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  به نام خدا

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و   3مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 

شر استانداردهای ن است که وظیفه تعیین،  تدوین و مرجع رسمی کشور تنها 1371تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 
  .ایران را به عهده دارد ) رسمی( ملی 

نظران مراکز و مؤسسات  ،  صاحب∗های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه های مختلف درکمیسیون تدوین استاندارد درحوزه
یط تولیدی، شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرا علمی، پژوهشی ، تولیدی واقتصــادی آگاه ومرتبط انجام می

کنندگان ،   که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف فناوری وتجاری است
پیش نویس  . شود های دولتی وغیردولتی حاصل می صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکزعلمی و تخصصی، نهادها، سازمان

شود و پس از   نفع و  اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می مراجع ذی استانداردهای ملی ایران  برای نظرخواهی به
ایران ) رسمی( دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

  .شود چاپ و منتشر می
کنند در  صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می ذی مند و های عالقه که مؤسسات و سازمان  نویس استانداردهایی پیش

بدین ترتیب، . کمیته ملی طرح و بـررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشرمی شود
یته ملی تدوین و در کم 5استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده  در استاندارد ملی ایران  شماره 

  .دهد به تصویب رسیده باشد استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می
، کمیسیون بین المللی  1(ISO)مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد

کمیسیون کدکس  4ه عنوان تنها رابطاست و ب 3(OIML)وسازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی 2(IEC)الکتروتکنیک 
در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندی های  .کند در کشور فعالیت می  5(CAC)غذایی 

  .شود گیری می های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی بهره خاص کشور، از آخرین پیشرفت
کنندگان ،    حمایت ازمصرف برای بینی شده درقانون  تواند با رعایت موازین پیش ایران می حقیقات صنعتیمؤسسه استاندارد و ت

و اقتصادی، اجرای     حفظ سالمت وایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی
عالی استاندارد،  با تصویب شورای  یا اقالم وارداتی ،/کشور وبعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل 

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی . اجباری نماید
ها و مؤسسات فعال در  سازمان تکنندگان ازخدما استفاده همچنین برای اطمینان بخشیدن به. را اجباری نماید و درجه بندی آن 

ها و  محیطی، آزمایشگاه های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی وصدورگواهی سیستم
ها و مؤسسات  را براساس ضوابط نظام تأیید  گونه سازمان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این) واسنجی(مراکزکالیبراسیون
ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت  ن کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آ رزیابی میصالحیت ایران ا

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات ) واسنجی(ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون. کند می
 .ایران از دیگر وظایف این مؤسسه استکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی 
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  گفتار یشپ
   

توسط  مربوط های سیونیکمپیش نویس آن در که“ مایعات در مخازن جرمندازه گیری سیستم ا”استاندارد 
هشتاد ودومین اجالسیه اندازه شناسی،  در تهیه و تدوین شده وموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

ون اصالح قان 3د یک مادهـ، اینک به استناد بناست  قرارگرفته تصویب مورد 19/12/86مورخ  اوزان و مقیاسها
به عنوان استانـدارد  ،1371مصوب بهمن ماه  ،تحقیقات صنعتی ایران و قوانین و مقررات موسسـه استاندارد

  . شودمی   ملی ایران منتشر
 ،وم و خدماتـهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، عل و پیشرفت تحوالتحفظ همگامی و هماهنـگی با  برای

تکمیل  و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح. لزوم تجدید نظرخواهد شد مواقع در ایراناستانداردهای ملی 
. توجه قرار خواهد گرفت مورد سیــون فنی مربوطیجدید نظر در کمهنگام ت، ه شودئارا هااین استاندارد

  . استفاده کرد  استاندارد های ملیتجدید نظر  آخرین از هموارهباید ،  بنابراین
  
    : استیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر خذی که برای تهمأو  بعمن 

                      
OIML R 125: 1998 (E) Measuring systems for the mass of liquids in tanks 
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  سیستمهای اندازه گیری جرم مایعات در مخازن

   هدف       1
مورد  دستگاههای تصدیقو فنی تصویب نمونه و  الزامات اندازه شناختیتعیین ، دداراستان ایناز تدوین  هدف

که خواص مربوط به اندازه گیری  استنیاز برای تعیین جرم مایعات موجود در مخازن با استفاده از روشهایی 
  .کنند مانند فشار ایستایی مایع و گاز در مخزن اندازه گیری می ایستاحالت درجرم مایع را 

تعیین  OIML سایر استانداردهایکه جرم مایع را بوسیله روشهای تحت پوشش  دستگاههاییاین استاندارد 
با وزن کردن، اندازه گیری حجم و چگالی و تبدیل به جرم یا اندازه گیری  شود، مثالً نمیشامل کنند،  می

  . جریان جرم
. نیز می شود ونهای آزم و روش راهای اج روش تصدیقاین استاندارد همچنین شامل تصویب نمونه و 

بند  ربه طور خاص د کالیبراسیون ش های اجرایمستند دیگر برای ساخت، نصب، الزامات عملی و رو مدارک
  . ده اندارائه ش  3-3زیر بند و  2-3بند زیر مرجع  هایاستاندارددر  مراجع الزامی

  دامنه کاربرد      2
برای تعیین جـرم مایعـات مخـازن کـالیبره شـده       قرار می گیرند که تحت پوشش این استاندارد دستگاههایی

ممکـن اسـت خـواص دیگـر نیـز      . مانند  فشار ایستایی یا اثر شناوری بریک بدن نیمه غوطه ور بکار می روند
نیز ممکن است هم برای تعیین مقدار مایع مخزن و هـم مقـدار مـایع منتقـل      دستگاهها. اندازه گیری شوند 

خارج مخزن بکار روند همانطورکه تعیین جرم به اطالعاتی درباره ابعاد و ساخت مخـزن نیـاز   شده به داخل یا 
یا بـدون سـقفهای شـناور داخلـی و خـارجی      با نیز به مخازن استوانه ای عمودی  دستگاههادارد، کاربرد این 

  .شده است محدود
دیگر مایع درون مخزن نیز ممکـن   های کمیت. فقط برای تعیین جرم ناخالص مایع بکار می روند الزاماتاین 

  .است تعیین شود

  مراجع الزامی     3
. ارجاع داده شده است ن ها آ به ملی ایران  در متن این استاندارد کهاست  مقرراتیزیر حاوی  الزامی مدارک

  .محسوب می شوند استانداردبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این 
 آنتجدید نظرهای بعدی  و ها اصالحیهنتشار ارجاع داده شده باشد، صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ ادر 

ارجاع داده شده درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها  .نیست این استانداد ملی ایران مورد نظر
  .مورد نظر است است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آن ها 

  :  استکاربرد این استاندارد الزامی از مراجع زیر برای  استفاده
3-1   ISO 11223-1 (1995) Petroleum and liquid petroleum products - Direct static measurements 
- Contents of  vertical storage tanks.Part 1: Mass measurement by hydrostatic tank gauging 
3-2  ISO 7507 (1993) Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical 
cylindrical tanks. 

1  



  اصطالحات     4
  :در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود

  واژه های عمومی   4-1
4-1-1   
  اندازه گیری جرم دستگاه 

 شده را تعیین کرده و نشان میجرم مایع موجود در یک مخزن کالیبره که  دستگاه اندازه گیری ای است
ه اندازه گیری که کمیت مربوط ب ترانسدیوسرهای نشانگر ویک پردازشگر،  یک مانند وسایلیدهد و شامل 

  .د، می باشدنجرم مایع را اندازه گیری می کن
4-1-2     

  سیستم اندازه گیری جرم 
  .اضافی و کمکی است سایلواندازه گیری، مخزن کالیبره شده و هرگونه  دستگاهسیستمی که شامل 

4-1-3    
  مخزن کالیبره شده

این جدول بهمراه . شود کانتینری که کالیبره شده و نتایج آن روی جدول کالیبراسیون مخزن نشان داده می
  . شود استفاده می مخزناندازه گیری جرم برای تعیین جرم موجود در  ترانسدیوسریک 

4-1-4    
  اندازه گیری جرم ترانسدیوسر

از دهد که جرم  کند و به پردازشگر عالمت می که کمیت مربوط به جرم مایع را اندازه گیری می یله ایوس
  .می شودتعیین آن 

4-1-5    
  جدول کالیبراسیون مخزن

جدولی که ارتباط میان ارتفاع سطح مایع و حجم موجود در مخزن را در سطحی تحت شرایط معین نشان 
  . دهد می

4-1-6    
  نقطه مبنا

و نقطه تقاطع محور اندازه گیری ). نقطه صفر(طه مبنا، مبداء اندازه گیری سطوح مایع را تشکیل می دهدنق
  . عمودی با سطح باالیی یا پایینی صفحه مبدا، و اگر صفحه مبدا فراهم نباشد،  با سطح داخلی مخزن  است

2  
  



4-1-7    
  پردازشگر
کند، بنابراین  دریافت می ترانسدیوسرعالئم ضروری را از که حاوی تمام اطالعات الزم بوده و همه  وسیله ای

همچنین ممکن . قادر است جرم موجود در مخزن را به خوبی کمیتهای دیگر اندازه گیری کند ترانسدیوسر
  . کمکی را فراهم کند وسایلاست اطالعات را ذخیره کرده، و امکانات مربوط به کنترل اطالعات و ارتباط با 

4-1-8   
  نشانگر 

ممکن است این وسیله . دهد که جرم محاسبه شده توسط پردازشگر و کمیتهای دیگر را نشان می وسیله ای
  .پردازشگر نیز باشد بخشی ازمستقل بوده یا 

4-1-9   
  وسیله 

شود و  معموال مانند یک واحد مجزا ساخته می. کند را اجرا می مشخصیکه عملکرد  دستگاهبخشی از یک 
  . است ونآزمبه تنهایی قابل 

4-1-9 -1   
  کمکی وسیله 

 چاپگرنشانگر تکرار،  وسیلهدهد؛ بعنوان نمونه  عملکرد خاصی را انجام می دستگاههمراه ه که ب وسیله ای
  .ترمینال ورودی داده و غیرهبلیط،کارت خوان، 

4-1-9 -2    
  وسیله تکمیلی

مانند شیرهای . کند تضمین میسیستم را  شناختیکمکی که صحت عملکرد اندازه  وسیله غیر ازوسیله ای 
  .ترانسدیوسرهای فشار و غیرهفشار، لوله های توازن فشار اتمسفری بین  ترانسدیوسر تصدیقمربوط به 

4-1-10    
  قائممخزن استوانه ای  

  .   است قائممخزنی که مقطع آن مدور و دیواره هایش 
4-1-11   
  سقف شناور خارجی 

که آزادانه روی سطح مایع شناورند، بجز در  دهد را تشکیل میسقف مخزن بخشی از سطوح خارجی مخزن 
  .استسطوح پایینی که وزن سقف  تحت حمایت کف مخزن 
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4-1-12   
  سقف شناور داخلی 

در سـطوح  . شـناور اسـت  سقف خارجی ثابت شـده  با   یکه آزادانه روی سطح مایع داخل مخزن مخزنی سقف
  .باشد پایین وزن سقف تحت حمایت کف مخزن می

