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 بسمه تعالي

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

استانداردهای  نشر وظیفه تعیین، تدوین و است که عهده دار مرجع رسمی کشور عتی ایران به موجب قانون، تنهاتحقیقات صن و مؤسسـه اسـتاندارد  

 .میباشد) رسمی ( ملی 

تدویـن اسـتاندارد در رشـته هـای مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی،                        

سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه               . گاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد     تولـیدی واقتصـادی آ    

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان،    : بـه شـرایط تولـیدی، فنـی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                     

پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون           .ادها و سازمانهای دولتی باشد    مراکـز علمـی و تخصصی و نه       

هـای فنـی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد                           

 .چاپ و منتشر می شود) رسمی( ملی 

پـیش نویـس اسـتانداردهایی کـه توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و                  

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود       . بـررسـی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد                

 .تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد)) 5((ساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره که بر ا

مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به                        

 .ی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدشرایط کل

مؤسسـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت                         

مومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب                   و ایمنـی فـردی وع     

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای               . شـورای عالـی اسـتاندارد اجـباری نمـاید         

 . اجباری نمایدصادراتی و درجه بندی آنرا

همچنیـن بمـنظور اطمیـنان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی                        

ه سازمانها و   کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگون                

مؤسسـات را بـر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها                          

ت گرانبها و انجام    ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزا           . اعطـا نمـوده و بـر عملکـرد آنهـا نظارت می نماید             

 .تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد

 



 

  خودرو ـ ويژگي هاي المپ رشته اي براي وسايل ” كميسيون استاندارد

  “نقليه موتوري و تريلرهاي آنها

 

 سمت يا نمايندگي      رئيس

 شركت ايتراك     پاكباز ، بهرام

 )يسانس مهندسي برقل(

 

 اعضاء

 شركت خودروسازي زامياد     آژيده ، عليرضا

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

 

 شركت سراج نور    انزلي مجرد ، كامران

 )فوق ليساس مهندسي پزشكي(

 

 شركت خودروسازي پارس خودرو     بيگي ، تقي

 )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

 

 شركت ماشين المپ     حسنلو ، پروين

 )ليسانس مهندسي برق(

 

 



 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     فرهادي ، افشين

 )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست(

 

 شركت مهندسي جمع ساز     نظري ، ليال

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 

 دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    تميمي ، غالمرضا 

 )ليسانس مهندسي صنايع(

 
  

 



 

 اسامي مدعوين در دويست و هفتمين اجالسيه كميته ملي استاندارد 

 ١٤/١٢/٨٤مورخ 

 

 سمت يا نمايندگي      رئيس

 گروه بهمن    سجادي ، سيد ابوطالب

 

 اعضاء

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت    ابراهيمي ، خسرو

 
 شركت ساپكو     اسماعيلي ،  سعيد

 
 د و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه استاندار     اميني ، فرناز

 
 وزارت صنايع و معادن    بحري ، فرخنده السادات

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     بردبار ، منصوره

 
 شركت زامياد     بهروز ، مريم

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    تميمي ، غالمرضا

 
 شركت ايتراك    تيموري ، حميدرضا

 
 شركت سايپا      ، مهديجوادي

 

 



 

 سازمان گسترش و نوسازي     ديبا ، احمد

 
  از توليد كنندگان و مصرف كنندگان سازمان حمايت    رمضان زاده ، محمدرضا

 
 مركز تحقيقات سايپا    رئيسي زنوز ، علي

 
 شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران     قناي ، اميرحسين

 
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه     فرهادي ، افشين

 
 مركز تحقيقات ايران خودرو     واحدي ، مريم

 
 انجمن سازماندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو     مرتضوي ، منا

 
 شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران    مالاحمدي ،  سيمين

 
 شركت جمع ساز     نظري ، ليال

 
 ده رياست محترم مؤسسه استانداردمشاور و نماين     نوروزي ، سعيد

 

 دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    نوروزي زاده ، حميرا

 
  

 



 

 

 فهرست مندرجات صفحه
 پيش گفتار ب

 ١ هدف و دامنة كاربرد ١

 ٢ مراجع الزامي ١

 ٣ اصطالحات و تعاريف ٢

 ٤ تقاضاي تأييديه ٤

 ٥ عالمت گذاري ٥

 ٦ تأييديه ٦

 ٧ مشخصات عمومي ٧

 ٨ ساخت ٨

 ٩ آزمون ها ٨

 ١٠ موقعيت و ابعاد رشته المپ ٩

 ١١ رنگ ١٠

 ١٢ (UV)اشعه فرابنفش  ١٢

 ١٣ اظهارنظر در خصوص المپ با رنگ زرد انتخابي ١٢

 ١٤ ) كاربرد داردHS19 و R2 ،H4فقط براي المپ هاي رشته اي گروه (بررسي كيفيت نوري  ١٣

 ١٥ ي استانداردالمپ هاي رشته ا ١٤

 ١٦ تطابق توليد ١٥

 ١٧ جرايم مربوط به عدم تطابق ١٧

 ١٨ خاتمه قطعي توليد ١٧

 پيوست الف ـ داده برگ ها ١٨

 ) ميلي متر٢١٠×٢٩٧ (A4: پيوست ب ـ فرم مكاتباتي با حداكثر اندازه  ١٥٦

 و اتحاديه اروپاپيوست پ ـ نمونه اي از ترتيبات مربوط به عالمت تأييد در كشورهاي عض ١٥٨

 پيوست ت ـ شكل ها و مركز روشنايي رشته هاي المپ ١٥٩

 پيوست ث ـ كنترل رنگ المپ هاي رشته اي ١٦٠

 پيوست ج ـ حداقل الزامات مورد نياز براي اعمال رويه هاي كنترل كيفيت توسط سازنده ١٦٣

 رجع ذيصالحپيوست چ ـ حداقل الزامات مورد نياز براي بازرسي اتفاقي توسط م ١٦٩

 پيوست ح ـ تاييد انطباق بوسيله بازرسي اتفاقي ١٧٠

 

 



 

 پيشگفتار

در “ خودرو ـ ويژگي هاي المپ رشته اي براي وسايل نقليه موتوري و تريلرهاي آنها                       ”استاندارد

كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در دويست هفتمين جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و                     

 قانون  ٣ مورد تصويب قرارگرفته است، اينك به استناد بند يك مادة                ١٤/١٢/٨٤مورخ  نيروي  محركه   

 بعنوان  ١٣٧١اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه                   

 .استاندارد ملي ايران منتشر مي شود

در زمينة صنايع، علوم و      براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني                  

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي                    

اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه                    

 ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها         بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي     . قرار خواهد گرفت  

 .استفاده كرد

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در                     

 .حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

 :ين استاندارد به كار رفته به شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه ا

ECE : Regulation No 37 : 2001 – Uniform provisions concerning the approval of filament 
lamps for use in approved lamp units of power – driven vehicles and their trailer . 
- Amendment , 1 : 2002 
- Amendment , 2 : 2003 
- Amendment , 3 : 2004 



 

 خودرو ـ ويژگي هاي المپ رشته اي براي وسايل نقليه موتوري و تريلرهاي آنها

 

 هدف و دامنه كاربرد ١

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات آن دسته از المپ هايي است كه براي استفاده در وسايل                   

 نشان داده شده در پيوست       1راي المپ هاي رشته اي  نقليه موتوري و تريلرهاي آن درنظر گرفته شده و ب           

 .الف كاربرد دارد

 

 مراجع الزامي ٢

بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                    

ا ي/ در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و         . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود          

معهذا بهتر است كاربران    . تجديدنظر، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست            

ذينفع اين استاندارد،  امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد                      

يا تجديدنظر آن   / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و      / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و        . بررسي قرار دهند  

 .مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر است

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

 ـ المپ رشته اي خودرو ـ الزامات ابعادي ـ الكتريكي و           ١٣٨٣سال   : ٦٦١٤استاندارد ملي ايران به شماره      

 .روشنايي 

 ـ برگه هاي استاندارد مربوط به كالهك المپ ها و            ١٣٧١سال   : ٣٠٨٦استاندارد ملي ايران به شماره        

 .شاخص هاي كنترل تعويض پذيري و ايمني آنها 

IEC 60061-1 : 2002 – Lamp caps and holders with gauges for control of 
interchangeability and safety – Part 1 : Lamp caps . 
IEC 60410 : 1973 – Sampling plans and procedures for inspection by attributes . 

                                                 
1- Filament lamp 



 

 اصطالحات و تعاريف ٣

 .يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود/ در اين استاندارد اصطالحات و 

 گروه ١-٣

به المپ هاي رشته اي يكسان استاندارد شده بر اساس طراحي متمايز كه هر يك داراي عالمت مشخصه                  

 .»H4 ، P21W ،T4Wمثل «ق مي گردد ويژه اي مي باشند اطال

 نوع ٢-٣

به المپ هاي رشته اي گفته مي شود كه متعلق به يك گروه بوده و در مشخصه هاي اساسي زير با يكديگر                   

 .تفاوت داشته باشند

 1نام يا عالمت تجاري    ١-٢-٣

 .ذار باشدطرح حباب، تا اندازه اي كه اين تفاوت ها در نتايج مشخصه هاي نوري اثرگ    ٢-٢-٣

 رنگ حباب    ٣-٢-٣

 يا به كارگيري حباب تكميلي با رنگ زرد بر روي حباب شفاف كه به منظور                2حباب با رنگ زرد انتخابي    

تغيير رنگ استفاده مي شود تأثيري در مشخصه هاي المپ رشته اي كه نور سفيد منتشر مي كند ندارد،                     

 .ي شودبعنوان تغيير در نوع المپ رشته اي درنظر گرفته نم

 ولتاژ اسمي    ٤-٢-٣

  ولتاژ اسمي ٣-٣

 .كه برحسب ولت بيان شده و بر روي المپ عالمتگذاري مي گردد

                                                 
المپ هاي رشته اي كه داراي نام يا مارك تجاري يكسان بوده ولي توسط سازندگان مختلف توليد شده باشد در زمره                      -1

المپ هاي رشته اي توليد شده توسط توليد كننده يكسان كه فقط داراي نام تجارتي متفاوت                . انواع مختلف تلقي مي شوند   
 .الب يك نوع درنظر گرفتباشد را مي توان در ق

2- Selective yellow ,   
  مراجعه شود١١براي كسب اطالعات بيشتر به بند 



 

 توان اسمي ٤-٣

كه برحسب وات بيان شده و بر روي المپ عالمتگذاري مي گردد و ممكن است در قالب عالمت                        

 .مشخصه بين المللي گروه مربوطه آورده شود

 ولتاژ آزمون ٥-٣

است كه با اعمال به ترمينال المپ رشته اي براي تعيين مشخصه هاي الكتريكي و نوري آن درنظر                 ولتاژي  

 .گرفته شده و المپ تحت آن ولتاژ مورد آزمون قرار مي گيرد

 ١مقادير واقعي ٦-٣

مقداري است،  كه وقتي المپ رشته اي با جريان و تحت ولتاژ آزمون و با جريان خود تغذيه مي شود، در                    

 .ده رواداري مشخص شده، بدست مي آيدمحدو

 ٢ )اتالون(المپ رشته اي استاندارد  ٧-٣

المپ  رشته اي با نور سفيد، نور قرمز يا كهربايي و رواداري محدود شده كه براي انجام آزمون نورسنجي                   

روه المپ رشته اي استاندارد براي هر گ     . وسايل نوري و عالمت دهنده نوري مورد استفاده قرار مي گيرد          

 .فقط با يك ولتاژ اسمي تعريف مي شود

 ٣شار نوري مرجع ٨-٣

شار نوري تعريف شده المپ رشته اي استاندارد است كه مشخصه هاي وسايل نوري بايد با آن مقايسه                    

 . شوند

 شار نوري اندازه گيري ٩-٣

ست كه در بند    مقدار تعريف شده شار نوري براي انجام آزمون المپ رشته اي در چراغ جلو استاندارد ا                

 . تعيين شده است١٣

                                                 
1- Objective values 

2- Etalon 

3- Reference luminous flux 



 

 محور مرجع ١٠-٣

محوري است كه با توجه به كالهك المپ تعريف شده و ابعاد اصلي المپ رشته اي نسبت به آن                          

 .اندازه گيري مي شود

  صفحه مرجع ١١-٣

صفحه اي است كه با توجه به كالهك المپ تعريف شده و ابعاد اصلي المپ رشته اي نسبت به آن                         

 .يري مي شوداندازه گ

 

 تقاضاي تأييديه ٤

تقاضا براي دريافت تأييديه بايد توسط دارنده نام يا عالمت تجاري يا نماينده مجاز قانوني وي                   ١-٤

 .ارائه شود

 . و به همراه مدارك ذيل ارائه شود٢-٦هرگونه تقاضا بايد با توجه به بند  ٢-٤

 .يي نوع بطورمناسب نشان داده شده باشندنقشه ها در سه نسخه كه جزئيات آن براي شناسا   ١-٢-٤

 خالصه اي شرح فني   ٢-٢-٤

 .پنج نمونه در مورد هر رنگ كه تقاضا براي آن ارائه شده است   ٣-٢-٤

براي آن دسته از المپ هاي رشته اي كه مورد تأييد نوع قرار گرفته و فقط نام تجاري يا مارك آن                     ٣-٤

 .ه گرددتغيير كرده است، بايد موارد زير ارائ

اعالم كتبي سازنده مبني بر اينكه نوع ارائه شده اخير بجز در مورد نام و عالمت تجاري با نوع                       ١-٣-٤

 .تأييد شده قبلي يكسان بوده و توسط همان سازنده توليد شده و با كد تأييد نوع آن شناخته مي شود

 دو نمونه از توليدات با نام و عالمت تجارتي جديد   ٢-٣-٤

جع ذيصالح قبل از صدور تأييد نوع بايد وجود ترتيبات كافي به منظور حصول اطمينان از                   مر ٤-٤

 .كنترل مؤثر در شرايط تطابق توليد را گواهي نمايد

 



 

 عالمت گذاري ٥

 بايد موارد زير  درج شده      1بر روي كالهك يا حباب المپ هاي رشته اي  ارائه شده براي تأييد نوع            ١-٥

 :باشد 

 ا عالمت تجاري متقاضينام ي   ١-١-٥

 ولتاژ اسمي   ٢-١-٥

 ولت تعیین شده و حداکثر قطر مجاز         12 آن دسته از المپ های رشته ای که ولتاژ اسمی آنها فقط ولتاژ               يادآوري ـ 

 . میلی متر تجاوز نمی کند، به درج ولتاژ اسمی نیاز ندارند5/7حباب آنها از 

 ه گروه مربوط2عالمت مشخصه بين المللي   ٣-١-٥

 میلی متر تجاوز نمی کند، نیازی به درج       5/7 در مواردی که حداکثر قطر مجاز یک نوع المپ رشته ای از              يادآوري ـ 

 . در این عالمت مشخصه نیست”W“عالمت 

 توان اسمي   ٤-١-٥

ج  در صورتی که توان اسمی بخشی از عالمت مشخصه بین المللی گروه المپ رشته ای باشد، نیازی به در                  يادآوري ـ 

 .توان باال درج شود/  باید به صورت توان پایین 3المپ های دو رشته ای. آن به صورت مجزا نیست

 فضا در اندازه مناسب براي درج عالمت تأييد   ٥-١-٥

 .فضاي ذكر شده فوق بايد در نقشه ها ضميمه شده به تقاضاي تأييد، نشان داده شوند ٢-٥

 ”U“ را برآورده مي سازند بايد با عالمت            ١٢مات بند     كه الزا   4المپ هاي رشته اي هالوژني    ٣-٥

 .عالمتگذاري شوند

 

                                                 
1- Type Approval 

2- International designation 

3- Dual-filament 

 . شروع مي شود”H“ه عالمت مشخصه گروه آنها با حرف المپ هاي رشته اي هالوژني، المپ هاي هستند ك -4



 

 ذكر شده به شرط آنكه تأثير        ٣-٦ و   ١-٥هر عالمت يا نوشته ديگري بجز آنهائيكه در بندهاي            ٤-٥

 .نامطلوبي بر ويژگي هاي نوري نداشته باشند، مي توانند چسبانده شوند

 

 ١تائيديه ٦

  اي كه  تمام نمونه هاي ارائه شده مربوط به آن با درنظر گرفتن بندهاي              براي هر نوع المپ رشته     ١-٦

 .، الزامات اين استاندارد را برآورده نموده باشند، بايد تاييديه صادر شود٢-٣-٤ و ٣-٢-٤

براي هر نوع تائيد شده بايد كد تاييديه اختصاص يابد كه اولين حرف آن بايد نشان دهنده                        ٢-٦

شد كه در زمان صدور تاييديه آخرين اصالحات فني مهم در آن صورت گرفته                   شماره اصالحيه اي با  

براي اين منظور فقط بايد     . بدنبال آن كد شناسايي كه حداكثر داراي دو حرف است، آورده مي شود           . است

، A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H  ،J  ،K  ،L  ،M  ،N  ،P  ،R  ،S  ،T  ،U  ،V  ،W(و حروف   ) ٩ تا   ٠(اعداد  

X  ،Y  ،Z ( يك طرف قرارداد نمي تواند يك كد مشخص را به انواع ديگر المپ             . ستفاده قرار گيرند  مورد ا

 .رشته اي اختصاص دهد

گزارش تاييد يا تمديد يا تعليق يا ابطال تاييديه يا خاتمه قطعي توليد يك نوع المپ رشته اي مرتبط با                       

و همچنين نقشه اي كه    » ب«يوست  اين استاندارد بايد به صورت كتبي بوسيله برگه نشان داده شده در پ              

 )٤A(ميليمتر) ٢١٠×٢٩٧(متقاضي جهت تاييد فراهم نموده است در قالب يك برگ كاغذ كه اندازه آن از 

تجاوز نكرده و مقياس آن حداقل يك به دو باشد، به طرف هاي قرارداد كه اين استاندارد را به كار                          

اند كد تأييد براي المپ رشته اي منتشر كننده نور           در صورت تمايل، متقاضي مي تو     . مي برند اعالم شود  

 ). مراجعه شود٣-٢-٣به بند (سفيد را به المپ رشته اي با نور زرد انتخابي نيز اختصاص دهد 

                                                 
 درنظر گرفته شده است و تأييديه استاندارد ملي با توجه به قوانين مؤسسه                  ECEاين تأييديه با توجه به مقررات         -1

 .استاندارد صادر مي گردد



 

براي هر المپ رشته اي كه با توجه به اين استاندارد، تاييد انطباق نوع صادر شده است، بايد                       ٣-٦

 يك عالمت تاييديه بين     ٥-١-٥ و در فضاي اشاره شده در بند           ١-٥عالوه بر عالئم مقرر شده در بند         

 .المللي شامل موارد ذيل چسبانده شود

 كه تاييديه   1 كه بدنبال آن شماره مشخص كننده كشوري       Eيك دايره ناقص در پيرامون حرف           ١-٣-٦

 .را صادر كرده، مي آيد

 .ردكد تاييد بايد در مجاورت دايره كشيده شده قرار گي    ٢-٣-٦

در صورتيكه متقاضي موفق به دريافت كد تاييديه يكساني براي چندين نام يا عالمت تجارتي                   ٤-٦

 . كافي خواهد بود١-١-٥شده باشد، درج يك يا بيشتر از آنها براي برآورده نمودن الزامات بند 

ا دوام   بايد به وضوح قابل خواندن و ب       ٣-٦ و   ١-٥عالئم و نوشته هاي مشخص شده در بندهاي         ٥-٦

 .و پاك نشدني باشد

 .اين استاندارد نمونه اي از ترتيب قرارگيري عالمت تائيد،  ارائه شده است» پ«در پيوست  ٦-٦

 

 مشخصات عمومي ٧

 .هر نمونه ارائه شده بايد با مشخصات مربوط به اين استاندارد منطبق باشد ١-٧

استفاده عادي، بخوبي كار كرده و در        المپ رشته اي بايد به گونه اي طراحي شود كه در هنگام              ٢-٧

 .عالوه بر اين نبايد اشكاالت طراحي و ساخت در آن بروز نمايد. اين شرايط باقي بماند

 
                                                 

 ـ  )٩( ـ اسپانيا    )٨( ـ چك    )٧(رستان   ـ مجا  )٦( ـ بلژيك    )٥( ـ سوئد    )٤( ـ هلند    )٣( ـ ايتاليا    )٢( ـ فرانسه    )١(آلمان   -1
 ـ فنالند    )١٦( ـ نروژ      )١٥  (* ـ       )١٤( ـ سوئيس    )١٣( ـ لوگزامبورگ    )١٢( ـ اتريش    )١١( ـ انگلستان    )١٠(يوگسالوي  

 ـ  )٢٤( ـ ايرلند    )٢٣( ـ يونان    )٢٢( ـ روسيه فدراتيو     )٢١( ـ پرتقال    )٢٠( ـ لهستان    )١٩( ـ روماني    )١٨( ـ دانمارك    )١٧(
 ـ  )٣١( ـ بوسني و هرزوگوين      )٣٠  (* ـ     )٢٩( ـ استوني    )٢٨( ـ بالروس    )٢٧( ـ اسلواكي    )٢٦( ـ اسلووني    )٢٥(كرواسي  
 ـ  )٤١ (* ـ   )٤٠( ـ مقدونيه    )٣٨ و   ٣٩ (* ـ   )٣٧( ـ تركيه    )٣٥ و ٣٦  (* ـ     )٣٤( ـ بلغارستان    )٣٣ (* ـ     )٣٢(ليتواني  

 )٤٧( ـ آفريقاي جنوبي )٤٦( ـ اوكراين )٤٥( استراليا  ـ)٤٤ (* ـ )٤٣( ـ ژاپن )٤٢(اتحاديه اروپا 
 .كشوري براي اين كد تخصيص داده نشده است*  



 

 ساخت ٨

حباب المپ هاي رشته اي نبايد داراي خط افتادگي يا لكه كه موجب نقصان عملكرد نوري و                    ١-٨
 .بازده المپ مي گردد، باشند

مشخص شده است بايد به     » الف«چنانكه در داده برگ هاي انفرادي پيوست       المپ هاي رشته اي آن   ٢-٨

 . تعيين شده است، مجهز باشند٣٠٨٦1كالهك هايي كه در داده برگ هاي استاندارد ملي ايران به شماره 

 .كالهك بايد سخت و محكم به حباب متصل شده باشد ٣-٨

، آنها بايد مورد    ٣-٨ و   ١-٨ الزامات بندهاي    به منظور تعيين انطباق كيفيت المپ هاي رشته اي با        ٤-٨

 . قرار گيرند2بازرسي چشمي و اندازه گيري ابعادي و در صورت لزوم اجراي آزمايشي نصب

 

 آزمون ها ٩

المپ هاي رشته اي نخست بايد در حدود يك ساعت و تحت ولتاژ آزمون خودشان دوره                       ١-٩

 بايد به طور مجزا براي هر رشته دوره كاركردگي را            المپ هاي دو رشته اي،  .  را سپري نمايند   3كاركردگي

 .طي نمايند

 دوره  ١-٩، بعد از آنكه متناسب با بند             4در مورد المپ هاي  رشته اي با حباب پوشش دار           ٢-٩

 آغشته به مخلوط    5كاركردگي انجام گرديد، سطح حباب بايد به آرامي و بوسيله مالش يك پارچه پنبه اي              

آنگاه پس از پنج دقيقه     .  درصد حجم تولوئل بر روي آن،  پاك شود        ٣٠مال و    درصد حجمي هپتان نر    ٧٠
در سطح حباب نبايد هيچ گونه تغيير ظاهري          . سطح حباب بايد بطور چشمي مورد بررسي قرار گيرد          

 .مشاهده شود

 
                                                 

 . مراجعه شودIEC 60061-1براي كسب اطالعات بيشتر به  -1
2- Trialfitting 

3- Ageing 

4- Coated bulb 

5- Cotton 



 

 در مورد المپ هاي رشته اي، موقعيت و ابعاد رشته وقتي كه تحت تأثير اعمال ولتاژ آزمون قرار                  ٣-٩

 . درصد از آن مي گذرد، بايد اندازه گيري شود١٠٠ تا ٩٠گرفته و جرياني معادل 

اندازه گيريهاي الكتريكي و نوري بايد تحت ولتاژ آزمون انجام گيرد، مگر آنكه غير از اين تعيين                  ٤-٩

 .شده باشد

 .جام گيرد ان٢/٠اندازه گيريهاي الكتريكي بايد بوسيله ادوات اندازه گيري با حداقل كالس  ٥-٩

 كه در پيوست الف براي المپ هاي رشته اي مشخص شده است، براي            1شار نوري برحسب لومن    ٦-٩

 .المپ هاي رشته اي منتشر كننده نور سفيد معتبر مي باشد، مگر آنكه رنگ خاصي در آن قيد شده باشد

 درصد شار نوري    ٨٥در صورتي كه رنگ زرد انتخابي مجاز باشد، شار نوري اين المپ ها  بايد حداقل                  

 .مشخص شده براي المپ رشته اي منتشر كننده نور سفيد باشد

 

 موقعيت و ابعاد رشته المپ ١٠

وضعيت هندسي قرارگيري رشته، اصوالً بايد آنچنانكه در داده برگ هاي المپ رشته اي كه در                   ١-١٠

 .پيوست الف مشخص شده است، باشد

 خطي بايد آنچنانكه در داده برگ مربوطه مشخص          موقعيت و شكل صحيح در مورد رشته هاي        ٢-١٠

 .گرديده، كنترل گردد

آنگاه . اگر رشته در داده برگ المپ رشته اي در حداقل يك نما به ازاي هر قطعه نشان داده شود                   ٣-١٠

 .تعيين گردد» ت«بايد موقعيت مركز نوري مطابق با پيوست 

و به گونه اي كه رئوس اولين و آخرين تاب          طول رشته هاي خطي بايد از طريق دو انتهاي آن             ٤-١٠

مگر  آنكه در داده     . ( عمود بر محور مرجع المپ رشته اي ديده شوند، اندازه گيري گردد           2رشته در تصوير  

                                                 
1- Lumen 

2- Projection 



 

چنين رأسي بايد به گونه اي باشد كه با الزامي كه زاويه             ). برگ مربوطه غير از اين مشخص شده باشد         

در مورد رشته هاي   .  درجه تجاوز ننمايد، مطابقت كند       ٩٠ از   1دهشكل داده شده بوسيله پايه نگهدارن       

 .، رئوس تاب هاي ثانويه بايد در محاسبه منظور شوند2مضاعف پيچ

، موقعيت و وضعيت نهايي رئوس درنظر گرفته شده، بايد با چرخاندن               3براي رشته هاي طولي   ٥-١٠

ه بايد موازي با محور مرجع         المپ رشته اي حول محور مرجع خود تعيين گردد، سپس طول رشت                

 .اندازه گيري شود

. ، محور رشته بايد عمود بر جهت تصوير نمايش داده شده، قرار گيرد               4براي رشته هاي عرضي   ٦-١٠

 .طول رشته بايد در جهت عمود بر محور مرجع اندازه گيري شود

 

 رنگ ١١

آنكه در داده برگ مربوطه غير      رنگ نور منتشر شده بوسيله المپ رشته اي بايد سفيد باشد، مگر              ١-١١

 .از اين مشخص شده باشد

 بيان مي شود،   ”CIE“ويژگيهاي رنگ سنجي نور منتشره كه در مختصات رنگ شناسي برحسب              ٢-١١

 :بايد در محدوده مقادير زير قرار گيرد 

 :ـ المپ هاي رشته اي كامل كه نور سفيد منتشر مي كنند 

٣١٠/٠ X ≥ محدوده مجاور آبي 

٥٠٠/٠ X ≥ محدوده مجاور زرد 

X ١٥٠/٠ + ٦٤٠/٠ Y ≤ محدوده مجاور سبز 

                                                 
1- Lag 

2- Coiled - coil 

3- Axial filaments 

4- Transverse filaments 



 

٤٤٠/٠ Y ≥ محدوده مجاور سبز 

X ٠٥٠/٠ + ٧٥٠/٠ Y ≥ محدوده مجاور ارغواني 

٣٨٢/٠ Y ≥ محدوده مجاور قرمز 

 :ـ المپ هاي رشته اي كامل كه نور زرد انتخابي منتشر مي كنند 

X ١٣٨/٠ + ٥٨٠/٠ Y ≥ محدوده مجاور قرمز 

١٠٠/٠ – X ٢٩٠/١ Y ≤ محدوده مجاور سبز 

X – ٩٦٦/٠ Y ≥ محدوده مجاور سفيد 

٤٤٠/٠ = Y و X – ٩٤٠/٠ Y ≥( )براي المپ هاي جلو 

X – ٩٢٢/٠ Y ≤ 1محدوده مجاور مقدار طيفي 

 :ـ المپ هاي رشته اي كامل كه نور كهربايي منتشر مي كنند 

١٢٠/٠ - X  Y ≤ محدوده مجاور سبز 

٣٩٠/٠ Y ≥ محدوده مجاور قرمز 

X ٧٩٠/٠ – ٦٧٠/٠  Y ≥ محدوده مجاور سفيد 

 :ـ المپ هاي رشته اي كامل كه نور قرمز منتشر مي كنند 

٣٣٥/٠ Y ≤ محدوده مجاور زرد 

X – ٩٨٠/٠  Y ≥ محدوده مجاور ارغواني 

 .اندازه گيري شود» ث«رنگ نور منتشره بايد به شيوه مشخص شده در پيوست  ٣-١١

 يا بيشتر از آن قرار گيرد، در مورد         ٥/٠ر اندازه گيري شده بايد در داخل ناحيه رواداري مقرر شده           هر مقدا 
 واحد در   ٠٢٠/٠المپ هاي رشته ايي كه نور سفيد منتشر مي كنند، مقادير اندازه گيري شده نبايد بيش از                 

 .اف داشته باشد انحر2 نسبت به نقطه انتخاب بر روي مكان هندسي پالنكYيا /  و Xجهت محور 

                                                 
1- Limit towards spectral value 

2- Planckian locus 
خطي است كه روي نمودار رنگ، نقاطي را به يك ديگر متصل مي كند و نمايانگر تشعشعات نوري يك جسم سياه در درجه حرارتهاي مختلف تا                          

 . مراجعه شود(CIE publication 15.2 , colorimetry , 1989)ر به براي كسب اطالعات بيشت.  درجه كلوين مي باشد٠٠٠/١٠حدود 



 

 ٢-٤-٢المپ هاي رشته اي مورد استفاده وسايل عالمت دهنده نوري بايد الزامات مشخص شده در بند                  

 .1 را برآورده نمايد٦٦١٤استاندارد ملي ايران به شماره 

 

 ٢(UV)اشعه فرابنفش  ١٢

 :اشعه فرابنفش المپ هالوژنه بايد مطابق روابط زير باشد 
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 :كه در آن 

  عبارت است از توزيع طيفي شار تابشي(W/nm) برحسب Ee (λ)ـ 

  عبارت است از بازده نوري طيفي(L) برحسب V (λ)ـ 

  عبارت است از طول موج(nm) برحسب λـ  

 .اين مقادير بايد در فواصل پنج نانومتري اندازه گيري شود

 

 اظهارنظر در خصوص المپ با رنگ زرد انتخابي ١٣

 باال براي   ١١تحت شرايط اين استاندارد گواهي مربوط به نوع المپ رشته اي را مي توان براساس بند                   

 .المپ رشته اي منتشر كننده نور سفيد و همچنين نور زرد انتخابي صادر نمود

 

                                                 
 درصد نتايج اندازه گيري در محدوده ناحيه رواداري        ٨٠ جهت اهداف مربوط به تطابق توليد و تنها براي رنگ هاي كهربايي و قرمز، بايد حداقل                  -1

 .مقرر ، قرار گيرند

2- Ultra Violet 



 

 HS1 و   R2   ، H4ه  فقط براي المپ هاي رشته اي گرو     (بررسي كيفيت نوري     ١٤

 )كاربرد دارد

اين بررسي بر روي كيفيت نور بايد در ولتاژي انجام شود كه شار نوري تحت آن اندازه گيري                     ١-١٤

 . نيز بايد درنظر گرفته شود٦-٩مشخصات بند . شده است

 : ولتي ١٢براي المپ هاي رشته اي منتشر كننده نور سفيد  ٢-١٤

ين انطباق با الزامات درنظر گرفته شده براي المپ رشته اي استاندارد               نمونه اي كه تقريباً داراي بيشتر     

 مشخص شده است مورد آزمون       ٥-١٤مي باشد، بايد با قرار دادن در چراغ جلو استانداردي كه در بند               

