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  הקדמה

עולמי שמטרתו העיקרית היא להביא לידי ממשלתי כללהוא ארגו בי) OIML( חוקית לאומי למטרולוגיההארגו הבי

או ארגוני הקשורי , הרמוניה את התקנות והבקרות המטרולוגיות המיושמות על ידי השירותי המטרולוגיי הלאומיי

לאומי למטרולוגיה  הארגו הביהקטגוריות העיקריות של פרסומי). Member States(של המדינות החברות בארגו , אליה

  :חוקית ה

אשר קובעות את המאפייני המטרולוגיי הנדרשי ממכשירי , שה מודל לתקנות, )OIML Rא(לאומיות -   המלצות בין-

המדינות . של מכשירי מדידה אלה) conformity(מדידה מסוימי ואשר מפרטות שיטות וציוד לבדיקת ההתאמה לדרישות 

  ;לאומיות אלה במידה המרבית האפשריתלאומי למטרולוגיה חוקית יממשו המלצות בי הביהחברות בארגו

אשר מיועדי להביא לידי הרמוניה ולשפר את , מסמכי למידע בלבד, מטבע, שה, )OIML Dב(לאומיים -  מסמכים בין-

  ;העבודה הנעשית בתחו המטרולוגיה החוקית

אשר מיועדי לספק קווי מנחי ליישו , מסמכי למידע בלבד, מטבע, שג ה, )גOIML G(לאומיים -  מדריכים בין-

  וכ; דרישות מסוימות בתחו המטרולוגיה החוקית

המגדירי את כללי הפעולה של הגופי והמערכות המרכיבי את הארגו , )דOIML B(לאומיים -  פרסומים בסיסיים בין-

  .לאומי למטרולוגיה חוקיתהבי

לאומי למטרולוגיה חוקית נעשית על ידי ועדות או מסמכי ומדריכי של הארגו הבי, ל טיוטות של המלצותההכנה ש

לאומיי בוועדות אלה משתתפי ג ארגוני בי. ועדות משנה טכניות הכוללות נציגי של המדינות החברות בארגו

לאומי למטרולוגיה חוקית לבי מי בי הארגו הביהסכמי לשיתו פעולה נחת. במעמד של יועצי, ואזוריי מסוימי

, זאת, )IEC(לאומית לאלקטרוטכניקה והנציבות הבי) ISO(לאומי לתקינה הארגו הבי, כמו למשל, ארגוני מסוימי

, מעבדות בדיקה, יצרני של מכשירי מדידה ומשתמשי במכשירי אלה, הודות לכ. במטרה למנוע דרישות סותרות

לאומי למטרולוגיה חוקית וה פרסומי היוצאי לאור על ה פרסומי של הארגו הבי, בד בבד, ה יכולי ליישוכדומ

  .ידי מוסדות וארגוני אחרי

ומתורגמי ) E(לאומיי יוצאי לאור באנגלית מדריכי ופרסומי בסיסיי בי, מסמכי, לאומיותהמלצות בי

  .זיה תקופתיתוה כפופי לרווי, )F(לצרפתית 

 ומפע )OIML Vה(מילונים לאומי למטרולוגיה חוקית מוציא לאור או משתת בהוצאה לאור של הארגו הבי, נוס על כ

דוחות מומחה מיועדי ). OIML Eו (דוחות מומחהמסמי הארגו מומחי בתחו המטרולוגיה החוקית לכתוב , לפע

וא , ללא מעורבות של ועדה או ועדת משנה טכנית, טו של מחבר הדוח בלבדוה נכתבי מנקודת מב, לספק מידע והדרכה

  דוחות אלה אינ מייצגי בהכרח את דעות הארגו , לפיכ. זלאומית למטרולוגיה חוקיתללא מעורבות הוועדה הבי

  .לאומי למטרולוגיה חוקיתהבי

    הוכנה על ידי ועדת המשנה הטכנית   2006מהדורת , OIML R 76-1:   שהסימוכי שלהלאומית זו  המלצה בי

TC 9 / SC 1  .לאומית למטרולוגיה חוקית בשנת לאומית זו אושרה לפרסו כמסמ סופי על ידי הוועדה הביהמלצה בי

לאומית זו המלצה בי. 2008 לקבלת גושפנקה פורמלית בשנת חלאומית למטרולוגיה חוקיתוהיא תוגש לוועידה הבי, 2006

  . ומבטלת אותה1992 משנת OIML R 76-1ה במקו המהדורה הקודמת של בא

                                                           
 International Recommendations א
 International Documents ב
 International Guides ג
 International Basic Publications ד
 Vocabularies ה
 Expert Reports ו
 International Committee of Legal Metrology ז
 International Conference of Legal Metrology ח
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  טרמינולוגיה

  )הגדרות ואזכורי, מונחי(

  

לאומי למונחי מטרולוגיה מילו הביה"לאומית זו עולי בקנה אחד ע שמשי בהמלצה ביהמונחי וההגדרות המ

לאומי מערכת התעודות של הארגו הבי", ]2  [י"לאומי למונחי מטרולוגיה חוקיתהמילו הבי",  ]1[ט  "בסיסיי וכלליי

  .לאומי למטרולוגיה חוקיתחרי של הארגו הביפרסומי רלוונטיי או, ]3  [יא"למטרולוגיה חוקית עבור מכשירי מדידה

ההגדרות והאזכורי , אינדקס של כל המונחי. יפה כוח של ההגדרות שלהל, לאומית זולמטרות המלצה בי, נוס על כ

  .T.8שלהל מובא בסעי 

T.1   הגדרות כלליות  

T.1.1  מכשיר שקילה  

  .סמ פעולת כוח הכובד על גו זהמכשיר מדידה המשמש כדי לקבוע את המסה של גו על 

הער המוסכ "או " מסה מוסכמת"משמש כמונח המועד לציו  ") ער המשקל"או " (מסה"המונח , לאומית זובהמלצה בי  :הערה

בעוד שהמונח  , OIML D 28לאומי    ולמסמ הביOIML R 111לאומית בהתא להמלצה הבי" של תוצאת השקילה באוויר    

הנמדדת בהתייחס למאפייני הפיזיקליי , של המסה) המידה החומרית, דהיינו(משמש כמונח המועד לציו הגילו " משקל"    

  .והמטרולוגיי שלה    

  .פרמטרי או מאפייני אחרי הקשורי למסה הנמדדת, גדלי, נית להשתמש במכשיר ג כדי לקבוע כמויות

  .מסווג כמכשיר שקילה אוטומטי או כמכשיר שקילה לא אוטומטיהמכשיר , בהתא לשיטת הפעולה של מכשיר שקילה

T.1.2  מכשיר שקילה לא אוטומטי  

  .מכשיר המחייב התערבות של מפעיל במהל תהלי השקילה כדי לקבוע שתוצאת השקילה קבילה

נקיטת , למשל, אהכוללת פעולה תבונית כלשהי שהמפעיל מבצע אשר משפיעה על התוצ, הקביעה שתוצאת השקילה קבילה  :1הערה 

 קבלת החלטה לגבי הקבילות של כל אחת מתוצאות , פעולה כאשר ההוריה יציבה או כוונו המסה של העומס הנשקל וכ      

  תהלי שקילה לא אוטומטי מאפשר למפעיל לנקוט פעולה . השקילה הנצפית על התק התצוגה או מופקת על גבי תדפיס      

 אשר משפיעה על תוצאת השקילה ) וכדומה, לקבוע שהעומס קביל, וונ את המחיר ליחידהלכ, לכוונ את העומס, דהיינו(      

  .כאשר תוצאת השקילה אינה קבילה      

קובעות ההגדרות , במקרה של ספק באשר לשאלה הא מכשיר הוא מכשיר שקילה לא אוטומטי או מכשיר שקילה אוטומטי  :2הערה 

 OIML R  וOIML R 107 ,OIML R 106 ,OIML R 61 ,OIML R 51 ,OIML R 50לאומיות  המובאות בהמלצות הבי      

  . שלעיל1וה גוברות על הקריטריוני המפורטי בהערה ,  עבור מכשירי שקילה אוטומטיי134      

  :מכשיר שקילה לא אוטומטי יכול להיות

נת   נת) graduated(מש   או; או לא מש

  .או ללא תצוגה עצמיתבעל תצוגה עצמית למחצה , בעל תצוגה עצמית 

  ".מכשיר"מכשיר שקילה לא אוטומטי נקרא , לאומית זובהמלצה בי    :הערה

T.1.2.1  מכשיר משּונת  

  .המלאה או החלקית, מכשיר המאפשר קריאה ישירה של תוצאת השקילה

                                                           
  )International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology  (VIM ט
  )International Vocabulary of Terms in Legal Metrology” (VIML י
 OIML Certificate System for Measuring Instruments  אי
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T.1.2.2  מכשיר לא משּונת  

  .מכשיר שאינו מצויד בסקלה ממוספרת ביחידות של מסה

T.1.2.3   תצוגה עצמיתמכשיר בעל  

  .מכשיר שמצב שיווי משקל מושג בו ללא התערבות של מפעיל

T.1.2.4  מכשיר בעל תצוגה עצמית למחצה  

  .המאפשר התערבות של המפעיל לש שינוי גבולות התחו, מכשיר בעל תצוגה עצמית של תחו השקילה

T.1.2.5  מכשיר ללא תצוגה עצמית  

  . התערבות המפעילמכשיר שמצב שיווי משקל מושג בו רק על ידי

T.1.2.6  מכשיר אלקטרוני  

  .מכשיר המצויד בהתקני אלקטרוניי

T.1.2.7  מכשיר בעל סקלות של מחירים  

  .מכשיר המציג את המחיר לתשלו באמצעות לוחות או סקלות של מחירי המתייחסי לתחו של מחירי ליחידה

T.1.2.8  מכשיר לחישוב המחיר  

  . על בסיס ער המשקל המוצג והמחיר ליחידהמכשיר המחשב את המחיר לתשלו

T.1.2.9  מכשיר להפקת תווית מחיר  

  המחיר ליחידה והמחיר לתשלו עבור מוצרי ארוזי מראש , מכשיר לחישוב המחיר המדפיס את ער המשקל

)prepackages.(  

T.1.2.10  מכשיר לשירות עצמי  

  .מכשיר המיועד להפעלה על ידי הלקוח

T.1.2.11  ידמכשיר ני  

  .מכשיר שקילה לא אוטומטי המותק על כלי רכב או משולב בו

  .מכשיר המותק על כלי רכב הוא מכשיר שקילה של המורכב באופ יציב על כלי רכב ואשר ִנְת למטרה מיוחדת  :1הערה 

  ).המשמש כבית דואר נייד(מאזניי לשקילת דברי דואר המותקני על כלי רכב    :דוגמה      

  .יר המשולב בכלי רכב הוא מכשיר העושה שימוש בחלקי של כלי הרכב למטרת שקילהמכש  :2הערה 

מכשירי לשקילת , מלגזות, מכשירי להרמת דרגשי, מכשירי להרמת מטופלי, מכשירי לשקילת אשפה  :דוגמות      

  .כסאות גלגלי      

T.1.2.12  מכשיר מיטלטל לשקילת רכבי כביש  

אשר משמש לקביעת המסה הכוללת של רכבי , הכולל חלק אחד או כמה חלקי, תא עומסמכשיר שקילה לא אוטומטי בעל 

  .כביש ואשר נתכ באופ שנית יהיה להעבירו מאתר אחד למשנהו

  ).או גלגלי(קבוצת מכשירי לא אוטומטיי משויכי לשקילת העומס של סרני , מאזני גשר ניידי  :דוגמות

 א ורק במאזני גשר ניידי ובקבוצות של מכשירי לא אוטומטיי משויכי לשקילת העומס לאומית זו דנההמלצה בי    :הערה

נתמכי ) או הגלגלי(כאשר כל הסרני , הקובעי באופ סימולטני את המסה הכוללת של רכב כביש) או גלגלי(של סרני       

  .באופ סימולטני על ידי חלקי מתאימי של תא העומס      
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T.1.2.13  דירוגמכשיר   

  .מכשיר המקצה תוצאת שקילה לתחו קבוע מראש של מסה במטרה לקבוע תערי או אגרה

  .י לשקילת אשפהרמכשי, מאזניי לשקילת דברי דואר  :דוגמות

T.1.3   מכשירהוריות של  

  .ער של כמות המסופק על ידי מכשיר מדידה

  .וג הדפסה/עות של תצוגה אומשמשי במשמ" מורה על"או " להורות על“, "הוריה"המונחי   :הערה

T.1.3.1  הוריות ראשוניות  

  .לאומית זואותות וסמלי הכפופי לדרישות של המלצה בי, הוריות

T.1.3.2  הוריות משניות  

  .אותות וסמלי שאינ מהווי הוריות ראשוניות, הוריות

T.2 מבנה של מכשיר  

בלא תלות במימוש , לשהו המשמש לביצוע פונקציה ספציפיתמשמש לציו אמצעי כ" התק"המונח , לאומית זובהמלצה בי

  .ההתק יכול להיות חלק קט או להוות חלק ראשי של מכשיר. באמצעות מנגנו או לחי המתחל פעולה, לדוגמה, הפיזי

T.2.1  התקנים עיקריים  

T.2.1.1  קולט עומס  

  .חלק של המכשיר המיועד לקבל את העומס

T.2.1.2  התקן העברת העומס  

  .לק של המכשיר המיועד להעביר את הכוח הנוצר על ידי העומס הפועל על קולט העומס להתק מדידת העומסח

T.2.1.3  התקן מדידת העומס  

המשמש לאיזו הכוח המועבר על ידי , חלק של המכשיר המיועד למדוד את המסה של העומס באמצעות התק שיווי משקל

  .ו הדפסהוהכולל התק תצוגה א, התק העברת העומס

T.2.2  מודול  

חלק נית לזיהוי של מכשיר המבצע פונקציה או פונקציות ספציפיות ואשר נית להעריכו בנפרד בהתא לדרישות ביצועי 

המודולי של מכשירי שקילה כפופי לגבולות . לאומית הרלוונטיתמטרולוגיות וטכניות ספציפיות המובאות בהמלצה הבי

  .מוגדרי של שגיאה חלקית

 , מסו, מודול שקילה, מעבדי נתוני אנלוגיי או ספרתיי, התק תצוגה, תא עומס: מודולי טיפוסיי של מכשיר ה    :הערה

  .התק תצוגה ראשי      

 עבור המודולי המוזכרי בהגדרות OIML R 76לאומית  נפרדות בהתא להמלצה הביOIMLנית להנפיק תעודות 

T.2.2.2 עד T.2.2.7.  
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 1ציור 

 3.10.2 ולסעי משנה T.2.2הגדרת מודולי טיפוסיי בהתא להגדרה 

  )ייתכנו ג שילובי אחרי(

  

  

 T.2.2.1(       2(                                                    תא עומס אנלוגי

 *T.2.2.1(        2  +  3  +  (4)(                                                    תא עומס ספרתי

 T.2.2.2(              (3)  +   4  +  (5)  +  (6)  +  7(                                                          התק תצוגה

 T.2.2.3(              3    +   4  +  (5)  +  (6)(                              התק לעיבוד נתוני אנלוגיי

 T.2.2.4(                        ( 4)  +  5   +  (6)(                              התק לעיבוד נתוני ספרתיי

 T.2.2.5(                                  (5)  +    6  +  7(                                                                      מסו

                  T.2.2.6(                                                       7(                                                                 צג ראשי

 T.2.2.7( 1  +  2  +  3  +  4  +  (5)  +  (6)(                                                         מודול שקילה

  .המספרי בסוגרייי מצייני חלופות אפשריות לבחירה  *

  

T.2.2.1    תא עומס]OIML R 60: 2000 , 2.1.2הגדרה[  

בהתחשב בהשפעות של , זאת, )התפוקה(לגודל נמדד אחר ) המסה(מתמר כוח המודד מסה על  ידי המרת הגודל הנמדד 

  .שמש בותאוצת הכובד וכוח העילוי של האוויר באתר שמתמר הכוח מ

  כרכיב (והתק עיבוד נתוני ) ADC(ממיר אנלוגי לספרתי , לרבות מגבר, תאי עומס המצוידי ברכיבי אלקטרוניי    :הערה

  ).1ראו ציור (נקראי תאי עומס ספרתיי , )אופציונלי      

T.2.2.2  התקן תצוגה  

והמבצע עיבוד , ות אנלוגי לאות ספרתיהתק אלקטרוני של מכשיר היכול לבצע המרה של אות התפוקה של תא העומס מא

  .נוס של הנתוני ומציג את תוצאת השקילה ביחידות של מסה

  

  

  

  ).  קיצורי וסמלי  T.9ראו סעי  (A/Dלרבות ממירי , רכיבי אנלוגיי רלוונטיי  יב
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T.2.2.3  התקן לעיבוד נתונים אנלוגיים  

והמבצע עיבוד נוס , ה של תא העומס מאות אנלוגי לאות ספרתיהתק אלקטרוני של מכשיר המבצע המרה של אות התפוק

התק זה יכול . בלא להציג את התוצאה, של הנתוני ומספק את תוצאת השקילה בפורמט ספרתי באמצעות מנשק ספרתי

לי להפעלת כאמצעי אופציונ, )וכדומה) touch screen(ִמְרַקע מגע , או עכבר( אחד או יותר, יידקל או ציבעל לחילהיות 

  .המכשיר

T.2.2.4  התקן לעיבוד נתונים ספרתיים  

התק אלקטרוני של מכשיר המבצע עיבוד נוס של הנתוני ומספק את תוצאת השקילה בפורמט ספרתי באמצעות מנשק 

, )כדומהִמְרַקע מגע ו, או עכבר( אחד או יותר, יידקל או ציבעל לחיהתק זה יכול להיות . בלא להציג את התוצאה, ספרתי

  .כאמצעי אופציונלי להפעלת המכשיר

T.2.2.5  מסוף  

צג ,  להפעלת המכשיר וכהמיועדי, )ִמְרַקע מגע וכדומה, או עכבר(אחד או יותר , יידקל או ציהתק ספרתי בעל לחי

  .להצגת תוצאות השקילה המועברות דר המנשק הספרתי של מודול שקילה או התק לעיבוד נתוני אנלוגיי

T.2.2.6  צג ספרתי  

  :צג ספרתי יכול להיות ממומש כצג ראשי או כצג משני

מסו ללא , דהיינו(ממומש כצג בתיבה נפרדת , לחלופי, משולב בתיבת התק התצוגה או בתיבת המסו או  :צג ראשי)  א

  .לשימוש במשולב ע מודול שקילה, למשל, )קלידי        

 את תוצאות השקילה והוריות ראשוניות אחרות , פע נוספת, המציג) יונליהתק אופצ(התק היקפי נוס   :צג משני)   ב

  .לא מטרולוגי, כלשה או ספק מידע נוס        

  " הוריה משנית"ו" הוריה ראשונית"לבי המונחי " צג משני"ו" צג ראשי"יש להבחי בי המונחי     :הערה

  ).T.1.3.2  וT.1.3.1הגדרות (      

T.2.2.7  מודול שקילה  

תא , התק העברת העומס, קולט עומס, דהיינו(ק של מכשיר השקילה הכולל את כל ההתקני המכניי והאלקטרוניי חל

. א חסר את האמצעי להצגת תוצאת השקילה, )עומס והתק לעיבוד נתוני אנלוגיי או התק לעיבוד נתוני ספרתיי

ולהפעלת ) הספרתיי(ליי לעיבוד נוס של הנתוני חלק זה של מכשיר השקילה יכול להיות בעל התקני אופציונ

  .המכשיר

T.2.3  טרונייםלק אחלקים  

T.2.3.1    התקן אלקטרוני]OIML D 11: 2004 , 3.2סעי משנה[  

  .התק המשתמש בתת מכללי אלקטרוניי והמבצע פונקציות ספציפיות

  .ק אות בנפרדכיחידות נפרדות ונית לבדו, בדר כלל, התקני אלקטרוניי מיוצרי

  , )מכשיר המיועד לשמש למכירה ישירה לציבור, למשל(יכול להיות מכשיר מדידה של , כמוגדר לעיל, התק אלקטרוני    :הערה

  ).צג משני, מדפסת: למשל(או התק היקפי ) מודול שקילה, התק לעיבוד נתוני אנלוגיי, התק תצוגה, למשל(מודול       

T.2.3.2  תת מכלל אלקטרוני  ]OIML D 11: 2004 , 3.3סעי משנה[  

  .חלק של התק אלקטרוני המשתמש ברכיבי אלקטרוניי ואשר יש לו פונקציה מובחנת משל עצמו

  .צג, A/Dממיר   :דוגמות
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T.2.3.3  רכיב אלקטרוני  ]OIML D 11: 2004 , 3.4סעי משנה[  

  .בגזי או בִריק, ת חורי במוליכי למחצההישות הפיזית הקטנה ביותר המשתמשת בהולכת אלקטרוני או בהולכ

  .מעגל משולב, טרנזיסטור, שפופרת אלקטרונית  :דוגמות

T.2.3.4  התקן ספרתי  

פרתי    ).digitized(התק אלקטרוני המבצע פונקציות ספרתיות בלבד ואשר מספק פלט או תצוגה ְמס

  .מחשב אישי, ניהתק אחסו נתו, מסו, מקלדת, צג ראשי או משני, מדפסת  :דוגמות

T.2.3.5  התקן היקפי  

  .את תוצאת השקילה והוריות ראשוניות אחרות או מבצע עיבוד נוס שלה, פע נוספת, התק נוס המציג

  .מחשב אישי, התק אחסו נתוני, מסו, מקלדת, צג משני, מדפסת  :דוגמות

T.2.3.6  מנשק מגן  

למודול או לרכיב אלקטרוני א , י להתק עיבוד הנתוני של מכשירהמאפשר הזנה של נתונ) וג תוכנה/חומרה או(מנשק 

  :ורק באופ

  ;שאינו מאפשר הצגת נתוני שאינ מוגדרי בבירור ואשר עשויי להיחשב נתוני תוצאת שקילה 

  או; מעובדות או מאוחסנות, שאינו מאפשר זיו של תוצאות שקילה או של הוריות ראשוניות המוצגות 