  اصطالحات اندازه گیری      4-2
4-2-1    

  جرم اندازه گیری شده
   .شود اندازه گیری تعیین می ترانسدیوسرهایبا استفاده از عالئم بدست آمده از 

4-2-2    
  جرم ناخالص
اندازه گیـری تعیـین مـی     دستگاهتوسط  ترانسدیوسرجرم مایعی است که مانند جرم مایع زیر  ،جرم ناخالص

شامل جرم بخار مایع، جـرم سـقف شـناور و جـرم آب و      است ولی آب و رسوب موجود در مایعو شامل شود 
  .شود رسوبهای آزاد کف مخزن  نمی

4-2-3    
  )موارد موجود و انتقال یافته( حداقل کمیت اندازه گیری شده 

ایع این کمیت درمورد م. کمیت حداقل جرم  مورد نظرکه ممکن است بیشتر ازحداکثرخطای مجاز باشد
  .رود یا مایع انتقال یافته به داخل یا خارج از مخزن، به کار می) موارد موجود(موجود در مخزن

4-2-4   
  حداکثر کمیت اندازه گیری شده 

سازنده یا ) وسایلجهت آزمون (اندازه گیری ترانسدیوسرتوسط سازنده که حداکثرکمیت قابل اندازه گیری 
  .تعیین شده است شده، نصب دستگاههایبرای  مخزن کالیبره شده

4-2-5     
  کمیت صفر

  .اندازه گیری است ترانسدوسرکمیت مایعی که معادل عالمت صفر حاصل از  
  اصطالحات الکترونیکی    4-3
  الکترونیکی اندازه گیری جرم دستگاه  4-3-1

  .الکترونیکی است وسایلمجهز به  دستگاهاین 
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  الکترونیکی وسیله  4-3-2
و عملکرد خاصی را انجام می دهد و شده است مجموعه های الکترونیکی استفاده زیر  ندر آای که  وسیله

  . است آزمونو بطور جداگانه قابل  می شودمعموال بصورت یک واحد مجزا ساخته 

   .اندازه گیری کامل  یا بخشی از آن باشد  دستگاهممکن است یک وسیله الکترونیکی یک     یادآوری
  الکترونیکیمجموعه زیر    4-3-3

ارای عملکرد قابل د وشده است الکترونیکی استفاده  در آن از قطعاتبخشی از یک وسیله الکترونیکی که 
  . است تشخیص از خود

   اجزاء الکترونیکی   4-3-4
 کوچکترین جزء فیزیکی که از الکترون ها یا رسانایی حفره ای در نیمه رساناها، گازها یا خالء استفاده می

  .کند
  اصطالحات عملی     4-4
  خطای اندازه گیری  4-4-1
  خطای مطلق   1- 4-4-1
  )VIM 3.10(.نتیجه اندازه گیری منهای مقدار واقعی  مولفه مورد اندازه گیری 

  خطای نسبی  2- 4-4-1
   (VIM 3.12) .اندازه دهاندازه گیری تقسیم برمقدار واقعی  قراردادی مطلق خطای  

  خطای ذاتی  3- 4-4-1
  (VIM 5.24). به کار می روداندازه گیری که تحت شرایط مرجع  دستگاهخطای یک 

  خطای ذاتی اولیه   4- 4-4-1
  . شود تعیین می آزمونهای عملکردخطای ذاتی یک وسیله اندازه گیری که قبل از 

  )اندازه گیریدستگاه یک (حداکثر خطای مجاز    4-4-2
 .اندازه گیری مجاز می باشد دستگاهات برای یک حداکثر میزان یک خطا که بواسطه ویژگیها و تنظیم

(VIM5.21)   
  تکرارپذیری    4-4-3
مشابه که تحت شرایط یکسان اندازه گیری  اندازه دهنزدیکی توافقی میان نتایج اندازه گیری های متوالی  

 (VIM 3.6). صورت گرفته است

  اشکال  4-4-4
   .ندازه گیریا دستگاهمیان خطای شاخص و خطای ذاتی یک  اختالف 

   .استاندازه گیری الکترونیکی  دستگاهداده های موجود یا جاری در یک  استهنتیجه تغییر ناخو اشکالاصوال     یادآوری
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  مهم اشکال   4-4-5
  .مطلق حداکثر خطای مجاز یک کمیت حداقل است  که بزرگتر از مقدار اشکالی
  :اتر روند نیز جزء نقص های مهم محسوب نمی شوندباال فرذکر شده های زیر حتی اگر از مقدار  اشکال

اندازه گیری یا در امکانات مربوط به دستگاههای های ناشی از دالیل مستقل همزمان یا متقابل در  اشکال   -
  .وارسی

  . هایی که به غیر ممکن بودن هر اندازه گیری اشاره دارند  اشکال   -
رهای گذرا ایجاد می کنند که  نمی توان آنها را تحلیل یا های گذرا در مقدار نشان دهی تغیی اشکال  -

  .ذخیره و یا مانند نتیجه اندازه گیری منتقل کرد 
هایی که باعث تغییرات در نتیجه اندازه گیری می شوند، آنقدر جدی هستند که  مورد توجه همه  اشکال  -

  .کسانی  که عالقمند به نتیجه اندازه گیری هستند، قرار می گیرند
  تاثیر گذارکمیت   4-4-6

اندازه گیری تاثیر  دستگاهیا مقدار نشان دهی  اندازه دهاندازه گیری نیست اما بر مقدار  موضوعکمیتی که 
 (VIM 2.7) .می گذارد

  تاثیر گذارعامل   4-4-7
اندازه گیری که در این استاندارد مشخص شده، دارای  دستگاه اسمیکمیت موثری که در شرایط عملیاتی 

  . است قدارم
  اختالل   4-4-8

کمیت موثری که در محدوده های مشخص شده در این استاندارد مقدار خود را دارد، اما خارج از شرایط 
  . اندازه گیری فاقد این مقدار است دستگاهعملیاتی مجاز 

  .مشخص نشده باشد، این کمیت اختالل استکاری اسمی اگر برای کمیت موثر شرایط    یادآوری

  کاری اسمیشرایط    4-4-9
اندازه  ویژگی های را ارائه می کند که در آنمقادیر کمیتهای موثر  گستره ای ازکه  استفادهشرایطی از  

 (VIM 5.5).برای قرار گرفتن در حداکثر خطای مجاز مشخص شده منظور شده اند ختیشنا

  شرایط مرجع  4-4-10
 ی اطمینان از صحت مقایسات داخلی نتایج اندازه گیریبراکه مجموعه مقادیر معینی از عوامل موثر ثابت 

 (VIM 5.7) .ثابت شده اند

  شرایط مبنا  4-4-11
  مبنا   که در آن کمیت اندازه گیری شده تبدیل می شود، مثال دما و فشار مشخصیشرایط 
 Pa325تا  Pa101و  co20یا co15 ترجیحاًمقادیری که بعنوان شرایط مبنا انتخاب شده اند،  توصیه می شود   یادآوری

   .باشند
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  عملکرد 4-4-12
  )کارکرد های منظور شده(وظایف منظور شدهاندازه گیری برای تکمیل  دستگاهقابلیت 

  بررسیمربوط به اصطالحات    4-5
  بررسی امکانات مربوط به  4-5-1

واکنش نشان بر مبنای آن مهم را آشکار کنند و  اشکال هایار گرفته تا که در وسیله اندازه گیری قرامکاناتی 
  .دهند

یا  سیگنال نوری(اندازه گیری است  دستگاهواکنش نشان دادن به معنای هرگونه عکس العمل مناسب از سوی  یادآوری  
  )و غیره اندازه گیری فرآیندصوتی؛ جلوگیری از 

  بررسی خودکار امکانات  4-5-2
  .بدون مداخله اپراتور عمل می کند اتامکاناین 

  )Pنوع (دائمبررسی خودکار  امکانات  1- 4-5-2
  .که در هر چرخه اندازه گیری عمل می کنند امکاناتی

  )1نوع (بررسی خودکار متناوب امکانات  2- 4-5-2
  .زمانی خاص یا طبق تعداد ثابت چرخه های اندازه گیری عمل می کنند  فواصلتجهیزاتی که در 

  بررسی غیر خودکار امکانات   4-5-3
  .که نیاز به مداخله اپراتور دارد امکاناتی

  اصطالحات آزمون   4-6
  آزمون  4-6-1

   .صورت می گیرند یبا الزامات معین ونتجهیزات تحت آزم مطابقت تصدیقیک سری عملیات که به منظور 
  آزمون روش اجرای  4-6-2

 .از آزمون ها شرح مفصلی

  آزمونبرنامه    4-6-3
  .توصیف یک سری آزمون برای انواع خاصی از تجهیزات

  آزمون عملکرد  4-6-4
صورت می  آن قابلیت تجهیزات مورد آزمون برای برآوردن عملکرد مورد نظر تصدیقآزمونی که به منظور 

  . گیرد
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  مقررات عمومی  5
  یک سیستم اندازه گیری اجزاء تشکیل دهنده   1- 5

   :حداقل باید موارد زیر را شامل شود یاندازه گیر سیستمیک 
  یک دستگاه اندازه گیری -
  یک مخزن کالیبره شده  -

  )رجوع کنید ثپیوست به (. باشد تکمیلیکمکی و وسایل ممکن است این سیستم مجهز به 
منظور شده برای عملیات اندازه گیری جداگانه، وسایل مشترکی داشته باشند، هر  دستگاهاگر چندین 

  . دهد مشترک یک سیستم اندازه گیری  تشکیل می با وسایلدستگاه 
  اندازه گیری  دستگاهاجزاء تشکیل دهنده یک    2- 5

  :یک دستگاه اندازه گیری حداقل موارد زیر را شامل می شود
  اندازه گیری ترانسدیوسر -
  پردازشگر -
  نشانگر  -
 )جوع کنیدر ثپیوست به (

  وسایل کمکی    3- 5
بطور کلی این وسایل اختیاری هستند ولی اگر در اندازه . ودوسیله نصب ش بر رویاست ممکن کمکی  وسایل

گیری به کار روند تا زمان استقرار حالت های گذرا یا چنانچه مقررات ملی الزام کند، این وسایل با این 
ه به کمیت عملیات زمانی ثابت می شود که گروه های ذینفع توافق خود را با توج .الزامات مطابقت کنند
اگر توافق در زمان اندازه گیری صورت نگیرد به عنوان مثال . اعالم کرده باشند انجام کاراندازه گیری شده در 

یا  چاپگر وسیلهباید یک در این صورت هر دو گروه حاضر نباشند یا بازپرداخت خاصی وجود داشته باشد، 
  . فراهم شود جام کارانتوافق در زمان حافظه برای هر دو گروه فراهم شود تا 

استفاده از آنها نباید بر کارکردهای در هنگام در نظر گرفته شده باشند  انجام کارکمکی در وسایل که  هرگاه
  .صحیح اندازه شناختی دستگاههای اندازه گیری تاثیر گذارند

