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»بسمه تعالی« 

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

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

، صـاحب نظـران   *تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون فنی مرکـب از کارشناسـان موسـسه         
شـود و کوشـشی همگـام بـا         مراکز و موسسات علمی، پژوهشی تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام مـی             

دی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منـصفانه صـاحبان   مصالح ملی و با توجه به شرایط تولی       
حق و نفع، شامل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی،    

پـیش نـویس اسـتانداردهای ملـی ایـران بـرای            . شـود های دولتی و غیردولتی حاصـل مـی       -نهادها، سازمان 
شود و پس از دریافت نظرهـا و        های فنی مربوط ارسال می     ذی نفع و اعضای کمیسیون     نظرخواهی به مراجع  

) رسـمی (پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنـوان اسـتاندارد ملـی                 
  .شودایران چاپ و منتشر می

نیر با رعایت ضوابط تعیین شده      صالح  مند و ذی  های عالقه نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان     پیش
کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنـوان اسـتاندارد ملـی ایـران چـاپ و                       تهیه می 

شود که بر اساس مفاد نوشته شـده در اسـتاندارد           بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می     . شودمنتشر می 
دهـد بـه    اندارد مربوط که موسـسه اسـتاندارد تـشکیل مـی           تدوین و در کمیته ملی است      5ملی ایران شماره    

  .تصویب رسیده باشد
، کمیـسیون   1(ISO)المللی استانداد   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          

  است و بـه عنـوان تنهـا        3(OIML)المللی اندازه شناسی قانونی      و سازمان بین   2(IEC)المللی الکترونیک   بین
در تـدوین اسـتانداردهای ملـی ایـران         . کنـد  در کشور فعالیت می    5(CAC)  کمیسیون کدکس غذایی      4رابط

های علمی، فنی و صنعتی جهـان  ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفت      
  .شودگیری میالمللی بهرهو استانداردهای بین

بینی شده در قانون، برای حمایت      تواند با رعایت موازین پیش    ران می موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای     
از مصرف کنندگان، حفظ سـالمت و ایمنـی فـردی و عمـومی، حـصول اطمینـان از کیفیـت محـصوالت و                        
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محـصوالت تولیـدی                 

تواند به منظور   موسسه می .  وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید        یا اقالم / داخل کشور و    
بنـدی آن را  المللی برای محصوالت کشور، اجرای اسـتاندارد کاالهـای صـادراتی و درجـه     حفظ بازارهای بین  

سات فعال  ها و موس  همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان         . اجباری نماید 
های مدیریت کیفیت و مـدیریت زیـست        در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم         

-وسایل سنجش، موسسه استاندارد این گونه سازمان      ) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون     محیطی، آزمایشگاه 
د و در صورت احراز شـرایط الزم،       کنها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صالحیت ایران ارزیابی می            

المللـی یکاهـا،    تـرویج دسـتگاه بـین     . کندگواهینامه تایید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می           
وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی بـرای ارتقـای              ) واسنجی(کالیبراسیون  

  . وظایف این موسسه استسطح استانداردهای ملی ایران از دیگر

                                                 
   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران*

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 
4 - Contact Point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  کمیسیون تدوین استاندارد
ای تعویض پذیر برای انتشار های جلو مجهز شده به المپ رشته چراغ - خودرو " 

  "ها ژگی   وی-پرتوهای نامتقارن نور پایین یا نور باال یا هر دو آنها 
  

   

  سمت یا نمایندگی            رئیس
                                   شرکت ایتراکپاکباز، بهرام                          

  )لیسانس مهندسی برق(

  

  دبیر
  فرهادی ، افشین                                                   مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  )                       فوق لیسانس مهندسی محیط زیست(

  

  اعضا
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                   تمیمی ، غالمرضا 

  )لیسانس مهندسی صنایع(

  

  خیریان ، بهروز                                                    شرکت پارس خودرو          

  )                                  لیسانس مهندسی مکانیک (

    

        شرکت چراغ دانش                        ، حسنزعیم دار

  )لیسانس فیزیک(

  

  قاسمی ، احسان                                                     شرکت توسعه خودروکار

  )لیسانس مهندسی الکترونیک(

  

  



ه  

  محمد زکی ، ابوالفضل                                             شرکت بازرسی نوآورآن کیفیت پارس

  )س مهندسی مکانیکفوق لیسان(

  

             شرکت بازرسی مهندسی ایران        موفقی ، سولماز

  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(

  

             شرکت جمع ساز                  نظری ، لیال

  )لیسانس مهندسی شیمی(

  

  صنعت البرز                                                    شرکت بازرسی رهاورد  ، افشینیهنیکو

  )لیسانس مهندسی صنایع(
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  گفتار پیش

  
ای تعویض پذیر برای انتشار پرتوهای نامتقارن نور های جلو مجهز شده به المپ رشته چراغ - خودرو "استاندارد 

ای مربوط توسط مؤسسه استاندارد و ه  که پیش نویس آن در کمیسیون"ها ژگی   وی-پایین یا نور باال یا هر دو آنها 
تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در سیصد و هفتمین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه مورخ 

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه 3 اینک به استناد بند یک مادۀ   مورد تصویب قرار گرفته است،26/12/86
 .شود  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371تی ایران مصوب بهمن ماه استاندارد و تحقیقات صنع

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، 
این استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل 

بنابراین برای . استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد

امعه، در حد امکان بین این در تهیه این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود ونیازهای ج
  .استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

  :منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است 
  

1- ECE, regulation No112: 2006, Uniform provisions concerning the approval of 
motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or 
both and equiped with filament lamps. 
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برای انتشار تعویض پذیر ای  به المپ رشته شدههای جلو مجهزچراغ  -خودرو 
  هایژگ   وی-پرتوهای نامتقارن نور پایین یا نور باال یا هر دو آنها 

  

  هدف و دامنه کاربرد  1
های چـراغ جلـو منتـشر کننـده پرتوهـای        هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مربوط به تایید ویژگی          

هـای جلـو دارای      نور باال برای وسایل نقلیه موتوری اسـت و بـرای آن دسـته از چـراغ                 یا/نامتقارن نور پایین و   
 مجهـز   تعـویض پـذیر   ای  های رشته توانند به المپ   می کهالستیکی  ای یا پ  های غیر قابل تعویض شیشه    عدسی
  . کاربرد دارد،شوند

  مراجع الزامی   2
. مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است 

  . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن 

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست 
  . رد نظر است شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آنها مو

 . استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است 

ویژگی های المپ رشته ای برای وسایل نقلیه -، خودرو1384سال  ،8500 استاندارد ملی ایران شماره 1- 2

  .موتوری و تریلر های آنها
2-2  ECE-R6, 2001,Uniform provisions concerning the approval of direction indicators 
for motor vehicles and their trailers. 
2-3 ECE-R7,2006,Uniform provisions concerning the approval of front and rear position(side) 
lamps,stop lamps and end-outline marker lamps for motor vehicles (except motor cycles) and 
their trailers. 
2-4 ECE-R19, 2006, Uniform provisions concerning the approval of motor vehicle front fog 
lamps. 
2-5 ECE-R45, 1989, Uniform provisions concerning the approval of headlamps cleaners and 
of power-driven vehicles with regard to headlamp cleaners. 
2-6 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of 
lighting and light-signalling devices. 
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2-7 ISO 105(all parts), Textiles-Tests for colour fastness. 

  اصطالحات و تعاریف   3
  :ر می رودها با تعاریف زیر به کادر این استاندارد اصطالحات و یا واژه

   عدسی 3-1
  . ترین قسمت چراغ جلو است که نور را از میان سطح تابشی عبور می دهدبیرونی

   پوشش 3-2
  . ماده یا موادی است که به صورت یک یا چند الیه، سطح بیرونی عدسی را پوشش می دهد

   انواع مختلف چراغ جلو3-3

  :دیگر تفاوت دارندچراغ های جلویی هستند که در جنبه های اساسی زیر با یک

  نام یا عالمت تجاری  3-3-1

  های سامانه نوری  ویژگی3-3-2

 بـه وسـیله     ی آن تی که در خالل عملکرد چراغ موجب تغییر در اثرات نـور           ا وجود یا عدم وجود قطع     3-3-3

  .شوندیا تغییر شکل می/ وبازتابش، انکسار یا جذب 

ط به خودروهای راست ترافیک و یا چـپ ترافیـک یـا             های ترافیکی مربو   متناسب بودن برای سیستم    3-3-4

  .هر دو آنها

  )  نور باال یا هر دو آنها،نور پایین( نوع نور تولیدی 3-3-5

  )در صورت وجود(تشکیل دهنده عدسی و پوشش  مواد اولیه 3-3-6

  ای مورد استفادهگروه المپ رشته 3-3-7

  کالس چراغ جلو 3-4

  . شونداز طریق ضوابط نورسنجی خاص شناسایی می  که)B یا A( های متفاوت چراغ جلو هستندکالس

 بایـد در ایـن      ECE-R48  یـا اسـتاندارد    6479 ملـی ایـران شـماره         تعاریف ارائه شـده در اسـتاندارد        3-5

  . استاندارد نیز مورد استفاده قرار گیرند

  تقاضا برای تایید چراغ جلو  4
 .نده نام یا عالمت تجاری یـا نماینـده قـانونی وی ارائـه گـردد               تقاضا برای تایید چراغ جلو باید توسط دار        4-1

  :تقاضا باید مشخص نماید که
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  .  آیا چراغ جلو جهت فراهم نمودن هر دو نور پایین و باال یا تنها یکی از آنها در نظر گرفته شده است4-1-1

ی شده است کـه بـرای       طوری طراح     آیا در صورتی که چراغ جلو جهت نور پایین در نظر گرفته شده،             4-1-2

  .  یا تنها برای یکی از آنها کاربرد داشته باشدهر دو سمت ترافیک راست و چپ

 نصب آن نـسبت     )ها( در صورتی که چراغ جلو مجهز به رفلکتور قابل تنظیم باشد آنگاه باید موقعیت                4-1-3

  . صفحه طولی میانی خودرو مشخص گرددو به زمین 

   B می گردد یا Aلو کالس  آیا آن مربوط به چراغ ج4-1-4

   8500ای مورد استفاده مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ها رشتهگروه المپ 4-1-5

   : تقاضا باید ضمائم زیر را به همراه داشته باشد4-2

نـین در   با جزئیات کافی به منظور شناسایی نوع و ارائه نمای جلو چراغ و همچ             ها در سه نسخه      نقشه 4-2-1

 در نظر گرفتـه     مکانها باید    نقشه 2 جزئیات آن و نیز سطح مقطع      ، عدسی ی جلو 1جود خطوط و شیار   صورت و 
  . شده برای درج عالمت تایید را نشان دهند

 )هـای (مجهز به رفلکتور قابل تنظیم باشد آنگـاه بایـد عالمـت موقعیـت               جلو   در صورتی که چراغ      4-2-1-1

اگر چراغ جلو تنها جهت اسـتفاده       (طولی خودرو مشخص گردد     نصب چراغ در ارتباط با زمین و صفحه میانی          
  . )رودمی  به کار )ها(در این موقعیت 

های جلویی   در مورد چراغ   9-2-8های نهایی بر طبق بند       موقعیت  شامل ای از مشخصات فنی    چکیده 4-2-2

  . دنگیر مورد استفاده قرار میخمیدهکه جهت تولید نور 

  غ جلو دو نمونه از نوع چرا4-2-3

  :اندشدهساخته ها از آن  برای آزمون مواد پالستیکی که عدسی4-2-4

   سیزده عدسی 4-2-4-1

   توانند با شـش نمونـه سـاخته شـده از مـواد مـورد اسـتفاده در                 ها می  شش عدد از این عدسی     4-2-4-1-1

ح بیرونـی آنهـا     وط میلی متر بوده و سـ      60×80ها جایگزین شوند مشروط بر آن که حداقل دارای ابعاد           عدسی
 15×15 میلـی متـر و ابعـاد حـداقل     300 بیش از  ای که سطحی با شعاع انحناءد به گونهنب باش دصاف یا مح  

  . میلی متر در قسمت میانی آن در دسترس باشد

                                                 
1- Ribbing  
2- Cross section 
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  ی که در تولیـد انبـوه مـورد اسـتفاده قـرار      شد رونها باید همان ها یا نمونه   هر یک از این عدسی     4-2-4-1-2

  .  تولید شده باشند،گیردمی

  . بر روی آن نصب شوندها می توانند بر طبق دستور العمل سازنده  رفلکتوری که عدسی4-2-3-2

 نیـز مـورد آزمـون قـرار گرفتـه             قبالً )در صورت وجود  (ها  ها، پوشش  چنانچه مواد تشکیل دهنده عدسی     4-3

  .  پوشش، ارائه شوند ودهای این مواباشند، باید به ضمیمه گزارش آزمون مربوط به ویژگی

  گذاری عالمت  5
  . باید دارای نام تجاری یا عالمت متقاضی باشندهای جلو ارائه شده جهت تایید  چراغ5-1

 برای درج عالمت تایید و نمادهای دیگر اشاره         1 آنها باید بر روی عدسی و بدنه اصلی به اندازه کافی فضا            5-2

  .  مشخص شده باشد1-2-4های اشاره شده در بند ها باید در نقشه این فضا. را داشته باشند6 شده در بند

انـد بایـد    طراحی شـده  راست و ترافیک چپ     های جلویی که جهت برآورده نمودن الزامات ترافیک         چراغ 5-3

 .ای بر روی رفلکتـور باشـد      یا المپ رشته  در خودرو    تنظیم  دو وجود این دارای عالمتی باشند که نشان دهنده       
 برای وضعیت ترافیـک     L/G برای وضعیت ترافیک راست و حروف        R/Dگذاری باید شامل حروف     تاین عالم 

    .چپ باشند

  2تائیدیه   6
   کلیات 6-1

الزامـات ایـن اسـتاندارد را          های مربوط به یک نوع چراغ جلو مطـابق بـا بنـد چهـار،               اگر تمامی نمونه   6-1-1

  .  صادر گرددبرآورده نمایند، آنگاه باید برای آن نوع تائیدیه

 الزامـات بـیش از یـک اسـتاندارد را بـرآورده             5و گروهی  4ترکیبی  ،3های ادغام شده   هنگامی که چراغ   6-1-2

های ادغام شـده، ترکیبـی و گروهـی    مشروط بر آن که هر یک از چراغ المللی   نمایند، یک عالمت تائیدیه بین    
این الزام نباید در مورد چراغ های       . یابدنها اختصاص می  تمام مفاد مورد کاربرد برای آنها را برآورده نمایند به آ          

  .  به کار رود،یک نور آن تایید شده است اند وای مجهز شدهجلویی که به المپ دو رشته

                                                 
  .بود اشاره شده کافی خواهد 5-2-6 قابل جدا شدن از بدنه اصلی چراغ جلو نباشد آنگاه درج یک عالمت آن گونه که در بند  ها در صورتی که عدسی-1
  .گردد در نظر گرفته شده است و تائیدیه استاندارد ملی با توجه به قوانین مربوطه صادر میECE این تائیدیه با توجه به مقررات -2

3 – Reciprocally incorporated 
4 – Combined  
5 – Grouped  
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  .  یک شماره تایید باید به هر نوع چراغ تایید شده اختصاص یابد6-1-3

زوم توقف کامل تولید یک نوع چراغ جلو بایـد           در صورت ل    و یا ابطال تائیدیه   صدور یا تمدید یا تعلیق       6-1-4

       و"الـف "بـه عنـوان مثـال بـا اسـتفاده از فـرم مکاتبـاتی پیوسـت          (ضی به اطالع ذینفعان برسـد         تبه نحو مق  
   .)1-1-2-4های اشاره شده در بند عالمت

هـا بایـد در      اگر چراغ جلو مجهز به رفلکتور قابل تنظیم باشد در صـورتی کـه ایـن چـراغ جلـو تن                     6-1-4-1

 قرار گیرد آنگاه مرجع ذیصالح باید متقاضی را ملزم نمایـد تـا              1-1-2-4های نصب بیان شده در بند       موقعیت
  . آگاه نماید نصب صحیح )های(موقعیت  صحیح هبه شیوه مناسب کاربر را نسبت به نحو

  ساختار عالمت تایید  6-2

  :مت تایید باید شامل موارد زیر باشدعال

  :زیربه ترتیب مت تایید بین المللی یک عال 6-2-1

کـه تاییدیـه را صـادر        1یی کشوری سا که به دنبال آن حرف، عدد شنا       Eیک دایره محیط بر حرف       6-2-1-1

  .  آورده شده است،کرده

  .  شرح داده شده است3-1-6 یک شماره تائید آن گونه که در بند 6-2-1-2

  : عالئم تکمیلی زیر 6-2-2

باید از پیکـان افقـی کـه          نماید،ای جلویی که تنها الزامات ترافیک چپ را برآورده می         ه برای چراغ  6-2-2-1

دهد، یعنی به سمتی از جـاده کـه مـسیر تـردد اسـت      نوک آن سمت راست ناظر از روبروی چراغ را نشان می        
  . استفاده گردد

تنظیمـات مناسـب   له های جلویی که الزامات ترافیک راست و ترافیک چپ را بـه وسـی            برای چراغ  6-2-2-2

چـپ  یک پیکان افقی دو سر که سرهای آن به سمت   سازند،ای برآورده میمجموعه واحد نوری یا المپ رشته 
  . کند، باید مورد استفاده قرار گیردو راست اشاره می

