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 ـ المجال ١
 ياسية السورية املتطلبات الفنية واملترولوجية وإجراءات االختبـار                               تتضمن هذه املواصفة الق

                         حملددات قياس املستوى اآللية لقياس مستوى السـائل يف اخلزانات الكبرية الثابتـة عند الضغط 
 .                          احمليط أو الضغط حتت التربيد أو التسخني أو بدوما

                      ميكن استخدام قياسات املستوى للخزانات بالترابط مع جداول معايرتـه لتحديد حجم السائل    
 .                         الداخل أو اخلارج أو احملتوى يف اخلزانات الثابتة الكبرية

 ـ التعاريف٢
 :                        تطبق التعاريف التالية

 :    حمدد قياس املستوى اآليل٢/١        
 .                        هو جهاز يقيس مستوي السائل يف اخلزانات الثابتة الكبرية آلياً بالنسبة ملرجع ثابت

 .  هو حمدد قياس املستوى اآليل(ALG)املختصر :                    مالحظة
 : ين           حمدد قياس املستوى اآليل اإللكترو٢/٢       

 أو /                        هو جهاز يقيس مستوى السائل يف اخلزانات الثابتة الكبرية باستخدام وسائل الكترونية و 
 .                        جمهز بأدوات الكترونية

  " ALG “األدوات اإلضافية ختضع للضبط املترولوجي ألـا تعترب جزءاً مــن :                   مالحظــة
 . )حمدد قياس املستوى اآليل                       (
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 : عنصر بيان مستوى السائل  ٢/٣

 عطي معلومات عن مستواه مباشرة أو يرسل املعلومات  هو عنصر يتحسس وجود السائل وي   
   . )أداة بيان(                           ملؤشر 

 : عنصر بيان مستوى السائل املتحرك  ٢/٤
 .  هو عنصر بيان مستوى السائل يتبع احلركة الشاقولية لسطح السائل   

 : عنصر بيان مستوى السائل الثابت  ٢/٥
 .             عنصر بيان مستوى السائل يتحسس سطح السائل من موضعه الثابت                

 : املصحح  ٢/٦
 أو الوسط فوق سطح السائل ويصحح قياسات / عنصر يقيس خواص السائل املنسوبة و    

 . )مقياس املستوى اآليل (ALGالسائل باالعتماد على مبدأ قياس اجلهاز                             مستوى 
 : أداة البيان  ٢/٧

 .  يشري أو يعرض أو يطبع نتائج القياسALGهي قسم من اجلهاز    
 : وسيلة الفحص  ٢/٨

 وهي وسيلة مدجمة يف اجلهاز إلكتروين حملدد قياس املستوى اآليل اإللكتروين تبني األخطـاء    
 .                            وجيري التصحيح الالزم هلا

 :  العمقصفيحة  ٢/٩
 توضع بشكل أفقي عرب احملور الشاقويل النازل من نقطة املرجع العليا ومزودة بسطح تالمس   
 . ثابت جنري منه قياسات عمق السائل يدوياً   

 . يرادف مصطلح صفيحة العمق املصطلح صفيحة املعطيات:                       مالحظــة

 : صفيحة املعطيات  ٢/١٠
 . العمقانظر صفيحة    

 : فتحة حمدد لقياس الرئيسية  ٢/١١
 فتحة حمدد القياس الرئيسيني مصممة للقياسات اآلساسية  وتكون يف موضع ثابت ومناسب    

 .                           ويسهل الوصول إليه
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 )١(الشكل 

 نصر بيان مستوى السائل املتحركاملبينة مع ع ALGللجهاز بعض العناصر األساسية 
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 : نقطة معطيات التغطيس   ٢/١٢

  هي نقطة تقاطع حمور القياس الشاقويل مع السطح العلوي لصفيحة العمق أو مـع   
 وتنشأ يف بداية قياس .                     سطح قاعدة اخلزان إذا كانت صفيحة العمق غري موجودة

 . )عند الصفر املرجعي أو نقطة التغطيس املرجعية(لسائل                     مستويات ا
 : النقطة املرجعية العليا  ٢/١٣

 هي نقطة موسومة بشكل واضح على فتحة حمدد القياس الرئيسية توضع عرب احملـور    
  يقاس                            الشاقويل الصاعد من نقطة معطيات التغطيس لتشري إىل املوضع املرجعي الذي

 .                            منه مقدار النقص
 : ارتفاع حمدد القياس املرجعي  ٢/١٤

 هو املسافة الشاقولية بني نقطة معطيـات التغطيس والنقطة اليت منها حيدد اجلهــاز    
                           ALG  مستوى السائل . 

 : العمـــق  ٢/١٥
 .  بني نقطة معطيات التغطيس ومستوى السائلهو املسافة الشاقولية   

 . يرادف هذا املصطلح امتالء:                        مالحظــة

 : االمتــــالء  ٢/١٦
 . انظر العمــق   

 : النقــص  ٢/١٧
 هو املسافة بني مستوى السـائل والنقطة املرجعية العليا مقاسة على طول حمور القياس    

 .           الشاقويل                 

 . يرادف هذا املصطلح مقدار اخلسارة:      مالحظـــة  

  :)الفقد بسبب النقل والتخزين(ارة سمقدار اخل  ٢/١٨
 . انظر النقص   

 : شهادة معايرة اخلزان  ٢/١٩
 .هي وثيقة تتضمن جدول معايرة اخلزان مع كل املعلومات واملتطلبات األخرى الضرورية   
 . أصغر حجم قابل للقياس: مثال   
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 :     جدول معايرة اخلزان ٢/٢٠
    هو جدول يبني العالقة بني ارتفاع مستوى السائل واحلجم احملتوى يف اخلزان عند ذلك املستوى   

 .                      حتت الشروط احملددة
 :      شروط التشغيل احملددة ٢/٢١

 عطي جمال لقيم كميات النفوذ املعدة ملميزات مترولوجية لتقـع     هي شـروط االستخدام اليت ت  
 .                       ضمن األخطاء احملددة املسموح ا

 :      الشروط املرجعية ٢/٢٢
      هي جمموعة قيم حمددة لعوامل التأثري الثابته لضمان صالحية مقارنة النتائج الوسطية القياسـات   

 : لتأثري     كمية ا ٢/٢٣
 . ALG      هي الكمية اليت ال ختضع للقياس ولكنها تؤثر على قيمة القياس أو على بيان اجلهاز    

 :       عامل التأثيــر ٢/٢٤
 . ALG      هو كمية  التأثري اليت هلا قيمة ضمن شروط التشغيل املنسوبة للجهاز    
 :       االضطراب يف القيمة ٢/٢٥

 التأثري اليت هلا قيمة ضمن حدود حمددة ولكن خارج شروط التشغيل احملددة       هو كمية   
 .ALG                        واملنسوبة للجهاز 

 :        األداء ٢/٢٦
 . على أداء الوظائف املعدة لهALG        هو مقدرة اجلهاز   
 : )التحمل(       املتانة  ٢/٢٧

 .  احملافظة على ميزات أدائه لفترة استخدامه يف(ALG)        هي قدرة اجلهاز   
 : )البيان(       خطأ  ٢/٢٨
 . تطرح منه القيمة الفعلية املوافقة لكمية الدخل  (ALG)        هو بيان اجلهاز   
 :        اخلطأ الفعلي ٢/٢٩

 . حمدد بالشروط املرجعية  (ALG)هو خطأ اجلهاز    
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 : اخلطأ الفعلي الداخلي  ٢/٣٠
 . )التحمل( احملدد قبل اختبارات األداء وتقييم املتانة ALG هو اخلطأ الفعلي للجهاز    
 : )العيب(اخلطأ   ٢/٣١

 .  وخطأه الفعلي(ALG)هو الفرق بني خطأ بيان اجلهاز    

 واة فـي يكون اخلطأ األساسي نتيجة لتغيري غري مرغوب فيه للمعطيات احملت:                       مالحظــة
 .  اإللكتروين أو اجلارية فيه (ALG)                           اجلهاز 

 : اخلطأ اهلــام  ٢/٣٢
  ٣/٤/٢ انظــر )١(هو أكرب خطأ يف القيمة احملددة يف السـطر جـ يف اجلدول    

 : ددة مثلاألخطاء التالية هامة إذا زادت عن القيمة احمل                           وال تعترب 
  نفسه يف وقت واحد من حاالت مستقلة (ALG)   األخطاء الناشئة من املقياس )أ   

 .                                   ومشتركة ومتوافقة أو من أدوات الفحص فيه
 .   األخطاء املتضمنة استحالة أداء أي قياس)ب   

  يف البيان الذي ال ميكن تفسريه أو إظهاره  األخطاء املؤقتة اليت تكون سريعة التغيري)جـ   
 .                                   أو نقله كنتيجة قياس

   األخطاء اليت حتدث تغريات يف نتائج القياس واخلطوره عند مالحظتها جمتمعة فـي)د   
 .        نتائج القياس املرغوب فيها   

 : االختبـــار  ٢/٣٣
 اإلجراءات املعدة لتحقيق تطابق املعدات حتت االختبار مع متطلبات حمددة  هو سلسلة من    
 : اختبار األداء   ٢/٣٤
 .هو اختبار معد للتحقق من أن املعدات حتت االختبار تنجز وظائفها احملددة له   
 : (EUT)اجلهاز املخترب        ٢/٣٠