של ) releasing(למעט התרה , כלשהו) adjustment factor(וונו של המכשיר או שינוי של גור כוונו שאינו מאפשר כ 

ג , class I כאשר מדובר במכשירי המסווגי ב, נוהל כוונו באמצעות התקני המשולבי במכשיר או

  .באמצעות משקולות כוונו חיצוניות

T.2.4   של מכשיר שקילה(התקן תצוגה(  

  .מספק את תוצאת השקילה בצורה חזותיתהתק ה

T.2.4.1  רכיב תצוגה  

  .וג את התוצאה/שיווי המשקל או] נקודת[רכיב המציג את 

  .שיווי המשקל בלבד] נקודת[מציג רכיב התצוגה את , במכשיר בעל מצב אחד של שיווי משקל 

  .וי המשקל וה את התוצאהשיו] נקודת[מציג רכיב התצוגה ה את , במכשיר בעל כמה מצבי של שיווי משקל 

T.2.4.2   ֶׁשֶנת)Scale mark(  

  .קו או סימ אחר על רכיב תצוגה המתאי לער נקוב של מסה

T.2.5  התקני עזר לתצוגה  

T.2.5.1   רוכב)Rider(  

נת המהווה חלק בלתי נפרד מהקורה או, משקולת איזו נתיקה בעלת מסה קטנה שנית להניח על , ולהסיע לאור מוט מש

  .לאור הקורה עצמה, חלופיל

T.2.5.2   התקן ִּבּיּון)interpolation ( של קריאה)יגנֹוְניּוס(  

  .ללא כוונו מיוחד, התק המחובר לרכיב התצוגה והמחלק את הסקלה של מכשיר בחלוקת משנה

  

                                                           
  .nonius או vernier: התק זה מכונה באנגלית  יג
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T.2.5.3  התקן תצוגה משלים  

ֶנת לבי רכיב התצוגהאת הער המת, ביחידות של מסה, התק מתכוונ שבאמצעותו נית לאמוד ֶ   .אי למרחק שבי 

T.2.5.4  התקן תצוגה בעל רווח שנתות מבּודל  

דלת בבירור מהספרות האחרות, התק תצוגה ספרתי שבו   .הספרה האחרונה שאחרי הסימ העשרוני מב

T.2.6  התקן תצוגה מורחב  

  .בעקבות פקודה ידנית, e, תות למטרת אימותלער הקט מער השנ, d,  התק המשנה באופ זמני את ער השנתות בפועל

T.2.7  התקנים נוספים  

T.2.7.1  התקן פילוס  

  ).מצב אופקי(התק לכוונו מכשיר למצב הייחוס שלו 

T.2.7.2  התקן איפוס  

  .התק המיועד לכוונו התק התצוגה לאפס כאשר אי עומס כלשהו על קולט העומס

T.2.7.2.1  התקן איפוס לא אוטומטי  

  .מיועד לכוונו התק התצוגה לאפס על ידי מפעילהתק ה

T.2.7.2.2  התקן איפוס אוטומטי למחצה  

  .בעקבות פקודה ידנית, התק המיועד לכוונו התק התצוגה לאפס באופ אוטומטי

T.2.7.2.3  התקן איפוס אוטומטי  

  .ללא התערבות של מפעיל, התק המיועד לכוונו התק התצוגה לאפס באופ אוטומטי

T.2.7.2.4  התקן איפוס תחילי  

קוד , התק המיועד לכוונו התק התצוגה לאפס באופ אוטומטי ע הפעלת המכשיר באמצעות מתג ההפעלה שלו

  .שהמכשיר מוכ לשימוש

T.2.7.3  התקן עקיבת האפס  

  .התק המיועד להחזיק את הוריית האפס בי גבולות מסוימי באופ אוטומטי

T.2.7.4  טרה(לקיזוז של משקל המכל או האריזה התקן לקביעה ו(  

  :התק המיועד לכוונו התק התצוגה לאפס כאשר עומס מונח על קולט העומס

על ) טרה(התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ) (נטו(ללא שינוי תחו השקילה עבור עומסי נקיי  

  או; )ידי חיבור

התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ) (נטו(יי על ידי הקטנת תחו השקילה עבור עומסי נק 

  ).על ידי חיסור) טרה(

  :התק זה יכול לפעול כמפורט להל

  ;)איזו העומס נעשה על ידי המפעיל(כהתק לא אוטומטי  

  ;)העומס מאוז באופ אוטומטי בעקבות פקודה ידנית יחידה(כהתק אוטומטי למחצה  

  ).ללא התערבות של מפעיל, ז באופ אוטומטיהעומס מאו(כהתק אוטומטי  
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T.2.7.4.1   ללא תצוגה של ערך משקל המכל או האריזה) טרה(התקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  

    )Tare-balancing device(  

מכשיר ללא תצוגה של ער משקל המכל או האריזה כאשר ה) טרה(התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .מועמס

T.2.7.4.2   עם תצוגה של ערך משקל המכל או האריזה) טרה(התקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  

    )Tare-weighing device(  

ואשר יכול ) טרה(המאחס את ער משקל המכל או האריזה ) טרה(התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  . כאשר המכשיר מועמס וה כאשר המכשיר אינו מועמסלהציג או להדפיס ער זה ה

T.2.7.5   טרה(התקן מכוונן מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה(  

או מער משקל נקי ) ברוטו(מער משקל כולל ) טרה(התק המיועד לחיסור ער מכוונ מראש של משקל המכל או האריזה 

  .מוקט בהתא) נטו(ילה עבור עומסי נקיי תחו השק. ולהצגת תוצאת החישוב) נטו(

T.2.7.6  התקן נעילה  

  .כולו או חלקו  של מנגנו המכשיר  ) immobilizing(התק המיועד להדממה 

T.2.7.7  התקן עזר לאימות  

  .התק המאפשר אימות בנפרד של אחד או יותר מההתקני הראשיי של מכשיר

T.2.7.8  נים למדידת עומסהתקן בחירה עבור תאי עומס והתק  

בלא תלות בהתקני ביניי כלשה ,  אחד או יותר, למדידת עומסני להתק, אחד או יותר, עומסיהתק המיועד להצמדת תא

  .להעברת העומס המשמשי במכשיר

T.2.8  תוכנה  

T.2.8.1  תוכנה רלוונטית מבחינה חוקית  

, יפיי להתק המשויכי למכשיר המדידה או למודולפרמטרי הספציפיי לדג ופרמטרי הספצ, נתוני, תוכניות מחשב

  .ואשר מגדירי או ממלאי פונקציות הכפופות לבקרה חוקית

או ער מכוונ ) טרה(ומשקל המכל או האריזה ) נטו(משקל נקי , )ברוטו(ערכי משקל כולל , דהיינו, תוצאות שקילה סופיות  :דוגמות

   זיהוי של תחו השקילה וקולט העומס , )בות הסימ העשרוני והיחידהלר) (טרה(מראש של משקל המכל או האריזה       

  .זיהוי תוכנה, )במקרה שנעשה שימוש בכמה קולטי עומס(      

T.2.8.2  פרמטר רלוונטי מבחינה חוקית  

נית להצביע על הטיפוסי שלהל של פרמטרי רלוונטיי . פרמטר של מכשיר מדידה או של מודול הכפופי לבקרה חוקית

  .פרמטרי הספציפיי לדג ופרמטרי הספציפיי להתק: מבחינה חוקית

T.2.8.3  פרמטר ספציפי לדגם  

פרמטרי ספציפיי לדג מהווי חלק מהתוכנה . פרמטר רלוונטי מבחינה חוקית בעל ער התלוי בדג המכשיר בלבד

  .ירפרמטרי אלה נקבעי במעמד אישור הדג של המכש. הרלוונטית מבחינה חוקית

  .או לזיהוי תוכנה, לניתוח היציבות או לחישוב ולעיגול המחיר, פרמטרי המשמשי לחישוב המסה  :דוגמות

T.2.8.4  פרמטר ספציפי להתקן  

פרמטרי ספציפיי להתק כוללי פרמטרי של . פרמטר רלוונטי מבחינה חוקית בעל ער התלוי במכשיר האינדיבידואלי

, קיבולת מינימלית, כגו קיבולת מקסימלית(ופרמטרי של תצורה ) כוונוני או תיקוני אחריכגו כוונוני טווח או (כיול 

  .פרמטרי אלה ניתני לכוונו או לבחירה במצב פעולה מיוחד בלבד של המכשיר). יחידות מידה וכדומה
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ופרמטרי , )תני לשינוישאינ ני(פרמטרי שיש לאבטח   פרמטרי ספציפיי להתק ניתני לסיווג בשתי קבוצות  

  .על ידי אד מורשה) פרמטרי הניתני לכוונו(שמתאפשרת גישה אליה 

T.2.8.5  אחסון לטווח ארוך של נתוני מדידה  

למטרות רלוונטיות מבחינה חוקית המיועדות , אחסו המשמש כדי להחזיק נתוני מדידה במצב מוכ לאחר השלמת המדידה

כאשר הלקוח אינו נוכח במעמד קביעת , השלמת עסקת סחר במועד מאוחר יותר, וגמהלד(למימוש בשלב מאוחר יותר 

  ).או יישומי מיוחדי המזוהי על ידי המדינה והכפופי לחקיקה לאומית, הכמות

T.2.8.6  זיהוי תוכנה  

סיכו , )version number(מספר גרסה , כגו(שאי להתירו , רצ של תווי תוכנה קריאי המקושר לתוכנה באופ הדוק

  )).checksum(ביקורת 

T.2.8.7  ּבידּול תוכנה  

משמעית בי תוכנה רלוונטית מבחינה חוקית לתוכנה שאינה רלוונטית מבחינה סיווג של תוכנה באופ המאפשר הבחנה חד

  .תיחשב התוכנה במלואה רלוונטית מבחינה חוקית, בהיעדר בידול תוכנה כלשהו. חוקית

T.2.9  מטרולוגיתרלוונטי מבחינה   

רכיב או פונקציה כלשה של מכשיר שקילה העשויי להשפיע על תוצאת השקילה או על הוריה , חלק, מודול, התק

  .ראשונית אחרת כלשהי נחשבי רלוונטיי מבחינה מטרולוגית

T.3   מאפיינים מטרולוגיים של מכשיר  

T.3.1  קיבולת שקילה  

T.3.1.1   קיבולת מקסימלית)Max(  

בלא להביא בחשבו את קיבולת השקילה של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או , ילה המקסימליתקיבולת השק

  .על ידי חיבור) טרה(האריזה 

T.3.1.2   קיבולת מינימלית)Min(  

  .תוצאות השקילה עלולות להיות חשופות לשגיאה יחסית מופרזת, ער של העומס שעבור כל ער הקט ממנו

T.3.1.3   מכשיר בעל תצוגה עצמיתקיבולת של  

  .קיבולת שקילה של מכשיר שמצב שיווי משקל מושג בו ללא התערבות של מפעיל

T.3.1.4  תחום שקילה  

  .התחו שבי הקיבולת המינימלית והקיבולת המקסימלית

T.3.1.5  ערך שנתות מורחב של מכשיר בעל תצוגה עצמית  

  . בעל תצוגה עצמית בתו גבולות תחו השקילהער שבאמצעותו נית להרחיב את תחו התצוגה של מכשיר

T.3.1.6   טרה(האפקט המרבי של קיזוז משקל המכל או האריזה ((T = + …, T = – …) 

  .באמצעות חיבור או חיסור) טרה(מקסימלית של התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה הקיבולת ה

T.3.1.37   עומס מרבי בטוח)Lim(  

  .י שהמכשיר יכול לשאת בלא שתכונותיו המטרולוגיות ישתנו באופ תמידיהעומס הסטטי המרב
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T.3.2  רווחי שנתות  

T.3.2.1  מכשיר בעל התקן תצוגה אנלוגי( ידרווח שנתות(  

  .המרחק בי שתי שנתות סמוכות כלשה

T.3.2.2  בפועלטוערך שנתות  ,d 

  :של, המובע ביחידות של מסה, הער

  או;   עבור התק תצוגה אנלוגילשתי שנתות עוקבות על הסקלה  ההפרש שבי הערכי המתאימי  

  .  עבור התק תצוגה ספרתיההפרש שבי שני ערכי הוריה עוקבי   

T.3.2.3  ערך שנתות למטרת אימות ,e 

  . ולאימות של מכשירטז)classification(המשמש למיו , המובע ביחידות של מסה, הער

T.3.2.4  ורערך שנתות המשמש למספ  

  .ער ההפרש שבי שתי שנתות ממוספרות עוקבות

T.3.2.5  מספר ערכי השנתות למטרת אימות  ,n 

  :המנה של הקיבולת המקסימלית וער השנתות למטרת אימות

n = Max / e 

T.3.2.6  מכשיר בעל כמה סקלות  

כאשר תחו , שונימכשיר בעל תחו שקילה המחולק לתחומי שקילה חלקיי שכל אחד מה הוא בעל ערכי שנתות 

ה כשהעומס הול וגדל וה כשהעומס הול , השקילה החלקי נקבע באופ אוטומטי בהתא לעומס המונח על המכשיר

  .וקט

T.3.2.7  מכשיר בעל כמה תחומי שקילה  

אשר כל כ, ע קיבולות מקסימליות שונות וערכי שנתות שוני עבור אותו תא עומס, מכשיר בעל שני תחומי שקילה או יותר

  .אחד מתחומי השקילה משתרע מאפס עד הקיבולת המקסימלית שלו

T.3.3  יחס הקטנה ,R 

  :יחס ההקטנה של התק להעברת העומס הוא

R = FM / FL   

  :כאשר

FM  =  הכוח הפועל על התק מדידת העומס,  

FL  =  הכוח הפועל על קולט העומס.  

T.3.4   דגם)Type(  

שכל האלמנטי שלו המשפיעי ) לרבות משפחה של מכשירי או מודולי(דול שקילה מודל סופי של מכשיר שקילה או מו

  .על תכונותיו המטרולוגיות מוגדרי בצורה הולמת

  

                                                           
 scale spacing   יד
 scale interval   טו
  .מיו על פי דרגת דיוק  טז
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T.3.5    ההגדרה מבוססת על [משפחהOIML B 3: 2003 , 2.3הגדרה[  

שיש לה מאפייני תכ זהי  ,קבוצה ניתנת לזיהוי של מכשירי שקילה או מודולי של שקילה המשויכי לאותו דג ייצור

תא עומס והתק העברת , דג זהה של התק תצוגה, לדוגמה(ואשר מבוססי כול על עקרונות מדידה מטרולוגיי זהי 

כגו (א אשר עשויי להיות בעלי כמה מאפייני ביצועי מטרולוגיי וטכניי שוני , )העומס בעלי תכ מטיפוס זהה

דרגת , d, ער השנתות בפועל, e, ער שנתות למטרת אימות,  Min, הקיבולת המינימלית ,Max, הקיבולת המקסימלית

  ).וכדומה, הדיוק

השימוש במושג זה אינו מונע . מיועד בעיקר להקטי את מספר הבדיקות הנדרשות במסגרת בחינת דג" משפחה"מושג ה

  .אחת) Certificate(את אפשרות ההכללה של יותר ממשפחה אחת בתעודה 

T.4   תכונות מטרולוגיות של מכשיר  

T.4.1  רגישות  

  .m, של המסה הנמדדת, Δm, והשינוי המתאי, I, של המשתנה הנצפה,  Δl, מנת השינוי, עבור ער נתו של המסה הנמדדת

T.4.2  הבחנה  

  .יכולת של מכשיר להגיב לשינויי קטני בעומס

כאשר מניחי אותו בעדינות על קולט העומס ,  הקט ביותר אשרהוא הער של העומס הנוס, עבור עומס נתו, ס ההבחנה

  .גור לשינוי בהוריה שנית להבחי בו, או מסירי אותו בעדינות מקולט העומס

T.4.3  נשנות  

באופ , זאת, יכולת של מכשיר לספק תוצאות שיש התאמה ביניה כאשר אותו עומס מונח כמה פעמי על קולט העומס

  .ככל שהדבר סביר, ובתנאי בדיקה קבועי, נית לביצועככל שהדבר , זהה

T.4.4  קיימות  

  .יכולת של מכשיר לשמור על מאפייני הביצועי שלו במהל תקופת שימוש

T.4.5  זמן חימום  

  הזמ שבי רגע חיבור המכשיר למקור הספקת חשמל לבי הרגע שבו המכשיר יכול לעמוד בדרישות של המלצה 

  .לאומית זובי

T.4.6  ערך משקל סופי  

ללא הפרעות כלשה העלולות , ער של משקל המתקבל כאשר המכשיר נמצא במצב של מנוחה מוחלטת ומאוז לגמרי

  .להשפיע על ההוריה

T.5   הוריות וטעויות  

T.5.1   תצוגהשיטות  

T.5.1.1  איזון באמצעות משקולות  

  ).חס ההקטנה של העומסבהתחשב בי(ער של משקולות מבוקרות מטרולוגית המאז את העומס 

T.5.1.2  אנלוגיתתצוגה   

  .של ער השנתות) fraction(תצוגה המאפשרת הערכה של נקודת שיווי המשקל בדיוק של שבר 

T.5.1.3  ספרתיתתצוגה   

ִ , )aligned(תצוגה שבה השנתות מורכבות מרצ של ספרות מיושרות  בדיוק של שבר של ער באופ שאינו מאפשר 
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  .השנתות

T.5.2  תוצאות השקילה  

  . חלות א ורק כאשר ההוריה לפני הפעלת העומס על המכשיר היא אפסT.5.2 ההגדרות הנכללות ב    :הערה

T.5.2.1   ברוטו(ערך כולל( ,G  אוB 

כאשר לא מופעל התק או התק מכוונ מראש כלשהו לקביעה ולקיזוז , הוריה של ער המשקל של עומס המונח על מכשיר

  ).טרה( המכל או האריזה של משקל

T.5.2.2   נטו(ערך נקי( ,N 

לאחר שהופעל התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה , הוריה של ער המשקל של עומס המונח על מכשיר

  ).טרה(

T.5.2.3   טרה(ערך משקל המכל או האריזה( ,T 

  ).tare-weighing device) (טרה(המכל או האריזה של משקל ] ולקיזוז[ער המשקל של עומס הנקבע באמצעות התק לקביעה 

T.5.3  ערכי משקל אחרים  

T.5.3.1   טרה(ערך מכוונן מראש של משקל המכל או האריזה( ,PT 

בלא שהדבר יהיה כרו בקביעת , המוז למכשיר והמיועד ליישו במהל שקילות אחרות, המייצג משקל, ער מספרי

  ).טרה( או האריזה ערכי אינדיבידואליי של משקל המכל

שליפת נתוני מהתק לאחסו נתוני או הזנת נתוני דר , כולל הליכי כגו הקלדת נתוני) ”introduced“" (מוז"המונח 

  .מנשק

T.5.3.2   מחושב) נטו(ערך נקי  

כל או האריזה לבי ער מכוונ מראש של משקל המ)) נטו(או נקי ) ברוטו(משקל כולל (ער ההפרש שבי ער משקל נמדד 

  ).טרה(

T.5.3.3  ערך המשקל המחושב  

  .מחושב אחד) נטו(וג של יותר מער נקי /מחושב של יותר מער משקל נמדד אחד אוסכו או הפרש 

T.5.4  קריאה  

T.5.4.1   קריאה באמצעות הצבה פשוטה)simple juxtaposition(  

  .בלא צור בחישוב,  המציגות את תוצאת השקילהקריאה של תוצאת השקילה באמצעות הצבה פשוטה של ספרות עוקבות

T.5.4.2  קריאהאי דיוק כולל של ה  

אי דיוק זה שווה לסטיית התק של ההוריה שקריאה שלה נערכת בתנאי שימוש רגילי על ידי , במכשיר בעל תצוגה אנלוגית

  .כמה בוחני

  .נהוג לבצע עשר קריאות לפחות של התוצאה

T.5.4.3  קן תצוגה ספרתישגיאת עיגול של הת  

  .ההפרש שבי ההוריה לבי התוצאה שהמכשיר היה מספק באמצעות התק תצוגה אנלוגי
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T.5.4.4  מרחק קריאה מינימלי  

  .המרחק הקצר ביותר מהתק התצוגה המאפשר לבוח גישה חופשית להתק בבואו לבצע קריאה בתנאי שימוש רגילי

  ).2ראו ציור (לכל הפחות בקדמת התק התצוגה '  מ0.8רווח פתוח של גישה זו נחשבת חופשית עבור הבוח א קיי מ

  

 2ציור 
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T.5.5  שגיאות  

  

  3ציור 

  

  

  

m =  המסה המיועדת למדידה  

e =   הגדרה  (שגיאת ההוריהT.5.5.1(  

mpe1
 

  השגיאה המרבית המותרת במהל אימות ראשו  =

mpe2
 

  השגיאה המרבית המותרת במהל שירות  =

C =  מאפיי בתנאי ייחוסה  

C1 =  המאפיי בתנאי חשיפה לגור השפעה או להפרעה  
  )ההנחה למטרות ציור זה היא שההשפעה שיש לגור ההשפעה או להפרעה על המאפיי אינה אקראית(

ESP =  שגיאת הוריה שהערכתה מבוצעת במהל בדיקת יציבות הטווח  

I =   הגדרה  (שגיאה עצמותיתT.5.5.2(  

V =  השינוי בשגיאות ההוריה במהל בדיקת יציבות הטווח  

 מציי את השגיאה  I1.   של מכשיר בתנאי חשיפה לגור השפעה או להפרעה E1מראה את השגיאה   =  :1מצב 
  בתנאי חשיפה לגור ההשפעה או להפרעה המיושמי ) T.5.5.5הגדרה  (התקלה . העצמותית

  .E1 - I1 שווה ל

של השגיאות במדידה הראשונה הנערכת במסגרת בדיקת יציבות ,  ESP1av,  ר הממוצעמראה את הע  =  :2מצב 
כאשר  , ESPn   ו ESPmואת הערכי הקיצוניי של השגיאות )  ESPk    ו ESPi(כמה שגיאות אחרות , הטווח

