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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 مراکت  و  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجشوسایل    واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجشوسایل    واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

 که پیش نویس آن در  "نقییهوسایل گیر  سوخت گاز  فشرده برا  اندازهاا سیست "استاندارد 

رده است و در دویست و بیست و افتمین اجالس کمیته میی استاندارد کمیسیون اا  مربوطه تهیه و تدوین 

 3، اینک به استناد بند یک ماده  قرار گرفته استمورد تصویب  13/99/23اا مور  رناسی، اوزان و مقیاساندازه

نوان ، به ع1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات 

 . استاندارد میی ایران منتشر می رود

،  ، عیوم و خدمات برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت،  استاندارداا ارائه رود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
 

OIML R139:2007, Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicle 
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 نقلیهوسايل  گیري سوخت گازي فشرده برايسیستم هاي اندازه

 کاربرد دامنه هدف و  2

گیر  اندازهاا  سیست رناختی و اد امات فنی کاربرد  اندازه اا تعیین ویژگیاستاندارد این ادف از تدوین 

بارد. می اا  بعد تصویب نوع، تصدیق اودیه و تصدیق نقییه، از دحانوسایل برا    فشرده سوخت گاز

 گیر  را تامین زهتصویب اج ا  تشکیل دانده سیست  اندااد امات مورد نیاز جهت این استاندارد  امچنین

در  ودی ،گیرندقرار نمیاستاندارد این  دامنه کاربرد در گاز مایع گیر اا  اندازه . سیست سسنجه و غیره نمایدمی

 گیرد.سیادی در حادت مایع است قرار می عنوان که به OIML R 117 دامنه کاربرد

 نقییه موتور ، وسایل مجدد  گیر سوختبرا  ر اینجا گیر  مطرح رده داندازهاا  در کل، ادف سیست 

 دیگر   ردااکاربامچنین کنند. ه از گاز طبیعی فشرده استفاده میاا  کوچک و اواپیمااایی است کقایق

نقییه وسایل اا در دیگر رح رده است. استفاده از این سوختمطدر این استاندارد اا  گاز  فشرده نی  سوخت

 .استپییر امکانمانند قطار نی  

رده تعریف  1-1-3 بند که در ااییسنجهگیر  منطبق با اا  اندازهدر تمامی سیست  استاندارددر اصل، این 

 ا کارکرداا  آنها، کاربرد دارند.اا یسنجهگیر   ، اع  از اندازهمستمرسسنجش  است

 

 الزامیمراجع   1

 .  اا ارجاع داده رده استبه آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 . اا  بعد  آن اا مورد نظر استمواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاست، ا

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 سرما A آزمون-: آزمون اا1-9قسمت  -آزمون اا  محیطی ،  1393-9-1استاندارد میی ایران رماره  1-2

گرما   B آزمون-آزمون اا  9-9قسمت -آزمون اا  محیطی، 1393-9-9استاندارد میی ایران رماره  1-1

 خشک

 :Db آزمون -اا : آزمون 39-9قسمت  -آزمون اا  محیطی ، 1393-9-39استاندارد میی ایران رماره  1-1

  ساعتی 19+  19گرما  مرطوب، چرخه ا  سچرخه 

ررایط بهره بردار   -تجهی ات اندازه گیر  و کنترل فرآیند صنعتی،  13991-9استاندارد میی ایران رماره  1-4

 : توان9قسمت  –

رورها  آزمون : 9-2قسمت - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-2-9استاندارد میی ایران رماره  1-5

 ستاتیکادکترو تخییۀ آزمون مصونیت در برابر -گیر  و اندازه
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: رورها  آزمون 3-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-2-3استاندارد میی ایران رماره  1-6

 آزمون مصونیت در برابر میدان ادکترومغناطیسی فرکانس رادیوئی تابشی - و اندازه گیر 

: رورها  2-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-2-2د میی ایران رماره استاندار 1-8

 آزمون مصونیت در برابر پادسها  ادکتریکی تندگیر/رگباره -آزمون و اندازه گیر  

: رورها  3-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-2-3استاندارد میی ایران رماره  1-7

 آزمون مصونیت در برابر فراتاخت -گیر  آزمون و اندازه 

: رورها  آزمون 6-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-2-6استاندارد میی ایران رماره  1-3

 مصونیت در برابر اختالل اا  ادایتی، ادقا رده به وسییه میدانها  فرکانس رادیویی - و اندازه گیر 

: رورها  11-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-2-11استاندارد میی ایران رماره  1-21

 آزمون مصونیت در برابر افت اا  ودتاژ، وقفه اا  کوتاه و تغییرات ودتاژ - آزمون و اندازه گیر 

: استاندارداا  9-6قسمت  -(EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی،  3969-6-9استاندارد میی ایران رماره  1-22

 مصونیت برا  محیط اا  صنعتی-گروه

 مفاای  پایه و عمومی و اصطالحات مربوط -واژه نامه اندازه رناسی ،2393استاندارد میی ایران رماره  1-21
2-12 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms 

(VIM), 2007 

2-13 International vocabulary of terms in legal metrology (VIML). OIML, Paris, 2000 

2-14 International Document OIML D 7: The evaluation of flow standards and facilities used for 

testing water meters, OIML, Paris, 1984 

2-15 International Recommendation OIML R 137-1: Gas Meters. Part 1: Requirements, OIML, 

Paris, 2006 

2-16 IEC 60068-2-64 (1993-05), with Corrigendum 1(1993-10) Environmental testing – Part 2: 

Test methods, Test Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance 

2-17 IEC 60068-3-1 (1974-01) with Supplement 1 (1978-01) Environmental testing, Part 3: 

Background information, section 1:  Cold and dry heat tests 

2-18 IEC/TR  61000-2-1  (1990-05)  Electromagnetic  compatibility  (EMC)  -  Part  2: 

Environment  -  Section  1:  Description  of  the  environment  -  Electromagnetic environment 

for low-frequency  conducted disturbances and signaling in public power supply systems 

2-19 IEC 61000-2-2 (2002-03) Elect romagnet ic  compat ib i l i t y  (EMC) -  Par t  2 -2: 

Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in 

public low-voltage power supply systems 

2-20 IEC 61000-4-1(2006-10) Electromagnetic compatibility (EMC), Part 4-1: Testing and 

measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series 

 

 تعاريفاصطالحات و   1

، اصتطالحات و  2393در این استاندارد عالوه بر اطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد میتی ایتران رتماره    

 رود:تعاریف زیر نی  به کار می

 .در نظر گرفته رود استاندارداین واژه اا و اصطالحات باید بخشی از این  -1يادآوري
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 دیدگاه کاربرد  طبقه بند  رده است.واژه اا و اصطالحات زیر از   -1يادآوري

 گیري و اجزاي آنسیستم اندازه  1-2

 2سنجه 1-2-2

ررایط تحت  است که گیر اندازه 9ترانسدیوسراز  ش مقدار گاز عبور و نمای ثبتگیر ، دستگاای برا  اندازه

 .کندعبور می سنجش
تطبیق یا تصحیح  و یک  وسایلسدر صورت وجود رامل  3محاسبه کننده، یک ترانسدیوسررامل یک  کمینه سنجهیک  -يادآوري

 است. نشاندای  وسییه

 اندازه گیري ترانسديوسر 1-2-1

 محاسبه کنندهکند که به اایی تبدیل مید به سیگنالورگیر  میاندازهگاز  را که  رارشکه  سنجهقسمتی از 

 است مستقل بارد یا از منبع تغییه خارجی استفاده کند. د. این وسییه مجازقال داده می روانت

 .است رارشکمیت یا  حسگرگیر  دارا  اندازه ترانسدیوسر، استاندارداز دحان ااداف این  -يادآوري

 محاسبه کننده 1-2-1

 سنجه يمحاسبه کننده 1-2-1-2

مرتبط گیر  اا  اندازهدستگاه، احتمات، از ساا  وترانسدیوسراا  خروجی را از که سیگنال سنجهقسمتی از 

ده قرار گیرند در ه مورد استفاک داد و در صورتیکه مناسب بارند، آنها را تا زمانیکند و انتقال میدریافت می

 کند.حافظه ذخیره می

 عملیاتی يمحاسبه کننده 1-2-1-1

 اا  دستگاهو احتمات از  سنجه کنندهمحاسبه اا  خروجی دیجیتادی را از قسمت اختیار  که سیگنال

قرار  نشاندای  وسییهو در اختیار  اایی پردازش کردهکند و آنها را به صورت دادهگیر  مرتبط دریافت میاندازه

 داد.می

 ند یا یک بخش واحد را تشکیلجداگانه بار ج ءعمییاتی ممکن است دو   محاسبه کنندهو  سنجه  محاسبه کننده -يادآوري

از به جدا کردن دو نوع استفاده خوااد رد، مگر اینکه نی محاسبه کننده  اژهدر مورد ار دو نوع آن از و استاندارددر این  داند که

 بارد. محاسبه کننده

 نشاندهی يوسیله 1-2-4

 گیر  را نشان می داد.که پیوسته نتایج اندازه سنجهقسمتی از 

 .نیست نشاندای  یک وسییه ،کندمقدار  را ارائه می گیر که در پایان اندازه  چاپگر  وسییه -يادآوري

 4جانبی يوسیله 1-2-5

گیر  نقش دارند. یا نمایش نتایج اندازه ، انتقالداد که مستقیما در ایجادین وسییه وظایف خاصی را انجام میا

 جانبی عبارتند از:وسایل  ترینعمده

                                                 
1- Meter 
2 - Transducer 

3 - Calculator 

4 - Ancillary device 
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 ؛تنظی  صفر  وسییه -

 ؛تکرار نشاندای  وسییه -

 ؛چاپ  وسییه -

 ؛حافظه  وسییه -

 ؛قیمت نشاندای  وسییه -

 جمع زنی؛نشاندای   وسییه -

 ؛پیش تنظی   وسییه -

 .1سیف سرویس  وسییه -

 رناسیاندازه تابع کنترل  ،گیر  یا مقررات کشور بق کاربرد آن در سیست  اندازهممکن است مطا جانبی  وسییهیک  -يادآوري

 قانونی بارد یا نبارد.
 1تکمیلی يیلهوس 1-2-6

 در گیر  یا به منظور تسهیلاندازه اطمینان از صحتبرا  که  جانبی  وسییهغیر از ه ، با بخش یا وسییه

 د.گیر  تاثیر بگیارند به ار نحو  بر اندازهبتوا گیر  نیاز است تااندازهعمییات 

 اصیی عبارتند از: تکمییی وسایل

 فییتر؛ -

 به کار رفته در نقطه انتقال؛  وسییه -

 ؛ضد چرخش  وسییه -

 ؛یا مسیراا  فرعی انشعابات -

 .و درکل تمامی دوده کشی گاز ااریراا، ریینگ  -

 سیستم اندازه گیري 1-2-8

 است.تشکیل رده  اضافه رده وسایل دیگرجانبی و  وسایلو تمامی  هسنجخود سیستمی که از

 نقلیهوسايل سیستم هاي اندازه گیري سوخت گازي فشرده براي  1-2-7

نقییه موتور  با سوخت گاز  فشرده در نظر گرفته رده  وسایلگیر  مجدد گیر  که برا  سوختسیست  اندازه

 نامیده خوااد رد. «گیر سیست  اندازه»ی دستگاااز این پس چنین که  ،است

 پیش تنظیم يوسیله 1-2-3

گاز را در  رارش خودکارطور هو ب را دادهگیر  رود خاب کمیتی را که قرار است اندازهانتاجازه ا  که وسییه

 کند.متوقف می ،گیر  مقدار تعیین ردهپایان اندازه

 .کمیت پیش تنظی  ممکن است جرم یا قیمتی بارد که پرداخت خوااد رد -يادآوري

 

                                                 
1- Self-service device 

2 - Additional 
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 تنظیم يوسیله 1-2-21

که در حادت کیی  رودموجب میمنحنی خطا را  جابجایی، که تنها رودگنجانده می سنجه  است که در اوسییه

 داد.خطااا  مجاز قرار می بیشترین  با خود آن مواز  است، با این تصور که خطااا را در محدوده

 گیري مرتبطاندازه هايدستگاه 1-2-22

و د که ج بارگیر  مقادیر خاصی میاندازه جهتکه تصحیح،   یا وسییه محاسبه کنندهمتصل به  دستگاه

 با یک دیدگاه تصحیح امراه استند. روند واا  گاز محسوب میویژگی

 تصحیح يوسیله 1-2-21

یا و/ نر  رارشرده است تا با در نظر گرفتن  گنجانده سنجهوصل رده است یا در  سنجها  است که به وسییه

اا  کادیبراسیون ، دما، فشار و غیره  و منحنیگرانرو گیر  خوااد رد سیژگی گاز  که اندازهبا در نظر گرفتن و

 جرم را تصحیح کند. خودکاراز پیش ایجاد رده، به طور 

 انتقال ينقطه 1-2-21

 رود.تعریف می ،یابدکه در زمانی که گاز انتقال میا  نقطه

 2گیري سلف سرويسهاي اندازهسیستم 1-1

 چیدمان سلف سرويس 1-1-2

گیر  از یک سیست  اندازهادف به دست آوردن گاز جهت خرید،  مشتر  با اد تادامکان میکه  یچیدمان

 استفاده کند.

 سلف سرويس يوسیله 1-1-1

گیر  در رود یک یا چند سیست  اندازهچیدمان سیف سرویس است و موجب می خاصی که قسمتی از  وسییه

 این چیدمان سیف سرویس کار کند.
  در یک گیرکه سیست  اندازهطور ه. بجبار  استا بارد کهی میعناصر و اج ای سیف سرویس رامل تمام  وسییه -يادآوري

 کند.چیدمان سیف سرویس عمل می

 به آن تشکیل یافته است. متصلگیر  اا  اندازهسیف سرویس و سیست   این چیدمان از یک وسییه

 حالت سرويس حضوري 1-1-1

 کند.و مجوز انتقال را کنترل می حضور داردکه فرورنده  باردمی سیف سرویس یک چیدمانحادت عمییاتی 
 گیرد.ک کند انجام میرا تر قبل از اینکه مشتر  محل، در حادت حضور  تسویه حساب معامیه -2يادآوري

معامیه صورت تیویحی درخصو  مقدار هیح یا بطور صرهکه طرفین معامیه توافق خود را برود معامیه زمانی تسویه می -1يادآوري

 و غیره بارد. سفارش تحویل، امضا  کارت اعتبار ، امضا  نقد اند. این کار ممکن است بصورت پرداخت وجهبیان کرده

  سبرا  مثال: یک کارمند در ایستگاه پمپ بن ین یا راننده یا نمایندگان آنها بارد رانطرفین معامیه ممکن است خود -1يادآوري

 میون .کا

 یابد.رد پایان میا  که معامیه تسویه گیر  در دحظهضور  عمییات اندازهدر حادت سرویس ح -4يادآوري 

 

                                                 
1-Self-service arrangement  
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 حالت سرويس غیر حضوري 1-1-4

بر  مجوز انتقالچیدمان کنترل سیف سرویس برا   ،در آنکه بارد میچینش سیف سرویس یک حادت عمییاتی 

 .است اساس عمیکرد مشتر 

 .گیر  استاطالعات مرتبط با عمییات اندازه پایان ثبت ،گیر س غیر حضور  پایان عمییات اندازهدر حادت سروی -يادآوري

 2پیش پرداخت 1-1-5

قبل از آغاز  ،گاز   ازمقدار  مستی م پرداخت ا ینهکه نوعی پرداخت در حادت سرویس حضور  یا غیرحضور  

 انتقال است.عمییات 

 1پس پرداخت حضوري 1-1-6

ودی باید  .بعد از انتقال است ،نوعی پرداخت در حادت سرویس حضور  که مستی م پرداخت مقدار انتقال یافته

 کند.تحویل را ترک می مکانقبل از زمانی بارد که مشتر  

 پس پرداخت غیر حضوري )يا پرداخت تاخیري( 1-1-8

ستحویل داده رده  بعد از  انتقال یافته ا ینه مقدارباید که است نوعی پرداخت در حادت سرویس غیر حضور  

که ادبته  ،رودیه تسویه نمیمعامکند زمانی که مشتر  محل را ترک می ،تقال پرداخت رود ودی در این حادتنا

 این کار به دنبال توافق ضمنی با فرورنده صورت می پییرد.

 گیريمجوز سیستم اندازه 1-1-7

 داد.مناسب برا  آغاز انتقال قرار می ررایطیگیر  را در عمییاتی که سیست  اندازه

 ندازه شناختیاهاي ويژگی 1-1

 اولیه نشاندهی 1-1-2

 قانونی است. رناسیاندازهکنترل  حتمقدار  که سنمایش داده می رود، چاپ یا یاددارت می رود  ت
 ثانویه یاد می رود. نشاندایعنوان  نشاندای اودیه بهغیر از  اا نشاندای -يادآوري

 گیريخطاي مطلق اندازه 1-1-1

 است. دهگیر  منها  مقدار واقعی سمعمول  اندازهنتیجه اندازه

 خطاي نسبی 1-1-1

 رود.ده تقسی  میگیر  به مقدار واقعی سمعمول  اندازهخطا  مطیق اندازه

 خطاهاي مجاز بیشینه 1-1-4

 .میی استانداردمجاز برا  یک خطا در  مقدار بیشینه
کیی  یا خطااا  مطیق بیان  حادتس ، با توجه به مورد، با عنوان خطااا  نسبیخطااا  مجاز بیشینه، در این استاندارد -2يادآوري

 روند.می

                                                 
1- Pre-payment 

2- Atteded post-payment 
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به   جهمقایسه کمیت سمثال تفاوت بین نتی راملاا در متن حاضر به منظور ساده نویسی، برخی مشخصات و ویژگی -1يادآوري

خطا  مجاز است. در این حادت، مشخص  بیشینه  و نتایج به دست آمده در ررایط مرجع  با دست آمده در برخی ررایط خا

 خطا  مجاز نسبی است، که کاربرد دارد. بیشینهخطا  مجاز مطیق مرتبط با  بیشینهاست که 
 گیرييک سیستم اندازه در گیري شدهکمیت اندازه کمینه 1-1-5

 .باردقابل قبول  یرناختاندازهاز دحان برا  سیست  گیر  اندازهکه این  ،گیر برا  اندازه کمترین جرم گاز
 رود.انتقال یاد می کمینهرم با عنوان این کوچکترین ج -يادآوري

 انحراف جرمی معین کمینه 1-1-6

 گیر  است.گیر  رده از یک سیست  اندازهازهکمیت اند کمینهخطا  مجاز برا   بیشینهمقدار مطیق 

 2دوام 1-1-8

   استفادهدر طی دوره ،از دحان ادکترونیکیاا  عمیکرد  آن ویژگی حفظ جهتگیر  قابییت سیست  اندازه

 .باردمی

 پذيريتکرارخطاي  1-1-7

 اا  مکررگیر ، در اندازهگیر  رگترین و کوچکترین نتایج اندازهبین ب اختالف ،این استاندارداز دحان ااداف 

 .گیردمشابه انجام می یت، که تحت ررایطیک کم

 1خطاي داخلی 1-1-3

 .گیر  که تحت ررایط مرجع تعیین رده استخطا  سیست  اندازه

 خطاي داخلی اولیه 1-1-21

 اا  عمیکرد  تعیین رده است.گیر  که قبل از تمامی آزمونخطا  داخیی یک سیست  اندازه

3اشتباه 1-1-22
 

 .گیر و خطا  داخیی یک سیست  اندازه نمایش داده ردهاختالف بین خطا  

 معنی دار اشتباه 1-1-21

 :باردمی که ب رگتر از بیشترین این دو مقدار یارتباامقدار عبارت است از برا  یک جرم، 

 ؛گیر  ردهگیر  و جرم اندازهرین خطا  مجاز برا  سیست  اندازهبیشت مقداریک دا   -

 .انحراف جرمی معین کمینه -

 جرم است. ارتباه معنی داراز دحان پرداخت ا ینه، قیمت مطابق با 
 برا  قیمت واحد مجاز نیست. ارتباایایچ  -يادآوري

 نیستند: دار معنی موارد زیر ج و ارتبااات

 ؛آن یکنترد امکاناتگیر  یا در اندازه دستگاهانبه در خود ج ناری از عیل مستقل ام مان و دو ارتبااات -

                                                 
1-Durability 

2- Intrinsic error  
3- Fault  
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تفسیر، یاددارت یا قابل  ،گیر که به عنوان نتیجه اندازه ا  در نشاندایتغییرات دحظه ناری ازارتبااات گیرا  -

 انتقال نیستند؛

 کنند.گیر  اراره میبر غیرممکن بودن انجام ار اندازهی که ارتبااات -

 آزمون ها و شرايط آزمون 1-4

 گذارتاثیر کمیت 1-4-2

 تاثیر گیر نشاندای در سیست  اندازهگیر  رده یا ودی بر مقدار اندازه ،گیر  نیستهکمیتی که تابع انداز

 گیارد.می

 تاثیرگذار عامل 1-4-1

 استانداردسیست  اندازه گیر  است که در این  نامیعمیکرد    محدوده  در کمیت تاثیرگیار که دارا  مقدار

 تعیین رده است.

 2اختالل 1-4-1

 .استگیر  معین در سیست  اندازه نامیییاتی دارا  مقدار  خارج از ررایط عم کمیت تاثیرگیار  که
 .باردتعیین نشده  نامیررایط عمیکرد   تاثیرگیاردر صورتی یک اختالل است که برا  آن کمیت  تاثیرگیارکمیت  -يادآوري

 نامیشرايط عملکردي  1-4-4

 در  که کندرناختی تعیین میاندازهررایط تحت  گیارراا  تاثیکمیتا  را برا  محدودهررایط استفاده، 

 گیرد.خطااا  مجاز قرار می بیشینه  حوزه

 شرايط مرجع 1-4-5

، ثابت گیر معتبر بین نتایج اندازه  ن مقایسهبرا  تضمیکه  گیار،ریثعوامل تا برا ا  از مقادیر معین مجموعه

 .باردمی

 آزمون عملکرد 1-4-6

(EUT) تحت آزمون تجهی اتجهت تعیین اینکه آیا آزمونی 
 قادر به انجام وظایف خود است یا نه. 2

 1آزمون پايداري 1-4-8

  اا  عمیکرد  خود را در طول دورهتواند ویژگیگیر  مییا سیست  اندازه سنجهکه آیا اینآزمونی برا  تایید 

 استفاده حفظ کند یا نه.

 4مخزن 1-4-7

گاز    قسمتی از سیست  ذخیره اند وبه یکدیگر اضافه رده که ا  از مخازن آزمونمجموعه ن آزمون یا مخ

گیر  مجدد در سیست  اا  سوخت اا در سطوح فشار متفاوت از ا ،داند. این بخشبخشی را تشکیل می چند

 د.کنکار می رجوع رود  2-2-3 بند سبه ترتیبیکنترل   وسییهاستفاده از با یا 

                                                 
1- Disturbance  
2- Equipment Under Test  

3- Endurance 
4- Bank  
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 .رودانجام می گیرا 1اا نر  رارش ایجادبا استفاده از  آزمون -يادآوري

 ترتیبیکنترل  يوسیله 1-4-3

گیر  یه ممکن است در یک سیست  اندازهد. این وسیدا  را میدیگر به مخ ناجازه انتقال از یک ا  که وسییه

 گیر  مجدد بارد.ی از ایستگاه سوختبخشگنجانده رود یا 

 يا الکتريکیتجهیزات برقی  1-5

 الکترونیکی يوسیله 1-5-2

به معموت  ادکترونیکیوسایل داند. عمل بخصوصی را انجام می کهاا  ادکترونیکی زیر مجموعه راملا  وسییه

 .دگیرقرار  آزمونمورد  مستقلبه طور  دنتوانروند و میمیساخته  صورت واحداا  جداگانه

گیر  بارند، اا  اندازهگیر  کامل یا بخشی از سیست اا  اندازهبات، ممکن است سیست تعریف  ادکترونیکی، باوسایل  -يادآوري

 اند.ذکر رده 3-1-3تا  1-1-3 بنداا  ویژه موارد  که دره ب

 الکترونیکی ي زير مجموعه 1-5-1

مربوط به خود را  تشخیص قابل که یک تابعکی اا  ادکترونیکارگیر  مودفهبا بهادکتریکی   یک وسییهاز  بخشی

 داراست.

 یکیونالکتر ءجز 1-5-1

 کند.استفاده می خالاا، گازاا یا نی  رسانا، در اایا حفره ااادکترون رسانشاز که  فی یکی ماایتکوچکترین 

 کننده کنترل امکانات 1-5-4

کند و آنها را می را تعییندار عنیم ارتباااترده است که  گنجاندهگیر  که در یک سیست  اندازه امکاناتی

 کند.برطرف می
جهی ات این است که تمامی اطالعات انتقال یافته سو فقط آن اطالعات  کامال توسط تبررسی  ،انتقال  ادف وسییه -يادآوري

 اند.دریافت کننده، دریافت رده

 خودکارکنترل  امکانات 1-5-5

 کار می کنند. که بدون دخادت کاربر یکنترد امکانات

 (P دائمی)نوع خودکارکنترل  امکانات 1-5-6

 کنند.عمل می ،گیر در طول کل عمییات اندازهکه  خودکار یدکنتر امکانات

 (Iمتناوب )نوع  خودکارکنترل  امکانات 1-5-8

 کنند.یک بار کار می کمینهگیر  آغاز یا در پایان عمییات اندازه که در خودکارکنترل  امکاناتآن دسته از 

 منبع تغذيه يوسیله 1-5-7

 کند.استفاده می DCیا  ACکند، که از چندین منبع نرژ  برقی مورد نیاز را فراا  می  که ااوسییه

 

 

                                                 
1 - Transient 
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 الزامات عمومی  4

 گیرياجزاي تشکیل دهنده سیستم اندازه 4-2

 دارا : کمینهگیر  گیر  نیست. یک سیست  اندازهدازهیک سیست  ان ،به خود  خود سنجهیک 

 ؛سنجهیک  -

 ؛انتقال محلیک  -

 ،گیاردبتاثیر  رناختیاندازهبر عمیکرداا  تواند میاا  خاصی است که کشی گاز است که دارا  ویژگیو دوده -

 و باید در نظر گرفته رود.

