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  خدا به نام
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع بدنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد
 مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي نكميسيو در مختلف هاي ه حوز در استاندارد تدوين

 تجاري و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 مراكز واردكنندگان، و كنندگان، صادركنندگان مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است

 مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل غيردولتي و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي

 و طرح رشته آن با مرتبط ملي ةكميت در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي
  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي)ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در

 ملي كنند دركميتة مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 كه شود مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي ستانداردا عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

 دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

  .باشد رسيده تصويب به
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران عتيصن تحقيقات و استاندارد مؤسسة

2(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) 5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط بدنها به عنوان و است(CAC) در 

 پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه نضم ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،

   از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف

استاندارد،  عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي
و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين هايبازار حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري
 در زمينة فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از كنندگان استفاده به بنديدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي درجه

 و مراكز ها آزمايشگاه محيطي، زيست يتمدير و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره،

 ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

 بين دستگاه ترويج .كند ميپايش  آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي

 سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                 
  رانيايصنعتقاتيتحقواستانداردهموسس *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استاندارد كميسيون فني تدوين
  هاي توزين غير خودكار دستگاه "

  "ها  آزمون-شناختي و فني هاي اندازه لزاما: 1قسمت
  )تجديد نظر اول(

  :نمايندگي/سمت  :رئيس
  مبين، نبويان

  )دكتري فيزيك(
  

   تهران شمال واحد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد
  

    :دبير
  مهدي، ذره

  )برقفوق ليسانس مهندسي (
  

  كارشناس استاندارد
  

    ):به ترتيب حروف الفباء(اعضاء
   محمد، آخوندزاده

  )مكانيكليسانس مهندسي (
  

  مدير فني مهندسي شركت پند

  محمدرضا، كوب باروت
  )تالوژيليسانس مهندسي م(
  

 يزدكارشناس مسئول اوزان اداره كل استاندارد 

  

   كاوه تحويلداري،
  )مهندسي برقليسانس (
  

 كارشناس مسئول اوزان اداره كل استاندارد رشت

  

   احسان، راد دوست بستان
  )صنايعنس مهندسي ليسا(
  

  هاي مديريت مدير عامل شركت مهندسي سيستم
  قابليت اعتماد توازن

 جمالي، صفر 

  )فوق ليسانس فيزيك(
 

 مسئول آزمايشگاه شركت توزين سيستم راد

 زاده، مريم اهللا حبيب

  )ليسانس مهندسي برق(
 

 كارشناس شركت پارس موازين

 صنعتيهاي سنجشت مديره شركت رئيس هئي راعي، جالل
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  )فوق ليسانس مديريت(
 

 توازن سنجخودكار

  خضرا، بابك
  )ليسانس مهندسي عمران(

  كارشناس استاندارد

  
 رضا قلي بيگي، ناصر

  )ليسانس فيزيك( 
 

  
 كارشناس استاندارد

 صفدري، غزاله

  )ليسانس مهندسي برق( 
 

  مسئول كنترل كيفيت شركت توزين توان سنجش
 

 عاليشاهي، حميدرضا

  )فيزيك ليسانس( 
 

  كارشناس مسئول اوزان اداره كل استاندارد گلستان
 

 عشقي، مرتضي

  )رياضيليسانس (
 

  مسئول فني شركت سكا
 
 

 فرهمند راد، فرامرز

  )فيزيك ليسانس( 
 

 رئيس اداره اوزان اداره كل استاندارد تهران

  قربان اشرفي، افشين
  )ليسانس مهندسي الكترونيك(

  لمدير عامل شركت مهندسي نها

 زاده، مسلم محمد

  )ليسانس مهندسي الكترونيك( 
 

  مدير عامل پارس ميزان آزما
 

 مرشد عباسي، مجيد

  )ليسانس فيزيك( 
 

 كارشناس مسئول اوزان اداره كل استاندارد قزوين 

 ناصري، فرشيد

  )ليسانس مهندسي الكترونيك( 
 

  باسكول سازي نيكومسئول كنترل كيفيت 
 

 نجف شاد، ناصر

  )مهندسي عمران ليسانس( 
  

  نظير مدير عامل شركت ميزان بي
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  فهرست مندرجات
  صفحه  وانعن

  ب  و تحقيقات صنعتي ايران آشنايي با موسسه استاندارد
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ط  گفتار پيش
  1  و دامنه كاربرد هدف  1
  1  مراجع الزامي  2
  1   تعاريف و اصطالحات  3
  1  كلي تعاريف  1- 3
  5  دستگاه ساختار  2- 3
  14 دستگاه يك شناختي اندازه هاي ويژگي  3- 3
  17 دستگاه يك شناختي اندازه خواص  4- 3
  18 خطاها و ها نشاندهي  5- 3
  23  مرجع شرايط و تأثيرگذارها  6- 3
  24  عملكرد آزمون  7- 3
  25  فهرست اصطالحات تعريف شده  8- 3
  28  اختصارات و نمادها  9- 3
  31  استاندارد اصول  4
  31  گيري اندازه يكاهاي  1- 4
  31  شناختي اندازه هاي الزام اصول  2- 4
  31  فني هاي الزام اصول  3- 4
  32  ها الزام بكارگيري  4- 4
  32  شناختي هاي اندازه الزام  5
  32  بندي رده اصول  1- 5
  32  ها دستگاه بندي رده  2- 5
  34  اي زينه چند دستگاه براي بيشتر هاي الزام  3- 5
  35  كمكي نشانگر وسايل  4- 5
  37 مجاز خطاهاي بيشينه  5- 5
  38  نتايج بين مجاز هاي اختالف  6- 5
  39  استانداردهاي آزمون  7- 5
  40  رواني  8- 5
  40  گذار و زمانهاي تاثير تغييرات ناشي از كميت  9- 5
  44 هاي ارزيابي نوعها و امتحانآزمون  10- 5
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    دامه فهرست مندرجاتا  
 صفحه  عنوان

  51  هاي با نشانگر خودكار يا نيم خودكار  اي فني براي دستگاهه الزام  6
 51 هاي كلي ساختمان الزام 1- 6

  54  نشاندهي نتايج توزين  2- 6
  56  ي نشانگر آنالوگوسيله  3- 6
  59  وسايل نشانگر ديجيتال  4- 6
  60  وسايل صفر كن و صفر ياب  5- 6
  61  وسايل پارسنگ  6- 6
  67  ن شدهوسايل پارسنگ از پيش تعيي  7- 6
  68  ها قفل كردن وضعيت  8- 6
  68  )جداشدني يا ثابت(وسايل بررسي كمكي   9- 6
  69  اي ي توزين در يك دستگاه چند گستره انتخاب گستره  10- 6
متعدد و  هاي باريا انتقال دهنده /و بين بارگيرها)ياتعويض(وسايل براي انتخاب  11- 6

  هاي متعدد    بارسنج
69  

  69  »مثبت و منفي«مپراتور هاي ك دستگاه  12- 6
  70  دستگاه توزين داد و ستد عمومي براي فروش مستقيم به عموم  13- 6
هاي توزين با محاسب قيمت مورد استفاده براي  الزامات تكميلي براي دستگاه  14- 6

  فروش مستقيم
72  

دستگاه مشابه با دستگاه هايي كه معموالً براي فروش مستقيم به عموم به كار   15- 6
  شوندرده ميب

75  

  75  دستگاه بر چسب زن قيمت  16- 6
  76  ي يكا هاي قطعه شمار مكانيكي با بارگير وزنه دستگاه  17- 6
  76  هاي سيار الزامات فني تكميلي براي دستگاه  18- 6
  77  اي ي جاده هاي قابل حمل براي توزين وسايل نقليه دستگاه  19- 6
  78  برداري مدهاي بهره  20- 6
  79  هاي الكترونيكي ي براي دستگاهالزامات فن  7
  79  الزامات كلي  1- 7
  79  دار اقدام بر اساس اشتباه معني  2- 7
  79  هاي فني الزام  3- 7
  81  هنهپهاي عملكردي و پايداري  آزمون  4- 7
  82  هاي الكترونيكي اي كه با نرم افزار كنترل مي شوند الزامات تكميلي براي وسيله  5- 7
  88  دستگاه با نشاندهي غير خودكار الزام هاي فني براي  8



 ز 

    ادامه فهرست مندرجات  
  صفحه    عنوان

  88  ي حساسيتكمينه  1- 8
  89  راه حل هاي قابل قبول براي وسايل نشاندهي  2- 8
  90  شرايط ساخت  3- 8
  91  جزء نشاندهي موازنه  4- 8
  92  مساوي بازوي با ساده شاهين  5- 8
1 نسبت با ساده شاهين  6- 8

10
  92  

  93  )شاهين دستي ( لغزنده وزنه با ساده دستگاه  7- 8
  94  روبروال و مرغي ترازوهاي  8- 8
  95  نسبت هاي كفه با هايي دستگاه  9- 8
  96  گذاري دستگاه ها و ماجول ها انگ  9
  96  گذاري تشريحي انگ  1- 9
  100  هاي بررسي  انگ  2- 9

  101  هاي اندازه شناختي كنترل  10
  101  هاي اندازه شناختي تعهد قانوني نسبت كنترل  10-1
  101  تصويب نوع  10-2
  104  بررسي اوليه  10-3
  106  شناختي بعدي كنترل اندازه  10-4

  107  هاي توزين غيرخودكار هاي اجرايي آزمون براي دستگاه روش  پيوست الف
  107  امتحان اداري  1- الف
  107  مقايسه ساختمان با مدارك  2- الف
  107  امتحان اوليه  3- الف
  107  آزمون عملكرد  4- الف
  118  عوامل تأثيرگذار  5- الف
  122  آزمون دوام  6- الف

  124  هاي الكترونيكي  آزمون تكميلي براي دستگاه  پيوست ب
  124  هاي الكترونيكي تحت آزمون الزامات عمومي براي دستگاه  1-ب
  124  گرماي مطلوب، حالت پايدار  2-ب
  125 عملكرد براي اختاللآزمون هاي   3-ب
  130  آزمون پايداري پهنه  4-ب

هاي  ولجآزمون و گواهي وسايل نشان دهنده و داده پردازي آنالوگ به عنوان ما پيوست پ
 هاي توزين خودكار دستگاه

133 
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    ادامه فهرست مندرجات  
  صفحه    عنوان

  133  الزامات كاربردي  1-پ
  135  اصول كلي آزمون  2-پ
  138  هاآزمون   3-پ
  OIML 142هاي  گواهي  4-پ

ها و نمايشگر  آزمون و گواهي وسايل پردازش داده هاي ديجيتالي، پايانه  پيوست ت
  هاي توزين غيرخودكار هاي دستگاه ولجديجيتالي به عنوان ما

146  

  146  الزامات قابل كاربرد  1-ت
  147  اصول كلي آزمون  2-ت
  148  ها آزمون  3-ت
  OIML  148 يها گواهي  4-ت

هاي توزين  هاي دستگاه هاي توزين به عنوان ماجول آزمون و گواهي ماجول  پيوست ث
  غيرخودكار

150  

  150  الزامات قابل كاربرد  1-ث
  151  اصول كلي آزمون  2-ث
  152  آزمون ها  3-ث
  OIML  152 يها گواهي  4-ث

  154  هاي دستگاه هاي توزين غيرخودكار سازگاري وارسي كردن ماجول  پيوست ج
  154  هاي توزين دستگاه  1-ج
  155  هايي كه جداگانه آزمون مي شوند لودسل  2-ج
هاي آنالوگ كه به طور جداگانه آزمون  وسايل پردازش دادهها و  نشاندهنده  3-ج

  شوند مي
157  

  159  هاي سازگاري، ماجول ها با خروجي آنالوگ وارسي  4-ج
  163  ديجيتال هاي سازگاري براي ماجول هاي با خروجي وارسي  5-ج
  166  هاي با خروجي آنالوگ هاي وارسي سازگاري براي ماجول مثال  6-ج

هاي ديجيتالي كنترل شده  هاي تكميلي براي وسايل و دستگاه ها و آزمون امتحان  پيوست چ
  با نرم افزار

167  

  167  هاي با نرم افزار تعبيه شده وسايل و دستگاه  1-چ
 167 ريزي و قابل بارگذاري يل با نرم افزار قابل برنامههاي شخصي و ساير وسا رايانه 2-چ

 168 ها وسايل ذخيره داده 3-چ

 169 فرمت گزارش آزمون 4-چ

 170 كتابنامه  پيوست ح
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  گفتار يشپ
نخستين بار  " ها آزمون- شناختي و فني هاي اندازه الزام: 1قسمت -هاي توزين غير خودكار دستگاه "استاندارد 
و  استاندارد مؤسسة" اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط. وين شدتد 1381در سال 

هاي مربوط  و تأييد كميسيون "توازن سنجصنعتي خودكارهاي سنجش شركت"و  "ايران تحقيقات صنعتي
 رد اجالس كميته ملي استاندا  يكصد و بيست و هشتمينبراي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در 

 قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 3/5/1389مورخ   ها اوزان و مقياس

 عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تتحوال با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  .است 1381سال :6589-1ملي ايران شماره جايگزين استاندارد  استاندارداين 
  

  :ت اس زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م
 

OIML R76-1 (2006):Non-automatic weighing instruments-Part 1: Metrological  
and technical requirements - Tests  
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  ها آزمون -فني شناختي و  اندازههاي  الزام: 1قسمت توزين غير خودكار هاي دستگاه

  و دامنه كاربرد هدف        1
هاي  ويژگي سنجشهاي آزمون استاندارد براي  ها و روش تعيين الزام از تدوين اين استانداردهدف 
  .طريقي يكنواخت و قابل رديابي است  هب فني شناختي و اندازه
كه تحت  كند را تعيين ميتوزين غيرخودكاري  هايدستگاه فنيشناختي و  اندازههاي  استاندارد الزام اين

  .گيرند شناختي رسمي قرار مي كنترل اندازه

  الزامي مراجع      2
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . استاندارد، الزامي هستند مدارك ارجاع داده شده زير براي كاربرد اين

در مورد . انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد نيست
هاي مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

 .عدي آن مورد نظر مي باشدب

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  راهنماي عمومي-هاي محيطي آزمون، 1377سال 1307استاندارد ملي ايران، شماره  - 1- 2
آزمون –ها آزمون  :هاي محيطي قسمت دوم، آزمون1375سال 1307-1استاندارد ملي ايران، شماره - 2- 2

  اسرم  : Aهاي 
-ها آزمون 2- 2قسمت -هاي محيطيآزمون، 1387، سال1307- 2-2استاندارد ملي ايران، شماره  - 3- 2

 گرماي خشك b آزمون

: 4-4قسمت  - (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي1387سال  7260-4-2استاندارد ملي ايران شماره  - 4- 2
  ترو استاتيكآزمون مصونيت در برابر تخليه الك - هاي آزمون و اندازه گيريروش

-4قسمت  - (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي 1385سال  7260-4-3استاندارد ملي ايران شماره  - 5- 2
  آزمون مصونيت در برابر ميدان الكترومغناطيسي فركانس راديوئي تابشي - روشهاي آزمون و اندازه گيري: 3
-4قسمت  - (EMC) ترومغناطيسيسازگاري الك، 1385سال  7260-4-4استاندارد ملي ايران شماره  -6- 2
  رگباره/آزمون مصونيت در برابر پالسهاي الكتريكي تندگذر - روشهاي آزمون و اندازه گيري: 4
-4قسمت  - (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي 1386سال  7260-4-5استاندارد ملي ايران شماره  - 7- 2
  تاختآزمون مصونيت در برابر فرا - روشهاي آزمون و اندازه گيري: 4
: 4- 4قسمت  - (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي 1387سال 7260- 4-6استاندارد ملي ايران شماره - 8- 2

مصونيت در برابر اختالل هاي هدايتي، القا شده به وسيله ميدانهاي فركانس  - روشهاي آزمون و اندازه گيري
  راديويي

-4قسمت  - (EMC) الكترومغناطيسي سازگاري، 1385سال  7260-4-7استاندارد ملي ايران شماره  - 9- 2
  آزمون مصونيت در برابر افت هاي ولتاژ، وقفه هاي كوتاه و تغييرات ولتاژ - روشهاي آزمون و اندازه گيري: 11
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بخش  - (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي، 1386سال  61000- 6-1استاندارد ملي ايران  شماره  - 10- 2
  محيط هاي مسكوني، تجاري و صنعتي سبكمصونيت براي  - استانداردهاي كلي : 1- 6
اغتشاش الكتريكي ناشي از  -خودورهاي جاده اي ، 1381سال 7059- 1استاندارد ملي ايران شماره  - 11- 2

  تعاريف و مالحظات عمومي: قسمت اول  )كنشبرهم(رسانائي و كوپلينگ
تشاش الكتريكي ناشي از اغ - خودورهاي جاده اي ، 1378سال 7059- 2استاندارد ملي ايران شماره - 12- 2

 - ولت  24با ولتاژ تغذيه اسمي ) سنگين(وسايل نقليه تجاري: قسمت دوم  )كنشبرهم( رسانائي و كوپلينگ
  رسانائي ناپايدار الكتريكي تنها در خطوط تغذيه

اغتشاش الكتريكي ناشي از  - خودورهاي جاده اي ، 1382سال 7059- 3شماره  استاندارد ملي ايران- 13- 2
رسانائي  -ولتي  24يا  12خودروهاي با ولتاژ تغذيه اسمي : قسمت سوم ) كنشبرهم(ئي و كوپلينگرسانا

  ناپايدار الكتريكي توسط اتصاالت القائي و خازني به غير از خطوط تغذيه
2-14-International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) (1993) 
2-15- International Vocabulary of Terms in Legal Metrology, BIML, Paris (2000)  
2-16-OIML B 3 (2003),OIML Certificate System for Measuring Instruments(formerly OIML 
P1) 
2-17- OIML D 11 (2004), General requirements for electronic measuring instruments 
2-18- 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) 
2-19- IEC 60068-3-1 (1974-01) + Supplement A (1978-01): Environmental testing Part 3 
Background information, Section 1: Cold and dry heat tests 
2-20- IEC 60068-3-4 (2001-08) Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation 
and guidance - Damp heat tests 
2-21- 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 

2-22- IEC 61000-6-2 (1999-01) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6: Generic 
standards Section 2: Immunity for industrial environments 
2-23- OIML B 10 (2004) + Amendment 1 (2006) Framework for a Mutual Acceptance 
Arrangement on OIML Type Evaluations (MAA) 

   تعاريف ،اصطالحات       3
در عمومي  اصطالحاتپايه و  واژگان"با شود  به كار برده ميدر اين استاندارد و تعاريفي كه اصطالحات 

سيستم "و ] VIML(]2("شناسي قانوني اندازه المللي بينواژگان و اصطالحات "و  ] 1[ )VIM("شناسي اندازه
 برايعالوه ه ب .مطابقت دارد ، OIMLمربوط نشرياتديگر و  ]3["گيري هاي اندازه براي دستگاه OIMLگواهي 
ي را كه ، تعاريف و مراجعي اصطالحات فهرست همه .رود به كار ميهم ير زاين استاندارد اصطالحات مقاصد 

 .آمده است 8-3در اين بند تعريف شده در بند 
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  كلي تعاريف    3-1
3-1-1   

1توزين دستگاه
 

  .كند تعيين ميآن جسم،  گرانش بر اثربا استفاده از را كه جرم يك جسم  گيري اندازه دستگاه

مقدار قراردادي نتيجه توزين  "يا  "قرارداديجرم " عنايه مب "ترجيحا)  "مقدار وزن "يا (  "جرم "در اين استاندارد  -يادآوري
، رود بكار مي 1384 سال 9363استاندارد ملي ايران شماره و  1387سال  7085استاندارد ملي ايران شماره مطابق با  "در هوا 

 و فيزيكي هاي  يويژگ با توجه بهكه  درو بكار ميجرم ) يداممقياس  يعني( تجسم براي ترجيحاً  "وزن"كه در حالي 
    .شود مي تنظيمآن  شناختي اندازه

 تعيينهاي مرتبط با جرم  ويژگيپارامترها و يا  مقادير،ها،  دستگاه ممكن است براي تعيين ساير كميت اين
  .نيز بكار رودشده 

  .شوند مي بندي ردهغيرخودكار  وخودكار توزين هاي  ، به دستگاهبرداري بهرهروش  مطابقتوزين   هاي دستگاه

3-1-2   
2غيرخودكار توزين دستگاه

 

تا در مورد قابل قبول بودن نتايج توزين دارد  كاربرنياز به دخالت ، در آن توزينيند آفر طيكه  دستگاهي
  . تصميم بگيرد

 شامل هر اقدام هوشمند توسط كاربر است كه بر نتيجه توزينتوزين  ي نتيجهبودن تصميم در مورد قابل قبول  -1يادآوري
ر مورد پذيرش گيري د كه يك نمايش پايدار است يا تنظيم جرم بار توزين شده، و تصميم مثل اقدام هنگاميگذارد،  تاثير مي

در صورتي كه نتيجه توزين قابل قبول خودكار فرايند توزين غيردر . چاپ فرمانهر نتيجه توزين با مشاهده نمايش يا صدور 
كه بر نتيجه ) ست و غيره يعني تنظيم بار، تنظيم قيمت واحد، تعيين اينكه بار قابل پذيرش ا(كاربر را براي اقدام اقدام نباشد 

    .سازد ميسر مي ،گذارد ثير ميتوزين تأ

ودكار است، تعاريف براي دستگاه توزين خودكار يا خ در صورت ترديد از اينكه دستگاه، يك دستگاه توزين غير -2يادآوري
 R 134 OIML و1387سال  10252 شماره استاندارد ملي ايران  R 51,R 61,R 106,R 107, خودكار در استاندارد

  .دارد 1نسبت به معيار يادآوري كه اولويت باالتريه شده است ارائ

  :خودكار ممكن استدستگاه توزين غير يك
  مدرج يا غيرمدرج -
  .خودكار يا غيرخودكار باشدخودكار، نيم آننشانگر  -

  .شود مي ناميده» دستگاه«توزين غيرخودكار به اختصار  دستگاهس در اين استاندارد، اين پ از - يادآوري
                                                 
1 - Weighing instrument 
2 - Non-automatic weighing instrument 
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3-1-2-1  

  1مدرج دستگاه

  .در آن ميسر است مستقيمطور ه كه خواندن تمام يا قسمتي از نتيجه توزين ب دستگاهي

3-1-2-2  
  2مدرجغير دستگاه

  .استبرحسب يكاي جرم ي  بندي عددكه فاقد درجه دستگاهي

3-1-2-3  
  3خودكار نشانگر با دستگاه

  .شوددخالت كاربر حاصل مي بدون 4وضع تعادلكه در آن،  دستگاهي

3-1-2-4  
  5خودكارنيم نشانگر با دستگاه

اين گستره را تغيير  حدود فقط خودكار است و دخالت كاربر ،6كه نشاندهي آن، در گستره توزين دستگاهي
 .دهد مي

3-1-2-5  
  7غيرخودكار انگرنش با دستگاه

  .شود مي حاصلفقط با دخالت كامل كاربر  وضع تعادلكه در آن،  دستگاهي

3-1-2-6  
  8الكترونيكي دستگاه

  .كه مجهز به وسايل الكترونيكي است دستگاهي

3-1-2-7  
9قيمت بندي درجه با دستگاه   

                                                 
1 - Graduated instrument 
2 - Non-graduated instrument 
3 - Self-indicating instrument 
4 - Equilibrium  
5 - Semi-self-indicating instrument 
6 - Weighing range  
7 - Non-self-indicating instrument 
8 - Electronic instrument 
9 - Instrument with price scales 
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اي از  گستره اي قيمت مربوط بهه بندي درجه ياكه قيمت قابل پرداخت را به وسيله نمودارها  دستگاهي
  .دهد هاي واحد كاال نشان مي قيمت

3-1-2-8  
1قيمت حسابگردستگاه 

 

  .كند مي محاسبهشده و قيمت واحد كاال  دادهنشان مقدار وزن مبناي  كه قيمت قابل پرداخت را بر دستگاهي

3-1-2-9  
2قيمت زن برچسب دستگاه

 

رداخت را براي كاالي از قبل قابل پ قيمتواحد كاال و قيمت كه مقدار جرم، قيمت  محاسب دستگاه
  .كند مي چاپشده بندي بسته

3-1-2-10  
3سرويس سلف دستگاه

 

  .كند وسيله مشتري عمل ميه كه ب دستگاهي

3-1-2-11   
4دستگاه سيار

 

  .شده است ندهجاگنيا  سواردستگاه توزين غيرخودكاري كه در داخل وسيله نقليه 

شده، و سوار طور محكم بر روي وسيله نقليه ه بسوار بر نقليه دستگاه توزين كاملي است كه توزين ستگاه يك د -1يادآوري 
  .براي منظور خاصي طراحي شده است

  ).دفتر پست سيار(ترازو پستي سوار شده بر روي وسيله نقليه : مثال

   .رود دستگاه توزين بكار مي وسيله نقليه قسمتي از وسيله برايروي شده بر  گنجاندهدستگاه  -2يادآوري 
  .دار صندلي چرخي، الچنگهاي  ، باالبرپالتهاي  هاي بيمار، باالبر هاي زباله، باالبر كننده  توزين: ها مثال

3-1-2-12   
  5اي دستگاه قابل حمل براي توزين وسايل نقليه جاده

را  اي جادهيل نقليه ارم كل وس، در يك يا چندين قسمت، كه جگيرخودكار داراي يك بار دستگاه توزين غير
  .ها طراحي شده است به ساير مكان انتقالجهت و  كند، تعيين مي

                                                 
1 - Price-computing instrument 
2 - Price-labeling instrument 
3 - Self-service instrument 
4 - Mobile instrument 
5 - Portable instrument for weighing road vehicles 
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   . غيرخودكار) ها كش يا چرخ( ها كشمحور مرتبط، گروه قابل حمل پل توزين:  مثال
طور همزمان ه بكه  دهد پوشش ميرا  ايي )ها كش يا چرخ( ها كشمحور مرتبطو گروه  باسكولاين استاندارد فقط  -يادآوري

مناسب هاي  قسمت و در حالي كه رويطور همزمان ه موجود ب) ها يا چرخ(با تمامي محورهارا اي  جرم كل وسيله نقليه جاده
   .دكن ، تعيين ميقرار دارند گيربار

3-1-2-13   
  1بندي دستگاه دسته

از قبل تعيين شده  ي سترهگ درتوزين را  ي نتيجه ، قرار گرفتنجهت تعيين تعرفه يا عوارضدستگاهي كه 
  .كند مشخص ميجرم 

  .ها كش زبالهترازو پستي، : مثال

3-1-3   
2دستگاه يك هاي نشاندهي

 

  .كند ميارائه گيري  مقدار كميتي كه يك دستگاه اندازه

  .شود را شامل مي يريگ يا چاپ/ نمايش و،  "گرنشان "يا  "نشان دادن "،  "دهينشان "-يادآوري

3-1-3-1   
3اوليه هاي ينشانده

 

  .گيرند هاي اين استاندارد قرار مي الزامتحت  كهها و نمادهايي  ها، سيگنال نشاندهي

3-1-3-2   
4ثانويه هاي نشاندهي

 

  .نيستند اوليههاي  ها و نمادهايي كه نشاندهي ها، سيگنال نشاندهي

3-2  

  5دستگاه ساختار

و كار يا يك كليد شروع عمليات، به هر چيزي كه  سازيك  بدون توجه به تمايز فيزيكي مثالً دارداين استان در
يك وسيله ممكن است يك قطعه كوچك يا قسمت بزرگي از . گويند »وسيله«بخصوصي را انجام دهد  كردكار

  .يك دستگاه باشد

                                                 
1 - Grading instrument 
2 - Indications of an instrument 
3 - Primary indications 
4 - Secondary indications 
5 - Construction of an instrument 
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3-2-1  
  1اصلي هاي هوسيل

  
3-2-1-1  

2بارگير
 

  .گيرد از دستگاه كه بار را مي قسمتي

3-2-1-2  
3بار لانتقا وسيله

 

  .كند مي منتقل» بارسنج«را به  بارگيربار بر  كنشاز دستگاه كه نيروي حاصل از  قسمتي

3-2-1-3  
4بارسنجوسيله 

 

يك وسيله نشانگر  با از وسيله انتقال بار واردهنيروي  موازنهبراي  تعادلكه به كمك وسيله از دستگاه  قسمتي
  .كند گيري مي ، جرم بار را اندازهيريگ يا چاپ

3-2-2  
5ماجول

 

طور ه ب تواندمي و دهد،  خاصي را انجام مي وظايفيا  وظيفهدستگاه كه  )مشخص(قابل شناسايي قسمت
 .شود سنجش ،در استاندارد مرتبطفني و  شناختي اندازه خاصمطابق با الزامات عملكردي جداگانه 

  .ددارنحدود خطاي جزئي معين قرار  در معرضدستگاه توزين  هاي ماجول

 ماجول، آنالوگوسيله پردازش داده ديجيتال يا دهنده،  ، نشانلودسل: دستگاه توزين شامل معمولهاي  ماجول -يادآوري
  .دباشن مياوليه  گرنمايش ترمينال وتوزين، 

               و 3-2-2-2 نامبرده در بندهاي  ماجولبراي  6589- 1استاندارد ملي ايران مستقل مطابق با هاي  گواهي
 .تواند صادر شوند مي 3- 7-2-2

                                                 
1 - Main devices 
2 - Load receptor 
3 - Load-transmitting device 
4 - Load-measuring device 
5 - Module 
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اتصال عناصر 
ي مكانيكي ودهنده

به آنالوگ مبدل لودسل آنالوگ  الكتريكي
  ديجيتال

پردازش داده ها
  )زينه بندي(

هايداده پردازي
ومثالً پارسنگ(ديگر 

 )ي قيمتمحاسبه

يا)ها(كليد
صفحه كليد براي

 بهره برداري 

ي نشان دهنده
  اوليه

 وسايل جانبي

  چاپگر

نمايشگر ثانويه

وسيله ذخيره
 داده ها

وسيله هاي
  ي ديگر جانب

سيگنال آنالوگ  "مقادير خام"
 )شمار(ديجيتال 

 مقدار توزين

 )بر حسب يكاي جرم( 
دهيخالص، ناخالص و نشان
 اوليه ي ديگر

 )به طور مثال قيمت(

1 2 3 4 5

6

7

 1شكل
  )تركيبات ديگر هم امكان پذير است(3-10-4و3-2-2معمولي مطابق با بندهاي تعريف ماجول

 
  

      2                     )1- 2-2-3(  لودسل آنالوگ
      2  +  3  +  )4(*             )1- 2-2-3(  لودسل ديجيتال

         )3(  +  4  + )5( + )6( + 7 )2- 2-2-3(  دهنده نشان
          3  +  4  + )5( + )6(     )3- 2-2-3(  وسيله پردازش داده آنالوگ

              )4(  +  5 + )6(     )4- 2-2-3(  وسيله پردازش داده ديجيتال
                 )5( +  6 + 7 )5- 2-2-3(  پايانه

                         7 )6- 2-2-3(  نمايشگر اوليه
  1  +  2  +  3  +  4  + )5( + )6(     )7- 2-2-3(  ماجول توزين

 .دهد مينشان اختياري را  ها انتخاباعداد داخل پرانتز * 

 

  
3-2-2-1   

 1لودسل

استفاده  لودسلكه  شناوري هوا در مكانينيروي و  گرانشثرات شتاب ااحتساب كه بعد از  نيرومبدل 
 ،)خروجي( گيري شده ديگر كميت اندازهبه ) جرم(گيري شده كميت اندازه تبديل را باشود، جرم  مي

  .دكن گيري مي اندازه

، و وسيله پردازش داده )ADC(الكترونيكي شامل تقويت كننده، مبدل آنالوگ به ديجيتال  اجزاء هبمجهز  ها لودسل -يادآوري
 ). رجوع كنيد 1به شكل (د، نشو ديجيتال ناميده مي ي ها لودسل ،بطور انتخابي

                                                 
1 - Load cell [OIML R 60: 2000, 2.1.2] 
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3-2-2-2   
1دهندهنشان

 

انجام دهد، را  لودسلوسيله الكترونيكي دستگاه كه ممكن است تبديل آنالوگ به ديجيتال سيگنال خروجي 
  .نمايش دهدجرم  يكاهايبر حسب را زين ، و نتيجه توكردهرا پردازش  ها عالوه دادهه بو 

3-2-2-3   
  2آنالوگ هاي وسيله پردازش داده

ـ  را انجام مي لودسلوسيله الكترونيكي دستگاه كه تبديل آنالوگ به ديجيتال سيگنال خروجي  عـالوه  ه دهد، ب
 عرضـه ايش نتيجه توزين را در قالب ديجيتال از طريـق يـك رابـط ديجيتـال بـدون نمـ      ، و را پردازش ها داده
صـفحه  وس، ايـا مـ  (كليـد   از يك يك يا بيش 3دلخواهطور ه ب تواند آنالوگ مي ي وسيله پردازش داده. كند مي

  .برداري دستگاه داشته باشد براي بهره) و غيره ،سىتمانمايش 

3-2-2-4   
  4ديجيتال هاي وسيله پردازش داده

ه توزين را در قالب ديجيتـال از طريـق يـك رابـط     وسيله الكترونيكي دستگاه كه عالوه بر پردازش داده، نتيج
يك يا بيشـتر   دلخواهطور ه ب تواند ديجيتال مي هاي وسيله پردازش داده .كند مي عرضهديجيتال بدون نمايش 

  .برداري دستگاه داشته باشد براي بهره) و غيره ،سىتماصفحه نمايش يا موس، (كليد از يك 

3-2-2-5   
5ترمينال

 

بـراي  ) و غيـره  ،سـى تماصـفحه نمـايش   يـا مـوس،   (كليـد   از يـك  يك يـا بـيش  داراي كه  وسيله ديجيتالي
 مـاجول از طريق رابط ديجيتال از انتقال يافته نتايج توزين ارائه برداري دستگاه و يك نمايشگر به منظور  هرهب

  .استوسيله پردازش داده آنالوگ،  توزين يا يك

3-2-2-6   
6نمايشگر ديجيتال

 

  :تحقق يابدعنوان نمايشگر اوليه يا بعنوان نمايشگر ثانويه ه تواند ب يجيتال مييك نمايشگر د
عنوان نمايشگر در ه يا بجاي داده شده  ترمينالنشاندهنده يا در محفظه  ي در محفظه: نمايشگر اوليه - الف

 ايجاد شده ،ينتوز ماجول، مثال براي استفاده در تركيب با يك )كليدفاقد  پايانهيعني (يك محفظه جداگانه 
  .است

                                                 
1 - Indicator 
2 - Analog data processing device 
3 -Optional 
4 - Digital data processing device 
5 - Terminal 
6 - Digital display 
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كند  نتايج توزين و هر نشاندهي اوليه ديگري را تكرار مي كهاست  )دلخواه(وسيله جانبي : نمايشگر ثانويه -ب
  .كند مي بيشتري را ارائهشناختي  اطالعات غير اندازهيا 

نشاندهي ثانويه " و " هي اوليه نشاند" نبايستي با اصطالحات "  نمايشگر ثانويه "و " نمايشگر اوليه "اصطالحات  – يادآوري
  .)2-3-1-2 و بند1-3-1-2 بند(اشتباه شود "

3-2-2-7   
   1ماجول توزين

يعنـي بـارگير، وسـيله انتقـال بـار،      (  كه كليه وسايل مكـانيكي و الكترونيكـي  است قسمتي از دستگاه توزين 
داراي وسـيله   ولـي د شـو  شامل مـي  را) ، و وسيله پردازش داده آنالوگ يا وسيله پردازش داده ديجيتاللودسل

و  ) ديجيتـال (هـا   دادهبيشـتر براي پردازش  يوسايل دلخواهطور ه ممكن است ب و. نمايش نتيجه توزين نيست
  .دستگاه داشته باشداز  برداري هبهر

3-2-3  
2الكترونيكي هايقسمت

 

3-2-3-1  
3الكترونيكي وسيله

 

الكترونيكي  وسايل. دهد عمل بخصوصي را انجام مي كهكي هاي الكتروني اي متشكل از زير مجموعه وسيله
  .تواند بطور مستقل مورد آزمون قرار گيرد مي شده،مجزا ساخته  هايواحدمعموالً بصورت 

براي  توزين داد و ستد عمومي مثل دستگاه(ممكن است يك دستگاه كامل  ،وسيله الكترونيكي با تعاريف باال يك - يادآوري
مثل ( جانبييك وسيله يا  )توزين ماجولمثل نشاندهنده، وسيله پردازش داده آنالوگ، ( ماجول، يك )مومفروش مستقيم به ع

  .باشد) نمايشگر ثانويه ،چاپگر

3-2-3-2  
4الكترونيكي ي مجموعه زير

 

را  خودتشكيل شده و عمل قابل تشخيص مربوط به  الكترونيكياز يك وسيله الكترونيكي كه از اجزاء  قسمتي
  .دهد م ميانجا
  نمايشگر ، A/Dمبدل : مثال

3-2-3-3  
5الكترونيكي جزء

 

                                                 
1 - Weighing module 
2 - Electronic parts 
3 - Electronic device [OIML D 11: 2004, 3.2] 
4 - Electronic sub-assembly [OIML D 11: 2004, 3.3] 
5 - Electronic component [OIML D 11: 2004, 3.4] 
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  .كند ها، گازها يا خالء استفاده مي در نيمه هادي ،ماهيت فيزيكي كه از هدايت الكترون يا حفره كوچكترين
 .المپ الكترونيكي، ترانزيستور، مدار مجتمع: مثال

3-2-3-4   
1وسيله ديجيتال

 

دهد و يك خروجي يا نمايش ديجيتال شده را فـراهم   انجام ميرا وظايف ديجيتال وسيله الكترونيكي كه فقط 
  .كند مي

  .، رايانه شخصيها داده ذخيره، وسيله پايانهچاپگر، نمايشگر اوليه يا ثانويه، صفحه كليد، : ها مثال

3-2-3-5   
2وسيله جانبي

 

  .كند پردازش مي بيشتركند يا  ر ميتكرا راهاي اوليه  نتيجه توزين و ساير نشاندهيوسيله اضافي كه 

  .داده، رايانه شخصي ذخيره، وسيله پايانهچاپگر، نمايشگر ثانويه، صفحه كليد، : ها مثال

3-2-3-6   
3محافظ واسط

 

يـا اجـزاء    مـاجول وسيله پردازش داده دسـتگاه،   هب را ها داده يورودكه فقط ) افزار يا نرم /افزار و سخت( واسط
  :تواند نمي ولي، سازد يميسر م الكترونيكي

  .دهاشتباه گرفته شود، نمايش دنتيجه توزين با تواند  ميتعريف روشني ندارد و  كهرا  ييها داده -
  .كند 4را مغشوشهاي اوليه  يا نشاندهينمايش داده شده، پردازش شده يا ذخيره شده يج توزين انت -
ادغـام  وسـايل   به همراهتنظيم  روشخش پجز ه ، برا تغيير دهد يا هر عامل تنظيميرا تنظيم كند دستگاه  -

  .خارجيتنظيم  هاي وزنهبا  Iرده هاي  دستگاهيا، در مورد  شده

3-2-4  
5)توزين دستگاه( شگرماين وسيله

 

  .دكن ميقابل رويت اي كه نتيجه توزين را  وسيله

3-2-4-1  
6شگرماين جزء

 

                                                 
1 - Digital device 
2 - Peripheral device 
3 - Protective interface 
4 - falsify  
5 - Displaying device (of a weighing instrument) 
6 - Displaying component 
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  .دهد مي نمايشيا نتيجه را / و  تعادلكه  جزئي
  .دهد مي مايشن را تعادلگر فقط مايش، جزء نتعادلدستگاهي با يك وضع  در -
  .دهد مي مايشو هم نتيجه را ن تعادل كه گرمايشن، جزء تعادلدستگاهي با چند وضع  در -

3-2-4-2  
1بندي درجه نشانه

 

  .معيني از جرم مقدارمتناظر با گر مايشنخط يا نشانه ديگر روي جزء 

3-2-5  
2كيكمگر مايشن وسايل

 

3-2-5-1  
3سوارك

 

  .شود خود شاهين سوار مي يامرتبط با شاهين  مدرجاي با جرم كم و قابليت جابجايي كه روي يك ميله  وزنه

3-2-5-2  
  ٤)nonius يا ورنيه( قرائت يابي درون براي اي وسيله

ي كوچكتر تقسيم ها تنظيم خاصي به قسمت بدونبندي دستگاه را  كه درجه گرمايشناي متصل به جزء  وسيله
  .كند مي

3-2-5-3  
5تكميليگر مايشن وسيله

 

 رابندي  و نشانه درجه گرمايشنفاصله بين جزء مقدار متناظر با توان  قابل تنظيمي كه با آن مي وسيله
  .برآورد كردبرحسب يكاي جرم 

3-2-5-4  
6متمايز بندي درجه تقسيمات با نشانگر وسيله

 

  .بطور وضوح از ساير ارقام متمايز شده است مميزن آخرين رقم بعد از نشانگر ديجيتال كه در آ وسيله

3-2-6  
7گسترده شگرماين وسيله

 

                                                 
1 - Scale mark 
2 - Auxiliary indicating devices 
3 - Rider 
4 - Device for interpolation of reading (vernier or nonius) 
5 - Complementary displaying device 
6 - Indicating device with a differentiated scale division 
7 - Extended displaying device 
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  .دهدمي تغيير (e)بررسي زينه  ازبطور موقت به مقداري كمتر  را (d)واقعي زينه اي كه با فرمان دستي  وسيله

3-2-7  
1وسايل تكميلي

 

  
3-2-7-1  

2ترازساز وسيله
 

  .مرجع آن )افقي( قرار دادن دستگاه در وضعيت اي براي وسيله

3-2-7-2  
3كن صفر وسيله

 

  .قرار ندارد بارگيراي براي صفر كردن نشاندهي وقتي كه بار روي  وسيله

3-2-7-2-1  
4خودكار غير كن صفر وسيله

 

  .دهد يماي كه با دخالت كاربر عمل صفر كردن را انجام  وسيله

3-2-7-2-2  
5دكارخو نيم كن صفر وسيله

 

  .دهد انجام مي خودكاراي كه با فرمان دستي عمل صفر كردن را بطور  وسيله

3-2-7-2-3  
6خودكار كن صفر وسيله

 

  .دهد انجام مي خودكاراي كه عمل صفر كردن را بدون دخالت كاربر بطور  وسيله

3-2-7-2-4  
7اوليه كن صفر وسيله

 

طور خودكار عمل صفر ه استفاده شود، ب آمادهآن كه  اي كه به هنگام روشن شدن دستگاه، قبل از وسيله
  .دهد كردن را انجام مي

                                                 
1 - Supplementary devices 
2 - Leveling device 
3 - Zero-setting device 
4 - Non-automatic zero-setting device 
5 - Semi-automatic zero-setting device 
6 - Automatic zero-setting device 
7 - Initial zero-setting device 
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3-2-7-3  
1ياب صفر وسيله

 

  .دارد برقرار نگه مي معيناي  اي كه بطور خودكار نمايش صفر را در محدوده وسيله

3-2-7-4  
2پارسنگ وسيله

 

  :گير روي بار باراي براي صفر كردن نشاندهي در هنگام قرار داشتن  وسيله
  ، يا)افزايشي پارسنگوسيله (بدون تغيير دادن گستره توزين بارهاي خالص  -
  ) .وسيله پارسنگ كاهشي(دادن گستره توزين بارهاي خالص  كاهشبا  -

  :ممكن است  وسيله اين
  ،)موازنه توسط كاربر صورت گيرد( غيرخودكاريك وسيله  -
  ، ) شود طور خودكار انجام ميموازنه با فرمان دستي ب(خودكار  هنيم وسيلهيك  -
  .باشد) شود موازنه بدون دخالت كاربر بطور خودكار انجام مي(خودكار  وسيلهيك  -

3-2-7-4-1  
3پارسنگ ساز موازنه وسيله

 

  .شود پارسنگ نشان داده نمي مقدار دستگاه،ي پارسنگي كه در هنگام قرار داشتن بار روي  وسيله

3-2-7-4-2  
4پارسنگ توزين وسيله

 

در هر دو حالت دستگاه يعني با بار يا بدون بار  استپارسنگي كه مقدار پارسنگ را حفظ كرده و قادر  وسيله
  .داده يا چاپ كند مايشآن را ن

3-2-7-5   
5شده تعيين پيش از پارسنگ وسيله

 

تيجه محاسبه خالص يا ناخالص وزن كم كرده و ن مقداراي كه مقدار پارسنگ از پيش تعيين شده را از  وسيله
  .يابد مي بارهاي خالص كاهشن گستره توزي آنمطابق با . شده را نمايش مي دهد

3-2-7-6   
6كن قفل وسيله

 

                                                 
1 - Zero-tracking device 
2 - Tare device 
3 - Tare-balancing device 
4 - Tare-weighing device 
5 - Preset tare device 
6 - Locking device 
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  .دارد باز مي حركتاي كه تمام يا بخشي از ساز و كار دستگاه را از  وسيله

3-2-7-7   
1كمكي بررسي وسيله

 

  .سازد را ميسر مي ستگاهدي اصلي  اي كه بررسي جداگانه يك يا چند وسيله وسيله

3-2-7-8   
2هابارسنجوبارگيرها براي انتخابوسيله

 2ها بارسنج

هاي انتقال بار بكار گرفته شده به يك يا  واسط نوعاي كه يك يا چند بارگير را بدون درنظر گرفتن  وسيله
  .كند چند بارسنج متصل مي

3-2-8   
3افزارنرم

 

3-2-8 -1   
4قانونيمرتبط  افزار نرم

 

 گيري يا ماجول وسيله كه متعلق به دستگاه اندازهخاص پارامتر و نوع خاص هاي  ، پارامترها ها، داده برنامه
  .كند ميآورده ، تعريف يا براست يكنترل قانون تحتكه  ي راوظايفو ، است

ل شام(پارسنگ از پيش تعيين شده/ پارسنگناخالص، خالص و مقدار ، يعني گيري اندازهنتايج نهايي : ها مثال
، شناسايي )اگر چندين بارگير استفاده شده باشد(، شناسايي گستره توزين و بارگير )اعشاري و يكاعالمت 

  .افزار نرم

3-2-8 -2   
5قانونيمرتبط پارامتر 

 

 ي مرتبط قانونيانواع پارامترها. كنترل قانوني است تحتكه  ماجولگيري يا يك  دستگاه اندازهيك پارامتر 
  .وسيلهخاص نوع و خاص پارامترهاي : متمايز شودير به صورت زتواند  مي

3-2-8 -3   
6پارامتر خاص نوع

 

                                                 
1 - Auxiliary verification device 
2 - Selection device for load receptors and load-measuring devices 
3 - Software 
4 - Legally relevant software 
5 - Legally relevant parameter 
6 - Type-specific parameter 
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 افزار  قسمتي از نرم نوع خاصپارامترهاي . فقط به نوع دستگاه بستگي دارد آن كه مقدار يقانونمرتبط پارامتر 
  .اند نوع دستگاه ثابت شدهتصويب در آنها . است يقانونمرتبط 

ار رفته براي محاسبه جرم، آناليز پايداري يا محاسبه و گرد كردن قيمت، شناسايي پارامترهاي بك: ها مثال
  .نرافزار

3-2-8 -4   
1پارامتر خاص وسيله

 

پارامترهاي  وسيله خاصپارامترهاي . بستگي داردمجزا دستگاه به  كه مقدار آن يقانونمرتبط پارامتر 
و پارامترهاي ) يا تنظيمات ديگر يا تصحيحات پهنه تنظيم كردن براي مثال(گيرد  را در بر ميكاليبراسيون 

  ).گيري، و غيره ظرفيت بيشينه، ظرفيت كمينه، يكاهاي اندازه براي مثال( پيكربندي 
پارامترهاي . باشند ميقابل تنظيم يا قابل انتخاب دستگاه  خاصبرداري  بهره مددر فقط  پارامتر خاص وسيله

 در تواند ميي كه يو آنهاشود ) غيرقابل تغيير(امنيت تأمين ه بايستي ك به پارامترهاييتوان  مي وسيله خاص
  .دكربندي  رده ،)قابل تنظيمپارامترهاي (باشند اشخاص مجاز دسترس 

3-2-8 -5   
2گيري اندازه هاي ذخيره طوالني مدت داده

 

مرتبط  مقاصدري براي گي از انجام اندازه پسگيري  اندازه هاي داده آماده نگه داشتنبكار رفته براي  ذخيره
 قداركه مشتري براي تعيين م وقتييا داد و ستد در تاريخ بعدي،  تراكنشپايان  براي مثال(بعدي  يقانون

  ).شناسايي شده و قانوني شده توسط دولت خاصحاضر نيست، يا براي كاربردهاي 

  
3-2-8 -6   

3افزار نرم شناسايي
 

طور ه ب(است  پيوند خوردهافزار  به نرمغير قابل تفكيكي بطور ه افزار ك ترتيب كاراكترهاي قابل خواندن نرم
  ).4اي ، مجموع مقابلهشماره نسخهمثال 

3-2-8 -7   
5افزار جداسازي نرم

 

در صورتي كه هيچ . قانونيتبط رمغير افزار  قانوني و نرممرتبط افزار  افزار به نرم جداسازي غير مبهم نرم
  .شود قانوني در نظر گرفته ميمرتبط افزار  نرمافزار به عنوان  كل نرمموجود نباشد، افزار  جداسازي نرم

                                                 
1 - Device-specific parameter 
2 - Long-term storage of measurement data 
3 - Software identification 
4 -checksum    
5 - Software separation 
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3-2-9   
1شناختي مرتبط اندازه

 

يك دستگاه توزين كه ممكن است نتيجه توزين يا هر نشاندهي  وظيفههر وسيله، ماجول، قسمت، جزء يا 
  .شود ميگرفته شناختي در نظر  اندازه تبطاوليه ديگر را تحت تأثير قرار دهد، به عنوان مر

3-3  
2دستگاهيكشناختي اندازه هايويژگي

 

3-3-1  
3توزين ظرفيت

 

3-3-1-1  
4ظرفيت بيشينه

 

  .افزايشيظرفيت توزين، بدون احتساب ظرفيت پارسنگ  بيشترين

3-3-1-2  
  ٥(Min)ظرفيت كمينه

  .پيدا كندخطاي نسبي بيش از حد  استكه براي مقادير كمتر از آن، نتيجه توزين ممكن  باري

3-3-1-3   
6خودكار نشاندهي ظرفيت

 

  .شود حاصل مي كاربربدون دخالت  تعادلتوزيني كه در آن گستره،  ظرفيت

3-3-1-4   
7توزين گستره

 

  .بين كمينه و بيشينه ظرفيت  گستره

3-3-1-5   
8خودكار نشاندهي هگستربازه 

 

  .گستره توزين وجود دارد دركه با آن امكان افزايش گستره نشاندهي خودكار  مقداري

                                                 
1 - Metrologically relevant 
2 - Metrological characteristics of an instrument 
3 - Weighing capacity 
4 - Maximum capacity (Max) 
5 - Minimum capacity (Min) 
6 - Self-indication capacity 
7 - Weighing range 
8 - Extension interval of self-indication 
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3-3-1-6   
  ١(… – = T = + …, T)پارسنگ اثر بيشينه

  .تواند داشته باشد ميظرفيتي كه يك وسيله پارسنگ افزايشي يا كاهشي  ينهبيش

3-3-1-7  
  ٢(Lim)ايمن بار بيشينه

مي يتغيير داشناختي آن  اندازه  در كيفيت آنكهتواند تحمل كند بدون  بار ساكني كه دستگاه مي ينهبيش
  .حاصل شود

3-3-2  
  3بندي درجه تقسيمات

3-3-2-1  
دهينشانبادردستگاه( بندي درجهفاصله
 4)آنالوگ

  .شود گيري مي اندازه ،در راستاي پايه درجه بندي فاصلهبندي متوالي، كه اين  دو نشانه درجههر ي بين  فاصله

3-3-2-2  
  d٥، واقعي زينه

  در نشاندهي آنالوگ ، يا متواليط به دو نشانه درجه بندي اختالف بين مقادير مربو -
  .شود دو مقدار نشان داده شده متوالي در نشاندهي ديجيتال، كه برحسب يكاي جرم بيان مي بيناختالف  -

3-3-2-3  
  e٦، زينه بررسي

  .رود بكار مي دستگاهبندي و بررسي يك  برحسب يكاي جرم كه براي رده مقداري

3-3-2-4   
7گذاري مورد استفاده براي شماره زينه

 

 .متواليدار  شمارهبندي  بين مقادير دو نشانه درجه اختالف

  
                                                 
1 - Maximum tare effect (T = + …, T = – …) 
2 - Maximum safe load (Lim) 
3 - Scale divisions 
4 - Scale spacing (instrument with analog indication) 
5 - Actual scale interval, d 
6 - Verification scale interval, e 
7 - Scale interval used for numbering 
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3-3-2-5   
  n١، بررسي هاي زينه تعداد

  :بررسيزينه بيشينه ظرفيت به  نسبت
n = Max / e  

3-3-2-6   
2اي زينه چند دستگاه

 

شود و  مي هاي مختلف تقسيم زينه بائي جز هاي تره توزين كه اين گستره به گسترهبا يك گس دستگاهي
بار اعمال شده مشخص  باگستره توزين بطور خودكار هم در حالت افزايش و هم در حالت كاهش بار مطابق 

  .خواهد شد

3-3-2-7   
3اي گستره چند دستگاه

 

وت براي بندي متفا هاي درجه مختلف و زينه هاي شامل دو يا چند گستره توزين با بيشينه ظرفيت دستگاهي
  .باشد تا بيشينه ظرفيت مي صفريك بارگير، كه گستردگي هر گستره از 

3-3-3  
  R٤، كاهش نسبت

  :يك وسيله انتقال بار عبارت است از  كاهش نسبت
R = FM / FL  

  : كه
FM  :كند نيرويي كه بر بارسنج اثر مي.  
FL  :كند نيرويي كه بر بارگير اثر مي.  