                                                 
ربستان ص ،9 ، اسپانیا    8 ، جمهوری چک     7 ، مجارستان    6بلژیک    ، 5سوئد      ،  4هلند     ، 3ایتالیا     ، 2فرانسه      ، 1آلمان  :  این اعداد شناسایی عبارتند از       -1
  ،20لهستان    ،19رومانی    ،18 ، دانمارک 17، فنالند 16، نروژ ) خالی (15   ،14سوئیس    ،13لوگزامبورگ    ،12اتریش    ،11 ، انگلستان 10 مونتنگروو 

         ،31، بوسـنی  ) خـالی  (30 ،29اسـتونی      ، 28بـالروس       ، 27اسـلواکی       ، 26اسـلوونی      ، 25کرواسـی      ، 24ایرلنـد      ، 23 ، یونـان     22 ، روسیه    21 پرتقال 
        ، اتحادیـه    )خـالی ( 41  ، 40مقدونیـه   ،   39آذربایجـان       ، )خـالی ( 38 ،   37 ، ترکیـه     36لیتـوانی       ، )خـالی (  35   ، 34 ، بلغارستان    )خالی( 33  ، 32لتونی  

  .53 ، تایلند 52 ، مالزی 51کره    ،50  مالت  ،49 ، قبرس 48 ، نیوزلند 47 ، آفریقای جنوبی 46اوکراین    ،45 استرالیا  ،)خالی (44 ، 43ژاپن    ،42پا ارو
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          های جلویی که الزامـات ایـن اسـتاندارد را تنهـا بـا توجـه بـه نـور پـایین بـرآورده                        بر روی چراغ   6-2-2-3

  .  درج گرددBبرای کالس  "HC" و Aبرای چراغ جلو کالس  "C"نمایند، باید حروفمی

نماینـد،  تنها با توجه به نور باال برآورده مـی         را   های جلویی که الزامات این استاندارد      بر روی چراغ   6-2-2-4

  .  درج گرددBبرای کالس  "HR" وA برای چراغ جلو کالس "R"باید حروف 

ن و بـاال  یهای جلویی که الزامات این استاندارد را با توجه به هر دو وضعیت نـور پـای  بر روی چراغ  6-2-2-5

  .  درج گرددBبرای کالس " HCR" و Aبرای چراغ جلو کالس" CR" باید حروف نمایند،برآورده می

در  بایـد    "PL" حـروف  یهـای غیـر قابـل تعـویض پالسـتیک         های جلو دارای عدسی    بر روی چراغ   6-2-2-6

  .  درج گردد5-2-2-6 تا 3-2-2-6های بیان شده در بندهای نزدیکی عالمت

کنند باید یک   های جلویی که الزامات این استاندارد را با توجه به نور باال برآورده می              بر روی چراغ   6-2-2-7

   بنـد آن گونـه کـه در  ( و بر حسب عالمت مرجع بیان مـی شـود   هحداکثر شدت روشنایی بود نشان که بیانگر    
  . گیرد قرار میEدایره محیط بر حرف بیان شده، در نزدیکی ) 8-3-3-1-2 

 بـه طـور کلـی     های جلو گروهی یا ادغام شده نشان مربوط به حداکثر شدت روشنایی نـور بـاال                 در مورد چراغ  
  . همانند بند فوق خواهد بود

 و  1-1-1-1-ابق بـا بنـد ت     مطـ    استفاده شده در طول رویـه آزمـون،        یدر هر صورت شیوه عملکرد     6-2-3

 باید در فرم های تایید و فرم هـای مکاتبـاتی    2-1-1-1- مجاز اعمال شده طبق بند ت      )های ( ولتاژ همچنین  
  .در موارد مربوطه چراغ باید مطابق زیر عالمت گذاری گردد. قید گردد

  ای طراحـی    بـه گونـه    کننـد و  های جلویی که الزامات این اسـتاندارد را بـرآورده مـی            بر روی چراغ   6-2-3-1

امکـان  (کرد نـوری دیگـر روشـن گـردد          کاررشته نور پایین آنها به طور هم زمان با هر گونه            اند که نباید    شده
  .  در کنار نماد نور پایین در عالمت تائیدیه قرار گیرد(/) باید یک خط مورب )ام شدهغای ادهکارگیری چراغب

 6 تنها برای تغذیه با ولتـاژ        نموده و  را برآورده    "ت"ت پیوست   های جلویی که الزاما   بر روی چراغ   6-2-3-2

 )×( و یـک عالمـت ضـربدر مـورب           24ای که در بردارنده عـدد       اند باید از نشانه   ولت در نظر گرفته شده     12یا  
  . ای استفاده شودقرارگیری المپ رشتهاست در نزدیکی سرپیچ 

کـه   باشـد  مـی یصالحیه انجام شـده بـر روی اسـتاندارد      ا  آخرین رقم عدد تایید که بیانگر شماره     دو   6-2-4

     در نزدیـک  تـوان   مـی را   مـورد نظـر       در صـورت نیـاز عالمـت پیکـان          و  بر اساس آن صادر شده اسـت       یهتائید
  . دهای تکمیلی که در باال به آنها اشاره شده است قرار داعالمت
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وضوح خوانـا و پـاک نـشدنی        به   باید   3-2-6 تا   1-2-6های اشاره شده در بندهای      ها و نشان   عالمت 6-2-5

که قابـل   (چراغ جلو   ) شفاف یا غیر شفاف   (ها ممکن است بر روی قسمت داخلی یا خارجی           این عالمت  .باشند
     ولـی بـه هرجهـت ایـن         . قـرار گیرنـد    ) نیـستند  ،چراغ که نور را منتشر مـی کنـد        جدا شدن از قسمت شفاف      

ماننـد درب  هـای متحـرک     گردد یا وقتی که قـسمت     درو نصب می  ها هنگامی که چراغ جلو بر روی خو       عالمت
  . دنباید قابل دیدن باش  شوند،موتور باز می

  عالمت تائید  ترتیبات 6-3

  های مستقل چراغ1 -6-3

هـای تکمیلـی ذکـر      های تایید و نـشان    عالمتهایی از ترتیبات     مثال "ب" وستی از پ  10در شکل های یک تا      
  .  ارائه شده است،شده

   ترکیبی و گروهی ،های ادغام شده چراغ6-3-2

یـک    بـا چنـدین اسـتاندارد باشـند،       های ادغام شده، ترکیبی و گروهی منطبـق          هنگامی که چراغ   6-3-2-1

 یـه آن عدد شناسایی کشوری که تایید      که به دنبال     Eای محیط بر حرف     عالمت تائید بین المللی شامل دایره     
 بر روی هر    دتواناین عالمت تایید می   .  یک شماره تایید باید برآورده شود      را صادر کرده، آمده است و همچنین      

   :ها قرار گیرد مشروط بر آن کهقسمت از این چراغ

  .  بیان گردید قابل مشاهده باشد5-2-6 آن گونه که در بند 6-3-2-1-1

مـت تاییـد جابجـا      دهند نتوان بدون جابجـایی عال     هیچ قسمت از این چراغ که نور را عبور می          6-3-2-1-2

  . نمود

بـه  ) متناسب با استانداردی که تاییدیه بر اسـاس آن صـادر شـده   ( نشان شناسایی برای هر چراغ      6-3-2-2

 و عالمت پیکان مورد نیاز بایـد در         )در صورت وجود  (همراه شماره آخرین اصالحیه آن در زمان صدور تائیدیه          
  . یکی از دو قالب زیر عالمت گذاری گردد

   بر روی سطح مناسبی از منتشر کننده نور6-3-2-2-1
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ای باشد که هر یـک از      گیرد باید عالمت گذاری به گونه     انجام می یا اگر در یک گروه این عمل         6-3-2-2-2

به چهار مثال ارائه شـده در پیوسـت   ( به روشنی قابل شناسایی باشند ی ترکیبی و گروه   ،های ادغام شده  چراغ
  . ) مراجعه کنید"ب"

حداقل اندازه مورد نیاز برای کوچکترین عالمت هـای   یک عالمت تائید نباید کمتر از       ء اندازه اجزا  6-3-2-3

  . باشد  انفرادی مندرج در استانداردی که تحت آن تاییدیه صادر شده است،

  . به هر نوع تایید شده باید یک شماره تائیدیه اختصاص یابد 6-3-2-4

 ،های ادغام شـده   های تایید برای چراغ   یبات عالمت تهایی از تر  ثال م "ب" از پیوست    11 در شکل    6-3-2-5

  . های تکمیلی ذکر شده در باال آورده شده استیا گروهی به همراه تمامی نشانترکیبی 

از های آنها قابل استفاده برای انواع مختلفـی          عدسی ههایی ک چراغ، در مورد    2-3-6در بند   بیان   مفاد6-3-3

ها مورد استفاده قرار گیرد نیز      با دیگر چراغ  شده  و ممکن است به صورت گروهی یا ادغام         چراغ های جلو بوده     
  . باشدقابل تعمیم می

توانـد عالمـت تاییـد       آخرین عدسی مـی    روند،میبه کار    یکسان   هایبه عالوه در جایی که عدسی      6-3-3-1

ز چراغ جلو همراه داشته باشد مـشروط بـر          های جلو یا واحدهایی ا    در ارتباط با انواع متفاوت چراغ     را  متفاوتی  
نمود نیـز دارای فـضای بیـان شـده در     آن که بدنه اصلی چراغ جلو حتی اگر نتوان آن را از عدسی ها تفکیک     

های جلو که   متفاوت چراغ  در انواع    . دربردارنده عالمت تایید مربوط به کارکردهای واقعی باشد         و بوده 2-5بند  
  .  آخرین عدسی ممکن است عالمت تائید متفاوت داشته باشد،تنددارای بدنه اصلی یکسان هس

  . در این رابطه ارائه شده است های تاییدهایی از ترتیبات عالمت مثال"ب" پیوست 12 در شکل 6-3-3-2

  مشخصات عمومی  -های جلوالزامات فنی برای چراغ  7
  . ابقت نماید مط10 تا 8هر نمونه باید با مشخصات ارائه شده در بندهای  7-1

 در هنگـام    ،هـای نـوری خـود     ویژگـی حفظ  شده باشند که ضمن     ای ساخته   جلو باید به گونه   های  چراغ 7-2

د در شـرایط کـاری خـوب بـاقی          نارتعاشاتی که ممکن است در معرض آن قرار گیر        و علیرغم   معمول  استفاده  
  .بمانند

ای  بـر روی خـودرو تنظـیم     قادر سازد به گونه ای مجهز شوند که آنها را     های جلو باید به وسیله     چراغ 7-2-1

ای بر روی واحدهایی سوار      ضروری نیست چنین وسیله    .شوند که انطباق با قوانین اعمالی به آنها برآورده شود         
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توانند جدا شـوند مـشروط بـر آن کـه اسـتفاده از چنـین اجزایـی بـه                    ها می  که در آن رفلکتور و عدسی      دشو
  .  محدود گردد، چراغ توسط وسایل دیگر قابل انجام استخودروهایی که در آن تنظیم

هر کـدام مجهـز بـه المـپ          کههنگامی که چراغ جلو ایجاد کننده نور باال و چراغ جلو ایجاد کننده نور پایین                
وسـیله تنظـیم کننـده بایـد بـه طـور         را بدهنـد،   مرکب تشکیل یک واحد     مجموعاً   ،ای خودشان هستند  رشته

   .های نوری باشدنظیم مناسب هر یک از سیستمانفرادی قادر به ت

 ،ها تفکیک ناپـذیر اسـت     های چراغ جلو که در آن رفلکتور      به هر جهت این موضوع در مورد مجموعه        7-2-2

  . شود به کار برده می3-8 الزامات بند ،ها برای این مجموعه.کاربرد ندارد

 مجهـز   8500طبق استاندارد ملی ایـران بـه شـماره          ای تائید شده بر     های رشته چراغ جلو باید به المپ     7-3

تواند مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آن که هـیچ           ای اشاره شده در استاندارد فوق می       هر المپ رشته   .شود
  .1ایجاد نشوداستاندارد مذکور  مندرجات  جدول کاربرد براییمحدودیت

ای سـاخته شـده   تصل و نصب می شود باید به گونه    ای به رفلکتور م   وسیله آن المپ رشته   به  که   اجزایی   7-4

   نـصب   )نـه دیگـر وضـعیت هـا       (آن  ای را در وضعیت صـحیح       باشند که حتی در تاریکی نیز بتوان المپ رشته        
   .2نمود

هایی که مرتبط با سرپیچ مربوط به گـروه         داده برگ در  های مندرج   ا ویژگی بای باید   المپ رشته سرپیچ   7-5

  . منطبق باشداست،  3086 ملی ایران شماره  استاندارددر مندرج ایالمپ رشته

    انـد   طراحی شـده   هر دو سمت ترافیکی راست و چپ      های جلویی که جهت برآورده نمودن الزامات        چراغ 7-6

 یا به وسیله تنظیم توسـط       )وقتی بر روی خودرو نصب می شوند      (یک تنظیم اولیه مناسب     توانند به وسیله    می
چنین تنظیم اولیـه یـا      . ای ترافیک راست یا ترافیک چپ منطبق گردند       فاده در شرایط جاده   راننده، جهت است  

 بـر روی خـودرو در زاویـه داده شـده یـا              واحد نوری شامل نصب   د به عنوان مثال     نتواتنظیم توسط راننده می   
ارد تنهـا ادغـام دو       در تمامی مو   . باشد ،ای در رابطه با واحد نوری متناسب با زاویه داده شده          نصب المپ رشته  

 بایـد امکـان پـذیر باشـد و          )یکی برای مورد ترافیک راست و دیگری ترافیـک چـپ          (متفاوت و محدود    تنظیم  

                                                 
کننده چراغ جلو، منطبق تمیز ) های( تنها وقتی مجاز به تولید نور پایین هستند که از لحاظ نصب وسیله  H9یا / و  HIR1های رشته ای نوع  المپ-1

در صورت ) اصالحیه شماره یک (ECE-R48 استاندارد 2-2-6-2-6مفاد بند   به عالوه با توجه به انحراف عمودی ،.  باشندECE-R45با استاندارد 
های چراغ جلو با توجه به ز کنندهاین محدودیت مادام که هیچ گونه توافق عمومی در استفاده از وسایل ترازیابی و تمی. ها کاربرد نداردنصب این المپ

  .سطح عملکرد چراغ جلو حاصل نگردیده باید اعمال شود
ای بتواند به سادگی درون چراغ جلو نصب شده و خارهای گردد که المپ رشته الزامات این بند در صورتی برای یک چراغ جلو برآورده شده تلقی می-2

  .در شیارهایشان قرار گیرندمربوط به نصب آن حتی در تاریکی به طور صحیح 
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ای باشد که مانع از تغییر سهوی چراغ جلو از یک وضعیت به وضعیت دیگـر یـا وضـعیت                    طراحی باید به گونه   
گـردد، اجزایـی کـه      ای فـراهم مـی    مـپ رشـته    که دو وضعیت تنظیم متفاوت برای ال       جاییدر  . بینابینی گردد 

ای طراحی و ساخته شوند که در هر یک از دو           گردند باید به گونه   موجب الحاق المپ رشته ای به رفلکتور می       
جهـت     ای را در وضعیت مورد نظر و با دقت مورد نیاز کـه بـرای چـراغ،                قادر باشند المپ رشته      تنظیم، تحال

بـا انجـام     بنـد بایـد   با الزامات این     تطابق   . نگه دارند  ،در نظر گرفته شده      چپ،حالت ترافیک راست یا ترافیک      
  . بازرسی چشمی یا در صورت نیاز با انجام آزمون مورد تائید قرار گیرد

 هیچ گونه تغییر غیر متعارف      ،های تکمیلی به منظور حصول اطمینان از آن که در هنگام استفاده            آزمون 7-7

  .  انجام گیرد"ت"نماید باید مطابق با الزامات پیوست وز نمیسنجی بردر عملکرد نور

ها باید مطابق بـا الزامـات پیوسـت         های چراغ جلو از مواد پالستیکی باشد آنگاه آزمون        گر جنس عدسی  ا 7-8

  .  انجام شود"ج"

ارای نور پـایین    د یا   اندهای جلویی که برای تامین تناوبی نور باال و نور پایین طراحی شده             در مورد چراغ   7-9

الکترومکـانیکی و غیـره         باید هر وسیله مکـانیکی،       می باشند،  خمیده یا نور باال طراحی شده برای ایجاد نور          /و
  :ای ساخته شوند کهاند به گونهکه جهت دستیابی به این هدف با چراغ جلو  ادغام شده

  وارده ونه خسارتی علیـرغم ارتعاشـات      مقاومت کافی داشته و هیچ گ      ،بار 50000 در مقابل بکارگیری     7-9-1

  . دی نیابوجوددر هنگام استفاده عادی در آن 

 از مقـادیر نـور      ر این موضوع نباید فراتـ     ،HH در مورد برآورده سازی الزامات روشنایی در باالی خط           7-9-2

 یا نور   /پایین و های جلو طراحی شده برای تامین نور         به عالوه در مورد چراغ     . باشد 5-2-8پایین مطابق با بند     
 سانتی 75 فاصله ،VVخط ( V25 لوکسی را در نقطه 5، باید حداقل روشنایی خمیده لحاظ ایجاد نور بهباال 
  .برآورده نماید) متر

آنکه مکانیزم توقفی بین آنها امکان بروز داشته باشد، همـواره            بدون   یکی از نورهای باال یا پایین باید       7-9-3