قرار گيرد، و آن بايد به گونه اي باشد كه مجموعه تشكيل شده شامل چراغ جلو مزبور و المپ رشته اي                     

 را برطبق استاندارد    1مون قرار مي گيرد، الزامات توزيع نور مقرر شده شامل براي نور پايين              كه مورد آز  

 .مربوطه برآورده سازد

 : ولتي ٢٤براي المپ هاي رشته اي منتشر كننده نور سفيد شش و    ٣-١٤

در چراغ جلو   نمونه اي كه تقريباً داراي بيشترين انطباق با مقادير ابعاد نامي است، بايد با قرار دادن                      

 مشخص شده است مورد آزمون قرار گيرد، و آن بايد به گونه اي باشد كه                 ٥-١٤استانداردي كه در بند     

مجموعه تشكيل شده، شامل چراغ جلو مزبور و المپ رشته اي كه مورد آزمون قرار مي گيرد، الزامات                    

 ١٠انحرافات بيش از     . ده سازد توزيع نور مقرر شده براي نور پايين را برطبق استاندارد مربوطه برآور              

 .درصد نسبت به مقادير حداقل قابل پذيرش نخواهد بود

 ٢-١٤المپ هاي رشته اي منتشر كننده نور انتخابي زرد بايد به همان شيوه بيان شده در بندهاي                    ٤-١٤
ار  مشخص شده است، مورد آزمون قر       ٥-١٤ با قرار دادن در چراغ جلو استانداردي كه در بند              ٣-١٤و  

 ولتي به   ١٢گيرد و بايد اطمينان حاصل شود كه الزامات مقرر شده در مورد روشنايي المپ هاي رشته اي                 

                                                 
1- Passing - beam 



 

 درصد حد پايين مقادير      ٧٧ ولتي به ميزان      ٢٤ درصد و همچنين المپ هاي رشته اي شش و           ٨٥ميزان  
 .ماندمحدوده هاي حد روشنايي باال بدون تغيير باقي مي . توزيع نور را برآورده نمايد

اين آزمون براي المپ رشته اي داراي حباب با رنگ زرد انتخابي كه تاييديه جهت المپ رشته اي همسان                  
 .با آن كه نور سفيد منتشر مي كند صادر شده باشد، انجام نمي شود

 :چراغ جلو در صورت داشتن شرايط زير استاندارد تلقي خواهد شد     ٥-١٤

 ه را برآورده نمايد ، وشرايط مربوط به تاييدي   ١-٥-١٤

  ميلي متر باشد ، و١٦٠داراي قطر مؤثر حداقل    ٢-٥-١٤

به همراه المپ رشته اي استاندارد در نقاط و نواحي مختلف كه نوع چراغ جلو مربوطه                       ٣-٥-١٤
 .مشخص شده، روشنايي معادل مقادير زير را ايجاد نمايد

  درصد حد بااليي ، و٩٠حداكثر تا    ١-٣-٥-١٤

  درصد حد پاييني تعيين شده براي نوع چراغ مربوط١٢٠حداقل تا    ٢-٣-٥-١٤

 

 المپ هاي رشته اي استاندارد ١٥

در پيوست الف و در داده برگ هاي مربوطه        ) مرجع(الزامات تكميلي جهت المپ هاي رشته اي استاندارد       

 منبع  1 نبايد مختصات سه رنگي    حباب المپ هاي رشته اي استاندارد منتشر كننده نور سفيد       . داده شده است  

 y و   x واحد در جهت محورهاي       ٠١٠/٠ كلوين را تا بيش از        ٢٨٥٦نوري داراي درجه حرارت رنگ       
 .تغيير دهند

براي المپ هاي رشته اي مرجع منتشر كننده نور قرمز و كهربايي، تغييرات دماي حباب نبايد بر شار نوري                 

. ، تأثير بگذارد  2نورسنجي وسايل عالمت دهنده شود     كه ممكن است موجب تضعيف اندازه گيري هاي         

عالوه بر اين، رنگ در مورد المپ هاي رشته اي مرجع منتشر كننده نور كهربايي بايد در پايين ترين بخش                  
 .از ناحيه رواداري قرار گيرد

                                                 
1- Trichromatic 

2- Signalling device 



 

 تطابق توليد ١٦

اي ساخته شوند كه از طريق      المپ هاي رشته اي كه مطابق اين استاندارد تاييد شده اند بايد به گونه            ١-١٦

اين استاندارد  » ت«و  » پ«،  »الف«برآورده نمودن الزامات نوشتاري و فني كه در بند نه و پيوست هاي                

 .آمده است با نوع تاييد شده ، منطبق باشند

 بايد كنترل هاي مناسبي در حين توليد        ١-١٦به منظور صحه گذاري برآورده شدن الزامات بند            ٢-١٦

 .انجام شود

 : دارنده تاييديه بايد بويژه  ٣-١٦

 .از وجود رويه هاي مربوط به كنترل مؤثر كيفيت محصوالت اطمينان حاصل نمايد   ١-٣-١٦

به تجهيزات كنترل مورد نياز براي بررسي و كنترل تطابق هر نوع تاييد شده، دسترسي داشته                    ٢-٣-١٦

 .باشد

بوط به نتايج آزمون ثبت مي گردند و مدارك مربوط به           اطمينان حاصل نمايد كه داده هاي مر        ٣-٣-١٦

 . تعيين مي نمايد، در دسترس باقي مي ماند١آن براي مدت زماني كه گروه اجرايي

نتايج هر نوع آزمون را به منظور حصول          » چ«با استفاده از ضوابط و معيارهاي پيوست             ٤-٣-١٦

ي يك توليد صنعتي مجاز است، تجزيه و تحليل          اطمينان از دوام و پايداري ويژگي هاي محصول كه برا         

 .نمايد

اين استاندارد براي   » ج«اطمينان حاصل نمايد كه دست كم آزمون هاي بيان شده در پيوست                ٥-٣-١٦

 .هر نوع از المپ رشته اي انجام مي شود

 انطباق  اطمينان حاصل نمايد در صورتي كه در هر مجموعه از نمونه ها شواهدي دال بر عدم                  ٦-٣-١٦

با نوع آزمون شده مشاهده شد، نمونه برداري و آزمون مجدد صورت پذيرفته و تمامي مراحل الزم براي                   

 .برقراري مجدد تطابق محصول انجام مي گردد

 
                                                 
1- Adminstrative service 



 

 مرجع ذيصالح كه تاييد نوع را صادر كرده است، مي تواند در هر زمان روش هاي كنترلي تطابق                  ٤-١٦

 .توليد را مورد بررسي و صحه گذاري قرار دهدتوليد اعمال شده در هر بخش 

 .   در هر بازرسي، كتابچه آزمون و بررسي سوابق توليد بايدجهت رويت بازرس در اختيار باشد١-٤-١٦

   بازرس مي تواند به طور تصادفي نمونه هايي را جهت انجام آزمون در آزمايشگاه سازنده                     ٢-٤-١٦

 .ه به نتايج مربوط به صحه گذاري خود سازنده تعيين مي شودحداقل تعداد نمونه ها با توج. بردارد

   در صورتي كه سطح كيفي رضايت بخش نبوده يا اينكه بررسي و صحه گذاري اعتبار                         ٣-٤-١٦

 ضروري بنظر برسد، بازرس بايد نمونه هايي را انتخاب و براي              ٢-٤-٤آزمون هاي انجام گرفته در بند       

 .ون هاي تاييد نوع را انجام مي دهند، ارسال نمايد كه آزم١آزمايشگاههاي خدمات فني

در .    مرجع ذيصالح مي تواند هر آزموني را كه در اين استاندارد بيان شده است، انجام دهد                    ٤-٤-١٦

اين » خ«و  » ح« باشد، بايد ضوابط پيوست هاي      ٢جايي كه مرجع ذيصالح مصمم به انجام بازرسي  اتفاقي         

 .استاندارد را به كار برد

 بوسيله مرجع ذيصالح بايد يك بار به ازاي هر دو سال             ٣   دفعات معمول بازرسي مجاز شده       ٥-٤-١٦

در مواردي كه در طول يكي از اين بازديدها، نتايج منفي ثبت شود، مرجع ذيصالح بايد اطمينان                    . باشد

ان امكان پذير  حاصل كند كه اجراي تمام مراحل مورد نياز براي برگزاري تطابق توليد در سريعترين زم                 

 .است

 

                                                 
1- Technical service 

2- Spot check 

3- The normal frequency of inspection 



 

  مربوط به عدم تطابق١جرايم ١٧

 تاييديه صادره مرتبط به المپ رشته اي كه با توجه به اين استاندارد صادر شده در صورت                       ١-١٧

برآورده نشدن الزامات يا در صورتي كه المپ رشته اي داراي عالمت تاييديه منطبق با نوع تاييد شده                      

 .نباشد، مي تواند ابطال شود

 اگر يك طرف قرارداد كه اين استاندارد را بكار مي برد، تاييديه اي كه قبالً صادر شده است را                     ٢-١٧

باطل كند، اين موضوع فوراً بايد به ديگر طرف هاي قرارداد كه اين استاندارد را به كار مي برند بوسيله                      

 .شده است، اطالع داده شوداين استاندارد نشان داده » ب«فرم هاي مكاتباتي مطابق آنچه در پيوست 

 

 خاتمه قطعي توليد ١٨

اگر دارنده تاييديه بطور كامل توليد يك نوع المپ رشته اي را كه مطابق اين استاندارد تاييد شده است،                     

 .متوقف نمايد، بايد اين موضوع را به اطالع مرجع صادر كننده تاييديه برساند

                                                 
1- Penalties 



 

 پيوست الف

 داده برگ ها

 )الزامي(

 

 اين پيوست مشخصات مربوط به ويژگي هاي هر المپ در برگه اي مشخص شده كه به آن                    در ١.الف

 .داده برگ اطالق مي گردد

 در صورت اختالف بين مشخصات درج شده در داده برگ هاي اين استاندارد و استاندارد ملي                  ٢.الف

ارائه شده در اين استاندارد      مشخصات   ٧٢٣٢ و احياناً استاندارد ملي ايران به شماره         ٦٦١٤ايران به شماره    

 .مالك عمل خواهد بود

 و غيره مشخص مي شوند و ترتيب       R   ، H   ، P داده برگ ها با عالئم مرتبط با گروه مربوطه مثل           ٣.الف

 ) .R2/1 و برگه R2گروه (مي آيد معين مي گردد، مثل (/) برگه نيز با شماره اي كه بعد از عالمت 



 

 
 R2/1داده برگ  R2گروه  

 .المپ  رشته اي ارائه شده اند) برحسب ميلي متر(كل ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
المپ رشته اي استاندارد   المپ هاي رشته اي توليدي

 ولت 6 4/ 12 4/ 24 4/ 12 4/
 توان 45 40 45 40 55 50 45 40

 مقادیر اسمی

 ولتاژ آزمون ولت 3/6 2/13 0/28 2/13

46 
 %5± 

52 
 %0+ 
 %10- 

69 
 حداکثر

76 
 حداکثر

51 
 حداکثر

57 
 حداکثر

47 
 حداکثر

53 
 حداکثر

 توان

 
860 

 %15± 
1000 
 حداقل

675 
 %15± 

860 
 حداقل

570 
 %15± 

720 
 حداقل

 شار نوری

 
 مقادیر واقعی

 5/اندازه گیری شار      ـ 450 ـ 450 ـ 450 
  ولت12شار نوری مرجع تحت ولتاژ تقریبی  700 450

 . ميليمتري مي گذرد٤٥     محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز قطر كالهك ١/

 .     حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد٢/

شد نبايد هيچ قسمتي        هنگاميكه المپ رشته اي در وضعيتي قرار گيرد كه مثل حالت عملكرد عادي بر روي خودرو با                    ٣/
 .از كالهك با انعكاسي كه تحت تأثير نور منتشر شده بوسيله رشته نور پايين است، پرتو فزآيندة انحرافي ساطع نمايد

 .     مقادير نشان داده شده در سمت راست و چپ به ترتيب مربوط به رشته نور پايين و رشته نور باال مي باشد٤/

 . اين استاندارد، شار نوري را اندازه گيري كنيد١٤ريها مطابق با بند      براي انجام اندازه گي٥/

 . توصیه نمی گردد2R برای طراحی های جدید المپ جلو، المپ رشته ای يادآوري ـ

 رشته نور پایین
 50حداکثر 

 1/ محور مرجع 

 نور پایین

 )صال بدنهات(مشترک  نور باال

 رشته نور باال   

 صفحه مرجع

 /2 /3

φ
ر  

داکث
ح

0/
41

 



 

 
 R2/2داده برگ  R2گروه  

 پوشش محافظ و رشته) به ميليمتر(موقعيت و ابعاد 

 . اجباري نيستندنقشه ها با توجه به طراحي رشته ها و پوشش محافظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمای فوقانی

 محور مرجع

 پوشش محافظ

 صفحه مرجع

 1نما از جانب 

 2نما از جانب 

 3نما از جانب 

2

1
o195

3

1b 
2b 

0/30
0/33

H  : )صفر درجه(



 

 
 R2/3داده برگ  R2گروه  

 

 ابعاد و موقعيت پوشش محافظ و رشته ها ١/

 رواداري

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ٢٤    V ١٢    V ٦ 

 ابعاد به ميليمتر

٦٠/٠ ± ٣٥/٠ ± ١٥/٠  a 

٣٥/٠ ± ١٥/٠ ± 
٢٠/٠ 

 /٣    mv  ٠/٣٠/١b 
 /٢ 

٠/٣٠/١b 

٠/٣٣/١b 

٣٥/٠ ± ١٥/٠ ± 
٢٠/٠ 

 /٣    mv  ٠/٣٠/٢b 
 /٢ 

٠/٣٠/٢b 

٠/٣٣/٢b 

٣٠/٠ ± ١٥/٠ ± 
٥٠/٠ 

 /٣    mv  ٠/٣٠/c 
 /٢ 

٠/٣٠/c 

٠/٣٣/c 

٣٥/٠ ± ١٥/٠ ± 
٥/٢٨ 

٨/٢٨ 

V ٦ ، ١٢ 

V ٢٤ e 

٤٠/٠ ± ٢٠/٠ ± 
٨/١ 

٢/٢ 

V ٦ ، ١٢ 

V ٢٤ f 

٠ ± ٥٠/٠ ± ٣٠/٠  g 

٥٠/٠ ± ٣٠/٠ ± 
٠ 

 /٣    mv  ٠/٣٠/h 
 /٢ 

٠/٣٠/h 

٠/٣٣/h 

٠ ± ٦٠/٠ ± ٣٠/٠  (p-q) ٢/١ 

٥/٥ ± ٥٠/١ ± ٥٠/٠  lc 

 γ ٤/  o١٥اسمي   
 )٧٠٠٤-٩٥-٥داده برگ   (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد  ملي ايران به شماره P45t-41كالهك 

 
ها بايد با استفاده از شيوه اندازه گيري بيان شده در استاندارد ملي ايران به                     ابعاد و موقعيت پوشش محافظ و رشته              ١/

 . كنترل شود٦٦١٤شماره 

 .     ابعادي است كه بايد در فاصله اي از صفحه مرجع اندازه گيري شده و در پشت خط به ميليمتر نشان داده شود٢/

 )mv(    مقدار اندازه گيري شده ٣/

 .اي طراحي پوشش محافظ بوده و نبايد در رشته هاي المپ كامل كنترل شودتنها بر γ     زاويه ٤/

 



 

 H1/1داده برگ  H1گروه  

 .المپ رشته اي ارائه شده اند) برحسب ميليمتر(شكل  ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرجع و از نقطه تعريف شده بوسيله ابعاد عالمتگذاري شده با شماره يك عبور                      محور مرجع عمود  بر صفحه               ١/

 .مي كند

سپس .      هر دو الكترودهاي ورودي بايد در حباب قرار گيرند به گونه اي كه الكترود بلندتر در باالي رشته قرار گيرد                         ٢/
مثالً بوسيله نصب   . به حداقل كاهش يابد   طراحي داخلي بايد طوري باشد كه تصاوير نوري پارازيت و بازتاب هاي آن                

 .پوشش محافظ حرارتي در باالي قسمتهاي پيچيده نشده رشته 

 بايد چنان باشد كه موجب تغيير شكل تصوير قابل پيش بيني رشته              F    قسمت استوانه اي شكل حباب در مسير طول             ٣/
 ).تا حدي كه تأثير محسوسي بر نتايج نوري نداشته باشد(نگردد 

 .   حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد  ٤/

 محور مرجع

 صفحه مرجع

 محور رشته

 محور حباب

 D-Eبرش 

 A-Bبرش 

 44حداکثر 

 /3

 /2

 /1

ثر 
داک

ح
5/8

 

5/27 

 /15/7 

 زاویه تیره شدگی

 محدوده کالهک

 موقعیت فرضی پیچ پرچ

 سرپیچ المپ

 پین مرجع

 انحراف مجاز محور رشته پین دوم            محور مرجع

 محورمرجع

 محور رشته

 Cنمای 

 صفحه مرجع

20
 

3 

12
0o  

h 1
 

h 2
 

 /4



 

 H1/2داده برگ  H1گروه  

 .المپ رشته اي ارائه شده اند) برحسب ميليمتر(شكل ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري 

المپ رشته اي 
 استاندارد

 المپ هاي رشته اي توليدي

V ١٢ V ٢٤ V ١٢ V ٦ 

 ابعاد به ميليمتر

  /٦ / ١٠/   ٠/٢٥  ٩ e 
 ٦ / ١٠/  ٥/٤ ± ٠/١ ٠/٥ ± ٥/٠ ٥/٥ ± ٠/١ f 
 d ٥/٠ ± d ٧ / ٨/  ٥/٠ g 
  /١  ٩h 

  /٢  ٩h 
o ٣ ± o ٤٥ o ١٢ ± o ٤٥  ε 

 )٧٠٠٤-٤٦-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره P14/5sكالهك 
 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٥٥ ٧٠ ٥٥

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٣/٦ ٢/١٣ ٠/٢٨ ٢/١٣
٦٨ 

 حداكثر
٨٤ 

 حداكثر
٦٨ 

 حداكثر
٦٣ 

 حداكثر
 توان

 ١٣٥٠ ١٥٥٠ ١٩٠٠ 

 ١٥ 
 شار نوري

  %± 

 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١١٥٠: شار نوري مرجع 

 
دي المپ  رشته اي        همانطور كه در شكل نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهت هاي افقي و عمو                           ٥/

نزديكترين يا  (نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي                  . اندازه گيري مي شود 
 .از محور رشته عبور مي كند) دورترين از صفحه مرجع

پين دوم كالهك        جهت ديد عمود بر محور مرجع و محاط بر صفحه مرجع بوده و از طريق محور مرجع و مركز                            ٦/
 .تعريف مي گردد

 . ميليمتري از صفحه مرجع اندازه گيري مي شود٥/٢٧    ميزان انحراف رشته نسبت به محور حباب در فاصله ٧/
 )d(     قطر رشته ٨/

 .كنترل شود) 1/3Hبرگه  (1     بايد توسط سيستم جعبه اي٩/

هاي  تصوير خارجي تاب  )  باال باشد  ٦يد مطابق با يادآوري     وقتي جهت د  (     دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه             ١٠/
در مورد رشته هاي مضاعف پيچ دستورالعمل      (از محور رشته عبور مي كند      ) نزديكترين يا دورترين از صفحه مرجع     (انتهايي  

 ).ويژه مدنظر مي باشد
 

                                                 
1- Box system 



 

 H1/3داده برگ  H1گروه  

 الزامات تصویر پرده ای

 
 اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به              اين آزمون انطباق المپ رشته    

 .محور صفحه مرجع، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  
٦ ٥/٣ V ٦ 

٦ ٥/٤ V ١٢ 

٧ ٥/٤ 

٢٥/٠ d ٩/١ d ٤/١ 

V ٢٤ 

 
 

 (d)ـ قطر رشته 

 . كنترل مي شودB , A نشان داده شده تنها در جهات H1/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در برگه 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 . قرار گيرد٢Z و ١Zتعريف شده ، بايد بين خطوط ) ١٠يادآوري  (H1/2ـ ابتداي رشته همانطور كه در برگه 

 نسبت به میلیمتر0/25
 صفحه مرجع

 محور مرجع

2Z1Z

1b
2b

1c

1c

1a 2a 



 

 
 H3/1داده برگ  H3گروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( ابعاد ضروری شکل  ها تنها برای نشان دادن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .     حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد١/

 . كه در طي آن حباب بايد استوانه اي شكل باشد)e(     حداقل طول در باالي ارتفاع مركز انتشار نور ٢/

 درصد زاويه تيره شدگي قابل مشاهده        ٨٠پايه حباب نبايد از هيچ جهتي بيرون از حداكثر                خرابي قسمت انتهايي          ٣/

زاويه ميان محور و صفحه مرجع كه در دو         . پوشش هاي محافظ نبايد هيچگونه بازتاب هاي نامناسبي را توليد نمايند        . باشد

 . درجه فراتر رود٩٠سوي حباب اندازه گيري شده، نبايد از 

 

 محور مرجع

 صفحه مرجع

ثر 
داک

ح
5/

12 φ

 /3

پوشش های محافظ

 شیار مرجع

ثر 
داک

ح
o

80 

 32حداکثر 

 3حداقل 
 /2 



 

 
 H3/2ده برگ دا H3گروه  

 
 

 4/ مرکز حلقه و محور مرجع     ابعاد و موقعیت رشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميليمتر در   ٠٥/٠ و   Z-Z ميليمتر در جهت عمود بر خط        ٥/٠     ميزان انحراف مجاز مركز حلقه نسبت به محور مرجع،               ٤/

 . مي باشدZ-Zجهت موازي با خط 

 .هك بايد در اين جهت ها تحت فشار قرار گيرد     كال٥/

 
 

 مرکز رشته

 محور مرجع

 2hزه گیری اندا : Aنمای 

 f و K ، 1h ، 3hاندازه گیری  : Bنمای 

 4hاندازه گیری  : Cنمای 

 شیار مرجع

0/
جع  به18

 مر
حه

صف
 مرکز حلقه 

 /5

 /2 

 محور رشته

 Bنمای 

 محور مرجع نمای فوقانی

 محور رشته

Z-Zتعریف خط 

 نمای فوقانی عالمت مرجع
3h 

1h 

6/9 

8/
20 

2h 

4h 

 نمای فوقانی

 /5

5/2



 

 
 H3/3داده برگ  H3گروه  

 
المپ رشته اي 

 استاندارد
 المپ هاي رشته اي توليدي

V ١٢ V ٢٤ V ١٢ V ٦ 

 ابعاد به ميليمتر

٦/  ٠/١٨  ٠/١٨  e 
 f ٨/  ٠/٣حداقل  ٠/٤حداقل  ٠/٥ ± ٥٠/٠
٦/  ٠ ± ٢٠/٠  K 

 /٣  ٦/  ٠ ± ١٥/٠   ٧h ،  ١h 
 /٤  ٦/  ٠ ± ٢٥/٠   ٧h ،  ٢h 

 )٧٠٠٤-٤٧-٤داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PK22sكالهك 
 ویژگی های نوری و الکتریکی

 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٥٥ ٧٠ ٥٥

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٣/٦ ٢/١٣ ٠/٢٨ ٢/١٣
٦٨ 

 حداكثر
٨٤ 

 حداكثر
٦٨ 

 حداكثر
٦٣ 
 رحداكث

 توان

 ١٠٥٠ ١٤٥٠ ١٧٥٠ 

 ١٥ 
 شار نوري

  %± 

 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ولتاژ تقريبي ١١٠٠: شار نوري مرجع 

 
 )3/4Hبرگه (     بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل شود ٦/

 كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي از            براي المپ هاي رشته اي استاندارد نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند              ٧/

 .محور رشته عبور مي كند

     موقعيت هاي اولين و آخرين تاب رشته به ترتيب از تالقي بخش بيروني اولين و آخرين تابي كه نور را انتشار                               ٨/

مضاعف پيچ  براي رشته   ( ميليمتري آن تعريف و تعيين مي گردد         ١٨مي دهد يا صفحه اي به موازات صفحه مرجع و در            

 ).دستورالعمل هاي تكميلي مدنظر مي باشند

 
 
 
 



 

 H3/4داده برگ  H3گروه  

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطابق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                   

 .محور و صفحه مرجع كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g k c a  
٠/٢ V ٦ 

٨/٢ V ١٢ 

٩/٢ 

d  ٠/١ d  ٦/١ d ٨/١ 

V ٢٤ 

 
 (d)ـ قطر رشته 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 . قرار گيردKـ مركز رشته بايد در محدوده هاي ابعاد 

 
 

0/
جع  به18

 مر
حه

صف
 

 محور مرجع C و Aنمای  Bنمای 



 

 H4/1داده برگ  H4گروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) متربرحسب میلی(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢شكل   ٤/ حداكثر نماي نقشه كلي المپ   ٣شكل 

 
 .   صفحه مرجع، صفحه اي است كه از نشيمن گاههاي سه خار حلقه كالهك شكل مي گيرد١/

 . عبور مي كندMي به قطر    محور مرجع ، عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز دايره ا٢/

 .   حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد٣/

.  نشان داده شده نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد          ٢   اندازه حباب و نگه دارنده هاي آن همانطور كه در شكل              ٤/

 نشان داده شده،    ٣كه در شكل    بهر جهت در جاهايي كه از حباب بيروني با رنگ زرد انتخابي استفاده مي شود همانطور                  

 .اندازه حباب و نگه دارنده هاي آن نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد

اين زاويه همچنين بايد پوشش محافظ      .    پوشش تيره بايد حداقل تا اندازه قسمت استوانه اي شكل حباب گسترش يابد              ٥/

 .ع ديده مي شود، پوشش دهدداخلي را هنگاميكه اين پوشش در جهتي عمود بر محور مرج

 جعخار مر

 نور پایین

 2/ محور مرجع 

 نور باال

1/ صفحه مرجع 

 صفحه مرجع

 محور مرجع 

 اتصال بدنه

نقشه اصلي : ١شكل 

60
205 

55

5 14

28 φ 
2/

38 φ 

22 φ 

5/
34 φ 

2/
38  φ 

 محور حباب

 /5 
 /3 

45 φ 
18



 

 
 H4/2داده برگ  H4گروه  

 

 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ٢٤ V ١٢ 
 ابعاد به ميليمتر

٥/٢٨+٣٥/٠/-٢٥/٠ ٠/٢٩ ± ٣٥/٠ ٥/٢٨+٢٠/٠/-٠٠/٠  e 
٩٥/٢٨ ٢٥/٢٩ ٩٥/٢٨  p 

 a   o٤٠حداكثر  o٤٠حداكثر 
 )٧٠٠٤-٣٩-٦داده برگ  (٣٠٨٦دارد ملي ايران به شماره  مطابق با استانP43tكالهك 

 ویژگی های نوری و الکتریکی

 ولت ١٢       ٦     /  ٢٤       ٦     /  ١٢       ٦     / 

 توان ٦٠ ٥٥ ٧٥ ٧٠ ٦٠ ٥٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٠/٢٨ ٢/١٣

٦٨ 

 حداكثر

٧٥ 

 حداكثر

٨٠ 

 حداكثر

٨٥ 

 حداكثر

٦٨ 

 حداكثر

٧٥ 

 حداكثر
 توان

 ١٦٥٠ ١٠٠٠ ١٩٠٠ ١٢٠٠ 

 ١٥ 

 شار نوري
  ± %  

 مقادير واقعي

 lm                       ٧/ اندازه گيري شار    ـ ٧٥٠ ـ ٨٠٠ 

  ولت١٢شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي  ١٢٥٠ ٧٥٠

 
 
مقادير ستون سمت چپ مربوط به رشته نور      مقادير نشان داده شده در ستون سمت راست مربوط به رشته نور باال و ٦/

 .پايين مي باشد

 . اين استاندارد ، شار نوري را اندازه گيري كنيد١٤     براي اندازه گيري مطابق با بند ٧/

 
 
 
 
 
 



 

 
 H4/3داده برگ  H4گروه  

 موقعیت پوشش محافظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محور حباب

 ور مرجع مح صفحه مرجع

1

محور رشته نور باال

 محور رشته نور پایین

 محور مرجع 

o15
 /9

 /8

3 

2 

2b1b

5/29 
0/33 

/10

5/29 
0/33 

/10
5/23 
0/26 

 /9

 /8

1

2 

 موقعیت رشته ها

شکل ها با توجه به طراحی پوشش محافظ
 .اجباری نمی باشد

1b



 

 H4/4ده برگ دا H4گروه  

 H4/3مربوط به شکل  های داده برگ ) برحسب میلیمتر(جدول ابعاد 

 
 رواداري

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 */ مرجع   **/ ابعاد  

V ١٢ V ٢٤ V ١٢ V ٢٤ V ١٢ V ٢٤ V ١٢ 
٢٦ ٨/٠ ± ٣٥/٠ ± ٢٠/٠/a 
٥/٢٣ ٨/٠ ± ٦٠/٠ ± ٢٠/٠/a 
٥/٢٩/١ ٠/٣٠ ٠ ± ٣٠/٠ ± ٣٥/٠ ± ٢٠/٠b 
٣٠/٠ ± ٣٥/٠ ± ١٥/٠ ± mv  ٠/٣٠ mv  ٥/٢٩/١b ٣٣/١b 
٥/٢٩/٢ ٠/٣٠ ٠ ± ٣٠/٠ ± ٣٥/٠ ± ٢٠/٠b 

٣٠/٠ ± ٣٥/٠ ± ١٥/٠ ± mv  ٠/٣٠ mv  ٥/٢٩/١b ٣٣/٢b 
٥/٢٩ ٠/٣٠ ٦/٠ ٧٥/٠ ± ٣٥/٠ ± ٢٠/٠/c 
٣٥/٠ ± ١٥/٠ ± mv  ٠/٣٠ mv  ٥/٢٩/c ٣٣/c 

 d  ١/٠حداقل  ــ ــ
٢٠/٠+  
٠٠/٠- 

٣٥/٠ ± 
٣٥/٠+  
٢٥/٠- 

١٣             /  ٥/٢٨ ٠/٢٩         e 

٣٠/٠+  
١٠/٠- 

٤٠/٠ ± 
٥٠/٠+  
٣٠/٠- 

١١ / ١٢  / ١٣/         ٧/١ ٠/٢  f 

٢٦ ٠ ± ٥٠/٠ ± ٣٠/٠ /g 
٥/٢٣ ٠ ± ٧٠/٠ ± ٣٠/٠/g 

٥/٢٩ ٠/٣٠ ٠ ± ٥٠/٠ ± ٣٠/٠/h 
٣٥/٠ ± ٢٠/٠ ± mv  ٠/٣٠ mv  ٥/٢٩/h ٣٣/h 
١١ / ١٤  /  ٥/٤ ٢٥/٥ ± ٨٠/٠ ± ٤٠/٠    IR 
١١ / ١٢  /  ٥/٥ ٢٥/٥ ± ٥٠/٠ ± ٨٠/٠ ± ٣٥/٠    IR 

 p/٣٣ بستگي به شكل پوشش محافظ دارد ــ ــ
٢ ± ٦٠/٠ ± ٣٠/٠/(p+q) ٣٣/p 

 
 يعني ابعادي است كه بايد در فاصله اي از صفحه مرجع اندازه گيري شده و بعد از خط به ميليمتر نشان داده                     ”٢٦/٠٠“    */

 .شود

/**     “mvيا   ”٥/٢٩ “mv يليمتري از صفحه مرجع اندازه گيري       م ٠/٣٠ يا   ٥/٢٩ يعني مقاديري كه در فاصله        ”٠/٣٠

 .مي شود



 

 
 H4/5داده برگ  H4گروه  

 
 با محور   M صفحه اي است عمود بر صفحه مرجع كه از ميان محور مرجع و محل تالقي دايره قطر                   V-V     صفحه       ٨/ 

 .خار مرجع عبور مي نمايد

 .ان محور مرجع عبور مي نمايد كه از ميV-V صفحه اي است عمود بر صفحه هاي مرجع و H-H     صفحه ٩/ 

 . ولتي٢٤ ميليمتر براي نوع ٠/٣٠     ١٠/ 

.      تاب هاي انتهايي رشته عبارتند از اولين و آخرين تاب نور دهنده كه در يك زاويه مارپيچ مناسب قرار گرفته اند                          ١١/ 

 .براي رشته هاي مضاعف پيچ، تاب ها براساس پوشش كويل اوليه تعريف مي شوند

همانطور كه در جهت يك     (    براي رشته نور پايين، نقاطي كه بايد اندازه گيري شوند عبارتند از محل هاي تالقي                      ١٢/ 

  .١١لبه جانبي پوشش محافظ با قسمت بيروني تاب هاي انتهايي بيان شده در يادآوري ) ديده مي شود

 /١٣     e ور كه در باال تعريف شده استهمانط( عبارتست از صفحه مرجع تا ابتداي رشته نور پايين.( 

همانطور كه در جهت يك ديده      (     براي رشته نور باال ، نقاطي كه بايد اندازه گيري شوند عبارتند از محل هاي تالقي                    ١٤/ 

 ميلي متري زير آن يا تاب هاي انتهايي تعريف شده در يادآوري  ٨/٠ و در فاصله     H-Hصفحه اي به موازات صفحه     ) مي شود

١١.  