3-3-4   
5نوع

 

كه  آن كه همه عناصر) ها ماجولها يا  دستگاهاي از  شامل خانواده( توزين ماجولستگاه يا يك دمشخص مدل 
  . تعريف شده است طور مناسبيگذارند، به  شناختي تأثير مي بر خواص اندازه

3-3-5   
6خانواده

 

                                                 
1 - Number of verification scale intervals, n 
2 - Multi-interval instrument 
3 - Multiple range instrument 
4 - Reduction ratio, R 
5 - Type 
6 - Family [adapted from OIML B 3: 2003, 2.3] 
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صه طراحي هاي توزين متعلق به نوع ساخت يكسان كه داراي خصي ماجولها يا  گروه قابل شناسايي از دستگاه
دهنده، نوع يكسان طراحي  براي مثال نوع يكسان نشان( گيري اندازهيكسان براي شناختي  و اصول اندازه

 ,بطور مثال( شناختي و فني هاي عملكرد اندازه باشند ولي در بعضي مشخصه مي )لودسل، و وسيله انتقال بار
  .تفاوت داشته باشدتواند  مي) غيره ,Min, e, d رده درستي

اين امر از . باشد قبل از هر چيز به مقصود كاهش آزمون الزام شده در امتحان نوع مي" خانواده" مفهوم از  اين
  .آورد فهرست كردن بيش از يك خانواده در يك گواهي، ممانعت بعمل نمي

3-4   
1دستگاهيك شناختي اندازهخواص

 

3-4-1  
2حساسيت

 

مقدار  براي ،(M)گيري شده  از جرم اندازه (M)و تغيير متناظر  (l) از متغير مشاهده شده،(l) نسبت تغيير 
  .شدهگيري  جرم اندازهاز معيني 

3-4-2  
3رواني

 

  .بار كوچكيك دستگاه در واكنش نشان دادن به تغييرات  قابليت

ير بار اضافي كه اگر به آرامي روي بارگ كوچكترينرواني براي يك بار معين، عبارت است از، مقدار  آستانه
  .محسوسي در نشاندهي ايجاد شود تغييرگذاشته و يا از آن برداشته شود 

3-4-3  
4پذيري تكرار

 

وقتي كه باري چندين مرتبه در شرايط آزمون  يكديگردستگاه در دادن نتايج يكسان و سازگار با  قابليت
  .شود مينسبتاً يكساني روي بارگير گذاشته 

3-4-4  
5دوامقابليت 

 

 .آن بكارگيري ي هاي عملكردي، در دوره در حفظ مشخصه دستگاه قابليت

  
                                                 
1 - Metrological properties of an instrument 
2 - Sensitivity 
3 - Discrimination 
4 - Repeatability 
5 - Durability 
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3-4-5   
1شدن گرم مدت

 

شود را، مدت  ها مي قادر به برآورده ساختن الزام دستگاهاي كه  تغذيه به دستگاه، تا لحظهاعمال  ي لحظه از
  .نامند گرم شدن مي

3-4-6   
2مقدار وزن نهايي

 

  .بدست آمده باشد ،دهي اختالل مؤثر بر نشان بدون كامل و توازن و مقدار وزني كه هنگام سكون

 3خطاها و ها نشاندهي 3-5
 

3-5-1  
  4نشاندهي هايروش

3-5-1-1  
5وزنه با موازنه

 

  .كند برقرار مي موازنهبا بار ) با درنظر گرفتن نسبت كاهش بار( كههاي قانوني  وزنه مقدار

3-5-1-2  
6آنالوگ نشاندهي

 

  .سازد ميسر ميزينه  ازرا نسبت به كسري  تعادلعيت كه ارزيابي وض دهيننشا

3-5-1-3  
  7ديجيتال نشاندهي

دهند، بطوري كه  رديف شده تشكيل مي ارقامبندي را يك رشته  درجه هاي نشانهكه در آن  دهيننشا
  .نيستميسر زينه يابي كسري از  درون

3-5-2   
8توزيننتايج

 

  .باشد شدهكه نشاندهي قبل از اعمال بار به دستگاه صفر  روند زير وقتي بكار مي تعاريف - يادآوري
                                                 
1 - Warm-up time 
2 - Final weight value 
3 - Indications and errors 
4 - Methods of indication 
5 - Balancing by weights 
6 - Analog indication 
7 - Digital indication 
8 - Weighing results 
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3-5-2-1  
  B١يا  G ،ناخالص مقدار

پارسنگ يا پارسنگ از پيش تعيين شده عملي را  وسيلهوزن بار قرار گرفته روي دستگاه، وقتي كه  نشاندهي
  .دهد انجام نمي

3-5-2-2  
  N٢، خالص مقدار

  .پارسنگ وسيلهه پس از عملكرد وزن بار قرار گرفته روي دستگا نشاندهي

3-5-2-3   
  T٣،پارسنگ مقدار

  .شود يك بار كه از طريق وسيله توزين پارسنگ تعيين مي وزن مقدار

3-5-3   
4وزن مقاديرساير

 

3-5-3-1  
  5PT، شده تعيين پيش از پارسنگ مقدار

  .شود عددي، بيانگر يك وزن، كه به دستگاه معرفي مي مقداري
ها يا درج كردن از طريق يك واسط  منبع داده ازهايي مانند، كليد زدن، بازخواني  ل رويهمعرفي شام اين
  .باشد مي

3-5-3-2  
6شده محاسبه خالص مقدار

 

  .پيش تعيين شده ازو مقدار پارسنگ  )خالص يا ناخالص(گيري شده اندازهبين مقدار وزن  اختالف

3-5-3-3  
7شده محاسبه كل وزن مقدار

 

  .خالص محاسبه شده مقداريا / ي بيش از يك مقدار وزن و  اسبه شدهجمع مح حاصل

                                                 
1 - Gross value, G or B 
2 - Net value, N 
3 - Tare value, T 
4 - Other weight values 
5 - Preset tare value, PT 
6 - Calculated net value 
7 - Calculated weight value 
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3-5-4  
1خواندن

 

3-5-4-1  
2ارقام ي ساده نهادن هم پهلوي با خواندن

 

ارقام تعيين كننده نتيجه توزين، بدون آن كه  پي در نتيجه توزين با پهلوي هم نهادن ساده و پي خواندن
  .نيازي به محاسبه باشد

3-5-4-2  
3خواندن در كل رستيد عدم

 

است با انحراف استاندارد مربوط به  برابردرستي كل در خواندن يك دستگاه با نشاندهي آنالوگ  عدم
  .گيرد گر براي يك نشاندهي انجام مي مشاهدههايي كه در شرايط عادي توسط چندين  خواندن
  .شود خواندن نشاندهي ده بار تكرار مي معموالً

3-5-4-3  
4ديجيتال نشاندهي يك نكرد گرد خطاي

 

  .دهد با يك نشانگر آنالوگ نشان مي دستگاهاي كه همان  بين نشاندهي ديجيتال و نتيجه اختالف

3-5-4-4   
5خواندن فاصله كمينه

 

نشانگر نزديك شده و در شرايط عادي كار آن را  وسيلهاي كه ناظر قادر است آزادانه به  ترين فاصله كوتاه
 .بخواند

 متر در جلو 8/0حداقل فضاي روشني برابر با  كهشود  وقتي براي مشاهده كننده آزاد محسوب مي فاصله اين 
 ).جوع كنيدر 2شكل به (وسيله نشانگر وجود داشته باشد 

 

  

  

  

                                                 
1 - Reading 
2 - Reading by simple juxtaposition 
3 - Overall inaccuracy of reading 
4 - Rounding error of digital indication 
5 - Minimum reading distance 
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 ي نمايشگرهسيلو

است به هر حال Sي خواندن  حداقل فاصله
متـر باشـد، حـداقل 8/0كـوچكتر از   Sاگر 

  شود محسوب مي Lفاصله خواندن 

صفحه بار

 حداقل فاصله خواندن-2شكل

S

L
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3-5-5  

1خطاها
 

 

 
  

اشتباه . ذاتي است خطاي I1. گذار يا يك اختالل را نشان مي دهد تأثيردستگاه، ناشي از يك عامل )  E1(ي خطا :1 موقعيت
 .E1 – I1از عامل تأثير گذار يا اختالل برابر است با  ناشي) 2-5-5-5(

مقادير  و Espi ، Espkبرخي خطاهاي ديگر،  ، Esp1avپايداري پهنه  آزمونگيري  مقدار متوسط خطا در اولين اندازه :2 موقعيت
. اند هاي متفاوتي در طي آزمون پايداري پهنه ارزيابي شده در لحظه خطاهانشان ميدهد، تمام اين  را Espm ، Espnاي خطا،  كرانه

  .Espn - Espm پايداري پهنه برابر است با  آزموندر خطاهاي نشاندهي در طي  ، Vتغيير ،

                                                 
1 - Errors 

M  = گيري شود جرمي كه بايد اندازه  
E  = 1-5-5-2بند (دهي خطاي نشان(  

mpe1  = ي مجاز در بررسي اوليههابيشينه خطا  
mpe2  = ي مجاز در خدمتهابيشينه خطا  

C  = مشخصه تحت شرايط مرجع  

C1  
  يا اختالل گذارير مشخصه مربوط به عامل تأث =
  )داردننامنظم بر مشخصه  تأثيريچنين فرض شده است كه عامل تأثير گذار يا اختالل  2در شكل (

Esp  = شود مي يخطاي نشاندهي كه در طي آزمون پايداري پهنه ارزياب  
I  =  2-5-5-2( ذاتيخطاي(  

V =  پايداري پهنه آزمونتغييرخطاهاي نشاندهي در طي  

1وضعيت 2وضعيت    

 خطاها-3شكل
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3-5-5-1  
1)نشاندهي( خطاي

 

  .متناظر جرماز ) قراردادي(تگاه منهاي مقدار واقعي دس نشاندهي

3-5-5-2  
2ذاتي خطاي

 

  .دستگاه در شرايط مرجع خطاي

3-5-5-3  
3اوليه ذاتي خطاي

 

  .آيد پهنه بدست مي پايداريذاتي دستگاه، كه قبل از آزمون هاي عملكرد و  خطاي

3-5-5-4  
  mpe٤ ، مجاز خطاي بيشينه

يك دستگاه با مقدار واقعي متناظر با آن، كه  نشاندهيدهد  ي كه قانون اجازه ميمثبت يا منف اختالف بيشينه
آيد، داشته باشد، در صورتي كه دستگاه بدون بار در شرايط  مي بدستهاي استاندارد مرجع  بوسيله جرم

  .مرجع صفر شود

3-5-5-5  
5اشتباه

 

  .بين خطاي نشاندهي و خطاي ذاتي يك دستگاه اختالف

هاي عبوري  تغيير ناخواسته در داده هاي يك دستگاه الكترونيكي و يا داده يكاشتباه عبارت است از نتيجه  اصوالً  - يادآوري
  .از آن

3-5-5-6  
6دار معني اشتباه

 

  . eبزرگتر از  اشتباهي

  .است است با گستره توزين جزئي متناسب eاي مقدار  يك دستگاه چند زينه در - يادآوري
  :كنند تجاوز eمقدار  ازشوند حتي اگر  دار محسوب نمي معنيزير اشتباه  موارد

  ؛يك دستگاه دراشتباهات ناشي از عوامل همزمان و مستقل ازيكديگر  
                                                 
1 - Error (of indication) [adapted from VIM 1993, 3.10] 
2 - Intrinsic error [VIM: 1993, 5.4] 
3 - Initial intrinsic error 
4 - Maximum permissible error, mpe 
5 - Fault 
6 - Significant fault 



27 

  گيري است؛ اندازهاشتباهاتي كه بيانگر عدم امكان انجام هرگونه  
  ه قرار گيرد؛گيري مورد توج در نتيجه اندازه ذينفعاشتباهات جدي كه الزم است از سوي تمام طرف هاي  
 توان آن را بعنوان نتيجه و نمي استدهي ناي نشا اشتباهات گذرا كه همان تغييرات لحظه  

  .تفسير، حفظ يا انتقال داد گيري اندازه

3-5-5-7  
1دوام خطاي

 

  .يداررب پس از يك دوره بهره آنبين خطاي ذاتي اوليه يك دستگاه و خطاي ذاتي  اختالف

3-5-5-8  
2ردا معني دوام خطاي

 

  . eدوامي بيشتر از  خطاي

تدريجي و كهنه شدن قطعات  تغييراتتواند ناشي از فرسودگي يا گسيختگي مكانيكي يا ناشي از  دوام مي خطاي -1 يادآوري
  .رود الكترونيكي بكار مي قطعاتدار فقط براي  خطاي دوام معني. الكترونيكي باشد

  .است با گستره توزين جزئي متناسب eاي مقدار  يك دستگاه چند زينه در -2 يادآوري

در صورتي  ،كند تجاوز eاز مقدار  اگرحتي ، دده ميري از دستگاه رخ بردا كه پس از يك دوره بهره خطاهايي
دار  خطاي دوام معني، استجزء يا يك اختالل / يك وسيله  خرابياين خطاها ناشي از باشد مشخص  كه

  :بطوري كه، شوند محسوب نمي
  حفظ يا انتقال داد ؛ يا تفسير،گيري  توان بعنوان يك نتيجه اندازه نمي نشاندهي را -
  گيري است ؛ يا بيانگر عدم امكان انجام هرگونه اندازه نشاندهي -
گيري مورد  اندازه هاي ذينفع در نتيجه بايست از سوي تمام طرف بقدري نادرست است كه مي نشاندهي-

  .توجه قرار گيرد

3-5-5-9  
 3پهنه پايداري

 

بين نشاندهي وزن در بيشينه ظرفيت و  اختالفداشتن  ، در نگهبرداري يك دستگاه در طول مدت بهره قابليت
  .نشاندهي در صفر، در محدوده معين

3-6   
4مرجع شرايط و گذارهاتأثير

 

                                                 
1 - Durability error 
2 - Significant durability error 
3 - Span stability 
4 - Influences and reference conditions 
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3-6-1   

1گذار تأثير كميت
 

  .دهد دستگاه را تحت تأثير قرار مينشاندهي  يا ده گيري نيست اما مقادير اندازه كه موضوع اندازه كميتي

3-6-1 -1   
2گذار تأثير عامل

 

  .دستگاه معين اسميتأثير گذار، با مقداري در محدوده شرايط كاركرد  كميتي

3-6-1 -2  
3اختالل

 

استاندارد، اما خارج از شرايط كاركرد اسمي  اينتأثير گذار، با مقداري در محدوده مشخص شده در  كميتي
  .معين دستگاه

3-6-2  
4اسمي كاركرد شرايط

 

شود و قصد بر اين است كه  يتأثير گذار مشخص م هاي اي كه، با گستره اي از مقادير كميت استفاده شرايط
 .درمحدوده بيشينه خطاي مجاز قرار گيرند شناختيهاي اندازه  دراين گستره مشخصه

3-6-3  
5مرجع شرايط

 

ها تثبيت  گيري ه نتايج اندازهاعتبار مقايس تضمينر كه براي اي از مقادير معين عوامل تأثير گذا مجموعه
  .شود مي

3-6-4  
6مرجع وضعيت

 

  .شود مي تنظيماز دستگاه كه در آن وضعيت كاركرد دستگاه  وضعيتي
3-7  

7عملكرد آزمون
 

  .شود مي در انجام عملكرد مورد انتظار، بررسي ،(EUT)كه با آن، قابليت تجهيز تحت آزمون  آزموني

                                                 
1 - Influence quantity 
2 - Influence factor 
3 - Disturbance 
4 - Rated operating conditions [VIM: 1993, 5.5] 
5 - Reference conditions 
6 - Reference position 
7 - Performance test 
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 فهرست اصطالحات تعريف شده 3-8

، واژگان را به ترتيب 1-8-3بند . كند مياين بند فهرست الفبايي واژگان تعريف شده در اين استاندارد را ارائه 
  .كند ميبه ترتيب الفباي فارسي فهرست  2-8- 3الفباي انگليسي و بند 

 فهرست الفبايي انگليسي 3-8-1
 

 مدخل انگليسي  ارسيمدخل ف  بند تعريف بندهاي كاربرد
 Actual scale interval  زينه واقعي 2-2-3-3)2-8-4-والف2-2- 8-5و2- 3-5- 5و5-4-3(

)3-وج4- 2- 10-5و2-2- 10- 5(  Analog data processing device  وسيله پردازش داده آنالوگ 3-2-2-2 

)1-8-4- والف3- 6-6و1- 8-2- 5(  Analog indication آنالوگدهينشان 3-5-1-2 

)3-1-2-4-والف5-1- 4- والف6-5-6(  Automatic zero-setting device خودكاركنصفروسيله 3-2-7-2-3 

)7-13-6و4- 5و2- 1- 5(  Auxiliary indicating devices كمكيگرمايشنوسايل 3-2-5 

)9- 6و7-2- 5(   Auxiliary verification device كمكيبررسيوسيله 3-2-7-7 

 )6 -7-1(  Calculated net value  الص محاسبه شدهمقدار خ 3-5-3-2 

 )6 -6 -11(  Calculated weight value  مقدار وزن كل محاسبه شده 3-5-3-3 

)2-3- 6و4-1- 5(   Complementary indicating device  وسيله نمايشگر تكميلي 3-2-5-3 

 )5 -4-1( يابي  اي براي درونوسيله  5-2- 3-2 
 Device for interpolation of reading  )ورنيه(قرائت

)3-2-2- وچ4- 1-9و4- 1-2- 6(  Device-specific parameter  پارامتر خاص وسيله 3-2-8-4 

-13-6و5-5-6و2- 2- 2-6و2- 2- 8- 5و5-5-3-2(
)2-8- 4-والف3- 4-4- والف6-1- 4-والف6  

 Digital indication  نشاندهي ديجيتال  1-3- 3-5

)وچ5-وج6-13-6و6- 4- 10-5و1- 5-10-2(  Digital device  ديجيتالوسيله 3-2-3-4 

)1- وپ4- 10-2- 5(   Digital display  نمايشگر ديجيتال 3-2-2-6 

)8- 4-والف1- 8و8- 5(   Discrimination رواني 3-4-2 

)6-8و2-8و3- 6(   Displaying component  جزء نمايشگر 3-2-4-1 

-17-6و4-6و3-6و4- 2-6و1- 2- 6و3- 6-5و4-4(
)2-2- وث5- 4-والف2- 8و1  

 Displaying device  مايشگروسيله ن  4- 3-2

-وب3-4-7و3-7و1- 1-7و3- 10-5و2- 5-10-2(
3(  

 Disturbance  اختالل  1-2- 3-6

)6-والف3- 9-4- 5(   Durability دوام 3-4-4 

)6- والف3- 4- 9- 5(  Durability error  خطاي دوام 3-5-5-7 

 )6 -1-2 -4(  Electronic component  جزء الكترونيكي 3-2-3-3 

 )7 -5(  Electronic device  وسيله الكترونيكي 3-2-3-1 

)وب7و3- 4(   Electronic instrument  دستگاه الكترونيكي 3-1-2-6 

 )6 -1-2 -4(  Electronic sub-assembly  زير مجموعه الكترونيكي 3-2-3-2 

)3-3-10و1-1-7و6- 5و5- 5و1- 1- 5و4-2(  Error (of indication)  )نشان دهي(خطاي 3-5-5-1 

)7-13- 6و3-4- 6و4-1- 5(   Extended displaying device  وسيله نمايشگر گسترده 3-2-6 

 )6 -2-5(  Extension interval of self-indication  بازه گستره نشاندهي خودكار 3-3-1-5 

)1-2- 10و10-4- 5(   Family خانواده 3-3-5 

)2- 7و1- 7(   Fault اشتباه 3-5-5-5 

 )6 -4-2(  Final weight value  مقدار وزن نهايي 3-4-6 

 )5 -2(  Grading instrument  دستگاه دسته بندي 3-1-2-13 

 )5 -1-2(  Graduated instrument  دستگاه مندرج 3-1-2-1 

)3- 13-6و5- 6-6(  Gross value  مقدار ناخالص 3-5-2-1 

)12-6-6و4- 6و3- 3-6و2- 6و2- 5-8(  Indications of an instrument  هاي يك دستگاهنشاندهي 3-1-3 

)5 -4 -1(  Indicating device with aوسيله نمايشگر با تقسيمات   5-4- 3-2 
differentiated scale division 
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 مدخل انگليسي  ارسيمدخل ف  بند تعريف بندهاي كاربرد
  بندي متمايزدرجه

)وپ وج3-5-1- 9و2- 5-7و1-3- 7و5-10-2(  Indicator  نشاندهنده 3-2-2-2 

)5-والف3- 4-7و1- 3- 5- 5(  Influence factor  عامل تأثير گذار 3-6-1-1 

)1-4- 4-الف(  Initial intrinsic error  خطاي ذاتي اوليه 3-5-5-3 

)2-4-4-والف4- 5-6و1- 6-5(  Initial zero-setting device  وسيله صفر كن خودكار 3-2-7-2-4 

)6-14 -2(  Instrument with price scales  بندي قيمتدستگاه با درجه 3-1-2-7 

)6-والف1-4- 4- والف4- 3- 7(  Intrinsic error  خطاي ذاتي 3-5-5-2 

)3- 5-7و2- 2- 5- 7(  Legally relevant parameter  پارامتر مرتبط قانوني 3-2-8-2 

)2-وچ1- وچ3-5- 7و2- 5- 7(  Legally relevant software  نرم افزار مرتبط قانوني 3-2-8-1 

)2- 18- 6و1- 9- 5(  Leveling device  وسيله ترازساز 3-2-7-1 

)وپ و ج3-5-1- 9و4- 2- 10-5و5-10-2-1(  Load cell لودسل 3-2-2-1 

)1-5- 1- 9و11- 6و9-8و4- 4(  Load-measuring device  وسيله بارسنج 3-2-1-3 

)7-4-والف1- 5- 1- 9و11- 6و6- 5(  Load receptor بارگير 3-2-1-1 

)11- 6و2-1- 10- 5(  Load-transmitting device  وسيله انتقال بار 3-2-1-2 

)6-8 -1(  Locking device  وسيله قفل كن 3-2-7-6 

)7 -5 -3( هاي  ذخيره طوالني مدت داده  8-5- 3-2 
  گيرياندازه

Long-term storage of measurement 
data 

)8- 8و6- 8و13-6و3- 5(  Maximum capacity  بيشينه ظرفيت 3-3-1-1 

)1-4-4-والف5- 5و1-5و2- 4(  Maximum permissible error  بيشينه خطاي مجاز 3-5-5-4 

)9 -1 -2(  Maximum safe load  بيشينه بار ايمن 3-3-1-7 

)1-6- 4-الف(  Maximum tare effect  بيشينه اثر پارسنگ 3-3-1-6 

)5 -10 -4(  Metrologically relevant  مرتبط اندازه شناختي 3-2-9 

)3-4- 5و2-5و2- 4(  Minimum capacity  كمينه ظرفيت 3-3-1-2 

)2- 3-6و1- 6-3(  Minimum reading distance  حداقل فاصله خواندن 3-5-4-4 

)3-1-5-والف12- 4-والف18-6و1- 5-9-1(  Mobile instrument  )همراه(دستگاه سيار 3-1-2-11 

)وپ و ث و ج3-5- 1-9و2-5- 7و2- 5-10(  Module ماجول 3-2-2 

)1- 4-5و3- 5(  Multi-interval instrument  ايدستگاه چند زينه 3-3-2-6 

)10-6و7- 6-6و3- 5-6و2- 5(  Multiple range instrument  ايدستگاه چند گستره 3-3-2-7 

)11-6-6و5-6-6و3- 3- 5- 5(  Net value  مقدار خالص 3-5-2-2 

)و غيره1(  Non-automatic weighing instrument  خودكاردستگاه توزين غير 3-1-2 

)6-13 -2(  3-2-7-2-1  Non-automatic zero-setting device  وسيله صفركن غيرخودكار 

)5 -1 -2(  Non-graduated instrument  دستگاه غيرمدرج 3-1-2-2 

)8و1- 8- 5(  Non-self-indicating instrument  دستگاه با نشانگر غيرخودكار 3-1-2-5 

و3-2-1-و ث2-1- وپ4- 4-5و1-3- 5و2-5و4-2(
)ج  

 Number of verification scale  هاي بررسي تعداد زينه  2-5- 3-3
intervals 

)6-2 -1(  Overall inaccuracy of reading  عدم درستي كل در خواندن 3-5-4-2 

-2-وپ1-2-2- وپ4- وب3- وب4- والف7-4(
)1-3- وپ4  

 Performance test  آزمون عملكرد  3-7

)3-و ب4-5-1- 9و2- 5- 7و6-3- 7و5-10-3(  Peripheral device  وسيله جانبي 3-2-3-5 

)13-4- والف19-6و4- 6-3(  Portable instrument  دستگاه قابل حمل 3-1-2-12 

)16- 6و4- 13- 6و7-6و4- 4( وسيله پارسنگ از پيش تعيين   7-5- 3-2 
 Preset tare device  شده

)16-6و13- 6و7-6و3- 3- 5- 5( مقدار پارسنگ از پيش تعيين   3-1- 3-5 
 Preset tare value  شده

)14-6و11- 6-13(  Price-computing instrument  دستگاه محاسب قيمت 3-1-2-8 
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 مدخل انگليسي  ارسيمدخل ف  بند تعريف بندهاي كاربرد
)6-16(  Price-labeling instrument  دستگاه بر چسب زن قيمت 3-1-2-9 

-3-7و4-14-6و1- 14-6و13-6و6- 4-6و6-4-4(
)1- 2-5- 7و3- 6-3- 7و6-1  

 Primary indications  نشاندهي هاي اوليه  3-1- 3-1

)2- 2-5- 7و3- 10- 5(  Protective interface  رابط محافظ 3-2-3-6 

)6-2 -1( خواندن با پهلوي هم نهادن   4-1- 3-5 
 Reading by simple juxtaposition  ي ارقامساده

)7- 2- وج1- وج3- 2- 8(  Reduction ratio  نسبت كاهش 3-3-3 

-والف14-4-والف1-3- 8و3-1- 2-8و4-9-1-1(
)1-5- والف4-3  

 Reference position  وضعيت مرجع  4- 3-6

-4-والف7-1-4- والف3- 3- 10و3-7- 5و5-6-1(
)1- 1-3- وپ7- 2- وپ10-4- والف4-5  

 Repeatability  تكرارپذيري  3- 3-4

)5 -4 -1(  Rider سوارك 3-2-5-1 

)3-وب2- 3- 5- 5( خطاي گرد كردن يك نشاندهي   4-3- 3-5 
 Rounding error or digital indication  ديجيتال

)6-3 -1( زينه مورد استفاده براي شماره   2-4- 3-3 
 Scale interval used for numbering  گذاري

)1-1-6-8و3-8و2- 8و2- 17-6و1- 6-3(  Scale mark  بندينشانه درجه 3-2-4-2 

)3-9-8و1- 1-6- 8و2-2- 2-8و6-3(  Scale spacing  بنديفاصله درجه 1-2-3-2 

)6-2 -4(  Secondary indications  هاي ثانويهنشاندهي 3-1-2-3 

)6-11( وسيله انتخاب براي بارگيرها و   7-8- 3-2 
  بارسنج ها

Selection device for load receptors 
and load-measuring devices 

)8و7و6و2- 8- 5(  Self-indicating instrument  دستگاه با نشانگر خودكار 3-1-2-3 

)5-2-6و1- 1-9- 5و4- 6- 5(  Self-indication capacity  ظرفيت نشاندهي خودكار 3-3-1-3 

)6-13 -11(  Self-service instrument  دستگاه سلف سرويس 3-1-2-10 

)9-6-6و5- 6-6و4- 6-5(  Semi-automatic zero-setting device  خودكاروسيله صفركن نيم 3-2-7-2-2 

)7و17-6و12- 6و5-2- 6و2- 8- 5(  Semi-self-indicating instrument  دستگاه با نشانگر خودكار 3-1-2-4 

)9-4-والف1-8و2-4- 6-1(  Sensitivity حساسيت 3-4-1 

)3-وب1-وب4- 3- 7و3- 7و2-7و1- 7و6-13-9(  Significant fault  داراشتباه معني 3-5-5-6 

-1-9و3-5-7و2-2- 5-7و1- 5-7و6-1-2-4(
)و چ1- وج1-وپ2- 1- 2- 10و4  

 Software  افزار نرم  8- 3-2

-و چ1-و چ2-3- 10و2- 1-9و2- 2-5- 7و7-5-1(
2-4(  

 Software identification  افزار شناسايي نرم  8-6- 3-2

)3- 2-و چ2- 2- 5- 7(  Software separation  افزارجداسازي نرم 3-2-8-7 

)4-و ب4-7و3- 3-7و10- 5(  Span stability  پايداري پهنه 3-5-5-9 

)6-6(  Tare-balancing device  ساز پارسنگوسيله موازنه 3-2-7-4-1 

-4-والف5-3-8و3- 13-6و6- 6و3-2- 6و5-3-4(
6-2(  

 Tare device  وسيله پارسنگ  7-4- 3-2

-5- 7و2- 3-13-6و11- 6-6و5-6-6و4- 3- 5- 5(
)3-3- وچ2-3- وپ1- 6-4- والف3-2  

 Tare value  دار پارسنگمق  5-2- 3-2

- 6-6و4-5- 6و1-2- 2-6و3- 6-5و4- 3- 5- 5(
)3-6- 4-والف2  

 Tare-weighing device  وسيله پارسنگ توزين  2- 7-4- 3-2

)2-2-و ث1-و پ2- 5-7و2-4- 5-10(  Terminal ترمينال 3-2-2-5 

)و غيره 3- 4(  Type نوع 3-3-4 

)4-2-و چ2- 2-و چ2- 2- 5- 7(  Type specific parameter  پارامتر خاص نوع 3-2-8-3 
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 مدخل انگليسي  ارسيمدخل ف  بند تعريف بندهاي كاربرد
)1-5-5و4-5و1- 3-5و2-5و2- 1-5و4-2(  Verification scale interval  زينه بررسي 3-3-2-3 

)3-و ب1- و ب2- 5- والف5- 3- 7(  Warm-up time  زمان گرم شدن 3-4-5 

)3(  Weighing instrument  دستگاه توزين 3-1-1 

)4-و ث3-و ث2- و ث1-و ث3- 5-1- 9و5-10-2(  Weighing module  وزينماجول ت 3-2-2-7 

)10-6و3- 2-6و5-9- 5و3-5و2- 5(  Weighing range  گستره توزين 3-3-1-4 

-6و12-6-6و11- 6-6و4- 4-6و1- 3- 6و2-6و5-6(
13-1(  

 Weighing results  نتايج توزين  2- 3-5

-8و7-8و6-8و2- 4-8و2- 13- 6و5-6-6و5-5(
)1-3- 2-4- والف3-2- 4-والف8  

 Zero-setting device  وسيله صفركن  7-2- 3-2

)5- 1-4- والف6-5(  Zero-tracking device  وسيله صفرياب 3-2-7-3 

 
  فهرست الفبايي فارسي 3-8-2

 مدخل انگليسي  مدخل فارسي  بند تعريف بندهاي كاربرد
-وب3-4-7و3-7و1- 1-7و3- 10-5و2- 5-10-2(

3(  Disturbance اختالل 1-2- 3-6 
)2- 7و1- 7(   Fault اشتباه 3-5-5-5 

)3-وب1-وب4- 3- 7و3- 7و2-7و1- 7و6-13-9(  Significant fault داراشتباه معني 3-5-5-6 
-2-وپ1-2-2- وپ4- وب3- وب4- والف7-4(

)1-3- وپ4  Performance test آزمون عملكرد 3-7 
)7-4-والف1- 5- 1- 9و11- 6و6- 5(  Load receptor بارگير 3-2-1-1 

 )6 -2-5(  Extension interval of self-indication بازه گستره نشاندهي خودكار 3-3-1-5 
)1-6- 4-الف(  Maximum tare effect بيشينه اثر پارسنگ 3-3-1-6 

)9 -1 -2(  Maximum safe load بيشينه بار ايمن 3-3-1-7 
)1-4-4-والف5- 5و1-5و2- 4(  Maximum permissible error بيشينه خطاي مجاز 3-5-5-4 

)8- 8و6- 8و13-6و3- 5(  Maximum capacity بيشينه ظرفيت 3-3-1-1 
)4-2-و چ2- 2-و چ2- 2- 5- 7(  Type specific parameter پارامتر خاص نوع 3-2-8-3 
)3-2-2- وچ4- 1-9و4- 1-2- 6(  Device-specific parameter پارامتر خاص وسيله 3-2-8-4 

)3- 5-7و2- 2- 5- 7(  Legally relevant parameter پارامتر مرتبط قانوني 3-2-8-2 
)4-و ب4-7و3- 3-7و10- 5(  Span stability پايداري پهنه 3-5-5-9 

)2-2-و ث1-و پ2- 5-7و2-4- 5-10(  Terminal ترمينال 3-2-2-5 
و3-2-1-و ث2-1- وپ4- 4-5و1-3- 5و2-5و4-2(

)ج  هاي بررسي تعداد زينه 2-5- 3-3 
Number of verification scale 

intervals 
-4-والف7-1-4- والف3- 3- 10و3-7- 5و5-6-1(

)1- 1-3- وپ7- 2- وپ10-4- والف4-5  Repeatability تكرارپذيري 3- 3-4 
)3- 2-و چ2- 2- 5- 7(  Software separation افزارجداسازي نرم 3-2-8-7 

 )6 -1-2 -4(  Electronic component جزء الكترونيكي 3-2-3-3 
)6-8و2-8و3- 6(   Displaying component جزء نمايشگر 3-2-4-1 
)2- 3-6و1- 6-3(  Minimum reading distance ندنحداقل فاصله خوا 3-5-4-4 

)9-4-والف1-8و2-4- 6-1(  Sensitivity حساسيت 3-4-1 
)1-2- 10و10-4- 5(   Family خانواده 3-3-5 

)3-3-10و1-1-7و6- 5و5- 5و1- 1- 5و4-2(  Error (of indication) )نشان دهي(خطاي 3-5-5-1 
)6- والف3- 4- 9- 5(  Durability error خطاي دوام 3-5-5-7 

)6-والف1-4- 4- والف4- 3- 7(  Intrinsic error خطاي ذاتي 3-5-5-2 
)1-4- 4-الف(  Initial intrinsic error خطاي ذاتي اوليه 3-5-5-3 

)3-وب2- 3- 5- 5(  Rounding error or digital indicationخطاي گرد كردن يك نشاندهي  3-5-4-3 
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 ديجيتال

)6-2 -1(  3-5 -4-1 
خواندن با پهلوي هم نهادن 

 Reading by simple juxtaposition رقامي اساده
)وب7و3- 4(   Electronic instrument دستگاه الكترونيكي 3-1-2-6 

)6-14 -2(  Instrument with price scales بندي قيمتدستگاه با درجه 3-1-2-7 
)8و7و6و2- 8- 5(  Self-indicating instrument دستگاه با نشانگر خودكار 3-1-2-3 

)7و17-6و12- 6و5-2- 6و2- 8- 5(  Semi-self-indicating instrument دستگاه با نشانگر خودكار 3-1-2-4 
)8و1- 8- 5(  Non-self-indicating instrument دستگاه با نشانگر غيرخودكار 3-1-2-5 

)6-16(  Price-labeling instrument دستگاه بر چسب زن قيمت 3-1-2-9 
)3(  Weighing instrument دستگاه توزين 3-1-1 

)و غيره1(  Non-automatic weighing instrument خودكاردستگاه توزين غير 3-1-2 
)1- 4-5و3- 5(  Multi-interval instrument ايدستگاه چند زينه 3-3-2-6 

)10-6و7- 6-6و3- 5-6و2- 5(  Multiple range instrument ايدستگاه چند گستره 3-3-2-7 
 )5 -2(  Grading instrument نديدستگاه دسته ب 3-1-2-13 

)6-13 -11(  Self-service instrument دستگاه سلف سرويس 3-1-2-10 
)3-1-5-والف12- 4-والف18-6و1- 5-9-1(  Mobile instrument )همراه(دستگاه سيار 3-1-2-11 

)5 -1 -2(  Non-graduated instrument دستگاه غيرمدرج 3-1-2-2 
)13-4- والف19-6و4- 6-3(  Portable instrument تگاه قابل حملدس 3-1-2-12 

)14-6و11- 6-13(  Price-computing instrument دستگاه محاسب قيمت 3-1-2-8 
 )5 -1-2(  Graduated instrument دستگاه مندرج 3-1-2-1 

)6-والف3- 9-4- 5(   Durability دوام 3-4-4 

)7 -5 -3(  3-2 -8-5 
هاي  ذخيره طوالني مدت داده

 گيرياندازه
Long-term storage of measurement 

data 
)2- 2-5- 7و3- 10- 5(  Protective interface رابط محافظ 3-2-3-6 
)8- 4-والف1- 8و8- 5(   Discrimination رواني 3-4-2 

)3-و ب1- و ب2- 5- والف5- 3- 7(  Warm-up time زمان گرم شدن 3-4-5 
 )6 -1-2 -4(  Electronic sub-assembly زير مجموعه الكترونيكي 3-2-3-2 

)1-5-5و4-5و1- 3-5و2-5و2- 1-5و4-2(  Verification scale interval زينه بررسي 3-3-2-3 

)6-3 -1(  3-3 -2-4 
زينه مورد استفاده براي شماره 

 Scale interval used for numbering گذاري
)2-8-4-والف2-2- 8-5و2- 3-5- 5و5-4-3(  Actual scale interval زينه واقعي 3-3-2-2 

)5 -4 -1(  Rider سوارك 3-2-5-1 
-و چ1-و چ2-3- 10و2- 1-9و2- 2-5- 7و7-5-1(

2-4(  Software identification افزار شناسايي نرم 8-6- 3-2 
)5-2-6و1- 1-9- 5و4- 6- 5(  Self-indication capacity ظرفيت نشاندهي خودكار 3-3-1-3 
)5-والف3- 4-7و1- 3- 5- 5(  Influence factor عامل تأثير گذار 3-6-1-1 

)6-2 -1(  Overall inaccuracy of reading عدم درستي كل در خواندن 3-5-4-2 
)3-9-8و1- 1-6- 8و2-2- 2-8و6-3(  Scale spacing بنديفاصله درجه 1-2-3-2 

)3-4- 5و2-5و2- 4(  Minimum capacity كمينه ظرفيت 3-3-1-2 
)10-6و3- 2-6و5-9- 5و3-5و2- 5(  Weighing range گستره توزين 3-3-1-4 

)وپ و ج3-5-1- 9و4- 2- 10-5و5-10-2-1(  Load cell لودسل 3-2-2-1 
)وپ و ث و ج3-5- 1-9و2-5- 7و2- 5-10(  Module ماجول 3-2-2 

)4-و ث3-و ث2- و ث1-و ث3- 5-1- 9و5-10-2(  Weighing module ماجول توزين 3-2-2-7 
)5 -10 -4(  Metrologically relevant مرتبط اندازه شناختي 3-2-9 

 Tare value مقدار پارسنگ 2-5-2-3-5-7و2-3-13-6و11- 6-6و5-6-6و5-5-3-4(
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)3-3-وچ2-3- وپ1- 6-4- والف3-2  

)16-6و13- 6و7-6و3- 3- 5- 5(  3-5 -3-1 
مقدار پارسنگ از پيش تعيين 

 Preset tare value شده
)11-6-6و5-6-6و3- 3- 5- 5(  Net value مقدار خالص 3-5-2-2 

 )6 -7-1(  Calculated net value مقدار خالص محاسبه شده 3-5-3-2 
)3- 13-6و5- 6-6(  Gross value مقدار ناخالص 3-5-2-1 

 )6 -6 -11(  Calculated weight value مقدار وزن كل محاسبه شده 3-5-3-3 
 )6 -4-2(  Final weight value مقدار وزن نهايي 3-4-6 

-6و12-6-6و11- 6-6و4- 4-6و1- 3- 6و2-6و5-6(
13-1(  Weighing results نتايج توزين 2- 3-5 

)2-وچ1- وچ3-5- 7و2- 5- 7(  Legally relevant software نرم افزار مرتبط قانوني 3-2-8-1 
-1-9و3-5-7و2-2- 5-7و1- 5-7و6-1-2-4(

)و چ1- وج1-وپ2- 1- 2- 10و4  Software افزار نرم 8- 3-2 
)7- 2- وج1- وج3- 2- 8(  Reduction ratio نسبت كاهش 3-3-3 

)وپ وج3-5-1- 9و2- 5-7و1-3- 7و5-10-2(  Indicator نشاندهنده 3-2-2-2 
)1-8-4- والف3- 6-6و1- 8-2- 5(  Analog indication دهي آنالوگنشان 3-5-1-2 

-13-6و5-5-6و2- 2- 2-6و2- 2- 8- 5و5-5-3-2(
)2-8- 4-والف3- 4-4- والف6-1- 4-والف6  Digital indication نشاندهي ديجيتال 1-3- 3-5 

-3-7و4-14-6و1- 14-6و13-6و6- 4-6و6-4-4(
)1- 2-5- 7و3- 6-3- 7و6-1  Primary indications نشاندهي هاي اوليه 3-1- 3-1 

)6-2 -4(  Secondary indications هاي ثانويهنشاندهي 3-1-2-3 
)12-6-6و4- 6و3- 3-6و2- 6و2- 5-8(  Indications of an instrument هاي يك دستگاهنشاندهي 3-1-3 
)1-1-6-8و3-8و2- 8و2- 17-6و1- 6-3(  Scale mark بنديهنشانه درج 3-2-4-2 

)1- وپ4- 10-2- 5(   Digital display نمايشگر ديجيتال 3-2-2-6 
)و غيره 3- 4(  Type نوع 3-3-4 

)7-13-6و4- 5و2- 1- 5(  Auxiliary indicating devices وسايل نمايشگر كمكي 3-2-5 
)9- 6و7-2- 5(   Auxiliary verification device وسيله بررسي كمكي 3-2-7-7 

)3-1-2-4-والف5-1- 4- الفو6-5-6(  Automatic zero-setting device وسيله صفر كن خودكار 3-2-7-2-3 
 )7 -5(  Electronic device وسيله الكترونيكي 3-2-3-1 

)6-11(  3-2 -7-8 
وسيله انتخاب براي بارگيرها و 

 بارسنج ها
Selection device for load receptors 

and load-measuring devices 
)11- 6و2-1- 10- 5(  Load-transmitting device وسيله انتقال بار 3-2-1-2 

)1-5- 1- 9و11- 6و9-8و4- 4(  Load-measuring device وسيله بارسنج 3-2-1-3 
-4-والف5-3-8و3- 13-6و6- 6و3-2- 6و5-3-4(

6-2(  Tare device وسيله پارسنگ 7-4- 3-2 

)16- 6و4- 13- 6و7-6و4- 4(  3-2 -7-5 
تعيين وسيله پارسنگ از پيش 

 Preset tare device شده
-6-6و4-5-6و1-2- 2-6و3- 6-5و4- 5-5-3(

)3-6- 4-والف2  Tare-weighing device وسيله پارسنگ توزين 2- 7-4- 3-2 
)3-وج4- 2- 10-5و2-2- 10- 5(  Analog data processing device وسيله پردازش داده آنالوگ 3-2-2-2 

)2- 18- 6و1- 9- 5(  Leveling device وسيله ترازساز 3-2-7-1 
)3-و ب4-5-1- 9و2- 5- 7و6-3- 7و5-10-3(  Peripheral device وسيله جانبي 3-2-3-5 

)وچ5-وج6-13-6و6- 4- 10-5و1- 5-10-2(  Digital device وسيله ديجيتال 3-2-3-4 

)2-4- 4-والف4- 5-6و1- 6-5(  Initial zero-setting device وسيله صفر كن خودكار 4- 7-2- 3-2 
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- 8و7- 8و6-8و2- 4-8و2- 13- 6و5-6-6و5- 5(

)1-3- 2-4- والف3-2- 4-والف8  Zero-setting device وسيله صفركن 7-2- 3-2 
)6-13 -2(  3-2-7-2-1  Non-automatic zero-setting device وسيله صفركن غيرخودكار 

)9-6-6و5- 6-6و4- 6-5(  Semi-automatic zero-setting device خودكاروسيله صفركن نيم 3-2-7-2-2 

 Zero-tracking device وسيله صفرياب 3-7-2-2  
)6-8 -1(  Locking device وسيله قفل كن 3-2-7-6 

)6-6(  Tare-balancing device ساز پارسنگوسيله موازنه 3-2-7-4-1 
-17-6و4-6و3-6و4- 2-6و1- 2- 6و3- 6-5و4-4(

)2-2- وث5- 4-والف2- 8و1  Displaying device وسيله نمايشگر 4- 3-2 

)5 -4 -1(  3-2 -5-4 
وسيله نمايشگر با تقسيمات 

 بندي متمايز درجه
Indicating device with a 

differentiated scale division 
)2-3- 6و4-1- 5(   Complementary indicating device وسيله نمايشگر تكميلي 3-2-5-3 

)7-13- 6و3-4- 6و4-1- 5(   Extended displaying device وسيله نمايشگر گسترده 3-2-6 

 )5 -4-1(  3-2 -5-2 
يابي  اي براي درونوسيله

 Device for interpolation of reading )ورنيه(قرائت
-والف14-4-والف1-3- 8و3-1- 2-8و4-9-1-1(

)1-5- والف4-3  Reference position وضعيت مرجع 4- 3-6 

  اختصارات و نمادها 3-9
باشد، از اين رو  توجه اين استاندارد ميشناختي مورد  اصطالحات فني و فيزيكي همانند اصطالحات اندازه

  .شود با توضيحات زير از اشتباه گرفته شدن اجتناب مي. اند ناديده گرفته نشده ابهام در اختصارات و نمادها 

α  4-2-3-3-پ  ضريب دمايي مواد كابل  
ρ  4-2-3-3-پ  مقاومت ويژه مواد كابل  
A 4-،ج13جدول2-ج  بندي لودسل رده  
A 4-،ج1-،ج4-2-3-3-پ  كيسطح مقطع سيم ت  

AC غيره 3-9-4  جريان متناوب  
A/D 2-2-2  آنالوگ به ديجيتال  

ADC 1شكل 2-2-2  اجزاي آنالوگ مربوط، شامل مبدل انالوگ به ديجيتال  
  11جدول6-5-2-1

B 4-،ج13جدول2-ج  بندي لودسل رده  
B  11-6-1،5-2-5-2  مقدار وزن ناخالص  
C 4-،ج13جدول2-ج  بندي لودسل رده  
C 11-6-5  عالمت براي مقدار وزن محاسبه شده، هنگاميكه چاپ شده  
C 4-،ج2-ج  خروجي اسمي لودسل  

CH 2-،ج1-4-10-4  اي آزمون شده رطوبت دماي دوره: بندي اضافي لودسل رده،       R5:60-6-
5-2  

CRC 3-3-5-6  اي ردوندونسي دوره وارسي  
d  3-9-6،7-2-2،2-2-3-2  )واقعي(زينه  
D 4-،ج13جدول2-ج  دي لودسلبن رده  

DC غيره 3-9-4  جريان مستقيم  
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DL 4-،ج5-2-،ج1-ج  بار مرده بارگير  
DR 4-،ج2-ج  برگشت بار مرده  

DSD 3-5-6  ها وسيله ذخيره داده  
e 1-2-2-2،5-2،4-1- 6،4-2-2  زينه بررسي  

e1,ei,er  4-،ج1-،ج2-4  ها زينه بررسي، قواعد انديس  
E 3-4-4-،الف3ل ،شك1-5-5-2  دهيخطاي نشان  

Ein 3، شكل 2-5-2  خطاي ذاتي  
Emax 4- ، ج2-ج  بيشينه ظرفيت لودسل  
Emin 4-،ج2-ج  كمينه بار مرده لودسل  

EMC 7-3-ب  سازگاري الكترومغناطيسي  
EUT پيوست ب4-10-7،4-2  تجهيزات تحت آزمون ،  

G 11-6-5، 1-2-5-2  ن ناخالصزمقدار و  
i غيره3-4  هاي متغير انديس  

i,ix  2-2-2-2،7-3-1،5-2-3-2  فاصله درجه بندي  
i0  3-9-2،7-3-5  كمينه فاصله درجه بندي  

I ارزيابي خطاها(3-4-4-الف  مقدار وزن نشان داده شده(،      
  2-8-4-الف 

I/O 2-3-ب  ورودي خروجي  
IZSR 4- ، ج1-ج  گستره تنظيم صفر اوليه  

k 1-2-2-2،5-4-4  نماي متغير  
l,L 4-،ج1-،ج4-2-3-3-پ  طول كابل  
L  2-3-4،5-4-5-2  فاصله قرائت  
L ارزيابي خطاها(3-4-4-الف  بار(  

LC پيوست ج  لودسل  
Lim 2-1-8  بيشينه بار ايمن  
M غيره 1-5-4  جرم  

Max 4-،ج1-،ج1-1-3-2  بيشينه ظرفيت دستگاه توزين  
Max1, Maxi, 

Maxr 
  4-،ج1-،ج2-4  ها بيشينه ظرفيت دستگاه توزين، قواعد انديس

Min  2-1-3-2  ظرفيت دستگاه توزينكمينه  
mpe غيره5-4،4-5-5-2،2-5-2  بيشينه خطاي مجاز  
n,ni 4-،ج5-2-3-2  تعداد زينه بررسي  
nmax غيره6-4-10-4  بيشينه تعداد زينه بررسي  
nWI 4-،ج1-ج  بيشينه تعداد زينه بررسي دستگاه توزين  
nind 4-،ج3-ج  دهنده بيشينه تعداد زينه بررسي براي نشان  
nLC 4-،ج2-ج  بيشينه تعداد زينه بررسي لودسل  

N,NET,Net,net11-6-5،5-6-2،5-2-5-2  مقدار خالص  
N 4-ج،1-ج  ها تعداد لودسل  
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NH 2-،ج4-2-10-4  رطوبت آزمون نشده است: بندي اضافي لودسل رده       ،      
R60 :5-6-5-1  

NUD 4-،ج1-ج  تصحيح براي باري كه يكنواخت توزيع نشده است  
p,pi 1-2-10-4  ضريب تسهيم بيشينه خطاي مجاز  

pind,pLC,pcon 
، لودسل و عناصر دهنده كسر بيشينه خطاي مجاز براي نشان

  4-،ج1-2-10-4  هادي

P ارزيابي خطاها(3-4-4-الف  نشاندهي قبل از گرد كردن(  
P 2-14-5  قيمت براي پرداخت  

PLU  4-13-5  )واحد، ذخيره(قيمت مراجعه  
PT 7-5،5-7-2-2  پارسنگ از پيش تنظيم شده  
Q 4-،ج1-ج  ضريب تصحيح  
R 3-3-2  نسبت كاهش وسيله انتقال بار  

Rcable 4-2-3-3-پ  مقاومت سيم تكي  
RL, RLmin, RLmax 4-،ج3-ج  دهنده مقاومت بار براي يك نشان  

RLC  4-،ج2-ج  مقاومت ورودي يك لودسل  

SH  2-،ج4-2-10-4  ايستا آزمون شده رطوبت دماي: بندي اضافي لودسل رده   ،          
R60 :5-6-5-1  

T  11-6-5،5-6-3،5-2-5-2  مقدار پارسنگ  
T+ غيره2-1-8  پارسنگ افزايشي  
T- غيره2-1-8  پارسنگ كاهشي  

Tmin, Tmax  4-2-3-3-پ  حد باالي گستره دما ،حد پايين گستره دما  
um 1-12-1،5-3  گيري يكاي اندازه  
umin∆  4-،ج3-،ج1-1-2-پ  ل ولتاژ ورودي به ازاي زينه بررسيحداق  
U 2-14-5  قيمت واحد  
U 4-5-،الف3-9-4  ولتاژ نامي منبع تغذيه  

Umin, Umax  4-5-،الف3-9-4  گستره ولتاژ منبع تغذيه  
Uexc  4-،ج1-ج  ولتاژ تحريك لودسل  
Umin  4-،ج3-ج  دهنده كمينه ولتاژ ورودي براي نشان  

UMRmin  3-ج  دهنده گيري كمينه ولتاژ براي نشان هگستره انداز  
UMRmax 3-ج  دهنده ولتاژ براي نشان بيشينهگيري  گستره اندازه  

vmin 4-،ج2-ج  كمينه زينه بررسي لودسل  
V 3شكل   تغيير در خطا  
W 2-14-5  وزن  

W1, W2  4-1-8  2، دستگاه توزين 1دستگاه توزين  
WI 1-ج  دستگاه توزين  
WR ج  گستره توزين  

Y  نسبت به كمينه زينه بررسي لودسل:Y = Emax / vmin  4-،ج2-ج  
Z 4-،ج2-ج  نسبت به كمينه بارمرده برگشت خروجي لودسل  
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 استاندارد اصول     4

 گيري اندازه يكاهاي 4-1

 :عبارتند از گيرندجرمي كه بايد در يك دستگاه مورد استفاده قرار  يكاهاي

  كيلوگرم، kg  

  گرم ميلي، mg 

  رمگ، g  

  تن، t.  

ه ب) قيراط g2/0  =1( است از قيراط متريك ممكنهاي قيمتي  موارد خاص، براي مثال در تجارت سنگ در
  .است ctقيراط  نماد. گيري استفاده شود عنوان يكاي اندازه

  شناختي اندازه هاي الزام اصول 4-2

  .رود كار ميه گيري آنها ب هانداز اصولها براي تمام دستگاه ها بدون درنظر گرفتن  الزام اين

  :شوند  بندي مي ها مطابق با موارد زير رده دستگاه
   وبررسي كه بيانگر درستي مطلق است، زينه  -
  .هستند نسبيهاي بررسي كه بيانگر درستي  تعداد زينه -

ارسنگ ي پاز وسيلهشوند و هنگامي كه  ي مجاز براي بارهاي ناخالص به كار برده ميهابيشينه خطا
بيشينه خطاهاي مجاز براي مقادير خالص محاسبه . شوند براي بار خالص به كار برده ميبرداري مي شود  بهره

   .شود شده كه در آن يك وسيله پارسنگ از پيش تنظيم شده فعال است، به كار برده نمي

 احتمالقدار ن متر از اي پايينبكارگيري دستگاه در شده بيانگر اين است كه  مشخص (Min)ظرفيت  كمينه
  .يابد خطاهاي نسبي بيش از حد را افزايش مي

  فني هاي الزام اصول 4-3

هايي  رود و براي دستگاه كار ميه يا الكترونيكي ب مكانيكيها، اعم از  هاي فني عمومي براي انواع دستگاه الزام
اين . كميل خواهد شدهاي بيشتر اصالح يا ت فن آوري خاص، با الزام برايبا كاربرد خاص يا طراحي شده 

  .كند نه طراحي آن را ، تا مانع پيشرفت فني آن نباشد دستگاه را مشخص مي عملكردها  الزام

در صورتي مجاز  باشند نمياين استاندارد مشمول كه  الكترونيكيهاي  دستگاه هاي وظيفه ،حالت خاص در
مربوط شناختي  اندازه  بودن و كنترل مناسب مصرف، و نداشتهتداخلي  شناختي هاي اندازه كه با الزام است

  .تأمين شده باشد
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ها بايد مورد  اين روش. شده استهاي آزمون تهيه  روشهاي اين استاندارد  ها با الزام انطباق دستگاه براي
مبادله و پذيرش نتايج آزمون توسط نهادهاي اندازه شناختي، بايد از  دراستفاده قرار گيرند و براي سهولت 

  .استفاده شود) 1قسمت دوم اين استاندارد( نمونهيابي گزارش ارز

  ها الزام بكارگيري 4-4

رود،  كار ميه دهند ب مربوط به دستگاه را انجام مي هايهاي اين استاندارد براي تمام وسايلي كه كاركرد الزام
  : المث .باشند، يا آنكه بطور واحدهاي مجزا ساخته شوند شدهخواه اين وسايل با دستگاه يكي 

  ؛وسيله بار سنج

  ؛نشانگر وسيله
  ؛چاپگر وسيله
  ؛پارسنگ از پيش تعيين شده وسيله
  .قيمت حسابگر وسيله

طبق مقررات ملي براي كاربردهاي خاص از اين  اند هر حال ممكن است وسايلي كه با دستگاه يكي نشده به
  .ها معاف شوند الزام

  واژگان 4-5 
  .د به عنوان قسمتي از اين استاندارد در نظر گرفته شودواژگان ارائه شده در فصل واژگان باي

  هاي اندازه شناختي الزام      5

  بندي رده اصول 1- 5

  درستي هاي رده 1-1- 5

در اين لطفا توجه كنيد كه  .داده شده است 1جدول  درشان  ها همراه با نمادهاي هاي درستي دستگاه رده
  .ر اعداد حذف شده استاستاندارد براي شفافيت بيشتر بيضي دو

  تگاه توزينهاي درستي دس رده-1جدول

نمادي كه روي دستگاه نشانه   اسم
  اسم گذاري در استاندارد  گذاري شده

  درستي ويژه

  درستي عالي

  درستي متوسط

  درستي عادي

I 

II 

III 

IIII  

                                                 
 .نمائيد استفاده OIML R 76-2تا تدوين قسمت دوم اين استاندارد از  - 1 



40 

هاي بررسي رده درستي دستگاهزينه-3جدول

درستيرده
 

 eسيبررزينه

 

 هاي درجه بندي بررسيزينهتعداد
n = Max / e 

 بيشينه  كمينه

  ،ظرفيت كمينه
Min  

 )پاييني حد(

  ويژه
)І( 

 عالي
)Π( 

 متوسط
)Ш( 

  عادي
)ШІ( 

g   e* 001/0 

g 05/0g   e001/0
0  

g   e1/ 

g 2 g   e1/0
g   e5  

g  e 5 

**50000  
100
5000 

100
500 

100

100000 
100000 

10000 
10000 

1000 

e 100 

e 20 

e50 

e 20 
e 20 

e 10 

 .باشد نمي علت عدم قطعيت موجود در بارهاي آزمون عمليبه>mg1eاً آزمون و بررسي يك دستگاه بامعمو*
  .را ببينيد 4- 4-4مورد استثنايي بند   **

  زينه بررسي  1-2- 5

 .آمده است 2 جدولها در  بررسي براي انواع مختلف دستگاهزينه 

زينه بررسي - 2 جدول  

 
دستگاه نوع  زينه بررسي 

e = dبدون وسيله نشانگر كمكي مدرج

  .شود مي انتخاب 2-4- 4و  2-4هاي بندهاي  سازنده طبق الزامتوسطeبا وسيله نشانگر كمكي مدرج

  .شود انتخاب مي 2-4هاي بند  سازنده طبق الزامتوسطeغيرمدرج

  

  ها دستگاه بندي رده 2- 5

شده  ارائه 3و كمينه ظرفيت در ارتباط با رده درستي دستگاه در جدول  بررسيهاي  بررسي، تعداد زينهزينه 
  .است

بطور ( كنند  كه تعرفه حمل و نقل يا عوارض را مشخص مي 1دسته بنديهاي  كمينه ظرفيت براي دستگاه
  .شده است تقليل داده e5به ) هاي توزين ضايعات ترازوهاي پستي، و دستگاه: مثال

به  ، > er  ...e1 < e2 > در آن كه e1 ،e2   ،  ...... ،er: عبارتند از  بررسيهاي  اي زينه هاي چند گستره دستگاه در
 .گيرند انديس مي نيز Max و Min ، nهمين ترتيب 

  

                                                 
1- Grading 
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  .شود اي درنظرگرفته مي تك گستره هماننددستگاهاي اساساً هرگستره  هاي چندگستره دستگاه در

هاي توزيني  گستره استگذاري شده است يك دستگاه ممكن  وارد خاص كه به وضوح روي دستگاه نشانهم در
هاي  اين صورت دستگاه به عنوان يك كل بايد الزام در .داشته باشد را Ш و Π هاي رده يا Π و Іهاي  با رده
  .، قابل اعمال بر هر كدام از دو رده را ، برآورده سازد9- 4تر بند  مشكل

   اي زينه چند دستگاه براي بيشتر هاي الزام  3- 5

  جزئي توزين گستره 3-1- 5

  :شود با موارد زير تعيين مي )i=  1و  2(... گستره جزئي  هر
  ei ، ei+1 > ei آنبررسي زينه  -

  ، وMaxi آنبيشينه ظرفيت  -
  ).Minت با برابر اس ، Min1ظرفيت ،  كمينه i=  1بازاء ( Mini = Maxi-1 آنكمينه ظرفيت  -

  ni = Maxi / ei  :هر گستره جزئي برابر است با  براي niهاي درجه بندي بررسي  زينه تعداد

  درستي رده 3-2- 5

ei و ni هر گستره توزين جزئي و  درMin1 درستي دستگاه برآورده   رده براساسرا  3هاي جدول  الزام بايد
  .سازند

  جزئي توزين هاي گستره ظرفيت بيشينه 3-3- 5

بايد مطابق با رده درستي دستگاه توسط هر  4هاي جدول  استثناي آخرين گستره توزين جزئي، الزام به
  .گستره توزين جزئي برآورده شود

  
  :اي مثالي براي دستگاه چند زينه

 Ш رده = kg  15 / 5 / 2Maxبيشينه ظرفيت،

  =g10 / 2 / 1 e بررسي، زينه

  :گستره هاي توزين جزئي عبارتند از . و يك گستره توزين دارد بيشينه يك kg 15  =Max تا g 20  =Minتگاه از دس اين
    2000=n1 ،g1=e1،kg2=Max1 ،g20  =Min  
    2500=n2 ،g2=e2،kg5=Max2،kg2  =Min2  
      1500=n3،g10=e3،kg15=Max=Max3 ،kg5  =Min3  

  :عبارتند از ) را ببينيد 1-5- 4بند ( (mpe) خطاهاي مجاز در بررسي اوليه يشينهب
اليm=0g 500 به ازاء g:5/0± ge15/0±  =mpe  
اليm>500g 2000 به ازاء g :1± ge10/1±  =mpe  
اليm>2000g 4000 به ازاء g :2± ge10/1±  =mpe  
اليm>4000g 5000 به ازاء g : g 3± e2 5/1±  =mpe  
اليm>5000g 15000 به ازاء g : g 10±e20/1±  =mpe 

يهاي توزين جزئ بيشينه ظرفيت گستره-4 جدول

 I II III IIII رده

Maxi / ei+1 50000   5000   500   50   
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 g273/174=نشاندهي
  3: رقم  آخرين
mg 1  =d  
mg10=e 

 مثالي از وسيله نمايشگر تكميلي-4شكل

يك  در يعنيشود  محدود e كسر يا مضربي از بهمعين تغيير در نشاندهي بعلت برخي عوامل تأثيرگذار  هرگاه
 .گرفته شود   e= e1 صفر يا نزديك به آنبار ويژه در ه بآن گستره انتخاب شود،   e دستگاه چند زينه اي

  پارسنگ وسيله با ستگاهد 3-4- 5

هر مقدار ممكن پارسنگ، براي بار خالص اعمال  بازاءاي،  هاي دستگاه چند زينه هاي مربوط به گستره الزام
  .شود مي

 كمكي نشانگر وسايل5-4
 

 

  كاربرد و نوع  4-1- 5

ن وسيله بايد كمكي تجهيز شوند، كه اي نشانگراست به يك وسيله  ممكن  Π و І هاي رده هاي دستگاه فقط
  :يكي از موارد زير باشد 

  اي با سوارك، يا وسيله -
  اي براي درون يابي قرائت، يا وسيله -
  ، يا )را ببينيد 3شكل (وسيله نشانگر تكميلي  -
  ).ببينيد را 4شكل (وسيله نشانگر با تقسيمات درجه بندي متمايز  -

  .عالمت اعشاري مجاز است راستاين وسايل فقط براي تعيين ارقام در سمت  بكارگيري

  .شود تجهيزاي نبايد به وسيله نشانگر كمكي  دستگاه چند زينه يك

به عنوان وسايل نشانگر كمكي در نظر ) مراجعه كنيد 3-4-5و  6-2-2به بندهاي  (وسايل نمايشگر گسترش يافته -يادآوري
  .شود گرفته نمي
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  5: رقم متمايز  آخرين

g 01/0  =d  يا  g  05/0  =d  
 g 1/0=e 

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

 هايي از وسايل نشانگر هر كدام با تقسيمات درجه بندي متمايزمثال-5شكل 

  
  زينه بررسي 4-2- 5

  :شود اعده زير تعيين ميق با eبررسي زينه 
d 10  d < e )مثال آمده در جدولa5  وb5 را ببينيد(  

k kg10 =e  

k يك عدد صحيح مثبت يا منفي يا صفر باشد تواند مي.  

  .مراجعه كنيد 1-2- 2- 5دهي خودكار يا نيمه خودكار به بند  براي دستگاه با نشان

  ه باال محاسبه شده است، كه به پيروي از قاعدeمثالي از مقادير  -الف 5 جدول
g 5/0 g 2/0 g 1/0 = d 

g 1  g 1 g 1 = e 
d2 d5  d10 = e 

  . باشد مطابق جدول زير مي =mg 1eكاربرد ندارد، بلكه  > mg 1 d با Ι براي دستگاه ردهباال الزام 
  

    > mg 1dكه  eمثال مقاديري از  -ب5جدول 
< ٠١/٠  mg ٠٥/٠  mg  ٠٢/٠  mg  ٠١/٠  mg  = d  

 ١ mg ١ mg  ١ mg  ١ mg  = e 
> ١٠٠ d ٢٠ d  ٥٠ d  ١٠٠ d  = e  

  
   ظرفيت كمينه 4-3- 5

زينه هرچند در آخرين ستون اين جدول . شود ميتعيين  3هاي جدول  ظرفيت دستگاه مطابق با الزام كمينه
  .است شده dواقعي زينه  جايگزين eبررسي 

     بررسي هاي زينه تعداد كمينه 4-4- 5
  .باشد 50000است كمتر از  ممكن mg 1/0 d < ، n  با  Іي  ه ردهدستگا براي
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1مجاز خطاهاي بيشينه 5- 5
   

    اوليه بررسي در مجاز خطاهاي ي بيشينه5-1- 5

  .داده شده است 6شماره  جدولي خطاهاي مجاز براي افزايش يا كاهش بار در  بيشينه

  ي خطاهاي مجاز براي افزايش يا كاهش بار بيشينه -6جدول 
 ي يشينهب

 مجاز خطاهاي
 اوليه بررسي در

 ،e،بررسيهايزينهبرحسب،m،بارهاي براي

 III رده III رده II رده Ι رده

e 5/0 ± 50000  m 0 5000  m 0 500  m 0 50   m 0 

e0/1 ± 200000 < m 5000020000 < m 5000 2000 < m 500 200  < m 50 

e 5/1 ± < m 200000 100000 < m 20000 10000 < m 2000 200< m 1000 

  
باشد يعني اين مقدار بيشينه خطاي مجاز بدون عالمت  مي e 5/1يا  e5/0e,0/1مقدار مطلق بيشينه خطاي مجاز  -يادآوري

  .مثبت يا منفي است

  .مراجعه شود) از جمله مثال( 3-4اي به بند  هاي جند زينه براي دستگاه -يادآوري

   كار حين در مجاز خطاهاي بيشينه ديرمقا5-2- 5
-9به بند (.ي خطاهاي مجاز در بررسي اوليه باشد بيشينهي خطاهاي مجاز در حين كار بايد دو برابر  بيشينه

  )مراجعه كنيد 3- 4

        خطاها تعيين با ارتباط در پايه مقررات5-3- 5

                                                                                             گذار تأثير عوامل5-3-1- 5
گيرد ساير عوامل را  عامل مورد ارزيابي قرار مي يكوقتي اثر . بايد در شرايط آزمون عادي بدست آيند خطاها

  .نگه داشت ثابتبايد در حدود مقدار عادي، نسبتاً 

                                                           شده گرد خطاهاي حذف5-3-2- 5
  .شده در هر نشاندهي ديجيتال بايد حذف شود گردبزرگتر باشد آنگاه خطاي  e 2/0واقعي از زينه  اگر

        خالص مقادير براي مجاز خطاهاي ي بيشينه5-3-3- 5
ن شده، براي استثناء مقادير پارسنگ از پيش تعيي بهي خطاهاي مجاز بازاء هر مقدار ممكن پارسنگ،  بيشينه

  .شود بار خالص اعمال مي

                                                 
 .آمده است 3-4بند  بهمثالي از بكارگيري دستگاه هاي چند زينه اي در پاورقي مربوط  - 1 
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                                                                             پارسنگ توزين وسيله5-3-4- 5
پارسنگ، برابر است با خطاي دستگاه به  مقدارازاء هر   هخطاهاي مجاز يك وسيله توزين پارسنگ، ب بيشينه

  .ازاء همان مقدار بار

   نتايج بين مجاز هاي اختالف 6- 5
بخودي خود نبايد از بيشينه خطاي مجاز  منفرد،توجه به تغيير مجاز نتايج، خطاي هر نتيجه توزين  بدون
  .بيشتر شود ،بار معين همانبراي 

                                                                                                               تكرارپذيري6-1- 5
قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز دستگاه براي آن  ازچندين توزين مربوط به يك بار نبايد  جبين نتاي اختالف

  .بار بيشتر شود

                                                                                           غيرمتمركز بارگذاري6-2- 5
هاي مربوط به  گيرد نشاندهي آزمون قرار مي مورد 4-2-6- 4تا  1-2-6- 4گاه براساس بندهاي كه دست وقتي

  .خطاهاي مجاز مطابقت داشته باشد بيشينههاي مختلف يك بار، بايد با  موقعيت

آزمون كه در زير آمده  يكدستگاهي براي بارگذاري به طرق مختلف طراحي شده باشد بهتر است بيش از  اگر -يادآوري
  .برروي آن انجام شود

بايد  افزايشيجمع بيشينه ظرفيت و بيشينه اثر پارسنگ  حاصليك سوم اين پس باري معادل  از6-2-1- 5
  .اعمال شود، مگر اينكه مقدار ديگري تعيين شده باشد

1 باري به اندازه بايد < n 4اتكا است براي  نقطه n دارايدستگاهي كه بارگير آن  در6-2-2- 5
1n 

  
  .شودحاصل جمع بيشينه ظرفيت و بيشينه اثر پارسنگ افزايشي به هر نقطه اتكا اعمال  برابر

مخزن، قيف، : براي مثال(رساند  مي اقلدور از مركز را به حد بارگذاريدستگاهي كه بارگير آن  در6-2-3- 5
نقطه  هريشينه اثر پارسنگ افزايشي به آزموني برابر با يك دهم حاصل جمع بيشينه ظرفيت و ب باربايد ....) 

