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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 صـنعتي  و تحقيقـات  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 عهـده  به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد

به سازمان ملـي   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسسـات علمـي،   و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 تجـاري  و توليـدي، فنـاوري   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 مراكـز  كننـدگان،  وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است

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

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

 كننـد دركميتـة   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 مـي  تلقـي  ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي

سـازمان ملـي اسـتاندارد     مربوط كـه  ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي ايران تشكيل

 سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 .كنـد  مـي  فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين
 صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان

 ايمنـي  و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 را ايـران  ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي
 حفـظ  منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي

 اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي

 سيسـتم  صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي

 گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين

 سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتارپيش
سـازمان ملـي   كه پيش نويس آن توسـط   "نشانگرهاي تغيير دنده خودرو   –اي خودروهاي جاده "استاندارد 

اجـالس كميتـه   پانصد و هفتاد و نهمين هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در در كميــــسيون استاندارد ايران
قـانون   3اينك بـه اسـتناد بنـد يـك مـاده      تصويب شد،  18/11/91 ملي استاندارد خودرو و نيرو محركه مورخ

بـه عنـوان    1371اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صـــنعتي ايـران مصـوب بهمـن مـاه     
  .شوداستاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت براي حفظ همگامي
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 

بنابراين . جديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستانداردها ارائه شود، در هنگام ت
  .شود بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده مي

  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيراست
  

COMMISSION REGULATION (EU) No 65/2012, 2012 – Type Approval with regard to Gear 
Shift Indicators 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 



1 

 

  نشانگرهاي تغيير دنده خودرو  –اي خودروهاي جاده

  دامنه كاربردهدف و    1
بر روي تمام خودروهاي گروه  (GSI) 1هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات نصب نشانگرهاي تغيير دنده 

M1  با جرم مرجع حداكثرKg 2610 715/2007خودروهايي كه تاييد نوع آن ها بر اساس استاندارد  و/EC  2 
  .اييديه شده اند و دنده دستي دارند، استتمديد ت

  . اين استاندارد رويه هاي ويژه، آزمون ها و الزامات اين تاييديه را ارائه مي كند
بايد طبق موارد مندرج در اين استاندارد با توجه به نشانگر تغيير دنده،  69243استاندارد ملي ايران به شماره 

  .تغيير يابد
 EC/715/2007 نطور كه در استانداردهما جامعهاين استاندارد در مورد خودروهاي طراحي شده براي نيازهاي 

 .  تعريف شده اند كاربرد ندارد

  مراجع الزامي   2
بدين . ها ارجاع داده شده استزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي

  .شوندترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيدر صورتي 

ها ارجاع داده شده است، در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  . ها مورد نظر استهاي بعدي آنهمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  .  استاستفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي

مقررات تاييد نوع خودروهاي  –، خودروهاي جاده اي 1382: 6924استاندارد ملي ايران شماره     1- 2
  موتوري و تريلرهاي آن ها

2-2  DIRECTIVE 2007/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 5 September 2007 establishing a framework for the approval of motor vehicles and 
their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles 
(Framework Directive) 
ECE 121 

                                                 
1 - Gear shift indicators 
2 - Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type-approval 
of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and 
on access to vehicle repair and maintenance information ( 
3 - Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 establishing a 
framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical 
units intended for such vehicles (Framework Directive)  
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  اصطالحات و تعاريف   3
 تعاريف و اصطالحات ،EC 1/661/2009 استاندارد در شده تعيين تعاريف و اصطالحات بر عالوه استاندارد، اين در
  :رودمي كار به نيز زير

3-1     

    GSIنوع خودرو با توجه به
براي تعيين محل تغيير  GSI به كار گيريو منطق  GSIگروهي از خودرو، كه با توجه به خصوصيات عملكردي 

مثال هايي از منطق هاي مختلف مشتمل در ذيل ارائه شده است، ولي اين امر محدود . دنده، تفاوتي با هم ندارند
  :به موارد زير نيست

  ،تغيير دنده به باال در دورهاي موتور معين -الف
موتور يك حداقل بهبود مصرف معين هاي مصرف سوخت  نمودارهنگامي كه  ترباالدنده هاي تغيير دنده به  -ب