 
 H4/3توضیحات تکمیلی برای داده برگ 

 . جهت اندازه گيري مي شوند٣ابعاد زير در 

 LC و ١b ، c ، d ، e ، f ، LR ، a ابعاد -١

 q و g ، h ، p ابعاد -٢

 ٢b ابعاد -٣

 . ميليمتري از آن اندازه گيري مي شوند٣٣ در صفحاتي به موازات صفحه مرجع و در q و pابعاد 

براي ( ميليمتري از آن اندازه گيري مي شوند       ٣٣ و   ٥/٢٩ در صفحاتي به موازات صفحه مرجع و در          h  و ٢b   ، c ،   ١bابعاد  

 ). خواهد بود٠/٣٠ ولت اين فاصله ٢٤المپ  هاي رشته اي 

 . ميليمتري از آن اندازه گيري مي شوند٥/٢٣ و ٠/٢٦ در صفحاتي به موازات صفحه مرجع و در g و aابعاد 

 . مراجعه شود6614استاندارد ملی ایران به شماره » ث« از روش اندازه گیری به پیوست  برای اطالعيادآوري ـ



 

 
 P21W/1داده برگ  P21Wگروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 حداقل نامي حداكثر 

 د به ميليمترابعا

٨/٣١ ٣/  ٨/٣١ ± ٣/٠  V ٦ و ١٢ 
 ٨/٣٠ ٨/٣١ ٨/٣٢ V ٢٤ e 

٥/٥ ٠/٦ ٠/٧ ٠/٦ ± ٥/٠ V ١٢ 
 ٠/٧   V ٦ f 

 ٦ و ١٢ V   ٣/  ٣/٠حداكثر 
 ٥/١   V ٢٤ 

 انحراف
 ١/ جانبي 

o٥ ± o٩٠ o١٠٥ o٩٠ o٧٥ β 
 )٧٠٠٤-A١١-٩داده برگ  ( ٣٠٨٦ن به شماره  مطابق با استاندارد ملي ايراBA15sكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٢١ ٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣
 ولت ٦/٢٧حداكثر  ٥/٢٦حداكثر  ٧/٢٩حداكثر  ٦/٢٦حداكثر 
 شار نوري ٤٦٠ ± ١٥%  

 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣من در ولتاژ تقريبي  لو٤٦٠: شار نوري مرجع 
حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي                       ١/ 

 .از آنها داراي محور پين ها مي باشد
ها در اين صورت اين المپ      . ، مي تواند براي اهداف خاص بكار روند         d15BAالمپ هاي رشته اي با كالهك       ٢/ 

 .داراي همان ابعادخواهند بود
 )W21P/2برگه (بايد توسط سيم جعبه اي كنترل شود  ٣/ 
اين مورد بايد در تقاضاي تاييد نشان داده         .  شكل باشد  V ولتي مي تواند مستقيم يا      ٢٤در اين نما رشته از نوع         ٤/ 

 شكل  Vبكار مي رود و اگر از نوع        ) P21W/2داده برگ   (الزامات تصوير پرده اي    . اگر رشته از نوع مستقيم باشد      . شود
 . ميليمتري از صفحه مرجع باشد±٣باشد، دو انتهاي رشته بايد در فاصله يكسان و آن هم در محدود 

 45حداکثر 

 صفحه مرجع

 محور مرجع 

ثر 
داک

ح
5/

26 φ

 /4 



 

 P21W/2داده برگ  P21Wگروه  

 الزامات تصویر برداری

صحيح آن نسبت به محور و صفحه       اين آزمون، انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري                
يا پين  ) P21W(صفحه اي كه از ميان خط مركزي پين ها         )  درجه ±١٥در محدوده   (مرجع و دارا بودن محوري عمود بر         

 .و عمود بر محور مرجع مي گذرد، تعيين مي نمايد) PR21W و PY21W(مرجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٠/٩ ٠/١

 ویه های آزمونالزامات و ر

المپ رشته اي در يك نگه دارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل تنظيم يا                        -١
سپس نگه دارنده به    . ضامن هاي ثابت كننده متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه باشد، قرار مي گيرد             

 رشته بر روي صفحه اي كه تصوير روي آن تابانده خواهد شده            گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از        
 .نماي انتهايي رشته بايد در محدوده رواداري جابجايي هاي زاويه، بدست آيد. ديده شود

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ كه در                    : نماي جانبي    -٢
 كه مركز   b و عرض    aتصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول           . منتهي اليه فوقاني ديده مي شود    

 .آن بر موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

المپ رشته اي با موقعيت قرارگيري به گونه اي كه كالهك به سمت پايين بوده، محور مرجع                      : نماي جلو    -٣
 .محور رشته ديده مي شودعمودي و المپ رشته اي در راستاي قائم نسبت به 

 كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز         h و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول              -١-٣
 .رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددK مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣

 

 محور مرجع 

8/
جع  به31

 مر
حه

صف
 

 نمای جانبی نمای جلو



 

 P21/4W1داده برگ  P21/4Wگروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( برای نشان دادن ابعاد ضروری شکل  ها تنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 حداقل نامي حداكثر 

 ابعاد به ميليمتر

٨/٣١  ١/  ٨/٣١ ± ٣/٠  e 
٠/٧ ٠/٧ + ٠/-٢   f 

 انحراف جانبي   ١/  ٢     / ٣/٠حداكثر 
١/  ٨/٢ ± ٥/٠ x , y 
o٥ o± ١/  ٩٠    o١/  ١٠٥    o١/  ٩٠    o٧٥  β 

 )٧٠٠٤-C١١-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره Baz15sكالهك 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٢١ ٤ ٢١ ٤ ٤/٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 ٥/٢٦ / ٥/٥كثر حدا
٨/٨ 

 حداكثر
٧/٢٩ 

 حداكثر
٥/٥  

 حداكثر
٥/٢٦ 

 حداكثر
 توان

 ٤٤٠ ١٥ ٤٤٠ ٢٠ 
 ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ 

 شار نوري
 %± 

 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن در ولتاژ تقريبي ١٥ و ٤٤٠: شار نوري مرجع 
 
 نند سيستم بكار رفته براي المپ رشته اي       سيستم جعبه اي مورد استفاده هما     (   اين ابعاد بايد بوسيله سيستم جعبه اي            ١/

 P21/5Wو برمبناي ابعاد و رواداري هاي نشان دادن شده در باال كنترل شوند             ) مي باشد .x   و y      مربوط به رشته اصلي 
شيوه هاي افزايش درستي قرارگيري رشته و نصب نگه دارنده كالهك           . بوده و ارتباطي با محور مرجع ندارند       ) توان باال (

 .دنظر قرار گيردبايد م
   حداكثر انحراف جانبي مركز رشته اصلي از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي                         ٢/

 .از آنها داراي محور پين مي باشد
 . مي باشدW21/5P   سيستم جعبه اي مورد استفاده همانند سيستم بكار رفته براي المپ رشته اي ٣/

 پین مرجع 

 محور مرجع

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

ثر 
داک

ح
5/

26 φ

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 



 

 P21/5W/1اده برگ د P21/5Wگروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٨/٣١ ١/  ٨/٣١ ± ٣/٠  V ٦ و ١٢ 

 ٨/٣٠ ٨/٣١ ٨/٣٢ V ٢٤ e 

٠/٧ ٠/٧ ± ٠/-٢   V ٦ و ١٢ f 
 ٦ و ١٢ V   ١/  ٣/٠حداكثر 

 ٥/١   V ٢٤ 
 انحراف
 ٢/ جانبي 

١/   ٨/٢١ ± ٣/٠  V ٦ و ١٢ x , y 
 ٣/  -٠/١ ٠ ٠/١    V ٢٤ x 
 ٣/  ٨/١ ٨/٢ ٨/٣    V ٢٤ y 

o٥ ± o٩٠ o١٠٥ o٩٠ o٧٥  β 
 )٧٠٠٤-B١١-٧داده برگ  (٣٠٨٦ره  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماBAY 15dكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٢١ ٥ ٢١ ٥ ٢١ ٥ ٥/٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 ٠/١١ ٥/٢٦ و ٦/٦حداكثر 
 حداكثر

٧/٢٩ 
 حداكثر

٦/٦ 
 حداكثر

٥/٢٦ 
 حداكثر

٦/٦ 
 حداكثر

٦/٢٧ 
 حداكثر

 ولت

 ٤٤٠ ٣٥ ٤٤٠ ٣٥ ٤٤٠ ٤٠ 

 ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ 
 شار نوري

 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣  لومن تحت ولتاژ تقريبي ٣٥ و ٤٤٠: شار نوري مرجع 
 . مراجعه شودP5/21W/2براي يادآوريها به داده برگ 

 

 پین مرجع 

 محور مرجع

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

ثر 
داک

ح
5/

26 φ

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 

  /3 



 

 P21/5W2داده برگ  P21/5Wگروه  

 
 :يادآوريها 

 y و   x.  مراجعه كنيد  W21/5P/2 به برگه هاي    .    اين ابعاد بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل شود             ١/

 .بوده و ارتباطي با محور مرجع ندارد) وات باال(مربوط به رشته  اصلي 

از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه          ) توان باال (     حداكثر انحراف جانبي مركز رشته اصلي             ٢/

 .دداراي محور مرجع بوده و يكي از آنها داراي محور پين مي باش

اين مورد بايد در تقاضاي تاييد      .  شكل باشد  V ولتي مي تواند مستقيم يا      ٢٤     در اين نما رشته از نوع            ٣/

 Vاگر رشته ها از نوع مستقيم باشند، الزامات تصوير پرده اي بكار مي رود و اگر از نوع                  . نشان داده شود  

 ميليمتري از صفحه مرجع     ±٣ر محدوده   شكل باشند دو انتهاي هر رشته بايد در فاصله يكسان و آن هم د             

 .باشد

 
 الزامات تصویر پرده ای

 :اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل موارد زير تعيين مي نمايد 

از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به محور و صفحه مرجع و دارا             ) توان باال (الف ـ كنترل رشته اصلي      

 .صفحه اي كه از مراكز پين ها و محور مرجع مي گذرد)  درجه±١٥در محدوده  (بودن محوري عمود بر

 ).وات باال(از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به رشته اصلي ) توان پايين(ب ـ كنترل رشته فرعي 

 
 الزامات و رویه های آزمون

اراي يك درجه قابل     المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و د               -١

است، )  درجه ١٥يعني  (تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه              

سپس نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته اصلي بر روي                 . قرار مي گيرد 



 

ماي انتهايي رشته اصلي بايد در محدوده         ن. پرده اي كه تصوير روي آن تابانده خواهد شد، ديده شود            

 .رواداري جابجايي هاي زاويه، بدست آيد

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي، پين مرجع در              :  نماي جانبي    -٢

 .سمت راست و رشته اصلي المپ كه در منتهي اليه فوقاني ديده مي شود

 كه مركز آن بر      b و عرض     aالً در محدوده يك مستطيل به طول           تصوير رشته اصلي بايد كام      -١-٢

 .موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 : تصوير رشته فرعي بايد كامالً در محدوده هاي زير قرار گيرد -٢-٢

 از سمت راست و     v ، داراي مركزي به فاصله       d و طول    c در محدوده يك مستطيل به عرض        -١-٢-٢

 .ي موقعيت نظري مركز رشته اصلي باالuفاصله 

 باالي يك خط مستقيم، مماس بر لبه خارجي تصوير رشته اصلي و در حال افزايش از سمت                     -٢-٢-٢

 . درجه ٢٥چپ به راست تحت زاويه 

  سمت راست تصوير رشته اصلي-٣-٢-٢

 بوده، محور   المپ رشته اي با موقعيت قرارگيري به گونه اي كه كالهك به سمت پايين             :  نماي جلو    -٣

 .مرجع عمودي و المپ رشته اي در راستاي قائم نسبت به محور رشته اصلي ديده مي شود

 كه مركز آن بر      h و عرض     a تصوير رشته اصلي بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول                 -١-٣

 .موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . محور مرجع منحرف گردد ازk مركز رشته اصلي نبايد بيشتر از -٢-٣

براي المپهاي  ( ميليمتر از محور مرجع منحرف گردد          ±٢ مركز محور رشته فرعي نبايد بيش از           -٣-٣

 ).  ميليمتر±٤/٠رشته اي استاندارد 

 
 
 
 

 



 

 P21/5W3داده برگ  P21/5Wگروه  

 ابعاد به میلیمتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٩ ٠/١

 

رشته با وات باال

 مرجعمحور 

 نمای جلو

8/
جع  به31

 مر
حه

صف
 

 رشته با وات پایین

 نمای جانبی

v u d c b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٨/٤ ٨/٢

 محور مرجع

8/
31

ت به
نسب

 
 

جع
 مر

حه
صف

 

o25  



 

 R5W/1داده برگ  RR5W و R5Wگروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 حداقل نامي حداكثر ٤/ 

 ابعاد به ميليمتر

٥/١٧ ٠/١٩ ٥/٢٠ ٠/١٩ ± ٣/٠ e 
 ٢/ انحراف جانبي                ٥/١ ٣/٠حداكثر 

o٥ o±٩٠ o١٢٠   o٩٠   o٦٠ β 
 )٧٠٠٤-A١١-٩داده برگ           (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره )    BA15s : R5W(كالهك     

)          BAW15s : RR5W                                             ()                     ١داده برگ-E٧٠٠٤-١١( 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦   ٥/  ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٥ ٥

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣
 توان ٥/٥حداكثر  ٧/٧حداكثر  ٥/٥حداكثر 
  %٥٠± ٢٠ R5W 

  %٥/   ١٢± ٢٥ RR5W 

 شار نوري

± %  

مقادير 
 واقعي

 ٥٠ lm: سفيد 
 ١٢ lm: قرمز  

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي
  ولت٥/١٣

 
در اين صورت اين المپ ها داراي      .  ، مي تواند براي اهداف خاص بكار رود        d15BA   المپ هاي رشته اي با كالهك         ١/

 .همان ابعاد خواهند بود
ه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از آنها               حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، ك             ٢/

 .داراي محور پين مرجع مي باشد
همچنين ( قرمز باشد    W5RR سفيد و براي گروه      W5R   نور منتشره از المپ هاي رشته اي توليدي بايد براي گروه              ٣/

 ). مراجعه كنيد٤به يادآوري 
 . سفيد يا قرمز باشدW5RR سفيد و براي گروه W5R براي گروه    نور منتشره از المپ هاي رشته اي استاندارد بايد٤/

 . ولتي مشخص نشده است٦ هيچ نوع ولتاژ اسمي W5RR   در محدوده گروه ٥/

 پین مرجع 

 محور مرجع
 صفحه مرجع

 30حداکثر 

ثر 
داک

ح
19 φ 

R5W RR5W 

٣ / 



 

 R10W/1داده برگ  RR10W و R10W ، RY10Wگروه های 

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 حداقل نامي حداكثر ٤/ 

 ابعاد به ميليمتر

٥/١٧ ٠/١٩ ٥/٢٠ ٠/١٩ ± ٣/٠ E 
 ٢/ انحراف جانبي                ٥/١ ٣/٠حداكثر 

o٥o±٩٠ o١٢٠   o٩٠   o٦٠ β 
)             BA15s : R10W                        ()                                    ٩داده برگ-A٧٠٠٤-١١( 

 )٧٠٠٤-١٩-١داده برگ   (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره ) BAU15s : RR10W(كالهك 
)         BAW15s : RR10W)                                                         ( ١داده برگ-E٧٠٠٤-١١( 

 هاي نوري و الكتريكيويژگي 
 ولت ٦   ٥/  ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ١٠ ١٠

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٢٨ ٥/١٣
 R10W ١١حداكثر  ١١حداكثر 

RY10W 
 ١١حداكثر 

 ١٤حداكثر 
 RR10W ٥/   ١١حداكثر 

 توان

  %١٢٥ ± ٢٠ R10W 
  %٧٥ ± ٢٠ R10W 
  %٥  / ٣٠± ٢٥ RR10W 

شار نوري

مقادير 
 واقعي

  ١٢٥  lm: سفيد    
  ٧٥  lm: كهربايي 
  ٣٠  lm: قرمز     

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي
 : ولت ٥/١٣

 
در اين صورت اين المپ ها     .  ، مي تواند براي اهداف خاص بكار رود       d15BA با كالهك    W10R   المپ هاي رشته اي      ١/

 .داراي همان ابعاد خواهند بود
انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از آنها                        حداكثر     ٢/

 .داراي محور پين مرجع مي باشد
 كهربايي و براي    W10RY سفيد ، براي گروه       W10R   نور منتشره از المپ هاي رشته اي توليدي بايد براي گروه               ٣/

 ). مراجعه كنيد٤به يادآوري همچنين (  قرمز باشد RR10Wگروه 
 سفيد يا كهربايي    W10RY سفيد و براي گروه      W10R   نور منتشره از المپ هاي رشته اي استاندارد بايد براي گروه              ٤/

 .  سفيد يا قرمز باشدRR10Wو براي گروه 

 . ولتي مشخص نشده است٦ هيچ نوع ولتاژ اسمي W10RR   در محدوده گروه ٥/

 پین مرجع 

 صفحه مرجع محور مرجع

 45حداکثر 

ثر 
داک

ح
19 φ 

R10W RR10W 

٣ / 

RY10W 



 

 C5W/1داده برگ  C5Wگروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

 ١/  ٠/٣٤ ٠/٣٥ ٠/٣٦ b 
٢/       ٣/  ٥/٧      ٤/   ٥/١      ٥/  ٩ ± ٥/١ f 

 )٧٠٠٤-٨١-٤داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره SV8.5كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢

 توان ٥ ٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 توان ٥/٥حداكثر  ٧/٧حداكثر  ٥/٥حداكثر 

 يشار نور ٤٥± ٢٠%  

مقادير 
 واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٤٥: شار نوري مرجع 
 
 . ميليمتر كه هر دهانه مقابل يكي از كالهك ها قرار مي گيرد٥/٣   اين ابعاد برابر است با فاصله ميان دو دهانه با قطر ١/

 قرينه با مركز المپ قرار       ميليمتري كه هم محور با المپ مي باشد جاسازي شده و بطور           ١٩   رشته بايد در يك استوانه         ٢/
 براي المپهاي رشته اي استاندارد   ( ميليمتر   d+٤ ولت برابر است با       ١٢ ولت و    ٦قطر استوانه براي المپهاي رشته اي       . گيرد

٢+d ٥ ولت برابر است با      ٢٤و براي المپهاي رشته اي     )  ميليمتر+d ميلي متر  .D         قطر اسمي رشته است كه از سوي سازنده 
 .اعالم مي گردد

 ميليمتر  ±٠/٢نبايد بيشتر از    ) كه در جهت محور مرجع اندازه گيري شده       (   انحراف مركز رشته نسبت به مركز المپ            ٣/
 ). ميليمتر±٥/٠براي المپهاي رشته اي استاندارد (باشد 

 . ولت٦ ميليمتر براي المپهاي رشته اي ٥/٤   ٤/
 . ولت ٢٤ ميلي متر براي المپهاي رشته اي ٥/١٦   ٥/

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
11 φ 

5/3   φ 



 

 C21W/1داده برگ  C21Wروه گ 

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 المپ رشته ای تنها برای المپ چراغ دنده عقب

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

١/  ٠/٤٠ ٠/٤١ ٠/٤٢ ٠/٤١ ± ٥/٠ b 
٢/  ٥/٧  ٥/١٠ ٨ ± ٠/١ f 

 )٧٠٠٤-٨١-٤داده برگ   (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره SV8.5كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٢١ ٢١
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٥/٢٦حداكثر  ٥/٢٦حداكثر 

 شار نوري ٤٦٠± ١٥%  

 مقادير
 واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٤٦٠: شار نوري مرجع 
 
 . ميلي متر ٥/٣   اين بعد برابر است با فاصله ميان دو دهانه با قطر ١/

  .W21C/2داده برگه .    موقعيت رشته بوسيله سيستم جعبه اي كنترل مي شود٢/
 
 
 
 

 جعمحور مر

ثر 
داک

ح
11 φ 

5/3   φ 



 

 C21W/2داده برگ  C21Wگروه  

 زامات تصویر پرده ایال

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور مرجع و مركز طول المپ رشته اي تعيين مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h a V 12 

٥/١٤ ٠/٢ d + المپ هاي رشته اي توليدي ٠/٤ 

٥/١٤ ٥/٠ d + ته اي استانداردالمپ  رش ٠/٢ 

d = قطر نامي رشته ، اعالم شده توسط سازنده 

 الزامات و رویه آزمون

 درجه حول   ٣٦٠قرار مي گيرد كه مي تواند تحت زاويه        ) سوكت( المپ رشته اي در يك نگه دارنده         -١
اهد كه تصوير رشته در آن تابانده خو      ) پرده اي(محور مرجع بگونه اي بچرخد كه نماي جلو در صفحه اي          

محور مركزي فرضي   . صفحه مرجع روي پرده بايد با مركز المپ رشته اي منطبق باشد            . شد، ديده شود  
 .روي پرده بايد با مركز طول المپ رشته اي منطبق باشد

  نماي جلو-٢

 درجه مي چرخد، كامالً در محدوده        ٣٦٠ تصوير رشته بايد هنگاميكه المپ رشته اي حول زاويه           -١-٢
 .دمستطيل قرار گير

 . از محور مركزي فرضي منحرف گرددk  مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٢

 محور مرجع

 محور مرکزی فرضی



 

 T4W/1داده برگ  T4Wگروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 يليمترابعاد به م

٥/١٣ ٠/١٥ ٥/١٦ ٠/١٥ ± ٣/٠  e 
 انحراف جانبي  ١/    ٥/١ ٥/٠حداكثر 

o٥ ± o٩٠  o٩٠   β 
 )٧٠٠٤-١٤-٨داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره BA9sكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢

 توان ٤ ٤
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 توان ٤/٤حداكثر  ٥/٥حداكثر  ٤/٤حداكثر 

 شار نوري ٣٥± ٢٠%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٣٥: شار نوري مرجع 
 
 و يكي از       حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده                        ١/

 .آنها داراي محور پين ها مي باشد

   در سرتاسر طول كالهك، هيچگونه برجستگي يا لحيم كاري كه موجب افزايش قطر كالهك نسبت به قطر مجاز آن                        ٢/
 .مي گردد نبايد وجود داشته باشد

 
 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
8/8  φ

 صفحه مرجع

 5/21حداکثر 

 /2 



 

 W5W/1داده برگ  WR5W و W5W ، WY5Wگروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(روری  شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ض

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 حداقل نامي حداكثر ٣/ 

 ابعاد به ميليمتر

٢/١١ ٧/١٢ ٢/١٤ ٧/١٢ ± ٣/٠ e 
 ١/ انحراف جانبي                ٥/١ ٥/٠حداكثر 

o٥ o ± ٠ o١٥+   o٠   o١٥- β 
 )٧٠٠٤-٩١-٣داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 9.5d×W2/1كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ٦   ٤/  ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٥ ٥

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣
 توان ٥/٥حداكثر  ٧/٧حداكثر  ٥/٥حداكثر 
  %٥٠ ± ٢٠ W5W 
  %٣٠ ± ٢٠ WY5W 
  %٤/   ١٢± ٢٥ WR5W 

شار نوري
مقادير 
 واقعي

  ٥٠  lm: سفيد    
  ٣٠  lm: كهربايي 
  ١٢  lm: قرمز     

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي
 : ولت ٥/١٣

 
از آنها     حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي                        ١/

 . مي باشدX-Xداراي محور 
 كهربايي و براي گروه     W5WY سفيد ، براي گروه      W5W   نور منتشره از المپ هاي رشته اي توليدي بايد براي گروه             ٢/

WR5W مراجعه كنيد٣همچنين به يادآوري (  قرمز باشد .( 
 سفيد يا كهربايي و     W5WR ، براي گروه      سفيد W5W   نور منتشره از المپ هاي رشته اي استاندارد بايد براي گروه              ٣/

 . سفيد يا قرمز باشدWR5Wبراي گروه 

 . ولتي مشخص نشده است٦ هيچ نوع ولتاژ اسمي W5W   در محدوده گروه ٤/

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
29/

10  φ

 صفحه مرجع

 8/26حداکثر 

 /2 

 7/20حداکثر 

  /2 



 

 W3W/1داده برگ  W3Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٢/١١ ٠/٧/١٢ ٢/١٤ ٧/١٢ ± ٣/٠  e 
 انحراف جانبي  ١/    ٥/١ ٥/٠حداكثر 

o٥ ± o٠ o١٥- o٠ o١٥-  β 
 )٧٠٠٤-٩١-٣داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 9.5d×W2/1كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢

 توان ٣ ٣
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 توان ٤٥/٣حداكثر  ٦/٤حداكثر  ٤٥/٣حداكثر 

 شار نوري ٢٢± ٣٠%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٢٢: شار نوري مرجع 
 
راف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                           حداكثر انح    ١/

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 
 
 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
29/

10  φ

 صفحه مرجع

 8/26حداکثر 
 7/20حداکثر 



 

 S1/S2/1داده برگ  S2 و S1گروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .     حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد١/

 . ميلمتر در تماس است٥/٤    صفحه مرجع عمود بر محور مرجع بوده و با سطح بااليي خار به عرض ٢/

 . شامل محور مرجع و خط مركزي خارهامي باشدV-V    صفحه ٣/

 . بوده و شامل محور مرجع مي باشدV-Vعمود بر صفحه ) موقعيت  عادي پوشش محافظ (H-H   صفحه ٤/

 
 

 محور مرجع

2/ صفحه مرجع 

 54حداکثر 
 عرض خار

 رشته نور باال

 
  رشته نور پایین

 موقعیت و ابعاد رشته ها

 رشته نور پایین رشته نور باال

 محور مرجع

 محور رشته

 محور رشته

 4 / 3/ موقعیت پوشش محافظ 

 محور مرجع پوشش محافظ

 محور رشته

5/1 + e 

φ
ر  

داکث
  ح

36  



 

 S1/S2/2داده برگ  S2 و S1گروه های  

 
 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٣٥/٣٢ ٧٠/٣٢ ٠٥/٣٣ ٧/٣٢ ± ١٥/٠  e 
٤/١ ٨/١ ٢/٢ ٨/١ ± ٢/٠  f 
٠/٤ ٥/٥ ٠/٧ ٥/٥ ± ٥/٠  l 
٥/  ٢/٠ ٥/٠ ٨/٠ ٥/٠ ± ١٥/٠ c 
٥/  -١٥/٠ ٢/٠ ٥٥/٠ ٢/٠ ± ١٥/٠ b 
٥/  ٢٥/٠ ٦/٠ ٩٥/٠ ٦/٠ ± ١٥/٠ a 
٥/٠ ٠ ٥/٠ ٠ ± ٢/٠-  h 
٥/٠ ٠ ٥/٠ ٠ ± ٢/٠-  g 

o١/٠ ± o ٣٠َ ٠o ٢+ o ٣٠َ ٠o ٥ / ٦/  -٢ β 
 )٧٠٠٤-١٢-٧داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره BA20dكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
٦ S1 
١٢ 

/       ٦       ٧       / ١٢       ٧ 
S2 

 ولت

٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ S1 
٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ S2 

 توان
 مقادير اسمي

٧٥/٦ ٥/١٣ ٧٥/٦ S1 
٥/١٣ ٥/١٣  ٣/٦  S2 

 ولتاژ آزمون ولت

%٢٥±٥% ٢٥±٥% ٢٥±٥% ٢٥±٥% ٢٥±٥% ٢٥±٥ S1 
%٣٥±٥% ٣٥±٥% ٣٥±٥% ٣٥±٥% ٣٥±٥% ٣٥±٥ S2 

 توان

  %٤٣٥±٢٠% ٣١٥±٢٠% ٤٣٥±٢٠% ٣١٥±٢٠ S1 
  %٦٥٠±٢٠% ٤٦٥±٢٠% ٦٥٠±٢٠% ٤٦٥±٢٠ S2 

 شار نوري

 قادير واقعيم

S1 : ولت٦ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٢٨٤ و ٣٩٨  
S2 : ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٤٢٦ و ٥٦٨  

 : شار نوري مرجع 

 
  مربوط به صفحه اي است كه موازي صفحه مرجع بوده و دو لبه پوشش محافظ را در فاصله                   β و   c و   b و   aابعاد     ٥/
٥/١+eميليمتر قطع مي نمايد . 
 .   ميزان انحراف زاويه اي مجاز موقعيت صفحه پوشش محافظ نسبت به موقعيت عادي آن ٦/
ه نور باال و ستون سمت چپ مربوط به رشته نور پايين                  مقادير اشاره شده در ستون سمت راست مربوط به رشت               ٧/

 .مي باشد

 



 

 S3/1داده برگ  S3گروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 المپ رشته ای برای موتور گازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليديالمپ هاي رشته اي تو المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٢/  ٠/١٩ ٥/١٩ ٠/٢٠ ٥/١٩ ± ٢٥/٠ e 
٠/٣ ٥/٢ ± ٥/٠   V ٦ 

 ٠/٤   V ١٢ 
f 

٢ ٣/  -٥/٠ ٠ ٥/٠ ٠ ± ٣/٠h ١ وh 

 )٧٠٠٤-٣٦-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره P26sكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦ ١٢ ٦

 توان ١٥ ١٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٧٥/٦

 توان ١٥ ± ٦%  ١٥ ± ٦% 

 شار نوري ٢٤٠ ± ١٥%  

مقادير 
 واقعي

  ولت ٧٥/٦ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٢٤٠: شار نوري مرجع 
 
 .   حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد١/
    فاصله مربوط به مركز نوري٢/
يزان انحراف جانبي محور رشته با توجه به محور مرجع، كافيست تا اين انحراف در دو صفحه عمود متقابل كنترل                         م   ٣/

 .گردد

ثر 
داک

ح
26  φ 

 محور مرجع

 34حداکثر 

 /1 
2h 1h 

 صفحه مرجع



 

 HS1/1داده برگ  HS1گروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢شكل   ٤/ حداكثر نماي نقشه كلي المپ   ٣شكل 

 
 .   صفحه مرجع، صفحه اي است كه از نيشمن گاههاي سه خار حلقه كالهك شكل مي گيرد١/

 . عبور مي كندM   محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز دايره اي به قطر ٢/

 .   حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد٣/

.  نشان داده شده نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد          ٢دازه حباب و نگه دارنده هاي آن همانطور كه در شكل              ان   ٤/

 نشان داده شده،    ٣بهر جهت در جاهايي كه از حباب بيروني با رنگ زرد انتخابي استفاده مي شود همانطور كه در شكل                      

 . حباب پوششي بزرگتر باشداندازه حباب و نگه دارنده هاي آن نبايد از اندازه

اين زاويه همچنين بايد پوشش محافظ      .    پوشش تيره بايد حداقل تا اندازه قسمت استوانه اي شكل حباب گسترش يابد              ٥/

 .داخلي را هنگاميكه اين پوشش در جهتي عمود بر محور مرجع ديده مي شود، پوشش دهد

 خار مرجع

 نور پایین

 2/ محور مرجع 

 نور باال

1/ صفحه مرجع 

 صفحه مرجع

 محور مرجع 

 اتصال بدنه

نقشه اصلي : ١شكل 

60
205 

55

5 14

28 φ 
2/

38 φ 

22 φ 

5/
34 φ 

2/
38  φ 

 محور حباب

 /5 
 /3 

45 φ 
18



 

 HS1/2داده برگ  HS1گروه   

 

 المپ هاي رشته اي توليدي دالمپ رشته اي استاندار

V ١٢ V ١٢ V ٦ 
 ابعاد به ميليمتر

٥/٢٨ + ٤٥/٠ / - ٢٥/٠ ٥/٢٨ + ٢٠/٠ / -٠٠/٠  e 

٩٥/٢٨ ٩٥/٢٨  p 

 a  o٤٠حداكثر  o٤٠حداكثر 

 )٧٠٠٤-٣٤-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PX43tكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦        / ٦            ٦        / ١٢            ٦        / ١٢           

 توان ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٣/٦ ٢/١٣ ٢/١٣

٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ 

٥ ٥ 

 توان

 %± 

 ٧٠٠ ٤٤٠ ٨٢٥ ٥٢٥ 

 ١٥ 

 شار نوري

 %± 

مقادير 
 واقعي

 ٧    /  )lm(ار  اندازه گيري ش ــ ــ ــ ٤٥٠ 

  ولت١٢تحت ولتاژ تقريبي : شار نوري مرجع  ٧٠٠ ٤٥٠

 
   مقادير نشان داده شده در ستون سمت راست مربوط به رشته نور باال و مقادير ستون سمت چپ مربوط به رشته نور                          ٦/

 .پايين مي باشد

 .ازه گيري كنيد اين استاندارد ، شار نوري را اند١٤   براي اندازه گيري مطابق با بند٧/

 



 

 
 HS1/3داده برگ  HS1گروه   

 موقعیت پوشش محافظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محور حباب

 محور مرجع  محور مرجع

1

محور رشته نور باال

 محور رشته نور پایین

 محور مرجع 

o15
 /9

 /8

2 

2b

5/29 
0/33 

5/29 
0/31 

26 
25 

 /9

 /8

1b

1

2 
 موقعیت رشته ها

نقشه با توجه به طراحی پوشش محافظ
 .اجباری نمی باشد

3 



 

 HS1/4داده برگ  HS1گروه   

 HS1/3مربوط به شکل های داده برگ ) برحسب میلیمتر(جدول ابعاد 

 رواداري

 المپ هاي رشته اي توليدي دالمپ رشته اي استاندار
 */ مرجع   **/ ابعاد  

V ١٢ V ١٢ V ٦ V ١٢ V ٦ V ١٢ V ٦ 

٢٦ ٨/٠ ±٣٥/٠ ±٢٠/٠/a 

٢٥ ٨/٠ ±٥٥/٠ ±٢٠/٠/a 

٥/٢٩/١ ٠ ±٣٥/٠ ±٢٠/٠b 

٣٥/٠ ±١٥/٠± mv  ٥/٢٩/١b ٣٣/١b 

٥/٢٩/٢ ٠ ±٣٥/٠ ±٢٠/٠b 

٣٥/٠ ±١٥/٠± mv  ٥/٢٩/١b ٣٣/٢b 

٥/٢٩ ٦/٠ ±٣٥/٠ ±٢٠/٠/c 

٣٠/٠ ±١٥/٠± mv   ٥/٢٩/c ٣١/c 

 d ١/٠حداقل  / ٥/١حداكثر  ــ ـ

١٣        /  ٥/٢٨ +٤٥/٠-٢٥/٠ +٢٠/٠/-٠٠/٠      e    

١١  / ١٢  / ١٣      /  ٧/١ +٥٠/٠/-٣٠/٠ +٣٠/٠-١٠/٠  f 

٢٦ ٠ ±٥٠/٠ ±٣٠/٠/g 

٢٥ ٠ ±٧٠/٠ ±٣٠/٠/g 

٥/٢٩ ٠ ±٥٠/٠ ±٣٠/٠/h 

٣٠/٠ ±٢٠/٠± mv  ٥/٢٩h ٣١/h 

١١  / ١٤      /  ٥/٣ ٠/٤ ±٨٠/٠ ±٤٠/٠   IR 

١١  / ١٢      /  ٣/٣ ٥/٤ ±٨٠/٠ ±٣٥/٠   IC 

 ـ ـ
بستگي به شكل پوشش محافظ 

 .دارد
٣٣/p 

٢ ±٦٠/٠ ±٣٠/٠/(p+q) ٣٣/q 

 يعني ابعادي است كه بايد از صفحه مرجع اندازه گيري شده و بعد از خط به ميليمتر نشان                 ٢٦/٠٠ */ 

 .داده شود

 /** mv ميليمتري از صفحه مرجع اندازه گيري مي شود٥/٢٩اديري كه در فاصله  يعني مق٥/٢٩ . 