 .هو جهاز حتت االختبار   
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 ـ متطلبات المترولوجية٣

 : بنية حمدد القياس اآليل للمستوى  ٣/١
 .  على األقل عنصر بيان مستوى السائل وأداة بيان وجهاز إرسال(ALG)يتضمن اجلهاز    
  : املـــواد   ٣/٢
 ذات جودة جيدة ومناسبـة   (ALG)جيب أن تكون كافة املواد املستخدمة يف األجهزة    

 .                            الستخدامها
 :)املؤشر(أداة البيان    ٣/٣
  وميكن استخدام واحدات (SI)واحدات القياس املسموح ا هي واحدات النظام الدويل   ٣/٣/١

 . القياس القانونية الدولية املعتمدة يف سوريا                   
 . جيب أن يتم تطبيق االتفاق الرمسي عند التجارة الدولية بواحدات القياس للنظام الدويل 
 جيب أن تقاس مؤشـرات بيان العمق أو النقص باإلمتالء بواحدات الطول القانونيـة وأن                   

 .                  ترفق باسم أو رمز الوحدة
 يسمح ببيان املعلومات اليت ال ختضع للضبط املترولوجي شرط أن التشوش املعلومـات                    
 .          املترولوجية                 

 . جيب أن ال يزيد فاصل قياس التدريج عن واحد مليمتر ٣/٣/٢
 .  ألجل املؤشر املتناظر ، جيب أن ال تقل املسافة بني عالمتني متعاقبتني عن ملميتر واحد  ٣/٣/٣
            ميكن أن تطلب القراءات والشروط.    أكثر من أداة بيان(ALG) ميكن أن يكون للمقياس   ٣/٣/٤

 .                             القانونية القدرة على وصل أداة البيان باخلزان
 ) (ALG ميكن أن تكون أداة البيان مشتركة لعدة أجهزة من   ٣/٣/٥
 .           جيب أن تكون أداة البيان البعيدة واضحة بالنسبة للجهاز املتعلقة به ٣/٣/٦
    (ALG)ـة أداة بيان العمق أو النقص يعتمد على مبدأ قياس اجلهـاز ألهداف مترولوجي  ٣/٣/٧

 .                            وجيب توفره عند الطلب
 .  على أدوات الطباعة٣/٣/٦ من البند ٣/٣/١يطبق البند   ٣/٣/٨
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 : األخطاء العظمى املسموح ا  ٣/٤
 : الدقة )درجات(أصناف  ٣/٤/١
  فقط للخزانات(3) يطبق الصنف (3) و  (2) وفقاً لصنف دقتها  ALGتصنف األجهزة    
  لكافة أنــواع (2) ويطبق الصنف )هيدرو كربون(اليت حتتوي على موائــع تربيد    

  .                           اخلزانات األخرى ضمن جمال هذه املواصفة
 تشغيل املناسبة واملطبقة للبيانات املتعلقة ا األخطاء العظمى املوجبة والسالبة حتت شروط ال  ٣/٤/٢

 ).١( تؤخذ من قيم اجلدول ٣/٤/٢/٢ ويف ٣/٤/٢/١                   كما هو مبني يف البند 
  قيماً نسبية متعلقة بالبيانات والقيم يف السـطر )ب( والسطر )أ(تكون القيم يف السطر    

 . يماً مطلقة ق)د( والسطر )جـ                   (
 

 )١(جدول 
 

 صنف الدقــة
2                3 

 

 أ ٪ 0,02 0.03٪
 ب ٪ 0,04 ٪ 0.06

3 mm 2 m m جـ 
4 mm 3 mm د 

 
 :  ألجل)١(تطبق األخطاء العظمى املسموح ا يف اجلدول  ٣/٤/٢/١

 .ALGأداة بيان مقدار العمق أو النقص وفقاً ملبدأ قياس اجلهاز        *     
 . أداة بيان الفرق بني أي مستويني مقاسني يف اجتاه تشغيل واحد                          *   

 : جيب أن ال يزيد خطأ املغناطيسية عند تغري اجتاه حركة املستوى عن  
  . (2) صنف دقته ALG ملميتر ألجل املقياس (2)       *      

  . (3) صنف دقته ALGل املقياس ملميتر ألج (3)                        *   
  نفسه قبل تركيبه على اخلزان ALGعلى املقياس ) ١( من اجلدول )جـ( و )أ(يطبق السطر  ٣/٤/٢/٢

  : هو القيمة األكرب منيكون اخلطأ األعظمي املسموح به .                  للنموذج املعتمد ولتحقق االبتدائي
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 . املتعلقة بأداة البيان) ١( يف اجلدول )أ(حملسوبة من السطر القيمة املطلقة ا          *  
 .                                                                        القيمة املطلقة للسطر جـ  * 
  بعد ALG )للجهاز( للمقياس )١( من اجلدول )د( و السطر )ب(يطبق السطر                   * 

 يكون اخلطأ األكرب األعظمي املسموح به بقيـم .                 تركيبه على اخلزان للتحقق الالحق واالبتدائي    
 :                     أعظمية ألجل

 .  املتعلقة بأداة البيان)١(القيمة املطلقة احملسوبة من السطر ب يف اجلدول *                     

 . القيمة املطلقة للسطر د                  *   
 .   على أدوات بيان العمق٣/٤/٢/١تفرض القرارات احمللية تطبيق البند     ٣/٤/٢/٣
  مبقدار مليمتر واحد على األقل عند حدوث ALGجيب أن يكون تغيري البيان يف حساسية اجلهاز        ٣/٤/٣

 :                           تغيري يف املستوى ألجل

 .      2 ملميتر جلهاز صنف دقته 2*              
 .3 صنف دقته )جلهاز( ملميتر ملقياس 3*                            

 أو عملية طباعة جيب مطابقة كل بيان مع اخلطــأ / إذا أعطى اجلهاز أكثر من بيان و  ٣/٤/٤
 كون الفرق بيـنباإلضافة جيب أن ال ي. ٣/٤/٢األعظمي املسموح به واملطبق يف البند  
 . أي بيانني أكرب من ملميتر واحد حتت شروط استقرار املستوى 

 :  التشغيلجمال  ٣/٥

 :مواصفات السائل والوسط الذي فوق السائل  
 : حيدد حقل التشغيل باخلصائص التالية  ٣/٥/١

 .درجة احلرارة العظمى والصغرى للسائل                           *  
 . ضغط السائل األعظم واألصغر              *                

 . الكثافة العظمى والصغرى للسائل وللوسط  فوق السائل                           *   
 . ALGالسعات العظمى والصغرى لألجهزة                            *   

 : شروط خاصة  ٣/٦
 جهزة بشروط غري شروط التشغيل النظامية ميكن أن تسمح القرارات احمللية باستخدام األ   

 .                           بشرط إجراء تصحيحات للقيم املقاسة
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 : )اإلضافية (الوسائل املساعدة  ٣/٧
 :  على نتائج القياس  مثــال)اإلضافيـة(جيب أن ال تؤثـر األدوات امللحقـة   
  يكون هلا مميزات تسـاعد على االستخدام   وأن ال)اخل. …إنذار يف حالة الفيضان  (  
 . غري املشروع 

 : الوســم  ٣/٨
 :  بشكل واضح ومقروء باملعلومات التاليةALGجيب وسم اجلهاز   ٣/٨/١

 . اسم الصانع أو عالمته التجارية*       

 . الرقم التسلسلي وتاريخ الصنع                                    *   

 . عالمة اعتماد النموذج                        *               

 . تعيني صنف الدقة                                    *   

 . حتديد جماالت حقل التشغيل                                    *   

 . جأي معلومات مطلوبة يف شهادة اعتماد النموذ                                    *   

 جيب أن تكون العالمات التوضيحية غري قابلة لإلزالة وأن تكون مبقاس وشــكل واضح   ٣/٨/٢
 ليسهل قراءا يف شروط تشغيل اجلهاز وأن يتم مجعها يف مكان مرئي وواضح على اجلهاز  
 . نفسه أو على صفيحة املعطيات املثبتة عليه 

 : عالمات التحقق  ٣/٩
 وأن يتعذر .  مكان مرئي لوضع عالمات التحقق عليهALGز جيب أن يكون على اجلها  
 .إزالتهــا 

 :اخلتـــم  ٣/١٠
  املعدة لوضع العالمات ٢ / ٨/ ٣ املشار إليها يف البند  لوحة البياناتجيب إمكانية ختم   
 . املوسومة ، وال ميكن إزالة أو حتريك الصفيحة بدون ختريب 
 ويصعب على .  اليت ميكن أن تؤثر على دقـة القياسجيب التزود بوسائل خلتم األجزاء   
 . املستخدم استعماهلا  
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 ـ المتطلبات الفنية المحددة للمقاييس مع عنصر بيان متحرك٤
 : آلية التعليــق  ٤/١

  ALGلتسهيل فحص آلية حمدد قياس وعندما يكون ذلك مطبقاً جيب أن يزود اجلهــاز   
 . تشغيل حملدد القياسبوسائل تسمح بتحريك أقسام ال 

 : وضعية الثبات  ٤/٢
 إذا مل يستقر عنصر بيان املستوى بأعلى أو بأسفل مستوى السائل ،  جيب أن يكون بيـان   