 رجوع رود . 9-2 بند بهس جانبی و اضافی بارد وسایلگیر  باید دارا  سیست  اندازه

مشترکی سفییتر  اج ا دارا   ،ا  در نظر گرفته روندگیر  جداگانهاندازهاا  برا  عمییات سنجهاگر چندین 

 داد.میگیر  را تشکیل ک سیست  اندازهی ،مشترک اج ا امراه با  سنجه. ار استندو غیره   محاسبه کننده

 بارد. سنجهگیر  فقط باید دارا  یک یک سیست  اندازه

 وسايل جانبی و تکمیلی 4-1

 جانبید، یا ممکن است تجهی ات نبار سنجهیا  محاسبه کنندهی از ممکن است بخشجانبی  وسایل 4-1-2

 سبرا  مثال . ندمتصل رده ا محاسبه کنندهکه از طریق رابط به ند بار

ممکن است برخی از این  استانداردی اختیار  استند. با این وجود، این جانبوسایل این  ،عدهعنوان یک قابه 

بین ادمییی ممکن است برخی از مقررات کشور  یا  ،عالوههکند، یا برخی دیگر را ممنوع کند. برا اجبار  وسایل 

 گیر  اجبار  کند.استفاده از این سیست  اا  اندازهرا در رابطه با وسایل این 

 یا از دحان کاربرد در مقررات میی و  ،استانداردجانبی از دحان کاربرد در این  وسایلزمانی که  4-1-1

روند و تابع کنترل استند و باید گیر  در نظر گرفته میتینفک سیست  اندازه ءج  ،روندی اجبار  میادمییبین

 را تامین کنند. استانداردررایط موجود در این 

بر عمیکرد صحیح سیست  وسایل جانبی تابع کنترل نبارند، باید تایید رود که این وسایل وقتی که  4-1-1

آن  رناختیاندازهویژه اینکه، سیست  باید امیشه درست عمل کند و کارکرداا  هد. بگیارنمیگیر  تاثیر اندازه

 ، تحت تاثیر قرار بگیرند.اندمتصل نشدهاستند یا زمانی که  متصل جانبینباید زمانی که تجهی ات 

 جهت ،آن توضیحات را مشااده کندبر بتواند به راحتی رباید دارا  توضیحی بارند که کاوسایل عالوه، این هب

ا  گیر  قابل مشااده، نتایج اندازهوسایلداد که این اند و این زمانی رو  میاینکه نشان داد آنها کنترل نشده

اا و توضیحاتی باید رو  ار نسخه چاپی وجود دارته بارند و در داند. چنین نورتهرا به کاربر نشان می

 دسترس مشتر  بارند.

 نباید عمیکرد  ،خوااند رد تبثگیر  فرعی که احتمات در سیست  اندازهوسایل ر اساس تعریف، ب 4-1-4

 گیر  را مختل کنند.تجهی ات اندازه رناختیاندازه
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 حوزه عملکرد 4-1

 اا  زیر مشخصرود و با ویژگیگیر  توسط سازنده تعیین میعمیکرد یک سیست  اندازهحوزه  4-1-2

 رود:می

 گیر  رده؛کمیت اندازه کمینه -

 ، محدود رده است؛ Qmax،  نر  رارش بیشینه، و  Qmin، نر  رارش کمینها  که با محدوده گیر هانداز -

 ؛ Pstگیر ، فشار گاز در مخ ن گاز ایستگاه سوخت بیشینه -

 ؛ Pvکند، ا  که از سوخت گاز  استفاده مینقییه  سریع وسییه گیر سوخت درفشار  بیشینه -

 ؛ Pminفشار گاز،  کمینهدر حادت بحرانی،  -

 ؛ رودگیر  میاا  گازاایی که اندازهیت و ویژگیدر صورت مناسب بودن، ماا -

 ؛ Tmaxدما  گاز،  بیشینه -

 ؛ Tminدما  گاز،  کمینه -

 . مراجعه کنید 9-ادف بند بهمحیطی س رده -

 .باردمیگیر  ندازها در زمانگیر  اندازه ترانسدیوسر امان دما دمااا  گاز  کمینهو  بیشینه

وسییه مطابق با گیر  متفاوت بارد، به ررطی که ار سیست  اندازهوسایل  با توجه بهممکن است  محیطی رده

توان از آن در سیف سرویس که میوسایل موضوع در برخی  ویژه اینهخود مورد استفاده قرار گیرد. ب محیطی رده

 برد، مفید است.ر  به کار گیسیست  اندازهوسایل دیگر  از تفاوت  مدما

 Kg n19×3 یا Kg n19×1، Kg n19×9 گیر  بایدگیر  رده یک سیست  اندازهکمیت اندازه کمینه 4-1-1

 منفی یا صفر است.، یک عدد کیی مثبت n، که در اینجا ردبا

ج  در موارد خا ، هب گیر  بارد.اندازه  ررایط استفاده از سیست  گیر  رده باید حائکمیت اندازه کمینه

 استفاده رود. کمینهگیر  نباید برا  اندازه گیر  مقادیر و کمیت اایی کمتر از این سیست  اندازه

کمیت  کمینهبارد، بیشتر نمی Kg/min 39 آن از نر  رارش بیشینهگیر  که در آن دسته از سیست  اا  اندازه

 .بیشتر بارد Kg 9 گیر  رده آن نباید ازاندازه

است،  Kg/min 39و کمتر از  Kg/min 39از  آن بیشتر نر  رارشگیر  که در آن دسته از سیست  اا  اندازه

 بیشتر بارد. Kg 3گیر  رده نباید از کمیت اندازه کمینه

-کمیت اندازه کمینهاستند،  Kg/min 39بیشتر از  نر  رارشگیر  که دارا  اا  اندازهآن دسته از سیست 

 .بیشتر بارد Kg 19گیر  رده آن نباید از 

مورد اخیر باید طور  طراحی رود  .گیر  را دارته باردگیر  باید ررایط سیست  اندازهاندازه  گستره 4-1-1

 اا.وقفه طولگیر  یا در ج  در آغاز و انتها  اندازههرد، ببا بیشینهو  کمینهبین  نر  رارشکه 

 نر  رارش کمینهکمتر از  نر  رارشباید مانع از انتقال  رارشمورد استفاده، سیست  کنترل  طبیعیدر ررایط 

گیر  اریک از اندازه  گیر  باید در محدودهگیر  یک سیست  اندازهاندازه  گیر  بارد. محدودهسیست  اندازه

 بارد.ا ج این ا
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 بارد. 19 کمینه، باید نر  رارش کمینهو  نر  رارش بیشینهنسبت بین 

اایی که دارا  ویژگیکار رود بهگیر  گاز  بصورت اختصاصی برا  اندازهگیر  باید یک سیست  اندازه 4-1-4

ید در گیر  بافعادیت سیست  اندازه  . زمینهباردمیدر گوااینامه تایید نوع  معین رده در راخه مورد فعادیت

 بارد. سنجهویژه هآن، ب  دانده گیر  اریک از اج ا  تشکیلاا  اندازهحوزه

 هادهینشان 4-4

گیر  رده را نشان که جرم گاز اندازه ،بارند نشاندایگیر  باید دارا  یک وسییه اا  اندازهسیست  4-4-2

 داد.

نشاندای ثانویه سکه جنبه اطالعی دارد  با ممکن است اجازه داد که نشاندای جرم  صالحمرجع ذ با این وجود، 

انرژ  یا کمیت اا  دیگر تکمیل رود، به ررطی که این نشاندای اطالعاتی با توجه به مقدار واقعی واضح حج ، 

ه حادت تبدیل که برا  تبدیل از حادت جرم ب عاملعالوه در این حادت، هو غیر مبه  بارد و گمراه کننده نبارد. ب

گیر  نشان داده رود. در زمان تبدیل فقط اندازهباید در صفحه جیویی سیست  رود نشاندای ثانویه به کار می

 ست.مجاز ا کردن خطا  گرد

 باید ررایط زیر را اعمال کند: صالحمرجع ذ قیمت بارد،  نشاندای  اگر سیست  مجه  به وسییه

 جرم استند؛دای اا  قیمت واحد و قیمتی که پرداخت خوااد رد، فقط مربوط به نشان -

 روند.زمان نمایش جرم، نشان داده می دراین نشاندای اا فقط  -

 باید در کنار این نشاندای بیاید.بیان رود. نماد یا نام واحد  Kgباید فقط به  جرم 4-4-1

کشور اجازه داده بارد، حج  و دیگر کمیت اا باید در  ختیرنااندازه صالحمرجع ذ درصورت امکان، اگر 

 رود. گیر  نشان دادهاحداا  اندازهو

بیان کند. اگر  گیر  ممکن است دارا  چندین وسییه بارد که کمیت یکسانی رایک سیست  اندازه 4-4-1

اا  اا  نشاندایزینهرا تامین کنند.  استانداردباید ررایط این  ،و تحت کنترل بارنداریک تابع کنترل 

 گوناگون باید یکسان بارد.

اا و عالی  رود، نشاندایگیر  میکه مربوط به امان اندازه گیر  ردهمورد ارگونه کمیت اندازه در 4-4-4

 بارند. ا گوناگون نباید از یکدیگر منحرف روند و متفاوت از وسایل ارائه رده توسط 

-گیر  سکه دارا  وسییهت  اندازهاا  چندین سیسدایمشترک برا  نشاننشاندای   وسییهاستفاده از  4-4-5

طور ام مان هگیر  باا  اندازهاستفاده از این سیست مشترکی استند  به ررطی مجاز است که نشاندای   

کند، به طور واضح رناسایی و تعیین رده گیر  که نشاندای را ایجاد میغیر ممکن بارد و آن سیست  اندازه

 بارند.

یک عدد کیی مثبت یا  nبارد، که در این جا  Kg n19×3 یا Kg n19×1،Kg  n19×9 باید به رکل زینه 4-4-6

 منفی یا صفر می بارد.

 ببینید . را  3-1-3 بند س انحراف جرمی معین بارد کمینهباید برابر یا کوچکتر از نصف  زینه

 اامیت اجتناب کرد. این حادت در نشاندای اا  قیمت کارایی ندارد.بی اا زینهرحال باید از اهب
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 اا  ثانویه دیگر نشاندای مشابه نشاندای اا  قیمت و نی اا  جرم مربوط به نشاندای مقررات 4-4-8

 .روداجرا می ااکمیت

 یتکمیلوسايل مناسب بودن  4-5

 قرار دارد. سنجه دست انتقال در پایینبارند. این نقطه  گیر  باید دارا  نقطه انتقالاا  اندازهسیست  4-5-2

عمییات  طولرا در  سنجهپایین دست رده در گیر  د کرد که بتوان با آن گاز اندازهایجاا  نباید وسییه 4-5-1

 پر کردن انتقال داد.

طور ام مان یا هد و بنتحوییی ممکن است به صورت دایمی نصب روسوخت دو یا چند نقطه انتقال  4-5-1

اا  دریافت کننده مورد نظر غیر از مخ نی جایکه ارگونه انحراف گاز به طور هب ،دنیکی پس از دیگر  کار کن

اا نشاندای یا   قابل مشاادهرامل موانع فی یکی، ریراا یاییوسنتوان به آسانی انجام داد. برا  مثال، چنین 

در حال کار استند، و کدامیک عالئ   ،کدامیک از نقاط انتقال، ادبته در صورت د ومکنند می مشخصند که ستا

 راه حیی را ارائه داد. ،ممکن است برا  جیوگیر  از انتقال گاز صالحذ مرجع توصیفی استند. 

از اینکه نقطه انتقال  پسبتوان فقط از یک نقطه انتقال استفاده کرد، و  تحویل طولکه در زمانی 4-5-4

 باید از انتقال بعد  ممانعت کرد. ،رود تنظی  مجددنشاندای به صفر   ، تا زمانی که وسییهجایگ ین رد

طور متناوب سپشت سر ا   استفاده کرد، و بعد از هطور ام مان یا بهزمانی که بتوان از یک یا چند نقطه انتقال ب

رود، از انتقال  تنظی  مجددبه صفر  نشاندای  اینکه نقاط انتقال به کار رفته تعویض رد، تا زمانی که وسییه

 باید انجام گیرد. 3-3-2 بند بعد  باید جیوگیر  رود. بعالوه بر اساس طرح، رروط ذکر رده در

 ریینگ اگر ،ویژهه. بطراحی رود ،یر  ردهگکمیت اندازهایجاد اطمینان از انتقال سیست  باید برا   4-5-5

اصالح سیستماتیک یا فشار مجدد  به ،مثال به عنوان، باید ین این دو انتقال بدون فشار باردب ،سنجهپایین دست 

 .منجر رودانتقال بعد  برا  قبل از رمارش 

 انتقالیا امان دوده  دانده ریینگسبدون فشار بارد یا نبارد ، اج ا  تشکیل  اصول عمییات ارچه که بارد

باید کوچکتر  ،است منتقل نشدهگیر  رده ودی گیر ، جرمی که اندازهکه بارد، در بدترین ررایط اندازهارچه 

 بارد و این در صورتی است که اصالح نشده بارد. تعیین ردهانحراف جرمی  کمینهنصف  مساو یا 
 د.رواا و/یا محاسبه تعیین می آزمونمانع انحراف سیستماتیک بشود. که با بررسی طراحی، ف این بند این است که اد -يادآوري

را در  Qmaxباتتر از  نر  رارشبتواند  دارته بارد که ررایط ایجاد رده وجوداین خطر احتمال  اگر 4-5-6

که امکان مهر و موم کردن آن وجود دارته  ،محدود کننده باید فراا  رود  گیر  کند، یک وسییهسیست  اندازه

 بارد.

، و درصورت Pmax  کنترل جهت ،گیر فشارسنج در سیست  اندازه جابجا کردن یکو  امکان نصب ایدب 4-5-8

 بارد.وجود  ، Pmin، بحرانی بودن
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 ها سنجهگیري و اندازه يهاسیستمبراي  اندازه شناختیالزامات و شرايط  5

 شناختیاندازههاي ها( و ديگر ويژگی MPE) خطاهاي مجاز بیشینه 5-2

مثبت یا منفی، از اا  جرم، خطااا  نسبی مجاز در نشاندای بیشینه، 3-1-3 بند به پایبند بدون  5-2-2

 دحان تایید نوع با حادت اا  زیر برابر استند:

 ؛و سنجهگیر  رده فقط در مورد کمیت اندازه %1  -

 .گیر  کاملگیر  رده برا  سیست  اندازهکمیت اندازه %3/1  -

 اودیه انجام رده در آزمایشگاه کاربرد دارد.  تصدیق آزمونامچنین این مقادیر برا  

تنظی   یا کوتااتر از آن است، m 3 که طول آن برابر باریینگی  گیر  کامل بااندازهکه سیست  زمانی رحالاهب

 ریینگزمانی که طول . گیرندمورد استفاده قرار می ،گیر  ردهکمیت اندازه 3/1% اا  MPE باردرده 

 گیر  از دحان سیست  ندازهکمیت ا 9اا ، مثبت یا منفی، برابر با % MPEتر از این مقدار بارد، طوتنی

ریینگ طول مجاز را برا   بیشینهطور واضح هو گواای تایید نوع باید ب آزمونست. گ ارش اگیر  کامل اندازه

رده است، داده ارجاع گیر  اا  اندازهسیست  برا  MPE کاربرداا  به استانداردکه در این درجاییبیان کند. 

 .رودبه کار می 3/1 %مقدار اینکه به طول ریینگ مرتبط نبارد،  به دحان

اودیه، تحت ررایط عمییاتی  صدیقاا  جرم، مثبت یا منفی، در ت  نسبی مجاز نشاندایخطااا بیشینه 5-2-1

 گیر دحان سیست  اندازهگیر  رده از کمیت اندازه 9 % د ، برابر بابع صدیقتمورد استفاده یا در  محلدر  نامی

 کامل استند.

 گیر  رده، دو برابر مقادیر مرتبط ذکر رده دراندازهکمیت  کمینهرد در مجاز قابل کارب خطااا  بیشینه 5-2-1

 استند. 1-1-3 بند

 گیر  توسط فرمول زیر ارائه رده است:  در مورد سیست  اندازهEminس انحراف جرمی معین کمینهبنابراین 

 
Emin=3×Mmin/100 

 

 معین رده است. 9-3-2 بند گیر  رده است که دارا  رکل و فرمی است که درکمیت اندازه کمینه Mminکه 
 خطا  مجاز مطیق است. کمینه ،انحراف جرمی معین کمینه -يادآوري

خطا  مجاز سکه به صورت خطا  مطیق بیان  بیشینهگیر  رده ارچه که بارد، ب رگی کمیت اندازه 5-2-4

 انحراف جرمی معین نیست. کمینهارگ  کمتر از  ،رده است  در مورد سیست  کامل

نر  رده در  آزمون سنجه، خطا  تکرار پییر  سنجه زینه 1999 ب رگتر یا مساو برا  ار کمیت  5-2-5

 بارد. 6/9 % ثابت نباید ب رگتر از رارش

گیر  یا ررایط پییر  سیست  اندازه، خطا  تکرارسنجه زینه 1999 ب رگتر یا مساو برا  ار کمیت  5-2-6

 بارد. 1 %در ررایط سیال دینامیک نباید ب رگتر از  ،رده آزمون سنجهتکرارپییر  

برابر یا  استقامت آزمونبین خطا  ورود  اودیه و خطا  بعد از  اختالفاا باید سنجه ،در حوزه عمییات 5-2-8

 را نشان داند. ± 1 %کمتر از 
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 استقامت نی  کاربرد دارند. آزمونبعد از  ،گیر  اا  انجام ردهررایط تکرارپییر  در اندازه

 خطاهاي مجاز بیشینهشرايط استفاده از  5-1

 ررایط محیطی تمام روند، تحتگازاایی که سنجیده می مورد تمامخطااا  مجاز، در  بیشینه تمام 5-1-2

 مورد تایید در نظر گرفته  سنجهسیست  یا برا  که  اایینر  رارش احتمادی برا  دمااا و فشاراا، و تمام

ررایط را بدون تطبیق یا تعدیل در  باید بتواند تمام سنجهگیر  یا یک ، کاربرد دارد. یک سیست  اندازهروندمی

 دارته بارد. ،رویکرد ارزیابی مرتبط طول

 ،گیر  گاز، زمانی که در گواای تایید ذکر ردورد نظر برا  اندازهم سنجهگیر  یا سیست  اندازه صدیقت 5-1-1

، گواای تایید ادگو برا  نیازورت ص . در این حادت، و دریا با سیال دیگر  انجام گیردس ممکن است بدون اوا

خطااا  مجاز در  بیشینهکه  طور بهکند، محدوده یا تغییر را فراا  می کوچکترین ،خطااا  احتمادی بیشینه

 پییرند.مورد گاز صورت می

 

 گیريجانبی در سیستم اندازهوسايل ها و  سنجهشرايط  6

ادگو  جداگانه بارند یا نبارند، باید حائ  ررایط زیر  تاییدگیر  خواه تابع جانبی سیست  اندازهوسایل و  سنجه

 .بارند

 سنجه 6-2

 حوزه ي عملیات6-2-2

 رود:تعیین می ررایط زیر کمینهبا  و سازندهاز سو   سنجه  عمییات حوزه

 ؛ maxQ، نر  رارش بیشینه ، وminQ ،نر  رارش کمینه گیر  رده با  اندازهمحدوده -

 ؛Pmax فشارگاز، بیشینه -

 ؛Pmin  فشارگاز، کمینه ،حادت بحرانی در -

 روند؛یگیر  ماندازهاا  گازاایی که ت و ویژگیماای در صورت مناسب بودن، -

 ؛Tmax دما  گاز، بیشینه -

 .Tmin  دما  گاز، کمینه -

 در فرض رود. باید C39˚تا  -C 19˚صورت مقداراین درغیر + بارد،C29˚+ تا C19˚ از کمینه محدوده بایداین 

 متناسب بارد. کاربرد ررایط استفاده و با این محدوده باید حادت، ار

  شناختیاندازه شرايط  6-2-1

 .را ببینید 3بند 

 نشاندهی يو وسیله شارشحسگر اتصاالت بین  6-2-1

 نی  دوام اا  ادکترونیکی بااهبوده و برا  دستگ باید قابل اعتمادنشاندای   وسییهو  رارش ارتباط بین حسگر

 .2-3-3و  9-3-3، 3-1-3اا  با توجه به بند ،بارد
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  تنظیمي وسیله 6-2-4

ساده نسبت   دستوریک  با اجازه تغییر که ممکن است بارند تنظی   ممکن است دارا  یک وسییه ااسنجه

 د.ناصالح کن وداده  تغییرد و آن را ندارته بار گیردمی سنجهمیان  که از جرم واقعی گاز  را بین جرم معین و

این نسبت  ترتیبی پی ودرپی مقادیر داد،می تغییر ترتیبیحادتی غیر  در این نسبت را تنظی   زمانی که وسییه

 تغییرکند. 991/9 بیش از نباید

 نیست. مجاز سنجه کنارگیرتنظی  با استفاده از 

 تصحیحي وسیله 6-2-5

 سنجه جدایی ناپییر اتموت ج و قطعمع یوساییچنین  تصحیح بارند،وسایل اا ممکن است متناسب با سنجه

درجرم تصحیح رده  3بند  تعیین رده در خطااا  مجاز بیشینهبه ویژه  سنجهتمامی ررایط  روند.محسوب می

 استند. دارا  کاربرد

 نمایش داده رود. جرم تصحیح نشده نباید ،عمییات طبیعی در

 بارد.می جایی که امکان دارد تا ،به سمت صفرکااش خطااا ، تصحیح  وسییهاز ادف 
در مقادیر  غیر از مقادیر  که عمال  سنجهقانون کشور باید بگوید که استفاده از این وسییه برا  تعدیل خطااا   -يادآوري

 خطااا  مجاز بارند. بیشینه  حتی زمانی که این مقادیر در محدوده ،ن دیک به صفر بارد ممنوع است

 تصحیح تجوی   وسییهزمان تایید  در کنترل تزم برا  تصحیح را نوع ممکن است احتمال عوامل گواای تایید

 کند.

 زمان یا جرم را بداد. ارتباط با مثال درقبل از برآورد،  جابجایی تصحیحتصحیح نباید اجازه   وسییه

استاندارداا   مطابق با باید دارته بارند وجود یوساییادبته درصورتی که چنین  گیر  مرتبط،اا  اندازهدستگاه

در بند چنان که  را سنجهکه ررایط  به قدر  بارد باید آنها درستی بارد. استفادهقابل بوده و بین ادمییی میی یا 

 بارد. دارا ،آمده است 3

 آمده است. 6-3-3بند  کنترل بارند که دروسایل باید متناسب با  ،گیر  مرتبطاا  اندازهدستگاه

 نشاندهیي وسیله 6-1

 طور مج ابه باید عالمت اعشار  یتال بارند.ی دیجنشاندا وسایله  به مج گیر  بایداا  اندازهسیست  6-1-2

 ظااررود.

 گیر  اجبار  است.  اندازهدوره طولپی جرم در درنمایش پی 6-1-1

 آن بارد. از یا ب رگتر mm  19برابر باید ارتفاع اعداد نشان داده رده 6-1-1

 صفري تنظیم وسیله 6-1

 جرم با صفر بارند. نشاندای  ا  برا  تنظی  مجدد وسییهوسییه به مجه  گیر  بایداا  اندازهسیست  6-1-2

  ده رده توسط وسییهگیر  نشان دا  اندازهنتیجه در مانع ارگونه تغییر باید   تنظی  صفروسییه 6-1-2-2

 نشان دادن صفر  رود.  پاک کردن نتیجه و از   جرم سبه غیرنشاندای
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ا  به نتیجه   جرم نبایدنشاندای  وسییه د،ر زمانی که عمییات تنظی  رو  صفرسصفر کردن  آغاز 6-1-2-1

 کامل رود. اینکه عمییات تنظی  رو  صفر تا نشان دادرا گیر  که به دست آمده است   اندازهنتیجه غیر از

 بارد. به صفرمجدد ردن  تنظی به  قادر نبایدگیر  اندازه طول گیر  درسیست  اندازه

  وسییه هب باید یدا  نشاناین وسییه نشان داد، که قیمت را بارد این سیست  دارا  یک وسییه اگر 6-1-1

 بارد. جه م صفربه  مجدد کننده تنظی 

 یک ازار کردن صفر که طور  طراحی رود باید  جرم   نشاندایوسییه و   نشاندایوسییه صفر تنظی  ایلوس

 .بارد دیگر  صفر کردن مستی م به صورت خودکار ،اا  نشاندایوسییه

گونه گیر  ایچ  اندازهطول دوره در رده بارد، گیر  به سیست  چاپگر مجه سیست  اندازه اگر 6-1-1

حال اربه بارد.پییر امکان به صفر تنظی  مجدد از بعد باید تحویل بعد  و باردپییر امکان عمییات چاپی نباید

 تغییر داد. رانشاندای   یدکمیت نشان داده رده توسط وسییهت چاپ نباعمییا

 اتفاق بیافتد موثر رارشثبت جرم بدون ایچگونه نر   هک گیر  طور  طراحی رودسیست  اندازه اگر 6-1-4

 برا  آن جبران کند.گیر  را   اندازهنتیجه و ثبت کند ظاار  را رارشاین نر   ا  بایدسییهو

 قیمت  نشاندهیي وسیله 6-4

 که ا  قیمت واحد رود  یجهتقیمت   نشاندای  یک وسییه مکن است بامجرم   نشاندای  یک وسییه 6-4-2

 داد.نشان می رد، که پرداخت خوااد ا  قیمتی را و

 نشان داده رود. ،نشاندای درکنار آن باید عالمت استفاده یا مورد پول واحد

 نمایش داده رود.  نشاندای  گیر  توسط یک وسییهآغاز اندازه قبل از انتخاب رده باید قیمت واحد 6-4-1

 یا گیر  انجام گیردبه صورت مستقی  رو  سیست  اندازهیا  قیمت واحد تغییر بارد،قابل تنظی   باید قیمت واحد

 طریق تجهی ات جانبی  انجام گیرد. از

 در باید جدید یک قیمت واحد درکل معامیه معتبر بارد، گیر  بایدعمییات اندازه آغاز در نشاندای قیمت واحد

 بارد. موثر رود،می سنجش جدید  آغاز گیر  وت اندازهادحظه ا  که عمیی

 و گیر  جدید سپر  رودعمییات اندازه آغاز قبل از و جدید قیمت واحد نشاندایبین  دیبا s 3 کمینهیک زمان 

 تجهی ات جانبی تنظی  رود. توسط صورتی است که قیمت واحد در این

 استند. مجاز ،رودقیمتی که پرداخت می معنی دارمربوط به کمترین رق  کردن  گرد خطااا  تنها 6-4-1

 ي چاپگروسیله 6-5

 بیان رود.kg   واحد در جرم چاپ رده باید 6-5-2

برچسبچاپ  توسط وسییه رو  بایددر صورت وجود  ،ممی عالمت  و نماد آن واحداا  استفاده رده یا اعداد،

 رود.