 

 HS1/5داده برگ  HS1گروه   

 
 صفحه اي است عمود بر صفحه مرجع كه از ميان محور مرجع و محل تالقي دايره                  V-V    صفحه      ٨/ 

 . با محور خار مرجع عبور مي نمايدMقطر 

 كه از ميان محور مرجع عبور        V-V هاي مرجع و     صفحه اي است عمود بر صفحه      H-H    صفحه       ٩/ 

 .مي نمايد

 )بدون مطلب(    خالي ١٠/ 

    تاب هاي انتهايي رشته عبارتند از اولين و آخرين تاب نور دهنده كه در يك زاويه مارپيچ مناسب                      ١١/ 

ف براي رشته هاي مضاعف پيچ، تاب ها براساس پوشش حاصل از پيچش اوليه تعري                 . قرار گرفته اند 

 .مي شوند

همانطور كه  (    براي رشته نور پايين، نقاطي كه بايد اندازه گيري شوند عبارتند از محل هاي تالقي                    ١٢/ 

لبه جانبي پوشش محافظ با قسمت بيروني تاب هاي انتهايي بيان شده در               ) در جهت يك ديده مي شود     

  .١١يادآوري 

 /١٣    e        همانطور كه در باال تعريف شده      (ي رشته نور پايين      عبارتست از فاصله از صفحه مرجع تا ابتدا

 ).است

همانطور كه در   (    براي رشته نور باال، نقاطي كه بايد اندازه گيري شوند عبارتند از محل هاي تالقي                   ١٤/ 

 ميليمتري زير آن با       ٨/٠ و در فاصله       H-Hصفحه اي به موازات صفحه       ) جهت يك ديده مي شود    

  .١١ده در يادآوري تاب هاي انتهايي تعريف ش

 
 3/1HSتوضیحات تکمیلی برای برگه 

 : جهت اندازه گيري مي شوند ٣ابعاد زير در 

 LC و ١b ، c ، d ، e ، f ، LR ، aابعاد  ١



 

 q و g ، h  ، Pابعاد  ٢

 ٢bابعاد  ٣

 . ميليمتري از آن اندازه گيري مي شوند٣٣ در صفحاتي به موازات صفحه مرجع و در q و pابعاد 

 . ميليمتري از آن اندازه گيري مي شوند٣٣ و ٥/٢٩ در صفحاتي به موازات و در ٢b و ١bاد ابع

 ميليمتري از آن اندازه گيري      ٠/٢٦ و   ٠/٢٥ در صفحاتي به موازات صفحه مرجع و در              g و   aابعاد  

 .مي شوند

 .گيري مي شوند ميليمتري از آن اندازه ٣١ و ٥/٢٩ در صفحاتي به موازات صفحه مرجع و در c ، hابعاد 

 

 6614استاندارد ملی ایران به شماره       » ث« برای اطالع از روش اندازه گیری به پیوست           يادآوري ـ 

 .مراجعه کنید



 

 
 HS2/1داده برگ  HS2گروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از محل تالقي صفحه مرجع با محور حلقه كالهك عبور                       ١/ 

 .مي نمايد

 قرار  aتمام قسمتهاي كه ممكن است نور را بپوشاند يا بر پرتو نور تأثير بگذارد بايد در محدوده زاويه                     ٢/ 
 .گيرد

 .ز ميان سيم هاي داخلي با توجه به شيار مرجع مي باشد نشان دهنده موقعيت صفحه گذرنده اβزاويه  ٣/ 

 هيچگونه نواحي اعوجاج نوري     ٢γ و   ١γحباب نبايد در ناحيه ميان پايه هاي نگهدارنده خارجي زواياي           ٤/ 
 . درصد قطر واقعي حباب داشته باشد٥٠داشته و انحناء حباب نبايد شعاعي كمتر از 

 

 صفحه مرجع

 محور مرجع  شیار مرجع

 /3

 /2

 /1

 Bنمای 

 Aنمای 

 1/26حداکثر 

ثر 
داک

ح
10 φ 

2γ 
1γ  /4

 محور رشته

 Bنمای    Aنمای 

1h 

2h 

 محور مرجع

 موقعیت رشته



 

 
 HS2/2داده برگ  HS2گروه   

 

 المپ هاي رشته اي توليدي رشته اي استانداردالمپ 

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٠/١١   ٥/    ٠/١١ ± ١٥/٠   e 

٥/١ ٥/٢ ٠/٣ ٥/٢ ± ١٥/٠ V ٦ 

 ٠/٢ ٠/٣ ٠/٤ V ١٢ 
f /                     ٦ 

   /١   ٥h ٢ وh 

     / ٢ α 

   o٥ ± o٩٠    o١٠٥    o٩٠    o٣/  ٧٥ β 

 ١γ ٤/  o١٥      o١٥داكثر  ح

 ٢γ ٤/  o٤٠      ٤٠ oحداقل 

 )٧٠٠٤-٣٥-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PX13.5sكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦ ١٢ ٦

 توان ١٥ ١٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٧٥/٦

 توان ١٥ ± ٦%  ١٥ ± ٦% 

 شار نوري ٣٢٠ ± ١٥%  

ادير مق

 واقعي

  ولت ٧٥/٦ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٣٢٠: شار نوري مرجع 

 
 )2/3HSداده برگ (بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل شود   ٥/ 

  ولت براي المپهاي رشته اي    ٥/٨به منظور اجتناب از تخريب سريع رشته ، ولتاژ تغذيه نبايد از                 ٦/ 

 . ولت ، تجاوز نمايد١٢ المپهاي رشته اي  ولت براي١٥ ولت و ٦



 

 
 HS2/3داده برگ  HS2گروه   

 الزامات تصویر پرده ای

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع، تعيين مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2c )V12 (1c )V6 (1c 2b 1b 2a 1a  مرجع 

75/1 5/4 0/4 25/0 25/0 4/1+d 0/1+d ابعاد 

 
d  = قطر رشته حقيقي 

 .رشته بايد كامالً در محدوده مقادير باال قرار گيرد

 . قرار گيرد٢Z و ١Zابتدا رشته بايد ميان خطوط 

 محور مرجع

  میلیمتر نسبت به0/11

 صفحه مرجع

1Z 2Z 

1b 

2b 

2c 

1c 
2a 

1a 



 

 
 PY21W/1داده برگ  PY21Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(ی  شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضرور

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 حداقل نامي حداكثر ٤/ 

 ابعاد به ميليمتر

  ولت١٢  ٨/٣١  ٣/  ٨/٣١ ± ٣/٠
 e  ولت٢٤ ٨/٣٠ ٨/٣١ ٨/٣٢ 

                   f  ولت١٢   ٠/٧ ٠/٧ + ٠/-٢
 ١/انحراف جانبي   ولت١٢   ٣/ ٣/٠ثر حداك

   ولت٢٤   ٥/١ 
   o٥ ± o٩٠    o١٠٥    o٩٠    o٧٥  β 

 )٧٠٠٤-١٩-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره BAU15sكالهك 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ٢٤ ١٢
 مقادير اسمي توان ٢١ ٢١

 اژ آزمونولت ولت ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣
 توان ٥/٢٦حداكثر  ٧/٢٩حداكثر  ٥/٢٦حداكثر 
 مقادير عيني شار نوري ٢٨٠ ± ٢٠%  

  ٤٦٠ lm   :  حباب سفيد
 ٤٦٠ lm:  حباب كهربايي 

شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي           
 : ولت ٥/١٣

 
حور مرجع بوده و يكي از آنها            حداكثر انحراف مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي م                     ١/ 

 .داراي محور پين مرجع مي باشد

 ). مراجعه كنيد٤همچنين به يادآوري (    نور منتشره از المپهاي توليدي بايد كهربايي باشد ٢/ 

 )W21P/2داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل شود ٣/ 

 . سفيد يا كهربايي باشد    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد٤/ 

. اين مورد بايد در تقاضاي تاييد نشان داده شود        .  شكل باشد  V ولتي مي تواند مستقيم يا      ٢٤    در اين نما رشته از نوع           ٥/ 
دو .  شكل باشد  Vبكار مي رود و اگر از نوع       ) P21W/2داده برگ   (اگر رشته از نوع مستقيم باشد الزامات تصوير پرده اي          

 . ميليمتري از صفحه مرجع باشد±٣ بايد در فاصله يكسان و آن هم در محدوده انتهاي رشته
 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

  مرجعصفحه

 45حداکثر 

 /5 

 /2 

 پین مرجع



 

 PY21W/2داده برگ  PY21Wگروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

صفحه اي كه از ميان خط     )  درجه ±١٥در محدوده   (مود بر   محور و صفحه مرجع و دارا بودن محوري ع         

 .مركزي پين مرجع و محور مرجع مي گذرد، تعيين مي نمايد

 نمای جانبی      نمای جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٠/٩ ٠/١

 
 الزامات و رویه های آزمون

خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل         المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور            -١

. تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار مي گيرد                  

سپس نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير                     

 نماي انتهايي رشته بايد در محدوده رواداري جابجايي هاي زاويه،          .روي آن تابانده خواهد شد، ديده شود      

 .بدست آيد

 محور مرجع

8/
31

ت به
نسب

 
 

جع
 مر

حه
صف

 



 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ              :  نماي جانبي    -٢

 aتصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول           . كه در منتهي اليه قسمت فوقاني ديده مي شود       

 . كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيردbعرض و 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              :  نماي جلو    -٣

 .كه در راستاي قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت نظري        h و   aل   تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طو            -١-٣

 .مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددk مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣



 

 
 H6W/1داده برگ  H6Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

   ٢٥/١٤ ٠/١٥ ٧٥/١٥ ٠/١٥ ± ٢٥/٠  e 
 انحراف جانبي  ١/   ٧٥/٠ ٤/٠حداكثر 

   o٥± o٩٠    o٥/٩٧    o٩٠    o٥/٨٢  α 
 ١γ و ٢γ ٢/ o٣٠      o٣٠حداقل 

 )٧٠٠٤-٨-١داده برگ  (٣٠٨٦اندارد ملي ايران به شماره  مطابق با استBAX9sكالهك 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢
 توان ٦ ٦

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ٣٥/٧حداكثر  ٣٥/٧حداكثر 

 شار نوري ١٢٥ ± ١٢%  
 مقادير عيني

 ٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١٢٥: شار نوري مرجع 

 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                           ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 هيچگونه اعوجاج نوري داشته باشد و        ٢γ و   ١γ    حباب نبايد در ناحيه ميان پايه هاي نگهدارنده خارجي زاوياي                 ٢/ 
 . درصد قطر واقعي حباب داشته باشد٥عاعي كمتر از انحناء حباب نبايد ش

    در سرتاسر طول كالهك نبايد، هيچگونه برجستگي يا لحيم  كاري كه موجب افزايش قطر كالهك نسبت به قطر                          ٣/ 
 .مجاز آن مي گردد نبايد وجود داشته باشد

 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
25/9  φ

 صفحه مرجع

 0/28حداکثر 

 /3 
2 1 



 

 HB3/1داده برگ  HB3A و HB3گروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(اد ضروری شکل  ها تنها برای نشان دادن ابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .    صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به نقاط تالقي بست نگه دارنده كالهك تعريف مي شود١/ 

 .باشد    محور مرجع، عمود بر صفحه مرجع بوده و با قطر مرجع كالهك هم مركز مي ٢/ 

همچنين نبايد تداخلي با ورودي كنار      .     اندازه حباب شيشه اي و نگه دارنده ها نبايد بزرگتر از حباب پوششي باشد                 ٣/ 

 .المپ ايجاد نمايد

 .    وجود جاي كليد اجباري است٤/ 

ارنده تماس برقرار    نگهد C    المپ رشته اي بايد حول نگه دارنده اندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با صفحه                     ٥/ 

 .نمايد

 
 

 2/محور مرجع 

ثر 
داک

ح
68/

19  φ 

  1/صفحه مرجع 

 0/55حداکثر 

 /4 

 C/ 5صفحه  قطر مرجع

 3/  خار مرجع

0/2 

 Aنمای 

 رجعخار م

 قطر مرجع
 2/محور مرجع 

 C/ 5صفحه 

0/2 

ثر 
داک

ح
68/

19  φ 

 /4 

 /3 

 Aنمای 

 HB3Aگروه 
 0/55حداکثر 



 

 HB3/2داده برگ  HB3A و HB3گروه های  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .    حباب بايد بي رنگ يا زرد باشد٦/ 

اين .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد       ٢γ و   ١γ    محيط اطراف حباب شيشه اي بايد در محدوده محوري زواياي                ٧/ 

 . قرار دارد بكار مي رود٢γ و ١γ اطراف حباب كه در محدوده محوري زواياي الزام براي تمام محيط

 صفحه مرجع 

 محور مرجع

2h 
3h 

 ابعاد و موقعیت رشته

 محور حباب
/6 

1 2 
5/31 

 صفحه مرجع 

 مرکز رشته

 7/ناحیه بدون اعوجاج 

1h 



 

 
 HB3/3داده برگ  HB3A و HB3گروه های  

 

 رواداري ها

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 ١٢/  ابعاد به ميليمتر     

٩    /١١/ ٥/٣١ ١٠/ ± ١٦/٠ e 
٩    /١١/ ١/٥ ١٠/ ± ١٦/٠ F 

   /          ٢  ٠ ١٠/ ± ١٥/٠   ٨h ١ وh 

/             ٣  ٠ ١٠/ ± ٠٨/٠   ٨h 

 ١γ  o٤٥حداقل  ــ ــ

 ٢γ  o٥٢حداقل  ــ ــ

 ١٣) / ٧٠٠٤-٣١-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره d20Pكالهك 

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٦٠ ٦٠
 مقادير اسمي

 ونولتاژ آزم ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٧٣حداكثر  ٧٣حداكثر 

 شار نوري ١٨٦٠ ± ١٢%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١٣٠٠: شار نوري مرجع 

 
 اندازه گيري *B و A نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهات 3/1HB    همانطور كه در شكل داده برگ        ٨/ 

نزديكترين يا دورترين از صفحه     (در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي         نقاط مورد اندازه گيري    . مي شود
 .از محور رشته عبور مي كنند) مرجع

 . مي باشد*B نشان داده شده جهت ديد، جهت 3/1HB    همانطور كه در شكل داده برگ ٩/ 
 *.كنترل شود) 3/1HBداده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي ١٠/ 
تصوير خارجي  )  باال باشد  ٩ مطابق با يادآوري      *وقتي كه جهت ديد   (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه               ١١/ 

 .تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند
 . كنترل شوند**    ابعاد بايد با ابزار خاص١٢/ 
 به صورت هم راستا با حباب نصب        A3HB بايد تحت زاويه قائمه و در المپ         3HB    كالهك در المپ رشته اي         ١٣/ 

 .شود
 
جهات ديداري مشخص شده توسط سازنده هنگام       .   سازندگان مي توانند از ديگر مجموعه جهات ديداري استفاده نمايند          *

 .كنترل موقعيت و ابعاد المپ رشته اي بايد توسط آزمايشگاه آزمون كننده مورد استفاده قرار گيرد

** - O – ring removed 



 

 HB3/4داده برگ  HB3A و HB3گروه های  

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v u t s r q p  
٠/٣ ٩/٢ ٩/٠ ٤/٠ ٧/٠ d ٦/١ d لت و١٢ ٣/١ 

 
 (d)ـ  قطر رشته 

 كنترل  B و   A نشان داده شده تنها در جهات           HB3/1ـ موقعيت رشته  همانطور كه در داده برگ            

 .مي شود

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

هاي  و انت  Bتعريف شده، بايد در حجم      ) ١١يادآوري   (HB3/3ـ ابتداي رشته همانطور كه در داده برگ         

 . قرار گيردCرشته در حجم 

 . هيچگونه الزام ديگري از مركز رشته را شامل نمي گرددBـ حجم 

 محور مرجع

 رجعصفحه م

  میلیمتر نسبت به5/31

 صفحه مرجع



 

 
 HB4/1داده برگ  HB4A و HB4گروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به نقاط تالقي بست نگهدارنده كالهك تعريف مي شود   ١/

 .    محور مرجع، عمود بر صفحه مرجع بوده و با قطر مرجع كالهك هم مركز مي باشد٢/

همچنين نبايد  .     اندازه حباب شيشه اي و نگه دارنده ها نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد                    ٣/

 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد. اخلي با ورودي كنار المپ ايجاد نمايدتد

 .    وجود جاي كليد اجباري است٤/

 نگهدارنده تماس   C    رشته بايد حول نگهدارنده اندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با صفحه                   ٥/

 .برقرار نمايد

 

 2/محور مرجع 

ثر 
داک

ح
81/

19  φ 

  1/صفحه مرجع 

 0/55حداکثر 
 /4 

 قطر مرجع

 C/ 5صفحه 

 خار مرجع

 /3 

0/2 
 Aنمای 

 خار مرجع
 قطر مرجع

 2/محور مرجع 

 C/ 5صفحه 

0/2 

ثر 
داک

ح
81/

19  φ 

 /4 

 /3 

 Aنمای 

 HB4Aگروه 

 HB4گروه 

 0/55حداکثر 



 

 
 HB4/2داده برگ  HB4A و HB4گروه های  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .    حباب بايد بي رنگ يا زرد باشد٦/

 از لحاظ نوري بدون      ٢γ و   ١γ    محيط اطراف حباب شيشه اي بايد در محدوده محوري زواياي                  ٧/

 قرار  ٢γ و   ١γاين الزامات براي تمام محيط اطراف حباب كه در محدوده محوري زواياي              . اعوجاج باشد 

 .روددارد بكار مي 

 گسترش يافته و بايد حداقل دور از قسمتهاي بدون اعوجاج            ٣γ    پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه            ٨/

 .باشد) ١γتعريف شده توسط زاويه (حباب 

 
 
 

 محور حباب

2h 
3h 

 صفحه مرجع

 ه مرجع صفح

 محور مرجع

 محور حباب

1h 
 مرکز رشته

/6 

/8 5/31 
2 1 

3 

 8/  و فوقانی سیاه 7/ ناحیه بدون اعوجاج      فاصله از مرکز حباب

 ابعاد و موقعیت رشته

 محور رشته



 

 
 HB4/3داده برگ  HB4A و HB4گروه های  

 
 رواداري ها

 يديالمپهاي رشته اي تول المپ رشته اي استاندارد
 ١٣/ابعاد به ميليمتر       

١٢    /١٠/ ٥/٣١ ١١/ ± ١٦/٠ e 
١٢    /١٠/ ١/٥ ١١/ ± ١٦/٠ f 

/             ٢  ٠ ١١/ ± ١٥/٠   ٩h ١ وh 
/             ٣  ٠ ١١/ ± ٠٨/٠   ٩h 

١٠/ ٧٥/٠ ± ٥/٠ ± ٣/٠ g 
 ١γ  o٥٠حداقل  ــ ــ
 ٢γ  o٥٢حداقل  ــ ــ

o٥ ± o٥ ± o٣  ٤٥γ 
 ١٤) / ٧٠٠٤-٣٢-٢داده برگ  (٣٠٨٦ ملي ايران به شماره  مطابق با استانداردd22Pكالهك 

 ولت ١٢ ١٢
 توان ٥١ ٥١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣
 توان ٦٢حداكثر  ٦٢حداكثر 

 شار نوري ١٠٩٥ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٨٢٥: شار نوري مرجع 

 
 اندازه گيري *B و A نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهات 4/1HBده برگ     همانطور كه در شكل دا       ٩/ 

نزديكترين يا دورترين از صفحه     (نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي            . مي شود
 .از محور رشته عبور مي كنند) مرجع

 . مي باشد*B نشان داده شده جهت ديد، جهت 4/1HBگ     همانطور كه در شكل داده بر١٠/ 
 *.كنترل شود) 4/4HBداده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي ١١/ 
تصوير خارجي  )  باال باشد  ١٠ مطابق با يادآوري     *وقتي كه جهت ديد   (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه              ١٢/ 

 .تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند
 . كنترل شوند**    ابعاد بايد با ابزار خاص١٣/ 
 . به صورت هم راستا با حباب نصب شودA4HB بايد تحت زاويه قائم و المپ 4HB    كالهك در المپ رشته اي ١٤/ 

 
 
جهات ديداري مشخص شده توسط سازنده هنگام       .   سازندگان مي توانند از ديگر مجموعه جهات ديداري استفاده نمايند          *

 .ل موقعيت و ابعاد المپ رشته اي بايد توسط آزمايشگاه آزمون كننده مورد استفاده قرار گيردكنتر
** - O – ring removed 



 

 HB4/4داده برگ  HB4A و HB4گروه های  

 الزامات تصویر پرده ای

 
 به  اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح نسبت                  

 .محور صفحه مرجع، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v u t s r q p  
٠/٣ ٩/٢ ٩/٠ ٤/٠ ٧/٠ d ٦/١ d ولت١٢ ٣/١  

 
 (d)ـ  قطر رشته 

 كنترل  B و   A نشان داده شده تنها در جهات           HB4/1ـ موقعيت رشته  همانطور كه در داده برگ            

 .مي شود

 .ده شده قرار گيردـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان دا

 و انتهاي   Bتعريف شده، بايد در حجم      ) ١٢يادآوري   (HB4/3ـ ابتداي رشته همانطور كه در داده برگ         

 . قرار گيردCرشته در حجم 

 . هيچگونه الزام ديگري از مركز رشته را شامل نمي گرددBـ حجم 

 محور مرجع

 صفحه مرجع

  میلیمتر نسبت به5/31

 صفحه مرجع



 

 T1/4W/1داده برگ  T1/4Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(عاد ضروری  شکل  ها تنها برای نشان دادن اب

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٦/٧ ٣/٨ ٠/٩ ٣/٨ ± ٣٥/٠  e 
 انحراف جانبي ١/   ٠/٧ ٣٥/٠حداكثر 

   o٥ ± o٧٠    o٨٥    o٧٠    o٥٥  β 
 )٧٠٠٤-٧٩-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره P11.5d كالهك

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٤/١ ٤/١
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٥٤/١حداكثر  ٥٤/١حداكثر 

 شار نوري ٨ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ولتاژ تقريبي  لومن تحت ٨: شار نوري مرجع 

 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                           ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 . عبور مي كندM    محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز دايره اي به قطر ٢/ 

 

 2/ور مرجع مح

ثر 
داک

ح
8/5 φ

 صفحه مرجع

 7/11حداکثر 

O20 



 

 
 H7/1 برگ داده H7گروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حداكثر نما و نقشه كلي المپ : ٢شكل    تعريف محور مرجع  : ٣شكل 

 
 برجستگي نگهدارنده حلقه    ٣ه دارنده ، كه         صفحه مرجع صفحه اي است كه توسط نقاط موجود بر روي سطوح نگ                ١/ 

 .كالهك روي آن مي نشيند، تعريف مي گردد

 نشان داده شده    ٣    محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از محل تالقي دو صفحه عمود، همانطور كه در شكل                        ٢/ 
 .عبور مي نمايد

 .    حباب بايد بي رنگ يا زرد انتخابي باشد٣/ 

اما به منظور توسعه    . هيچ گونه محدوديتي در رابطه با قطر واقعي بكار نمي رود          : ايي در مورد قطر رشته          يادآوري ه    ٤/ 
 ميليمتر براي المپهاي    ٧/١=d ولت و حداكثر     ١٢ ميليمتر براي المپهاي رشته اي      ٣/١.  استفاده گردد  dدر آينده بايد حداكثر     

 . ولت ٢٤رشته اي 

 .و المپ رشته اي توليدي بايد يكسان باشد) مرجع( المپ رشته اي استاندارد براي سازنده يكسان ،  قطر طراحي

.  نشان داده شده نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد          ٢    اندازه حباب المپ و نگه دارنده همانطور كه در شكل               ٥/ 
 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد

 محور مرجع

1/
26 φ 

 1/صفحه مرجع 

0/
20 φ 

 محور مرجع

 صفحه مرجع

 Aنمای  Cنمای 

/4 /3 

 محور مرجع

13 

o55 o55 

o50 
5/3 

0/25 

0/44 

0/
15 φ 

 نقشه اصلي : ١شكل 



 

 H7/2داده برگ  H7گروه   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧ /٦/ناحيه بدون اعوجاج و فوقاني سياه   : ٤       شكل  ٨/ناحيه بدون فلز  : ٥شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 ميزان انحراف مجاز محور رشته : ٦شكل      فاصله از مركز حباب  : ٧شكل 

 )تنها براي المپهاي رشته اي استاندارد   (

 
 
١اين الزام در محدوده زواياي .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد٢γ و ١γواياي     حباب شيشه اي بايد در محدوده ز     ٦/ 
γ ٢ وγبراي تمام محيط حباب بكار مي رود . 

 گسترش يافته و بايد حداقل تا بخش استوانه اي حباب بر روي تمامي محيط               ٣γ    پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه            ٧/ 
 .فوقاني محيط ادامه يابد

داخلي المپ بايد به گونه اي باشد كه تصاوير نوري پارازيت و بازتاب هاي آنها تنها در باالي رشته قرار                         طراحي       ٨/ 
 ). نشان داده شده استH7/1 شكل يك ، داده برگ Aهمانطور كه در نماي (گرفته و از جهت افقي ديده شوند 

 .شان داده شده در ناحيه هاشور زده قرار گيرد ن٥هيچ قسمت فلزي به غير از تاب هاي رشته نبايد همانطور كه در شكل 

 

 

 اولین تاب رشته

1h 

 صفحه مرجع

 محور مرجع
 Bنمای  Aنمای 

0/3 

 محور حباب

o50 

o55 

2h 

 نقشه اصلي : ١شكل 

 محور رشته

0/25 

2 1 

3 

 محور مرجع محور رشته

 محور مرجع صفحه مرجع

 Aنمای 



 

 H7/3داده برگ  H7گروه   

 
 المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ٢٤ V ١٢ 
 ابعاد به ميليمتر

٩/ ٠/٢٥                  ١٠             / ٠/٢٥±١/٠ e 
٩/ ١/٤        ١٠/ ٩/٤        ١٠/ ١/٤±١/٠ f                   

u.c  ١٢/ ٥/٠حداقل g 
١ ١١/    ٠                    ١٠              / ٠±١٠/٠h 

٢ ١١/    ٠                    ١٠              / ٠±١٥/٠h 

 ١γ  ٤٠ oحداقل  ٤٠ oحداقل 

 ٢γ  ٥٠ oحداقل  ٥٠ oحداقل 

 ٣γ  ٣٠ oحداقل  ٣٠ oحداقل 

 )٧٠٠٤-٥-٥داده برگ  (٣٠٨٦ارد ملي ايران به شماره  مطابق با استاندPX26dكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٥٥ ٧٠ ٥٥

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٠/٢٨ ٢/١٣
 توان ٥٨حداكثر  ٧٥حداكثر  ٥٨حداكثر 

 شار نوري ١٥٠٠±١٠% ١٧٥٠±١٠% 
 مقادير واقعي

  ولت١٢حت ولتاژ تقريبي  لومن ت١١٠٠: شار نوري مرجع 

 
 نشان داده   7/1Hوقتي كه جهت ديد همانطور كه در شكل يك داده برگ             (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه             ٩/ 

براي رشته هاي مضاعف پيچ      (تصوير خارجي تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند                )  باشد Aشده جهت    
 .)دستورالعمل هاي خاص مدنظر مي باشد

 ).7/4Hداده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه هاي كنترل شود ١٠/ 

 A نشان داده شد، با توجه به محور مرجع و تنها در نماي 7/1H    انحراف رشته همانطور كه در شكل يك داده برگ١١/ 
نزديكترين يا  (انتهايي  نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي            .  اندازه گيري مي شود  Bو  

 .از محور رشته عبور مي كنند) دورترين از صفحه مرجع

    انحراف رشته نسبت به محور حباب در دو صفحه موازي محور مرجع يعني مكاني كه تصوير خارجي تاب هاي                         ١٢/ 
 .داز محور رشته عبور مي كند، اندازه گيري مي شو) نزديكترين و دورترين از صفحه مرجع(انتهايي 

 
 



 

 H7/4داده برگ  H7گروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح نسبت به                     

 .محور صفحه مرجع، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٥٠/٠ ٢/٠ ٦/٤ ٠/٤+d ٣٠/٠+d V ١٢ 

٠٠/١ ٢٥/٠ ٩/٥ ٤/٤+d ٦٠/٠+d V ١٢ 

 
 (d)ـ  قطر رشته 

 . كنترل مي شودB و A نشان داده شده تنها در جهات H7/4ـ موقعيت رشته  همانطور كه در داده برگ 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 و  ١Z شده، بايد ميان خطوط       تعريف) ٩يادآوري   (H7/1ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ           

ZZ ٣ و همچنينZ ٤ وZقرار گيرند . 