  . به دست آید

  .  نسبت به تغییر در شکل یا موقعیت قطعات متحرک اقدام نمایدابزار متداول با نتواندر  کارب7-9-4
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  روشنایی   8
  مقررات عمومی  8-1

 را بـدون  کـافی ، روشـنایی   ای ساخته شوند که در هنگام انتشار نور پـایین   های جلو باید به گونه    چراغ 8-1-1

  .  را فراهم آورندی و مناسبخوب روشنایی خیرگی در چشم و در هنگام انتشار نور باالایجاد 

 روشنایی تولید شده توسط چراغ جلو باید بر روی یک پرده عمودی که تحت زاویـه قـائم نـسبت بـه          8-1-2

 متری از چراغ جلـو نـصب شـده          25 در فاصله    و)  نشان داده شده   "پ"گونه که در پیوست      آن(محور خودرو   
  .  تعیین گردد،است

 با حباب رنگ نـشده کـه بـرای ولتـاژ            )لوناتا(ای استاندارد   د به وسیله یک المپ رشته      چراغ جلو بای   8-1-3

        ولتـاژ اعمـالی بـه      در طـول کنتـرل چـراغ جلـو،      . مـورد بررسـی قـرار گیـرد        ، ولـت طراحـی شـده      12اسمی  
داده بـرگ   آن گونـه کـه در       (ای تنظیم گردد تا شار روشنایی مرجـع         ای باید به گونه   های المپ رشته  ترمینال
   . حاصل گردد)ارائه شده 8500ملی ایران شماره  در استاندارد همربوط

یـک المـپ     به همـراه حـداقل       را 6قرار گیرد که الزامات بند      چراغ جلو در صورتی باید مورد پذیرش         8-1-4

    . شود برآورده)که ممکن است همراه با چراغ جلو ارائه گردد( )اتالون(ای استاندارد رشته

  لزاماتی در ارتباط با نور پایین ا8-2

واضح به منظور ایجاد امکان تنظیم رضایت بخش به واسطه آن را             نور پایین باید یک خط قطع نسبتاً         8-2-1

 )جهت ترافیکی در کشور ایران راست می باشـد        ( خط قطع باید در سمت مخالف با جهت ترافیکی           .تولید کند 
   :شتر از دو حالت زیر گسترش یابدیک خط افقی بوده و در سمت دیگر نباید بی

 درجه را نسبت 45 که زاویه HV H1که از ترکیب خط مستقیم ( HV H1 H4 )زاویه دار(خط شکسته  -
   یا ،) تشکیل می گرددhh سانتی متر باالی خط 25 در H1 H4سازد با خط مستقیم به افق می

   ) مراجعه کنید"پ"به پیوست ( درجه باالی افق 15 با زاویه HV H3خط مستقیم 
 که ناشی از ترکیب دو حالـت فـوق    H2 H4 و خطوط HV H2در هر شرایطی اگر خط قطع از هر دو خط 

  . است گسترش یابد، نباید مورد پذیرش قرار گیرد

  :چراغ جلو باید به گونه ای تنظیم گردد که 8-2-2
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انـد، خـط    ک راست طراحی شده   های جلویی که جهت برآورده نمودن الزامات ترافی        در مورد چراغ   8-2-2-1

چـپ  هایی کـه جهـت بـرآورده نمـودن الزامـات ترافیـک        افقی و در مورد چراغ ،1پردهبر روی نیمه چپ     قطع  
  . بر روی نیمه راست پرده، افقی باشداند خط قطع طراحی شده

وسـت  به پی(  روی پرده قرار گیردhh متری زیر خط     ی سانت 25این بخش افقی خط قطع باید در         8-2-2-2

  . ) مراجعه کنید"پ"

  .2 می باشدVVزاویه خم خط قطع روی خط  8-2-2-3

 مورد نظر باشد آنگـاه انطبـاق        3ای تنظیم شده باشد که تنها ایجاد نور پایین        چراغ جلو به گونه    وقتی   8-2-3

 نـور    مورد نیاز بوده ودر صورتی که چراغ جلو جهت ایجـاد           9-2-8 و بند    7-2-8 تا   5-2-8با الزامات بندهای    
  . صورت پذیرد3-8 بند 7-2-8 تا 5-2-8پایین و باال در نظر باشد آنگاه باید انطباق با الزامات بندهای 

 و  7-2-8 تـا    5-2-8 یهـا ای تنظیم شده که الزامات اشاره شده در بند         وقتی یک چراغ جلو به گونه      8-2-4

 از یک درجـه برابـر   ش آن که محور نور بی تغییر نماید مشروط بردتوان را برآورده سازد تنظیم آن می    3-8بند  
  غ جلـو  ا برای تسهیل تنظیم توسـط خـط قطـع چـر    .4 سانتی متر به سمت راست یا چپ جابه جا نگردد      44با  
  . تواند به جهت واضح شدن خط قطع اندکی پوشیده شودمی
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  به اندازه کافی پهن باشدVV درجه از دو سمت خط 5 پرده آزمون باید به منظور بررسی خط قطع در دامنه حداقل -1
ای برآورده ن رضایت مندی بریای اعمال گردد که بیشتر در صورتی که نور دارای خط قطعی با زاویه خم واضح نباشد آنگاه تنظیم جانبی باید به گونه-2

  .  برای ترافیک چپ حاصل گردد L 50 و L 75  برای ترافیک راست و نقاط R 50 وR75شدن الزامات روشنایی برای نقاط 
  .تواند با یک نور باال که در معرض الزامات قرار گرفته، ادغام گرددای با نور پایین می چنین چراغ جلو ویژه-3
 موضوع اخیر فقط به وسیله .چپ یا راست به مفهوم عدم تنظیم مجدد عمودی به سمت باال یا پایین نیستای تنظیم مجدد در سمت یک درجه حد -4

های جلویی  در مورد چراغ3-8مفاد بند ( گسترش یابد hh خط ی به هر جهت بخش افقی خط قطع نباید به آن سو. محدود شده است3-8الزامات بند 
 .)ربوط به نور پایین را بر طبق این استاندارد برآورده نمایند، کاربرد ندارداند که فقط مفاد مکه در نظر گرفته شده
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  . برآورده نمایدر را یروشنایی تولید شده توسط نور پایین بر روی پرده باید الزامات ز 8-2-5

  بر حسب لوکسروشنایی مورد نیاز   گیریروی پرده اندازهنقطه 
های جلو برای ترافیک اغرچ

  راست
های جلو برای ترافیک چراغ

  چپ
چراغ جلو کالس   Aچراغ جلو کالس 

B 

B50L نقطه B50R 4/0  ≥4/0  نقطه≤  

75R 75  نقطهL 12   ≤6  نقطه≥  

75L 75  نقطهR 12  ≥12   نقطه≤  

50L 50  نقطهR 15   ≥15  نقطه≤   
50R 50  نقطهL 12   ≤6  نقطه≥   
50V 50  نقطهV 6  -  نقطه≥   
25L 25  نقطهR 2  ≤5/1  نقطه≥  

25R 25  نقطهL 2  ≤5/1  نقطه≥  

  ≥III 7/0≤  7/0هر نقطه در ناحیه 

  ≤IV  2≥  3هر نقطه در ناحیه 

  ≥I 20≤  *E 2در ناحیه هر نقطه 

 *Eگیری شده واقعی به ترتیب در نقاط ار اندازه مقدR50و  L50 باشدمی .  

 که اثر نامطلوب بر قابلیت )به سمت طرفین(هیچ تغییر جانبی   IV ,III ,II ,Iدر هر یک از نواحی  8-2-6

  . دید مناسب دارد نباید وجود داشته باشد

گیـری   نشان داده شده باید با اندازه3- همان گونه که در شکل پB و Aمقادیر روشنایی در نواحی    8-2-7

  .1های زیر قرارگیرنداین مقادیر باید در محدوده. مقادیر نورسنجی نقاط یک تا هشت کنترل گردد
  1+2+3  ≤3/0لوکس 
  4+5+6  ≤6/0لوکس 

  7/0لوکس    ≤7 ≤ 1/0لوکس 
  7/0 لوکس  ≤8 ≤ 2/0لوکس 

                                                 
  . لوکس باشد7/0نباید بیشتر از )  نیز قرار گیردIIIکه همچنین در ناحیه ( B و A مقادیر روشنایی در هر نقطه از نواحی -1
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در (اند   ترافیک راست و ترافیک چپ طراحی شده       های جلویی که جهت برآورده نمودن الزامات       چراغ 8-2-8

هـای ترافیکـی     باید الزامات فوق را در خصوص آن جهـت         )ایهر دو موقعیت تنظیم واحد نوری یا المپ رشته        
  . برآورده نمایند

یا آنهـایی کـه     /  و خمیدههای جلویی که جهت ایجاد نور       چراغ  همچنین در مورد   5-2-8الزامات بند    8-2-9

هـای جلـویی کـه      در مورد چراغ  .  هستند نیز کاربرد دارند    2)-10-2-8اشاره شده در بند     ( کمکی   دارای المپ 
تواند تغییر نماید مشروط بر آن کـه محـور نـور بـه              تنظیمات آنها می     اند، طراحی شده  خمیدهجهت ایجاد نور    

  .  درجه جابجا نگردد2/0طور عمودی بیشتر از 

  :آیدتوجه به موارد زیر بدست می با خمیده در صورتی که نور 8-2-9-1

ها بایـد بعـد از      گیری آنگاه اندازه  ، شکل خط قطع   ییخم زانو نور پایین یا حرکت افقی      چرخش   8-2-9-1-1

    .انجام پذیرد) یومترن توسط گومثال( ،فقی تنظیم مجدد گردیداآن که مجموعه کامل چراغ جلو به صورت 

 ، آنگـاه  قطعخط   شکل   زانویی جلو بدون حرکت افقی خم        جزء نوری چراغ   یا چند حرکت یک    8-2-9-1-2

  . اجزاء و در حداکثر موقعیت کاریشان انجام پذیردها باید با این گیریاندازه

          آنگـاه  ،وسیله یـک المـپ کمکـی و بـدون حرکـت افقـی خـم زانـویی شـکل خـط قطـع                       ه   ب 8-2-9-1-3

  .  انجام پذیرددارد،فعال قرار  وضعیت  درکمکیها باید در حالتی که این المپ گیریاندازه

 بـه هـر جهـت اسـتفاده از     . استفاده از یک المپ اصلی مجاز است تنها نور پایین   جلو  برای هر چراغ   8-2-10

  . بود حداکثر دو المپ کمکی با توجه به موارد زیر مجاز خواهد

 8500 ملی ایـران بـه شـماره         یک المپ کمکی در داخل چراغ جلو نور پایین مطابق با استاندارد            8-2-10-1

  . مورد استفاده قرار گیرد خمیده تواند جهت کمک به ایجاد نورمی

 در داخل چراغ جلو نـور پـایین         8500یک المپ کمکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره            8-2-10-2

 تنها باید هم زمـان بـا        این المپ کمکی  . مورد استفاده قرار گیرد   مادون قرمز    به منظور تولید تشعشع      دتوانمی
  . نیز باید به طور خودکار خاموش گردد کمکیدر هنگام خراب شدن نور اصلی المپ . المپ اصلی روشن گردد

در هنگامی که یک المپ کمکی با خرابی مواجه گردد آنگاه چراغ جلـو بایـد همچنـان الزامـات                     8-2-10-3

  . مربوط به نور پایین را برآورده نماید
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  ی در ارتباط با نور باال الزامات8-3

های مربـوط بـه     گیری در مورد چراغ جلویی که جهت تامین نور باال به نور پایین طراحی شده، اندازه               8-3-1

      هـای گیـری  همان تنظـیم چـراغ جلـو مطـابق بـا انـدازه      باروشنایی ایجاد شده بر روی پرده به وسیله نور باال   
 این چراغ باید به     ،باشدهای جلویی که تنها دارای نور باال می       ورد چراغ  در م  . انجام گیرد  7-2-8 تا   5-2-8بند  
  .  برآورده نماید،مربوط به حداکثر روشنایی بر روی نقطه تالقی خطوط راناحیه ای تنظیم شود که مرکز گونه

  . باشدنور باال امکان پذیر می استفاده از چندین المپ برای 8-3-2

  .  برآورده نماید راوسط نور باال بر روی پرده باید الزامات زیرروشنایی تولید شده ت 8-3-3

 درصـد حـداکثر     80باید در داخل محدوده ایزولوکـسی کـه          vv و   hh خطوط   HV نقطه تالقی    8-3-3-1

 و  Aهای جلو کـالس     برای چراغ  لوکس   32از  نباید کمتر    EMاین مقدار حداکثر    .  قرار گیرد  ،روشنایی را دارد  
.  لوکس باشد240 نباید بیش از  درهیچ شرایطی مقدار حداکثر   .  باشد Bهای جلو کالس    اغ لوکس برای چر   48

 برابـر مقـدار     16 نبایـد بـیش از       ، این حداکثر مقدار   )نور پایین و نور باال    (به عالوه در مورد چراغ جلو ترکیبی        
  .  باشدL75  یاR75 گیری شده برای نور پایین در نقطهروشنایی اندازه

  .  کندال باید با استفاده از فرمول زیر محاسبه گرددر بر حسب هزانور باال (IM) شدتداکثر  ح8-3-3-1-1

IM  625/0= EM 

 با استفاده از نـسبت      ) بیان شده  7-2-2-6که در بند    (  شدت  این حداکثر  (I'M) عالمت مرجع    8-3-3-1-2

   :گرددزیر محاسبه می
I'M = (IM)/3 = 208/0 EM 

ـ           ، 40 ، 5/37  ،  30 ، 5/27  ، 25   ، 5/20 ،   17  ، 5/12  ، 10 ،   5/7سبت بـه اعـداد      نتیجه حاصل از رابطه فوق ن
  . گرد شود50 ، 45

راسـت و چـپ آن      سمت  تمایل به   مدر راستای افق و      (HVگیری نقطه شروع از نقطه      با در نظر   8-3-3-2

 لـوکس بـرای   24و  A لوکس برای چراغ جلو کالس 16 متری کمتر از 125/1 روشنایی نباید تا فاصله      )نقطه
 لوکس برای چراغ   6 و   A لوکس برای چراغ جلو کالس       4 متری کمتر از     25/2 و تا فاصله     Bچراغ جلو کالس    

  .  باشدBلو کالس ج
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 برای هر وضعیت نـصب      3-8 و   2-8 هایالزامات بند    های جلو دارای رفلکتور قابل تنظیم،     در مورد چراغ   8-4

 جهت تصدیق این موضوع رویه زیر باید مورد اسـتفاده           . کاربرد است   قابل ) نشان داده شده   3-1-4که در بند    (
  .قرار گیرد

و با توجه به خطـی کـه مرکـز منبـع نـور              ) گونیومتر(آزمون  هر وضعیت به کار رفته بر روی گونیای          8-4-1

ای ه بـه گونـه    وند شناسایی شده و سپس رفلکتور تنظـیم شـ         ،کند را بر روی پرده به هم متصل می        HVنقطه  
    3-2-2-8 تـا  1-2-8با موارد مـورد نظـر در بنـدهای     بر روی پرده، متناظر کت داده شود که الگوی نوری     حر
  .  باشد1-3-8یا / و

            چـراغ جلـو بایـد الزامـات        ،انـد  نـصب شـده    1-4-8بنـد   هایی کـه از ابتـدا مطـابق         در مورد رفلکتور   8-4-2

  .  برآورده نماید3-8 و 2-8نورسنجی مربوطه را مطابق با بندهای 

 درجه و یا دست کم  به حداکثر وضعیت خـود            ±2 بعد از آن که رفلکتور به طور عمودی و به مقدار             8-4-3

 ،های جلـو حرکـت نمـود      اش و توسط وسیله تنظیم چراغ      نسبت به وضعیت اولیه    ) درجه باشد  2اگر کمتر از    (
  . گرددهای دیگری نیز انجام میآنگاه آزمون 

   ) L75به ترتیب(  R75 وHVقاط ن: نور پایین
   ) EMدرصد  ( HV و نقطه EM: نور باال

 3-4-8 تـا  1-4-8رویه ارائه شـده در بنـدهای      اگر متقاضی بیش از یک وضعیت نصب را ارائه دهد،     8-4-4

  . ها تکرار گرددباید برای تمامی دیگر وضعیت

چراغ جلو به  دیاشته باشد، آنگاه بادرخواستی ند  های نصب خاص، اگر متقاضی در مورد وضعیت4-5- 8

 به واسطه 3- 8 و 2- 8های مورد نظر در بندهای گیریای طراحی و ساخته شده باشد که برای اندازهگونه
های تکمیلی دیگر که در بند آزمون. شان مورد توجه قرار گیردوسیله تنظیم چراغ های جلو در وضعیت میانی

توسط )  درجه±2به جای (لکتوری که تا وضعیت حداکثر خود جابجا شده  شده باید با رفه به آن اشار3- 4- 8
  . های جلو انجام گیردوسیله تنظیم چراغ

 ذکر گردیـد بایـد توسـط        8-3و   7-2-8 تا   5-2-8 ی مقادیر روشنایی حاصله بر روی پرده که در بندها         8-5

  .  قرار گیردی میلی متر65بع موثر آن باید در یک مرگیری شود و ناحیه تو الکتریک اندازهفیک سلول 
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  رنگ   9
بایـد  ) CIEمختصات سه رنگـی     بر حسب   ( روشنایی حاصل از پرتوها      .شره باید سفید باشد   تنور من رنگ   9-1