رناسایی  تاریخ، ،اطالعات رماره، :نظیر ،گیر اندازه نشاندایاطالعات  باید   چاپگرامچنین وسییه 6-5-1

 چاپ کند. غیره را و نوع گاز گیر ،سیست  اندازه

 چاپ کند. سیست  مرتبط رارناسایی  باید گیر  متصل رود،یک سیست  اندازه به بیش از   چاپگروسییه اگر
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واضح  اا به طوررو  کپی باید ،دوباره تکرارکند تحویل جدید، عمییات چاپ را آغاز قبل از چاپگر اگر 6-5-1

 گیار  روند.عالمت«   دومنسخه»با چاپ کیمه  مثال

 چاپ کند. را قیمت واحد مربوطه یاگیر  رده قیمت ممکن است عالوه برکمیت اندازه چاپگر 6-5-4

 استند. 3-3-3بند  اد امات آمده در و تابع ررایط نی  چاپگراا 6-5-5

 حافظه يوسیله 6-6

، فراا  پیگیر  معامالت تجار گیر  تا زمان استفاده یا نتایج انداره گیر  برا  ذخیرهاا  اندازهسیست  6-6-2

 .روند  یجهتحافظه  با وسایل ،ممکن استزمان بروز اختالف در گواای  کردن سند و

 اطمینان ببخشند تا پایدار  کافی بارند دارا  ثبات و باید روند  آن ذخیره میور ا  که داده ااوسییه 6-6-1

 حافظه کافی وجود خا  باید ردبرا  ارکارب رفت. بین نخوااند از ساز  عاد  که داده اا تحت ررایط ذخیره

برا  کاربرد عاد  ماه  3طول مدت جاده  گیر  کنارسیست  اا  اندازه ذخیره ساز  مورد سدر دارته بارد.

 رود. توصیه می

 پاک کرد: حافظه را توان داده اا  ذخیره رده درمی درررایط زیر زمانی که کل حافظه پر رود 6-6-1

رعایت کارکرداا  خا   مورد قوانین اتخاذ رده در روند وپاک می انداا به امان ترتیبی که ثبت ردهداده -

 ؛روندمی

 رود.انجام می گیرد،دست انجام می ا  که باعمییات ویژه از عمل پاک کردن بعد -

 داد. تغییر ذخیره رده را نتوان مقادیر طبیعیزمان استفاده  که در طور  بارد بایدسپار  به حافظه  6-6-4

 اطمینان  امکاناتاین  کنترل کننده بارد. امکاناتبه  مجه  باید 3-3-3 بند حافظه مطابقوسایل  6-6-5

  اا  از نو ذخیره رده باداده و ،محاسبه کنندهاا  به دست آمده توسط داده اا  ذخیره رده باکه داده دادمی

 اا  ذخیره رده منطبق استند.داده

 ي پیش تنظیم وسیله 6-8

 از پیش تنظی  کننده بارند.  دارا  وسییهممکن است گیر  سیست  اا  اندازه

 که آن کمیت رااست   دیجیتادی وسییهاز پیش تعیین رده توسط یک   کمیت انتخاب رده مقدار 6-8-2

 گیر  نشان داده رود.اندازه آغاز قبل از پیش تنظی  رده باید کمیت از کند.بیان می

ممکن  جرم نشاندای  وسییه تنظی  و شپی  نمایشگر وسییه  وسییه رقاماام مان  که مشاادهارجا  6-8-1

 بارد.تشخیص حادت قبیی باید از بعد  قابل واضح  طوربه ،بارد

تدریجی به  طور ماند یا بهگیر  بدون تغییر باقی باندازه طولدر ممکن است، نشاندای کمیت انتخابی 6-8-1

نشاندای برا  جرم به کمک یک عمییات   ، اراره به مقدار از پیش تعیین رده در وسییهحالرابهگردد. صفر بر

گیر  جایگ ین خا  با این محدودیت که این مقدار باید برا  جرم با نشاندای صفر قبل از رروع عمییات اندازه

 .قبول است رود، قابل
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کمیت نشان داده  پیش تنظی  رده و بین کمیت از ،طبیعیرده تحت ررایط عمییاتی  ایجاد اختالف 6-8-4

 انحراف جرمی معین تجاوز کمینه از گیر  نبایدپایان عمییات اندازه   جرم درنشاندای  سییهرده توسط و

 کند.

 باید (kg) آن عالمت یا این واحد کییوگرم بیان نمود. واحد در بایدرا پیش تنظی  رده  اا  ازکمیت 6-8-5

 گیار  رود.پیش تنظی  کننده عالمت از وسییه  رو

 بارد.نشاندای   وسییه یه مقیاسصفا با برابر   پیش تنظی  بایدوسییه یه مقیاسصفا 6-8-6

 ا وسییه با ،درصورت ضرورت اجازه قطع سریع رارش گازممکن است برا   پیش تنظی  رده ازوسایل  6-8-8

 .ترکیب روند

پیش  از  وسییهممکن است به  ،قیمت استندنشاندای   گیر  که دارا  وسییهاا  اندازهسیست  6-8-7

 پیش تنظی  رده قیمت از با انتقال یافته برابر انگامی که مقدار را گاز رارش تا دنرومجه  تنظی  کننده قیمت 

 به صورت مشابه صادق است. 3-3-6تا  1-3-6 بنداا  ررایط مطرح رده در .قطع کند گردید،

 محاسبه کننده 6-7

 زمانی محاسبه کننده در اا  کمیت گازدایدحان نشان از ،منفی و مثبت اع  از خطااا  مجاز بیشینه 6-7-2

قابل  دارند. درصورت کاربرد واقعی استند، مقدار93/9با % برابرکه  تنظی  ردند جداگانه کنترل و که به طور

 .روندمی کاربردبهعمییاتی  محاسبه کننده و هسنج محاسبه کنندهدر بودن استفاده 

 مانند ،استند قانونی رناسیاندازهاایی که تابع کنترل داینشان تکمیلتمامی پارامتراا  تزم برا   6-7-1

 عمییات سنجش نشان داده روند. آغاز در غیره باید وی یچندج  تصحیح، جدول محاسبه ،قیمت واحد

زمانی  دارته بارد.را مجوز اتصال تجهی ات جانبی که  اایی باردرابطممکن است دارا   محاسبه کننده 6-7-1

 رناختیاندازهکارکرداا   و ادامه داد صحیح خود عمیکردباید به  دستگاهاین  ،وداستفاده ر اارابطاین  که از

 واقع رود. تحت تاثیر آن نباید

 

 الکترونیکیوسايل  براي الزامات فنی  8

 الزامات وشرايط کلی  8-2

آنها  گیر اندازهکه کارکرداا   ساخته روند طور  طراحی و گیر  ادکترونیکی بایدسیست  اا  اندازه8-2-2

تحت ررایط عمییات  1-3بند  تعیین رده در ه خطااا  مجازنبیشی ازخطااا  آن  و حفاظت قرارگیرند مورد

 نکند. تجاوز 1-3بند  تعریف رده در نامی
بارد. این مقررات  نامیخود مسئول ادامه عمییات تحت ررایط  سازندهداد اجازه ممکن است ا  منطقهی یا مقررات می -يادآوري

ممکن    این حادتنگاه کنید 9-1-19بندتعریف کند سبه را صدورگواای تایید نوع  جهتباید ررایط این مسئودیت و اطالعات تزم 

اا  سیست  یا عمیکرد اا وویژگی توانند برساج ایی که نمی کامال دیجیتال جهت جایگ ینی اج ا  سازندهاست اجازه داد به 

 که کاربرد مشابهی دارند بدون اینکه مجبور رود نشان داد که دستگاه  با اج ایی،  تاثیر بگیارند گیر اندازه

 داد.میگیر  ا  چنان که طراحی رده است به کار خود ادامه اندازه
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 در معرض طراحی و ساخته روند که انگامی که  گیر  ادکترونیکی طور  بایداا  اندازهسیست  8-2-1

 قرار گرفته اند: 2-ادف بند تعیین رده دراا  ختاللا

 ر  نداد، ارتبااات معنی دار  -

 یا

 مشخص رده و رفع روند. یکنترد امکاناتتوسط  ارتبااات معنی دار -

 :جداگانه در حادت اا  زیر نی  به کار رود این ررط ممکن است به طور

 یاو/ ؛ارتباه معنی دارددیل خا   ار -

 .گیر ار بخش سیست  اندازه -

گیر  به این منظور سیست  اا  اندازه تامین رود. باید 9-1-3و  1-1-3بنداا   ررایط مطرح رده در 8-2-1

 بارند. 3- 3بند در دارا  امکانات کنترل مشخص رده ادکترونیکی باید

در صورتی این  و مطابقت دارد 1-3 بند مطرح رده در اد اماتیر  وجود دارد که با گنوعی سیست  اندازه 8-2-4

 .عبور کند 9-2-1-19و 1-2-1-19بنداا  ین رده دریعت اا و آزمون اااست که از بررسی

 منبع تغذيه يوسیله 8-1

 بارد تا: اضطرار  مجه منبع تغییه   به یک وسییه گیر  بایدیک سیست  اندازه 8-1-2

 نقص منبع تغییه محافظت کند. طولگیر  درتمامی کارکرداا  اندازه از -

 یا 

 توسط روند و ، ذخیره روندمی رارش  نقص که منجر به متوقف ردن دحظهاا  موجود در داده -

روند تا در زمان کافی معامیه جار  نمایش داده است ونی ی قانرناختا  که تابع کنترل اندازهنشاندای  وسییه

 به نتیجه برسد.

 ، اف ایش هگیر  رداندازه کمیت کمینه 3 % دوم به ر حادتدحان جرم د خطا  مجاز از بیشینهمطیق  مقدار

 یابد.می

که  طور  بارند گیر  بایداا  اندازه، سیست رود رارشبه متوقف ردن  درحادتی که نقص منجر 8-1-1

 بارد: زیر ردزمان عمییات نمایش یکی از دو مو مدت کمینه

  ؛ادکتریکی اصییمنبع تغییه  به دنبال نقص در min 13 کمینهو خودکار  ترتیبی ه طورب -

 یا

نقص کنترل  از یک حادت بالفاصیه بعد طول دوره که به صورت دستی در یک یا چند در min 3 کمینهکل در  -

 رود.می
حادت  این دستگاه باید در ،آزمون استنیاز به کند اد امات را برآورده میگیر  اینکه سیست  اندازهاگر برا  تایید  -يادآوري

 رود. تخییهباتر  در صورت وجود باید ادکتریکی رود. قبل این کار  مجه  به منبع تغییه آزمون قبل از h19  طبیعی

از نصب  د بعدنطور  طراحی روند که زمانی که عمل انتقال قطع رد نتوان گیر  بایداا  اندازهبه عالوه سیست 

 طول بکشد. s13 از  صورتی است که نقص بیشتراین در  و کار خود ادامه داندبهمنبع تغییه   وسییهمجدد 



91 

 

 کنترل امکانات 8-1

 کنترل امکاناتعملکرد 8-1-2

 رود: به عمیکرداا  زیر منجر کنترل باید امکاناتتوسط  دارارتبااات معنینشاندای 

  ؛تصحیح خودکار ارتباه-

 یا

امچنان به  گیر  بدون آن وسییهاست زمانی که سیست  اندازه رده ارتباه ا  که دچارمتوقف کردن وسییه -

 ادامه داد؛ و  از تنظی رپی

 یا

 .رارشمتوقف کردن  -

 گیري هانداز ترانسديوسرکنترل براي  امکانات 8-1-1

 اا است.رکرد آن و صحیح بودن انتقال دادهصحیح بودن کا ،ترانسدیوسر وجود تایید امکاناتادف این 

 اا  زمانی رو  داد که از مدت زمان بارند و کنترل باید در فاصیه Pکنترل باید از نوع  امکاناتاین 

 انحراف جرمی معین است تجاوز نکند. کمینهبا  گیر  گاز  که برابراندازه

 بارد:پییر امکان باید تایید طولکنتردی در امکاناتصحیح این  کنترل عمیکرد

 ؛ترانسدیوسرقطع ارتباط  با -

 یا

 ؛رپادس حسگ مودداا قطع یکی از  با -

 یا

 .ترانسدیوسرقطع منبع تغییه  با -

طریق مطابقت با نوع  کنترل از امکانات راندمان و اینکه وجود مگر ممکن بارد، تصدیق اودیه در این کنترل باید

 مین رود.تض

 محاسبه کنندهکنترل  امکانات 8-1-1

 محاسبات انجام گرفته است.و صحت   محاسبه کنندهصحیح سیست   عمیکرد کنترل تایید امکاناتادف 

 ، در طول Iدر نوع  درحادت اخیر یعنی بارد. Iیا   Pنوع  از باید محاسبه کنندهکنترل عمیکرد سیست   8-1-1-2

 بار اتفاق می افتد.افتد ودی در طول تحقیق یکبار اتفاق مییک min 3   تحویل اردوره

 تایید این مطیب است که: ،ادف کنترل

 بدین معنا که:  .ح استنداند، صحیبه صورت دایمی ثبت رده که یاایاا و دادهدستورادعملمقادیر 

 ؛و مقایسه این جمع با مقدار  ثابت   اطالعاتیاا و کدااجمع زدن تمامی دستورادعمل -

 ؛  VRCو  LRCبیت اا  توازن خط و ستون س -

 ؛ CR 16ا  سچرخهبررسی فراوانی  -

 اا؛برابر داده   مستقل و دوخیرهذ -
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 رود.ا  خط و ستون حفاظت میبیت اا  مقایسه کنترل وکه مثال با « ایمن دای کد»  داده اا در ذخیره -

اا  زیر به طور گیر  با روش  اندازهاا  مربوط به نتیجهده  دارویکرداا  انتقال داخیی و ذخیره تمامی 

 گیرند:صحیح انجام می

 ؛عاد  نورتن -خواندن -

 ؛کداا تبدیل و تبدیل مجدد -

 ، بیت مقایسه یا توازن ؛ا قابیهسمجموعه م« ایمن   کددای» استفاده از  -

 .  دوتاییذخیره -

 تمامی  . این کنترل متشکل از کنترل مقدار صحیحبارد Pمحاسبات باید از نوع  صحتکنترل  8-1-1-1

اند یا از طریق یک داده اا به صورت داخیی ذخیره ردهگیر  در ار زمانی است که این داده اا  مرتبط به اندازه

 مجموعه  مانند بیت توازن، یوساییاند و اینکه کنترل ممکن است توسط قال یافتهجانبی انتوسایل رابط به 

-  تداوم برنامهکنترل کننده  وسییهبه باید دارا  ، سیست  محاسعالوههانجام گیرد. ب برابروا  یا ذخیره دمقابیه

 محاسبه بارد.  

 نشاندهیي کنترل وسیله امکانات 8-1-4

اایی است که توسط ن داده رده و تطابق آنها با دادهاا  اودیه نشادای، تایید نشانکنترل امکاناتادف این 

ادبته اگر قابل حیف بارند.  ،است نشاندایوسایل تایید وجود  ،یگر آنبدست آمده اند. ادف د محاسبه کننده

 انجام گیرد. 3-2-3-3 بند یا دومین احتمال در 9-2-3-3 بند کنترل ممکن است مطابق با اودین احتمال در

، تعیین رود  تطابق با نوع تضمین میوسییهه کنترل ب امکاناتور  و بهره وجود در موارد  که ج به 8-1-4-2

 بارد.پییر امکانتایید باید  طولاز طریق موارد زیر در نشاندای   کنترل وسییه امکاناتکار 

 یا ؛نشاندای  یا قسمتی از وسییهبا قطع ارتباط از تمام  -

 .آزمونکمه   کند، مانند استفاده از د  نمایش ربیه ساز  میارتباه را در صفحهتوسط عمیی که  -

   وسییهکنترل  امکانات  کامل است. نشاندای  کنترل خودکار وسییه ،اودین احتمال 8-1-4-1

رائه داده دای اودیه را ا، نشانگیر   دیگر سیست  اندازهوسییهیک با این وجود، اگر است، P از نوع ، نشاندای

 بارد Iرده بارد، ممکن است از نوع مشخص   دیگر اا  اودیهاین نشاندای به آسانی از نشاندایبارد، یا اگر 

توان قیمت پرداختی را بر اساس جرم و ه بارد، میقیمت وجود دارت نشاندای  که وسییهمثال، درصورتیسبرا  

 قیمت واحد تعیین کرد .

 :ممکن است رامل موارد زیر بارندوسایل 

-اندازه می ررته اارا در  رارش کنند،اا استفاده می LED یا ا ررته تمپها  که از نشاندای وسایل برا   -

 گیرند؛

 تاژ ربکه را اندازه گیر  می کنند؛اا  فیوروسنتی استفاده می کنند، ود از تیوب کهنشاندای وسایل  -

 کنند؛تاثیر ار راتر را کنترل می کنند ،تراا  ادکترومغناطیسی استفاده میا  که از رانشاندایوسایل  -
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د، کنترل ودتاژ خطوط بخش و نکناستفاده میاا  مایع مودتی پیکس از کریستالا  که نشاندایوسایل  -

ند، تا ارگونه عدم اتصال یا مدارکوتاه بین مداراا  کنترل نکداد ارائه میدکتروداا  مشترک را به صورت برونا

 .رودتعیین 

 دو است: دومین احتمال کنترل ار 8-1-4-1

 و  ؛ روداستفاده می نشاندای  وسییه غیر از مداراا  اجرایی آن به عنوانبه مداراا  ادکترونیکی خودکار  -

 .نمایشگر -

استند، با  Pاز نوع  ،رونداستفاده می ادکترونیکیوسایل مداراا  ادکترونیکی که برا   کنترل خودکار امکانات

  را فراا  کند، یا اگر این نشاندای به آسانی ا، نمایش اودیهگیر سیست  اندازه  دیگر وسییهیک ، اگر این حال

   سبرا  مثال  در صورت وجود وسییه بارد I، ممکن است از نوع رود مشخصاا  اودیه دایدیگر نشاناز 

 پییر است.، تعیین قیمت پرداختی از رو  جرم و قیمت واحد امکانقیمت نشاندای

 بارد: اا  زیرکند که باید حائ  ویژگی  نمایش کیی را فراا  شگر باید کنترل بصر  صفحهامکانات کنترل نمای

 در صورت مناسب بودن ؛ آزمون« اشتس» ج اانمایش تمامی  -

  ؛خادی آزمونس ج اتمامی ا خادی گیارتن  -

 .«صفراا»نمایش  -

 ثانیه بارد. 33/9باید  کمینهاا   این توادیار مرحیه

به اقدامات در اد اما نقص در عمیکرد دستگاه نباید منجر بارد، ودی   I  کنترل بصر  باید از نوعاین وسییه

 بشود. 1-3-3بنددر  نتیجه ررح داده رده

 جانبیوسايل کنترل  امکانات 8-1-5

دای اودیه باید ، حافظه و غیره  با نشانف سرویس  سی، چاپگر، وسییه  تکرارکنندهییه  جانبی سوسیک وسییه

جانبی و تایید انتقال   وسییهکنترل تایید وجود  امکاناتبارد. ادف این  Pیا  Iاز نوع  یکنترد امکاناتدارا  

  نگامی است که این وسییه یک وسییه  جانبی است، و این ابه یک وسییه محاسبه کنندهاا از صحیح داده

 ضرور  بارد.

اا  انتقال یافته توسط اا  چاپگر منطبق با دادهه کنترلاین است ک اطمینان از، ادف چاپگر خا در حادت 

 موارد ذیل باید کنترل روند: کمینه. است محاسبه کننده

 ؛وجود کاغی -

 .مداراا  کنترل ادکتریکی سبه استثنا  مداراا  محرک مکانیس  خود چاپگر  -

 چاپگر که با عمل   وسییهکنترل  امکاناتارد که نوع باید این امکان وجود دارته ب در طی عمییات تایید

 صدیق. این کنترل باید در تآزمون  نترل رود، مانند استفاده از دکمهکند، ککار می چاپ ارتباهساز  ربیه

 تضمین رود. ،  تطابق با نوعسطهواه کنترل ب امکاناتو  بازده مگر اینکه وجود و .پییر بارداودیه امکان

 ارائه رود. ،جانبی مورد نظر  وسییه، این حادت باید توسط کنترل یک اشدار است امکاناتیکرد در جایی که عم
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 گیري مرتبطهاي اندازهکنترلی دستگاه امکانات 8-1-6

تضمین این گفته  ،بارد. ادف این وسییه Pکنتردی از نوع   وسییهگیر  مرتبط باید دارا  اا  اندازهدستگاه

گیر  از پیش اندازه  داخل گستره رود دراا  مرتبط فرستاده میسیگنادی که توسط این دستگاه است که

 تعیین رده است.

 اا:مثال

  ؛اا  مقاومتیحسگرانتقال چهارسیمی برا   -

 ؛چگادی سنج اافییتراا  فرکانسی برا   -

 .mA 99-2اا  فشار حسگرمحرکه ازدحان  رارشکنترل  -

 

 سيچیدمان سلف سروبا گیري سیستم هاي اندازهبراي الزامات فنی   7

 الزامات کلی 7-2

 ی است.میبرعهده مقررات  موم کردن و اتصال اج ا و مهر 7-2-2

 کند. را ممنوعممکن است استفاده از چیدمان اا  سیف سرویس  الحصمرجع ذ  

 سیست   ار ،دادس مییگیر  سروسیست  اندازه سیف سرویس به دو یا چند  که وسییهجایی در 7-2-1

  دای اودیه بارد که توسط وسییهبه امراه نشانگیر  اندازهرا  یک عدد رناسایی سیست  گیر  باید دااندازه

 ده است.رسیف سرویس فراا  

 آن را با اطالعات  ،به ررط این که .است مجاز ،نیستند گیر اندازهدای اطالعاتی که تابع نشان 7-2-1

 گرفت.نارتباه  گیر اندازه

 کردکارگیر  را سمثال اینکه اا  اندازهسیست  بتواند وضعیت سیف سرویس باید  وسییه  کنترل وسییه 7-2-4

چندگانه  اا  مختیفحادت مورد در وسیف سرویس استند   که متصل به وسییه  مجاز است یا مجاز نیست

 د.د کنترل کنگیر  استنوضعیت خا  سیست  اندازهو امچنین  و/ یا نوع پرداخت سرویس

 .باردموثر نباید  ،رارشگیر  عمل قبل از پایان عمییات اندازه یا نحوه/تغییر در نوع پرداخت و 7-2-5

باید طور   ،  عمییاتاا  کامال تعریف ردهمربوط به روش مقررات، از جمیه چیدمان سیف سرویس 7-2-6

مشتر  تا تسویه معامیه در دسترس بارد تا بتوان کمیت و مقدار  به نفعیک نشاندای اودیه  کمینهبارد که 

 یمت پرداختی را کنترل کرد.قتحویل داده رده و 

در را ثبت رده مختیف جرم انتقال یافته برا  مشتریان  مجموعدر حادتی که چیدمان سیف سرویس  7-2-8

اایی قرار چنین جمع زنی حت تاثیرتگیر  رده نباید کمیت اندازه کمینه، ندکطی زمان در یک جا جمع می

 گیرد.ب
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 حالت سرويس حضوري 7-1

رروطی گیارته رود تا باید دای اودیه را فراا  کند، گیر  فقط نشانسیست  اندازه نشاندای  اگر وسییه

  جار  از سو  فرورنده ، فقط بعد از تسویه حساب معامیهگیر  ویژهبداند مجوز بعد  سیست  اندازهمشتر  

 رود.ارائه می

 پس پرداخت حضوري 7-1-2

تیار   دیگر را در اخدای اودیهنشان یک ا  است کهکه چیدمان سیف سرویس رامل وسییه ر جایید 7-1-2-2

یا و/ برا  تودید مجدد جرمرامل تاسیساتی  باید کمینهداد، گیر  قرار می  سیست  اندازهنشاندای  وسییه

 گیر  بارد که از موارد زیر تشکیل یافته است:  سیست  اندازهنشاندای  قیمت بیان رده توسط وسییه

 یا چاپگر برا  صدور رسید به مشتر ؛  وسییه -

 .فرورنده ستامین کننده  امراه با نمایشگر به نفع مشتر  نفعبه  نشاندای  یهیک وسی -

 ، معامیه  بل از تسویهزمانی ضرور  است که بتوان ق ،قیمت ، ایجاد مجدد جرم و2-3-6 بند  در نتیجه

 گیر  را قابل قبول دانست.سیست  اندازه

اا  گیر  سیست اا  اندازهادت ذخیره موقت  دادهذخیره موقت سح سیف سرویس باوسایل  در 7-1-2-1

 د:ندار ررایط زیرکاربردتحت  گیر ،زهاندا

گیر  به انگام اا با اندازهکه ارتباط داده باید طور  ساماندای رودگیر  هاا  انداز  موقت دادهذخیره -

 گیر  غیرمبه  بارد.سیست  اندازه بازخوانی نتایج برا  ار

 مشتر  قرار گیرد؛ اختیار در یر  بایدگطالعات تزم برا  رناسایی اندازهتمامی ا ،ااگیر درتوادی ذخیره اندازه -