  حوزه کار     5-4
  :حوزه کار یک سیستم با ویژگیهای زیر تعیین می شود

  )موجودی و انتقالی(یت اندازه گیری شده حداقل کم   5-4-1
  .حداکثر کمیت اندازه گیری شده که در مورد وسیله کاربرد دارد   5-4-2
  کاری اسمیشرایط    5-4-3
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  محدودیت ویژگیهای مایع   5-4-4
  . از ابزار تشکیل دهنده اش باشد یک عملکرد هرمیدان سیستم باید در حیطه یک میدان عملکرد 

  ختیامات اندازه شناالز      6
  طبقه بندی و حداکثر خطاهای مجاز     6-1
  طبقه بندی   1- 6-1
  کالس درستی  1-1- 6-1

  .تعیین شده است 5/0در این استاندارد کالس درستی 
  حداکثر خطاهای مجاز 2- 6-1

  .ارندحداقل کمیت اندازه گیری شده،کاربرد د ازبزرگتر یا  با این خطاها در مورد تمام کمیتهای مساوی
  طای مجاز برای سیستم اندازه گیریمقدار حداکثر خ  2-1- 6-1

  .باشد جرم اندازه گیری می 5/0%اولیه و بعدی سیستم اندازه گیری  تصدیقاین خطا برای تصویب نمونه، 
  ثر خطای مجاز وسیله اندازه گیریمقدار حداک  2-2- 6-1

  . باشد جرم اندازه گیری می 4/0%ه گیریانداز دستگاهاولیه   تصدیق این خطا برای تصویب نمونه و
  کاربرد حداکثر خطای مجاز   2-3- 6-1

  .این خطاها برای جرم مایع موجود در مخزن یا انتقال یافته به خارج و داخل مخزن کاربرد دارد
درمورد تمام مایعات و همه دماها و فشارهای مایعات که سیستم از آنها استفاده کرده یا قصد  این خطاها

هرگونه محدودیتی که طی ارزیابی تصویب نمونه بوجود آید، در گواهی  .بکند، کاربرد دارنداستفاده  ،ددار
توصیه می شود این محدودیتها هر گونه تمهیدی برای تنظیم دستی، تصحیح . تصویب مشخص خواهد شد

  .خودکار یا امکانات بررسی را در نظر گیرند
  تکرارپذیری   2-4- 6-1

مشابه نباید بیش از  کارییج چندین تعیین جرم مشابه تحت شرایط میان نتا اختالف
5
برابر مقدار قدر  2

  . مطلق حداکثر خطای مجاز آن جرم باشد
  حداکثر تغییر مجاز بین نشانگرها   2-5- 6-1

اس بیشتر اختالف میان نشاندهی های یک کمیت یکسان در نشاندهی های مختلف نباید از یک فاصله مقی
  .کاربرد دارد فاصله مقیاسمتفاوت باشد، بیشترین  فاصله مقیاس در وسایل نمایشگراگر مقدار این  .باشد

  قوانین تعیین خطاها   1-2-6- 6
  :قوانین تعیین خطاها عبارتند از
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سط استانداردهای مرجعی که برای تعیین حداکثر خطای مجاز استفاده می شوند، باید عدم قطعیت ب  - الف
  .بزرگتر نیستحداکثر خطای مجاز  3/1از داشته باشند که )  k=2ضریب پوشش (یافته ای

  . ، کاربرد داردکار آنهاها، صرفنظر از اصول  دستگاهحداکثرخطای مجاز در مورد تمام   -ب
  . حداکثر خطای مجاز برای کمیتهای افزایشی یا کاهشی کاربرد دارد  -پ
؛ آزمون شودشود باید در صورت امکان بطور کامل  دیگری آزمون می هدستگاکه توسط آن  دستگاهی  -ت

را تشکیل میدهند  دستگاهکه یک  وسایلی. ممکن است وسیله ها بطور مجزا نیز مورد بررسی قرار بگیرند ولی
  :شامل موارد زیر هستند عموماً

را اندازه  2نیروی شناور سازی یا 1فشار ایستایی) مانند( که مقدار جرم حاصل از ترانسدیوسریک یا چند   - 1
  .گیرند می
پردازشگری که ممکن است تغییرات دمای محیط و فشار را تصحیح کند و با جدول کالیبراسیون مخزن   - 2

  . و عوامل دیگر، جرم خروجی را فراهم کرده و نشان دهد
کنند، در این حالت  که خروجی را بر اساس اطالعاتی از جدول کالیبراسیون آزمون می دستگاهیبرای    -ث
  .کنیم را خطای صفر فرض می آن
 15 %، و رطوبت نسبیتغذیه نامی، فشار جو، ولتاژ )co)5 ±20خطای ذاتی اولیه در شرایط مرجع   -ج
  .شود می یافته  ±%60
در این گذرد، اگر خروجی  خطای ذاتی اولیه خط مستقیمی است که از صفر و حداکثر خروجی می  -چ

  .خطای ذاتی اولیه خواهد بود همان، خطا کردتنظیم  راخروجی نتوان اگر . مقادیر قابل تنظیم باشد
  5اندازه گیری در عوامل مؤثر، اختالالت و اثر رطوبتی بند  دستگاهمهم  اشکالحداکثر خطاهای مجاز و   -ح

  .کاربرد دارند
  . شوند فاصله مقیاسنزدیکترین باید نسبت به اشکال مهم حداکثر خطای مجاز و   -خ 
اگر برای اندازه گیری نیروی  شناور یک جسم نیمه غوطه ور از لودسلها یا یک وسیله توزین استفاده   -ر

ابزار   OIML R67مقررات اندازه شناسی برای لودسلها یا  R60 OIMLشود، باید با الزامات اندازه شناسی
فه های ارزیابی مناسب مطابقت داشته باشند تا به حداکثر توزین غیر خودکار با یک کالس و تعداد وق

  . خطاهای مجاز مورد نیاز وسیله دست یابند
بطور جداگانه آزمون  شوند، ممکن است حداکثر خطای مجاز کاهش یافته برای هر دستگاه به  وسایل اگر  -ز

2...1صورت 
3

2
2

2
1 ≤+++ ppp 1بکار رود کهp   این .  اجزاء حداکثر خطای مجاز ابزار به حساب می آیند...و

  .اجزاء به صورت توافقی بین سازنده و مرجع اندازه گیری میباشند

                                                 
1- hydrostatic pressure 

2 - buoyancy force 
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  حداکثر مقدار حداقل کمیت اندازه گیری شده   6-2
اما نباید از ) رجوع کنید دپیوست به (مقدار این کمیت باید توسط آزمون های ارزیابی نمونه تعیین شود

مایع با چگالی مول  2تکمی
3m

kg800  فراتر رود .  

  عوامل، اختالل و رطوبت اثرگذار     7
  گذار تاثیربرای عوامل کاری اسمی شرایط   7-1

گذار زیر، از حداکثر تاثیرعوامل  گستره هایباید طوری طراحی و ساخته شوند که هنگام آزمون در  دستگاهها
  .روندفراتر نخطاهای مجاز 

 ولتاژ نامی +10 %تا   – 15 %تغییرات ولتاژ تغذیه شبکه    -الف

 بـا وجـود ایـن     +co55تـا    -co25برای فضای داخـل و    +co40تا   -co10تغییرات دمای هوا     7-1-2
باید برای محـدوده   دستگاههامشخص شوند،  دستگاهای هوا ممکن است براساس کاربرد دیگر دم گستره های

  .مشخص شوند دستگاهروی حسب مورد ها نیز باید  گسترهد و نمعینی آزمون شو
  اختالالت     7-2

الکترونیکی باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند تا زمانی که در معرض اختالالت قرار می  دستگاههای
یک عالمت دیداری یا شنیداری همزمان با نشانگر آشکار شود و  اشکالاساسی رخ ندهد یا  اشکالد گیرن

  :اینگونه اختالالت عبارتند از  .اندازه گیری نیز فراهم شود
  کوتاه مدت توانکاهش   7-2-1
  الکتریکی 1رگباره های   7-2-2
  ، و تخلیه الکترواستاتیکی   7-2-3
  غناطیسیقابلیت الکترو م   7-2-4

ممکن است  الزاماتاین . تصحیح شود اشکالتا زمانی ادامه دارد که کاربرکاری انجام دهد یا  اشکال نشاندهی
  .بکار رود ی از دستگاهبخش یا هرو  مهم  اشکال برای هرجداگانه 

  .ارائه شده است 3- الف پیوستمیزان شدت اختالالت نیز در 
   .ارد باال به عهده سازنده استانتخاب استفاده از  یکی از مو -یادآوری

  رطوبت      7-3
هستند و  خالی و درزبندی شدهاصلی با فضاهای  وسایلاندازه گیری الکترونیکی که متشکل از  دستگاههای 

 )3-2پیوست الف(تعریف شده در مرطوب  چرخه ای گرمایدارند، باید مورد آزمون  بیرونیکاربرد  معموالً
  .قرار گیرند

                                                 
1 - bursts 
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رایط مرجع با ورودی های مشابه، قبل و بعد از آزمون نباید با قدر مطلق حداکثر خطای مجاز نشاندهی در ش
  . کمیت حداقل تفاوت زیادی داشته باشد

باید تحت آزمون های   بیرونیاندازه گیری الکترونیکی برای کاربردهای داخلی و  دستگاههایتمام  بعالوه،
  .قرار گیرند ،)3- 2الف وستپی(تعریف شده در حالت پایدار گرمای مرطوب 

و در شرایط  )رجوع شود 6-2-1-6به زیر بند (آزمون نشاندهی با ورودی مشابه در شرایط مرجع قبل و بعد از
 .خطای مجاز باقی بماند اکثرساعت باید در حد 48بعد از   2-2الف پیوستآزمون مشخص شده در 

  آزمون ها    7-4
چنین را گذرانده باشد،  الف پیوستآزمایش های مشخص شده در آزمون ها و  ،دستگاهاگر یک نمونه از 

  .داردمطابقت  3-7تا  1- 7بندهای  فرض می شود که با الزامات

  الزامات عملی      8
  1کاربرد متقلبانه    8-1

  . نباید اینگونه مورد استفاده قرار گیرند دستگاه
  مانمناسب بودن ساخت   8-2

و غیره برای خدمات تحت شرایط استفاده وند که تمامی کنترلها و نشانگرها ابزار باید به گونه ای ساخته ش
  . باشند عادی مناسب 

   تصدیق برایمناسب بودن    8-3
قرارداد و  تصدیقاین استاندارد را بتوان مورد  عملکردیباید به گونه ای ساخته شوند که الزامات  دستگاهها 

 با استفاده از ورودیدر محل اندازه گیری  ترل ترانسدیوسرهایو کن بررسیرا برای  ضوابطیبه ویژه بتوان 
  .مراجع استاندارد تعیین کرد های
 در که دستگاهوارد شده یا اندازه گیری شده توسط  داده هایکنترل بررسی و باید به منظور  ضوابطاین 

   .در نظر گرفته می شوند، انجام شودنتایج اندازه گیری 
  تنظیم صفر   8-4
با امکاناتی تجهیز شوند تا هنگامی که مبدل اندازه گیری جرم روی کمیت صفر است،  دستگاههاست ممکن ا 