  :در محدوده به شرح زیر باشد
 X  ≤310/0    محدوده مجاور آبی 

 X ≥ 500/0    محدوده مجاور زرد

 x 640/0+150/0≤ y    محدوده مجاور سبز

 y ≥ 440/0    اور سبز محدوده مج

 x 750/0+050/0≥ y    محدوده مجاور ارغوانی 

  y ≤ 382/0    محدوده مجاور قرمز 

  1گیری عدم مطلوبیت اندازه  10
  .2عدم مطلوبیت ایجاد شده توسط نور پایین چراغ جلو باید تخمین زده شود

   و تمدید تائیدیه مربوط به یک نوع چراغ جلو3اصالح  11
اصالح بر روی نوع چراغ جلو باید به مراجع اجرایی که نـوع چـراغ جلـو را تائیـد کـرده                       اعمال هر گونه     11-1

  : اعالم گردد آنگاه آن مرجع می تواند،است

 اثر نامطلوب محسوسی ایجاد ننموده و در هر صـورت   و  در نظر بگیرید که اصالحات انجام شده تغییر        11-1-1

    یا،چراغ جلو همچنان منطبق با الزامات می باشد

  .  از واحد خدمات فنی درخواست ارائه یک گزارش مبتنی بر انجام آزمون دیگر بنماید11-1-2

  .  به ذینفعان آن اعالم شود4-1-6به رویه مشخص شده در بند با توجه  تایید یا عدم آن باید 11-2

اختـصاص  آن    برای مشخص شدن تمدید    عددد یک سری    یکند با مرجع ذیصالح که تائید را تمدید می       11-3

 بـه اطـالع ذینفعـان       )"الـف "به عنوان مثال با استفاده از فرم مکاتباتی پیوست          (دهد و آن را به نحو مقتضی        
  .برساند

  
   

                                                 
1- Discommfort 

  . گرددپیشنهاد می  این موضوع برای اجرای بهتر-2
3 - Modification 
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  تطابق تولید  12
   :های تطابق تولید باید با الزامات زیر منطبق باشدرویه

ان تولید شوند که مطابق بـا نـوع         اند باید آنچن  های جلویی که با توجه به این استاندارد تایید شده         چراغ  12-1

  .  را برآورده نمایند9 و 8 های الزامات بند،تایید شده

 ارائه شده "ث"های کنترل تطابق تولید که در پیوست     الزامات مربوط به شیوه    چراغ جلو باید با حداقل       12-2

  . منطبق باشد

 ه اشـاره شـده بایـد بـرآورد     "چ" کـه در پیوسـت     حداقل الزامات مربوط به نمونه برداری توسط بازرس          12-3

  . گردد

هـای تطـابق    گـذاری شـیوه   تواند در هر زمانی نسبت به صحه      مرجع ذیصالح صادر کننده تایید نوع می       12-4

ها باید هر دو سال یکبار      گذاریدوره تناوب معمول این صحه    . تولید به کار رفته در هر بخش تولید اقدام نماید         
  . باشد

  . شودن دارای عیوب ظاهری توجه های جلوچراغبه  12-5

  .  به عالمت مرجع توجه نشود12-6

  جرایم عدم تطابق تولید  13
 اگر الزامات تعیین شده فوق برآورده نشده باشد یا اگر چراغ جلویی که دارای عالمت تایید است با نـوع              13-1

اندارد برای یک نوع چراغ جلـو  ای که مطابق با این است    توان تائیدیه تایید شده منطبق نباشد در آن صورت می       
  . صادر شده است را باطل نمود

به عنوان مثال با استفاده از      (ای که قبالً صادر شده، باطل گردد باید موضوع به نحو مقتضی              اگر تائیدیه  13-2

  .  به اطالع  ذیفعان برسد)"الف"فرم مکاتباتی پیوست 
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  توقف کامل تولید   14
ک نوع چراغ جلو که قبالً با این استاندارد تایید شده را به طور کامل متوقـف کنـد،    تولید ی  ،اگر دارنده تائیدیه  

بـه  (اعالم نماید و مرجع ذیصالح نیز بایـد مراتـب را بـه نحـو مقتـضی                  باید موضوع را به مرجع صدور تائیدیه        
  .  به ذینفعان اعالم نماید)"الف"عنوان مثال با استفاده از فرم مکاتباتی پیوست 
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  الفپیوست 
  )اطالعاتی(

  1فرم مکاتباتی
  :صادر شده توسط

   
  :2وضعیت تائیدیه
  صدور تائیدیه 
  تمدید تائیدیه
  تعلیق تائیدیه 
  ابطال تائیدیه

  توقف کامل تولید 
   :برای یک چراغ جلو مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره

   : شماره تمدید                      :شماره تائیدیه
  : تجارتی چراغ جلو عالمت یا نام-1
   :نام سازنده نوع چراغ جلو -2
   :نام و آدرس سازنده -3
   : وجودت نام و آدرس نماینده سازنده در صور-4
   :برای تائید بر اساسارائه شده  -5
   :ها واحد خدمات فنی مسئول انجام آزمون-6
   : تاریخ گزارش آزمون-7
   : شماره گزارش آزمون-8
  
  

                                                 
  )  میلی مترA4)  297×210 حداکثر اندازه کاغذ -1
  .  در صورت عدم کاربرد حذف گردد-2
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  شرح مختصر -9
  .1مان گونه که توسط عالمت گذاری مربوطه بیان شده استگروه ه

   : رشته ای)های( المپ )های(تعداد و گروه 
   :موقعیت عالمت تایید -10
   :تمدید تایید )های(دلیل  -11
  .2گرددابطال می/ تمدید / تعلیق / در اتائیدیه ص -12
   :مکان -13
   :تاریخ -14
  :امضاء -15
توان بـه   اجرایی صادر کننده تائیدیه تحویل گردیده و در صورت نیاز می          یس  فهرست اسنادی که به سرو     -16

  . آن دست یافت به این فرم مکاتباتی ضمیمه شده است

                                                 
  :گذاری مناسب را با توجه به موارد زیر نشان دهیدعالمت -1

  
  . در صورت عدم کاربرد حذف گردد-2
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  پیوست ب
  )اطالعاتی(

  های تاییدهایی در مورد ترتیبات عالمتمثال
  

  
  1-شکل ب                          2-شکل ب                               

  
و  (E4)باشد چراغ جلویی است که در کـشور هلنـد           تایید فوق می  های  المتع جلویی که دارای یکی از       چراغ

  . را برآورده نموده است) مرجع این استاندارد( به تائید رسیده و الزامات این استاندارد  243شماره تائید تحت 
نشان دهنـده نـور پـایین و    ) 1-شکل ب ("CR"حروف. برای ترافیک راست طراحی شده است  تنها  پایین  نور  

  . باشد میBنشان دهنده نور پایین و باالی کالس ) 2-شکل ب(" HCR"و حروف Aباالی کالس 
یا در سمت چپ یـا راسـت ایـن حـرف قـرار            E در باال یا زیر حرف    و  شماره تایید و عالئم دیگر باید در نزدیکی دایره          : یادآوری
به منظور جلوگیری از ایجاد هـر گونـه در          . دن قرار گیر   Eحرف  با  ید هم راستا و هم جهت       ارقام مربوط به شماره تایید با     . گیرند

    .هم آمیختگی با دیگر عالیم باید از استفاده نمودن از اعداد رومی جهت اعداد تایید اجتناب نمود
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  3-شکل ب                       1-4- بلشک                          
  

  
  
  2- 4-شکل ب
  

 بـرآورده   های تایید فوق الزامات این استاندارد را با توجه به وجود نور باال و پایین    های جلو دارای عالمت   چراغ
  . نمایندمی

 مربوط  2-4- و ب  1-4-های ب  برای تنها ترافیک چپ بوده و شکل       A مربوط به چراغ جلو کالس       3-شکل ب 
ت که این قابلیت به وسیله تنظـیم مجموعـه واحـد            مربوط به ترافیک چپ و راست اس       Bبه چراغ جلو کالس     
  . باشدای بر روی خودرو امکان پذیر مینوری یا المپ رشته
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  5-شکل ب                           6-شکل ب                       
  

کـه  باشـند   های جلو با عدسی پالستیکی غیر قابـل تعـویض مـی           تایید فوق چراغ  های جلو دارای عالمت     چراغ
  . نمایندالزامات این استاندارد را تنها با توجه به نور پایین برآورده می

 مربـوط بـه چـراغ    6-شکل ب   برای ترافیک راست و ترافیک چپ و       A مربوط به چراغ جلو کالس       5-شکل ب 
  . مربوط به تنها ترافیک راست استBجلو کالس 

  
  

  7-شکل ب                               8- شکل ب                                
       هـای جلـویی هـستند کـه الزامـات ایـن اسـتاندارد را بـرآورده              چراغ های جلو دارای عالمت تایید فوق چـراغ        

  . نمایندمی
 مربوط  8- برای ترافیک چپ و تنها دارای نور پایین بوده و شکل ب            B مربوط به چراغ جلو کالس       7-شکل ب 

  . باشد ارتباط با نور باال می و تنها درAبه چراغ جلو کالس 
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  9-شکل ب                      10-شکل ب                     

باشـند کـه    غیر قابـل تعـویض مـی      های جلو با عدسی پالستیکی      های جلو دارای عالمت تایید فوق چراغ      چراغ
  . نمایندالزامات این استاندارد را برآورده می

 10- برای ترافیک راست دارای نـور بـاال و پـایین بـوده و شـکل ب                 B مربوط به چراغ جلو کالس       9-شکل ب 
 نور پایین نباید به طور هم زمـان         .باشدمی برای ترافیک راست و تنها نور پایین         Bمربوط به چراغ جلو کالس      

  . های جلو ادغام شده عمل نمایدبا نور باال و یا دیگر چراغ
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  11-شکل ب
  

ترکیبـی و گروهـی        ، شـده  های ادغام یی در مورد عالمت گذاری اختصاری برای چراغ       ها مثال 11-بدر شکل   
   .ارائه شده است

دهند و بخـشی     خطوط افقی و عمودی فقط چیدمان شکل وسایل عالمت دهنده نوری را به صورت شماتیک نشان می                 :یادآوری
  . باشنداز عالمت تایید نمی

   :باشدمی ده نوری دارای عالمت تایید بوده و شامل حاالت زیرچهار مثال فوق مربوط به وسایل عالمت دهن
  . تایید شده استECE-R7 یک چراغ موقعیت جلو که مطابق با اصالحیه دوم استاندارد -1
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بـا حـداکثر   (نـور بـاال   و دارای نور پایین مربوط به ترافیک راست و ترافیک چـپ   Bیک چراغ جلو کالس      -2
 بـا عدسـی پالسـتیکی       ) نشان داده شده است    30دال که در شکل با عدد        کن 101250 و   86250شدت مابین   

  .  تایید شده است)مرجع این استاندارد(غیر قابل تعویض که مطابق این استاندارد 
  یک چراغ مه شکن جلو با عدسی پالستیکی غیر قابل تعویض که مطابق با اصالحیه دوم استاندارد- 3

ECE-R19تایید شده است .  
  .  تایید شده استECE-R6 که مطابق اصالحیه اول استاندارد 1a راهنما جلو ازگروه  یک چراغ- 4
  

  
 

 12-شکل ب

  
شکل فوق مربوط به عالمت گذاری یک عدسی پالستیکی است که جهت استفاده در انواع مختلف چراغ جلـو                   

رافیـک راسـت و     که جهـت ت    دارای نور پایین     Bاین که یک چراغ جلو کالس        یعنی   .در نظر گرفته شده است    
کـه بـا    ( کنـدال    101250 و   86250باال با حداکثر شدت روشنایی بین        ترافیک چپ طراحی شده و دارای نور      

 (E1)با الزامات مرجع این استاندارد در  کشور آلمـان           باشد که در انطباق      می ) نشان داده شده است    30عدد  
 ادغـام   ECE-R7اس اصـالحیه دوم اسـتاندارد       به تایید رسیده و با یک چراغ موقعیت جلو مورد تایید بر اسـ             

  : یا،شده است
پایین که جهت ترافیک راست و ترافیک چپ طراحی شده و دارای نور باال                دارای نور  Aیک چراغ جلو کالس     

باشـد   مـی ) نشان داده شده اسـت 5/12که با عدد( کندال 45000 و 33750با حداکثر شدت روشنایی ما بین   
 به تایید رسیده و با یـک چـراغ موقعیـت            (E1) ات مرجع این استاندارد در کشور آلمان      که در انطباق با الزام    

   : یا حتی، ادغام شده است)مانند باال(جلو 
 تنها بدنه اصلی چراغ جلـو بایـد   . استههر دو چراغ ذکر شده در باال که به عنوان یک چراغ انفرادی تایید شد 

   :دارای شماره تایید معتبر باشد برای مثال
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  13-بشکل 
  

    گذاری یک عدسی پالستیکی مورد استفاده در یـک واحـد شـامل دو چـراغ جلـو                 مثال فوق مربوط به عالمت    
این واحـد دارای یـک چـراغ        .  تایید شده است   81151 تحت شماره تایید     (E2)باشد که در کشور فرانسه      می

باشـد کـه     مـی  y و   xحـسب کنـدال مـابین        با نور پایین و نور باال با حداکثر شدت روشنایی بر             Bجلو کالس   
  دارای نـور بـاال     B همچنین این واحد دارای یک چراغ جلو کـالس           .نمایدالزامات این استاندارد را برآورده می     

 بر حسب کنـدال اسـت کـه         z و   w ترافیکی با حداکثر شدت روشنایی  ما بین          جهتطراحی شده برای هر دو      
شدت روشنایی نور باال به عنوان یک مجموعه کامـل بـین            حداکثر  .  نماید الزامات این استاندارد را برآورده می     

  .باشد کندال می101250 و 86250
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  پیوست پ
  )اطالعاتی(

  گیریپرده اندازه
  )عاد به میلی متراب(

  
hh : چراغ جلو)کانونمرکز (ه مرجع طعبوری از نق(صفحه افقی (  
vv : چراغ جلو) نمرکز کانو(عبوری از نقطه مرجع (صفحه عمودی(  

   مربوط به چراغ جلو مخصوص ترافیک راست) متری25در فاصله (زمون آ نمایی از پرده 1-شکل پ

 محور جاده
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  )ابعاد به میلی متر(

  
hh : چراغ جلو) مرکز کانون(عبوری از نقطه مرجع (صفحه افقی(  
vv : چراغ جلو) مرکز کانون(عبوری از نقطه مرجع (صفحه عمودی(  

   مربوط به چراغ جلو مخصوص ترافیک چپ) متری25 هدر فاصل(زمون آ  نمایی از پرده2-شکل پ

 محور جاده
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       بـه  8و7جهـت ترافیـک چـپ نقـاط     . باشـد گیری مربوط بـه ترافیـک راسـت مـی    تصویر فوق نشان دهنده نقاط اندازه : یادآوری
  . گردندهای متناظرشان در سمت راست تصویر منتقل میمکان

   به ترافیک راستگیری مربوط نقاط اندازه3-شکل پ
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  پیوست ت
  )الزامی(

  های مربوط به تثبیت عملکرد نوری چراغ جلو در هنگام کارآزمون
  های بر روی چراغ جلو کاملآزمون

برای نور  HV ، R50،  L B50 نقاط  و برای نور باالEmaxسنجی بر طبق استاندارد در نقطه مقادیر نوروقتی 
گیـری   انـدازه  ،های جلویی که جهت ترافیک چپ طراحی شده انـد         غبرای چرا  HV   ، L50   ، R50Bپایین یا   

 آزمون قرار   حت یک نمونه چراغ جلو کامل باید ت       ، کار حینشده باشد آنگاه به منظور تثبیت عملکرد نوری در          
هایی از بدنـه کـه آنهـا را احاطـه     شامل قسمت کننده مفهوم خود چراغ کامل    ء چراغ جلو کامل باید القا     .گیرد

  .  باشدند،های دیگری که بر اتالف حرارتی موثر چراغکرده و

  سنجی آزمون تثبیت عملکرد نور1-ت

 بر روی چراغ جلو Cº5 ±  Cº23 ها باید در یک محیط خشک و بدون کوران هوا و در دمای محیطی آزمون
  . ام گیرد انج،لی که با توجه به وضعیت صحیح قرارگیری آن در خودرو بر روی یک پایه نصب شده استمکا

   آزمون چراغ جلو تمیز1-1-ت

 بیان شده کار کرده و مطـابق بـا توضـیحات            1-1-1- ساعت همان گونه که در بند ت       12چراغ جلو باید برای     
  .  کنترل گردد2-1-1-بند ت

  1 رویه آزمون1-1-1-ت

   :ای کهچراغ جلو باید برای یک زمان مشخص شده کار کند به گونه

   1-1-1-1-ت
 رشته  ،شود بررسی می  ) جلو ننور باال یا نور پایین یا چراغ مه شک        (ی که تنها یک عملکرد نوری        در مورد  -الف

  .2مرتبط با آن باید برای زمان توصیف شده روشن شود
 در مورد چراغ جلو همراه با یک نور پایین و یک یا تعداد بیشتری نور باال یا در مورد چراغ جلو همراه بـا                         -ب  