 . سوخت معين كه در دنده باالتر به دست خواهد آمد را نشان مي دهد

3-2     

  GSIخصوصيات عملكردي 
زمان، تعيين  بامجموعه اي از پارامترهاي ورودي، مانند دور موتور، تقاضاي توان، گشتاور پيچشي و تغيير آن 

  . روي اين پارامترها مي باشد GSI و عملكرد مرتبط با شناسايي GSIشناسايي 

3-3     

  حالت كاركردي خودرو
 . وضعيت خودرو كه در آن، تغيير بين حداقل دو دنده جلو مي تواند اتفاق بيافتد

3-4     

  حالت دستي
يك عمل و با كه تغيير بين تمام يا برخي از دنده ها هميشه يك توالي فوري  ،يك حالت كاركردي خودرو است

  . راننده است

                                                 
1 - REGULATION (EC) No 661/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 
2009  concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, 
components and separate technical units intended therefor  
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3-5     

  دهانه اگزوزخروجي از آاليندگي 
   .تعريف شده است EC/715/2007آاليندگي دهانه اگزوز است، كه در استاندارد 

3-5     

  ارزيابي جعبه دنده دستي
براي ارزيابي . فرض شود "جعبه دنده دستي"بايد به عنوان يك  ،يك  جعبه دنده داراي حداقل يك حالت دستي

آن نيز تغييرات خودكار بين دنده ها كه نه براي بهينه سازي كاركرد خودرو بلكه تنها در شرايط نهايي به دليلي 
  . مانند حفاظت يا توقف ناگهاني موتور، انجام مي گيرند، مورد نظر نيست

  
Stalling: a situation in which a vehicle’s engine suddenly stops because it is not getting enough 
power 

  الزامات فني   4
طبـق الزامـات ايـن     GSIسازندگان بايد اطمينان حاصل نمايند كه خودروهاي ارائه شده به بازار، مجهـز بـه    4-1

  .استاندارد هستند
 :زير را برآورده نمايند الزاماتازندگان بايد براي خودروها، س ECبراي دستيابي به تاييد نوع  4-2

  .يك مدرك اطالعاتي مطابق بخش اول پيوست ب به مرجع تاييد نوع ارائه دهند -الف
يك اعالم طبق ارزيابي سازنده كه خودرو مطابق با الزامات اين استاندارد مي باشد، به مرجع تاييد نـوع ارائـه    -ب

  .دهند
  .يك گواهي منتشر شده طبق نمونه بخش دوم پيوست ب، به مرجع تاييد نوع ارائه دهند -پ
از پيوسـت الـف،    1-4-تعيين شده به طور تحليلي را همانطور كه در بند الـف  GSIيا اينكه نقاط تغيير دنده  -ت

انجام آزمون هاي تاييد  تعيين شده است، را به مرجع تاييد نوع ارائه دهد؛ يا اين كه به واحد خدمات فني مسئول
از  4-نوع يك خودرو كه نماياننده نوع خودروي مورد نظر براي تاييد است براي انجام آزمون منـدرج در بنـد الـف   

  . پيوست الف ارائه دهد
  بر اساس موارد فوق الذكر، مرجع تاييد بايد بر اساس الزامات پيوست الف، انطباق را ارزيابي نمايد  4-3

پيوست هاي آتـي  . مندرج در بخش سوم پيوست ب تاييديه صادر گردد ECبايد بر اساس نمونه گواهي تاييد نوع 
 :با توجه به نشانگر تغيير دنده خودرو تلقي گردند 6924بايد به عنوان اصالحيه اي براي استاندارد ملي ايران 
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  پيوست الف

  )الزامي(

 (GSI)ا نشانگرهاي تغيير دنده الزامات ويژه براي خودروهاي تجهيزشده ب

 GSIخصوصيت نمايش   1-الف

، مثالً يك عالمت واضح براي تغيير دنده متمايزعالمت ديداري يك پيشنهاد تغيير دنده بايد به وسيله   1-1-الف
عالمت ديداري مي . پايين يا يك نماد كه دنده اي را كه راننده بايد تغيير دهد، نشان دهد، مهيا گردد/باال يا باال