 

 میلیمتر نسبت به0/25
 صفحه مرجع

 محور مرجع

4Z           3Z 

2Z                       1Z 

1b 
2b 

2c 

1c 

1a 2a 



 

 H27W/1داده برگ  H27W/2 و H27W/1گروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كالهك كه به صورت مورب در نماي زيرين          *ا توجه به قسمت چفت شونده         صفحه مرجع صفحه اي است كه ب          ١/ 

 .قرار گرفته است، تعريف مي شود

 . ميليمتر عبور مي كند١٠/١٣    محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز كالهك به قطر ٢/ 

ي كه مركز آن روي محور مرجع قرار دارد،             حباب شيشه اي و نگه دارنده هاي آن نبايد بزرگتر از اندازه استوانه نظر                ٣/ 

 .باشد

 . را بپوشاند١γ    پوشش تيره بايد تمام سطح فوقاني حباب شامل قسمت استوانه اي حباب تا محل تالقي با زاويه ٤/ 

 
* - Flange of the cap 

 

 1/صفحه مرجع 

 2/محور مرجع 

 1/صفحه مرجع 

1 2 

 2 1 2/محور مرجع 

/3 

/4 

ثر 
داک

ح
0/

13 φ

/3 

/4 

ثر 
داک

ح
0/

13 φ

 5/44حداکثر 

 5/44حداکثر 

 H27W/1گروه 

 H27W/2گروه 



 

 H27W/2داده برگ  H27W/2 و H27W/1گروه های  

 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعيت و ابعاد رشته

 ) شامل تمام المپ هاي رشته اي مي گرددfابعاد (

 ). تنها شامل المپهاي رشته اي استاندارد مي گرددK و ٤h ، ٣h ، ٢h ، ١hابعاد (
 ابعاد به ميليمتر المپ هاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

٧٥/٣١                      ٦          / ٧٥/٣١±٢٥/٠  e 
                   f ٨/ ٨/٤حداكثر  ٢/٤±٢٠/٠
٠                          ٦          / ٠/٠±٢٥/٠  k 
١ ٧/ ٠                          ٦          / ٠/٠±٢٥/٠h ، ٢ h ، ٣ h ، ٤ h 

 ١γ ٥/ ٣٨ oنامي  ٣٨ oنامي 
 ٢γ ٥/ ٤٤ oنامي  ٤٤ oنامي 

 )٧٠٠٤-١٠٧-٣داده برگ  (٣٠٨٦ به شماره  مطابق با استاندارد ملي ايرانPG13 : H27W/1كالهك 
         PGJ13 : H27W/1 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ١٢
 توان ٢٧ ٢٧

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ٣١حداكثر  ٣١حداكثر 
 شار نوري ٤٧٧±١٥% 

 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٤٧٧: شار نوري مرجع 
 اين الزام در محدوده زواياي    .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد      ٢γ و   ١γ    حباب شيشه اي بايد در محدوده زواياي           ٥/ 

١γ ٢ وγبراي تمام محيط پيرامون حباب بكار مي رود . 

 ).W27H/3داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل  شود ٦/ 

تاندارد، نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي                 براي المپ هاي رشته اي اس       ٧/ 
 .از محور رشته عبور مي كند

    دو انتهاي رشته به ترتيب از تالقي بخش بيروني اولين و آخرين تاب انتشار نور با صفحه اي به موازات صفحه                             ٨/ 
 .گردد ميليمتري آن تعريف و تعيين مي ٧٥/٣١مرجع در 

 محور رشته

 محور رشته

 محور صفحه

  تا75/31

 صفحه مرجع

3h 

4h 2 ؛h 

1h 

 Aنمای      Bنمای 



 

 H27W/3داده برگ  H27W/2 و H27W/1گروه های  

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g k c a مرجع 

٠/١ ٥/٠ ٤/٢+d ٢/١+d ابعاد 

 
 

 )d(ـ قطر رشته 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 . قرار گيردkـ مركز رشته بايد در محدوده ابعاد 

 رجعمحور م
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 P27W/1داده برگ  P27Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ هاي رشته اي توليدي مپ رشته اي استانداردال

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٩/٢٧  ٣/  ٩/٢٧ ± ٣/٠   E 

٩/٩ ٩/٩ + ٠/-٢    f                   

 انحراف جانبي  ٢/   ٣/ ٠/٠ ± ٤/٠

   o٥ ± o٣/ ٩٠   o١٠٥    o٣/ ٩٠   o٧٥  β 
 )٧٠٠٤-١٠٤-١داده برگ  (٣٠٨٦د ملي ايران به شماره  مطابق با استاندار16d×W2.5كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٢٧ ٢٧
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ١/٣٢حداكثر  ١/٣٢حداكثر 

 شار نوري ٤٧٥ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٤٧٥: شار نور مرجع 

 
 .    محور مرجع محوري است كه با توجه به كليدهاي مرجع تعريف شده و عمود بر صفحه مرجع مي باشد١/ 

    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                           ٢/ 
 .دآنها داراي محوري است كه از ميان كليدهاي مرجع عبور مي نماي

 ).W27P/2داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

 صفحه مرجع

 44حداکثر 

 کلید مرجع



 

 P27W/2داده برگ  P27Wگروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

صفحه اي كه از مراكز     )  درجه ±١٥ر محدوده   د(محور و صفحه مرجع و دارا بودن محوري عمود بر              

 .كليدها و محور مرجع مي گذرد، تعيين مي نمايد

 نمای جانبی       نمای جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٩/١١ ٠/١

 
 الزامات و رویه های آزمون

و داراي يك درجه قابل      المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده               -١

. تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار مي گيرد                  

سپس نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير                     

 محور مرجع

9/
27

 به 
بت

 نس
 

 

جع
 مر

حه
صف

 



 

ه بايد درمحدوده رواداري جابجايي هاي زاويه،      نماي انتهايي رشت  . روي آن تابانده خواهدشد، ديده شود      

 .بدست آيد

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ              :  نماي جانبي    -٢

 aتصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول           . كه در منتهي اليه قسمت فوقاني ديده مي شود       

 .ر موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد كه مركز آن بbو عرض 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              :  نماي جلو    -٣

 .كه در راستاي قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

ز آن بر موقعيت     كه مرك  h و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول              -١-٣

 .نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددk مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣



 

 
 PY27/7W/1داده برگ  PY27/7Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حداقل نامي حداكثر پ رشته اي استانداردالم المپ هاي رشته اي توليدي
 ابعاد به ميليمتر

٩/٢٧  ٣/  ٩/٢٧ ± ٣/٠   E 
٩/٩ ٩/٩ + ٠/-٢    F 
 انحراف جانبي  ٢/   ٣/ ٠/٠ ± ٤/٠
٤/  ١/٥  ٣/  ١/٥ ± ٥/٠ X 
٤/  ٠/٠  ٣/  ٠/٠ ± ٥/٠ Y 
   o٥ ± o٣/ ٩٠   o١٠٥    o٣/ ٩٠   o٧٥  β 

 )٧٠٠٤-A١٠٤-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 16q×WX2.5كالهك 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢
 توان ٢٧ ٧ ٢٧ ٧

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ١/٣٢حداكثر  ٥/٨حداكثر  ١/٣٢حداكثر  ٥/٨حداكثر 

 شار نوري ٢٨٠ ± ١٥%  ١٥ ± ١٥%  
 مقادير عيني

 
  لومن٣٦ و ٤٧٥: سفيد 

  لومن٢١ و ٢٨٠: كهربايي 
 ٥/١٣شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي        

 ولت
 
 .    محور مرجع محوري است كه با توجه به كليدهاي مرجع تعريف شده و عمود بر صفحه مرجع مي باشد١/ 
 دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع            از) توان باال (    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته اصلي           ٢/ 

 .بوده و يكي از آنها داراي محوري است كه از ميان كليدهاي مرجع مي گذرد
 ).W27/7P/2 و3داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 
 /٤    x و y مي باشد) توان باال(به محور رشته اصلي نسبت ) توان پايين( نشان دهنده ميزان انحراف محور رشته فرعي. 
 ). مراجعه كنيد٦همچنين به يادآوري (    نور منتشره از المپهاي رشته اي توليدي بايد كهربايي باشد ٥/ 
 .    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد كهربايي يا سفيد باشد٦/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

 کلید مرجع

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 
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 P27/7W/1داده برگ  P27/7Wگروه   

 یر پرده ایالزامات تصو

 
 :اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل موارد زير تعيين مي نمايد 

در (از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به محور مرجع و دارا بودن محوري عمودبر               ) توان باال (الف ـ كنترل رشته اصلي      

 .ي گذردصفحه اي از مراكز كليدها و محور مرجع م)  درجه±١٥محدوده 

 ).وات باال(از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به رشته اصلي ) توان پايين(ب ـ كنترل رشته فرعي 

 
 الزامات و رویه های آزمون

 المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل تنظيم يا                              -١

سپس نگهدارنده به گونه اي    . دوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار مي گيرد      ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با مح      

نماي . مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير روي آن تابانده خواهدشد، ديده شود                       
 .انتهايي رشته بايد درمحدوده رواداري جابجايي هاي زاويه، بدست آيد

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي، كليد مرجع در سمت راست و                 : ي   نماي جانب  -٢

 .رشته اصلي المپ كه در منتهي اليه فوقاني ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت نظري رشته         b و عرض    a تصوير رشته اصلي بايد كامالً درمحدوده يك مستطيل به طول              -١-٢

 .ر گيردمنطبق است، قرا

 باالي  u داراي مركزي به فاصله       d و طول    c تصوير رشته فرعي بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به عرض                -٢-٢
 .موقعيت نظري مركز رشته اصلي قرار گيرد

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي كه در راستاي                   :  نماي جلو    -٣

 .ت به محور رشته ديده مي شودقائم نسب

 كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته          h و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول             -١-٣

 .منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددk مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣

 براي المپهاي رشته اي استاندارد   (يليمتر از محور مرجع منحرف گردد         م ±٢ مركز محور رشته فرعي نبايد بيش از          -٣-٣

 ) ميليمتر±٤/٠



 

 P27/7W/3داده برگ  P27/7Wگروه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u d c b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٨/٤ ١/٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٩/١١ ٠/١

 محور مرجع

 رشته توان پایین
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 محور مرجع

 رشته توان باال
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 نمای جانبی

 نمای جلو



 

 WY5W/1داده برگ  WY5Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(ا برای نشان دادن ابعاد ضروری  شکل  ها تنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣/المپ رشته اي استاندارد    المپ هاي رشته اي توليدي

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٢/١١ ٧/١٢ ٢/١٤ ٧/١٢ ± ٣/٠  e 
 انحراف جانبي  ١/   ٥/١ ٥/٠حداكثر 

   o٥ ± o٠ o١٥+    o٠ o١٥-  β 
 )٧٠٠٤-٩١-٣داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 9.5d×W2.1كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ٦ ١٢ ٢٤ ١٢

 توان ٥ ٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٧٥/٦ ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 توان ٥/٥حداكثر  ٧/٧حداكثر  ٥/٥حداكثر 

 شار نوري ٣٠ ± ٢٠%  
 قعيمقادير وا

  لومن٥: حباب شفاف 
  لومن٣٠: حباب كهربايي  

 ٥/١٣شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي        
 ولت

 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                           ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 ). مراجعه كنيد٣همچنين به يادآوري (حباب المپهاي رشته اي توليد عادي بايد كهربايي باشد     ٢/ 

براي المپهاي رشته اي كهربايي استاندارد، تغيير در        .     حباب المپهاي رشته اي استاندارد بايد كهربايي يا شفاف باشد              ٣/ 
هاي نورسنجي وسايل عالمت دهنده نوري گردد،        دماي حباب نبايد بر شار نوري كه ممكن است موجب كاهش اندازه              

 .عالوه بر اين رنگ بايد در بخش پايين تر ناحيه رواداري باشد. تأثير بگذارد

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
29/

10  φ 

 صفحه مرجع

 8/26حداکثر 

 7/20حداکثر 
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 H21W/1داده برگ  H21Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تانداردالمپ رشته اي اس المپ هاي رشته اي توليدي

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٠/٢٠  ١/  ٠/٢٠ ± ٢٥/٠   e 
٨/٣ ٨/٣ + ٠/-١   V ١٢ 

 ٥/٤   V ٢٤ f 

 انحراف جانبي  ٢/   ١/ ٠/٠ ± ١٥/٠         ٣       /
o ٥ o±٩٠ o ٥/٩٧ o ٩٠ o ٥/٨٢  β 

 ١γ و ٢γ ٤/ ٤٥ o   ٤٥ oحداقل 
 )٧٠٠٤-٩-١داده برگ  (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره BAY9sكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٢١ ٢١ ٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣
 توان ٢٥/٢٦حداكثر  ٤/٢٩حداكثر  ٢٥/٢٦حداكثر 

 شار نوري ٦٠٠ ± ١٢%  ٦٠٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن در ولتاژ تقريبي ٦٠٠: شار نوري مرجع 

 
 ).W21H/2داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ١/ 

    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته ازدوصفحه عمود متقابل ، كه هر دوصفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از آنها                        ٢/ 
 . مي باشدX-Xداراي محور 

  و در موقعيت بيان شده در بند يك رويه آزمون داده برگ             X-X    انحراف جانبي با توجه به صفحه عمود بر محور               ٣/ 

H21W/2اندازه گيري مي شود . 

 هيچگونه نواحي اعوجاج نوري داشته باشد       ٢γ و   ١γ    حباب نبايد در ناحيه ميان پايه هاي نگهدارنده خارجي زواياي              ٤/ 
 . درصد قطر واقعي حباب داشته باشد٥٠بايد شعاعي كمتر از و انحناء حباب ن

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
25/9  φ 

 صفحه مرجع

 0/33حداکثر 

    2          1 



 

 H21W/2داده برگ  H21Wگروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

صفحه اي كه از ميان خط     )  درجه ±٥/٧در محدوده   (محور و صفحه مرجع و دارا بودن محوري عمود بر            

 .مركزي پين مرجع و محور مرجع مي گذرد، تعيين مي نمايد

 نمای جانبی    نمای جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a مرجع 

٢/١ ٥٠/٠+f ٠/١+d ٠/١+d ابعاد 

d = ابعاد رشته واقعي 

f = طول رشته واقعي 
 

 الزامات و رویه های آزمون

ارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل               المپ رشته اي در يك نگهد     -١

. تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار مي گيرد                  

سپس نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير                     

 محور مرجع

0/
20

ت به
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ه م
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ص

جع
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نماي انتهايي رشته بايد درمحدوده رواداري جابجايي هاي زاويه،        . تابانده خواهدشد، ديده شود   روي آن   

 .بدست آيد

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ              :  نماي جانبي    -٢

 aوده يك مستطيل به طول      تصوير رشته بايد كامالً در محد     . كه در منتهي اليه قسمت فوقاني ديده مي شود       

 . كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيردbو عرض 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              :  نماي جلو    -٣

 .كه در راستاي قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت       b و عرض    aدر محدوده يك مستطيل به طول         تصوير رشته بايد كامالً       -١-٣

 .نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددk  مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣

 



 

 
 W21W/1داده برگ  W21Wگروه   

 . ای ارائه شده اندالمپ رشته) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٠/٢٩     ٢/  ٠/٢٩ ± ٣/٠   e 

٥/٧ ٥/٧ + ٢/٠    f 

 انحراف جانبي  ١/   ٢/ ٥/٠حداكثر 
o ٥ o±٢  / ٠    o ١٥+ o ٢  / ٠     o ١٥-  β 

 )٧٠٠٤-١٠٥-٢داده برگ  (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 16d×W3هك كال

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٢١ ٢١
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٥/٢٦حداكثر  ٥/٢٦حداكثر 

 شار نوري ٤٦٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ در ولتاژ تقريبي  لومن٤٦٠: شار نوري مرجع 

 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                            ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 ).W21Wً/2داده برگ (    بايد بوسيله سيستم جعبه اي كنترل گردد ٢/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

20  φ 

 صفحه مرجع

 5/4حداکثر  43حداکثر 

 برجستگی مرجع



 

 W21W/2داده برگ  W21Wگروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

صفحه اي كه از ميان محور     )  درجه ±١٥در محدوده   (محور و صفحه مرجع و دارا بودن محوري عمود بر           

X-Xو محور مرجع مي گذرد، تعيين مي نمايد . 

  نمای جانبی     جلو     نمای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٥/٩ ٠/١
 

 الزامات و رویه های آزمون

 المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل                    -١

اويه است، قرار مي گيرد    تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي ز              

سپس نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي                 ).  درجه ±١٥يعني  (

نماي انتهايي رشته بايد درمحدوده رواداري       . پرده اي كه تصوير روي آن تابانده خواهد شد، ديده شود           

 ). درجه±١٥(جابجايي هاي زاويه، بدست آيد 

 محور مرجع

0/
29

ت به
نسب

   
 

جع
 مر

حه
صف

 



 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ              : نبي   نماي جا  -٢

 aتصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول           . كه در منتهي اليه قسمت فوقاني ديده مي شود       

 . كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيردbو عرض 

پ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              الم:  نماي جلو    -٣

 .كه در راستاي قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت       h و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول              -١-٣

 .نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددkرشته نبايد بيشتر از مسافت   مركز -٢-٣



 

 
 W21/5W/1داده برگ  W21/5Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٠/٢٥  ١/  ٠/٢٥ ± ٣/٠   e 
٥/٧ ٥/٧ + ٠/-٢    f 

 انحراف جانبي  ٢/   ١/ ٣/٠حداكثر 

٣/  ٨/٢  ١/  ٨/٢ ± ٣/٠ x 
٣/  ٠/٠  ١/  ٠/٠ ± ٣/٠ y 

   o٥ ± o١/ ٠   o١٥+    o١/ ٠   o١٥-  β 
 )٧٠٠٤-١٠٦-٢داده برگ ( ٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 16q×W3كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٢١ ٥ ٢١ ٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٥/٢٦حداكثر  ٦/٦حداكثر  ٥/٢٦حداكثر  ٦/٦حداكثر 

 شار نوري ٤٤٠ ± ١٥%  ٣٥ ± ٢٠%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣قريبي  لومن تحت ولتاژ ت٣٥ و ٤٤٠: شار نوري مرجع 

 
 ).W21/5W/2 و 3داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ١/ 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                           ٢/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 
 /٣    x و yحور رشته فرعي نسبت به محور رشته اصلي مي باشد نشان دهنده ميزان انحراف م. 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

20  φ 

 صفحه مرجع

 5/8حداکثر  39حداکثر 

 برجستگی مرجع

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 



 

 W21/5W/2داده برگ  W21/5Wگروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
 :اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل موارد زير تعيين مي نمايد 

در محدوده  (ا بودن محوري عمودبر     الف ـ كنترل رشته اصلي از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به محور مرجع و دار                 

 . و محور مرجع مي گذردX-Xصفحه اي كه از ميان محور )  درجه±١٥

 .ب ـ كنترل رشته فرعي  از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به رشته اصلي

 
 الزامات و رویه های آزمون

ي يك درجه قابل تنظيم يا         المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و دارا                     -١

سپس نگهدارنده به گونه اي    . ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار  گيرد               

نماي . مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير روي آن تابانده خواهدشد، ديده مي شود                    

 ). درجه±١٥(د درمحدوده رواداري جابجايي هاي زاويه، بدست آيد انتهايي رشته باي

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته اصلي المپ كه در                     :  نماي جانبي    -٢
 .منتهي اليه فوقاني ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت نظري رشته         b  و عرض  a تصوير رشته اصلي بايد كامالً درمحدوده يك مستطيل به طول              -١-٢

 .منطبق است، قرار گيرد

 باالي  u داراي مركزي به فاصله       d و طول    c تصوير رشته فرعي بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به عرض                -٢-٢

 .موقعيت نظري مركز رشته اصلي قرار  گيرد

ر مرجع عمودي و المپ رشته اي كه در راستاي          المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محو         :  نماي جلو    -٣
 .قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته          h و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول             -١-٣

 .منطبق است، قرار گيرد

 .منحرف گردد از محور مرجع k مركز رشته اصلي نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣

 براي المپهاي رشته اي استاندارد   ( ميليمتر از محور مرجع منحرف گردد         ±٢ مركز محور رشته فرعي نبايد بيش از          -٣-٣

 ) ميليمتر±٤/٠

 



 

 W21/5W/3داده برگ  W21/5Wگروه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u d c b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٨/٤ ٨/٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٥/٩ ٠/١

 محور مرجع

 رشته توان پایین

0/
25

 به 
بت

 نس
متر

میلی
 

 

جع
 مر

حه
صف

 

 محور مرجع

 وان باالرشته ت

0/
25

 به 
بت

 نس
جع

 مر
حه

صف
 

 نمای جانبی

 نمای جلو



 

 W2/3W/1داده برگ  W2/3Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٣/١٠ ٨/١٠ ٣/١١ ٨/١٠ ± ٣/٠  e 

 انحراف جانبي  ١/   ٠/١ ٥/٠حداكثر 
o ٥ o±٠ o ١٥+ o ٠ o ١٥-  β 

 )٧٠٠٤-٩٤-٢داده برگ  (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 4.6d×W2كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٣/٢ ٣/٢
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٥/٢حداكثر  ٥/٢حداكثر 

 شار نوري ٦/١٨ ± ٢٠%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٦/١٨: شار نوري مرجع 

 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                            ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 محور مرجع

کثر
حدا

5  φ 

 صفحه مرجع

 20حداکثر 

 5/14حداکثر 



 

 
 H8/1داده برگ  H8A و H8گروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقشه اصلي : ١شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣/حداكثر نما و نقشه كلي المپ    : ٢شكل 
 
نده كالهك كه به صورت مورب در نماي زيرين قرار              صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به قسمت چفت شو              ١/ 

 .گرفته است، تعريف مي شود

 . ميليمتر عبور مي كند١٩    محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز كالهك به قطر ٢/ 

. ششي باشد  نشان داده شده نبايد بزرگتر از حباب پو        ٢    اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده ها همانطور كه در شكل               ٣/ 
 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد

 .    حباب بايد بي رنگ يا زرد باشد٤/ 

 :    يادآوري هايي در مورد قطر رشته ٥/ 

 . باشدd=mm٢/١ امابه منظور توسعه درآينده، هدف  بايد داشتن حداكثر.ـ هيچگونه محدوديتي دررابطه با قطرواقعي بكار نمي رود

 .والمپ رشته اي توليدي بايد يكسان باشد) اتالون( يكسان، قطر طراحي المپ رشته اي استاندارد ـ براي سازنده

 محور مرجع
0/

25  φ 

/4/         5 

1/صفحه مرجع    

 صفحه مرجع 

 محور مرجع

0/
19  φ 

0/44 

0/25 
4 

o50 



 

 H8/2داده برگ  H8A و H8گروه  های  

 
 
 
 
 
 
 

 ٧/ناحيه بدون اعوجاج و فوقاني سياه  : ٣    شكل   ٨/ناحيه بدون فلز  : ٤    شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩/ميزان انحراف مجاز محور رشته  : ٥شكل       ١٠/ركز حباب فاصله از م : ٦شكل 

 )تنها براي المپهاي رشته اي استاندارد   (

١اين الزام در محدوده زواياي .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد٢γ و ١γ    حباب شيشه اي بايد در محدوده زواياي      ٦/ 
γ ٢ وγبراي تمام محيط حباب بكار مي رود . 

 گسترش يافته و بايد حداقل تا بخش استوانه اي حباب بر روي تمامي محيط               ٣γشش تيره بايد حداقل تا زاويه           پو    ٧/ 
 .فوقاني حباب ادامه يابد

    طراحي داخلي المپ بايد به گونه اي باشد كه تصاوير نوري پارازيت و بازتابهاي آنها تنها در باالي رشته قرار گرفته                         ٨/ 
 ). نشان داده شده استH8/1 شكل يك ، داده برگ Aهمانطور كه در نماي (وند و از جهت افقي ديده ش

 . نشان داده شده در ناحيه هاشور زده قرار گيرد٤هيچ قسمت فلزي به غير از تاب هاي رشته نبايد همانطور كه در شكل 

به محور مرجع و تنها در نماي        نشان داده شده، با توجه       8/1H    انحراف رشته  همانطور كه در شكل يك ، داده برگ               ٩/ 
A   و B  نزديكترين (نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي             .  اندازه گيري مي شود

 .از محور رشته عبور مي كنند) يا دورترين از صفحه مرجع

ني مكاني كه تصوير خارجي تاب هاي          انحراف رشته نسبت به محور حباب در دو صفحه موازي محور مرجع يع                  ١٠/ 
 .از محور رشته عبور مي كند، اندازه گيري مي شود) نزديكترين و دورترين از صفحه مرجع(انتهايي 

 اولین تاب رشته

1h 

 صفحه مرجع

 محور مرجع

 Bنمای  Aنمای 
0/3 

 محور حباب

2h 
 محور رشته

0/25 

2 1 

3 

 محور مرجع محور رشته

 حه مرجعصف
 محور مرجع

 Aنمای 

o50 

3 



 

 H8/3داده برگ  H8A و H8گروه های  

 

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ١٢ 
 ابعاد به ميليمتر    

١١/ ٠/٢٥              ١٢         / ٠/٢٥± ١/٠  e 

١١/ ٧/٣               ١٢         / ٧/٣± ١/٠  f 

u.c  ٥/٠حداقل   g 

١   ٠                ١٢         / ٠± ١/٠h 

٢   ٠                ١٢         / ٠± ١٥/٠h 

 ١γ   ٥٠ oحداقل  ٥٠ oحداقل 

 ٢γ   ٤٠ oحداقل  ٤٠ oحداقل 

 ٣γ   ٣٠ oحداقل  ٣٠ oحداقل 

 )٧٠٠٤-١١٠-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره H8 : PGJ 19-1كالهك 

        PGJX 19-1 : H8A   
 ولت ١٢ ١٢

 توان ٣٥ ٣٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٤٣حداكثر  ٤٣حداكثر 

 شار نوري ٨٠٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٦٠٠:  مرجع شار نوري

 
 نشان داده   8/1Hوقتي كه جهت ديد همانطور كه در شكل يك داده برگ            (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه            ١١/ 

 .تصوير خارجي تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند)  باشدAشده، جهت 

 ).8/4Hداده برگ ( گردد     بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل١٢/ 

 
 



 

 H8/4داده برگ  H8A و H8گروه های  

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٧٠/٠ ٢٥/٠ ٦/٤ ٥/٣+d ٥٠/٠+d ولت١٢  

 
 )d(ـ قطر رشته 

 كنترل  B و   A نشان داده شده تنها در جهات        H8/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در شكل يك داده برگ           

 .مي شود

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

  و ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط      ) ١١ي  يادآور (H8/3ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ           

٢Z ٣ و همچنينZ ٤ وZقرار گيرند . 

 میلیمتر نسبت به0/25
 صفحه مرجع

 محور مرجع

4Z           3Z 

2Z                            1Z 

1b 

2b 

2c 

1c 

1a 

2a 



 

 
 W16W/1داده برگ  W16Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 
 حداقل نامي حداكثر

  ميليمترابعاد به

٣/١٨ ٦/٢٠ ٩/٢٢ ٦/٢٠ ± ٣/٠  e 

 انحراف جانبي  ١/   ٠/١ ٥/٠حداكثر 
o ٥ o±٠ o ١٥+ o ٠ o ١٥-  β 

 )٧٠٠٤-٩١-٣داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 9.5d×W2.1كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ١٦ ١٦
 سميمقادير ا

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٣٥/٢١حداكثر  ٣٥/٢١حداكثر 

 شار نوري ٣١٠ ± ٢٠%  
 مقادير واقعي

  ولت٥/١٣ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٣١٠: شار نوري مرجع 

 
ع بوده و يكي از         حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرج                      ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
7/

15  φ 

 صفحه مرجع

 1/38حداکثر 

 32حداکثر 

 1/7حداقل 



 

 
 HIR1/1داده برگ  HIR1گروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ه بر روي فالنج كالهك تعريف مي شود    صفحه مرجع صفحه اي است كه بوسيله سه برجستگي نگه دارند١/ 

 .    محور مرجع، عمود بر صفحه مرجع بوده و با قطر مرجع كالهك هم مركز مي باشد٢/ 

حباب پوششي با محور    .     اندازه حباب شيشه اي و نگه دارنده هاي آن نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد                     ٣/ 

 .مرجع هم مركز مي باشد

 . كليد اجباري است    وجود جاي٤/ 

 . نگهدارنده تماس برقرار نمايدC    رشته بايد حول نگهدارنده اندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با صفحه ٥/ 

اين الزام براي   .  از لحاط نوري بدون اعوجاج باشد      ٢γ و   ١γ    محيط اطراف حباب شيشه اي بايد در محدوده محوري             ٦/ 

 . قرار دارد بكار مي رود٢γ و ١γمحدوده محوري زواياي تمام محيط اطراف حباب كه در 

 
 

 2/محور مرجع 

کثر
حدا

 8/
19  φ 

  1/صفحه مرجع 

 0/65حداکثر 
 /4 

 قطر مرجع
 C/ 5صفحه 

 3/  خار مرجع

0/6 
 Aنمای 

 محور مرجع
0/29 

 محور حباب

/6 

2h 2      1 

 Bنمای 

 صفحه مرجع

1h 



 

 HIR1/2داده برگ  HIR/1گروه   

 

 رواداري

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 ١١/ابعاد به ميليمتر         

٨  /١٠/ ٢٩ ٩/ ± ١٦/٠ e 

٨  /١٠/ ١/٥ ٩/ ± ١٦/٠ f 

٨      / ٠ +٧/٠ /-٠/٠ +٤/٠ /-٠/٠ g 

/١  ٠ ٩/ ± ١٥/٠       ٧h ٢ وh 

 d  ٦/١حداكثر   

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 ٢γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 )٧٠٠٤-٣١-٢داده برگ  (٣٠٨٦  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PX20dكالهك 

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٦٥ ٦٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٧٣حداكثر  ٧٣حداكثر 

 شار نوري ٢٥٠٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١٨٤٠: شار نوري مرجع 

 
 B و   A نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهات                   1/1HIR    همانطور كه در شكل داده برگ               ٧/ 

نزديكترين يا  ( خارجي تاب هاي انتهايي       نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير           . اندازه گيري مي شود 
 .از محور رشته عبور مي كند) دورترين از صفحه مرجع

 . مي باشدB نشان داده شده جهت ديد، جهت 1/1HIR    همانطور كه در شكل داده برگ ٨/ 

 .كنترل شود) 1/3HIRداده برگ (    بايدتوسط سيستم جعبه اي ٩/ 

تصوير خارجي  )  باال مي باشد  ٨وقتي كه جهت ديد مطابق با يادآوري         (ز نقاطي كه        دو انتهاي رشته عبارتست ا         ١٠/ 
 .تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند

 . كنترل شوند*    ابعاد بايد با ابزار خاص١١/ 

* - O-ring mounted 



 

 HIR1/3داده برگ  HIR1گروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
شته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به              اين آزمون انطباق المپ ر    

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٨/٠ ٣٥/٠ ١/٦ ٢/٥+d ٤/٠+d V ١٢ 

 
 )d(ـ قطر رشته 

 B و   Aداده شده تنها در جهات       نشان   HIR1/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در شكل يك داده برگ            

 .كنترل مي شود

 ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط      ) ١٠يادآوري   (HIR1/2ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ          

 . قرار گيرند٤Z و ٣Z و همچنين ٢Zو 

 
 

 میلیمتر نسبت به0/29
 صفحه مرجع

 محور مرجع

3Z 

2b 

1a 2a 

4Z 1Z 2Z 

1b 

2c 

1c 

4َZ 3َZ 



 

 PY27/7W/1داده برگ  PY27/7Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) متربرحسب میلی( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 حداقل نامي حداكثر 
 ابعاد به ميليمتر

٩/٢٧  ٣/  ٩/٢٧ ± ٣/٠   e 
٩/٩ ٩/٩ + ٠/-٢    f 
 انحراف جانبي  ٢/   ٣/ ٠/٠ ± ٤/٠

٤/  ١/٥  ٣/  ١/٥ ± ٥/٠ x 
٤/  ٠/٠  ٣/  ٠/٠ ± ٥/٠ Y 
   o٥ ± o٣/ ٩٠   o١٠٥    o٣/ ٩٠   o٧٥  β 

 )٧٠٠٤-A١٠٤-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 16q×W2.5كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ١٢

 توان ٢٧ ٧ ٢٧ ٧
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ١/٣٢حداكثر  ٥/٨حداكثر  ١/٣٢حداكثر  ٥/٨حداكثر 