  .اتكا اعمال شود

دستگاه توزين ريلي  ،دار براي مثال، باسكول وسايل نقليه چرخ(دستگاه توزين بارهاي غلتان  در6-2-4- 5
ممكن است توزين  كهترين و متمركزترين باري  بار آزموني معادل بار غلتان معمول از نوع سنگين) 1معلق

حاصل جمع بيشينه ظرفيت و بيشينه  8/0 ازط مختلف بارگير اعمال شود ضمناً اين بار نبايد شود، بايد به نقا
  .بيشتر باشد ،اثر پارسنگ افزايشي

                                                 
 Rail suspension instrument-1  
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                                                                         متعدد نشانگر وسايل 6-3- 5
از قدر  نبايدن وسيله نشانگر شامل وسايل توزين پارسنگ هاي چندي معين اختالف بين نشاندهي باريازاء  به

  .چاپگر بايد صفر باشد وسايلا بمطلق بيشينه خطاي مجاز بيشتر شود اما اختالف بين نشاندهي ديجيتال 

                                                     تعادل متفاوتهاي  موقعيت  6-4- 5
در حالتي كه دستگاه مجهز به وسيله افزايش ( كند ش موازنه بار تغيير ميوقتي كه رودو آزمون متوالي  در

بين دو نتيجه بدست آمده در مورد يك بار يكسان نبايد از  اختالف) دهنده ظرفيت نشاندهي خودكار است
  .مجاز براي بار اعمال شده بيشتر شود خطايقدر مطلق بيشينه 

   استانداردهاي آزمون 7- 5

   ها وزنه 7-1- 5
هاي استاندارد كه براي امتحان نوع يا بررسي يك دستگاه به كار برده  هاي استاندارد يا جرم وال وزنهاص
ها يا   وزنه. را برآورده كنند 1348سال  588شماره ايران استاندارد ملي شناختي  اندازه هاي الزامشوند بايد  مي
1تر از هاي استاندارد نبايد خطايي بزرگ جرم

3
بيشينه خطاي مجاز دستگاه را براي بار اعمال شده داشته  

 شود، كه خطاي ترجيح داده مي يا بهتر متعلق باشند، عدم قطعيت E2ي  هاي استاندارد به رده اگر وزنه. باشد
1تر از مجاز است كه بزرگ

3
در صورتي كه جرم . اشدبيشينه خطاي مجاز دستگاه براي بار اعمال شده، نب 

  .قراردادي واقعي و ثبات دراز مدت برآورد شده، در نظر گرفته شود

                                                           كمكي بررسي وسيله 7-2- 5
شود بيشينه  ميدستگاهي مجهز به وسيله بررسي كمكي است يا با يك وسيله كمكي مجزا بررسي  وقتي

1مجاز اين وسيله بايدخطاهاي 
3

اگر از وزنه استفاده . خطاهاي مجاز براي بار اعمال شده باشد بيشينه 
1 خطاهاي آنها نبايد از اثرشود  مي

5
 .مجاز دستگاه تحت بررسي براي همان بار، بيشتر شود خطاهاي بيشينه 

  ارد در بررسيستاندهاي ا جايگزيني وزنه 7-3- 5
را  يهر بار ثابت، هاي استاندارد شوند، به جاي وزنه آزمون مي) كاربرد(ها در محل استفاده  وقتي دستگاه

Max 1هاي استاندارد حداقل برابر  وط بر آنكه وزنهرتوان بكار برد مش مي
2

  .به كار برده شوند 

Max 1توان تا  هاي استاندارد را مي نباشد، سهم وزنه e3/0 تر از تكرارپذيري بزرگخطاي اگر 
3

  .كاهش داد 

Max 1توان تا  را مينباشد، اين سهم  e2/0تر از  تكرارپذيري بزرگخطاي اگر 
5

  .كاهش داد
بار  هود مقداري كه جايگزيني انجام شده با سدر حد) ها يا هر بار ديگري وزنه( خطاي تكرارپذيري بايد با باري

  .قراردادن بر روي بارگير، تعيين شود
  



47 

   رواني 8- 5

  غيرخودكار نشاندهي با دستگاه8-1- 5
دستگاه  تعادلمقدار بيشينه خطاي مجاز براي بار اعمال شده، به آرامي در حالت  4/0 معادلسرباري  وقتي

  .نشاندهي دستگاه ايجاد شود جزءكت قابل رويتي بايد در روي آن گذاشته يا از آن برداشته ميشود حر

  خودكار نيم يا خودكار نشاندهي با دستگاه8-2- 5

  آنالوگ نشاندهي8-2-1- 5
دستگاه  تعادلاعمال شده، به آرامي در حالت  بارسرباري معادل قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز براي  وقتي

  .سربار باشد 7/0نشاندهي نبايد كمتر از  يدار در جزءپا شودجابجاييروي آن گذاشته يا از آن برداشته 

  نشاندهي ديجيتال 8-2-2- 5
ي واقعي در حالت موازنه دستگاه بر روي آن گذاشته يا برداشته شود  زينه 4/1وقتي يك بار اضافه برابر 

  .، معتبر استmg5≥dهايي،  اين تغيير فقط براي دستگاه. نشاندهي بايد به وضوح تغيير كند

  گذار و زمانهاي تاثير غييرات ناشي از كميتت 9- 5
 6- 4، 5-4هاي بندهاي  الزامبا اگر غير از اين مشخص نشده باشد و تا آنجاي كه ممكن است بايد هر دستگاه 

ها را نبايد تركيب كرد مگر اينكه غير از اين مشخص  آزمون. ، انطباق داشته باشد9- 3را در شرايط  8- 4و 
  .شده باشد

   نكج شد -9-1- 5

  رود كج شوند كه احتمال مي يهاي دستگاه 9-1-1- 5
تاثير كج شدن بايد با كج شدني در كه امكان كج شدن وجود دارد  ΙΙ،ΙΙΙ،ΙΙΙΙهاي با رده درستي  در دستگاه

راستاي طولي و عرضي مساوي مقدار محدود كننده كج شدن به ترتيبي كه در موارد الف تا ت زير تعريف 
  .شده، تعيين شود

مقدار محدود كننده (= و وضعيت كج شده ) كج نشده( مطلق بين نشاندهي دستگاه در وضعيت مرجع قدر 
  :نبايد از مقادير زير بيشتر شود) كج شدن در همه جهات

به ) و در حالت بدون بار صفر مي شود مرجعابتدا دستگاه در وضعيت (بررسي زينه در حالت بدون بار از دو  -
    و ؛ΙΙ هاي رده استثناء دستگاه

دستگاه بدون بار هم در وضعيت (خطاي مجاز  بيشينهدر ظرفيت نشاندهي خودكار و در بيشينه ظرفيت از  -
  ).شود مرجع و هم در وضعيت كج شده صفر مي
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دهنده تراز مجهز باشد، مقدار محدود كننده كج شدن بايد با  اگر دستگاه به وسيله تراز كننده و نشان - الف 
دهنده تراز كه تجاوز از حداكثر كج شدن مجاز را با  بر روي نشان) طور مثال يك حلقه به (عالمت گذاري 

مقدار محدود كننده . ، تعريف شوددهد گذاري نشان مي با تماس لبه عالمت جابجايي حباب از وضعيت مركزي
دهنده تراز بايد  نشان .آساني بتوان متوجه كج شدن شدبه نشان دهنده تراز بايد كامال روشن باشد آنچنان كه 

كج به قسمت حساس ي  نمايندهبطور محكم روي دستگاه در مكاني كه بوضوح براي كاربر قابل ديدن است و 
   .، قرار داشته باشداستشدن 

، جلوگيري كنددهنده تراز در مكاني قابل ديدن  نصب نشاناز  ،هاي استثنايي در صورتي كه داليل فني در موقعيت -يادآوري
، و )زير بارگير جدا شدني( دهنده تراز به راحتي و بدون ابزار در دسترس كاربر باشد  توان آن را پذيرفت كه نشان يدر صورتي م

  .دهنده تراز هدايت كند به سوي نشانرا فراهم شود كاربر  است، به وضوح قابل ديدنكه تذكر قابل خواندن در مكاني  اگر

باشد مقدار محدود كننده كج شدن را سازنده تعريف  كج شدن خودكار مجهز حسگراگر دستگاه به  -ب
را نشان ) المپ يا سيگنال خطا(يا سيگنال هشدار دهنده ديگركج شدن بايد نمايش قطع  حسگر. كند مي

به ( ها در صورتي كه از مقدار محدود كننده كج شدن تجاوز شده باشد  گيري و انتقال داده داده و بايد از چاپ
  .تواند اثر كج شدن را جبران نمايد حسگر خودكار كج شدن مي. جلوگيري شود) مراجع شود 18-4بند 

50 اگر مورد الف يا ب كاربرد نداشته باشد مقدار محدود كننده كج شدن برابر -پ
1000

  .در جميع جهات است 

بايد يا به حسگر  ر گرفته شدنددر نظ) ها در جاده( هاي باز  همراه كه براي كاربرد در مكانهاي  دستگاه -ت
هاي حساس به كج شدن مجهز  براي قسمت) از نوع دوقاب( كج شدن خودكار مجهز بوده و يا تعليق كاردان 

 - كاربرد دارد در حالي كه در مورد تعليق كاردان مورد ت -در مورد حسگر خودكار كج شدن مورد ب. باشد
50كج شدني بزرگتر از  ،ود كنندهتواند مقدار محد ولي سازنده مي. كاربرد دارد

1000
 18-4به ( .را تعريف كند

  ).مراجعه كنيد

  هاي ديگر دستگاه -9-1-2- 5
بنابراين  ،شوند ميروند كج شوند در نظر گرفته  كه احتمال نميي يها هاي زير به عنوان دستگاه دستگاه

  :ددر مورد آنها كاربرد ندار 1-1- 9- 5بند  هاي الزام

بايد به وسيله تراز كننده و نشان دهنده تراز مجهز باشند ولي نيازي به آزمون آنها نيست  Ιهاي رده  دستگاه -
   .برداري ماهر دارد هاي و شرايط نصب خاص و كاركنان بهره ها نياز به محيط چون اين دستگاه

  .اند هاي كه در وضعيت ثابت نصب شده دستگاه -
  .ي جرثقيل يا آويزها اند براي مثال دستگاه معلق هاي كه آزادانه دستگاه -
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  دما9-2- 5
  مقرر دماي حدود9-2-1- 5

تعيين نشده باشد، دستگاه بايد خصوصيات  خاصيهاي تشريحي دستگاه دماي كاركرد  گذاري در نشانه اگر
  :حفظ كند  زيراندازه شناختي خود را در محدوده دمايي 

oC 40   +/   oC 10  -  

  ويژه يدما حدود9-2-2- 5
بايد الزام هاي اندازه  ه باشد،براي آن تعيين شد خاصيگذاري تشريحي، دماي كاركرد  كه در نشانه دستگاهي

  .شناختي را در آن حدود برآورده سازد

  .حدود ممكن است براساس كاربرد دستگاه انتخاب شود اين

  :اين محدوده ها حداقل گستره بايد برابر باشد با  در
oC 5 هاي رده دستگاه يبرا، Ι  
oC 15 هاي رده براي دستگاه، ΙΙ  
oC 30 هاي رده براي دستگاهΙΙΙ و ΙΙΙΙ.  

  بار بدون دهيننشا بر دما اثر 9-2-3- 5
 oC 1ازاء اختالف دماي محيط  بهبررسي زينه صفر يا نزديك به صفر نبايد تغييري بيش از يك  نشاندهي

  .اشته باشدا ده ه رد ساير براي  oC 5 و Ιهاي رده  براي دستگاه

بررسي زينه ترين  ، اين الزام براي كوچك اي هاي چند گستره اي و در دستگاه هاي چند زينه دستگاه در
  .رود دستگاه بكار مي

   منبع تغذيه 5-9-3
دستگاه به شـرح  ،  Umaxو  Umin ،از ولتاژ گستره، يا  Unomهر دستگاه اگر ولتاژ منبع تغذيه از ولتاژ نامي در 
  :اندازه شناختي انطباق داشته باشد هاي الزاماشته باشد، بايد با د اختالف زير

  ) AC(شبكه برق عمومي *
  Umin  85/0يا  Unom 85/0= حد پايين 

  Umax  10/1يا  Unom 10/1= حد باال 

هـاي قابـل    از جمله منبع تغذيه بـا بـاتري  ) DCيا  AC(ي منبع تغذيه خارجي يا براي وصل به پريز  وسيله* 
  . برداري از دستگاه امكان پذير باشد ها طي بهره شارژ باطري شارژ اگر

  حداقل ولتاژ بهره برداري = حد پايين 
    Umax ا ي Unom= حد باال 
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  ولت منبع تغذيه وسيله ي نقليه ي جاده اي  24ولت يا  12باطري * 
  حداقل ولتاژ بهره برداري= حد پايين 

  )ولتي V24راي باطري ب( V32يا ) V12براي باتري ( V16= حد باال 

ترين ولتاژ بهره برداري ممكن قبل از آنكه دستگاه به طور خودكار خاموش  حداقل ولتاژ بهره برداري به عنوان پايين –ادآوري ي
  . شود شود، تعريف مي

ي خارجي يا بـراي   ي منبع تغذيه هاي با وسيله شوند و دستگاه ري تغذيه مياطهاي الكترونيكي كه با ب دستگاه
تر از مقداري باشد كه سازنده مشخص كرده يا بايـد همچنـان    بايد اگر ولتاژ پايين) DCيا  AC(صل به پريز و

  . برداري است درست كار كنند يا مقدار وزني را نشان ندهند، اين ولتاژ بزرگتر يا مساوي حداقل ولتاژ بهره

   زمان 5-9-4
  .هاي زير را برآورده سازد الزام بايد ΙΙΙΙ يا  ΙΙ ، ΙΙΙيطي نسبتاً ثابت يك دستگاه ردهشرايط مح تحت

  خزش 5-9-4-1
شود اختالف بين نشاندهي در لحظه پس از قرارگرفتن بار و نشاندهي در  ميباري روي دستگاه گذاشته  وقتي
و  15 دقيقهبا اين حال اختالف بين نشاندهي در . بيشتر باشد e 5/0از آن نبايد از  بعددقيقه  30طي 

  .بيشتر شود e 2/0نبايد از  30دقيقه  نشاندهي در

پس از قرارگرفتن بار روي دستگاه و نشاندهي  لحظهاين شرايط برقرار نباشد، اختالف بين نشاندهي در  اگر
  .مطلق بيشينه خطاي مجاز براي بار اعمال شده بيشتر شود قدرساعت بعد از آن نبايد از  4در طي 

   برگشت صفر 5-9-4-2
به مدت نيم ساعت روي دستگاه قرار داشته است و به محض پايدار شدن  كهدن هر باري از برداشته ش بعد 

  .بيشتر شود e 5/0به صفر، انحراف نبايد از  برگشتنشاندهي در 

  .بيشتر شود e1 5/0اي اين انحراف نبايد از  دستگاه چند زينه در

بعالوه بعد از . بيشتر شود ei 5/0از  نبايد Maxi ازاي انحراف در برگشت به صفر  يك دستگاه چند گستره در
ترين گستره توزين، نشاندهي  به پائين تغييرصفر و بالفاصله پس از  به Max1از هر بار بزرگتر از  برگشت

  .باشد داشته e1تغييري بيشتر از  آندقيقه بعد از  5نزديك صفر نبايد در طي 

   خطاي قابليت دوام 5-9-4-3
  .از قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز بيشتر شود نبايدتهالك دوام ناشي از اسقابليت  خطاي

در آزمون دوام مشخص شده در پيوست الف بند  دستگاهتوان فرض كرد كه  اين الزام را برآورده شده مي وقتي
  .شود انجام kg 100  Maxهاي با  براي دستگاه بايدقبول شده باشد، اين آزمون فقط  6



51 

   ذار ديگرگهاي تأثير موانع و كميت 5-9-5
  :موانع و تأثيرگذارهاي ديگر از قبيل  هرگاه

  ها ، لرزش -
  هاي هوا ،  ها و جريان بارش -
  ها و موانع مكانيكي ، محدوديت -

را  5و  4كند، دستگاه بايد الزام هاي بندهاي  كارمعمول محيطي باشد كه قرار است دستگاه در آنجا  شرايط
علي رغم وجود اين تأثيرگذارها دستگاه بايد  ،زير برآورده سازد طرقتحت همان موانع و تأثيرگذارها به 

يا در مقابل اثرات كميت هاي تأثير گذار  ،شده باشد كه در آن محيط به درستي كار كند طراحيطوري 
  .محافظت شود

هاي  تعداد زينهشوند اگر  مي در برابر شرايط جوي نصب مناسبدستگاه هايي كه در هواي آزاد بدون وجود حفاظي  -يادآوري
بيشتر  3000است از  بهتر nمقدار (را برآورده نسازند  5و  4هاي بندهاي  الزامخيلي بزرگ باشد ممكن است  ، nبررسي، 

بهتر  حدهمچنين اين ). كمتر نباشد kg 10اي و ريلي زينه بررسي بهتر است از  جاده 1توزين هاي  پلبراي  بطور كلي. نشود
هر گستره توزين جزئي از دستگاه هاي چند  يان از تركيب دستگاه ها يا دستگاه هاي چند گستره اي است براي هر گستره توزي

  .زينه اي بكار رود

   آزمون ها و امتحان هاي ارزيابي نوع 5-10

  هاي كامل  دستگاه 5-10-1
ن بـا الـزام هـاي    هاي ارائه شده در پيوست الف و ب بايد براي بررسي انطباق داشت براي ارزيابي نوع به آزمون 

  . انجام شوند 1-7، 4-6، 3-6، 6-5، 5-5، 9-4،  5-4بند هاي 

  . هاي الف و ب، انجام شوند هاي ديگر پيوست بايد بعد از انجام تمام آزمون) 6-الف(آزمون دوام 

  . شود و پيوست چ به كار برده مي 5-6اضافي بند  هاي الزامشوند  هايي كه با نرم افزار كنترل مي براي دستگاه

   ها ماجول 5-10-2
هايي را تعريف كرده و براي امتحان شدن بـه   تواند ماجول بر حسب موافقت با مقام تصويب كننده، سازنده مي

  : باشد اين موضوع به خصوص در موارد زير مطرح مي. طور جداگانه تسليم نمايد
 جايي كه آزمون دستگاه به صورت كامل مشكل يا امكان پذير نباشد، -

باشند تـا در يـك دسـتگاه     يا در بازار موجود مي /هاي مجزا ساخته شده و ها به عنوان واحد ايي كه ماجولج -
 كامل ادغام شوند يا،

 .هاي گوناگون را در نوع تصويب شده بگنجاند خواهد ماجول جايي كه متقاضي مي

  .زير كاربرد دارد هاي الزامها در فرآيند تصويب نوع به صورت مجزا امتحان شوند،  هر جا كه ماجول

  
                                                 
1 - weighbridges 
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  تسهيم خطاها  5-10-2-1
 بيشـينه از  piشـود برابـر كسـر     كه به طور جداگانه امتحان مي Miحدود خطاي قابل كاربرد براي يك ماجول 

اين كسر براي . مشخص شده است 5-3دهي دستگاه كامل است كه در بند  خطاهاي مجاز يا تغييرات در نشان
ي بررسي دستگاه كـاملي گرفتـه    ي درستي و حداقل با همان تعداد در زينه رده هر ماجول حداقل بايد همانند

  ي زير صدق كند   بايد در معادله piكسرهاي . شود شود كه ماجول در آن ادغام مي
1...2

3
2

2
2

1  PPP 

نظر گرفتن موارد زير، بايد بررسـي   ي ماجول بايد اين كسر را انتخاب كند و با يك آزمون مناسب با در سازنده
  .شود

 تواند برابر صفر باشد، مي piبراي وسايل ديجيتال خاص  -

 تواند برابر يك باشد، مي piبراي ماجول توزين  -

ول مورد حصيش از يك ماجول در مب، هنگامي كه )از جمله لودسل ديجيتال(ي ماجول هاي ديگر  براي همه -
 كمتر باشد،  3/0بيشتر و از  8/0يد از نظر نقش دارند، اين كسر نبا

  )مراجعه كنيد 4بند  بيشتربه توضيحات ( راه حل قابل قبول

ي الكتريكـي يـا    براي ساختار هاي مكانيكي مانند پل هاي توزين، وسايل انتقال بـار و عناصـر اتصـال دهنـده    
مكـن اسـت بـدون هـيچ     مكانيكي كه از روي شواهد مطابق روال مهندسي صحيح طراحي و ساخته شده اند م

-به كار برده شود، براي مثال وقتي كه اهرم ها از مواد يكسان ساخته شده و زنجيرهi p=5/0 آزموني كسر كلي

هسـتند يـا ويژگـي هـاي پايـداري عناصـر اتصـال دهنـده         ) طولي و عرضي(اهرم ها داراي دو سطح تقارن  ي
  . دانس و غيره باشدپمالكتريكي مناسب سيگنال انتقال يافته مثل خروجي لودسل، ا

مي توانـد مقـادير    1pكسر ) مراجعه كنيد 2-2-1به بند (براي دستگاه هاي دربرگيرنده ماجول هاي معمولي 
شيوه ي مختلف تحت تأثير قرار گرفتن ماجول ها وابسـته   7در جدول . را داشته باشد 7ارائه شده در جدول 

  .به معيار هاي عملكرد مختلف در نظر گرفته شده است
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  ها معيارهاي عملكرد ماجول- 7 جدول
عناصر انتقال دهنده و غيره نشانگر الكتريكي لودسل معيارهاي عملكرد

 5/0 5/0 7/0  *اثر تركيبي

 5/0 5/0 7/0اثر دما بر نشان دهي بدون بار 

 ــــ 1 ــــ تغييرات منبع تغذيه 

 ــــ ــــ 1 اثر خزش

 5/0 5/0 7/0** گرماي مرطوب 

 ــــ 1 ــــ هنه ري پپايدا

پـس از طـي زمـان گـرم شـدن كـه       . هنه، تكرار پذيري و غيرهپغير خطي بودن، پس ماند، اثر دما بر : اثر تركيبي عبارتند از* 
  . سازنده مشخص كرده، كسر خطاي اثر تركيبي براي ماجول به كار برده مي شود

  ) LC P=7/0(معتبر است SHهاي آزمون شده براي  ي لودسلبرا 1382سال  6635استاندارد ملي ايران شماره مطابق ** 
  . به معناي كاربرد نداشتن است) ــــ(عالمت 

  ها  آزمون 5-10-2-2
هـاي   آزمـون . هاي كامل بايـد اجـرا شـود    هاي دستگاه آزمون برايهاي يكسان   تا جايي كه عملي باشد آزمون

هـاي عملـي    ها در پيوست ت، ارائه شده است، آزمون هدهنده ها و وسايل آنالوگ پردازش داد عملي براي نشان
ارائـه شـده اسـت، آزمـون      پها و نشانگر ديجيتال در پيوست  ها، ترمينال براي وسايل ديجيتال پردازش داده

  .ارائه شده است ثهاي توزين در پيوست  هاي عملي براي ماجول

و پايـداري  ) 2-2-ب(، رطوبـت )1-2-ب(هاي ديجيتال خالص نياز است كه بـراي دماهـاي اسـتاتيك     ماجول
حداقل در سـطحي كـه در ايـن اسـتاندارد      IECهاي مربوط  اگر انطباق با استاندارد. آزمون شوند) 4-ب(هنهپ

  . الزم نيست) 3-ب( اختالل الزام شده، طور ديگري محقق شده باشد، اجراي آزمون

  . كاربرد دارد چو پيوست  5-5در بند شوند الزامات اضافي  هايي كه با نرم افزار كنترل مي براي ماجول

   سازگاري 5-10-2-3
هـا، سـازگاري    هـا و لودسـل   براي نشان دهنده. ها را محقق ساخته و اظهار نمايد سازنده بايد سازگاري ماجول

  .بايد انجام شود جمطابق پيوست 

) هـا (از طريـق واسـط  هـا   ارتباطات صحيح و انتقال داده هاي با خروجي ديجيتال سازگاري شامل براي ماجول
   .مراجعه شود 5-، به پيوست جديجيتالي است

   OIML هاي استفاده از گواهي 5-10-2-4
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-5 ،2-2-10-5، 1-2-10-5وجود داشته باشد و در صـورتي كـه الزامـات     OIMLي  هاي جداگانه اگر گواهي
  :توان بدون تكرار آزمون به كار برد برآورده شده باشند، موارد زير را مي 10-2-3
 هاي  لودسلSH  ياCH  كه با هاي ولي نه لودسل(آزمون شده NH اند گذاري شده عالمت( 

 اند آزمون شده پها كه به طور جداگانه مطابق پيوست  هاي آنالوگ پردازش داده ها و وسيله نشان دهنده 

 تپيوسـت   ها و نمايشگر ديجيتال كـه بـه طـور جداگانـه مطـابق      ها، ترمينال وسايل ديجيتال پردازش داده 
 اند  آزمون شده

 اند آزمون شده ثهاي توزين كه به طور مجزا مطابق پيوست  ماجول . 

 اگر استاندارد ( هاي ديگر  ماجولOIML مربوط وجود دارد. ( 

 OIMLگـواهي  . الـزام شـده اسـت    جي اطالعات مربوطي باشد كه در پيوست  بايد حاوي همه OIMLگواهي 
  . هاي كامل قابل تميز باشد براي دستگاه OIMLگواهي هاي  براي ماجول ها بايد به وضوح از

اند مانند كج كردن ضروري بداند يك  هايي كه انجام نشده در صورتي كه مقام مسئول مثالً براي اجراي آزمون
   .دستگاه كامل نماينده بايد ارائه شود

   وسايل جانبي 5-10-3
شـود و   در حالي كه به يك دستگاه توزين وصل مـي  الزم است كه وسايل خارجي دريافت كننده فقط يك بار

مناسب و محـافظ   واسطاي كه داراي  مي تواند به عنوان مناسب براي اتصال به هر دستگاه توزين بررسي شده
  . است، اعالن شود

پايـداري  و ) 2-ب(، رطوبـت )3-5-الـف (الزم نيست كه براي وسايل ديجيتال خالص آزمون دماهاي استاتيك 
حداقل در سطحي كه در اين استاندارد الزام شـده   IECاگر انطباق با استاندارد هاي مربوطه . شود نه انجامهپ

  الزم نيست ) 3-ب( اختالل هاي طور ديگري محقق شده باشد، اجراي آزمون

  خانواده  هم يها ها يا ماجول آزمون دستگاه 5-10-4
هاي مختلف براي امتحان نـوع عرضـه شـوند،     و ويژگيها  ها از ظرفيت ها يا ماجول اي از دستگاه هرگاه خانواده

هـا همچنـين بـه     براي نشان دهنده. شود به كار برده مي) EUT(وابط زير براي انتخاب دستگاه مورد آزمون ض
  . مراجعه كنيد 2-پپيوست 

  ها  EUTانتخاب  5-10-4-1
ل باشد ولي بـه هـر حـال بـراي     هايي كه بايد آزمون شوند بايد چنان باشد كه تعداد آنها حداق EUTانتخاب 

  ). مراجعه كنيد 6-4-10-3به مثال در راه حل قابل قبول (نمايندگي كفايت داشته باشند 

از ايـن رو هنگـامي كـه    . تر داللت دارد هاي پايين هاي با ويژگي ها بر تصويب گونه EUTترين  تصويب حساس
  . ناختي باال بايد براي آزمون انتخاب شودهاي اندازه ش هاي با ويژگي EUTحق انتخاب وجود داشته باشد 
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  خانواده آزمون شوند  به عنوان همبايد هاي كه  گونه 10-4-2- 5
، بايـد  eي بررسي  و گونه ي با كوچكترين زينه) n(ي بررسي  ي با باالترين زينه براي هر خانواده، حداقل گونه

اگر يـك گونـه   . بيشتري الزام شوند هاي EUT 6-4-10-4ممكن است مطابق . انتخاب شوند EUTبه عنوان 
  . مي تواند كافي باشد EUTهر دو ويژگي را داشته باشد يك 

  هايي كه بدون آزمون قابل قبولند  گونه 10-4-3- 5
يكـي از مجموعـه ضـوابط زيـر را     كه توان بدون آزمون در صورتي پذيرفت  ها را مي EUTهايي به غير از  گونه

  )ندازه شناختي قابل مقايسههاي ا براي ويژگي(برآورده كند 
نسبت بين ظرفيت هاي آزمون . بين دو ظرفيت آزمون شده قرار داشته باشندبايد ، آنها يشينهبو ها،  ظرفيت -

 بيشتر باشد يا، 10شده نبايد از 

 . برآورده شود -و ت -ب -همه ي شرايط زير الف -

  ntest  ≤  n -الف
     e test  ≥ e -ب
testn( -پ

n
 ( ×Maxtest  ×5 ≤ Max  

  . است EUTهاي ، ويژگي e testو  Maxtest ،ntest -ادآوريي

   رده درستي 10-4-4- 5
بـا رده   EUTاز يك خانواده به طور كامل براي يـك رده درسـتي آزمـون شـده باشـند بـراي        EUTاگر يك  

  . شود كه تا حال پوشش داده نشده است ل اجرا ميتر تنها آزمون هاي ناكام پايين

   هاي ديگري كه بايد در نظر گرفته شوند خصيصه 10-4-5- 5
تـا آن جـا كـه عملـي      EUTها بايد حداقل يك بار در يـك   ي اندازه شناختي مرتبط و وظيفه ي خصيصه همه

  . آزمون شود EUTاست و در تعداد امكان پذيري از همان 

بر ) مراجعه كنيد 7به جدول (و اثر تركيبي  EUTثر دما بر نشاندهي بدون بار بر روي يك براي مثال، آزمون ا
  :ها مثل  هاي اندازه شناختي مرتبط و وظيفه هايي از خصيصه گونه. ديگر، قابل قبول نيست EUTروي 

 هاي مختلف  محفظه -

 هاي مختلف  بارگيري -

 ي دما و رطوبت مختلف  گستره -

 ها ف دستگاههاي مختل وظيفه -

 دهي مختلف و غيره نشا -
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ايـن  . گذارنـد  ممكن است مستلزم آزمون ناكامل اضافي در مورد آن عواملي باشند كه بر آن خصيصه تأثير مي
انجام شود ولي اگر اين كار امكـان پـذير نباشـد،     EUTاست كه بر روي همان  ترجيحا بهترهاي اضافي  آزمون

  . اضافي ديگر انجام شود EUT بر روي تواند ده ميآزمون به مسئوليت مقام آزمون كنن
   شناختي مرتبط هاي اندازه جمع بندي ويژگي 5-10-4-6

EUT برداشته باشد ها بايد موارد زير را در :  
 ي بررسي   باالترين تعداد زينهMax n  

 ي بررسي    زينه كمينهeMin  

 سيگنال ورودي كمينه V/e )شود ش سنج استفاده ميكرنبا هاي آنالوگ  هنگامي كه از لودسل ( 

 هاي درستي  ي رده همه 

 ي دما ها  ي گستره همه 

 اي اي يا چند زينه اي، چند گستره هاي تك گستره دستگاه 

 ي بارگير، اگر اهميت داشته باشد  بزرگترين اندازه 

 مراجعه كنيد 5-4-10-4به بند (خصيصه هاي اندازه شناختي مرتبط(  

 ستگاه هاي د تعداد وظيفه بيشينه 

 ها  تعداد نشاندهي بيشينه 

 تعداد وسايل جانبي وصل شده بيشينه 

 شده  به كار بردهتعداد وسايل ديجيتال  بيشينه 

 هاي آنالوگ و ديجيتال واسطتعداد  بيشينه 

 ي متعدد، اگر به نشان دهنده قابل وصل باشند،هابارگير 

  )يا باتري/ شبكه و(انواع مختلف منبع تغذيه 
  : هاي يك خانواده  EUTل براي انتخاب راه حل قابل قبو

  ها براي يك نوع از دستگاه توزين غير خودكار با دو خانواده EUTانتخاب  -8جدول 
 e d n EUT يشينهب گونه 

  1خانواده 
 ΙΙ درستيرده

  :گستره دما
C30 تا C 10

1/1 g200 g 01/0 g 001/0 000 20  

2/1 g400 g 01/0 g 001/0 000 40 X 

3/1 g2000 g 05/0 g 05/0 000 40  
 

  2خانواده 
 ΙΙΙدرستيرده

  :گستره دما
C40 تا C 

10- 

1/2 kg5/1  g 5/0 g 5/0 000 3 X 

2/2 kg 3  g1 g1 000 3  

3/2 kg5  g2 g2 500 2  

4/2 kg15  g5 g5 000 3 X 

5/2 kg60  g20 g20 000 3  

   



57 

 5-10-4-4تـا   5-10-4-2ها را مطابق بـا   EUTاين مثال فقط ظرفيت هاي و ويژگي هاي اندازه شناختي مختلف  -ادآوريي
بايد همچنين در عمـل در نظـر گرفتـه شـود و      5-10-4-5مرتبط مطابق با اندازه شناختي ديگر خصيصه هاي . در بر مي گيرد

  .هاي اضافي منجر شود EUTكن است به يك يا بيش از يك مم

  مالحظاتي در مورد انتخاب
  به عنوان تجهيزات مورد آزمون  4/2، و 2/1،1/2گونه هايEUT   سـتون  كـه در آخـرين   (انتخاب شـده انـد

 )مشخص شده اند ×با عالمت  8جدول 

 نيازي نيست كه آزمون شود چون  1/1ي  گونهe  وd  ي است و فقط مقدار بيشـينه  2/1آن همانند گونه ي
 ) مراجعه كنيد 4-10-4-3به بند (تقليل يافته است  g200آن به 

 اسـت و بايـد كـامالً مطـابق بنـد      1داراي بهتـرين ويژگـي هـاي انـدازه شـناختي در خـانواده        2/1ي  گونه            
 .آزمون شود 2-4-10-4

 نيسـت  2/1ي گونـه ي  بيشـينه برابـر   5نه پـيش  نيازي نيست كه آزمون شود براي اينكه بيشـي  3/1ي گونه     
 ) مراجعه كنيد 5-10-4-3به بند (

 است، كوچكترين  2داراي بهترين ويژگي هاي اندازه شناختي خانواده  1/2ي  گونهe  و بزرگترينn .  از ايـن
 IIIده اجراي آزمـون هـاي اضـافي بـراي ر    ). مراجعه كنيد 5-10-4-4به بند (بايد آزمون شود 1/2ي  گونهرو 

اجـرا شـده،    2/1اند و قبالً بر روي گونـه   يكسان IIIو  IIهايي كه براي رده ي  كند و اجراي آزمون كفايت مي
 . ضرورتي ندارد

 ي هاي آزمـون شـده   نيازي نيست كه آزمون شوند چون مقدار بيشينه ي آنها بين گونه 3/2و  2/2هاي  گونه
هـاي انـدازه شـناختي آنهـا پـايين تـر از        و ويژگـي ) عـه كنيـد  مراج 5-10-4-3د به  بن(قرار دارد  4/2و  1/2

 . است 4/2و  1/2هاي  هاي اندازه شناختي گونه ويژگي

 مراجعه  5-10-4-3به بند (بزرگتر از ده است  1/2و  5/2هاي  بايد آزمون شود چون نسبت گونه4/2ي  گونه
زمون توزين، بـار غيـر متمركـز، روانـي،     هاي مهم اضافي مثل آ اجراي بعضي از آزمون 4/2ي  براي گونه) كنيد

بـراي مثـال كـج كـردن،     (تكرار ناپذيري و غيره كفايت مي كند، معموالً تكرار ساير آزمون ها ضروري نيست 
و  2/1چون اين آزمون ها قبالً بـراي گونـه هـاي    ) ام، آزمون هاي اختاللمنبع تغذيه، رطوبت، ثبات بهينه، دو

 . اجرا شده است 1/2

 به بنـد  (نيست 4/2ي گونه ي  برابر بيشينه 5نيازي نيست كه آزمون شود چون بيشينه بيش از  5/2ي  گونه
 )مراجعه كنيد 3-4-10-5
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  .ارائه شده است OIMLهايي كه  در گواهي  خالصه اي از ويژگي - 9جدول 
  2خانواده  1خانواده  

 II III  رده ي درستي 

  g50 تا g1  kg60تا  g2000  بيشينه 
e g2/0 تا g01/0  g100  تاg5/0  
d g2/0 تا g001/0  g100  تا g5/0  
n 000 40    3000   

  بيشينه% 100  بيشينه% 100  گستره ي موازنه ي پارسنگ 
  بيشينه% 100  بيشينه% 100  ي پارسنگ از پيش تعيين شده  گستره
  -C30/C10   C40/C10  ي دما گستره
دسـتگاه در دو خـانواده    هشـت شامل  8جدول بايد يا شامل خانواده ي كامل مطابق   OIMLگواهي هاي جداگانه  -يادآوري

در حالت آخـر،  مقـدار بيشـينه    . باشد 9ناختي خانواده ها مطابق با جدول باشد يا به طور جايگزين شامل ويژگي هاي اندازه ش
در صورتي كه دستگاه مشـابه بـوده و داراي   ) 8در جدول  EUTدر مقايسه ي تجهيزات مورد آزمون (مي تواند تعليل داده شود 

   . باشد چنانچه شرايط جدول هنوز هم برآورده شود eهمان زينه بررسي 

  خودكار    هاي با نشانگر خودكار يا نيم ي براي دستگاههاي فن الزام    6

توزين صحيح و بدون و به منظور تضمين ارائه نتايج هاي زير به طراحي و ساخت دستگاه ها مربوط بوده  الزام
. صحيح توسط كاربران غير ماهر استريست ضبط دهي اصلي ديگر در شرايط عادي استفاده و ابهام و نشان
  . ه منظور تجويز راه حل ها نبوده بلكه بهره برداري مناسب از دستگاه را تعريف مي كنداين الزامات ب

)) راه حـل قابـل قبـول   ((برخي از اين راه حل ها پس از مدت ها آزمايش مورد قبول واقع شده اند و با عبارت 
كاربردي در نظـر   ظوابطضروري نيست ولي براي مطابقت با الزام هاي مشخص شده اند هر چند پذيرفتن آنها 

  .گرفته شده اند

  الزام هاي كلي ساختمان 6-1

  قابليت مناسب بودن 6-1-1

  مناسب بودن براي كاربرد  6-1-1-1

  .دستگاه بايد طوري طراحي شود كه براي مقصود مورد نظر مناسب باشد

مقصـود  «هر جا كه نياز باشد . و محيط استجنبه هايي مانند طبيعت و نياز هاي كاربرد شامل » مقصود مورد نظر« -يادآوري
  .ملي الزامي شودمحدود شود، عالمت گذاري براي اظهار اين محدوديت مي تواند برابر مقررات » مورد نظر

  مناسب بودن براي استفاده  6-1-1-2

ي  تا حفـظ كيفيـت هـاي انـدازه شـناختي آن در يـك دوره       دستگاه بايد به حدي محكم و دقيق ساخته شود
  . ستفاده، تضمين شودا
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  مناسب بودن براي بررسي 6-1-1-3

گيرهـا بايـد   بـه ويـژه بار  . اه امكان پذير باشـد در اين استاندارد بايد بر روي دستگانجام آزمون هاي مقرر شده 
اگـر نتـوان   . طوري باشند كه بتوان وزنه هاي استاندارد را به راحتي و در كمال ايمنـي بـر روي آنهـا قـرار داد    

  . ممكن است يك تكيه گاه اضافي الزام شودداد استقرار ها را  وزنه

ها، براي مثال لودسل(مكان پذير باشد اجرايي جداگانه امتحان نوع شده اند بايد ا با روششناسايي وسايلي كه 
  ). چاپگرها و غيره

  امنيت 6-1-2

  1تقلب 6-1-2-1

   .را ميسر نمايد كه احتمال تقلب هايي داشته باشد دستگاه نبايد ويژگي

6-1-2-2  
  فيخرابي يا از تنظيم افتادن تصاد

جـام  نعناصر كنترل كه متحمل اسـت در ا   طوري ساخته شود كه خرابي يا از كار افتادن تصادفيدستگاه بايد 
  . تأثير آن نتواند به وقوع بپيونددي درست آن اختالل ايجاد كنند، بدون آشكار شدن  وظيفه

  ها  كنترل 6-1-2-3

ها بايد چنان طراحي شده باشند كه در حالت عادي نتوانند در وضعيتي غير از وضعيتي كه در طراحي  كنترل
ها بايد به طـور وضـوح   كليد. نباشددهي امكان پذير ر گيرند مگر حين تحركاتي كه نشاندر نظر گرفته شد قرا

  .گذاري شوند نشانه

  شده امنيت اجزاء و كنترل هاي از قبل تنظيم  6-1-2-4

اي كه دسترسي يا تنظـيم آنهـا ممنـوع اسـت بايـد       هاي از قبل تنظيم شده براي تأمين امنيت اجزاء و كنترل
  . وسايلي فراهم شود

  . تواند تأمين نشده باشد مي) پهنهيا ( هاي تنظيم حساسيت امنيت وسيله Iي  در دستگاه رده

  راه حل قابل قبول 
  . باشد mm5قطر حداقل ي امنيت بايستي داراي  ين كنندهي كنترل، سطح تأم براي گذاشتن نشانه

توان با شيوه هاي نرم افـزاري تـأمين كـرد مشـروط بـر       ميرا  امنيت اجزاء و كنترل هاي از قبل تنظيم شده
به عالوه الزام هاي زير  .به كنترل ها يا وظيفه هاي امن به طور خودكار آشكار شود يازياينكه هر گونه دست 

  . ي نرم افزاري معتبر است با شيوهامنيت براي تأمين 

                                                 
1 -Fraudulent use 



60 

امنيت سنتي، وضعيت قانوني دستگاه بايد براي كاربر يا هر شخص ديگري در قياس با روش هاي تأمين  -الف
  . كه براي خود دستگاه مسئول است، قابل شناسايي باشد

سي رسمي همسنگ، فـراهم  ازي را تا بررسي بعدي يا بازريتأمين امنيت بايد شاهد بر هر دست فني اقدامات 
  .كند

 راه حل قابل قبول 

يك كنتور رخداد يعني يك كنتور غير قابل ريست كه هر بار با وارد شدن به يك نوع بهـره بـرداري حفاظـت    
شـماره  . شماره آن افزايش مي يابد پارامتر هاي خاص وسيله انجام شدهير كه در مورد يتغو يك يا چند شده 

افزاري يا نرم افـزاري در   ي سخت ثابت بوده و امنيت آن با وسيله)اوليه يا بعدي(ي در زمان بررسور نتمرجع ك
در  توصـيف شـده  ي مرجع  ي فعلي كنتور با شمارهي شمارهبراي مقايسه. شودمين ميدستگاه اصالح شده، تأ

  . مراجعه كردتوان مي OIMLو گواهي و گزارش آزمون  العملردستو

به معناي آن است كه اگر كنتور به باالترين عدد رسيد بدون دخالت يك شـخص مجـاز   » ستيرغير قابل «اصطالح  -يادآوري
  .كند ميندوباره از صفر شمارش 

براي . پارامتر هاي خاص وسيله و شماره مرجع بايد در برابر تغييرات غير عمدي و تصادفي حفاظت شوند -ب
  . ه عملي است، برآورده شودبايد تا جايي ك 2-2-5-6ها الزامات نرم افزاري  اين داده
  قابل قبول  فني راه حل

يـا  (شـماره سـريال   .را بايستي فقط اشخاص مجاز و با پين كد خاص بتوانند تغيير بدهندپارامتر خاص وسيله 
ي مشخصات دسـتگاه قيـد شـده انـد بايسـتي       كه بر روي صفحهدستگاه همانطور ) هاي شناسايي ديگر شماره

دار در  ي حافظـه  هـاي بـا وسـيله    ري شوند چنانكه اجزاء الكترونيكي يا زير مجموعهمضافاً در حافظه هم نگهدا
حداقل دو بايت، چك سام . (بايستي با امضاء تأمين امنيت شوداين داده ها . تعويض امنيت نداشته باشندبرابر 

16-CRC ي مرجـع و شـماره   شـماره . شـود  كه ايـن روش امنيـت كـافي محسـوب مـي     ) لي نوميال مخفيپبا 
با همين داده ها كه بـر   نمايش داده شده وبايستي پس از فرمان دستي ) يا ديگر شماره هاي شناسايي(سريال

  . قيد شده اند، مقايسه شود) يا بخش هاي ديگر دستگاه كه مناسب باشند(ي مشخصات  روي صفحه

تـا   مكانات كـافي باشـد  دستگاهي كه در آن  روش نرم افزاري تأمين امنيت استفاده مي شود بايد داراي ا -پ
  . شخص يا نهاد مجاز بتواند شماره مرجع را بر صفحه مشخصات يا نزديك آن قيد كند

و شماره مرجع تأمين امنيت شـده بـر روي دسـتگاه،    ) مطابق با يك(يك تفاوت بين شماره ي مرجع نشان داده شده -يادآوري
كه براي مثال اين كه دستگاه نبايد ديگر براي مقاصدي ( ملي استعواقب با نظر قوانين . دست يازي به دستگاه را نشان مي دهد

     ). به طور قانوني كنترل مي شوند به كار گرفته شوند

  راه حل فني قابل قبول
شـدن   تواند پس از تنظيم قابل تنظيم كه به طور ثابت بر روي دستگاه نصب شده و مي )سخت افزاري(كنتور 

  .تأمين امنيت شود) وليه يا ثانويها(به شمارش فعلي در زمان بررسي 
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  تنظيم  6-1-2-5

ي خودكار يا نيم خودكار مجهز باشد ايـن وسـيله بايـد     هپهنتنظيم يك دستگاه ممكن است به يك وسيله ي 
تأثير بيروني بر اين وسيله يا دسترسي به آن پس از تأمين امنيت بايد عمالً . داخل دستگاه جا داده شده باشد

  . غير ممكن باشد

  جبران گرانش   6-1-2-6

ي اثرهاي ناشي از تغييرات گرانش  ي جبران كننده مجهز به وسيلهيك دستگاه حساس به گرانش ممكن است 
  . باشد تأثير بيروني بر اين وسيله يا دسترسي به آن پس از تأمين امنيت بايد عمالً غير ممكن باشد

  نشاندهي نتايج توزين  6-2

  
  نكيفيت خواند 6-2-1

  .بايد آسان و بدون ابهام باشددر شرايط عادي استفاده ) مراجعه كنيد 1-3-1-2به (اصلي  خواندن نشاندهي
 يك وسيله ي با نشاندهي آنالوگ نبايد از  نادرستي كل خواندنe2/0 بيشتر باشد. 

  شته باشند كه شكل و وضوحي داارقام و يكاها و عناويني كه نشاندهي اصلي را تشكيل مي دهند بايد اندازه
 .خواندن آن آسان باشد

دهند و نحوه چاپ آنها بايد خواندن رقم هايي را كه نتيجه آزمون را تشكيل ميها  ها، عدد گذاري درجه بندي
  .با كنار هم گذاري ساده، ميسر كند

  شكل نشاندهي 6-2-2

شامل اسامي يـا نمادهـاي   بايد قيمت واحد و قيمت پرداختي نتايج توزين و در صورت عملي بودن  6-2-2-1
تـوان از يـك يكـاي جـرم      دهي وزن فقـط مـي  براي هر نشـان . يكاهايي باشند كه بر حسب آن بيان مي شوند

  .استفاده شود

ي  تـوزين بـر    نمادهايي باشد كـه نتيجـه   در k10× 2 ،k10× 8يا  k10× 5ي نتايج توزين بايد به شكل  زينه
  . منفي يا صفر است يك عدد صحيح مثبت، k. حسب آن بيان مي شود

اي را  ي تـوزين همـان زينـه    رسنگ هر دستگاه بايد در هـر گسـتره  با چاپ و توزين پاي وسايل نشاندهي  همه
  .داشته باشد كه براي هر بار معين، مشخص شده است

  .يك نشاندهي ديجيتال بايد حداقل يك رقم را در منتهي اليه سمت راست نمايش دهد 6-2-2-2

  .ر خودكار تغيير كند عالمت اعشاري بايد مكان خود را در نمايش حفظ نمايدبه طو زينههرگاه 

اي كـه   از عدد صحيح جـدا شـده باشـد بـا نشـاندهي     ) نقطه يا ويرگول(مقدار اعشاري بايد با عالمت اعشاري 
  .حداقل يك رقم در سمت چپ عالمت اعشاري و بقيه ي رقم در سمت راست عالمت اعشاري
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ير اتوماتيكاي با تغي دستگاه چند زينه- 1مثال 

 نشاندهي مجاز

050/05/ 050/05/  

100/ 100
150 
3001/10/1/  

50

اي با تغيير اتوماتيك دستگاه چند گستره-2مثال 

 نشاندهي مجاز 

5/  

0/1  

500

1000

1500 

3000 

  .)kg 305·0 هنولي kg 0.305مثالً (م هم راستا باشد اته ارقا عالمت اعشاري بايد ب

  .راست، بدون عالمت اعشاري نشان داد صفر را مي توان با يك رقم صفر در منتهي اليه

بـراي  . يكاي جرم بايد چنان انتخاب شود كه مقادير وزن بيش يك صفر بي معنا در طرف راست نداشته باشد
بـراي  . رقم سوم بعد از عالمـت اعشـاري مجـاز اسـت    بي معنا فقط در صورت مقادير با عالمت اعشاري، صفر 

اين مقـررات فقـط   ) گستره و زينه(اي با تغيير اتوماتيك هاي چند گسترهاي و دستگاهينهدستگاه هاي چند ز
  . توزين، معتبر است) جزئي(گستره براي كوچكترين 

   .اي با تغيير اتوماتيكچند گسترهيا يك دستگاه اي ينهچند ز دستگاههايي براي يك مثال

        
  

    

     
  دهي حدود نشان 6-2-3

  . نبايد نشاندهي شود  + e 9Maxباالتر از 

اي با هاي چند گسترهبراي دستگاه. ي توزين معتبر استاي اين امر براي هر گسترهبراي دستگاه چند گستره
        و باالتر از    باالترين گستره توزين است Maxr برابر Max ي اتوماتيك در هر صورتتعيين گستره

Maxi = n × ei  توزين كوچكتر نبايد نشاندهي شود) هاي(گستره براي.  

  . دهي شودگستره توزين جزئي، نبايد نشانبراي   Maxi = ni × eiباالتر از  براي دستگاه هاي چند زينه اي
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تي امكان پذير است كه وسيله در حال بهره برداري بوده و در صور) با عالمت منفي(كوچكتر از صفر دهي نشان
در حتي اگـر وسـيله پارسـنگ     -d20 نشاندهي يك مقدار منفي تا .پارسنگ از روي بارگير برداشته شده باشد

امكان پذير است مشروط بر آنكه نتوان اين مقدار را انتقال داد، از آن چاپ گرفتـه يـا    ،برداري نباشد حال بهره
  . ي قيمت از آن استفاده كرد سبهبراي محا

  وسيله نشانگر تقريبي 6-2-4

ي  ايـن وسـيله   .كـوچكتر باشـد   e20بزرگتر باشد ولـي از   Max/100تقريبي بايد از ي يك وسيله نشانگر  زينه
  . شود تقريبي يك نشاندهي ثانويه محسوب مي

  گسترش نشاندهي خودكار در يك دستگاه با نشانگر نيم خودكار  6-2-5

  . ظرفيت نشاندهي خودكار بيشتر شودخودكار نبايد از مقدار ي نشاندهي  ي گسترش گستره بازه

  راه حل قابل قبول
ظرفيـت نشـاندهي خودكـار برابـر باشـد      ) ي زينه(ي نشاندهي خودكار بايستي با  ش گسترهي گستر زينه -الف

  )دستگاه هاي كمپراتور از اين ضابطه مستثني هستند(
  .مي باشند 2-2-7هاي لغزنده ي قابل دسترسي مشمول الزامات بند  ش با وزنهوسيله ي گستر-ب
شـده هـر گسـترش بايـد     ي محفظـه بنـدي    براي وسيله ي گسترش با وزنه لغزنده يا مكانيزم وزنه انـدازه  -پ

 امكان مهروموم محفظه يا حفره تنظيم جرم ها يا وزنه ها بايـد وجـود  . تغييرات كافي در عدد دهي ايجاد كند
  . داشته باشد

   آنالوگنشانگر  ي وسيله 6-3

  .، الزام هاي زير هم كاربرد دارد4-2-5تا  1-2-5عاله بر الزام هاي بند هاي 

   نشانه هاي زينه، طول و پهنا  6-3-1

  .ي توزين، آسان و بدون ابهام باشد عدد گذاري شوند كه خواندن نتيجه ها بايد طوري طراحي و زينه

  راه حل قابل قبول
  هاي زينه  شكل نشانه -الف

كمتـر   mm 2/0بدون آنكـه از  خط هايي با ضخامت يكسان باشد ضخامت اين خط ها هاي زينه بايستي  نشانه
1بين شود بايستي مقدار ثابتي 

10 
1 ات

4
برابـر  ي زينـه بايسـتي حـداقل     طول كوتاه ترين نشـانه . ه ها باشدزين 

  . فاصله زينه باشد
  هاي زينه آرايش نشانه -ب

كشيدن خطي كه انتهاي نشانه (باشد  6هاي زينه بايستي بايستي مطابق يكي از طرح هاي شكل  آرايش نشانه
  )را به هم وصل كند، اختياري استهاي زينه 
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مثال هايي از كاربرد زينه هاي خط قائم -6شكل   

     
  
  
  
  
  
  

         
  
  
     

  
  عدد گذاري -پ

  :ود عدد گذاري بايستياگر به جاي زينه بندي، عدد گذاري ش
  ثابت بوده 

  به شكلk10× 5 ،k10× 2 ،k10× 1  در يكاها باشد)k عددي صحيح مثبت يا منفي يا برابر صفر باشد( 

  ي دستگاه بزرگ تر نباشد  برابر زينه 25از 

ل ي عدد دار بهتر است به طـور كامـل در محـ    ي زينه رده تابانده مي شود، حداقل نشانهاگر زينه بندي روي پ
  .تابش ظاهر شود

ي قرائت بـر حسـب متـر     بر حسب ميلي متر بايستي كمتر از سه برابر فاصله) واقعي يا ظاهري(ارتفاع عددها 
  .دو متر باشدنباشد، فاصله قرائت نبايد كمتر از 

  . ارتفاع  بايد با طول عالمت زينه اي كه مربوط به آن است، تناسب داشته باشد

يه زينه اندازه گيري شده بايد از فاصله ي بين دو عالمت زينه ي عددي پشت سـر  عدد، كه موازي با پاپهناي 
  . هم كمتر باشد

  جزء نشاندهي ) ت
كـه نـوك   بوده و طولي داشـته باشـد   نمايشگر بهتر  است تقريباً برابر پهناي عالمت زينه ي جزء  پهناي عقربه

  . ي كوچكترين عالمت باشد حداقل سطحي در تراز ميانه

  . بزرگتر نباشد mm 2ها باشد ولي از  ين زينه و عقربه بهتر است حداقل برابر فاصله بين زينهفاصله ب
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  فاصله گذاري زينه  6-3-2
  :با برابر است i0حداقل مقدار فاصله گذاري زينه 

  در يك دستگاه رده يI يا II 

mm1   براي وسيله هاي نشانگر  
mm25/0حالت در اين . هاي نشانگر تكميلي براي وسيلهi0 ي  جـايي نسـبي بـين جـزء نمايشـگر و زينـه      جابه

  . تصويري است كه متناظر با زينه ي بررسي دستگاه است
  در يك دستگاه رده يIII يا IIII 

mm25/1براي وسيله هاي نشانگر ساعتي  
mm75/1 لمييميكروف(براي وسايل نشانگر تصوير اپتيكي(  

  راه حل قابل قبول
   .حداقل برابر باشد بوده بر حسب ميلي متر متغير) يا مجازيحقيقي ( iفاصله گذاري زينه 

(L + 0.5) i0  

  :كه در اين رابطه
i0  =حداقل فاصله گذاري زينه بر حسب ميلي متر  
L  =ي خواندن بر حسب ميلي متر، حداقل  حداقل فاصلهm5/0=L است .  

  .ينه بزرگتر نباشدي همان ز كوچكترين فاصله 2/1بهتر است از  بزرگترين فاصله گذاري زينه

  دهي حدود نشان 6-3-3
بـه پـايين صـفر و بـاالي      را ر آنيبايد از حركت جزء نمايشگر جلوگيري كند ولي بايـد سـ  كه موانع  در حالي

  . اين الزام شامل دستگاه هاي ساعتي چند دوره اي نمي شود. دهي خودكار را ميسر كندظرفيت نشان

  راه حل قابل قبول 
برابـر   4جزء نمايشگر را محدود مي كند بهتـر اسـت سـيري در ناحيـه اي بـه انـدازه ي       حركت موانع اي كه 

بزني اين ناحيه روي نمودار باد. (كند سيردهي خودكار نازينه در پايين صفر و باالي ظرفيت نشگذاري فاصله
  )نامند اين نواحي را نواحي خالي مي. نشده اند بندي و يا نشانگر ساعتي با عقربه ي يك دور زينه

  يئارمي 6-3-4  
 "ميرائي بحرانـي "ميرائي نوسانات جزء نشانگر يا درجه ي متحرك بايد براي مقدار كمي پايين تر از نقطه ي  

  . تنظيم شود، عوامل تأثير گذار هر چه باشد

  راه حل قابل قبول 
  .به نشاندهي پايدار برسدبهتر است ميرائي پس از سه، چهار يا پنج نيم دور نوسان 
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ي تنظـيم خودكـار، يـا يـك      بهتر است به يك وسيله اند عناصر ميرائي هيدروليكي كه به تغييرات دما حساس
  . اي مجهز باشند كه دسترسي به آن آسان باشد ي تنظيم دستي وسيله

سيال عناصر ميرائـي هيـدروليكي    بيرون ريختن بهتر است شيب مي گيرند 45◦قابل حمل وقتي  هاي دستگاه
  . نباشدامكان پذير 

  وسايل نشانگر ديجيتال  6-4
  . ، الزام هاي زير هم اعمال مي شوند5-2-5تا  2-5عالوه بر الزام هاي بند هاي 

  دهي تغيير نشان 6-4-1
  . از تغيير بار، نشاندهي قبلي نبايد بيش از يك ثانيه برقرار باشدبعد 

  ي پايدار موازنه 6-4-2
در . ريف مي شود كه به قدر كفايت به مقدار وزن نهائي نزديك باشـد تعاي به عنوان نشاندهي پايدار  نشاندهي

  :ي پايدار بدست آمده كه صورتي موازنه
از مقدار وزن نهائي  e 1يا ذخيره ي داده ها، مقدار وزن چاپ يا ذخيره شده بيش از /در مورد چاپ گيري و -

  ، يا)يعني دو مقدار نزديك به هم، مجاز است(تفاوت نداشته باشد 
در  8-6-5و  7-5-4، 6-5-5، 4-5-5در مورد عمليات صفر يا پارسـنگ، عمليـات صـحيح وسـيله مطـابق       -

  . ظرف الزامات درستي به دست آمده باشد

  . يا صفر يا پار سنگ كندچاپ يا ذخيره كرده  ايد داده ها را، دستگاه نباختالل مداوم يا موقت موازنهطي 

  يافته وسايل نشانگر با نشاندهي گسترش 6-4-3
  . به كار برده شود متمايزي  ي گسترش نشاندهي نبايد در دستگاهي با زينه از وسيله

ي كـوچكتر   دهي با زينهسترش يافته مجهز باشد، نمايش نشاني نشانگر با نشاندهي گ اگر دستگاهي به وسيله
  :امكان پذير باشد بايد فقط در موارد زير eاز 
  حين فشردن يك كليد -
  . ثانيه بيشتر شود 5فرمان دستي كه نبايد از مدتي پس از  -

بـرداري مـي شـود، چـاپ گيـري نبايـد        بهـره ي با نشاندهي گسـترش يافتـه    در هر صورت هنگامي از وسيله
  . پذير باشد امكان

  ي نشاندهي  استفاده چند گانه از وسيله 6-4-4
، چاپ گرفـت  ي نشاندهي همان وسيلهرا مي توان در صورتي در دهي هاي اوليه هايي به غير از نشان نشاندهي

  : يا نمايش داد كه
  به ابهام در مورد نشاندهي اوليه نيانجامد، هيچكدام از نشاندهي هاي اضافه شده -
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  گيري مربوط يا نماد آن يا عالمت ويژه يا عنوان معرفي شود،كميت ها، به غير از مقادير وزن با يكاي اندازه -
بايد به روشني مشخص باشـند در غيـر ايـن    ) 3-2-5-2و  1-2-5-2(نيستند  مقادير وزني كه نتايج توزين -

  . نمايش داده شده و نبايد چاپ گرفته شوندبه طور موقت و با فرمان دستي صورت 

و غير فعال بودن واضـح و بـدون ابهـام باشـد، هـيچ محـدوديتي اعمـال        غيرفعال شده باشد اگر حالت توزين 
  )هاي مخصوص فروش مستقيم در مورد دستگاه همچنين براي مشتريان(شود  نمي

  ي چاپگر  وسيله 6-4-5
  . باشد mm2بلندي ارقام چاپ شده بايد حداقل . واضح و با دوام باشدگيري بايد براي كاربرد مورد نظر  چاپ

  . بايد در سمت راست يا در باالي ستون مقادير نوشته شودگيري نامه يا نماد يكاي اندازهاگر چاپ گيري 

  .امكان پذير نباشدزمان پايدار نبودن موازنه بايد از چاپ گيري  در

  وسايل ذخيره اطالعات  6-4-6
هاي اوليه براي نشاندهي بعدي، انتقال داده ها، جمع زدن و غيـره هنگـامي كـه موازنـه      ي نشاندهي از ذخيره

  . امكان پذير نباشدپايدار نيست بايد 

  وسايل صفر كن و صفر ياب 6-5
ي صـفرياب   باشد  ولي نبايد بيش از يك وسيلهي صفر كن داشته  ممكن است يك يا چند وسيله يك دستگاه
  .داشته باشد

   بيشينه اثر 6-5-1
  . ي ظرفيت توزين دستگاه را تغيير دهد هاي صفر كن نبايد بيشينه ي هيچكدام از وسيله نتيجه

ي صفر كن اوليه از بيست  ي كل وسيله هي كل وسايل صفر كن و صفر ياب نبايد از چهار درصد و نتيج نتيجه
كاربرد نـدارد، مگـر آنكـه از آن در داد و     IIII ياين امر براي دستگاه رده. درصد بيشينه ظرفيت، بيشتر شود

  . ستد تجاري استفاده شود

، 5-4ي صفر كن اوليه در صورتي امكان پذير است كه دستگاه در انطباق با  تر براي وسيله ي وسيع يك گستره
  . ي مشخص شده، صفر كند هر باري را در گستره 9-4و  4-8، 4-6

  درستي  6-5-2
  . بيشتر شودe 25/0بعد از صفر كردن، اثر انحراف از صفر بر نتيجه ي توزين نبايد از 

  اي  چند گستره هاي دستگاه 6-5-3
پـذير باشـد، صـفر    امكان توزين به گستره ي باالتر  ي اگر هنگام قرار داشتن بار بر روي دستگاه، تغيير گستره

  . ي توزين بايد در گستره هاي توزين باالتر نيز مؤثر باشد كردن در هر گستره
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  ي صفر كن كنترل وسيله 6-5-4
ي صفر كن مجهز باشد يـا نباشـد،    خواه به  وسيله – 14-6و  13-6به استثناي دستگاه مطابق  -هر دستگاه 

ي پارسنگ نيم خودكار مجهـز باشـد كـه بـا يـك       ي موازنه و وسيله خودكاري صفركن نيم وسيله بهتواند  مي
  . كليد، عمل كند

ي وسـيله صـفركن    ين پارسنگ مجهز باشد كنترل كنندهي توز و وسيلهي صفركن   به وسيلهاگر يك دستگاه 
  . ي توزين پارسنگ، مجزا باشد وسيله ي و بايد از كنترل كننده

  : كن نيم خودكار بايد فقط هنگامي انجام وظيفه كند كهي صفر  يك وسيله
  و پايدار باشد ي دستگاه در حالت موازنه -
  . كرده باشدي عمليات پارسنگ قبلي را حذف  وسيله همه -

   وسايل نشانگر صفر در دستگاهي با نشاندهي ديجيتال 6-5-5
تـر بـودن انحـراف صـفر از      ورت كوچـك ص اي باشد كه در بايد داراي وسيلهيك دستگاه با نشاندهي ديجيتال 

e25/0± تواند هنگامي كه پس از عمليات پارسنگ، صـفر نشـان    اين وسيله مي. عالمت خاصي را نمايش دهد
  . هم كار كند ،شود داده مي

صـفر يـابي از   مجهز به صـفر يـاب در صـورتي اجبـاري نيسـت كـه آهنـگ        وجود اين وسيله در يك دستگاه 
  . نباشدبيشتر  d (25/0/ثانيه(

  وسيله ي صفر كن خودكار  6-5-6
  :يك وسيله ي صفر كن بايد فقط هنگامي عمل كند كه

 موازنه پايدار است و 

  ثانيه در زير صفر پايدار مانده باشد 5نشاندهي حداقل. 

  وسيله ي صفر ياب 6-5-7
  : يك وسيله ي صفر ياب بايد فقط وقتي عمل كند كه

 معادل صفر ناخالص باشد نشاندهي صفر يا يك مقدار خالص منفي . 

  موازنه پايدار باشد 

  ثانيه(تصحيح ها بيشتر از/d (5/0 نباشد . 