 .ذلك واضحاً أال يعطي نتيجة حقيقية للقياس 

 التركيبـ متطلبات ٥

 :عــــام  ٥/١
 جيب أن. ٣/١٠ من خالل ٣/٧ حبيث تتحقق متطلبات البند ALGجيب تركيب األجهزة   ٥/١/١

 .يكون البيان سهالً وواضحاً ومقروءاً 
  بطريقة يسـهلALGماعدا حالة اخلزانات حتت الضغط العايل ، فيجب تركيب األجهزة   ٥/١/٢

 .التحقق منها 
 . إىل العمق إما بشكل مستمر أو عند طلب ذلكALGجيب أن يشري اجلهاز   ٥/١/٣
  اخلزان ملسـتويات السـائل حبيث ال ميكن استخدام بيانـاتإذا وجدت مناطق حمددة يف  ٥/١/٤

  هلذه املناطق يف جدول معايرة اخلـزان فيجب التعريف ذه املناطق بشكـلALGاجلهاز  
 .واضح أو يتم ومسها بوضوح يف جدول معايرة اخلزان 

 .إذا وجد. اسيةجيب أن يكون عنصر بيان مستوى السائل قريباً من فتحة حمدد القياس األس  ٥/١/٥
 .ويتم تركيب اجلهاز حبيث ال يعرقل التشغيل الصحيح لعنصر بيان ملستوي السائل 

 جيب وضع عنصر بيان مستوى السائل حبيث ال جتري تداخالت متبادلة خالل قياســات  ٥/١/٦
 .اليدوية أو االعتيان أو خالل تشغيالت أخرى 

 يقة جتعل البيان عند تأثره بدوامات السائل أوجيب تركيب عنصر بيان مستوى السائل بطر  ٥/١/٧
 تياراته أو االضطرابات أو يف حال وجود الرغوة أو يف حال التسخني غري املتجانس أو يف 
 حال الرياح أو تأثريات أخرى على مستوى السائل مهمالً وال يؤخذ به ويف هذه األحوال 
 .جيب تزويده حبماية مناسبة 
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  على اخلزان حبيث تكون تغريات حمدد القياس للطول املرجعي العائد حلركة ALGاز جيب تركيب اجله ٥/١/٨
 .                  اخلزان أو قاعدته  أو الرف حبدها األدىن أو يتم مكافئة ذلك

 عند التغري ٪  0,02حتت الشروط املرجعية حمدد القياس للطول املرجعي جيب أن ال خيتلف أكثر من  ٥/١/٩
  ).١(ع السائل أو يف ضغط البخار أو عند حتميل الرف أو املنصة أو ميكن تعويض ذلك يف ارتفا  
 : عمليــاً  
  املوجودة على قمة اخلزان على أنبوب داعم بشكل مناسب وذلك ALGجيب تركيب األجهزة *     

 إمتام ملئه بسائل كثافتـه من ارتفاعه عند ٪  0,02                      إذا اخنفض القسم العلوي للخزان أكثر من
 . أو كانت كثافته أعلى من الكثافة املستخدمة يف حقل التشغيل ٣ متر/ كغ 1000                     
 جيب تثبيت األنبوب الداعم بطريقة تكون فيها حركته الشاقولية بالرجوع إىل نقطة معطيـات *   

 . لعمق املقاسمن ا٪  0,02                      التغطيس أقل من 
   عند تزويد اجلهاز مبصحح فيجب أن يركب بطريقة حنصل من خالهلا على قيمة قياس موثوق ا  ٥/١/١٠

 وإذا كان ضرورياً يتم تركيب عدة مصححـات للحصول على .                    وفقاً للخصائص املعدة للقياس
 .                    معدل القيمة الصحيحة

 السبب بذلك يكون التمدد احلراري للخزان أو التمدد احلراري لألنبوب الداعم عند تطبيقه ضمن  و ٥/١/١١
  عند C°(10)                    األخطاء العظمى املسـموح ا عائد الحنراف التغري الكلي عن درجة حـرارة  

 .  أو نعوض ذلك إذا كان ضرورياALGً                    تركيب اجلهاز 
 يف حال استخدام عناصر حساسة لدرجـة.  )ميكن حتقيق هذا املتطلب باحلساب:  مالحظــة(               

    احلرارة واليت تطبق لتصحح البيانات جيب أن يتم تركيبها بطريقة حنصل من خالهلا على معـدل   
 . )(          )*س . ق. انظر م. (                    درجة احلرارة الصحيحة

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    أو حيدد بدقه جتريبياً)جـ( ميكن حتديد أثر امتالء بعض اخلزانات بالسوائل بالعبارة املعطاة يف ملحق )١        (
 . داعم               و جيب أن حيدد التعويض للتغري والتشوه عند متدد اخلزان أو األنبوب ال

   :   حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد املواصفات الدوليتان*     
                                 ISO  4268 و  ISO  DIS  4266 
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 :  مع عنصر بيان السائل قابل للحركةALGمتطلبات التركيب احملددة لألجهزة   ٥/٢
  العني مبوضع ثابت على اخلزان أو يتم  املوجودة عند مستوىALGجيب وصل األجهزة    
 . وصلها باألرض عن طريق كتيفة استناد متينة ذات ارتفاع قياسي  
 وجيب أن ال تقيد حواصــر .  جيب تنظيم أنبوب وقاية الشريط ملنع مالمسته مع اخلزان   
 . )٥/١/٩انظر املالحظة للبند (األنبوب حركة اخلزان   

 ات قياس المستوى األلكترونية اآلليةـ متطلبات إضافية لمحدد٦
 : عــــام  ٦/١
  اإللكترونيـة وصناعتها حبيث ينتج عند تعرضهــــا ALGجيب تصميم األجهـزة   ٦/١/١
 : لالضطرابات إما  

 .  أخطاء غري واضحة وبدون بيان)أ   
 .  أو أخطاء واضحة)ب

 اً ومستمراً حىت يقوم املستخدم بإجراء       يكون بيان اخلطأ املرئي أو الصويت آلياً وواضح
 .        التصحيح املناسب هلذا اخلطأ

 .  للمصنع)ب( أو )أ(      يترك اخليار املطبق يف    
 . وفقاً الستخدام اجلهاز)التحمل( املتانة ٦/١/١جيب أن حتقق اإلجراءات يف البند   ٦/١/٢
 : كل منفصل ألجل ـ  بش٦/١/١ميكن أن تطبق اإلجراءات يف   ٦/١/٣

 .  كل حالة خطأ فردية)أ   
 .  كل قسم الكتروين للجهاز)ب   

  إذا اجتازا٦/١/٢ و٦/١/١يعترب منوذج اجلهاز اإللكتروين متطابقاً مع املتطلبات يف البندين   ٦/١/٤
     .  )ب( و )أ(االختبارات احملددة يف امللحقني    

 :وسائل الفحص  ٦/٢
 .  اإللكتروين بوسائل الفحص املدونة أدناهALGهاز جيب تزويد اجل  

 . إمكانية حتديد وجود الوظيفة الصحيحة لوسائل الفحص ٦/٢/١
 ميكن أن حيدث خطأ بياين إذا أخفق عنصر املؤشر لذا  جيب أن يكون هناك وسيلة اختبار  ٦/٢/٢

  حال العمـل للعرض اليت يف حال الطلب تظهر كافة إشارات العرض للمؤشر املنسوبة يف 
 . وحالة التوقف لفترة تكفي مبراقبتها من قبل املشغل 
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 عند بداية تشغيل القياس وايته كافة عناصر ختزين املعطيات جيب فحصها بشكل آلـي  ٦/٢/٣

 : للتحقق من أن كافة قيم التعليمات الظاهرة بشكل دائم صحيحة مثل هذه الوسائل هي 

 . ملخص لكافة تعليمات ورموز املعطيات ومقارنة اموع مع قيمة ثابتة    *                            

 . ) VRC و(LRC)(    )*س . ق. انظر م(البيتات املكافئة العامودية واخلطية *  

 . الفحص الدوري العشـوائي*  

 . كالمها يف نفس الرموز.  التخزين املزدوج للمعطيات*   

 . يات ،  متعاكسني أو بتغيري الترميزالتخزين املزدوج للمعط*   

 . محاية جمموعة الفحص:  على سبيل املثال"  ترميز آمن " ختزين املعطيات يف *   
 .                                بيتات متكافئة وخطية

 على أية حال ال يعترب إجراء هذا الفحص ألكثر من مرة يف الدقيقة إلزاميا إذا كان تشغيل    
 .                         القياسات يتم آلياً    
 جيب التأكد من القيمة الصحيحة لكافة املعطيات املنسوبة يف حال نقلها أو ختزينها داخلياً  ٦/٢/٤

 البيتات املتكافئة ،  جمموعة الفحـص ،: أو مت نقلها جلهاز حميطي عرب  سطح بيين مثل   
 . يع اعتيادي مع إعادة النقلختزين مزدوج مستقل ،  أو أي فحص سر   

 ال يكفي استخدام البيت املكافئ لوحده يف حالة ختزين املعطيات املترولوجية:                        مالحظــة
 . أو قراءا يف اجلهاز اإللكتروين   

 ـ الضوابط المترولوجية٧
 :  النموذج        اعتماد ٧/١
 :  النموذجالعتمادتطبيق       ٧/١/١