 خود چیدمان سیف سرویس ممکن است به کار ،  سیف سرویس خراب استهوقتی که نشاندای اودیه وسیی -

گیر  به صورت   سیست  اندازهنشاندای  وسییه و ذخیره موقت استفاده نکند به ررط اینکه از ،ادامه داد

 ماند.بدای اودیه باقی نشان

 واحدیک ا  به رکل وسییه، نفع مشتر   در جهتبارد،  دای اودیه اجبار نشان کهدرجایی 7-1-2-1

 باید تعیین کنند کار  راکنتردی یک نوع بد امکانات اگر یا رودمی جدا این واحد و ردهساختار  جداگانه تهیه 

 دای اودیه باقی به صورت نشانگیر  سیست  اندازه نشاندای  وسییه و حادت ذخیره موقت جیوگیر  رود از

 ماند.ب

 پیش پرداخت در حادت سرویس حضور   7-1-1

 .استند قابل کاربرد 3-6 بند ررایط 7-1-1-2

 تهیه رود. رسید چاپی یا دست نویس باید یکاز مقدار پیش پرداخت  7-1-1-1

 حالت سرويس غیرحضوري 7-1

 کلیات 7-1-2

 کند: را ارائهدای اا  اودیه اضافی نشان،  زیر چیدمان سیف سرویس توسط موارد 7-1-2-2

 مشتر ؛  چاپگر برا  اعالم وصول به وسییه -
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 گیر  در جهت نفع فرورنده.اا  مربوط به اندازهدادهجهت ثبت  حافظه  یا ا  سچاپگروسییه -

دای حان رده است، نتوانند عمییات نشاند نی  1-1-3-3 بند که درزمانی که چاپگراا یا حافظه چنان 7-1-2-1

 داده رود. وضوح به مشتر  اخطاره عمییات باید ب قبل از آغاز ،سرویس دارته بارندرا انجام داند یا نیاز به 

ررط  رود که رامل تطابق بامی یادعنوان عمیی  ی بهکنترد امکاناتصحیح چیدمان که توسط تقبل از عمییات 

 بارد.پییر امکان حادت سرویس حضور  به غیرحضور  نباید از باتست عبور

اا  مج ا ایجاد رده بارد، یکی برا  ار مشتر  ثبت  حج  از مجموعسیف سرویس آرایش  کهجایی 7-1-2-1

ط وباا  مرگیر اندازه در 9-1-3-3و  1-1-3-3 بنداا  رروط ،استقابل مشااده  برا  مشتر رده است و 

 ندارد. به مشتر  کاربرد

 جهتد، باید نگیارگیر  تاثیر میاختالل یا تداخل در عمییات اندازه در اثریی که ااری  پردازنده 7-1-2-4

 کار  زمانی که پردازرگر دیگر در رارشاطمینان از عدم تداوم انتقال و  ، پردازرگر  برنامه پیوستگینترل ک

 د.نمجه  رو یبه تجهی ات ،کندنمی

زمانی اتفاق بیافتد که پیوستگی برنامه  بایدفقط معادل پرداخت  سایر حاتت ا، کارتها یپییرش موثر یاددارت اا

 .پردازنده دوباره برقرار گردد

 اا  مربوط به تحویل باید درحافظه ثبت رود.داده ،منبع تغییه رو  داد در ارتباایزمانی که  7-1-2-5

 د.دار در این جا کاربرد 9-9-3 بند ررایط

 پرداخت تاخیري  7-1-1

 برا  کنترل بیشتر باید اند،ذکررده 1-3-3 بند دره ا  کسپرده رده حافظهیا به /اا  چاپ رده ونشاندای

 قیمت پرداختی و اطالعاتی به منظور گیر  رده،رامل کمیت اندازه کمینهکه  کافی بارد، حاو  اطالعات

 بارد. زمان  تاریخ، محل، گیر ،سمثال رماره سیست  اندازه رناسایی معامیه خا 

 پرداخت در حالت سرويس غیرحضوريپیش  7-1-1

 باید آمده است، 1-3-3 بند که درچنان ،حافظه ثبت رده در یا اا  چاپ رده وداینشان خاتمه ار انتقال، از بعد

  به دست آمده را به وضوح بیان کند. گاز قیمت منطبق با پرداختی و مقدار دسترس قرارگیرد و در

 قسمت تقسی  کرد: به دوبه صورت زیر توان میاا  چاپ رده را دایاین نشان

 انتقال ایجاد رده است که قسمت پیش پرداخت بر اساس آن نشان داده رده است و  یک قسمت که قبل از -

 است؛ بدین ترتیب قابل تغییر

به است که  رورن ، طرف ار اطالعات به دست آمده از از و رده است هئپایان تحویل ارا از یک قسمت که بعد -

 انتقال و تحویل مشترکی مرتبط استند.

 قابل استفاده استند. 3-6 بند ررایط 7-1-1-1
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 موم و مهر و گذاريمتعال  3

 يگذارعالمت 3-2

-هباا  بباید  ،استنظر گرفته رده درنوع که برا  تایید  زیر مجموعه یا بصورت ج ء ،گیر ست  اندازهسی ار

قرار  یا رو  یک صفحه اطالعاتی ویژهنشاندای   جیو  وسییه پاک ردن، درقابل غیرا  صورت خوانا و به گونه

 بارند:زیر  اطالعاتبگیرد که حاو  

 ؛نوع عالمت تایید -

 ؛سازندهعالمت رناسایی یا عالمت تجار   -

 ؛بودن ناسبدرصورت م سازندهخابی از سو  عالمت انت -

 ؛رماره سریال و سال تودید -

 ؛1-1-6 و 1-3-2بنداا   تعریف رده درویژگی اا و مشخصات  -

کنترل   هییاز وس ،نظرگرفته رود ایستگاه خدمات در اگرسیست  برا  استفاده در ،ارتباط با پیوست ب در -

 ؛روداستفاده می ترتیبی

 .رده  آزمونسنوع    کنترل ترتیبیبرا  وسییه زنامخبین  اتصال سرعت مجاز بیشینه، درصورت مرتبط بودن -
بارد ، ده رده آن زمان که پالک چسبانباید مشخصات واقعی مورد استفاده بارد و این حادت  نشاندایمشخصات  -يادآوري

اا را که گواای تایید نوع آن دامان باراا  بیان رده باید ات و ویژگیوقتی که مشخصات نامعیوم بارند، مشخص .روندرناخته می

 مجاز دانسته است.

 این زمانی است که آن اا به ترتیب از و اا بیایندصفحه داده در دمااا  گاز باید بیشینهو  کمینهارحال به

˚C19- و ˚C39بارند. یرغ+ مت 

نشاندای   مقابل وسییه رو  در دوتمامی حاتت  درباید گیر  گیر  رده سیست  اندازهکمیت اندازه کمینه

 گیر  آن را مشااده کند.طی اندازه در بتواند که کاربرطور به .قابل مشااده بارد

قطعه و  ار نیاز عالمت اا  مورد جا کرد،قطعات جاب گیر  را بدون پیاده کردن ان سیست  اندازهوآن زمان که بت

 ترکیب کرد. یک صفحه واحدتوان رو  را می ج ء

توسط گواای  احتمات یا استانداردسو  این  عالئ  یا نموداراا  معین رده از ارگونه اطالعات اع  از 3-2-1

عالئ   آن به طورکامل قابل مشااده بارد. کنار یا نشاندای  جیو  وسییهطرف  واضح در به طور باید، نوع تایید

اا  داده پالک از نباید گیر  است،  که قسمتی از سیست  اندازهاسنجه نشاندای  طرف وسییه در ار موجود

 گیر  تخیف کند.سیست  اندازه

 برچسبو صفحه ها دستگاهموم  و مهر 3-1

 کلیات 2 -3-1

اا  دستگاه در مهراا انواع دیگر این حال استفاده از با گیرد.ا توسط مهراا  سربی انجام میموم ترجیح و مهر

مهراا   مانند: بارد.روش کامال بدون عیب  که این توان از آنها استفاده کردزمانی می استند یا ظریف مجاز

 ادکتریکی.
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 دسترس بارند. به آسانی در تمامی موارد در مهراا باید

گیر  بر درستی اندازه اایی کهعمییات برابر در اساسی به طورتوان که نمی گیر اندازهسیست  اا  م قسمتتما

 .بارد دارا  مهر باید ،گیارد محافظت کردمی تاثیر

ویژه بهس دنگیر  نقش دارتعیین نتایج اندازه که در پارامتراایی روند تغییرمانع  موم باید و مهروسایل 

 .تبدیل  پارامتراا  تصحیح و تعدیل و

 گیر  متصل رودبه سیست  اندازه دائما یا رود مهر باید رود،یاد می نی  پالک برچسبیآن به عنوان  که از پالک

 آمده است ترکیب رود. 1-2بند  گیر  که دراا  سیست  اندازهداده پالکممکن است با  و

 موم الکتريکی و مهروسايل  3-1-1

موم مکانیکی  و مهروسایل گیر  توسط اندازه  نتیجهدر وقتی که دسترسی به پارامتراا  دخیل  3-1-1-2

تامین  را 3-1-9-9-2تا  1-1-9-9-2بنداا   ط ذکر رده درورر این حفاظت باید ،گیردنمیحفاظت قرار  مورد

 کند.

 :  یا 3-1-1-2-2

گیر  هزاندا  سیست  پارامتر تغییر از بعد و عبور یک رم  مثال با دسترسی دارته بارند، باید مجاز فقط افراد -

 استفاده قرار گیرد. محدودیتی مورد بدون ایچ « موم رده و مهر»ممکن است درحادتی 

پارامتراا،  تغییر از بعدموم کالسیک  ودی  و سربیه مهر دسترسی بدون ایچ محدودیتی امکان پییراست -

مثال  .گیرداستفاده قرار  مورد توسط ارخا  مجاز «موم رده و مهر» گیر  باید فقط تحت ررایطسیست  اندازه

 .عبور رم با استفاده از 

 بارد. قابل تغییر عبور باید رم  3-1-1-2-1

گیر  باید دارا  سیست  اندازهو این  عبور استفاده کرد رم توان از ادت فروش به عموم نمیدرح 3-1-1-2-1

 محافظ. سوئیچ دسترسی با کاور یا سوئیچ کیید مانند د،  مکانیکی بارموم کننده و   مهروسییه

این وسییه  توانند تغییر کنند ،میسحادتی که پارامتراا  است حادت تنظیماتدر  سیست زمانی که  3-1-1-2-4

این وضعیت  1-1-9-9-2 بند مطابق با است. تنظیماتحادت  که در بگویدواضح  یا آنکه به طور کند کار یا نباید

 گیرد.ه قراراستفاد گیر  در ررایط مهر و موم رده مورداندازه سیست  تا ، حفظ رود باید

ثبت  ثبت کننده،در یک  خودکار طورباید به ،اا  مربوط به آخرین مداخالتبرا  رناسایی داده 3-1-1-2-5

 بارد: زیر رامل موارد باید کمینهاین ثبت  روند.

 ؛واقعه رمارنده -

 ؛نمود  به صورت دستی وارد را توان این موردسمی پارامتر تاریخ تغییر -

 ؛پارامتر جدید مقدار -

 .انجام داده است را دستکار رناسایی فرد  که این  -

  .باردسال قبل  دو برا  کمینهقابییت ردیابی  ،بیش از اندازه صورت گرفته بارد  اگر دستکار 
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یک حادثه  بیش از ،کننده  ثبتکه  توان کردپیشرفت کرده است کار  می که امروزه تا به این حد فناور این  با

، پاک رود مداخیه  برا  ثبت واقعه جدید بایستی و یک مداخیه ذخیره رود، بیش از اگر د.کنثبت  را و مداخیه

 رود.پاک  ثبت باید ترین یاددارت وقدیمی

ی یقسمت اا ،ا  جدا کند تواند قسمت اا و قطعات را ازگیر  که کاربر میآن سیست  اا  اندازه در 3-1-1-1

 :را برآورده کنند ررایط زیرباید  استند، که قابل تعویض

گیر  وجود دارته بارد که از طریق نقاط قطع در تعیین نتایج اندازهی یبه پارامتراانباید امکان دسترسی  -

 .برآورده رود 1-9-9-2 بند مطرح رده دردخیل استند مگر اینکه مقررات 

اا  ایمنی ادکترونیکی توسط مقیاس ،بگیارد گیر  تاثیردرستی اندازه ا  که بردادن ارگونه وسییه قرار ازباید  -

 آید. مکانیکی ممانعت به عمل  وسییهتوسط  ،بودن صورت امکان ناپییر در و پردازش داده اا و

ودی قابل  کند ا  جدا قطعات آن را از ندتوامی گیر  که کاربراا  اندازهسیست  آن دسته از در 3-1-1-1

 یوساییدارا   گیر  بایداا  اندازهعالوه این سیست هب توان استفاده کرد.می 9-9-9-2 بند از تعویض نیستند

را  اجازه کار ،متصل نشده بارند سازنده به یکدیگر تنظیماتقطعات مطابق با  و درصورتی که قسمت اا تا بارند

 داد.ن
  که بعد از جداساز  و اتصال اوسییه توسطباید ممانعت رود. مثال  ،اایی که کاربر اجازه انجام آن را ندارداز جداساز  -يادآوري

 رود.گیر  میمانع ارگونه اندازه ،مجدد

 

 کنترل اندازه شناختی 21

یک پنج   از کمتر دای جرم بایدت گسترده برا  تعیین خطااا  نشانعدم قطعی آزمونی انجام گرفت،زمانی که 

خطا   بیشینهیک سوم  باید و نوع بارد زمان تایید در آزمونآن  قابل استفاده در روادار  یا خطا  مجاز بیشینه

راانما  بیان خطا   مطابق با تتخمین عدم قطعی بارد. تاییداا  دیگر در آزمونآن  قابل استفاده در  مجاز

 گیرد.انجام می  k=2  گیر  بااندازه در تخمین

 گیرد.میانجام  برابر این مقدار دو با گیر  رده یاکمیت اندازه کمینه اایی با آزمون مورد در با این حال این بند
قرار خوااد گرفت و به  که مورد تایید دستگاایاا  عدم قطعیت اایی است که با عدم قطعیت گسترده رامل مودفه -يادآوري

ا  یا وسییه سنجهارتباط استند. با این وجود، خطا  تکرارپییر   ا ، درتایید دوره ،  آن و درصورت قابل استفاده بودنویژه زینه

 که تایید خوااد رد نباید رامل این عدم قطعیت رود. 

اا  بات در ثبات نسبت، ند گیرمیانجام  رستیاا  دآزمونسکه امراه با   پییراا  تکرارآزمونحادت  در

 استاندارد کاربرد دارند.

  میی یا بین ادمییی ویژه تابع اسناد ،جایی که تزم و ضرور  است تا ،ااآن کاربرد استاندارداا  کاربرد  و

 بود. خوااند
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 تايید نوع 21-2

 کلیات 21-2-2

نوع  تابع تایید تحت باید قانونی استند اا اوزان و مقیاسگیر  که تابع کنترل دسته از سیست  اا  اندازهآن 

  آمده است و زیر در آنها ویژه آنهایی که فهرستهگیر  بسیست  اندازه  تشکیل دانده عالوه عناصرهب .بارند

ا  نوع جداگانه ممکن است تابع تایید استند این قبیل از ا  که دارا  چندین عنصرمجموعه اا  زیرسیست 

 بارند:

 ؛سنجه -

 ؛ترانسدیوسر -

 ؛ نشاندای  ادکتریکی سازجمیه وسییه محاسبه کننده -

 سپارند؛ایجاد و آن را به حافظه می گیر  راجانبی که نتایج اندازهوسایل  -

 .  سیف سرویسوسییه -
 بهتر است ،در این حادت .برد گیر  کامل به کارتوان در سیست  اا  اندارهرا می« تایید نوع»دربرخی کشوراا عبارت  -يادآوري

را با تایید مطابقت نوع عناصر تشکیل دانده  تا امکان دنرو نظر گرفته در تایید نوعربیه  تشکیل دانده نوع اج ا که سادگواها   

 سازد.ممکن مقررات 

رایط و ر با باید ا  نیستندنوع جداگانه زمانی که تابع تاییدگیر  حتی   سیست  اندازهتشکیل دانده عناصر

 کنترل اا معاف استند . جانبی که ازوسایل در حادت  سبه ج اد امات مرتبط سازگار بارند 

 دحان مطابقت با دیگر از جایی که ممکن است باید تا ،تشکیل دانده عناصر و نوع یک عنصر گواای تایید

 تزم بارند. اندازه رناختیحاو  اطالعات  ،عناصر

به برآوردن  آن قادروسایل  بدون تحویل و تنظی  سیست  و گیر  باید، یک سیست  اندازه  آزمونطول دوره در

 گیر  با رروع مجددکه سیست  اندازه رود تایید باید ،انجام گیرد تعدیل و تنظی   اگر اد امات و ررایط بارد.

 و تکمیل کند تنظیمی جدید با تمامی این ررایط را تواندتطبیق می آمده قبل ازخطااا  به دست  با اا وآزمون

 دوم انجام نگرفته بارند. اا و آزمون اا  انطباق برا  بارآزمونادبته این درصورتی است که 

 اسناد و مدارک 21-2-1

مستندات و مدارک  بایدآن   دانده تشکیلاج اء  یا گیر سیست  اندازه نوع تایید برا  استفاده از 21-2-1-2

 بارد:موجود  زیر

 ؛داداصول عمییات را ارائه می و توصیفی که ویژگی اا -

 ؛یا عکس نقشه -

 گیر اندازه زمانی که دارا  تاثیر ،  آنتشکیل دانده فهرستی از اج ا  تشکیل دانده به امراه توصیف مواد -

 است؛

 مختل؛ قطعاتبه امراه رناسایی    تودیدنقشه -
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-وجود دارتهدرصورتی که  دانده،تشکیل  اج ا اا  تاییدگواای نامه جعامر ،گیر اا  اندازهسیست  در -

 بارند؛

چگونگی تعیین پارامتراا   مورد توضیح در تصحیح،وسایل به  اا  مجه  سنجه یر  وگاا  اندازهسیست  در -

 ؛تصحیح

 ؛دادنشان می  را عالئ  تایید و که محل مهراا ا نقشه-

 .نظارتیعالئ   مورد طرحی در -

 ادکتریکی باید رامل موارد زیر بارد: گیر نوع سیست  اندازه تایید عالوه استفاده ازهب 21-2-1-1

 ؛مختیفادکتریکی وسایل توصیف کاربرد   -

 نشان داد؛ ادکتریکی راوسایل   که کارکرداا نمودار منطقی سیال -

  ؛رجوع رود 1-1-3بند  در یادآور  هبس که قابل تعویض استند کامال دیجیتالاج اء  فهرستی از -

ویژه هررایط این استاندارد ب گیر  ادکترونیکی باسیست  انداره و ساختار مدرکی که نشان داد طرح  یا سند ار -

 مطابقت دارد. 3-3 در بند ماده ویژه تغییر

  نوع نهایی است نشاندایدستگاای که نماینده و برا  ارزیابی  مسئودی را درخواست کننده باید 21-2-1-1

 فراا  کند.

 اا  آن نوع را درنظرنمونه اا ممکن است دیگرگیر اندازهتجدیدپییر  برا  تخمین  ،یابی نوعمسئول ارز

  . را ببینید 2-3-ب بند س بگیرند

 نوع گواهی تايید 21-2-1

 به چش  بخورد: باید نوع اطالعات زیر ددرگواای تایی

 ؛نوع نام و آدرس گیرنده گواای تایید -

 گیرنده نبارد؛ خود اگر نام و آدرس سازنده، -

 ؛نوع و یا عالمت تجار  -

 ؛فنی و اندازه رناختیاا  اصیی ویژگی -

 ؛نوع عالمت تایید -

 ؛اعتبار مدت -

 ؛ نگاه کنید  1سبه پیوست ادف بودن   درصورت کاربرد، طبقه بند  محیطی -

 ؛  عکس یا نقشه مانندسمهر و موم  اودیه و تایید نوع، محل عالئ  تایید درمورداطالعاتی  -

 ؛نوع امراه با گواای تایید فهرست اسناد -

 ؛  1-3بند  ذکررده در مطابق با مواردس عناصرکامال دیجیتادی که قابل تعویض استند فهرستی از -

 .مالحظات و نکات خا  -

پیوستها  آن بیان  در نوع یا گواای تایید در باید ،ارزیابی رده نرم اف ار یرناختاندازه  نسخه درصورت امکان،

 سفایل فنی . رود
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 شده اصالح نوع تايید 21-2-4

داد قاتی که با نوع تعیین رده رو  میاتفا و گونه تغییر ار از را مسئول تایید نوع باید گیرنده تایید 21-2-4-2

 سازد. آگاه

 تاثیر کاربرد ررایط تنظیمی دستگااها  مورد گیر  یانتایج اندازه بر ادحاقیاتتغییرات و زمانی که  21-2-4-1

 نوع تکمییی بارد. تایید باید ،بود خوااند احتمات تاثیرگیار گیارند یامی

 برا اا  توضیح داده رده در ذیل اا و بررسیآزموندر مورد حدود تاییدکرده است باید  ایئتی که نوع اودیه را

 .تصمی  بگیردنوع تغییر یافته در ارتباط با ماایت تغییر 

که این تغییرات و ادحاقیات  احتمات ایچ تاثیر  بر کند را تایید مینوع اول ارزیابی زمانی این ایئت  21-2-4-1

 تایید به منظوریافته  که دستگااها  تغییرداد میبه طورکتبی اجازه  نتایج اندازه گیر  ندارته است. این ایئت

 .ارائه روند نوع تکمییی بدون ارائه تاییداودیه 

 تکمییی باید ای نوع جدید یک تایید ،ندارته بارد  نوع اودیه را ررایط تایید ، دیگر،  یافته زمان که نوع تغییر ار

 رود. صادر

 اندازه گیري ترانسديوسريا  سنجهتايید نوع  21-2-5

 ترانسدیوسررود یا فقط ممکن است فقط به  دادهکامل  سنجهارگونه تایید نوع ممکن است به یک  21-2-5-2

رود و این زمانی است که ادف آن اتصال به انواع  دادهتعریف رده است   9-1-3گیر  سچنانکه دراندازه

 است. محاسبه کننده

 گیرند.میگیر  انجام اندازه ترانسدیوسر یا سنجهاساس  مناسب تنها بروسایل  استفاده از آزمون اا با اا وبررسی

این زمانی است که بتوان فرض  و گیر  انجام روداین آزمون اا ممکن است در کل سیست  اندازه این وجود با

خطااا   خطااا  مجاز، بیشینهبه ارحال  .نخوااد گیارت ریاثتگیر  اندازه ترانسدیوسر یا سنجهنتیجه  بر کرد

 استند. سنجه در قابل استفاده

تصحیح   وسییهو جانبی وسایل  با تمام یدا  نشانکامل مجه  به یک وسییه سنجه با ،درحادت عاد  ااآزمون

 روند جانبی مجه وسایل نیاز  نیست به  آزمایش قرار گیرند اایی که موردسنجهبا این حال  .گیرندانجام می

 چاپگرسبرا  مثال  .انددهر جداگانه تایید زمانی است که آنها به طوراین  و ارندگیتاثیر نمی سنجه درستی بر زیرا

و  محاسبه کننده  به ررط آن که وسییه رود آزمونر  باید به تنهایی یگاندازه ترانسدیوسرادکترونیکی  

  وسییهکه مجه  به  محاسبه کنندهیک گیر  به اندازه ترانسدیوسر اگر ا  بارد.نوع جداگانه تابع تایید نشاندای

 است باید برا  تعیین خطااا  آنررح داده   تصحیح چنان که سازنده  گوریتاد تصحیح است متصل رود،

 به کاررود. ترانسدیوسراا  خروجی درسیگنال

 پیوست سب  انجام گیرد. برنامه آزمون تعیین رده در 21-2-5-1

 الکتريکی محاسبه کنندهتايید نوع  يک  21-2-6

محاسبه اایی که فقط رو  آزمون گیرد،ت آزمون جداگانه ا  قرار میادکتریکی تح محاسبه کنندهزمانی که یک 

   مختیفی را ربیه ساز  می کند.ااستاندارداا  مناسب ورود  ا با انجام می گیرند، کننده
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 است. قیمت پرداختی  گیر  سجرم یااا  نتیجهدایرستی نشاند آزمونرامل  درستیاا  آزمون 21-2-6-2

که این مقدار  رودی محاسبه میواقع نظرگرفتن مقدار در دای نتیجه بانشان خطا  بدست آمده در بدین منظور

محاسبه رده است و  محاسبه کنندهاا   ورود رفته در ساز  رده به کاراا  ربیهتوجه به مقدار کمیت با

که از دحان جرم و  خطااایی استند خطااا  مجاز بیشینه کند.استفاده می اا  استانداردبرا  محاسبه از روش

 اند.تثبیت رده 1-3-6 بند   قیمت پرداختی دررده برا  محاسبه خطااا  گرد

 انجام گیرند. اا  ادکتریکی بایدبرا  دستگاه 2-1-19بند اا  ررح داده رده دربررسی و آزمون 21-2-6-1

 . نگاه کنید پبه پیوست است سزینه  19999 کمینه آزمونحج  ، درکل

 جانبی يتايید نوع يک وسیله 21-2-8

در نظر گرفته جداگانه  تاییدبا  کند،می اا  اودیه را ایجاد  جانبی که نشاندایزمانی که یک وسییه 21-2-8-2

زمینه مشابهی دارا   رده است و ا  که قبال تاییدنشاندای  اا  وسییهبا نشاندای اا  آن بایدداینشان ،رد

 مقایسه رود. ،است

 مشابه و یکسان بارند. نتایج باید

 نوع ذکر  گواای نامه تایید گیر  درسیست  اندازهوسایل  دیگر امکان ررایط ضرور  برا  سازگار  با حد تا

 رود.می

مشخص اطالعات ضرور  برا   دیگر اودیه یا اا نشاندای تریکی زمانی که برا  انتقالادکوسایل  21-2-8-1

از ا  که اطالعات را وسییه مانند .، ممکن است به طور جداگانه مورد تایید قرار گیرند روندبه کار می  کردن آنها

 داد.واحد  انتقال می آن اا را به چاپگر کند ومارین حساب جمع می چند یا دو

  دیگر  ارتباط با وسییه در این وسییه باید است،اا  این اطالعات آنادوگ یکی از سیگنال کمینهزمانی که 

 آمده است. استاندارداین  آن در خطااا  مجاز بیشینهکه  رود آزمون

 استفاده کرد.  باتدر  ارائه رده توان از بندمی ،اا  این اطالعات دیجیتال بارندزمانی که تمامی سیگنال

جداگانه  توان این وسییه را به طورمی دسترس استند، در اا  این وسییهو خروجی اازمانی که ورود  هرحال،ب

 روند. پیدا آزمونروش  فقط ممکن است خطااا  ناری از کند، خطایی ایجاد که دراین حادت نباید کرد، آزمون

  نوع گیر  درگواای تاییدسیست  اندازهوسایل دیگر  ررایط تزم برا  سازگار  با ممکن، حد تا دو حادت و ار در

 بیان می روند.