 هنگامیا برقرار شد این شرایط ممکن است در هنگام خالی بودن مخزن . وسیله را بطور صحیح تنظیم کنند
   .شبیه سازی شوداندازه گیری از مخزن  ترانسدیوسر ایزوله کردن

  

                                                 
1 - Fraudulent use 
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  چاپ  وسایل و  نشانگرها   9
ممکن است چاپگرها و . که جرم ناخالص را نشان دهد دنداشته باش نشانگرحداقل باید یک  دستگاهها
  . باشند 6-9تا  1- 9 هایبندزیر و همه آنها باید مطابق . دیگر نیز قرار داده شده باشد نشانگرهای

  وضوح نمایش     9-1
نمایش های دیجیتالی باید در نقطه . دباش د با دوامچاپ بایغیر مبهم و  و باید واضح و چاپ نشاندهی ها

تغییر ثابت باشند وهمه ارقام باید در یک حالت نمایش عادی متمایل بوده و بتوان  آنها را با یک مجاورت 
  . ساده خواند

  یکاهای اندازه گیری    9-2
ممکن است با  قبض هات روی اسم یا عالم. یکای اندازه گیری باشند نمادیا  شامل نامتمام نمایش ها باید  

همه نمایش های جرمی باید جزو یکی از یکاهای . از قبل روی قبض چاپ شده باشدیا  شودچاپگر چاپ 
  . اندازه گیری زیر باشند

  یکا  نماد
g گرم  
kg  کیلوگرم  
t  تن  

                                                                                           
 میلی متر، لیتر، متر مکعب،: دما و چگالی جزو یکاهای اندازه گیری زیر است ارتفاع، نمایش های دیگر حجم،

  درجه سلسیوس مترمکعب،بر کیلوگرم متر،
  یکا  نماد

3m   متر مکعب 
L لیتر  
mm میلی متر  
m  متر  

3m
kg  کیلوگرم بر متر مکعب  

co  درجه سلسیوس  

  مقدار فاصله مقیاس   9-3
مثبت یا منفی یا صفر کامل یک عدد   nباشد که  n10×5یا  2یا  1مقدار تمام فاصله ها باید به صورت  

  . است
 نشانگرهاهمه . فاصله مقیاس جرم نباید بیشتر از قدر مطلق حداکثر خطای مجاز کمیت حداقل باشد  مقدار

 نشانگرهایفاصله مقیاس . باشندمطابق با این الزام نشان می دهند باید انتقال یا ذخیره جرم را که و چاپگرها 
 لف ممکن است با هم فرق داشته باشد، نمایشگرهای دیگر مانند دستگاه جمع زنی جرم ممکن استمخت

  . دارای مقدار فاصله مقیاس مختلف باشند
13 



  اعداد اعشاری    9-4
.  باید حداقل یک صفر قبل از عالمت اعشار باشدباشد، برای ارقام کمتر از یک اگر نشاندهی بصورت اعشاری 

   .باید توسط چاپگر با یک عدد اندازه گیری شده چاپ شود قبض های عالمت اعشار رو
  . یک یا چند صفر ثابت قرار گیردمی تواند برای اعداد بزرگتر از یک، سمت راست اعداد متغیر 

  اطالعات چاپ شده    9-5
  ، مثالًانجام کار باشدچاپ شده باید شامل اطالعات کافی برای تشخیص  قبضهر  
  نام سازنده -
  نام محصول -
  کمیت -
  تاریخ انجام کار -
  شماره سریال انجام کار -
  مشخصه مخزن -
  پارامترهای وارد شده توسط کاربر مربوط به کمیت -

 یاگر کمیت اندازه گیری شده تفاوت میان دو اندازه گیری باشد، هر دو اندازه گیری باید با شماره سریال
  .مشابه چاپ شوند

  زه گیری اندا نمایش شناسایی   6- 9
  کلیات   6-1- 9

   :مشخصات عمومی نمایشگرها موارد زیر را شامل می شود
  . ممکن است نمایشگر دور از مخزن در حال اندازه گیری باشد  - الف
هر مخزن بیش از یک نمایشگر مورد استفاده قرار  نصب شده بهاندازه گیری دستگاه ممکن است برای   -ب

  . گیرد
  . ازه گیری یک سری از مخازن ممکن است روی یک نمایشگر مشخص شده باشدنشاندهی تجهیزات اند  -پ
کمیتهای از  دما، چگالی، مانند جرم، حجم،: ممکن است نمایشگری بیش از یک کمیت را نشان دهد -ت

  سایر موارد،پیش تنظیم شده و
 ه مربـوط بـه  داد تصـحیح،  ضـرایب : انـدازه گیـری نشـان داده شـوند ماننـد      داده هـای ممکن است سایر  -ث

  و غیره ، پارامترهای مایع کالیبراسیون مخزن،
  . سیگنالهای خطا و هشدارنیز ممکن است نشان داده شوند  -ج
  . ممکن است بعضی از نشاندهی های اندازه گیری برای مبادالت تجاری مورد استفاده قرار نگیرند    -چ
   .چاپ شده تکرار شوند قبضممکن است نشاندهی ها روی یک   -ح
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  الزامات      6-2- 9
  :نشان دهی اندازه گیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت شناساییالزامات زیر برای 

یا به سهولت با انجام یک عمل ساده توسط اپراتور و  باید بطور ثابت مشخص شودنمایش جرم ناخالص   -الف
   .در دسترس باشد

  .ی مخزن قابل تشخیص استنمایش جرم ناخالص همیشه با طراحی ثابت برا  -ب
اگر هرجرم دیگری مشخص شود چه از پیش تنظیم شده و چه کلی، ایـن نمـایش هـا بایـد بـه وضـوح         -پ

  .مشخص باشند
  . مربوط به خود مشخص شوند یکاهایتوسط باید دیگر شده کمیتهای معین   -ت
   .تمامی سیگنالهای خطا و هشدار نیز باید مشخص شوند   -ث
  ای غیر تجاری  نیز باید مشخص شوند نشان دهی ه  -ج
اندازه گیری دیگر به ویژه پارامترهایی که بطور دستی وارد می شوند و نتایج و پارامتر  داده هایتمام  -چ

  .نیز باید مشخص شوند ، های محاسبه شده
نباشد تشریح واضح  نمادنشان دهی های باال باید بصورت عالئم و واژه های مناسب بکار روند؛ اگر معنای   -ح

  . عالئم یا بصورت یک پالک اسم است که به وسیله متصل شده  یا بصورت دستی صورت می گیرد
  . مانند نمایشگر ها برای بلیطهای چاپ شده مورد استفاده قرار می گیرند 8و  1موارد   -خ

  اندازه گیری داده های    10
   کلیات   10-1
داده های اندازه گیری، به منظور کسب نتایج نهایی اندازه گیری از  ترانسدیوسرهایعالوه بر ورودی متغیر از  

  . ذخیره شده،  استفاده می شود  تکمیلی داده های وارد شده  به صورت دستی و
که فشار هیدرواستاتیک را اندازه می گیرند، متشکل از جرم  دستگاهیبعنوان مثال وزن ناخالص مایع برای 

و جرم اندازه گیری شده مایع باالی مبدل منهای جرم بخار در  انسدیوسرترمحاسبه شده مایع زیر فشار 
  .فضای بخار، جرم سقف شناور و جرم رسوبهای ازاد کف و آب است

محاسبه جرم ناخالص مایع شامل جدول کالیبراسیون مخزن است که حجم مخزن را در ارتفاع های مختلف 
  . مشخص می کند

نیاز داریم و برای  ترانسدیوسرهااندازه گیری شود، به فاصله بین  سدیوسرتراناگر چگالی با استفاده از دو 
دما نیازمندیم تا بتوانیم چگالی مایع  ترانسدیوسرفشار به یک  ترانسدیوسراندازه گیری دمای میانگین بین دو 

  در سیستمهایی که شناوری یک جسم نیمه غوطه ور را اندازه می گیرند، نسبت . را دردمای مبنا بدست آوریم
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با استفاده از جدول کالیبراسیون مخزن بدست باید بین قطر جسم شناور و قطر مخزن برای کل ارتفاع جسم 
  .آید
  داده های اندازه گیری الزامات برای    10-2

اندازه  درستیمسئولیت سازنده این است که داده های اندازه گیری شده مورد نیاز، محاسبات مربوطه و 
مشخص . کاربرد دارده گیری این استاندارد فقط شرایط اجباری را که در نتایج انداز. گیری ها را تعیین کند

  . توضیحاتی درباره نحوه کسب نتایج ارائه می کنند ISO11223 مانند استانداردمدارک دیگر . کند می
  حفظ اطالعات اندازه گیری     10-2-1

،اطالعات ثابت مورد نیاز را باید در حافظه یک وسیله ذخیره کرد بطوریکه بتوان این برای تعیین جرم
 دستگاههایاز  هرگونه اطالعات متغیر. آنها را از دست ندادبه طور تصادفی نیز اطالعات را تصدیق کرد و 

باید برای نمایش قابل ساعت بعد ازقطع برق  24اندازه گیری و اطالعات ثابت در هنگام قطع برق باید حداقل 
  .باشند دسترس

  نمایش داده ها    10-2-2
پیش و مورد استفاده برای بدست آوردن جرم ناخالص باید  دستگاهبرای نمایش داده های ثابت موجود در 

زیر نمایش این اطالعات باید با . کار را می توان با نمایش ثابت یا موقت انجام داداین  .شود انجام بینی هایی
  .مطابقت داشته باشد 6-9بند 

  امنیت   10-2-3
. داده های ثابتی که برای بدست آوردن جرم استفاده می شوند، نباید تحت شرایط عادی استفاده، تغییر کنند

در مورد اطالعاتی که بطور کار این  .امنیتی مناسب محافظت شود سایلودسترسی به اطالعات باید توسط 
در این  .صدق نمی کندوارد می شود برای مثال کمیت از پیش تنظیم شده ، دستی برای اندازه گیری 

  .باید بکار رود 6-9بند  الزامات زیرصورت، 

   عالمت گذاری   11
ک اسمی ثابت دستگاهها در نزدیکی وسیله نشانگر عالمت اطالعات زیر باید بطور واضح و با دوام بر روی پال

  :گذاری شود
  .نام یا عالمت سازنده  11-1
  .)مدل شناسه( شناسه دستگاه  11-2
  .به سال و تاریخ ساخت وسایلشماره سریال   11-3
  .عالمت تصویب طرح  11-4
  .کالس دستگاهعالمت   11-5

  .)گرم، کیلوگرم یا تن حداکثر (حداکثر کمیت اندازه گیری شده  11-6 
    .حداقل کمیت اندازه گیری شده  11-7
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  )گرم، کیلوگرم یا تن.... حداقل (انتقال-
  )گرم، کیلوگرم یا تن.... حداقل( ورودی  -

  .فاصله مقیاس   11-8
    .گستره دما   11-9
  .چگالی گستره 11-10
   .عدد مرجع جدول کالیبراسیون و شناسایی مخزن  11-12
   ، واندازه گیری جرم نسبت به نقطه مبنای مخزن ترانسدیوسرهایوقعیت م 11-13
  . یا نشانگرهای آن مربوط باشد دستگاههرگونه نکته دیگری که به   11-14

