي ارائه هم ي الكتريگي راگذراها برابر

رانش  هايسيستم به توجه بدون دارد كاربرد ايجاده ينقليه وسايل
 ) الكتريكي موتور يا ديزل موتور احتراقي، موتور :مثال  براي( ها آن

ي         دارد ملي ايران شمارهاستان
خودروهاي    1388سال :  2-7059
الكتريكي ناشي از  اتاغتشاش  -اي جاده

 -) كنش برهم( و كوپلينگ  شرسان
رسانش گذراي الكتريكي در :  2قسمت 

 خطوط تغذيه

] ٢٢ [

  ها و وسايلبراي دستگاه EMC ارزيابي براي مشترك پايه يك
 از گذراها انتقال برابر در نقليه وسايل درمستقر اتتجهيز و يالكترونيك
 تغذيه خطوط از غير به وسايلي يا خطوط يوسيله به تزويج طريق

 يا وسيله ، دستگاه مصونيت عملي اثبات آزمون مقصود  .كندمي برقرار

 يافته تزويج سريع گذراي اختالالت عرضم در كه هستند تجهيزاتي

 بارهاي دزنيكلي( شوند مي ايجاد كليدزني توسط كه آنهايي نظير

 .باشد گيرند ميمي قرار)  غيره و رله اتصال خيز و جست القايي،

ي         استاندارد ملي ايران شماره
خودروهاي     1382سال :  3-7059

اغتشاش الكتريكي ناشي از  -اي جاده
 -) كنش برهم( رسانايي و كوپلينگ 

ي لتاژ تغذيهخودروهايي با و:  قسمت سوم
رسانايي ناپايدار   - ولتي 24يا  12اسمي 

اتصاالت القايي و خازني  توسط الكتريكي
 به غير از خطوط تغذيه
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