تواند توسط ساير عالمت ها، شامل عالمت هاي شنيداري، طوري تكميل گردد كه اين عالمت ها ايمني را به 
  . خطر نياندازد

 تاميننبايد با عالمت هر هشدار، شناساننده كنترلي را كه اجباري است يا كاركرد ايمن خودرو را  GSI  2-1-فال
برآورده نشود، عالمت  3-1-در صورتي كه بند الف. با آن همپوشاني داشته باشدمي كند، تداخل داشته باشد يا 

  . شودخودرو جلوگيري بايد چنان طراحي شود كه از تداخل آن با كاركرد درست و ايمن 
همچنين بايد طوري طراحي . قرار گيرد ECE Reg.121از استاندارد  2- 1- 5بايد مطابق با بند  GSI  3-1-الف

  .تداخل نداشته باشدگردد كه با هر هشدار، كنترل يا شناسايي ديگر كه خودرو به آن تجهيز شده است، 
به وضوح باشد، اين كه به طور كافي از ساير شناسايي ها متفاوت رعايت با يك وسيله نمايش اطالعات   4-1-الف

  .به كار رود GSIمي تواند براي نمايش  ،باشدديده شود و توسط راننده قابل تشخيص 
مي تواند به طور خودكار لغو شود يا غير   GSI، در موقعيت هاي استثنايي، شناسايي به طور موقت  5-1-الف

ي كه ممكن است با كاركرد ايمن يا يكپارچه خودرو، شامل فعال سازي كشش يا در چنين شرايط. فعال گردد
سامانه هاي كنترل تعادل، نمايشگرهاي موقت سامانه هاي كمك راننده يا حوادث مربوط به عيب فني خودرو، 

 s10 بايد پس از اين كه از موقعيت هاي استثنايي وقفه خارج گرديد و طي يك تاخير GSI. تداخل داشته باشد
  . يا بيشتر، در صورتي كه به داليل فني يا حركتي تصديق گرديد، دوباره كار كند

  ) قابل كاربرد براي تمام حاالت دستي( GSIالزامات عملكردي براي   2-الف
پيشنهاد تغيير دنده را هنگامي كه تخمين زده مي شود مصرف سوخت با دنده پيشنهادي بايد  GSI  1- 2-الف

  . است، بدهد 3-2- و الف 2-2-كمتر از مقدار جاري مفروض با الزامات بندهاي الف
براي تقويت حالت رانندگي مصرف سوخت بهينه تحت شرايط رانندگي قابل پيش بيني بايد  GSI  2- 2-الف

هدف اصلي آن، به حداقل رساندن مصرف سوخت خودرو هنگامي است كه راننده از  .مستدل، طراحي شود
البته، آاليندگي تنظيم شده لوله اگزوز نبايد با توجه به حالت اوليه هنگام پيروي . ، باشدعالمت ها پيروي مي كند

هيچ گونه اثر منفي روي نبايد  GSIبه عالوه، پيروي از خط مشي . افزايش يابند، به طور نامناسبي GSIاز شناسه 
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بدين منظور، . ها، پس از يك استارت سرد، داشته باشدعملكرد زماني وسايل كنترل آلودگي، مانند كاتاليست
تنظيم  گيآاليندروي  GSIسازندگان خودرو بايد مدرك فني به مرجع تاييديه ارائه دهند كه ضربه خط مشي 

  . دهدو را شرح ميلوله اگزوز، تحت حداقل سرعت پايدار خودر شده
نبايد با كاركرد ايمن خودرو تقابل داشته باشد، يعني از توقف ناگهاني موتور،  GSIپيروي از شناسه   3- 2-الف

  . ترمز نامناسب موتور يا گشتاور ناكافي موتور در مورد درخواست توان باالتر، جلوگيري شود

  .  اطالعاتي كه بايد ارائه شوند  3-الف
  :اين اطالعات بايد در دوبخش زير باشند. بايد اطالعات ذيل را به مرجع تاييديه ارائه دهد سازنده  1-3-الف

  .تواند در بخش هايي بر اساس درخواست موجود باشدكه مي "بسته مدرك رسمي" - الف
  . ماندكه به طور محرمانه باقي مي "بسته مدرك تفصيلي" -ب