اي  صفر نمايش داده مي شود، وسيله ي صفر ياب مـي توانـد در گسـتره   هنگامي كه پس از عمليات پارسنگ 
  . برابر چهار درصد پيشينه حول مقدار واقعي صفر، عمل كند

  وسايل پارسنگ 6-6

  م هاي كليالزا 6-6-1
  . انطباق داشته باشد 4-6تا  1-6در بند هاي پارسنگ بايد با ضوابط مرتبط وسيله ي 
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  زينه 6-6-2
  . ي دستگاه براي همان بار برابر باشد بايد با زينه گتوزين پارسن ي ي وسيله زينه

  درستي  6-6-3
  . ر ميسر كنديك وسيله ي پارسنگ بايد صفر كردن نشاندهي را با درستي بهتر از موارد زي

 e25/0  يا  آنالوگ ي دستگاه ها با نشاندهي و همهبراي دستگاه هاي الكترونيكي 

 e5/0 براي دستگاه هاي مكانيكي با نشاندهي ديجيتال 

  . شود eبايد جايگزين  ei در مورد دستگاه چند زينه اي

  گستره ي عمليات  6-6-4
فر آن يـا بـاالتر از نتيجـه    ي پارسـنگ صـ   ري باشد كه نتـوان آن را در نتيجـه  يله ي پارسنگ بايد طويك وس
  . ي نشان داده شده آن، به كار برد بيشينه

  قابل رويت بودن عمليات  6-6-5
بـا  در مـورد دسـتگاه هـاي    . روي دستگاه نشان داده شـود رويتي  ي پارسنگ بايد به طور قابل سيلهعمليات و
  .انجام شود)) NET((اين كار بايد با نشانه گذاري مقدار خالص نشاندهي شده با عالمت ديجيتال  نشاندهي

  . نمايش داد)) net((يا )) Net((را مي توان به طور جايگزين به  NET -1يادآوري 

طور مـوقتي وزن   در حال عمليات است به اگر دستگاهي به وسيله اي مجهز باشد كه بتواند در حالي كه پارسنگ -2يادآوري 
  . بايد حذف شود)) NET(( ،ناخالص را نمايش دهد، در حالي كه مقدار ناخالص نمايش داده مي شود

براي دستگاهي كه داراي وسيله ي صفر كن نيم خودكار و وسيله ي موازنه ي پارسنگ نيم خودكـاري اسـت   
  . كه با يك كليد عمل مي كند، نيازي به اين الزام نيست

  مجاز است  Tو  NETت خالص و پارسنگ به ترتيب به جاي جايگزين كلما

  راه حل قابل قبول 
است با نشاندهي مقدار پارسنگ يا با نمايش عالمتي مـثالً حـرف   بهتر استفاده  از پارسنگ افزايشي مكانيكي 

))T ((بر روي دستگاه نشان داده شود .  

  ي پارسنگ كاهشي وسيله 6-6-6
از ارسنگ كاهشي نتوان گستره ي باقيمانده را مشخص كرد، وسـيله اي بايـد   پهرگاه با بكارگيري يك وسيله 

  . استفاده از دستگاه باالتر از ظرفيت آن جلوگيري كند يا رسيدن به ظرفيت را نشان دهد
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  اي  دستگاه هاي چند گستره 6-6-7
ي باالتر امكان پذير  سترهي توزين به گ اي تغيير گستره اگر هنگام قرار داشتن بار بر روي دستگاه چند گستره

- باالتر نيز مؤثر باشد، مقادير وزن پارسنگ شده بايد به زينهدر هر گستره ي توزين  بايد باشد پارسنگ كردن

  . فعلي كه در حال عمليات است، گرد شودي توزين  ي واقعي گستره

  وسيله ي پارسنگ نيم خودكار يا خودكار  8- 6-6
  . موازنه پايدار است، عمل كننداين وسيله ها بايد فقط وقتي كه 

  هاي صفر كن و موازنه پارسنگ تركيبي  وسيله 9- 6-6
هاي  ي پارسنگ با يك كليد عمل كنند بند م خودكار موازنهيي ن ي نيم خودكار صفر كن و وسيله اگر وسيله

  . براي هر باري كاربرد دارد 7- 5- 6معتبر است و در صورت مناسب بودن  5-5-6و 5-2- 6

  عمليات پارسنگ متوالي  10- 6-6
  . وسيله ي پارسنگ مجاز است همكرر ب پارسنگ كردن

چنانچه بيش از يك وسيله ي پارسنگ همزمان فعال باشد، مقادير پارسنگ بايد در نشاندهي يا چاپ گيري 
  .  به وضوح نام گذاري شود

 چاپ گرفتن از نتايج توزين  11- 6-6

  .مجاز است "B"و  "G"نماد فقط  ن چاپ گرفت ولي براي عنوانمقادير وزن ناخالص مي توان بدون عنوااز 

-اگر فقط از مقادير وزن خالص بدون مقادير ناخالص يا پارسنگ چاپ گرفته مي شود مقادير وزن خالص مي

اين الزام هرگاه كه صفركن نيم خودكار و موازنه . باشد "N"نماد  د بدون عنوان باشدولي عنوان بايدتوان
  . كليد كار كند هم صادق استپارسنگ با يك 

بدست آمده در يك دستگاه چندگستره اي يا چند زينه اي گذاري مقادير ناخالص، خالص يا پارسنگ نشانه
  . الزم نيست) جزئي(خاص در ارتباط با گستره ي توزين  يبا عنوان

تي مقادير خالص و چاپ گيري شود حداقل بايس يا پارسنگ/اگر از مقادير خالص همراه با مقادير ناخالص و
  . مشخص كرد "T"و  "N"را با نماد هاي پارسنگ 

 G ،B ،N ،Tبه جاي نمادهاي » پارسنگ«و » خالص«، »ناخالص«حال جايگزين كردن كلمات ولي به هر 
  .مجاز است

شود اگر از مقادير وزن و مقادير پارسنگي كه با وسايل مختلف پارسنگ تعيين شده اند جداگانه چاپگيري مي
  . شناسانديد آنها را به طور مناسبي با
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شود، يكي از اين مقادير مي تواند از دو تعيين  گيريهرگاه از مقادير ناخالص، خالص و پارسنگ با هم چاپ
ي كوچكتر  توان با زينه اي، از وزن محاسبه شده مي در مورد دستگاه چند زينه. شود هباسحمواقعي جرم، 

  . چاپ گيري شود

يا  "C"اين شناسايي بهتر است با نماد . ار وزن محاسبه شده بايد به وضوح شناسانده شودچاپ گيري از مقد
  .شود در صورت كاربرد با نمادهايي كه در باال ذكر شده انجام اضافه بر اين و» محاسبه شده«كلمه ي فارسي 

  هاي نتايج توزين  مثال هايي از نشاندهي 6-6-12

  پارسنگ ي ازنهي مو دستگاه با يك وسيله 6-6-12-1
  III ،kg 15=Max ،g5 =e رده ي: مشخصات دستگاه

 kg 000/0= مقدار نمايش داده شده  بارگذاري نشده دستگاه
   kg730/2=مقدار گرد شده و نمايش داده شده kg728/2=، مقدار داخليبارگذاري با پارسنگ

  kg Net 000/0=مقدار خالص نمايش داده شده ،موازنه كننده پارسنگ صدور فرمانپس از
  kg Net 835/11=مقدار گرد شده و نمايش داده شده kg Net833/11=بارگذاري با بار خالص، مقدار داخلي

   kg 560/14=)در صورت امكان(مقدار ناخالص گرد شده و نمايش داده شده  kg 561/14=بار كل، مقدار داخلي

  11-6-6هاي ممكن مطابق بند  چاپ گيري
  B kg 560/14   kg N 835/11)يا G) (الف
  kg 560/14  kg N 835/11) ب
    kg N 835/11) پ
    kg 835/11) ت

  
  ي توزين پارسنگ دستگاه با وسيله 6-6-12-2

  III ،kg 15=Max ،g5 =e ي رده: مشخصات دستگاه
 kg 000/0= مقدار نمايش داده شده  دستگاه بارگذاري نشده

   kg 730/2)1=مقدار گرد شده و نمايش داده شده kg728/2=بارگذاري با پارسنگ، مقدار داخلي
  kg Net 000/0=مقدار خالص نمايش داده شده ،موازنه كننده پارسنگ صدور فرمانپس از

  kg Net 835/11)1=مقدار گرد شده و نمايش داده شده kg 833/11=بارگذاري با بار خالص، مقدار داخلي
   kg 560/14=)در صورت امكان(ص گرد شده و نمايش داده شده مقدار ناخال kg 561/14=بار كل، مقدار داخلي

  :به قرار زير است11-6-6چاپ گيري هاي ممكن مطابق بند 
  B kg 560/14   kg N 835/11  4(kg T730/2)يا G) (الف
  kg 560/14  kg N 835/11  4(kg T730/2) ب
    kg N 835/11  kg T730/2) پ
      N kg 835/11)ت
      kg 835/11) ث
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  ي توزين پارسنگ اي با وسيله دستگاه چند گستره 6-6-12-3
  III ،kg 60=Max ،g10 =e  ،kg 300=Max2 ،g 100= e2 رده ي: مشخصات دستگاه

 1=WR1  kg 000/0(WR) مقدار نمايش در گستره ي توزين  دستگاه بارگذاري نشده
 WR1   kg1( 470/53 =ده شدهمقدار گرد شده و نمايش دا  kg 466/53=بارگذاري با پارسنگ، مقدار داخلي

 WR1  kg Net 000/0 =مقدار خالص نمايش داده شده  پس از صدور فرمان پارسنگ
 WR2  1(2(kg Net 800/212 =گرد شده و نمايش داده شده خالص مقدار  kg 273/212=بارگذاري با بار خالص، مقدار داخلي

     2با تغيير اتوماتيك به گستره ي توزين 
 فعلـي گسـتره   eسنگ بايـد بـراي   مقدار توزين پار

  .گرد شود 2توزين
 WR2  2(3(kg 500/53 =مقدار توزين پارسنگ گرد شده

  )در صورت امكان(گرد شده و نمايش داده شده   kg 219/266=بار كل، مقدار داخلي
   WR2 =مقدار ناخالص

  

1(2(kg200/266 
 

  
  11-6-6چاپ گيري هاي ممكن مطابق بند 

  B kg 200/266   kg N 800/212  4(2(kg T500/53)يا G) (الف
  kg 200/266  kg N 800/212  4(2(kg T500/53) ب
    kg N 800/212  2(kg T500/53) پ
      N kg 800/212)2 )ت
      kg 800/212 )2) ث

  
  ي توزين پارسنگ اي با وسيله دستگاه چند زينه 6-6-12-4

   III ،t 15/6/3=Max ،kg10/2/5/0 =e رده ي: مشخصات دستگاه
  

  kg 0/0= مقدار نمايش داده شده  دستگاه بارگذاري نشده
   kg 0/6670)1=مقدار گرد شده و نمايش داده شده kg6674=بارگذاري با پارسنگ، مقدار داخلي

  kg Net 0/0=مقدار خالص نمايش داده شده پارسنگ صدور فرمان توزينپس از
  kg Net 5/2673)1=رد شده و نمايش داده شدهمقدار گ kg 7/2673=بارگذاري با بار خالص، مقدار داخلي

   kg 0/9350)2)1=) در صورت امكان(مقدار ناخالص گرد شده و نمايش داده شده kg7/9347=كل، مقدار داخليگذاربار

  11-6-6چاپ گيري هاي ممكن مطابق بند 
  B kg 0/9350   kg N 5/2673  4(2(kg T0/6670)يا G) (الف
  kg 0/9350  kg N 5/2673  4(2(kg T0/6670) ب
    kg N 5/2673  2(kg T0/6670) پ
      N kg 5/2673)2 )ت
      kg 5/2673 )2) ث
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  شده تعييناز پيش  دستگاه چند زينه اي با وسيله ي پارسنگ 6-6-12-5
   III ،kg 20/10/4=Max ،g10/5/2 =e رده ي: مشخصات دستگاه

  kg 000/0= مقدار نمايش داده شده  دستگاه بارگذاري نشده
  kg 380/13)1=نمايش داده شده گرد شده وناخالصمقدار kg376/13=، مقدار داخليبار ناخالصبارگذاري با 

  kg 813/3=كردنطي وارد  نمايش داده شدهمقدار  kg813/3=شدهتعيينورودي مقدار پارسنگ از پيش
  شده كه گرد شده و موقتاً  تعيينمقدار پارسنگ از پيش  

  kg PT 814/3= نمايش داده شده
مقدار پارسنگ را مي توان به باال يـا پـايين گـرد كـرد

  ) kg PT812/3يا ( g2 =eچون 
 

   kg Net 565/9)5= ،مقدار خالص گرد شده و نمايش داده شدهkg566/9=kg814/3–kg380/13: محاسبه ي داخلي
  kg Net 570/9)5= شده و نمايش داده شده،مقدار خالص گرد kg568/9=kg812/3 – kg 380/13:                      يا

   3-7-6و  11-6-6چاپ گيري هاي ممكن برابر بندهاي 
  B kg 380/13 kg N565/9 4( kg PT814/3)يا G) (الف
  kg 380/13  kg N565/9 4( kg PT814/3)ب
  kg N 565/9  4( kg PT814/3)پ
  :يا

  B kg 380/13 kg N570/9 4( kg PT812/3)يا G) (الف
  kg 380/13  kg N570/9 4( kg PT812/3)ب
  kg N 570/9  4( kg PT812/3)پ

  دستگاه چند زينه اي با مقدار وزن محاسبه شده 6-6-12-6
   III ،kg 150/50/20=Max ،g100/20/10 =e رده ي: مشخصات دستگاه

  
  kg 000/0= مقدار نمايش داده شده  دستگاه بارگذاري نشده

   توزين اول
  kg 730/17= مقدار نمايش داده شده kg726/17)=لي، وزن پارسنگمخزن خا(

  kg 000/0= مقدار نمايش داده شده  دستگاه بارگذاري نشده
   توزين دوم

  kg 200/126= مقدار گرد شده و نمايش داده شده kg15/126)= بار خالص، مقدار خالص(

   11-6-6چاپ گيري هاي ممكن برابر بندهاي 
ــالص kg730/17: پارسنگ  kgc 930/143: ناخالص  kg: خـــــــــ

200/126  

  ):12-6-6مربوط به كل بند (پا نوشت 
) 3-3-5-5(و خـالص  ) 4-3-5-5(، پارسـنگ )1-5-5(بيشينه ي خطاي مجاز براي نتايج توزين ناخـالص  )1

  ) 3-3-5-5(كاربرد دارد به استثناي وزن هاي خالص محاسبه شده به علت پارسنگ از پيش تعيين شده 
) جزئي(در مورد دستگاه هاي چند زينه اي و چند گستره اي با تغيير اتوماتيك به گستره هاي توزين  )2
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مي توان نمايش ) 2- 2-2- 6) (جزئي(باالتر، بيش از يك صفر بي معنا، بسته به كوچكترين گستره ي توزين
  . داده شود

- ي گستره ي توزين كه از آن بهرهدر دستگاه هاي چند گستره اي، مقادير پارسنگ بايد به زينه ي فعل) 3

  .برداري مي شود، گرد شود
بايد به هر يك از ) ناخالص، توزين پارسنگ خالص(نتايج توزين نمايش داده شده و چاپ گرفته شده  )4

گرد شود، بدين ترتيب يك ) 1- 7-6، 7-6-6(هاي گستره ي توزين فعلي كه از آن بهره برداري مي شودزينه
ند بين نتيجه ي توزين ناخالص و محاسبه ي مقادير خالص و پارسنگ، وجود داشته مي توا eاختالف يك 

 6- 12- 6-6به بند (امكان پذير است 11- 6-6باشد نتايج سازگار فقط برابر پاراگراف هفتم و هشتم از بند 
  ).مراجعه كنيد

  

  وسايل پارسنگ از پيش تعيين شده 6-7

  زينه 6-7-1
قدار پارسنگ از پيش تعيين شده به وسيله، زينه ي آن بايد با زينه ي بدون در نظر گرفتن وارد كردن م

در يك دستگاه چند گستره اي، مقدار پارسنگ از پيش . دستگاه برابر بوده يا به طور خودكار به آن گرد شود
. تعيين شده مي تواند فقط از يك گستره ي توزين به ديگر گستره ي با زينه ي برررسي بزرگتر منتقل شود

براي دستگاه چند زينه اي مقدار پارسنگ از . در اين صورت به زينه ي گستره ي فعلي، گرد شود لي بايدو
مقدار پارسنگ از پيش دستگاه گرد شده و بيشينه ي  e1پيش تعيين شده بايد به كوچكترين زينه ي بررسي 

شده بايد به كوچكترين چاپ گيري يا نمايش مقدار خالص حساب . بيشتر شود  Max1تعيين شده نبايد از 
  . زينه ي دستگاه براي همان مقدار خالص وزن، گرد شود

  انواع بهره برداري 6-7-2
از وسايل پارسنگ مورد مي تواند همرا با يك يا بيش از يكي ي پارسنگ از پيش تعيين شده  يك وسيله

  : قرار گيرد به شرطي كهبرداري  بهره
  رعايت شود  10-6-5بند  -
برداري وسيله ي پارسنگي كه پس از بهرهي از پارسنگ از پيش تعيين شده را نتوان تا وقتي كه بهره بردار -

  . به كار انداخته شده و هنوز هم از آن استفاده مي شود، تغيير يا حذف كرداز پارسنگ از پيش تعيين شده 

كه مقدار پارسنگ از وسايل پارسنگ از پيش تعيين شده فقط در صورتي مي تواند به طور خودكار عمل كند
براي مثال شناسايي با باركد ( پيش تعيين شده با باري كه بايد اندازه گيري شود به وضوح شناخته شده باشد

  )كانتينر باري كه بايد توزين شود

  نشاندهي بهره برداري  6-7-3
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در مورد . شودبهره برداري از وسيله ي پارسنگ از پيش تعيين شده بايد به وضوح در دستگاه نشان داده 
» NET« ،»Net«دستگاه با نشاندهي ديجيتال اين الزام بايد با نشانه گذاري مقدار خالص نشان داده شده با 

اگر دستگاه به وسيله اي مجهز باشد كه در هر حال . مشخص شود» خالص«يا با كلمه ي فارسي » net«يا 
بايد » خالص«يا » NET«را ميسر كند نماد بهره برداري از وسيله ي پارسنگ، نمايش موقت مقدار ناخالص 

  .در صورت نمايش ناخالصي، موقتاً حذف شود

  . نشان دادن مقدار پارسنگ از پيش تعيين شده بايد حداقل به طور موقت امكان پذير باشد

  :قابل اعمال است به شرطي كه ،به مناسبت 11-6- 6بند 
هم چاپ شود به  پارسنگ از پيش تعيين شدهاگر مقدار خالص محاسبه شده چاپ شود، حداقل مقدار  -

  .مي باشند 16-6يا  14-6، 13- 6استثناي دستگاه هايي كه مشمول بند هاي 
با عبارت » PT«جايگزيني نماد . مشخص شده باشد» PT«مقادير پارسنگ از پيش تعيين شده با نماد  -

  .فارسي مجاز است

خودكار كه با يك با وسيله موازنه ي پارسنگ نيمه مركبمه خودكار همچنين براي وسيله ي صفركن ني 3-7-6بند  -يادآوري
  ..كليد عمل مي كند، كاربرد دارد

  قفل كردن وضعيت ها 6-8

  جلوگيري از توزين در خارج از وضعيت توزين 6-8-1
» قفل شده«اگر دستگاهي يك يا چند وسيله ي قفل كن داشته باشد، اين وسايل بايد فقط دو وضعيت پايدار 

  . امكان پذير باشد» توزين«داشته باشد و توزين فقط در وضعيت » توزين«و 

هستند ممكن  16-6و  14-6، 13-6به استثناي آنهايي كه مشمول بند هاي  IIو  Iدستگاه هاي رده ي 
  . هم داشته باشند» توزين مقدماتي«است يك وضعيت 

  نشاندهي وضعيت  6-8-2
  . ضوح نشان داده شودبايد به و» توزين«و » قفل شده« وضعيت

  )جداشدني يا ثابت(وسايل بررسي كمكي  6-9

  صفحه ي بار تعادل  چند وسايل با يك يا 6-9-1
ي بار تعادل قرار داده مي شود به خود بار  وزنه هايي كه براي موازنه ي يك بار معين روي صفحه قدار اسميم

1نبايد از 
5000

بت بايد قابل ديدن بوده و درست در باالي صفحه ي بار تعادل نشان اين نس(كوچكتر باشد  
   ).داده شود

  . باشد g1/0از الزم است بايد مضرب صحيحي كه براي موازنه باري برابر زينه بررسي هايي  مقدار وزنه
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  ي عددي  وسايل با زينه 6-9-2

1بايد برابر يا كمتر از ي بررسي كمكي  زينه ي وسيله
5

باشد كه براي آن در نظر گرفته شده  اي زينه بررسي 
  . است

  اي  توزين در يك دستگاه چند گسترهي  انتخاب گستره 6-10
ي توزين  انتخاب دستي گستره. نشان داده شودبايد به وضوح  فعالً از آن بهره برداري مي شود كه گستره اي

  :به طريق زير مجاز است
  ي توزين بزرگتر در هر مقدار بار، ن كوچكتر به يك گسترهيي توز از گستره -
نشاندهي عدد صفر يا . وقتي كه بار روي بارگير نباشدي توزين كوچكتر  ي توزين بزرگتر به گستره از گستره -
بايد به طور خودكار حذف شود و صفر  ك مقدار خالص منفي معادل صفر ناخالص باشد، عمليات پارسنگي

  .تنظيم شود ei25/0دكار در به طور خوبايد 

  :ي توزين به طريق زير مجاز است گسترهتغيير خودكار 
مقدار بار از بيشينه وزن ناخالص ي توزين بزرگتر بعدي، هنگامي كه  ي توزين كوچكتر به گستره از گستره -

Maxi  ي در حال بهره برداري، بيشتر شود، گستره  
هنگامي كه باري روي بارگير نباشد و نشاندهي به كوچكترين گستره ي توزين ي بزرگتر  سترهفقط از يك گ -

حذف شده و صفر بايد عمليات پارسنگ به طور خودكار منفي معادل صفر ناخالص باشد، صفر يا مقدار خالص 
  . تنظيم شود e125/0به طور خودكار در 

وسايل هاي بارمتعدد و  ال دهندهقتانوسايل يا /بين بارگيرهاو)ياتعويض(ابتخوسايل براي ان6-11
      هاي متعدد بارسنج

  اري بي بجبران اثر  6-11-1
ال بار مختلف را در كاربرد، تضمين قتنيا وسايل ا/بارگير هاوباري  يب وسيله ي انتخاب بايد جبران اثر نا برابر

  . كند

  صفر كردن  6-11-2
بايد بدون ابهام مطابق تگاه با هر تركيبي از بار سنج هاي متفاوت و بارگيري هاي مختلف صفر كردن هر دس

  . امكان پذير باشد 5- 5با ضابطه بند 

  شدن توزينغير ممكن  6-11-3
  . د امكان پذير باشديتوزين نبا ،از وسايل انتخابدر حال استفاده 

  شناسايي تركيب هاي به كار گرفته شده 6-11-4
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   .ت باشديؤارگير مربوطه بايد كامالً قابل رن هر نشاندهي به بمربوط بود

  »مثبت و منفي« كمپراتوردستگاه هاي  6-12
يك دستگاه با نشاندهي نيم خودكار، محسوب  » مثبت و منفي«كمپراتور ،يك دستگاه ،به مقصود بررسي

  .شودمي

  »منفي«و  »مثبت«بين ناحيه ي تمايز  6-12-1
از هم متمايز » - «و » +«بايد با عالمت هاي ناحيه هاي واقع در دو طرف صفر  آنالوگ ي نشانگر در يك وسيله

  . شوند

   .موارد زير بايد نشان داده شودنشانگر ديجيتال، با نوشته اي در نزديكي وسيله ي نشانگر ي  در مورد وسيله

  ؛ يا   . . .umگستره ي  -
  - um  . . . +um. . . گستره ي   -

  . است 1-3نماينده ي واحد اندازه گيري مطابق بند  umكه 

  زينه  شكل  6-12-2
مقدار متناظر بايد در دو . صفر داشته  باشددر دو طرف  e=dي بايد حداقل يك زينه كمپراتوري دستگاه زينه

  . طرف زينه نشان داده شود

  به عمومم براي فروش مستقي توزين داد و ستد عموميدستگاه  6-13
  . مربوط است ذيصالح به مراجع» فروش مستقيم به عموم« ير تفس -يادآوري

ي بيشينهاي كه  II ،III ،IIII، براي دستگاه هاي رده 20- 6و  11-6تا  1-6هاي زير، عالوه بر الزام هاي الزام
رار مي گيرند، بيشتر نيست و براي فروش مستقيم به عموم مورد استفاده قصد كيلوگرم  از ظرفيت آنها
  . كاربرد دارد

  نشاندهي اوليه  6-13-1
ي توزين،  براي فروش مستقيم به عموم، نشاندهي اوليه عبارتند از نتيجهدر يك دستگاه مورد استفاده 

  . به وضعيت درست صفر، عمليات پارسنگ و پارسنگ از پيش تعيين شدهاطالعات مربوط 

  وسيله هاي صفر كن  6-13-2
ي صفر كن غير اتوماتيك  گيرد نبايد به وسيله مورد استفاده قرار ميفروش مستقيم به عموم دستگاهي كه در 

  .اندازي شود فقط با يك ابزار راهمجهز باشد مگر اينكه 

  وسيله هاي پارسنگ 6-13-3
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دستگاهي با يك . يك دستگاه مكانيكي مجهز به كفه ي وزن نبايد به يك وسيله ي پارسنگ مجهز باشد
  :ر مي تواند به وسيله ي پارسنگ مجهز باشد در صورتي كه عموم بتوانندصفحه ي با

   آن مورد استفاده قرار گرفتن -
  . و تغيير تنظيم آن را ببينند -

  . در هر زمان معين فقط از يك وسيله ي پارسنگ بايد بهره برداري شود

  . تگنجانده شده اس 2-3-13-6بند دوديت در كاربرد در مورد دوم مح -يادآوري

ي پارسنگ يا پارسنگ از پيش تعيين  به وسيله اي مجهز باشد كه حين بهره برداري از وسيلهدستگاه نبايد 
  . فراخواني كند را شده بتواند مقدار ناخالص

  وسيله هاي پارسنگ غير خودكار  6-13-3-1
  . ي بررسي باشد بايد حداكثر معادل يك زينهي كنترل  از يك نقطه mm5جا به جايي 

  وسيله هاي پارسنگ نيم خودكار 6-13-3-2
  :مجهز باشد چنانچهيك دستگاه مي تواند به وسيله ي پارسنگ نيم خودكار 

  عمل وسيله هاي پارسنگ موجب كاهش مقدار پارسنگ نشود  -
به عالوه، دستگاه بايد . گير نباشد هنگامي حذف كرد كه بار روي باري پارسنگ را فقط بتوان  اثر وسيله -

  با يكي از الزامات زير انطباق داشته باشدحداقل 
  . در نمايشگر جداگانه نشان داده شودمقدار پارسنگ به طور دائمي  -
  نشان داده شود» - «مقدار پارسنگ، هنگامي كه بار روي بارگير نباشد، با عالمت  -
بارگير برداشته شود، ي توزين خالص بزرگتر از صفر، چنانچه بار از روي  بعد از نشان دادن پايدار نتيجه -

  . وسيله پارسنگ به طور خودكار حذف شده و نتيجه صفر مي شود

  ي پارسنگ خودكار  وسيله 6-13-3-3
  . ي پارسنگ خودكار مجهز باشد دستگاه نبايد به وسيله

  ي پارسنگ از پيش تعيين شده  وسيله 6-13-4
ده شود كه يك نشاندهي اوليه در پارسنگ از پيش تعيين شده هنگامي مي توان تدارك ديي  يك وسيله

. نمايشگري جداگانه، كه كامالً از نمايش وزن متمايز است، پارسنگ از پيش تعيين شده را نشان دهد
  . كاربرد دارد 2-3-13-5پاراگراف اول بند 

بهتر است مقدار پارسنگ از پيش همراه باشد ) PLU(از پيش تعيين شده با فراخوان قيمتاگر پارسنگ 
   .ده همزمان با فراخوان قيمت حذف شودتعيين ش

  عدم امكان توزين  6-13-5
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  . نشانگر نبايد امكان پذير باشدتوزين يا هدايت جزء  ،هايا عمليات كم و زياد كردن وزنهطي قفل كردن عادي 

  
  
  قابل رويت بودن  6-13-6

بايد همزمان و به وضوح هم ) كاربرد داشته باشد 1-14-5و  1- 13-5اگر بند هاي (هاي اوليه  همه نشاندهي
فروشنده و هم براي مشتري، نشان داده شود اگر اين كار با يك وسيله ي نمايش ممكن نباشد، دو براي 

  .مجموعه ضروري است، يك مجموعه براي فروشنده و مجموعه ديگر براي مشتري

شد براي مشتري بايد وسايل ديجيتالي كه نشاندهي اوليه را نمايش مي دهند، رقم هاي عدد نمايش داده 
  . باشد mm10حداقل داراي ارتفاعي برابر با 

  .هايي كه از وزنه استفاده مي شود تشخيص مقدار وزنه بايد امكان پذير باشد دستگاهدر 

  وسايل نشاندهي كمكي و گسترش يافته 6-13-7
  . يا وسيله نشاندهي گسترش يافته مجهز باشددستگاه نبايد به وسيله نشاندهي كمكي 

  IIدستگاه هاي رده ي  6-13-8
مطابقت داشته  IIIي  براي دستگاه هاي رده 9- 5ارائه شده در بند بايد با الزامات  IIي  هاي رده دستگاه
  . باشند

  اشتباه معني دار 6-13-9
در نظر گرفته وقتي اشتباه معني داري آشكار مي شود، بايد يك هشدار ديداري يا شنيداري براي مشتري 

اين هشدار بايد تا زمان اقدام كاربر يا از بين رفتن . نتقال داده ها به تجهيزات جانبي جلوگيري شودشود و از ا
  . علت ادامه يابد

  نسبت شمارش  6-13-10
1شمارنده ي مكانيكي بايد نسبت شمارش در يك دستگاه 

10
1يا  

20
  . باشد 

  هاي سلف سرويس  دستگاه 6-13-11
  . دستگاه سلف سرويس به دو مجموعه از زينه يا نمايش نيازمند است

سب چاپ مي شود، نشاندهي اوليه بايد در صورتي كه دستگاه براي فروش محصوالت چاگر فاكتور يا بر 
  . مختلف به كار برده مي شود، عنوان محصول را شامل شود

بايد برآورده  14- 6استفاده مي شود الزامات اه سلف سرويس قيمت به عنوان دستگ محاسباگر از دستگاه 
  .شود
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  قيمت مورد استفاده براي فروش مستقيم  محاسبالزامات تكميلي براي دستگاه هاي توزين با  6-14
  .به كار برده شود 13-5الزامات بند الزامات زير بايد عالوه بر 

  
  نشاندهي اوليه  6-14-1

عبارتند از، قيمت واحد كاال و مبلغ پرداختي و در شاندهي هاي اوليه ي تكميلي دستگاه با نشانگر قيمت، ندر 
صورتي كه كاربرد داشته باشد قيمت واحد و مبلغ قابل پرداخت اقالمي كه وزني فروخته نمي شوند، قيمت 

ند كه از مقياس هاي وزن مشمول ب(نمودار هاي قيمت . هاي اقالمي كه وزني فروخته نمي شوند و قيمت كل
  . مثل جدول هاي باد بزني، تحت الزام هاي اين استاندارد قرار نمي گيرند) متفاوت است 2- 14- 6

  با مقياس قيمت دستگاه هاي  6-14-2
كاربرد  3-3- 6و  1-3-6، 2-6براي مقياس هاي قيمت واحد و مبلغ قابل پرداخت به مناسبت، بند هاي 

خواندن مقياس هاي قيمت . مقررات پولي رايج نشان داده شوددارند، مقادير اعشاري بايد مطابق با قوانين و 
بايد چنان امكان پذير شود كه قدرت مطلق اختالف حاصل ضرب مقدار وزن نشان داده شده در قيمت واحد 

  . در قيمت واحد براي همان مقياس، بزرگ تر نباشد e، از حاصل ضرب از قيمت پرداختي
W U P e U     

  :ين رابطهكه در ا
W = وزن نشان داده شده  
U = قيمت واحد  
P = مبلغ قابل پرداخت  
e= زينه ي بررسي است  

  قيمت  حسابگردستگاه هاي  6-14-3
قيمت پرداختي با ضرب مقدار وزن در قيمت واحد و گرد كردن آن به نزديكترين واحد پول قابل پرداخت، 

وسيله يا . است كه دستگاه نشان مي دهدهايي  مقدار وزن و قيمت واحد كاال همان. محاسبه مي شود
و نشاندهي مبلغ قابل پرداخت در هر صورت به عنوان قسمتي از دستگاه توزين محسوب  حسابگرهاي وسيله

  . مي شود

  .واحد مبلغ قابل پرداخت بايد با مقررات ملي قابل اجرا در تجارت انطباق داشته باشد

   . محدود مي شود kg/يا قيمت g100/قيمت واحد به قيمت

   1- 4-6بدون نقض ضابطه ي بند 
  از پسنشاندهي هاي مقدار وزن، قيمت واحد و مبلغ قابل پرداخت پس از ثابت شدن نشاندهي وزن 

 حداقل يك ثانيه و تا زماني كه بار روي بارگير است بايد قابل ديدن باقي بماند و،ي قيمت واحد، براي معارفه



81 

 پس از برداشتن بار، قابل ديدن باقي بماند مشروط بر راي كمتر از سه ثانيه اين نشاندهي ها مي تواند ب
پس از برداشتن بار تا . وزن پايدار شده و نشاندهي در غير اين صورت صفر شودآنكه پيش از آن نشاندهي 

 .رفي يا تغيير قيمت واحد بايد امكان ناپذير باشدعمزماني كه نشاندهي وزن وجود دارد، 

و ستد هاي انجام شده با دستگاه چاپ گيري مي شود، مقدار وزن، قيمت واحد و مبلغ قابل اگر از داد 
  . پرداخت بايد چاپ شود

داده هاي يكسان نبايد دوبار . قبل از چاپ گيري مي توان اين داده ها را در حافظه ي دستگاه ذخيره شووند
  . بر روي فيش مشتري چاپ شوند

  .انطباق داشته باشند 16- 6قاصد برچسب زني قيمت به كار برد بايد با بند دستگاه هايي را مي توان براي م

  قيمت  حسابگركاربرد هاي ويژه ي دستگاه هاي  6-14-4
بر روي فيش يا فقط در صورتي كه از تمامي معامالت انجام شده با دستگاه يا جانبي هاي متصل به آن 

هاي مي توان وظيفهيك دستگاه محاسب قيمت  .برچسبي كه براي مشتري منظور شده، چاپ گيري مي شود
اين وظيفه ها نبايد موجب سر درگمي در . ستد و مديريت را تسهيل كندواضافي اي را اجرا كند كه تا داد

  . نتايج توزين و محاسبه ي قيمت شودمورد 

شود به شرطي كه زير قرار نمي گيرند هم مي تواند انجام عمليات يا نشاندهي هاي ديگر كه در شمول ضوابط 
، تعبير امكان تغيير آن به نشاندهي اوليه وجود نداشته باشد اًاحياناي به مشتري ارائه نشود كه  هيچ  نشاندهي

  . كند

  شود اقالمي كه وزني فروخته نمي 6-14-4-1
يا يا چند قلمي را كه وزني فروخته نمي شوند به صورت منفي يك دستگاه مي توان مبلغ قابل پرداخت يك 

مبلغ . يا ثبت نمايد مشروط بر آنكه كه نشاندهي وزن صفر بوده يا حالت توزين غير فعال باشدمثبت دريافت 
  .قابل پرداخت براي يك يا چند قلم از اين نوع بايد در نمايشگر مبلغ پرداختي، نشان داده شود

يد بر روي نمايشگر وزن اگر مبلغ قابل پرداخت براي چند كاالي يكسان، محاسبه مي شود شماره قلم ها با
 اشتباه امكان با يك مقدار وزن و قيمت براي يك قلم در نمايشگر قيمت واحد،نشان داده شود، بدون آنكه 

ي كاال و قيمت آن استفاده  هاي تكميلي براي نشان دادن شماره، مگر اين كه از نمايشگر وجود داشته باشد
  . شود

  راه حل قابل قبول 
با گنجاندن عنواني مناسب ر روي نمايش وزن نشان داده مي شود از يك مقدار وزن يك شماره ي قلم كه ب

  . متمايز شود) در صورت وجود(يا عنوان هاي ديگر مطابق مقررات ملي  "X"مثل 

  جمع زدن  6-14-4-2
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تواند داد و ستد هاي يك يا چند فيش را جمع بزند، قيمت كل بايد در نمايش مبلغ قابل  يك دستگاه مي
يا روي يك در انتهاي ستون ممبلغ قابل پرداخت داخت نشان داده شود و همراه با كلمه يا نماد مخصوص پر

جمع زده شده اند با ارجاع مناسب به كاالهايي كه مبلغ هاي قابل پرداخت آنها يا فيش جداگانه اي  برچسب
چاپ گيري شود و قيمت كل بايد چاپ گيري شود، از همه ي مبلغ هاي قابل پرداختي كه جمع زده شده اند
  . بايد جمع جبري همه ي اين قيمت ها همانطور كه چاپ شده است، باشد

كه به صورت مستقيم يا از طريق دستگاه يك دستگاه مي تواند معامالت انجام شده با ساير دستگاه هايي 
ند مشروط بر آنكه تحت كنترل هستند، جمع بز 4-14-6هاي جانبي اي كه از نظر اندازه شناختي مطابق بند 

  . واحد قابل پرداخت براي تمامي دستگاه هاي متصل به هم يكسان باشد

  بهره برداري چند فروشنده  6-14-4-3
يك دستگاه مي تواند چنان طراحي شود كه هم زمان بيش از يك فروشنده از آن استفاده كند يا به بيش از 

امالت انجام شده و فروشنده يا مشتري مربوط به به شرطي كه ارتباط بين معيك مشتري خدمت ارائه كند 
  )مراجعه شود 14-14-6به بند (طور مناسبي شناسايي شود 

  حذف كردن  6-14-4-4
قبالً چاپ گيري شده باشد مبلغ قابل  كه اياگر از معامله. يك دستگاه مي تواند معامالت قبلي را حذف كند
گر معامالتي كه بايد حذف شود براي مشتري نمايش داده ا. پرداخت مربوطه بايد با توضيح مناسب چاپ شود

  . مي شود اين نمايش بايد با نمايش مربوط به معامالت عادي كامالً متفاوت باشد

  
  اطالعات تكميلي  6-14-4-5

به وضوح با معامالت انجام شده مربوط شود و تداخلي هم با انتساب مقدار در صورتي كه اطالعات تكميلي 
  . دستگاه مي تواند از اطالعات چاپگيري كند يكا نداشته باشد،وزن به نماد 

  شونددستگاه مشابه با دستگاه هايي كه معموالً براي فروش مستقيم به عموم به كار برده مي 6-15
در دستگاه مشابه با دستگاه هايي كه معموالً براي فروش مستقيم به عموم به كار برده مي شود ولي با 

عبارت زير بايد به طور ماندگار در كنار صفحه ي نمايش وجود  مطابقت ندارد 14-6 و 13- 6هاي ضابطه
  »نشود گرفتهبراي فروش مستقيم به عموم به كار «. داشته باشد

  قيمت  چسب زن دستگاه بر  6-16
  . كاربرد دارد 5-4-14-6و بند ) 5و  1پاراگراف هاي ( 3-14-6،  8- 13- 6بند هاي 

از اين نمايشگر مي توان . بايد حداقل يك نمايشگر براي مقدار وزن داشته باشد دستگاه بر چسب زن قيمت
به طور موقت براي نظارت بر مواردي از قبيل حدود وزن، قيمت واحد، مقدار پارسنگ از پيش تعيين شده و 

  . اسامي كاال استفاده شود
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حين استفاده از دستگاه بايد  بررسي مقادير فعلي قيمت واحد كاال و مقدار پارسنگ از پيش تعيين شده
  . امكان پذير باشد

  . ظرفيت نبايد امكان پذير باشد  چاپ گيري پايين تر از كمينه

هاي با مقادير وزن، واحد قيمت و مبلغ قابل پرداخت ثابت به شرطي مجاز است كه حالت  چاپ برچسب
  . به وضوح غير فعال شده باشدتوزين 

  ي يكا  يكي با بارگير وزنهقطعه شمار مكاندستگاه هاي  6-17
  .، محسوب شوددستگاه قطعه شمار مكانيكي، دستگاه با نشاندهي نيم خودكار ،مقصود بررسي هب

  وسيله هاي نشاندهي  6-17-1
در دو طرف صفر  e=dبراي ميسر ساختن بررسي، دستگاه قطعه شمار بايد مقياسي حداقل براي يك زينه 

  .روي اين مقياس، نشان داده شود داشته باشد، مقدار متناظر بايد بر

   نسبت شمارش 6-17-2
  . ي قطعه شمار، نشان داده شود ي شمارش يا هر عالمت زينه در باالي هر كفه نسبت شمارش بايد درست

  )مراجعه كنيد 1-1-9-5به بند ) (همراه(هاي سيار  الزامات فني تكميلي براي دستگاه 6-18
  :بايد ويژگي هاي زير را تعريف كندوابسته به نوع دستگاه سيار، كاربر 

 سيستم سيستم باالبر هيدروليكي هنگامي كه ) 5-3- 6عالوه بر (مدت گرم شدن /روش اجرايي
 . شته باشدگيري دخالت دادر فرآينداندازههيدروليك 

 مراجعه كنيد 1- 1-9-5به بند ) (حد باالي كج شدن(مقدار محدود كننده ي كج شدن .( 

 براي توزين محصوالت مايع به كاربرده مي شود شرايط خاص اگر دستگاه 

  براي بارگير ها براي حصول اطمينان از قابل قبول بودن ) چشم ترازبراي مثال (توصيف وضعيت خاص
 شرايط طي عمليات توزين و،

  كه مي تواند به كار برده شود تا اطمينان حاصل شود كه شرايط توصيف آشكارساز ها يا حس گرهايي
قابل كاربرد براي مثال براي دستگاه هاي سيار كه بيرون و در جاهاي باز به كار . (ه شده استتوزين برآورد
 .  )برده مي شوند

  دستگاه هاي سياري كه در جاهاي باز به كار برده مي شوند  1- 6-18
ني كه كف آن به طور مثال ليفتراك در سال(ناصاف اين بخش همچنين براي كاربردهاي دروني با زمين يا كف  -يادآوري

  . كاربرد دارد) ناصاف است

به طور مثال (كه تجاوز از مقدار حد كج شدن را نشان دهد دستگاه بايد وسيله ي مناسبي داشته باشد
كه در اين موارد از چاپ گيري و انتقال داده ها، جلوگيري ) خاموش كردن نمايشگر، المپ، سيگنال خطا

  . كند
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بايد به طور خودكار حداقل پس از روشن كردن ي پارسنگ  ، يا موازنهپس از حركت نقليه، عمليات صفر كن
  . دستگاه توزين انجام شود

حد وضعيت هنگامي كه دستگاه در چارچوب ) وضعيت يا شرايط خاص بارگير( چشم ترازدر دستگاه هاي با 
- گيري و انتقال دادهشود و از چاپ بايد نشان داده ) با خاموش شدن نشانگر، المپ، سيگنال خطا(نباشد  تراز

  .مي توان از حس گرها، كليد ها يا ساير شيوه ها استفاده كرد چشم ترازبراي شناسايي . ها جلوگيري شود

ت به تأثير گذار هاي وابسته به حركت و رانندگي حساس باشد اين سبگيري بار دستگاه ني اندازهاگر وسيله
  . وسيله بايد به سيستم حفاظت مناسب، مجهز باشد

طي زمان يا روش اجرايي گرم شدن در صورتي كاربرد دارد كه سيستم هيدروليك در فرآيند  5-3-7بند 
  .توزين دخالت داشته باشد

هرگاه از حسگر خودكار كج شدن استفاده شود تا با نتيجه ي توزين، اثر كج شدن جبران شود اين حسگر 
مورد آزمون عوامل  رايي تصويب نوعي اصلي دستگاه توزين محسوب شده بايد طي روش اج يك قطعه

  . تأثيرگذار و اختالل قرار گيرد

استفاده مي شود پيش بيني هاي مناسب بايد انجام شود تا از  )نوع ژيروسكوپي( Cardanicهرگاه از تعليق
نادرست جلوگيري شود در صورتي كه بارگير با  ا انتقال داده ها مربوط به نتايج توزينبنشاندهي، چاپ گيري 

  . اختمان چارچوب محاطي تماس پيدا كند، به ويژه هنگامي كه بيش از مقدار حد، كج شودس

  . بايد توصيف آزمون هاي كج شدني كه بايد در بررسي اجرا شود، گنجانده شود OIMLدر گزارش آزمون 

  هاي سيار ديگردستگاه  2- 6-18
راي مثال توزين ويل ب(ظر گرفته نشده اند دستگاه هاي سياري كه براي استفاده در بيرون در جاهاي باز در ن

الف، ب  1-1-9- 5بايد براي جلوگيري از تأثير كج شدن داراي وسيله اي مطابق بند هاي ) ريضچر، باالبر م
ي تراز مجهز هستند، وسيله  ي تراز و يك وسيله ي نشان دهنده اگر اين دستگاه ها به يك وسيله. يا ت باشند

اي داشته باشند كه  اين دستگاه ها بايد نوشته. استفاده از ابزار به كار انداخته شودتراز بايد به راحتي بدون 
  . ضرورت تراز كردن پس از هر حركت را نشان دهد

  ي جاده اي دستگاه هاي قابل حمل براي توزين وسايل نقليه 6-19
شناسايي  OIMLمطابق هاي توزين قابل حمل بايد براي اين منظور در اجراي تصويب نوع و صدور گواهي  پل

  . شوند

  . كاربر بايد مستنداتي را براي تشريح سطح نصب مناسب، ارائه نمايد

كه همه ي چرخ ها  گروه هاي بار محور يا چرخ مرتبط را مي توان فقط در صورتي براي تعيين جرم كل به كار برد - 1 يادآوري
تواند مي كشمحور/الي بار هاي محور و چرخ ها با استفاده از چرخوابسته به مقررات ملي، تعيين متو. همزمان بار را تحمل كنند
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وزن كل را . براي تعيين وزن كل نقليه ي جاده اي مجاز باشد ولي اين موضوع در دامنه ي كاربرد اين استاندارد قرار نمي گيرد
اين موضوع . نظر گرفته نمي شود مي توان از بار هاي محوري محاسبه كرد ولي اين محاسبه به عنوان موضوع كنترل قانوني در

  . ارائه مي شود 2در يادآوري 

هنگامي كه از يك چرخ يا محور كش هاي تكي استفاده مي شود، خود نقليه كه بار است اتصالي را بين دستگاه  -2يادآوري 
زين به درستي مورد ي تو چنانچه آثار اضافي آن بر روي نتيجهاين امر مي تواند . قابل حمل و محيط ثابت تشكيل مي دهد

  . توجه قرار گيرد، موجب خطاهاي قابل توجهي شود
  :اين آثار مي تواند به صورت زير ايجاد شود

  نيروهاي جانبي به علت تعامالت پل توزين با وسيله ي نقليه 

 نيروهاي وارده بر قسمت نقليه به وسيله ي رفتار گذاري مختلف و اصطحكاك در داخل تعليق هاي محور 

 مي تواند به توزيع متفاوت بار محور بيانجامد) رمپ ها(بر قسمت سطح شيب داري وارده نيروها 

  مد هاي بهره برداري  6-20
  .هاي مختلف بهره برداري باشد كه بتوان با فرمان دستي انتخاب كردمدتواند داراي  يك دستگاه مي

  :هايي از انواع توزين به قرار زير است مثال
 ي توزين گستره 

 فرم  اي پلتتركيب ه 

  دستگاه چند زينه يا تك زينه 

 با كاربر يا سلف سرويس  مد 

 خاموش كردن نمايشگر يا دستگاه 

  :غير توزين به قرار زير است مدهامثال هايي از 
 مقدار هاي محاسبه شده 

 جمع ها 

 شمارش 

 درصد 

 آمار 

  كاليبراسيون 

 پيكره بندي و غيره 

ماد خاص يا كلماتي به زبان فارسي، معرفي ايد با يك عالمت، نحالتي كه فعالً از آن بهره برداري مي شود ب
  . كاربرد دارد 4- 4-6در هر صورت الزامات بند . شود

  . ديگر توسط كليد بايد امكان پذير باشد مدتوزين از هر  برگشت به مد
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وليد يك براي مثال توالي ثابت توزين براي ت(فقط در داخل يك توالي توزين مجاز است مدانتخاب خودكار 
  . توزين برگردد مددر آخر توالي توزين دستگاه بايد به طور خودكار به ). مخلوط

  . تواند نشان داده شود غير توزين انجام شود مقدار وزن فعلي مي مدهرگاه برگشت از يك 

صفر بايد نمايش داده شود توزين  مدبه  )خاموشي نمايشگر يا دستگاه(هنگام برگشت به وضعيت خاموش 
به طور جايگزين مقدار وزن فعلي هم مي تواند نشان داده شود ولي فقط در ) ر يا پارسنگ خودكارصف(

  . صورتي كه وضعيت درست صفر قبالً به طور خودكار وارسي شده باشد

  الزامات فني براي دستگاه هاي الكترونيكي -7
-نيمستگاه با نشان دهي خودكار و الزامات فني براي د« 6و بند » الزامات اندازه شناختي« 5عالوه بر بند 

  . زير انطباق داشته باشد، دستگاه الكترونيكي بايد با الزام هاي »خودكار

  الزامات كلي  7-1

  :بايد چنان طراحي و ساخته شود كه اگر در معرض اختالل هايي قرار گيرد دستگاه الكترونيكي 1- 1- 7
  يا اشتباهات معني دار رخ ندهد،) الف
با پيام هاي اشتباه معني دار نبايستي نشاندهي . و بر اساس آن عمل شودني دار آشكار شده اشتباهات مع) ب

  ديگري كه در نمايشگر ايجاد مي شود، اشتباهي گرفته شود،

  . يا كوچكتر مجاز است e، اشتباهي برابر بدون توجه به مقدار خطاي نشاندهي -يادآوري

بايد همواره براي كاربرد در نظر  1- 1-7،  9- 5،  8-5،  6- 5،  5-5الزام هاي مذكور در بند هاي  2- 1- 7
  .گرفته شده براي دستگاه، برآورده شود

 شود قبول 4-7هاي مشخص شده در بند  ها و آزمون اگر يك نوع دستگاه الكترونيكي در امتحان 3- 1- 7
   .انطباق دارد 2- 3- 7و  2-1-7و  1- 1-7هاي بند هاي چنين استنباط مي شود كه با الزام 

  :به طور جداگانه در موارد زير اعمال شودممكن است  1- 1-7الزامات بند  4- 1- 7
  كه موجب اشتباه معني دار شود؛ يبراي هر علت منفرد -
  .ي دستگاه الكترونيكي براي هر قطعه -

  . ب با سازنده است 1-1- 7الف و الزام  1-1- 7اختيار انتخاب بين الزام 

  دار اقدام بر اساس اشتباه معني  7-2
يا شنيدني ي قابل ديدن  دستگاه بايد به طور خودكار نشانهداري آشكار سازي مي شود  وقتي اشتباه معني

  . ادامه داشته باشد ،ايجاد كند كه تا زمان اقدام كاربر يا از بين رفتن اشتباه

  الزام هاي فني  7-3
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ي عالمت هاي مربوط به  هد كه همهتا نشان د فرآيند خاصي بايد اجرا شود، )نشاندهي(با روشن شدن 1- 3- 7
گري اين امر براي نشان. نشان داده شودكاربر، به مدت كافي ، براي نظارت وضعيت فعال و غير فعال نشانگر

، نمايشگر ماتريسي، كاربرد  صفحه نمايش ، نمايشگرسگمنت شده كه خرابي آن آشكار است، مانند نمايشگر
  . ندارد

در حد باالي درصد را  85ه الكترونيكي بايد با الزام هاي رطوبت نسبي دستگا 9-5عالوه بر بند 2- 3- 7
باشد، از يك گرم كم تر  eاگر  IIو رده ي  Iاين مورد براي دستگاه هاي رده ي . ، برآورده سازدي دماگستره

  . كاربرد ندارد

كه در بند  پهنهداري بايد تحت آزمون پاي Iدستگاه هاي الكترونيكي، به استثناي دستگاه هاي رده ي  3- 3- 7
ود و خطا در نزديكي بيشينه ظرفيت نبايد از بيشينه خطاي مجاز، بيشتر ش. مشخص شده، قرار گيرند 4- 4- 7

ي بررسي يا نصف  هاي بدست آمده براي هر اندازه گيري نبايد از نصف زينه همچنين قدر مطلق اختالف خطا
  . است، بيشتر شودي خطاي مجاز، هر كدام كه بزرگ تر  قدر مطلق بيشينه

قرار مي گيرد يا  3- 4- 7وقتي دستگاه الكترونيكي در معرض اختالل هاي مشخص شده در بند  4- 3- 7
بيشتر شود يا اين  eنبايد از ) خطاي ذاتي(و حالت بدون اختالل اختالف بين نشاندهي وزن با وجود اختالل 

  . ر اقدام شودكه دستگاه بايد آن را آشكار كرده و بر اساس اشتباه معني دا

  . در زمان گرم شدن دستگاه الكترونيكي، نشاندهي يا انتقال نتايج توزين نبايد صورت گيرد 5- 3- 7

كه تزويج آن را به هر وسيله ي جانبي يا يك دستگاه الكترونيكي مي تواند به واسطي مجهز باشد كه  6- 3- 7
  .دستگاه هاي ديگر ميسر كند

آن تا حد غير قابل هاي اندازه شناختي دستگاه و داده هاي اندازه گيري وظيفه كه  واسطه نبايد اجازه دهد
ي ديگر يا اختالالت وارده به واسط،  شده متصلدستگاه  ،)ها براي مثال رايانه(قبول تحت تأثير وسايل جانبي 

  . قرار گيرد

  .را برآورده كند 6بند هايي كه از طريق يك واسط راه اندازي يا انجام مي شود بايد الزامات و شرايط  وظيفه

ها بين يك دستگاه و وسايل جانبي يا  داده، برقي و منطقي در محل تبادل ي خواص مكانيكي يك واسط شامل همه -يادآوري
  . شود هاي ديگر مي دستگاه

 اندهايي كه براي موارد زير منظور شده ها يا داده به دستگاه از طريق واسط، دستورالعملوارد شدن  6-1- 3- 7
  امكان پذير نباشد  نبايد براي آنها مساعد است يا
 ي توزين اشتباه گرفت، توان آنها را با نتيجه و مياي كه كامالً تعريف شده نيستند  هاي نمايشي داده 

  ،دست بردن در نتايج توزين نمايش داده شده، پردازش شده يا ذخيره شده 
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 براي  واسطي از قبيل صدور دستور از طريق هاي تنظيم به جز در موارد تنظيم دستگاه يا تغيير ضريب
يا بكار گرفتن اي كه در داخل دستگاه گنجانده شده  روند تنظيم با بكار گيري وسيله ي تنظيم بهينهاجراي 

 Iي  م استاندارد خارجي در دستگاه ردهوزنه ي استاندارد يا جر

 شوند ش داده مينماي فروش مستقيم به عموم اي كه در هاي اوليهاري در نشاندهيكدست. 

نمي تواند انجام يا  1- 6-3-7وظيفه هاي ذكر شده در بند امنيت واسطي كه از طريق آن  تأمين 6-2- 3- 7
  . تأمين شود  4-2-1- 6ولي امنيت واسط هاي ديگر بايد مطابق بند . الزم نيستراه اندازي شود

مي شود بايد داده هاي مربوط به  تحت الزامات اين استاندارد وصلواسطي كه به وسيله ي جانبي  6-3- 3- 7
  . را چنان انتقال دهد كه وسيله جانبي بتواند آن الزامات را برآورده كندنشاندهي هاي اوليه 

  آزمون هاي عملكردي و پايداري بهينه  7-4

  مالحظات آزمون  7-4-1
د يا نباشند بايد به خواه به كنترل اشتباه معني دار مجهز باشن دستهاز يك  ي دستكاه هاي الكترونيكي همه

  . روش يكسان مورد آزمون عملكرد قرار گيرند

  حالت دستگاه مورد آزمون 7-4-2
برداري عادي يا  اند و در وضعيت بهره برداري هاي عملكرد بايد روي تجهيزاتي كه كامالً قابل بهره آزمون

غير از پيكره بندي عادي وصل  اي اگر دستگاه با پيكره بندي. وضعيتي حتي االمكان نزديك به آن انجام شود
شده باشد، روش اجرايي اتصال بايد مورد توافق مقام تصويب كننده و متقاضي قرار گرفته و در مدرك آزمون 

  . قيد شود

را به تجهيزات خارجي ميسر كند، دستگاه بايد آن  اتصالبه واسطي مجهز باشد كه  اگر دستگاه الكترونيكي 
به دستگاه آزمون مشخص شده ، همانطور كه در روش اجرايي 4- 3- و ب 3-3-، ب 2-3-بطي آزمون هاي 

  . خارجي متصل باشد

  آزمون هاي عملكرد 7-4-3
  . انجام شوند 3-و ب 2-آزمون هاي عملكرد بايد مطابق بند هاي ب

  هاي عملكردآزمون-10جدول 
  ويژگي مورد آزمون آزمون

 عامل تأثير گذار  دماي ساكن
 عامل تأثير گذار  ايدارگرماي مرطوب ، حالت پ

  عامل تأثير گذار  تغييرات ولتاژ
 اختالل  ACافت ها و قطعي هاي كوتاه  ولتاژ شبكه ي برق 

 اختالل  )گذرا ها(هارگبار
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 اختالل  تخليه ي الكترواستاتيك
 اختالل  )اگر كاربرد داشته باشد(ضربه 

 اختالل  مصونيت به ميدان الكترومغناطيسي منتشر شده
 اختالل  ه ميدان هاي فركانس راديويي هدايت شده با هادي مصونيت ب

 اختالل  اي تعذيه مي شوند ي جادهي نقليهخاص براي دستگاهي كه از منبع تغذيه ي وسيله EMCالزامات 
 
   پهنهآزمون پايداري  7-4-4

  . انجام شود 4-بايد مطابق ب پهنهآزمون پايداري 

  . الكترونيكي اي كه با نرم افزار كنترل مي شوندبراي وسيله هاي  تكميليالزامات  7-5
تواند مي كه با نرم افزار كنترل مي شوند و دستگاه هاي اندازه گيري ها الزامات كلي بيشتر و توصيه در مورد وسيله -يادآوري

  . ،  موجود باشدOIMLدر نشريات ديگر 

  وسيله هاي با نرم افزار تعبيه شده  7-5-1
يا اظهار كند كه نرم افزار در ماجول هاي با نرم افزار تعبيه شده، سازنده بايد توصيف  در مورد دستگاه ها و

دستگاه يا ماجول تعبيه شده است يعني نرم افزار در يك سخت افزار ثابت و محيط نرم افزار به كار برده شده 
را تغيير داد يا به آن يا تصديق از طريق رابط يا به شيوه اي ديگر آن /وو نمي توان پس از تأمين امنيت 

  :زير را هم ارائه كندالزام شده سازنده بايد مستندات  2-1- 2- 9عالوه بر مستنداتي كه در بند . انتقال داد
 وظيفه هاي مرتبط قانوني  توصيفي از 

  به وظيفه هاي مرتبط قانوني منتسب مي شود شناسايي نرم افزار كه به وضوح 

  پيش بيني شده بر دست اندازي تشهادكه براي اقدامات تأمين امنيت. 

 .فهرست شود OIMLشناسايي نرم افزار بايد توسط دستگاه ارائه شود و در گواهي 

  راه حل قابل قبول
  :شناسايي نرم افزار در مد كاري عادي به صورت هاي زير فراهم مي شود

 فيزيكي يا نرم، دكمه، يا كليد،عمليات كامالً شناخته شده ي يك كليد 

 و غيره اي كه به طور مداوم نمايش داده مي شود) چك سام(يا جمع كنترلي سخه شماره ي ن . 