  راغ مه شکن جلویک نور پایین و یک چ

                                                 
  . مراجعه کنید"ح" جهت مشاهده برنامه زمانی آزمون به پیوست -1
در . های عالمت دهنده مورد استفاده قرار گیرد، چراغ عالمت دهنده باید در طول آزمون روشن باشدجلو مورد آزمون همراه با چراغ هنگامی که چراغ -2

  .ای که زمان روشن و خاموش شدن آنها تقریباً برابر باشدمورد چراغ راهنمای خودرو، باید این چراغ در حالت عملکرد چشمک زن باشد به گونه
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  : چراغ جلو باید تا رسیدن به زمان تعیین شده تحت شرایط زیر قرار گیرد-1
  . دقیقه روشن باشد15رشته نور پایین  ـ 
  . دقیقه روشن باشد5ها همه رشته ـ 
شـن  رو1 باال)ها( تنها نورروشن یا  نور پایین  با اگر متقاضی اعالم نماید که در هر زمان چراغ جلو باید فقط -2

به ( از زمان و نور باال       نیمیای که نور پایین در     آزمون باید مطابق با این شرط به گونه        ،مورد استفاده قرار گیرد   
  . انجام شود، است2 فعال1-1- شده در بند تمعین برای نیم دیگری از زمان )طور هم زمان

   :ی نور باالتعداد بیشتریا  در مورد چراغ جلو همراه با یک چراغ مه شکن جلو و یک -پ
  : چراغ جلو باید تا رسیدن زمان تعیین شده تحت شرایط زیر قرار گیرد-1

  . دقیقه روشن باشد15ـ چراغ مه شکن 
  .  دقیقه روشن باشند5ها همه رشته ـ 
       اگر متقاضی اعالم نماید که در هر زمان چراغ جلو باید فقط با چـراغ مـه شـکن جلـو روشـن یـا تنهـا بـا                           -2

    ای کـه چـراغ  آزمون باید مطابق با این شرط به ترتیب بـه گونـه             ،1 باال روشن مورد استفاده قرار گیرد      )ها(نور  
      شـده در بنـد     معـین  برای نـیم دیگـری از زمـان          )به طور هم زمان   ( نور باال    ومه شکن جلو در نیمی از زمان        

  . انجام شود، است2 فعال1-1-ت
  : یک یا تعداد بیشتری نور باال و یک چراغ مه شکن جلو،ر پایین یک نوبا در مورد چراغ جلو همراه -ت
  : چراغ جلو باید تا رسیدن به زمان تعیین شده تحت شرایط زیر قرار گیرد-1
  . دقیقه روشن باشد15رشته نور پایین  -
  .دن دقیقه روشن باش5همه رشته ها  -
 روشن 1 باال)ها( یا تنها نورروشن  با نور پایین   فقط اگر متقاضی اعالم نماید که در هر زمان چراغ جلو باید             -2

ای که نور پایین در نیمی از زمـان و          به گونه  آزمون باید مطابق با این شرط به ترتیب          ،مورد استفاده قرار گیرد   
 ایـن کـار هنگـامی       . انجام شـود   ، است 2 فعال 1-1- شده در بند ت    معین باال برای نیم دیگری از زمان        )ها( نور

                                                 
گیرد ممکن است دو یا تعداد بیشتری رشته المـپ بـه طـور هـم زمـان                   مورد استفاده قرار می    )پلیسی(که چراغ جلو به صورت چشمک زن         هنگامی   -1

  .  قلمداد شودادی این موضوع نباید به عنوان هم زمان روشن بودن هر دو رشته در استفاده ع.روشن باشند
در . های عالمت دهنده مورد استفاده قرار گیرد، چراغ عالمت دهنده باید در طول آزمون روشن باشد هنگامی که چراغ جلو مورد آزمون همراه با چراغ-2

  .ای که زمان روشن و خاموش شدن آنها تقریباً برابر باشدمورد چراغ راهنمای خودرو، باید این چراغ در حالت عملکرد چشمک زن باشد به گونه
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 دقیقه روشـن در     5 دقیقه خاموش و     15 شامل   چرخهذیرد که چراغ مه شکن جلو در معرض یک          پصورت می 
  . نور باال قرار داشته باشد نیمی از زمان تعیین شده و در هنگام روشن بودن

 اگر متقاضی اعالم نماید که در هر زمان چراغ جلو باید فقط با نور پایین روشن یا تنها با چراغ مـه شـکن                         -3
ای کـه نـور پـایین در         آزمون باید مطابق با این شرط به ترتیب به گونـه           ، روشن مورد استفاده قرار گیرد     1جلو

 انجـام   ، اسـت  2 فعـال  1-1- شده در بند ت    معین چراغ مه شکن جلو برای نیم دیگری از زمان            و نیمی از زمان  
 5 دقیقـه خـاموش و       15مل   باال در معرض یک سیکل شا      )ها(پذیرد که نور     این کار هنگامی صورت می     .شود

  .  در هنگام روشن بودن نور پایین قرار داشته باشد ودقیقه روشن در نیمی از زمان تعیین شده
 1  بـاال )هـا (  اگر متقاضی اعالم نماید که در هر زمان چراغ جلو باید فقط با نور پایین روشـن یـا تنهـا نـور         -4

 آزمون باید مطابق با این شرط به ترتیب بـه           ،رار گیرد روشن یا تنها چراغ مه شکن جلو روشن مورد استفاده ق          
 باال در یک سوم زمان و چراغ مه شکن جلو برای یک سـوم       )ها( ای که نور پایین در یک سوم زمان و نور         گونه

  .انجام شود ، است2 فعال1-1-زمان معین شده در بند ت
 طراحی شده باشد آنگاه این المـپ   خمیده ورن در صورتی که نور پایین به همراه المپ دیگری برای ایجاد             -ث

  به بند  ( خاموش باشد  دقیقه   9  و باید هنگامی که نور پایین به تنهایی فعال است برای مدت یک دقیقه روشن             
   .) مراجعه کنید3-ت

   ولتاژ آزمون2-1-1-1-ت

تاندارد ملـی   درصد حداکثر توان مـشخص شـده در اسـ          90  معادل توانیای تنظیم گردد که     ولتاژ باید به گونه   
 در تمامی مـوارد تـوان بـه کـار         .  تامین نماید  ،ای مورد استفاده   رشته )ها ( را برای المپ   8500ایران به شماره    

 ولتی باشد مگر آن که متقاضی مشخص نمایـد کـه            12 ولتاژ اسمی المپ رشته ای       مقداررفته باید منطبق با     
ای انجـام    که در این صورت آزمون باید با المـپ رشـته           رفته شود گتواند در ولتاژ متفاوت به کار       چراغ جلو می  

  .  باشد،ندتوان استفاده کگیرد که توان آن بیشترین مقداری که می
  
  

                                                 
گیرد ممکن است دو یا تعداد بیشتری رشته المـپ بـه طـور هـم زمـان                   مورد استفاده قرار می    )پلیسی( هنگامی که چراغ جلو به صورت چشمک زن          -1

  .  قلمداد شودادی این موضوع نباید به عنوان هم زمان روشن بودن هر دو رشته در استفاده ع.روشن باشند
در . ه قرار گیرد، چراغ عالمت دهنده باید در طول آزمون روشن باشدهای عالمت دهنده مورد استفاد هنگامی که چراغ جلو مورد آزمون همراه با چراغ-2

 .ای که زمان روشن و خاموش شدن آنها تقریباً برابر باشدمورد چراغ راهنمای خودرو، باید این چراغ در حالت عملکرد چشمک زن باشد به گونه
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   آزمون   نتایج2-1-1-ت

   بازرسی چشمی 1-2-1-1-ت

   هـای خـارجی   عدسـی و  ها چراغ جلـو      عدسی ،پس از رسیدن چراغ جلو به شرایط دمای محیطی تثبیت شده          
 سپس باید آن را به طور چشمی مورد بازرسـی  .ردندگباید با یک پارچه نخی مرطوب تمیز     ) جوددر صورت و  (

هـای   ترک خوردگی یا تغییر قابل تـوجهی در رنـگ عدسـی            ، تغییر شکل  اعوجاج،قرار داد که نباید هیچ گونه       
    . مشاهده شود)در صورت وجود(های خارجی چراغ یا عدسی

  سنجی  آزمون نور2-2-1-1-ت

در نقاط زیر سنجش شده و مورد تائید قرار         باید  با الزامات این استاندارد مقادیر نوری        منظور تعیین انطباق     به
  :دگیر

 ،  HVبرای چراغ جلو طراحی شده برای ترافیک راست و نقـاط             R50 و   HV   ، L50B نقاط   :برای نور پایین  
R50B و L50های جلو طراحی شده برای ترافیک چپ  برای چراغ  

   Emax  نقطه:ای نور باالـ بر
تغییر موقعیت خـط قطـع کـه در         ( هر گونه خرابی حاصل از گرما در پایه چراغ جلو            برای بررسی عالوه بر این    

هـای نـوری    بـین ویژگـی    اختالف مـا   .توان تنظیم دیگری را انجام داد      می ) به آن پرداخته شده است     2-بند ت 
سنجی مشروط بر آن    های رویه نور   قبل از آزمون شامل رواداری     گیری شده سنجی و مقادیر اندازه   مربوط به نور  

  . مجاز است، درصد باشد10  حدکه در

   آزمون چراغ جلو کثیف2-1-ت

 بـه   1-2-1- چراغ جلو باید پس از آماده سازی طبـق بنـد ت            ،1-1-بعد از انجام آزمون تعیین شده در بند ت        
  . کنترل گردد2-1-1-آنگاه مطابق بند ت قرار گرفته و 1-1-1-مدت یک ساعت تحت شرایط بند ت

  آماده سازی چراغ جلو 1-2-1-ت

   مخلوط آزمون 1-1-2-1-ت

   چراغ جلو با عدسی بیرونی از جنس شیشه1-1-1-2-1-ت

  :مخلوط مورد استفاده باید ترکیبی از مواد زیر باشد تا بتواند بر روی چراغ ایجاد آلودگی و لکه نماید
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 میکرون و یک قسمت وزنـی گـرد         100 با اندازه دانه بندی ذرات بین صفر تا           نه قسمت وزنی ماسه سیلیسی    
 NaCMC 1 ی وزن 2/0  میکرون و  100 با اندازه دانه بندی صفر تا        )زرترجیحا چوب درخت مم   (کربن گیاهی   

   .mS/mو میزان مناسبی آب مقطر با هدایت الکتریکی کمتر یا مساوی یک بر حسب 
  .  روز از ترکیب آن گذشته است نباید استفاده نمود14ر از  از مخلوطی که بیشت:یادآوری

   چراغ جلو با عدسی بیرونی از جنس پالستیک 2-1-1-2-1-ت

   :مخلوط مورد استفاده باید ترکیبی از مواد زیر باشد تا بتواند بر روی چراغ ایجاد آلودگی و لکه نماید
 میکرون و یک قـسمت وزنـی گـرد          100ن صفر تا    سی با اندازه دانه بندی ذرات بی      نه قسمت وزنی ماسه سیلی    

 وزنـی  2/0 میکـرون و  100 با اندازه دانه بندی ذرات بین صـفر تـا            )زمرحاً چوب درخت م   یترج(کربن گیاهی   
NaCMC   قسمت وزنی آب مقطر با هـدایت الکتریکـی کمتـر یـا مـساوی یـک بـر حـسب               13 و mS/m و 

  . 3 قسمت وزنی فعال کننده سطح2 2±1همچنین 
  . روز از ترکیب آن گذشته است نباید استفاده نمود14 از مخلوطی که بیشتر از : رییادآو

  کنش مخلوط آزمون برای چراغ جلواپر چگونگی 2-1-2-1-ت

آزمون باید به طور یکنواخت بر روی تمامی سطوح منتشر کننده نـور چـراغ جلـو پراکنـده و سـپس                      مخلوط  
صد مقدار اندازه گیری شـده بـرای         در 20 تا   15ایی به میزان     این رویه باید تا کاهش مقدار روشن       .خشک شود 

  .  ادامه یابد،هر یک از نقاط زیر تحت شرایطی که در این پیوست اشاره شده است
   باال برای نور فقطنور باال و / در نور پایینEmaxنقطه 
 .ی شـده اسـت     برای چراغی که فقط دارای نور پایین بوده و جهت ترافیک راسـت طراحـ               V504 و   R50نقاط

  .برای چراغی که فقط دارای نور پایین بوده و جهت ترافیک چپ طراحی شده است V50 4 و L50نقاط 

  گیری  تجهیزات اندازه3-1-2-1-ت

 ،های تایید چراغ جلو مورد استفاده قرار گرفته اسـت       گیری باید مشابه آنچه که در طول آزمون       تجهیزات اندازه 
  . باشد

  .  استفاده نمود)اتالون(ای استاندارد سنجی باید از یک المپ رشتهی نورگذارجهت تایید و صحه
                                                 

1- NaCMC            یعنی نمک سدیم کربوکسی متیل سلولز که معموال به صورت CMC یان می شود   ب .NaCMC          مورد استفاده در مخلـوط کثیـف بایـد 
  . درجه سلیسوس باشد20 برای محلول دو درصد در دمای CP 300-200 و گرانروی 7/0-6/0 (DS)دارای درجه جانشینی 

  .  رواداری کمیت اعالم شده، برای دستیابی به میزان مناسب کدری پخش شده بر روی تمام سطح عدسی پالستیکی می باشد-2
3- Surface - actant 

   .گیرد متری آن قرار دارد جای می25ای که به فاصله  و بر روی پردهVV و بر روی خط عمودی HV متری زیر 375 در V50 نقطه -4
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   آزمون مربوط به تغییر در موقعیت عمودی خط قطع تحت تاثیر گرما2-ت

 بـرای   ،  گذاری آن است که انحراف خط قطع تحت تاثیر گرما از یک مقدار معـین              این آزمون دربردارنده صحه   
  . تر نرودچراغ نور پایین در حال کار، باال
 یـا  آزمون شده است باید بدون آن که درمحل نصب آزمون خود جابجا شده               1-چراغ جلویی که مطابق بند ت     

  . قرار گیرد1-2- تحت آزمون بیان شده در بند ت،در آن تنظیم مجدد شود

   آزمون 1-2-ت

 چـراغ   .گیـرد  انجـام    C°5 ± C°23آزمون باید در محیطی خشک و بدون کوران هوا و تحت شرایط محیطی              
بـدون آن   ،یک ساعت دوره کهنگی را طی کردهحداقل جلویی که تحت شرایط تولید انبوه تولید شده و مدت       

بـه  (که از محل نصب آزمون خود جدا شده یا در آن تنظیم مجدد شود باید در نور پایین به کار گرفتـه شـود            
  . )نظیم گردد ت2-1-1-1-ت ولتاژ باید مطابق با بند ،زمونآمنظور انجام این 

برای ترافیک راست    L50Bاز نقاط     عبوری  و خط عمودی   VVمیان  (موقعیت خط قطع در بخش افقی خود        
گـذاری  صـحه د  رکربعـد از کـا      )60r( دقیقه   60و   )3r(سه دقیقه    باید به ترتیب     ) برای ترافیک چپ   R50Bیا  

دید باید توسط هر روشی کـه نتـایج         ه گر ای که در باال اشار    گیری تغییر موقعیت خط قطع به گونه      اندازه. شود
  .دهد، انجام پذیردمیرا ارائه قبولی قابل تکرار پذیر و درستی 

  نتایج آزمون  2-2-ت

بیـشتر از   شده،  چراغ جلو ثبت    که برای    ∆ 60r - 3r|  = rI|تعداد   قدر مطلق     مقدار  در صورتی که   1-2-2-ت

ج بیان شده بر حسب میلی رادیان برای چراغ نور پایین آنگاه نتای) ∆ mrad 1≤  rI(یک میلی رادیان نباشد 
  .مورد پذیرش خواهد بود

       میلـی رادیـان نباشـد      5/1 به هر جهت اگـر ایـن مقـدار بـیش از یـک میلـی رادیـان وکمتـر از                       2-2-2-ت

)mrad 5/1 ≤ rI ∆ < mrad1 (          بیان شده پـس     1-2-آنگاه باید دومین چراغ جلو همان گونه که در بند ت 
بـه عنـوان    های مکانیکی چـراغ جلـو       موقعیت قسمت ه بار متوالی گذراندن دوره زیر که به منظور تثبیت           از س 
   :باشد، مورد آزمون قرار گیردبر روی خودرو مینایی برای نشان دادن نصب صحیح مب

  .گرددتنظیم  2-1-1-1-بند تـ کارکرد چراغ نور پایین برای مدت یک ساعت تحت ولتاژی که باید مطابق 
  ـ یک ساعت استراحت برای هر دوره 
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گیری شده بر روی    اندازه ∆ rIIگیری شده بر روی اولین نمونه و         اندازه ∆ rIهای   میانگین قدر مطلق   مقداراگر  

∆+∆≥mrad1 (دومین نمونه بیشتر از یک میلی رادیان نباشـد        
2

( III rr      بایـد مـورد    چـراغ جلـو      آنگـاه نـوع

  . قرار گیردپذیرش 

  های کاری مرتبط با آزمون مربوط به تثبیت عملکرد نوری  اختصاری از دوره3- ت

  .عالئم اختصاری زیر برای بررسی این بند مورد نیاز است
P : چراغ نور پایین  
D  : چراغ نور باال)D2+D1یعنی دو نور باال  (   
F : چراغ مه شکن جلو  

   دقیقه روشن5دقیقه خاموش و 15یعنی چرخه  : --- 

   دقیقه خاموش و یک دقیقه روشن 9یعنی چرخه  : .......