וריה בשגיאות הה, V,  השינוי. כל השגיאות האלה מוערכות ברגעי שוני במהל בדיקת יציבות הטווח
  .ESPm – ESPn במהל בדיקת יציבות הטווח שווה ל
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T.5.5.1   ההגדרה מבוססת על  [)  של הוריה(שגיאהVIM: 1993 , 3.10הגדרה[  

  .של המסה המתאימה) המוסכ(הוריה של מכשיר פחות הער האמיתי 

T.5.5.2    שגיאה עצמותית]VIM: 1993 , 5.4הגדרה[  

  .ייחוסהנקבעת בתנאי , השגיאה של מכשיר

T.5.5.3  שגיאה עצמותית תחילית  

  .כפי שנקבעה קוד לבדיקות הביצועי ויציבות הטווח, השגיאה העצמותית של מכשיר

T.5.5.4  שגיאה מרבית מותרת ,mpe 

כפי שזה נקבע , בי ההוריה של מכשיר לבי הער האמיתי המתאי,  המותר על פי התקנות, חיובי או שלילי, ההפרש המרבי

  .המכשיר מורה על אפס בעומס אפס, במצב הייחוס, כאשר,  מסות ייחוס תקניות או משקולות תקניותבאמצעות

T.5.5.5  תקלה  

  .עצמותית של מכשירההפרש שבי שגיאת ההוריה לבי השגיאה ה

  .דרכותקלה היא התוצאה של שינוי בלתי רצוי של נתוני המוכלי במכשיר אלקטרוני או הזורמי , באופ עקרוני    :הערה

T.5.5.6  תקלה משמעותית  

  .e,  תקלה הגדולה מער השנתות למטרת אימות

  .הוא הער המתאי לתחו השקילה החלקי eהער של , עבור מכשיר בעל כמה סקלות    :הערה

  :e ג כאשר ה גדולות מ, התקלות שלהל אינ נחשבות תקלות משמעותיות

  ;ינ תלויי אלה באלהתקלות הנובעות מגורמי סימולטניי במכשיר שא 

  ;תקלות שבעטיי לא נית לבצע שקילה כלשהי 

  או; תקלות שה כה חמורות עד כי כל המעונייני בתוצאת השקילה יבחינו בה באופ בלתי נמנע 

לשמירה בזיכרו או להעברה כתוצאה של , שה שינויי רגעיי בהוריות שאינ ניתני לפירוש, תקלות חולפות 

  .מדידה

T.5.5.7  שגיאת קיימות  

  .ההפרש שבי השגיאה העצמותית במהל תקופת שימוש לבי השגיאה העצמותית התחילית של מכשיר

T.5.5.8  שגיאת קיימות משמעותית  

  .e  שגיאת קיימות הגדולה מ

המושג . אלקטרוניישל חלקי ) ageing(והתיישנות ) drift(שגיאת קיימות יכולה להתרחש עקב בלאי מכני או עקב ְטִריָדה   :1הערה 

  .של שגיאת קיימות משמעותית ישי לחלקי אלקטרוניי בלבד      

  .הוא הער המתאי לתחו השקילה החלקי eהער של , עבור מכשיר בעל כמה סקלות  :2הערה 

ג כאשר ה , שגיאות המתרחשות לאחר פרק זמ מסוי של שימוש במכשיר אינ נחשבות שגיאות קיימות משמעותיות

  :כתוצאה מכשל של התק או רכיב או כתוצאה מהפרעה ואשר ההוריה עבור, בבירור, א ה נגרמות, e  ולות מגד

  ;לשמירה בזיכרו או להעברה כתוצאה של מדידה, אינה ניתנת לפירוש 

  או; גוררת חוסר אפשרות לבצע מדידה כלשהי 

  .ה יבחינו בה באופ בלתי נמנע כל המעונייני בתוצאת השקילשגויה באופ כה ברור וגלוי עד כי 
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T.5.5.9  יציבות הטווח  

, במהל תקופת שימוש, יכולת של מכשיר לשמור על ההפרש שבי ההוריה בקיבולת מקסימלית לבי ההוריה בעומס אפס

  .בי גבולות נקובי

T.6   השפעות ותנאי ייחוס  

T.6.1  גודל השפעה )Influence quantity(  

  .או על הוריית המכשיר) measurand(א המשפיע על ערכי הגודל הנמדד , למדידהגודל שאינו הגודל המיועד 

T.6.1.1  גורם השפעה )Influence factor(  

  .גודל השפעה בעל ער בתחו המוגדר של תנאי הפעולה הנקובי של המכשיר

T.6.1.2  הפרעה  

מחו לתחו המוגדר של תנאי הפעולה א , לאומית זוגודל השפעה בעל ער בתחו הגבולות המוגדרי בהמלצה בי

  .הנקובי של המכשיר

T.6.2    תנאי פעולה נקובים]VIM: 1993  , 5.5הגדרה[  

המאפייני המטרולוגיי מיועדי להיות בתחו , המגדירי את תחו הערכי של גודלי ההשפעה שעבור, תנאי שימוש

  .הנקוב של השגיאות המרביות המותרות

T.6.3  תנאי ייחוס  

  .וצה של ערכי נקובי של גודלי השפעה הנקבעי במטרה להבטיח השוואה תקפה בי תוצאות של מדידותקב

T.6.4  מצב ייחוס  

  .מצב של מכשיר שבו מכווננת פעולתו

  

T.7   בדיקת ביצועים  

  .יכול לבצע את הפונקציות המיועדות עבורו) EUT(בדיקה הנערכת כדי לוודא הא הציוד הנבדק 

  

T.8    לא תורג( של המונחים המוגדריםאינדקס(  
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T.9   קיצורים וסמלים  

יש להביא בחשבו אפשרות , לפיכ. לאומית זו עוסקת במונחי מטרולוגיי וכ במונחי טכניי ופיזיקלייהמלצה בי

ההסברי שלהל מיועדי למנוע ערפול ובלבול כלשה בנוגע למשמעות של . משמעות של קיצורי וסמלישל דו

  .קיצורי וסמלי אלה

αמקד הטמפרטורה של חומר הכבל  C.3.3.2.4
ρהתנגדות סגולית של חומר הכבל  C.3.3.2.4
Aמיו תאי עומס  F.2   13  טבלה ,F.4
Aחת רוחב של תיל יחיד  C.3.3.2.4 ,F.1 ,F.4

ACוכדומה3.9.3  זר חילופי   

A/Dאנלוגי לספרתי  T.2.2  

ADC לרבות ממיר , אנלוגיי רלוונטיירכיביA/DT.2.2   11  טבלה   1,5.5.2.1  ציור
Bמיו תאי עומס  F.2   13  טבלה ,F.4  

B ברוטו(ער המשקל הכולל(  T.5.2.1 ,4.6.11
Cמיו תאי עומס  F.2   13  טבלה ,F.4  

C4.6.11  כאשר ער זה מודפס, סימ לציו ער המשקל המחושב  

Cה נקובה של תא עומסתפוק  F.2 ,F4  

CH3.10.4.1  בדיקה מחזורית של טמפרטורה ולחות: מיו נוס של תאי עומס ,F.2 ,R 60: 4.6.5.2
CRC ת יר   redundancy(  5.5.3.3(בדיקה מחזורית של הי

d בפועל(ער שנתות(  T.3.2.2 ,T.2.6 ,6.9.3
Dמיו תאי עומס  F.2   13  טבלה ,F.4  

DCוכדומה3.9.3  ר ישרז   

DLעומס קבוע כולל של קולט העומס  F.1 ,F.2.5 ,F.4
DRההפרש בתפוקת תא העומס בעומס קבוע כולל מינימלי  F.2 ,F.4

DSD5.5.3  התק אחסו נתוני  

eער השנתות למטרת אימות  T.2.6 ,3.1.2 ,3.2 ,4.2.2.1
e1, ei, er  3.2   אינדקסיכללי עבור, ער השנתות למטרת אימות ,F.1 ,F.4

Eשגיאת ההוריה  T.5.5.1 , 3ציור ,A.4.4.3
Einשגיאה עצמותית  T.5.5 , 3ציור

Emaxקיבולת מקסימלית של תא העומס  F.2 ,F.4
Eminעומס קבוע כולל מינימלי עבור תא העומס  F.2 ,F.4  

EMCתאימות אלקטרומגנטית  B.3.7
EUT  הציוד הנבדק  T.7 ,3.10.4 ,פח נסB  

G ברוטו(ער המשקל הכולל(  T.5.2.1 ,4.6.11
iוכדומה 3.3  אינדקסי משתני  

i, ixרווח שנתות  T.3.2.1 ,4.3.2 ,6.2.2.2
i06.9.3, 4.3.2  רווח שנתות מינימלי
Iער המשקל המוצג  A.4.4.3) הערכת שגיאות( ,A.4.8.2

I/O מוצא/ מבוא  B.3.2
IZSRתחו איפוס תחילי  F.1 ,F.4

k4.2.2.1, 3.4.2  מערי משתנה
l, Lאור הכבל  C.3.3.2.4 ,F.1 ,F.4

Lמרחק קריאה  T.5.4.4 ,4.3.2
Lעומס  A.4.4.3) הערכת שגיאות(  

LCנספח   תא עומסF
Lim 7.1.2  עומס מרבי בטוח

Mוכדומה 3.5.1  מסה  

Maxקיבולת מקסימלית של מכשיר השקילה  T.3.1.1 ,F.1 ,F.4
Max1, Maxi, Maxr3.2  כללי עבור אינדקסי, קיבולת מקסימלית של מכשיר השקילה ,F.1 ,F.4

Minקיבולת מינימלית של מכשיר השקילה  T.3.1.2
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mpe  שגיאה מרבית מותרת  T.5.5 ,T.5.5.4 ,3.5 וכדומה  

n, niמספר ערכי השנתות למטרת אימות  Т,3,2,5  ,F.4 
nmaxוכדומה 3.10.40.6  י השנתות למטרת אימותהמספר המקסימלי של ערכ  

nWI המספר המקסימלי של ערכי השנתות למטרת אימות של מכשיר השקילה  F.1 ,F.4 
nindהמספר המקסימלי של ערכי השנתות למטרת אימות עבור התק תצוגה  F.3 ,F.4 
nLC המספר המקסימלי של ערכי השנתות למטרת אימות של תא עומס  F.2 ,F.4 

N, NET, Net, net   נטו(ער נקי(  T.5.2.2 ,4.6.5 ,4.6.11 
Nמספר תאי העומס  F.1 ,F.4 

NH3.10.2.4  ללא בדיקת לחות: מיו נוס של תאי עומס ,F.2 ,R 60: 4.6.5.1  

NUD  תיקו עבור עומס שאינו מפורס באופ אחיד  F.1 ,F.4 
p, pi3.10.2.1  גור ההקצאה של השגיאה המרבית המותרת  

pind, pLC, pcon3.10.2.1  תא עומס ואלמנטי מוליכי, שבר של השגיאה המרבית המותרת עבור התק תצוגה ,F.4 
Pההוריה קוד לעיגול  A.4.4.3 )הערכת שגיאות(  

P4.14.2  המחיר לתשלו 
PLU 4.13.4  )אחסו, יחידה(חיפוש תווית מחיר 

PT טרה(ער מכוונ מראש של משקל המכל או האריזה(  T.2.7.5 ,  

Qגור תיקו  F.1 ,F.4 
Rיחס הקטנה של התק להעברת העומס  T.3.3 

Rcable התנגדות של תיל יחיד  C.3.3.2.4 
RL, RLmin, RLmax התנגדות עומס עבור התק תצוגה  F.3 ,F.4 

RLCהתנגדות מבוא של תא עומס  F.2 ,F.4 
SH3.10.2.4  קבועהבדיקת לחות בטמפרטורה : מיו נוס של תאי עומס ,F.2 ,R60: 4.6.5.3 

T טרה(ער משקל המכל או האריזה(  T.5.2.3 ,4.6.5 ,4.6.11 
T+ וכדומה 7.1.2  על ידי חיבור) טרה(קביעת ער משקל המכל או האריזה 
T– וכדומה 7.1.2  על ידי חיסור) טרה(קביעת ער משקל המכל או האריזה  

Tmin, Tmaxהגבול העליו של תחו הטמפרטורות, טמפרטורותהגבול התחתו של תחו ה  C.3.3.2.4 
um4.12.1, 2.1  יחידת מידה 

Δuminמתח מבוא מינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות  C.2.1.1 ,F.3 ,F.4 
U4.14.2  מחיר ליחידה 
U3.9.3  המתח הנומינלי של מקור הספקת החשמל ,A.5.4  

Umin, Umax3.9.3  ת החשמלתחו המתחי של מקור הספק ,A.5.4  

Uexc מתח העירור של תא עומס  F.1 ,F.4 
Umin מתח המבוא המינימלי עבור התק תצוגה  F.3 ,F.4 

UMRmin המתח המינימלי של תחו המדידה עבור התק תצוגה  F.3 
UMRmax  המתח המקסימלי של תחו המדידה עבור התק תצוגה  F.3 

vmin תא עומס למטרת אימותער השנתות המינימלי של   F.2 ,F.4 
V3ציור   השינוי בשגיאה 
W4.14.2  משקל 

W1, W2 27.1.4מכשיר שקילה , 1מכשיר שקילה  

WI  מכשיר שקילה  F.1 
WRתחו שקילה  F 

Yהיחס לער שנתות מינימלי של תא עומס :Y=Emax / vminF.2 ,F.4 

Z ל מינימלי  של תא עומסהיחס להפרש בתפוקת תא העומס בעומס קבוע כול: 
 Z=Emax / (2 x DR) 

F.2 ,F.4  
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  מכשירי שקילה לא אוטומטיים

  

  חלות  1

לאומית זו קובעת את הדרישות הטכניות והמטרולוגיות עבור מכשירי שקילה לא אוטומטיי הכפופי לבקרה המלצה בי

  .מטרולוגית ממשלתית

 להערכת המאפייני המטרולוגיי )standardized (בדיקה מתוקננילאומית זו מיועדת לספק דרישות ונוהלי המלצה בי

  .והטכניי של מכשיר בדר אחידה ועקיבה

  

  לאומית-עקרונות ההמלצה הבין  2

  )Units of measurement( יחידות מידה   2.1

  :יחידות המסה שיש להשתמש בה עבור מכשיר ה

  ;)ג"ק(קילוגר  

  ;)ג”מ(מיליגר  

  וכ; )'ג(גר  

  ).'ט(טו  

הסמל עבור . כיחידת המידה) 'ג 0.2=  קרט   1(נית להשתמש בקרט מטרי , כגו סחר באבני יקרות, ליישומי מיוחדי

  .ctהקרט הוא 

  עקרונות הדרישות המטרולוגיות   2.2

  .ללא תלות בעקרונות המדידה שלה, הדרישות חלות על כל המכשירי

  :מכשירי ממויני על פי

  וכ; המייצג דיוק מוחלט, ת אימותער השנתות למטר 

  .המייצג דיוק יחסי, מספר ערכי השנתות למטרת אימות 

וכאשר ) ברוטו(ה ישימות לעומסי כוללי . השגיאות המרביות המותרות ה מסדר הגודל של ער השנתות למטרת אימות

השגיאות המרביות ). נטו( הנקיי ה ישימות לערכי, )טרה(מופעל התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

מחושבי כאשר מופעל התק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או ) נטו(המותרות אינ ישימות לערכי נקיי 

  ).טרה(האריזה 

הנקובה מציינת ששימוש במכשיר בעומסי הקטני מער זה עלול לגרו לשגיאות יחסיות ) Min(הקיבולת המינימלית 

  .ותניכר

  עקרונות הדרישות הטכניות   2.3

דרישות נוספות המשלימות או ; ה מכניי וה אלקטרוניי, דרישות טכניות כלליות חלות על כל דגמי המכשירי

מתאימות אות למטרות מוגדרות חלות על מכשירי המשמשי ליישומי ספציפיי או על מכשירי שנתכנו לטכנולוגיה 

באופ שאי בה כדי למנוע התפתחות , של מכשיר, א לא את התכ, עדות לקבוע את הביצועידרישות אלה מיו. מיוחדת

  .טכנית

ובלבד שאי ה , לאומית זויש לאפשר פונקציות של מכשירי אלקטרוניי שאינ נידוני בהמלצה בי, באופ מיוחד

  .בקרה מטרולוגית הולמת, עומדות בסתירה לדרישות מטרולוגיות ובתנאי שמובטחת התאמה לשימוש וכ
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יש לייש נהלי אלה . לאומית זומובאי נוהלי בדיקה המיועדי לקבוע התאמה לדרישות של המלצה בי, כמו כ

כדי להקל את חילופי המידע הנוגע ) OIML R 76-2לאומית המובא בהמלצה הבי(ולהשתמש בפורמט דוח הבדיקה 

  .ות מטרולוגיותלתוצאות הבדיקות ואת קבלת על ידי רשוי

  יישום הדרישות   2.4

בי שהתקני אלה , לאומית זו חלות על כל ההתקני המבצעי את הפונקציות הרלוונטיותהדרישות של המלצה בי

  :דוגמות להתקני כאלה ה. משולבי במכשיר ובי שה מיוצרי כיחידות נפרדות

  ;התק למדידת עומס 

  ;התק תצוגה 

  ;)מדפסת(התק הדפסה  

  וכ; )טרה(תק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ה 

  .התק לחישוב המחיר 

מהדרישות עבור יישומי , באמצעות חקיקה לאומית, נית לפטור, התקני שאינ משולבי במכשיר, יחד ע זאת

  .מיוחדי

  טרמינולוגיה   2.5

  .לאומית זותיחשב חלק מחייב של המלצה בי) T Terminology(הטרמינולוגיה המובאת בפרק הטרמינולוגיה 

  

  דרישות מטרולוגיות    3

  מיון עקרונות   3.1

  )Accuracy classes(דרגות דיוק   3.1.1

של דרגות ) denominations(אנא שימו לב לכ שהסמלי . 1מובאי בטבלה * דרגות הדיוק של מכשירי והסמלי שלה

המסומ על [ יזו אינ כוללי את הצורה האליפטית המקיפה את הסמל מספרילאומית זהדיוק המשמשי בהמלצה בי

  .לאומית זובמטרה לפשט את אופ הרישו בטקסט של המלצה בי, זאת, ]המכשיר

 1טבלה 

  לאומית זו-הסמל המשמש בהמלצה בין  הסמל המסומן על המכשיר  שם

 I  I  דרגת דיוק מיוחדת
 II  II  דרגת דיוק גבוהה

 III III  ק בינוניתדרגת דיו
 IIII IIII  דרגת דיוק רגילה

שימוש   לא ייעשה . בסמלי אלה מותר השימוש בצורה אליפטית כלשהי או בשני קווי אופקיי ששני חצאי מעגל מחברי ביניה  *

 OIML R 34  Accuracy classes   of measuringלאומית   מאחר שבהתא להמלצה הבי] להקפת הסמל המספרי[בצורה מעגלית 

instruments , שלה מבוטאות באחוזי  צורה מעגלית משמשת לציו דרגות דיוק של מכשירי מדידה שהשגיאות המרביות המותרות ,

  .באמצעות שגיאה יחסית קבועה

                                                           
  .הכוונה לאותיות הרומיות המשמשות כסמלי מספריי לציו דרגת הדיוק  יז
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  ערך השנתות למטרת אימות  3.1.2

  .2ער השנתות למטרת אימות עבור דגמי שוני של מכשירי מובא בטבלה 

 2טבלה 

  ערך השנתות למטרת אימות  ם המכשירדג

   e = d  ללא התק עזר לתצוגה, משונת
 3.4.2  ו3.2  נבחר על ידי היצר בהתא לדרישות סעיפי משנה e  ע התק עזר לתצוגה, משונת

   3.2  נבחר על ידי היצר בהתא לדרישות סעי משנה e  לא משונת

  

  מיון של מכשירים   3.2

בהתייחס לדרגת הדיוק של , מספר ערכי השנתות למטרת אימות והקיבולת המינימלית, ותער השנתות למטרת אימ

  .3מובאי בטבלה , מכשיר

 3טבלה 

  ,מספר ערכי השנתות למטרת אימות
n = Max/e דרגת הדיוק  

ערך השנתות למטרת 
 e, אימות

min max 

, הקיבולת המינימלית
Min  

  )גבול תחתון(

 I(  0.001 g ≤ e* 50 000** - 100 e(מיוחדת 

  )II(גבוהה 
0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g 

0.1 g ≤ e 
100 

5 000 
100 000 
100 000 

20 e 
50 e 

  )III(בינונית 
0.l g ≤ e ≤ 2 g 

5 g ≤ e 
100 
500 

10 000 
10 000 

20 e 
20 e 

 IIII(  5 g ≤ e 100 1 000 10 e(רגילה 

  .עקב אי הוודאות של עומסי הבדיקה,   אינ בני ביצוע e < 1 mgבדיקה ואימות של מכשיר בדיוק של  , בדר כלל  *

  .3.4.4ראו היוצא מ הכלל בסעי משנה   **

כגו מאזניי (מכשירי הקובעי תערי או אגרת משלוח , דהיינו,   עבור מכשירי דירוגe 5 הקיבולת המינימלית מוקטנת ל

  ).לשקילת דברי דואר ומכשירי השוקלי חומרי פסולת

ציוני תחתיי .  e1 < e2 < … < erכאשר  ,  e1, e2, …, erערכי השנתות למטרת אימות ה    ,  בעלי כמה תחומיבמכשירי

  .Maxו Min ,nדומי משמשי ג ע הביטויי 

  .כל אחד מהתחומי מטופל כאילו היה מכשיר בעל תחו אחד, במכשירי בעלי כמה תחומי

,  אוII  וIמכשיר יכול להיות בעל תחומי שקילה בדרגות הדיוק , ירור על גבי המכשירעבור יישומי מיוחדי המסומני בב

 3.9יתאי המכשיר בשלמותו לדרישות החמורות יותר של סעי משנה , במקרי אלה. III  וIIבדרגות הדיוק , לחלופי