 نوع سیستم اندازه گیري تايید 21-2-7

نوع  که تابع تاییدبارد می  سیست  تشکیل دانده عناصر و اج ا صدیقت راملگیر  نوع سیست  اندازه تایید

ا  داگانهنوع ج حتی درحادتی که تایید، در ار صورت، کنندتامین می را قابل اجراررایط  و ا  نیستندجداگانه

 تشکیل دانده با و عناصر اج اسازگار  بارد رامل اایی میتایید رامل نشده بارد،خواست دربرا  آن اا 

فقط انجام آن  نشده است،   است که قبال تاییداسنجهگیر  دارا  حال زمانی که سیست  اندازهبهر .یکدیگر

به انجام  خطشهسبدون که در پیوست ب معین رده اند  گیردمیگیر  کامل انجام اایی در سیست  اندازهآزمون

  .محاسبه کنندهپیوست ادف مربوط به  ن رده دریعیتاا  آزمون
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تشکیل دانده  قبل برا  عناصر نوعی که از اساس تایید بر گیر هنوع سیست  انداز برا  تاییدباید اا آزمون

 بنا نهاده روند. ،نظرگرفته رده است سیست  در

انجام   ااتمامی آزمون گیرند،نوع جداگانه قرار نمی تشکیل دانده تحت تایید عناصر ایچ کدام اززمانی که 

رروط  و با بنداا  خا  مطابقوسایل گیر  کامل یا یست  اندازهس در باید استاندارداین  گرفته و فراا  رده در

تشکیل مختیف  زمانی که عناصر در مقابل، ادبته درصورت مرتبط بودن انجام گیرند. استاندارداین  بیان رده در

اساس  نوعی را که بر که تایید دارد این امکان وجود گیرند، قرار تایید جداگانه مورد امگی به طور ،دانده

 به طور گیر  کامل بایدکاربرد  سیست  اندازه آزمونارحال هباا کرد. حنوع طر است جایگ ین تایید ااآزمون

 گاز  انجام گیرد.  دوده کشی ی اج ا  تشکیل داندهبرا  تمام نظر دما  موردترین پایین در ویژه

گیر  دیگر  که قبال سیست  اندازه ی بارد با  یکسانتشکیل دانده گیر  دارا  عناصرزمانی که سیست  اندازه

ارزیابی نوع مناسب   کااش برنامه یکسان است، اج ا و و زمانی که ررایط عمییاتی این عناصررده است  مجه 

 است.
گیر  در نظرگرفته می زمانی که برا  تجهی  انواع گوناگونی از سیست  اا  اندازه ،ندهتشکیل دا  اج ارود توصیه می -يادآوري

گیر  کنندگان مختیف سیست  اا  اندازه زمانی که تودید ،روند، تابع تایید نوع جداگانه ا  بارند. این مطیب در حادت خا 

 کنند و زمانی که مسئودین تایید نوع، متفاوت استند توصیه می رود.گوناگونی را تودید می

 ي الکتريکینوع يک وسیله تايید 21-2-3

 گیر  ادکتریکی یا عنصریک سیست  انداره پاراگراف قبل، اا  ررح داده رده دربررسی اا یاآزمون عالوه بر

 قرار گیرد. اا  زیرآزمون بررسی اا وتحت    این سیست  بایدتشکیل دانده

 بررسی طرح 21-2-3-2

 ،استانداردبنداا  این  با ااکنتردی آن امکاناتادکتریکی و مطابقت وسایل طرح  تاییدبا ادف  اسناداین بررسی 

 است. 3ویژه بند هب

 رامل:

ها به تناسب آن تایید منظور رفته به حادت سیست  اا  فرعی ادکتریکی و اج ا  به کار و بررسی حادت ساختار -

 ؛آنها نظر دحان کاربرد مورد

با وسایل این  ،گرفته رده نظر در تمامی موارد تا تایید کند که درارتبااات وقوع گرفتن احتمال  در نظر -

 مطابقت دارته بارد؛ 3-3رروط بند 

 کنتردی است. امکاناتبرا   آزمونوسایل بخشی تاثیر و حضور تایید -

 هاي عملکرديآزمون 21-2-3-1

 است. گیارتوجه به کمیت اا  تاثیر با 1-3ررط بند  گیر  بامطابقت سیست  اندازه اا تاییدادف این آزمون

 معین رده اند. اا درپیوست ادفاین آزمون

 :گیارریاثت عوامل تحت تاثیر عمیکرد -
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 و صحیح کارکنند باید به طور گیرندمی پیوست ادف قرار آمده در گیارریاثت عواملزمانی که تجهی ات تحت تاثیر 

 کند. قابل کاربرد تجاوز خطااا  مجاز بیشینه از نباید ارتبااات

 :اا اختالل تحت تاثیر عمیکرد -

باید به کارکرد  ،گیرندقرار میادف پیوست  اا  خارجی مطرح رده درختاللتجهی ات زمانی که تحت تاثیر ا

 بیان کنند. تعیین ورا  ارتباه معنی دار ارگونه  اینکه وجود یا ادامه داند صحیح خود

   (EUT)تجهیزات تحت آزمون  21-2-3-1

 به استثنا  موارد  که در ،دادی که اندازه و پیکربند  اجازه میجای گیر  تارو  سیست  اندازهاا آزمون

 .گیرند، انجام می دیگر  بیان رده است پیوست ادف به نحو

وسایل دارا   کمینهیک سیست  فرعی که  در باید ،گیرندانجام نمی یک سیست  کامل درا ادرجایی که آزمون

 :انجام گیرند، بارد زیر

 اندازه گیر ؛ ترانسدیوسر -

 ؛محاسبه کننده -

   منبع تغییه؛وسییه -

 .صورت تناسب در   تصحیح،وسییه -

 سیست   عاد   عمییات نمایندهگیرد که  ساز  قرارربیه ساز روند آماده در باید فرعیاین سیست  

   مناسبی ربیه ساز  رود.وسییه جایی گاز ممکن است باجابه برا  مثال حرکت و گیر  است.اندازه

 محلکنند در باید با تمامی ورود  اا و خروجی اا  متصل و تمامی تجهی ات جانبی که کار می محاسبه کننده

 بارد. نهایی خود

 کرد. آزمونجداگانه  جانبی را می توان به طورتجهی ات  تمامی موارد در

 اولیه  تصديق 21-1

 کلیات 21-1-2

زمانی  و ،بتوان بدون پیاده ساز  انتقال داد یک مرحیه زمانی که سیست  را گیر  دراودیه سیست  اندازه صدیقت

رود. در مرحیه انجام می، در دو دیگر موارد در گیرد.انجام می ، رودنشان داده رده تصدیق میکه تحت ررایط 

نوع امکان  مواقعی که گواای تایید در ج بهروند گیر  مییا اندازه اا باید با گاز انجام گیرندنار مرحیه آزمو

 را فراا  کند.رده مطرح  استاندارداین  درج  آنچه    رادیگر

جانبی وسایل سیست  اا  مجه  به  به تنهایی یا ،گیر اندازه ترانسدیوسر کمینه مربوط است به  اول مرحیه

و  آزمونقسمت اا  مرحیه اول ممکن است رو  سکو   .رامل سیست  فرعی گنجانده رده احتمات یا ،مرتبط

 درسیست  اندازه گیر  نصب رده انجام گیرد. یا سازندهاحتمات درکارخانه 

 محاسبه کنندهگیر  مرتبط با اندازه ترانسدیوسرصورت د وم  در .است محاسبه کننده  اول مربوط به مرحیه

 کرد. عمییاتی را می توان به صورت جداگانه تایید محاسبه کنندهو  سنجش
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محل تاسیسات تحت  این مرحیه در .ررایط کار  واقعی است گیر  در  دوم مربوط به سیست  اندازهمرحیه

 تصدیق ایئتمحیی انجام گیرد که  ت دراین حال مرحیه دوم ممکن اس با گیرد.ررایط عمییات واقعی انجام می

 جا کردبتوان بدون پیاده کردن  قطعات جابگیر  را این زمانی است که سیست  اندازه انتخاب کرده است و آن را

 گیر  انجام داد.برا  سیست  اندازه نظر اا را تحت ررایط عمییاتی موردآزمونزمانی است که بتوان  و

کنترل  هی اتعمییات صحیح تج و حضور تصدیقدارا  رویکرد  برا   ادکتریکی بایداودیه سیست  اا   تصدیق

 تضمین نمی رود. انطباق با نوعطریق  این زمانی است که این تطابق از و بارد

 نگاه کنید  2-بسبه بند ها و بررسی ها  آزمون 21-1-1

 بارد: زیر اصوت رامل موارد اول بایدمرحیه  گیرد.مرحیه صورت می دو اودیه در تصدیقزمانی که  21-1-1-2

 ؛نوع مربوط به خود  ستطابق با جانبی مرتبطوسایل  جمیه از ،سنجهبررسی تطابق  -

 .مرتبطوسایل جمیه  از ،سنجهبررسی اندازه رناسی  -

 بارد: زیر رامل موارد مرحیه دوم باید

 ؛اضافیجانبی و وسایل  ،سنجهگیر  از جمیه ابق سیست  اندازهبررسی تط -

  ررایط عمییاتی سیست   در محدوده بررسیاین  صورت امکان، در .گیر سیست  اندازه اندازه رناختیبررسی  -

 انجام می گیرد.

 اا  مطرح رده درآزمون اا وی بررسیمتما گیرد،اودیه در یک مرحیه انجام می دیقصزمانی که ت 21-1-1-1

 انجام گیرد. باید 1-9-9-19بند 

 داد.اایی را که انجام خواادگرفت ارائه می آزمونپیوست ب نوع  21-1-1-1

 نی  نگاه کنید  3-سبه ببعدي  هايصديقت 21-1

 مشابه بارد. و اودیه برابر تصدیق باممکن است گیر  سیست  اندازهبعد   تصدیق 21-1-2

گیر  اندازه ج ء در موجودکه عالئ  حفاظتی  صورتی تکرار رود در   بایدسسنجه تصدیقمرحیه اول  21-1-1

در صورتی  این و رود جایگ ینگیر  آزمون سیست  اندازه این مرحیه ممکن است با و آسیب دیده باردسنجه 

 آزمونگیر  با کمیت گاز تحویل داده رده تامین روند و سیست  اندازه تصدیق  اول است که ررایط مرحیه

نر   بیشینهاا است. برا  تعیین خطااا رده و بیشترین کمیتگیر  کمیت اندازه کمینهد که منطبق با رو

 پییر است، حاصل رود.باید تا جایی که امکان رارش

و این در صورتی  ،اندجانبی باید اینگونه در نظر گرفته روند که تحت بررسی اودیه قرار گرفتهوسایل  21-1-1 

 طول آزموناا در گیر ا  از اندازهکااش یافتهه بارند. انجام تعداد است که عالئ  حفاظتی آسیب ندید

 کافی است. ،جانبیوسایل  رده برا  ساده
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 پیوست الف

 )الزامی(

گازي فشرده شده براي  هايگیري سوختحیطی عملکرد در سیستم هاي اندازهم گذارآزمون هاي تاثیر

 نقلیهوسايل 

 

 کلیات 2-الف

 اا  کند که ادف آن تایید سیست یف میعمیکرد  را تعراا  آزمون  آن دسته از این پیوست برنامه

 گیر  ادکتریکی است که در محیط خا  و تحت ررایط خا  وظایف مورد نظر خود را انجام می داند. اندازه

 کند.، ررایط مرجع را بیان میجا  مناسب ، دربرا  تعیین خطا  درونی آزمون ار

حد ممکن به مقادیر ررایط  باید تا موثر اا  ، تمامی دیگر کمیترد ارزیابی گیارزمانی که اثر یک کمیت تاثیر

 مرجع ن دیک بارند.

 شدت سطوح 1-الف

 واستند  وابسته محیطررایط اقییمی و مکانیکی به  که، بیان رده است آزمون، ررایط عمیکرد آزموندر ار 

 گیرد.در معرض آن قرار میگیر  اندازهسیست  

 اند:تقسی  رده رده، به دو محیطیو مکانیکی گیر  مطابق با ررایط اقییمی زهسیست  اا  اندا

 ؛اا یا وسییه اا  ثابت نصب رده در ساختمانبرا  دستگاه B رده -

 .خارج از ساختمان اا یا وسییه اا  ثابت نصب رده دربرا  دستگاه C رده -

 خاصی را در اسناد  که به سرویس، متقاضی به منظور تایید نوع ممکن است ررایط محیطی ارحالهب

در  است.وسایل نظر دستگاه یا  اساس کاربرد مورد بیان کند، که این ررایط نی  بر اندازه رناسی ارائه کرده است

 انجام  ردتسطح  اا  عمیکرد  را مطابق باآزمون، این ررایط محیطی طبقرناسی اندازه، سرویس این حادت

 سازندگان کاربرد را بیان کنند. بر اا  منطبق اا باید محدودیتداده پالک، بپییردداد. اگر تایید نوع صورت می

باید تایید اندازه رناسی . سرویس ه عیت مورد تایید قرار گرفته استباید به کاربر بگویند که این دستگاه به چ

 .استکند که ررایط کاربرد تامین رده 

 شرايط مرجع 1-الف

 ؛C  3 ±  °C 99° دما  محیط   :

 ؛ ± C  3°بیان رده از سو  سازنده  نامی:  ررایط عمییاتی 9 1دما  گاز

 ؛ 69%  ± 13 % :رطوبت نسبی

 ؛kPa196 تا  kPa36  :فشار اتمسفر

 ؛ Unomس نامی:  ودتاژ منبع تغییه ژودتا

                                                 
 در مورد قسمتهایی از سنجه که قرار است با گاز تست رود. - 1

 به دتیل رعایت ایمنی ممکن است از گاز یا مایع جایگ ین استفاده رود. - 9
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 . Fnomس نامی: فرکانس منبع تغییهفرکانس 

 .یابدتغییر  ررایط مرجع  محدوده 19یا % C 3°، دما و رطوبت نسبی نباید بیش از طول ار آزموندر 

 هاي عملکردآزمون 4-الف

 ترتیبی انجام داد. اا  زیر را می توان به ار آزمون
 هاي عملکردآزمون -2 جدول الف

 آزمون
ماهیت کمیت 

 گذارتاثیر

 شدتسطح 

 مربوط به رده

 ) 22-)مراجعه به ج
B C 

 3 9 گیارعامل تاثیر گرما  خشک 1-2-ادف

 3 9 گیارعامل تاثیر سرما 9-2-ادف

     

 9 1 ختاللا گرما  مرطوب ، دوره ا  3-2-ادف

 1 1 گیارعامل تاثیر درزشستصادفی  2-2-ادف

 3 3 اختالل اا  ادکترومغناطیسی منشاء عمومیتابش، فرکانس رادیویی میدان 1-3-2-ادف

 9-3-2-ادف
ادکترومغناطیسی ایجاد رده اا  تابش، فرکانس رادیویی میدان

 توسط تیفن اا  رادیویی دیجیتال

 اختالل
3 3 

 3 3 اختالل اا  فرکانس رادیویی ادایت ردهمیدان 6-2-ادف

 3 3 اختالل ستاتیکتخییه  ادکترو 3-2-ادف

 3 3 اختالل ، داده اا وخطوط کنترلایجاد نوسان رو  سیگنال 3-2-ادف

 - - عامل تاثیرگیار DCاصیی  ودتاژ تغییر 2-2-ادف

 1 1 عامل تاثیرگیار ACاصیی  ودتاژ تغییر 19-2ادف

 3 3 اختالل تغییرات ودتاژ قطعی اا  کوتاه مدت، ،AC اصیی  ریب اا  ودتاژ 11-2-ادف

 3 3 اختالل خطوط سیگنال واصیی  DC و AC رد انفجاراا سگیرا  19-2ادف

 3 3 اختالل DC و ACاصیی  منبع تغییهایجاد نوسان درخطوط  13-2-ادف

 1 1 گیارعامل تاثیر اخییودتاژ باطر  د 12-2-ادف

 سطوحی منطبق با محیط صنعتی استند. ،سطوح ردت EMCاا  آزموندر مورد 

 آن است. وسایلگیر  یا مل قسمت ادکترونیکی سیست  اندازهاا  بات راآزمون

 روند:میاا در نظر گرفته  آزموناین  ا قوانین زیر بر

 آزمون  ااجرم -

 رو  جرم گیر  دارند و تاثیر نسبی تاثیر  ثابت بر نتایج اندازهبه احتمال زیاد ، اا  تاثیرگیارکمیت برخی

گیر  رده است. بنابراین، برا  اینکه بتوانی  مربوط به جرم اندازه دارارتباه معنی مقدار .رده ندارندگیر  اندازه

رو  یک جرم مطابق با جرم بر  آزمون اا  مختیف را مقایسه کنی ، انجام یکآزمایشگاهدست آمده در هنتایج ب

 ودی کمتر از کمیت مربوط به تعداد مناسب تزم است،  نر  رارش بیشینهدر  min  1تحویل داده رده در
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نیاز دارته بارند که در  min 1اا ممکن است به بیش از ست. برخی آزموناا  تعیین رده در پیوست ج نیزینه

 این حادت آنها باید در کوتااترین زمان ممکن صورت بگیرند.

 گیارتاثیر دما  گاز -

ی آزموناا  رود از روش. بنابراین توصیه میحیط است نه دما  گاز استفاده ردهدما مربوط به دما  م آزمون

 تاثیر نگیارد. آزمونکه دما  گاز بر نتایج مشابه استفاده رود، به طور 

 اا  کوریودیس سنجه برا  آزموناا  روش -

 به پیوست د نگاه کنید.

 گرماي خشک 2-4-الف

 آزمون تحت شرايط گرماي خشک -1الف 

 99-9و  9-9بنداا   استانداردهاي قابل استفاده

  تراک گرما  خشک سبدون  روش آزمون

 تحت ررایطی که دما در آن بات است. 1-1-3تایید تطابق با ررایط ذکر رده در بند هدف آزمون

 روش آزمون به طور خالصه)*(

 c 29°  یا C سرده c 33°در معرض دما   EUTاین آزمون عبارت است از قراردادن 

از دحان دما به ثبات  EUTبعد از اینکه  h 9به مدت  «اوا  آزاد» تحت ررایط  B ردهس

ساز  رده مانند ربیه  نر  رارشسیا  نر  رارشبرا  یک باید  تاقل EUTرسید. 

 رود: آزمون  سیگنال اا  ورود 

 دنبال آماده ساز هب C 99°در دما  مرجع  -

 بعد از تثبیت دمایی C 29 ،h 9°یا  C  33°در دما   -

 C99° در دما  مرجع  EUTبعد از ریکاور   -

 هاي آزمون شدت
 C 29° : 9 دمااا :  سطح ردت -1

 C  33° :3سطح ردت             

 h9  :مدت زمان -9

 یک چرخه آزمونتعداد دوره هاي 

 تغییرات مجاز بیشینه
 اند باید کار کنند.که طراحی ردهتمامی کارکرداا چنان

 خطااا  مجاز بارند. بیشینه  محدودهتمامی خطااا باید در 
مرجع اقتباس رده است. قبل از انجام آزمون باید به نشریات و  IEC، و از چاپ ی به رکل فشرده، فقط جهت اطالع ارائه رده استآزمونس*  این روش 

 اا  آزمون بعد از این کاربرد دارد.. این توضیح در روشاا  موثر مراجعه کردکتاب

 

 سرما 1-4-الف
 سرماآزمون تحت شرايط  -1الف 

 93-9، 99-9بنداا   استانداردهاي قابل استفاده

 سرما آزمونروش 

 تحت ررایط دمایی پایین 1-1-3بند  تایید تطابق با ررایط ذکررده در هدف آزمون

 -C 19°  یا Cه ردس -C 93°در معرض دما   EUTاین آزمون متشکل از قراردادن  روش آزمون به طور خالصه
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 است.  EUTبعد از تثبیت دمایی  h 9 به مدت «اوا  آزاد»تحت ررایط  B) ردهس

EUT  ز  رده با عنوان سانر  رارش ربیهس نر  رارشدر یک  کمینهباید

 رود: آزمون  اا  ورود سیگنال

 از آماده ساز  بعد C 99°در دما  مرجع  -

 بعد از تثبیت دمایی C 19-  ،h 9°یا   -C  93°در دما   -

 C 99°در دما  مرجع  EUTبعد از ریکاور   -

 هاي آزمونشدت
 -C 19° : 9دما :  سطح ردت -

 -C :  93°3سطح ردت            

 h 9 مدت زمان : -

 یک چرخه هاي آزمونتعداد دوره

 تغییرات مجاز بیشینه
 که طراحی رده اند باید کار کنند.تمامی کارکرداا چنان -

 خطااا  مجاز بارند. بیشینه  تمامی خطااا باید در محدوده -

 

 چرخه اي )فشرده سازي( گرماي مرطوب ، 1-4-الف

 گرماي مرطوبآزمون تحت شرايط  -4الف 

 39-9بند  استانداردهاي قابل استفاده
 چرخه ا   ،گرما  مرطوب روش آزمون

 هدف آزمون

انگامی که با رطوبت بات به  ررایط تحت 1-1-3 رده در بند ررایط ذکر تطابق با بررسی

 ترکیب می رود. تغییرات چرخه ا  دما،

در جایی که فشرده ساز  مه  است یا انگامی که  ،ا  باید در تمامی موارداا  چرخهآزمون

   تاثیر تنفس تشدید خوااد رد، استفاده رود.وسییههنفوذ بخار ب

 روش آزمون به طور خالصه

و دما   C 93°ا  بین در معرض تغییرات دمایی چرخهEUT  این آزمون متشکل از قراردادن

 طولدر  23%  ، حفظ رطوبت نسبی بات  B هردس C29°   یا Cه ردس  C 33° از باتتر

 در فازاا  دمایی باتتر. 23% ، و در اا در دما  پایینفاز طولتغییرات دمایی و در 

 .دباید در طی زمان اف ایش دما اتفاق بیافتEUT  فشرده ساز  

 متشکل است از: h 92  چرخه

 h 3اف ایش دما در طول  -1

 است حفظ رده از آغاز چرخه h 19  در مقدار بات تا دما  -9

 می ان افت در طول .کااش داده رده است h 6 تا h3   تا کمترین مقدار در محدوده دما -3

h 3/1 طور  است که در h 3 .به کمترین مقدار خوااد رسید 

 تکمیل رود. h 92  هتا اینکه چرخنگه دارته رده در کمترین مقدار  دما -2

ا  باید طور  بارد که تمامی ر  بعد از در معرض قرارگیر  چرخهو ریکاو ،دوره تثبیت قبل

 دما  نهایی خود بارند. C 3°در محدوده    EUTاا  قسمت

 تحت توان نیست. EUTاستفاده رد  زمانی که از 

 ادامه -آزمون تحت ررایط سرما  -3ادف جدول 
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 هاي آزمونشدت

 C 29 °: 1باتترین دما: سطح ردت  -1

 C 33 °: 9سطح ردت               

  h 92  طول دوره: -9

 چرخه 9 هاي آزمونتعداد چرخه

 تغییرات مجاز بیشینه
دای بعد تفاوت بین ارگونه نشاندای قبل از آزمون و نشان بازیابی،و  بعد از استفاده از اختالل

 یا اینکه سیست   بیشتر رود 19-3-3 بند از آزمون نباید از مقادیر ارائه رده در

 را رناسایی و آن را رفع کند. ارتباه معنی دار 1-3-3 بند گیر  باید مطابق بااندازه

 

 لرزش)تصادفی( 4-4-الف

 لرزش تصادفیآزمون تحت شرايط  -5الف 

 99-9بند  استانداردهاي قابل استفاده

 درزش تصادفی روش آزمون

 تحت ررایط درزش تصادفی 1-1-3ررایط ذکررده در بند  با تایید تطابق هدف آزمون

 روش آزمون به طور خالصه

EUT  وسایل در سه محور عمود  که رو  تجهی ات سختی که توسط  به نوبه خود،باید

 رود. آزمون، نصب رده است طبیعی

EUT  باید طور  نصب رود که نیرو  گرانشی در امان مسیر  عمل کند  طبیعیدر حادت

کرد. در جایی که تاثیر نیرو  گرانشی مه  نیست از آن مسیر عمل می طبیعیکه در کاربرد 

EUT .ممکن است در ار حادتی نصب رود 

 :EUTاستفاده رد  گیارزمانی که از فاکتور تاثیر

 ،نیست تحت نیرو -

 ،رودب نمینص در سیست  دوده کشی -

 .روددر حادت حفاظتی قرار داده نمی -

 شدت آزمون

 واحد 1 سطح ردت

 Hz 19-139 محدوده   فرکانس

RMS  6/1 m.sکییسطح 
-2

 

Hz 99 93/9 m  ادی ASD  Hz  19سطح 
2
.s

-2
 

 Hz 139 3- dB/octave ادی ASD Hz 99 سطح 

  3 محوراا تعداد

تر   طوتنیصورت د وم دورهار محور سدر مدت زمان به ازا  

 گیر  اندازهبرا  انجام 
9 min 

 خطاهاي مجاز بیشینه
 :گیارتاثیر عاملبعد از استفاده از 

 ؛که طراحی رده اند باید کارکنندتمامی کارکرداا چنان -

 .خطااا  مجاز بارند بیشینه  طااا باید در حوزهتمامی خ -

 

 ادامه - گرما  مرطوبآزمون تحت ررایط  -2ادف جدول 
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 ايمنی فرکانس راديويی 5-4-الف

 هاي الکترومغناطیسیتابش میدانآزمون تحت شرايط  -6الف 

 6-9بند  استاندارد قابل استفاده

 اا  ادکترومغناطیسی تابش میدان روش آزمون

 تحت ررایط میدان ادکترومغناطیسی 19-3رده در بند  تایید تطابق با ررایط ذکر نآزموهدف 

باید در معرض نیرو  میدان ادکترومغناطیسی تعیین رده توسط سطح ردت  EUT روش آزمون به طور خالصه

 و یکسانی میدان که توسط استاندارد مرجع تعریف رده است قرار گیرد.