اگر نمایشگر مقدار اندازه گیری بیش از یک مخزن نشان دهد، در این صورت بعضی از اطالعات باال ممکن است در   یادآوری
   .متفاوت باشند، از این رو این اطالعات باید برای هرمخزن به همراه مرجع مخزن مناسب مشخص شوندمخزنهای گوناگون 

  تصدیقعالمت و مهر    12
  تصدیقعالمت     12-1

الزامات به شرح . باید رعایت شود ها ضوابطیقالب یا برچسب  های روی درپوش تصدیق یبرای کاربرد عالمت
  :ذیل است 

  . ، به آسانی چسبیده شوددستگاه شناختیون تاثیر گذاری بر خواص  اندازه عالمت باید بد  -الف
  . در هنگام مصرف، مشخص باشد  یا پیاده کردن دستگاهعالمت باید بدون حرکت دادن و   -ب
  .خراب شود  دستگاهقرار دارد، باید در صورت جدا شدن عالمت از بر روی آن قسمتی که عالمت  -پ
 ه قدری کافی باشد که عالمتهای مورد استفاده توسط سرویس اندازه شناسی ملی اندازه فضا باید ب -ت

  . را در بر گیرد
  درزبندی    12-2

  .ارائه شود ضوابطیباید  دارندتعیین نتیجه اندازه گیری برای  یکه پارمترهای وسایلی درزبندیبرای  
  اندازه گیری الکترونیکی  دستگاهساخت  الزامات   13
  اتکلی    13-1

  .الزامات فنی و اندازه شناختی زیر مطابقت کنندباید به گونه ای ساخته شوند که با  دستگاهاین 
  گذار  تاثیرعوامل     1- 13-1

  . شده اند مشخص الف پیوستمربوط نیز در  آزمون روش های اجرایو  1-5زیر بند این عوامل در  
  اختالالت     2- 13-1

  . مشخص شده اند الف پیوستدر  مربوط آزمون های اجرای شو رو  5- 2 زیر بند در اختالالت
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  امکانات بررسی     2- 13
بکار می روند تا اختالالت مشخص شده در موجود در دستگاهها کلی زیر در مورد امکانات بررسی  الزامات 

است برای ممکن . روشهای مورد استفاده برای این کار به عهده سازنده است. را مشخص کنند 2-7بند زیر 
  . ، استفاده شودذکر شده انداین بخش  درعملکرد اندازه گیری از امکاناتی غیر ازآنهایی که  حفظ

   نوع    2-1- 13
نوع (غیر خودکار ) Iنوع ( تناوبیخودکار ) Pنوع(خودکار دائم : چند نوع است حسب مورد امکانات بررسی بر 

N(  
  ارزیابی امکانات بررسی    2-2- 13

  . صحیح این امکانات را تعیین کرد کارکرد می توان حضور و طرحتایید طی آزمایش  
  عالمت آشکارسازی   2-3- 13

بطور دیداری یا  شنیداریغیر فعال می شود یا یک نشانه  دستگاهاساسی آشکار شود، یا  اشکالاگر یک  
  . ود، ادامه خواهد داشتدهد یا خطا  و نقص تصحیح نشنخودکار رخ می دهد و تا زمانی که کاربر عملی انجام 

   مبدلبررسی    4- 13-2
های مورد نظر درست عمل  گسترهدر  مبدلطی هر مرحله اندازه گیری مثال مرحله انتقال؛ چک کنید که  

  . می کند و انتقال داده ها صحیح صورت می گیرد
  بررسی پردازشگر    5- 13-2

 ندشو بررسیداده ها باید بطورخودکار  کننده خیرهذ وسایل ی اندازه گیری، همه عملیاتدر ابتدا و انتهای  
درهنگام انتقال یا ذخیره یا . تصدیق شوندو داده ها را حفظ شده در حافظه دستورالعملهای  مقادیرتا درستی 

 .شود بررسیتجهیزات جنبی باید صحت تمام آنها  بهاز طریق واسط فرستادن داده ها 

  بررسی نمایش    2-6- 13
در این صورت دستگاه باید امکان آزمون نمایش ش نشانگر باعث بروز نشاندهی غلطی شود، نمای جزءاگر   

نمایش نشانگر را در دوحالت فعال و غیر فعال در مدت  اجزاء مربوطهمه داشته باشد که بر حسب درخواست 
  . کند بررسیزمان کافی  نشان می دهد تا کاربر فرصت داشته باشد آنها را 

  کمکی بررسی    7- 2- 13
و در صورت وجود چاپگر، موجود بودن کاغذ و باید بررسی شود کمکی و صحت انتقال داده ها وسیله حضور  

اگر نشانه  )به استثنای مدارهای محرک مکانیسم چاپ(.شوند بررسیالکترونیکی  باید کننده مدارهای کنترل 
  . مکی قرار داشته باشدممکن است روی ابزار کاین نشانه سمعی یا بصری یک خطا ارائه شود، 

  نصب الزامات    14
   ISO 11223-1  استاندارد می کنند،   فشار هیدرواستاتیک استفاده مبدل هایکه از دستگاههایی برای 
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نصب،   کلی زیر برای الزامات. انجام دادبا بهترین درستی مشخص می کند تا بتوان اندازه گیری را را الزامات 
  .اندازه گیری جرم مورد نیاز استدرستی کند که برای دستیابی به مواردی را ارائه  می 

  فشار هیدرو استاتیک   ترانسدیوسرهای    14-1
  :عبارتند از ترانسدیوسرهانصب این  الزامات 

مشخصی از نقطـه مبنـای    قائمکه فشار هیدرو استاتیک مایع را اندازه می گیرد، باید در فاصله  مبدلی   -الف
و هرگونـه عـدم قطعیـت     باشـد امکان پذیر باید اندازه گیری این فاصله . یون مخزن قرار گیردجدول کالیبراس

مربوط به اندازه گیری می تواند در محاسبه کمیت حداقل با استفاده از روش داده شده در پیوست ت در نظر 
   .گرفته می شود

در باید که فشار بخار را اندازه می گیرد  ترانسدیوسریاگر مخزن آزادانه  دریچه ای به فضا نداشته باشد،   -ب
عـدم  امکان پذیر بوده و هرگونه باید تا نقطه مبنا  مبدل قائماندازه گیری فاصله . شودباالی سطح مایع  نصب 

قطعیت مرتبط با اندازه گیری می تواند در محاسبه کمیت حداقل با استفاده از روش داده شده در پیوست ت 
  .در نظر گرفته شود

انحرافات ناشی از تاثیر کمترین در مکانهایی از مخزن نصب شوند که در معرض باید  ترانسدیوسرهاتمام    -پ
 .است درمورد ایـن تـاثیرات بکاررونـد   نیز ممکن  یتصحیح هایدر روش جایگزین دما و فشار مایع قرار گیرند، 

تـداخل امـواج   گرفته و در مقابل  باید باالی سطح نرمال رسوب و آب موجود در مخزن قرار ترانسدیوسرهااین 
  .از سایر وسایل محافظت شده باشند

. باید نزدیک مخزن یا روی آن قرار گیرند تا اثر نور آفتاب و باد به حـداقل برسـد   ترانسدیوسرهای همه    -ت
ل در برابر اختالف دما و فشار جو و تعدیل  یـا بـه حـداق    ترانسدیوسرهااین برای محافظت  ضوابطی به عبارتی

  .رساندن اثرات آنها باید فراهم شود
فشـار  از با هر وسیله ای آنها را نزدیک مخزن یا روی آن نصب شوند تا بتوان باید  ترانسدیوسرهای همه    -ث

فشار شناخته شده را بـه   گستره ایهیدرواستاتیک مخزن مجزا کرد و با استفاده از استانداردهای فشار، بتوان 
 . به کار برد وسرترانسدیدر  تصدیقمنظور 

موجود در انتهای مخـزن، فشـارهای هیدرواسـتاتیک را انـدازه      ترانسدیوسرکه با استفاده از  دستگاههایی -ح
الزامـات ردیـف الـف بـه جـای      بـاال مطابقـت داشـته باشـند، مـثال       الزامـات با در اصول گیری می کنند، باید 

  .وداعمال می ش مخزن درموجود  به عنصر حس کننده ترانسدیوسر
   مبدل نیروی شناور     14-2

توزین است که نیروی شناور روی  دستگاهاندازه گیری نیروی شناور شامل یک لودسل یا  ترانسدیوسرهای 
  .یک جسم نیمه غوطه ور را اندازه گیری می کند 

  :عبارت است از  ترانسدیوسرهاالزامات نصب این 
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از نقطه مبنای جدول کالیبراسیون مخزن قرار گیرد تـا انـدازه   باید در فاصله مشخصی جابجا شونده ها   -الف
را مـی  انـدازه گیـری هـا     مربوط بـه گیری این فاصله و ابعاد آن  نیز امکان پذیر باشد، و هرگونه عدم قطعیت 

  .مشابه با روش داده شده در پیوست ت در نظر گرفتدر محاسبات کمیت حداقل  توان
باید در نقطه ای از  ترانسدیوسرموجود درمایع،  جریانهای ا دی و جریانهایو دما، فشارمایع  اثراتبعلت    -ب

  .انحرافات قرار گیرد کمترینمخزن با 
باید در مقابل تاثیر بیش از حد بادهای متداول و نور خورشید که باعـث بـروز تغییراتـی در     ترانسدیوسر  -پ

  . اندازه گیری می شود، محافظت شود 
 تغییراتـی یا اغتشاشات مایع که باعث بروز  ی ا دی و جریانهااید در مقابل اثرات جریانهاب جابجا شونده ها -ت

  .محافظت شونددر اندازه گیری می شود، 
  . باید در باالی سطح نرمال رسوب و آب موجود در مخزن قرار گیردجابجا شونده ها  -ث
  .قرار گیرند وسایل یگر نباید در معرض تداخل امواج د جابجا شونده هاو  ترانسسدیوسر  -ج
در محل ، جرمهای استاندارد  را تصدیقد که بتوان به منظور نباید به گونه ای نصب شو ترانسدیوسرها    -چ

  .به کار برد 

   ختیکنترلهای اندازه شنا    15
  کلیات   15-1

  . می شود  بعدیتصدیق اولیه و  تصدیقاندازه گیری شامل تصویب نمونه،  دستگاههای ختیکنترل اندازه شنا
  تصویب نمونه     15-2
  مستندسازی   1- 15-2

شامل نقشه (اطالعات فنی کافی  همراهبه مرکز اندازه شناسی ملی جهت تصویب نمونه باید  دستگاهارائه یک 
. فراهم شود دستگاهو روش عملکرد  مانباشد تا درک کامل از ساخت) ها، مشخصات، عکسها و توضیحات

فراهم ندازه گیری موجود در حافظه، روشهای محاسبه و جزئیات امکانات بررسی نیز باید جزئیات داده های ا
  .شود

با ویژگی  زیر مجموعه های مونتاژ شدهاندازه گیری الکترونیکی باید شامل فهرستی از  دستگاهمستند سازی 
و اطالعات نرم ، نمودارها ترسیمیالکترونیکی آنها بصورت  وسایلهای ضروری مربوط به خود و توصیف 