 ))٣(إىل ) ١(عموماً من (جيب أن يتضمن تطبيق موافقة النموذج عدد األجهزة املطلوبة    
 : ويتضمن املعلومات والوثائق التالية   
 . )اخل.…املميزات املترولوجية املتضمنة التعريف حبقل التشغيل والقيم املرجعية *      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ISO  2111: حالياً قيد اإعداد ريثما تصدر تعتمد املواصفة الدولية     *   
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 رسومات للترتيب العام والتفاصيل املترولوجية املرغوب ا مثل التعشيق وأدوات الوقاية *   
 . اخل…                                 والقيود واحلدود 

 . ملخص لوصف تشغيل اجلهاز*   

 .   الوصف الفين يتضمن رسوماً ختطيطية لطريقة التشـغيل خاصة لإلجراء الداخليملخص*   
 .     وتغيري املعطيات والتعليمات بواسطة السطح البيين

 . )التركيب(أسلوب اإلنشاء *   

 . كافة املعلومات املترولوجية األخرى املرغوب ا*   

 : تقييم النموذج ٧/١/٢
 جيب إجناز املراجعــات . م ا لتأكيد املطابقة مع متطلبات املواصفةجيب فحص الوثائق املسـل  

 .                   بسرعة مناسبة لتأكيد الثقة يف أداء الوظائف بشكل صحيح وفقاً للوثائق املسلم ا
 .إذا أمكن تطبيق ذلك) ب(و ) أ(جيب إخضاع األجهزة إلجراءات االختبار الواردة يف ملحقني   
 . إلطالع على املواصفات القياسية السورية والدولية واملنشورات قبل إجراء االختبـاراتجيب ا  
 إذا مل يكن باإلمكان اختبار اجلهاز بشـكل كامل كما هو متفق من قبل اجلهة املخولة االعتمـاد   

 :                   واجلهة الطالبة يكون ما يلي
 .  مماثل)إنشاء(بتركيب *   

 . ذج أو أجهزة رئيسية منفصلةبنما*   

  ميكن يف حاالت حمددة أن تطلب اجلهة املخولة باالعتماد من اجلهة الطالبة التزود مبعدات االختبار   
 .                    واألشخاص ألداء هذا االختبار

 تبـارات على أية حالة ميكن تطبيق اخ.  جيب إجراء تقييم النموذج عموماً يف خمرب اجلهة املخولة  
 ميكن أن تطلب اجلهة املخولة تركيب ثالثة أجهزة الختبار متانتها .                     األداء على ملحقات أخرى

  اجلهاز وجيب االنتباه عند هذه االختبارات )تركيب(                   بشروط التشغيل ملدة ثالثة أشهر من إنشاء 
 .  السوائل مشاة للسوائل املقاسة                   أن تكون مميزات
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 : التحقق االبتدائي  ٧/٢

  : جيب إجراء التحقق االبتدائي مبرحلتني كآاليت  
 : )الفحص املبدئي(قبل تركيبه على اخلزان  ALGمن أجل فحص واختبار اجلهاز  ٧/٢/١

  واحلساسية ويتم إجناز اختبارات الدقة ،.  جيب فحص اجلهاز ومطابقته مع النموذج*      
 ).٣(و)٤( لتأكيد املطابقة مع متطلبات البندين )١/٤/ ، أ١/٢/انظر أ(                                املغناطيسية 

 .     وجيب إجراء االختبارات ضمن شروط حقل التشغيل   
 : من أجل فحص تركيب األجهزة وضبطها على اخلزان ٧/٢/٢

 . ٥ و ٣/٤/٤ و ٣/٣/٦نود التأكد من حتقيق متطلبات الب* 
 . ٣/٥/١التأكد أن أوضاع اخلزان منسجمة مع مميزات حقل التشغيل احملددة وفقاً للبند * 
 إذا مسحت القرارات احمللية الدولية .  )الفعلية(جيب فحص شروط التشغيل احلقيقية    *  

 إعطـاء فيجب ) ٣/٦انظر(  باستخدام األجهزة بشروط خارج شروط التشغيل النسبية 
 .   املستخدم كافة املعلومات النموذجية إلجراء التصحيحات املطلوبة

 حبذر عند املسـتوى الصحيح بالرجوع لشروط املرجعيـة ALG   جيب ضبط اجلهاز 
 .   والشروط  الفعلية عند حلظة الضبط

 وجيب أن يبقى اجلهاز ضمن األخطــاء .   جيب مطابقة طريقة االختبار مع امللحق د
 .   العظمى احملددة واملسموح ا لألجهزة املركبة على اخلزانات 

 . جيب أن يتم ختم اجلهاز ودمغه باالتفاق مع القرارات احمللية  ٧/٢/٣
 : التحقق الالحق  ٧/٣
 . يوصى بالتحقق الدوري ضمن فترة الصالحية لسنة واحدة  ٧/٣/١
 . الة تشغيل صحيح واختباره لتحديد أنه يف حALGجيب فحص اجلهاز   ٧/٣/٢
 . ٧/٢/٢جيب إجراء التحقق الالحق وفقاً للبند   ٧/٣/٣
 : االختبــارات  ٧/٤

 .  يعطى يف امللحق د وصف لطرائق االختبار واألجهزة  
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 ملحق أ

 إجراءات االختبار لمقاييس المستوى اآللية

 )الزامي(
 

  :األداءاختبارات   ١/أ
 : عـــــام ١/١/أ

 وجيب أن يكون اجلهاز املخترب نظيفاً .  هزة قبل تركيبها على اخلزانجيب اختبار األج  
 . وخالياً من الرطوبة وأن يتم تركيبه وتشغيله وفقاً لتعليمات املصنع قبل بداية االختبار  
 وجيب فحص .   بشـكل طبيعي خالل االختبارEUTجيب أن يشغل اجلهاز املخترب   
 عد اية كل اختبار وأن يسـمح بوقت كاٍف   بشـكل كامل بEUTاجلهاز املخترب  
 وجيب إجناز االختبارات بشروط االختبار العادية وعند تقييم عامل النفوذ .  الستقراره 
 الشروط .  جيب تثبيت بقية العوامل بشكل نسيب عند قيمة قريبة من الشروط املرجعية 
 ط اجلوي احمليـط  والضغ C°(5 ± 20)درجة احلرارة :  املرجعية هلذا اهلدف هي 
  الكهرمغناطيسي للمخرب الا.   االمسيهد واجل)% (15 ± 60 والرطوبة النسبية  
 . جيب أن ال تؤثر على نتائج القياس 
 تعترب درجة احلرارة ثابتة عندما يكون الفرق بني الدرجتني احلديتني املالحظتني خـالل  
 .  كل ساعةC°(5)يد عن  ومعدل التغري ال يزC°(5)االختبار ال يزيد عن  
  جيب أن يستمر  تشغيلـه ٢/عندما خيضع اجلهاز لتأثري عوامل النفوذ كما أشـري يف أ   
 . بشكل صحيح وأن تكون كافة البيانات ضمن األخطاء العظمى املسموح ا 

 : الدقـــة ١/٢/أ
 ابطة بشـكلتشكل مستويات مرتفعة بدءاً من الصفر إىل قيمة قريبة من جمال القياس وه  
 عند حتديد اخلطأ الفعلي الداخلي ،  جيب اختيار على األقل عشـرة مستويات .  مشابه  
  ALGمن بيانات اجلهـاز .  وجيب اختيار على األقل ثالثة مستويات لبقية التحديدات 
 خطأ اجلهاز يف قياس املستوى وكافة فروق املستوى جيب تقييمها باملقارنة مع املعيـار فإن  
 . املصادق عليه 
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 :حساسية اجلهاز ١/٣/أ
 نشكل ثالثة مستويات خمتلفة وموزعة بشكل متساو فوق جمال القياس  صاعدة وهابطة 
 : جيب أن يتغري املستوى يف نفس االجتاه بقيمة)االستقرار(ومن وضعية التوازن  

 . 2ملميتر ملقياس صنف دقته   2   *   

   .3ه ملميتر ملقياس صنف دقت   3*    

 .ويتم مالحظة التغيري يف البيان

 :التخلف املغناطيسي ١/٤/أ
 جيب إجناز هذا االختبار عند ثالثة مستويات خمتلفة موزعة بالتساوي بني نقطة التحقق 
 .ALG  القياس بارتفاع علوي أو سفلي وفقاً حلركة اجلهاز دىاألوىل وحد م 

           1          
 دىمن الصفر  ،  نرفع املستوى لألعلى مسافة ال تقل عـن ــ  منبدأ من قيمة قريبة    
                   5  
                   1  
  القياسمدىمث نرفع املستوى أيضاً فوق ــ  .   ونقرأ البياناالستقرارالقياس نسمح ب   
                   10  

 ن األول مرة أخرى نسمـحوبعد ذلك خنفض املسـتوى حىت نصل إىل مسـتوى التواز 
 .جنري هذا التعاقب أكثر من مرتني نبدأ من مستوى التوازن األول. بالتوازن ونقرأ البيان 
  القياس ونتابع بعد التوقف بعكس اجتاهدىنعيد هذه القياسات ابتداءاً من قيمة قريبة من م 
 .احلركات ونقيم اخلطأ 