  :زير باشدبسته مدرك رسمي بايد شامل موارد   1-1-3-الف
است كه بخشي از نوع روي خودروهايي نصب شده GSIاز مجموعه كاملي از شواهدي كه  يشرح - الف

   1-ها با الزامات بند الفاست و شواهدي از تطابق آن GSIخودرو با توجه به 
هاي آاليندگي يا مصرف هاي مهندسي، مثالً داده مدل سازي، نقشهشواهد در شكل داده يا ارزيابي -ب

هاي موثر در تدارك توصيه GSIكنند كه سوخت، آزمون هاي آاليندگي، كه به طور مناسبي اثبات مي
  . است 2-معني دار و زماني دنده براي راننده به منظور انطباق با الزامات بند الف

  از دستورالعمل كاربر همراه خودرو "GSIبخش "در يك  GSIاز هدف، كاربرد و عملكردهاي  يتوضيح) پ
  .، به ويژه خصوصيات عملكردي آن باشدGSIمدرك تفصيلي بايد شامل خط مشي طراحي بسته   2-1-3-الف
تواند مدرك تفصيلي بايد بين مرجع صدور تاييد نوع و سازنده كامال محرمانه بماند و ميبسته   3-1-3-الف

در صورتي كه به . ازگردانده شودتوسط مرجع تاييد نوع نگهداري شود يا بنا به صالحديد اين مرجع به سازنده ب
سازنده بازگردانده شود، بايد توسط مرجع تاييد نوع روي آن شماره شناسايي و تاريخ براي يك بازنگري و تاييد 

اين مدرك بايد براي بازرسي توسط مرجع تاييد در زمان تاييد يا هر زماني در خالل اعتبار تاييديه . درج شود
  . موجود باشد

از دستورالعمل كاربر  "GSIبخش "در يك  GSIاز هدف، كاربرد و عملكردهاي  ينده بايد توضيحساز  2-3-الف
  . همراه خودرو تهيه نمايد
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  :بايد طبق رويه زير تعيين شود GSIتاثير اقتصادي سوخت نقاط تغيير دنده توصيه شده   4-الف

  .تغيير دنده به دنده باالتر را پيشنهاد مي دهد GSIتعيين سرعت هاي خودرو كه در آن ها   1- 4-الف
 5- اين آزمون بايد روي يك خودروي گرم شده روي شاسي دينامومتر طبق نمودار سرعت مندرج در بند الف

پيشنهاد تغيير دنده  GSIها هاي خودرو كه براي آنبراي تغيير دنده به باال و سرعت GSIپيشنهاد . انجام شود
  . شوداين آزمون سه بار تكرار مي. دشوندهد، ثبت ميمي

به دنده  n  (n = 1, 2, …, #g)پيشنهاد تغيير دنده از هر دنده  GSIها بايد سرعت ميانگين كه براي آن   
1+n شده از سه آزمون، را تفكيك كند، كه در آن دهد، تعيينمي#g هاي رو به جلوي خودرو بايد تعداد دنده

آيند و از قبل از اين كه به حداكثر سرعت برسد، به حساب مي GSIبدين منظور، تنها دستورالعمل تغيير . باشد
  . شودطي كاهش شتاب صرفنظر مي GSIدستورالعمل 

يا حداكثر سرعت خودرو، هر كدام كه كوچكتر باشد، تنظيم  km/h 140روي   به منظور محاسبات زير، 
يكه خودرو نتواند به سرعت مذكور برسد، خودرو بايد در حداكثر سرعت خود رانده شود تا نمودار در جاي. شودمي

  . به دست آيد 1سرعت مندرج در شكل 
توانند به طور تحليلي توسط سازنده بر اساس مي GSIهاي تغيير دنده پيشنهادي به طور جايگزين، سرعت

  . تعيين شوند 1- 3- ه طبق بند الفمشتمل بسته مدرك تفصيلي مهيا شد GSIالگوريتم 

  توصيف نمودار سرعت خودرو -1- جدول الف
 شتاب كاركرد شماره كاركرد

(m/s2)

  سرعت
(km/h) 

  زمان تركيبي
(s) 