 شار نوري ٢٨٠ ± ١٥%  ٢١ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  لومن٣٦ و ٤٧٥: حباب شفاف 
  لومن٢١ و ٢٨٠: حباب كهربايي  

تحت ولتاژ تقريبي   : شار نوري مرجع      
  ولت٥/١٣

 
 . مرجع مي باشد    محور مرجع محوري است كه باتوجه به كليدهاي مرجع تعريف شده و عمود بر صفحه١/ 
از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و ) توان باال(    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته ٢/ 

 .يكي از آنها داراي محوري است كه از ميان كليدهاي مرجع مي گذرد
 ).W27PY/2 و4داده برگ (    بايدتوسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 
 /٤    x و y مي باشد) توان باال(نسبت به محور اصلي ) توان پايين( نشان دهنده ميزان انحراف محور رشته فرعي. 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

 صفحه مرجع

 44حداکثر 

 کلید مرجع

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 



 

 PY27/7W/2داده برگ  PY27/7Wگروه   

 

 ). نيز مراجعه كنيد٦به يادآوري (    حباب المپهاي رشته اي توليدي بايد كهربايي باشد ٥/ 

براي المپهاي رشته ايي كهربايي     . ايد كهربايي يا شفاف باشد       حباب المپهاي رشته اي استاندارد ب        ٦/ 

استاندارد، تغيير در دماي حباب نبايد بر شار نوري كه ممكن است موجب كاهش اندازه هاي نورسنجي                  

عالوه بر اين رنگ بايد در بخش پايين تر ناحيه رواداري          . وسايل عالمت دهنده نوري گردد، تأثير بگذارد      

 .باشد

 
 صویر پرده ایالزامات ت

 :اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل موارد زير تعيين مي نمايد 

از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به محور مرجع و دارا بودن              ) توان باال (الف ـ كنترل رشته اصلي       

 .جع مي گذردصفحه اي كه از مراكز كليدها و محور مر)  درجه±١٥در محدوده (محوري عمودبر 

 .از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به رشته اصلي) توان پايين(ب ـ كنترل رشته فرعي 

 
 الزامات و رویه های آزمون

 المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل                    -١

سپس . ي رواداري جابجايي زاويه است، قرار  گيرد      تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده ها        

نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير روي آن                    

 .نماي انتهايي رشته بايد درمحدوده رواداري جابجايي هاي زاويه، بدست آيد. تابانده خواهدشد، ديده شود

رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي، كليد مرجع             المپ  :  نماي جانبي    -٢

 .در سمت راست و رشته اصلي المپ كه در منتهي اليه فوقاني ديده مي شود

 كه مركز آن بر      b و عرض     a تصوير رشته اصلي بايد كامالً درمحدوده يك مستطيل به طول                -١-٢

 .موقعيت نظري رشته منطبق است، قرار گيرد



 

 داراي مركزي به    d و طول    c تصوير رشته فرعي بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به عرض                -٢-٢

 . باالي موقعيت نظري مركز رشته اصلي قرار گيردuفاصله 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              :  نماي جلو    -٣

 . رشته اصلي ديده مي شودكه در راستاي قائم نسبت به محور

 كه مركز آن بر موقعيت       h و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول              -١-٣

 .نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددk مركز رشته اصلي نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣

براي المپهاي  (ميليمتر از محور مرجع منحرف گردد         ±٢ مركز محور رشته فرعي نبايد بيش از           -٣-٣

 ) ميليمتر±٤/٠رشته اي استاندارد 



 

 
 PY27/7W/3داده برگ  PY27/7Wگروه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u d c b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٨/٤ ١/٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٩/١١ ٠/١

 محور مرجع

 رشته توان پایین

9/
27

 به 
بت

 نس
جع

 مر
حه

صف
 

 محور مرجع

 رشته توان باال

9/
27

 به 
بت

 نس
جع

 مر
حه

صف
 

 نمای جانبی

 نمای جلو



 

 HIR2/1داده برگ  HIR2گروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(ا تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری شکل  ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . نقطه تالقي بست نگهدارنده كالهك تعريف مي شود٣    صفحه مرجع صفحه اي است با توجه به ١/ 

 .ر مرجع كالهك عبور مي كند    محور مرجع، عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز قط٢/ 

حباب .     اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده هاي آن نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد                     ٣/ 

 .پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد

 .    وجود جاي كليد اجباري است٤/ 

 تماس برقرار   Cفحه      رشته بايد حول نگهدارنده اندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با ص                   ٥/ 

 .نمايد

 از لحاظ نوري بدون      ٢γ و   ١γ    محيط اطراف حباب شيشه اي بايد در محدوده محوري زواياي                 ٦/ 

 قرار دارد   ٢γ و   ١γاين الزام براي تمام محيط اطراف حباب كه در محدوده محوري زواياي             .اعوجاج باشد 

 .بكار مي رود

 2/محور مرجع 

حد
ثر 
اک

8/
19  φ 

  1/صفحه مرجع 

 4/  0/60حداکثر 

 قطر مرجع
 C/ 5صفحه 

 3/  خار مرجع

0/6 

 Aنمای 

 9/28 محور مرجع

 محور حباب

/6 

2h 2      1 

 Bنمای 

 صفحه مرجع

1h محور رشته 

 محور رشته



 

 HIR2/2داده برگ  HIR2گروه   

 

 رواداري ها

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 ١١/ابعاد به ميليمتر         

٨  /١٠/ ٩/٢٨ ٩/ ± ١٦/٠ e 

٨  /١٠/ ٣/٥ ٩/ ± ١٦/٠ f 

٨      / ٠ +٧/٠ /-٠/٠ +٤/٠ /-٠/٠ G 

/١  ٠ ٩/ ± ١٥/٠       ٧h ٢ وh 

 d  ٦/١حداكثر   

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 ٢γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 )٧٠٠٤-٣٢-٢داده برگ  (٣٠٨٦  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PX22dكالهك 

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٥٥ ٥٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٦٣حداكثر  ٦٣حداكثر 

 شار نوري ١٨٧٥ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١٣٥٥: شار نوري مرجع 

 
 B و   A نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهات                   2/1HIR    همانطور كه در شكل داده برگ               ٧/ 

نزديكترين يا  (نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي                  . اندازه گيري مي شود 
 .از محور رشته عبور مي كند) دورترين از صفحه مرجع

 . مي باشدB نشان داده شد جهت ديد، جهت 2/1HIR  همانطور كه در شكل داده برگ   ٨/ 

 .كنترل شود) 2/3HIRداده برگ (    بايدتوسط سيستم جعبه اي ٩/ 

تصوير خارجي  )  باال مي باشد  ٨وقتي كه جهت ديد مطابق با يادآوري         (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه              ١٠/ 
 .محور رشته عبور مي كندتاب هاي انتهايي از 

 . كنترل شوند*    ابعاد بايد با ابزار خاص١١/ 

* - O-ring mounted 



 

 
 HIR2/3داده برگ  HIR2گروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .نترل مي نمايدمحور و صفحه مرجع ، ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٨/٠ ٣٥/٠ ٦/٦ ٧/٥+d ٤/٠+d V ١٢ 

 
 )d(ـ قطر رشته 

 كنترل  B و   A نشان داده شده تنها در جهات          HIR2/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در داده برگ            

 .مي شود

 ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط      ) ١٠يادآوري   (HIR2/2ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ          

 . قرار گيرند٤Z و ٣Z و همچنين ٢Zو 

 

 میلیمتر نسبت به0/29
 صفحه مرجع

 محور مرجع

3Z 

2b 

1a 2a 

4Z 
1Z 2Z 2c 

1c 

1b 



 

 
 H9/1داده برگ  H9A و H9گروه  های  

 .المپ رشته اي ارائه شده اند) برحسب ميليمتر( شكل  ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣/حداكثر نما و نقشه كلي المپ  : ٢شكل 

    صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به قسمت چفت شونده كالهك كه به صورت مورب در نماي زيرين قرار                         ١/ 
 .گرفته است، تعريف مي شود

 . ميليمتر عبور مي كند١٩    محور مرجع عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز كالهك به قطر ٢/ 

.  نشان داده شده نبايد بزرگتر از حباب پوششي باشد          ٢انطور كه در شكل         اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده ها هم          ٣/ 
 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد

 :    يادآوريهاي در مورد قطر رشته ٤/ 

 d=mm٤/١اما به منظور توسعه درآينده هدف بايد  داشتن حداكثر       . ـ هيچگونه محدوديتي دررابطه با قطرواقعي بكار نمي رود      
 .دباش

 .والمپ رشته اي توليدي بايد يكسان باشد) اتالون(ـ براي يك سازنده، قطر طراحي المپ رشته اي استاندارد 

 محور مرجع
0/

25  φ 

/4   

1/صفحه مرجع    

 صفحه مرجع 

 محور مرجع

0/
19  φ 

0/44 

0/25 
1/4 

o50 

/2   

0/
15  φ 

 نقشه اصلي : ١شكل 



 

 H9/2داده برگ  H9A و H9گروه  های  

 
 
 
 
 
 
 

 ٥/ناحيه بدون اعوجاج و فوقاني سياه  : ٣شكل   ٦/ناحيه بدون فلز  : ٤    شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 ٧/ميزان انحراف مجاز محور رشته  : ٥شكل      ٨/ه از مركز حباب فاصل : ٦شكل 

 )تنها براي المپهاي رشته اي استاندارد   (

 
 اين الزام در محدوده زواياي    .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد      ٢γ و   ١γ    حباب شيشه اي بايد در محدوده زواياي           ٥/ 

١γ ٢ وγود براي تمام محيط پيرامون حباب بكار مي ر. 

    طراحي داخلي المپ بايد به گونه اي باشد كه تصاوير نوري پارازيت و بازتابهاي آنها تنها در باالي رشته قرار گرفته                         ٦/ 
هيچ قسمت  ).  نشان داده شده است    H9/1 شكل يك ، داده برگ        Aهمانطور كه در نماي     (و از جهت افقي ديده شوند        

 . نشان داده شده در ناحيه هاشور زده قرار گيرد٤ور كه در شكل فلزي به غير از تاب هاي رشته نبايد همانط

 نشان داده شده، با توجه به محور مرجع و تنها در نماي             9/1H    انحراف رشته  همانطور كه در شكل يك ، داده برگ               ٧/ 
A   و B  نزديكترين ( انتهايي   نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي          .  اندازه گيري مي شود

 .از محور رشته عبور مي كنند) يا دورترين از صفحه مرجع

    انحراف رشته نسبت به محور حباب در دو صفحه موازي محور مرجع يعني مكاني كه تصوير خارجي تاب هاي                          ٨/ 
 .داز محور رشته عبور مي كند، اندازه گيري مي شو) نزديكترين و دورترين از صفحه مرجع(انتهايي 

 اولین تاب رشته

1h 

 صفحه مرجع

 محور مرجع

 Bنمای  Aنمای 
0/3 

 محور حباب

2h 
 محور رشته

0/25 

1 2 

 محور مرجع محور رشته

 مرجعمحور  صفحه مرجع

 Aنمای 

o50 



 

 H9/3داده برگ  H9A و H9گروه های  

 

 رواداري ها

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ١٢ 

 ابعاد به ميليمتر    

٩  /١٠/ ٢٥ ١١/ ± ١٠/٠ e 

٩  /١٠/ ٨/٤ ١١/ ± ١٠/٠ f 

٩     / ٧/٠ ± ٥/٠ ± ٣٠/٠ g 

/      ١  ٠ ١١/ ± ١٠/٠     ١٢h 

/      ٢  ٠ ١١/ ± ١٥/٠     ١٢h 

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 ٢γ  ٤٠ oحداقل  ــ ــ

 )٧٠٠٤-١١٠-٢داده برگ  (٣٠٨٦  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PGJ 19-5 : H9كالهك  

   PGJX 19-5 : H9A      
 ولت ١٢ ١٢

 توان ٦٥ ٦٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٧٣حداكثر  ٧٣حداكثر 

 شار نوري ٢١٠٠ ± ١٠%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١٥٠٠: شار نوري مرجع 

 
 . مي باشدA نشان داده شده جهت ديد، جهت 9/1H(    همانطور كه در شكل يك داده برگ ٩/ 

تصوير خارجي  ) باال باشد  ٩وقتي كه جهت ديد مطابق با يادآوري          (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه                ١٠/ 

 .تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند

 ).9/4Hداده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ١١/ 

 B و   A نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهات               9/1H    همانطور كه در شكل يك، داده برگ               ١٢/ 

نزديكترين يا  (ازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي               نقاط مورد اند   . اندازه گيري مي شود 

 .از محور رشته عبور مي كند) دورترين از صفحه مرجع



 

 H9/4داده برگ  H9A و H9گروه های  

 الزامات تصویر پرده ای

 
ي صحيح آن نسبت به     اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگير             

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٧/٠ ٢٥/٠ ٧/٥ ٦/٤+d ٤/٠+d V ١٢ 

 
 )d(ـ قطر رشته 

 كنترل  B و   A نشان داده شده تنها در جهات        H9/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در شكل يك داده برگ           

 .مي شود

 . در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيردـ رشته بايد كامالً

  و ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط      ) ١٠يادآوري   (H9/3ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ           

٢Z ٣ و همچنينZ ٤ وZقرار گيرند . 

 میلیمتر نسبت به0/25
 صفحه مرجع

 محور مرجع

4Z           3Z 

2Z                            1Z 

1b 

2b 

2c 

1c 

1a 

2a 



 

 H10/1داده برگ  H10گروه   

 . ارائه شده اندالمپ رشته اي) برحسب ميليمتر(شكل  ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧/ و فوقاني سياه ٦/ناحيه بدون اعوجاج    انحراف رشته

 .    صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به نقاط تالقي بست نگهدارنده كالهك تعريف مي شود١/ 

 .هم مركز مي باشد    محور مرجع ، عمود بر صفحه مرجع بوده و با قطر مرجع كالهك ٢/ 

همچنين نبايد تداخلي با ورودي     .     اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده ها نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد                 ٣/ 

 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد. كنار المپ ايجاد نمايد

 .    وجود جاي كليد اجباري است٤/ 

 . تماس برقرار نمايدCاندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با صفحه     رشته بايد حول نگهدارنده ٥/ 

اين .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد       ٢γ و   ١γ    محيط اطراف حباب شيشه  اي بايد در محدوده محوري زواياي                ٦/ 
 . قرار دارد بكار مي رود٢γ و ١γالزام براي تمام محيط اطراف حباب كه در محدوده محوري زواياي 

تعيين شده  ( ادامه يابد و بايد حداقل دور از قسمتهاي بدون اعوجاج حباب               ٣γ    پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه             ٧/ 

 .باشد) ١γتوسط زاويه 

 2/محور مرجع 

ثر 
داک

ح
81/

19  φ 

  1/صفحه مرجع 

 0/55حداکثر 
 /4 

 C/ 5صفحه  قطر مرجع

 3/  خار مرجع

0/2 

 Aنمای 

 محور مرجع

5/31 

 صفحه مرجع

3 2      1 

 Aای نم

 صفحه مرجع

 محور حباب

 محور مرجع

1h2h



 

 H10/2داده برگ  H10گروه   

 
 رواداري ها

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ١٢ 

 ٨/ابعاد به ميليمتر       

٩  /١٠/ ٩/٢٨ ١١/ ± ١٦/٠ e 
٩  /١٠/ ٢/٥ ١١/ ± ١٦/٠ f 

/      ١  ٠ ١١/ ± ١٥/٠     ١٢h ٢ وh 

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 ٢γ  ٥٢ oحداقل  ــ ــ
o ٥  ± o ٥  ± o ٣  ٤٥γ 

 )٧٠٠٤-٣١-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PY20dكالهك 

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٤٢ ٤٢
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٥٠حداكثر  ٥٠حداكثر 

 شار نوري ٨٥٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٦٠٠: شار نوري مرجع 

 
 . كنترل گردد*     ابعاد بايد با ابزار خاص٨/ 

 . مي باشدB** ديد، جهت  نشان داده شده جهت10/1H     همانطور كه در شكل داده برگ ٩/ 

تصوير خارجي  )  باال باشد  ٩ مطابق با يادآوري      **وقتي كه جهت ديد   (   دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه             ١٠/ 
 .تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند

 كنترل گردد) 10/3Hداده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي ١١/ 

 B** و   A نشان داده شده ميزان انحراف از مركز تنها در جهات                 10/3Hه برگ     همانطور كه در شكل داد        ١٢/ 
نزديكترين يا  (نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي                  . اندازه گيري مي شود 

 .از محور رشته عبور مي كند) دورترين از صفحه مرجع

* - O-ring removed 
جهات ديداري مشخص شده توسط سازنده      . ي توانند از ساير مجموعه جهات ديداري نيز استفاده نمايند           سازندگان م   **

 .هنگام كنترل موقعيت و ابعاد المپ رشته اي بايد توسط آزمايشگاه آزمون كننده مورد استفاده قرار گيرد



 

 H10/3داده برگ  H10گروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
پ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به               اين آزمون انطباق الم   

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٢٥/٠ ١/٦ ٩/٤ d ٨/١ d ٤/١ V ١٢ 

 
 )d(ـ قطر رشته 

 . كنترل مي شودB و Aه تنها در جهات  نشان داده شدH10/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در داده برگ 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

  و ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط      ) ١٠يادآوري   (H10/2ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ          

٢Z ٣ و همچنينZ ٤ وZقرار گيرند . 

 
 

 میلیمتر نسبت به9/28
 صفحه مرجع

 محور مرجع

3Z 

2b 

1a 2a 

1Z 

1b 

2c 

1c 

2Z 4Z 



 

 H11/1داده برگ  H11A و H11گروه  های  

 .المپ رشته اي ارائه شده اند) برحسب ميليمتر(كل  ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري ش

 
 
 
 
 
 
 

  نقشه اصلي-١شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حداكثر نما و نقشه كلي المپ-٢شكل 

ين قرار      صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به قسمت چفت شونده كالهك كه به صورت مورب در نماي زير                       ١/ 
 .گرفته است، تعريف مي شود

 . ميليمتر عبور مي كند١٩    محور مرجع ، عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز كالهك به قطر ٢/ 

.  نشان داده شده نبايد بزرگتر از حباب پوششي باشد          ٢    اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده ها همانطور كه در شكل               ٣/ 
 .م مركز مي باشدحباب پوششي با محور مرجع ه

 .    حباب بايد بي رنگ يا زرد باشد٤/ 

 :    يادآوريهاي در مورد قطر رشته ٥/ 

 . باشدd=mm٤/١اما هدف براي توسعه درآينده بايد داشتن حداكثر. ـ هيچگونه محدوديتي دررابطه با قطرواقعي بكار نمي رود

 .والمپ رشته اي توليدي بايد يكسان باشد) اتالون(ـ براي سازنده يكسان، قطر طراحي المپ رشته اي استاندارد 

 محور مرجع
0/

25  φ 

/4   

1/صفحه مرجع    

 صفحه مرجع 

 محور مرجع

0/
19  φ 

0/44 

0/25 
1/4 

o50 

/2   

0/
15  φ 

/5   



 

 H11/2داده برگ  H11A و H11گروه  های  

 
 
 
 
 
 
 

     

 ٧/ناحيه بدون اعوجاج و فوقاني سياه  : ٣      شكل   ٨/ناحيه بدون فلز  : ٤   شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 ٩/راف مجاز محور رشته ميزان انح : ٥شكل      ١٠/فاصله از مركز حباب  : ٦شكل 

 )تنها براي المپهاي رشته اي استاندارد   (
 
١اين الزام در محدوده زواياي .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد٢γ و ١γ    حباب شيشه اي بايد در محدوده زواياي      ٦/ 
γ ٢ وγبراي تمام محيط پيرامون حباب بكار مي رود . 

 گسترش يافته و بايد حداقل تا بخش استوانه اي حباب بر روي تمامي محيط               ٣γه      پوشش تيره بايد حداقل تا زاوي          ٧/ 
 .فوقاني حباب ادامه يابد

    طراحي داخلي المپ بايد به گونه اي باشد كه تصاوير نوري پارازيت و بازتاب هاي آنها تنها در باالي رشته قرار                           ٨/ 
هيچ ).  نشان داده شده است    H11/1 شكل يك ، داده برگ       Aهمانطور كه در نماي     (گرفته و از جهت افقي ديده شوند         

 . نشان داده شده در ناحيه هاشور زده قرار گيرد٤قسمت فلزي به غير از تاب هاي رشته نبايد همانطور كه در شكل 

 نشان داده شده، با توجه به محور مرجع و تنها در              11/1H    انحراف رشته  همانطور كه در شكل يك ، داده برگ                 ٩/ 
نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي                .  اندازه گيري مي شود   B و    Aنماي  

 .از محور رشته عبور مي كنند) نزديكترين يا دورترين از صفحه مرجع(

ير خارجي      فاصله از مركز حباب نسبت به محور رشته در دو صفحه موازي صفحه مرجع، يعني جايي كه تصاو                        ١٠/ 
 .از محور رشته عبور مي كند اندازه گيري مي شود) نزديكترين يا دورترين از صفحه مرجع(تاب هاي انتهايي 

 اولین تاب رشته

1h 

 صفحه مرجع

 حور مرجعم

 Aنمای 
 B 0/3نمای 

 محور حباب

o50 
2h 
 محور رشته

0/25 

2 1 

 محور رشته
 محور مرجع

 محور مرجع صفحه مرجع

 Aنمای 

3 



 

 H11/3داده برگ  H11A و H11گروه  های  

 

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ٢٤ V ١٢ 
 ابعاد به ميليمتر

١١/ ٠/٢٥                ١٢              / ٠/٢٥ ± ١/٠ e 

١١/ ٣/٥          ١٢        / ٥/٤ ٥/٤ ± ١/٠ f 

u.c.  ٥/٠حداقل  g 

١  ٠                  ١٢              / ٠ ± ١/٠h 

٢  ٠                  ١٢              / ٠ ± ١٥/٠h 

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ٥٠ oحداقل 

 ٢γ  ٤٠ oحداقل  ٤٠ oحداقل 

 ٣γ  ٣٠ oحداقل  ٣٠ oحداقل 

 )٧٠٠٤-١١٠-٢داده برگ  (٣٠٨٦  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PGJ 19-2 : H11كالهك 

             PGJX 19-2 : H11A 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ٢٤ ١٢

 توان ٥٥ ٧٠ ٥٥
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٠/٢٨ ٢/١٣

 توان ٦٢حداكثر  ٨٠حداكثر  ٥٠حداكثر 

 شار نوري ١٣٥٠ ± ١٠%  ١٦٠٠ ± ١٠%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ١٠٠٠: شار نوري مرجع 

 
 نشان  11/1Hوقتي كه جهت ديد همانطور كه در شكل يك داده برگ             (     دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه              ١١/ 

 . هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كندتصوير خارجي تاب)  باشدAداده شده، جهت 

 ).11/4Hداده برگ (     بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ١٢/ 

 



 

 H11/4داده برگ  H11A و H11گروه  های  

 الزامات تصویر پرده ای

 
نسبت به  اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن                 

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a  

٥/٠ ٢/٠ ٠/٥ ٠/٤+d ٣/٠+d V ١٢ 

٠/١ ٢٥/٠ ٣/٦ ٦/٤+d ٦/٠+d V ٢٤ 

 
 )d(ـ قطر رشته 

 . كنترل مي شودB و A نشان داده شده تنها در جهات H11/1ـ موقعيت رشته همانطور كه در داده برگ 

 .يد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيردـ رشته با

  و ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط      ) ١١يادآوري   (H11/3ـ دو انتهاي رشته همانطور كه در داده برگ          

٢Z ٣ و همچنينZ ٤ وZقرار گيرند . 

 میلیمتر نسبت به0/25
 صفحه مرجع

 محور مرجع

4Z           3Z 

2Z                            1Z 

1b 

2b 
2c 

1c 

1a 2a 



 

 H12/1داده برگ  H12گروه    

 .مپ رشته اي ارائه شده اندال) برحسب ميليمتر(شكل  ها تنها براي نشان دادن ابعاد ضروري 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧/   و فوقاني سياه ٦/     ناحيه بدون واگرايي    انحراف رشته

 .    صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به نقاط تالقي بست نگهدارنده كالهك تعريف مي شود١/ 

 .ع بوده و با قطر مرجع كالهك هم مركز مي باشد    محور مرجع، عمود بر صفحه مرج٢/ 

همچنين نبايد تداخلي با ورودي     .     اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده ها نبايد از اندازه حباب پوششي بزرگتر باشد                 ٣/ 

 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد. كنار المپ ايجاد نمايد

 .    وجود جاي كليد اجباري است٤/ 

 . تماس برقرار نمايدC   رشته بايد حول نگهدارنده اندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با صفحه  ٥/ 

اين الزام . از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد   ٢γ و   ١γ    محيط اطراف حباب شيشه اي بايد در محدوده محوري زواياي              ٦/ 

 .قرار دارد بكار مي رود ٢γ و ١γبر تمام محيط اطراف حباب كه در محدوده محوري زواياي 

تعريف شده  ( ادامه يابد و بايد حداقل دور از قسمتهاي بدون اعوجاج حباب              ٣γ    پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه            ٧/ 

 .باشد) ١γتوسط زاويه 

 2/محور مرجع 

ثر 
داک

ح
81/

19  φ 

  1/صفحه مرجع 

 0/55حداکثر 
 /4 

 C/ 5صفحه  قطر مرجع

 3/  خار مرجع

0/2 

 A نمای

 محور رشته

5/31 

 صفحه مرجع

3 2      1 

 Bنمای 

 محور حباب مرکز رشته

 صفحه مرجع

2h

1h

/2

4h

3h

/2 5/31 

/2
 Bنمای 

 Cنمای 
 Aنمای 



 

 H12/2داده برگ  H12گروه   

 

 رواداري

 يديالمپهاي رشته اي تول المپ رشته اي استاندارد
 ٨/ابعاد به ميليمتر       

٩  /١٠/ ٥/٣١ ١١/ ± ١٦/٠ e 

٩  /١٠/ ٥/٥ ١١/ ± ١٦/٠ f 

/      ١  ٠ ١١/ ± ١٥/٠     ١٢h ٢ وh ٣ وh ٤ وh 

/      ٠ ١١/ ± ١٥/٠     ١٣  k 

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 ٢γ  ٥٢ oحداقل  ــ ــ
o ٥  ± o ٥  ± o ٣  ٤٥γ 

 )٧٠٠٤-٣١-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره PZ20dكالهك 

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٥٣ ٥٣
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٦١حداكثر  ٦١حداكثر 

 شار نوري ١٠٥٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢ لومن تحت ولتاژ تقريبي ٧٧٥: شار نوري مرجع 

 
 . كنترل گردد*     ابعاد بايد با ابزار خاص٨/ 

 . مي باشدA نشان داده شده جهت ديد، جهت 12/1Hهمانطور كه در شكل داده برگ      ٩/ 

تصوير خارجي تاب هاي )  باال باشد٩وقتي كه جهت ديد مطابق با يادآوري    (   دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه           ١٠/ 
 .انتهايي از محور رشته عبور مي كند

 كنترل گردد) 12/3Hداده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي ١١/ 

 و ابعاد   C در جهت    ٣h ، ابعاد    A در جهت    ٢h و   ١h نشان داده شده ابعاد      12/1H  همانطور كه در شكل داده برگ         ١٢/ 
٤h    در جهت B  نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي              .  اندازه گيري مي شوند
 .از محور رشته عبور مي كند)  مرجعنزديكترين يا دورترين از صفحه(

 . اندازه گيري مي شودA تنها در جهت k    ابعاد ١٣/ 

 
* - O-ring removed 



 

 H12/3داده برگ  H12گروه   

 الزامات تصویر پرده ای

 
اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 . صفحه مرجع ، كنترل مي نمايدمحور و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c ٢b ١b ٢a ١a 

٣٠/٠ ٣٠/٠ ٨/٢ d ٣/١ d ٦/١ 

 
 )d(ـ قطر رشته 

 . مراجعه كنيدH12/1 به داده برگ C و A ، Bـ در مورد جهات نماهاي 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 . قرار گيرد٢b و ١bوده هاي ابعاد ـ مركز رشته بايد در بين محد

 C و Bنمای  محور مرجع

1b 2b 

1a 
2a 

 Aنمای 

1a

1a 

5/
31

ت به
نسب

تر 
لیم

 می
 

جع
 مر

حه
صف

 



 

 
 WY21W/1داده برگ  WY21Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٠/٢٩       ٢/  ٠/٢٩ ± ٣/٠   e 
٥/٧ ٥/٧+٠/-٢    f 

 انحراف جانبي  ١/   ٢/ ٥/٠حداكثر 
o ٥ o±٠ o ١٥+ o ٠ o ١٥-  β 

 )٧٠٠٤-١٠٥-٢داده برگ  (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 16d×WX3كالهك 
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢
 توان ٢١ ٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ٥/٢٦حداكثر  ٥/٢٦حداكثر 

 شار نوري ٢٨٠ ± ٢٠%  
 مقادير واقعي

  لومن٤٦٠: حباب سفيد 
  لومن٢٨٠: حباب كهربايي  

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي
  ولت٥/١٣

 
فحه داراي محور مرجع بوده و يكي از            حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو ص                   ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 ). مراجعه كنيد٤همچنين به يادآوري (    حباب المپهاي توليدي بايد كهربايي باشد ٢/ 

 ) .W21WY/2داده برگ (    بايد بوسيله سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 

 .ايد كهربايي يا سفيد باشد    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد ب٤/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

20  φ 

 صفحه مرجع

 5/4حداکثر  43حداکثر 

 مرجعبرجستگی 

/2 



 

 WY21W/2داده برگ  WY21Wگروه   

 الزامات تصویر پرده ای

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

  و محور مرجع   X-Xمحور و صفحه مرجع و دارا بودن محوري عمود بر صفحه اي كه از ميان محور                   

 .مي گذرد، تعيين مي نمايد

 نمای جانبی       نمای جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a ابعاد 

 مرجع ٥/٣ ٠/٣ ٥/٩ ٠/١

 
 الزامات و رویه های آزمون

 المپ رشته اي در يك نگهدارنده كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل                    -١

يعني ( با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار  گيرد          تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر      

سپس نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي                 ).  درجه ±١٥

نماي انتهايي رشته بايد درمحدوده رواداري          . كه تصوير روي آن تابانده خواهد شد، ديده شود              

 ). درجه±١٥(دست آيد جابجايي هاي زاويه، ب

 محور مرجع

0/
29

ت به
نسب

تر 
لیم

 می
 

جع
 مر

حه
صف

 



 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ              :  نماي جانبي    -٢

 aتصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول           . كه در منتهي اليه قسمت فوقاني ديده مي شود       

 .، قرار گيرد كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته منطبق استbو عرض 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              :  نماي جلو    -٣

 .كه در راستاي قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت       b و عرض    a تصوير رشته بايد كامالً در محدوده يك مستطيل به طول              -١-٣

 .بق است، قرار گيردنظري مركز رشته منط

 . از محور مرجع منحرف گرددk  مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣



 

 
 WY2.3W/1داده برگ  WY2.3Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد اي توليديالمپ هاي رشته 

 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٣/١٠ ٨/١٠ ٣/١١ ٨/١٠ ± ٣/٠  e 
 انحراف جانبي  ١/   ٠/١ ٥/٠حداكثر 

o ٥ o±٠ o ١٥+ o ٠ o ١٥-  β 
 )٧٠٠٤-٩٤-٢داده برگ  (٣٠٨٦مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 4d×W2كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٣/٢ ٣/٢
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣

 توان ٥/٢حداكثر  ٥/٢حداكثر 

 شار نوري ٢/١١ ± ٢٠%  
 مقادير واقعي

  لومن٦/١٨: حباب سفيد 
  لومن٢/١١: حباب كهربايي  

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي

  ولت٥/١٣

 
ز دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                      حداكثر انحراف جانبي مركز رشته ا         ١/ 

 . مي باشدX-Xآنها داراي محور 

 .    نور منتشره از المپهاي توليدي بايد كهربايي باشد٢/ 

 .    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد كهربايي يا سفيد باشد٣/ 
 

 محور مرجع

کثر
حدا

5  φ 

 صفحه مرجع

 20حداکثر 

 5/14حداکثر 

/2 



 

 P19W1داده برگ  PSR19W و P19W ، PY19W ، PR19W،  PS19W ،PSY19Wگروه های 
 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .    صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به نقاط تالقي بست نگهدارنده كالهك تعريف مي شود١/ 

 اما هدف بايد داشتن حداكثر      .  در رابطه با قطر واقعي بكار نمي رود               هيچگونه محدوديتي        ٢/ 

١/١=dميلي متر باشد . 