  .که ساخت و عملکرد آنها را شرح می دهندباشد افزاری عمومی 

  نمونه  دستگاههای   2- 15-2
نمونه انجام شود که برای آزمون های آزمایشگاهی ارائه می شود و در  دستگاهبررسی باید حداقل روی یک  

  ود تا آزمایشات تحت شرایط کاری یک وسیله  باید در آن محل نصب ش صورت الزام مرکز اندازه شناسی ملی،
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  .روی آن انجام گیرد
  .آنها صورت گیرند وسایلروی  دستگاههاآزمون های آزمایشگاهی ممکن است  به جای  

  بررسی آزمایشگاهی      3- 15-2
ل اطمینان حاصآن با الزامات فنی  مطابقتارائه شده مورد بررسی قرار گیرد تا  اتوسیله باید همراه با مستند 

   .شود
  آزمون های آزمایشگاهی     4- 15-2

دستگاه آنها که تحت شرایط آزمایشگاهی آزمون می شوند باید با حداکثر خطاهای مجاز  وسایلیا  دستگاهها 
  .اشته باشندعملکرد مطابقت دواثرات رطوبتی و آزمون های  عوامل تاثیر گذار، اختالالت الزاماتاندازه گیری، 

از کمیت مشابهی  دستگاها استفاده از استاندارد مرجع مناسب انجام شوند که در آزمون ها ممکن است ب
  . کمیت مورد نظر را نشان می دهد گسترهاستفاده می کند که تمام 

  آزمون میدانی      5- 15-2
اولیه و بعدی برای  تصدیقآزمون شده تحت شرایط میدانی باید با حداکثر خطای مجاز برای  دستگاههای
 ب پیوست عملکردالزامات عملی و آزمون های   ،، الزامات فنی)2-6زیر بند (ای اندازه گیریسیستم ه

 را تامین کنند، مطابقتیا آزمون های آزمایشگاهی   3- ب پیوست اگر آزمون های .  مطابقت داشته باشند
  .اختیاری هستند 2-و ب 1-ب پیوست آزمون های موجود در 

متقاضی انتظار ارائه هرگونه مایع،  از می تواند نی، مرکز اندازه شناسی ملی به منظور انجام آزمون های میدا
واجد شرایط کارکنان یا هر وسیله ضروری دیگر و  تجهیزات  انتقال مایع، استاندارد انتقالی استاندارد مرجع،

  . مکان انجام این آزمون ها با توافق مرکز اندازه شناسی و متقاضی باشد . باشدرا داشته 
  اولیه  تصدیق    6- 15-2

 تصدیقمی شوند، باید با گواهی تایید، حداکثر خطاهای مجاز  آزموناولیه  تصدیقکه به منظور  دستگاههایی
مطابقت داشته   ب پیوست عملکردو آزمون های 2-1- 6 بند ، الزامات عملی)2- 6زیر بند (اولیه و بعدی

آزمون های موجود در  ،مطابقت را تامین کنندشگاهی یا آزمون های آزمای 3-ب پیوستآزمونهای  اگر. باشند
  .اختیاری هستند  2-و ب 1- ب پیوست

در صورت لزوم آزمون های میدانی مربوط به . است 15-2-5 بر حسب مورد مشابه به زیر بند  شرایط دیگر
  . اولیه ترکیب خواهد شد تصدیق و تصویب نمونه

  بازبینی بعدی     7- 15-2
   .در همان شرایط تصدیق اولیه انجام شودباید این بازبینی  
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  الف پیوست

)الزامی(  

  مشابه ها تحت شرایط آزمایشگاهی و بررسی عملکردآزمون های 
   کلیات  1-الف

 7-2،  7- 1بند های زیر گذار، اثر اختالالت و رطوبت که به ترتیب در  تاثیرتحت عوامل  عملکردآزمون های  
در اندازه گیری الکترونیکی  دستگاههایکه می شوند تا اطمینان حاصل شود  انجام مشخص شده اند، 7-3و 

  .نیز به صورت عادی کار می کنندکه احتمال دارد از کار عادی روی دهد از شرایط محیطی گستره ای 
باید به مدت یک دوره زمانی برابر یا بیشتر از زمان آماده شدن دستگاه که توسط سازنده مشخص  دستگاهها

  .در خالل هر آزمون منبع تغذیه باید روشن باشد. روشن بمانند شده،
که برای تغییرات دما و فشار بکار می رود، باید همانطور که در عمل استفاده می  جبران کنندههر وسیله 

  .شود، تنظیم شود
- 2-6نیز باید تحت شریط مرجع که در زیر بند  را تامین می کنداستاندارد مرجع  که طی آزمون ورودی 

  .نگهداشته شودمشخص شده است،  )ج(4
  ون های مربوط به عوامل اثر گذار آزم   1-1-الف

با کمیتهای مشابه  فاصله برابر 5آزمون در  3حداقل باید بین کمیتهای اندازه گیری حداقل و حداکثر 
تحت شرایط ابتدا تحت شرایط مرجع و سپس  آزمونهااین توصیه می شود . انجام شود ،افزاینده و کاهنده

  .انجام شوند 1- 7مشخص شده در زیر بند عوامل تاثیر گذار  جدی
ثابت نزدیک به شرایط مرجع  یدر مقدارباید همه عوامل دیگر  گذار ارزیابی می شود،تاثیرعامل  اثرزمانی که 

ده و درکمیت صفر و در شرایط مرجع روی صفر تنظیم شباید نشانه نیز  .))ج( 6- 2-6زیر بند (نگهداری شوند
اگر بتوان صفر را تنظیم کرد، هرگونه انحراف از آن که بعلت . دوباره تنظیم شودنباید  آزمونهاطی انجام 

تصحیح شود تا بتوان به به ترتیب نیز باید  آزمونباید ثبت شده و نشانه های کمیت  است، آزمونشرایط 
  . هیچ گونه تصحیحی انجام داد نباید نتوان صفر را تنظیم کرد، اگر. نتیجه اندازه گیری دست یافت

در هرکمیت و هر شرایطی باید محاسبه شده و با حداکثر خطاهای مجاز  مونآز سهخطاهای مربوط به 
الکترونیکی متفاوت تحت کاربردهای مختلف داخلی  وسایلاگر  )رجوع شود 2- 2- 6به زیر بند (.مقایسه شود

 1-7به زیر بند (الزام شده آزمون شوندر مجزا در شرایط هر کدام ازآنها باید بطو ،گیرندمی قرار  بیرونیو 
- 6به زیر بند (مجاز مربوط به تکرار پذیری اختالفدر هر کمیتی باید با  آزمونخطاهای این سه  ).رجوع شود

   . شوند بررسی و کنترلتغییر میان نشانگرها نیز باید در مقابل اختالف مجاز . مقایسه شوند )رجوع شود 4- 2
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  )رجوع شود 4- 2-6یر بند به ز(

  مربوط به اختالالت  ونهایآزم   2-1-الف
یا مجهز و  هستندامکانات بررسی  در مواقعی که دستگاهها مجهز به دستگاههااین آزمونها باید در مورد تمام 

مشابه ابتدا باید در شرایط مرجع و بدون هیچ  کمیتآزمونهای یک . انجام شوند به این امکانات نیستند،
فقط یک اختالل در یک . انجام شوند 2-7تاللی، و سپس با کاربرد اختالالت مشخص شده در زیر بند اخ

مورد  اشکال عمدهمیان نتایج آزمونها با اختالل یا بدون آن باید محاسبه شده و با  اختالف. زمان باید بکار رود
 .مقایسه قرار گیرد، تمام نشانگرها نیز باید کنترل شوند

  ات رطوبتاثرمربوط به مونهای آز  3-1-الف
با کمیتهای مشابه افزاینده برابر  فاصله 5آزمون در  3حالت پایدار، باید حداقل آزمون گرمای مرطوب در برای 

و در گرمای مرطوب  مرطوبقبل و بعد از اعمال گرمای  ))ج(6- 2-6زیر بند (و در شرایط مرجع و کاهنده، 
  .مشخص شده انجام شود

دوباره تنظیم باید درکمیت صفر و در شرایط مرجع روی صفر تنظیم شده و طی انجام آزمونها  باید نشاندهی 
آزمون است، باید ثبت شده و  اگر بتوان صفر را تنظیم کرد، هرگونه انحراف از آن که بعلت شرایط. شود

گیری دست تصحیح شود تا بتوان به نتیجه اندازه باید بر حسب آن آزمون نیز  های های کمیت نشاندهی
     .انجام شوداگرنتوان صفر را تنظیم کرد، نباید هیچ گونه تصحیحی . یافت 

آزمون در هر کمیتی و در هر شرایطی باید محاسبه شده و با حداکثر خطاهای  سه خطاهای مربوط به این
اختالف مجاز  تکرار پذیری نتایج این سه آزمون نیز باید با. )رجوع شود 2-2- 6به زیر بند (مجاز مقایسه شود

به (در شرایط مرجع برای آزمونهای گرمای مرطوب چرخه ای، . )رجوع شود 4- 2-6به زیر بند (مقایسه شود
قبل و بعد از اعمال گرمای مرطوب حداقل سه آزمون با یک کمیت مشابه باید ) ج رجوع شود 6- 2-6زیر بند 

 باید محاسبه و با تغییر مجازمرطوب  یگرما دمیان نتایج بدست آمده قبل و بعد از کاربر اختالف. انجام شود
گرمای  صفر باید مشابه آزمونهای هرگونه انحراف در نشاندهی. ایسه شودمق )رجوع کنید 3-7به زیر بند (

  . باشد ، حالت پایدارمرطوب
  آزمون برای عوامل تاثیرگذار  روش اجرای   2-الف

، تجهیزات تحت ونمورد آزمدستگاه . ستروش ها به شرح زیر ااطالعات بیشتر برای انجام این 
  . شده اند یدهنام EUT(1(ونآزم
  2ایستاآزمون دمای    1- 2-الف

  آزمون روش اجرایخالصه 

                                                 
1 - Equipment Under Test 

2 - static temperature test 
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 2هوای آزاد به مدت در  ،1- 7مشخص شده در بند ثابت داخل گستره ی هادمامعرض این تجهیزات باید در 
 1- 1-پیوست الف به ترتیب زیر و مطابقات باید تجهیز .ساعت بعد از ثابت شدن دمای تجهیزات قرار گیرند

  :آزمون شوند
 بعد از آماده سازی  co20در  -الف       

 یا دماهای دیگر co55یا  co40 :مثال رایدر دمای باالتر مشخص شده ب   -ب       

 یا دماهای دیگر co10 ،co20 :مثال راینتر مشخص شده بدر دمای پایی   -پ       

  بعد از آماده سازی co20دوباره در دمای   -ت       
و میزان ل بین دماهای آزمون نباید بیش از یک درجه سلسیوس بر دقیقه سرعت تغییر دما طی دوره انتقا

  . باشدگرم بر متر مکعب  20بیش از نباید وبت محیط آزمون رط
  :حداکثر تغییرات مجاز

نتایج آزمون نیز با حداکثر خطاهای مجاز . عملکردها باید همانطور که طراحی شده اند صورت گیرند ی همه
  .مطابقت داشته باشند 

  :منابع
IEC 60068-2-1 (1990), IEC 60068-2-2 (1974) and IEC60068-3-1 (1974) 

 
  ، حالت پایداررطوبگرمای م آزمون   2- 2-الف

  :آزمون روش اجرایخالصه 
،  85% نسبی و رطوبت )ب(1-7مشخص شده در بند باالی ساعت باید در معرض دمای  48تجهیزات بمدت 

  .تقطیر بر روی تجهیزات روی ندهدجابجایی این تجهیزات باید به گونه ای باشد که . قرار گیرند
  .آزمون شوند 3- 1-باید طبق پیوست الفتجهیزات 

  :حداکثر تغییرات مجاز
مطابق با حداکثر خطاهای باید همه عملکردها باید بر اساس طراحی شان صورت گیرند و نتایج آزمون نیز 

  .مجاز باشند
  :منابع

IEC 60068-2-3 (1969), IEC 60068-2-28 (1990) and IEC 60068-2-56 (1988). 
 