نرم افزار فعلي در مقابله با  شناساييدر هر دو مورد با دستورالعمل هاي روشني در مورد چگونگي وارسي 
كه بر روي دستگاه عالمت گذاري شده يا به ) فهرست شده OIMLآن طور كه در گواهي (شماره ي مبنا 

  . وسيله آن نمايش داده مي شود

و دستگاه هاي ديگر، وسيله ها، ماجول ها و  PCاجزاء ، دستگاه هاي داراي كامپيوتر هاي شخصي 7-5-2
  اجزاء قابل برنامه ريزي يا قابل بارگذاري با نرم افزار قانوني مرتبط

توان به  را مييزي يا قابل بارگذاري وسيله ها با نرم افزار قابل برنامه ر/و ديگر دستگاه هاهاي شخصي  كامپيوتر
هاي جانبي و غيره در صورتي به كاربرد كه ي داده، وسيله  هاي ذخيره نشان دهنده، ترمينال، وسيلهعنوان 

  .الزامات زير را برآورده كنند



90 

و اجرا و غيره بر  يا ماجول گذارينرم افزار قابل باربا اگر چه اين وسيله ها مي توانند دستگاه هاي توزين كامل  -يادآوري
 1-5-7اگر شرايط نرم افزار تعبيه شده مطابق با بند . ناميده مي شوند PC باشند، در موارد زير آنها به طور ساده  PCي  پايه

  . گرفته مي شود PCنباشد، به عنوان 

  الزامات سخت افزار  1- 7-5-2
مرتبط با اندازه شناختي را در بر آنالوگ ) اجزاء(به كامپيوترهاي شخصي به عنوان ماجول هايي كه جزء

  . مراجعه كنيد 11جدول  2و  1برخورد شود، به مقوله هاي ) نشان دهنده(گيرند بايد مطابق پيوست پ  مي
كنند و فاقد اجزاء آنالوگ مرتبط با اندازه  هاي شخصي كه به عنوان ماجول ديجيتال خاص عمل مي رايانهبه 

ي خريد به كاربرده هاي حسابگر قيمت نقطهها يا به عنوان وسيلهمينالبه طور مثال به صورت تر(اندشناختي
  . برخورد شود 11جدول  4و  3بايد مطابق مقوله ) شوندمي
 5شوند بايد مطابق مقوله هاي شخصي كه به عنوان ماجول وسايل جانبي ديجيتال استفاده مي رايانهبه 

  . برخورد شود 11جدول 
كند كه بايد براي اجزاء آنالوگ و اي را مشخص ميچگونگي مستند سازيبه تفصيل همچنين  11جدول 

ها، برد مادر، محفظه و توصيف منبع تغذيه، نوع واسطه(ي جداگانه شخصي وابسته به مقوله رايانهديجيتال 
  . ارائه شود) غيره

  شوندوسايل جانبي به كار برده مياي كه به عنوان ماجول يا هاي شخصي رايانهها و مستندات الزم براي آزمون -11جدول
  مالحظات  مستندات  آزمون هاي ضرورري  مقوله

    اجزاء سخت افزاري    توصيف  شماره

1  

كامپيوتر شخصي به عنوان ماجول،
نشاندهي اوليه در مانيتور، كامپيوتر 

شخصي اجزاء آنالوگ مرتبط با اندازه 
را در بر ) ADC(شناختي را در 

چاپي  گيرد كه در شيار مدارمي
نصب شده و شيلد نشده 

، منبع تغذيه براي )ي بازوسيله(است
ADC  در كامپيوتر شخصي يا

  سيستم باس كامپيوتر

ADCو كامپيوتر شخصي به
عنوان واحد مورد آزمون قرار 

  گيرند مي
آزمون به عنوان نشان دهنده *

  مطابق پيوست پ
بندي الگو بايد حداكثر پيكره* 

ف بيشترين مصر(پذيرامكان
  مجهز باشد) برق

ADC: 2- 1- 2- 9مانند بند
دياگرام مدار، چيدمان، توصيف (

  ) ها و غيره
PC  : 2- 1- 2- 9مانند بند 

، نوع محفظه، PCسازنده، نوع (
ها و ها وسيلهي انواع ماجولهمه

اجزاء الكترونيكي از جمله منبع 
- ها، دستورالعملتغذيه، برگ داده

    )ها و غيره

كان پذير ام ADCبر  PCتأثير 
دما، تداخل امواج (است

  ))EMC(الكترومغناطيسي و 

2  

PC دهيبه عنوان ماجول، نشان
ي دربرگيرنده PCاوليه در مانيتور، 

ADC  است وليADC  نصب
ي شيلد شده داخل داراي محفظه

، منبه تغذيه براي )بستهوسيله(است
ADC  ازPC  است ولي نه از طريق

 PCسيستم باس 

ADCوPCوان واحدبه عن
  آزمون مي شوند 

دهنده ها براي نشانآزمون*
  مطابق پيوست پ

-الگو بايد به حداكثر پيكره*

بيشترين (بندي امكان پذير 
  مجهز باشد   ) مصرف برق

ADC 2- 1-2- 9مانند بند 
هاي مدار، چيدمان، دياگرام(

  )ها و غيرهتوصيف
PC :ي منبع تغذيه مانند وسيله
وع، برگ سازنده، ن( 2-1- 2-9بند 
ساير قسمت ها فقط ) هاداده

شرح كلي يا اطالعات ضروري 
مربوط به شكل محفظه، برد مادر، 

هاي درايو RAMنوع پروسوور، 
فالپي و هارد ديسك، كنترلرها 

  واسط، مانيتور، صفحه كليد

از طريق منبع  ADCبر  PCتأثير 
) EMLدما (تغذيه امكان پذير است 

تند مهم نيس PCتأثيرهاي ديگر از 
در ) PC(جديد EMLهاي آزمون

ي منبع صورتي ضروري است كه وسيله
  .   تغذيه تعويض شده باشد

3 PC به عنوان ماجول كامالً ديجيتال:ADC:ها براي نشانآزمون -ADC :فقط (تأثير   2ي همانند مقولهEMC (ي از طريق وسيله
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  مالحظات  مستندات  آزمون هاي ضرورري  مقوله

    اجزاء سخت افزاري    توصيف  شماره

ADCدهي اوليه در مانيتورنشان

ي جداگانه خارج از ددر يك محفظه
PC ي منبع تغذيه براي وسيله

ADC  از طريقPC    

مطابق پيوست پ بادهدهن
براي  PCاستفاده از مكانيسم 

  دهي اوليهنشان
PC  : 2-10-4مطابق بند   

PC:تغذيه مانند ي منبع وسيله
ها، مانند  تسم، ساير ق2ي مقوله
   4ي مقوله

 ADCبر روي  PCي منبع تغذيه
 PCتأثيرهاي ديگر از . پذير استامكان

  .  پذير نيست و يا مهم نيستيا امكان

4  

PC به عنوان ماجول كامالً ديجيتال
نشاندهي اوليه بر روي مانيتور 

ADC  خارجPC  ي ظهفحمدر يك
ي ي منبع تغذيهجداگانه با وسيله

    اختصاصي

ADC:3يمانند مقوله 
PC  :3ي مانند مقوله  

ADC :2ي مانند مقوله  
PC  : فقط شرح كلي يا اطالعات

مربوط به ضروري به طور مثال 
به  دازندهنوع برد مادر، پر

RAMهاي فالپي و ، درايو
، برد هاي كنترلر، سخت ديسك

ها، مانيتور، كنترلر ويديو، واسط
  صفحه كليد

 ADCبر  PCاز ) EMCا ي(تأثيرات
  . امكان پذير نمي باشد

5  PC ي جانبي كامالًبه عنوان وسيله
  ديجيتال 

PC:3-10-4مطابق بند PC:4ي مانند مقوله     

  شخصي  رايانه=  PC -يادآوري
    ADC  =مراجعه كنيد 1به شكل (آنالوگ مرتبط، از جمله مبدل آنالوگ به ديجيتال ) اجزاء(جزء(  
    EMC  =سازگاري الكترومغناطيسي  

  نرم افزار  ياه الزام 2- 7-5-2
گيري و داده هاي اندازه ،گيريهاي اندازهيعني نرم افزاري كه براي ويژگي PCنرم افزار مرتبط قانوني يك 

اند، به عنوان يك قسمت اصلي دستگاه پارامترهاي مهم اندازه شناختي ذخيره شده يا انتقال يافته حياتي
را برآورده نرم افزار مرتبط قانوني بايد الزامات زير . توزين محسوب شده و بايد مطابق پيوست چ امتحان شود

  . كند
شاهد بر . نرم افزار مرتبط قانوني بايد به كفايت در برابر تغييرات تصادفي يا عمدي حفاظت شده باشد - الف

دست يازي مانند تغيير دادن، انتقال يا حذف نرم افزار مرتبط قانوني بايد تا بررسي بعدي يا بازرسي هم تراز، 
  . موجود باشد

  :ند كهنين داللت دارچاين الزامات 
كه حفاظت در برابر تغييرات عمدي در مورد ابزار هاي نرم افزاري ويژه موضوع اين الزامات نيست چون اين 

به طور معمول مي توان فرض كرد كه نفوذ به پارامترهاي و . شودكار به عنوان اقدام جزئي در نظر گرفته مي
ي تا جايي كه آنها به متغيرهاي پردازش شده داده هاي نرم افزار مرتبط قانوني و به طور اختصاصي مقادير

به هر حال اگر . پذير نيستشوند امكانكند، پردازش مياي كه اين الزامات را برآورده ميي برنامهوسيله
پارامترهاي و داده هاي مرتبط قانوني به ويژه مقادير متغير هاي نهايي كه براي كاربرد به خارج قسمت هاي 

افزار نرم. را برآورده كنند 3- 6-3- 6شوند بايد تأمين امنيت شوند تا الزامات بند  حفاظت شده منتقل مي
- مرتبط قانوني با داده ها، پارامترها و مقادير متغير و غيره در صورتي به كفايت حفاظت شده محسوب مي
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متن به عنوان يرايشگر ي انواع ودر حال حاضر همه. شوند كه نتوان آنها را با ابزار نرم افزاري معمول تغيير داد
  . شوندابزار نرم افزاري معمولي در نظر گرفته مي

  راه حل قابل قبول 
حداقل يك جمع (كه ماشين نرم افزار مرتبط قانوني  1ي خودكار جمع كنترليشروع برنامه، محاسبهاز پس 

. ، انجام شوددهي اين نتيجه با مقدار ثابت ذخيره شو مقايسه) مخفي چند اسميبا يك  CRC-16كنترلي 
  . برنامه ادامه پيدا نكنداگر كد  ماشين تحريف نشده باشد 

توزين انجام دهد، ) وظايف(در صورتي نرم افزار همراهي باشد كه وظيفه هاي ديگر را عالوه بر وظيفه ) ب
رم افزار همراه تحت تأثير اين نغير قابل قبولي بايد قابل شناسايي بوده و نبايد به طور افزار مرتبط قانوني نرم

  . قرار گيرد

  : كند كه اين الزام چنين داللت مي
به اين معنا كه تبادل اطالعات از طريق واسط نرم . نرم افزار همراه از نرم افزار مرتبط قانوني جدا شده است

  : واسط نرم افزاري در صورتي محافظ محسوب مي شود كه. افزاري انجام مي شود
 وظيفه ها، داده هاي تعريف شده و مجاز را بتوان از طريق اين واسط برابر بند افقط مجموعه اي از پارامتره ،
 تغيير داد و  1- 3-6- 6

 اتصال ديگري اطالعات مبادله كند هيچ قسمتي نتواند از طريق. 

دور زدن واسط يك اقدام جزئي محسوب . افزاري بخشي از نرم افزار مرتبط قانوني استهاي نرم واسط
  . شود مي

  ل قابل قبول راه ح
اي كه از طريق واسط محافظ بين نرم افزار مرتبط قانوني و  ها و غيره ها، داده ها، فرمان ي وظيفه تعريف همه

ي وظيفه ها، وارسي اينكه آيا همه. ي نرم افزار و يا قسمت هاي سخت افزارهاي متصل مبادله مي شودهمه
  . فرمان ها و داده ها مجاز مي باشند

اين شناسايي بايد به . مرتبط قانوني بايد به همين عنوان شناسايي شده و تأمين امنيت شود نرم افزار) پ
  . ي كنترل يا بازرسي هاي اندازه شناختي، تدارك ديده شودراحتي با وسيله

  : اين الزام چنين داللت مي كند كه
هاي انداز راه، 2هاي ويدئوندازا راهنيازي نيست كه سيستم عامل يا نرم افزار استاندارد كمكي همسان مانند 

  . در اين شناسايي نرم افزار، گنجانده شوندهاي ديسك سخت انداز راهچاپگر، 

                                                 
1 -chechsam  
2 -video driver 
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  راه حل قابل قبول 
ي جمع كنترلي براي كد ماشين نرم افزار مرتبط قانوني در زمان اجرا و نمايش بر روي راهنماي  محاسبه
تبط قانوني است و مي توان آن را با جمع كنترلي كه در اين جمع كنترلي نماينده ي نرم افزار مر. 1فرمان

  . تصويب نوع تعريف شده، مقايسه كرد

ارائه شده مستند سازي خاص نرم افزار بايد موارد زير را  2-1- 2- 9اي كه در بند عالوه بر مستند سازي) ت
  : شامل شود

  نوع شبكه اگر در راهنماي بهره )ها(رايانهتوصيفي از سخت افزار سيستم به طور مثال نموداري بلوكي، نوع ،
 )مراجعه كنيد 11به جدول (برداري توصيف نشده باشند

  هاي الزم انداز راهبراي نرم افزار مرتبط قانوني به طور مثال سيستم بهره برداري، توصيفي از محيط نرم افزار
 .و غيره

 مندي دستگاه  نوني كليدهايي كه وظيفهمرتبط قا هاي نرم افزار مرتبط قانوني، پارامترهاي توصيفي از وظيفه
 ي اعالن كامل بودن اين توصيف را تأمين مي كند از جمله

 ي قيمت، گرد كردنبه طور مثال، تعادل پايدار، محاسبه(گيري توصيفي از الگوريتم هاي مرتبط اندازه( 

 هاي مرتبط2ها و گفتگوتوصيفي از منو 

  به طور مثال جمع كنترلي،  امضاء، پيگيري مميزي(اقدامات امنيتي( 

 تواند  ييي كه م )شامل توصيف مختصري از هر فرمان و پارامتر(ي كامل از فرمان ها و پارامترها مجموعه
دن بين نرم افزار مرتبط قانوني و نرم افزار همراه از طريق نرم افزاري محافظ مبادله شود شامل اعالن كامل بو

 .فهرست

  شناسايي نرم افزار براي نرم افزار مرتبط قانوني 

  اگر دستگاه بارگذاري نرم افزار را از طريق مودم يا اينترنت ممكن مي سازد، توصيف مفصلي از روش
 تغييرات تصادفي يا عمدي  ربارگذاري و اقدامات امنيتي در براب

  اقداماتي كه بايد توصيفي از : ينترنت ممكن نمي سازداز طريق مودم يا ارا بارگذاري نرم افزار اگر دستگاه
 بارگذاري غير قابل قبول نرم افزار مرتبط قانوني انجام شوداز براي جلوگيري 

  توصيفي از مجموعه هاي داده و  ،ها ل دراز مدت داده ها از طريق شبكهذخيره سازه يا انتقادر مورد
 .اقدامات حفاظتي

 (DSD)وسايل ذخيره داده ها  7-5-3

اي وجود داشته باشد كه در دستگاه گنجانده شده باشد يا به عنوان نرم افزار قسمتي از در صورتي كه وسيله
به هاي توزين ي دراز مدت دادهدستگاه باشد يا از خارج به دستگاه متصل شده باشد يعني به مقصود ذخيره

  . الزامات تكميلي زير كاربرد دارد) 2- 2-8-6(كار گرفته شود 

                                                 
1 -manual command 
2 - dialogue  
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7 -5 -3-1 DSD اي داشته باشد كه براي مقصود موردنظر كافي باشدبايد ظرفيت ذخيره.  

مسئوليت اين كه دستگاه . ي كاربرد اين استاندارد قرار نداردتنظيم حداقل مدت نگهداري براي اطالعات، در دامنه -يادآوري
امتحان نوع . با صاحب دستگاه استهايش باشد  داراي ظرفيت كافي براي ذخيره داده ها براي برآورده كردن الزامات فعاليت

ها در و شيوه هاي كافي براي جلوگيري از تلفات دادهاند كند كه داده به صورت صحيحي ذخيره و بازيابي شدهفقط وارسي مي
  . ظرفيت قبل از مدت زمان پيش بيني شده پر شود، وجود داشته باشد صورتي كه

يره شده بايد شامل همه ي اطالعات مربوط ضروري براي فراخوان ذخداده هاي مرتبط قانوني  3-2- 5- 7
  . توزين قبلي باشد

  : عبارتند از) مراجعه كنيد 1-8- 3 بند به(داده هاي مرتبط قانوني  -يادآوري
 در صورت داشتن كاربرد متمايز پارسنگ و پارسنگ از پيش تعيين شده(و مقادير پارسنگ  مقادير ناخالص و خالص ( 

 اعشاري) هاي(عالمت 

 مي تواند كدگذاري شده باشد(گيري ي  اندازه)ها(يكا ( 

 ي ذخيره شدهشماره ي شناسايي داده 

 اندي داده وصل شدهي ذخيرهي شناسايي دستگاه يا بارگير در صورتي كه دستگاه ها يا بارگيرهاي مختلفي به وسيلهشماره 

  شده  يا امضاي ديگري از داده هاي ذخيره) چك سام(جمع كنترلي 

  . داده هاي قانوني مرتبط بايد به قدر كافي در برابر تغييرات تصادفي يا عمدي حفاظت شده باشند 3-3- 5- 7

  مثالي از راه حل قابل قبول 
  . محسوب مي شودساده براي حفاظت در برابر تغييرات تصادفي طي انتقال، كافي  1يك بيت توازن) الف
اي كه با نرم افزار كنترل مي شود با استفاده خارجيي در يك وسيلهي داده ها مي تواند ي ذخيرهوسيله) ب

رم افزار مربوط بايد الزامات در اين حالت ن. به عنوان محيط ذخيره، واقعيت يابد PCاز ديسك سخت يك 
 اگر داده هاي ذخيره شده رمزبندي شده يا با امضايي تأمين. را برآورده كند 2- 2-5-6مندرج در بند  افزارنرم

براي حفاظت در ) چند اسم مخفيبا  CRC-16حداقل دو بايت به طور مثال جمع كنترلي (امنيت شده باشد
  .برابر تغييرات عمدي، كافي محسوب خواهد شد

داده هاي مرتبط قانوني بايد توان شناسايي شدن و نمايش دداده شدن را داشته باشد به صورتي  3-4- 5- 7
در  .ي رسمي ثبت شوديد براي استفاده هاي بعدي در محيط معاملهشناسايي با) شماره هاي(كه شماره 

  . بايد چاپ شود) ها(صورت چاپگيري، شماره

  مثالي از راه حل قابل قبول 
 يشناسايي مي تواند به صورت شماره هاي پي در پي يا به عنوان تاريخ و زمان جداگانه

)mm:dd:hh:mm:ss (معامله، واقعيت يابد .  

  . هاي مرتبط قانوني بايد به طور خودكار ذخيره شودداده  3-5- 5- 7
                                                 
1- Parity check   
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به هر حال ذخيره . ي ذخيره كننده نبايد به تصميم پرسنل بهره برداري، وابسته باشداين الزام يعني اينكه وظيفه -يادآوري
  . كه براي معامله استفاده نمي شوند، پذيرفته مي شودنشدن توزين هاي مياني 

اي كه بايد در وسيله. ذخيره شد كه بايد با شناسايي تصديق شوندمرتبط قانوني هاي مجموعه داده 3-6- 5- 7
  . گيرد، نمايش يا چاپ شود ر ميمورد كنترل قانوني قرا

7 -5 -3-7 DSD  به عنوان يك خصيصه گزينه، يا پارامتر در صورتي بايد در گواهي هايOIML  شناسايي
  . قسمتي از دستگاه را تشكيل مي دهد ،افزار شود كه در دستگاه گنجانده شده يا به عنوان نرم

  فني براي دستگاه با نشاندهي غير خودكار الزام هاي  -8
اين بند براي . مطابقت داشته باشد 6و  5دستگاه با نشاندهي غير خودكار بايد تا جايي كه كاربرد دارد، با بند 

  . كند، ضوابط تكميلي ارائه مي5بعضي از الزام هاي بند 

و راه ، حاوي 5مانند بعضي از الزامات بند  2-7اجباري هستند، ضوابط بند  1-7ي كه ضوابط بند در حال
  . هاي قابل قبول، مي باشند حل

 3- 7براي بعضي از دستگاه هاي ساده كه ممكن است مستقيماً براي بررسي اوليه ارائه شوند، ضوابطي در بند 
  . ارائه شده است 9- 7تا 

  : تند از دستگاه هاي ساده عبار
1و دستگاه هاي با نسبت بازوي مساوي و ي با ددستگاه هاي ساده -

10
1     

      2ساده با وزنه هاي لغزندهباسكول هاي انقپ -
   3ترازوهاي مرغي و روبروال -
  4دستگاه هاي با كفه تغيير نسبت -
         5سترسهاي لغزنده قابل دبا وزنه شاهين دستيدستگاه نوع  -

  ي حساسيتكمينه 8-1
، در زمان موازنه ي mg1ولي نه كمتر از سرباري معادل قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز براي بار اعمال شده، 

  : ماندگار جزء نشاندهي بايد به صورت زير باشدجايي جابه. دستگاه بايد روي آن قرار داده شود
   IIو  Iي براي دستگاه رده mm1حداقل  -
   kg30  Max با IIIIو  IIIي براي دستگاه رده mm2حداقل  -
     kg30 > Maxبا   IIIIو  IIIي براي دستگاه رده mm5حداقل  -

                                                 
1 - simple equal arm and 1/10 ratio beams  
2 - simple steelyards with sliding poises  
3 - Roberval and Béranger instruments   
4 - instruments with ratio platforms  
5 - instruments of the steelyard type with accessible sliding poises  
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  . ي آرام گذاشته  شودي رواني، سربار بايد با ضربهدر آزمون حساسيت، براي حذف آثار آستانه

  وسايل نشاندهي راه حل هاي قابل قبول براي  8-2

  ضوابط كلي 1- 8-2

  جزء نشاندهي موازنه  1-1- 8-2
اي كه نسبت به جزء نشاندهي ديگر حركت مي كند، هر دو نشانه داراي براي دستگاهي با جزء نشاندهي

  . آنها از اين ضخامت بيشتر نيستضخامت يكسان بوده و فاصله بين 

  تأمين امنيت 1-2- 8-2
اين وسايل، ي رم هاي برداشتي و حفره هاي قابل تنظيم يا محفظهج، تأمين امنيت وزنه هاي لغزنده

  . پذير است امكان

  چاپ گيري  1-3- 8-2
اگر وسيله چاپ مي گيرد، چاپ فقط موقعي امكان پذير باشد كه وزنه هاي لغزنده يا ميله يا سيستم 

به استثناي . دي قرار گيرندانداز، هر كدام در وضعيتي متناظر با يك عدد صحيح از تقسيمات زينه بن وزنه
ي يا ميله هاي قابل دسترسي، كه چاپ فقط زماني امكان پذير است كه جزء نشاندهي هاي لغزندهوزنه

  . حداكثر با نيم زينه تفاوت در وضعيت مرجع قرار گرفته باشد

  ي لغزندهوزنه 2- 8-2

  شكل عالمت زينه  2-1- 8-2
. ي دستگاه است، عالمت زينه شامل خطوطي با ضخامت ثابت استي آنها زينه ي بررسدر ميله هايي كه زينه

  . در ساير ميله ها عالمت زينه به صورت شيار است

  ي بين زينه ها فاصله 2-2- 8-2
هاي  به طوري كه رواداري. ي كافي استنيست و طول به اندازه mm2كمتر از  ي هاي زينه فاصله بين عالمت

  . زينه بررسي را در نتايج توزين ايجاد نكند 2/0از معمول ماشين كاري، خطايي بيشتر 

  موانع ايستگاهي  2-3- 8-2
  . جايي وزنه هاي لغزنده و ميله هاي كوچك تر در حد قسمت مدرج ميله هاي بزرگ يا كوچك استجابه

  جزء نشانگر 2-4- 8-2
  . ي لغزنده يك جزء نشانگر فراهم شده استبراي هر وزنه
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  قابل دسترس  ي ي لغزندهوزنه 2-5- 8-2
  . ي لغزنده وجود نداردبه استثناي ميله هاي كوچك لغزنده، هيچ قسمت متحركي در وزنه

  . ي لغزنده حفره اي وجود ندارد كه بتواند به طور تصادفي اجسام خارجي را در خود نگه داردروي وزنه

  . تأمين امنيت قسمت هاي جدا شدني امكان پذير است

 . ده و ميله هاي كوچك تالش معيني را مي طلبدجايي وزنه هاي لغزنجابه

 شناختي هاي كنترل شده اندازه دهي بوسيله استفاده از وزنه نشان- 3- 8-2

  .عدد يا صفر است  kكه ، باشد ميk10 به شكلنسبت كاهش 

است، ارتفاع لبه برآمده كفه بارگير نبايد بيش از يك دهم  براي فروش مستقيم به عموم ي كهدستگاه در
  .بيشتر باشد mm25و در هر صورت نبايد از . گترين بعد كفه باشدبزر

  شرايط ساخت 8-3
  جزء نشاندهي موازنه  8-3-1

دستگاه بايد به دو شاخص متحرك يا يك جزء نشاندهي متحرك و يك عالمت ثابت براي داده مجهز باشد 
  . ي مرجع را نشان مي دهدكه وضعيت جداگانه آنها ووضعيت موازنه

اند اين شاخص ها و عالئم اي كه براي فروش مستقيم به عموم طراحي شده IIIIو  IIIي اه هاي ردهدر دستگ
  . ي موازنه را در طرف ديگر دستگاه، ميسر كندزينه بايد مشاهده

  1ها و پشت بندها كتكاردك ها، بالش 8-3-2
  نوع اتصال  1- 8-3-2

  . ك ها لوال شوندتيد بر بالشاهرم ها بايد فقط به كاردك مجهز باشند، كاردك ها با

  .ك بايد يك خط راست باشدتخط تماس بين كاردك و بالش

  . ي كاردك لوال شوندشاهين ها بايد بر لبه

  كاردك ها 2- 8-3-2
. كاردك ها بايد طوري با اهرم ها جفت و جور شوند كه تغييرناپذيري نسبت بازوهاي اهرم ، تضمين شود

  . لحيم كاري كردكاردك ها را نبايد جوشكاري يا 

  .لبه هاي كاردك هاي يك اهرم بايد عمالً موازي بوده و در يك صفحه قرار گيرند

                                                 
1 - Knives, bearings and friction plates 
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  ك ها تبالش 3- 8-3-2
  . ي خود جوشكاري يا لحيم كاري شوندگاه ها يا نگهدارنده ك ها نبايد  به تكيهتبالش

پايه يا قرارگاه امكان پذير بايد در تمام جهات روي  1ي نسبت و شاهين دستينوسان بالشك دستگاه با كفه
  . وسايل مهار كننده بايد مانع جدا شدن قسمت هاي مفصل دار شوند. باشد

  صفحه پشت بندها 4- 8-3-2
نقطه اي باشد  بايد پشت بندتماس بين كاردك و . كاردك ها بايد توسط پشت بندها محدود شود طولي بازي

  .گيردقرار ) ها(ك تتماس بين كاردك و بالش) هاي(و روي امتداد خط 
 اين صفحه بايد بر خط تماس بين كاردك و و دهداي را شكل  بند در نقطه تماس با كاردك بايد صفحه پشت
   . ها جوش داده شوند ها يا نگهدارنده كتبالشاين صفحه ها نبايدبه . باشد ك عمودتبالش

  سختي  8-3-3
  .باشد Rockwell C 58ها حداقل بايد  هگوشوارو  بندها  پشتها،  كتقسمت تماس كاردك ها، بالش سختي

  محافظ پوشش 8-3-4
است پوشش محافظ بكار رود بشرطي كه  ممكنشده هستند  مفصلقسمت هايي كه در تماس با اجزاء  براي

  .نشوداين پوشش موجب تغيير خواص اندازه شناختي 

  پارسنگ وسايل 8-3-5
  .باشدمجهز  پارسنگنبايد به وسيله  هيچ دستگاه

  مساوي بازوي با ساده ينشاه 8-4

  ها شاهين تقارن 1- 8-4
موازنه شاهين بايد با كفه ها يا بدون آنها . باشد عرضيبايد داراي دو صفحه تقارن در راستاي طولي و  شاهين

تعويض  با هم كه ممكن است بخوبي در هر دو انتهاي شاهين بكار روند بايد ايقسمت هاي جدا شونده . شود
  .ساوي باشندم جرمپذير و داراي 

  صفركن2- 8-4
در زير يكي از كفه  محفظهاين وسيله بايد يك  باشدوسيله صفر كن مجهز  به IIII يا IIIيك دستگاه رده  اگر

  .بايد تأمين امنيت شوداين محفظه . ها باشد

                                                 
1 - Steel yard 
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   نسبت با ساده شاهين 8-5

  نسبت نشاندهي 8-5-1
1 بايد بطور خوانا و دائمي روي شاهين بشكل نسبت

  .داده شود نشان 1:10 يا  10

  شاهين تقارن 8-5-2
  .بايد داراي صفحه تقارن طولي باشد شاهين

  صفركن 8-5-3
  .اعمال مي شود 2- 4-7بند  ضوابط

  )شاهين دستي ( لغزنده وزنه با ساده دستگاه 8-6

  كليات 8-6-1

  بندي زينه هاي نشانه 8-6-1-1
  .سطح ميله مدرج باشد ياايي روي لبه خطوط يا شياره زينههاي  نشانه

  .مي باشد mm 4و بين خطوط  mm2بين شيارها  زينهفاصله طولي  كمترين

  ها گاه تكيه8-6-1-2
  .شود بيشتر kg / mm 10بر واحد طول، روي كاردك ها نبايد از  بار

  .كاردك باشد بزرگترين بعد سطح مقطع برابر 5/1سوراخ هاي دايره اي شكل بالشك ها حداقل بايد  قطر

  موازنه نشانگر جزء8-6-1-3
1 نبايد از دستگاهتكيه گاه كاردك ي  از لبه موازنهجزء نشانگر  طول

قسمت مدرج شاهين اصلي وزنه  طول 15
  .شودلغزنده كمتر 

  بارز عالمت8-6-1-4
  .ده بايد عالمت بارز يكساني داشته باشندلغزن ي وزنه وگي  هاي لغزنده قابل تعويض، كله وزنهيك دستگاه با  در

  ظرفيتي تك دستگاه8-6-2

  ها كاردكي  لبه بين فاصله كمترين8-6-2-1
  :عبارتند از ها فاصله بين لبه كاردك  كمترين

mm 25  30براي بيشينه ظرفيتkg ،  
mm 20 30براي بيشينه ظرفيتkg .  
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  بندي زينه 8-6-2-2
  .باشد داشتهبندي بايد از صفر شروع و تا بيشينه ظرفيت ادامه  زينه

  صفركن8-6-2-3
 .شدبا 1يك پيچ يا مهره درگير بايداين وسيله  باشدوسيله صفركن مجهز  به IIII يا III يك دستگاه رده اگر

  .بررسي باشد ي زينه ه هر دور آن معادل معادله چهاركبررسي شود 

  ظرفيتي دو دستگاه 8-6-3

  ها كاردكي  لبه بين فاصله كمترين 8-6-3-1
  :عبارتند از  ها هاي كاردك فاصله بين لبه كمترين

mm 45 ، براي ظرفيت كوچكتر  
mm 20 براي ظرفيت بزرگتر.  

  تعليق كارهاي و ساز بين تمايز 8-6-3-2
  .باشدمتمايز  بارو كار تعليق يك دستگاه بايد از ساز و كار تعليق  ساز

  عدددار بندي زينه 8-6-3-3
بايد توزين از صفر تا بيشينه ظرفيت بدون انقطاع امكان بندي مربوط به هر يك از ظرفيت هاي دستگاه  زينه

  .پذير گردد
   نداشته باشندبندي هيچ قسمت مشتركي با هم  زينهدو يا  -
1 قسمت مشترك ازيا  -

  نباشد چكتر بيشتر بندي كو زينهمقدار  بيشترين 5

  بندي زينه 8-6-3-4
  .ثابت باشد بايده بندي ها زينهر يك از  ي زينه ها مقدار

  صفركن وسايل 8-6-3-5
  .وسايل صفركن مجاز نمي باشد بكارگيري

  روبروال و مرغي ترازوهاي 8-7

  تقارن 8-7-1
  .و هم جرم باشند پذيرهاي متقارن جدا شونده كه جفت هستند بايد تعويض  قسمت

                                                 
1 - Captive  
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 دو شاهين  شاهين ساده
دستگاه با شاهين ساده و دو شاهين-7شكل

  صفركن 8-7-2
اين . شديك محفظه در زير يكي از كفه ها با بايداين وسيله  باشديك دستگاه به وسيله صفركن مجهز  اگر

  .شود بايد تامين امنيتمحفظه 

  ها كاردكي  لبه طول8-7-3
  :يك دستگاه با شاهين ساده  در
  ، باشدطول كاردك هاي بار حداقل بايد برابر با قطر ته كفه  -
  .باشدطول كاردك بار  7/0ك مياني حداقل بايد طول كارد -

كه از يك دستگاه با شاهين ساده بدست مي آيد  آنچهيك دستگاه با دو شاهين، پايداري سازوكار بايد با  در
  .برابر باشد

  نسبت  هاي كفه با هايي دستگاه8-8

  ظرفيتي  بيشينه8-8-1
  .بيشتر باشد kg 30ظرفيت دستگاه بايد از ي  بيشينه

  نسبت نشاندهي8-8-2
1 شكل به ماندگاربايد خوانا و موازنه بار توزين شده به بار  نسبت

10 
     1:10يا

  .شود  نشان داده  شاهين  روي

  صفركن8-8-3
  :دستگاه بايد شامل وسيله صفر كن به شرح زير باشد  يك

  با تحدب زياد ، يا درپوش يك كاسه زير با  -
  .چهار زينه بررسي در هر دور برابره پيچ ومهره درگير، حداكثر اثري يك مجموع -
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  تكميلي ساز موازنه وسيله 8-8-4
مقايسه با بيشينه ظرفيت مقدارشان كم است  دراز بكارگيري وزنه هايي كه  اجتنابيك دستگاه بخاطر  اگر

 kg 10نده باشد، كه اثر آن از بايد يك شاهين مدرج با وزنه لغز وسيلهاين  استبه يك وسيله تكميلي مجهز 
  .بيشتر نشود

  شاهين كردن قفل 8-8-5
باشد، وسيله اي كه عمل آن مانع مقابل هم  شاهيندستگاه بايد داراي وسيله اي دستي براي قفل كردن  يك

  .غير فعال مي شود حالتدر  موازنهقرار گرفتن شاخص هاي 

  چوبي هاي قسمت با ارتباط در ضوابطي  8-8-6
يا كناره آن از جنس چوپ باشد، آنگاه اين  بارهاي دستگاه، از قبيل اسكلت، صفحه  ي از قسمتبعض اگر

  .پوشش داده شوند) روغن جالء(رنگ كاري يا با ورني  بايدقسمت ها بايد خشك و بدون نقص بوده و 

  .اتصال قسمت هاي چوبي نبايد از ميخ استفاده كرد براي

  )شاهين دستي ( دسترس قابل لغزنده هاي نهوز با بارسنج وسيله با دستگاه 8-9

  كليات  1- 8-9
  .قابل دسترس بايد رعايت شود لغزندهمربوط به وسيله بارسنج با وزنه هاي  2-7بند  ضوابط

   يعدد بندي زينه گستره  2- 8-9
  .بيشينه ظرفيت كافي باشد تااز صفر  پيوسته دستگاه بايد براي توزين يبندي عدد درجه

  بنديي زينه  لهفاص كمترين 3- 8-9
ميله ها، بايد در  اين dxهاي  ارتباط با زينه در)  x= 1 , 2 , 3  ,(.... هاي متفاوت  ميله ixبندي  زينه فاصله
  :صدق كند  زيررابطه 

x
x

di mm
e

0/05   
  در حالي كه
xi mm2  

  نسبت كفه   4- 8-9
شود، نسبت وزنه  ميتجهيز  نسبتبه كفه  يبندي عدد زينهاندهي نش ي  دستگاهي براي افزايش گستره اگر

1هايي كه براي موازنه بار روي صفحه قرار داده مي شوند به خود بار 
1  يا  10

  .باشد  100
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1 يا1:100،  1:10 شكلبه  تنسبت بايد بطور خوانا و ماندگار روي شاهين در نزديكي صفحه نسب اين
10، 

1
  .داده شود نشان  100

  كن صفر 5- 8-9
  .اعمال مي شود 3- 8-7بند  ضوابط

  شاهين كردن قفل 6- 8-9
  .اعمال مي شود 5- 8-7بند  ضوابط

  چوبي هاي قسمت 7- 8-9
  .اعمال مي شود 6- 8-7بند  ضوابط

  ها  ماجول ها و نشانه گذاري دستگاه 9

  نشانه گذاري تشريحي  9-1
  .تغيير يابد  تواند بر حسب قوانين ملي گذاري تشريحي زير مي نشانه

  ي موارد  اجباري براي همه 9-1-1
  ) A(نشانه يا نام سازنده به صورت كامل  0
  ) B( هاي اندازه شناختي  نشانه گذاري 0
  )مراجعه كنيد 1-1-4به زير نويس بند (ي نشان دادن رده ي درستي به شكل عدد رومي در يك بيض -

  براي درستي ويژه   
  براي درستي عالي                                     

  براي درستي متوسط 
  براي درستي عادي 

  
  ..............................يا بيشينه ظرفيت  Maxپيشينه ظرفيت به شكل                                    -
  ................................يا كمينه ظرفيت  Minكمينه ظرفيت به شكل                                     -
   ....…  =  eي بررسي به شكل                                                                          زينه -
  

  ير اجباري است در صورت كاربرد داشتن نشانه هاي ز  9-1-2
  نام يا نشانه ي نمايندگي كارخانه ي سازنده براي دستگاه هاي وارداتي )C (  
  شماره ي سريال)D(  
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  عالمت شناسايي روي هر بخش از دستگاهي كه از چند قسمت مجزا تشكيل شده است )E (  
  عالمت تصويب نوع )F (  

  
  ) G( ويژگي هاي اندازه شناختي تكميلي 

  )براي دستگاه هايي كه با نرم افزار كنترل مي شوند اجباري است (زار شناسايي نرم اف -
  = d:                                                                            باشد به صورت   d<e زينه اگر  -
       + = T                    :                                            بيشينه اثرپارسنگ افزايشي به صورت  -
   = T -                        :                          نباشد  Maxبيشينه اثر پارسنگ كاهشي اگر برابر  -
     1.............. :يا 1.......... /به صورت              7-1-5نسبت شمارش در دستگاه شمارنده مطابق با بند  -
  منفي در دستگاه كمپراتور ديجيتالي ، به صورت  / دهي مثبت  گستره ي نشان -

                          U m  /  + ...............Um ................-         ياUm  ..........................±                   

 )Um  است  1-3بر حسب واحد جرم مطابق بند(.  
  .مشخص شده اند  4-9-7و  2-8-7،  1- 5- 7ر كفه آن طور كه در بند هاي نسبت بين وزنه ي كفه و با -
  
  حدود ويژه  -
   = Lim................... بيشينه بار ايمن به صورت                                                                 -
  )ه باشد تدارك ديد  Max + Tاگر سازنده ، بيشينه بار ايمن اي بزرگ تر از (
كه در ظرف آن دستگاه با كاربرد صحيح شرح داده شده مطابقت  2- 2- 9-4حدود دماي ويژه مطابق با بند  -

  oC  /  ...oC..دارد به صورت  

  )I(نشانه گذاري هاي بيشتر  9-1-3
د هاي خاص مورد نياز باش در صورت نياز ممكن است نشانه هاي بيشتري در ارتباط با كاربرد خاص يا ويژگي

  : مانند 
  معامالت تجاري ، استفاده نشود / براي فروش مستقيم به عموم.  
   استفاده شود ...................................... انحصاراً براي.  
  شود  ضمانت مي. ..............................تنها براي استفاده.  
  شود  مانت نميض....................................... براي استفاده.  
  فقط براي موارد زير استفاده شود.  

  نمايش نشانه هاي تشريحي   9-1-4
نشانه هاي تشريحي بايد ماندگار بوده و از لحاظ اندازه ، شكل و وضوح طوري باشند كه به آساني خوانده 

  شوند 
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گردآوري شده و به طور  اين نشانه ها بايد در يك يا دو جايي كامالً قابل رويت بر روي يك صفحه يا بر چسب
دايمي بر روي دستگاه يا يك قسمت جدانشدني آن ، نصب شود ، در مورد صفحه يا بر چسبي كه هنگام 

  .بكار برده شود  جداكردن خراب نمي شوند ، وسيله ي تأمين امنيت براي مثال يك نشانه كنترل بايد
را هم  ) G(  2-1-8و  )B( 1-1- 8رج در بند به عنوان جايگزين مي توان همه ي نشانه هاي قابل كاربرد مند

در اين . زمان با استفاده از يك راه حل نرم افزاري به طور دائم يا استفاده از يك فرمان دستي ، نمايش داد 
  ،  T – 2 -8 -4به بند ( مورد نشانه گذاري به عنوان پارامترهاي خاص وسيله در نظر گرفته مي شوند 

  )يد مراجعه كن 5- 6و  1-2-4- 2- 5
  : نشانه هاي 

                                                                                                    …, Max 
Min…,                                                                                              

                                e =  ………, و 
   d  e                                                                          اگرd =...    

بايد حداقل در يك جا و بطور دائمي در نمايشگر يا نزديك نمايشگر در وضعيت كامالً قابل رؤيت ، نشان داده 
درج شده مي توان بر روي يك صفحه يا  )G( 2- 1- 8و  )B( 1-1-8اطالعات بيشتري را كه در بند . شوند

در اين حالت . همزمان با راه حلي نرم افزاري به طور دائم يا دسترسي به يك فرمان دستي ساده نمايش داد
  5-6و T-2 -8 -4  ،5-4-1-2به ( نشانه گذاري ها به عنوان پارامترهاي خاص وسيله درنظر گرفته مي شوند 

  )مراجعه كنيد
. پالك نشانه هاي تشريحي بايد امكان پذير باشد مگر اين كه در اثر جدا شدن خراب شود الك و مهر كردن 

  .اگر پالك اطالعات مهرو موم شده باشد ، بكارگيري يك نشانه ي كنترل بر روي آن بايد امكان پذير باشد 

  راه حل هاي قابل قبول 
  : شد با  d   eاگر     dو ... Max    ،Min  ، eنشانه گذاري  )الف

، نشان داده ميوزين تا وقتي كه دستگاه روشن استي تزمان در نمايش نتيجه ، هماين مقادير به طور دائم
  .شوند 

و ) يكي پس از ديگري نمايش داده شوند( تواند در يك نمايش به صورت خودكار مرور كرد  اين نشانه ها مي
 ، دايمي محسوب مي شود)بدون فرمان دستي(مرور خودكار 

دستگاه چند  ايبر
  ايزينه

دستگاهي با بيش از يك گستره  براي
 )1W ، 2W(توزين 

 دستگاهي با گستره هاي توزين از  براي

  هاي متفاوترده
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 :اي  اي و چند گستره هاي چند زينه نشانه گذاري براي دستگاه) ب

مراجعه  8ها به شكل  مثالبراي ديدن . در موارد خاص، بعضي از نشانه ها بهتر است به شكل يك جدول باشد
  كنيد                 

  نصب ) پ
هايي كه يكي از آنها از جنس مس قرمز با پيچ ها يا ميخ پرچبه طور مثال اگر صفحه بكار برده مي شود بايد 

   .باشد هاي كنترل جدانشدنيي مشابه شناخته شده باشد يا با بكارگيري نشانهيا ماده
ي كالهكي از مواد مناسب كه بطور مثال به وسيله(له اي مناسب ها ، وسياز پيچ ي يكيمهر و موم كردن كله

  )در وسيله جاسازي شده و نمي توان آن را جدا كرد يا راه حل هاي فني مناسب ديگر
  .اش شودشد كه كندن آن موجب خرابيپالك ممكن است چسبانده شده يا به صورت عكس برگردان با

  ابعاد حروف ) ت
  روف ارتفاع ح

  باشد  mm  2ارتفاع حروف بزرگ بهتر است حداقل 

  موارد خاص   9-1-5
به طور كامل براي دستگاهي ساده كه توسط يك سازنده ساخته مي شود ، اعمال  4- 1-8تا  1- 1- 8بندهاي 
  .مي شود 

ت يك دستگاه ساده يا مركب خسازد يا وقتي چند سازنده در سا قتي يك سازنده يك دستگاه مركب ميو
  .پيشين ضوابط زير هم اعمال مي شودشاركت دارند عالوه بر ضوابط م

  دستگاه با چندين وسيله ي بارگير و بارسنج  9-1-5-1
هر وسيله ي بارسنج كه به يك يا چند بارگير وصل شده يا مي تواند وصل شود ، در ارتباط با موارد زير بايد 

  :از نشانه هاي تشريحي برخوردار باشد 
 ي ، عالمت شناساي 

 ، بيشينه ظرفيت 

  ، كمينه ظرفيت 

 بررسي ، زينه 

  و در صورت مناسبت ، بيشينه بارايمن و بيشينه اثر پارسنگ افزايشي. 

  دستگاهي كه قسمت هاي اصلي آن ساخت مجزا دارند   9-1-5-2
اگر با تعويض قسمت هاي اصلي ، مشخصه هاي اندازه شناختي دستگاه تغيير كند ، هر قسمت اصلي بايد 

  .داراي يك عالمت شناسايي باشد و اين عالمت شناسايي بايد در نشانه گذاري تشريحي تكرار شود 

  اند  طور مجزا آزمون شدهه هايي كه ب ماجول 9-1-5-3
  .شود  ، اعمال ميOIML  R60، نشانه گذاري مطابق OIML R60هاي داراي گواهي  براي لودسل



107 

هر . شود ، اعمال ميمطابق با پيوست پ و تنشانه گذاري ) توزين نشاندهنده و ماجول ( ها  براي ساير ماجول
  :هاي زير برخوردار باشد  ماجول بايد حداقل از نشانه

 ، عنوان نوع 

 ، شماره ي سريال 

 ) سازنده ) عالمت يا نام. 

 ي گواهي براي بيشينه خطاي مجاز ، شماره Piنوع ماجول ، كسر ( هاي مرتبط ديگر بايد  اطالعات و ويژگي
OIML  ،ي درستي رده ،Max  ،e  در ) و غيرهOILM  جداگانه مشخص شود و بهتر است در مدرك
  .اي كه با ماجول همراه است، نوشته شود  جداگانه

  هاي جانبي  وسيله 9-1-5-4
  :قيد شده بايد از نشانه هاي تشريحي زير برخوردار باشد  OILMوسيله ي جانبي كه در گواهي 

  ، عنوان نوع 

 ي سريال ،  شماره 

 ، سازنده و 

  اطالعات ديگر تا آن جا كه كاربرد داشته باشد. 

  بررسي  هاي انگ گذاري 9-2
  :اين محل بايد . گذاري داشته باشد انگ هر دستگاه بايد محلي براي

 ها از دستگاه جدا اي كه محل روي آن قرار گرفته بدون آسيب ديدن نشانه طوري باشد كه قطعه 
 نشود، 

 و ،راحتي ميسر شوده دون تغيير كيفيت اندازه شناختي دستگاه بگذاري ب انگ 

 قابل ديدن باشدبه طور معمولي بدون حركت دادن دستگاه در حال خدمت ،. 

  انجام شود " دور از نظر "گذاري بايد فقط در جايي انگاگر به داليل فني مانع و محدوديتي  وجود داشته باشد كه  – يادآوري
) ي ديگر در تجهيزات ديگري يك پارچه شده باشد  ه دستگاهي در تركيب با وسيلهبه طور مثال هرگا(  

نشانه گذاري در جايي دوراز نظر در صورتي پذيرفته مي شود كه نشانه به راحتي قابل دست يابي بوده و 
دايت آگهي خوانايي بر روي دستگاه در جايي كامالً قابل ديدن تدارك ديده شود كه به سمت اين نشانه ها ه

  .يا گزارش آزمون تعريف شده باشد  OIMLبرداري ، در گواهي  راهنماي بهره كند يا اين محل در

  راه حل قابل قبول 
ي بررسي داشته باشد ،  خورد باشد بايد حاملي براي نشانهبررسي بر) ها(ي  انگدستگاهي كه الزام شده از 

  :تضمين كندها را  د، تا حفظ نشانهوها فراهم ش انگمكاني كه براي 
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ايجاد شود ، حامل مي تواند نواري از يك فلز مناسب يا ماده ديگري كه كيفيت  حكاكيبا  انگهرگاه ) الف 
باشد كه بر روي صفحه ي ثابت شده بر دستگاه يا ) براي مثال پالستيك ، برنج و غيره (آن مشابه سرب 

  .حفره ي ايجاد شده بر روي دستگاه نصب شده است
  .، فراهم شود انگز نوع عكس برگردان باشد بايد جايي بر روي دستگاه براي چسباندان اين ا انگاگر ) ب 

الزم است و اگر از  mm2 150ي  نگ گذاري حداقل به اندازهاي بررسي يك ناحيه  براي بكارگيري نشانه
ها  انگن اي. باشد  mm15هاي بررسي استفاده مي شود قطر محل بايد حداقل  انگعكس برگردان به عنوان 

تواند بطور مثال با  بايد دوام قابل قبولي براي مقصود در نظر گرفته شده براي دستگاه باشد اين دوام مي
  .حفاظت مناسب تأمين شود

  كنترل هاي اندازه شناختي  10

  كنترل هاي اندازه شناختي به تعهد قانوني  10-1
ها به كارگرفته شده براي كاربردهاي  كه دستگاههايي اعمال كند تا تضمين كند  گزار ممكن است كنترل قانون

  .ندارد، انطباق دارد انداردخاص با الزامات اين است
هاي ارزيابي  يا روش) ( 2(بررسي اوليه ) 1(تواند شامل تصويب نوع  مي، ها براي انطباق اعمال شود اگر كنترل

يا ساير ) 4(يا بازرسي خدمت ) 3( مثال بررسي دوره ايتواند  ميبررسي بعدي بطور باشد ) طباق معادلان
  .باشد) 5(رل اندازه شناختي معادل روش هاي اجرايي كنت
اين استاندارد نياز به تصويب نوع ندارند و قانون  9-7تا  4- 7هاي مذكور دربند هاي  به هر صورت دستگاه

  .كند بيني ررسي اوليه بدون تصويب نوع ، پيشگذار مي تواند براي كاربردهاي خاص دستگاه ب

  تصويب نوع  10-2
  درخواست براي تصويب نوع  10-2-1

ي  شامل يك دستگاه بعنوان نماينده درخواست تصويب نوع بايد به مقام تصويب كننده تسليم شود و معموالً
به بند ( ها يا ماجول ها  ي دستگاه و آزمون خانواده) مراجعه كنيد  2-10- 4به بند ( نوع باشد رويكرد ماجولي 

  .مي تواند مناسب تر و كاراتر باشد) مراجعه كنيد  4- 10- 4
  .متقاضي بايد تا جايي كه كاربرد دارد اطالعات زير را مطابق با قوانين ملي فراهم نمايد

  هاي اندازه شناختي مشخصه 1- 10-2-1
 و 1-8بند  ؛هاي دستگاه همانند مشخصه  
 باشد 2- 10-4 گيري مطابق با بند هاي ماجول ها يا اجزا سيستم اندازه مشخصه.  

  

  مستندات توصيفي 2- 10-2-1
  .شماره هاي داخل پرانتز در جدول زير به بندهاي اين استاندارد ارجاع مي كند  – يادآوري
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بطورمثال ( توصيف كلي دستگاه ، توصيف وظيفه ، مقصود در نظر گرفته شده براي كاربر، نوع دستگاه  1
Platform scale  ازوي مثبت و منفي ، چسب زن قيمت ، تر  

، رده ، ) سازنده(هاي كلي  مشخصه 2 Max   ، Min   ، e   ، n اي ، گستره  ه اي ، چند گسترهزينتك و چند  
 ي دما ، ولتاژ و غيره

 فهرست توصيف ها و داده هاي مشخصات همه ي وسيله ها و ماجول هاي دستگاه  3

ي مترولوژيكي از جمله جزئيات قفل هاي هم بند ، موانع  قهنقشه هاي ترتيبات كلي و جزئيات مورد عال 4
  و غيره   Safeguards، محدوديت ها و حافظ ايمني 

4-1 ، ) مراجعه كنيد  2-1-6به بند ( اجزاء تأمين كننده ي امنيت ، وسيله هاي تنظيم ، كنترل ها و غيره  
)4-2-1-6( دسترسي حفاظت شده براي برنامه دهي و تنظيم بهره برداري   

4-2 يا تصويب / محل نشانه گذاري كنترل ، عناصر تأمين امنيت ، نشانه هاي توصيفي ، شناسايي ، انطباق و  
).2- 9و 1-9(نشانه گذاري   

 وسيله هاي دستگاه  5

5-1 .مراجعه كنيد  7-13- 6و  3- 4-6و  3- 5به بند ( وسايل كمكي يا نشاندهي گسترش يافته    

  ) 4-4-6بند ( ز وسيله هاي نشاندهي استفاده چند گانه ا  5-2

  )16-6،  4-14-6، 3-7-6، 11-6-6، 5-4-6( وسيله چاپ   5-3

  )6-4-6(ي حافظه  وسيله هاي ذخيره  5-4

  )2-13-9،6-6- 6، 5- 6( وسيله هاي صفركن و صفر ياب   5-5

  )4-13-6و 7-6(و وسيله پارسنگ از پيش تنظيم شده ) 3-13-10،6-6،6-6(وسيله هاي پارسنگ   5-6

  )1-9-5(وسيله ترازكننده و نشاندهنده ي تراز ، حسن گركچي ، حد بااليي كچ كردن  5-7

  )9-6(و وسيله هاي بررسي كمكي ) 5-13-6و8-6(وسيله هاي قفل كردن   5-8

  )10-6(انتخاب گستره هاي توزين در دستگاههاي چند گستره اي   5-9

  )11-6(اتصال به بارگيري هاي مختلف   5-10

   )).6-3-7(نوع ها ، كاربرد موردنظر ، مصونيت در برابر نفوذ خارجي( اينتر فيس ها   5-11

وسيله هاي جانبي بطور مثال چاپ گرها ، نمايشگرفرعي ، براي گنجاندن در گواهي تصويب نوع و   5-12
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  )2-4-7(اتصاالت براي آزمون هاي اختالل 

سلف ) 14-6)(مثال براي فروش مستقيم به عمومبطور ( وظيفه هاي دستگاه هاي حسابگر قيمت   5-13
  )16-6(، بر حسب قيمت ) 11-13-6(سرويس 

كه موضوع ارزيابي ( وسيله هاي يا وظيف هاي ديگر بطور مثال براي مقصودهايي به غير از تعيين جرم   5-14
  .)انطباق نيست

  .هدستگا) 12-4و الف  2-4-5(توصيف تفضيلي وظيفه ي موازنه ي پايدار   5-15

   .اطالعات در موارد خاص  6

تقسيم دستگاه به ماجول ها بطور مثال لودسل ها ، سيستم مكانيكي ، نشاندهنده ، نمايشگر ، نشاندهي   6-1
 براي ماجول هايي كه قبالً تصويب شده اند ، ارجاع به گواهي آزمون Piوظيفه هاي هر ماجول و كسر 

سال 6635اي ارزيابي به استاندارد ملي ايران شماره ، ارجاع بر)2-10-5(هاي تصويب نوعيا گواهي
  ).پيوست ج(هابراي لودسل1382

  .)5-9-6(شرايط بهره برداري ويژه   6-2

  .)9-13-2،6-1،7-1-7(واكنش دستگاه به اشتباه معني دار   6-3

  )1-3-7(انجام وظيفه ي نمايشگر پس از روشن كردن   6-4

 7-9و  1-9ها و غيره مخصوصاً آنهايي كه در ، زير مجموعههاهيلهاي وس، طرحهاتوصيف فني، نقشه  7
  .اندمشخص شده

  .هاي انتقال نيرونباشد ، وسيله)  4- 3-8 و 2-3- 8(ي اهرمي اگر مطابق با اهبارگير به سيستم  7-1

   .صورت ماجول عرضه نشده باشده اگر ب ،لودسل  7-2

ضروري (سل ها به نشاندهنده ، شامل طول خط سيگنال عناصر اتصال الكتريكي براي مثال اتصال لود  7-3
  .)مراجعه كنيد 3-3-بر آزمون ضربه به ب

صفحه ي واسط، ها به وسيلهنمودار بلوكي، نمودار شماتيك، پردازش داخلي و تبادل داده :دهنده نشان  7-4
   .ي كه وظيفه هر كليد آن مشخص شده استكليد

دهي و  براي دستيابي محافظت شده براي برنامه) 1-6-3-7( ها  واسط طور مثال برايباظهارات سازنده   7-5
   .برداري ، براي ديگر نرم افزار مبتني بر بهره) 4-2-1- 6(تنظيم 

  .ها منظور شده گيري ها براي همه چاپنمونه  7-6
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ثبات صالحيت ا شامل، 6589-2ها،در پروتكلكه سازنده اجرا كرده يا از ساير آزمايشگاههايينتايج آزمون  8

ها يا ساير قسمت هاي ذكر شده در ، مربوط به ماجولهاي مجزاها تصويب نوع ديگر يا آزمونگواهي  9
  .آزمونهاي  تكلوا پربسند، همراه 

  و 1- 5-7براي دستگاه هايي يا ماجول هايي كه با نرم افزار كنترل مي شوند ، سند هاي اضافي برابر   10

  )11جدول (5-2-2- 7 

شه يا عكسي از دستگاه كه اساس و محل بررسي را نشان مي دهد و نشانه هاي تأمين كننده ي نق  11
  يا گزارش آزمون ، گنجانده شود  OIMLامنيت كه بايد بكار برده شود و الزم است در گواهي 

ري بايد به وسيله مقام تصويب كننده س)11قلم (ي مستندات دستگاه توزين به استثناي نقشه يا عكس  همه
  مگر در حدي كه با سازنده توافق شده  نگهداشته شود

  ارزيابي نوع  10-2-2
هاي مناسب بايد اجرا شود  وارسي. مدارك ارائه شده بايد جهت انطباق با الزامات اين استاندارد امتحان شوند

ش در برابر واكن. شوند  ها به درستي مطابق مدارك ارائه شده ، انجام مي تا اطمينان حاصل شود كه وظيفه
  .اندازي شود اشتباه معنادار بايد راه

هاي اجرايي آزمون  تحت روش 1-7-4هاي استاندارد مطابق بند  و وزنه 10- 4ها بايد بر اساس بند  دستگاه
-4هاي جانبي به بند  براي وسيله. و پيوست ب ، در صورتي كه كاربرد داشته باشد قرار گيرند الف پيوست 

توان  ها در تأسيسات و اماكني كه متعلق به مقام صالحيت دار نباشد مي راي آزموناج. مراجعه كنيد 10-3
  . اجرا شود

ها بارها، تجهيزات و   تواند در موارد خاص از متقاضي بخواهد كه براي اجراي آزمون مقام تصويب كننده مي
  .پرسنل آزمون را تدارك ببيند

 هاي آزموني را مقام تصويب ي امكان پذيرش دادهتواند در صورت رضايت متقاض مقام تصويب كننده مي
  .بدست آورده بدون تكرار آزمون، بپذيرد  يي كشور ديگر كننده 

مقام تصويب كننده ممكن است در صورت صالح ديد و با مسئوليت خود ، نتايج آزمون فراهم شده توسط 
  .*ا كاهش دهدهاي خود ر متقاضي را براي نوع ارائه شده بپذيرد و مطابق با آن آزمون

.مراجعه كنيد        OIML B   - 2-10 B   10- 1و B3 [ 23 ] به *     

  بررسي اوليه  10-3
  .توسط پرسنل مجاز اجرا شود  مقررات مليمطابق  توان ميبررسي اوليه 
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يا الزامات اين استاندارد ، /ي مصوب و كه انطباق دستگاه براي نمونه بررسي اوليه نبايد انجام شود مگر اين
كه بتوان آن را  دستگاه بايد در زمان نصب و حاضر بودن براي استفاده آزمون بشود مگرآن. شده باشد  محقق

  .به راحتي حمل كرده و پس از بررسي اوليه نصب كرد
  :توان در محل سازنده يا محل ديگري انجام داد بررسي اوليه را مي

  .روري نسازدض سازي دستگاه را اگر انتقال به محل استفاده ، پياده) الف
كه را  اش ، مونتاژ دستگاه يا تأسيسات فني ديگري اگر داخل سرويس كردن دستگاه در محل استفاده) ب

  گذارد ، ضروري نسازد و احتماالً بر عملكرد دستگاه تأثير مي
شود يا اگر عملكرد  شود در نظر گرفته مي اگر مقدار گرانش در مكاني كه دستگاه داخل سرويس مي) پ

  .نسبت به تغييرات گرانش ، حساس نباشد دستگاه
  .ها بايد در مكاني كه از دستگاه استفاده خواهد شد، اجرا شود  ي موارد ديگر، آزمون مهدره

تواند در دو مرحله انجام شود ،  هاي بررسي مي اگر عملكرد دستگاه به تغييرات گرانش حساس باشد روش
ود كه نتيجه به گرانش وابسته است و در مرحله اول براي ش هايي مي ها و آزمون مرحله دوم شامل امتحان

ي دوم بايد در مكاني انجام شود كه از دستگاه  مرحله. هايي كه به گرانش وابسته نيستند  ها و آزمون امتحان
  .استفاده خواهد شد 

كه دستگاه  تواند تعريف شوند مشروط برآن ي استفاده مي ي گرانش يا ناحيه به جاي مكان استفاده ، ناحيه
  .برآورده كند ااي مربوط به گرانش ر الزامات ناحيه

  انطباق  10-3-1
  : يا اين استاندارد بايد شامل /اظهار انطباق نسبت به نوع مصوب و

 ي حسابگر ي يارسنگ و وسيله ي صفركن ، وسيله ها براي مثال وسيله ي وسيله عملكرد درست همه 

  اند  به اندازه شناختي مربوطمواد ساختماني و طراحي تاآن جايي كه. 

 رويكرد ماجولي انتخاب شده باشد  2- 10- 4ها اگر مطابق با يند  اثبات سازگاري ماجول. 

 هاي اجرا شده  در صورت اقتضاء ، فهرست آزمون. 

  بازرسي چشمي  10-3-2
  :قبل از آزمون ، دستگاه بايد براي موارد زير بازرسي چشمي شود 

 ي درستي ،  يعني ردهشناختي  هاي اندازه مشخصهMin   ،Max  ،e  ،d . 

 افزار اگر كاربرد داشته باشد  شناسايي نرم 

 ها اگر كاربرد داشته باشد و شناسايي ماجول 

 هاي بررسي و كنترل  نگايت عهاي مقرر شده و موق نوشته 

  .ها بايد بررسي شود  اگر محل و شرايط استفاده دستگاه معلوم است ، مناسب بودن آن

  ها  آزمون 10-3-3
  .ير انجام شوند زهاي  ها بايد به منظور بررسي دستگاه با الزام آزمون
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  ولي  6-4- تا الف 4-4-مربوط به الف(، خطاهاي نشاندهي  4-3- 5- 5و  3-3-5- 5،  1- 5- 5بندهاي
شود  مي Minكند ، بار آزمون فقط در صورتي شامل  ي بارگذاري كفايت مي پنج مرحله

Minكه 100mg باشد. ( 

 6 -5-2 2- 6- 4- و الف 3- 4-الفمربوط به (هاي صفركن وپارسنگ ، درستي وسيله 3- 6-6و ( 

  3- 10-4-مربوط به پاراگراف شوم الف(تكرارپذيري  1- 6-5بند( 

  7-4- مربوط به الف(بارگذاري غيرمتمركز  2- 6-5بند( 

  ديجيتال كاربرد نداردهاي با نشاندهي براي دستگاه) 8- 4-مربوط به الف(رواني  8-5بند. 