EM  را می توان با تسهیالت مختیفی ایجاد کرد، به ارحال استفاده از آن توسط ابعاد

EUT .و محدوده فرکانس تسهیالتی محدود رده است 

دای تحت ررایط مرجع نباید از آزمون و نشان طولتفاوت بین ارگونه نشاندای در  تغییرات مجاز بیشینه

ارتباه گیر  باید یا سیست  اندازه بیشتر رود 19-1-3-3 بند ادیر ارائه رده درقم

 اقدام به رفع آن کند. 1-3-3بند  را تعیین کند و مطابق با معنی دار 

 

 منشا اصلیبا فرکانس راديويی  ،الکترومغناطیسی پرتوافکنی شدههاي میدان 2-5-4-الف

 هاي الکترومغناطیسی میداني فرکانس و مدوالسیون معرفی محدوده -8الف 

 منشا اصلیبا فرکانس راديويی  ،پرتوافکنی شده

 یکا 3 سطح شدت

 MHz 399-39 19 ي فرکانسمحدوده
V/m 

MHz 269-1299 19 

 موج سینوسی ،AM  %39،KHz  1 مدوالسیون:

 

ايجاد شده با تلفن هاي راديويی  ،فرکانس راديويی ،پرتو افکنی شدهستاتیکی هاي الکترومیدان 1-5-4-الف

 ديجیتال

  ،پرتوافکنی شده هاي الکترومغناطیسیمیداني فرکانس و مدوالسیون معرفی محدوده -7الف 

 ايجاد شده با تلفن هاي راديويی ديجیتال ،فرکانس راديويی

 یکا 3 سطوح شدت:

 MHz 399-39 19 محدوده ي فرکانس
V/m 

MHz 269-1299 19 

 موج سینوسی ،AM  %39،KHz  1 مدوالسیون:
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 هاي الکترومغناطیسی هدايت شده با فرکانس راديويیمیدان 6-4-الف

 شدههدايت الکترومغناطیسیهاي تابش میدانآزمون تحت شرايط  -3الف 

 2-9بند  استانداردهاي قابل استفاده

 اا  ادکترومغناطیسی ادایت ردهمیدان روش آزمون

 تحت ررایط میدان ادکترومغناطیسی 9-1-3 تایید تطابق با ررایط ذکررده در بند هدف آزمون

اا  یا به ربکه باید جفت رود EMاا  ساز  میدان، ربیهفرکانس رادیویی EM 1 جریان به طور خالصه آزمونروش 

در استاندارد که  جدا ردهجفت رده/وسایل با استفاده از  EUTاا  ورود  اصیی و پورت

 ، ت ریق رود.مرجع تعریف رده است

تضعیف   ،رده سجدا وسایل کوپل رده،  RF کل از موددشی متآزمونعمیکرد تجهی ات 

 باید تایید روند. و غیره ااکننده

 واحد 3 شدتسطوح 

 RFيدامنه
1

(50 ) 19 V(e.m.f) 

 MHz 13/9-39 محدوده ي فرکانس

 ، موج سینوسی AM %39، kHz  1 مدوالسیون

ادیر قدای تحت ررایط مرجع نباید از مطول آزمون و نشاندای در تفاوت بین ارگونه نشان تغییرات مجاز بیشینه

  بند گیر  باید مطابق بااینکه سیست  اندازه یا .بیشتر بارد 19-3-3 بند ارائه رده در

 آن را رفع کند. را تعیین و ارتباه معنی دار 3-3-1
1- Electromagnetic 

2- radio frequency 

 

 ستاتیکیالکترو تخلیه 8-4-الف

 ي الکتروستاتیکتخلیهآزمون تحت شرايط  -21الف 

 3-9بند  قابل استفاده استاندارد

 ستاتیکادکترو  تخییه روش آزمون

ستاتیکی اا  ادکتروتحت ررایط تخییه 9-1-3 تایید تطابق با ررایط ذکررده در بند هدف آزمون

 مستقی  و غیر مستقی 

 .باید با عمیکرد تعریف رده در استاندارد مرجع مورد استفاده قرار گیرد ESD مودد به طور خالصه آزمونروش 

 رود. اا عمیکرد مودد باید تاییدقبل از آغاز آزمون

 s 19 کمینه ترتیبیاا    زمانی بین تخییهاستفاده رود. فاصیه تخییه 19از باید  کمینه

 بارد.

 باید تخییه رود. ،اابین تخییه EUTکه مجه  به ترمینال زمینی نیست  EUTدر مورد 

ی مرجع است. زمانی که نتوان از تخییه تماسی استفاده کرد از آزمونتخییه تماسی روش 

 اوایی باید استفاده کرد.تخییه 

 کاربرد مستقی :

 EUT گیرد، ادکترود باید در تماس باماسی که رو  سطوح رسانا انجام میدر حادت تخییه ت
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 بارد.

است و  EUT در تخییه   اوایی که رو  سطوح عایق انجام میگیرد ، ادکترود ن دیک به 

 با یک جرقه اتفاق می افتد.تخییه 

 کاربرد غیر مستقی :

 به کار می روند. EUTنصب رده در مجاورت  جفتات حاا در حادت تماسی با صفتخییه

 واحد 3 شدتسطح 

 آزمون

 ولتاژ

 kV 6 تماسیتخلیه 

 kV 3 تخلیه هوايی

تحت ررایط مرجع نباید از مقادیر نشاندای آزمون و  در طولنشاندای تفاوت بین ارگونه  تغییرات مجاز بیشینه

-3-3 بند گیر  باید مطابق بابیشتر بارد یا اینکه سیست  اندازه 19-3-3 بند ذکر رده در

 آن را رفع کند. تعیین و را ارتباه معنی دار 1
باید در پایین ترین سطح تعیین رده در استاندارد  آزمون: تا سطح معین و رامل سطح معین است سیعنی دادمیمعنی  «رده»در این حادت -يادآوري

 . صورت گیرد

 

 نوسانات سیگنال ، داده ها و خطوط کنترل 7-4-الف

 نوسانات الکتريکیآزمون تحت شرايط  -22الف 

 3-9بند  قابل استفاده استاندارد

 نوسانات ادکتریکی روش آزمون

تحت ررایطی که در آنجا نوسانات  9-1-3برا  تایید تطابق با ررایط ذکررده در بند  هدف آزمون

 اا  ارتباطی و ورود /خروجی اضافه می روند.ادکتریکی بر پورت

د. ده در استاندارد مرجع استفاده رواا  عمیکرد  تعیین رمودد نوسان باید با ویژگی به طور خالصه آزمونروش 

، که زمان خی ، عرض پادسطور به نوسانات گرفتن در معرض آزمون عبارت است قرار

فاصیه زمانی بین دو  کمینهمقادیر پیک ودتاژ خروجی/جریان در بار امپدانس بات/پایین و 

 اند.در استاندارد مرجع تعریف رده ترتیبیپادس 

 3 نوسان مثبت و 3باید  کمینهتایید رود.  EUTویژگی اا  مودد باید قبل از اتصال به 

  اتصال بستگی به خطوطی دارد که نوسان با آن نوسان منفی استفاده رود. ربکه

 .جفت می رود و در استاندارد مرجع تعریف رده است

در  ترتیبیباید به طور  آزموناا  پادس سسنجه ،یکپارچه بارد دستگاهیک  EUTاگر 

 گیر  به کار روند.زمان اندازه طول

 واحد 3 ي نصب() ردهشدتسطح 

خطوط 

 نامتعادل

 kV 9/1 خط به خط

 kV 1 9/9 خط به زمین

 - N.A خط به خط خطوط متعادل

 kV 9/9 خط به زمین

 می رود. آزموندر حادت عاد  با حفاظت اودیه -1 يادآوري

 ادامه -   ادکتروستاتیکتخییهآزمون تحت ررایط  -19ادف جدول 
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دای و نشان آزمون، تفاوت بین ار نشاندای قبل از بازیابیبعد از استفاده از اختالل و  تغییرات مجاز بیشینه

گیر  اندازه ، یا سیست بیشتر بارد 19-3-3بند  نباید از مقادیر آمده در ،آزمونبعد از 

 1-3-3 بند را رناسایی و سپس رفع کند، مطابق با آنچه که در ارتبااات معنی دارباید 

 آمده است.

 

 )درصورت مرتبط بودن( DCتغییر ولتاژ اصلی  3-4-الف

 DC تغییر ولتاژ اصلیآزمون تحت شرايط  -21الف 

 3-9بند  قابل استفاده استاندارد

 DCاصیی  برقتغییر در ودتاژ  روش آزمون

 اصیی برقودتاژ  تحت ررایط تغییر 1-1-3بند تایید تطابق با ررایط ذکررده در  هدف آزمون

در معرض قراردادن منبع تغییه معین برا  مدت زمان کافی  ت است ازن عبارآزمو به طور خالصهروش آزمون 

 برا  ایجاد ثبات

تودید رده است تا به  EUT سطح، که در آن خوااد بود DC ، سطحباتترین حد آزمونشدت 

 بات را تعیین می کند. صورت خودکار ررایط سطح 

 سطحبرا  تعیین ررایط  EUTخوااد بود که در آن  DC ، سطححدپایین ترین 

 پایین ایجاد رده است.

EUT  مطابقت  سطح،ودتاژ بین دو  سطوحخطااا  مجاز معین در  بیشینهباید با

 دارته بارد.

 ،که طراحی رده اند باید کارکنندتمامی کارکرداا چنان - تغییرات مجاز بیشینه

 .خطااا  مجاز بارند بیشینه  خطااا باید در حوزهتمامی  -

 

 ACولتاژ اصلی ات تغییر 21-4-الف

 DCو فرکانس)تک فاز( ACدر ولتاژ اصلی تغییر آزمون تحت شرايط  -21الف 

 93-9و  92-9، 93-9بنداا   قابل استفاده استاندارد

 ستک فاز  و فرکانس ACتغییر در ودتاژ توان ربکه   اصیی  روش آزمون

 هدف آزمون
تحت ررایطی که ودتاژ توان اصیی  1-1-3 بند رده در با ررایط ذکرتایید مطابقت 

AC کند.و فرکانس تغییر می 

 رويکرد آزمون به طور خالصه
در برابر تغییرات ودتاژ توان و  EUTمتشکل است از در معرض قرار دادن  آزمون

 کار می کند. طبیعیدر ررایط اتمسفر   EUTاین در حادی است که 

 هاي آزمون شدت
   Unom+19% :ودتاژ جریان اصیی:      باتترین حد

 Unom -13% :پایین ترین حد                          

 یک چرخه ا  

 تغییرات مجاز بیشینه
 ؛اند باید کارکنندکه طراحی ردهتمامی کارکرداا چنان -

 .خطااا  مجاز بارند بیشینه  تمامی خطااا باید در حوزه -

 ادامه - نوسانات ادکتریکیآزمون تحت ررایط  -11ادف جدول 
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 ، قطع هاي کوتاه و تغییرات ولتاژ ACشیب هاي ولتاژ اصلی  22-4-الف
 هاي کوتاه مدت در ولتاژ اصلیکاهشآزمون تحت شرايط  -24الف 

 19-9و  19-9بنداا   قابل استفاده استانداردهاي

 ا  کوتاه مدت در ودتاژ اصییاکااش آزمونروش 

 آزمونهدف 
اصیی کوتاه  تحت ررایط کااش اا  ودتاژ 1-1-3 بند تایید تطابق با ررایط ذکررده در

 مدت

 رويکرد آزمون به طور خالصه

ودتاژ اصیی  دامنه که در زمان مشخص رده از  مودد مناسب برا  کااش دوره آزمون 

AC رد.استفاده می 

 رد.باید تایید می آزمونعمیکرد مودد  EUTقبل از اتصال به 

 تکرار رود. s   19کمینه  زمانی فاصیه با   بار 19 اا  ودتاژ ربکه اصیی بایدکااش

 3 سطح شدت

 یکا
 آزمون

 آزمون

 ادف
 ه آزمون د آزمون ج آزمون ب آزمون

 % 39 39 29 9 9 کاهش 

 دوره 399/939 39/93 19/19 1 3/9 دوره

    

 تغییرات مجاز بیشینه
ررایط مرجع نباید از دای تحت نشان و آزمون طولدای دردرارصورت تفاوت بین ار نشان

 بند   مطابق با گیر  بایدیا سیست  اندازه بیشتر بارد 19-3-3 بند مقادیر ارائه رده در

 تعیین و آن را رفع کند. را  ارتباه معنی دار 3-3-1 
 است. IEC 61000-6-2و  1-6-61000و مطابق با  IEC61000-4-11   ازتفسیر سطوح ردت -يادآوري
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 اصلی DC و  AC  و انفجارهاي )گذرا( در خطوط سیگنال 21-4-الف

 انفجارهاي الکتريکیآزمون تحت شرايط  -25الف 

 93-9و  3-9بنداا   قابل استفاده استانداردهاي

 انفجاراا  ادکتریکی آزمونروش 

 آزمونهدف 
در جا تحت ررایطی که در آن 9-1-3بند  تایید تطابق با ررایط ذکررده در

اا  ارتباطی و ورود  /خروجی کاربرد بودن رو  پورتصورت قابل 

 .انفجاراا  ادکتریکی رو  می داد

 روش آزمون به طور خالصه

و مشخصات کارکرد  تعیین رده در استاندارد  اامودد انفجار باید با ویژگی

 مرجع به کار رود.

که در مورد ودتاژ  1اا اسپایکقرار گرفتن در معرض ت است از عبار آزمون

در  50اا و مقادیر پیک ودتاژ خروجی رو  بار آن فرکانس تکرار ضربه

 .انداستاندارد مرجع تعیین رده

 .دنویژگی اا  مودد باید قبل از اتصال تایید رو

انفجار منفی که به طور تصادفی دارا   19انفجار مثبت و  19باید از  کمینه

 فاز رده اند استفاده کرد.

ربکه اا  ت ریقی موجود در ربکه اا  اصیی باید دارا  فییتراایی بیوک 

  اصیی منتشر می رود در ربکه تا از انرژ  انفجار  که بارندکننده 

 جیوگیر  کند.

برا  جفت کردن انفجاراا با خطوط ارتباط و ورود /خروجی ، باید از گیره 

 رد.جفت کننده خازنی تعریف رده در استاندارد استفاده ک

 واحد 3 شدتسطح 

 دامنه

 پیک(: )مقدار

 kV 9 2خطوط تامین

 kV 1 1خطوط سیگنال

 kHz 3 پذيريتکرارمیزان 

 تغییرات مجاز بیشینه

دای تحت ررایط نشان طول آزمون و دای درصورت تفاوت بین ار نشان ار در

 یا سیست   بیشتر رود 19-3-3بند  ارائه رده در مرجع نباید از مقادیر

را تعیین و آن را رفع  ارتباه معنی دار 1-3-3بند مطابق با  گیر  بایداندازه

 کند.
 تامین می کنند. DCیا  AC  اصیی یی که توان خود را از منبع تغییهاافقط برا  دستگاه -1

 .اا  کنترل، داده اا و پورت  I/Oسیگنال  -9

 

  

                                                 
 سیگنال ادکتریکی موقت که معموت دامنه وسیعی دارد. - 1
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 DCو  AC نوسانات خطوط توان اصلی  21-4-الف

 الکتريکی نوساناتآزمون تحت شرايط  -26الف 

 3-9بند  قابل استفاده استانداردهاي

 نوسانات ادکتریکی آزمون روش

 هدف آزمون
تحت ررایطی که در  9-1-3یا  1-1-3 اا تایید تطابق با ررایط ذکررده در بند

 اصیی قرار می گیرد. نوسانات ادکتریکی بر ودتاژ آن

 روش آزمون به طور خالصه

  نوسان و ضربه  باید با مشخصات عمیکرد  تعیین رده در استاندارد مرجع مودد

 به کار رود.

است که، زمان خی ، عرض نوسانات و ضربات معرض  درقراردادن  رامل آزمون

فاصیه  کمینهمقادیر پیک جریان /ودتاژ خروجی ورود  امپدانس بات /پایین و ، پادس

 اند.در استاندارد مرجع تعریف رده ترتیبیاا  زمانی بین پادس

 ACدر خطوط تغییه اصیی  تایید رود. EUTمشخصات مودد باید قبل از اتصال به 

در  ACمنفی به طور ام مان با ودتاژ تغییه  نوسان 3مثبت و  نوسان 3 کمینه

باید  کمینه DCدر خطوط توان  بکار می روند. 939 °و  139 °، 29 °، 9°زوایا  

انی   ت ریق به خطوط نوسمثبت استفاده کرد. ربکه نوسان 3 منفی و نوسان 3از 

 رود و در استاندارد مرجع تعریف رده است.بستگی دارد  که با آن جفت می

 ترتیبیباید به طور  آزموناز پادس اا   یک دستگاه ترکیب کننده بارد EUTاگر 

 در طول زمان اندازه گیر  استفاده کرد.

 واحد 3 نصب(ي )رده شدتسطح 

 kV 9/1 خط به خط

 kV 9/9 خط به زمین

 تغییرات مجاز بیشینه

دای بعد از یا نشان آزموندای قبل از تفاوت نشان ،بازیابیو  اختاللبعد از استفاده از 

 یا سیست   بیشتر رود 19-3-3 بند نباید از مقادیر ارائه رده در آزمون

 را رناسایی و آن را رفع کند. ارتباه معنی دار 1-3-3 بند گیر  باید مطابق بااندازه
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 ولتاژ باطري داخلی )درصورت مرتبط بودن( 24-4-الف

 تغییر در ولتاژ تغذيهآزمون تحت شرايط  -28الف 

 .برا  استاندارد وجود ندارد مرجعی در این آزمون ایچ قابل استفاده استانداردهاي

 تغییر در ودتاژ تغییه آزمون روش

 باتر  ک  تحت ررایط ودتاژ با 1-1-3 بند تایید تطابق با ررایط ذکر رده در آزمونهدف 

ها و رويکردهاي  آزمون روش

 به طور خالصه

در معرض ررایط معین باطر  ساا  برا  مدت زمان کافی برا  قراردادن  رامل آزمون

 .اا  مورد نیاز گیر ثبات دمایی و برا  انجام اندازه رسیدن به

مبنا  آزموناگر منبع توان متناوب سمنبع تغییه استاندارد با ظرفیت جریان کافی  در 

درونی نوع خاصی از  بیه ساز  کند. ربیه ساز  امپدانساستفاده می رود تا باتر  را ر

 باتر  نی  مه  است.

 سازنده دستگاه تعیین می رود. امپدانس درونی باطر  نی  توسط بیشینه

 آزمون: رتیبت

گیر  و/یا نید و از ررایط اندازهتغییه را در ودتاژ  بین حدود تعریف رده تثبیت ک منبع

 :بارگیار  استفاده کنید. داده اا  زیر را ثبت کنید

 تاریخ و زمان؛ -

 دما؛ -

 ودتاژ منبع تغییه؛ -

 ؛حادت کاربرد  -

 ؛گیر  و یا ررایط بارگیار اندازه -

 ؛ارند دای اا سچنانکه قابل استفاده بنشان -

 ؛خطااا -

 .عمیکرد کاربرد  -

-اد امات اندازهو  ااداید تا اینکه تجهی ات طبق ویژگیکااش  EUTودتاژ توان را به 

 بماند، و داده اا  زیر را یاددارت کنید: از کارکرد مناسب باز رناختی

 ؛ودتاژ منبع تغییه -

 ؛دای اانشان -

 ؛خطااا -

 .اا  مرتبط دستگاهدیگر پاسخ -

 .کندطبق مشخصات کار می EUTترین ودتاژ که در آن کارکرداا  پایین ترين حد ولتاژپايین

 یک چرخه برا  ار حادت کارکرد  کمینه تعداد چرخه ها

 .که طراحی رده اند باید کارکنندتمامی کارکرداا چنان - تغییرات مجاز بیشینه

 .خطااا  مجاز بارند بیشینه  تمامی خطااا باید در حوزه -
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 پیوست ب

 )الزامی(

 آزمونهاي اصلی روش

 ي مقدماتینکته

(CGF) گیر  سوخت گاز  فشردهسیست  اا  اندازه رستیعوامل تاثیرگیار بر ددرکل، عمده 
1
 عبارتند از: 

رده  ن نصبکه به آ مجدد گیر با سیست  سوختقابل دستیابی،   جریان سنجه برا  بیشینهمناسب سای   -

معین  ظرفیت مجاز جریان سیال بیشینهبا آزمونی آرکار خوااد رد که به  سنجه کوچک  . تاثیر اندازهاست

باک رو   ار تعویضگیر  مجدد و درست بعد از سمقادیر جریان بات در آغاز سوخت رسدگیر  میسیست  اندازه

 ؛ دادمی

 ؛ب رگ بارد یا کوچک پر کردن خواه  -

 نر  رارشسارچه  گیر  مجددسوخت  کیی گاز تحویل داده رده در معامیه مقداربه  رارش نر سه  نسبی  -

 ، پایین نر  رارشاا  بخشتر خوااد بود. احتمات ضعیف سنجه درستیپایین بیشتر بارد، به امان می ان 

 ؛ گیر  مجدد، اودویت دارند.نسبت به انبارت سوییچینگ و قسمت انتها  سوخت

 .است ترتیبیرتاب منفی جریان ناری از عمیکرد وسییه   کنترل  رتاب جریان وضربه اا،  -

 اا  معین رده در زیر آن نکات را در نظر می گیرند. آزمون

 آزمون آماده سازي 2-ب

  سوخت وسایل نقییه است    سیست  ذخیرهنشاندای  گیرنده آزمون سکه نشاندایحج  اا   2-2-ب

 عبارتند از:

  kg/min 39 ستا« ظرفیت پایین»اایی با سنجه آزمونبرا   L 29 کمینه -

ررایط مناسب  آزموننی  ممکن است مورد پییرش قرار گیرد به این ررط که حج  اا   L 39با این وجود ، 

 زینه .1999 کمینهفواصل س  را دارا بارند استاندارد مطرح رده دراین

  kg/min39 تا  kg/min 39مابین س از  «متوسطظرفیت » اایی باسنجه برا   L 399 کمینه -

   kg/min 39سبات   «ظرفیت بات»اایی با سنجه برا   L 699 کمینه -

معادل با  کمینهیا    مناسبی بارند،  آزمون باید دارا  اندازهیرندهریراا  به کار رفته در گ دوده کشی و

، که سیست  اندازه گیر  برا  آنها در نظر گرفته رده استا    وسایل نقییهردهی بارد که در طبیعاا  اندازه

به ترتیب برا   «ظرفیت بات»و« ظرفیت متوسط با« »ک  ظرفیت»اا  سنجهمنظور از  زمینهاین  در .قرار گیرند

 اا  متوسط  و سنگین سمانند کامیون اا ، متوسطد وسایل نقییه سبک سمثال اتومبیلگیر  مجدسوخت

 اند.اا  ب رگ  در نظر گرفته ردهاتوبوسو  ااسکامیون

گاز در قادر به تامین گیر  است  باید   سوخت ایستگاه سوختسیست  ذخیره نشاندایس آزمونمخ ن  1-2-ب

 عبارتند از:  نشاندایاا  یع وسایل نقییه  در پایان آزمون بارد. حج کردن سر پر فشار مجاز بیشینهس   فشار 

                                                 
1 - Compressed Gaseous Fuel 
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- L 399 ؛ظرفیت ک  با سنجهاا  برا  آزمون 

-  L1699 ؛با ظرفیت متوسط سنجهاا  برا  آزمون 

- L 9299 با ظرفیت بات سنجهاا  برا  آزمون. 

 باید آزمونواقعی مخ ن  ساا  در زیر، حج  2-1-ب بند ، در ارتباط با ررایط ذکر رده درجریان آزموندر ار 

معین یا  نر  رارش کمینه 199% به  آزمون نر  رارشپرکردن، آخر ثانیه  99د که درببخش را میناناط این

ی خا  ، قبل آزمون، در برخی ررایط در تطابق با این مطیب کند.گیر  افت میسنجه یا سیست  اندازه کمتر از

بارد، یعنی با بستن برخی ریراا  موجود در می، تنظی  و تعدیل حج  مخ ن ضرور  آزموناز آغاز 

 .آزمونسییندراا  مخ ن 

 بند  سبه رودرو  انبارت بات اعمال میاستفاده رود، این ررایط  دائمی  کنترل ر موارد  که از وسییهد

 مراجعه کنید . 2-1-ب

طراحی رده است و درجایی که  Qmin برا  توقف زیر گیر سنجه یا سیست  اندازهجایی که  ررایط بات در

 آزمون تا متوقف ردن جریان ادامه دارته بارد ، به کار نمی رود.

اا  تایید نوع در دسترس مورد استفاده در آزمون اا  تایید باید برا  گواایمخ ن واقعی  آزموناطالعات حج  

 بعد  یار  رساند. صدیق اا تا به پرسنل در انجام ت بارند
   سیست  ین ردهتعی نر  رارش کمینهباتتر از  معنادار به طور در صورتیکه  ،حج  مخ ن آزمونآخرین این بدون  -يادآوري

ضعیف در  سنجهبدین ترتیب باعث از دست رفتن عمیکرد احتمادی  .امکان دارد آزمون جریان پایان یابد بارد،اندازه گیر  

 جریانها  پایین می رود.