  )تقطیر(، چرخه ای گرمای مرطوب آزمون    3- 2-الف
  : آزمون روش اجرایخالصه 

قرار  )ب(1-7و دمای باالی مشخص شده در بند  co25تجهیزات باید در معرض تغییرات متناوب دما بین
. اشدب 93%و در فازهای باال  95% بیش از رطوبت نسبی طی تغییرات دما و فازهای دمایی پایین باید. گیرند

  :از ساعته عبارتست 24 چرخه. صورت گیرد تقطیرطی افزایش دما در تجهیزات توصیه می شود 
24  



   ساعت 3افزایش دما طی   -الف
   ساعت بعد از آغاز چرخه دما باید باال باشد 12تا  -ب
طـی   دقیقه اول باید به گونه باشد که 90کاهش در آهنگ ، داده می شودساعت دما کاهش  6تا  3بین   -پ
   .ساعت به مقدار کمتر برسد 3
   .ساعته دما باید پایین باشد  24تا اتمام چرخه   -ت

در حدود و بازیابی بعد از چرخه باید به گونه ای باشد که همه قسمتهای تجهیزات از چرخه قبل  مدت زمان
co3  باید انجام شود چرخهدمای نهایی باشند دو .  

  .آزمون شوند 3-1- مطابق پیوست الف تجهیزات باید
  :حداکثر تغییرات مجاز

نتایج آزمون نیز باید با حداکثر خطاهای . همه ی عملکردها باید همانطور که طراحی شده اند صورت گیرند
  .مجاز مطابقت داشته باشد

  :مراجع
IEC 60068-2-30 (1980) and IEC 60068-2-28 (1990). 

  ACنتواآزمون تغییرات    4- 2-الف
  :آزمون روش اجرایخالصه 

تحت شرایط محیطی ثابت  1-7مشخص شده در زیر بند  ACبرق تجهیزات باید در معرض تغییرات منبع 
  :آزمون شوند 1- 1- به ترتیب زیر و مطابق پیوست الفقرار گیرند و 

   در ولتا ژ نامی-الف
   ولتاژ نامی 110% یدر حد باال  -ب
   یولتاژ نام 85 % در حد پایین  -پ

  .مشخص شده است دستگاهولتاژ نامی ولتاژی است که روی 
  :حداکثر تغییرات مجاز

نتایج آزمون نیز باید با حداکثر خطاهای . همه ی عملکردها باید همانطور که طراحی شده اند صورت گیرند
  .مجاز مطابقت داشته باشد

  :منابع
IEC 61000-4-11 (1994). 

  اختالالتآزمون مربوط به  روش اجرای   3-الف
  کوتاه مدت  توانآزمون کاهش   1-3-الف

  : آزمون روش اجرایخالصه 
  آزمون قرار گیرند، و  تواندر معرض کاهش های کوتاه مدت  ، ACمنبع برق تجهیزات باید با کاهش ولتاژ 
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 ACمنبع برق تحت شرایط محیطی ثابت انجام گرفته و از یک مولد مناسب برای کاهش دامنه ولتاژ باید 
هر آزمون باید با یک وقفه زمانی . نیز قبل از اتصال به تجهیزات باید تنظیم شودآزمون مولد . استفاده شود

آزمون  و با کاهش به شرح زیر 2- 1-باید مطابق با پیوست الفتجهیزات . بار تکرار شود 10ثانیه،  10بمدت 
 :شوند 

  ، میلی ثانیه 10تا  8کاهش در  100%  -الف
 میلی ثانیه 20تا  16در  کاهش 50%   -ب

  : حداکثر تغییرات مجاز
واکنش نشان  توان روی می دهد،کاهش کوتاه مدت که در نتیجه اصلی  اشکالدر برابر یک  دستگاهاگر 

  .بیشتر شودنباید از میزان قدر مطلق حداکثر خطای مجاز کمیت حداقل  اشکالندهد، سپس آن 
   الکتریکی رگبارهآزمون     2-3-الف

 آزمونروش اجرای  خالصه
آزمونها باید تحت شرایط .ولتاژ قرار گیرند ضربه هایالکتریکی از  رگباره هایتجهیزات باید در معرض 
  .محیطی ثابت انجام گیرند

. اهمی داشته باشد و قبل از اتصال به تجهیزات تنظیم شود 50خروجی گذرا باید امپدانسولتاژهای  مولد
هر . باید بکار رود 2درجه ولتاژ با طول موج نمایی  ضربه هایمثبت از  تصادفی منفی و رگباره 10حداقل 
و  ms 15 زمان رگباره هامدت . باشد  ns  50و مدت نیم دامنه ns5دارای یک زمان خیز  رگباره هاکدام از 
  .خواهد بود ms 300دوره آن

  :شوندآزمون مقادیر قله دامنه های زیر و با  2-1- مطابق پیوست الفتجهیزات باید 
   ، و یک کیلو ولت برای خطوط منبع تغذیه -الف
  ؛ کیلو ولت برای مدارهای کنترل ورودی و خروجی و خطوط ارتباطی5/0   -ب
   KHz5 ±20%ایمپالس هایاز  تکراربا یک فرکانس  

  :حداکثر تغییرات مجاز
نباید از  اشکالندهد، آن  واکنش نشاندر پی رگباره الکتریکی اصلی رخ داده  اشکالدر برابر یک  دستگاهاگر 

  .مطلق حداکثر خطای مجاز کمیت حداقل بیشتر شودمقدار 
   آزمون تخلیه الکترواستاتیکی   3-3الف

  :آزمون روش اجرایخالصه 
  .تجهیزات باید تحت شرایط محیطی ثابت؛ درمعرض  تخلیه های الکترواستاتیکی قرار گیرند 

با اتصال این خازن مناسب شارژ شود و سپس  DCز منبع ولتاژ باید با استفاده اپیکو فاراد  150یک خازن 
اپراتور به آنها معموالً به سطح هایی که اهم  330دیگر با یک مقاومت ترمینال یک ترمینال به زمین و اتصال 

  باید صورت گیرد ، وقفه زمانی میان تخلیه  تخلیه  10حداقل  . طریق تجهیزات تخلیه شود  دسترسی دارد، از
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تجهیزاتی که به ترمینال زمین مجهز نیستند باید روی صفحه زمین . ثانیه باشد 10 باید حداقل توالیهای م
امکان  تا حداتصال زمین به خازن نیز باید . بیرون بیایدتجهیزات از اطراف متر  1/0حداقل  قرار گیرند که

رد ، الکترود باید در تماس با تجهیزات در حالت تخلیه تماسی که باید در سطوح رسانا انجام گی. کوتاه باشد
  .بوده و تخلیه نیز توسط کلید تخلیه مولد بکار بیافتد

گیرد، الکترود باید به سمت تجهیزات حرکت کرده و  هوا که در سطوح عایق صورت میدر در حالت تخلیه 
  .  تخلیه نیز توسط جرقه صورت گیرد

  : حداکثر تغییرات مجاز
 اشکالواکنش نشان ندهد، آن است تخلیه الکتروستاتیکی  در نتیجهاصلی  اشکال در برابر یک دستگاهاگر 

  .مطلق حداکثر خطای مجاز کمیت حداقل بیشتر شود مقدارنباید از 
IEC 61000-4-2 (1995). 

  آزمون قابلیت الکترو مغناطیسی    4-3-الف
  :آزمون روش اجرایخالصه 

شدت میدان نیز با . تابش الکترومغناطیسی قرار گیرند تجهیزات باید تحت شرایط محیطی ثابت در معرض
  :شود استفاده از روشهای زیر تولید می

و در بعضـی  مگـا هرتـز    30زیـر  (خط نواری در فرکانسهای پایین برای تجهیزات کوچک به کار میـرود  -لف 
  ،)مگا هرتز 150حاالت زیر 

 ، یای تجهیزات بزرگتر استفاده می شودو برا) مگا هرتز 30زیر (در فرکانسهای پایین بلندسیم    -ب

 . متری تجهیزات قرار می گیرد یکآنتن دوقطبی یا آنتن با قطبیت مداری در فرکانسهای باال در   -پ
میدان . ایجاد شوددر میدان شدت میدان مشخص شده باید پیش از آزمون واقعی و بدون حضور تجهیزات 

اگر آنتی با قطبیت مدور .شود  جاروفرکانس نیز باید به آرامی  ترهگسنیز باید در دو قطبیت قائم تولید شود و 
  . برای تولید میدان الکترو مغناطیسی استفاده شود،  نیازی به تغییر مکان آنتن نیست

تداخل حفاظت شده انجام می گیرد تا مطابق با قوانین بین المللی مانع  فظهزمانی که آزمون در یک مح
خنثی  1حفاظ ضد انعکاس مانند وسایلیتاثیر انعکاس تابش از محافظ باید با  رادیویی شود، فرکانس های

  . شود
یک ، موج سینوسی 80%دامنه، ولت بر متر 3در شدت میدان  2- 1-پیوست الفتجهیزات باید مطابق 

 .آزمون شوندمگا هرتز  1000تا مگا هرتز  26فرکانسی  گستره بر روی کیلوهرتز
  :حداکثر تغییرات مجاز

، واکنش نشان است اصلی که در نتیجه قابلیت اکترومغناطیسی رخ داده اشکالدر برابر یک دستگاه اگر 
  .مطلق حداکثر خطای مجاز کمیت حداقل بیشتر شود مقدارنباید از  اشکالندهد، آن 

   IEC 61000-4-3 (1995)                                                                                            :منبع 

                                                 
1 - Anechoic 

٢٧ 



 ب پیوست

  )الزامی(

  تحت شرایط  میدان عملکردآزمونهای 
  کمیتهای انتقال   1-ب

، که به مخزن وارد مـی شـود یـا از آن خـارج مـی شـود      توسط انتقال یک کمیت معادل برابر حداقل کمیتی 
درستی مورد نیاز انـدازه   گیرد،کمیتی که توسط استانداردهای مرجع یا استاندارد آزمون صورت می 3حداقل 

تصـدیق  مثال ممکن است مایع به منظور توزین روی باسکول . )الف رجوع شود 6-2-6به بند (شود گیری می
تـوزین   دسـتگاه در مقابل  شده به مخازن وسایل نقلیه منتقل شده باشد یا از طریق جریان سنج جرم که قبالً