  .דרגות דיוק] הקבוצות של[הישימות לאחת משתי 

   בעלי כמה סקלותדרישות נוספות עבור מכשירים   3.3

  תחום שקילה חלקי  3.3.1

  :מוגדר על ידי) i  =  1,  2,..........אינדקס  (כל אחד מהתחומי החלקיי 

  .;ei ,ei+1 > ei, ער השנתות שלו למטרת אימות 

  וכ, Maxiסימלית שלו הקיבולת המק 

  ).Max1 = Min  הקיבולת המינימלית היא, i=1עבור  ( Mini = Maxi–1, הקיבולת המינימלית שלו 
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  .Maxi / ei ל אחד מהתחומי החלקיי שווה לעבור כ, ni, מספר ערכי השנתות למטרת אימות

  דרגת דיוק  3.3.2

eiו  niאחד מתחומי השקילה החלקיי וכ  בכל Min1 בהתא לדרגת הדיוק של , 3 יתאימו לדרישות המובאות בטבלה

  .המכשיר

  לה חלקייםקיבולת מקסימלית של תחומי שקי  3.3.3

  .בהתא לדרגת הדיוק של המכשיר, 4יקוימו הדרישות המובאות בטבלה , למעט תחו השקילה החלקי האחרו

 4טבלה 

 I II III IIII  דרגת דיוק

Maxi / ei+1 ≥ 50 000 ≥ 5 000 ≥ 500 ≥ 50 
  :דוגמה למכשיר בעל כמה סקלות

  IIIדרגת דיוק , Max = 2 / 5 / 15 kg,  קיבולת מקסימלית

   e = 1 / 2 / 10 g,  ער השנתות למטרת אימות

  :תחומי השקילה החלקיי ה. Max = 15 kgעד    Min = 20 g  מ, ותחו שקילה אחד, Max, המכשיר בעל קיבולת מקסימלית אחת

Min = 20 g, Max1 = 2 kg, e1 = l g, n1 = 2 000 
Min2 = 2 kg, Max2 = 5 kg, e2 = 2 g, n2 = 2 500 

Min3 = 5 kg, Max3 = Max = 15 kg, e3 = 10 g, n3 = 1 500 
  :ה) 3.5.1ראו סעי משנה ) (mpe(השגיאות המרביות המותרות בעת אימות ראשו 

 m = 0 g to 500 g                  mpe = ± 0.5 e1         = ± 0.5 g  עבור
 m > 500 g to 2 000 g           mpe = ± 1 e1                    = ± 1 g  עבור
 m > 2 000 g to 4 000 g        mpe = ± 1 e2            = ± 2 g  עבור
 m > 4 000 g to 5 000 g        mpe = ± 1.5 e2         = ± 3 g  עבור
 m > 5 000 g to 15 000 g      mpe = ± 1 e3            = ± 10 g  עבור

  

, משמעות הדבר היא, eאו לכפולה של  eשל ) fraction(י מוגבל לשבר כאשר השינוי בהוריה עקב גורמי השפעה מסוימ

  , בעומס אפס או קרוב לעומס אפס, באופ מיוחד; בהתא לעומס המופעל eשיש להגדיר את , במכשיר בעל כמה סקלות

  ]. ביטוי מסריקהמאיה  =  [eעומס 

  )טרה(מכשיר בעל התקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   3.3.4

עבור ער אפשרי כלשהו של משקל , )נטו(הדרישות הנוגעות לתחומי של מכשירי בעלי כמה סקלות ישימות לעומס הנקי 

  ).טרה(המכל או האריזה 

  התקני עזר לתצוגה   3.4

  דגם ויישום  3.4.1

  :אשר יהיה, נית לצייד בהתק עזר לתצוגה,  בלבדII  וIמכשירי בדרגות דיוק 

  ;התק ע רוכב 

  ;התק לביו של קריאה 

  או; )4ראו ציור (התק תצוגה משלי  

דל     ).5ראו ציור (התק תצוגה בעל רווח שנתות מב
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  .מימי לסימ העשרוני] כשהתצוגה כוללת ספרות[התקני אלה מותרי רק 

  .מכשיר בעל כמה סקלות לא יצויד בהתק עזר לתצוגה

  .אינ נחשבי התקני עזר לתצוגה) 4.4.3 וסעי משנה T.2.6ראו הגדרה (התקני תצוגה מורחבי     :הערה

    דוגמה להתקן תצוגה משלים-  4ציור 

  

  'ג 174.273:  הוריה

 3:  ספרה אחרונה

d  =1 ג"מ  

e = 10 ג"מ  

  

    דוגמות להתקני תצוגה בעלי רווח שנתות מבּודל-  5ציור 

   5:  ספרה מבודלת אחרונה

d = 0.01 ג 0.05או ' ג'  

e = 0.1ג '  

   8:  ספרה מבודלת אחרונה

d = 0.01 ג 0.02או ' ג'  

e = 0.1ג '  

  

  ערך שנתות למטרת אימות  3.4.2

  :נקבע באמצעות הביטוי, e,  ער השנתות למטרת אימות

d < e ≤ 10 d )  ב5 א ו5ראו טבלות(  

e = 10k kg   

  .או אפס, חיובי או שלילי,  הוא מספר של kכאשר 

  .4.2.2.1ראו סעי משנה , ית או עצמית למחצהעבור מכשיר בעל תצוגה עצמ
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  מחושבים על פי כלל זה,  לדוגמהe  ערכי -א  5טבלה 

  

  .כפי שמראה הטבלה שלהל, e = 1 mgכאשר   ,  d < 1 mg שבו   Iדרישה זו אינה חלה על מכשיר בדרגת דיוק 

  d < 1 mgכאשר  ,  לדוגמהe  ערכי -ב  5טבלה 

 

  תקיבולת מינימלי  3.4.3

ער , בעמודה האחרונה בטבלה זו, אול. 3הקיבולת המינימלית של המכשיר נקבעת בהתא לדרישות המובאות בטבלה 

  .e,  בא במקו ער השנתות למטרת אימות, d,  השנתות בפועל

  המספר המינימלי של ערכי השנתות למטרת אימות  3.4.4

  .50 000 יכול להיות קט מ,  , השנתות למטרת אימותמספר ערכי ,  d < 1 mg שבו   Iעבור מכשיר בדרגת דיוק 

  שגיאות מרביות מותרות   3.5

  ערכים של שגיאות מרביות מותרות במהלך אימות ראשון  3.5.1

  .6השגיאות המרביות המותרות עבור עומסי הולכי וגדלי או עומסי הולכי וקטני מובאות בטבלה 

 6טבלה 

שגיאות מרביות מותרות  e, המבוטאים בערכי שנתות למטרת אימות, m, עבור עומסים
  ות ראשוןבמהלך אימ

 IIIIדרגת דיוק  IIIדרגת דיוק  IIדרגת דיוק  Iדרגת דיוק 

± 0.5 e 0 ≤ m ≤ 50 000 0 ≤ m ≤ 5 000 0 ≤ m ≤ 500 0 ≤ m ≤ 50 

± 1.0 e 50 000 < m ≤ 200 000 5 000 < m ≤ 20 000 500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 

± 1.5 e 200 000 < m 20 000 < m ≤ 100 0002 000 < m ≤ 10 000 200 < m ≤ 1 000 

  ער זה הוא ער השגיאה המרבית המותרת ללא . e 1.5או  e ,1.0 e 0.5הער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת הוא   :הערה

  .סימ הפלוס או המינוס    

  ).לרבות ההערה (3.3משנה ראו סעי , עבור מכשירי בעלי כמה סקלות  :הערה

  

  ערכים של שגיאות מרביות מותרות במהלך שירות  3.5.2

ראו סעי (השגיאות המרביות המותרות במהל שירות יהיו כפליי מהשגיאות המרביות המותרות במהל אימות ראשו 

  ).8.4.2משנה 
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  כללים בסיסיים לקביעת שגיאות  3.5.3

  גורמי השפעה   3.5.3.1

יוחזקו כל גורמי ההשפעה האחרי , בעת הערכת האפקט של אחד מגורמי ההשפעה.  בתנאי בדיקה רגילישגיאות ייקבעו

  .בער הקרוב לער הרגיל, במצב קבוע יחסית

  סילוק שגיאת העיגול   3.5.3.2

  .e 0.2 שגיאת העיגול הנלווית לכל תצוגה ספרתית תסולק א ער השנתות בפועל גדול מ

  )נטו(ות מותרות עבור ערכים נקיים שגיאות מרבי   3.5.3.3

עבור כל אחד מהעומסי האפשריי של משקל המכל או האירזה ) נטו(השגיאות המרביות המותרות חלות על הער הנקי 

  ).טרה(למעט ערכי מכוונני מראש של משקל המכל או האריזה , )טרה(

  )Tare-weighing device() טרה(של משקל המכל או האריזה ] ולקיזוז[התקן לקביעה    3.5.3.4

, )tare-weighing device) (טרה(של משקל המכל או האריזה ] ולקיזוז[השגיאות המרביות המותרות עבור התק לקביעה 

עבור אותו ער של , ה השגיאות המרביות המותרות עבור המכשיר, )טרה(עבור ער כלשהו של משקל המכל או האריזה 

  .העומס

  ין תוצאותהבדלים מותרים ב   3.6

השגיאה הנלווית לתוצאת שקילה יחידה כלשהי לא תהיה גדולה מהשגיאה , בלא תלות בהבדלי המותרי בי תוצאות

  .המרבית המותרת עבור העומס הנתו

  נשנות  3.6.1

ההפרש בי התוצאות המתקבלות בכמה שקילות של אותו עומס לא יהיה גדול מהער המוחלט של השגיאה המרבית 

  .ל המכשיר עבור העומס האמורהמותרת ש

  העמסה אקסצנטרית  3.6.2

כאשר המכשיר נבדק , וריות המתקבלות עבור נקודות שונות שהעומס מופעל בה יתאימו לשגיאות המרביות המותרותהה

  3.6.2.4 עד 3.6.2.1בהתא לסעיפי משנה 

  .ידרש ביצוע של יותר מאחת מהבדיקות שלהלעשוי לה, א המכשיר נתכ באופ המאפשר הפעלת עומסי בצורות שונות    :הערה

 מסכו הקיבולת המקסימלית והאפקט המרבי 1 / 3 יופעל עומס המתאי ל, אלא א נקבע אחרת להל   3.6.2.1

  .הנקבע על יד חיבור) טרה(המתאי של ער משקל המכל או האריזה 

  ל בכל אחת מנקודות התמיכה החלק יופע, n<   4כאשר ,   נקודות תמיכהnבמכשיר המצויד בקולט עומס בעל  3.6.2.2

1/(n – 1) הנקבע על ידי ) טרה( של סכו הקיבולת המקסימלית והאפקט המרבי המתאי של ער משקל המכל או האריזה

  .חיבור

, )וכדומה, משפ הזנה, כגו מכל(מינימלית ) off-centre(במכשיר המצויד בקולט עומס החשו להעמסה אקסצנטרית  3.6.2.3

 של סכו הקיבולת המקסימלית והאפקט המרבי 1/10 מיכה עומס בדיקה המתאי לחלק היופעל בכל אחת מנקודות הת

  .הנקבע על יד חיבור) טרה(המתאי של ער משקל המכל או האריזה 

  ממסילה תלוי ] שקילה[מכשיר , כגו מאזני גשר לשקילת כלי רכב(במכשיר המשמש לשקילת עומסי מתגלגלי  3.6.2.4

)rail suspension instrument( ,עומס בדיקה המתאי לעומס המתגלגל הרגיל  , בנקודות שונות על קולט העומס, יופעל 

 כפול סכו הקיבולת המקסימלית והאפקט 0.8 א אשר אינו גדול מ, העומס הכבד ביותר והמרוכז ביותר הנית לשקילה

  .הנקבע על יד חיבור) טרה(זה המרבי המתאי של ער משקל המכל או הארי
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  התקני תצוגה מרובים  3.6.3

של משקל המכל או ] ולקיזוז[לרבות התקני  לקביעה , ההפרש שבי ההוריות של התקני תצוגה מרובי, עבור עומס נתו

 שבי א ההפרש, לא יהיה גדול מהער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת, )tare-weighing devices) (טרה(האריזה 

  .ההוריות של התקני תצוגה ספרתיי והתקני הדפסה יהיה אפס

  מצבי שיווי משקל שונים  3.6.4

כאשר משני את שיטת איזו העומס , ההפרש שבי שתי תוצאות המתקבלות בשתי בדיקות עוקבות עבור אותו עומס

דול מהער המוחלט של השגיאה לא יהיה ג, )כשנעשה שימוש במכשיר המצויד בהתק להרחבת תחו התצוגה העצמית(

  .המרבית המותרת עבור העומס המופעל

  משקולות בדיקה תקניות   3.7

  משקולות  3.7.1

המשקולות התקניות או המסות התקניות המשמשות לבחינת דג או לאימות של מכשיר יקיימו את , באופ עקרוני

ת ומסות תקניות אלה לא יהיו בעלות שגיאה משקולו. OIML R 111לאומית הדרישות המטרולוגיות של ההמלצה הבי

א משקולות ומסות אלה ה בדרגת . עבור העומס המופעל, מהשגיאה המרבית המותרת עבור המכשיר 1 / 3 הגדולה מ

 1 / 3 לא תהיה גדולה מ) ולאו דווקא השגיאה שלה(מותר שאי הוודאות שלה , או בדרגת דיוק גבוהה יותר  E2דיוק 

ובלבד שיובאו בחשבו המסה המוסכמת בפועל והיציבות , עבור העומס המופעל, ית המותרת עבור המכשירמהשגיאה המרב

  .הנאמדת לטווח ארו

  התקן עזר לאימות  3.7.2

יהיו השגיאות המרביות , או כאשר המכשיר מאומת באמצעות התק עזר נפרד, כאשר מכשיר מצויד בהתק עזר לאימות

לא יהיה , א נעשה שימוש במשקולות. עבור העומס המופעל, מהשגיאות המרביות המותרות 1 / 3המותרות של התק זה 

  .עבור אותו עומס, מהשגיאות המרביות המותרות של המכשיר המיועד לאימות 1 / 5 האפקט של השגיאות שלה גדול מ

  החלפת משקולות תקניות במהלך אימות  3.7.3

, בעומס אחר קבוע כלשהו, במקו במשקולות תקניות, נית להשתמש, )והייש(כאשר בודקי מכשירי במקו השימוש 

  .מהקיבולת המקסימלית, לכל הפחות, ובלבד שנעשה שימוש במשקולות תקניות של מחצית

  .מהקיבולת המקסימלית 1 / 3 נית להקטי את חלק של המשקולות התקניות ל, e 0.3 א שגיאת הנשנות אינה גדולה מ

  .מהקיבולת המקסימלית 1 / 5 נית להקטי את חלק של המשקולות התקניות ל, e 0.2 נות אינה גדולה מא שגיאת הנש

, בער השווה בקירוב לער שההחלפה נעשית בו) משקולות או עומס אחר כלשהו(יש לקבוע את שגיאת הנשנות ע עומס 

  .פעמי על קולט העומס 3על ידי הנחת העומס , זאת

  הבחנה   3.8

  מכשירים ללא תצוגה עצמית  3.8.1

  א אשר אינו קט , כפול הער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת עבור העומס המופעל 0.4 שווה ער ל, עומס נוס

כאשר מניחי אותו בעדינות על המכשיר במצב שיווי משקל או , יגרו לתזוזה נראית לעי של אלמנט ההוריה, ג"מ 1 מ

  .מהמכשירמסירי אותו בעדינות 
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  מכשירים בעלי תצוגה עצמית או עצמית למחצה  3.8.2

  תצוגה אנלוגית   3.8.2.1

, ג"מ 1 א אשר אינו קט מ, שווה ער לער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת עבור העומס המופעל, עומס נוס

לתזוזה קבועה של , נות מהמכשירכאשר מניחי אותו בעדינות על המכשיר במצב שיווי משקל או מסירי אותו בעדי, יגרו

  .כפול העומס הנוס 0.7 אלמנט ההוריה המתאימה לער שאינו קט מ

  תצוגה ספרתית   3.8.2.2

כאשר מניחי אותו בעדינות על המכשיר במצב שיווי משקל או , יגרו, כפול ער השנתות בפועל 1.4 עומס נוס השווה ל

הדבר ישי א ורק למכשירי . לשינוי ההוריה באופ ניכר בבירור, י משקלמסירי אותו בעדינות מהמכשיר במצב שיוו

  .ג"מ 5 שאינו קט מ dבעלי ער שנתות בפועל 

  שינויים עקב גודלי השפעה וזמן   3.9

. 3.9בתנאי סעי משנה , 3.8  ו 3.6, 3.5לדרישות סעיפי משנה , אלא א נקבע אחרת וככל שהדבר ישי, מכשיר יתאי

  .אלא א נקבע אחרת, לא ייערכו במשולבבדיקות 

  )Tilting(הטיה   3.9.1

  מכשירים העלולים להיות מוטים   3.9.1.1

תיקבע השפעת ההטיה בתנאי של הטיה אורכית והטיה , העלולי להיות מוטי IIIIאו  III ,IIעבור מכשירי בדרגת דיוק 

  .שלהל) דעד ) רוחבית השווה לער הגבולי של ההטיה כמוגדר בפריטי א

  לבי הוריית המכשיר במצב המוטה ) ללא הטיה(הער המוחלט של ההפרש שבי הוריית המכשיר במצב הייחוס שלו 

  :לא יהיה גדול מהערכי שלהל) הער הגבולי של ההטיה בכיוו כלשהו(=  

ופעל עליו עומס כאשר לא מ, לאחר כוונו המכשיר לאפס(שני ערכי שנתות למטרת אימות   ללא עומס כלשהו   

  וכ; IIלמעט מכשירי בדרגת דיוק , )במצב הייחוס שלו, כלשהו

, לאחר כוונו המכשיר לאפס(השגיאה המרבית המותרת   בקיבולת התצוגה העצמית ובקיבולת המקסימלית   

  ).ה במצב הייחוס שלו וה במצבו המוטה, כאשר לא מופעל עליו עומס כלשהו

על גבי ) כגו טבעת(יוגדר הער הגבולי של ההטיה באמצעות סימו , לוס ובמחוו מפלסא המכשיר מצויד בהתק פי  )א

אשר מראה חריגה מההטיה המרבית המותרת כאשר הבועה ניתקת ממיקומה המרכזי ושפת הבועה , מחוו המפלס

.  בקלות בהטיהבאופ שנית יהיה להבחי, הער הגבולי של מחוו המפלס יהיה ברור וגלוי. באה במגע ע הסימו

אשר ְייצג את החלק הרגיש , במקו נראה בבירור לעי המשתמש, מחוו המפלס יהיה מקובע למכשיר באופ יציב

  .להטיה

הדבר קביל א     יהיה , לא נית לקבע את מחוו המפלס במקו נראה לעי, מסיבות טכניות, בנסיבות יוצאות דופ, א :הערה

ממוק מתחת לקולט העומס הנית     א המחוו , למשל(ללא שימוש בכלי , לות למשתמשורק א מחוו המפלס נגיש בק

  .קריאה המכוונת את המשתמש למחוו המפלס    תווית , במקו נראה לעי בבירור, וא מוצמדת למכשיר, )להסרה

 ההטיה יגרו לכיבוי חייש. מוגדר הער הגבולי של ההטיה על ידי היצר, א המכשיר מצויד בחייש הטיה אוטומטי  )ב

וימנע הדפסה והעברת נתוני במקרה של ) אות שגיאה, כגו אור מהבהב(התצוגה או יספק אות אזהרה מתאי אחר 

  .חייש ההטיה האוטומטי יכול ג לקזז את אפקט ההטיה). 4.18ראו ג סעי משנה (חריגה מהער הגבולי של ההטיה 

  .50 / 1000 יהיה הער הגבולי של ההטיה בכיוו כלשהו ג יחד אינ ישימי) ב ו) א פריטי א  )ג
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יצוידו בחייש הטיה ) כביש] רכבי[ב, למשל(באתרי פתוחי , מכשירי ניידי המיועדי לשימוש מחו לבנייני  )ד

עבור החלק או החלקי הרגישי  יח)gimbalמטיפוס  ) (Cardanic suspension(בִמתלה קרדני , לחלופי, אוטומטי או

ישי , ואילו כאשר נעשה שימוש  בִמתלה קרדני, )ישי פריט ב, כאשר נעשה שימוש בחייש הטיה אוטומטי. הטיהל

  ).4.18ראו ג סעי משנה  (50 / 1000 א היצר יכול להגדיר ער גבולי של ההטיה הגדול מ, )פריט ג

  מכשירים אחרים   3.9.1.2

הדרישות הנוגעות להטיה המפורטות בסעי ,  להיות מוטי ולפיכהמכשירי שלהל נחשבי מכשירי שאינ צפויי

  :אינ חלות 3.9.1.1משנה 

שכ מכשירי אלה , א את אלה אי צור לבדוק, יש לצייד בהתק פילוס ובמחוו מפלס, Iמכשירי בדרגת דיוק  

  .מחייבי תנאי סביבתיי ותנאי התקנה מיוחדי וצוות עובדי מיומ

  .תקני במיקו קבועמכשירי המו 

  .עגור או מכשירי תלויי, לדוגמה, מכשירי המשתלשלי מִמתלה באופ חופשי 

  טמפרטורה  3.9.2

  גבולות טמפרטורה נקובים   3.9.2.1

ישמור מכשיר זה על תכונותיו ,  של מכשירהסימני התיאורייא לא מצוינת טמפרטורת עבודה מיוחדת כלשהי במסגרת 

  :גבולות הטמפרטורה שלהלהמטרולוגיות בי 

  'צ + 40 °עד ' צ – 10 °

  גבולות טמפרטורה מיוחדים   3.9.2.2

גבולות מיוחדי של טמפרטורת עבודה יקיי את הדרישות , הסימני התיאורייבמסגרת , מכשיר שמצויני עבורו

  .המטרולוגיות בי הגבולות הנקובי

  .ר המכשירהגבולות ניתני לבחירה בהתא ליישו המיועד עבו

  :למפורט להל, לכל הפחות, התחומי בי גבולות אלה של הטמפרטורה יהיו שווי

  ;Iעבור מכשירי בדרגת דיוק   '  צ 5 ° 

  וכ; IIעבור מכשירי בדרגת דיוק   '  צ 15 ° 

  .IIII ו IIIעבור מכשירי בדרגות דיוק   '  צ 30 ° 

  פסהשפעת הטמפרטורה על ההוריה בעומס א   3.9.2.3

' צ 1 °ההוריה בעומס אפס או קרוב לעומס אפס לא תשתנה ביותר מאשר ער שנתות אחד למטרת אימות לכל שינוי של 