 :األجهزة املزودة بأكثر من أداة بيان ١/٥/أ
 إذا كانت األجهزة هلا أكثر من أداة بيان جيب أن يتم مقارنة بيان هذه األجهزة خــالل 
 .٣/٤/٤أداء االختبارات وجيب أن تتطابق مع البند  

 :ؤثرعامل املالاختبارات   ٢/أ
 دف هذه االختبارات لضمان أداء اجلهاز ضمن شـروط التشغيل النسبية وتكون هـذه 
 .)الكتروين أوالً( ALG ي جهاز االختبارات الزامية أل 
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 :استقرار درجات احلرارة ٢/١/أ
  لفترة ساعتني وذلك )نظامية(يتألف االختبار من تعريض اجلهاز املخترب لدرجات حرارة مستقرة   

 زة  عدا األجهC°55من أجل درجة احلرارة العالية تؤخذ كقاعدة الدرجة .                    بعد استقراره حرارياً
 *.   وحلاالت خاصة C°40                   ذات االستخدام الداخلي اليت يطبق عليها الدرجة 
  عدا األجهزة ذات االستخدام الداخلي  C°25                   من أجل درجات احلرارة املنخفضة تؤخذ الدرجة 

 * * وحلاالت خاصة C° 5 +                   اليت يطبق عليها الدرجة 

 : جيب إجراء االختبارات التالية بعد فترة ساعتني  
 . عند ثالثة مستويات علوي ومتوسط ومنخفض١/٢/اختبار الدقة وفقاً للبند أ*   
 .  عند مستوى واحد ضمن جمال القياس١/٣/اختبار احلساسية وفقاً للبند أ*   
 . جمال القياس عند مستوى واحد ضمن ١/٤/اختبار املغناطيسية وفقاً للبند أ*   

 : جيب إجراء هذه االختبارات بالتتايل كما يلي
 . عند درجة احلرارة املرجعية*   
 . عند درجة احلرارة العليا احملددة*   
 . عند درجة احلرارة املنخفضة احملددة*   
 . عند درجة احلرارة املرجعية*   

 الرطوبة . خالل التسخني والتربيد C/ min°(1)ة عن                    جيب أن ال يزيد التغيري يف درجة احلرار
  مامل يعط التشـغيل اليدوي  kg/m3 0,020                   املطلقة حمليط االختبـار جيب أن ال تزيد عـن 

 .                    مواصفات خمتلفة
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  بأشعة C°55 ألنه يف مساحات التطبيق تزيد درجة احلرارة عن C°85 االختبار عند الدرجة جيب إجراء*    
 .      الشمس إذا مل تأخذ التدابري لتجنب مثل هذه األشعة

 . ألنه يف مساحات التطبيق تنخفض درجات احلرارة ملثل هذه الدرجة- C°40جيب إجراء االختبار عند الدرجة **  
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 : )ال يطبق لألجهزة املستخدمة داخلياً( املستقرة واحلالةالرطبة  احلرارة  ٢/٢/أ
 .  لستة دورات)٢/٣/أ(يهمل هذا االختبار إذا امتد االختبار الدوري للرطوبة     
  ولرطوبة نسبية ثابتة C°40لدرجة حرارة ثابتة EUT ويتألف االختبار من تعريض اجلهاز املخترب   

 .  ة أربعة أيامملد٪  93                  
  وجيب إجراء االختبارات .EUT                   وذه املعاجلة جيب عدم تواجد تكثيف مائي على اجلهاز املخترب 

  :                  اآلتية خالل اليوم الرابع

 .  عند ثالث مستويات علوي ومتوسط ومنخفض١/٢/اختبار الدقة وفقاً للبند أ*  
 . عند مستوى واحد ضمن جمال القياس١/٣/ة وفقاً للبند أاختبار احلساسي*  
 . عند مستوى واحد ضمن جمال القيــاس٤/ ١/اختبار املغناطيسية التخلفية وفقاً للبند أ*  

 : )ال يطبق لألجهزة املستخدمة داخلياً(احلرارة الرطبة  ٢/٣/أ
 C°55 وC°25 لدورتني بني  لتغريات يف درجات احلرارةEUTيتألف االختبار من تعريض اجلهاز  
  خالل تغري احلرارة ومراحل خفض درجة احلرارة 95٪ وحنافظ على رطوبة نسبية مبقدار أعلى من   

 جيب عدم .  عند مراحل درجات احلرارة املرتفعة)٪ 3±  ٪ 93(على رطوبة مبقدار                     وحنافظ 
 . خالل ارتفاع احلرارةEUT                    تواجد تكثيف على اجلهاز 

 : خالل املرحلة األخرية من خفض درجة احلرارة جنري االختبارات التالية  

 .  عند ثالثة مستويات علوي ومتوسط ومنخفض١/٢/اختبار الدقة وفقاً للبند أ*   
 . عند مستوى واحد ضمن جمال القياس١/٣/اختبار احلساسية وفقاً للبند أ*   
 . عند مستوى واحد ضمن جمال القياس١/٤/اطيسية التخلفية وفقاً للبند أاختبار  املغن*   

 : شدة اجلهدتغري  ٢/٤/أ
 : يف حالة مصدر التيار املتناوب   )أ  
  املخترب للطاقة مبقادير خمتلفة للكمون بيـن EUT يتألف االختبار من تعريض اجلهاز    

 إذا .  فولط تكون قيمة الفولط موسومة على اجلهاز٪  (85)فولط  و ٪ (110)                            
  على اجلهاز عندها جيب إجناز االختبار )أعظمي وأصغري(                             مت وسم جماالت الكمون 

 )٪ (Vmix  - 15و  ٪ (Vmax  + 10)                              عند 
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 من التردد االمسي لطاقة شبكة اخلطوط عند تشغيل اجلهاز بتزويده  ٪ 2 ±تقع تغريات التردد بني   
 . بطاقة ثالثية الطور ،  جيب أن تطبق تغريات التوتر لكل تعاقب مرحلي  

 : DCيف حالة مصدر التيار املستمر  )ب      
 .  ضمن حدود شروط التزود بالطاقة احملــددةEUTيتألف االختبار من تعريض اجلهاز املخترب   

 جيب.                    بعد االستقرار هلذه الشروط جيب إجناز  اختبارات الدقة واحلساسية املغناطيسية التخلفيـة
 .                    أداء كل الوظائف كما هو معد هلا
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 ملحق ب

 اختبارات إضافية لألجهزة اإللكترونية

 )إلزامي(
 

 : عــــام  ١/ب
 نزود اجلهــاز. ١/١/حتت شروط حميطية ثابتة كما أشري يف أجيب إجناز هذا االختبار  
 جيب إجناز االختبارات عندمـا. بالطاقة لفترة من الوقت تكفي الستقراره EUTاملخترب  
 .يقوم اجلهاز بقياس املستوى الثابت 
  جيب أن ال يزيد الفرق بني بيان املستوى العائد لالضطراب مـع٦/١اجلهاز املتطابق مع  
 .ملميتر أو يعترب هناك خطأ يف اجلهاز) 2(ن املستوى بدون اضطراب عن بيا 

 : اختبارات االضطراب  ٢/ب
 : ختفيض االستطاعة بوقت قصري ٢/١/ب

 جيب استخدام مولد قادر على ختفيض سعة نصف دورة واحدة للتوتـر الرئيسي أو أكثر 
 جيب إعــادة. باجلهازوجيب أن يتم ضبط املولد قبل توصيله .  )عند تقاطع الصفر( 
 . ثوان(10)التوترات الرئيسية املنخفضة عشر مرات مع فاصل زمين ال يقل عن  
 الزامية االختبار 

 
 ختفيض ٪ 50 ٪ 100
 عدد نصف الدورات 1 2

 
 : الدفقـــات ٢/٢/ب

 . لدفقات كهربائية من النبضات التوتر احملددةEUTيتألف االختبار من تعريض اجلهاز   
 (        )*س . ق. الختبار ويستخدم اجلهاز وجيب أن يتطابق اإلجراء مع ميعد ا 
 :جيب تطبيق االختبار بشكل مستقل عند 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 IEC  61000 - 4 - 4حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد  *
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 لة شبكة خطوط بطريقة عادية خطوط تزويد الطاقة  ،  باستخدام وص*  
 .    وبطريقة تداخالت خمتلفة

  وخطوط التوصيل ،  نستخدم ماسك تقارن سعوي             )خروج/ دخل  (I /Oالدارات *   
 املستوي الثاين :     درجة الزامية االختبار

 :                       كمون االختبار خلرج الدارة املفتوحة ألجل

 . زويد الطاقة ،  مقدارها كيلو فولط واحدخطوط ت*   
 .  كيلو فولط0,5:    ومعطيات خطوط الضبطI/0إشارة *   

 جيب تطبيق على األقل عشر دفقات طورية موجبة وعشر دفقات طورية سالبة بشـكل    
 . عشوائي عند كل طريقة كما هو مناسب   

 : التفريغ الكهرساكن  ٢/٣/ب
  لتفريغات كهر ساكنة بشكل مباشر وغري EUTيض اجلهاز املخترب يتألف االختبار من تعر   

 *. )(      س . ق. وجيب أن يتطابق االختبار والتوليد مع م.                             مباشر
 . يستخدم التفريغ باهلواء للتفريغ املباشر عندما ال ميكن تطبيق طريقة التفريغ بالتالمس   
 قل عشـر تفريغات بشكل مباشر وغري مباشر والفاصل الزمين بيـن جيب تطبيق على األ   