 سفيد، براي   W19PS و   W19P    نور منتشره از المپهاي رشته اي توليدي بايد براي گروه هاي                  ٣/ 

 قرمز باشد   PSR19W و   PR19W كهربايي و براي گروههاي       PSY19W و   PY19Wگروه هاي  

 ). مراجعه كنيد٨به يادآوري (

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

18  φ 

 1/صفحه مرجع 

 36حداکثر 

/3 

/2 



 

 
 P19W/2داده برگ  PSR19W و  P19W ، PY19W ، PR19W ، PS19W،PSY19Wگروه های 

 
 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 حداقل نامي حداكثر ٨/
 ابعاد به ميليمتر

٥   /٦/  ٠/٢٤  ٠/٢٤ E 
٥   /٦/  ٠/٤  ٠/٤ ± ٢/٠ F 

 α ٧    / ٥/٦١ o   ٥/٦١ oحداكثر 
P19W                   PGU20-1     

PY19W                PGU20-2    
PR19W   كالهك     PGU20-5 ٧٠٠٤-١٢٧-١داده برگ  (٣٠٨٦  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره( 
PS19W                 PG20-1 

PSY19W              PG20-2 
PSR19W              PG20-5 

 يژگي هاي نوري و الكتريكيو
 ولت ١٢ ١٢
 توان ١٩ ١٩

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ٢٠حداكثر  ٢٠حداكثر 

  %٣٥٠ ± ١٥ P19W 
PS19W 

  %٢١٥ ± ٢٠ PS19W 
PSY19W 

  %٨٠ ± ٢٠ PR19W 
PSR19W 

شار 
 نوري

 مقادير واقعي

 
  لومن٣٥٠: سفيد 

  لومن٢٥٠: كهربايي 
  لومن٨٠: ز قرم

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي
  ولت٥/١٣

 
 . كنترل گردد* بوسيله ابزار خاصW19PSR و W19PS ، W19PSY    ابعاد بايد براي گروههاي ٤/ 

 )W19P/3داده برگ (    موقعيت رشته بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٥/ 

 نشان داده   W19P/1تي كه جهت ديد همانطور كه در شكل داده برگ            وق(    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه             ٦/ 
تصوير خارجي تاب هاي انتهايي از محور رشته        ) شد عمود بر صفحه اي است كه از ميان سيم هاي هادي رشته مي گذرد             

 .عبور مي كند

د از لحاظ نوري در      حباب باي .  تداخل نمايد  α    هيچ قسمتي از كالهك در آنسوي صفحه مرجع نبايد با زاويه                     ٧/ 
 . درجه بدون اعوجاج باشدa٢+١٨٠محدوده زاويه 

  سفيد ، براي گروههاي      W19PS و   W19P    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد براي گروههاي                    ٨/ 

PY19W و PSY19W سفيد يا كهربايي و براي گروههاي PR19W و PSR19Wسفيد يا قرمز باشد . 

 
* - O-ring removed 



 

 
 P19W/3داده برگ  PSR19W و P19W ، PY19W ، PR19W ، PS19W ، PSY19Wگروه های 

 الزامات تصوير پرده اي

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b١وb ٢a ١a  

 المپ هاي رشته اي توليدي ٩/٢ ٩/٣ ٥/٠ ٢/٥ ٨/٣

 المپ هاي رشته اي استاندارد ٥/١ ٧/١ ٢٥/٠ ٧/٤ ٨/٣

 
ـ موقعيت رشته در دو صفحه عمود متقابل كه يكي از آنها صفحه اي است كه از ميان سيم هاي هادي                       

 .مي گذرد، كنترل مي گردد

 ١Zتعريف شده بايد ميان خطوط      ) ٦يادآوري   (P19W/2ر داده برگ    ـ دو انتهايي رشته همانطور كه د      

 . قرار گيرند٤Z و ٣Z و همچنين ٢Zو 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 

 میلیمتر نسبت به0/24
 صفحه مرجع

 محور مرجع

2Z                       3Z 1Z 

1b 

2b 

2c 

1c 

1a 

2a 

4Z 



 

 P24W/1داده برگ  PSR24Wو P24W،PY24W،PR24W، PS24W،PSY24Wگروه های

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به سه نقطه تالقي بست نگهدارنده كالهك تعريف                         ١/ 

 .مي شود

 اما هدف بايد داشتن حداكثر      .    هيچگونه محدوديتي در رابطه با قطر واقعي بكار نمي رود                  ٢/ 

١/١ =dباشد ميلي متر . 

 سفيد، براي   W24PS و   W24P    نور منتشره از المپهاي رشته اي توليدي بايد براي گروه هاي                  ٣/ 

 قرمز باشد   PSR24W و   PR24W كهربايي و براي گروههاي       PSY24W و   PY24Wگروه هاي  

 ). مراجعه كنيد٨به يادآوري (

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

18  φ 

 1/صفحه مرجع 

 36حداکثر 

/3 

/2 



 

 
 P24W/2داده برگ  PSR24WوP24W،PY24W،PR24W ،PS24W ،PSY24Wگروه های

 
 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 حداقل نامي حداكثر ٨/
 ٤/ابعاد به ميليمتر   

٥   /٦/  ٠/٢٤  ٠/٢٤ E 
٥   /٦/  ٠/٤  ٠/٤ ± ٢/٠ F 

 α ٧    / ٥/٦١ o   ٥/٦١ oحداكثر 
P24W                   PGU20-3     

PY24W                PGU20-4    
PR24W   كالهك     PGU20-6 ٧٠٠٤-١٢٧-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره( 
PS24W                 PG20-3 

PSY24W              PG20-4 
PSR24W              PG20-6 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ١٢
 توان ٢٤ ٢٤

 مقادير اسمي

  آزمونولتاژ ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ٢٥حداكثر  ٢٥حداكثر 

  %٥٠٠ + ١٠/-٢٠ P24W 
PS24W 

  %٣٠٠ + ١٥/-٢٥ PY24W 
PSY24W 

  %١١٥ + ١٥/-٢٥ PR24W 
PSR24W 

شار 
 نوري

 مقادير واقعي

 
  لومن٥٠٠: سفيد 

  لومن٣٠٠: كهربايي 
  لومن١١٥: قرمز 

 شار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبي
  ولت٥/١٣

 
 . كنترل گردد* بوسيله ابزار خاصW24PSR و W24PS ، W24PSYبايد براي گروههاي     ابعاد ٤/ 

 )W24P/3داده برگ (    موقعيت رشته بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٥/ 

 نشان داده   W24P/1وقتي كه جهت ديد همانطور كه در شكل داده برگ            (    دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه             ٦/ 
تصوير خارجي تاب هاي انتهايي از محور رشته        ) ر صفحه اي است كه از ميان سيم هاي هادي رشته مي گذرد           شد عمود ب  
 .عبور مي كند

حباب بايد از لحاظ نوري در       .  تداخل نمايد  α    هيچ قسمتي از كالهك در آنسوي صفحه مرجع نبايد با زاويه                     ٧/ 
 . درجه بدون اعوجاج باشدa٢+١٨٠محدوده زاويه 

 سفيد ، براي گروههاي      W24PS و   W24P نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد براي گروههاي                  ٨/ 
PY24W و PSY24W سفيد يا كهربايي و براي گروههاي PR24W و PSR24Wسفيد يا قرمز باشد . 

 
* - O-ring removed 



 

 
 P24W/3داده برگ  PSR24WوP24W،PY24W،PR24W ،PS24W ،PSY24Wگروه های

 الزامات تصوير پرده اي

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢c ١c ٢b١وb ٢a ١a  

 المپ هاي رشته اي توليدي ٩/٢ ٩/٣ ٥/٠ ٢/٥ ٨/٣

 المپ هاي رشته اي استاندارد ٥/١ ٧/١ ٢٥/٠ ٧/٤ ٨/٣

 
ـ موقعيت رشته در دو صفحه عمود متقابل كه يكي از آنها صفحه اي است كه از ميان سيم هاي هادي                       

 .مي گذرد، كنترل مي گردد

 ١Zتعريف شده بايد ميان خطوط      ) ٦يادآوري   (P24W/2ـ دو انتهايي رشته همانطور كه در داده برگ           

 . قرار گيرند٤Z و ٣Z و همچنين ٢Zو 

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرد

 میلیمتر نسبت به0/24
 صفحه مرجع

 محور مرجع

2Z                       3Z 1Z 

1b 

2b 

2c 

1c 

1a 2a 

4Z 



 

 H13/1داده برگ   A13A و H13گروههای  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نقشه اصلي-١شكل 

      صفحه مرجع صفحه اي است كه با توجه به سه دريچه شعاعي شده كالهك در نماي زيرين قرار گرفته                          ١/ 

 .است، تعريف مي شود

 نشان داده شده، محوري است عمود بر صفحه          13/2H داده برگ    ٢   محور مرجع همانطور كه در شكل            ٢/ 

 .مرجع كه از محل تالقي دو صفحه عمود بر هم مي گذرد

 نشان داده شده نبايد بزرگتر از حباب پوششي         ٢ اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده همانطور كه در شكل              ٣/ 

 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد. باشد

 . تماس برقرار نمايدC    رشته بايد حول نگهدارنده اندازه گيري چرخش نمايد تا خار مرجع با صفحه ٤/ 

 Cاي است عمود بر صفحه مرجع كه از ميان محور مرجع گذشته و موازي صفحه                    صفحه  V-V    صفحه    ٥/ 

 .مي باشد

 2/محور مرجع 

ثر 
داک

ح
4/

26 

 محور حباب 0/55حداکثر 
 C/ 4صفحه 

 A13Hگروه 

 2/محور مرجع 

 خار مرجع
28/4 

 13Hگروه 

 1/صفحه مرجع 

/5 /3 

 محور حباب

ثر 
داک

ح
4/

26 

 0/55حداکثر 
 خار مرجع C/ 4صفحه 

28/4 

/5 
/3 

 نور باال
 اتصال بدنه
 نور پایین



 

 
 H13/2داده برگ   A13A و H13گروههای  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧/ و فوقاني سياه ٦/ناحيه بدون اعوجاج  : ٣شكل   ٨/انحراف حباب  : ٤شكل 

اين الزام براي .  بدون اعوجاج باشدβ و   δ در محدوده محوري زواياي            محيط اطراف حباب شيشه اي بايد          ٦/ 

 . قرار دارد بكار مي رودβ و δتمام محيط اطراف حباب كه در محدوده محوري زواياي 

 گسترش يافته و بايد حداقل تا قسمت استوانه اي حباب و بر روي              γ      پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه              ٧/ 

 .دامه يابدتمامي پيرامون آن ا

      انحراف رشته نور پايين نسبت به محور حباب در دو صفحه موازي محور مرجع يعني مكاني كه تصوير                         ٨/ 

از محور رشته نور پايين عبور مي كند،          ) نزديكترين و دورترين از صفحه مرجع       (خارجي تاب هاي انتهايي     

 .اندازه گيري مي شود

 محور حباب

45/29 

 محور مرجع

 ٢/تعريف محور مرجع  : ٢شكل 

o30 

 محور مرجع

 صفحه مرجع

o30 

21/13 = R 

 محور رشته

 Bنمای 

 محور حباب

 محور رشته

 Aنمای 



 

 H13/3داده برگ   H13A و H13گروه های  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢  /١١  /١٠  /٩/موقعيت و ابعاد رشته ها     : ٥شكل 

 
 . از مركز رشته نور پايين تا مركز رشته نور باال اندازه گيري مي شوندp و j ، k      ابعاد ٩/ 

 . از محور مرجع تا مركز رشته نور پايين اندازه گيري مي شوندn و m    ابعاد ١٠/ 

    هر دو محور رشته بايد نسبت به محور مرجع در اطراف مركز رشته مربوطه در محدوده شيب دو درجه قرار                              ١١/ 

 .گيرند

 :    يادآوري هايي در مورد قطر رشته ١٢/ 

 ـ هيچگونه محدوديتي در رابطه با قطر واقعي بكار نمي رود، اما هدف براي توسعه در آينده بايد داشتن حداكثر                             

١=٧/١d تنها براي رشته نور پايين(متر باشد  ميلي.( 

 .و المپ رشته اي توليدي بايد يكسان باشد) اتالون(ـ براي يك سازنده ،  قطر طراحي المپ رشته اي استاندارد 

 

 محور رشته نور پایین

 شتهمرکز ر
 محور رشته نور باال

 محور رشته نور پایین

 محور رشته نور باال

 محور مرجع

 محور مرجع

 Aنمای 

 Bنمای 

f1 



 

 H13/4داده برگ  H13A و H13گروه های  

 

 رواداري

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد
 ابعاد به ميليمتر 

١٣/ ٤٥/٢٩ ± ٢٠/٠ ± ١٠/٠ e 
١ ١٣/ ٦/٤ ± ٥٠/٠ ± ٢٥/٠f 

٢ ١٣/ ٦/٤ ± ٥٠/٠ ± ٢٥/٠f 

١/ ٢ ± ٤٠/٠ ± ٢٠/٠d /     ٨   /١٤ g 
٨/ ٠ ± ٣٠/٠ ± ١٥/٠ h 
٩/ ٥/٢ ± ٢٠/٠ ± ١٠/٠ j 
٩/ ٠/٢ ± ٢٠/٠ ± ١٠/٠ k 
١٠/ ٠ ± ٢٠/٠ ± ١٣/٠ m 
١٠/ ٠ ± ٢٠/٠ ± ١٣/٠ n 
٩/ ٠ ± ٠٨/٠ ± ٠٨/٠ p 

 β  ٤٢ oاقل حد  ــ
 δ  ٥٢ oحداقل   ــ

o ٠/-٥+ o ٠/-٥  ± o ٤٣  γ 
 )٧٠٠٤-١٢٨-١داده برگ  (٣٠٨٦  مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره H13 : P26/4tكالهك   
                H13A : PJ26/4T 

 ولت ١٢ ١٢

 توان ٥٥ ٦٠ ٥٥ ٦٠
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣

 توان ٦٨حداكثر  ٧٥حداكثر  ٦٨حداكثر  ٧٥حداكثر 

 شار نوري ١١٠٠ ± ١٥%  ١٧٠٠ ± ١٥%  
 مقادير واقعي

  ولت١٢  لومن تحت ولتاژ تقريبي ٨٠٠ / ١٢٠٠: شار نوري مرجع 

 
 نشان داده شد،    13/1Hوقتي كه جهت ديد همانطور كه در داده برگ           (     دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه              ١٣/ 

 .تصوير خارجي تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور مي كند) اشد بAجهت 

 /١     ١٤d عبارتست از قطر واقعي رشته نور پايين . 

   مقادير نشان داده شده در ستون سمت راست مربوط به رشته نور پايين و مقادير ستون سمت چپ مربوط به رشته                         ١٥/ 
 .نور باال مي باشد



 

 WP21W1داده برگ  WPY21W و WP21Wگروه های  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٩/٢٧   ٣/  ٩/٢٧ ± ٣/٠   e 
٥/٥ ٠/٦ ٠/٧ ٠/٦ ± ٥/٠  f 
 انحراف جانبي ٢/   ٣/  ٠/٠ ± ٤/٠
o ٥ o ±٣/ ٩٠  o ١٠٥ o ٣/ ٩٠    o ٧٥  β 

 )٧٠٠٤-B١٠٤-١داده برگ  (٣٠٨٦         مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره WP21W     : 16d×WY2/5كالهك    
             WPY21W  : 16d×WZ2/5                                       )                          ١داده برگ-C٧٠٠٤-١٠٤( 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ١٢
 توان ٢١ ٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ٥/٢٦حداكثر  ٥/٢٦حداكثر 
  %٤٦٠ ± ١٥ WP21W 
  %٢٨٠ ± ٢٠ WPY21W 

شار 
 نوري

 مقادير واقعي

  لومن٤٦٠: حباب سفيد 
  لومن٢٨٠: حباب كهربايي  

 ار نوري مرجع تحت ولتاژ تقريبيش
  ولت٥/١٣

 
 .    محور مرجع محوري است كه با توجه به كليدهاي مرجع تعريف شده و عمود بر صفحه مرجع مي باشد١/ 

 و يكي از        حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده                       ٢/ 
 .آنها داراي محوري است كه از ميان كليدهاي مرجع مي گذرد

 ).W21WP/2داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 

  كهربايي باشد  W21WY سفيد و براي گروه      W21WP   نور منتشره از المپهاي رشته اي توليدي بايد براي گروه               ٤/ 

 ). مراجعه كنيد٥به يادآوري (

 سفيد يا   W21WPY سفيد و براي گروه       W21WP    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد براي گروه                 ٥/ 
 .كهربايي باشد

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ 

 صفحه مرجع

 44حداکثر 

/4 

 کلید مرجع

e 



 

 WP21W2داده برگ  WPY21W و WP21Wگروه های  

 الزامات تصوير پرده اي

حيح آن نسبت به    اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري ص              

 و محور مرجع    X-Xمحور و صفحه مرجع و داراي بودن محوري عمود بر صفحه اي كه از ميان محور                  

 .مي گذرد، تعيين مي نمايد

 نمای جانبی      نمای جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k h b a مرجع 

 ابعاد ٥/٣ ٠/٣ ٠/٩ ٠/١

 
 الزامات و رويه هاي آزمون

ه كه مي تواند حول محور خود دوران نموده و داراي يك درجه قابل               المپ رشته اي در يك نگهدارند     -١

سپس . تنظيم يا ضامن هاي ثابت كننده كه متناظر با محدوده هاي رواداري جابجايي زاويه است، قرار  گيرد              

نگهدارنده به گونه اي مي چرخد كه يك نما و تصوير انتهايي از رشته بر روي پرده اي كه تصوير روي آن                    

نماي انتهايي رشته بايد در محدوده رواداري جابجايي هاي زاويه، بدست           . ه خواهد شد، ديده شود    تاباند

 .آيد

 محور مرجع

9/
27

ت به
نسب

تر 
لیم
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جع
 مر

حه
صف

 



 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و رشته المپ              :  نماي جانبي    -٢

 aيك مستطيل به طول     تصوير رشته بايد كامالً در محدوده       . كه در منتهي اليه قسمت فوقاني ديده مي شود       

 . كه مركز آن بر موقعيت نظري مركز رشته منطبق است، قرار گيردbو عرض 

المپ رشته اي با قرارگيري كالهك به سمت پايين، محور مرجع عمودي و المپ رشته اي              :  نماي جلو    -٣

 .كه در راستاي قائم نسبت به محور رشته ديده مي شود

 كه مركز آن بر موقعيت نظري        b و   aحدوده يك مستطيل به طول        تصوير رشته بايد كامالً در م       -١-٣

 .مركز رشته منطبق است، قرار گيرد

 . از محور مرجع منحرف گرددk مركز رشته نبايد بيشتر از مسافت -٢-٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 H14/1داده برگ  H14گروه  

 .پ رشته ای ارائه شده اندالم) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نقشه اصلي-١شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣/ حداكثر نما و نقشه كلي المپ   -٢شكل 

      صفحه مرجع صفحه اي است كه توسط نقاط روي سطح نگهدارنده كه خارهاي حلقه كالهك روي آن                        ١/ 

 .قرار مي گيرد، تعريف مي شود

 . عبور مي كندMبر صفحه مرجع بوده و از مركز حلقه كالهك به قطر    محور مرجع عمود ٢/ 

 نشان داده شده نبايد بزرگتر از حباب          ٢    اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده  ها همانطور كه در شكل                  ٣/ 

 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد. پوششي باشد

 محور حباب

1/
33  φ 

 نور باال

1/صفحه مرجع  
 خار مرجع

4/
26  φ 

o55 

 2/محور مرجع 

 نور پایین

 اتصال بدنه

 صفحه مرجع

 محور مرجع
0/55 

15/26 

1f 



 

 H14/2داده برگ  H14گروه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥/ و فوقاني سياه ٤/ناحيه بدون اعوجاج  : ٣شكل  ٦/فاصله از مركز حباب  : ٤    شكل 

 
 
 
 
 
 
 

   

 ٧)    /تنها براي المپهاي رشته اي استاندارد(انحراف محور رشته  : ٥شكل 

١اين الزام در محدوده زواياي      . اشد از لحاظ نوري بدون اعوجاج ب      ٢γ و   ١γ    حباب شيشه اي بايد در محدوده زواياي           ٤/
γ ٢ وγبراي تمام محيط پيرامون حباب بكار مي رود . 

 گسترش يافته و بايد حداقل تا قسمت استوانه اي حباب و بر روي تمامي                  ٣γ    پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه              ٥/
 .پيرامون آن ادامه يابد

يين در دو صفحه موازي صفحه مرجع، يعني جايي كه تصاوير                 فاصله از مركز محور حباب نسبت به رشته نور پا               ٦/
از محور رشته نور پايين عبور مي كنند اندازه گيري          ) نزديكترين يا دورترين از صفحه مرجع      (خارجي تاب هاي انتهايي     

 .مي شود

 نها در نماي   نشان داده شده، نسبت به محور مرجع و ت          14/1H    انحراف رشته همانطور كه در شكل يك داده برگ               ٧/

A    ، B    و C   نقاط مورد اندازه گيري در مكانهايي هستند كه تصاوير خارجي تاب هاي انتهايي               .  اندازه گيري مي شوند
 .از محور رشته عبور مي كنند) نزديكترين يا دورترين از صفحه مرجع(

 محور رشته نور پایین

 محور مرجع

 محور حباب

 محور رشته نور پایین

 محور رشته نور باال

 محور مرجع

 محور مرجع

 Aنمای 

 محور رشته نور باال C و Bنمای 

 Bنمای 

 Aنمای 

 صفحه مرجع

2 1 

3 

5/26 

 صفحه مرجع صفحه مرجع

1h

1h

2h

2h

3h

3h

4h

4h

1f

2f



 

 H14/3داده برگ  H14گروه  

 
 رواداري

 مپهاي رشته اي توليديال المپ رشته اي استاندارد
 ابعاد به ميليمتر 

٨/ ١٥/٢٦ ١٢/ ± ١/٠ e 
١ ٨   /٩ / ٣/٥ ١٢/ ± ١/٠f 
٢ ٨   /٩ / ٠/٥ ١٢/ ± ١/٠f 

 g  ٣/٠حداقل   
١  ٠ ١٢/ ± ١/٠h 
٢  ٠ ١٢/ ± ١٥/٠h 
٣  ٠ ١٢/ ± ١٥/٠h 
٤  ٠ ١٢/ ± ١٥/٠h 

 i  ٧/٢  ــ
٥/٢ ١٢/ ± ١/٠  j 

 ١γ  ٥٥ oحداقل  ــ ــ
 ٢γ  ٥٢ oحداقل  ــ ــ

o ٥/٠ o ٠/-٥ o ٣  ٤٣γ 
 )٧٠٠٤-....-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره P38t-33كالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ١٢

 توان ٥٥ ٦٠ ٥٥ ٦٠
 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٢/١٣ ٢/١٣
 توان ٦٨حداكثر  ٧٥حداكثر  ٦٨حداكثر  ٧٥حداكثر 
 شار نوري ١١٥٠ ± ١٥%  ١٧٥٠ ± ١٥%   

  واقعيمقادير

  ولت١٢شار نوري مرجع  تحت ولتاژ تقريبي  ٨٦٠ ١٣٠٠

 
 نشان داده شد،    14/1Hوقتي كه جهت ديد همانطور كه در داده برگ           (     دو انتهاي رشته عبارتست از نقاطي كه               ٨/ 

 .مي كندتصوير خارجي تاب هاي انتهايي از محور رشته عبور )  باشدAجهت 

 /١     ٩f ٢ عبارتست از طول رشته نور پايين وf طول رشته نور باال . 

 /١     ١٠d ٢ عبارتست از قطر رشته نور پايين وd قطر رشته نور باال . 

 :   يادآوري هايي در مورد قطر رشته ١١/ 

  آينده هدف بايد داشتن حداكثر      اما به منظور توسعه در     . ـ هيچگونه محدوديتي در رابطه با قطر واقعي بكار نمي رود            

mm١=٦/١d و mm٢=٦/١dباشد . 

 .و المپ رشته اي توليدي بايد يكسان باشد) اتالون(ـ براي يك سازنده ، قطر طراحي المپ رشته اي استاندارد 

 )14/4Hداده برگ (   بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ١٢/ 



 

 H14/4داده برگ  H14گروه   

 رده ايالزامات تصوير پ

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به                  

 .محور و صفحه مرجع ، كنترل مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k i ٣c ٢c ١c ٢b ١b ٢a ١a 

٢ ٢/٠ ٨/٥ ١/٥ ٧٥/٥ ٧/٢ ١٥/٠d *٦/١ ١+٥/٠d 

 
 . قطر رشته باال ٢dاز قطر رشته پايين و  عبارتست ١dـ 

 . كنترل مي شوندC و A ،B نشان داده شده تنها در جهات H14/1ـ موقعيت رشته ها همانطور كه در شكل يك داده برگ 

 . قرار گيرندB و رشته نور باال در مستطيل Aـ رشته نور پايين بايد كامالً در مستطيل 

  و  ١Zتعريف شده، بايد ميان خطوط           ) ٨يادآوري    (H14/3اده برگ     ـ در انتهاي رشته همانطور كه در د              

٢Z ٣ و همچنينZ ٤ وZقرار گيرد . 

2b 

  میلیمتر نسبت به صفحه مرجع15/26

 مربوط به رشته نور پایین

 Aنمای 

 C و Bنمای 

1z 
1b 

 محور مرجع

2/3c 

3c 

1c 

 مربوط به رشته نور باال

 محور مرجع

2c 

4Z     3Z                 2Z 

1a
1a

2a

2a



 

 PR21W/1داده برگ  PR21Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد اي توليديالمپ هاي رشته 

 حداقل نامي حداكثر ٤/
 ابعاد به ميليمتر

٨/٣١     ٣ /  ٨/٣١ ± ٣/٠  V ١٢ 
 ٨/٣٠ ٨/٣١ ٨/٣٢ V ٢٤ e 

٥/٥ ٠/٦ ٠/٧ ٠/٦ ± ٥/٠ V ١٢ f 
 ١٢ V   ٣/ ٣/٠حداكثر 
 ٥/١   V ٢٤ 

 ١/انحراف جانبي 

o ٥ o±٩٠ o ١٠٥ o ٩٠ o ٧٥  β 
 )٧٠٠٤-E١١-١داده برگ  (٣٠٨٦ ملي ايران به شماره  مطابق با استانداردBAW15sكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ٢٤ ١٢ ١٢
 توان ٢١ ٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٠/٢٨ 
 توان ٥/٢٦حداكثر  ٧/٢٩حداكثر  ٥/٢٦حداكثر 
 شار نوري ١١٠ ± ٢٠%  

 مقادير واقعي

 
  لومن٤٦٠: سفيد 
  لومن١١٠: قرمز 

 نوري مرجع  تحت ولتاژ تقريبي        شار
  ولت٥/١٣

 
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته از دو صفحه عمود متقابل ، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از                            ١/ 

 .آنها داراي محور پين مرجع مي باشد
 ). مراجعه كنيد٤ي همچنين به يادآور(    نور منتشره از المپهاي رشته اي توليدي بايد قرمز باشد ٢/ 
 و) W21P/2داده برگ (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 
 .    نور منتشره از المپ هاي رشته اي استاندارد بايد سفيد يا قرمز باشد٤/ 
 كه  بكار مي رود و در صورتيW21P/2    در صورتي كه رشته از نوع مستقيم باشد، الزامات تصوير پرده اي داده برگ             ٥/ 

 . ميليمتري از صفحه مرجع قرار گيرد± ٣دو انتهاي رشته بايد در فاصله يكسان و در محدوده .  شكل باشدVرشته از نوع 

 پین مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ 

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

 محور مرجع

/2 

/5 



 

 PR21/4W/1داده برگ  PR21/4Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ته اي استانداردالمپ رش       المپ هاي رشته اي توليدي٥/  

/٦ 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٨/٣١     ١ /  ٨/٣١ ± ٣/٠   E 
٠/٧ ٠/٧+٠/-٢    F 

 انحراف جانبي    ١/ ٣/٠   حداكثر ٢/
١/ ٨/٢ ± ٥/٠  x , y 
o ٥ o±١/ ٩٠     o ١/ ١٠٥     o ١/ ٩٠     o ٧٥  β 

 )٧٠٠٤-١٩-٢داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره ABU15dهك كال
 ويژگي هاي نوري و الكتريكي

 ولت ١٢ ٢٤ ٤/ ١٢
 توان ٢١ ٤ ٢١ ٤ ٤/٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 ٥/٥/٥/٢٦حداكثر 
 حداكثر

 ٨/٨ 
 حداكثر

٧/٢٩ 
 حداكثر

 ٥/٥ 
 حداكثر

 ٥/٢٦ 
 توان

 ١٠٥ ٤ ١٠٥ ٥ 
 ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ 

 شار نوري
 %± 

 قادير واقعيم

  لومن١٥ و ٤٤٠: سفيد 
  لومن٤ و ١٠٥: قرمز 

شار نوري مرجع  تحت ولتاژ تقريبي               
  ولت٥/١٣

 y و   x.     اين ابعاد بايد بر مبناي ابعاد و رواداري هاي نشان داده شده در باال، توسط سيستم جعبه اي كنترل گردند                         ١/ 
شيوه هاي افزايش دقت تعيين موقعيت رشته و        . بوده و ارتباطي با محور مرجع ندارند       ) توان باال (ط به رشته اصلي      مربو

 .مجموعه نگهدارنده كالهك بايد مدنظر قرار گيرند
    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته اصلي از دو صفحه عمود متقابل، كه هر دو صفحه داراي محور مرجع بوده و                            ٢/ 

 .از آنها داراي محور پين مرجع مي باشديكي 
 . مشخص شده استW21/5P    سيستم جعبه اي همانند سيستمي است كه براي المپ رشته اي داده برگ ٣/ 
 . ولتي توصيه نمي گردد٢٤    به منظور تجسم نمودن در آينده، المپ رشته اي ٤/ 
 ). مراجعه كنيد٦به يادآوري (باشد     نور منتشره از المپ هاي رشته اي توليدي بايد قرمز ٥/ 
 .    نور منتشره از المپ هاي رشته اي استاندارد بايد سفيد يا قرمز باشد٦/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

 پین مرجع

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 

/4 



 

 PR21/5W/1داده برگ  PR21/5Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تانداردالمپ رشته اي اس المپ هاي رشته اي توليدي

/٥ 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٨/٣١     ١ /  ٨/٣١ ± ٣/٠  V ١٢ 
 ٨/٣٠ ٨/٣١ ٨/٣٢ V ٢٤ E 

٠/٧ ٠/٧+٠/-٢   V ١٢ F 
 ١٢ V   ١/ ٣/٠حداكثر 
 ٥/١   V ٢٤ 

 ٢/انحراف جانبي 

١/  ٨/٢ ± ٣/٠  V ١٢ x,y 
 ٠/١ ٠ ٠/١- V ٣ /٢٤ X 
 ٨/١ ٨/٢ ٨/٣ V ٣ /٢٤ Y 

o ٥ o±٩٠ o ١٠٥ o ٩٠ o ٧٥  β 
 )٧٠٠٤-E١١-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره BAW15dكالهك 

 ويژگي هاي نوري و الكتريكي
 ولت ١٢ ٢٤ ١٢
 توان ٢١ ٥ ٢١ ٥ ٥/٢١

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٠/٢٨ ٥/١٣

 ٥/٢٦ و ٦/٦حداكثر 
 حداكثر

٠/١١ 
 حداكثر

٧/٢٩ 
 حداكثر

٦/٦ 
 حداكثر

 ٥/٢٦ 
 توان

 ١٠٥ ٨ ١٠٥ ١٠ 
 ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ 

 شار نوري
  %± 

 مقادير واقعي

 
  لومن٣٥ و ٤٤٠: سفيد 
  لومن٨ و ١٠٥: قرمز 

شار نوري مرجع  تحت ولتاژ تقريبي               
  ولت٥/١٣

 
 . مراجعه كنيدW21/5P/2    به يادآوري يك داده برگ ١/ 
 . مراجعه كنيدW21/5P/2    به يادآوري دو داده برگ ٢/ 
 . مراجعه كنيدW21/5P/2    به يادآوري سه داده برگ ٣/ 
 ). مراجعه كنيد٥به يادآوري (    نور منتشره از المپ هاي رشته اي توليدي بايد قرمز باشد ٤/ 
 .اشد    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد سفيد يا قرمز ب٥/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

 پین مرجع

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  توان پایین(رشته فرعی( 

/4 



 