  .עבור מכשירי בדרגות דיוק אחרות  '  צ 5 °ולכל שינוי של , Iעבור מכשירי בדרגת דיוק  בטמפרטורה האופפת  

האמור לעיל ישי לער השנתות הקט ביותר , מה תחומיעבור מכשירי בעלי כמה סקלות ועבור מכשירי בעלי כ

  .למטרת אימות של המכשיר

  הספקת חשמל  3.9.3

  , או מתחו המתחי,  Unom,  מכשיר יקיי את הדרישות המטרולוגיות א מתח הספקת החשמל שונה מהמתח הנומינלי

  Umin, Umax  ,של המכשיר בערכי המפורטי להל:  

                                                           
  .ב מאוזבמצ, כגו מצפ ניווט בכלי שיט, התק המיועד לשמור על מכשירי החשופי לתנודות  יח
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  ):AC(רשת חשמל כללית  

  Umin 0.85  או Unom 0.85=  גבול תחתו  

  Umax 1.10  או Unom 1.10 = גבול עליו  

ִקיַע   ָ לרבות הספקת חשמל מסוללות הניתנות , )DC או AC(להספקת חשמל ) plug-in(התק חיצוני או התק 

  :של הסוללות במהל פעולת המכשיר) מחדש(לטעינה מחדש א מתאפשרת טעינה 

  מתח הפעולה המינימלי=   גבול תחתו

  Umax 1.20  או Unom 1.20 =  גבול עליו  

לרבות הספקת חשמל מסוללות הניתנות לטעינה , )DC(הספקת חשמל מסוללות שאינ ניתנות לטעינה מחדש  

  :של הסוללות במהל פעולת המכשיר) מחדש(מחדש א לא מתאפשרת טעינה 

  מתח הפעולה המינימלי= גבול תחתו  

  Umax    אוUnom=  ל עליו  גבו

  : וולט המותקנות ברכבי כביש24 וולט או 12הספקת חשמל מסוללות של  

  מתח הפעולה המינימלי= גבול תחתו  

  ) וולט24עבור סוללות של ( וולט 32או )  וולט12עבור סוללות של ( וולט 16=  גבול עליו  

  . ביותר האפשרי קוד לניתוק אוטומטי של המכשירמתח הפעולה המינימלי מוגדר כמתח הפעולה הנמו  :הערה

ִקיַע להספקת חשמל  ָ ) DC או AC(מכשירי אלקטרוניי המוזני מסוללות ומכשירי בעלי התק חיצוני או התק 

, לא יציגו ערכי משקל כלשה במקרה שהמתח נמו מהער הנקוב על ידי היצר, לחלופי, ימשיכו לתפקד באופ תקי או

  .ער נקוב זה שווה למתח הפעולה המינימלי או גדול ממנוכאשר 

  זמן  3.9.4

  . את הדרישות המפורטות להלIIII או III ,IIיקיי מכשיר בדרגת דיוק , ככל שהדבר סביר,  בתנאי סביבתיי קבועי

  זחילה   3.9.4.1

ומס לבי ההוריה הנצפית במהל ההפרש שבי ההוריה המתקבלת מיד לאחר הנחת הע, כאשר עומס כלשהו מונח על מכשיר

  ההפרש שבי ההוריה המתקבלת בדקה , יחד ע זאת. e 0.5 דקות שלאחר מכ לא יהיה גדול מ ה30

  .e 0.2  לא יהיה גדול מ30  לבי ההוריה המתקבלת בדקה ה15 ה

וריה הנצפית במהל ההפרש שבי ההוריה המתקבלת מיד לאחר הנחת העומס לבי הה, א תנאי אלה אינ מתקיימי

  .ארבע השעות שלאחר מכ לא יהיה גדול מהער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת בעומס המופעל

  חזרה לאפס   3.9.4.2

, ש מחצית השעהלאחר הסרת עומס כלשהו שהיה מונח על המכשיר במ, הסטייה בעת החזרה לאפס מיד ע ייצוב ההוריה

  .e 0.5 לא יהיה גדול מ

  ..e1 0.5 הסטייה לא תהיה גדולה מ, י בעלי כמה סקלותעבור מכשיר

חזרה לאפס לאחר ה, נוס על כ. ei 0.5  לא תהיה גדולה מMaxi הסטייה בעת החזרה לאפס מ, ומיבמכשיר בעל כמה תח

  ר שתנה ההוריה קרוב לאפס ביותלא ת,  ומיד לאחר המעבר לתחו השקילה הנמו ביותרMax1 מעומס כלשהו הגדול מ

  . הדקות העוקבות5 במהל  e1מ
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  קיימות   3.9.4.3

  .שגיאת הקיימות עקב בלאי לא תהיה גדולה מהער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת

שביצועה נדרש א ורק עבור , A.6מניחי שדרישה זו מקוימת א המכשיר עבר את בדיקת הקיימות הנקובה בסעי  

  .ג"  קשאינה גדולה מ, Max, מכשירי בעלי קיבולת מקסימלית

  גודלי השפעה ואילוצים אחרים  3.9.5

  :כגו, כאשר השפעות ואילוצי אחרי

  ;ריטוטי 

  וג/או; משקעי ורוחות פרצי 

  הגבלות ואילוצי מכניי 

 בתנאי 4  ו3יקיי המכשיר את דרישות סעיפי , מהווי מאפייני רגילי של סביבת הפעולה המיועדת של המכשיר

] והאילוצי[המאפשר את פעולתו התקינה על א ההשפעות , א מכוח התכ שלו,  להשפעות ולאילוצי האמוריחשיפה

  .הללו וא מכוח ההגנות המסופקות למכשיר מפני פעולת

 3מכשירי המותקני מחו לבנייני ללא הגנה מתאימה מפני תנאי אטמוספריי עשויי שלא לקיי את דרישות סעיפי   :הערה

 עשויה להתרחש  n = 3 000חריגה מער של , בדר כלל. (פ יחסיוגדול בא, n,   א מספר ערכי השנתות למטרת אימות4 ו

לא , עבור מאזני גשר המיועדי לשקילת רכבי כביש או קרונות רכבת, נוס על כ. רק כאשר ננקטי אמצעי מיוחדי ביותר

גבולות אלה יהיו ישימי ג לכל אחד מתחומי השקילה של שילובי של .) ג"ק 10 יהיה ער השנתות למטרת אימות קט מ

  .מכשירי או של מכשירי בעלי כמה תחומי או לכל תחו שקילה חלקי של מכשירי בעלי כמה סקלות

  בדיקות ובחינות להערכת דגם  3.10

  מכשירים שלמים    3.10.1

  במטרה לאמת את קיו הדרישות הנקובות בסעיפי משנה , B  וAיבוצעו הבדיקות המובאות בנספחי , עבור הערכת דג

תבוצע לאחר כל הבדיקות האחרות המפורטות ) A.6סעי  (בדיקת הקיימות .  6.1  ו5.4, 5.3, 4.6, 4.5, 3.9, 3.8, 3.6, 3.5 

  .A  Bבנספחי 

  .Gובנספח  5.5חלות הדרישות הנוספות המובאות בסעי משנה , עבור מכשירי מבוקרי תוכנה

  מודולים    3.10.2

הדבר רלוונטי באופ מיוחד . היצר יכול להגדיר ולהגיש מודולי לבחינה בנפרד, בכפו להסכ ע הרשות המאשרת

  :במקרי אלה

  ;כאשר בדיקת המכשיר בשלמותו כרוכה בקשיי או בלתי אפשרית 

  או; המיועדות לשילוב במכשיר שלוג מוצעי למכירה בשוק כיחידות נפרדות /כאשר מודולי מיוצרי או 

  .מבקש לכלול מגוו של מודולי בדג המאושר] לאישור דג[כאשר מגיש הבקשה  

  .חלות הדרישות שלהל, כאשר מודולי נבחני בנפרד בתהלי אישור הדג

  הקצאת שגיאות  3.10.2.1

גיאות המרביות המותרות או של השינוי של הש,  pi,  הנבח בנפרד שווי לשבר, M, גבולות השגיאה הישימי למודול

  אלה עבור מודול כלשהו יחושבו עבור דרגת  piשברי . 3.5כנקוב בסעי משנה , המותרי בהוריה של המכשיר בשלמותו

לזה של המכשיר בשלמותו , לכל הפחות, לזו של המכשיר השל הכולל את המודול ועבור מספר זהה, לכל הפחות, דיוק זהה

  .ות למטרת אימותשל ערכי שנת
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  :  אלה יקיימו את המשוואה שלהל piשברי 

p1
2+p2

2+p3
2 +...≤1 

  :בהתייחס לתנאי אלה, ייבחר על ידי יצר המודול ויאומת באמצעות בדיקה מתאימה,  pi ,]השגיאהשל [השבר 

  .0   יכול להיות שווה ל pi, עבור התקני ספרתיי לחלוטי 

  .1 כול להיות שווה ל  י pi, עבור מודולי של שקילה 

 ולא 0.8 לא יהיה גדול מ,  pi,  ]של השגיאה[השבר ,  )לרבות תאי עומס ספרתיי(עבור כל המודולי האחרי  

  .כאשר יותר ממודול אחד תור לאפקט הנידו, זאת, 0.3 מ יהיה קט 

  ):4ראו הסבר בהערה המקדימה לסעי  (פתרון קביל

שאי ספק כי , מכניי או חשמליי, התקני להעברת העומס ואלמנטי מחברי, י גשרעבור מבני מכניי דוגמת מאזנ

בלא לערו , 0.5 השווה ל,  pi,  ]של השגיאה[נית לייש שבר כולל ,  נתכנו ויוצרו בהתא לכללי הנדסיי מבוססי

היא בעלת שני ) chain of levers(פי עשויי מאותו חומר וכאשר שרשרת המנו) levers(כאשר מנופי , למשל; בדיקה כלשהי

, או כאשר מאפייני היציבות של אלמני חשמליי מחברי מתאימי לאותות המועברי, )אורכי ורוחבי(מישורי סימטריה 

  .וכדומה, עכבה, כגו תפוקת תא עומס

 להיות בעלי הערכי הנתוני  יכולי  piשברי  , )T.2.2ראו הגדרה  (עבור מכשירי שמשולבי בה המודולי הטיפוסיי 

  .בתלות בקריטריוני הביצועי השוני,  מביאה בחשבו את העובדה שהמודולי מושפעי בדרכי שונות7טבלה . 7בטבלה 

 7טבלה 

 'וכד, אלמנטים מחברים  התקן תצוגה אלקטרוני  תא עומס  קריטריוני הביצועים

 0.5 0.5 0.7  *אפקט משולב 
 0.5 0.5 0.7  ריה בעומס אפסהשפעת הטמפרטורה על ההו
   1    שינויי בהספקת החשמל

     1  אפקט הזחילה

 0.5 0.5    **0.7  חו לח
   1    יציבות הטווח

ל , אי ליניאריות: אפקטי משולבי  * ֶ הנקוב   לאחר זמ החימו . וכדומה, נשנות, השפעת הטמפרטורה על הטווח, )hysteresis(ֶח

  .הנלווית לאפקט המשולב) error fractions( המודולי השברי של השגיאה חלי על, על ידי היצר

 .SH    (pLC = 0.7)ער זה תק עבור תאי עומס האמורי להיבדק בבדיקת לחות , OIML R 60לאומית   בהתא להמלצה הבי  **

  ".לא ישי: "משמעו" "הסימ 

  בדיקות  3.10.2.2

הבדיקות הישימות להתקני תצוגה .  לאלה הנערכות על מכשירי בשלמותיבוצעו בדיקות זהות, ככל שהדבר ישי

למסופי , הבדיקות הישימות להתקני לעיבוד נתוני ספרתיי, Cולהתקני לעיבוד נתוני אנלוגיי מובאות בנספח 

  .eוהבדיקות הישימות למודולי של שקילה מובאות בנספח , Dולהתקני תצוגה ספרתיי מובאות בנספח 

בבדיקות הלחות , )B.2.1סעי משנה (אי צור לבדוק בבדיקות עבור טמפרטורות סטטיות , ודולי ספרתיי לחלוטימ

אי צור לבדוק מודולי אלה בבדיקות עבור הפרעות , כמו כ). B.4סעי (ובבדיקות יציבות הטווח ) B.2.2סעי משנה (

  נקבעה באופ לכל הפחות  , לאומית זורמה הנדרשת בהמלצה בי  ב הרלוונטיי  IECא התאמת לתקני ) B.3סעי (

  .אחר כלשהו

  .G ובנספח 5.5חלות בדרישות הנוספות המובאות בסעי משנה , עבור מודולי מבוקרי תוכנה
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  )Compatibility(התאמה לדרישות   3.10.2.3

ייעשה הדבר בהתא לנספח , וגה ותאי עומסעבור התקני תצ. ההתאמה לדרישות של מודולי תיקבע ותוצהר על ידי היצר

F.  

ההתאמה לדרישות כוללת העברה נכונה של מסרי ונתוני דר המנשק או המנשקי , עבור מודולי בעלי תפוקה ספרתית

  .F.5סעי  , Fוראו נספח , הספרתיי

 OIMLשימוש בתעודות   3.10.2.4

נית , 3.10.2.3  ו3.10.2.2, 3.10.2.1ובאות בסעיפי משנה וא מקוימות הדרישות המ,  מתאימהOIMLא קיימת תעודת 

  :בלא לחזור על הבדיקות, להשתמש בהתקני המפורטי להל

שנבדקו בנפרד , )NHלמעט תאי עומס המסומני בסמל  (CH או SHתאי עומס האמורי להיבדק בבדיקות לחות  

  ;OIML R 60לאומית בהתא להמלצה הבי

  ;Cלעיבוד נתוני אנלוגיי שנבדקו בנפרד בהתא לנספח התקני תצוגה והתקני  

  ;Dמסופי וצגי ספרתיי שנבדקו בנפרד בהתא לנספח , התקני לעיבוד נתוני ספרתיי 

  ;eמודולי של שקילה שנבדקו בנפרד בהתא לנספח  

  ). רלוונטיות עבורOIMLא קיימות המלצות (מודולי אחרי  

 עבור מודולי חייבות להיות ניתנות OIMLתעודות . Fת כל המידע הרלוונטי הנדרש בנספח  חייבות לכלול אOIMLתעודות 

  . עבור מכשירי שלמיOIMLלהבחנה בבירור מתעודות 

א הרשות , למשל; מכשיר של מייצג יוגש לבדיקת תפקוד תקי א בדיקה כזו נחשבת הכרחית על ידי הרשות האחראית

  .כגו בדיקת הטיה, יקות שלא בוצעוהאחרית מוצאת לנכו לערו בד

  התקנים היקפיים    3.10.3

ונית להצהיר שה מתאימי ,   בעת חיבור למכשיר שקילההתקני קבלה היקפיי יש לבחו ולבדוק פע אחת בלבד  

  .לחיבור למכשיר שקילה מאומת כלשהו בעל מנשק מג מתאי

בבדיקות , )A.5.3סעי משנה (ק בבדיקות עבור טמפרטורות סטטיות אי צור לבדו, התקני היקפיי ספרתיי לחלוטי

אי צור לבדוק מודולי אלה בבדיקות עבור הפרעות , כמו כ). B.4סעי (או בבדיקות יציבות הטווח ) B.2סעי  (הלחות 

  נקבעה באופ ת  לכל הפחו, לאומית זו  ברמה הנדרשת בהמלצה בי הרלוונטיי  IECא התאמת לתקני ) B.3סעי (

  .אחר כלשהו

  בדיקה של משפחה של מכשירים או מודולים    3.10.4

חלות ההוראות , כאשר משפחה ש מכשירי או מודולי בעלי קיבולות שונות ומאפייני שוני מוגשת לבחינה לאישור דג

  .C.2סעי  , Cראו ג נספח , עבור התקני תצוגה). EUT(שלהל לגבי הבחירה בציוד הנבדק 

  בחירה בפריטי הציוד הנבדק  3.10.4.1

מייצג במידה , הבחירה בפריטי הציוד הנבדק לצור בדיקה תיעשה באופ שמספר יהיה קט ככל האפשר ויחד ע זאת

  ).3.10.4.6ראו דוגמה בפתרו הקביל המובא בסעי משנה (מספקת 

,  הַוְרַיאְנטי שה בעלי מאפייני נחותי יחסיתאישור של הפריטי הרגישי ביותר של הציוד הנבדק גורר אישור של

ייבחרו לצור הבדיקה פריטי הציוד הנבדק שה בעלי התכונות המטרולוגיות , כאשר קיימת אפשרות בחירה, לפיכ

  .הטובות ביותר
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  ַוְרַיאְנטים בתוך משפחה המיועדת לבדיקה  3.10.4.2

שהוא בעל המספר הגדול ביותר של ערכי , לכל הפחות, ַיאְנט אחדייבחרו כפריטי הציוד הנבדק ַוְר, עבור משפחה כלשהי

פריטי נוספי של הציוד . e,  שהוא בעל ער השנתות הקט ביותר למטרת אימותַוְרַיאְנט כ ו) n(שנתות למטרת אימות 

פריט אחד ,  לעילא ַוְרַיאְנט הוא בעל שני המאפייני האמורי. 3.10.4.6הנבדק עשויי להידרש בהתא לסעי משנה 

  .בלבד של הציוד הנבדק עשוי להיות מספיק לצור הבדיקה

  ַוְרַיאְנטים קבילים ללא בדיקה  3.10.4.3

ַוְרַיאְנטי שאינ נכללי בפריטי הציוד הנבדק עשויי להיות קבילי ללא בדיקה א אחד מהתנאי המפורטי להל 

  ):עבור מאפייני מטרולוגיי בני השוואה(מתקיי 

היחס בי . נמצאות בתו התחו המוגדר על ידי שתי קיבולות נבדקות, Max, הקיבולות המקסימליות שלה 

  או; 10 הקיבולות  הנבדקות לא יהיה גדול מ

 :  מתקיימי)   גו) ב, )  אכל התנאי שלהל   

   n ≤ ntest  )א

   e ≥ etest  )ב

  ) Max ≤ 5 × Maxtest × (ntest / n  )ג

  .ה המאפייני של הציוד הנבדק etest   ו ntest ,Maxtest הערכי   :הערה  

  דרגת דיוק  3.10.4.4

, די יהיה בביצוע בדיקות חלקיות בלבד, א הציוד הנבדק של משפחה נבדק בבדיקות המלאות עבור דרגת דיוק אחת

  .על ציוד נבדק בעל דרגת דיוק נמוכה יותר, בתחומי שעדיי לא נבדקו

   להביא בחשבוןתכונות אחרות שיש  3.10.4.5

, ככל שהדבר ישי, יש לבדוק את כל התכונות והפונקציות של ציוד נבדק הרלוונטיות מבחינה מטרולוגית פע אחת לפחות

  .ויש לבצע בדיקות רבות ככל האפשר על אותו ציוד נבדק

ההשפעה המשולבת אי זה קביל לבדוק את השפעת הטמפרטורה על ההוריה בעומס אפס בציוד נבדק אחד ואת , למשל, כ

  :כגו, שינויי בתכונות ובפונקציות רלוונטיות מבחינה מטרולוגית. על ציוד נבדק אחר) 7ראו טבלה (

  ;]של פריטי ציוד[מעטפות או תיבות  

  ;קולטי עומס 

  ;תחומי טמפרטורה ולחות 

  ;פונקציות של המכשיר 

  ,וכדומה, הוריות 

רצוי כי בדיקות נוספות אלה . החשופי להשפעת התכונה הנידונהעשויי להצרי בדיקות חלקיות נוספות של הגורמי 

 של   אחד או יותר  נית לערו בדיקות על פריטי נוספי  , א א הדבר אינו נית לביצוע, ייערכו על אותו ציוד נבדק

  .תחת פיקוחה של הרשות הבודקת, זאת, הציוד הנבדק
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  הרלוונטייםסיכום של המאפיינים המטרולוגיים   3.10.4.6

  :פריטי הציוד הנבדק חייבי לכלול מאפייני אלה

  ;nmax,  המספר הגדול ביותר של ערכי שנתות למטרת אימות 

  ;emin,  ער השנתות הקט ביותר למטרת אימות 

 analog strain gauge(כאשר נעשה שימוש בתאי עומס אנלוגיי בעלי מד עיבור (הנמו ביותר , μV/e,  אות המבוא 

load cells((;  

  ;כל דרגות הדיוק 

  ;כל תחומי הטמפרטורה 

  ;בעל כמה תחומי או בעל כמה סקלות, אחד] שקילה[מכשיר בעל תחו  

  ;א הדבר משמעותי, קולט עומס בגודל המרבי 

  ;)3.10.4.5ראו סעי משנה (תכונות רלוונטיות מבחינה מטרולוגית  

  ;המספר המרבי של פונקציות של המכשיר 

  ;הוריותהמספר המרבי של  

  ;המספר המרבי של התקני היקפיי מחוברי 

  ;המספר המרבי של התקני ספרתיי ממומשי 

  ;המספר המרבי של מנשקי אנלוגיי וספרתיי 

  וכ; א אלה ניתני לחיבור להתק התצוגה, קולטי עומס אחדי 

  ).וג סוללות/רשת חשמל או(טיפוסי שוני של מקורות הספקת חשמל  

  :לבחירת פריטי ציוד נבדק של משפחהפתרו קביל 

    בחירה של פריטי ציוד נבדק עבור דגם של מכשיר שקילה לא אוטומטי הכולל שתי משפחות-  8טבלה 