 .  ثوان(10)                            تفريغني متعاقبني جيب أن ال يقل عن 
 : املستوى الرابع: قوة االختبار   
 كيلو فولط و التفريغ باهلواء ألجل  8 حىت Dcيطبق التفريغ بالتالمس ألجل قيم الكمون    

 .  كيلو فولط15                        قيم الكمون حىت     
 .كيلو فولط  ضمناً 8يطبق التفريغ غري املباشر ألجل قيم التوتر حىت    
 . قبل إجراء أي اختبار(        )* س . ق. من األفضل الرجوع إىل م   

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 IEC  610004 - 2يد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد  حالياً ق * 
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 : حقول االشعاع والتردد الراديوي واحلقول املغناطيسية  ٢/٤/ب
  حلقول كهر مغناطيسية حمددة بنطــاقEUTيتألف االختبار من تعريض اجلهاز املخترب  
 . ميغا هرتز ضمنا1000ً ميغا هرتز حىت 26تردد من  
 (         )*.س . ق. ر واإلجراء واملعدات مع مجيب أن يتطابق االختبا 
  ميغا هرتز  يوصى باسـتخدام80ميغا هرتز إىل  26من أجل االختبارات بنطاق تردد من  
 (          )*.س . ق. طريقة التناوب ، حسب م 
 .املستوى الثالث: قوة االختبار 
 .v/m (10):  شدة احلقل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 IEC   61000.  4  -  3حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد   * 
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 ملحق جـ

 تشوهات الخزانات 

 )٥/١/٩انظر المالحظة في البند (
 : اخلزانات األسطوانية الشاقولية  ١/جـ

 ض النسيب الرتفاع اخلزان ألجل اخلزانات األسطوانية الشاقولية ميكن حساب االخنفا   
  p (Kg /m3)  العائد المتالئه كامالً بسائل كثافته  )اخنفاض القسم العلوي للخزان(   
 : حسابياً باستخدام املعادلة التالية حيث   
    >H 

 . )٪(مقدار االخنفاض يف ارتفاع السائل باخلزان  حيسب كنسبة =                                     ــــ  
      H 
   H  = االرتفاع للخزان يقاس باملتر . 
   D  = قطر اخلزان يقاس باملتر . 
   g  =   تسارع اجلاذبية تقاس(m/s2)   
   E  =   معامل املرونة يقاس(N/ m2)  
   µ  =  بدون أبعاد(نسبة بواسون(  
   hn  = ارتفاع احللقة nth يؤخذ من القاعدة ويقاس(m) 
   Wn  = خانة احللقة تؤخذ من القاعدة تقاس ث(mm) 
 ) cانظر أيضاً الشكل (   
 عبارة عن تصحيح جانيب مقسم على االستطالة  (µنسبة بواسون :    مالحظــة  
 )3.3= معامل بواسون للفوالذ : (  مثال    

∆H/H=Dρg/4µE [(H/w1+(H-h1)2/H(1/w2-1/w1)+(H-h1-h2)
2/H(1/w3-1/w2)+----+ 

  + (H-(h1+h2+… + hn-1))2            1             1          

-----------------------------------  (--------  -  --------) ] 
                                                         H                            Wn               Wn - 1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف اختبارات امليدانية بعض اخلزانات تعـــاين                 . يف بعض األوقات خيتلف سلوك اخلزان يف الواقع عن املعادلة *

 .          من االخنفاض بينما تظهر اخلزانات األخرى تغيريات هامة
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    :                     اخلزانات األسطوانية األفقية  ٢/جـ 

 ميكن حساب أثر االمتالء الكامل للخزانات بالسائل باستخدام املعادلة اليت سوف تطور من    
 .ISO/TC  28/SC/3/WG1                            قبل 

 : اخلزانات املوشورية والكروية  ٣/جـ 
 ء الكامل للخزانات بالسائل باستخدام املعادلة اليت سوف تطور من ميكن حساب أثر االمتال   

 .ISO/TC  28 / SC5 / WG1                            قبل 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٢٧

 

 
 
 

  تشوه اخلزانــات)٢(الشكل 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٢٨

 
 ملحق د

 المعدات وطرائق االختبار

 )إلزامي(
 

 :                        املعــدات
 (         )*س . ق. يه مع جدول التصحيحات متطابق مع مشريط القياس املصدق عل*   

  C°0,1عنصر احلساس لدرجة احلرارة مصدق عليه بدقة ضمن *   

 : طرائق االختبــار  

 . (        )**س . ق. و م(        )*  س . ق. التغطيس باملطابقة مع م*   

 (        )***.س .  ق.قياس ارتفاع املرجع الكلي عند التركيب باملطابقة مع م*   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ISODIS  451 2حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد *   

   ISODIS  4266حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد **   
  ISODIS  7507-1حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد *   



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٢٩

 
 

 ملحق هـ

 محددات القياس اآللية لمستوى السائل في الخزانات

 شكل تقرير االختبار
 

 .شكل تقرير االختبار اختياري مع التطلع إىل حتقيق توصيات املنظمات الدوليــة: مالحظــة  
 . ألجهزة القياس واستخدام شكل تقرير االختبار الزاميOIMLبنية نظام اعتماد :  على أية حال  
 يظهر تقرير االختبار على شكل توصيف لنتائج االختبارات املختلفة والفحوصات اليت خيضع هلا منوذجـ   
 .حمدد القياس اآليل للمستوى والذي خيضع للمصادقة عليه  
 يوصى أن تكون كافة اخلدمات املترولوجية أو خمابر تقييم مناذج حمددات القياس اآللية للمستوى وفقاً  
  أو وفق املواصفات املنظمات الدولية اليت مرجعها هذه املواصفة وباسـتخدام شكلهلذه املواصفة  
 .تقرير االختبار مباشراً أو بعد ترمجته إىل لغة أخرى غري اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية  
 مـن )أو من كالمها معاً(ويوصى أيضاً بنقل تقرير االختبار من اللغة اإلنكليزية أومن اللغة الفرنسية   
 .بلد مت أداء االختبارات إىل بلد آخر مبؤهالت مناسبة حتت اتفاقات التعاون املتعدد اجلوانب  



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٠

 
 

 معلومات عامة متعلقة بالنموذج

 اسم املشترك/عالمة الصانع التجارية  
 النمـوذج غري الكتروين/ الكتروين 
 عنصر بيان مستوى السائل متحرك/ ساكن

 رقم النموذج 
 تسلسلالرقم امل 
 إشارة موافقة النموذج 
 تعيني صنف الدقة 
 
 
 

 
 

 املساعد 
 النموذج 
 
 
 

 العنوان

 املرجع 
 تاريخ التطبيق 
 
 

 

 خمرب االختبار 
 رقم التطبيق 

 تاريخ بداية االختبار     تاريخ انتهاء االختبار



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣١

 ملخص االختبارات
 ..………………: املراقب   ..………:  رقم السلسلة 

 ..………: الوقت/ خ تاري
 

 البنـود االختبــار ـ +  مالحظات        الصفحة
 ١هـ  )٣/١(املقومات     
 ٢هـ  )٣/٢(املواد     
 ٣هـ  )٣/٣(أداة البيان     
 ٤هـ  )٣/٣/٨(الطابعات     
 ٥هـ  )٣/٥/١(حقل التشغيل     
 ٦هـ  )٦/٣(شروط خاصة     
 ٧ هـ )٣/٧(أدوات إضافية     
 ٨هـ  )٣/٨/١(الوسم     
 ٩هـ  )٣/٩(عالمات التحقق    
 ١٠هـ  )٣/١٠(اخلتم     
 ١١/١هـ  )١/٢/أ(الدقة     
 ١١/٢هـ  )١/٣/أ(حساسية     
 ١١/٣هـ  )١/٤/أ(األثر املغناطيسي     
 ١٢/١هـ  )٢/١/أ(احلرارة الساكنة     
 احلرارة املرجعية    
 لدقـةا    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/١/١هـ 

 ارتفاع احلرارة    
 الدقــة    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/١/٢هـ 

 احلرارة املنخفضة    
 الدقة    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/١/٣هـ 

 احلرارة املرجعية    
 الدقة    
 ساسيةح    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/١/٤هـ 

 حرارة الرطوبة مع ثبات احلالة    
 الدقة    
 حساسية    
 املغناطيسية    

 )٢/٢/أ(
 ١٢/٢هـ 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٢

الصفحة  البنـود االختبــار ـ + العالمات
 حرارة الرطوبة ـ الدورة    
 الدقــة    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/٣هـ 

 

 ١٢/٤هـ  طاقة التوتر وتغيري التردد    
 التوتر العايل    
 الدقــة    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/٤/١هـ 

 التوتر املنخفض    
 الدقــة    
 حساسية     
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/٤/٢هـ 

 التردد العايل    
 الدقــة    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/٤/٣هـ 

 التردد منخفض    
 الدقة    
 حساسية    
 األثر املغناطيسي    

 
 ١٢/٤/٤هـ 

                                              األجهــزة اإللكترونية
 ١٣/١هـ  )٢/١/ب(ختفيض الطاقة بوقت قصري     
 ١٣/٢هـ  )٢/٢/ب(انفجارات     
 ١٣/٣هـ  )٢/٣/ب(ر ساكن التفريغ كه    
الشعاع ، التردد الراديوي ، احلقول     