نیز باید در صـورت لـزوم    مطابق  پیوست پ هوا  ی دروراصالحیه های شنا. کالیبره شده، منتقل شود تصدیق
  .در نظر گرفته شوند

گـذار را  تاثیرعوامل  اثرشوند تا  کوتاه انجام میتا حد امکان آزمونها تحت شرایط ثابت و طی یک دوره زمانی 
جـزو حـداکثر   در سیستمهای اندازه گیری به منظور بازبینی اولیه و بعدی، همه نتایج باید . به حداقل برسانند

  . باشند 2-6خطاهای مجاز موجود در بند 
 کمیتهای موجود در مخزن 2-ب

کمیت مایع موجود در مخزن از کمترین مقدار با مقـدار انـدازه    نشاندهیآزمون باید توسط مقایسه  3حداقل 
  .گیری شده توسط استاندارد مرجع یا استانداردهای دیگر انجام شود

همراه آزمونهای انتقالی و با اندازه گیری کمیتهـای گونـاگون موجـود در مخـزن و     این آزمونها را می توان به 
در سیستمهای اندازه گیری به منظور بازبینی های اولیه و بعدی همه نتـایج  . همزمان با انتقال مایع انجام داد
  .باشند 2-6بند  مشخص شده در باید جزو حداکثر خطاهای مجاز

  قیمغیر مست کردآزمونهای عمل  3-ب
گوناگون ممکن است بطور مجزا آزمون شوند که در این صورت باعث کـاهش حـداکثر خطاهـای     دستگاههای

 . مجاز هر وسیله میشوند

  جدول کالیبراسیون مخزن   1-3-ب
         مورد استفاده قرار میگیرد باید به نمایش گذاشته شود و  در دستگاهاطالعات کالیبراسیون مخزن که 

کمیتهای مورد نظر . ادفی نیز باید در مورد جدول کالیبراسیون رسمی آن مخزن صورت بگیردبررسی های تص
  . باشدکالیبراسیون کمیت ثبت شده در جدول  ± 1/0%باید بین

  اندازه گیری  ترانسدیوسرهای   2-3-ب
  قرار داده دستگاهکه در فواصل مناسبی از  اطمینان حاصل شودباید بررسی شود تا  ترانسدیوسرهاموقعیت  
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و ورودی های شناخته شده باید از طریق جرمهای  ایزوله شدهمخزن  از ترانسدیوسر هااین . شده اند 
باید با جرم محاسبه  نشان داده شده توسط دستگاهجرم . استاندارد یا فشارسنجهای استاندارد اعمال شوند

ون جاذبه، چگالی، و جداول مخزن در شده ای چ مقایسه شود و عوامل شناخته ترانسدیوسرشده در ورودی 
  .وسیله قرار داده شده اند

 2- 6وسایل، خطای جرم مشخص شده نباید بیش از حداکثر خطاهای مجاز بند دستگاهها یا برای آزمون 
  .باشد
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 پیوست پ

)اطالعاتی(  

1شناوری هوانیروی صحیح ت  

ی جرم، ممکن است نیـاز بـه تبـدیل وزن مـایع مشـخص شـده در       اندازه گیر دستگاههایطی کالیبره کردن 
 m=fwشناور بـودن هـوا طبـق معادلـه      نیروی اندازه گیری به جرم باشد، که در این صورت تصحیح  دستگاه

توسـط معادلـه زیـر     f ضـریب . وزن مشخص شـده اسـت    wتصحیح و  ضریب fجرم،  mصورت می گیرد که 
  :بدست می آید

                                                                                            




 −






 −= ρ

ρ
ρ

ρ v

p

af 1/1    
  :که در آن 

aρ چگالی هوا در هنگام کالیبره کردن  

pρ چگالی وزنهای استاندارد   

vρ  جابجا شده  هنگامی که مخزن پر استچگالی گاز یا بخار  

ρ چگالی مایع   

  vρ=0 .در یک مخزن محصور شده هیچ بخاری جابجا نمیشود   یادآوری

، مقادیر قراردادی انتخاب شده " مقادیر قراردادی نتیجه توزین در هوا" OIMLR 33استاندارد مطابق با 
  :عبارتند ازیکی برای هوا و وزنهای استاندارد اعداد ثابت فیز

3m
kg2/1=aρ  درco20  

3m
kg8000 =pρ  درco20  

مقادیر ضرایب تصحیح در شرایط  1جدول . aρ=vρو در توزین مخازن باز گاز جابجا شده، هوا خواهد بود 
   .شده انداستاندارد برای توزین مخازن باز ارائه 

  شناوری هوانیروی  جدول یک    تصحیح 
  )کیلوگرم بر متر مکعب( چگالی تولید   ضریب

2 002/1  8/522-1/501  

1 002/1  5/546-9/522  

                                                 
1- AIR BUOYANCY CORRECTION 
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  ادامه # 1جدول 
  )کیلوگرم بر متر مکعب(چگالی تولید  ضریب

0 002/1  5/572-6/546  

9 001/1  1/601-6/572  

8 001/1  6/632-2/601  

7 001/1  7/667-7/632  

6 001/1  9/706-8/667  

5 001/1  0/751-0/707  

4 001/1  0/801-1/751  

3 001/1  2/858-1/801  

2 001/1  1/924-3/858  

1 001/1  0/1001-2/924  

0 001/1  9/1091-1/1001  

9 000/1  0/1201-0/1092  

8 000/1  3/1334-1/1201  

7 000/1  9/1500-4/1334  

6 000/1  2/1715-0/1501  

5 000/1  9/2000-3/1715  
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ت پیوست  

)اطالعاتی(  

 محاسبه کمیت حداقل
ی مکن است حداکثر خطـا آن م کمتر ازکمیت مایع اندازه گیری شده که : تعریف کمیت حداقل عبارتست از

  .دآزمونهای ارزیابی نمونه تعیین شوو باید توسط  مجاز بیشتر شود
فشــار  ترانسدیوســرهای مجهــز بــهدهــد کــه  را نشــان مــینمونــه سیســتم انــدازه گیــری جرمــی  1 شــکل

مخزن واقع شده و نقطـه ای را ارائـه    کفمبنایی است که در  مجهز به صفحهمخزن نیز . هیدرواستاتیک است
کمیت مایع که در حداکثر خطاهـای مجـاز انـدازه    . انجام می شودآن  ازکند که اندازه گیریهای سطح مایع می

تحلیل زیـر  . شود بخشهای گوناگون سیستم اندازه گیری محدود می مرتبط باشود، با عدم قطعیت  گیری می
در حـداکثر   1شـکل  چگونگی محاسبه کمیت حداقل را نشان میدهد که بر حسب سیستم مشخص شـده در  

کمیتهـای بـاالتر و پـایین تـر از     یعنـی  محاسبات کمیت کلی مایع مخزن . شود ی مجاز اندازه گیری میخطا
 ترانسدیوسـرهای دیگـر مخـازن و    آرایش هایمحاسبات دیگر در . را شامل می شود اندازه گیری ترانسدیوسر

  . اندازه گیری دیگر کاربرد دارند

  
MG    وزن ناخالص  
HP   1ع حسگر فشار ارتفاp باالی صفحه مبنا  
HG   ارتفاع مایع باالی صفحه مبنا  

AEP    در قائمسطح مقطع مخزن  استوانه ای HP 

AEG  در  قائممخزن استوانه ای  مساحت سطح مقطعHG  
PH

ρ   چگالی مایع زیرP1 
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P1, P2, P3  فشار در حسگرها  
Mheel   جرم محصول زیر فشار P1 
Mhead  جرم محصول باالی فشار P1   

 
∆MG, ∆HP, ∆AEP, etc.  عدم قطعیت اندازه گیریMG  و غیره  

  .یعتی جرم مایع باال و پایین حسگر است پایینو  االجرم ناخالص مجموع جرم ب
  )1     (                                                                          headheelG MMM +=                    

بر هم افزوده مـی  عدم قطعیت نسبی جرم ناخالص برحسب عدم قطعیتهای جرمهای باال و پایین ارائه شده و 
   . تصادفی است در حالیکه عدم قطعیت در جرم پایین نظامند استشوند زیرا عدم قطعیت دو جرم باال

              )2 (                                                                  
G

head

G

heeel

G

G

M
M

M
M

M
M ∆

+
∆

=
∆      

  .سایر عدم قطعیتهای نسبی از آزمونهای تصویب نمونه بدست می آیند

P

P

H

H

EG

EG
P

P
A

A
ρ

ρ∆∆∆ ,,
1

1                    

نسـبت بـه صـفحه مبنـا      محصـول و سـطح   1Pتوان برحسب ارتفاع حسگر فشار  باال و پایین را می جرمهای 
( )GH ناخالص  جرمو( )GM کردبیان.  

)3      (                                                                         G
G

P
heel MH

HM ×=   

)4         (                                                              G
G

P
head MH

HM ×




 −= 1                    

  .بیان کرد ،HG و   HP،باال و پایین  جرم ناخالص را نیز برحسب جرمتوان  می رابطه هابا استفاده ازاین 

   )5     (                                                                          heel
P

G
G MH

HM ×=        

 )6(                                                                         head

G

P
G M

H
HM ×






 −

=
1

1                    

ناخـالص و برحسـب    جـرم را بـرای عـدم قطعیـت نسـبی      2 هرابطـ مـی تـوان    6و  5 رابطه هایبا استفاده از 
PHارتفاع  ، GH   .بازنویسی کرد  

  
  

 )7                   (
head

head

G

P

heel

heel

G

P

G

G
M

M
H

H
M

M
H

H
M

M ∆×




 −÷∆×=∆ 1                    
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  :پایین را می توان از رابطه زیر بدست آوردجرم 
 )8                                                                             (

PHEPPheel AHM ρ××=          

  :عدم قطعیت نسبی جرم پایین از رابطه زیر بدست می آید
  
  

                 )9(  

                                                             
   :کرداز رابطه زیر محاسبه  جرم باال را می توان

                )10                                                                      (  
  :عدم قطعیت نسبی جرم باال از روابط زیر دست می آید

  
                )11(  

  
 مـی  HP  ، HG ناخالص بر حسـب جرم عدم قطعیت نسبی  مقداربرای 11و 9و7 رابطه هاییج با ترکیب نتا

  .توان عبارتی را بدست آورد
  

               )12                                              (  
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  یا 

              )13(                                                
  

را که معادل کمیت حداقل است محاسـبه کـرد، بنـابراین عـدم       HGمی توان مقدار   13 رابطهاز  با استفاده
  . ناخالص کمیت حداقل برابر حداکثر خطای مجاز است جرمقطعیت نسبی 
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  ث  پیوست

)اطالعاتی(  

  نمودارهای نشاندهنده اصول اندازه گیری متداول
  اندازه گیری فشار هیدرو استاتیک    1-ث
  .روی مخزن واقع شده است  ترانسدیوسر    1- 1-ث

  
  .مبدل از مخزن خارج شده است     2- 1-ث
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  یاندازه گیری نیروی شناور   2-ث  
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ICS: 17 

  37:  صفحه  

  