 Max e d n EUT  וריאנט  

   20 000  ' ג0.001  ' ג0.01  ' ג200 1.1

 X 40 000  ' ג0.001  ' ג0.01  ' ג400 1.2

 1משפחה 
 IIדרגת דיוק 

  :תחו טמפרטורות
   40 000  ' ג0.05  ' ג0.05  ' ג2000 1.3  ' צ30 °עד '  צ10 °

 Max e d n EUT  וריאנט  

 X 3 000  ' ג0.5  ' ג0.5  ג" ק1.5 2.1

   3 000  ' ג1  ' ג1  ג" ק3 2.2

   2 500  ' ג2  ' ג2  ג" ק5 2.3

 X 3 000  ' ג5  ' ג5  ג" ק15 2.4

 2משפחה 
 IIIדרגת דיוק 

  :תחו טמפרטורות
  ' צ40 °עד '  צ  10 °

   3 000  ' ג20  ' ג20  ג" ק60 2.5

השונות ולמאפייני המטרולוגיי השוני של פריטי הציוד הנבדק בהתא ] המקסימליות[דוגמה זו מתייחסת לקיבולות   :הערה

  לסעיפי משנה 

ונטיות מבחינה יש להביא בחשבו ג את התכונות האחרות הרלו, בעת ביצוע הבדיקות בפועל.  בלבד3.10.4.4 עד 3.10.4.2 

  .  אחד או יותרוהדבר עשוי להצרי בדיקה של פריטי ציוד נוספי  , 3.10.4.5בהתא לסעי משנה , מטרולוגית
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  :הערות לגבי הבחירה

  ).8וה מסומני בעמודה האחרונה של טבלה (נבחרי כפריטי הציוד הנבדק  2.4  ו 2.1, 1.2וריאנטי  

הזהי , d,  וער שנתות בפועל, e,  ו שהוא בעל ער שנתות למטרת אימותמש 1.1אי צור לבדוק את וריאנט  

כאשר זו של , בלבד, Max,  השוני בי שני הוריאנטי הוא בער הקיבולת המקסימלית. 1.2לאלה של וריאנט 

  ).3.10.4.3ראו סעי משנה  (1.2מזו של וריאנט ' ג 200 קטנה ב 1.1וריאנט 

ייבדק בבדיקות המלאות ,  ולפיכ 1יני המטרולוגיי הטובי ביותר במשפחה הוא בעל המאפי 1.2וריאנט  

  .3.10.4.2בהתא לסעי משנה 

כפול זו של וריאנט  5 אינה גדולה מ,  Max,  משו שהקיבולת המקסימלית שלו 1.3אי צור לבדוק את וריאנט  

  .)3.10.4.3ראו סעי משנה  (1.2

,  e, ע ער השנתות למטרת אימות    2טרולוגיי הטובי ביותר במשפחה הוא בעל המאפייני המ 2.1וריאנט  

ראו (הוא זה שייבדק  2.1לפיכ וריאנט . n,  הקט ביותר והמספר הגדול ביותר של ערכי שנתות למטרת אימות

 לחזור על אי צור. IIIדי בביצוע הבדיקות הנוספות הישימות עבור דרגת דיוק , במקרה זה). 3.10.4.4סעי משנה 

  .1.2ואשר נערכו כבר על וריאנט  IIIודרגת דיוק  IIהבדיקות הזהות עבור דרגת דיוק 

שלה נמצאי בי אלה של , Max,   משו שערכי הקיבולת המקסימלית 2.3 ו 2.2אי צור לבדוק את וריאנטי  

לוגיי שלה טובי פחות מאלה  המטרוניוהמאפיי) 3.10.4.3ראו סעי משנה  (2.4 ו 2.1הוריאנטי הנבדקי 

  .או זהי לה 2.4 ו 2.1של וריאנטי 

, 2.4עבור וריאנט ). 3.10.4.3ראו סעי משנה  (10 גדול מ 2.1 ו 2.5ייבדק משו שהיחס בי וריאנטי  2.4וריאנט  

בדיקת  ,בדיקת אקסצנטריות, רטורהמפבדיקת ט, די בביצוע כמה בדיקות נוספות חשובות כגו בדיקת שקילה

, בדיקת זינה, כגו בדיקת הטיה(אי צור לחזור על בדיקות אחרות , בדר כלל. וכדומה, בדיקת נשנות, הבחנה

  .2.1 ו 1.2שבוצעו כבר על וריאנטי ) בדיקות עבור הפרעות, בדיקת קיימות, בדיקת יציבות הטווח, בדיקת לחות

כפול זו של וריאנט  5 אינה גדולה מ, Max,  לית שלומשו שהקיבולת המקסימ 2.5אי צור לבדוק את וריאנט  

  ).3.10.4.3ראו סעי משנה  (2.4

 OIMLסיכום המאפיינים המטרולוגיים המוצגים בתעודת  -  9טבלה 

 2משפחה 1משפחה  

 II III  דרגת דיוק

  ג" ק60... '  ג50  ' ג2000... '  גMax 1, קיבולת מקסימלית

  ' ג100... '  ג0.5  ' ג0.2... '  גe 0.01, ער השנתות למטרת אימות

  ' ג100... '  ג0.5  ' ג0.2... '  גd 0.001, ער השנתות בפועל

 n≤ 40 000 ≤ 3 000, מספר ערכי השנתות למטרת אימות

 Max  מMax 100%  מ100%  )טרה(תחו האיזו של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

 Max  מMax 100%  מ100%  )טרה(ערכי משקל המכל או האריזה תחו מכוונ מראש של 

  ' צ40 °עד '  צ– 10 °  ' צ30 °עד '   צ10 °  תחו הטמפרטורות

, לחלופי, או,  מכשירי בשתי משפחות8ע , 8בהתא לטבלה ,  המתאימה תכלול את המשפחה בשלמותהOIMLתעודת   :הערה

נית להקטי את ערכי , במקרה זה. 9וגיי של המשפחות בהתא לטבלה התעודה יכולה לכלול את המאפייני המטרול

א מדובר , )8טבלה , בהשוואה לקיבולת המקסימלית הקטנה ביותר של הציוד הנבדק (Max,  הקיבולת המקסימלית

 התעודה מתייחסת לכל.  עדיי מתקיימי3וא תנאי טבלה , e,  במכשיר זהה בעל אותו ער שנתות למטרת אימות

  .9הוריאנטי המתאימי למאפייני המטרולוגיי המפורטי בטבלה 
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  דרישות טכניות עבור מכשירי בעל תצוגה עצמית או עצמית למחצה  4

וה מיועדות להבטיח שמכשירי יספקו תוצאות שקילה והוריות , הדרישות שלהל מתייחסות לתכ ולמבנה של מכשירי

. בתנאי שימוש רגילי וכאשר ה מטופלי כיאות על ידי משתמשי לא מקצועיי, משמעיותראשוניות אחרות נכונות וחד

  נוסו.אלא מטרת להגדיר נוהלי הפעלה מתאימי עבור המכשיר, דרישות אלה אינ מיועדות להכתיב פתרונות

; "פתרו קביל"פתרונות אלה מצויני במילי ; פתרונות מסוימי שנוסו ונבדקו לאור זמ מוכרי כפתרונות קבילי

  .ה נחשבי מתאימי לדרישות של הסעיפי הישימי, בעוד שאי הכרח לאמ פתרונות אלה

  דרישות מבנה כלליות   4.1

  התאמה  4.1.1

  התאמה ליישום   4.1.1.1

  .התכ של מכשיר ייעשה באופ שהמכשיר יתאי למטרת השימוש המיועדת עבורו

    כאשר מתעורר הצור בהגבלת המטרה .  טיב היישו והסביבה והצרכי הנלוויכוללת היבטי כגו" מטרה מיועדת"  :הערה

  .בהתא לתקנות הלאומיות, עשוי להידרש סימו המציי הגבלה כזו, המיועדת    

  התאמה לשימוש   4.1.1.2

לוגיות שהמכשיר יוכל לשמור על תכונותיו המטרובאופ ,  אית במידה מספקתהמבנה של מכשיר ייעשה בקפידה ויהיה

  .במהל תקופת שימוש

  התאמה לאימות   4.1.1.3

  .לאומית זומכשיר יאפשר את עריכת הבדיקות המתוארות בהמלצה בי

א המשקולות אינ . קולטי עומס יאפשרו הנחה של משקולות תקניות עליה בקלות ובבטיחות מוחלטת, באופ מיוחד

  .עשוי להידרש התק תמיכה נוס, ]כאמור[ניתנות להנחה 

  .יהיו ניתני לזיהוי) מדפסות, כגו תאי עומס(התקני שעברו הלי נפרד של בחינת דג 

  בטיחות  4.1.2

  שימוש במרמה   4.1.2.1

  .מכשיר לא יהיה בעל מאפייני כלשה העלולי להקל את השימוש במרמה בו

  כשל תפעולי מקרי וכוונונים שגויים   4.1.2.2

 תפעולי מקרי או כוונוני שגויי של אלמנטי המיועדי לבקרה העלולי לפגוע המבנה של מכשיר ייעשה באופ שכשל

  .בתפקודו התקי לא יוכלו להתרחש בלא שהשפעת תהיה ניכרת בבירור

  בקרים   4.1.2.3

שוני ) positions(לא תתאפשר הפסקה בפעולת הבקרי במצבי , התכ של בקרי ייעשה באופ שבתנאי פעולה רגילי

לחיצי . לא יתאפשרו הוריות כלשה, ]הנערכת למטרות בדיקה[במהל הפסקה כזו , אלא א, יועדו לכ על פי התכמאלה ש

  .משמעייסומנו באופ ברור וחד) keys(הפעלה 

  אבטחת רכיבים ובקרים מכווננים מראש   4.1.2.4

נית לקבוע את האבטחה . י אבטחהרכיבי ובקרי מכוונני מראש שהגישה אליה או כוונונ אסורי יצוידו באמצע

  .הנדרשת בתקנות לאומיות

  ).או הטווח(אי חובה לאבטח התקני לכוונו הרגישות , Iבמכשירי בדרגת דיוק 
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  :פתרון קביל

  .מ לפחות באזור המאובטח" מ5יש להשאיר שטח בקוטר של , לצור השמת סימני הבקרה

ובלבד שגישה כלשהי לבקרי או לפונקציות המאובטחי , י תוכנהנית לאבטח רכיבי ובקרי מכוונני מראש באמצע

  .חלות הדרישות שלהל על אמצעי תוכנה המשמשי לאבטחה, נוס על כ. תתגלה באופ אוטומטי

על , יש להבטיח שהסטטוס החוקי של המכשיר יהיה נית לזיהוי, בדומה לנדרש עבור שיטות אבטחה קונוונציונליות  )א

  . על ידי המשתמש או על ידי אד אחר כלשהו הנושא באחריות לתפעול המכשיר,גבי המכשיר עצמו

  .אמצעי האבטחה יספקו ראיות להתערבות כלשהי עד למועד האימות הבא או עד לעריכת בחינה רשמית שוות ער

  :פתרון טכני קביל

ול יותר בכל פע שמתרחשת כניסה המראה מספר גד, )non-resettable(מונה שאינו נית לשיצוב , דהיינו, מונה אירועי

מספר הייחוס של . י להתקי  בפרמטרי ספציפ  אחד או יותר  למצב תפעולי מוג של המכשיר ונערכי שינויי  

במכשיר , נקבע ומאובטח באמצעי חומרה או תוכנה מתאימי) אימות ראשו או אימות עוקב(המונה במועד האימות 

מונה בפועל נית להצגה לש השוואה ע מספר הייחוס באמצעות נוהל המתואר במדרי מספר ה. שנערכו בו שינויי

  . ובדוח הבדיקהOIMLבתעודת , וכ] למשתמש[

 לא תתחיל , הנזכר לעיל משמעו שא המונה הגיע למספר המרבי שלו)" non-resettable(שאינו נית לשיצוב "המונח   :הערה

  .ל אד מורשההספירה מחדש מאפס ללא התערבות ש      

יקוימו דרישות , עבור נתוני אלה. הפרמטר הספציפי להתק ומספר הייחוס יוגנו מפני שינויי מקריי ושלא במתכוו  )ב

  . ככל שהדבר ישי5.5.2.2התוכנה של סעי משנה 

  :פתרון טכני קביל

-PINיט( מספרי אישי מיוחד באמצעות קוד זיהוי, שינוי של פרמטר הספציפי להתק ייעשה א ורק על ידי אד מורשה

code .(א הרכיב או תת המכלל האלקטרוני המכיל את התק הזיכרו אינו מאובטח מפני חילו , כמו כ)exchange( ,

המוצג על לוחית הזיהוי הראשית של , של המכשיר) או זיהוי אחר(יש לאחס בהחס נוס את המספר הסדרתי 

סיכו ביקורת של שני (נתוני אלה יש לאבטח באמצעות חתימה ). שלואו על חלקי מתאימי אחרי (המכשיר 

ת מחזורי מדי , בתי לפחות יר ִ וזו נחשבת שיטת אבטחה , )ופולינו נסתר) כCRC-16( מחזורי 16ע בידוק ַי

 לבי ותיער השוואה בינ, יוצגו בהינת פקודה ידנית) זיהוי אחר מתאי(מספר הייחוס והמספר הסדרתי . מספקת

  ).או על חלקי מתאימי אחרי שלו(נתוני אלה המוצגי באופ מאובטח על לוחית הזיהוי הראשית של המכשיר 

מכשיר המשתמש בשיטת אבטחה מבוססת תוכנה יהיה בעל אפשרויות מתאימות להצמדת מספר הייחוס ללוחית   )ג

  .הראשית או סמו לה על ידי אד או גו מורשה

 , לבי מספר הייחוס המסומ על גבי מכשיר) לעיל) בהתא לאמור בפריט א( בי מספר הייחוס המוצג כאשר יש שוני  :הערה

    חקיקה הקובעת שלא , למשל(תוצאותיה של התערבות כזו כפופות לחקיקה לאומית . הדבר מעיד על התערבות      

  ).ייעשה יותר שימוש במכשיר למטרות הכפופות לבקרה חוקית      

  :לפתרון טכני קבי

מתכוונ המקובע למכשיר ואשר נית לאבטח אותו לאחר כוונונו למספר המונה בפועל במהל אימות ) חומרה(מונה 

  ).אימות ראשו או אימות עוקב(

  כוונון   4.1.2.5

השפעה חיצונית על . התק זה ישולב בתו המכשיר. אוטומטי או אוטומטי למחצה, נית לצייד מכשיר בהתק כוונו טווח

  . זה תהיה בלתי אפשרית למעשה לאחר אבטחתוהתק

                                                           
 personal identification number  =  PIN   יט
 cyclic redundancy check  =  CRC   כ
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  קיזוז השפעת כוח הכובד   4.1.2.6

השפעה חיצונית על התק . מכשיר רגיש להשפעת כוח הכובד נית לצייד בהתק לקיזוז ההשפעות של שינויי בכוח הכובד

  .זה או גישה אליו יהיו בלתי אפשריות למעשה לאחר אבטחתו

  הצגת תוצאות השקילה   4.2

  איכות הקריאה  4.2.1

  :משמעית בתנאי שימוש רגיליקלה וחד, תהיה אמינה) T.1.3.1ראו הגדרה  (קריאה של הוריות ראשוניות 

  וכ; e 0.2  תצוגה אנלוגי לא תהיה גדולה מאי הוודאות הכוללת של קריאה של התק 

צורה ובהירות  אשר יאפשרו , להיחידות והכינויי המרכיבי את הקריאות הראשוניות יהיו בעלי גוד, הספרות 

  .את קריאת בקלות

 simple(המספור וההדפסה יאפשרו את קריאת הספרות המרכיבות את התוצאה על ידי הצבה פשוטה , הסקלות

juxtaposition.(  

  צורת ההוריה  4.2.2

ו הסמלי של המחיר ליחידה והמחיר לתשלו יכללו את השמות א, ככל שהדבר ישי, תוצאות שקילה וכ   4.2.2.1

  .היחידות שהתוצאות מבוטאות בה

  .עבור הוריה אחת כלשהי של המשקל יכולה לשמש יחידת מסה אחת בלבד

כאשר ,   יחידות שהתוצאה מבוטאת בהx 10k 5 או    x 10k  , 2 x 10k 1 עבור תוצאות שקילה יהיה מהצורה ער השנתות

  .ווה לאפסאו ש, חיובי או שלילי, הוא מספר של, k, האינדקס

בתו תחו , של מכשיר יהיו) טרה(כל התקני התצוגה וההדפסה וההתקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .בעלי אותו ער שנתות עבור עומס נתו כלשהו, שקילה אחד כלשהו

  .הוריה ספרתית תציג ספרה אחת לפחות החל בקצה הימני של שורת הספרות   4.2.2.2

  .ישמור הסימ העשרוני על מקומו בתצוגה, תות משתנה באופ אוטומטיכאשר ער השנ

כאשר ההוריה כוללת ספרה אחת לפחות , )פסיק או נקודה(שבר עשרוני יופרד מהמספר השל שלו באמצעות סימ עשרוני 

  .משמאל לסימ העשרוני ואת כל הספרות שמימינו

  ).ג"  ק0·305ולא , ג" ק0.305: דוגמה (הסימ העשרוני יהיה מיושר ע הקו התחתו של הספרות

  .ללא סימ עשרוני, האפס נית לציו על ידי הצגת ספרת אפס אחת בקצה הימני של שורת הספרות

עבור ערכי ע סימ . יחידת המסה תיבחר באופ שערכי משקל לא יכללו יותר מספרת אפס לא משמעותית אחת מימי

עבור מכשירי בעלי כמה . רת א ורק במקו השלישי אחרי הסימ העשרוניספרת האפס הלא משמעותית מות, עשרוני

הקט ) החלקי(דרישות אלה חלות על תחו השקילה , סקלות ומכשירי בעלי כמה תחומי ע מנגנו החלפה אוטומטי

  .ביותר בלבד

  :דוגמות למכשיר בעל כמה סקלות או מכשיר בעל כמה תחומי ע מנגנו החלפה אוטומטי

 1גמה דו

Maxi   ei   הוריות מותרות  

Max1 = 150 kg  e1 = 50 g   xxx.050 kg   xxx.050 kg   xxx.05 kg   xxx.05 kg   

Max1 = 300 kg e2 = 100 g   xxx.100 kg   xxx.1 kg   xxx.10 kg   xxx.1 kg   
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 2דוגמה 

Maxi   ei   הוריות מותרות  

Max1 = 1500 kg  e1 = 500 g   xxxx.5 kg   

Max1 = 3000 kg e2 = 1000 g   xxx.1.0 kg   
  

  גבולות ההוריה  4.2.3

  .Max + 9 e   לא תהיה הוריה כלשהי של ער הגדול מ

עבור מכשירי בעלי כמה , יחד ע זאת. דרישה זו חלה על כל אחד מתחומי השקילה, עבור מכשירי בעלי כמה תחומי

ה הוריה לא תהי, ובמקרה זה, r,  של תחו השקילה הגבוה ביותר  Maxr  שווה לMax, תחומי ע מנגנו החלפה אוטומטי

  .i,   עבור תחו או תחומי השקילה הקטני יותר Maxi = n x ei  כלשהי של ער הגדול מ

 עבור תחומי Maxi = ni x ei   הגדולה מei   הוריה כלשהי תו כדי שימוש בלא תהיה, עבור מכשירי בעלי כמה סקלות

  .i,  יי הנמוכי יותרהשקילה החלק

) טרה(אפשרית כאשר התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ) ע בימ מינוס(הוריה של ער מתחת לאפס 

 תצוגה של ערכי אפשרית, כמו כ. מוסר מקולט העומס) טרה(נמצא בפעולה והעומס של משקל המכל או האריזה 

ובלבד , )טרה(ל התק כלשהו לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ג כאשר לא מופע, d 20-  עד ל, שליליי

  .להדפסה או לשימוש לש חישוב מחיר, שערכי אלה אינ ניתני להעברה

  התקן להצגת ערכים מקורבים  4.2.4

ערכי התק זה להצגת . e 20 ולא יהיה קט מ, Max/100 צגת ערכי מקורבי יהיה גדול מער השנתות של התק לה

  .מקורבי נחשב התק המספק הוריות משניות

  הרחבת התחום של מכשירים בעלי תצוגה עצמית או עצמית למחצה  4.2.5

ער השנתות של התחו המורחב של מכשירי בעלי תצוגה עצמית או עצמית למחצה לא יהיה גדול מהער של קיבולת 

  ).self-indication capacity(מכשיר בעל תצוגה עצמית 

  :תרונות קביליםפ

ער השנתות של התחו המורחב של מכשירי בעלי תצוגה עצמית יהיה שווה לקיבולת המכשיר בעל התצוגה העצמית   )א

  ).הוראה זו אינה חלה על מכשירי מטיפוס קומפרטור(

  .6.2.2משקולות איזו נגישות הניתנות להזזה כפו לדרישות סעי משנה התק הרחבה בעל   )ב

תלווה , ויד במשקולות איזו ניתנות להזזה המותקנות בתו מעטפת או במנגנוני החלפת משקולותבהתק הרחבה המצ  )ג

תהיה אפשרות להשמת חות על המעטפת וחללי הכוונו של המשקולות או . כל הרחבה בשינוי מתאי במספור

  .המסות
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  התקני תצוגה אנלוגיים   4.3

  .4.2.4עד  4.2.1סעיפי משנה נוס על הדרישות המובאות ב, הדרישות שלהל חלות

  אורך ורוחב; שנתות  4.3.1

  .משמעיתהתכ והמספור של סקלות ייעשו באופ שקריאת תוצאת השקילה תהיה קלה וחד

  :פתרונות קבילים

  צורת השנתות  )א

א ,  השנתותמרווח 1 / 4עד  1 / 10וערכו יהיה בתחו , עובי זה יהיה קבוע; שנתות יהיו מורכבות מקווי בעלי עובי שווה

ֶנת הקצרה ביותר יהיה שווה. מ"מ 0.2 לא פחות מ ֶ   .לרווח השנתות, לכל הפחות, אור ה

  סידור השנתות  )ב

  ).הקו המחבר את קצות השנתות הוא אופציונלי (6שנתות יהיו ערוכות בהתא לאחד מהתרשימי המובאי בציור 

    דוגמות יישום לסקלות ישרות קו-  6ציור 

  

  מספור  )ג

  :ער השנתות המשמש למספור יהיה, בסקלה יחידה

  ,קבוע 

או , חיובי או שלילי, הוא מספר של, k, כאשר האינדקס(  יחידות x 10k 5   או  x 10k  , 2 x 10k 1מהצורה  