های مه شکن جلو زیر به همراه نمادهای عالمت گذاری اضافه شده، های جلو گروهی و چراغتمامی چراغ
  . جامع و فراگیر نبوده و به عنوان نمونه ارائه شده است

1  - P یا D یا F) HC یا HR یا B (                                     

                                                                 
  
2 -  P+D (HCR)  یا(HCB) P+F  

                                                                

F  یاP،  D    
 یدهالمپ کمکی برای نور خم

 یدهالمپ کمکی برای نور خم

Dیا  F  
P   
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3 - (HC/R) P+D یا HC/B یا (HCB/) P+F  

                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dیا  F  

 یدهالمپ کمکی برای نور خم

P   
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  پیوست ث
  )الزامی(

  تولیدحداقل الزامات مربوط به تطابق 
  های کنترلروش

   کلیات 1- ث

 در صورتی که اختالف در خصوص الزامات مکانیکی و هندسی از انحرافات اجتناب ناپذیر تولید، 1-1- ث

این موضوع . بخش تلقی گرددستاندارد باید رضایت مطرح در این استاندارد تجاوز ننماید آنگاه تطابق با این ا
  . همچنین در مورد رنگ نیز کاربرد دارد

  از در صورتی که نتایج حاصل سنجی نوربا عملکرد در ارتباط  محصوالت مربوط به تولید انبوه 2-1- ث

ی استاندارد ابه یک المپ رشتهجلویی که به طور تصادفی انتخاب شده و مجهز مربوط به هر چراغ نورسنجی 
  .باشد، شرایط زیر را برآورده نماید، منطبق تلقی خواهد شدمی) اتالون(

ر بیان شده در این ی درصد نسبت به مقاد20گیری شده نباید بیش از  هیچ یک از مقادیر اندازه1-2-1- ث

  نامطلوب ف انحرا، حداکثر IIIو ناحیه  L50B (R) برای مقادیر .استاندارد انحراف نامطلوب داشته باشند
   :تواند به ترتیب زیر باشدمی

(R) L50B:                     2/0 درصد20 لوکس معادل   
   درصد 30معادل  لوکس 3/0                             

   درصد20 لوکس معادل III   :                      3/0ناحیه 
   درصد30 لوکس معادل 45/0                             

    یا اگر 2-2-1- ث

   : برای نور پایین مقادیر شرح داده شده در این استاندارد به صورت زیر برآورده گردند1-2-2-1- ث

   لوکس 2/0 با رواداری HVدر نقطه  -
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     محدود شده به وسیله) متری25در (گیری بر روی پرده اندازهحداقل یک نقطه و با همان تنظیم در  -
 R(L) 75،V 50،  R 25،  لوکس1/0 با رواداری L50B 1 (R)نتی متر حول نقاط  سا15ای به شعاع دایره

  L 25و
  )نیست L 25 و R 25 متر باالی خطی سانت5/22که بیشتر از ( IVدر تمام ناحیه  و -

 باشد در آن صورت برای Emax 75/0 در محدوده ایزولوکس HV برای نور باال اگر نقطه 2-2-2-1- ث

 درصدی برای حداقل مقادیر در هر نقطه -20درصدی برای حداکثر مقادیر و + 20ری نورسنجی روادامقادیر 
  .شود در نظر گرفته می،شده است این استاندارد مشخص 2-3- 8که در بند  گیری اندازه

چراغ تنظیم آزمون های بیان شده فوق مبین عدم برآورده شدن الزامات باشد آنگاه  اگر نتایج 3-2-1- ث

مشروط بر آن که محور نور به طور جانبی بیش از یک درجه به سمت چپ یا راست  ر نمایدتواند تغییمی
  .2کندنتغییر 

ها باید با آزمونآنگاه های بیان شده فوق مبین عدم برآورده شدن الزامات باشد آزموناگر نتایج  4-2-1- ث

  . دیگری تکرار گردد) اتالون (ای استانداردرشتهاستفاده از المپ 

  :به کار می رودزیر تحت تاثیر گرما، رویه در مورد تغییر موقعیت عمودی خط قطع  به منظور تایید 3-1- ث

سه بار از آن که  و پس 1- 2-های جلو نمونه برداری شده باید مطابق با رویه بیان شده در بند تیکی از چراغ
  . قرار گیردزمون آ، تحت  قرار گرفت2- 2-2-به طور متوالی در معرض سیکل بیان شده در بند ت

  . مورد پذیرش قرار گیردنباشد  میلی رادیان 5/1 بیشتر از ∆rکه چراغ جلو باید در صورتی 
 میلی رادیان گردید آنگاه دومین چراغ جلو باید تحت 2 میلی رادیان و حداکثر 5/1از اگر این مقدار بیش 

      5/1 فوق مربوط به دو نمونه نباید بیشتر از مقادیرمطلق  آزمون قرار گیرد که میانگین حاصل از قدر
  . میلی رادیان گردد

   حداقل الزامات جهت تایید تطابق توسط سازنده 2- ث

های زمانی مناسب انجام های زیر را در دورهدارنده عالمت تایید برای  هر نوع چراغ جلو حداقل باید آزمون
 برداشته  اگر نتایج آزمون مربوط به هر نمونه.ات این استاندارد انجام گیردها باید مطابق با الزام آزمون.دهد

                                                 
  .  حرف داخل پرانتز به این موضوع اشاره دارد که چراغ جلو جهت ترافیک چپ بوده است-1
  .جعه کنید مرا4-2-8 به زیر نویس مربوط به بند-2
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باشد، آنگاه نمونه بعدی باید برداشته و تحت در نظر گرفته شده موید عدم انطباق شده با توجه به نوع آزمون 
  .  نماید سازنده باید گام هایی را جهت تضمین تطابق تولید در نظر گرفته شده تعریف.آزمون قرار گیرد

   ماهیت آزمون ها 1-2- ث

 تغییر موقعیت عمودی های تطابق تولید اشاره شده در این استاندارد باید ویژگی های نوری و تایید آزمون
  . تحت تاثیر گرما را پوشش دهدخط قطع 

  هاهای مورد استفاده در آزمون  روش2-2- ث

  .یین شده در این استاندارد انجام گیردهای تع آزمون ها باید به طور معمول مطابق با روش1-2-2- ث

های  ممکن است شیوه ،انجام می پذیردکه توسط سازنده  در هر آزمون مربوط به تطابق تولید 2-2-2- ث

  . های تایید، مورد استفاده قرار گیردانجام آزمونبه جلب رضایت مرجع ذیصالح مسئول معادل مشروط 
در این استاندارد را با موارد ذکر شده  تههای به کار رفن روشبودسازنده مسئول آن خواهد بود که معادل 

  . اثبات نماید

های آزمون بسته ستگاهدمنظم  کالیبره کردن  مستلزم2-2-2- و ث1-2-2-ثبندهای تحقق  3-2-2- ث

  . گرددهای صورت گرفته بوده و توسط مرجع ذیصالح تعیین میگیریبه اندازه

در خصوص تایید های مرجع اشاره شده در این استاندارد به ویژه  روش تمامی موارد مربوط به4-2-2- ث

  . قرار گیردبرداری باید مد نظر اجرایی و نمونه

   ماهیت نمونه برداری 3-2- ث

منظور از یک . های چراغ باید به طور تصادفی و از میان تولید مربوط به یک بهر یکسان انتخاب گرددنمونه
  های تولید سازنده برای یک نوع تعیین های جلو است که مطابق روشچراغای از  مجموعه،بهر یکسان

  . گرددمی
از تولیدات کارخانجات مختلف را مشروط بر آن های مربوط به یک نوع یکسان تواند گروهاگر چه سازنده می

طور کلی جمع بندی نماید اما به مدیریت کیفیت یکسان باشند با یکدیگر  که تحت کنترل سیستم کیفیت و
  . گیردهای مجزا را دربر کارخانهتولیدات مربوط به باید مجموعه ارزیابی 
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  گیری و ثبت شده اندازهسنجی های نور ویژگی4-2- ث

        های گیریدر این استاندارد در معرض اندازه  شدهمشخصبرداری شده باید در نقاط چراغ جلو نمونه
نور پایین در مورد و  Emax ،HV1 ،HL ،HR2 مورد نور باال محدود به نقاط ها در قرائت.نورسنجی قرار گیرد

سنجی نوربه اشکال مربوط به نقاط ( L25  (R)و L50B ، HV، V 50، (L)  R75 (R)محدود به نقاط 
   .باشدمی )مراجعه کنید "پ"پیوست 

  پذیرش قابلیت  معیارهای کنترل 5-2- ث

پذیرش قابلیت  آزمون و تعیین معیارهای کنترل ی بر روی نتایجانجام یک مطالعه آمارمسئول سازنده 
مطابق با بند تطابق تولید بدین وسیله مشخصات مورد نیاز جهت تایید و تصدیق تا شد باخود میمحصوالت 

  .نماید این استاندارد را برآورده 12-1
یک احتمال قبولی  حداقل ،رصد د95که با سطح اطمینان باشد ای باید به گونهکنترل قابلیت پذیرش معیار 

  .  باشد95/0 )یداراولین نمونه بر( "چ"مطابق با پیوست بازرسی اتفاقی 

                                                 
  .گیری شود نور پایین اندازهHVهنگامی که نور پایین و باال به صورت ادغام شده عمل نمایند، نور باال باید در همان  -1
2- HL و HR  : نقاط موجود بر روی خطhh متری از سمت چپ و راست نقطه 125/1 که به ترتیب در HVقرار دارند . 
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  پیوست ج
  )الزامی(

  پالستیکیهای غیر قابل تعویض های با عدسیالزامات مربوط به چراغ
  های کاملمواد آن و چراغ  یاسیهای عدنمونهآزمون بر روی 

   مشخصات کلی 1- ج

  تا 1-2- جبیان شده در بند  این استاندارد باید مشخصات 4- 2- 4های تهیه شده مطابق بند  نمونه1-1- ج

  . را برآورده نماید5- 2ج 

 این 3-2-4پالستیکی که مطابق بند های غیر قابل تعویض های کامل با عدسیدو نمونه از چراغ 2-1- ج

  . دنرا برآورده نمای 6-2-شده در بند جها، مشخصات بیان استاندارد تهیه شده باید با توجه به مواد عدسی

بر روی آنها که های مربوط به مواد آن باید به همراه رفلکتوری پالستیکی یا نمونههای عدسی نمونه 3-1- ج

 مورد آزمون 1- 4- با توجه به ترتیب زمانی نشان داده شده در جدول بند ج) در صورت کاربرد(شوند نصب می
  . و تایید قرار گیرند

های اشاره مونالزامات آزدر گذشته که محصول چراغ بتواند اثبات نماید اگر سازنده به هر جهت  4-1- ج

 ،های معادل با آن را مطابق استاندارد دیگری برآورده نموده است یا آزمون5- 2-تا ج 1-2-شده در بند ج
در هر  2- 4-در جدول بند جهای اشاره شده  ولی انجام آزمون.باشدها نمی دیگر نیاز به انجام مجدد آزمون

  . باشدمیاجباری حال 

  ها آزمون2- ج

  تغییر دما مقاومت در مقابل 1-2- ج

  ها  آزمون1-1-2- ج

مطابق روند ) رطوبت نسبی(دما و رطوبت محیطی دوره تغییرات پنج  باید درمعرض 1نو) عدسی(سه نمونه 
  . زیر قرار گیرد

   درصد 95تا  85نسبی و رطوبت  C ˚2 ±  C˚40در دمای ساعت  3
   درصد 75 تا 60رطوبت نسبی  و C ˚5 ±  C˚23 ساعت در دمای 1

                                                 
  .ت آماده سازی برای آزمون بر روی آن انجام نگرفته است منظور از نو یعنی هیچ گونه عملیا-1
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  -C ˚2 ±  C˚30 ساعت در دمای 15
   درصد 75 تا 60و رطوبت نسبی  C ˚5 ±  C˚23 ساعت در دمای 1
  C ˚2 ±  C˚80ساعت در دمای  3
   درصد 75 تا 60 و رطوبت نسبی C ˚5 ±  C˚23   ساعت در دمای1

 و رطوبت C ˚5 ±  C˚23 ساعت در محیطی با دمای 4ها باید به مدت حداقل ون نمونهقبل از این آزم
  . شودنگهداری درصد  75 تا 60نسبی 

دیگر که به دما به دمای های انتقال از یک دوره باید شامل C˚5 ±  C˚23 های مربوط به یک ساعت در دمایدوره :وریآیاد
  .اند نیز گردند گرفته شدهدمایی در نظرشوک از اثرات منظور اجتناب 

  سنجی های مربوط به نورگیری اندازه2-1-2- ج

   روش 1- 2-1-2- ج

ها گیری این اندازه.ها انجام گیردهای مربوط به نورسنجی قبل و بعد از آزمون باید بر روی نمونهگیریاندازه
   :گیردو بر روی نقاط زیر انجام ) مرجع(استفاده از یک چراغ استاندارد  باید با

و  R50Bنقاط (نور باال /ین مربوط به چراغ نور پایین یا چراغ نور پایین برای نور پای R50 و L50Bنقاط  -
L50 باشندمیچپ مورد نظر  جهت ترافیک( .  
  نور باال/ مربوط به چراغ نور باال یا یک چراغ نور پایین  برای نور باالEmaxنقطه  -

   نتایج 2- 2-1-2- ج

 درصد 10از گیری هر نمونه قبل و بعد از آزمون نباید بیشتردیر نورسنجی مربوط به اندازهیان مقاماختالف 
  .باشد) های رویه نورسنجیشامل رواداری(

   برابر عوامل محیطی و شیمیایی در مقاومت 2-2- ج

   مقاومت در برابر عوامل محیطی 1-2-2- ج

عرض تشعشع ساطع شده از یک منبع دارای توزیع  نو باید در م)عدسی یا نمونه هایی از مواد آن(سه نمونه 
به منظور حداقل . وین، قرار گیردکل 6000 تا 5500 در دمای بین )تابشگیر(انرژی طیفی همانند جسم سیاه 

باید فیلترهای  نانومتر 2500از  نانومتر و بزرگتر 295کوچکتر از های رساندن تشعشعات مربوط به طول موج
 m2/Wها باید برای یک دوره زمانی در معرض پرتو پر انرژی  نمونه.ها قرار گیردونهمناسبی مابین منبع و نم

                     معادل هاقرار گیرند به گونه ای که انرژی نوری دریافت شده توسط نمونه 1200 ± 200
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m2 MJ/ 200±  4500 در سطحی که گیری شده بر روی قاب سیاه در داخل محفظه، دمای اندازه. گردد
  .باشد C˚5 ± C˚50ها قرار دارد باید هم تراز با نمونه

اند، قرار گرفتهها به طور منظم و یکنواخت در معرض تشعشع به منظور حصول اطمینان از این که نمونه
ها باید در دمای  نمونه. دور بر دقیقه بچرخندیک تا پنج بین با سرعت تشعشع منبع باید در اطراف نمونه ها 

C ˚5 ± C ˚23 توسط آب مقطری که هدایت الکتریکی آن کمتر از mS/m 1باشد بر طبق رویه زیر به  می
  . روش پاششی شستشو شوند

   دقیقه 5: ـ مدت زمان پاشش
   دقیقه 25 :مدت زمان خشک شدن -

  در برابر عوامل شیمیایی  مقاومت 2-2-2- ج

، سطح بیرونی سه نمونه بیان شده باید 1- 3- 2-2-گیری بند ج و اندازه1- 2- 2- بعد از انجام آزمون بند ج
  .آغشته شوند ، به آن اشاره شده است1- 2- 2-2-به مخلوطی که در بند ج 2- 2- 2-2-مطابق با بند ج

   مخلوط آزمون 1-2-2-2- ج

 درصد 5/7، تولوئن درصد حجمی 5/12 درصد حجمی هپتان نرمال، 5/61مخلوط آزمون باید ترکیبی از 
  . باشدگزیلین  درصد حجمی 6و اتیلن   درصد حجمی تری کلرو5/12 ،یلتتراکلرید اتحجمی 

   چگونگی استفاده از مخلوط آزمون 2-2-2-2- ج

ای  به گونه1-2-2- 2-  را در مخلوط بیان شده در بند جISO105نخی تعریف شده در استاندارد یک پارچه 
این پارچه را تحت به وسیله مالش  ثانیه عمل 10 سپس حداکثر در طی .د تا به حد اشباع برسدیقرار ده

 14×14 نیوتنی اعمالی بر سطح آزمون 100 یکه با نیرو نیوتن بر سانتی متر مربع 50فشاری معادل با 
  . ادامه دهید دقیقه 10میلی متر متناظر است بر سطح بیرونی نمونه شروع و به مدت 

که به طور پیوسته نسبت ای ه گونهبشود  خیس دقیقه پارچه باید مجدداً توسط مخلوط 10در طول این 
در طول انجام کار به منظور . باشدمواد موجود بر روی پارچه با مخلوط آزمون بیان شده یکسان ترکیب 

  .  نمونه مجاز استبر رویاعمالی فشار ممانعت از بروز ترک، تصحیح 

   تمیز کردن 3-2-2-2- ج

شده در  هوای آزاد خشک شده و پس از آن با محلول بیان ها باید دردر پایان استفاده از مخلوط آزمون، نمونه
 ها باید در آنگاه نمونه. شسته شوندC˚5 ± C˚23و در دمای ) مقاومت در مقابل پاک کننده( 3-2-بند ج
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 درصد است، شستشو شده و سپس 2/0  به دقت با آب مقطری که ناخالصی آن کمتر ازC˚5 ± C˚23دمای 
  . شوندنرم پاکبه وسیله یک پارچه 