 )٢/٤/ب(الكهرمغناطيسية  
 ١٣/٤هـ 

 
 النتيجة الكلية 

 :العالمـات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٣

 
 

 )٣/١(املقومات : ١/هـ
 عنصر البيان  
 جهاز اإلرسال  
 كاشف املصحح  
 أدوات البيــان  
 طابعــة  
 أدوات ملحقة  
 تسهيالت الفحص  

 
 

                      
    )٣/٢(املواد :  ٢/هـ 

  
  
  
  

 
 
 

  )٣/٣( أداة البيان ٣/هـ 
 

 البنـود أداء االختبارات ومتطلبات مواصفة العالمــات + ـ
 ٣/٣/١ وحدة القياس   
 ٣/٣/١  إمهال العرض ألجل                        النقص/ العمق   
 ٣/٣/١ املستخدمةرمز أو اسم الواحدة    
 معلومات العرض اإلضافية إذا أمكن    

 غري مشوش
٣/٣/١ 

 ٣/٣/٢      )مليمتر( فاصل القياس   قياسي/ رقمي   
 ٣/٣/٣ mm )فقط القياسي(مسافة التدريج    
 ٣/٣/٤ رقم أدوات البيانات   
 ٣/٣/٥ أداة البيان العامة   
 ٣/٣/٦ تعريف بالبيان البعيد   
 ٣/٣/٧  العمق والنقص املتوفرينكال   



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٤

 
 

 )٣/٣/٨(الطابعة :  ٤/هـ 
 البنـود أداء االختبارات ومتطلبات املواصفة العالمــات + ـ

 ٣/٣/١ واحدة القياس   
 ٣/٣/١  إمهال العرض ألجل                        النقص/ العمق   
 ٣/٣/١ رمز أو اسم الواحدة املستخدمة   
 لعرض اإلضافية إذا أمكن ؟معلومات ا   

 غري مشوش ؟
٣/٣/١ 

 ٣/٣/٢  فاصل تدريج      قياسي/ رقمي   
 ٣/٣/٣ mm )فقط القياسي(مسافة التدريج    
 ٣/٣/٤ عدد الطابعات   
 ٣/٣/٥ الطابعة الرئيسية   
 ٣/٣/٦ تعريف بالطابعة بالتحكم عن بعد   
 ٣/٣/٧ كال العمق والنقص املتوفرين   

 
 

 :)٣/٥/١(حقل التشغيل : ٥/هـ 
 

 القيم احلدية لدرجة حرارة السائل 
 القيم احلدية للضغط 
 مميزات السائل 
 القيم احلدية لكثافة السائل 
 مميزات الوسـط 
 القيم احلدية لكثافة الوسط 
  
  

 
                                                                                                          

 
  )٣/٦(شروط خاصة :  ٦/هـ 

 
  
  
  

 
     العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٥

 
 

 :  )٣/٧(أدوات ملحق : ٧/هـ 
 الوصف العالمــات +  ـ
    
    
    
    

 
 
 

 : )٣/٨/١(الوسـم : ٨/هـ 
  العالمــات + ـ

 موضع الوسم   
 اسم الصانع   
 رقم السلسلة   
 فقة النموذجإشارة موا   
 تعيني صنف الدقة   
 )٣/٥/١(جماالت تعريف حبقل التشغيل    
 )إذا طلب(معلومات إضافية    

 :)٣/٩(عالمات التحقق : ٩/هـ 
  العالمات + ـ

 املوضع   
 مالئم لسهولة التطبيق   
 استحالة اإلزالة دون ضرر   

 
                                                                                                               

:                                                                                                                )٣/١٠(اخلتم : ١٠/ هـ 
  العالمات + ـ

 تاريخ املعطيات   
 عناصر أخرى   
 استحالة اإلزالة دون ضرر   

      املعلومات 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٦

 
 اختبارات األداء: ١١/هـ 
 )١/٢/أ(الدقة : ١١/١/هـ 

 رقم سلسلة صنف الدقة املراقب
 C°درجة احلرارة  البداية               النهاية

 RH ٪رطوبة النسبية   
 hpaالضغط      
 الوقت/ تاريخ   

 
 
 

 : مراقبات يف األعلى بامللميتر
 األخطاء العظمى +  ـ 

 املسموح ا
  االختالف 

 
 اخلطـأ

 املستوى  البيان 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

 :        الفروقات األعظمية بامللميتر
 

األخطاء العظمى + ـ االختالف ظمىاألخطاء الع املستويات االختالف  املستوى
        
        
        

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٧

 
 الدقــة : ١١/هـ 

 :      املالحظات يف األسفل بامللميتر
      املسموح ا أخطاء العظمى +  ـ 

       االختالف 
 املستوى  البيان  اخلطـأ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         الفروقات العظمى بامللميتر
األخطاء العظمى + ـ

 املسموح ا
 االختالف 
 

 األخطاء العظمى
 املسموح ا

االختالف 
 

 املستوى 

       
       

 :        العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٨

 
 )١/٣/أ (حساسية: ١١/٢/هـ 

 حساسية املستوى البيان  املستوىتغري تغيري البيان + ـ
      
      

      

 لألعلـى

      
      
      

 
 لألسفل

  
 
 
 

 : )١/٤/أ(األثر املغناطيسي : ١١/٢/هـ 
 األخطاء العظمى + ـ

   املسموح ا
األثر املغناطيسي
     األعظمي

 لألعلـى ١املستوى  ٢املستوى  ٣املستوى 

 ستوىأعلى م    / / / /
 بيـان    / / / /
 أسفل املستوى    / / / /
 بيـان    / / / /

األثر املغناطيسي       
 
 
 
 

    
 األخطاء العظمى + ـ

   املسموح ا
األثر املغناطيسي
     األعظمي

 لألسفل ١املستوى  ٢املستوى  ٣املستوى 

 أعلى مستوى    / / / /
 بيـان    / / / /
  املستوىأعلى    / / / /
 بيـان    / / / /

األثر املغناطيسي       
 العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٣٩

 اختبار عامل النفوذ:  ١٢/ هـ 
 ):٢/١/أ(درجة احلرارة الساكنة : ١ / ١٢/هـ 

 
 رقم السلسلة صنف الدقــة املراقب

                                 
 

 النهايــة
 الضغط البدايــة

 
 نهايــةال

 الوقت/ التاريخ  البدايــة
                                                                                                        

               :                                                                                      درجة احلرارة املرجعية١٢/١/١/هـ
                               الدقة

 الوقت درجة احلرارة الرطوبة     
األخطاء العظمى + ـ

   املسموح ا
  املستوى  البيان اخلطأ االختالف

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت درجة احلرارة الرطوبة     
 ةحساسي

  البداية الوقت درجة احلرارة الرطوبة 
  املستوى البيان تغري املستوى تغري البيان + ـ
 لألعلـى      
 لألســفل      

   النهاية الوقت درجة احلرارة الرطوبة 
       املغناطيسية

  البداية الوقت درجة احلرارة الرطوبة
 ألعلىل املستوى األثر املغناطيسي األخطاء العظمى + ـ

أعلى مستوى  
 البيان    
أسفل مستوى    
 البيان    
     

 لألسفل املستوى األثر املغناطيسي األخطاء العظمى + ـ
 أسفل املستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلرارة الرطوبة

       العالمات 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٠

 
 

 املرتفعة                                                                                                      درجة احلرارة: ١٢/١/٢/هـ 
 الدقة

 الوقت درجة احلرارة الرطوبة     
األخطاء العظمى + ـ

   املسموح ا
  املستوى  البيان اخلطأ االختالف

       
       
       

 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت درجة احلرارة الرطوبة     
 حساسية

  البداية الوقت درجة احلرارة الرطوبة 
  املستوى البيان تغري املستوى تغري البيان + ـ
 لألعلـى      
 لألســفل      

   النهاية الوقت درجة احلرارة الرطوبة 
 
 

 :     األثر املغناطيسي
  البداية الوقت درجة احلرارة رطوبةال

 لألعلى املستوى األثر املغناطيسي األخطاء العظمى + ـ
 أعلى مستوى  

 البيان    
 أسفل مستوى    
 البيان    
     

 لألسفل املستوى األثر املغناطيسي األخطاء العظمى + ـ
 أسفل املستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلرارة الرطوبة

       العالمات 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤١

 
 درجة احلرارة املنخفضة :  ١٢/١/٣/هـ

                     الدقة
 الوقت احلرارة الرطوبة        
 األخطاء العظمى + ـ

 املسموح ا
  املستوى البيــان اخلطأ االختالف

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 سفللأل

درجة  الرطوبة      
 احلرارة

 الوقت 

 
 

 احلساسية
  البدايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  
تغري البيـان + ـ   املستوى البيان تغري املستوى
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

 
 

      األثر املغناطيسي
  البدايـة الوقــت درجة احلرارة وبــةالرط 

األخطاء العظمى + ـ األثر املغناطيسي  لألعلى املستوى
 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

األخطاء العظمى + ـ األثر املغناطيسي  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٢

 
 درجة احلرارة املرجعية:  ١٢/١/٤/هـ

                    الدقة
درجة احلرارة الرطوبة          الوقت
األخطاء العظمى + ـ

 املسموح ا
  املستوى البيــان اخلطأ االختالف

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

درجة احلرارة الرطوبة        الوقت 
 احلساسية

  البدايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  
تغري البيـان + ـ   املستوى البيان تغري املستوى
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