  ,)שווה לאפס

  . כפול ער השנתות של המכשיר25 לא גדול מ 

  .וצגו במלוא באזור התצוגהי, לכל הפחות, שתי שנתות, א הסקלה מוקרנת על מרקע תצוגה

,  כפול ממרחק הקריאה המינימלי3 לא יהיה קט מ, המבוטא מילימטרי, )ממשיות או ִנְדמות(גובה הספרות 

  .מ" מ2 לא יהיה קט מ, ובשו מקרה, המבוטא במטרי

  .י לאור השנת שהספרה משויכת אליהונגובה זה יהיה פרופורצי

  .יהיה קט מהמרחק שבי שתי שנתות ממוספרות עוקבות, ס הסקלההנמדד במקביל לבסי, רוחב הספרה

  רכיב תצוגה  )ד

, לרוחב השנתות ואורכו יהיה כזה שקצה המצביע יהיה מיושר, בקירוב, רוחב המצביע של רכיב התצוגה יהיה שווה

  .ע קו האמצע של השנת הקצרה ביותר, לכל הפחות

  .מ" מ2 א לא יהיה גדול מ, שווה לרווח השנתות, רלכל היות, המרחק בי הסקלה לבי המצביע יהיה
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  רווח שנתות  4.3.2

  :של רווח השנתות יהיה כמפורט להל, i0, הער המינימלי

  :II או Iעבור מכשירי בדרגת דיוק  

  ,  עבור התקני תצוגהמ  " מ1

 רכיב התצוגה  מציי את התזוזה היחסית ביi0, במקרה זה. התקני תצוגה משלימי  עבור מ  " מ0.25

  .  תזוזה המתאימה לער השנתות של המכשיר למטרת אימותלבי הסקלה המוקרנת על מרקע התצוגה  

  :IIII או IIIעבור מכשירי בדרגת דיוק  

  ,  עבור התקני תצוגה בעלי מחוגמ  " מ1.25

  .  עבור התקני תצוגה המבוססי על הקרנה אופטיתמ  " מ1.75

  :פתרון קביל

  :לער זה, לכל הפחות, יהיה שווה, המבוטא במילימטרי, i, )ממשי או ִנְדמה(ות רווח השנת

(L + 0.5) i0, 
  :שבו

i0  =  המבוטא במילימטרי, רווח השנתות המינימלי,  

L =  מרחק הקריאה המינימלי במטרי  ;L ≥ 0.5 m 

  .ר של אותה סקלה כפול רווח השנתות הקט ביות1.2 רווח השנתות הגדול ביותר לא יהיה גדול מ

  גבולות ההוריה  4.3.3

יאפשרו את מהלכו אל מתחת לאפס ומעל הקיבולת של מכשיר בעל , בה בעת, א, מעצורי יגבילו את תנועת רכיב התצוגה

  ).multi-revolution dial instruments(דרישה זו אינה חלה על מכשירי ע התק תצוגה בעל מחוג רב סיבובי . תצוגה עצמית

  :ן קבילפתרו

ארבעה רווחי , לכל הפחות, של) zones(המעצורי המגבילי את תנועת רכיב התצוגה יאפשרו את מהלכו על פני אזורי 

  על תרשימי אזורי אלה אינ מצוידי בסקלה  (שנתות מתחת לאפס ומעל הקיבולת של מכשיר בעל תצוגה עצמית 

  )).”blank zones“" (אזורי ריקי"אזורי אלה מכוני ; סיבובימצביע חדבעלות ) dials(או על חוגות ) fan charts(מניפה 

  )Damping(שיכוך   4.3.4

בלא , זאת, "השיכו הקריטי"שיכו התנודות של רכיב התצוגה או של הסקלה הניידת יכוונ לער הקט במקצת מער 

  .תלות בגורמי ההשפעה

  :פתרון קביל

אלמנטי הידרוליי של . ארבעה או חמישה חצאי מחזורי של תנודות, חר שלושההשיכו אמור להשיג הוריה יציבה לא

  .שיכו הרגישי לשינויי בטמפרטורה יצוידו בהתק ויסות אוטומטי או בהתק ויסות ידני נגיש בקלות

מוטה לא תתאפשר שפיכה של הנוזל של אלמנטי הידרוליי של שיכו המותקני במכשירי מיטלטלי כאשר המכשיר 

  .45 °בזווית של 

  

  התקני תצוגה ספרתיים   4.4

  .4.2.5 עד 4.2.1הדרישות שלהל חלות נוס על הדרישות המובאות בסעיפי משנה 
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  שינוי ההוריה  4.4.1

  .לא תוצג ההוריה הקודמת למש יותר משנייה אחת, לאחר שינוי בעומס

  שיווי משקל יציב  4.4.2

שיווי משקל יציב נחשב . שקל יציב א היא קרובה מספיק לער המשקל הסופיהוריה מוגדרת כהוריה הנמצאת בשיווי מ

  :מושג א

 e 1 המאוחסני אינ סוטי ביותר מערכי המשקל המודפסי או , וג באחסו נתוני/במקרה של הדפסה או 

  או; )מותרי שני ערכי סמוכי, דהיינו(מער המשקל הסופי 

מושגת פעולה תקינה של ההתק , )טרה(וקיזוז של משקל המכל או האריזה במקרה של פעולות איפוס או קביעה  

  .בתחו דרישות הדיוק הרלוונטיות, 4.6.8  ו4.5.7, 4.5.6, 4.5.4בהתא לסעיפי משנה 

המכשיר לא ידפיס ולא יאחס נתוני ולא יבצע פעולות איפוס או , במהל הפרעה מתמשכת או זמנית של שיווי המשקל

  ).טרה(רות לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה פעולות הקשו

  התקני תצוגה מורחבים  4.4.3

דל   .התק תצוגה מורחב לא ישמש במכשיר בעל רווח שנתות מב

  : א ורק e תתאפשר הצגת ההוריה באמצעות ער שנתות הקט מ, כאשר מכשיר מצויד בהתק תצוגה מורחב

  או; במהל הלחיצה על לחי או קליד הפעלה 

  .בעקבות מת פקודה ידנית,  שניות5 לפרק זמ שאינו גדול מ 

  .לא תתאפשר הדפסה כל עוד התק התצוגה המורחב נמצא בפעולה, בשו מקרה

  שימושים מרובים בהתקני תצוגה  4.4.4

, וניותהוריות שאינ הוריות ראשוניות ניתנות להצגה או להדפסה באמצעות התק התצוגה המיועד להצגת הוריות ראש

  :ובלבד שמתקיימי תנאי אלה

  ;משמעות כלשהי ביחס להוריות הראשוניותהוריות נוספות כלשה אינ גורמות דו 

או באמצעות , גדלי שאינ ערכי המשקל מזוהי באמצעות יחידת המידה המתאימה או הסמל של יחידת המידה 

  וכ; סימ או כינוי מיוחד

נית יהיה להציג לפרק , אחרת. יזוהו בבירור) T.5.2.3 עד  T.5.2.1דרות הג(ערכי משקל שאינ תוצאות שקילה  

  .וה לא יודפסו, זמ קצר בלבד בהינת פקודה ידנית

הדבר נכו ג עבור לקוחות במקרה (לא חלות הגבלות כשלה א מצב השקילה נעשה לא פעיל ומצב זה ברור וחד משמעי 

  ]).לצרכ[ישירה שמדובר במכשירי המיועדי לשמש למכירה 

  התקני הדפסה  4.4.5

  .מ לפחות" מ2ספרות מודפסות יהיו בגובה של ]. במכשיר[ההדפסה תהיה ברורה ובת קיימה עבור השימוש המיועד 

  .מעל עמודת הערכי, לחלופי, יוצגו ש יחידת המידה או סמל היחידה לימי הער או, א נערכת הדפסה

  .ו יציבהדפסה תינע כאשר שיווי המשקל אינ

  התקני אחסון בזיכרון  4.4.6

סיכו וכדומה בשלב מאוחר יותר יימנע כאשר שיווי המשקל , העברת נתוני, האחסו של הוריות ראשוניות למטרות הוריה

  .אינו יציב
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  התקני איפוס ועקיבת האפס   4.5

  .ס ובעל התק אחד בלבד לעקיבת האפ, אחד או יותר, איפוסנימכשיר יכול להיות בעל התק

  אפקט מרבי  4.5.1

  .האפקט של התק איפוס כלשהו לא ישנה את קיבולת השקילה המקסימלית של המכשיר

, 20% וזה של התק האיפוס התחילי לא יהיה גדול מ, 4% האפקט הכולל של התקני איפוס ועקיבת האפס לא יהיה גדול מ

  .אלא א מכשיר זה משמש לעסקות  מסחריות, IIIIדרישה זו אינה חלה על מכשיר בדרגת דיוק . מהקיבולת המקסימלית

 עבור 3.9  ו3.8, 3.6, 3.5תחו רחב יותר אפשרי עבור התק האיפוס התחילי א המכשיר מתאי לדרישות סעיפי משנה 

  .עומס כלשהו המקוזז על ידי התק זה בתו התחו הנקוב

  דיוק  4.5.2

 .e 0.25 ± צאת השקילה גדול מ מהאפס על תולא יהיה האפקט של סטייה, לאחר איפוס

  מכשירים בעלי כמה תחומים  4.5.3

איפוס בתחו שקילה כלשהו יהיה אפקטיבי ג בתחומי השקילה הגדולי יותר א מעבר לתחו שקילה גדול יותר אפשרי 

  .תו כדי העמסת המכשיר

  בקרת התקן האיפוס  4.5.4

  בי שהמכשיר מצויד בהתק איפוס תחילי ובי שאינו מצויד   4.14  ו4.13  למעט מכשיר בהתא לסעיפי משנה מכשיר  

לאיפוס ולקביעה ולקיזוז של משקל המכל או , אוטומטיי למחצה,    יכול להיות בעל התקני משולביבהתק כזה  

  .ללא תצוגה של ער משקל המכל או האריזה המופעלי באמצעות אותו לחי הפעלה) טרה(האריזה 

תהיה בקרת התק האיפוס , )טרה(וא בעל התק איפוס והתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה א מכשיר ה

  ).טרה(נפרדת מזו של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  :התק איפוס אוטומטי למחצה יפעל במצבי אלה בלבד

  וכ; כאשר המכשיר נמצא בשיווי משקל יציב 

  ).טרה(ל פעולה קודמת כלשהי של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה כאשר המכשיר מבט 

  התקני תצוגת האפס במכשירים בעלי תצוגה ספרתית  4.5.5

 .e 0.25 ± כאשר הסטייה מאפס אינה גדולה ממכשיר בעל תצוגה ספרתית יהיה בעל התק המציג אות מיוחד 

  ).טרה(לאחר פעולה של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  התק זה יכול לפעול ג כאשר האפס מוצג 

  ובלבד שקצב עקיבת האפס אינו קט , אי חובה להתקי  זה במכשיר בעל התק עזר לתצוגה או התק לעקיבת האפס

  .  לשנייהd 0.25 מ

  התקני איפוס אוטומטיים  4.5.6

  :התק איפוס אוטומטי יפעל א ורק כאשר

  וכ; משקל יציבשיווי ה 

  . שניות לפחות5ההוריה נשארת יציבה מתחת לאפס למש  
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  התקני עקיבת האפס  4.5.7

  :התק עקיבת האפס יפעל א ורק כאשר

  ;)gross zero) (ברוטו(שהוא שווה ער לאפס כולל ) נטו(או בער שלילי נקי , ההוריה באפס 

  וכ; שיווי המשקל יציב 

  .  לשנייהd 0.5 התיקוני אינ גדולי  מ 

התק עקיבת האפס יכול , )טרה(כאשר האפס מוצג לאחר פעולה של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .סביב ער האפס בפועל, Max,  קסימליתמ מהקיבולת ה4%לפעול בתו תחו של 

  )טרה(התקנים לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה    4.6

  דרישות כלליות  4.6.1

  .4.4 עד 4.1יתאי להוראות הרלוונטיות המובאות בסעיפי משנה ) טרה(התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  ערך שנתות  4.6.2

יהיה שווה לער השנתות של המכשיר עבור ) טרה(ער השנתות של התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .עומס נתו כלשהו

  דיוק  4.6.3

  :יאפשר את כוונו ההוריה לאפס בדיוק טוב יותר מאשר) טרה(לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה התק 

 ± 0.25 e.  או;   עבור מכשירי אלקטרוניי ומכשיר כלשהו בעל התק תצוגה אנלוגי  

 ± 0.5 d  עבור מכשירי מכניי בעלי התק תצוגה ספרתי  .  

  .e1 ישמש  כער השנתות למטרת אימות ,e השנתות למטרת אימות  במקו ער, במכשיר בעל כמה סקלות

  תחום פעולה  4.6.4

יהיה התק שלא יאפשר שימוש בו מתחת לאפקט האפס שלו או ) טרה(ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .מעל לער ההוריה של האפקט המרבי שלו

  ִנראּות הפעולה  4.6.5

כאשר נעשה . תוצג על המכשיר באופ ִנְרֶאה לעי) טרה(ולקיזוז של משקל המכל או האריזה פעולה של ההתק לקביעה 

  בסימ ) נטו(תושג הנראות על ידי סימו ער ההוריה של המשקל הנקי , שימוש במכשירי בעלי התק תצוגה ספרתי

“NET”.  

  .”net“או  ”  Net“נית להשתמש בסימ , ” NET“במקו בסימ    :1הערה 

כאשר ההתק לקביעה ולקיזוז של , באופ רגעי) ברוטו(א מכשיר מצויד בהתק המאפשר את הצגת ער המשקל הכולל   :2ערה ה

  ).ברוטו(מהתצוגה כל עוד מוצג ער המשקל הכולל ” NET“ייעל הסימ , נמצא בפעולה) טרה(משקל המכל או האריזה       

לאיפוס ולקביעה ולקיזוז של משקל המכל או , אוטומטיי למחצה, ידרישה זו אינה חלה על מכשיר בעל התקני משולב

  .ללא תצוגה של ער משקל המכל או האריזה המופעלי באמצעות אותו לחי הפעלה) טרה(האריזה 

  .בשפה הרשמית של המדינה שהמכשיר נמצא בשימוש בה, במילי שלמות” NET“נית להחלי את הסימ 

  :פתרון קביל

על ידי חיבור יצוי באמצעות הוריית ער משקל ) טרה(מכני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה השימוש בהתק 

  .”T“האות  , למשל, או על ידי הצגת סימ מתאי על המכשיר) טרה(המכל או האריזה 
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  על ידי חיסור) טרה(התקנים לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.6.6

על ידי חיסור אינו מאפשר את קבלת הער של ) טרה(קביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה כאשר השימוש בהתק ל

יציי , לחלופי, את השימוש במכשיר מעל הקיבולת המקסימלית שלו או] מיוחד[ימנע התק , תחו השקילה השיורי

  .שקיבולת זו הושגה

  מכשירים בעלי כמה תחומים  4.6.7

אפקטיבית ג ) טרה(היה פעולת ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ת,  במכשיר בעל כמה תחומי

, במקרה זה. א מעבר לתחו שקילה גדול יותר אפשרי תו כדי העמסת המכשיר, זאת, בתחומי השקילה הגדולי יותר

  .ההנמצא בפעול, יעוגלו לער השנתות של תחו השקילה בפועל) טרה(ערכי משקל המכל או האריזה 

  )טרה(התקנים אוטומטיים למחצה או אוטומטיים לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.6.8

  .התקני אלה יפעלו א ורק כאשר המכשיר מצא בשיווי משקל יציב

המכל  ללא תצוגה של ערך משקל) טרה(התקנים משולבים לאיפוס ולקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.6.9

  )טרה (או האריזה

ללא ) טרה(א התק האיפוס האוטומטי למחצה וההתק האוטומטי למחצה לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

חלות הדרישות המובאות בסעיפי משנה , תצוגה של ער משקל המכל או האריזה מופעלי באמצעות אותו לחי הפעלה

  .בעומס נתו כלשהו, 4.5.7ה ג דרישות סעי משנ,  וככל שהדבר ישי4.5.5  ו4.5.2

  )טרה(פעולות עוקבות של ההתקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה     4.6.10

  .מותרת) טרה(פעולה חוזרת של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

יסומנו ערכי , נה אחתנמצא בפעולה בעת ובעו) טרה(א יותר מהתק אחד לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .בסימ המתאי בבירור בעת הצגת או הדפסת) טרה(משקל המכל או האריזה 

  הדפסת תוצאות השקילה    4.6.11

מותר השימוש , )ברוטו(לסימו ער המשקל הכולל . ניתני להדפסה ללא סימו נלווה כלשהו) ברוטו(ערכי המשקל הכולל 

  .בלבד”  B“או ”  G“בסמלי 

או משקל המכל או ) ברוטו(ללא הערכי המתאימי של המשקל הכולל , בלבד) נטו( ערכי המשקל הנקי א מודפסי

הסמל המתאי לציו ערכי המשקל הנקי . להדפסה ללא סימו נלווה כלשהו) נטו(ניתני ערכי המשקל הנקי , )טרה(האריזה 

צה והתק אוטומטי למחצה לקביעה ולקיזוז של האמור לעיל חל ג כאשר התק איפוס אוטומטי למח. ”N“יהיה ) נטו(

  .ללא תצוגה של ער משקל המכל או האריזה מופעלי באמצעות אותו לחי הפעלה) טרה(משקל המכל או האריזה 

הנקבעי על ידי מכשיר בעל כמה ) טרה(או משקל המכל או האריזה , )נטו(המשקל הנקי ,  )ברוטו(ערכי של המשקל הכולל 

  ).החלקי(אי צור לסמ בסימו מיוחד המתייחס לתחו השקילה , שיר בעל כמה סקלותתחומי או מכ

וג משקל המכל או /או) ברוטו(מודפסי יחד ע הערכי המתאימי של המשקל הכולל ) נטו(א ערכי המשקל הנקי 

  ” N“באמצעות הסמלי , לכל הפחות, )טרה(ומשקל המכל או האריזה ) נטו(יזוהו ערכי המשקל הנקי , )טרה(האריזה 

  .בהתאמה, ”T  “ו

בשפה הרשמית של המדינה שהמכשיר , במילי שלמות”  T “ו”  N”, B” ,“G“נית להחלי את הסימני  , יחד ע זאת

  .נמצא בשימוש בה

של הנקבעי באמצעות התקני שוני לקביעה ולקיזוז ) טרה(וערכי משקל המכל או האריזה ) נטו(א ערכי המשקל הנקי 

  .יזוהו ערכי אלה באופ מתאי, מודפסי בנפרד) טרה(משקל המכל או האריזה 
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נית לחשב אחד , מודפסי יחד) טרה(ומשקל המכל או האריזה ) נטו(המשקל הנקי , )ברוטו(כאשר ערכי המשקל הכולל 

ער המשקל ,, קלותכאשר נעשה שימוש במכשיר בעל כמה ס. מערכי אלה על פי שני ערכי של המסה שנקבעו בפועל

  .המחושב נית להדפסה ע ער שנתות קט יותר

נוס על הזיהוי באמצעות , ”C“רצוי כי זיהוי זה ייעשה באמצעות הסמל  . התדפיס של ער משקל מחושב יזוהה בבירור

  .וש בהאו באמצעות מילי שלמות בשפה הרשמית של המדינה שהמכשיר נמצא בשימ, א הדבר ישי, הסמל האמור לעיל

  דוגמות להוריות של תוצאות שקילה  4.6.12

  ללא תצוגת ערך משקל המכל או האריזה) טרה(מכשיר בעל התקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.6.12.1

  .e = 5 g,  ער שנתות למטרת אימות,  Max = 15 kg,  קיבולת מקסימלית ,IIIדרגת דיוק   :מפרט המכשיר

  ג" ק0.000=  הער המוצג    עליוהמכשיר ללא עומס 

  ,)טרה(העמסת המכשיר בעומס משקל המכל או האריזה 
  ג" ק2.728=  ער פנימי  

  )1ג " ק2.730=  הער המעוגל והמוצג  

לאחר הפעלת ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או 
 After(ללא תצוגת ער משקל המכל או האריזה ) טרה(האריזה 

releasing tare-balancing(  
 Netג " ק0.000=  המוצג  ) נטו(הער הנקי 

  ])Net 1ג  " ק11.835=  המוצג  ) נטו(הער המעוגל הנקי   ג" ק11.833=  ער פנימי  , )נטו(העמסה בעומס הנקי 

  ג"ק 14.561=  ער פנימי  , העמסה בעומס הכולל
  )  א הדבר אפשרי(המוצג ) ברוטו(הער המעוגל הכולל 

  )1ג " ק14.560=  

  :4.6.11תדפיסי אפשריי בהתא לסעי משנה 

 Nג "ק G(  11.835או  (B ג"ק 14.560)  א

 Nג "ק 11.835  ג"ק 14.560)  ב

   Nג "ק 11.835)  ג

    ג"ק 11.835)  ד

  )tare-weighing device) (טרה(של משקל המכל או האריזה ] ולקיזוז[מכשיר בעל התקן לקביעה   4.6.12.2

  .e = 5 g,  ער שנתות למטרת אימות,  Max = 15 kg,  קיבולת מקסימלית ,IIIדרגת דיוק   :ירמפרט המכש

  ג" ק0.000=  הער המוצג    המכשיר ללא עומס עליו

  ,)טרה(העמסת המכשיר בעומס משקל המכל או האריזה 
  ג" ק2.728=  ער פנימי  

  )1ג " ק2.730=  הער המעוגל המוצג  

ביעה ולקיזוז של משקל המכל או לאחר הפעלת ההתק לק
  )After releasing tare-weighing) (טרה(האריזה 

 Netג " ק0.000=  המוצג  ) נטו(הער הנקי 

  ])Net 1ג  " ק11.835=  המוצג  ) נטו(הער המעוגל הנקי   ג" ק11.833=  ער פנימי  , )נטו(העמסה בעומס הנקי 

  ג"ק 14.561=  ער פנימי  , העמסה בעומס הכולל
  )  א הדבר אפשרי(המוצג ) ברוטו(הער המעוגל הכולל 