  20  0 0 دور آرام  1
2  

  شتابگيري

  28  68/31تا  0  1/1
  35  32/49تا  68/31  7/0  3
  48  27/79تا  32/49  64/0  4
  65  26/109تا  27/79  49/0  5
  83 70/128تا  26/109 3/0  6
  100  33/140تا  70/128  19/0  7
  105  33/140  0  حالت پايدار  8
9  

  كاهش شتاب
  129 71/80تا  33/140 -69/0

  137  76/50تا  71/80  -04/1  10
  147  0تا  76/50  -39/1  11
  150  0  0  دور آرام  12

  
  . استتعريف شده ECE REG. 83.05از استاندارد  4- 3-1-6ها در بند رواداري براي انحراف از اين سرعت
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  نقاط تغيير دنده استاندارد  2- 4-الف
ميتغيير ايجاد  GSIبدون توصيه  n+1به دنده  nشود يك راننده نوعي از دنده كه فرض مي است سرعتي 
هاي تغيير دنده زير تعريف ميآاليندگي، سرعتآزمون  1بر اساس نقاط تغيير دنده تعريف شده در نوع . كند
 :شوند

Km/h 0  =  
Km/h 15  =  
Km/h 35  =  
Km/h 50  =  
Km/h 70  =  
Km/h 90  =  

Km/h 110  =  
Km/h 130  =  

 =  
 تواند در دنده بدون واماندگي موتور رانده شود و بايد حداقل سرعتي را كه خودرو مي 

  .  كندتواند در دنده بدون وارد شدن خسارت به موتور رانده شود، را تفكيك حداكثر سرعتي را كه خودرو مي
- تنظيم مي روي  باشد،  ن فهرست كمتر از به دست آمده از اي اگر 

 روي  باشد،  به دست آمده از اين فهرست بيشتر از  اگر . شود
  . (n = 1, 2, …, #g-1)شود تنظيم مي

  .تنظيم شودبايد روي    باشد، به دست آمده از اين فهرست كمتر از  اگر 

  هاي سرعت مصرف سوختمنحني 3- 4-الف
سازنده بايد براي مرجع ذيصالح ارتباط عملكردي مصرف سوخت خودرو در سرعت پايدار خودرو هنگام رانندگي 

  .مطابق قوانين زير تدارك ببيند nبا دنده 
 v i = i × 5 km/hزماني كه خودرو با سرعت ثابت ) كيلوگرم در ساعت( kg/hبايد مصرف سوخت بر حسب  

– 2,5 km/h )i در دنده ) عدد صحيح مثبتn اين داده بايد توسط سازنده براي هر . رانده مي شود مشخص كند
اين مقادير مصرف سوخت بايد . باشد، تهيه كند  ≥  ≥ و   n  (n = 1, 2, …, #g)دنده 

در شرايط محيطي يكسان متناظر با موقعيت رانندگي واقعي كه ممكن است توسط سازنده خودرو يا توسط 
اي مناسب توافقي بين مرجع ذيصالح و سازنده تعريف شود، تعيين آزمون فيزيكي يا توسط يك مدل محاسبه

  . شوند
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  توزيع سرعت خودرو 4- 4-الف
  كند، باشد كه در آن،حركت مي vكه خودرو با سرعت  توزيع ذيل بايد براي احتمال 

 km/h 25+   ≤ v  ≤ km/h 25 -      

(i = 1, …, 28)  
  

i Pi i Pi 
1  610535879/4  15  968643201/2  
2  083909299/5  16  61326375/2  
3 86818149/4 17 275220718/2 
4  128313511/5  18  014651418/2  
5 233189418/5 19 873070659/1 
6  548597362/5  20  838715054/1  
7  768706442/5  21  982122053/1  
8 881761847/5 22 124757402/2 
9  105763476/6  23  226658166/2  
10  098904359/6  24  137249569/2  
11  533164348/5  25  76902642/1  
12  761325003/4  26  665033625/1  
13 077325232/4 27 671035353/1 
14  533825909/3  28  607049046/0  

 

  . اضافه شوند بايد به  تا  و مقادير    i >28و  iكه در آن حداكثر سرعت خودرو متناظر با پله 