  و)3-1- 5مربوط به بند الف(هاي سيار  كجي در مورد دستگاه:18- 6بند 

  9-4- مربوط به بند الف(هاي با نشاندهي غيرخودكار  حساسيت دستگاه 1-8بند( 

تواند در موارد خاص مثل وجود ساختمان غيرمعمول يا نتايج مشكوك يا آن طور كه در  ها مي ساير آزمون
  .داگانه نشان داده شده، انجام شودج OIMLگواهي 

ها ، بارها ، تجهيزات و  تواند در موارد خاص از متقاضي بخواهد كه براي اجراي آزمون مقام تصويب كننده مي
  )مراجعه كنيد 7-5به بند (پرسنل آزمون را تدارك ببيند

اگر پس از . استي اوليه ها حدود خطايي كه بايد رعايت شود حداكثر خطاي مجاز بررس ي آزمون هبراي هم
هاي آزمون و  حمل شود تفاوت شتاب گرانش محلي بين مكان يبررسي اوليه دستگاه بايد به محل ديگر

يا ي دوم بررسي اوليه پس از تنظيم  استفاده بايد به صورت مناسبي در نظر گرفته شود به طور مثال با مرحله
  .يهاستفاده طي بررسي اول با احتساب مقدار گرانش محل

  گذاري و تأمين امنيت  نگا 10-3-4
اين . گذاري اوليه، گواهي شود نگاها، بررسي اوليه بايد با  بر اساس قوانين و مقررات اوزان و مقياس

اجزائي كه . نشان دهد ،شود كه بررسي اوليه انجام شده يا منقضي مي تواند ماه يا سالي را گذاري مي نگا
دستگاه را تغيير دهد بدون اين تغيير  شناختي اندازههاي  كن است مشخصهجداكردن يا تنظيم نبودن آنها مم

  .بايد رعايت شوند  2-9و  4- 2-1- 6ضوابط بندهاي  .بايد تأمين امنيت شوند ،كامالً قابل مشاهده باشد

  شناختي بعدي كنترل اندازه 10-4
  .ها انجام شود ات اوزان و مقياسشناختي بعدي بايد توسط اشخاص مجاز و برابر قوانين و مقرر كنترل اندازه

  بررسي بعدي  10-4-1
حدود خطا . بايد انجام شود  3- 3- 10و  2- 3-10هاي مطابق با  در بررسي بعدي معموالً بازرسي و آزمون

تاريخ . انجام شود  3-4-10نگ زدن و تأمين امنيت بايد مطابق بند اهمان حدود خطاي بررسي اوليه است ، 
  .ي است دخ بررسي بعنگ گذاري همان تاريا

  بازرسي خدمت  10-4-2
بايد اجرا شوند  3- 3- 10و  2- 3-10هاي مطابق با بندهاي  معموالً در بازرسي خدمت فقط بازرسي و آزمون

تواند بدون تغيير بماند يا مطابق  نگ زني و تأمين امنيت ميا. حدود خطا دوبرابر خطاي بررسي اوليه است 
  .تجديد شود  1-4-10بند 
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  ت الف پيوس
  )الزامي( 

  هاي توزين غيرخودكار هاي اجرايي آزمون براي دستگاه روش

  )1-2- 10(امتحان اداري    1-الف
ها ، مشخصات فني ضروري مربوط به اجزاء اصلي و غيره را بازنگري  ها ، نقشه مدارك ارائه شده شامل عكس

  .كنيد تا كافي و درست بودن آنها معين شود
  .را ، بررسي كنيد  ييا مدارك معادل كاربر برداري دستورالعمل بهره

  .نويس باشد تواند پيش برداري مي دستورالعمل بهره -يادآوري

  )2-2- 10(مقايسه ساختمان با مدارك    2-الف
را بررسي  10- 5بند . هاي مختلف دستگاه را امتحان كنيد تا از انطباق با مدارك اطمينان حاصل كنيد  وسيله
  .كنيد

  وليهامتحان ا   3-الف

  شناختي  هاي اندازه مشخصه 1-3-الف
  .گزارش آزمون، يادداشت كنيد  فرمت) 6589-2استاندارد ملي(شناختي را مطابق  هاي اندازه مشخصه

  )1-9(هاي تشريحي  گذاري انگ 2-3-الف
  .هاي تشريحي را مطابق چك ليست ارائه شده در فرمت گزارش آزمون وارسي كنيد  گذاري انگ

  )2-9 و4-2- 1-6(ذاري و تأمين امنيت نگ گا 3-3-الف 
  .گذاري و تأمين امنيت را مطابق چك ليست ارائه شده در فرمت گزارش آزمون واررسي كنيد انگترتيبات 

  آزمون عملكرد 4-الف

  شرايط كلي  1- 4-الف

  )1-3-5-5(شرايط عادي آزمون  1-1- 4-الف
شود و ساير عوامل را  ثير يك عامل ارزيابي ميخطاها بايد در شرايط عادي آزمون در حالي تعيين شوند كه تأ

  .بايد نزديك به مقدار عادي آن نسبتاً ثابت نگه داشت 
يعني تأثير نيروي ي تصحيحات الزم در مورد عوامل تأثيرگذار در اثر بار آزمون  همه 1ي هاي رده براي دستگاه
  .در هوا بايد اعمال شودارشميدس 
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  دما  2-1- 4-الف
محيطي با دماي يكنواخت معموالً دماي عادي اطاق انجام شوند ، مگر اينكه غيراز اين  ها بايد در آزمون

  .مشخص شده باشند 
ي آن در طول آزمون ، هماهنگ  هاي ثبت شده شود كه اختالف بين كرانه دما وقتي يكنواخت فرض مي

كمتر اين مقدار بهرحال  ، وليتحت آزمون نداشته باشددستگاه  يي دما تر از يك پنجم گستره تغييراتي بيش
  .در ساعت بيشتر شود C5نرخ تغييرات نبايد ) . براي آزمون خزشC2(باشد  C5از

  منبع تغذيه 3-1-4الف
ع تغذيه وصل شده و در طول ي منب هايي كه برقي هستند بايد به طور معمول به برق شبكه يا وسيله دستگاه
  .ها روشن باشند  آزمون

  ها استقرار در وضعيت مرجع قبل از آزمون 4-1-4الف
  .اش تراز كرد  بايد در وضعيت مرجعرا د كج شدن عيك دستگاه مست

  صفركن خودكار و صفرياب  5-1- 4-الف
وان آنها را خاموش يا ت ي صفرياب مي ي صفركن خودكار و وسيله براي غيرفعال كردن وسيله  طي آزمون

  .شروع كرد e10ها را با باري مثالً معادل  كه آزمون اين
در قسمت مالحظات ) يا نكند(ي صفركن خودكار يا صفرياب بايد عمل كند  ها كه وسيله آزمون در برخي از

  .ه شده استرآزمون به صورت يادآوري ويژه به آن اشا

  eاي كوچك تراز  نشاندهي بازينه 6-1- 4-الف
ولي نه بزرگ (  eاز  اي كه كوچكتر اي براي نمايش نشاندهي با زينه گر دستگاه با نشاندهي ديجيتال وسيلها

eتر از
5

شود  اي استفاده مي اگر از چنين وسيله. توان از آن براي تعيين خطا استفاده كرد باشد ميداشته )  
  .بايد در گزارش آزمون به آن اشاره شود 

  )1-7-5و2-10- 5(ها براي آزمون ماجول ساز شبيه استفاده از 7-1- 4-الف
ساز در حدي باشد  شود بايستي تكرارپذيري و پايداري شبيه ساز استفاده مي اگر براي آزمون ماجول از شبيه

رد ، شود بدست آو ها آزمون مي كه بتوان عملكرد ماجول را حداقل با همان درستي كه دستگاه كامل ، با وزنه
قابل اعمال ي ماجول راحداكثر خطاي مجازي كه بايد در نظر گرفت همان حداكثر خطاي مجازي است كه ب

ره ساز اين امر بايد در گزارش آزمون ذكر شده و به قابليت رديابي آن اشا در صورت استفاده از شبيه. است 
  .شود

  )5-2-1-6(تنظيم  8-1- 4-الف
  .اندازي شود  راه ،ار بايد فقط يك بار قبل از اولين آزموني نيم خودك هنهپي تنظيم  يك وسيله
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بايد ، در صورت كاربرد ، قبل از هر آزمون مطابق دستورالعمل مندرج در راهنماي  Iي  يك دستگاه رده
  .برداري تنظيم شود  بهره

  .شود  هم يك آزمون محسوب مي 1-3-5آزمون دماي الف -يادآوري

   زمان بازيابي 9-1- 4-الف
از هر آزمون و پيش از آن كه آزمون بعدي را شروع كنيم بهتر است به اندازه كافي اجازه دهيم تا دستگاه بعد 

  .به حالت اوليه برگردد

  پيش بارگذاري  10-1- 4-الف
يا  Maxدستگاه بايد يكبار به اندازه  2-3-5والف 2- 5هاي الف قبل از هر آزمون توزين به استثناي آزمون

Lim  باشد ، بارگذاري شود اگر تعريف شده.  
اگر لودسل بطور جداگانه مورد آزمون قرار  2-3- 5و الف  2- 5-به استثناي آزمونهاي مندرج در بندهاي الف

  .باشد  OILM 60بارگذاري لودسل بايد مطابق با پيش گيرد  مي

  اي  دستگاه چندگستره 11-1-4الف 
براي دستگاه با تغيير . د آزمون قرار گيرد در اصل بهتر است هر گستره به عنوان يك دستگاه مجزا مور

  .پذير است هاي تركيبي امكان اتوماتيك گستره آزمون

  كنترل صفر  2- 4-الف

  ي صفركن گستره 1-2- 4-الف

  صفركن اوليه  1-1-2- 4-الف
بارآزموني روي بارگير قرار دهيد و دستگاه را خاموش و سپس . وقتي بارگير خالي است دستگاه را صفر كنيد 

اين كار را با اضافه كردن بار آن قدر ادامه دهيد كه پس از روشن كردن ديگر دستگاه صفر . شن كنيد رو
  .اوليه است ي صفركن توان صفر كرد قسمت مثبت گستره بيشينه باري را كه مي. نشود 

تگاه را حال بارگير دستگاه برداشته و دس. سپس بارها را از روي بارگير برداريد و دستگاه را صفر كنيد 
  .ي صفركن اوليه قرار دارد خاموش و روشن كنيد اگر دستگاه ضفر شود جرم بارگير در قسمت منفي گستره

مثالً (هاي زنده هايي روي قسمت اگر با برداشتن بارگير و خاموش و روشن كردن دستگاه صفر نشود وزنه
. و روشن كردن دستگاه صفر شود قرار دهيد تا با خاموش ) نشيند ها مي هايي كه بارگير برروي آن قسمت

هاي معيني  ها را برداريد و بعد از هر برداشتن دستگاه را خاموش و روشن كنيد تا با وزنه سپس به ترتيب وزنه
ي  هاي روي دستگاه برابر قسمت منفي گستره در اين حالت وزن بارگير منهاي وزنه. دستگاه صفر شود 
  .صفركن اوليه است

پذير  هاي مثبت و منفي است اگر برداشتن بارگير به راحتي امكان مجموع قسمت ي صفركن اوليه گستره
  .شود نباشد فقط قسمت مثبت صفركن اوليه بررسي مي
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  صفر كن خودكار و نيم خودكار  2-1-2- 4-الف
شرح داده شده اجرا مي شود، به استثناي اين كه به جاي  1- 2- 4- اين آزمون به همان روشي كه در بند الف

  .و روشن كردن از وسيله ي صفر كن استفاده مي شودخاموش 

  صفر كن خودكار  3-1-2- 4-الف
شرح داده شده است برداريد و آنقدر وزنه روي دستگاه قرار  1-1-2- 4- بارگير را همان طور كه در بند الف

  .دهيد تا صفر را نشان دهد
صفر كن دستگاه  ي لوم شود كه وسيلهوزنه هاي كوچك را برداريد و بعد از برداشتن هر وزنه صبر كنيد تا مع

  .اين عمل را آنقدر ادامه دهيد تا دستگاه به طور خودكار صفر نشود. به طور خودكار عمل خواهد كرد يا خير
  .شود صفر كن محسوب مي ي بيشينه باري كه پس از برداشتن آن دستگاه هنوز صفر مي شود، گستره

ر وسيله صفر كن ديگري تدارك ديده شده باشد، راه حل عملي مي اگر نتوان بارگير را به راحتي برداشت و اگ
سپس وزنه ها را برداريد و وارسي كنيد . ن دستگاه باشدردتواند گذاشتن وزنه هايي بر روي دستگاه و صفر ك

بيشينه باري كه پس از برداشتن آن دستگاه . يا خير كند صفر كن خودكار دستگاه را صفر مي كه آيا هنوز هم
  .صفر مي شود، گستره صفر كن استهنوز 

  )5-5-6(وسيله نشانگر صفر 2-2- 4-الف
سپس با . براي دستگاه با نشانگر صفر و نشاندهي ديجيتال، دستگاه را حدود يك زينه زير صفر تنظيم كنيد

گستره اي را كه در آن وسيله نشانگر صفر، انحراف از ) مثالً يك دهم زينه(اضافه كردن وزنه هايي به جرم 
  .صفر را نشان مي دهد، تعيين كنيد

  )2-5- 5(درستي صفر كن 3-2- 4-الف
  .تركيب كرد 1-4-4-اين آزمون را مي توان با الف

  صفر كن غيرخودكار و نيم خودكار  1-3-2- 4-الف
ترين نقطه تغيير ممكن و سپس با راه اندازي وسيله  درستي وسيله صفر كن با بارگذاري دستگاه تا نزديك

ينه باالي صفر تغيير مي كند، آزمون مي كه با آن نشاندهي از صفر به يك زن بار اضافه اي صفر كن و تعيي
  .محاسبه مي شود 3-4- 4-خطاي صفر مطابق با بند الف. شود

  صفر كن خودكار يا صفرياب  2-3-2- 4-الف
اي را كه با آن  سپس بار اضافه. از گستره صفر خودكار خارج كنيد) e10مثالً با بارگذاري معادل (نشاندهي را 

محاسبه  3- 4- 4-خطا، مطابق بند الف. ينه بعدي باالتر تغيير مي كند، تعيين كنيددهي از يك زينه به زنشان
  .خطاي صفر برابر با خطاي اين بار، فرض مي شود. مي شود

  صفر كردن قبل از بارگذاري3- 4-الف
  :ه صورت زير انجام مي شوددهي ديجيتال بي صفر دستگاه با نشان تنظيم صفر يا تعيين نقطه
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روي بارگير قرار داده مي شود و دستگاه  زينهبراي دستگاه با صفر كن غيرخودكار، وزنه هايي معادل نيم - الف
از روي  زينهمعادل نيم  اي سپس وزنه. ينه تغيير كندر و يك زچنان تنظيم مي شود كه نشاندهي بين صف

  .مرجع به دست آيدبارگير برداشته مي شود تا مركز وضعيت صفر 

  تعيين عملكرد توزين4- 4-الف

  آزمون توزين1-4- 4-الف
سپس بارهاي آزمون را به ترتيب . بارهاي آزمون را به طور افزايشي از صفر تا بيشينه ظرفيت اعمال كنيد

 هنگام تعيين خطاي ذاتي اوليه بايد حداقل ده بار آزمون مختلف و براي. معكوس برداريد تا به صفر برگرديد
مقادير  minو  maxبارهاي آزمون انتخابي بايد شامل . آزمون هاي توزين ديگر، پنج بار آزمون انتخاب شود

  .تغيير مي كند) mpe(يا نزديك به مقاديري باشد كه در آن بيشينه خطاي مجاز 
توصيه . يابد بايستي يادآوري شود كه بارگذاري و باربرداري بايد به طور مداوم كاهش يا به طور مداوم افزايش

و كنترل اندازه شناختي ) 3-10(شود حتي االمكان همان روش اجرايي را به كار ببريد كه در بررسي اوليه  مي
  .به كار برده مي شود) 4-10(بعدي 

اگر دستگاه به وسيله صفر كن خودكار يا صفرياب مجهز باشد، به استثناي آزمون دما مي توان آن را در حين 
  .تعيين خواهد شد 2-3- 2-4-ي صفر مطابق با بند الف در اين صورت، خطا در نقطه. داشت آزمون، فعال نگه

  )1-5- 7(آزمون توزين تكميلي 2-4- 4-الف
. ، بايد آزمون تكميلي انجام شود max درصد 20ي با گستره بزرگتر از  براي دستگاه با وسيله صفر كن اوليه

  .نقطه صفر است در اين آزمون، حد باالي گستره صفر كن به عنوان

  )6-1- 4-الف(ارزيابي خطا 3-4- 4-الف
e از(كوچكتر  ي زينهبراي دستگاه با نشاندهي ديجيتال كه فاقد وسيله نشاندهي با 

1
5

توان  مي )بزرگتر نباشد 
. اده كرداز نقاط گذر تغيير نشاندهي براي تعيين نشاندهي دستگاه قبل از گرد كردن، به صورت زير استف

e سپس آن قدر وزنه هايي به جرم. يادداشت مي شود I مقدار نشاندهي، L براي يك بار معين
1

10
به طور  

I(افزايش يابد  زينهمتوالي به آن اضافه مي كنيم تا نشاندهي دستگاه به طور مشخص به اندازه يك  e(  بار
قبل از گردشدن با فرمول  P. مي شود Pكه به طور متوالي به بارگير اضافه شده، موجب نشاندهي  L اضافي

  :زير به دست مي آيد
P I e L   

1
2

  

  :خطا قبل از گردشدن عبارت است از
E P L I e L L      

1
2

  

  :خطاي تصحيح شده پيش از گردشدن عبارت است از
0CE E E mpe    
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  ).e10مثالً (اي نزديك به صفر است  خطاي محاسبه شده در صفر يا در بازه 0Eكه 
با اضافه كردن . را نشان مي دهد g1000بارگذاري شده و  Kg1با  g5برابر  e ي زينهدستگاهي با : مثال
با . تغيير مي كند g1005به  g1000نشاندهي از  g5/1ور متوالي پس از اضافه كردن به ط g5/0هاي  وزنه

  :وارد كردن اين مقادير در فرمول باال خواهيم داشت
 P g g 1000+2/5-1/5 1000  

  :است و خطا برابر است با g1001بنابراين نشاندهي واقعي قبل از گرد شدن 
E g1001-1000=+1  

باشد، خطاي  =g5+Eگذر تغيير نشاندهي در صفر كه مطابق فرمول باال محاسبه شده ي  اگر نقطه
  :شده تصحيح

 CE g g  1- 0/5 0/5  
ي رواداري مطرح با  از جنبه) آزمون خزش( 1-11-4-و الف) درستي صفر كن( 3-2-4-در آزمون هاي الف

  .درستي كافي تعيين شود
در گستره هاي توزين جزئي متفاوتي  Iو نشاندهي  Lاي در جايي كه بار  ينهتگاه چند زو فرمول باال براي دس مطالب-يادآوري

  .قرار مي گيرند، هم صادق است

  ولجآزمون ما4-4- 4-الف
ول جداگانه آزمون مي شود، تعيين خطا بايد با عدم قطعيتي به كفايت كوچك با لحاظ كردن جوقتي كه ما

كان پذير باشد، يعني با استفاده از وسيله اي براي نمايش انتخاب شده ام) كسر سيستم خطا( mpeكسر 
iPي كوچكتر از  نشاندهي با زينه e

   
 

1
ي گذار تغيير نشاندهي با عدم قطعيتي بهتر از  يا با ارزيابي نقطه 5

iP e
   
 

1
5.  

  )3-7- 5(آزمون توزين با مواد جايگزين 5-4- 4-الف
  .انجام شود 1- 4- 4-قط طي بررسي و در محل استفاده و با لحاظ كردن بند الفآزمون بايد ف

  .تعيين كنيد 3- 7- 5هاي مجاز را مطابق با بند  تعداد جايگزيني
خطاي تكرارپذيري را با سه دفعه قراردادن باري در حدود مقداري كه جايگزين مي شود بر روي بارگير، 

) 10- 4-الف(هم تراز باشد، مي توان از نتايج آزمون تكرارپذيري اگر بار آزمون داراي جرمي . وارسي كنيد
را ) 3- 4- 4- الف(خطا . بارهاي آزمون از صفر تا بيشينه مقدار وزنه هاي استاندارد را اعمال كنيد. استفاده كرد

ي صفرياب به  باري يا در مورد دستگاه با وسيله تعيين كنيد و سپس وزنه ها را برداريد كه نشاندهي بي
  .رسيده شود e10شاندهي ن

به جاي وزنه هاي قبلي مواد، آنقدر مواد جايگزين برداريد تا به همان نقطه گذار تغيير برسيد كه در تعيين 
  .دستگاه برسيد maxاين آزمون را آن قدر تكرار كنيد تا به . خطا رسيده بوديد
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اين . ي گذار تغيير را تعيين كنيد طهبه ترتيب عكس تا صفر باربرداري كنيد يعني وزنه ها را برداريد و نق
  .باري تكرار كنيد روش اجرايي را تا نشاندهي بي

  .هاي اجرايي معادل همسان را هم مي توان به كار برد روش

  )6-3-5(دستگاه با بيش از يك وسيله نشانگر  5-4-الف
هاي وسايل  نشاندهي، 4-4-ي نشانگر داشته باشد، در حين آزمون هاي الف اگر دستگاه بيش از يك وسيله

  .مختلف بايد مقايسه شود

  پارسنگ6- 4-الف

  )3-3-5-6(آزمون توزين 1-6- 4-الف
. بايد با مقادير پارسنگ مختلف اجرا شود) 1- 4- 4-بارگذاري و باربرداري مطابق با الف(هاي توزيع  آزمون

 ر صورتي كهفقط د( Minاين مراحل بايد مقادير نزديك به . حداقل پنج مرحله بايد انتخاب شود
Min mg100 (، مقادير با مقادير نزديكي كه در آن بيشينه خطاي مجاز )باشدmpe ( تغيير مي كند و

  .مقدار نزديك به بيشينه بار خالص ممكن 
  :آزمون هاي توزين بايستي در مورد دستگاههاي مجهز به موارد زير اجرا شود

 1 بينبا يك مقدار پارسنگ : پارسنگ كاهشي
3

2 و 
3

 بيشينه اثر پارسنگ 

 1 با دو مقدار در حدود: پارسنگ افزايشي
3

3 و 
3

 بيشينه اثر پارسنگ 

ديگر به طور مثال بررسي  ، آزمون عملي مي تواند با روش هاي اجرايي مناسب4- 10و  3-10براي بندهاي 
به هر ) mpe(حدود خطا ) shift(ي پارسنگ با تغيير جا  هاي عددي و گرافيكي، شبيه سازي عمليات موازنه

يا وارسي اين كه منحني خطا و هيستريس براي هر نقطه ) منحني نتايج آزمون توزين(نقطه از منحني خطا 
  .قرار مي گيرند mpeدر داخل 

ي صفر كن خودكار يا صفرياب مجهز باشد در طي اين آزمون بايد فعال باشد و خطاي  هاگر دستگاه به وسيل
  .تعيين شود 2- 3-2-4-نقطه صفر بايد مطابق با بند الف

  )3-6- 5(درستي پارسنگ كردن 2-6- 4-الف
  .تركيب كرد 1- 6-4-اين آزمون را مي توان با الف

با صفر كردن نشاندهي با پارسنگ  3-2- 4- الفي پارسنگ كردن بايد به روشي شبيه آزمون  درستي وسيله
  .كردن، تعيين شود

  )3-6-5و  4-3- 5- 5(ي توزين پارسنگ  وسيله3-6- 4-الف
ي توزين پارسنگ و وسيله نشانگر بار  اگر دستگاه داراي وسيله توزين پارسنگ باشد، نتايجي كه از وسيله

  .يكسان به دست مي آيد بايد با هم مقايسه شود
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  )2-6- 5( زبارگذاري غير متمركآزمون 7- 4-الف
وزنه هاي كوچك تر . ي كوچك از وزنه هاي بزرگ استفاده شود بهتر است به جاي به كار بردن چندين وزنه
ها در بخش مورد  ولي بايد از روي هم نهادن غير ضروري آن. بايد روي وزنه هاي بزرگ تر قرار داده شوند

. ارگذاري استفاده مي شود آن را بايد در مركز بخش قرار داداگر از يك وزنه براي ب. آزمون خودداري شود
. چنانچه از چندين وزنه كوچك استفاده مي شود بايد بار را به طور يكنواخت به تمام بخش ها اعمال كرد

  .بار نبايد به مركز بارگير اعمال شود. كفايت مي كند زاعمال بار به بخش هاي غير متمرك
به كارگيري . طراحي شده باشد كه بار را بتوان به شيوه هاي مختلف اعمال كرد اگر دستگاه طوري - يادآوري

  .مي تواند مناسب باشد 5-7-4- و الف 1-7-4- بيش از يكي از آزمون هاي تشريح شده در الف
  .در گزارش آزمون محل قرار گرفتن بار بايد با شكل نشان داده شود

كه براي تصحيح به كار برده  0Eخطاي صفر . ن مي شودتعيي 3-4- 4- خطاي هر اندازه گيري مطابق با الف
معموالً تعيين خطاي صفر فقط در . مي شود مقداري است كه قبل از هر اندازه گيري تعيين شده است

شود  توصيه مي) ، ظرفيت باال و غيرهIرده درستي (ابتداي اندازه گيري كافي است ولي در دستگاههاي خاص 
بيشتر شود آزمون خطاي  mpeبه هر حال اگر از . ه خطاي صفر قبل از هر آزمون غير متمركز تعيين شودك

  .صفر قبل از هر بارگذاري ضروري است
  .اگر دستگاه به وسيله صفر كن خودكار يا صفرياب مجهز باشد نبايد در حين آزمون هاي زير فعال باشد

كه بارگذاري غيرمتمركز پيش نمي آيد نياز نيست كه آزمون اگر شرايط بهره برداري طوري است - يادآوري
  .هاي بارگذاري غيرمتمركز اجرا شود

  ي اتكا ندارد دستگاه با بارگيري كه بيش از چهار نقطه1-7- 4-الف
1 چهار ربع بخش هاي تقريباًَ

4
   .به نوبت بارگذاري شود) يا شكل مشابه 9شكل (سطح بارگير است  

  
  ي اتكا از چهار نقطه كمتردستگاه با بارگيري  -9شكل 

  :انتقال نيرو از بار به بارگير: مثال ها
  ي اتكا دارد، يك نقطهيتك نقطهمستقيماً به يك لودسل. 

 ي اتكا دارد مستقيماً به سه لودسل، سه نقطه. 

 با چهار اتصال مكانيكي به يك اهرم بندي با چهار نقطه اتكا 
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  . ي اتكا دارد تگاه با بارگيري كه بيش از چهار نقطهدس2-7- 4-الف
 ي ي اتكا در سطحي در اندازه بار بايد به هر نقطه

n

  .تعداد نقاط اتكا است nسطح بارگير اعمال شود، 1
 اشاره ي اتكا خيلي به هم نزديك باشند، براي آزمون باال، بار بايد مطابق آنچه كه در باال اگر دو نقطه 

شد، توزيع شود، بار بايد دوبرابر شده و در ناحيه اي با دو برابر سطح در دو طرف محور اتصال دو 
  .ي اتكا، توزيع شود نقطه

  )مخزن، قيف و غيره(دستگاه با بارگير خاص 3-7- 4-الف
 ي اتكا اعمال شود بار بايد به هر نقطه.  

  )2-4، 6-4(دستگاه براي توزين بار غلتان 4-7- 4-الف
اين جاها بايد شامل ابتدا، وسط و انتهاي بارگير در . يك بار غلتان بايد به جاهاي مختلف بارگير اعمال شود

اين جاها بايد در صورتي كه كاربرد در دو جهت امكان پذير باشد، در . راستاي جهت معمول رانندگي باشد
اگر بارگير از چند بخش تشكيل مي . دقبل از تغيير جهت، صفر بايد دوباره تعيين شو. جهت عكس تكرار شود

  .شود، آزمون بايد براي هر بخش اجرا شود

  براي دستگاه سيار زآزمون هاي غير متمرك5-7- 4-الف
 در غير اين. اند، به كار برده شود بايستي تا آن جا كه اين نقاط عملي 4-7-4-تا الف 1- 7- 4-و الف 7-4- الف
  .بايد مطابق با شرايط بهره برداري، تعريف شودجايگاه بارهاي آزمون طي اين آزمون  تصور

  )8-5(آزمون رواني 8- 4-الف
Min ،Max 1 مثالً. آزمون هاي زير بايد سه بار مختلف اجرا شود

2
  Max و 

  نشاندهي غيرخودكار و نشاندهي آنالوگ1-8- 4-الف
شد بايد به آرامي روي بارگير گذاشته و برداشته نبا mg1ي دستگاه، هر باري كه كوچكتر از  در حالت موازنه

  .به ازاي هر بار معين، سازوكار موازنه بايد وضعيت موازنه متفاوتي را كه تعيين شده، اختيار كند. شود

  نشاندهي ديجيتال2-8- 4-الف
  .اجرا مي شود mg5≥d اين آزمون فقط براي امتحان نوع و دستگاههايي با

d 1 دد وزنه هر كدام به جرمده ع(باري به همراه سربار 
10

وزنه هاي سربار . بايد روي بارگير قرار داده شود )
يكي . كاهش يابد I-dبه طور كامالً مشخص به  Iبايد به طور متوالي از روي بارگير برداشته شود تا نشاندهي 

به آرامي روي بارگير قرار داده مي  d4/1زه ها دوباره روي بارگير گذاشته شده و سپس باري به اندا از وزنه
  .مراجعه كنيد 10به مثال شكل . I+dيعني . نتيجه يك زينه از نشاندهي اوليه باال بيشتر مي شود. شود
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  =g10dدستگاه با  -10شكل 

  .است =g200Iدر آغاز نشاندهي 
  g190=I-d. از وزنه هاي سربار برداريد تا نشاندهي تغيير كند

g1= d 1يك وزنه 
10

  .روي بارگير بگذاريد g14d=4/1 بعد از آن واضافه كنيد  

  .باشد =g210I+d پس نشاندهي بايد

  حساسيت دستگاه9- 4-الف
در حين انجام اين آزمون، دستگاه بايد به طور عادي در نوسان باشد و در حالي كه هنوز بارگير در نوسان 

. قرار داد mg1اما نه كمتر از  بار اعمال شده را روي دستگاه  mpeه خطاي مجاز است بايد سرباري با بيشين
فاصله خطي بين نقاط مياني اين . هاي داراي نوسان گير، سربار بايد با ضربه آرام اعمال شود براي دستگاه

زمون حداقل اين آ. قرائت و قرائت بدون سربار بايد به عنوان جابجايي دائمي نشان دهي در نظر گرفته شود
  .انجام شود) براي مثال صفر و بيشينه بار(بايد براي دو بار متفاوت 

  )1-6-5(آزمون تكرارپذيري 10- 4-الف
بيشينه ظرفيت و يك سري با باري تقريباًَ برابر % 50يك سري با باري حدود . دو سري توزين بايد انجام شود

 10هر سري بايد شامل . kg1000ظرفيت كمتر از با صد در صد بيشينه ظرفيت براي دستگاههاي با بيشينه 
ها بايد در زماني كه  قرائت. در ساير موارد، در هر سري حداقل بايد سه توزين صورت گيرد. توزين باشد

دستگاه تحت بار قرار دارد و در بين توزين ها، در زماني كه دستگاه بدون بار به نقطه ايست مي رسد، صورت 
در بين توزين ها، نياز به . بدون تعيين خطاي صفر انحراف صفر بايد صفر شود در بين توزين هاي. گيرد

  .باشد تعيين موقعيت صفر واقعي نمي
چنانچه دستگاه مجهز به وسيله صفر كن خودكار يا صفرياب باشد، در حين انجام آزمون، اين وسايل بايد 

  .فعال باشند
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  )IIVيا  II ،IIIدستگاههاي رده فقط براي (تغيير يافتن نشاندهي با زمان  11- 4-الف

  )1- 4-9- 5(آزمون خزش 1-11- 4-الف
به محض پايدار شدن نشاندهي قرائتي انجام . دستگاه را تحت باري تقريباً برابر با بيشينه ظرفيت قرار دهيد

در مدت زمان انجام اين آزمون، . سپس به مدت چهار ساعت، نشاندهي دستگاه تحت بار را پايش كنيد. دهيد
  .تغيير كند C 2نبايستي بيش از  دما

دقيقه  30دقيقه و  15و اختالف بين نشاندهي  e5/0دقيقه اول كمتر از  30چنانچه اختالف نشاندهي ها در 
  .باشد، مي توان آزمون را خاتمه داد e2/0كمتر از 

  )2-4-9-5(آزمون برگشت صفر 2-11- 4-الف
بعد از اعمال باري تقريباً برابر با بيشينه ظرفيت به مدت نيم ساعت بايد تعيين  خطاي نشاندهي صفر قبل و

  .پايدار شدن نشاندهي انجام گيرد  قرائت بايد به محض. شود
اي، قرائت انحراف از صفر را در مدت پنج دقيقه بعد از پايدار شدن نشاندهي  هاي چند گستره در مورد دستگاه

  .ادامه دهيد
كن خودكار يا صفرياب باشد، در حين انجام آزمون، اين وسايل نبايد جهز به وسيله صفرچنانچه دستگاه م

  .فعال باشند

  آزمون موازنه پايدار 12- 4-الف
اند يا  هاي موازنه پايدار به كفايت و تفصيل شرح داده شده مستندات سازنده را وارسي كنيد كه آيا وظيفه

  .خير
 زنه پايدارپايه، وظيفه و معيارها براي موا اصول 

 بازه هاي زمان، تعداد چرخه (ي موازنه پايدار ي پارامترهاي قابل تنظيم و غير قابل تنظيم وظيفه همه
 )هاي اندازه گيري و غيره

 و  اهتأمين امنيت اين پارامتر 

 اين امر بايد همه ي گونه هاي يك نوع را در ). بدترين مورد(بحراني ترين تنظيم موازنه پايدار تعريف
 .يردنظر بگ

ذخيره (آزمون كنيد و وارسي كنيد كه چاپ گيري) بدترين مورد(موازنه پايدار را با بحراني ترين تنظيم
  .تا هنگامي كه تعادل به ثبات نرسد، امكان پذير نمي باشد) سازي

اي كه مستلزم ثبات تعادل است به طور مثال، چاپ  ر اختالل مداوم تعادل، هيچ وظيفهوارسي كنيد كه د
  .ذخيره سازي و عمليات صفر و پارسنگ نتواند اجرا شودگيري، 

. ي مرتبط قرار دارد، بارگذاري كنيد يا تا باري كه در گستره ي بهره برداري وظيفه Maxدر  50دستگاه را تا 
ي  اپ گيري، ذخيره داده ها يا وظيفهيد و در اسرع ممكن فرمان چفبا دست تعادل را با تك اقدام مختل م

ثانيه پس  5در مورد چاپ گيري يا ذخيره داده ها، مقدار نشان داده شده را طي مدت . ر كنيدديگري را صاد
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براي دستگاه هاي با زينه بندي متمايز، . ها مقدار چاپ شده است از چاپ گيري قرائت كنيد، كه يكي از آن
  .كاربرد دارد eبراي  dاين پاراگراف به جاي 

آزمون . ، وارسي كنيد6- 2-4-الف/3-2-4- سنگ، درستي را مطابق الفي موازنه پار در مورد صفركن و وسيله
  را پنج بار تكرار كنيد

ي نقليه سيار، آزمون بايد با بار آزمون  دغام شده در وسيلهي نقليه، ا هاي نصب شده در وسيله در مورد دستگاه
توزين جلوگيري مي كند  بهره برداري معلوم انجام شود تا تضمين شود كه معيارهاي پايداري از هر عمليات

هايي كه مي توانند براي توزين مايع  در مورد دستگاه. برآورده شده است 2- 4-6يا معيارهاي موازنه پايدار بند 
به كار برده شود، آزمون ها بايستي در شرايطي اجرا شود كه نقليه درست قبل از آزمون توقف كرده باشد آن 

 2- 4-6ت توزين جلوگيري كند يا موازنه ي پايدار مطابق معيارهاي بند چنانكه يا معيارهاي پايداري از عمليا
  .برآورده شده باشد

  )19- 6(آزمون هاي تكميلي براي پل هاي توزين قابل حمل 13- 4-الف
ساختمان هاي بسيار متفاوتي براي تعداد بسيار زيادي از كاربردهاي مختلف دارند، آن  ،دستگاه هاي قابل حمل -يادآوري
برحسب ساختمان و كاربرد و البته مطالبات . روش اجرايي آزمون براي آن ها امكان پذير نمي باشديك اصوالً تعريف چنانكه 

اين مسائل بايستي . ، الزامات، شرايط و مشخصات متفاوتي مي توانند ضروري باشد)به طور مثال رده ي درستي(اندازه شناختي
 تفقط بعضي از شيوه هاي كلي براي آزمون صح 13-4-رو در بند الف اين از. در گزارش آزمون مربوطه قيد و تشريح شود

  .دستگاه قابل حمل آورده شد
  :مواردي كه بايد طي تصويب نوع اجرا شود

 در محلي كه با سازنده توافق شد 

 و سپس آزمون ) همه نقاط اتكاي پل بايد هم تراز باشد(صافي سطوح مبنا را امتحان كنيد
 غير متمركز را اجرا كنيد و )بار(درستي و آزمون 

 مقدار اين خرابي بايد برابر در حدودي باشد كه (چند سطح مبنا با خرابي صافي مختلف
غير متمركز را براي هر پيكره بندي اجرا ) بار(ايجاد كنيد و آزمون ) سازنده ارائه مي كند

 .كنيد

 در محلي كه دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد 

  را براي سطوح نصب امتحان كنيد وانطباق با الزامات 

 نصب را امتحان كنيد و براي تحقق انطباق با الزامات اندازه شناختي، آزمون را اجرا كنيد. 

  عوامل تأثيرگذار 5-الف

  )IIII)(5-9 -1-1و  II ،IIIفقط براي دستگاه هاي رده ي (كج كردن 1-5-الف
  .ه پهلو در جهت عرضي، كج كرددستگاه را بايد به طرف جلو و عقب در جهت طولي و پهلو ب

را مي توان به  2- 1-1-5-و الف 1- 1- 1-5-در بندهاي الف) بي باري و بارگذاري شده( در عمل آزمون هاي
  شرح زير با هم ادغام كرد
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در بي باري و با قرار دادن دو بار آزمون، ) قبل از گرد شدن(كردن در وضعيت مرجع، نشان دهي ربعد از صف
، نشان دهي در بي باري و )بدون صفر كردن دوباره(س بار را از روي دستگاه بر مي داريمسپ. تعيين مي شود

اين روش اجرايي را براي همه جهات كج كردن تكرار مي . پس از گذاشتن دو بار آزمون تعيين مي شود
  )پهلو- جلو، پهلو- عقب(كنيم

، نشان دهي به دست آمده در هر براي اينكه تأثير كج كردن را روي دستگاه بارگذاري شده تعيين كنيم
  .جهت كج كردن بايد به مقدار انحراف صفر قبل از بارگذاري تصحيح شود

چنانچه دستگاه به وسيله ي صفركن خودكار يا صفرياب مجهز باشد،در حين انجام عمليات آزمون نبايد فعال 
  .باشند

  )الف و ب 1-1-9- 4(ر كج شدنكج كردن دستگاه داراي نشاندهنده ي تراز يا حسگر خودكا 1- 1-5-الف
سپس دستگاه بايد در جهت طولي تا مقدار . صفر مي كنيم) كج نشده(اشدستگاه را در وضعيت مرجع

آزمون با كج كردن . نشان دهي صفر يادداشت مي شود. محدود كننده ي كج كردن در جهت طولي كج شود
  .در جهت عرضي تكرار مي شود

  )پ 1-1-9-4(رگذاري شدهكج كردن در حالت با 2-1- 1-5-الف
دستگاه بايد در وضعيت مرجع صفر شود و دو توزين نزديك به كمترين باري كه بيشينه خطاي مجاز در آن 

سپس بار از روي دستگاه برداشته مي شود و در جهت طولي كج . اجرا شود Maxتغيير مي كند و نزديك به 
آزمون هاي توزيني كه . حدود كننده كج كردن باشدمقدار كج كردن بايد برابر مقدار م. شده و صفر مي شود

  .آزمون بايد با كج كردن در جهت عرضي تكرار شود. در باال شرح داده شده بايد اجرا شود

  دستگاه هاي ديگر 2- 1-5-الف
بايد با  1-1-5- براي دستگاه هايي كه امكان كج شدن دارند و نه حسگر خودكار كج شدن، آزمون هاي الف

50كج كردن
1000

يا در مورد دستگاه ها مجهز به حسگر خودكار كج شدن با كج كردن برابر مقدار محدود 
  .مطابق تعريف سازنده، آزمون شود كننده ي كج كردن

-5(در مكان باز مورد استفاده قرار مي گيرندو آزمون كج كردن براي دستگاه هاي كه بيرون  3- 1-5-الف
  )1-18-6ح و  9-1-1
  .ارگيرهاي مناسب براي حمل بارهاي آزمون بايد توسط متقاضي فراهم شودب

دستگاه ها بايد در جهت طولي به عقب . مقدار محدود كننده ي كج كردن، اجرا شودبا آزمون كج كردن بايد 
  .و جلو و در جهت عرضي به دو طرف كج شود

، كه حسگرهاي كج شدن يا كليد استربرد آزمون هاي وظيفه اي بايد اجرا شود تا تضمين شود، اگر قابل كا
به ويژه سيگنالي ايجاد شود كه به معناي رسيدن به حداكثر  .كنندكج شدن، به طور صحيح انجام وظيفه مي

و ممانعت از انتقال و چاپ ) به طور مثال قطع نمايش، سيگنال خطا و المپ( مجاز يا زياد تر شدن از آن باشد
  . دشو ممانعت گيري نتايج توزين
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يا نزديك به كج شدني ) در مورد حس گر خودكار كج شدن(آزمون بايد در مجاورت نقطه ي قطع اجرا شود
اين مقدار محدود ). در مورد تعليق كاردتيك(كه بارگير موجب تماس بارگير با چارچوب اطراف مي شود

  .كننده ي كج شدن است
  .سيله بايد غيرفعال باشداگر دستگاه به صفركن خودكار يا صفرياب مجهز باشد اين و

  .آزمون شود 2- 1- 5-و الف 1- 1- 5-و الف 1-5- دستگاه بايد مطابق الف

  )5-3-7(آزمون زمان گرم شدن 2-5-الف
سپس بايد دستگاه را به برق وصل . برق دستگاه برقي را بايد حداقل هشت ساعت قبل از آزمون قطع كرد

محاسبه خطا بايد . كرد و خطاي صفر را تعيين كردكرده و روشن كرد و به محض پايداري نشان دهي صفر 
اين مشاهدات بايد پس از . بارگذاري شود Max باري نزديك بهدستگاه بايد با . انجام شود 3- 4- 4- مطابق الف

دقيقه اجرا شد بايد براي  30و  15، 5هر اندازه گيري جداگانه كه پس از . دقيقه تكرار شود 30و  15، 5
  . تصحيح شود نسبت به صفر آن زمان

ضوابط راهنماي بهره برداري براي زمان پس از انتقال به شبكه برق بايد رعايت  Iبراي دستگاه هاي رده ي 
  .شود

  آزمون هاي دما 3-5-الف
  مراجعه كنيد 11براي رهيافت عملي براي اجراي آزمون هاي دما به شكل  -يادآوري

  دماهاي ساكن 1-3-5-الف
به  EUTبعد از رسيدن  2-9-5هاي مشخص شده در  در گستره) EUT(آزموندر اين آزمون تجهيزات تحت 

  .ساعت برقرا نگهداشته مي شود 2پايداري دمايي اين دما به مدت 
  :اجرا شود 1- 4- 4-بق با الفبايد مطا) بارگذاري و بار برداري(آزمون هاي توزين

 ي  درجه سلسيوس ولي براي دستگاه رده 20معموال (در دماي مرجعI اي تعيين منگين حدود دميا
 .شده

 در باالترين دماي مشخص شده 

 در پايين ترين دماي مشخص شده 

  درجه سلسيوس، اگر پايين ترين دماي مشخص شده 5در دماي °C0باشد و 

 در دماي مرجع 

  .   بيشتر باشدC/min 1°حين گرم شدن يا سرد شدن نبايد ازتغيير دما 
  فشار جو را بايد به حساب آورد Iرده  هاي براي دستگاه

g/m3 رطوبت مطلق -يادآوري
درصد در  66و C° 35 درصد در دماي 50و  C° 40درصد در دماي  39با رطوبت نسبي  20 

  .]4[معتبر است hPa 013.25 1 اين مقادير براي فشار هواي. متناظر است C° 30 دماي
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  )3-2- 9-5(دهي بي بارياثر دما بر نشان 2-3-5-الف
دستگاه را بايد صفر كرد و سپس دما را به بيشترين و كمترين دماي مقرر شده و در صورت كاربرد به دماي 

)  براي ساير دستگاه ها( C5° و) Iبراي رده ي ( C1°سپس از صفر به ازاي . صفر درجه سلسيوس تغيير داد
براي دو ) ها براي ساير دستگاه( C5°و) Iبراي رده ي ( C1°تغييرات اين خطا ها براي . بايد محاسبه شود

  دماي متوالي اين آزمون، بايد محاسبه شود
خطاهاي صفر بايد بالفاصله قبل از آن كه . اجرا كرد 1-3-5-اين آزمون را مي توان همراه با آزمون دماي الف
  .دستگاه در اين دما به پايداري رسيد، تعيين شود

ن خودكار يا صفرياب مجهز است اين -اگر دستگاه به صفر. يري ها مجاز نيستپيش بارگذاري قبل ار اين اندازه گ-يادآوري
  .وسيله نبايد فعال باشد

  )3- 9-5(تغييرات ولتاژ 4-5-الف
EUT آزمون شامل قراردادن . را در شرايط محيطي ثابت پايدار كنيدEUT  در معرض تغييرات ولتاژ مطابق با
  .است 4-4-5- ، با الف3- 4- 5-، الف2- 4- 5-، الف1-4-5- الف

1و باري بين  e10آزمون بايد با باري برابر 
2
 Max  وMax اگر دستگاه به صفركن خودكار يا . اجرا شود

تواند طي آزمون فعال باشد كه در اين مورد خطا در نقطه صفر بايد  صفرياب مجهز است، اين وسيله مي
  .تعيين شود 2- 3- 2- 4-مطابق الف
در صورتي .مشخص كننده مقدار نامي است كه بر روي دستگاه عالمت گذاري شده است Unomر در متن زي

به باالترين مقدار گستره مربوط مي   Umaxوبه پايين ترين مقدار  Uminكه يك گستره مشخص شده باشد، 
  ]17[و  ]4[ :مرجع. شود

  تغييرات ولتاژ متناوب شبكه 1-4-5-الف
  Umin 85/0 يا  Unom 85/0 :حد پايين  :تاژتغييرات ول  :آزمون) شدت(سختي

  Umax 10/1 يا Unom 10/1:  حد باال    
  .ي وظايف بايد مطابق طراحي عمل كنند همه  :بيشينه تغييرات مجاز

  .ي نشاندهي ها بايد در چارچوب حداكثر خطاي مجاز باشند همه
  .ي هر فاز به صورت پي در پي اعمال شوداگر دستگاهي با سه فاز تغذيه شود تغييرات ولتاژ بايد برا-يادآوري

، شامل باتري منبع تغذيه قابل شارژ )plug-in )AC,DCي منبع تغذيه تغييرات وسيله 2-4-5-الف
  .باتري ها طي بهره برداري دستگاه امكان پذير باشد) مجدد(مجدد اگر شارژ 

كمينه ولتاژ بهره : حد پايين  :تغييرات ولتاژ  :آزمون) شدت(سختي
  )مراجع كنيد 3- 9-4به (يبردار

    Umax20 /1  يا Unom 20 /1: حد باال    
  .همه ي وظايف بايد مطابق طراحي عمل كنند يا نشاندهي خاموش شود  :بيشينه تغييرات مجاز

  .همه ي نشان دهي ها بايد در چارچوب حداكثر خطاي مجاز باشند
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) مجدد(تري قابل شارژ منبع تغذيه اگر شارژتغييرات باتري قابل شارژ منبع تغذيه، شامل با 3-4-5 -الف
  برداري امكان پذير نباشد ي بهرهها ط باتري

  )مراجعه كنيد 3- 9- 5ند به ب( برداري كمينه ولتاژ بهره: حد پايين  :تغييرات ولتاژ    :شدت آزمون
 Umaxيا  Unom: حد باال          

  .يا نشاندهي بايد خاموش شود ها بايد مطابق طراحي اجرا شود ههمه وظيف  : بيشينه تغييرات مجاز
  .بايد در داخل بيشينه خطاي مجاز قرار داشته باشد ها همه نشاندهي      

  ي نقليه وسيله V 24يا  V 12 تغييرات ولتاژ باتري 4-4-5-الف
مراجعه  ]21[براي شبيه سازي باتري به . اي طي آزمون به كار برده مي شود براي مشخصات منبع تغذيه جاده

  .كنيد
  )كنيد همراجع 3-9-4به (كمينه ولتاژ بهره برداري :حد پايين  :تغييرات ولتاژ  :آزمون) شدت(سختي

   V 12 :V 16 حد باالي باتري    
  V 24 :V 32 حد باالي باتري    

  .ي وظايف بايد مطابق طراحي عمل كنند يا نشاندهي خاموش شود همه  :بيشينه تغييرات مجاز
  .حداكثر خطاي مجاز باشند ي نشاندهي ها بايد در چارچوب همه

  )3-4-9-5(آزمون دوام 6-الف
  .قابل اجراست Max ≤ 100 kgبا  IIIIو  II ،III  فقط براي دستگاه هاي رده -يادآوري

 Maxدرصد  50در شرايط عادي استفاده، دستگاه بايد در معرض بارگذاري و بار برداري مكرر با باري تقريباً 
و سرعت بار بايد چنان باشد كه دستگاه پس از  فركانس. مرتبه اعمال شود 100,000اين بار بايد . قرار گيرد

نيروي وارده از بار نبايد از نيروي وارده در بارگذاري بهره برداري بيشتر . بارگذاري و باربرداري به موازنه برسد
  .شود

. خطاي ذاتي، اجرا شود بايد قبل از آزمون دوام براي بدست آوردن 1- 4-4-يك آزمون دوام توزين مطابق الف
ي بارگذاري براي تعيين خطاي قابليت دوام ناشي از فرسايش و پارگي  يك آزمون توزين بايد پس از خاتمه

  .اجرا شود
اگر دستگاه به وسيله صفر كن خودكار يا صفرياب مجهز است، اين وسيله بايد طي آزمون فعال باشد، كه در 

  .تعيين شود 2-3- 2-4-ا الفاين صورت خطاي نقطه صفر بايد مطابق ب



130 

ل 
شك

10-
لف

ن ا
زمو

ب آ
رتي

ت
 كه 3-1- 5-

لف
با ا

-5-3-2 
ست

ده ا
م ش

دغا
ا

 
)

دما 
ود 

حد
كه 

ي 
وقت

دما 
ون 

آزم
+

40 
°C

 / 
-10

 °
C

 
ست

ا
(

 

S
 

=
 

E
U

T
 

ست
ده ا

سي
ما ر

ي د
دار

 پاي
به

 
W

t 
=

 
ار 

تظ
ن ان

زما
)2 

عت
سا

(
 

P
 

=
 

زي
 سا

اده
 آم

ري
گذا

 بار
W

e 
=

 
ين

توز
ون 

آزم
 

R
 

=
 

ول
ت ا

حال
به 

ت 
گش

 بر
Z

i 
=

 
صفر

ت 
قرائ

 
 

ون
زم
ی آ
ما
 د



131 

  پيوست ب
  )الزامي(

  هاي الكترونيكي  آزمون تكميلي براي دستگاه
آزمون كه مختص دستگاههاي الكترونيكي هستند، همانطور كه در اين پيوست شرح داده شده اند، سعي -1يادآوري مقدماتي 

هم در نظر  OIML ،D11[4]باشد و آخرين ويراست مدارك بين المللي  IEC شده است تا حد ممكن مطابق استانداردهاي
  .گرفته شده باشند

و ساير آزمون هاي تكميلي  EUTارجاع داده شده، ولي آزمون  IECگرچه به نسخه هاي جاري نشريات -2يادآوري مقدماتي 
اين امر بايستي در گزارش . ي آزمون انجام شوددستگاهاي الكترونيكي بايستي بر مبناي آخرين نسخه هاي معتبر در زمان اجرا

  .هاي فني آتي است هدف همگامي با پيشرفت. آزمون قيد شود

  هاي الكترونيكي تحت آزمون الزامات عمومي براي دستگاه 1-ب
را براي مدت زماني برابر يا بزرگتر از زمان گرم شدني كه سازنده مشخص ) EUT(تجهيزات تحت آزمون 

بع تغذيه وصل كنيد و دستگاه تحت آزمون را در مدت زمان آزمون وصل شده به منبع كرده است، به من
  .تغذيه را برقرار نگهداريد

دستگاه تحت آزمون را قبل از هر آزمون، حتي االمكان نزديك به صفر تنظيم كنيد و صفر را در هيچ زماني 
. مي كنيد 1، آن را بازنشانيدار معني در طي آزمون، تنظيم مجدد نكنيد، مگر اينكه هنگام نشان دادن خطاي

هاي آزمون بايد براي به  دهييط آزمون بايد ثبت شود و همه نشانانحراف از نشاندهي بي باري به علت شرا
  .دست آوردن نتيجه توزين، تصحيح شود

  .كار با دستگاه بايد چنان باشد كه در دستگاه شبنم ايجاد نشود

  طوب، حالت پايداررگرماي م  2-ب
  .كوچكتر است، كاربرد ندارد g1از  ها آن eاي كه  IIو رده  Iاين بند براي دستگاههاي رده -آوريياد

-به بند الف(در دماي ثابت  EUTآزمون شامل قرار دادن دستگاه مورد آزمون : خالصه روش اجرايي آزمون
يا بارهاي (مختلف بايد حداقل با پنج بار آزمون  EUT. و رطوبت نسبي، ثابت است) مراجعه كنيد 2- 1- 4

  :آزمون شود) شبيه سازي شده
  در دماي مرجع)˚C20  يا ميانگين مقدار گسترده دما هر گاه˚C20  در خارج از اين گستره قرار

 ؛2پس از آماده سازي% 50و رطوبت نسبي ) داشته باشد

 ا دو روز پس از تثبيت دم% 85مشخص شده و رطوبت نسبي  29-5ي كه در  در دماي باالي گستره
 و رطوبت؛ و

  50در دماي مرجع و رطوبت نسبي.% 

  .همه وظايف بايد مطابق طراحي عمل كند: بيشينه تغييرات مجاز
  .همه نشان دهي ها بايد در داخل بيشينه خطاي مجاز قرار داشته باشد

  .]10[و  ]8[: مرجع
                                                 
1 -Reset 
2 -Conditioning 
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  آزمون هاي عملكرد براي اختالل  3-ب
اگر دستگاه اينترفيس هاي مختلفي . مكان به صفر تنظيم شودقبل از هر آزمون، گرد كردن خطا بايد حتي اال

  .داشته باشد، وسايل جانبي مناسب بايد به اينترفيس هاي انواع مختلف در طي آزمون ها وصل شود
  .براي هر آزمون ها، به شرايط محيطي كه آزمون ها محقق مي شوند، توجه كنيد

EUT ن گرم شدن كه سازنده تعيين كرده است به تغذيه وصل را براي مدت زماني مساوي يا بزرگتر از زما
  .تغذيه شده، نگه داريد EUTكنيد و طي آزمون 

به صفر تنظيم شود و در هيچ زماني در طي آزمون، تنظيم مجدد  EUTقبل از هر آزمون حتي االمكان 
  .كنيد آن را ريست مي دار معنيمگر اينكه هنگام نشان دادن خطاي . نكنيد

دهي هاي آزمون بايد براي به ط آزمون بايد ثبت شود و همه نشانشاندهي بي باري به علت شرايانحراف از ن
  .دست آوردن نتيجه توزين، تصحيح شود

  .كار با دستگاه بايد چنان باشد كه در دستگاه شبنم ايجاد نشود
ي نقليه ايجاد هاي توزين غيرخودكار كه از باتر آزمون اختالل ضروري تكميلي يا جايگزين براي دستگاه

  .اجرا شود) مراجعه كنيد 7- 3-به بند ب( ]22[، ]21[، ]20[شود بايد مطابق با  مي

  شبكه برق ACكوتاه ولتاژ  2ها و وقفه 1فروكش  1-3-ب
  .را در شرايط محيطي ثابت، تثبيت كنيد EUT: خالصه روش هاي اجراي آزمون

تعريف شده از يك يا چند نيم سيكل  يك ژنراتور آزمون مناسب براي كاهش دامنه براي مدت زمان
ژنراتور آزمون بايد قبل از وصل شدن به . از ولتاژ شبكه برق بايد به كار برده شود) در عبور از صفر(

EUT ثانيه تكرار شود 10بار و با فاصله زماني حداقل  10كاهش ولتاژ شبكه بايد . تنظيم شود.  
  .آزمون بايد با يك بار آزمون كوچك اجرا شود

  :3دت آزمونش
  مدت تعداد سيكل ها  كاهش دامنه به  آزمون

  5/0  %0  آزمون الف: فروكش ولتاژ
  1  %0 آزمون ب: فروكش ولتاژ
  10  %40 آزمون پ: فروكش ولتاژ
  25  %70 آزمون ت: فروكش ولتاژ
  250  %80 آزمون ث: فروكش ولتاژ

  250  %0  وقفه كوتاه
بيشتر  eزن در اثر اختالل و نشان دهي بدون اختالل نبايد از تفاوت بين نشان دهي و: بيشينه تغييرات مجاز

  .باشد يا دستگاه بايد اين تفاوت را كشف كرده و نسبت به خطاي فاحش واكنش نشان دهد
  ]4[مرجع 

                                                 
1 -Dip 
2 -Interruption 
3 -Test intensity 
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  1رگبار  2-3-ب
كه تكرار فركانس ايمپالس ها و  2در رگبار مشخص شده ولتاژهاي منفرد EUTاين آزمون شامل قرار دادن 

مشخصات . در استاندارد ارجاع شده تعريف شده اند Ω1000و  Ω50قله ولتاژ خروجي در دو سر بار مقادير 
  .تنظيم شود EUTژنراتور بايد قبل از وصل كردن به 

  .را در شرايط محيطي زير تثبيت كنيد EUTقبل از هر آزمون،
  :آزمون بايد به طور جداگانه به ترتيب زير اعمال شود

 خطوط تغذيه برق؛ و 

 طوط مدارهاي خI/0  در صورت وجود3تبادل دادهو ،. 

  .آزمون بايد با يك بار آزمون كوچك اجرا شود
. مدت آزمون نبايد كمتر از يك دقيقه دامنه قطبيت باشد. قطبيت منفي و مثبت رگبارها بايد اعمال شود

انرژي رگبار به شبكه  شبكه تزريق در شبكه برق بايد حاوي فيلترهاي مسدود كننده براي جلوگيري از انتشار
همانطور كه در استاندارد  5گر مهار خروجي و ارتباط، خازن تزويج/ رگبار، به خطوط ورودي 4براي تزويج. باشد

  .تعريف شده بايد به كار برده شود
  2سطح   شدت آزمون

  kV1: برق خطوط تغذيه  )مقدار قله(دامنه 
  kV 5/0: ، داده و كنترلI/0خطوط سيگنال   

بين نشاندهي وزن در اثر اختالل و نشاندهي بدون اختالل نبايد بيش از تراز  اختالف  تغييرات مجازبيشينه 
e شود يا دستگاه بايد تفاوت را كشف كرده و به خطاي فاحش واكنش نشان دهد.  

 ]14[  مرجع

  6ولتاژ ضربه اي  3-3-ب
دار  تاسيسات، ريسك نفوذ معني اين آزمون فقط براي آن مواردي كاربرد دارد كه بر پايه وضعيت معمول

اين امر به خصوص در مواردي از تاسيسات بيروني و يا تاسيسات دروني متصل . ضربه هاي ولتاژ انتظار برود
يا خطوطي كه جزاً يا كامالً در خارج ساختمان ها نصب  m30خطوط بيشتر از (به خطوط طويل سيگنال 

  .مربوط است) ها شده اند، صرفنظر از طول آن
و خطوط ديگر ) و غيره 7اينترنت، مودم شماره گير(مچنين اين آزمون براي خطوط نيرو، خطوط ارتباط ه

خطوط براي سنسورهاي دما، سنسورهاي گاز يا جريان (براي كنترل، داده يا سيگنالي كه در باال ذكر شده 
  .كاربرد دارد) سيال و غيره

                                                 
1 -Burst 
2 -Voltage spikes 
3 -Communication 
4 -Coupling 
5 -Clamp 
6 -Surge 
7 -Dail up modem 
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تغذيه مي شوند، اگر تغذيه برق از شبكه  DCستقيم همچنين اين آزمون براي دستگاههايي كه با جريان م
DC تامين شود، كاربرد دارد.  

ي  در معرض ولتاژ ضربه اي است كه زمان خيزش، پهناي ضربه، مقدار قله EUTاين آزمون شامل قرار دادن 
د مرجع كم و كمينه بازه زماني بين دو ضربه متوالي در استاندار/جريان خروجي بر بار امپدانس زياد/ولتاژ

  .تنظيم شود EUTويژگي هاي ژنراتور بايد قبل از وصل شدن به . تعريف شده است
  .بايد در شرايط محيطي ثابت تثبيت شود EUTقبل از هر آزمون 

  .آزمون بايد به خطوط تغذيه برق اعمال شود
زمان در زاويه حداقل سه ضربه ولتاژ مثبت و سه ضربه ولتاژ منفي بايد به طور هم ACبر خطوط تغذيه شبكه 

  .اعمال شود ACولتاژ تغذيه  C270˚و  C0 ،˚C90 ،˚C180˚ولتاژ 
اين . در نوع ديگر منبع تغذيه برق، حداقل سه ضربه ولتاژ مثبت و سه ضربه ولتاژ منفي بايد اعمال شود

  .آزمون بايد با يك بار آزمون كوچك اجرا شود
مدت آزمون نبايد كمتر از يك دقيقه . اعمال شود هم قطبيت مثبت و هم قطبيت منفي ضربه هاي ولتاژ بايد

شبكه تزريق در شبكه برق بايد حاوي فيلترهاي مسدود كننده براي جلوگيري از انتشار . دامنه و قطبيت باشد
  .انرژي ضربه ولتاژ به شبكه باشد

  2سطح : شدت آزمون
  )زمين خط به( kV 1و ) خط به خط( kV 5/0: خطوط تغذيه برق): مقدار پيك(دامنه 

بيشتر  eتفاوت بين نشان دهي وزن در اثر اختالل و نشان دهي بدون اختالل نبايد از : بيشينه تغييرات مجاز
  .شود يا دستگاه بايد اختالف را آشكار كرده و به اختالف فاحش واكنش نشان دهد

  ]15[: مرجع 
  تخليه الكتروستاتيكي  4-3-ب

. ستقيم و غير مستقيم الكتروستاتيكي مشخص شده استدر معرض تخليه م EUTآزمون شامل قرار دادن 
. يك ژنراتور تخليه الكتروستاتيكي بايد به كار برده شود كه عملكرد آن مطابق با تعريف استاندارد مرجع باشد

  .قبل از آغاز آزمون ها، عملكرد ژنراتورها بايد تنظيم شود
  .مي باشد انگاين آزمون در صورت اقتضا، شامل روش نفوذ به 

  .در تخليه مستقيم جايي كه روش تخليه تماسي را نمي توان به كار برد بايد از تخليه در هوا استفاده شود
  .را در شرايط محيطي ثابت، تثبيت كنيد EUTقبل از هر آزمون 

آزمون . ثانيه باشد 10فاصله زماني بين تخليه هاي متوالي بايد حداقل . تخليه بايد اعمال شود 10حداقل 
  .با يك بار آزمون كوچك اجرا شودبايد 

هاي  كنتاكت. بايد بين تخليه ها، تخليه كامل شود EUTاي كه به پايانه زمين مجهز نشده است،  EUTبراي 
  .هاي هوا بايد بر سطوح غيرهادي اعمال شود تخليه بايد بر سطوح هادي اعمال شود؛ تخليه

  
  
  



135 

در مد تخليه هوا، . در تماس باشد EUTيد با در مد تخليه هاي تماسي، الكترود با  اعمال مستقيم
  .نزديك مي شود و تخليه توسط جرقه انجام مي شود EUTالكترود به 

  .شود اعمال مي EUTها در مد تماسي به سطوح تزويجگر نصب شده در مجاورت  تخليه  اعمال غيرمستقيم
  ).مراجعه كنيد ]IEC 61000-4-12 ]12به ( 3سطح   شدت آزمون

  براي تخليه در هوا kV  8براي تخليه هاي تماسي و  kV 6ا ت DCولتاژ 
تغييرات  بيشينه
  مجاز

بيشتر  eتفاوت بين نشان دهي وزن در اثر اختالل و نشان دهي بدون اختالل نبايد از 
  .دستگاه بايد اختالل را آشكار ساخته و به اختالف فاحش واكنش نشان دهد. شود

  ]12[  مرجع

  1تابشير ميدان هاي الكترومغناطيسي مصونيت در براب  5-3-ب
  .در ميدان هاي الكترومغناطيسي مشخص شده است EUTآزمون شامل قرار دادن 

  .مراجعه كنيد ]IEC 61000-4-3  ]13به   تجهيزات آزمون
  .مراجعه كنيد ]IEC 61000-4-31  ]13به    2برپا كردن آزمون

  .كنيدمراجعه  ]IEC 61000-4-31  ]13به   روش اجراي آزمون 
  .تحت شرايط محيطي ثابت، تثبيت شود EUTقبل از هر آزمون،  

EUT  بايد در معرض ميدان هاي مغناطيسي با شدت و ويژگي مشخص شده توسط سطح شدت قرار داده
  .شود

  .آزمون بايد فقط با يك بار آزمون كوچك اجرا شود
شدت 
  آزمون

  MHz80تا  MHz2000: گستره فركانس
 6-3- را ندارند، به طوري كه آزمون مطابق با ب I10هايي كه درگاه شبكه برق يا ساير براي دستگاه-يادآوري

  .به كار برده مي شود MHz 26را نمي توان به كار برد، حد پايين آزمون تشعشع 
  V/m10: شدت ميدان
  kHz1 ،AM80%سينوسي شكل، : مدوالسيون

بيشينه 
  تغييرات مجاز

. بيشتر شود eل و نشاندهي بدون اختالل نبايد از تفاوت بين نشاندهي وزن در اثر اختال
  .دستگاه بايد اختالل را آشكار ساخته و به اختالف فاحش، واكنش نشان دهد

 ]13[  مرجع

  هاي فركانس راديويي هدايت شدهميدان مصونيت در برابر6-3-ب
  .شوند تغذيه مي اي هايي كه از تغذيه برق وسيله نقليه جاده خاص براي دستگاه EMCالزامات 7-3-ب
  بيروني V24و  V12هاي  هدايت گذراي الكتريكي در طول خط تغذيه باطري1-7-3-ب

  .در معرض اختالل هاي گذراي هدايت شده در طول خط تغذيه است EUTآزمون شامل قرار دادن 
  

                                                 
1 -Immunity to radiated electromagnetic fields 
2 -Test set-up 
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  .مراجعه كنيد ]21[1378سال 7059- 2استاندارد ملي ايران شماره به   تجهيزات آزمون
  .مراجعه كنيد  ]21[1378سال 7059- 2استاندارد ملي ايران شماره به   زمون برپا كردن آ

  .مراجعه كنيد ]21[1378سال 7059- 2استاندارد ملي ايران شماره به   روش اجراي آزمون 
  .مراجعه كنيد ]21[  1378سال 7059- 2استاندارد ملي ايران شماره به   استاندارد قابل كاربرد

  .ا در شرايط محيطي ثابت، تثبيت كنيدر EUTقبل از هر آزمون، 
EUT بايد در معرض اختالل هاي هدايت شده با شدت و ويژگي مشخص شده با سطح شدت باشد.  