   نتایج3-2-2- ج

ها باید عاری از هر  سطح بیرونی نمونه،بعد از انجام آزمون مقاومت در برابر عوامل محیطی 1- 3-2-2- ج

زیر و بر روی که مطابق رابطه  (tm∆)1 بوده و میانگین میزان عبور شکلرپریدگی و تغیی ،گونه ترک، خراش
  .باشد 020/0از بیشتر شود نباید گیری میازهاند 5-ند جبدر بیان شده سه نمونه مطابق با رویه 

2

32

T
TTt −

=∆  

  آثار ها باید عاری از هر گونه نمونه بعد از انجام آزمون مقاومت در برابر عوامل شیمیایی 2- 3-2-2- ج

  (dm∆) میانگین تغییر فوق .گردد، باشد می2به تغییر میزان بخش شارمنجر شیمیایی که احتماالً های لکه
شود نباید میگیری   اندازه5- رابطه زیر و بر روی سه نمونه مطابق با رویه بیان شده در بند جکه مطابق 

  .  باشد020/0بیشتر از 

2

45

T
TTd −

=∆  

  ها ها و هیدروکربن مقاومت در مقابل پاک کننده3-2- ج

  ها مقاومت در مقابل پاک کننده 1-3-2- ج

 گرم شده C˚5 ± C˚50باید در دمای ) مربوط به آناز مواد  ییهایا نمونهها عدسی(سطح بیرونی سه نمونه 
 02/0کمتر از  قسمت آب مقطر با ناخالصی 99 که دارای C˚5 ± C˚23با دمای در داخل مخلوطی سپس 
 آزمونها در پایان  نمونه. دقیقه غوطه ور شودبه مدت پنج است  3 یک قسمت اکلیل آریل سولفونیت ودرصد

  . مرطوب تمیز شودتوسط یک پارچه   خشک شده و سطح نمونه ها بایدC˚5 ± C˚50باید در دمای 

  ها  مقاومت در برابر هیدروکربن2-3-2- ج

ید به آرامی به مدت یک دقیقه توسط یک پارچه نخی مرطوب شده با مخلوطی که سطح بیرونی سه نمونه با
 سپس این سطح باید . تولوئن است مالش داده شود درصد حجمی30درصد حجمی هپتال نرمال و  70حاوی

  . در هوای آزاد خشک گردد

                                                 
1- Transmission 
2- Flux diffiusion 
3- Alkyl aryl sulphonate 
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   نتایج 3-3-2- ج

 که مطابق  (tm∆)بعد از آن که دو آزمون فوق به طور متوالی انجام پذیرفت آنگاه میانگین تغییر میزان عبور
شود نباید بیشتر از ی میگیر اندازه5-رابطه زیر و بر روی سه نمونه و مطابق با رویه بیان شده در بند ج

  .  باشد010/0

2

32

T
TTt −

=∆  

  تخریب مکانیکی مقاومت در مقابل 4-2- ج

   روش تخریب مکانیکی 1-4-2- ج

 در معرض آزمون خرابی مکانیکی 6-نو باید به روش بیان شده در بند ج) عدسی(سطح بیرونی سه نمونه 
  . یکنواخت قرار گیرد

   نتایج 2-4-2- ج

   :انجام این آزمون میزان تغییراتبعد از 

 :            برای عبور -
2

32

T
TTt −

=∆  

     :برای پخش شار -
2

45

T
TTd −

=∆  

  . شودگیری اندازه 1-1-4-2-4مشخص شده در بند  و در ناحیه 6-بیان شده در بند جبا رویه باید مطابق 
   : باید به ترتیب زیر باشد نتایج حاصل از آزمون سه نمونهمیانگین 

∆tm  ≤   100/0   

∆dm  ≤ 050/0  

  )در صورت وجود( آزمون چسبندگی پوشش 5-2-ج

   آماده سازی نمونه 1-5-2-ج

 میلـی متـر بـه    2×2  شکل میلی متر از پوشش عدسی را به صورت شبکه مربعی 20×20سطحی به مساحت    
ای باشد که حداقل بتواند پوشـش را        سوزن باید به گونه   ا  ی فشار وارده بر تیغه      .یا سوزن ببرید  وسیله یک تیغه    

  .برش دهد
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   شرح آزمون 2-5-2-ج

 درصـد کـه تحـت       ±20بـا رواداری    پهنـا   با نیروی چسبندگی دو نیوتن به ازای هر سانتی متر           وار چسبی   از ن 
ه بایـد  ایـن نـوار چـسب کـ    .  استفاده کنید،گیری شده است اندازه7-شرایط استاندارد مشخص شده در بند ج 

 مدت زمان پـنج دقیقـه از طریـق مـالش بـر روی               رای دست کم باید ب    ، میلی متر پهنا باشد    25دارای حداقل   
 سـپس بـه منظـور یکنواخـت کـردن نیـروی       . چسبانده شـود ، آماده شده1-5-2-سطحی که مطابق با بند ج  

 در ایـن    .ی وارد شـود   روی عمود ی ن  یک  بر سطح مورد نظر باید به انتهای نوار چسب و بر سطح آن             چسبندگی
  .  متر بر ثانیه کنده شود5/1 ± 2/0مرحله نوار چسب باید با سرعت 

   نتایج 3-5-2-ج

هـای موجـود در محـل        خرابـی  .ای در ناحیه شبکه شده وجود داشته باشد       نباید هیچ گونه عیب قابل مالحظه     
 درصـد سـطح     15  شـده بیـشتر از     ها مشروط بر آن که ناحیه خراب      های بریدگی ها یا در لبه   میان مربع تالقی  
  .  مجاز است،شده نباشدشبکه 

  تعویض پالستیکی های غیر قابل  آزمون مربوط به چراغ کامل با عدسی6-2-ج

  ها در مقابل تخریب مکانیکی  مقاومت سطح عدسی1-6-2-ج

  ها  آزمون1-1-6-2-ج

  . قرار گیرند1-4-2-بند جباید در معرض آزمون بیان شده در های چراغ مربوط به نمونه اول عدسی

   نتایج2-1-6-2-ج

سنجی که مطابق این اسـتاندارد بـر روی         های نور بعد از انجام آزمون، نتایج آزمون های مربوط به اندازه گیری          
 تجاوز کرده و HV و L50Bدر نقاط   بیان شده  درصد از حداکثر مقادیر    30چراغ انجام گرفته نباید بیشتر از       

هـای  در مورد چراغ  ( کمتر باشد    R75 درصد از حداقل مقادیر بیان شده در نقطه          10از  نباید بیشتر   همچنین  
  . )شونددر نظر گرفته می L75 و R50B ، HV نقاط ،جلو مربوط به ترافیک چپ

  )در صورت وجود( آزمون چسبندگی پوشش 2-6-2-ج

  .  قرار گیرد5-2-های چراغ مربوط به نمونه دوم باید در معرض آزمون بیان شده در بند جعدسی

  گذاری تطابق تولید  صحه3-ج

 در  ،انـد هایی که با ایـن مـواد تولیـد شـده          ها تمام چراغ  برای تولید عدسی  با توجه به مواد بکار رفته        1-3-ج

  .شوندشناخته میطبق  با این استاندارد من،صورت رعایت موارد زیر
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هـا و  شیمیایی و مقاومت در مقابل پـاک کننـده      های مقاومت در مقابل عوامل      پس از انجام آزمون    1-1-3-ج

شکل قابل رویت با چشم غیـر    هیچ گونه ترک، پریدگی یا تغییر       نباید  ها  نمونه در سطح بیرونی     ،هاهیدروکربن
  . ) مراجعه کنید2-3-2- و ج1-3-2- ، ج2-2-2-به بندهای ج( مشاهده شود مسلح 

گیـری  سـنجی در نقـاط انـدازه       مقادیر نور  ،1-1-6-2-جهای بیان شده در بند       بعداز انجام آزمون   2-1-3-ج

تولید در این استاندارد بیان     که برای تطابق    مقادیری   باید در محدوده     2-1-6-2-درنظر گرفته شده در بند ج     
  . شده قرار گیرند

       هـا بایـد بـر روی نمونـه دیگـری از            در صورتی که نتایج آزمون الزامـات را بـرآورده ننمایـد، آزمـون              2-3-ج

  . گردند، انجام گیردهای جلو که به صورت تصادفی انتخاب میچراغ
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  های تایید  ترتیب زمانی آزمون4-ج

 ایـن   4-2-4های مـواد کـه مطـابق بـا بنـد             یا نمونه  هاعدسی(های مربوط به مواد پالستیکی      آزمون 1-4-ج

  .)انداستاندارد تهیه شده
  

شماره   هاعدسی  هایی از مواد آنها یا نمونهعدسی  هانمونه
 13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هاآزمون  آزمون

    *  *  *                    )2-1-2-بند ج( محدوده نورسنجی   1
    *  *  *                    )1-1-2-بند ج( تغییر دما   1-1

    *  *  *                    )2-1-2-بند ج( محدوده نورسنجی   2
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  گیری میزان عبور اندازه  2-1
          *  *  *        *  *  *  گیری میزان پخش اندازه  2-2

                      *  *  *  )1-2-2-بند ج( عوامل محیطی   3
                      *  *  *  اندازه گیری میزان عبور   3-1

                      *  *  *  )2-2-2-بندج( عوامل شیمیایی   4
                      *  *  *  گیری میزان پخشاندازه  4-1

                *  *  *        )1-3-2-بند ج( ها کنندهپاک   5
                *  *  *        ) 2-3-2-بند ج( ها هیدروکربن  6
                *  *  *        گیری میزان عبور اندازه  6-1

          *  *  *              ) 1-4-2-بند ج( خرابی   7
          *  *  *              گیری میزان عبوراندازه  7-1
          *  *  *              گیری میزان پخش اندازه  7-2

  *                          )5-2-بند ج( چسبندگی   8
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  ) 3-2-4با بند آماده شده مطابق (های کامل های مربوط به چراغ آزمون2-4-ج

  چراغ کامل
  آزمون ها

  نمونه دوم  نمونه اول
    *   ) 1-1-6-2-بند ج(  تخریب -1
    *  ) 2-1-6-2-بند ج(  نور سنجی -2
  *    )2-6-2-بند ج(  چسبندگی -3
  

  ور خش و عبور نپ روش اندازه گیری میزان 5-ج

   ) مراجعه کنید1-به شکل ج( تجهیزات 1-5-ج

=rd 4- 10 × 4/17 که دارای مشخصه K 1نور خروجی از موازی ساز 
2
β وسیله دیافراگم  است باید بهDT 

عدسی همگرا و بدون تاثیر در  یک .ود شود میلی متری که پایه نمونه در مقابل آن قرار دارد، محد6با دهانه 
 مرتبط Rرا به گیرنده  DT بودن آن تصحیح شده، دیافراگم 2 که خطای هندسی مربوط به کرویL2رنگ 
ای باشد که در مقابل نور پخش شده توسط نمونه  با توجه به رابطه زیر باید به گونهL2 عدسی قطر. کندمی

=º 14                 .       در کانون مانعی ایجاد نکند
2
β  

=º1 با زوایای DD یک دیافراگم حلقوی 
2

0α و  º 12=
2
maxα در صفحه کانونی تصویر عدسیL2قرار       

غیر    شود وجود قسمت مرکزی به منظور حذف نوری که به طور مستقیم از منبع نوری دریافت می.گیردمی
جایی قسمت مرکزی دیافراگم به منظور برگشت آن، دقیقاً به تغییر و جاب. دیافراگم ضروری استدر شفاف 

  . اش، باید امکان پذیر باشدوضعیت اولیه

                                                 
1- Collimator 
2- Spherical aberration 
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را  R کامال گیرنده    DTانتخاب گردند که تصویر     ای   باید به گونه   L2عدسی  f2 1نونی  ا و فاصله ک   L2DTفاصله  
گیری هر قرائـت بایـد      اندازهیل کند، دقت مطلق     م واحد   1000به سمت   اولیه  تابش   هنگامی که شار     .بپوشاند

  . بهتر از یک واحد باشد

  . )قرائت های زیر باید انجام گیرد( اندازه گیری ها 2-5-ج

  لزوم وجود نمونه  قرائت
لزوم وجود قسمت 

  (DD)مرکزی 
  شرح

T1 مقدار تابش در قرائت اولیه  خیر  خیر  

T2  خیر  )آزمونقبل از (بله  
مقدار شار عبوری به وسیله مواد 

 C º 24  نو در محیطی با دمای

T3   خیر  )بعداز آزمون(بله  
مقدار شار عبوری به وسیله مواد 

آزمون شده در محیطی با 
  C º 24دمای

T4   بله  )قبل از آزمون(بله  
مقدار شار پخش شده توسط 

  مواد نو

T5   بله  )بعد از آزمون(بله  
 شده توسط مقدار شار پخش

  مواد آزمون شده
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . میلی متر استفاده گردد 80 توصیه می گردد که از فاصله کانونی  L2 در مورد -1
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  گیری پخش و انتشار نور نمایی از تجهیزات اندازه1-شکل ج

  
   روش آزمون پاشش 6-ج

   تجهیزات آزمون 1-6-ج

   وسیله پاشش 1-1-6-ج

 بـار و تحـت محـدوده        6 میلی متر که در فشار کاری        3/1ای با قطر    وسیله پاشش مورد استفاده باید به افشانه      
 ،آورد مـی    لیتر بر دقیقـه فـراهم      24/0 ±02/0را با نرخ    مایع  شدن  جاری  بار امکان   "  – 0و  +  5/0" رواداری

 380±10صـله  تحت این شرایط کاری الگوی پاشش بر روی سطح در معـرض تخریـب کـه در فا                  .مجهز باشد 
  . میلی متر را به وجود آورد170 ± 50میلی متری از افشانه قرار دارد باید قطری برابر

   مخلوط آزمون 2-1-6-ج

  :مخلوط آزمون باید از مواد زیر تشکیل شده باشد
 دارای  2 تـا    8/1 با ضـریب زاویـه       ، نرمال  تقریبا  که در یک توزیع    1 در مقیاس مو   7ماسه سیلیسی با سختی      -

  .  میلی متر باشد2/0دانه بندی صفر و 

                                                 
1- Mohr scale 
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   گرم ماسه درهر لیتر آب 25 گرم بر متر مکعب برای مخلوطی دارای 205حداکثر ـ آب با سختی 

   آزمون 2-6-ج

 که به روش فوق تهیـه شـده اسـت           1 بیشتر در معرض جت ماسه      یا ای چراغ باید یک بار    سطح بیرونی عدسی  
 میـزان   .پاشـش را انجـام دهـد      ،افشانه باید تقریباً عمود بر روی سطحی که مورد آزمـون قـرار دارد             . قرار گیرد 

    بـه عنـوان مرجـع در نزدیکـی         (هـای شیـشه     ا تعـداد بیـشتری از نمونـه       دادن یک ی   خرابی باید از طریق قرار    
حصول تغییـر در میـزان پخـش     پاشش مخلوط آزمون باید تا.  کنترل گردند،)شوندهایی که آزمون می عدسی

 ادامـه   ،انـد شدهگیری   اندازه 5-هایی که به روش بیان شده در بند ج        نمونه یا نمونه  نور، طبق رابطه زیر برروی      
   .ابدی

0025/0 ± 0250/0=−
=∆

2

45

T
TT

d  

در معرض تمام سطح مورد آزمون، به طور یکنواخت که ممکن است چندین نمونه مرجع جهت کنترل آن 
  . اند، مورد استفاده قرار گیرندقرار گرفتهتخریب 

   آزمون چسبندگی نوار چسب 7-ج

   هدف 1-7-ج

ای و ه چسبندگی نوار چسب را نسبت به یک صفحه شیشهتعیین نیروی خطی مربوط باین روش چگونگی 
  . تحت شرایط زیر بیان می کند

   قاعده کلی 2-7-ج

 نوار چسب از یک صفحه )کندن(نیروی  مورد نیاز برای جدا کردن گیری نیروی چسبندگی از طریق اندازه
  . گردد درجه تعیین می90ای در زاویه شیشه

   شرایط محیطی خاص3- 7- ج

  .  درصد باشد65 ±15 و از لحاظ رطوبت نسبی C˚5 ± C˚23یطی باید از لحاظ دمایی شرایط مح

   قطعات آزمون 4-7-ج

 ساعت تحت شرایط محیطی خاص بیان شده در بند 24قبل از آزمون، نمونه حلقه نوارچسب باید به مدت 
  .  قرار گیرد3-7-ج

                                                 
1- Sand Jet 
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. میلی متر است، مـورد آزمـون قـرار گیـرد           400 که طول هر کدامشان      قطعهنوار چسب باید پنج     از هر حلقه    
  . برداشتن این قطعات باید پس از کنار گذاشتن سه دور اولیه از هر حلقه نوار چسب صورت پذیرد

  رویه اجرا 5-7-ج

  .  انجام گیرد3-7-آزمون باید در شرایط محیطی مشخص شده در بند ج
انـد را    متر در ثانیه از حلقه مربوط باز شده         میلی 300پنج قطعه آزمون که به طور شعاعی و با سرعت تقریبی            