  سوخت نمونهتعيين مصرف  5- 4-الف
  . كند، را مشخص كندپيروي مي GSIبايد مصرف سوخت خودرو هنگامي كه راننده از پيشنهاد   

   =٠،  ≤ اگر 

    ≥  >     (n = 1, 2, …, #g) در جاييكه  = 

/100  
 . شوند، را مشخص كندبايد مصرف سوخت خودرو هنگامي كه نقاط تغيير دنده استاندارد استفاده مي  

   =٠،  ≤ اگر 

    ≥  >     (n = 1, 2, …, #g) در جاييكه  = 
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/100  
  :استمدل مانند ذيل محاسبه شده GSIذخيره نسبي مصرف سوخت توسط پيروي از 

=(1-  

  هاثبت داده 6- 4-الف
  : اطالعات زير بايد ثبت شوند

 . استتعيين شده 1-4-چنانچه طبق بند الف مقدار  -

 . اعالم مي گردد 3-4- منحني سرعت مصرف سوخت چنانچه توسط سازنده طبق بند الف مقادير  -

  . شوندمحاسبه مي 5-4-چنانچه طبق بند الف  و   مقادير  -
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: منحني سرعت، خط هاشوردار : ، خط پررنگ 1-4-ارائه گرافيكي نمودار سرعت مندرج در بند الف -1-شكل الف

  رواداري براي انحراف از منحني سرعت
 km/hجدول ذيل يك توصيف ثانيه به ثانيه نمودار سرعت است، در جايي كه خودرو قادر به رسيدن به سرعت 

  . نيست، بايد در حداكثر سرعت خود تا رسيدن به نمودار سرعت رانده شود 140

  )ثانيه(زمان 

  )كيلومتر بر ساعت(سرعت
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  )km/h(سرعت   )s(زمان   )km/h(سرعت   )s(زمان   )km/h(سرعت   )s(زمان 
0 00/0 51 56/84 101 33/140 
1  00/0 52 33/86 102 33/140 
2  00/0 53 09/88 103 33/140 
3 00/0 54 86/89 104 33/140 
4 00/0 55 62/91 105 33/140 
5 00/0 56 38/93 106 84/137 
6 00/0 57 15/95 107 36/135 
7 00/0 58 91/96 108 88/132 
8 00/0 59 68/98 109 39/130 
9 00/0 60 44/100 110 91/127 
10 00/0 61 20/102 111 42/125 
11 00/0 62 97/103 112 94/122 
12 00/0 63 73/105 113 46/120 
13 00/0 64 50/107 114 97/117 
14 00/0 65 26/109 115 49/115 
15 00/0 66 34/110 116 00/113 
16 00/0 67 42/111 117 52/110 
17 00/0 68 50/112 118 04/108 
18 00/0 69 58/113 119 55/105 
19 00/0 70 66/114 120 07/103 
20 00/0 71 74/115 121 58/100 
21 96/3 72 82/116 122 10/98 
22 92/7 73 90/117 123 62/95 
23 88/11 74 98/118 124 13/93 
24 84/15 75 06/120 125 65/90 
25 80/19 76 14/121 126 16/88 
26 76/23 77 22/122 127 68/85 
27 72/27 78 30/123 128 20/83 
28 68/31 79 38/124 129 71/80 
29 20/34 80 46/125 130 97/76 
30 72/36 81 54/126 131 22/73 
31 24/39 82 62/127 132 48/69 
32 76/41 83 70/128 133 74/65 
33 28/44 84 38/129 134 99/61 
34 80/46 85 07/130 135 25/58 
35 32/49 86 75/130 136 50/54 
36 62/51 87 44/131 137 76/50 
37 93/53 88 12/132 138 76/45 
38 23/56 89 80/132 139 75/40 
39 54/58 90 49/133 140 75/35 
40 84/60 91 17/134 141 74/30 
41 14/63 92 86/134 142 74/25 
42 45/65 93 54/135 143 74/20 
43 75/67 94 22/136 144 73/15 
44 06/70 95 91/136 145 73/10 
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  )km/h(سرعت   )s(زمان   )km/h(سرعت   )s(زمان   )km/h(سرعت   )s(زمان 
45 36/72 96 59/137 146 7/5 
46 66/74 97 28/138 147 7/0 
47 97/76 98 96/138 148 0/0 
48 27/79 99 64/139 149 0/0 
49 04/81 100 33/140 150 0/0 
50 80/82  
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  پيوست ب 