  .آزمون بايد فقط با يك بار آزمون كوچك انجام شود
  b3+a3 ،b2+a2، 4  هاي آزمون ضربه  هاي آزمون ضربه

  .وان بيشينه تغييرات مجاز در شرايط زيرتعريف انطباق با ضوابط ذكر شده تحت عن  هدف آزمون 
  گذراها به علت وقفه ناگهاني جريان در دستگاهي كه به صورت موازي با سيم تحت

 )a2ضربه ( 1آزمون وصل شده به علت اندوكتانس مهار سيم

  گذراها از موتورهايDC كند  كردن نقليه به عنوان ژنراتور عمل مي كه پس از خاموش
 ).b2ضربه (

 هاي ضربه(زني به وجود مي آيند  در خطوط تغذيه كه در نتيجه فرآيند كليد گذراهاa3 
 )b3 و 

 ضربه (استارتر، موتورهاي درون سوز -هاي ولتاژ به موجب تغذيه مدارهاي موتور كاهش
4(  

  ]21[ 1387سال7059-2استاندارد ملي ايران شماره از  IVسطح   شدت آزمون
  دايت شدهولتاژ ه  ضربه آزمون  ولتاژ باتري

V12  

a2  V50+  
b2  V10+ 

a3  V150- 

b3  V100+ 

4  V7- 

V24  

a2  V50+ 

b2  V20+ 

a3  V200- 

b3  V200+ 

4  V16-   
 eتفاوت هاي بين نشان دهي وزن در اثر اختالل و نشان دهي بدون اختالل نبايد از   :بيشينه تغييرات مجاز

  .خته و به اختالف فاحش واكنش نشان دهددستگاه بايد اختالل را آشكار سا. بيشتر شود
 ]21[ : مرجع

                                                 
1 -Wiring harness 
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گر خازني و القايي از طريق خطوطي به غير از  انتقال گذراي الكتريكي به وسيله تزويج  2-7-3-ب
  خطوط تغذيه

  .در اختالل هدايت شده در طول خطوطي به غير از خطوط تغذيه است EUTآزمون شامل قرار دادن 
  .مراجعه كنيد ]22[1382سال 7059- 3دارد ملي ايران شماره استان  به  تجهيزات آزمون

  .مراجعه كنيد ]22[1382سال 7059- 3استاندارد ملي ايران شماره   به  برپا كردن آزمون 
  .مراجعه كنيد ]22[1382سال 7059- 3استاندارد ملي ايران شماره   به  روش اجراي آزمون 

  .مراجعه كنيد ]22[1382سال 7059- 3ران شماره استاندارد ملي اي  به  استاندارد قابل كاربرد
  .را در شرايط محيطي ثابت، تثبيت كنيد EUTقبل از هر آزمون، 

EUT  بايد در معرض اختالالت هدايت شده با شدت و ويژگي كه با سطح شدت مشخص مي شود، قرار داده
  .شود

  .آزمون بايد فقط با يك بار كوچك آزمون اجرا شود
  .]22[1382سال 7059-3استاندارد ملي ايران شماره   بها مطابق ب  شدت آزمون

 bو  aضربه هاي آزمون   ضربه هاي آزمون

تصديق انطباق با ضوابط ذكر شده در بيشينه تغييرات مجاز در شرايط گذراهايي كه در   هدف آزمون 
  )bو  aضربه هاي (ديگر خطوط و در نتيجه فرآيند كليد زني اتفاق مي افتد 

  .] 22[1382سال 7059-3استاندارد ملي ايران شماره   به IVسطح   شدت آزمون
  ولتاژ هدايت شده  ضربه آزمون  ولتاژ باتري

V12  a  V60-  
b  V40+ 

V24  a  V80- 

b  V80+   
 eتفاوت هاي بين نشان دهي وزن در اثر اختالل و نشان دهي بدون اختالل نبايد از   :بيشينه تغييرات مجاز

  .بايد اختالل را آشكار ساخته و به اختالف فاحش واكنش نشان دهد دستگاه. بيشتر شود
 ]22[ : مرجع

  آزمون پايداري پهنه   4-ب
  .كاربرد ندارد Iبراي دستگاههاي رده -يادآوري

در شرايط محيطي به اندازه كافي ثابت  EUTآزمون شامل مشاهده تغييرات خطاي   خالصه روش آزمون
در فاصله هاي زماني مختلف ) مولي آزمايشگاهشرايط ثابت معقول در محيط مع(

براي دستگاهي كه . در آزمون هاي عملكرد EUTو بعد از قرار گرفتن  حينقبل، 
اين وسيله بايد طي اين . وسيله تنظيم خودكار پهنه در آن گنجانده شده است

 آزمون قبل از هر اندازه گيري فعال شود تا پايداري و كاربرد منظور براي آن اثبات
  .شود

آزمون هاي عملكرد بايد شامل آزمون دما و در صورت اقتضا، آزمون گرماي مرطوب 
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باشد ولي نبايد شامل تست دوام شود؛ آزمون هاي عملكرد ديگر مندرج در پيوست 
  .هاي الف و ب مي تواند اجرا شود

EUT  يا وسيله تغذيه برق، دو بار حداقل و ) همچنين باتري(را بايد از برق شبكه
تعداد قطع در صورتي كه سازنده . ساعت در طي مدت آزمون قطع كرد 8اقل حد

مشخص سازد مي تواند افزايش يابد يا به تصميم مقام تصويب كننده اگر چنين 
  .مشخصاتي وجود نداشته باشد

  .براي اجراي اين آزمون دستورالعمل بهره برداري سازنده بايد لحاظ شود
EUT 5ازه كافي ثابت پس از روشن شدن به مدت بايد در شرايط محيطي به اند 

ساعت پس از اجراي آزمون هاي دما و حرارت  16ساعت تثبيت شود، ولي حداقل 
  .مرطوب

  
روز يا مدت زمان ضروري براي اجراي آزمون هايي كه بايد انجام شود؛ هر كدام  28  مدت آزمون 

  .تر باشد كه كوتاه
1بين  ها زمان بين اندازه گيري

2
  ها در طول مدت آزمون گيري يك توزيع كامالً يكنواخت اندازه روز با 10روز و 

  .ممان وزن هاي آزموني كه بايد طي اين آزمون به كار برده شود. نزديك به بيشينه  بار آزمون
  حداقل هشت بار  تعداد اندازه گيري ها

  .ندازه كافي ثابت تثبيت كنيدهمه عوامل را در شرايط محيطي به ا  توالي آزمون
EUT را حتي االمكان نزديك به صفر تنظيم كنيد.  

صفرياب خودكار بايد غيرفعال شود و وسيله تنظيم پهنه نصب در داخل بايد فعال 
  .شود
  .ي استاندارد را اعمال كنيد)ها(  وزنه 

كنيد تا  صفر كن را تكرار كنيد و چهار دفعه بارگذاري انگردر اندازه گيري اول بالد
براي اندازه گيري هاي بعدي فقط يك دفعه . مقدار ميانگين خطا را تعيين كنيد

بارگذاري كنيد، مگر اينكه نتيجه خارج از رواداري مشخص شده يا گستره پنج 
  .باشد  e1/0  قرائت از اندازه گيري اوليه بيش از 

  :داده هاي زير را ثبت كنيد
  تاريخ و زمان- الف
  دما-ب
  رومتريكفشار با-پ
  رطوبت نسبي-ت
  بار آزمون-ث
  نشان دهي-ج
  خطاها-چ
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  تغييرات در مكان آزمون -ح
و همه تصحيحات ضروري ناشي از تغييرات دما، فشار و وسايل عوامل تاثيرگذار به 

  .علت بار آزمون بين اندازه گيري هاي مختلف اعمال كنيد
  .زيابي شودبه طور كامل با EUTقبل از اجراي آزمون هاي ديگر بگذاريد 

اندازه گيري، هر كدام كه بزرگتر است، نبايد از  nتغيير در خطاهاي نشان دهي در   :بيشينه تغييرات مجاز
نيم زينه بررسي يا نصف مقدار مطلق بيشينه خطاي مجاز در بررسي اوليه براي بار 
آزمون اعمال شده بيشتر شود، هرگاه تفاوت هاي نتايج ميل به بيش از نيمي از 

ير مجاز مشخص شده در باال را داشته باشد، آزمون بايد تا توقف يا برگشت اين تغي
  .ميل ادامه يابد يا تا زماني كه خطا از بيشينه تغييرات مجاز بيشتر شود
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  پيوست پ

  )الزامي(
  كه به طور جداگانه آزمون مي شوندول هايي جبراي ما

  
  هاي توزين خودكار هاي دستگاه ولجآنالوگ به عنوان ما پردازي آزمون و گواهي وسايل نشاندهنده و داده

  الزامات كاربردي  1-پ
. از اين به بعد همه وسايل پردازش داده هاي آنالوگ را شامل مي شود "دهنده نشان"استفاده از اصطالح 

  .رعايت شده باشد 4-10-4دهنده در صورتي مجاز است كه الزامات  خانواده نشان
  .دهنده كاربرد دارد نالزامات زير براي نشا

  رده هاي درستي 1- 1- 5
  زينه بررسي 2- 1- 5
  رده بندي دستگاه  2- 5
  الزامات تكميلي براي دستگاه چند زينه اي     3- 5
  وسيله نشانگر كمكي  4- 5
  بيشينه خطاي مجاز  5- 5
  دما  2- 9- 5
  منبع تغذيه  3- 9- 5
  آزمون ها و امتحان هاي ارزيابي نوع  10- 5
  نالزامات كلي ساختما  1- 6
  مناسب بودن  1-1- 6
  امنيت  1-2- 6
  نشان دهي نتايج توزين  2- 6
  وسيله نشانگر آنالوگ  3- 6
  وسيله نشانگر ديجيتال  4- 6
  وسيله صفركن و صفرياب  5- 6
  وسيله پارسنگ  6- 6
  وسيله پارسنگ از پيش تعيين شده  7- 6
  )قابل برداشتن يا ثابت(وسايل بررسي كمكي   9- 6
  اي دستگاه چند گسترههاي توزين در  انتخاب گستره  10- 6
  هاي متعدد هاي متعدد بار و بارسنج بارگيرها، انتقال دهنده) ا تعويضي(وسايل انتخاب   11- 6
  "مثبت و منفي"دستگاه كمپراتور   12- 6
  ها براي فروش مستقيم به عموم دستگاه  13- 6
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  قيمت براي فروش مستقيم به عموم- حسابگرهاي  الزامات تكميلي بر دستگاه  14- 6
  قيمت-هاي برچسب زن دستگاه  16- 6
  الزامات كلي  1- 7
  دار معنيواكنش به خطاي   2- 7
  اي الزامات وظيفه  3- 7
  آزمون هاي عملكرد و ثبات پهنه  4- 7
  .شوند الزامات تكميلي براي وسايل الكترونيكي كه با نرم افزار كنترل مي  5- 7

  .بايد رعايت شوند 11ول هاي ضروري مطابق با جد ها، رده و آزمون PCاختصاصاً براي -يادآوري

  رده درستي  1- 1-پ
نشان دهنده بايد داراي همان رده درستي دستگاه توزيني باشد كه براي استفاده با آن در نظر گرفته شده 

به كار   IIIIدر دستگاه توزين رده  IIIرا مي توان با در نظر گرفتن الزامات رده  IIIيك نشان دهنده رده . است
  .برد

  نه بررسيتعداد زي  2- 1-پ
اي داشته باشد كه براي استفاده با آن در نظر  دهنده بايد همان تعداد يا بيشتر از آن تعداد زينه بررسي نشان

 .گرفته شده است

  گستره دما  3- 1-پ
دهنده بايد همان گستره دما يا گستره دماي بزرگتري از دستگاه توزيني كه براي استفاده با آن در نظر  نشان

  .ا داشته باشدگرفته شده است ر

  گستره سيگنال ورودي  4- 1-پ
ي متصل بايد در داخل گستره سيگنال ورودي كه براي نشان )ها(گستره سيگنال خروجي آنالوگ لودسل 

  .دهنده مشخص شده، قرار داشته باشد

  حداقل سيگنال ورودي بر حسب زينه بررسي  5- 1-پ
مشخص شده است بايد برابر يا كوچكتر از  دهنده، نشان) µV(حداقل سيگنال ورودي بر حسب زينه بررسي 

  .دهنده باشد متصل بخش بر زينه دستگاه نشان) هاي(سيگنال خروجي آنالوگ لودسل 

  گستره امپدانس لودسل  6- 1-پ
دهنده بايد در داخل گستره مشخص شده براي نشان دهنده قرار  متصل به نشان) هاي(امپدانس لودسل

  .داشته باشد
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  لبيشينه طول كاب  7- 1-پ
) حس كردن ولتاژ تحريك لودسل(دهنده هايي كه تكنولوژي شش سيم با حس كردن از راه دور  فقط نشان

بايد طويل باشد يا در صورتي كه لودسل هاي متعددي به  سلرا به كار مي گيرند بايد در صورتي كه كابل لود
به هر حال، طول كابل . وسيله جعبه اتصال لودسل مجزاي به هم وصل شده باشند، به كار گرفته شود

دهنده مشخص  دهنده نبايد از بيشينه طول كه براي نشان بين لودسل يا جعبه اتصال لودسل و نشان) اضافي(
بيشينه طول كابل به مواد و سطح مقطع سيم جداگانه وابسته است و بنابر اين مي تواند بر . شده بيشتر شود

  .ي امپدانس بيان شودحسب بيشينه مقاومت سيم در يكاي امپدانس در يكا

  اصول كلي آزمون  2-پ
- 1-4-تعدادي از آزمون ها را مي توان يا با لودسل يا با شبيه ساز انجام داد ولي در هر دو حالت الزامات الف

در هر صورت، آزمون هاي اختالل بايستي با لودسل يا يك صفحه توزين كه لودسل به . بايد برآورده شود 7
  .شودواقعي ترين حالت آزمون 

كاربرد دارد  4- 10- 4دهنده، در اصل، ضوابط شرح داده شده در بند  براي آزمون يك خانواده نشان- يادآوري
دهنده مبذول  و دماي مختلف امكان پذير، گونه هاي مختلف نشان  EMUولي توجه ويژه اي بايد به رفتار 

  .شود

  شرايط در بدترين حالت  1-2-پ
دهنده بايد حتي االمكان، در شرايطي كه بيشينه گستره كاربردها  نشان براي محدود ساختن تعداد آزمون ها

  .اين امر به معناي آن است كه اكثر آزمون ها بايد در بدترين شرايط انجام شود. را مي پوشاند، آزمون شود

  eكمينه سيگنال ورودي براي زينه بررسي   1-1-2-پ
، كه توسط سازنده eبراي زينه بررسي، ) ولتاژ ورودي كمينه(دهنده بايد در كمينه سيگنال ورودي مواد نشان

برگيرنده  نوفه ذاتي در(ها  مفروض است كه اين بدترين حالت اجراي آزمون. مشخص شده، آزمون شود
) نسبت نامطلوب و براي مثال سطح ولتاژ فركانس باال(هاي اختالل  و براي آزمون) سيگنال خروجي لودسل

  .است

  ه بيشينه سازي شدهكمينه بار مرد  2-1-2-پ
سيگنال ورودي پايين . بار مرده بيشينه سازي شده بايد كمينه مقداري باشد كه سازنده مشخص كرده است

امكان . نشان دهنده بيشينه گستره مشكالت را در خصوص خطي بودن ديگر خواص مهم مي پوشاند
در هر صورت، . محسوب مي شود جابجايي بزرگ صفر با بار مرده بزرگ به عنوان مشكل داراي اهميت كمتر

بايد در نظر گرفته ) به طور مثال اشباع تقويت كننده ورودي(مشكالت ممكن است با بيشينه مقدار بار مرده 
  .شود
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  آزمون با امپدانس باال يا پايين لودسل شبيه سازي شده  2-2-پ
ودسل انجام شود و با باالترين بايد به جاي سيموالتور با ل) مراجعه كنيد 3-4- 6به بند (آزمون هاي اختالل 

1حداقل (مقدار عملي امپدانس 
3

كه بايد مطابق آن چه ) هاي(براي لودسل ) باالترين امپدانس مشخص شده 
براي آزمون مصونيت در برابر ميدان هاي الكترومغناطيسي تشعشي، . سازنده مشخص كرده، وصل شده اند

. قرار داده شود) IEC 61000-4-3 ]13[(ي بي پژواك  وطه يكنواخت در داخل محفظهبايد در مح) ها(لودسل
كابل لودسل نبايد دكوپالژ شود، چون لودسل به عنوان يك قسمت اساسي دستگاه هاي توزين فرض مي 

مراجعه كنيد كه بر پايي آزمون را يك  IEC 61000-4-3 ]13[در  6به شكل . (شود نه يك وسيله جانبي
EUT ژوالر نشان مي دهدما.(  

مي تواند با استفاده از لودسل يا شبيه ساز اجرا )مراجعه كنيد 3-4-6به بند (آزمون هاي عوامل تاثيرگذار 
شبيه ساز . (شبيه ساز نبايد در طي آزمون ها و در معرض عوامل تاثيرگذار قرار گيرد/به هر حال، لودسل. شود

آزمون هاي عوامل تاثيرگذار بايد در پايين ترين امپدانس . )در بيرون محفظه آب و هوايي قرار مي گيرد
  .يي كه مطابق مشخصات متقاضي متصل شده اند، آزمون شوند) ها(لودسل 
و باالترين مقدار ) پايين(نشان مي دهد كه كدام يك از آزمون ها بايد با پايين ترين امپدانس  12جدول 

  .انجام شود) باال(عملي امپدانس 
  ون با پايين ترين و باالترين مقدار عملي امپدانسآزم -12جدول 

 µV/e  امپدانس piكسر،  عنوان مربوط  بند

  كمينه  پايين  3/0..... 8/0 عملكرد توزين  4-4-الف
       دهي چندگانهوسيله نشان  5-4-الف

 كمينه  پايين  1 آنالوگ 

 كمينه  پايين  0 ديجيتال 

 نهكمي  پايين   درستي توزين با پارسنگ  1- 6-4-الف

  **بيشينه /كمينه  پايين   تكرارپذيري  10-4-الف
 **بيشينه /كمينه  پايين  3/0.......8/0 آزمون زمان گرم شدن  2-5-الف

 **بيشينه /كمينه  پايين  3/0.......8/0 )اثر بر تقويت كننده(دما  1-3-5-الف

 كمينه  پايين  1 ولتاژهاي مختلف  4-5-الف

       ساير عوامل تاثيرگذار  3-9-5
 **بيشينه /كمينه  پايين  3/0.......8/0 ي رطوبتگرماحالت پايدار  2-2-ب

 كمينه  *باال  1 هاي كوتاهو وقفهACولتاژ سوزني شبكه  1-3-ب

 كمينه *باال  1 رگبار  2-3-ب

 كمينه *باال  1 )در صورت كاربرد(ضربان  3-3-ب

 كمينه *باال  1 تخليه الكتروستاتيكي  4-3-ب

 كمينه *باال  1 ميدان هاي الكترومغناطيسي تشعشيمصونيت در برابر  5-3-ب

 كمينه *باال  1 مصونيت  6-3-ب

هايي كه از تغذيه برق وسيله نقليهخاص براي دستگاه EMCالزامات   7-3-ب
  .جاده اي تغذيه مي شوند

 كمينه *باال  1

 كمينه  پايين  1 آزمون پايداري پهنه  4-ب

 .آزمون بايد با لودسل انجام شود*
  .مراجعه كنيد 1- 1- 3-بند پ به**  
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امپدانس لودسل كه در اين پيوست به آن ارجاع داده شده است، امپدانس لودسل ورودي است كه اين  
  .امپدانس به خطوط تحريك متصل مي باشد

  تجهيزات جانبي3-2-پ
تجهيزات جانبي بايد توسط متقاضي عرضه شود تا صحت انجام وظيفه سيستم يا زيرسيستم و مخدوش 

  . نبودن نتايج توزين عمالً اثبات شود
به هر . هاي مختلف وصل شود واسطهنگام اجراي آزمون هاي اختالل، تجهيزات جانبي مي تواند به همه 

اختصاصاً (ها را در محل آزمون قرار داد  حال، اگر همه تجهيزات جانبي به دلخواه موجود نباشد يا نتوان آن
 ، در اين)هاي تشعشي قرار داد هاي يكنواخت در طي آزمون هاي ميدان ها را در محيط هنگامي كه بايد آن

ها بايد در راهنماي مجاز سازنده  انواع كابل ها و طول هاي آن. ها متصل باشد واسطصورت كابل بايد به 
مشخص شده باشد، آزمون با كابل سه متري كافي  m3اگر طول كابل طوالني تر از . مشخص شده باشد

  .شود محسوب مي

  آزمون هاي تنظيم و عملكرد  4-2-پ
شبيه (آزمون هاي توزين بايد حداقل با پنج بار . بايد مطابق شرح سازنده انجام شود) كاليبراسيون(تنظيم 

هاي  براي نشان دهنده( e، و با كمينه ولتاژ ورودي براي eاز صفر تا بيشينه تعداد زينه بررسي، ) سازي شده
انتخاب نقاط . انجام شود) مراجعه كنيد 1- 1-، به پeيشينه ولتاژ ورودي براي با حساسيت باال امكاناً با ب

  .نزديك به نقاط گذار تغيير براي حدود خطا ترجيح داده مي شود

  eنشان دهي با زينه كوچكتر از 5-2-پ
iكه بزرگتر از (ي براي نمايش مقدار وزن كوچكتر از زينه  اگر نشان دهنده اي وسيله

1
5  p e مد تفكيك  ،

توان براي  اين وسيله را همچنين مي. اين وسيله مي تواند براي تعيين خطا به كار برده مي شود. باشد) باال
هر . مبدل آنالوگ به ديجيتال ارائه مي شوند) ها1شمار(آزمون در مد خدمت يعني هنگامي كه مقادير خام 

  .ر گزارش آزمون ذكر شودوسيله اي كه از آن استفاده مي شود بايستي د
اگر مد . قبل از آزمون ها بايد تصديق شود كه مد نشاندهي براي تعيين خطاي اندازه گيري مناسب است

قدرت تفكيك باال به اين خواست جواب ندهد يك لودسل، وزنه ها و وزنه هاي اضافي كوچك بايد براي 
iتعيين نقاط گذار تغيير با عدم قطعيت بهتر 

1
5  p e )به كار رود) مراجعه كنيد 4- 4- 4-الف بند به.  

  شبيه ساز لودسل  6-2-پ
دهنده  شبيه ساز بايد براي به كار بردن ولتاژ تحريك نشان. دهنده مناسب باشد شبيه ساز بايد براي نشان

  .كاليبره باشد) است ACبه معني كاليبراسيون  ACتحريك ولتاژ (

                                                 
1 -Counts 
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 piكسر،   7-2-پ

 3/0بيشينه خطاي مجاز دستگاه كامل است، ولي به هر حال، اين كسر مي تواند بين  =5/0piارد كسر استاند
  .تغيير كند 8/0و 

تخصيص  piو براي آن يك گستره (را كه به عنوان پايه براي آزمون ها به كار مي برد  piسازنده بايد كسر 
  ).يدمراجعه كن 2-2-به جدول زيربند پ. (اظهار نمايد) داده شده است

تكرارپذيري ناكافي يك شكل معمول . در رابطه با تكرارپذيري ارائه نشده است piهيچ مقداري بر كسر 
ها و ساير ساختارهاي مكانيكي است كه مي تواند به  هاي مكانيكي با اهرم بندي، تيغه ها و بالشتك دستگاه

  .طور مثال اصطكاك مشخصي را ايجاد كند
  .دهنده نقصاني را در تكرارپذيري ايجاد ننمايد كه نشانبه طور معمول انتظار مي رود 

در موارد نادري كه چنين امري پيش مي آيد اين امر نقصان تكرارپذيري از طرف مفاهيم اين استاندارد 
  .نيست، اما توجه ويژه اي بايد به داليل و عواقب اين امر مبذول شود

  آزمون ها  3-پ
بايد  6385-2و فهرست وارسي استاندارد ) مراجعه كنيد 1-به پ(بخش هاي مربوط به فرمت گزارش آزمون 
كه مربوط به نشان دهنده  6589- 2بخش هاي فهرست وارسي . براي هر نشان دهنده به كار برده شود

  :باشند الزامات زير اين استاندارد هستند نمي
8 -1 -5-1  
4 -9 -1-1  
5 -17 -1  
5 -17 -2  
5 -13 -10  
  1-ج
  4-2-ج
  5-2-ج
  6-2-ج

  هاي دما و عملكرد آزمون  1-3-پ
  :اصوالً تأثير دما بر تقويت مطابق روش اجرايي زير آزمون مي شود

  شده را در دماي روش اجرايي تنظيم تجويز˚C20 اجرا كنيد. 

  دما را تغيير دهيد و پس از تصحيح جابجايي صفر بررسي كنيد نقاط اندازه گيري در داخل حدود
 .خطا قرار دارد

باالترين تقويت و پايين ترين امپدانس كه مي توان به آنها نشان دهنده را تنظيم اين روش اجرايي بايد در 
گيري مي تواند با چنان درستي اجرا شود  به هر حال، اين شرايط بايد تضمين كند كه اندازه. كرد، اجرا شود
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ون كه قطعيت كافي وجود داشته باشد كه خطي نبودن يافت شده خطاي منحني به وسيله تجهيزات آزم
  .مورد استفاده ايجاد نشده است

اين ) به طور مثال، براي نشان دهنده هاي با حساسيت باال(در حالتي كه اين درستي قابل حصول نباشد 
اولين اندازه گيري بايد با تقويت پايين با ). مراجعه كنيد 1-2-به بند پ(روش اجرايي بايد دوبار اجرا شود 
اندازه گيري دوم با تقويت باال با استفاده از دو نقطه اندازه . گيري اجرا شود استفاده از حداقل پنج نقطه اندازه

تغيير در . گيري يك نقطه در انتها پايين و يك نقطه ديگر در انتها باالي گستره اندازه گيري انجام شود
شود كه تقويت به علت دما در صورتي قابل قبول است كه خطي با همان شكل در اولين اندازه گيري يافت 

) پوش خطا(اين خط كه بين دو نقطه كشيده شده و براي جابجايي صفر تصحيح شده در داخل حدود خطا 
  . قرار دارد

اثر دما بر نشان دهي بي باري عبارت است از تأثير تغيير دما بر روي صفر كه بر حسب تغييرات سيگنال 
يم از نشان دهي هاي دو دماي رانش صفر به كمك يك خط مستق. بيان شده است µVورودي بر حسب 

رانش صفر بايستي از . مجاور محاسبه مي شود
5

iP e
k

 كمتر باشد.  

  آزمون با تقويت باال و پايين1- 1-3-پ
است، پيدا كردن  µV/eكمينه ولتاژ ورودي براي زينه بررسي بسيار كوچك است يعني كوچكتر يا مساوي 

براي نشان دهنده با  piاگر مقدار كسر . اي تعيين خطي بودن مشكل استشبيه ساز مناسب يا لودسل بر
µV/e1 ،5/0 ي كوچكتر از  باشد بنابر اين بيشينه خطاي مجاز براي بارهاي شبيه سازي شدهe500 برابر با 

µV/e25/0± خطاي اين شبيه ساز نبايد تاثيري بيشتر از . خواهد بودµV/e05/0  يا حداقل تكرارپذيري
  .باشد µV/e05/0مساوي يا بهتر از بايستي 

  :به هر صورت، موارد زير بايد به حساب آيد
دهنده معمولي با  يك نشان: مثال. خطي بودن نشان دهنده در گستره ورودي كامل آزمون شود   )الف

اگر براي نشان دهنده . است mV24داراي گستره اندازه گيري  V12تغذيه برق تحريك لودسل 
e6000 اشد، خطاي بودن را مي توان با تعيين شده بµV/e4=e6000/mV24 آزمون كرد.  

با همين آرايش آزمون، اثر دما بر تقويت بايد طي آزمون دماي ثابت و طي آزمون حالت پايداري دما    )ب
  .مرطوب اندازه گيري شود

ه مي آماد eسپس نشان دهنده با كمينه بار مرده مشخص شده و كمينه ولتاژ ورودي براي زينه   ) پ
گستره ورودي به كار % 25باشد، به اين معني است كه فقط  µV/e1فرض كنيد كه اين مقدار . شود

  .گرفته شده است
دهنده  نشان. آزمون شود mV 6و نزديك به   mVدهنده بايد با ولتاژ ورودي تحريك به  حال نشان  ) ت

تفاوت بين . ي شودثبت م C20˚و  C20 ،˚C40  ،˚C10- ،˚C5˚در هر دو ولتاژها در دماي 
دهي تصحيح شده  و نشان C20˚در ) mV0دهي در  تصحيح شده براي نشان( mV6دهي در  نشان

اين نقاط يافته شده به وسيله منحني هاي هم . در دماهاي ديگر به صورت منحني رسم مي شود
  .يافت شده به نقطه صفر وصل مي شود) و ب) شكل كه در الف
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  .قرار گيرند e6000داخل پوش خطاي منحني هاي رسم شده بايد در 
طي اين آزمون، اثر دما بر نشان دهي بي باري را هم مي توان اندازه گيري كرد تا ديده شود كه اثر   )ث

5iكمتر از 
eP k مي باشد.  

-9-4 و 1-2-9- 4اگر نشان دهنده الزامات فوق الذكر را برآورده مي كند بايد همچنين با بندهاي   ) ج
و آزمون هاي حالت پايدار دماي  1انطباق داشته و با الزامات آزمون دماي ايستا 3-2- 9-4و  2- 2

  .مرطوب انطباق داشته باشد

  پارسنگ2-3-پ
خطي بودن هنگامي تعيين . تأثير پارسنگ بر عملكرد توزين منحصراً بر روي خط منحني خطا وابسته است

داري را  ياگر منحني خطا، خطي نبودن معن. ول اجرا شده باشدمي شود كه آزمون هاي عملكرد توزين معم
نشان دهد، پوش خطا بايد در طول منحني جابجا شود، براي ديدن اين كه نشاندهنده خواسته هاي پارسنگ 

  :كردن را مطابق با شيب دارترين بخش منحني خطا برآورده مي سازد

  )فقط با لودسل شش سيم( 2آزمون وظيفه حس3-3-پ

  دامنه موضوع1-3-3-پ
 6سيم و  4در نظر گرفته مي شوند، اتصاالت  3دهنده هايي كه براي اتصال به لودسل هاي كرنش سنج نشان

سيم استفاده شود، اضافه كردن طول كابل لودسل يا به كار  4هر گاه از فن آوري . سيم را به كار مي برند
 6دهنده هايي كه از فن آوري  نشان. از نيستبردن يك جعبه اتصال لودسل مجزا با كابل اضافي، اصالً مج

ها را قادر مي سازد تغييرات ولتاژ تحريك لودسل را  سيم استفاده مي كنند داراي يك ورودي هستند كه آن
به هر حال، بر خالف . كه در اثر كابل طوالني يا تغييرات مقاومت كابل به علت دما پيش مي آيد جبران كنند

ي ورودي  تغييرات ولتاژ تحريك لودسل به علت مقاومت ورودي محدود شده اصول نظري وظيفه، جبران
اين امر مي تواند به تأثيري توسط تغيير مقاومت كابل در اثر تغيير دما منجر شود و . حس محدود مي باشد

  .در نتيجه جابجايي معني داري در پهنه ايجاد شود

  آزمون 2-3-3-پ
  :تيب زير آزمون شودوظيفه حس بايد در بدترين شرايط به تر

 بيشينه مقدار تحريك لودسل 

  و) مي تواند بيشينه سازي شود(بيشينه تعداد لودسل هايي كه مي تواند وصل شود 

 بيشترين طول كابلي كه مي تواند شبيه سازي شود. 

                                                 
1 -Static 
2 -Sense Function 
3 -Strain gauge 
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  بيشينه تعداد لودسل هاي شبيه سازي شده  1-2-3-3-پ
اومت شنت اهمي اضافه در خطوط تحريك كه موازي با ها را مي توان با قراردادن مق بيشينه تعداد لودسل

  .اند، شبيه سازي كرد شبيه ساز لودسل يا لودسل مربوطه وصل شده

  بيشينه طول كابل شبيه سازي شده  2-2-3-3-پ
مقاومت . توان با قرار دادن مقاومت اهمي متغيير در همه شش خط شبيه سازي كرد بيشينه طول كابل را مي

و البته به جنس مواد منظور (نه مقاومت كابل و همينطور بيشينه طول كابل تنظيم شود ها بايد براي بيشي
به هر حال، در اكثر موارد، قرار دادن فقط مقاومت ). شده، به طور مثال، مس يا ساير موارد و سطح مقطع آنها

قايسه با كند، چون امپدانس ورودي و سيگنال ورودي در م ها در خطوط تحريك و خطوط حس كفايت مي
از اين رو جريان سيگنال ورودي نزديك به صفر يا حداقل در مقايسه با جريان . ورودي حس بسيار باالست

تواند  داري نمي جريان ورودي نزديك به صفر است، اثر معني. خطوط تحريك و حس بسيار كوچك است
  .انتظار رود، چون افت ولتاژ صرفنظر كردني است

  ن دهندهتنظيم مجدد نشا  3-2-3-3-پ
  .دهنده بايد پس از تنظيم مقاومت هاي شبيه سازي كابل دوباره تنظيم شود نشان

  تعيين تغيير پهنه  4-2-3-3-پ
مفروض است كه در بدترين شرايط . بايد اندازه گيري شود) شبيه سازي شده(پهنه بين صفر و بيشينه بار 

  .ي دستگاه مي تواند پيش آيدتغييري در مقاومت به علت تغيير دما متناظر با كل گستره دما
. ، متناظر با تفاوت بين كمينه و بيشينه دماي بهره برداري بايد شبيه سازي شودTempRاز اين رو مقاومت 

  :تغييرات مورد انتظار مقاومت بايد مطابق با فرمول زير تعيين شود
ΔRTemp = Rcable × α × (Tmax – Tmin)  

  :مقاومت سيم تكي كه مطابق با فرمول زير محاسبه شده است= Rcable كه در آن
Rcable = (ρ × l) / A  

  كه در آن 
ρ = به طور مثال مس(مقاومت ويژه ماده  :Ωmm2/m 0175/0 ρcopper =(؛ 

l = بر حسب (طول كابلm(  
=A  بر حسب (سطح مقطع سيم تكيmm2(  
α  =1ضريب دمايي ماده كابل بر حسب

k
1به طور مثال براي مس، (

k
 0039/0= αcopper(  

پس از اينكه مقاومت اهمي متغير را براي مقدار جديد تنظيم شدند، پهنه بين بار صفر و بيشينه بايد مجدداً 
بايد به طور . شود جا كه اين تغيير مي تواند مثبت يا منفي باشد، هر دو جهت بايد آزمون از آن. تعيين شود

در هر دو  K50اين تغيير مقاومت كابل شبيه سازي شده بايد با تغيير دماي  IIIمثال براي دستگاه كالس 
  )-C10˚تا + C40˚دماي گستره (جهت، دماي افزايشي و كاهشي انطباق داشته باشد 
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  حدود تغيير پهنه  5-2-3-3-پ
كابل، نتايج آزمون هاي دما بر نشاندهنده بايد مورد بررسي براي تعيين حدود تغيير پهنه به علت تأثير دما بر

تفاوت بين بيشينه خطاي پهنه نشان دهنده به علت دما و حدود خطا مي تواند به اثر بر روي پهنه . قرار گيرد
به هر حال، اين اثر نبايد خطاي . به علت جبران سازي محدود شده توسط وسيله حس نسبت داده شود

  :ايجاد كند piمقدار مطلق بيشينه خطاي مجاز ضرب در  بيشتر از يك سوم
Δspan(ΔT) ≤ pi × mpe – Emax(ΔT)  

  كه در آن 
  1

3Span i absT P mpe     

اگر نشاندهنده قادر نيست كه اين شرايط را برآورده كند بيشينه مقاومت كابل و به اين ترتيب بيشينه طول 
  .انتخاب شود كابل بايد كاهش يافته يا سطح مقطع بزرگتري

  .ارائه شود) وابسته به مواد كابل، به طور مثال مس، آلومينيوم( 2m/mmطول ويژه كابل مي تواند به شكل 
  

  
  

ناشي از تأثير دما بر كابلدامنه تغيير  -12شكل   

  

  ساير تاثيرگذارها4-3-پ
  .ها ولاجدر نظر گرفته شود ولي نه براي م ساير تاثيرگذارها و موانع بايد براي دستگاه كامل

 بار

بيشينه تغيير ناشي از تأثير دما بر كابل دامنه  

شده
ح 

حي
تص

ي 
خطا
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  OIMLهاي  گواهي  4-پ

  كليات  1-4-پ
براي . گواهي بايد شامل اطالعات معمول و داده ها در مورد مقام صادر كننده، سازنده و نشان دهنده باشد

  .بايد در حد عملي بودن رعايت شود ]3[، پيوست الف OIML B3چيدمان قواعد كلي 
  :ارائه شود "ول گواهي شدهجشناسايي ما"ر مورد نشان دهنده بايد تحت عنوان اطالعات مهم زير د
  نوع، رده درستي؛

  pi, تعداد خطاي كسري
  گستره دما؛

  بيشينه تعداد زينه هاي بررسي؛
  كمينه ولتاژ ورودي براي زينه بررسي؛

  گستره اندازه گيري؛
  .كمينه امپدانس لودسل

  فرمت گزارش آزمون  2-4-پ
اطالعات تفصيلي . دهنده باشد بايد حاوي اطالعات تفصيلي در مورد نشان 6589-2زمون فرمت گزارش آ
اطالعات . 6589-2ها و فهرست وارسي استاندارد  ها، خصيصه هاي فني، توصيف وظايف، ويژگي عبارتند از داده

  :مربوطه به قرار زير است
 zzzzzzzz  :شماره گزارش

  ول دستگاه توزين غيرخودكار الكترومكانيكيجدهنده به عنوان ما نشان  :امتحان نوع
  نام، آدرس، شخص مسئول  :مقام صادركننده

  اسم، آدرس  :سازنده
  .............................  :ولجنوع ما

 1389، ويرايش 6589-1استاندارد ملي ايران   :الزامات آزمون

هاي  دسل يا شبيه ساز لودسل، جانبي، وصل شده به لو=5/0piشده،  ول جداگانه آزمونجما  :خالصه امتحان
ها پذيرفته  ها توسط سازنده اجرا شده و چرا آن وصل شده، اطالعات ويژه اگر بعضي از آزمون

  .شده اند، نتايج آزمون به صورت خالصه
  اسم، تاريخ، امضاء  :ارزياب

  
  :جدول محتويات

  .تعلق دارد  zzzz1388/1 -6589به شماره  OMILاين گزارش به گواهي 
  ولجاطالعات كلي مربوط به نوع ما 1

توصيف محفظه، نمايشگر، صفحه كليد، شاخ و پريز و غيره، بايد به طور خالصه شرح داده شده و با ارقام، عكس ها و 
  .دهنده مربوط پشتيباني شود نشان

  :ولجوظايف، امكانات و وسايل، ما 2
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، و امكانات دستگاه )مراجعه كنيد 6به بند . (اري و غيرهوسايل صفركن، وسايل پارسنگ، گستره توزين، مدهاي بهره برد
  .فهرست شده بايد بيان شود 7الكترونيك  همانطور كه در بند 

  :داده هاي فني 3
و پيوست ج مراجعه  2-10-5به بند  (ول ها هنگامي كه از رويكرد ماژولي استفاده مي شود جبراي وارسي سازگاري ما

دهنده با همان ارائه و يكاهايي  اين بخش شامل داده هاي نشان. داده ها ضروري استيك مجموعه اي معيني از ) كنيد
  .است كه براي وارسي آسان الزامات پيوست ج ضروري است

  داده هاي اندازه شناختي در مورد دستگاه توزين  3-1
 رده درستي 

  ،بيشينه تعداد زينه بررسيn 

  گستره دماي بهره برداري)˚C( 

  ،مقدار خطاي كسريpi 

  داده هاي برقي  3-2
  ولتاژ تغذيه برق)DC  ياVAC( 

  فركانس (شكلHz ((تغذيه برق 

  ولتاژ تحريك لودسل)VAC  ياDC( 

  كمينه سيگنال ولتاژ براي بار رده)mV( 

  بيشينه سيگنال ولتاژ براي بار رده)mV( 

  ،كمينه ولتاژ ورودي براي زينه بررسيe )µV( 

  كمينه گستره اندازه گيري ولتاژ)mV( 

  بيشينه گستره اندازه گيري ولتاژ)mV( 

  كمينه امپدانس لودسل)Ω( 

  بيشينه امپدانس لودسل)Ω( 

  سيستم حس   3-3  
  وجود يا عدم وجود

  كابل سيگنال 3-4
دهنده سيستم  فقط در صورتي كه نشان(كابل اضافي بين نشان دهنده و لودسل يا جعبه اتصال لودسل به طور جداگانه 

  :بايد به ترتيب زير تعيين شود) م حس را به كار گيرد مجاز استشش سيم، يعني سيست
  ؛)مس، آلومينيوم و غيره(مواد 

  طول)m(؛ 

  2(سطح مقطعmm(؛ يا 

  2(طول ويژهm/mm ( هر گاه مواد)مشخص شده باشد؛ يا) مس، آلومينيوم و غيره 

 بيشينه تفاوت اهمي براي هر سيم تكي. 

  :مستندات  4
  فهرست مستندات

  :ها واسط  5
  .و شماره ها براي وسايل جانبي و وسايل ديگر واسطانواع       

  .محافظ هستند 6589-1در استاندارد  1-6-3-7ها به مفهوم بند  واسطهمه 
  وسايل قابل وصل  6
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: مثال. براي كاربردهايي كه مورد وارسي اجباري نباشند، هر وسيله جانبي را مي توان وصل كرد. چاپگر، نمايشگر و غيره
  .و غيره D/A ،PC مبدل

  :هاي كنترل گذاري تشريحي و انگ نشان  7
به عالوه . تا جايي كه عملي باشد، توصيف شود 5-1-9و  4-1-9گذاري تشريحي بايد با در نظر گرفتن بند  شيوه نشان

و  اي صفحه نشان گذاري تشريحيمكان بر. ول هم بايد به طور كامل قابل شناسايي باشدجبراي دستگاه كامل خود ما
اگر كاربرد داشته باشد شيوه مهر و موم و تامين امنيت نشان دهنده بايد تشريح شده و . هاي وارسي بايد توصيف شود انگ

  .در شكل يا عكس نشان داده شود
  :تجهيزات آزمون  8

راسيون ول  و اطالعات در مورد كاليبجاطالعات مربوط به تجهيزات آزمون به كار برده شده براي ارزيابي نوع اين ما
، محفظه دما، ولت مترها، ترانسفورماتورها، تجهيزات آزمون اختالل و سلتجهيزات آزمون به طور مثال، شبيه ساز لود

  .غيره
  :ها مالحظات در مورد آزمون  9

انگ هاي وارسي "، "نشان گذاري تشريحي"(هاي مرتبط با دستگاه توزين كامل  ، بخش6589-2ي در فهرست وارس: مثال
و يك چاپگر .... طي آزمون هاي اختالل يك لودسل نوع . شوند پر نمي) جزئي "هيدوسيله نشان"و  "وم كردنو مهر و م

  .متصل بودند.... نوع 
  :گيري نتايج اندازه  10

  R76-2:2007فرم ها از استاندارد 
  :الزامات  11

  6589-2فهرست وارسي از استاندارد 
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  پيوست ت

  )الزامي(
  نه آزمون مي شوندل هايي كه جداگاوجبراي ما

  
ها و نمايشگر ديجيتالي به عنوان  هاي ديجيتالي، پايانه آزمون و گواهي وسايل پردازش داده

  هاي توزين غيرخودكار هاي دستگاه ولجما

  الزامات قابل كاربرد  1-ت

  ها و نمايشگرهاي ديجيتالي الزامات براي وسايل پردازش داده هاي ديجيتالي، پايانه  1- 1-ت
  :ول ها به كار برده مي شوندجر تا حد عملي بودن براي اين ماالزامات زي

  اي الزامات تكميلي براي دستگاه چندزينه    3- 5
  تغذيه برق    3- 9- 5
  موانع و كميت هاي تاثيرگذار ديگر    5- 9- 4
  آزمون ها و امتحان هاي ارزيابي نوع    10- 5
  الزامات كلي ساختمان    1- 6
  )ل پردازش داده هاي ديجيتالي نيستبراي وساي(نشاندهي نتايج توزين     2- 6
  )براي وسايل پردازش داده هاي ديجيتالي نيست(وسايل نشاندهي ديجيتال     4- 6
  وسايل صفركن و صفرياب    5- 6
 وسايل پارسنگ    6- 6

  وسايل پارسنگ از پيش تعيين شده    7- 6
  اي انتخاب گستره هاي توزين در دستگاه چندگستره    10- 6
بين بارگيرهاي مختلف و يا وسايل انتقال بار و وسايل ) يا كليدزني(وسايل براي انتخاب   11- 6

  اندازه گيري بار مختلف
  دستگاه براي فروش مستقيم به عموم    13- 6
  الزامات تكميلي براي دستگاه حسابگر قيمت براي فروش مستقيم به عموم    14- 6
  قيمت-هاي برچسب زن دستگاه    16- 6
  الزامات كلي    1- 7
  دار اساس اشتباهات معنيعملكرد بر     2- 7
  اي الزامات وظيفه    3- 7
  آزمون هاي عملكرد و ثبات پهنه    4- 7
  الزامات تكميلي براي وسايل الكترونيك كنترل شده با نرم افزار    5- 7

  مدارك تشريحي  2- 1- 10-2
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  الزامات تكميلي  2-1- ت

  كسر حدود خطا  1-2- 1-ت
. هاي ديجيتال خالص هستند ولجگرهاي ديجيتال ماها و نمايش هاي ديجيتالي، پايانه وسايل پردازش داده

بيشينه خطاي مجاز دستگاه كاملي كه براي كاربرد با آن در نظر گرفته  pi=0/0ها، كسر  ولجبراي اين ما
  .شده، مي باشد

  رده درستي  2-2- 1-ت
از . هستند ول هاي خالص ديجيتالجها و نمايشگرهاي ديجيتالي ما وسايل پردازش داده هاي ديجيتالي، پايانه

الزامات مرتبط با رده دستگاه . هاي درستي دستگاه توزين به كار برد ها را براي همه رده اين رو مي توان آن
  .اند بايد در نظر گرفته شود ها منظور شده توزيني كه براي كاربرد با آن

  اصول كلي آزمون   2-ت

 كليات  1-2-ت

. باشند هاي ديجيتالي خالص مي ولجمايشگرهاي ديجيتالي، ماها و ن هاي ديجيتالي، پايانه وسايل پردازش داده
  :از اين رو
 2- 1- 2- 10(مطابق مستندات نطراحي و ساختما(، 

 و1-1-دهي ها مطابق با الزامات ذكر شده در ثوظايف و نشان ، 

 3- اختالل ها مطابق با ث 

  .بايد آزمون شود
اند بايد آزمون منتقل و يا صادر شده واسطك به هر حال همه مقادير نشان داده شده و همه وظايفي كه از ي

  .ها صحيح بوده و با اين استاندارد انطباق دارندشوند تا اطمينان حاصل شود كه آن

  وسايل شبيه سازي 2-2-ت
براي آزمون وسيله پردازش داده هاي  ADCبه طور مثال ( ها وسيله شبيه ساز مناسب ولجبراي آزمون اين ما

بايد به ) ن يا وسيله پردازش داده هاي ديجيتالي براي آزمون پايه يا نمايشگر ديجيتاليول توزيجديجيتالي، ما
  .ول چنان وصل شود كه همه وظايف بتوانند عمل كرده و آزمون شوندجما واسطورودي 

  وسايل نمايشگر 3-2-ت
وزين مربوط وصل براي آزمون وسيله پردازش داده هاي ديجيتالي مناسب يا پايانه بايد به نمايشگر نتايج ت

  .هاي ديجيتالي را انجام دهد شود تا همه وظايف وسيله پردازش داده

   واسط 4-2-ت
  .ها قابل كاربرد است واسطبراي همه  6-3-6الزامات 
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  وسايل جانبي 5-2-ت
كه نتايج توزين  اين مبني بر ولجوسايل جانبي بايد توسط متقاضي عرضه شود تا صحت انجام وظيفه ما

  .اثبات شود ،تحت تأثير وسايل جانبي قرار گيردتوانند  نمي

  .هاي مختلف وصل باشند واسطهاي اختالل، وسايل جانبي بايد به  هنگام اجراي آزمون

  آزمون ها 3-ت
  :بايد اجرا شود) مطابق پيوست الف و پيوست ب( ول ها آزمون هاي زيرجبراي اين ما

  4-5- الف *تغييرات ولتاژ
  1-3-ب  **و وقفه هاي كوتاه ACفروكش هاي ولتاژ يا شبكه 

  2-3-ب  **رگبارها
  3-3-ب  **)در صورتي كه قابل كاربرد باشد(ذره

  4-3-ب  **تخليه الكتروستاتيكي
  5-3-ب  هاي الكترو مغناطيس تششع شده مصونيت در برابر ميدان

  6-3-ب  **شده هدايتمصونيت در برابر ميدان هاي فركانس راديويي  
  7-3-ب  **دستگاه هايي كه از منبع تغذيه نقليه تغذيه مي شوند براي EMCالزامات خاص 

هاي اوليه بايد  براي آزمون تغييرات ولتاژ فقط وظيفه هاي مرتبط قانوني و قرائت آسان و بي ابهام نشاندهي *
  .رعايت شود

ه انطباق با ك آزمون شود در صورتي) 3-ب(ول هاي خاص ديجيتال نياز نيست كه براي اختاللجبراي ما **
به طريق ديگري تحقق يافته شده است آن چنان كه حداقل در سطح الزامات اين IEC استانداردهاي مربوط 

  .است استاندارد
  .ول ها به كار گرفته شودجبايد در صورت عملي بودن براي اين ما 6589-2گزارش آزمون و فهرست وارسي 

 "وارسي و مهروموم كردن يها انگ"و  "تشريحي نشان گذاري"كه به  6589- 2بخش هاي فهرست وارسي 
  .شوند، مربوط نبوده و نبايد پر شود مربوط مي

  OIML يها گواهي 4-ت
  كليات 1-4-ت

وسيله پردازش (ولجها در مورد مقام صادر كننده باشد، سازنده و ما گواهي بايد حاوي اطالعات عمومي و داده
پيوست الف  OIML B3براي چيدمان، قواعد كلي . باشد) الهاي ديجيتال، پايانه هاي نمايشگر ديجيت داده

  .بايد تا جايي كه قابل كاربرد است، عملي شود

  فرمت گزارش آزمون 2-4-ت
وسيله پردازش داده ديجيتال، پايانه يا (ولجبايد شامل اطالعات تفصيلي در مورد ما 6589-2گزارش آزمون 

فني، توصيف وظايف، ويژگي ها، خصوصيات و فهرست  اين اطالعات، داده هاي. باشد) نمايشگر ديجيتال
  :اطالعات مربوط به قرار زير است. مي باشد 6589-2وارسي 
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 zzzzz  :شماره گزارش

براي دستگاه توزين الكترومكانيكي ) وسيله پردازش داده ديجيتال، پايانه يا نمايشگر ديجيتال(ولجما  :امتحان نوع از
  م، آدرس، شخص مسئولاس  :مقام صادر كننده

  اسم، آدرس  :سازنده
  ................................................  :ولجنوع، ما

 1388، ويرايش 6589-1استاندارد ملي ايران   :الزامات آزمون

وصل ، وصل شده به لودسل يا شبيه ساز لودسل، جانبي هاي =pi 5/0،هول جداگانه آزمون شدجما  :خالصه اي از امتحان
  اسم، تاريخ، امضاء  :ارزياب

  :جدول محتويات
  .تعلق دارد   xxxx-yy-zzzz/6589- 1شماره  OIMLاين گزارش به گواهي 

 ولجاطالعات كلي مربوط به نوع ما 1

  ها واسطول ها و جماتوصيف مختصري از 
 ولجوظايف، امكانات و وسايل ما 2

  هاي توزين مختلف، مدهاي بهره برداري، غيره ي چند زينه اي، گستره وسايل صفركن، وسايل پارسنگ، وظيفه
 داده هاي فني 3

  گستره پارسنگ و غيره
 مدارك 4

  فهرست مدارك
 ها واسط 5

  .سايلها براي وسايل ترجيحي و براي ساير و واسطانواع و تعداد 
  .6589- 1استاندارد  1-6-3-6ها به مفهوم بند  واسطتمامي 

 وسايل قابل حمل 6

: مثال.(چاپگر، نمايشگر و غيره براي كاربرد هايي كه مورد وارسي اجباري نباشند، هر وسيله جانبي را مي توان وصل كرد
  )، غيرهD/A ،PCمبدل 

 هاي كنترل انگ 7

ول مي تواند به وسيله جتگاه توزين الزام شده باشد عناصر تنظيم اين مابراي دس) مهر و موم كردن(اگر تأمين امنيت
  هاي كنترل محافظت شود انگ

 الزامات آزمون 8

. اطالعات در مورد كاليبراسيون تجهيزات. ولجاطالعات مربوط به تجهيزات آزمون بكار برده شده براي ارزيابي نوع اين ما
  .ز آزمون اختالل و غيرهولت مترها، ترانسفورماتورها، تجهي: مثال ها

 مالحظاتي در مورد آزمون ها 9

انگ هاي وارسي و مهر و موم "،"نشان گذاري تشريحي"(، بخش هاي مرتبط با نشاندهنده6589-2در فهرست وارسي 
  .پر نمي شوند) "كردن

 نتايج اندازه گيري 10

  6589-2فرم ها از استاندارد 
 الزامات فني 11

  6589-2فهرست وارسي از استاندارد 
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 پيوست ث
  )الزامي(

  شدهآزمون براي ماجول هاي جداگانه 
  

  هاي توزين غيرخودكار هاي دستگاه هاي توزين به عنوان ماجول آزمون و گواهي ماجول

  الزامات قابل كاربرد  1-ث

  هاي توزين الزامات براي ماجول  1- 1-ث
  :هاي توزين كاربرد دارد الزامات زير براي ماجول

  اصول رده بندي  1- 5
  ده بندي دستگاه هار  2- 5
  اي  هاي چند زينه الزامات تكميلي براي دستگاه  3- 5
  بيشينه خطاهاي مجاز  5- 5
  اختالف هاي مجاز بين نتايج    6- 5
  رواني  8- 5
  هاي تاثيرگذار و زمان تغييرات ناشي از كميت  9- 5
  هاي ارزيابي نوع ها و امتحان آزمون  10- 5
  الزامات كلي ساختمان    1- 6
  يج توزيننشاندهي نتا    2- 6
  وسايل نشاندهي ديجيتال    4- 6
  كن و صفريابوسايل صفر    5- 6
  وسايل پارسنگ    6- 6
  وسايل پارسنگ از پيش تعيين شده    7- 6
  اي دستگاه چند گسترههاي توزين در يك  انتخاب گستره  10- 6
     گيري بار دهنده و وسايل اندازه بارگيرها و يا وسايل انتقال) يا كليدزني(وسايل انتخاب   11- 6

  مختلف
  ها براي فروش مستقيم به عموم دستگاه  13- 6
  الزامات تكميلي براي وسيله حسابگر قيمت براي فروش مستقيم به عموم  14- 6
  دستگاه هاي برچسب زن قيمت  16- 6
  الزامات كلي  1- 7
  عملكرد بر اساس اشتباهات معني دار  2- 7
  اي الزامات وظيفه  3- 7
 هاي عملكرد و ثبات پهنه آزمون  4- 7
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  .الزامات تكميلي براي وسايل الكترونيكي كه با نرم افزار كنترل مي شوند  5- 7

  الزامات تكميلي    2- 1-ث

  كسر حدود خطا  1-2- 1-ث
  .ضرب در بيشينه خطاي مجاز دستگاه كامل  pi=10براي ماجول توزين، كسر 

  رده درستي              2- 1-ث
دستگاه توزين كه ماجول براي استفاده در آن در نظر  ماجول توزين بايد همان رده درستي را داشته باشد كه

اين بايد . به كار گرفته شود IIIهمچنين مي تواند براي دستگاه توزين رده  IIIماجول توزين رده . گرفته، دارد
  .در نظر گرفته شود IIIالزامات رده 

  تعداد زينه بررسي  3-2- 1-ث
ررسي باشد كه دستگاه توزين كه براي كاربرد با آن در ماجول توزين بايد حداقل داراي همان تعداد زينه ب

  .نظر گرفته شده است

  گستره دما  4-2- 1-ث
ماجول توزين بايد داراي همان گستره دما يا گستره دماي وسيع تر از دستگاه توزين باشد كه براي همان كار 

  .در نظر گرفته شده است

  اصول كلي آزمون     2-ث

  كليات    1-2-ث
د به همان طريقي كه دستگاه توزين كامل آزمون شود، به جزء آزمون و طراحي ساختمان ماجول توزين باي

شود يا  به هر حال، مقادير نشان داده شده و تمام وظايفي كه انتقال داده مي. وسيله نشاندهي و عناصر كنترل
ن استاندارد تضمين ها با اي مون شوند تا درست بودن و انطباق آنزاز طريق اينترفيس صادر مي شوند بايد آ

  .شود

  وسايل نشاندهي    2-2-ث
براي اين آزمون يك وسيله نشاندهي يا ترمينال نصاب بايد براي نشان دادن نتايج توزين مربوطه و بهره 

  .برداري از همه وظايف ماجول توزين، وصل شود
نشاندهي بايد اين رقم را باشد، وسيله  1-4- 4تمايز مطابق با بند  زينهاگر نتايج توزين ماجول توزين داراي 

  .نشان دهد
به طور مثال، . وسيله نشاندهي بايد ترجيحاً نشاندهي به قدرت تفكيك باالتر براي تعيين خطا، را ميسر سازد

در يك مد خدمت ويژه، اگر يك قدرت تفكيك باالتري به كار برده شود، اين امر بايستي در گزارش آزمون 
  .يادآوري شود
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  واسط  3-2-ث
  .ها كاربرد دارد واسطبراي همه  6- 3- 6ت بند الزاما

  تجهيزات جانبي    4-2-ث
تجهيزات جانبي بايد توسط متقاضي عرضه شود تا بهره برداري صحيح از سيستم يا زيرسيستم و مخدوش 

  .نبودن نتايج توزين عمالً اثبات شود
  .ل شده باشدهاي مختلف وص واسطهاي اختالل، تجهيزات جانبي بايد به  هنگام اجراي آزمون

  ها آزمون    3-ث
بايد ) مطابق با پيوست الف و پيوست ب(روش هاي اجرايي كامل آزمون براي دستگاه هاي توزين غيرخودكار 

  .اجرا شود
  .بايد همچنين براي ماجول هاي توزين به كار برده شود R76-2:2007گزارش آزمون و فهرست وارسي 

انگ هاي وارسي و مهر و "، "گذاري توصيفي هنشان"با  مرتبط R76-2:2007بخش هاي از فهرست وارسي 
  .مرتبط نمي باشد و نبايد پر شوند "وسيله نشاندهي"و تا حدودي براي  "موم كردن

  OIMLگواهي هاي     4-ث

  كليات    1-4-ث
. ول توزين باشدجگواهي بايد حاوي اطالعات عمومي و داده ها در مورد مقام صادر كننده باشد، سازنده و ما

 .پيوست الف بايد تا جايي كه قابل كاربرد است، عملي شود OIML B3ي چيدمان، قواعد كلي برا
  

 فرمت گزارش آزمون   2-4-ث

وسيله پردازش داده ديجيتال، پايانه يا (ولجبايد شامل اطالعات تفصيلي در مورد ما 6589-2گزارش آزمون 
وظايف، ويژگي ها، خصوصيات و فهرست  اين اطالعات، داده هاي فني، توصيف. باشد) نمايشگر ديجيتال

  :اطالعات مربوط به قرار زير است. مي باشد 6589-2وارسي 
 zzzzz :شماره گزارش

براي دستگاه توزين الكترومكانيكي ) وسيله پردازش داده ديجيتال، پايانه يا نمايشگر ديجيتال(ولجما :امتحان نوع از
 ص مسئولاسم، آدرس، شخ :مقام صادر كننده

 اسم، آدرس :سازنده

 ................................................ :ولجنوع، ما

 1389، ويرايش 6589-1استاندارد ملي ايران  :الزامات آزمون

، وصل شده به لودسل يا شبيه ساز لودسل، جانبي هاي وصل =5/0Piول جداگانه آزمون شده، جما :خالصه اي از امتحان
 اسم، تاريخ، امضاء :ارزياب
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  :جدول محتويات
  .تعلق دارد   xxxx-yy-zzzz/1- 6589شماره   OIMLاين گزارش به گواهي 

  ولجاطالعات كلي مربوط به نوع ما 1
 ها واسطول ها و جتوصيف مختصري از ما

  ولجوظايف، امكانات و وسايل ما 2
 هاي توزين مختلف، مدهاي بهره برداري، غيره اي، گستره ي چند زينه وسايل صفركن، وسايل پارسنگ، وظيفه

  داده هاي فني 3
 گستره پارسنگ و غيره

  مدارك 4
 فهرست مدارك

  اينترفيس ها 5
 .ها براي وسايل ترجيحي و براي ساير وسايل واسطانواع و تعداد 

  .6589- 1استاندارد  1-6-3-6ها به مفهوم بند  واسطمامي ت
  وسايل قابل حمل 6

: مثال.(چاپگر، نمايشگر و غيره براي كاربرد هايي كه مورد وارسي اجباري نباشند، هر وسيله جانبي را مي توان وصل كرد
 )، غيرهD/A ،PCمبدل 

  انگ هاي كنترل 7
تواند به وسيله انگ  جول ميزين الزام شده باشد عناصر تنظيم اين مابراي دستگاه تو) مهر و موم كردن(اگر تأمين امنيت

 هاي كنترل محافظت شود

  الزامات آزمون 8
. اطالعات در مورد كاليبراسيون تجهيزات. ولجاطالعات مربوط به تجهيزات آزمون بكار برده شده براي ارزيابي نوع اين ما

 .اختالل و غيره ولت مترها، ترانسفورماتورها، تجهيز آزمون: مثال ها

  ها مالحظاتي در مورد آزمون 9
انگ هاي وارسي و مهر و موم "،"نشان گذاري تشريحي"(دهنده، بخش هاي مرتبط با نشان6589-2ي در فهرست وارس

 .شوند پر نمي) "كردن

  گيري نتايج اندازه 10
 6589-2فرم ها از استاندارد 

  الزامات فني 11
 6589-2فهرست وارسي از استاندارد 
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  ست جپيو
  )الزامي(

  مي شوندآزمون  هايي كه جداگانه براي ماجول
  

  هاي توزين غيرخودكار هاي دستگاه سازگاري وارسي كردن ماجول
  4- تا ج 1-ج -يادآوري

هاي در انطباق  در تركيب با نشاندهنده 1382سال  6635استاندارد ملي ايران شماره هاي آنالوگ در انطباق با  فقط براي لودسل
 .6589-1پ با پيوست 

  5-ج
  .ها پردازش داده ديجيتال يا آنالوگ ها، واحدها يا ترمينال هاي ديجيتال در تركيب با نشاندهنده فقط براي لودسل

  6-ج
  هاي سازگاري مثال هايي از وارسي

سر بند اول  .هنگام استفاده از راهكار ماجوالر، وارسي سازگاري دستگاه و ماجول توزين نيازمند مجموعه داده هاي معيني است
  .كند كه نيازمند وارسي الزامات سازگاري است اي را توصيف مي دهندهو نشان) ها(اين پيوست داده ها و دستگاه توزين، لودسل 

  هاي توزين دستگاه  1-ج
  :داده هاي اندازه شناختي و فني زير در مورد دستگاه توزين براي وارسي سازگاري ضروري است

  .رده درستي دستگاه توزين
Max (g, kg, t)   1-1-3-3بيشينه ظرفيت دستگاه توزين مطابق با )Max1 ،Max2  و.... Max  در مورد

چند  در مورد دستگاه توزين f. Max...و  Max1 ،Max2اي و  دستگاه توزين چند زينه
  ).اي گستره

e (g, kg)   3- 2-3-3زينه بررسي مطابق با.  
 (e1, e2, e3) )اي، در حالي كه  نه اي يا چند گسترهدر مورد دستگاه توزين چند زيe1 = 

emin(  
n    5-2-3-4تعداد زينه هاي بررسي مطابق با بند :n = Max / e (n1, n2, n3) ) در مورد

  )ni = Maxi / eiدستگاه توزين چند زينه اي يا چند گستره اي، كه در آن، 
R    عبارت است 3-3-2ضريب كاهش، براي مثال ضريب كاهش اهرم بندي مطابق با بند ،

  ،)نيروي اعمال شده بر بارگير)/(نيروي اعمال شده بر لودسل(از نسبت 
N   تعداد لودسل ها  

IZSR (g, kg)  نشان دهي به طور خودكار هنگامي كه : 4- 2-7-2- 3كن اوليه، مطابق با گستره صفر
  .دستگاه توزين به برق وصل مي شود، قبل از هر توزين صفر مي شود

NUD (g, kg)  صحيح بار يكنواخت توزيع نشدهت  
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DL (g, kg)   جرم خود بارگير كه بر روي لودسل قرار گرفته و ديگر ساختارهاي : رده بارگيرمبار
  .اضافي كه بر روي بارگير نصب شده است

T+ (g, kg, t) پارسنگ افزايشي  
Tmin (°C) حد پايين گستره دما  
Tmax (°C) حد باالي گستره دما  

CH, NH, SH نماد براي آزمون رطوبت انجام شده  
  :سيستم اتصال، سيستم شش سيمه

L (m) طول كابل اتصال  
A (mm²) سطح مقطع سيم  
Q  ضريب تصحيح.  