نـوار   با قرار دادن تـدریجی       .اعمال نمایید آنها   روش زیر را بر روی        ثانیه 15در طی مدت    سپس  . انتخاب کنید 
 مالشی انگشت در راستای طـولی، بـدون آن کـه هـیچ              حرکت جزئی ای و اعمال    چسب بر روی صفحه شیشه    

ای عمل نمایید که هیچ گونه حباب هـوا میـان چـسب و صـفحه      به گونه،دگونه فشار بیش از حدی به کار رو     
 دقیقه در شرایط محیطی مشخص شـده قـرار          10آنگاه قطعه آماده شده فوق را به مدت         . ای باقی نماند  شیشه
ای که عمود بـر محـور قطعـه آزمـون اسـت از سـطح                 میلی متر از قطعه آزمون را در صفحه        25 حدود   .دهید

  . دا کنیدچسبیده شده ج
  .تا بزنیـد   درجه به سمت عقب      90ای را محکم کرده و قسمت انتهایی آزاد نوار چسب را با زاویه              صفحه شیشه 

 عمود بـر ایـن نیـرو و         ،ایای اعمال نمایید که خط جدا سازی میان نوار چسب و صفحه شیشه            نیرو را به گونه   
جدا شـود     میلی متر در ثانیه کشیده تا      300±30ای باشد آنگاه نوار چسب را با سرعت         عمود بر صفحه شیشه   

  .نیروی مورد نیاز برای این کار را ثبت نماییدو سپس 

   نتایج 6-7-ج

 یادداشت نموده و میانه آن را به عنوان نتیجه آزمون در نظر             )صعودی یانزولی (مقدار بدست آمده را به ترتیب       
  . هنای نوار بیان گردد این مقدار باید بر حسب نیوتن بر سانتی متر درپ.بگیرید
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  پیوست چ
  )الزامی(

  حداقل الزامات مربوط به نمونه برداری توسط بازرس
   کلیات 1-چ

و هندسـی از انحرافـات اجتنـاب ناپـذیر تولیـد             در صورتی که اختالف در خصوص الزامات مکـانیکی           1-1-چ

 شرایط فـوق    .رضایت بخش تلقی گردد   مطرح در این استاندارد تجاوز ننماید آنگاه تطابق با این استاندارد باید             
  .دداردر مورد رنگ نیز کاربرد 

       در صـورتی کـه نتـایج حاصـل از         سـنجی   با عملکـرد نـور     محصوالت مربوط به تولید انبوه در ارتباط         2-1-چ

 ای اسـتاندارد  بـه المـپ رشـته      مجهز   وانتخاب شده    که به طور تصادفی      جلوییمربوط به هر چراغ     سنجی  نور
  .  منطبق تلقی خواهند شد،یط زیر را برآورده نمایداست شرا

 درصد نسبت به مقادیر بیـان شـده در ایـن            20گیری شده نباید بیش از       هیچ یک از مقادیر اندازه     1-2-1-چ

    حـداکثر انحـراف نـامطلوب    IIIو ناحیـه  L50 B  (R)برای مقـادیر . نامطلوب داشته باشنداستاندارد انحراف 
  .یر باشدتواند به ترتیب زمی

(R)  L50 B:    2/0 درصد 20 لوکس معادل   
  درصد 30 لوکس معادل 3/0      

   درصد 20 لوکس معادل III :    3/0ناحیه 
   درصد30 لوکس معادل 45/0

   یا اگر 2-2-1-چ

  : برای نور پایین مقادیر شرح داده شده در این استاندارد به صورت زیر برآورده گردند1-2-2-1-چ

   لوکس 2/0اداری  با روHVـ در نقطه 
    محـدود شـده بـه وسـیله    ) متـری 25در (گیـری  بر روی پرده انـدازه  یک نقطه   در حداقل   با همان تنظیم    و  ـ  

 ، R(L)75 ،V50 ، R25 ،) لوکس1/0با رواداری  (L50B  (R) سانتی متر حول نقاط 15ای به شعاع دایره
L25  
  ) نیست L25 و R25الی خط  سانتی متر با5/22که بیشتر از  (IVناحیه و در تمام  -
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 باشـد در آن صـورت بـرای     Emax 75/0 در محـدوده ایزولـوکس       HV برای نور باال اگر نقطـه        2-2-2-1-چ

 درصدی برای حداقل مقادیر در هر نقطـه         -20 و درصدی برای حداکثر مقادیر   + 20سنجی رواداری   مقادیر نور 
  . شود در نظر گرفته می،ت این استاندارد مشخص شده اس2-3-8گیری که در بند اندازه

        اگر نتایج آزمون بیان شده فوق مبـین عـدم بـرآورده شـدن الزامـات باشـد آنگـاه تنظـیم چـراغ                        3-2-1-چ

 چـپ یـا راسـت    ت تغییر نماید مشروط بر آن که محور نور به طور جانبی بیش از یک درجه بـه سـم   دتوانمی
  .1تغییر نکند

هـا بایـد بـا اسـتفاده از         باال الزامات را برآورده ننماید آنگاه آزمـون         شده های بیان  اگر نتایج آزمون   4-2-1-چ

  . ای استاندارد دیگری تکرار گرددالمپ رشته

  . جلو دارای ظاهر معیوب توجه نشودهای به چراغ5-2-1-چ

  .  به عالمت مرجع توجه نشود 6-2-1-چ

   اولین نمونه برداری 2-چ

 ،نمونـه حـاوی دو چـراغ      د بـه اولـین      نشومیانتخاب  به طور تصادفی    جلو  در اولین نمونه برداری، چهار چراغ       
  . یابد اختصاص میBعالمت  ،دو چراغ و دومین نمونه حاوی Aعالمت 

   پذیرش تطابق تولید 1-2-چ

گیـری   اگر میزان انحراف مقادیر اندازه     1-مطابق با رویه نمونه برداری نشان داده شده در نمودار چ           1-1-2-چ

های جلـو کـه بـه صـورت انبـوه      به ترتیب زیر باشد، آنگاه تطابق چراغ  های جلو در جهات نامطلوب      شده چراغ 
  .باید مورد پذیرش قرارگیردتولید شده است 

   A نمونه 1-1-1-2-چ

  صفر درصد    یک چراغ جلو  : A1حالت 
   درصد20        یک چراغ جلو حداکثر  

  صفر درصد  بیشتر از  جلوهر دو چراغ :  A2حالت 
   درصد20           اما حداکثر   

  .شود بررسی Bنمونه 

                                                 
  . مراجعه کنید 4-2-8 زیر نویس بند  به-1
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   B نمونه 2-1-1-2-چ

                 صفر درصدهر دو چراغ جلو : B1حالت 

  .  برآورده شودA برای نمونه 2-2-1- یا اگر شرایط بند چ2-1-2-چ

   عدم تطابق تولید 2-2-چ

         مقـادیر انحـراف   اگـر میـزان   1- چ در تطابق بـا رویـه نمونـه بـرداری نـشان داده شـده در نمـوار          1-2-2-چ

 جلو کـه بـه صـورت انبـوه تولیـد      هایگیری شده چراغ جلو به ترتیب زیر باشد، آنگاه تطابق تولید چراغ         اندازه
الزامـات را بـرآورده      ،الزمبـا انجـام تنظیمـات        می شـود  درخواست  ود و از سازنده      مردود تلقی می   ،شده است 

  . نماید

   Aنمونه  1-1-2-2-چ

   درصد 20     جلو حداکثر چراغ  : A3حالت 
   درصد 20   بیشتر از       یک چراغ جلو  
   درصد30                    اما حداکثر   

  Bنمونه  2-1-2-2-چ

  A2در صورت تحقق حالت  : B2حالت 
                یک چراغ جلو بیشتر از        صفر درصد

   درصد20                   اما حداکثر                 
   درصد20لو حداکثر        ج              یک چراغ 

  A2در صورت تحقق حالت  : B3حالت 
  صفر درصد                               یک چراغ جلو 

   درصد20              یک چراغ جلو بیشتر از       
   درصد30              اما حداکثر                      

  . را برآورده نشودA برای نمونه 2-2-1-بند چاگر شرایط  ای 2-2-2-چ

  ابطال تائیدیه 3-2-چ

 بـه   هـای جلـو   گیری شده چراغ  اندازهمقادیر  ، انحراف   1-ی اشاره شده در نمودار چ     راگر مطابق رویه نمونه بردا    
  .گردد اعمال 13باید مردود تلقی شده و مفاد بند تطابق باشند آنگاه  زیرصورت 
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   Aونه  نم1-3-2-چ

   درصد 20    یک چراغ جلو حداکثر  : A4حالت 
   درصد 30                  یک چراغ جلو بیشتر از 

   درصد 20     بیشتر از هر دو چراغ  : A5حالت 

   B ه نمون2-3-2-چ

   A2حالت در صورت تحقق :  B4حالت 
  صفر درصد                 یک چراغ جلو بیشتر از               

   درصد20                      اما حداکثر               
  درصد  20                جلو بیشتر ازیک چراغ               
   A2در صورت تحقق حالت  :  B5حالت 

   درصد20                 هر دو چراغ بیشتر از                
 A2 در صورت تحقق حالت  :B6حالت 

  صفر درصد              یک چراغ جلو               
   درصد30             یک چراغ جلو بیشتراز               

  .  برآورده نشودB  وA برای نمونه 2-2-1- یا اگر شرایط بند چ3-3-2-چ

   1 نمونه برداری مجدد 3-چ

 این نمونه برداری شـامل انتخـاب        . باید یک نمونه برداری مجدد انجام شود       B3 و   A3 ،  B2برای حالت های    
     یهـای تولیـد   دو چـراغ جلـو از چـراغ       حـاوی    (D)حاوی دو چراغ جلو و چهارمین نمونه         (C)نمونه  مین  سو
 ضـروری اسـت تـا ایـن کـار در        .گرفته شده اسـت   انجام  باشد که تنظیمات الزم بر روی آن توسط سازنده          می

  .محدوده زمانی دو ماه پس از اعالم سازنده انجام پذیرد

  د  پذیرش تطابق تولی1-3-چ

گیـری شـده     اگر انحرافات مقادیر اندازه    1- مطابق رویه نمونه برداری نشان داده شده در نمودار چ          1-1-3-چ

های جلو که به صورت انبوه تولید شده است بایـد مـورد              آنگاه تطابق چراغ   ،چراغ های جلو به ترتیب زیر باشد      
  . پذیرش قرار گیرد

                                                 
1- Repeated sampling 
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     C  نمونه1-1-1-3-چ

  صفر درصد    و یک چراغ جل : C1حالت 
   درصد20      یک چراغ جلو حداکثر 

  صفر درصد  هر دو چراغ جلو بیشتر از :  C2حالت 
   درصد20      اما حداکثر               

  .  بررسی شودDنمونه 

   D نمونه 2-1-1-3-چ

 C2در صورت تحقق حالت :  D1حالت 

  صفر درصد              هر دوچراغ جلو                

  .  برای نمونه برآورده شود2-2-1-بند چاگر شرایط اما  2-1-3-چ

   عدم تطابق تولید 2-3-چ

گیـری  انـدازه مقادیر ، اگر میزان انحراف 1-چبرداری نشان داده شده در نمودار  رویه نمونه     مطابق 1-2-3-چ

 ،اسـت صـورت انبـوه تولیـد شـده         که بـه    جلو  های  تولید چراغ زیر باشد آنگاه تطابق     به ترتیب   جلو  شده چراغ   
  .  الزامات را برآورده نماید،گردد تا با انجام تنطیمات الزمدرخواست میمردود تلقی شده و از سازنده 

   D نمونه 1-1-2-3-چ

 C2در صورت تحقق حالت :  D2حالت 

  صفر درصد   یک چراغ جلو بیشتر از               
   درصد20      اما حداکثر               
   درصد20   لو حداکثر جیک چراغ               

  . برآورده نشودC برای نمونه 2-2-1- یااگر شرایط بند چ2-1-2-3-چ

  تائیدیه  ابطال 3-3-چ

گیری شده چراغ جلو به صورت      مقادیر اندازه ، انحراف   1-چرویه نمونه برداری اشاره شده در نمودار        اگر مطابق   
  . عمال گرددا 13زیر باشد آنگاه تطابق باید مردود تلقی شده و مفاد بند 

   Cنمونه  1-3-3-چ

  درصد 20  یک چراغ جلو حداکثر :  C3حالت 
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   درصد20     بیشتر ازیک چراغ جلو               
   درصد 20    جلو بیشتر ازهر دو چراغ :  C4حالت 

  D  نمونه2-3-3-چ

 C2در صورت تحقق حالت :  D3حالت 

  درصدصفر    یک چراغ جلو صفر یا بیشتر از              
   درصد 20    یک چراغ جلو بیشتر از               

  .  برآورده نشودD و C برای نمونه های 2-2-1- یا اگر شرایط بند چ3-3-3-چ

  تغییر موقعیت عمودی خط قطع  4-چ

  :شودگرفته می رویه زیر به کار ،عمودی خط قطع تحت تاثیر گرماموقعیت گذاری برای صحه
  نمونه بـرداری شـده، بایـد       1-نشان داده شده در نمودار چ      که با توجه به رویه       Aنه  های جلو نمو  یکی از چراغ  

   از این که سه بار متوالی در معرض رونـد اشـاره شـده در بنـد                 و بعد    1-2-با رویه بیان شده در بند ت      مطابق  
   2و حـداکثر     رادیـان    5/1تر از    بیـش  ∆rتی کـه    در صـور   .مورد آزمون قـرار گیـرد     قرار گرفت،     2-2-2-2-ت

   بعـد از ایـن آزمـون میـانگین          .آزمون قرار گیرد   باید در معرض     Aمیلی رادیان باشد، دومین چراغ جلو نمونه        
 5/1 بـه هـر جهـت اگـر مقـدار            . میلی رادیان باشد   5/1های ثبت شده در هر دو نمونه باید بیش از           قدر مطلق 

 باید در معرض همان رویه بیان شده قـرار          Bیاید، دو چراغ جلو نمونه       بدست ن  Aمیلی رادیان در مورد نمونه      
  .  میلی رادیان باشد5/1از  برای هر یک از آنها نباید بیشتر ∆rگیرد و مقدار 
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در نمودار مذکور مقادیر ذکر شده در مربع ها عبارتند از حداکثر انحراف درجهات نامطلوب نسبت به حدود مربوطه که بر حسب : یادآوری
                          .درصد بیان می گردد

   رویه نمونه برداری1-چمودار ن

  تنظیم
شود که محصوالت  از سازنده خواسته می

خود را در خط تولید منطبق با الزامات 
 .نماید
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   مجددبردارینمونه 
   انتخاب و در قالب تصادفی چراغ جلو به طور 4

  .شوند مینامیده D و Cهای نمونه

 پایان

A5 

A4 

C4 

C3 

C2 

C1 

A3 

A2 

A1 
  شودمی انتخاب Bنمونه 

A 

 پایان ≥٢٠ ٠

  اریاولین نمونه برد
 و Aهای  چراغ جلو که به طور تصادفی انتخاب و در قالب نمونه4

Bشوند نامیده می  
   چراغ جلوB :2نمونه    چراغ جلوA: 2نمونه 

   جلوچراغ D: 2نمونه    چراغ جلوC: 2نمونه 

B 

B1 

B2 

B3 

D 

D1 

D2 

D3 

B4 

B5 

B6 

ج 
تای
ن

کن
مم

نه 
مو
 ن

B  

نتایج
مم

کن
 نمونه

D 

  شود انتخاب میDنمونه 

   باید انجام گیردتنظیم

ج 
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ن

کن
مم

نه 
مو
 ن

A  

ج 
تای
ن

کن
مم

نه 
مو
 ن

C  
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  پیوست ح
  )اطالعاتی(

  های مربوط به تثبیت عملکرد نوریهای کاری مرتبط با آزموناختصاری از دوره
  :عالئم اختصاری زیر برای بررسی این بند مورد نیاز است

P : چراغ نور پایین  
D  : چراغ نور باال)D2+D1یعنی دو نور باال  (   
F : چراغ مه شکن جلو  

   دقیقه روشن5دقیقه خاموش و 15یعنی چرخه  : - --

های مه شکن جلو زیر به همراه نمادهای عالمت گذاری اضافه شده، های جلو گروهی و چراغتمامی چراغ
  . جامع و فراگیر نبوده و به عنوان نمونه ارائه شده است

1  - P یا D یا F) HC یا HR یا B (                                     

                                                                 
  
2 - P+D1+ D2(HCR HR)  یا P+D (HCR)  

                                                                    
  
3 - P+D1+ D2(HC/R HR) یا (HC/R) P+D  

                                                            
  

F یاP،  D    

D  
P  

D  
P 
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4- (HC B) P+F     

                        
5- HC/B یا (HC B/) P+F   

           

                        
  

D+F (HR B) یا D1+ D2+F (HR HR B) 6 -  

                              
  

7- D1+ D2+F (HR HR B/)  یاD+F (HR B/)  

                          
  

8- P+ D1+ D2+F (HCR HR B)یا P+D+F (HCR B)    

                         
  
  
  
  

F 
P 

F 
P 

D 
F 

D 
F 

D+F 
P 
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9-  P+ D1+ D2+F (HC/R HR B) یاP+D+F (HC/R B)  
  

                 
  

10- P+ D1+ D2+F (HCR HR B/) یا P+D+F (HCR B/)  

                
  

11- P+ D1+ D2+F (HC/R HR B/)یا P+D+F (HC/R B/)    

           

F 
D 

P 

F 
D 
P 

F 
D 
P 
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