  )اطالعاتي(

  مدرك اطالعاتي نمونه 

  بخش اول

  يك خودرو با توجه به نشانگر تغيير دنده ECمدرك اطالعاتي مربوط به تاييد نوع   1-ب
هر نقشه بايد در . اطالعات ذيل، در صورت كاربرد، بايد در سه نسخه مهيا شود و شامل فهرست مندرجات باشد

، در صورت هاعكس. يا تا شده در اين اندازه باشد A4مقياس مناسب تهيه شود و با جزئيات كافي در اندازه 
  .وجود، بايد جزئيات كافي را نشان دهند

هاالكترونيكي باشند، اطالعات مربوط به كاركرد آن يهاواحدهاي فني مجزا داراي كنترل ، قطعات ياهااگر سامانه
  . بايد تهيه شود

  شناساننده هاي تغيير دنده    1- 1-ب
درصورت جواب بلي، شرحي از صدا و تراز صدا در گوش .   1خير/شناساننده صوتي موجود بلي    1-1- 1-ب

  .)خاموش داراي كليد باشد/شناساننده صوتي هميشه براي روشن(راننده بر حسب دسي بل 
  ) : ...............مقدار اعالمي سازنده( 6- 4-اطالعات طبق بند الف    2-1- 1-ب
  : ...............1-1- 3-اطالعات طبق بند الف    3-1- 1-ب
  : ...............2-1- 3-اطالعات طبق بند الف    4-1- 1-ب
: هاي ابزارآالت نشانگر تغيير دنده و شرح مختصري از قطعات و كاركرد سامانهيا نقشه/ها وعكس    5-1- 1-ب

...............  
  : ...............در دستورالعمل كاربر خودرو GSIاطالعاتي از     6-1- 1-ب

                                                 
 . درصورت عدم كاربرد حذف شود -1
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  بخش دوم 

  نمونه
 سازنده براي تطابق با الزامات تغيير دندهگواهي

  ):سازنده(
  ):نشاني سازنده(

شود كه انواع خودرو فهرست شده در پيوست اين گواهي مطابق با الزامات اين استاندارد براي نشانگر گواهي مي
  .تغيير دنده هستند

  :مكان
  :تاريخ
  :امضا

  . ها كاربرد داردفهرستي از خودروهايي كه تاييده در مورد آن: پيوست 
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  بخش سوم 

   ECتاييد نوع  يهانمونه گواهينامه
  1نمونه

  ECگواهينامه تاييد نوع 
 تاييد مرجع مهر

  :مكاتبه در مورد
  :EC 2تاييد نوع 

  : EC 2تمديد تاييد نوع 
  : EC2رد تاييد نوع 
  : EC2لغو تاييد نوع 

  ....به استاندارد ملي ايران به شماره ك نوع خودرو با توجه به نشانگر تغيير دنده با توجه ي
  :شماره تاييديه

  :دليل تمديد تاييد
  اول قسمت

  )نام تجاري يا نام سازنده(سازنده     1
  نوع    2
  ):در صورت وجود( تجاري) يهانام(نام    2-1
  وسيله شناسايي  نوع، در صورت عالمتگذاري روي خودرو    3
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  دوم قسمت
  .):به پيوست رجوع شود(   )در صورت كاربرد(اطالعات تكميلي   1

                                                 
 . است) A4 )mm297×mm210حداكثر اندازه  -1

 . در صورت عدم كاربرد حذف شود -2
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  : تاييد نوع ل انجام آزمونواحد خدمات فني مسئو  2
  :گزارش آزمونتاريخ   3
  :شماره گزارش آزمون  4
  :6- 4-اطالعات طبق بند الف  5
  ):به پيوست مراجعه شود) (در صورت وجود(مالحظات    6
  :مكان  7
  :تاريخ  8
  :امضا  9

  بسته اطالعاتي: هاپيوست
  گزارش آزمون

  : ..........اطالعات تكميلي