 PR27/7W/1داده برگ  PR27/7Wگروه   

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر( شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المپ رشته اي استاندارد المپ هاي رشته اي توليدي

/٦ 
 حداقل نامي حداكثر

 ابعاد به ميليمتر

٩/٢٧     ٣ /  ٩/٢٧ ± ٣/٠   E 
٩/٩ ٩/٩+٠/-٢    F 
 انحراف جانبي  ٢/   ٣/ ٠/٠ ± ٤/٠
٤/  ١/٥      ٣/  ١/٥ ± ٥/٠ X 
٤/  ٠/٠      ٣/  ٠/٠ ± ٥/٠ Y 
o ٥ o±٣/ ٩٠      o ١٠٥ o ٣/ ٩٠      o ٧٥  β 

 )٧٠٠٤-D١٠٤-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره WU2.5×16كالهك 
 ي نوري و الكتريكيويژگي ها

 ولت ١٢ ١٢
 توان ٢٧ ٧ ٢٧ ٧

 مقادير اسمي

 ولتاژ آزمون ولت ٥/١٣ ٥/١٣
 توان ١/٣٢حداكثر  ٥/٨حداكثر ١/٣٢حداكثر  ٥/٨حداكثر 

 %١١٠±٢٠% ٩±٢٠ 
 شار نوري 

  %± 
 مقادير واقعي

 
  لومن٣٦ و ٤٧٥: سفيد 
   لومن٩ و ١١٠: قرمز 

شار نوري مرجع  تحت ولتاژ تقريبي           
  ولت٥/١٣

 
 .    محور مرجع محوري است كه با توجه به كليدهاي مرجع تعريف شده و عمود بر صفحه مرجع مي باشد١/ 
از دو صفحه عمود متقابل، كه دو صفحه داراي محور مرجع بوده و يكي از               ) توان باال (    حداكثر انحراف جانبي مركز رشته اصلي           ٢/ 

 .كليدهاي مرجع مي گذردآنها داراي محوري است كه از ميان 
 ).W27/7P/2 و 3داده برگهاي (    بايد توسط سيستم جعبه اي كنترل گردد ٣/ 
 /٤    x و y باشد) توان باال(نسبت به محور رشته اصلي ) توان پايين( نشان دهنده ميزان انحراف محور رشته فرعي. 
 ). مراجعه كنيد٦به يادآوري  (    نور منتشره از المپهاي رشته اي توليدي بايد قرمز باشد٥/ 
 .    نور منتشره از المپهاي رشته اي استاندارد بايد سفيد يا قرمز باشد٦/ 

 محور مرجع

ثر 
داک

ح
5/

26  φ

 صفحه مرجع

 45حداکثر 

 کلید مرجع

a =  توان باال(رشته اصلی( 

b =  ینتوان پای(رشته فرعی( 

/5 



 

 HS5/1داده برگ  HS5گروه  

 .المپ رشته ای ارائه شده اند) برحسب میلیمتر(شکل  ها تنها برای نشان دادن ابعاد ضروری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نقشه اصلي-١شكل 

 
 
 
 
 

 ٥/ و فوقاني سياه  ٤/ ناحيه بدون اعوجاج -٢شكل 

 . صفحه شيب دار داخلي تعريف مي شود٣    صفحه مرجع توسط ١/ 

 . ميلي متر عبور مي كند٢٣    محور مرجع، عمود بر صفحه مرجع بوده و از مركز كالهك به قطر ٢/ 

 يك نشان داده شده نبايد از اندازه حباب            اندازه حباب شيشه اي و نگهدارنده هاي آن همانطور كه در شكل             ٣/ 

 .حباب پوششي با محور مرجع هم مركز مي باشد. پوششي بزرگتر باشد

اين الزام براي تمام    .  از لحاظ نوري بدون اعوجاج باشد      ٢γ و   ١γ    حباب شيشه اي بايد در محدوده زواياي            ٤/ 

 .ار مي رود قرار دارد بك٢γ و ١γمحيط اطراف حباب كه در محدوده زواياي 

 گسترش يافته و بايد حداقل تا بخش استوانه اي حباب بر روي تمامي             ٣γ    پوشش تيره بايد حداقل تا زاويه           ٥/ 

 .محيط فوقاني حباب ادامه يابد

 

 نور پایین

 اتصال بدنه

 50حداکثر 

 نور باال

 المپ رشته اي براي موتورسيكلت ها

 2/محور مرجع 

 1/صفحه مرجع 

/3 

3 

 2/محور مرجع 

/5/                 4

2 
1 

ثر 
داک

ح
5/

24  φ 



 

 HS5/2داده برگ  HS5گروه  

 
 

  رشته نور باالBنماي      رشته نور پايينAنماي 

 مرکز رشته      مرکز رشته

 
 
 
 
 

 نماي فوقاني رشته نور باال   فوقاني رشته نور پاييننماي 

 
       محور مرجع

 
 
 
 
 

 محور مرجع

 
 

 ٣شكل 

 ابعاد و موقعيت رشته

 

1h 

3g 

3h 

1g 

2h 4g 

4h 

2g 



 

 
 HS5/3داده برگ  HS5گروه  

 

 المپهاي رشته اي توليدي المپ رشته اي استاندارد

V ١٢ V ١٢ 
 ابعاد به ميليمتر 

٢٦ ± ١٥/٠  e 

٧/ ٦/٤ ± ٣/٠ lC 

٠ ± ٢/٠  k 

١  ٠ ± ١٥/٠h ٣ وh 

٣  ٠ ± ٢٠/٠h ٤ وh 

٧/ ٦/٤ ± ٣/٠ lR 

٠ ± ٢/٠  j 

١  ٠ ± ٣٠/٠g ٣ وg 

٤٠/٠ ± 

/٦ 

٢  ٥/٢g ٤ وg 

 ١γ  ٥٠ oحداقل  ــ ــ

 ٢٣ oحداقل  ــ ــ
 ١γ 

 ٥٠ oحداقل  ــ ــ
 ١γ 

 )٧٠٠٤-....-١داده برگ  (٣٠٨٦ مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره P23tكالهك 

١٢ ١٢ V ولت 

٣٥ ٣٠ ٣٥ ٣٠ W توان 
 مقادير اسمي

٢/١٣ ٢/١٣ V ولتاژ آزمون 

 توان W ٤٠حداكثر  ٣٧حداكثر  ٤٠حداكثر  ٣٧حداكثر 

  ٦٢٠ ٥١٥ lm 

  ١٥ ١٥  %± 
 شار نوري

 مقادير واقعي

lm ٣٨٠ lm ولت١٢شار نوري مرجع  تحت ولتاژ تقريبي  ٤٦٠  

 
 ).5/4HSداده برگ ( سيستم جعبه اي كنترل گردد     بايد توسط٦/ 

    موقعيت اولين و آخرين تاب رشته به ترتيب از محل تالقي بخش بيروني اولين و آخرين تاب انتشار نور با صفحه                          ٧/ 
 . ميليمتري از آن تعيين مي شود٢٦موازي صفحه مرجع و در فاصله 

 



 

 HS5/4داده برگ  HS5گروه  

 ايالزامات تصوير پرده 

اين آزمون انطباق المپ رشته اي با الزامات را بوسيله كنترل رشته نور پايين از لحاظ قرارگيري صحيح آن نسبت به محور                      
 .و صفحه مرجع و رشته نور باال نسبت به رشته نور پايين، كنترل مي نمايد

 
 نمای جانبی

 )ابعاد برحسب میلیمتر      (

 
 
 

         میلیمتر نسبت به26          

    نور باال      نور پایین             صفحه مرجع

      محور مرجع

 

v d c b a مرجع 

٢+٦/١ ٥/٢d ٢+٢/١d ١+٨/٠d ١+٦/٠d ابعاد 

١d : قطر رشته نور پايين 

٢d : نماي جلو       قطر رشته نور باال    
       محور مرجع

 
 
 
 
 
  میلیمتر نسبت به 26

 صفحه مرجع

 
k h مرجع 

 ابعاد ٠/٦ ٥/٠

 .ـ رشته بايد كامالً در محدوده هاي نشان داده شده قرار گيرند

 . قرار گيردKـ مركز رشته بايد در محدوده هاي ابعاد 



 

 پيوست ب

 ) ميلي متر٢١٠×٢٩٧ (A4: فرم مكاتباتي با حداكثر اندازه 

 )اطالعاتي(

 نام صادر كننده تاييديه

.................................. 

 
  :١ضوعمو

 صدور تاييديه

 تمديد تاييديه

 تعليق تاييديه

 ابطال تاييديه

 توقف قطعي توليد

 مربوط به يك نوع المپ رشته اي مطابق با اين استاندارد ملي

 ........................شماره تمديد      .........................شماره تاييديه 

 : نام يا عالمت تجاري وسيله نقليه -١

 :م سازنده وسيله  نا-٢

 : نام و آدرس سازنده -٣

 ) :در صورت كاربرد( نام و آدرس نماينده سازنده -٤

 : ارائه شده براي تاييد -٥

 : واحد خدماتي فني مسئول انجام آزمونهاي تاييد -٦

                                                 
 .در صورت عدم كاربرد حذف گردد -1



 

 : تاريخ گزارش صادر شده توسط واحد خدمات فني -٧

 : تعداد گزارش صادر شده توسط واحد خدمات فني -٨

 : توضيحات مختصر -٩

 :ـ گروه المپ رشته اي  

 :ـ ولتاژ اسمي  

 :ـ توان اسمي  

 :كهربايي / زرد انتخابي / سفيد : ـ رنگ نور منتشره  

 : موقعيت عالمت تاييد -١٠

 ) :در صورت كاربرد(تمديد تاييديه ) داليل( دليل -١١

  :١ابطال مي گردد/ تمديد / تعليق /  تاييديه صادر -١٢

 :ن  مكا-١٣

 : تاريخ -١٤

 : امضاء -١٥

 :براساس درخواست موجود مي باشند ) داراي عالمت تاييديه مي باشند( مدارك زير -١٦

                                                 
 .در صورت عدم كاربرد حذف گردد -1



 

 پيوست پ

 نمونه اي از ترتيبات مربوط به عالمت تاييد در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

 )اطالعاتي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود نشان دهنده آنست كه المپ در كشور         عالمت تاييد فوق كه بر روي يك المپ رشته اي حك مي             

 . به تاييد رسيده است١Aو تحت كد تاييد ) ١١E(انگلستان 

 و آنهم براساس    ECE R-37اولين مشخصه كد تاييد نشان دهنده آن است كه تاييديه براساس استاندارد             

 . آن صادر شده است٠٣ و ٠٢اصالحيه 



 

 پيوست ت

 شكل ها و مركز روشنايي رشته هاي المپ

 )اطالعاتي(

جداي از موارد بيان شده در داده برگهاي مربوط به المپ رشته اي ، اين استاندارد جهت تعيين مركز                       

 .روشنايي شكل هاي گوناگون رشته نيز كاربرد دارد

 .موقعيت مركز روشنايي بستگي به شكل رشته دارد

 شماره شكل رشته 

 ، و با توجه به صفحه اي        < h٥/١bبا  

. محور مرجع وجود دارد    كه عمود بر     

 درجه  ١٥ميزان انحراف رشته نبايد از       

 .بيشتر باشد

 
 
 
 

 

١ 

تنها براي رشته هايي كه مي توانند در         

 محاط  < h٣bيك قائم الزاويه با        

 .گردد، كاربرد دارد

 
 
 
 
 
 

٢ 

براي رشته هايي كه مي توانند در يك        

 > k h٢ و    ≥ b h٣قائم الزاويه با     

 . داردمحاط گردد كاربرد

 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 

 
 خطوط جانبي قائم الزاويه هاي محيطي به ترتيب موازي و عمود بر محور مرجع                 ، ٣ و   ٢در شكل هاي   

 .مركز روشنايي در محل تالقي خطوطي كه به صورت خط تيره نشان داده شده قرار دارد. مي باشند

2/b 

2/b 

2/b 

2/h
2/h

3/h



 

 پيوست ث

 كنترل رنگ المپ هاي رشته اي

 )اطالعاتي(

 

 كليات ١.ث

در مورد المپ هاي    . اندازه گيري ها بايد بر روي المپ هاي رشته اي كامل شده انجام گيرد                  ١-١.ث

كه در آن اين حباب هاي ثانويه بعنوان يك فيلتر رنگي عمل مي نمايند              ) بيروني(رشته اي با حباب ثانويه     

 .بايد همانند المپ رشته اي با حباب اوليه برخورد نمود

 . درجه سلسيوس انجام گيرد٢٣±٥ در دماي محيطي آزمونها بايد    ٢-١.ث

 .آزمونها بايد در ولتاژ آزمون مشخص شده در داده برگ المپ مربوطه انجام گيرد    ٣-١.ث

 .المپهاي رشته اي بايد ترجيحاً در وضعيت عادي كاري مورد اندازه گيري قرار گيرند    ٤-١.ث

 ١٠رشته اي بايد با كاركرد در ولتاژ آزمون و در مدت           قبل از شروع آزمون، تثبيت دماي المپ            ٥-١.ث

 .دقيقه حاصل گردد

 رنگ ٢.ث

 نور دريافتي   CIEآزمونهاي رنگ بايد توسط يك سيستم اندازه گيري كه مختصات سه رنگي                 ١-٢.ث

 . تعيين مي كند، انجام گيرد±٠٠٢/٠را با درستي 

نگ سنجي كه در روي يك مخروط دايره اي         مختصات سه رنگي بايد با يك دريافت كننده ر             ٢-٢.ث

 درجه و در مركز رشته قرار گرفته، اندازه گيري         ١٥ درجه و حداكثر     ٥قائم كه در مقابل يك زاويه حداقل        

 .شود

 ). مراجعه كنيد١-به شكل ث(جهات اندازه گيري    ٣-٢.ث



 

در مورد رشته هاي   (رد  در ابتدا بايد دريافت كننده عمود بر محور المپ و رشته قرار گي                   ١-٣-٢.ث

دريافت كننده بايد پس از اندازه گيري، در اطراف المپ رشته اي و در مسير دو              ).  عمود بر صفحه   1خميده

  يا ٢-٣-٢- درجه حركت نمايد تا مسافت و ناحيه مشخص شده در بندهاي ث                  ٣٠ طرفه با زاويه   

 . را تحت پوشش قرار دهد٣-٣-٢-ث

 دريافت كننده منطبق با محور رشته است         2ي هنگاميكه محور مركزي   بهرجهت نبايد هيچگونه اندازه گير   

 .انجام گيرد

اندازه گيري ها المپ هاي رشته اي مورد استفاده در چراغ هاي جلو بايد در جهات اطراف                  ٢-٣-٢.ث

 درجه از صفحه    ±٣٠المپ رشته اي و در حالتي كه محور مركزي دريچه دريافت كننده در محدوده زاويه               

در مورد المپ هاي دو    . قرار دارد،  انجام گيرد   ) كه مبدأ آن در مركز رشته واقع است       (بر محور رشته    عمود  

 .رشته اي، مركز رشته نور باال بايد درنظر گرفته شود

اندازه گيرها براي المپ هاي رشته اي مورد استفاده در وسايل هشدار دهنده نوري بايد بطور                ٣-٣-٢.ث

 رشته اي و به استثناي ناحيه اعالم شده يا پوشيده شده توسط كالهك المپ                 تصادفي در اطراف المپ   

در مورد المپ هاي دو رشته اي، مركز رشته اصلي بايد          .  انجام گيرد  3رشته اي شامل ناحيه انتقال مستقيم     

 .درنظر گرفته شود

                                                 
1- Curved filament 

2- Centre line 

3- Immediate transition area 



 

 
                                            المپ هاي رشته اي براي چراغهاي جلو                                                                         

  aمحور مرکزی دریافت کننده باید در محدوده زاویه                                          

 .و اطراف المپ رشته ای حرکت نماید                                          

                                                                     o30×2=a 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  المپ هاي رشته اي براي وسايل هشدار دهنده نوري

                                          
 
 
 

                               دریافت کننده باید در اطراف رشته حرکت نماید 

                               اما دریچه آن نباید هیچگونه هم پوشانی با پایه یا

 .                              کالهک و ناحیه انتقال مستقیم خود داشته باشد

 
 
 
 
 
 
 
 

  موقعيت هاي مربوط به دريافت كننده رنگ سنجي-١-ل ثشك

 
 



 

 پيوست ج

 حداقل الزامات مورد نياز براي اعمال رويه هاي كنترل كيفيت توسط سازنده

 )اطالعاتي(

 

 كليات ١.ج

الزامات تطابق توليد از ديدگاه نورسنجي، هندسي، ديداري و الكتريكي رضايت بخش تلقي مي گردد اگر                

و داده  » الف«ن شده براي المپ هاي رشته اي توليدي كه در داده برگ مربوطه پيوست               رواداري هاي تعيي 

 .برگ مربوط كالهك ها آورده شده، برآورد گردد

 حداقل الزامات مورد نياز براي تاييد تطابق توليد توسط سازنده    ٢.ج

طابق با مفاد اين استاندارد و      سازنده يا دارنده عالمت تاييد براي هر نوع المپ رشته اي بايد آزمونها را م              

 .در دوره هاي زماني مناسب انجام دهد

    ماهيت آزمونها ١-٢.ج

آزمونهاي مربوط به تطابق توليد اين مشخصات بايد ويژگي هاي نورسنجي، هندسي و نوري خود را نيز                  

 .پوشش دهند

    روش مورد استفاده در آزمونها ٢-٢.ج

 .طابق با روشهاي بيان شده در اين استاندارد انجام گيرندآزمونها عموماً بايد م    ١-٢-٢.ج

 نيازمند انجام كاليبراسيون منظم دستگاههاي آزمون و همبستگي آن با            ١-٢-٢.كاربرد بند ج      ٢-٢-٢.ج

 .اندازه گيري هاي انجام شده توسط يك مرجع ذيصالح مي باشد

    ماهيت نمونه برداري ٣-٢.ج

د بطور تصادفي و از توليدات مرتبط به يك بهر توليدي يكسان انتخاب                  نمونه هاي المپ رشته اي باي    

منظور يك بهر يكسان يعني يك مجموعه از المپهاي رشته اي هم نوع كه مطابق با روش هاي توليد                 . گردد

 .سازنده تعريف گرديده است



 

    ويژگي هاي بازرسي و ثبت ٤-٢.ج

ايد مطابق با گروه ويژگي ها كه در جدول يك اين              المپ هاي رشته اي بايد بازرسي و نتايج آزمون ب          

 .پيوست فهرست شده ثبت  گردند

    معيارهاي حاكم بر قابليت پذيرش ٥-٢.ج

سازنده يا دارنده عالمت تاييد مسئول انجام مطالعات آماري مرتبط با نتايج آزمون مي باشد تا بدين طريق                  

 . اين استاندارد بيان گرديده را برآورده نمايد١-٤مشخصات موردنظرجهت تاييد تطابق توليد كه در بند 

تطابق هنگامي قطعي تلقي مي گردد كه سطح قابل پذيرش عدم انطباق هر گروه از ويژگي ها از مقادير                     

اين امر بدان معني است كه تعداد المپ هاي رشته اي          . فراتر نرود » چ«ارائه شده در جدول يك پيوست        

براي هر گروه از ويژگي ها مرتبط به هر نوع از المپ رشته اي نبايد فراتر از                  نامنطبق با الزام ارائه شده        

 . باشد٤. و ج٣. و ج٢.محدوده هاي درنظر گرفته شده در جدولهاي ج

 
 .هر الزام المپ رشته ای انفرادی باید به عنوان یک ویژگی  درنظر گرفته شوديادآوري ـ 

 
 .باق مربوط به ثبت نتايج آزمون سازنده، ارائه شده است نحوه نمونه برداري و ميزان انط١-در جدول ج



 

  ويژگي ها-١-جدول ج

سطح قابل پذيرش 

عدم تطابق براي هر 

 گروه از ويژگي ها

  نمونه١٢حداقل 

 ماهانه براي 

 هر گروه

 

 مربوط به موارد ثبت شده ١گروه

 آزمون در ميان انواع المپ

 

 گروه 

 ويژگي ها

بعاد خارجي  تمام انواع المپ با ا       ٣١٥ ١

 يكسان

عالمت گذاري،  خوانايي   

  و  دوام

  كيفيت حباب تمام انواع المپ با حباب يكسان ٣١٥
تمام حباب  رنگي با طراحي يكسان ٣١٥ ١  رنگ حباب

 ابعاد خارجي المپ  تمام انواع المپ از گروه يكسان ٢٠٠ ١

 )به غير كالهك و پايه(

 ابعاد كالهك ها و پايه ها انتمام انواع المپ از گروه يكس ٢٠٠ ٥/٦

ابعاد  مربوط  به عناصر        تمام المپ هاي مربوط به يك نوع ٢٠٠ ٥/٦

 ٢ خارجي

 قرائت اوليه، توان ولومن تمام المپ هاي مربوط به يك نوع ٢٠٠ ١

 
.  ارزيابي بايد بطوركلي توليدات سري المپ هاي رشته اي مربوط به كارخانه هاي مجزا را پوشش دهد               -١

سازنده مي تواند موارد ثبت شده در مورد نوع يكسان از چندين كارخانه را با يكديگر مشروط بر                     يك  

 .آنكه اين عمل تحت سيستم و مديريت كيفيت يكسان انجام پذيرد، گروه بندي نمايد

گروه ) رشته، پوشش محافظ  ( در مورد يك المپ رشته اي كه داراي بيش از يك عنصر داخلي است                 -٢

 .براي هر عنصر بطور مجزا بكار مي رود) ابعاد، توان ها، لومن ها(ويژگي ها 



 

 محدوده هاي موردنظر براي پذيرش برمبناي تعداد متفاوت نتايج آزمون براي هر              ٢-در جدول شماره ج   

محدوده ها ذكر شده بر مبناي     . گروه از ويژگي ها و بصورت حداكثر تعداد عدم انطباق ذكر گرديده است            

 . مي باشند٩٥/٠درصد عدم انطباق و با فرض احتمال پذيرش حداقل سطح پذيرش يك 

  محدوده هاي موردنظر براي پذيرش-٢-جدول ج

 تعداد المپ براي بررسي هر يك از ويژگي ها محدوده هاي مورد نظر براي پذيرش

٢٠٠  –       ٥ 

٢٦٠ – ٢٠١ ٦ 

٣١٥ – ٢٦١ ٧ 

٣٧٠ – ٣١٦ ٨ 

٤٣٥ – ٣٧١ ٩ 

٥٠٠ – ٤٣٦ ١٠ 

٥٧٠ – ٥٠١ ١١ 

٦٤٥ – ٥٧١ ١٢ 

٧٢٠ – ٦٤٦ ١٣ 

٨٠٠ – ٧٢١ ١٤ 

٨٦٠ – ٨٠١ ١٥ 

٩٢٠ – ٨٦١ ١٦ 

٩٩٠ – ٩٢١ ١٧ 

١٠٦٠ – ٩٩١ ١٨ 

١١٢٥ – ١٠٦١ ١٩ 

١١٩٠ – ١١٢٦ ٢٠ 

١٢٤٩ - ١١٩١ ٢١ 



 

 محدوده هاي موردنظر براي پذيرش برمبناي تعداد متفاوت نتايج آزمون براي هر گروه از               ٣-در جدول ج  

محدوده هاي ذكر شده برمبناي سطوح     . ا و بصورت حداكثر تعداد عدم انطباق ذكر گرديده است          ويژگي ه

 . مي باشند٩٥/٠ درصد عدم انطباق و با فرض احتمال پذيرش حداقل ٥/٦پذيرش 

  محدوده هاي مورد نظر براي پذيرش-٣-جدول ج

 محدوده 
 موردنظر

تعداد المپ ها در موارد 
 ثبت شده

 محدوده 
 مورد نظر

تعداد المپ ها در موارد 
 ثبت شده

 محدوده 
 موردنظر

تعداد المپ ها در موارد 
 ثبت شده

٢٠٠ –       ٢١ ٥٥٣ – ٥٤١ ٤٧ ٩٠٧ – ٨٩٤ ٧٣ 
٢١٣ – ٢٠١ ٢٢ ٥٦٧ – ٥٥٤ ٤٨ ٩٢٠ – ٩٠٨ ٧٤ 
٢٢٧ – ٢١٤ ٢٣ ٥٨٠ – ٥٦٨ ٤٩ ٩٣٤ – ٩٢١ ٧٥ 
٢٤٠ – ٢٢٨ ٢٤ ٥٩٤ – ٥٨١ ٥٠ ٩٤٨ – ٩٣٥ ٧٦ 
٢٥٤ – ٢٤١ ٢٥ ٦٠٨ – ٥٩٥ ٥١ ٩٦١ – ٩٤٩ ٧٧ 
٢٦٨ – ٢٥٥ ٢٦ ٦٢١ – ٦٠٩ ٥٢ ٩٧٥ – ٩٦٢ ٧٨ 
٢٨١ – ٢٦٩ ٢٧ ٦٣٥ – ٦٢٢ ٥٣ ٩٨٨ – ٩٧٦ ٧٩ 
٢٩٥ – ٢٨٢ ٢٨ ٦٤٨ – ٦٣٦ ٥٤ ١٠٠٢ – ٩٨٩ ٨٠ 
٣٠٨ – ٢٩٦ ٢٩ ٦٦٢ – ٦٤٩ ٥٥ ١٠١٦ – ١٠٠٣ ٨١ 
٣٢٢ – ٣٠٩ ٣٠ ٦٧٦ – ٦٦٣ ٥٦ ١٠٢٩ – ١٠١٧ ٨٢ 
٣٣٦ – ٣٢٣ ٣١ ٦٨٩ – ٦٧٧ ٥٧ ١٠٤٣ – ١٠٣٠ ٨٣ 
٣٤٩ – ٣٣٧ ٣٢ ٧٠٣ – ٦٩٠ ٥٨ ١٠٥٦ – ١٠٤٤ ٨٤ 
٣٦٣ – ٣٥٠ ٣٣ ٧١٦ – ٧٠٤ ٥٩ ١٠٧٠ – ١٠٥٧ ٨٥ 
٣٧٦ – ٣٦٤ ٣٤ ٧٣٠ – ٧١٧ ٦٠ ١٠٨٤ – ١٠٧١ ٨٦ 
٣٩٠ – ٣٧٧ ٣٥ ٧٤٤ – ٧٣١ ٦١ ١٠٩٧ – ١٠٨٥ ٨٧ 
٤٠٤ – ٣٩١ ٣٦ ٧٥٧ – ٧٤٥ ٦٢ ١١١١ – ١٠٩٨ ٨٨ 
٤١٧ – ٤٠٥ ٣٧ ٧٧١ – ٧٥٨ ٦٣ ١١٢٤ – ١١١٢ ٨٩ 
٤٣١ – ٤١٨ ٣٨ ٧٨٤ – ٧٧٢ ٦٤ ١١٣٨ – ١١٢٥ ٩٠ 
٤٤٤ – ٤٣٢ ٣٩ ٧٩٨ – ٧٨٥ ٦٥ ١١٥٢ – ١١٣٩ ٩١ 
٤٥٨ – ٤٤٥ ٤٠ ٨١٢ – ٧٩٩ ٦٦ ١١٦٥ – ١١٥٣ ٩٢ 
٤٧٢ - ٤٥٩ ٤١ ٨٢٥ – ٨١٣ ٦٧ ١١٧٩ – ١١٦٦ ٩٣ 
٤٨٥ – ٤٧٣ ٤٢ ٨٣٩ – ٨٢٦ ٦٨ ١١٩٢ – ١١٨٠ ٩٤ 
٤٩٩ – ٤٨٦ ٤٣ ٨٥٢ – ٨٤٠ ٦٩ ١٢٠٦ – ١١٩٣ ٩٥ 
٥١٢ – ٥٠٠ ٤٤ ٨٦٦ – ٨٥٣ ٧٠ ١٢٢٠ – ١٢٠٧ ٩٦ 
٥٢٦ – ٥١٣ ٤٥ ٨٨٠ – ٨٦٧ ٧١ ١٢٣٣ – ١٢٢١ ٩٧  
٥٤٠ – ٥٢٧ ٤٦ ٨٩٣ - ٨٨١ ٧٢ ١٢٤٩ - ١٢٣٤ ٩٨ 

 



 

 محدوده هاي موردنظر براي پذيرش برمبناي تعداد متفاوت نتايج آزمون براي هر              ٤-در جدول شماره ج   

اين محدوده ها برمبناي درصد نتايج و با فرض احتمال پذيرش             . گروه از ويژگي ها ذكر گرديده است      

 . مي باشد٩٥/٠حداقل 

  محدوده هاي موردنظر براي پذيرش-٤-جدول ج

ي درصد عدم انطباق برا

محدوده هاي موردنظر برحسب 
  ٥/٦نتايج ، با سطح پذيرش 

درصد عدم انطباق براي 

محدوده هاي موردنظر برحسب 
 نتايج ، با سطح پذيرش يك 

 

 تعداد المپ  براي بررسي هر يك 

 از ويژگي ها

٢٥٠/١ ٦٨/١ ٩١/٧ 

٠٠٠/٢ ٥٢/١ ٦١/٧ 

٠٠٠/٤ ٣٧/١ ٢٩/٧ 

٠٠٠/٦ ٣٠/١ ١٥/٧ 

٠٠٠/٨ ٢٦/١ ٠٦/٧ 

٠٠٠/١٠ ٢٣/١ ٠٠/٧ 

٠٠٠/٢٠ ١٦/١ ٨٥/٦ 

٠٠٠/٤٠ ١٢/١ ٧٥/٦ 

٠٠٠/٨٠ ٠٩/١ ٦٨/٦ 

٠٠٠/١٠٠ ٠٨/١ ٦٥/٦ 

٠٠٠/٠٠٠/١ ٠٢/١ ٥٥/٦ 

 



 

 پيوست چ

 حداقل الزامات مورد نياز براي بازرسي اتفاقي توسط مرجع ذيصالح

 )اطالعاتي(

 

 كليات ١.ج

الكتريكي رضايت بخش تلقي مي گردد اگر      الزامات تطابق توليد از ديدگاه نورسنجي، هندسي، ديداري و          

و داده  » الف«رواداري هاي تعيين شده براي المپ هاي رشته اي توليدي كه در داده برگ مربوطه پيوست                

 .برگ مربوط كالهك ها آورده شده، برآورده گردد

تاندارد تطابق توليد المپهاي رشته اي توليد انبوه در صورتيكه نتايج مطابق با پيوست ح اين اس                   ٢.ج

 .باشند نبايد مردود تلقي شوند

تطابق توليد در صورتيكه نتايج منطبق با پيوست ح اين استاندارد نباشند مردود بوده و از سازنده                  ٣.ج

 .درخواست مي گردد تا توليداتش الزامات را برآورده نمايند

 بازه زماني دو ماهه      المپ رشته اي در   ٢٥٠ جاري باشد آنگاه يك نمونه ديگر شامل         ٣.اگر بند چ   ٤.ج

 .و بطور تصادفي از توليدات جديد انتخاب مي گردد



 

 پيوست ح

 تاييد انطباق بوسيله بازرسي اتفاقي

 )اطالعاتي(

 
براي هر گروه از ويژگي هاي المپهاي       .  انجام گيرد  ١-تاييد يا عدم تاييد انطباق بايد مطابق با جدول ح           

 .*ول زير انجام پذيردرشته اي بايد پذيرش يا رد برطبق مقادير جد

 1 مقادير پذيرش يا عدم پذيرش-١-جدول ح

 **يك درصد **شش و نيم درصد

 پذيرش رد پذيرش رد

 

 ١٢٥: حجم اولين نمونه  ٢ ٥ ١١ ١٦

اگر تعداد واحدهاي غير منطبق بسته به سطح           ٦ ٧ ٢٦ ٢٧

 و  ٥ و كوچكتر از     ١١ و   ٢عدم انطباق بزرگتر از     

 تا  ١٢٥نه با حجم      باشد آنگاه دومين نمو      ١٦

 . گرفته مي شود٢٥٠

 
 طرح پيشنهاد شده جهت رسيدن به تطابق المپ هاي رشته اي به ترتيب با توجه به يك سطح عدم                      -*

لذا اين امر برمبناي طرح نمونه برداري دو         .  درصد درنظر گرفته شده است       ٥/٦انطباق يك درصد و      

 . آورده شده است انجام مي گيرد1...ايران به شماره مرحله اي براي بازرسي عادي كه در استاندارد ملي 

 از پيوست ج    ١- المپ هاي رشته اي بايد مطابق با دسته بندي ويژگي ها،  همان گونه كه در جدول ج               -**

 .آورده شده تحت آزمون قرار گرفته و نتايج آن ثبت گردد

                                                 
 . مراجعه گرددIEC 60410تا تدوين استاندارد ملي به  -1
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