 یا سیست   ید طور  بارد که ظرفیت جریان سنجهی باآزمونکشی و ریرآتت تجهی ات دوده 1-2-ب

ی سیست  کنترل باید طور  آزمون. بعالوه، تجهی ات نیابدی کااش آزمونگیر  به انگام اتصال به تجهی ات اندازه

  سیست  گاز تعیین رده نر  رارشبیشینه از  آزمون طولگاز قابل دسترسی در  نر  رارشبیشینه بارد که 

سازنده   سیست  اندازه گیر  طور دیگر  به توافق رسیده گیر  تجاوز نکند و این در صورتی است که اندازه

 بارد.

اا  حجمی توصیه با نسبتباید  آزمونحج  مخ ن  نگاه کنید  9-9-ببند به  س، که مرتبط باردارجا 4-2-ب

ی باید آزمونقسمت تقسی  رود. تجهی ات  3، متوسط و بات به پایین فشار انبارتبه ترتیب برا   9:1:1  رده

نر   کمینهو  بیشینهتت مناسب برا  تودید ، دوده کشی و ریرآگیر ترتیبی سوخت  کنترل دارا  یک وسییه

 سیست  اندازه گیر  بارد. رارش
، با تغییرات و اا  رارش سظرفیت سنجهاا  گیر هی معمودی ممکن است در بسیار  از اندازآزمونتجهی ات  -2يادآوري

 ی موجود بارند.آزمونتعدیالت ضرور  در پیکربند  تجهی ات 

در دسترس را در وسایل  CGF  ذخیره اا ا  از اندازه، تا محدودهاندده به طور معقول استفاده ردهگیرن اا حج  -1يادآوري

 برسد. کمینه، متوسط و سنگین نشان داد، که ادبته باید ا ینه و جابجایی تجهی ات به نقییه سبک

 به طورگیر  واقعی است که از انواع زیاد  از سیست  اا  سوخت« نمونه» آزموننسبت حج  مخ ن ذخیره    -1يادآوري

   ایستگاه را دریافت می کند. معقودی باتترین کاربرد ذخیره
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به کار روند به ررط اینکه  آزمونممکن است برا   که گیر  خوااد ردغیر از آنهایی اندازهگازاایی  5-2-ب

 ارزیابی بر نتایج اندازه گیر  تاثیر نگیارند. در صورت د وم باید از تصحیحات استفاده رود.

 هاآزمونگیري و انواع سیستم هاي اندازه  1-ب

 گیر  در نظر گرفته می رود:، سه نوع سیست  اندازه آزموناز دحان ااداف 

 کنند؛گیر  استفاده مییستگاه سوختا ترتیبیگیر  که از وسییه   کنترل اندازه اا سیست  -

 ؛کنندرا ترکیب می خود ترتیبینترل   کگیر  که با وسییهاا  اندازهست سی -

 کنند؛استفاده نمی ترتیبیکنترل   وسییهگیر  که از اا  سوختگیر  در ایستگاهاا  اندازهسیست  -

 کار روند.هب  cوb سیست  اا  اندازه گیر  نوع  آزمونی نباید برا  آزمونتجهی ات  ترتیبی  کنترل وسییه

وجود هجدید  که مرتبط به آن ب فناور زیر مناسب است و در صورتی که  اا فناور برا   زیر یآزمون  برنامه

 تطابق یابد. فناور آید باید این 

 بیشینهس Pvدر پایان  باید آزمون  اا  زیر فشار در گیرندهآزمون، در ثابت نر  رارشاا  آزمونبه استثنا  

 فشار مجاز پرکردن سریع وسایل نقییه  بارد.

 ثابت نرخ شارشها در  آزمون 2-1-ب

(FR)ثابت  نر  رارشاا در  آزمون
 قابل استفاده استند. ااسنجهدر  ،1

به ررایط  نر  رارشمنحنی این   تحویل متغیر است. دوره طولگیر  در گاز در سیست  اندازه نر  رارش

 ررایط عمییاتی در یک سیست   ا  ازطیف گستردهمنجر به  . این نتایجبستگی دارد در دسترس  تهیه

گیر  تحت تعداد محدود  و این حقیقت که سیست  اا  اندازهرود. با در نظر گرفتن این مطیب گیر  میاندازه

  کامل از این نظور استفادهبه م سنجه برا  نشان دادن عمیکرداا  درونی ااآزمون، استند ااآزموناز 

ی آزمون، در کاربرداا  میی باید جایگ ین ررایط رحالاه، اجرا روند. بثابت نر  رارشدر باید استاندارد، 

را در نظر بگیرد و انواع  یی متفاوتآزمونررایط  ممکن استسازمان مسئول مناسب دیگر روند. در این صورت 

 گیر  پیش بینی رده است فراا  کند.موارد  که قبال در سیست  اندازه مختیفی از ررایط تامین را عالوه بر

، در زیر بارند 1-ب مقادیر ارائه رده در جدول  کمینهو  بیشینه گسترهدر  ا دحظه نر  رارش 23%  کمینهاگر 

 رود.، ثابت در نظر گرفته می آزمون طولدر  نر  رارش
 ثابت نرخ شارشو بیشینه مقادير  کمینه: 2جدول ب 

 مقدار بیشینه مقدار کمینه آزمون شماره

FR1 Qmin
 (1) 

(Qmax +4Qmin)/5 

FR2 (Qmax +4× Qmin)/5 (2×Qmax +3× Qmin)/5 

FR3 (2×Qmax +3× Qmin)/5 (3×Qmax +2× Qmin)/5 

FR4 (3×Qmax +2× Qmin)/5 (4×Qmax + Qmin)/5 

FR5 (4×Qmax + Qmin)/5 
1
 Qmax

 

 

1- Qmin و Qmax  سنجه 

                                                 
1 - Flowrate 
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 .ن دیک است Qminتا حد امکان به  نر  رارش FR1 آزموندر مورد 

 .ن دیک است Qmaxتا حد امکان به  نر  رارش FR5 آزموندر مورد 

 باید به حد  ب رگ بارد که ،گیر  رودثابت اندازه نر  رارشاا   آزمونکمیت گاز  که قرار است در 

 نگاه کنید  پبه پیوست نتایج را تضمین کنند سپییر  تجدید

 استند. مخ نسه  که رامل درستیاا  آزمون 1-1-ب

(MS)سیست  اا  اندازه گیر  
ممکن است در تمام ررایط استفاده رود، ار ، رده اند آزمون مخ نکه با سه  1

 .و..  ممکن است 2، 3، 9، 1اا س مخ نرماره از 

در  بایا و/ گیردانجام میدر محل که اایی آزمونویژه برا  هب ،میی ممکن است از رویکرد پیشنهاد  کاررناس

 ، استفاده کند.گازاا  خا  ایستگاه احینظر گرفتن طر

  فشار ذخیره بیشینه Pst باید تحت مجموعه ررایط زیر یعنیاستند  مخ ن 3یی که رامل ااآزمون 2-1-1-ب

فعال  آزمونباید در طول ار  مخ ن، انجام گیرد. ار ار مجاز پرکردن سریع وسایل نقییهفش بیشینه Pvایستگاه و 

 رود.

 :1آزمون

 بار 9اودیه  آزمون  شارگیرندهف

 مخازندر تمامی  Pstفشار اودیه مخ ن ایستگاه 

 :9 آزمون

 Pv × 3/9 آزمونفشار اودیه گیرنده   

 فشار اودیه مخ ن ایستگاه :

 Pstبات در  مخ ن -

 Pvمتوسط ن دیک به  مخ ن -

 Pv × 33/9پایین در  مخ ن -

 :3 آزمون

 Pv × 33/9 آزمونفشار اودیه گیرنده   

 فشار اودیه مخ ن ایستگاه :

 Pstبات در  مخ ن -

 Pvمتوسط ن دیک به  مخ ن -

 Pv × 33/9 پایین در مخ ن -

تمامی  ،ین ردهی تعیآزمونسییندراا   سوخت گیر باید طور  بارد که با  مخ ناا  حج  1-1-1-ب

 MSدر یک  ترتیبیکه وسییه کنترل وخت گیر  فعال رود. در جاییس ترتیبی  کنترل مراحل عمییات وسییه

                                                 
1 - Measuring Systems 
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اگر وسییه  .صورت گیرد دیگر مخ نبه  مخ نثانیه عمل تعویض از یک  3گیر   نبارد، باید در سسیست  اندازه

تاخیر  کمینهدیگر را با  مخ نبه  مخ ن، باید عمل تعویض از یک وجود دارته بارد MSدر یک  ترتیبیکنترل 

، رت مرتبط بودن  تکمیل کند. در صوممکن که توسط تودید کننده طراحی رده است سدر صورت مرتبط بودن

 رده  باید در گواای تایید نوع معین رود. آزمونسرعت مجاز سنوع  بیشینه

در  امانطور بارد کهباید   آنها بت حج  مخ ن ذخیرهو نسآزمون و حج  مخ ن    آزمونحج  دریافت کننده

 ذخیرهسییندراا   ممکن است بستن برخی ریراا در. تعیین رده است 2-1-بو  9-1-ب ،1-1-ببنداا  

 ضرور  بارد. انبارت نسبتمورد نیاز و  آزمونرسیدن به حج  مخ ن  جهت آزمون

 استند. مخ نکه فقط مستی م یک  رستیاا  دآزمون 1-1-ب

 باید در ررایط زیر انجام گیرند: ترتیبیاا  اا بدون کنترلآزمون

 2 آزمون

 بار 9 آزمون  فشار اودیه گیرنده

 Pstفشار اودیه مخ ن ایستگاه 

 3 آزمون

 Pv  ×3/9 آزمون    گیرندهفشار اودیه

 Pst فشار اودیه مخ ن ایستگاه

 6 آزمون

 Pv ×33/9 آزمون  فشار اودیه   گیرنده

 Pst فشار اودیه مخ ن ایستگاه

 گیر  رده کمیت اندازه کمینهس  3آزمون

. بدین منظور، د ومی ندارد که رده تطبیق یافته است گیر کمیت اندازه کمینه آزمونبرا   6 آزمونررایط 

  . بارد Pv ن دیک به بسیارد، ودی ممکن است ارگونه فشار  باردسبار Pv انتهادر  آزمون  گیرنده برفشار در

 گیر  رده بارد.کمیت اندازه کمینهکه کمیت گاز انتقال یافته باید طور به

   توان به سادگی تغییر دادرا می آزمونمخ ن  ، دوده کشیگیرندانجام می مخ ن تعویضاایی که بدون آزموندر 

ت، متوسط یا پایینی وجود با مخ نبه یکدیگر متصل روند، یعنی ایچ  آزمون سییندر مخازنکه تمامی طور به

 است. یکنواخت مخ ن فشار یک سیست  ،مخ ن ،در این حادت ندارد.

 فشار گاز رواداري 4-1-ب

 بار است.  ± 19،بکار خوااد رفت Pv ×3/9 ، Pv×33/9 ، Pv ، Pstس  آزمونی که در تمامی فشاراا  رواداری

 استقامت آزمون 5-1-ب

 3999 کمینهباید دارا   که رد انجام گیرد.واقعی کارک ل در ررایطمحدر  استقامت آزمونرود که توصیه می

 تحویل بارد که در کمتر از رش ماه انجام گرفته است.
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دای که نشانگیرد تحویل گاز انجام می 3999در آنجا گیرد، در آزمایشگاه انجام می استقامتوقتی که آزمون 

و  آزمونادبته در صورت مرتبط بودن است. این  ترتیبی  کنترل عمیکرد وسییه رامل کمینهو    واقعیاستفاده

 آزمونکار خوااد کرد  ترتیبی  کنترل بدون وسییهگیر  با یا بسته به اینکه آیا سیست  اندازه آزمون توصیه رده

 است. 2 آزمونیا  1
 اا  ویژه قرار داندآزموندر ررایط کاربرد برخی تایید نوع استند  اایی را که تحتممکن است برخی اعضا دستگاه -يادآوري

 عمیکرد مطیوب در آزمایشگاه . کمینهبعد از نشان دادن س

اا ممکن است گیر  رده بارد و تحویلکمیت اندازه کمینهبرابر  99باید   ار تحویل گیر  ردهحج  اندازه

 ربیه ساز  روند.

 گیرد.اا  زیر قرار میآزمونتحت  سنجه، بار دیگر استقامت آزمونبعد از 

 1 آزمون، کننداستفاده می ترتیبی  کنترل گیر  که از وسییهاا  اندازهاا یا سیست سنجهدر آن دسته از 

 بار انجام گیرد. 3 باید کمینه

 2 آزمون، کننداستفاده نمی ترتیبی  کنترل گیر  که از وسییهاا  اندازهاا یا سیست سنجهدر آن دسته از 

 بار انجام گیرد. 3باید  کمینه

 آزمونبعد از . مقدار میانگین خطااا  منطبق   مرتبط محاسبه رده استخطااا  درونی اودیه متوسطمقدار 

 بارد. 3-1-3 بند   حدود تعیین رده درگسترهبین این دو مقدار باید در محاسبه رده است. انحراف  استقامت

 بارد. 6-1-3 بند در تکرارپییر  باید حائ  ررایط مطرح رده

 گاز عوامل تاثیرگذار آزمون 6-1-ب

اا  فشار، دما و چگادی یعنی در محدودهسنجه انجام گیرند.  ی  عمییاتاا  زمینهاا باید در محدودهآزمون

  گاز.برا   ممکن

را  آزمونخوااد بود ، ممکن نیست   گونهامان آزمون نهایت معقول فرض کند که در به طورکسی ، اگر ارحالهب

   بات انجام داد.در محدوده

این اطالعات  داد.ارائه میطالعاتی را ااا  کوریودیس سنجهجایگ ین برا   آزموندر مورد رورها   تپیوست 

 .صدق نکندسنجه اا  و طرح ااآور فن است برا  تماماستند و ممکن  نشاندای

   معین دمااا  محیط تعیین کند.کرد در محدودهدمااا  گاز را به انگام عمی سازنده باید اعتبار

  دمایی انجام زیر برا  ار محدودهاا  آزمونرود،  آزموناین پیوست  قاگر نیاز است که تاثیر دما  گاز مطاب

 گیرند:می

 کنند.استفاده می ترتیبی  کنترل گیر  که از وسییهاا  اندازهبرا  سیست  1 آزمون -

 C)سنوع ندارند.  ترتیبی  کنترل وسییه  گیر  کهاا  اندازهبرا  سیست  2 آزمون -

  دمایی کنترل تا زمان گیر  باید در محفظهاندازهسیست  یا  سنجه، اایی که محدودیت دمایی دارندآزموندر 

ی مورد نظر آزموندر دما   آزمونمطیوب ساز  کافی قرار داده رود تا اطمینان ببخشد که آنها قبل از آغاز 
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  مناسب رار داده رود، به ررطی که دما  گاز در محدودهقاستند. سیست  تغییه گاز نباید در اتاقک دمایی 

 بارد. C3±°  روادار در حوزه    1-1-6بند  ه دردمایی تعیین رد

 مالحظات دمایی ممکن است به فشار و چگادی گاز انتقال داده رود.

 هاي خاص آزمون 8-1-ب

 اا  زیر باید انجام گیرند. آزمون، بارند مه اگر آنها 

 ؛دوره ا  اتتعیین تغییر -

 .جریان ختالتتاا با ا آزمون -

خطااا  مجاز قابل کاربرد، خطااایی استند که برا   بیشینه، جریانی استند ختالتتااایی که دارا  آزموندر 

با  قمطاباا آزمونتثبیت رده اند. این  سنجهکه برا   گیر  تعیین رده اند و خطااایی نیستندسیست  اندازه

در نظر گرفتن موارد   ،مراجعه کنید ISOو استاندارداا  مرتبط  12-9و  13-9بنداا   طور ویژه بهسبه آور فن

 گیرند:زیر انجام می

 ؛گیر جریانی موجود در تجهی ات ایستگاه سوخت ختالتتا -

 ؛گیر اا و سیست  اا  اندازهسنجهطرح  -

 ررایطی که بر عمیکرد آنها تاثیر گیارد. -

 هاي تايید نوعآزمون 1-ب

گیر  مختیف مطابق با پیکربند  آنها اا  اندازهو سیست  ااسنجهاا  تایید نوع تزم را در مورد آزمون 9جدول 

  اند یا نهاستفاده رده ترتیبیکند. یعنی اینکه آیا آنها امراه با سیست  کنترل خالصه می
 .= سه برابر  3 = دو برابر ، 9 :يادآوريس

 هاي گوناگونهاي تايید نوع مورد نیاز براي سنجهآزمون -1جدول ب 

 هاسنجهتمامی  آزمون نام/تعداد

 مورد نظرسنجه 

براي استفاده با 

 ترتیبیکنترل 

 سیستم

گیري اندازه

براي استفاده 

با کنترل 

 ترتیبی

سیستم اندازه 

یري با کنترل گ

قابل  ترتیبی

 آزمونتطبیق)

هاي در محدوده

 تطبیق نهايی(

 سیستم 

گیري براي اندازه

استفاده بدون 

 ترتیبیکنترل 

نرخ آزمون با 

 ثابت شارش

FR1 

FR2 

FR3 

FR4 

 
 
 
 
3 

3 

3 

3 
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FR5  

آزمون ها با کنترل 

 ترتیبی

 2 آزمون

 1آزمون

 1 آزمون

 

 

 

 3 اختیار ،

 

 
 3اجبار ، 

 3اجبار ، 

 3اجبار ، 

3  

آزمون ها بدون 

 ترتیبیکنترل 

 4 آزمون

 5آزمون

 6 آزمون

 8 آزمون

3 

3 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

3 

3 

3 

9 

 دوام
تحویل در  3999

 ماه رش
    

 گذارتاثیر عوامل

 گاز
9 در نوع عامل     

 شارشختالل ا
 9 ،اختیار 

 

9   اگر قبال رو

انجام سنجه 

 گرفته بارد

  

9   اگر قبال رو

انجام نگرفته  سنجه

 بارد

 

معادل  آزمونانجام بگیرند بدین ررط که بتوانی  فرض کنی  که نتایج  محلاا ممکن است در خود آزمونبرخی 

 اا در ررایط مرجع انجام گیرند. آزمونبارد و این در صورتی است که این 

 سنجه 2-1-ب

 مالحظات کیی

 سنجهمجموعه آن مانند  یا ار زیر سنجهگواای تایید نوع ممکن است تنها برا   مطابق درخواست از سازنده،

مورد  درخواست رود یا نشود سنجهخواه تایید نوع برا   ،سنجهدر اجرا ی قابل آزموناین حال برنامه  با اعطا رود.

 .نیاز است

گیر  کامل در ار زیرمجموعه یا سیست  اندازهتوان آن را این وجود می رود. بامی آزمونبه تنهایی  سنجهاصوت 

رو   ادبته اگر فقط بر ،دست خواای  آوردکرد به این ررط که احتمات فرض کنی  که نتایج مشابهی به آزمون

 انجام گیرند. سنجه
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 ی آزموني برنامه 1-2-1-ب

طور پیاپی در امان ررایط ر بهبا 3 کمینهکنید  باید  مراجعه 1-9-ببند  س به FR5تا  FR1اا   آزمون -1

 کند. تصدیقرا  سنجهتا عمیکرد درونی  یردانجام گ

مطابقت کند.  سنجهدر مورد  1-1-3 بند تعیین رده در اا  MPEبفرد باید با  ار خطا  خا  و منحصر

 باید تامین رود. 3-1-3 بند ررایط تکرارپییر  تعیین رده در

در ررایط یکسان اتفاق بیافتد  ترتیبی  باید سه بار به طور  کنید مراجعه 3-9-ببند به  س 3و  2  ااآزمون -9

 رود. سنجهعمیکرد دینامیک  تصدیقتا موجب 

 مطابقت دارته بارد. سنجهبرا   1-1-3بند اا  تعیین رده در  MPEخطا  منحصربفرد باید با  ار

 کنید  باید انجام گیرد. مراجعه 3-9-ببند س به  استقامتآزمون  -3

  کنترل متناوب گیر  قرار گیرد که از وسییهسنجه در یک سیست  اندازهای  که اگر اینگونه در نظر گرفته

 .باید انجام گیرد کندمیا  کار که امراه با چنین وسییهدرحادیکند، آزمون استفاده می

سنجه مرتبط با  آزمونخاصی بارد، این وسییه باید تابع  ترتیبی  کنترل سنجه امراه با وسییهدر حادتی که 

گیر  وابسته باردس خواه در یک سیست  اندازه ترتیبی  کنترل تواند به نوع وسییهمینتیجه بارد. در حادتی که 

که ردیدترین تاثیرات  ا  باید استفاده رود، از وسییهسازنده اا و مطابق با ویژگی گنجانده رده بارد یا نه 

 طالعات مفید باید در گواای تایید نوع ذکر رود.کند. ارگونه ارا ایجاد میتعویض جریان 

آمده است و امچنین ررایط مربوط به تکرارپییر  نی  باید تامین  3-1-3 بند که در استقامتررایط مربوط به 

 رود.

 6-9-ببند تاثیرگیارس به  عواملاا  مربوط به آزموننگاه کنید   تبودن س به پیوست  قابل اجرادرصورت  -2

 .کنید  باید انجام گیرند مراجعه

 بار انجام گیرد. در صورت موثر بودن و قابل استفاده بودن باید دو آزمونار 

 ، در گ ارش آزمون ددیل آن باید ذکر رود.اا  مرتبط انجام نگیرنداگر آزمون

 بارد. سنجهبرا   1-1-3 بند تعیین رده در اا  MPEار خطا  خا  باید مطابق با 

، بر اساس ترتیبی  کنترل رود که از وسییه گنجاندهگیر  سنجه در یک سیست  اندازهاگر قرار است  -3

بار به صورت  3 کمینهتوان کنید  را می مراجعه 9-9-ب بند س به 9 آزمونکند، ، استفاده میسازندهتقاضا  

 پیاپی در ررایط مشابه انجام داد.

 اطالعات مربوط در گواای تایید نوع قید می رود.

 مطابقت دارته بارد. سنجهبه دحان  1-1-3بند اا  تعیین رده  در  MPEارخطا  خا  باید با 

 تعیین رده است باید تامین رود. 6-1-3 بند ررایط مربوط به تکرارپییر  که در

 کنید  انجام گیرد. مراجعه 3-9-ب بند س به اا  خا  مناسبآزمون، ممکن است سازندهبراساس تقاضا   -6

 در صورت موثر بودن باید دوبار انجام گیرد. آزمونار 

 رود.اطالعات مرتبط در گواای تایید نوع قید می
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 مطابقت دارته بارد. سنجهبه دحان 1-1-3 بند اا  تعیین رده در MPEارخطا  خا  باید با 

 . bو نوع  aسنوع  استفاده می کند ترتیبی  کنترل گیر  که از وسییهاا  اندازهسیست  1-1-ب

 در ررایط مشابه انجام گیرند. ترتیبی به طوربار  3باید در سیست  کامل  3و1،9اا  آزمون

 گیر  مطابقت دارته بارد.سیست  اندازه برا  1-1-3 بند اا  تعیین رده در MPEار خطا  خا  باید با 

 بار رو  سیست  کامل انجام گیرد. 9 کمینهباید  3آزمون  -

گیر  مطابقت در مورد سیست  اندازه 3-1-3بند اا  تعیین رده در  MPEار خطا  خا  باید با ررایط 

 دارته بارد.

کنید  در صورت مرتبط بودن و در صورتی که قبال انجام  مراجعه 3-9-ببند اا  خا  س به  آزموناا و آزمون -

 گیرند.نگرفته بارند انجام می

سیکپارچه بارد یا  ترتیبیگیر  که ممکن است با یک وسییه کنترل اا  اندازهورد آن دسته از سیست در م -

در ررایط یکسان برا  ار  ترتیبیبار به طور  3 کمینهباید  1 آزموننبارد  مجه  به پارامتراا  تعدیل و تغییر ، 

زنده تعیین رد، دیگر پارامتراا چنانکه سا آزمونمقدار نهایی پارامتراا  تعدیل انجام گیرد. زمانی که پارامتر  

 کرده است در ررایط مرجع استند.