 
 
 

 األثر املغناطيسي     
  البدايـة الوقــت درجة احلرارة الرطوبــة

األثر املغناطيسي  + ـ  لألعلى املستوى
 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

األثر املغناطيسي  + ـ  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٣

 احلالة املستقرة ، احلرارة الرطوبة:  ١٢/١/٢/هـ 
 EUTتعريض اجلهــاز 

 C°درجة احلرارة  بدايــة النهاية
  RH  ٪الرطوبة النسبية   
 hpaالضغط   
 الوقت / التاريخ   

     الدقة
 الوقت رارةدرجة احل الرطوبة     
األخطاء العظمى + ـ

   املسموح ا
  املستوى  البيان اخلطأ االختالف

       
       
       

 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت درجة احلرارة الرطوبة     
 حساسية

  البداية الوقت درجة احلرارة الرطوبة 
  املستوى يانالب تغري املستوى تغري البيان + ـ
 لألعلـى      
 لألســفل      

   النهاية الوقت درجة احلرارة الرطوبة 
 

 :     األثر املغناطيسي
  البداية الوقت درجة احلرارة الرطوبة
 لألعلى املستوى األثر املغناطيسي األخطاء العظمى املسموح ا + ـ

 أعلى مستوى  
 البيان    
 أسفل مستوى    
 لبيانا    
     

 لألسفل املستوى األثر املغناطيسي األخطاء العظمى املسموح ا + ـ
 أسفل املستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلرارة الرطوبة

       العالمات 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٤

 التعرض  : ١٢/٣/١/هـ  :)٢/٣/أ(الدورة ، احلرارة الرطبة :  ١٢/٣/هـ
C°ارتفاع درجة احلرارة RH٪طوبة الر الوقت C°اخنفاض درجة احلرارة  RH ٪الرطوبة  عدد الدورات الوقت
      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 

 االختبار :  ١٢/٣/٢/هـ
 :                    الدقة

الرطوبة          الوقت درجة احلرارة
 اخلطأ األعظمي  + ـ

 وح بهاملسم
البيــان اخلطأ االختالف   املستوى

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت  درجة احلرارة الرطوبة      
 حساسية

  البدايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  
تغري البيـان + ـ   املستوى البيان تغري املستوى
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

      األثر املغناطيسي
  البدايـة الوقــت درجة احلرارة الرطوبـة 

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألعلى املستوى
 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

ملغناطيسياألثر ا  + ـ  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 بيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٥

 
 

 تغري التردد وكمون الطاقة :  ١٢/٤/هـ 
  DC / AC:                  الطاقة املزودة
 . فولط. ………: مة                 القيمة املوسو
 هرتز. ………:                  التردد االمسي
 فولط. ………:                  الكمون العايل

 :                  الدقة
الرطوبة          الوقت درجة احلرارة
 األخطاء العظمى + ـ

 املسموح ا
البيــان اخلطأ االختالف   املستوى

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت  درجة احلرارة الرطوبة      
 حساسية

  البدايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  
تغري البيـان + ـ   املستوى البيان تغري املستوى
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

 : يسي     األثر املغناط
  البدايـة الوقــت درجة احلرارة الرطوبـة 

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألعلى املستوى
 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٦

 
فولط                                                                                     ……… : الكمون املنخفض: ١٢/٤/٢/هـ 

 :     الدقــة
الرطوبة          الوقت درجة احلرارة
 اخلطأ اآلعظمى + ـ

 املسموح به
البيــان اخلطأ االختالف   املستوى

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت  درجة احلرارة الرطوبة      
 

 حساسية
  البدايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  
  املستوى البيان تغري املستوى البيـانتغري + ـ
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

 
 

 :      األثر املغناطيسي
  البدايـة الوقــت درجة احلرارة الرطوبـة 

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألعلى املستوى
 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  النهاية الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٧

 
 هرتز . ………:  التردد العايل: ١٢/٣/ هـ 

 :                  الدقــة
الرطوبة          الوقت درجة احلرارة
 اخلطأ اآلعظمى + ـ

 املسموح به
البيــان اخلطأ االختالف   املستوى

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت  درجة احلرارة الرطوبة      
 

 حساسية
  البدايــة الوقت درجة احلرارة لرطوبةا  
تغري البيـان + ـ   املستوى البيان تغري املستوى
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

 
 :      األثر املغناطيسي

  البدايـة الوقــت درجة احلرارة الرطوبـة 
املغناطيسياألثر  اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألعلى املستوى

 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 البيان     
  ةالنهاي الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :      العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٨

 
 

 هرتز ………… : التردد املنخفض: ١٢/٤/٤/هـ 
                    الدقــة

 
الرطوبة          الوقت درجة احلرارة
 اخلطأ اآلعظمى + ـ

 املسموح به
البيــان اخلطأ االختالف   املستوى

       
       
       

 
 لألعلى

       
       
       

 
 لألسفل

 الوقت  درجة احلرارة الرطوبة      
 
 

 حساسية
  البدايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  
تغري البيـان + ـ   املستوى البيان تغري املستوى
 لألعلى      
 لألسفل      
  النهايــة الوقت درجة احلرارة الرطوبة  

 
 

 :      األثر املغناطيسي
  البدايـة ــتالوق درجة احلرارة الرطوبـة 

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألعلى املستوى
 أعلى مستوى    
 البيــان     
 أسفل مستوى     
 البيان     
     

األثر املغناطيسي اخلطأ األعظمى املسموح به + ـ  لألسفل املستوى
 أسفل مستوى 

 البيــان     
 أعلى مستوى  

 يانالب     
  النهاية الوقت درجة احلـرارة          الرطوبــة

 :       العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٤٩

                                                                 
 

 : اختبارات إضافية لألجهزة األلكترونية: ١٣/هـ 
 .)٢/١/ب (اخنفاض الطاقة بوقت قصري : ١٣/١/هـ 

 
                                                                                     

 رقم السلسلة صنف الدقة املراقب
 C°درجة احلرارة  البداية النهاية
 CH ٪الرطوبة النسبية    

 hpaالضغط      
 الوقت/ التاريخ   

 
 
 
 
 
 

 حساسية       
 (1 - 2)اخلطأ  + ـ

mm ستوىامل (1)البيان  ٪ ختفيض (2)البيان 

       100   
    50       

 :          العالمـات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٥٠

 
 

 : )٢/٢/ ب (االنفجارات : ١٣/٢/ هـ 
 

 رقم السلسلة صنف الدقة املراقب
 C°درجة احلرارة  البداية النهاية
 RH ٪الرطوبة النسبية    

 hpaالضغط      
 الوقت/ التاريخ   

 
                                                                                                                  

 
 
 

  املســتوى                   البيــان
 القياس بالبداية   
 القياس بالنهايـة   

 
 
 
 

 
 ـ

 
+ 

 
 اخلطأ

 
 البيـان

زمن التعرض
S 

 القطبية
-+ /  

 الصرامة
kV 

 اختبار حتت
شروط خطية موضعية

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 :                                                                                                              العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٥١

 
 

 : )٢/٣/ب(التفريغ الكهر ساكن :  ١٣/٣/هـ 
 رقم السلسلة صنف الدقة قباملرا

 C°درجة احلرارة  النهايــة البدايــة  
 RH ٪الرطوبة النسبية    

 hpaالضغط      
 الوقت/ التاريخ   

 
                                                                                                                  

 
  توى                  املســ البيــان

 قياس البداية   
 قياس النهايـة   

 
 
 
 

 
 ـ

 
+ 

 
 اخلطأ

 
 البيـان

 القطبية عدد التفريغات
-+ / 

 الصرامة
kV 

 تطبيق التفريغ
 باهلواء/ بالتالمس 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                                                                               :العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٥٢

 
 

 : )٢/٤/ب(اإلشعاع ، التردد الراديوي ، احلقول الكهر مغناطيسية : ١٣/٤/هـ 
 

 رقم السلسلة صنف الدقة املراقب
 C°درجة احلرارة  البداية النهاية
 RH ٪طوبة النسبية  الر  

 hpaالضغط      
 الوقت/ التاريخ   

 
                                                                                                                  

 
 
 

  املســتوى                   البيــان
 قياس البداية   
 قياس النهايـة   

 
 
  

 
 ـ

 
+ 

 
 اخلطأ

 
 البيـان

 شدة احلقل
v / m 

 التردد
MHZ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 :العالمات



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٥٣

 
 

 ـ المصطلحات الفنية٨

 
Discrimination   احلساسية 

Hysteresis  )األثر املغناطيسي(التخلفية  املغناطيسية 

Amplitude  الســعة

net  work  شبكة اخلطوط

Diff  اختالف

Influence  Quantity الكمية النفوذية 



 ٢٠٠٣    /٢٧٤٧    س. ق.م

 ٥٤

 
 

 ـ المراجع٩
 

 OIML   R85 / 1998 : ـ  هذه املواصفة مأخوذة عن املواصفة الدولية للمترولوجيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ الجهات التي شاركت في إعداد هذه المواصفة١٠
 

 . السوريةـ  إعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  جداول Mlevel )ع. ف (

E.M    
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