توزيع (تأثيرات ممكن بارگذاري غيرمتمركز را در نظر مي گيرد  Q > 1ضريب تصحيح  
 :نگ افزايشي به شكل زير، بار رده بارگير، گستره صفركن اوليه و پارس)غيريكنواخت بار

Q = (Max+ DL + IZSR + NUD + T+) / Max
مقادير توزيع غير يكنواخت بار عموماً مي تواند براي ساختمان هاي معمول دستگاه هاي توزين هنگامي كه برآورد      **

  .ديگري وجود نداشته باشد، فرض مي شود
  دستگاه هاي توزين)WIهاي توزين با بارگيرهايي كه فقط  ا دستگاهبا اهرم بندي و يك لودسل ي) ها

  هاي توزين با لودسل تك نقطه اي كاربرد بار غيرمتمركز مينيمال ميسر مي كند، يا دستگاه
         

  به طور مثال مخروط يا مخروط قيفي با ترتيب لودسل قرينه، ولي بدون تكان دهنده براي جريان
 Maxاز  0%                                                         يافتن مواد بر روي بارگير

 از  20%           هاي توزين متعارف ساير دستگاهMax 

 از  50%   3، پل توزين2، ترازو هاي ريلي هوايي1ترازو هاي چنگال ليفت تراكMax 

 ماشين توزين با سكوي متعدد           
  Maxاز  50%                                تركيب ثابت

    Maxاز  50%                                                        ابي يا تركيبيگونه هاي انتخ

  لودسل هايي كه جداگانه آزمون مي شوند  2-ج
مي تواند بدون تجديد آزمون به كار برده شوند چنانچه داراي گواهي  R60لودسل هايي كه جداگانه مطابق با 

OIML  لودسل هاي . برآورد شده اند 3-2-10-6و  2-2-10-6و  1- 2- 10- 6مربوطه بوده و الزاماتSH  و
CH  لودسل (آزمون شده فقط در رويكرد ماجولي مجاز مي باشندNH مجاز نمي باشد(  

                                                 
1 -Fork lift 
2 -Over head tracks 
3 -Weigh bridge 
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  رده هاي درستي  1- 2-ج
بايد الزامات ) LC(رده هاي درستي از جمله گستره هاي دما و ارزيابي ثابت در برابر رطوبت و خزش لودسل ها 

  .را برآورد كند) WI(دستگاه توزين 
  رده هاي درستي متناظر-13جدول 

   درستي مرجع

OIML R 76  IIII  III  II  I  WI 

OIML R 60  C, D  B*, C  A*, B A  LC  
  اگر گستره هاي دما كافي باشد ارزيابي ثبات در برابر رطوبت و خزش با الزامات رده پايين تر انطباق داشته باشد*

  كسر بيشينه خطاي مجاز  2- 2-ج
اين . است pLC = 0.7مشخص نشده باشد، در اين صورت  OIMLر باالي لودسل هيچ مقداري در گواهي اگ

  .باشد 1-2-10-5مطابق با بند  pLC ≤ 0.8 ≥ 0.3كسر مي تواند 

  حدود دما  3- 2-ج
   و – = C 10 Tmin°مشخص نشده باشد، در اين صورت OIMLاگر براي لودسل هيـچ مقداري در گواهي 

C °40=  Tmax محدود شود 2- 2-9-5اين گستره دما مي تواند مطابق بند . است.  

  بيشينه ظرفيت لودسل  4- 2-ج
  :بيشينه ظرفيت لودسل بايد شرط زير را برآورده كند

Emax ≥ Q × Max × R / N  

  كمينه بار رده لودسل  5- 2-ج
براي تعداد زيادي از (ل باشد كمينه بار كه بارگير ايجاد مي كند بايد مساوي يا بزرگتر از كمينه بار رده لودس

  ):Emin = 0لودسل ها 
Emin ≤ DL × R / N  

  بيشينه تعداد زينه لودسل  6- 2-ج
نبايد كمتر از تعداد زينه ) مراجعه كنيد OIML R 60به ( nLCبراي هر لودسل بيشينه تعداد زينه لودسل 

  :باشد nبررسي دستگاه 
nLC ≥ n  

اين رابطه براي هر گستره توزين مجزا يا گستره توزين جزئي در دستگاه چند گستره اي و چند زينه اي 
  :كاربرد دارد

nLC ≥ ni  
 6635استاندارد ملي ايران شماره به ( DRدر دستگاه چند زينه اي، خروجي برگشت به كمينه بار مرده، 

  :بايد رابطه زير را برآورده كند) مراجعه كنيد  1382 سال
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DR × E / Emax ≤ 0.5 × e1 × R / N  ياDR / Emax ≤ 0.5 × e1 / Max  
  .است Maxبارگذاري جزئي لودسل هنگام بارگذاري دستگاه توزين با  E = Max × R / Nكه در اين رابطه، 

  :راه حل قابل قبول
  .برآورده شده است nLC ≥ Max / e1معلوم نباشد، رابطه  DRهرگاه 

براي بيش از يك گستره به كار ) ها(لودسل فراتر از اين در مورد دستگاه چندگستره اي هنگامي كه همان 
سال  6635استاندارد ملي ايران شماره به (لودسل  DRبرده مي شوند، خروجي برگشت به كمينه بار مرده، 

  :بايد رابطه زير را برآورده كند) مراجعه كنيد  1382
DR × E / Emax ≤ e1·× R / N   ياDR / Emax ≤ e1 / Max  

  :راه حل قابل قبول
  .برآورده شده است  nLC ≥ 0.4 × Maxr / e1معلوم نباشد، رابطه  DRه هرگا

  كمينه زينه بررسي لودسل  7- 2-ج
نبايد ) مراجعه كنيد  1382 سال 6635استاندارد ملي ايران شماره به (،  vminكمينه زينه بررسي لودسل، 

، Nيم بر ريشه مرجع تعداد، ، وسيله انتقال بار و تقسR، ضرب در نسبت كاهش، eبزرگتر از زينه بررسي، 
  :لودسل ها باشد در صورتي كه كاربرد داشته باشد

vmin ≤ e1 ×·R / √N  
هاي  لودسلهاي آنالوگ و هم براي  لودسلاين فرمول هم براي . بر حسب يكاي جرم اندازه گيري مي شود  vmin-يادآوري

  .ديجيتال كاربرد دارد
اي،  سل بيش از يك گستره استفاده مي شود يا دستگاه چندزينهبراي دستگاه چند گستره اي كه از همان لود

e  بايدe1 جايگزين شود.  

  مقاومت ورودي لودسل  8- 2-ج
  :، توسط نشان دهنده محدود مي شود RLCمقاومت ورودي لودسل، 

RLC / N  بايد در داخل گستره نشان دهيRLmin   تاRLmax  قرار داشته باشند.  

  پردازش داده هاي آنالوگ كه به طور جداگانه آزمون مي شوند نشان دهنده ها و وسايل  3-ج
نشان دهنده و وسايل پردازش داده هاي آنالوگ كه به طور جداگانه مطابق پيوست پ آزمون شده اند مي 

 2-2- 10-6، 1-2- 10- 6مربوط وجود بوده و الزامات  OIMLتوانند بدون تجديد آزمون در صورتيكه گواهي 
  .كنند، مورد استفاده قرار گيرند برآورده 3-2- 10- 6و 

  رده درستي  1-3-ج
) هاWI(رده درستي شامل گستره هاي دما و ارزيابي پايداري در برابر رطوبت بايد الزامات دستگاههاي توزين 

  .را برآورده سازد
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  رده هاي درستي متناظر -14جدول 
   درستي مرجع

OIML R 76  IIII  III  II  I  WI 

OIML R 76  III, IIII  II*, III  I*, II  I  IND  
  

  .اگر گستره هاي دما كافي باشد و ارزيابي ثبات در برابر رطوبت و خزش با الزامات رده پايين تر انطباق داشته باشد*

  كسر بيشينه خطاي مجاز  2-3-ج
اين . است  = 5/0pindمشخص نشده باشد، در اين صورت  OIMLاگر براي لودسل، هيچ مقداري در گواهي 

  .باشد 1- 2-10-6مطابق با بند  pind ≤ 3/0 ≥ 8/0 تواند  كسر مي

  حدود دما  3-3-ج
    و– = C 10 Tmin°  مشخص نشده باشد، در اين صورت OIMLاگر براي لودسل، هيچ مقداري در گواهي 

°C   40Tmax =  محدود شود 2-2- 9-6اين گستره دما مي تواند مطابق بند . است.  

  سيبيشينه تعداد زينه برر  4-3-ج
، دستگاه توزين nنبايد كمتر از تعداد زينه بررسي،  nindبراي هر نشان دهنده بيشينه تعداد زينه بررسي، 

  :باشد
nind ≥ n  

براي دستگاه چند گستره اي يا چند زينه اي، اين رابطه براي هر گستره توزين جداگانه يا گستره توزين 
  :جزئي كاربرد دارد

nind ≥ ni  
ند زينه اي يا چند گستره اي، اين وظايف بايد در نشان دهي گواهي شده گنجانده در مورد كاربردهاي چ

  .شود

  داده هاي الكتريكي در مورد دستگاه توزين  5-3-ج
Uexc (V)  ولتاژ تحريك لودسل  

Umin (mV)  ولتاژ ورودي كمينه براي نشان دهنده  
Δumin (μV)  كمينه ولتاژ ورودي براي زينه بررسي براي نشان دهنده  

  :، به ترتيب زير محاسبه مي شودΔuيگنال براي زينه بررسي، س
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  e = e1، براي دستگاههاي توزين چند گستره اي يا چند زينه اي
UMRmin (mV)  كمينه ولتاژ گستره اندازه گيري  
UMRmax (mV)  بيشينه ولتاژ گستره اندازه گيري  

RLmin (Ω)  كمينه امپدانس لودسل  
RLmax (Ω)  دسلبيشينه امپدانس لو  

ورودي لودسل واقعي ) ها(حدود مجاز گستره امپدانس براي نشان دهنده الكترونيك براي امپدانس   RLmaxو   RLmin-يادآوري
  .به كار برده مي شوند

  كابل اتصال  1-5-3-ج
فقط براي نشان دهنده ها با سيستم (كابل اضافي بين نشان دهنده و لودسل يا جعبه اتصال لودسل مربوطه 

  .براي نشان دهنده مشخص شود OIMLبايد در گواهي ) مجاز مي باشند يعني سس داراي مسشش سيمه 
ساده ترين روش اجرايي مشخص كردن يك مقدار براي نسبت طول كابل به سطح مقطع يك سيم 

)m/mm² ( براي ماده معلوم)در ساير موارد، طول كابل . در گواهي نشان دهنده است) مس، آلومينيوم و غيره
  .براي سيم تكي محاسبه شود) Ω(، ماده هادي و بيشينه مقاومت عمومي )mm2(سطح مقطع ) m(طول بايد 

هرگاه براي كاربردهاي صاعقه آسماني يا . براي كابل با سطح مقطع هاي مختلف، اتصال سيم مسي مفيد است -يادآوري
برآورده شدن شرايط براي كمينه كردن ولتاژ ورودي ضدانفجار از موانعي استفاده شود، ولتاژ تحريك لودسل بايد بررسي شود تا 

  .براي زينه بررسي نشان دهنده اثبات شود

  وارسي هاي سازگاري، ماجول ها با خروجي آنالوگ  4-ج
كميت ها  و ويژگي هاي مربوطه اي كه شناسايي شده اند و با همديگر سازگاري دارند بايد به شكل زير 

  .برآورده شده هستند 6589-1رده شده باشد الزامات سازگاري اگر همه شرايط برآو. گنجانده شوند
ها مي توان داده ها را وارد كرد اتخاذ تصميم آسان در مورد اينكه شرايط برآورده شده  جدول هايي كه در آن

  .اند يا نه را ميسر مي سازد
  .اثبات كند سازنده دستگاه توزين مي تواند اين سازگاري را با پر كردن فرم صفحه بعد وارسي و

  .مثال هاي معمول از فرم هاي پر شده براي وارسي سازگاري را فراهم مي كند 6- بند ج 
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  وارسي سازگاري: فرم
 (WI)و دستگاه توزين(IND)دهنده، نشان(LC)رده درستي لودسل  )1(

  LC & IND مساوي يا بهتر  WI   رد  قبول  
         مساوي يا بهتر   &   

 . بر حسب درجه سلسيوس مقايسه شده است (IND)دهنده و نشان(LC)با محدوده دماي لودسل(WI)وده دما دستگاه توزينمحد  )2(
    LC  IND   WI   رد  قبول  
  Tmin  & ≥          
  Tmax  & ≤          

 دهنده و لودسلساز، نشانبيشينه خطاهاي مجاز عناصر اتصالpiجمع مربعات كسر   )3(
  pcon

2 + pind
2 + pLC

  رد  قبول    1≤  2
    +  +   ≥1        

 هاي دستگاه توزيندهنده و تعداد زينههاي بررسي نشان بيشينه تعداد زينه  )4(
    nind ≤ ni=Maxi/ei   رد  قبول  
         ≥  ايدستگاه توزين تك گستره  
 اي يادستگاه توزين چند زينه  

  اي چند گستره
1=i ≤         

  2=i ≤       
  3=i ≤       

 .دستگاه توزين سازگار باشدMaxها كه بايد بابيشينه ظرفيت لودسل  )5(
  Factor Q: Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+)/Max= ….       
     Q×Max×R/N ≥  Emax   رد  قبول  
      ≥         

 هاي دستگاه توزينبيشينه تعداد زينه بررسي لودسل و تعداد زينه  )الف6(
    nLC ≤ ni=Maxi/ei   رد  قبول  
         ≥  ايدستگاه توزين تك گستره  
 اي يادستگاه توزين چند زينه  

  اي چند گستره
1=i ≤         

  2=i ≤         
  3=i ≤         

 اي ، دستگاه توزين چند زينهe1 كمينه برگشت خروجي بار مرده لودسل و كوچكترين زينه بررسي،  )ب6(
     Z=EMax/(2×DR)يا nLC ≤ Maxr/e1   رد  قبول  
      ≤         

 اي ، دستگاه توزين چند گسترهe1 كمينه برگشت خروجي بار مرده لودسل و كوچكترين زينه بررسي،  )پ6(
     Z=EMax/(2×DR)يا nLC ≤ ×Maxr/e14/0   رد  قبول  
      ≤         

 kgها بر حسببار مرده واقعي بارگير نسبت به كمينه بار مرده لودسل  )ت6(
      DL×R/N ≤ Emin   رد  قبول  
       ≤        

 .بايد سازگار باشند)kgبر حسب(زينه بررسي دستگاه توزين و كمينه زينه لودسل  )7(
      e×R/ N ≤ min=Emax/Yν    رد  قبول  
       ≤        

 ها و كمينه ولتاژ ورودي براي هر زينه بررسي و خروجي واقعي لودسلدهنده الكترونيكيكمينه ولتاژ ورودي در حالت كلي براي نشان  )8(
    
  رد  قبول   U=C×Uexc×R×DL/(Emax×N) ≤ Umin ولتاژ ورودي در حالت كلي براي  كمينه  
         ≥  )بدون بار WI(دهنده الكترونيكي نشان  
  در  قبول   u=C×Uexc×R×e/(Emax×N) Δ ≤ uminΔكمينه ولتاژ ورودي براي هر  
         ≥  زينه بررسي  

 Ωدهنده الكترونيكي و امپدانس واقعي لودسل بر حسب گستره امپدانس مجاز براي نشان  )9(
    RLmin ≥RLC/N ≥ RLmax   رد  قبول  
     ≥ ≥         

m/mm2دهنده براي هر سطح مقطع سيم كابل بر حسب و نشان)ها(گسترش طول كابل بين لودسل  )10(

      (L/A) ≥ (L/A)max   رد  قبول  
       ≥         
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  وارسي هاي سازگاري براي ماجول هاي با خروجي ديجيتال  5-ج
يچ وارسي سازگاري ه) مراجعه كنيد 1به شكل (ها يا وسايل ديجيتال  هاي توزين و ساير ماجول براي ماجول

اگر هيچ انتقال داده . ندك برداري صحيح از يك دستگاه كامل كفايت مي آزمون بهره. باشد خاصي ضروري نمي
كند يا بعضي  دستگاه اصالً كار نمي) و احتماالً بين اجزا يا وسايل ديگر(ها موجود نباشد  صحيحي بين ماجول

  .به طور مثال، صفر كردن يا پارسنگ كردن. از وظايف خراب شده است
دد به استثناي شرايط ذكر شده اعمال مي گر 4- هاي ديجيتال همان وارسي سازگاري كه در ج براي لودسل

  .فرم) 10(و ) 9(، )8(

  مثال هاي وارسي سازگاري براي ماجول هاي با خروجي آنالوگ  6-ج

  )1مثال شماره (توزين كننده وسيله نقليه جاده اي با گستره اندازه گيري   1-6-ج

  دستگاه توزين
 III  رده درستي

Max = 60 t  بيشينه ظرفيت

e = 20 kg  زينه بررسي

N = 4  دسل هاتعداد لو
R = 1  بدون اهرم بندي
DL = 12 t  بار مرده بارگير

IZSR = 10 t  گستره صفر كن اوليه

NUD = 30 t  توزيع شده غير يكنواختبار تصحيح 

T+ = 0  پارسنگ افزايشي
C to + 40 °C° 10 –  گستره دما

L = 100 m  طول كابل

A = 75/0  سطح مقطع سيم  mm2

  :نشان دهنده
III  درستي رده

nind = 3000  بيشينه تعداد زينه بررسي
Uexc = 12 V  ولتاژ تحريك لودسل

Umin = 1 mV  كمينه ولتاژ ورودي

Δumin = 1 μV  كمينه ولتاژ ورودي بر حسب زينه بررسي

Ω to 1000 Ω 30  كمينه امپدانس لودسل/بيشينه

C to + 40 °C° 10 –  گستره دما
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mpe pind = 5/0كسر 
سيم 6  بل اتصالكا

max=150m/mm2(L/A)  طول كابل بر حسب سطح مقطع سيم مقداربيشينه 

  ):ها(لودسل
C  رده درستي

Emax = 30 t  بيشينه ظرفيت

Emin = 2 t  ردهمكمينه بار 

C = 2 mV/V  1خروجي اسمي

nLC = 3000  بيشينه تعداد زينه بررسي
Emax / vmin  Y = 6000نسبت 
Emax / (2 × DR)  Z = 3000نسبت 

RLC = 350 Ω  امپدانس ورودي يك لودسل

C to + 40 °C° 10 –  گستره دما

mpe pLC = 7/0كسر 
  :عناصر اتصال

  mpeكسر 
  

  

pcon = 5/0

  
  

                                                 
  .بيان مي شود   mV/V، معموالً بر حسب   Emaxبا ولتاژ ورودي پس از بارگذاري با تغيير سيگنال خروجي لودسل در رابطه -  1

  :براي محاسبه آسان مقادير نسبي زير در اين استاندارد به كار گرفته مي شود- يادآوري
Y = Emax / vmin 

Z = Emax / (2 × DR) 
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  )1مثال شماره (وارسي سازگاري 
 (WI)و دستگاه توزين(IND)دهنده، نشان(LC)رده درستي لودسل  )1(

  LC & IND رمساوي يا بهت  WI   رد  قبول  
  C &  III مساوي يا بهتر  III       

 . بر حسب درجه سلسيوس مقايسه شده است (IND)دهنده و نشان(LC)با محدوده دماي لودسل(WI)محدوده دما دستگاه توزين  )2(
    LC  IND   WI   رد  قبول  
  Tmin °C10- &°C10- ≥  °C10-        
  Tmax °C40 &°C40 ≤  °C40        

 دهنده و لودسلساز، نشانبيشينه خطاهاي مجاز عناصر اتصالpiجمع مربعات كسر   )3(
  pcon

2 + pind
2 + pLC

  رد  قبول    1≤  2
  25/0  + 25/0 + 49/0  ≥1        

 هاي دستگاه توزيندهنده و تعداد زينههاي بررسي نشان بيشينه تعداد زينه  )4(
    nind ≤ ni=Maxi/ei   رد  قبول  
        3000 ≥ 3000 ايتوزين تك گستره دستگاه  
 اي يادستگاه توزين چند زينه  

  اي چند گستره
1=i -≤ -        

  2=i -≤ -      
  3=i -≤ -      

 .دستگاه توزين سازگار باشدMaxها كه بايد بابيشينه ظرفيت لودسل  )5(
  Factor Q: Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+)/Max= 1.35       
     Q×Max×R/N ≥  Emax   رد  قبول  
     kg28000  ≥  kg 30000        

 هاي دستگاه توزينبيشينه تعداد زينه بررسي لودسل و تعداد زينه  )الف6(
    nLC ≤ ni=Maxi/ei   رد  قبول  
        3000 ≥ 3000 ايدستگاه توزين تك گستره  
 اي يادستگاه توزين چند زينه  

  اي چند گستره
1=i -≤ -        

  2=i -≤ -        
  3=i -≤ -        

 اي ، دستگاه توزين چند زينهe1 كمينه برگشت خروجي بار مرده لودسل و كوچكترين زينه بررسي،  )ب6(
     Z=EMax/(2×DR)يا nLC ≤ Maxr/e1   رد  قبول  
     - ≤ -        

 اي توزين چند گستره ، دستگاهe1 كمينه برگشت خروجي بار مرده لودسل و كوچكترين زينه بررسي،  )پ6(
     Z=EMax/(2×DR)يا nLC ≤ ×Maxr/e14/0   رد  قبول  
     - ≤ -        

 kgها بر حسببار مرده واقعي بارگير نسبت به كمينه بار مرده لودسل  )ت6(
      DL×R/N ≤ Emin   رد  قبول  
      kg3000  ≤ kg2000        

 .بايد سازگار باشند)kgبر حسب(لودسلزينه بررسي دستگاه توزين و كمينه زينه  )7(
      e×R/ N ≤ min=Emax/Yν    رد  قبول  
      kg00/10  ≤ kg00/5        

 ها دهنده الكترونيكي و كمينه ولتاژ ورودي براي هر زينه بررسي و خروجي واقعي لودسلكمينه ولتاژ ورودي در حالت كلي براي نشان  )8(
    
  رد  قبول   U=C×Uexc×R×DL/(Emax×N) ≤ Umin ولتاژ ورودي در حالت كلي براي  نهكمي  
  mV40/2 ≤ mV1       )بدون بار WI(دهنده الكترونيكي نشان  
  رد  قبول   u=C×Uexc×R×e/(Emax×N) Δ ≤ uminΔكمينه ولتاژ ورودي براي هر  
        ٠/١ ۴ ≤ Vμ/٠٠ Vμ زينه بررسي  

 Ωدهنده الكترونيكي و امپدانس واقعي لودسل بر حسب راي نشانگستره امپدانس مجاز ب  )9(
    RLmin ≥RLC/N ≥ RLmax   رد  قبول  
    30 ≥5/87 ≥ 1000        

m/mm2دهنده براي هر سطح مقطع سيم كابل بر حسب و نشان)ها(گسترش طول كابل بين لودسل  )10(

      (L/A) ≥ (L/A)max   رد  قبول  
      3/133 ≥ 150        



172 

  )2مثال شماره (ترازوي صنعتي با سه گستره اندازه گيري   2-6-ج

  دستگاه توزين
 III  رده درستي

 Max = 5000 kg  بيشينه ظرفيت

Max2 = 2000 kg 
Max1 = 1000 kg 

 e3 = 2 kg  زينه بررسي
e2 = 1 kg 
e1 =  kg 

 N = 4  ها تعداد لودسل
 R = 1  بدون اهرم بندي
 DL = 250 kg  بار مرده بارگير

 IZSR = 500kg  گستره صفر كن اوليه
 NUD = 1000 kg  توزيع شده غير يكنواختبار تصحيح 

+T  پارسنگ افزايشي
 = 0 

تا   C° 10 –  گستره دما + 40 °C 
 L = 20 m  طول كابل

A = 75/0  سطح مقطع سيم  mm2 

  :نشان دهنده
 

 III  رده درستي

 nind = 3000  بيشينه تعداد زينه بررسي
 Uexc = 10 V  تحريك لودسل ولتاژ

Umin = 5/0  كمينه ولتاژ ورودي  mV 
 Δumin = 1 μV  كمينه ولتاژ ورودي بر حسب زينه بررسي

1000تا   Ω 30  كمينه امپدانس لودسل/بيشينه  Ω 
تا   C° 10 –   گستره دما + 40 °C 

mpe  pind = 5/0كسر   
سيم 6  كابل اتصال  

 max=150m/mm2(L/A)  مقطع سيمبيشينه تعداد طول كابل بر حسب سطح 

   ):ها(لودسل 

 C  رده درستي

 Emax = 2000 kg  بيشينه ظرفيت
 Emin = 0 t  ردهمكمينه بار 
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 C = 2 mV/V  1خروجي اسمي
 nLC = 3000 بيشينه تعداد زينه بررسي

vmin = 2/0  كمينه زينه بررسي  kg 

 Emax / (2 × DR)  Z = 5000نسبت 
 RLC = 350 Ω  امپدانس ورودي يك لودسل

تا   C° 10 –   گستره دما + 40 °C 
 mpe PLC = 0.7كسر 

  pcon = 0.5 

   :عناصر اتصال

   mpeكسر 

                                                 
  .بيان مي شود   mV/V، معموالً بر حسب  Emaxي با تغيير سيگنال خروجي لودسل در رابطه با ولتاژ ورودي پس از بارگذار-  1

  :براي محاسبه آسان مقادير نسبي زير در اين استاندارد به كار گرفته مي شود- يادآوري
Y = Emax / vmin 

Z = Emax / (2 × DR) 
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  )2مثال شماره (وارسي سازگاري 

  

 (WI)و دستگاه توزين(IND)دهنده، نشان(LC)رده درستي لودسل  )1(
  LC & IND مساوي يا بهتر  WI   رد  قبول  
  C &  III مساوي يا بهتر  III       

  . بر حسب درجه سلسيوس مقايسه شده است (IND)دهنده و نشان(LC)با محدوده دماي لودسل(WI)ه دما دستگاه توزينحدودم  )2(
    LC  IND   WI   رد  قبول  
  Tmin °C10- &°C10- ≥  °C10-        
  Tmax °C40 &°C40 ≤  °C40        

  دهنده و لودسل، نشانسازجاز عناصر اتصالي مهابيشينه خطاpiجمع مربعات كسر   )3(
  pcon

2 + pind
2 + pLC

  رد  قبول    1≤  2
  25/0  + 25/0 + 49/0  ≥1        

 دستگاه توزينهايدهنده و تعداد زينههاي بررسي نشان بيشينه تعداد زينه  )4(
    nind ≤ ni=Maxi/ei   رد  قبول  
        - ≥ - ايدستگاه توزين تك گستره  
 اي ياچند زينهوزين دستگاه ت  

  اي چند گستره
1=i 3000≤ 2000        

  2=i 3000≤ 2000       
  3=i 3000≤ 2000       

 .دستگاه توزين سازگار باشدMaxها كه بايد بابيشينه ظرفيت لودسل  )5(
  Factor Q: Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+)/Max= 1.35       
     Q×Max×R/N ≥  Emax   رد  قبول  
     kg5/1687  ≥  kg2000        

 هاي دستگاه توزينزينهدد زينه بررسي لودسل و تعدابيشينه تعدا  )الف6(
    nLC ≤ ni=Maxi/ei   رد  قبول  
        - ≥ - ايدستگاه توزين تك گستره  
 اي يادستگاه توزين چند زينه  

  اي چند گستره
1=i 3000≤ 2000        

  2=i 3000≤ 2000        
  3=i 3000≤ 2000        

 اي ، دستگاه توزين چند زينهe1 خروجي بار مرده لودسل و كوچكترين زينه بررسي،برگشت كمينه   )ب6(
     Z=EMax/(2×DR)يا nLC ≤ Maxr/e1   رد  قبول  
     - ≤ -        

 يا ، دستگاه توزين چند گسترهe1 كمينه برگشت خروجي بار مرده لودسل و كوچكترين زينه بررسي،  )پ6(
     Z=EMax/(2×DR)يا nLC ≤ ×Maxr/e14/0   رد  قبول  
     5000 ≤ 4000        

 kgها بر حسببار مرده واقعي بارگير نسبت به كمينه بار مرده لودسل  )ت6(
      DL×R/N ≤ Emin   رد  قبول  
      kg5/62  ≤ kg0        

  .بايد سازگار باشند)kgبر حسب(زينه بررسي دستگاه توزين و كمينه زينه لودسل  )7(
      e×R/ N ≤ min=Emax/Yν    رد  قبول  
      kg25/0  ≤ kg2/0        

  ها زينه بررسي و خروجي واقعي لودسلهر  ايدهنده الكترونيكي و كمينه ولتاژ ورودي بركمينه ولتاژ ورودي در حالت كلي براي نشان  )8(
    
  رد  قبول   U=C×Uexc×R×DL/(Emax×N) ≤ Umin  براي لت كليورودي در حا ولتاژ  كمينه  
  mV625/0 ≤ mV5/0        )بدون بار WI(دهنده الكترونيكي نشان  
  رد  قبول   u=C×Uexc×R×e/(Emax×N) Δ ≤ uminΔ اي هركمينه ولتاژ ورودي بر  
        ١ Vμ ≥ ١/٢۵ Vμ  زينه بررسي  

  Ωونيكي و امپدانس واقعي لودسل بر حسب الكتردهندهگستره امپدانس مجاز براي نشان  )9(
    RLmin ≥RLC/N ≥ RLmax   رد  قبول  
    30 ≥5/87 ≥ 1000        

m/mm2دهنده براي هر سطح مقطع سيم كابل بر حسب و نشان)ها(گسترش طول كابل بين لودسل  )10(

      (L/A) ≥ (L/A)max   رد  قبول  
      67/26 ≥ 150        
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  يوست چپ
  )الزامي(
  ديجيتالي كنترل شده با نرم افزاربراي وسايل و دستگاه هاي 

  امتحان ها و آزمون هاي تكميلي براي وسايل و دستگاههاي ديجيتالي كنترل شده با نرم افزار
 OIML CS5/SC2روش هاي اجراي آزمون و امتحان كلي تري براي وسايل و دستگاه هاي اندازه گيري توسط  -يادآوري

  .تكوين يافته است

  )1-5- 6(وسايل و دستگاه هاي با نرم افزار تعبيه شده   1-چ
بازنگري كرده و وارسي نماييد كه آيا سازنده اظهار نموده كه نرم افزار در  2-1-2-10مستندات را مطابق با 

يا شيوه ديگري پس از تامين امنيت يا  واسطسخت افزار و محيط نرم افزار نصب شده و نمي تواند از طريق 
  .وم شدن، تغيير يافته يا بارگذاري شودمهر و م

  .وارسي كنيد كه آيا شيوه هاي تامين امنيت توصيف شده و شاهد بر دست يازي در آن فراهم شده است
بررسي كنيد كه آيا شناسايي نرم افزار وجود دارد و به وضوح به نرم افزار مرتبط قانوني و وظايف مرتبط 

  .يف مستندات كه توسط سازنده ارائه شده وظايف مرتبط را اجرا كندقانوني انتصاب داده شده و مطابق توص
  .وارسي كنيد كه آيا شناسايي نرم افزار به راحتي توسط دستگاه فراهم شده است

  )2-5-7(كامپيوترهاي شخصي و ساير وسايل با نرم افزار قابل برنامه ريزي و قابل بارگذاري   2-چ
  مستندات نرم افزار  1-2-چ

كه شامل اطالعات مرتبط براي ) ت( 2- 2-5-7كه آيا سازنده مستندات نرم افزار را مطابق بند وارسي كنيد 
  .امتحان نرم افزار مرتبط قانوني است، عرضه كرده است

  حفاظت نرم افزار  2- 2-چ

يا برنامه ريزي براي كاربر /دسترسي به سيستم عامل وجود ندارد و(نرم افزار با اليه بسته 1-2- 2-چ
  )ر نمي باشدپذي امكان
  به طور مثال كليدهاي وظيفه يا فرامين از طريق (بررسي كنيد كه آيا مجموعه كاملي از فرمان ها

 .عرضه شده و با توصيف مختصر همراه مي باشد) هاي خارجي واسط

 وارسي كنيد كه آيا سازنده اظهار كتبي كامل بودن مجموعه فرامين را ارائه كرده است. 

  :در دسترس كاربر قرار دارد) ها(يا برنامه سيستم عامل و 2-2- 2-چ
  وارسي كنيد كه آيا جمع كنترلي يا اعضاي معادل در كد ماشين نرم افزار مرتبط قانوني ايجاد شده

 )نوع- برنامه موضوع كنترل قانوني و پارامترهاي ويژه) هاي(ماجول . است

 گرفتن  واسطد با استفاده از وارسي كنيد كه آيا نرم افزار مرتبط قانوني در صورت مجعول شدن ك
 .نتواند شروع كند
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  2-2-2-يا چ 1-2-2-مواردي عالوه بر موارد مندرج در چ  3-2- 2-چ
  وارسي كنيد كه آيا پارامترهاي خاص وسيله به طور مثال با جمع كنترلي به طور كامل محافظت

 .شده اند

 ه و توصيف مميزي وجود وارسي كنيد كه آيا پيگيري مميزي براي حفاظت پارامترهاي خاص وسيل
 .دارد

  چند وارسي اتفاقي را براي آزمون اينكه حفاظت هاي وظايف مستند شده مطابق با توصيف كار
 .كند، اجرا كنيد مي

  نرم افزار) هاي(واسط  3- 2-چ
  وارسي كنيد كه آيا ماجول هاي برنامه هاي نرم افزار مرتبط قانوني تعريف شده و از ماجول هاي

 .نرم افزار حفاظتي تعريف شده، جدا شده اند واسطبه وسيله  همراه نرم افزار

  نرم افزاري حفاظتي خود بخشي از نرم افزار قانوني مي باشد واسطوارسي كنيد كه آيا. 

  نرم افزار حفاظتي  واسطوارسي كنيد كه آيا وظايف نرم افزار مرتبط قانوني كه مي تواند از طريق
 .صادر شوند، تعريف و توصيف شده اند

  نرم افزار حفاظتي تعويض شوند،  واسطوارسي كنيد كه آيا پارامترهايي كه ممكن است از طريق
 .تعريف و توصيف شده اند

 وارسي كنيد كه آيا توصيف وظايف و پارامترها، شامل و كامل هستند. 

 رندوارسي كنيد كه آيا وظيفه ها و پارامترهاي مستند شده با الزامات اين استاندارد مغايرت ندا. 

  به طور مثال، در مستندسازي (وارسي كنيد كه آيا دستورالعمل هاي مناسب براي كاربرد برنامه ريز
 .نرم افزاري مربوط مي باشند واسطبه حفاظت ) نرم افزار

  شناسايي نرم افزار  4- 2-چ
  برنامه نرم افزار مرتبط) هاي(وارسي كنيد كه آيا شناسايي نرم افزاري مناسب در سراسر ماجول 

 .قانوني و پارامترهاي خاص نوع در زمان اجراي دستگاه وجود دارد

  وارسي كنيد كه آيا شناسايي نرم افزار در دستورالعمل راهنما نشان داده شده و مي توان آن را با
 .شناسايي مرجع كه در تصويب نوع ثبت شده، مقايسه كرد

  رهاي خاص نوع نرم افزار مرتبط قانوني مرتبط و پارامت) هاي(وارسي كنيد كه آيا همه برنامه ماجول
 .در شناسايي نرم افزار گنجانده شده است

  توليد ) يا امضاهاي ديگر(همچنين با چند وارسي تصادفي عملي وارسي كنيد كه آيا جمع كنترلي
 .شده و مطابق مستندات كار مي كند

 وارسي كنيد كه آيا پيگيري مميزي اثربخش وجود دارد. 

  )3-5- 7(داده ها وسايل ذخيره   3-چ
مستندات ارائه شده را بازنگري كرده و وارسي كنيد كه آيا سازنده وسيله اي را به صورت ادغام شده در 
دستگاه يا به صورت وصل شده از خارج پيش بيني كرده تا به منظور ذخيره سازي دراز مدت داده هاي 

  :در اين صورت. مرتبط قانوني از آن استفاده شود
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كنيد كه آيا نرم افزار به كار برده شده براي ذخيره داده ها بر روي وسيله با نرم افزار تعبيه وارسي   1-3-چ
براي امتحان نرم افزار به كار . قابل بارگذاري محقق شده است/يا با نرم افزار قابل برنامه ريزي) 1-چ(شده 

  .را به كار ببريد 2- يا چ 1- برده شده براي ذخيره داده ها، چ
  كنيد كه آيا داده ها به صورت صحيح ذخيره يا بازيابي شده اند وارسي2-3-چ

وارسي كنيد كه آيا ظرفيت ذخيره سازي و تمهيدات براي جلوگيري از اتالف غيرمجاز داده ها توسط سازنده 
  .توصيف شده و كافي مي باشد

بازسازي يك  وارسي كنيد كه آيا داده هاي ذخيره شده محتوي همه اطالعات مرتبط ضروري براي3-3-چ
اگر قابل (مقادير ناخالص يا خالص و مقادير پارسنگ :اطالعات مرتبط به اين صورت است(توزين پيشين 

به عنوان مثال، (، عالئم اعشار، يكاها )كاربرد باشد، همراه با جداسازي پارسنگ و پارسنگ از پيش تعيين شده
kg اگر دستگاه يا بارگير . شماره دستگاه يا بارگير ، شناسايي مجموعه داده ها، شناسايي)مي تواند ثبت شود

متصل به وسيله ذخيره داده ها متعدد باشد و جمع كنترلي يا ساير امضاهاي مجموعه داده ها ذخيره شده 
  .باشد
وارسي كنيد كه آيا داده هاي ذخيره شده به طور كافي و در برابر تغييرات تصادفي و عمدي حفاظت 4-3-چ

  .شده اند
  .د كه آيا داده ها طي انتقال به وسيله ذخيره حداقل با يك كنترل توازن حفاظت شده اندوارسي كني

حداقل با يك كنترل ) 1-5-7(وارسي كنيد كه آيا داده ها در مورد وسيله ذخيره با نرم افزار تعبيه شده 
  .توازن حفاظت شده اند

بايت، به طور مثال يك  2حداقل (قبول  وارسي كنيد كه آيا داده ها به وسيله جمع كنترلي يا امضاي قابل
در مورد وسيله ذخيره با نرم افزار قابل برنامه ريزي يا قابل ) چند نامي مخفي CRC-16جمع كنترلي 

  .بارگذاري محافظت شده اند
وارسي كنيد كه آيا داده هاي ذخيره شده قادر به شناسايي شدن و نمايش هستند، يعني كه 5-3-چ

براي كاربرد بعدي در محيط تعامالت رسمي ثبت شده اند، يعني به طور مثال در شناسايي ) هاي(شماره
  .چاپ گيري، چاپ شده اند

وارسي كنيد كه آيا داده هاي به كار برده شده براي معامله به طور خودكار ذخيره شده اند يعني به 6-3-چ
  .تصميم شخص بهره بردار بستگي ندارد

بر . ده هاي ذخيره شده اي كه بايد به شيوه شناسايي تصديق شودوارسي كنيد كه آيا مجموعه دا7-3-چ
  .اند روي وسيله موضوع كنترل قانوني نمايش داده شده يا چاپ گيري شده

  فرمت گزارش آزمون  4-چ
امتحان شده و  PCنرم افزار بندي سخت افزار و  هركگزارش آزمون بايد حاوي اطالعات مرتبط در مورد پي

  .نتايج آزمون باشد
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  كتابنامه
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]1[ International Vocabulary of 
Basic and  

General Terms in Metrology 
(VIM) (1993)  

  واژگان كه توسط گروه كاري مشترك شامل كاركنان منصوب 
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP  

  .ستتهيه شده ا  OIMLو 
]2[International Vocabulary of 

Terms in Legal Metrology, 
BIML, Paris (2000)  

  

واژگان كه فقط شامل مفاهيم به كار برده شده در زمينه اندازه شناسي قانوني 
اين مفاهيم به فعاليت هاي خدمات اندازه شناسي قانوني، مستندات . است

همچنين اين . ت مرتبط است مي پردازدمرتبط و ساير مشكالتي كه با اين فعالي
گرفته شده  VZMواژگان شامل بعضي مفاهيم با مشخصه عمومي است كه از 

  .است
]3[OIML B 3 (2003)  

OIML Certificate System for 
Measuring Instruments 
(formerly OIML P 1)  

  .شودارائه مي  OIMLقواعدي براي صدور، ثبت و كاربرد گواهي انطباق با 

]4[OIML D 11 (2004)  
General requirements for 

electronic measuring 
instruments  

  شامل الزامات عمومي براي دستگاه هاي اندازه گيري عمومي

           استاندارد ملي ايران ]5[
  1377سال 1307شماره 

 راهنماي عمومي-هاي محيطي آزمون

هاي مناسب را فهرست كرده و شرايط  تسري هاي آزمون هاي محيطي و شد
محيطي متفاوت براي اندازه گيري جهت قادر سازي آزمونه ها براي عملكرد در 

  .شرايط عادي حمل و نقل، ذخيره و مصرف بهره برداري تشريح مي كند
           استاندارد ملي ايران ]6[

  1375سال 1307- 1شماره
  :آزمونهاي محيطي قسمت دوم

  سرما  : Aآزمونهاي  –ا آزمونه

مربوط به آزمون هاي سر و هم در مورد اتالف گرمايي و هم اتالف گرمايي 
  آزمونه

           استاندارد ملي ايران ]7[
  1387سال 1307-2-2  شماره

 2-2قسمت -آزمون هاي محيطي
 گرماي خشك b آزمون-آزمون ها 

  

الف كننده گرما با تغيير گرماي خشك براي آزمونه ات: شامل آزمون ب الف
گرماي خشك براي آزمونه هاي بدون اتالف حرارتي با -ناگهاني دما، به آزمون ب

  تغييرات كند دما؛ 
گرماي خشك براي آزمونه هاي تلف كننده گرما با تغيير : آزمون هاي ب ب

  ناگهاني دما،
كند گرماي خشك براي آزمونه هاي تلف كننده گرما با تغيير : آزمون هاي ب ت

   دما؛
]8[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  

يين مناسب بودن محصوالت، اجزا يا تجهيزات يك روش آزمون براي تع
الكتروتكنيكي براي حمل و نقل، انبارش و استفاده در شرايط رطوبت باال فراهم 

آزمون قبل از هر چيز براي مسير كردن مشاهده تأثير رطوبت باال در . مي شود
دماي ثابت بدون ايجاد شبنم بر روي آزمونه در طول دوره مشخص شده در نظر 

  .شده استگرفته 
اين آزمون تعدادي از شدت هاي برتر دماي باال، رطوبت باال و مدت زمان آزمون 
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IEC 60068-2-56, test Cb)  آزمون را مي توان  هم  بر روي آزمونه هاي تلف كننده گرما و . را فراهم مي كند

اين آزمون براي . هم بر روي آزمونه هايي كه گرما را تلف نمي كنند به كار برد
تجهيزات بزرگي كه داراي اتصاالت دروني  تجهيزات يا اجزاي كوچك همانند

تجهيزات آزمون خارجي نسبت به اتاقك مستلزم . پيچيده مي باشند كاربرد دارد
زمان تنظيمي است كه از كاربرد پيش گرم كننده و حفظ شرايط مشخص شده 

  .طي دوره نصب جلوگيري مي كنند
]9[IEC 60068-3-1 (1974-01) +  

Supplement A (1978-01):  
Environmental testing Part 3  

Background information, 
Section 1:  

Cold and dry heat tests   

گرماي  :ب آزمونو    (IEC 68-2-1) سرد: اطالعات زمينه براي آزمون هاي الف
اندازه اتاقك : پيوست هاي را در مورد اثر. ارائه مي كند   (IEC 68-2-2) خشك

ه هنگامي كه از جريان هواي اجباري استفاده نمي بر روي سطح دماي آزمون
  شود بر روي سطح دماي آزمونه هاي آزمون

ابعاد انتهاي سيم و مواد روي دماي سطح يك جزء، اندازه گيري دما، اندازه 
اصالحيه الف اطالعات . گيري سرعت هوا و ضريب تشعشع را شامل مي شود

به دست نيامده است، ارائه مي  تكميلي براي مواردي كه پايداري دما طي آزمون
  .كند

]10[IEC 60068-3-4 (2001-08)  
Environmental testing - Part 

3-4:  
Supporting documentation 
and guidance - Damp heat 

tests   

اطالعات ضروري براي كمك در تهيه مشخصات مرتبط مانند استانداردهاي اجزا 
ها و شدت هاي آزمون براي محصوالت  آزمونيا تجهيزات براي انتخاب مناسب و 

هدف . خاص و در بعضي از موارد انواع خاص كاربردها را فراهم مي كند
هاي گرمايي رطوبت تعيين قابليت محصول براي استقامت در برابر تنش  آزمون

با و بدون شبنم و با . هاي ايجاد شده در رطوبت نسبي باالي محيط مي باشد
همچنين آزمون هاي . هاي مكانيكي و الكتريكي ت ويژگيتوجه ويژه به تغييرا
تواند براي وارسي مقاومت آزمونه در برابر بعضي اشكال  گرمايي مرطوب مي

  .هجوم خوردگي به كار رود
]11[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  

  ، سري EMCدر مورد قابليت كاربرد استاندارد هاي 
IEC 61000-4  در مورد فنون اندازه گيري و آزمون به كاربرد سازندگان

  .كمك مي كند
  .توصيه هاي كلي در رابطه با انتخاب آزمون هاي مرتبط فراهم مي كند

           اندارد ملي ايران است]12[
سال  7260-4-2شماره 

 سازگاري الكترومغناطيسي1387

(EMC) -  روشهاي : 4-4قسمت
آزمون  - آزمون و اندازه گيري

مصونيت در برابر تخليه الكترو 
  استاتيك

به الزامات مصونيت و روش هاي آزمون براي تجهيزات برقي و الكترونيكي 
ه ساكن به طور مستقيم از بهره بردار و به اشيا موضوع تخليه هاي الكتريسيت

مضافاً گستره هاي سطوح آزموني را كه به شرايط . مجاور مربوط مي باشد
محيطي و نصب مختلف مربوط است را تعريف مي كند و روش هاي اجرايي 

هدف اين استاندارد مشخص كردن پايه هاي مشترك . آزمون را مشخص مي كند
زيابي عملكرد و تجهيزات برقي و الكترونيكي است كه و قابل تجديد براي ار

به عالوه، تخليه هاي الكتروستاتيكي را . موضوع تخليه الكتروستاتيك مي باشد
كه ممكن است از اشخاص به اشياي تركيب تجهيزات بسيار مهم شامل مي 

  .شود
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-4-3استاندارد ملي ايران شماره ]13[

سازگاري  1385سال  7260
قسمت  - (EMC) يسيالكترومغناط

 روشهاي آزمون و اندازه گيري: 4-3

آزمون مصونيت در برابر ميدان  -
الكترومغناطيسي فركانس راديوئي 

 تابشي

براي مصونيت تجهيزات برقي و الكترونيكي نسبت به انرژي الكترومغناطيسي 
سطح آزمون و روش هاي اجرايي آزمون الزام شده را ايجاد . تابشي كاربرد دارد

يك مرجع مشترك براي ارزيابي عملكرد تجهيزات برقي و الكترونيكي . كندمي 
كه موضوع ميدان هاي الكترومغناطيسي با فركانس راديويي مي باشند ايجاد مي 

  .كند

           استاندارد ملي ايران ]14[
 1385سال  7260-4-4شماره 

 (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي

ن و روشهاي آزمو: 4-4قسمت  -
آزمون مصونيت در  - اندازه گيري

برابر پالسهاي الكتريكي 
  رگباره/تندگذر

يك مرجع مشترك قابل تجديد براي ارزيابي مصونيت تجهيزات برقي و 
رگبار بر تغذيه، سيگنال، كنترل و /الكترونيكي كه موضوع برق گذراهاي سريع
سازگاري را روش    IEC 61000-4. درگاههاي زمين مي باشند، ايجاد مي كند

براي ارزيابي مصونيت تجيهزات يا سيستم در برابر پديده هاي تعريف شده 
  :اين استاندارد تعاريف زير را توصيف مي كند. توصيف مي كند

 شكل موج ولتاژ آزمون

 گستره سطح آزمون

 تجهيزات آزمون

 روش اجرايي تصديق براي تجهيزات آزمون

 تنظيم آزمون 

 روش اجرايي آزمون

اندارد مشخصات آزمون هاي آزمايشگاهي و نصب پست برق را ارائه اين است
  .مي كند

  
           استاندارد ملي ايران ]15[

 1386 سال 7260-4-5شماره 

 (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي

روشهاي آزمون و : 4-4قسمت  -
آزمون مصونيت در  - اندازه گيري

  برابر فراتاخت

هاي آزمون توصيه شده براي سطوح آزمون براي  به الزامات مصونيت و روش 
تجهيزاتي كه به علت اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني و گذراهاي برق در 

سطوح آزمون . معرض ضربه هاي يك طرفه قرار مي گيرند مربوط مي شود
. متعدد كه به شرايط محيطي و نصب مختلف مربوط مي شوند ، تعريف شده اند

. ها قابل كاربرد مي باشد هيزات برقي و الكترونيكي و براي آناين الزامات براي تج
يك مرجع مشترك براي ارزيابي عملكرد تجهيزاتي كه موضوع اختالل انرژي باال 

  .بر روي خطوط قدرت و اتصال داخلي مي باشند ايجاد شده است
استاندارد ملي ايران            ]16[

 1387سال 7260-4-6شماره 
 (EMC) زگاري الكترومغناطيسيسا

روشهاي آزمون و : 4-4قسمت  -
مصونيت در برابر  - اندازه گيري

اختالل هاي هدايتي، القا شده به 
  وسيله ميدانهاي فركانس راديويي

به الزامات مصونيت هدايت شده تجهيزات برقي و الكترونيكي براي اختالالت 
ويي فرستنده فركانس راديويي الكترومغناطيسي وارده از فرستنده فركانس رادي

)RF ( 9 با گستره فركانس kHz - 80 MHz.   تجهيزاتي كه . مربوط مي باشد
براي ) نظير شبكه، خط سيگنال يا اتصال زمين(حداقل داراي يك كابل هادي 

اين . اختالل نيم باشند مستثني مي باشند RFتشريح تجهيزات به ميدان هاي 
مون هايي كه بايد براي سيستم يا دستگاه هاي استاندارد به منظور تعيين آز

هدف اصلي ارائه مرجع پايه كلي براي همه . خاص در نظر گرفته نشده است
يا كاربران و سازندگان (كميته محصوالت . مي باشد IECمحصوالت مرتبط 

براي انتخاب مناسب آزمون و سطح شدت كه به تجهيزات اعمال ) تجهيزات
  .شود، مسئول مي باشند
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استاندارد ملي ايران            ]17[

 1385سال  7260-4-7شماره 

 (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي

روشهاي آزمون و : 11-4قسمت  -
آزمون مصونيت در  - اندازه گيري

برابر افت هاي ولتاژ، وقفه هاي كوتاه 
   و تغييرات ولتاژ

تجهيزات برقي و مصونيت روش هاي آزمون و گستره برتر سطوح آزمون 
الكترونيكي متصل به منبع تغذيه ولتاژ پايين براي فروكش هاي ولتاژ، وقفه هاي 

اين استاندارد براي تجهيزات برقي و . كوتاه و تغييرات ولتاژ را تعريف مي كند
براي هر فاز كاربرد  A16الكترونيكي داراي جريان اسمي ورودي نه بيشتر از 

آزمون  هاي . مي باشد  Hz 60و   AC ،50 Hzاي دارد كه براي اتصال به بنده
هدف اين . آينده گنجانده خواهد شد IECاين شبكه در استاندارد هاي 

تجهيزات برقي و  استاندارد ايجاد مرجع مشترك براي ارزيابي مصونيت
ولتاژ مي  فروكش هاي ولتاژ، وقفه هاي كوتاه و تغييراتموضوع   الكترونيكي

   IEC Guide 107در انطباق با  IECيك نشريه پايه اين استاندارد . باشد
  .مي باشد

استاندارد ملي ايران            ]18[
 1386 سال 61000-6-1شماره 

 (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي

 -استانداردهاي كلي : 1-6بخش  -
مصونيت براي محيط هاي مسكوني، 

  تجاري و صنعتي سبك

ابطه با اختالالت مداوم و گذرا، هدايت شده و الزامات آزمون مصونيت در ر
تشعشي از جمله تخليه هاي الكتروستاتيكي براي دستگاههاي الكتريكي و 

الكترونيكي كه براي استفاده در مناطق مسكوني، تجاري و صنعتي سبك و براي 
ها كه هيچ محصول تخصيص يافته يا استاندارد خانواده محصول وجود ندارد  آن

  .ستتعريف شده ا
اين استاندارد براي دستگاه هايي كه مستقيماً به يك شبكه عمومي ولتاژ ضعيف 

بين دستگاه و شبكه برق عمومي منظور  واسط اختصاصي كه براي dcيا منبع 
  .شده است، مي باشد

]19[IEC 61000-6-2 (1999-01)  
Electromagnetic 

compatibility (EMC)  
Part 6: Generic standards  
Section 2: Immunity for 
industrial environments   

هاي صنعتي  هاي برقي و الكترونيكي كه جهت كاربرد در محيط براي دستگاه
ها هيچ استاندارد مصونيت اختصاصي براي محصول يا  اند و براي آن منظور شده

الزامات مصونيت در گستره فركانس . كاربرد دارد،خانواده محصول وجود ندارد
HZ0ا تHZ40  در رابطه با اختالالت مداوم و گذرا، هدايت شده و تشعشي از

الزامات آزمون براي هر درگاه . شود هاي الكتروستاتيكي را شامل مي جمله تخليه
  .مورد بررسي مشخص شده است

دستگاه هايي كه براي مصرف در اماكن صنعتي در نظر گرفته شده اند، با وجود 
  :د زير مشخص مي شونديكي يا بيش از يكي از موار

شبكه تغذيه اي كه به وسيله ولتاژ ترانسفورماتور قدرت اختصاصي فشار قوي يا -
 .فشار متوسط براي تغذيه تاسيسات سازنده يا كارگاهي مشابه برق دار شده است

  ؛)ISM(دستگاه هاي صنعتي، علمي و پزشكي -
  شوند؛بارهاي سنگين القايي يا خازني كه به دفعات كليد زده مي -

  .جريان ها و ميدان هاي مغناطيسي مرتبطي كه زياد مي باشند-
استاندارد ملي ايران             ]20[

 1381سال 7059-1شماره 

اغتشاش  -اي خودورهاي جاده
الكتريكي ناشي از رسانائي و 

: قسمت اول  )كنشبرهم(كوپلينگ
 تعاريف و مالحظات عمومي

كه در تست هاي مختلف اختالل الكتريكي ايجاد شده اند اصطالحات پايه اي را 
همچنين اطالعات كلي مربوط به همه . توسط هدايت و تزويج تعريف مي كند

  .استاندارد هاي بين المللي و مشترك براي قسمت ها را ارائه مي كند
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  شرح  استانداردها و مستندات مرجع مرجع
استاندارد ملي ايران            ]21[

 1378سال 7059-2شماره 

اغتشاش  -اي خودورهاي جاده
الكتريكي ناشي از رسانائي و 

: قسمت دوم  )كنشبرهم(كوپلينگ
با ولتاژ ) سنگين(وسايل نقليه تجاري

رسانائي  -ولت  24تغذيه اسمي 
ناپايدار الكتريكي تنها در خطوط 

 تغذيه

مشخصات آزمون هاي مقايسه اي براي آزمون هاي سازگاري نسبت به گذراهاي 
زات نصب شده بر روي اتومبيل هاي مسافربري و الكتريكي هدايت شده تجهي

يا وسايل نقليه  V12وسايل نقليه تجاري سبك مجهز به سيستم الكتريكي 
مد وقوع خرابي . را مشخص مي كند V24تجاري مجهز به سيستم الكتريكي 

اين استاندارد . رده بندي شدت براي مصونيت در برابر گذراها هم ارائه شده است
وسايل نقليه جاده اي كاربرد دارد بدون توجه به سيستم هاي  براي اين انواع

  )به طور مثال موتور احتراقي، موتور ديزل يا موتور الكتريكي(ها  رانش آن

  استاندارد ملي ايران]22[
  1382سال 7059-3شماره 

اغتشاش  -خودورهاي جاده اي 
الكتريكي ناشي از رسانائي و 

: قسمت سوم  )كنشبرهم(كوپلينگ
 12دروهاي با ولتاژ تغذيه اسمي خو

رسانائي ناپايدار  -ولتي  24يا 
الكتريكي توسط اتصاالت القائي و 
 خازني به غير از خطوط تغذيه

براي دستگاه ها و وسايل الكترونيك و  EMCيك پايه مشترك براي ارزيابي 
تجهيزات مستقر وسايل نقليه در برابر انتقال گذراها از طريق تزويج به وسيله 

مقصود آزمون اثبات . خطوط يا وسايلي به غير از خطوط تغذيه برقرار مي كند
عملي مصونيت دستگاه، وسيله يا تجهيزات هنگامي است كه موضوع اختالالت 

هايي كه توسط كليدزني ايجاد مي شوند  گذراي سريع تزويج يافته نظير آن
  )كليدزني بارهاي القايي، جست و خيز اتصال رله و غيره(

]23[OIML B 10 (2004) + 
Amendment 1 (2006)  

Framework for a Mutual 
Acceptance Arrangement on 

OIML Type Evaluations 
(MAA)  

قواعدي براي چارچوب اختياري ايجاد مي كند كه شركت كننده در چارچوب 
و وابسته ها در ميان اعضا، گزارش آزمون را قبول و به   OIMLكشورهاي عضو 

براي ) صحه گذاري شده باشد OIMLهنگامي كه با گواهي (مي بندند  كار
تصويب نوع يا به رسميت شناختن در برنامه هاي كنترل اندازه شناسي 

 OIMLيا صدور گواهي هاي بعدي /منطقه اي و/ملي

  
  

  
  
  

  