 گیر  بارد.برا  سیست  اندازه 1-1-3 بند اا  تعیین رده در MPEار خطا  خا  باید مطابق با 

 تعیین رده است باید تامین رود. 6-1-3 بند ررایط مربوط به تکرارپییر  که در

استفاده  ترتیبیکنترل   وسییهکه از مجدد گیر  سوخت اا ایستگاهگیر  برا  اندازهاا  سیست  1-1-ب

 .کنندنمی

 در ررایط مشابه انجام گیرند. ترتیبیبار به طور  3 کمینهباید در سیست  کامل  6و 3، 2اا  آزمون -

. گیر  مطابقت دارته بارددر مورد سیست  اندازه 1-1-3بند اا  تعیین رده در  MPEارخطا  خا  باید با 

 باید اتخاذ و تامین رود. 6-1-3ررایط تکرارپییر  تعیین رده در بند 

 گیر  انجام گیرد.بار رو  سیست  اندازه 9 کمینهباید  3 آزمون -

 گیر  مطابقت دارته بارد.ورد سیست  اندازهدر م 3-1-3 بند اا  تعیین رده در MPEارخطا  خا  باید با 

 کنید  انجام  مراجعه 3-9-ب بند سبه بارند و قبال انجام نگرفته بارنداا  خا  در صورتی که مرتبط آزمون -

 گیرند.می

 در صورت موثر بودن  باید دوبار انجام گیرد. آزمونار 

 گیر  مطابقت دارته بارد.ندازهبرا  سیست  ا 1-1-3بند اا  تعیین رده در  MPEار خطا  خا  باید با 

 شرايط خاص 4-1-ب

گیر  گازاایی است که قرار است اندازه و یا سیست  با سیادی به غیر از گاز یا سنجهاودیه  زمانی که ادف تصدیق

گیر  دو یا چند گاز است، برا  تعیین تغییر   در زمانی است که ادف ما اندازهرود و یا فقط با یک گاز آن ا

 ویژه باید انجام بگیرند. اا  آزموننی  تایید رده اند،  9-9-3خطا  اا  مجاز که در  بیشینهو/یا کااش 
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را  سنجهنوع  تجدیدپییر بارد تا  سنجه  بیش از یک کنی  باید در برگیرندهآنچه تعیین می یکیحادت در 

 اا  خا  در نظر بگیرد. سنجهبسته به 

 اا  رروط و موضوعات ذکر رده در این پاراگراف باید طور  اجرا روند که بتوان فرض کرد که سیست 

 بیشینهد. نگاز مورد نظر یا تمامی گازاا در نظر می گیر را برا خطااا  مجاز  بیشینه ،گیر  مورد استفادهاندازه

گیر  سنجه  یا سیست  اندازهنوع  تجدیدپییر خطااا  مجاز تغییر یافته و /یا کااش یافته با در نظرگرفتن 

 اند.اتخاذ رده

 اولیه  يقدصها در ت آزمون  4-ب

 روشممکن است بر  صالحمرجع ذ حال، ارهتعیین رده است. ب 1-2-ب بند ل درآایده طور به آزمونرورها  

 نظارت دارته بارند. 9-2-ب بند عمیی تعیین رده در

 نظري روش 2-4-ب

 باید رامل موارد زیر بارد: کمینهاودیه  یقدتص 2-2-4-ب

گیر  در ایستگاه سوخت آزمونررایط احتمادی فقط یک از ، در ار یک گیر اا  اندازهدر تمامی سیست  - 

باید طور  بارد که ریختن سوخت  مخ ن، فشار طی که در صورت قابل استفاده بودنمجدد وجود دارد، به رر

 رود. ترتیبی  کنترل ساز  تمامی مراحل عمییات وسییهلخا  موجب فعا آزمونمجدد به سییندراا  

یا گیر  ختایستگاه سو ترتیبیکنترل  دستگاهگیر  که از اا  سوختیستگاهاگیر  اا  اندازه در سیست -

 مرتبط است س 1 آزمونممکن به  تا جایی که آزمون، یک ی که با دستگاه خود کنتردی ترکیب رده استسیستم

 .  نی  ممکن است در نظر گرفته رود 3 آزمون

یا قرار است در آن اند ترکیب نشده ترتیبیکنترل خود  با دستگاهگیر  که ت  اا  اندازهدر آن دسته از سیس -

 آزمون یک  ،کند ، تا حد امکاناستفاده نمی ترتیبی  کنترل سییهگیر  به کار روند که از واا  سوختایستگاه

 را ا  در نظر گرفت . 6آزمونرود.س ممکن است مرتبط می 2 آزمونبا 

 را فراا  کند. ااآزمون  انجام بسیار  از نوع ممکن است زمینه صدیقگواای ت

  3 آزمونسو/یا  1آزمونگیر  واقعی انجام گیرد. ایستگاه سوخت محلباید در  ااآزمونیکی از  کمینه 1-2-4-ب

 زمایشگاه انجام گیرد.  ، بسته به مورد ، ممکن است در آ 6آزمونسو/یا  2آزمونیا 

 باید طور  بارد که: آزمون ررایط 

 گیر  خا  باید حاصل رود.گیر  خا  در مورد سیست  اندازهموجود در ایستگاه سوخت نر  رارشبیشینه  -

گیر  خا  باید کوچکتر یا گیر  خا  در مورد سیست  اندازهختموجود در ایستگاه سو نر  رارشبیشینه  -

 گیر  بارد.مجاز سیست  اندازه نر  رارشبیشینه مساو  

باید تامین  1-2-ب بندو در صورت مرتبط بودن  9-1-و ب 1-1-ب بنداا  رده در تعیین آزمونررایط  -

 رود.

 رود.گیر  واقعی نباید سریعتر از آن بارد که در آزمایشگاه استفاده میسیست  اندازه ترتیبیعمل کنترل  -

 انجام می گیرند. نامیدر دما  محیط در ررایط عمییاتی  ،اودیه در تصدیقآزمون اا  1-2-4-ب
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 گیرد.موثر و قابل استفاده دوبار انجام می آزمون ار 

 را بسته به اینکه آیا تصدیق 9-1-3یا  1-1-3 بنداا  اا  تعیین رده در MPEار خطا  خا  باید ررایط 

 گیرد یا آزمایشگاه تعیین کند.انجام می محلدر 

 عملی هايروش 1-4-ب

، فشار ید بودن، بدین ررط که، ادبته در صورت مفگیرندگیر  انجام میایستگاه سوختاا در ررایط آزمون

تمامی مراحل  رده سبب فعال ردنن یعیتآزمون سییندراا   گیر  درطور  بارد که سوختباید  مخ ن

 .انجام گیرد ترتیبی  کنترل وسییهدر عمییات 

 نر  رارش 39 % کمتر ازآزمون  طولمشااده رده در  نر  رارشبیشینه بارد که  باید طور آزمون ررایط 

 نبارد. ،گیر  خا سیست  اندازه در ررایط سوختگیر  خا  برا  در نظر گرفته ردهتئور  

گیر  گیر  برا  سیست  اندازهتگاه سوختتئور  موجود در ایس نر  رارشبیشینه کنترل کند که  طرح باید

 گیر  بارد.اندازهز سیست  مجا نر  رارشبیشینه خا  کوچکتر یا مساو  با 

 گیرند.انجام می نامی  ررایط عمییاتی اودیه در دما  محیط در گستره تصدیق اا درآزمون

در کل این ررایط با  قعی کاربرداا  انجام گرفته استند،  ررایط وانشاندایایی که به می ان کافی اآزمون

 توادی اا  زیر انجام خوااند رد:

 ؛ Pvاز خادی تا  آزمون  پرکردن گیرنده -

 ؛ Pv3/9 ×تا فشار    آزمون  خادی کردن گیرنده -

 .Pv  تا Pv3/9×  از آزمون  ردن مجدد گیرندهپرک - 

 اجراقابل بار  9 کمینهآزمون د. ار ایجاد خوااد کراا  MPEرناختی برا  مقایسه با نتیجه اندازهو دتوادی این 

 گیرد.انجام می بندررایط در پاراگراف اول این  تحققو تا حد تزم برا  است 

 مین کند.تعیین رده است تا 9-1-3اا را در  MPEار خطا  خا  باید ررایط 

 ، فراا  اایی که قرار است انجام گیردآزموننوع ممکن است اطالعات بیشتر  را در مورد  ار گواای تصدیق

 کند.

 ترتیبی هايتصديق  5-ب

 است . صالحذ  عمرج  بر عهده ترتیبی اا صدیقدر ت آزمون خط مشی

 اودیه یکسان بارد. صدیقانجام گیرند و ممکن است با ت محلباید در  ترتیبی اا صدیقت
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 پپیوست  

 )اطالعاتی(

 لايگیري و وسهاي آزمون براي سیستم هاي اندازهکمیت کمینه

 

حادت ، است s ،دیجیتال  زینه گرد کردن ناری ازعدم قطعیت  که بتوان فرض کرد ب رگترین ج ء کهدرصورتی

 توان در نظر گرفت:زیر را می

است و مثیثی توان نشان داد که قانون توزیع به حادت می سنجه ارتباااتو تعیین   sدیجیتال  زینه مورددر 

 به حادت زیر است:   عدم قطعیت استاندارد 

    
 

√ 
 

 بدین صورت است: U ربوط به  مگسترده، عدم قطعیت 9رش برابر با پو عامل  ارب
U = 2×Us 

 

 بدین صورت است: T روادار در مقایسه با  ررایط عدم قطعیت در تصدیق

  
 

 
 

 :که است
    

√ 
   

 

 MPE± = 3/1 % گیر  کامل باادت تعیین خطا برا  سیست  اندازهح-1

 

T=MPE=1.5×10
-2

×Q 

 

 بدین صورت است: Qکمیت 
Q= n×s 

 تعداد زینه اا بارد ، خواای  دارت: nاگر 
    

√ 
           

 :که داری 

  
    

   √ 
        

 3    گرد رده به    

 MPE±=1%  با سنجهحادت تعیین خطا   -9
N≥272.16×1.5/1(  (MPE  نسبت

  4 9 
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 ±6/9= %  روادار با  سنجهحادت تعیین تکرارپییر   -3

 

N≥272.16×1.5/0.6 

   8  
 

  ±1= % روادار حادت تعیین تکرارپییر  سیست  اندازه گیر  با -2

 

N≥272.16×1.5/1 

  4 9 
 محاسبه کنندهحادت تعیین خطا  -3

T=5×10
-4

×n×s 

N≥272.16×1.5×10
-2

/5×10
-4 

  8    
 

 یا دیگر وسایل ،محاسبه کننده، MS ارتباهحادت تعیین -6

  T=SF ارتباه معنی دارس
 

T = MPE /10 = 1.5×10
-3×n×s 

n ≥2722 

 

 گیر نتیجه

 2تا  1اا مطابق با موارد  آزمونرود ، توصیه میگیر  ردهکمیت اندازه کمینه آزموندر  ج بهدر حادت کیی و 

زینه انجام  1999را رو  کمیت اا مطابق با  6و  3زینه ، و موارد  1999مطابق با  کمینهرو  کمیت اا  بر

 .است کافی 6زینه برا  مورد  3999اا  طوتنی   آزموندر صورت د وم س با این وجود بگیرد.
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 (تپیوست )

 )اطالعاتی(

 2هاي کوريولیساز لحاظ سنجه گذاری در کمیت هاي تاثیرآزمونهاي روش

د ، خط یاا را مطابق با این پیوست انجام داآزمونوقتی که قصد دارید  ،با اینکه این پیوست جنبه آموزری دارد

 در نظر گرفته روند. اا  زیر بایدمشی

 هدف و دامنه کاربرد 2-ت

 برا  ، ممکن است استند گیاراا  تاثیرکه تحت کمیت ااییآزمونداد که چگونه این پیوست توضیح می

عمیکرد   اا آزمونمربوط به  ن رده در پیوست ب انجام گیرند. کهتعیی اا آزموناا  کوریودیس بدون سنجه

و پیوست ب .  6-9-ب بند آمده در پیوست ادف و اا آزموناست، یعنی امان  ختالتتو ا گیارتحت عوامل تاثیر

 اا باید مطابق پیوست ب صورت بگیرند. آزمونتمامی دیگر 

ایچ نوع کارایی  درستی اا آزمونین روری که ررح داده رد جایگ ین روش استاتیک است، و بدین ترتیب در ا

مشکل  طبیعیدر ررایط  ااآزمونندارد، که برا  آن گاز یا سیال جایگ ینی باید جریان بیابد. در جایی که انجام 

 طبیعیآزمون وسایل مجبور نباری  محفظه آب و اوایی را با  سمثال برا  اینکه توان از آن استفاده کرداست می

 کامل دما  گاز را کنترل  به طورآزمون وسایل سمثال  وجود ندارند آزمونوسایل   یا در جایی که اجرا کنی 

 کنند .می

 کنند تطبیق داد ودیادکترونیکی استفاده می ترانسدیوسریا  حسگراایی که از سنجهدیگر  باتوان را می این

اا  کوریودیس است که سنجهتواند به مالحظات خاصی نیاز دارته بارد. بنابراین کارکرد آن محدود به می 

 استفاده می رود. CGF دیسپنسرا  است که در فناور  رناخته ردهامروزه تنها 

  کامل  یا قسمت مناسب رگینه رو  سیست  اندازه سوسنجه اا بر رو  آزمون، این مطابق این حادت

 روند.انجام می (EUT)سنجه

 تعاريف تکمیلی 1-ت

  حسگر

  است. دهاندازهگیر  که مستقیما تحت تاثیر   اندازهگیر  یا زنجیرهبه دستگاه اندازهمتعیق  یج ی

، عنصر مورد نیاز  که تحت حسگر جریان: در نظر گرفته رده است حسگربا توجه به ااداف این پیوست دو نوع 

 دما که ادف آن تعیین دما  گاز است. حسگرتاثیر جرم گاز قرار می گیرد، و 
 جریان است. حسگرگیر  رامل اندازه ترانسدیوسر، با توجه به ادف این استاندارد -يادآوري

 مالحظات مقدماتی 1-ت

اا مطابق با این پیوست ارائه رده در  سنجهاین نوع  آزمونکوریودیس که باید به انگام  سنجهبرخی جنبه اا  

 نظر گرفته روند در زیر مطرح رده است.

 هاي کمنرخ شارشدر  شارش يکنندهقطع  2-1-ت

                                                 
1 - Coriolis 
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 اا  کوریودیس نصب و استفاده اا  ک ، در سنجهنر  رارشدر  رارشکیی، اصطالح قطع کننده  به طور

آورد. مقادیر گیر  رده ممانعت به عمل میاا  کمتر از مقدار اندازهرارش نر  رارشرود. این ویژگی، از می

. در طول  اا  ک نر  رارشدر  رارشسبدون کااش می ان قطع  روندگیر  و ثبت میباتتر از این حد، اندازه

در نظر گرفته رود، حتی اگر کمتر از حد  رارشاا  اا مطیوب است که تمام راخصآزمایش، در بیشتر حادت

 رارشاا  ک  بارد. بنابراین در طی بسیار  از آزمایشات، عمیکرد قطع کننده نر  رارشمقدار قطع در  عاد 

 اا  ک ، باید رو  صفر تنظی  رود.شنر  راردر 

اا  ک  باید رو  صفر تنظی  نر  رارشدر  رارشبرا  آزمایشات مورد استفاده در این پیوست، قطع کننده 

 رود.

 ثبات صفربه  در عمل مطیوبمقدار  ،. در حادت کییصفر مورد نیاز است ج بهادیر  قعی مقزندگی واررایط در 

 بستگی دارد. گیر  کامل و خود کاربردر سیست  اندازه گیر  ردهکمیت اندازه کمینه، سنجه

 بدون جريان وضعیت 1-1-ت

. در ررایط بدون جریان سیال امان کنندگیر  میطور پیوسته اندازه  کوریودیس بهااسنجه، معموت

 می روند. گیر که در ررایط جریان پایین اندازه گیرندفراینداایی انجام می

 گیري دمااندازه 1-1-ت

 سنجه، د در چنین مور دما  داخیی استند. حسگراا  کوریودیس برا  تصحیح مجه  به سنجهبسیار  از 

 رود. آزمونگیر  دمایی فعال رده اندازه باید با تابع 

 گیري فشاراندازه 4-1-ت

باید  سنجه، در این حادت کوریودیس متصل روند. سنجهانتقال داندگان فشار ممکن است به دتیل گوناگون به 

 رود. آزمونگیر  فشار که فعال رده است اندازه تابع  با

 زمان و مدت گرم شدن 5-1-ت

کنند. از آنجایی که مشخصات ادکترونیکی تقریبا آنادوگ استفاده می وسایل اا  کوریودیس از  سنجهتمامی 

ادکترونیک وسایل اا  وسییه تنها زمانی ثابت استند که اا و اج ا  آنادوگ وابسته به دما استند، ویژگیمودفه

 به دما  ثابتی رسیده بارند.

 کوريولیس حسگر 6-1-ت

جریان سیال  حسگراند: تشکیل یافته حسگراایی که تا به حال رناخته رده اند، اساسا از دو تمامی کوریودیس

دما در جهت تصحیح دما  عمییاتی  حسگرگیر  تشکیل یافته است  و یک معموت از یک یا دو تیوب اندازه سکه

 .جریان حسگراا  درزری در ویژگی

 کوریودیس موارد زیر استند: سنجه  گیر  اندازهسیگنال اا  اودیه

 ؛جریان حسگرجرم از طریق   نر  رارشاختالف دمایی مربوط به  -

 .گیر اندازه   رزونانس مربوط به دما  دودهفرکانس  -
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سدرزش  به اصطالح تحریک به حرکت 1وسییه تغییر جریان از طریق یک یا چند کویلهگیر  بساا   اندازهدوده

 رود. در تعیین میآف -پیک با استفاده از دو کویل کمینهاا  دمایی حرکت دوده آیند.سینوسی  درمی

یه به دحان جرم و چگادی تاثیر اا  اودگیر  بر سیگنالکامال مکانیکی، دما  تیوب اندازه    این پدیدهنتیجه

 گیارد.می

ادکتریکی یا وسایل  اا  مربوط به تاثیرات آب و اوایی برا  تایید آن دسته ازآزمونعمیکرد  از جمیه  آزمون

 آنها عمل  نامیخطااا  مجاز باتتر از ررایط عمییاتی  بیشینه  که در گستره گیردم میا  آنها انجااج 

ثیر مکانیکی به خاطر تا تواند پیامد تغییر دما بارد:حسگراا  کوریودیس، دو تاثیر جداگانه میکند. در مورد می

در این  آزموناستفاده از این ررایط  .وسییهگیر  و تاثیر رو  ادکترونیک هاا  اندازدودهاا  درزری تغییر ویژگی

جریان کوریودیس خوااد رد. با آگاای از  حسگرثیر جداگانه بر رو  مورد دما  محیط، منجر به ایجاد دو تا

 جداگانه ضرور  خوااد بود. به طور  این دو تاثیر اا  عمیکرد  مشاادهآزمونادف 

مکانیکی در نظر گرفته روند آنها باید  ءجریان به عنوان ج  حسگراا و قطعات ، حتی اگر برخی قسمتدر نتیجه

 تحت تاثیر دما  گاز قرار گیرند. 6-9-ببند مطابق با 

 کوريولیس  ترانسديوسر 8-1-ت

 ، پردازش حسگراا متصل رده استگیر  آنادوگ اودیه را که به اندازهاا    ادکترونیکی که سیگنالیک وسییه

 اایی مانند روند و به خروجیپردازش می محاسبه کننده  توسط وسییه ترتیبیاا به طور گنالکند. این سیمی

جرم را  نر  رارشساصیی  فرستاده می روند. قبل از اینکه بتوانی  محاسبه کننده  بیان کننده و /یا وسییه

ر  و تعدیل گیاندازه اا دوده  تصحیح بر اساس دما  گیرد: محاسبه  جدید انجام میمحاسبه ، دوتعیین کنی 

 کنید . مراجعه 3-3-تبند سبه برا  صفر کردن وسییه 

 صفر کردن 7-1-ت

روند. از ، تغییر دما و تغییر چگادی تعیین میکوریودیس عمدتا از طریق نصبجریان حسگر اا  درزری ویژگی

کند، ار اا  آن را در ررایط بدون جریان پردازش میمداوم سیگنال به طورکوریودیس  سنجهآنجایی که 

 اا  بسته به ویژگی رود،جرم پردازش می نر  رارشبه  9آف-پیک اا اا  کویلاختالف زمانی بین سیگنال

 نر  رارشکه عیت آن نصب است. امچنین در ررایط تحت جریان  دوده ااگیر  و تنشها  موجود رو  اندازه

عنوان جریان صفر  جرم مشااده رده تحت ررایط بدون جریان با نر  رارشجرم نی  ممکن است مشااده رود. 

 نر  رارشتواند سرود. این مقدار که میویژه تعیین می دستور بعد از ورود EUTمعروف است. جریان صفر با 

که توسط  نر  رارشرود و به تمامی مقادیر کوریودیس ذخیره و ثبت  ترانسدیوسردر  مثبت یا منفی بارد 

 تعیین رده است اف وده یا از آن ک  رود. ترانسدیوسر

 آزمونهاي روش 4-ت

 در ارزيابی نوع گذارتاثیر عواملاز لحاظ  آزمونهاي روش بنديدسته 2-4-ت

                                                 
1 - coil 

2 - pick – off 
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 تقسی  کرد: دستهتوان به سه اا را میآزمون

 ؛پیوست ادف محیطی در عواملاا تحت آزمون -

 ؛در پیوست ادف ختاللاا تحت اآزمون -

 . مراجعه کنید 6-9-بند ببه سگاز گیارتاثیر عواملاا تحت آزمون -

حال امان اصول ارائه رده است ، بهر آزموناا ، اطالعات خاصی در مورد روش  دستهدر مورد ار یک از این 

 کیی کاربرد دارند.

 اصول کلی 1-4-ت

 یکی پس از دیگر  انجام اا در یک مجموعه آزمون مشخص، EUT برا  یکعمیکرد    ااتمامی آزمون

ار کمیت  برا رود. یید میتحت ررایط مرجع  تا EUT، عمیکرد  آزمونگیرند. قبل از مجموعه اا  می

در حادت اثر  گیرد.می صورتآنچه که مناسب است  ، استفاده از کمیت یا بعد از کاربرد طول، در گیاررتاثی

 رود.  مشااده میCFس نر  رارش، تغییر در  تاثیرگیار

 اا  تعریف رده در پیوست ادف ، سیگنال جریان مجاز  با اجرا  جابجایی سیستماتیک ایجاد در مورد آزمون

اجرا  این جابجایی باید تعیین تاثیرات  ن دیکتر بارد. Qminبدست آید که تا حد امکان به  نر  رارشرود تا می

روش باید ، فراا  سازد. اگر این حادت نبارد اا ساز جمیه کویل رااحسگاا  ادکترونیکی مودفه را بر رو  ختاللا

 در نظر گرفته رود. 6-9-ب بند توضیح داده رده در زیر برا  کاربرد

. بدین منظور قطع جریان ک  رودسیگنال واقعی در جریان صفر در نظر گرفته می 6-9-ببند برا  استفاده از 

 رود.برابر با صفر قرار داده می

 با استفاده از فرمول زیر تعیین  (RCFنسبی س گیار و تاثیر رودثبت می CF گیاردرمورد ار کمیت تاثیر

 می رود:
RCF(%)=CF/ Qmin ×100 

 

  ،در فرمول نر  رارش کمینهیابد و ارجاع به کااش می نر  رارشبا اف ایش  RCF،  6-9-ب بند از دحان کاربرد -يادآوري

 کند.سخت ترین معیار را ایجاد می

 مطابق با این حادت بارد. ارتباه معنی دارقابل کاربرد یا   MPEباید کمتر از RCF مقدار

 وسییهتوان بالفاصیه اطالعاتی را در مورد ثبات رود. میکنترل می سنجه نر  رارش، گیر ار اندازه طولدر 

اا تحت آزمونبرخی برا  باید ثابت رود.  نر  رارش، گیر  تحت ررایط مرجعمورد اندازه بدست آورد. در

ظر گرفته در ن نر  رارش، به عنوان یک اصل کیی .کندنوسان  نر  رارشممکن است  ،گیاراا  تاثیرکمیت

واقعی  درستی نشاندایاستفاده کرد که  نر  رارشتغییر است. به ارحال می توان از  بیشینهمطابق با  رده

ا  دهکند، پدیبیشترین تغییرات را ایجاد میکه نر  رارش است و این در صورتی است که بتوان فرض کرد که 

 اا  غیر دقیق رود.گیر که نمی تواند منجر به اندازه استکامال موقت و گیرا 

 ها آزمونقبل از آغاز  1-4-ت
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، در موارد ضرور  ج بهرا  رارشحسگر ، به خاطر انقباض دمایی رارشحسگراا  برا  ممانعت از آسیب دیدن 

 دید.ننب اا  صاف صیبفینجاب اراا    وسییههب

اا  کوچک  رارش، انتقال دمایی باعث خوااد رد برخی از دما  گاز به طور کامل تثبیت رود قبل از این که

ی ظاار خوااد رارردای اا، این به عنوان نشانسنجه، به بات و پایین حرکت کنند. در برخی  EUTگاز از میان 

 رود.که اصال انتظار نمی رد

 گذارتاثیر املوعبراي آزمون جنبه هاي خاص روش  4-4-ت

 خطااا  مجاز عمل  بیشینه  گسترهدر  EUTاین است که تاکید کند که  گیارتاثیر عامل آزموناز ادف 

 کند.می

باید  تواند از دوده حیف رودعیت تغییر دما می هکه اثر مکانیکی ب، زمانیاا  مربوط به دما  محیطآزمونبرا  

مواز   طوربه آف-پیک پییر بارد. وقتی که یک کویلامکانجداگانه،  به طور EUTی قطعات ادکترونیکرو  تاثیر 

ه تاثیر بر کرود. درحادیمیرود، تاثیر مکانیکی تغییرات دمایی حیف به ار دو ورود  قابل کاربرد متصل می

 رود.  ادکترونیک اا باز ا  مشااده میرو

اا  تعیین رده برا   MPEبتوانی  حیف کنی  ،  EUTرا بر رو  اج ا و قطعات مکانیکی  گیارتاثیر عاملاگر اثر 

 کاربرد دارند. 3-6 بند در محاسبه کننده

اا  تعیین رده  MPEاز  ،نتوانی  حیف کنی  EUTرا بر رو  اج ا و قطعات مکانیکی  گیارتاثیر عاملاگر اثر 

 کرد.می توان استفاده  1-1-3 بند در سنجهبرا  

 هاختاللدر ا آزمونجنبه هاي خاص روش  5-4-ت

 .کاربرد دارد ارتباه معنی داردر ارحادتی 

 گاز گذارتاثیر عوامل آزمونجنبه هاي خاص روش  6-4-ت

تعریف  سنجهآنهایی استند که برا   ،اا  قابل استفاده MPE، استفاده رود آزمونکامل باید در  رارش حسگر

 کرد.کار می طبیعیگیر  اندازه طولکند که در  فعال بارد و در امان حادتی کاراند. تصحیح دما باید رده

 رارش حسگرنبارد، ممکن دمااا  مورد نیاز  برا  رارشحسگر گرم کردن یا سرد کردن گاز  که داخل  اگر

در  رارشگیرند که دما  داخل اا زمانی انجام می گیر اتاقک دما قرار داده رود. اندازهممکن است در  ، کامل

 رسد.ببرا  فشار گاز  که توسط سازنده تعیین رده است  نامی  ررایط عمییاتی Tmin و Tmaxس دمایی ودحد

است که از  امان، گاز مرجع با ماایت یا چگادی گاز مناسب استمطابق  سنجه آزمونوقتی که در نظر گرفتی  

 سو  سازنده تعیین رده است. 
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