  )1ג " ק14.560=  

  :4.6.11תדפיסי אפשריי בהתא לסעי משנה 

  ]T 4ג "ק N 2.730ג "ק G(  11.835או  (B ג"ק 14.560)  א

  ]T 4ג "ק N 2.730ג "ק 11.835  ג"ק 14.560)  ב

   Tג "ק N 2.730ג "ק 11.835)  ג

     Nג "ק 11.835)  ד

      ג "ק 11.835)  ה
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 tare-weighing) (טרה(של משקל המכל או האריזה ] ולקיזוז[עם התקן לקביעה , מכשיר בעל כמה תחומים  4.6.12.3

device(  

  ,e1 = 10 g,  ער שנתות למטרת אימות,  Max1 = 60 kg,  קיבולת מקסימלית ,IIIדרגת דיוק   :מפרט המכשיר

 e2 = 100 g,  ער שנתות למטרת אימות,  Max2 = 300 kg,  קיבולת מקסימלית        

  ג" ק1 =WR1 0.000(WR)הער המוצג בתחו השקילה   המכשיר ללא עומס עליו

  ,)טרה(העמסת המכשיר בעומס משקל המכל או האריזה 
  ג" ק53.466=  ער פנימי  

  )1ג " קWR1  53.470=  הער המעוגל המוצג  

זוז של משקל המכל לאחר הפעלת ההתק לקביעה ולקי
  )After releasing tare-weighing) (טרה(או האריזה 

 Netג " קWR1 0.000=  המוצג  ) נטו(הער הנקי 

  ג " קWR2 212.800=   המוצג  ) נטו(הער המעוגל הנקי   ג" ק212.753=  ער פנימי  , )נטו(העמסה בעומס הנקי 
 Net 1(2   ו(  

יעוגל ער משקל , 2 ע המעבר האוטומטי לתחו שקילה
המכל או האריזה בהתא לער השנתות למרת אימות 

 2של תחו השקילה , e, בפועל

)  =   טרה(הער המעוגל של משקל המכל או האריזה 
WR2 53.5003 )2ג  " ק(  

  ג"ק 266.219=  ער פנימי  , העמסה בעומס הכולל
א הדבר (המוצג ) ברוטו(הער המעוגל הכולל 

  )2) 1ג " קWR2 266.200 )  =  אפשרי

  :4.6.11תדפיסי אפשריי בהתא לסעי משנה 

  4  ו)T 2ג "ק N 53.500ג "ק G(  212.800או  (B ג"ק 266.200)  א

  4    ו)T 2ג "ק N 53.500ג "ק 212.800  ג"ק 266.200)  ב

     )T 2ג "ק N 53.500ג "ק 212.800)  ג

      )N 2ג "ק 212.800)  ד

      )2 ג"ק 212.800)  ה

  

 tare-weighing) (טרה(של משקל המכל או האריזה ] ולקיזוז[עם התקן לקביעה , מכשיר בעל כמה סקלות  4.6.12.4

device(  

 e = 0.5/2/10 kg,  ער שנתות למטרת אימות,  Max = 3/6/15 t,  קיבולת מקסימלית ,IIIדרגת דיוק   :מפרט המכשיר

  ג" ק0.0=  השקילה  הער המוצג בתחו   המכשיר ללא עומס עליו

העמסת המכשיר בעומס משקל המכל או האריזה 
  ,)טרה(

  ג" ק6674=  ער פנימי  
  )1ג " ק667.0= הער המעוגל המוצג  

לאחר הפעלת ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל 
  )After releasing tare-weighing) (טרה(או האריזה 

 Netג " ק0.0=  המוצג  ) נטו(הער הנקי 

  )Net 1ג " ק2673.5=   המוצג  ) נטו(הער המעוגל הנקי   ג" ק2673.7=  ער פנימי  , )נטו(העמסה בעומס הנקי 

  )2) 1ג " ק9350.0)  =   א הדבר אפשרי(המוצג ) ברוטו(הער המעוגל הכולל   ג"ק 9347.7=  ער פנימי  , העמסה בעומס הכולל

  :4.6.11תדפיסי אפשריי בהתא לסעי משנה 

  4    ו)T 2ג "ק N 6670.0ג "ק G(  2673.5או  (B ג"ק 9350.0)  א

  4    ו)T 2ג "ק N 6670.0ג "ק 2673.5  ג"ק 9350.0)  ב

    )T 2ג "ק N 6670.0ג "ק 2673.5)  ג

      )N 2ג "ק 2673.5)  ד

      )2ג "ק 2673.5)  ה
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  )4.7) (טרה(של משקל המכל או האריזה ] קיזוזול[עם התקן מכוונן מראש לקביעה , מכשיר בעל כמה סקלות  4.6.12.5

 e = 2/5/10 g,  ער שנתות למטרת אימות,  Max = 4/10/20 kg,  קיבולת מקסימלית ,IIIדרגת דיוק   :מפרט המכשיר

  ג" ק0.000=  הער המוצג    המכשיר ללא עומס עליו

  )1ג " ק13.380= המוצג  ) ברוטו(מעוגל הכולל הער ה  ג" ק13.376=  ער פנימי  , )ברוטו(העמסת המכשיר בעומס הכולל 

  ג" ק3.813=  הער המוצג במהל ההזנה    ג" ק3.813)  =  טרה(הזנת הער המכוונ מראש של משקל המכל או האריזה 

  
הער המעוגל המכוונ מראש של משקל המכל או 

 PTג " ק3.814=  המוצג באופ רגעי  ) טרה(האריזה 
, נית לעיגול כלפי מעלה או כלפי מטה) טרה(או האריזה הער של משקל המכל 

  )PTג " ק3.812או    (e = 2 g משו ש
  

  :חישוב פנימי

13.380 kg – 3.814 kg = 9.566 kg ג  "ק 9.565=  המוצג  ) נטו(הער המעוגל הנקיNet 5(  

  )Net 5ג  "ק 9.570=  המוצג  ) נטו(הער המעוגל הנקי kg – 3.812 kg = 9.568 kg 13.380  :או

  :4.7.3 ו 4.6.11תדפיסי אפשריי בהתא לסעיפי משנה 

  PT 4ג "ק N 3.814ג "ק G(  9.565או  (B ג"ק 13.380)  א

  PT 4ג " קN 3.814ג "ק 9.565  ג"ק 13.380)  ב

   PTג " קN 3.814ג "ק 9.565)  ג

      :או

  PT 4ג "ק N 3.812ג "ק G(  9.570או  (B ג"ק 13.380)  א

  PT 4ג " קN 3.812ג "ק 9.570  ג"ק 13.380  )ב

   PTג " קN 3.812ג "ק 9.570)  ג

  

  מכשיר בעל כמה סקלות עם ערך משקל מחושב  4.6.12.6

  ,  Max = 20/50/150 kg,  קיבולת מקסימלית ,IIIדרגת דיוק   :מפרט המכשיר

 e = 10/20/100  g,  ער שנתות למטרת אימות

  ג" ק0.000=  מוצג  הער ה  המכשיר ללא עומס עליו

  שקילה ראשונה
  ג" ק17.726)  =  ער משקל המכל, מכל ריק(

  ג" ק17.730= הער המוצג  

  ג" ק0.000=  הער המוצג    המכשיר ללא עומס עליו

  

  שקילה שנייה
  ג" ק126.15))  =  נטו(הער הנקי , )נטו(עומס נקי (

  ג" ק126.200=  הער המעוגל המוצג  

  :4.6.11י בהתא לסעי משנה תדפיסי אפשרי

  ג" ק126.200)  נטו(המשקל הנקי   ג" ק17.730)  טרה(משקל המכל  Cג " ק143.930)  ברוטו(משקל כולל 

  :הערות שוליי

) טרה(משקל המכל או האריזה , )3.5.1סעי משנה ) (ברוטו(השגיאות המרביות המותרות ישימות לתוצאות שקילה של משקל כולל   )1

בשל הער   )  נטו(למעט ערכי מחושבי של המשקל הנקי , )3.5.3.3סעי משנה ) (נטו(והמשקל הנקי ) 3.5.3.4שנה סעי מ(  

  ).3.5.3.3סעי משנה ) (טרה(המכוונ של משקל המכל או האריזה   

) החלקיי( השקילה במכשירי בעלי כמה סקלות ובמכשירי בעלי כמה תחומי שקילה המצוידי בהתק החלפה אוטומטי בתחומי  )2

הקט ביותר ) החלקי(בתלות בתחו השקילה , זאת, התצוגה יכולה לכלול יותר מספרת אפס לא משמעותית אחת, הגדולי יותר  



 55 

  ).4.2.2.2סעי משנה (  

מצא יעוגלו לער השנתות של תחו השקילה בפועל הנ) טרה(ערכי משקל המכל או האריזה , במכשירי בעלי כמה תחומי שקילה  )3

  ).4.7.1, 4.6.7סעיפי משנה (בפעולה   

כל , יעוגלו)) נטו(המשקל הנקי , )טרה(משקל המכל או האריזה , )ברוטו(של המשקל הכולל (תוצאות השקילה המוצגות והמודפסות   )4

לה בפועל או בתלות בתחו השקי, זאת, יכול להיות שונה בכל מקרה  eער זה של . e,  לער השנתות למטרת אימות בפועל, אחת  

לבי הערכי המחושבי ) ברוטו(בי תוצאת השקילה של המשקל הכולל    x e 1באופ שסטייה של , בתחו השקילה החלקי בפועל  

  .עשויה להיות אפשרית) ברוטו(ומשקל המכל או האריזה ) נטו(של המשקל הנקי   

והער המכוונ מראש של משקל המכל ) ברוטו(משקל הכולל מחושב על פי הער המוצג של ה) נטו(הער המחושב של המשקל הנקי   )5

  .ולא על סמ הערכי הפנימיי,  שעוגל קוד להצגתו, המוצג) T.5.3.2הגדרה  ) (טרה(או האריזה   

  

  )טרה(התקנים מכווננים מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה    4.7

  ערך שנתות  4.7.1

ער השנתות שלו יהיה שווה לער , להתק) טרה(כוונ מראש של משקל המכל או האריזה בלא תלות באופ שבו מוז ער מ

ער מכוונ מראש של , במכשיר בעל כמה תחומי שקילה. יעוגל באופ אוטומטי לער זה, לחלופי, השנתות של המכשיר או

א ,  ער שנתות גדול יותר בלבדנית להעברה מתחו שקילה אחד לתחו שקילה אחר בעל) טרה(משקל המכל או האריזה 

. לער השנתות הגדול יותר) טרה(יעוגל ער השנתות של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה , לאחר מכ

יעוגל לער השנתות הקט ביותר ) טרה(הער המכוונ מראש של משקל המכל או האריזה , עבור מכשיר בעל כמה סקלות

. Max1  לא יהיה גדול מ) טרה(והער המרבי המכוונ מראש של משקל המכל או האריזה ,  המכשירשל, e1,  למטרת אימות

יעוגל לער השנתות של המכשיר עבור אותו ער של המשקל ) נטו(של המשקל הנקי , המודפס או המוצג, הער המחושב

  ).נטו(הנקי 

  מצבי פעולה  4.7.2

 כמה התקנינית להפעלה יחד ע התק אחד או ) טרה(המכל או האריזה התק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל 

  :ובלבד שמתקיימי תנאי אלה, )טרה(לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  וכ;  מקוימות4.6.10דרישות סעי משנה  

נוי או לביטול אינה ניתנת לשי) טרה(פעולה של התק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  

שהופעל לאחר הפעלתו של ) טרה(כל עוד נמצא בפעולה התק כלשהו לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  ).טרה(ההתק המכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

 אוטומטי א ורק א יכולי לפעול באופ) טרה(התקני מכוונני מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

באמצעות זיהוי , למשל(מזוהה בבירור ע העומס המיועד למדידה ) טרה(הער המכוונ מראש של משקל המכל או האריזה 

  ).קוד קווי על גבי המכל שבתוכו העומס המיועד למדידה

  הוריית הפעולה  4.7.3

. תוצג באופ נראה לעי על המכשיר) טרה(זה הפעלה של התק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או הארי

  המוצג בסימ) נטו(ו הער הנקי ייעשה הדבר על ידי סימ, כאשר נעשה שימוש במכשירי בעלי התק תצוגה ספרתי

"NET" ,"Net" או  "net" ,א מכשיר מצויד . בשפה הרשמית של המדינה שהמכשיר נמצא בשימוש בה, או במילי שלמות

כאשר ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או , באופ רגעי) ברוטו(את הצגת ער המשקל הכולל בהתק המאפשר 

  ).ברוטו(מהתצוגה כל עוד מוצג ער המשקל הכולל   "NET"ייעל הסימ, נמצא בפעולה) טרה (האריזה

  .הפחותלכל , באופ רגעי) טרה(תהיה אפשרות להצגת הער המכוונ מראש של משקל המכל או האריזה 
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  :ובלבד שמתקיימי תנאי אלה,  חל בהתא4.6.11סעי משנה 

ג הער המכוונ מראש של משקל המכל או , לכל הפחות, יוצג, )נטו(א מוצג הער המחושב של המשקל הנקי  

  וכ; 4.16 או 4.14, 4.13אלא א המכשיר שנעשה בו שימוש הוא מכשיר הנידו בסעיפי משנה , )טרה(האריזה 

נית , יחד ע זאת. ”PT“מסומני באמצעות הסימ )  טרה( מכוונני מראש של משקל המכל או האריזה ערכי 

  .בשפה הרשמית של המדינה שהמכשיר נמצא בשימוש בה, במילי שלמות” PT“להחלי את הסימ 

  ולקביעה ולקיזוז של משקל לאיפוס , אוטומטיי למחצה,  חל ג על מכשירי בעלי התקני משולבי4.7.3סעי משנה   :הערה

  .על ידי  איזו המופעלי באמצעות אותו לחי הפעלה) טרה(המכל או האריזה     

  מצבי נעילה   4.8

  "שקילה"מניעת שקילה מחוץ למצב   4.8.1

יהיו התקני אלה בעלי שני מצבי יציבי בלבד המתאימי למצבי , אחד או יותר,  נעילהניא מכשיר מצויד בהתק

  ".שקילה"ושקילה תתאפשר א ורק במצב , "שקילה" ו"נעילה"

  . חלי עליה4.16  ו4.14, 4.13למעט המכשירי שסעיפי משנה , II או Iייתכ במכשיר בדרגת דיוק " קד שקילה"מצב 

  הוריית מצב  4.8.2

  .יוצגו באופ ברור" שקילה"ו" נעילה"מצבי 

  )ניתנים להסרה או קבועים(התקני עזר לאימות    4.9

  כמה משטחיםאחד או  התקנים בעלי משטח  4.9.1

  הער הנומינלי של היחס בי המשקולות שיש להניח על המשטח כדי לאז עומס מסוי לבי עומס זה לא יהיה קט 

  ).יחס זה יוצג באופ נראה לעי ממש מעל המשטח (1 / 5000 מ

  .'ג 0.1  אימות יהיה כפולה של מספר של וער המשקולות הנדרשות כדי לאז עומס השווה לער השנתות למטרת

  התקנים בעלי סקלה ממוספרת  4.9.2

 מער השנתות למטרת אימות המיועד עבור המכשיר או 1 /5 ער השנתות של התק העזר המשמש לאימות יהיה שווה ל

  .שווה לער זה

  בחירה של תחומי שקילה במכשירים בעלי כמה תחומים  4.10

  :בחירה ידנית של תחו השקילה מותרת. בפעולה יצוי באופ ברורתחו השקילה הנמצא 

  וכ; בעומס כלשהו, מתחו שקילה קט יותר לתחו שקילה גדול יותר 

כאשר אי עומס על קולט העומס וההוריה היא אפס או , מתחו שקילה גדול יותר לתתחו שקילה קט יותר 

פעולת ההתק לקביעה ולקיזוז של ; )ברוטו(של המשקל הכולל שלילי שהוא שווה ער לער אפס ) נטו(בער נקי 

  . כאשר שתי הפעולות ג יחד יבוצעו באופ אוטומטי e1 0.25 ±  ו האריזה תבוטל והאפס יכוונ למשקל המכל א

  :מעבר אוטומטי בי תחומי שקילה מותר

, )ברוטו(המשקל המרבי הכולל כאשר העומס גדול מ, מתחו שקילה קט יותר לתחו השקילה הבא הגדול יותר 

Maxi  ,  של תחו השקילהi ,וכ; התחו הנמצא בפעולה  

כאשר אי עומס על קולט העומס וההוריה היא , א ורק מתחו שקילה גדול יותר לתחו השקילה הקט ביותר 

 לקביעה פעולת ההתק).ברוטו(שלילי שהוא שווה ער  לער אפס של המשקל הכולל ) נטו(אפס או בער נקי 

כאשר שתי הפעולות ג יחד יבוצעו באופ , e1 0.25 ±  ו האריזה תבוטל והאפס יכוונ לולקיזוז של משקל המכל א

  .אוטומטי
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והתקנים שונים  וגם התקנים שונים להעברת העומס/בין קולטי עומס שונים או) או למעבר(התקנים לבחירה   4.11

  למדידת העומס

  ס אפסקיזוז האפקט של עומ  4.11.1

וג ההתקני השוני /התק הבחירה יבטיח קיזוז עבור האפקט הלא שווה של עומס אפס של קולטי העומס השוני או

  .להעברת העומס הנמצאי בשימוש

  איפוס  4.11.2

משמעי איפוס של מכשיר בעל שילובי מרובי של התקני שוני למדידת העומס וקולטי עומס שוני יתאפשר באופ חד

  .4.5 להוראות סעי משנה ובהתא

  אי אפשרות לבצע שקילה  4.11.3

  .שקילה לא תתאפשר כל עוד התקני הבחירה נמצאי בשימוש

  זיהוי השילובים הנמצאים בשימוש  4.11.4

, תהיה אפשרות לשיי. צאי בשימוש יהיו ניתני לזיהוי בקלותמשילובי של קולטי עומס והתקני למדידת העומס הנ

  .את ההוריה או ההוריות המתאימות לקולט או לקולטי העומס המתאימי, עי בבירורבאופ נראה ל

  "פלוס ומינוס"קֹוְמָּפָרטֹורים של   4.12

  .נחשב מכשיר בעל תצוגה עצמית למחצה" פלוס ומינוס"קומפרטור של , למטרות אימות

  "מינוס"וה" פלוס"הבחנה בין אזורי ה  4.12.1

  )." (מינוס"וה" (+) פלוס"שמשני צדי האפס יובחנו באמצעות סימני ההאזורי , בהתק תצוגה אנלוגי

  :יסומ ההתק כמפורט להל, בהתק תצוגה ספרתי

 range ± … um  או 
 range – … um / + … um 
  .2.1מייצג את יחידת המידה בהתא לסעי משנה    um ו, הוא התחו range, כאשר

  צורת הסקלה  4.12.2

הער המתאי יוצג בכל . בכל אחד משני צדי האפס,, d = e,   ור תהיה בעלת רווח שנתות אחד לפחותהסקלה של קומפרט

  .אחד מקצות הסקלה

  מכשירים המיועדים לשמש למכירה ישירה לציבור  4.13

  .נתו לפירוש בחקיקה לאומית" מכירה ישירה לציבור"תחו החלות של הביטוי   :הערה

שנתכ , ג"ק 100 בעל קיבולת מקסימלית שאינה גדולה מ, IIIIאו  III ,IIבדרגת דיוקהדרישות שלהל חלות על מכשיר 

  .4.20 ו 4.11עד  4.1ונוס עליה חלות דרישות סעיפי משנה , לשמש למכירה ישירה לציבור

  הוריות ראשוניות  4.13.1

מידע לגבי מקומו הנכו של האפס ההוריות הראשוניות במכשיר המיועד לשמש למכירה ישירה לציבור ה תוצאת השקילה ו

וההתק המכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל ) טרה(ופעולות ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  ).טרה(המכל או האריזה 

  התקני איפוס  4.13.2

זה מופעל א ורק אלא א התק כ, מכשיר המיועד לשמש למכירה ישירה לציבור לא יצויד בהתק איפוס לא אוטומטי

  .באמצעות כלי
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  )טרה(התקנים לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.13.3

  ).טרה(מכשיר מכני בעל קולט עומס לא יצויד בהתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

 התקני אלה א, )טרה(מכשיר בעל משטח אחד נית לצייד בהתקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  :מאפשרי לציבור לראות

  וכ; הא התקני אלה נמצאי בשימוש 

  .הא בוצע שינוי בכוונו ההתק 

  .יהיה בפעולה בזמ נתו כלשהו) טרה(התק אחד בלבד לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .2פריט , 4.13.3.2ההגבלות על השימוש בהתקני אלה מובאות בסעי משנה   :הערה

כאשר התק או התק מכוונ מראש לקביעה ) ברוטו(מכשיר לא יצויד בהתק היכול לשלו מהזיכרו את הער הכולל 

  .נמצא בפעולה) טרה(ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  )טרה(התקנים לא אוטומטיים לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.13.3.1

  .שווה לער שנתות אחד למטרות אימות, לכל היותר, היהמ של נקודת בקרה ת"מ 5תזוזה של 

  )טרה(התקנים אוטומטיים למחצה לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.13.3.2

  :א) טרה(מכשיר יכול להיות מצויד בהתקני אוטומטיי למחצה לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

אינה מאפשרת את הקטנת הער של משקל ) טרה(המכל או האריזה פעולת ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל  

  וכ; המכל או האריזה

  .האפקט של התקני אלה נית לביטול א ורק כאשר אי עומס על קולט העומס 

  :יקיי המכשיר לפחות אחת מהדרישות שלהל, נוס על כ

  ;מוצג באופ תמידי בתצוגה נפרדת) טרה(ער משקל המכל או האריזה  

  או; כאשר אי עומס על קולט העומס" "מסומ בסימ ) טרה(ר משקל המכל או האריזה ע 

האפקט של ההתק מבוטל באופ אוטומטי וההוריה חוזרת לאפס כאשר העומס מוסר מקולט העומס לאחר קבלת  

  .הגדולה מאפס) נטו(הוריה יציבה של תוצאת שקילה של המשקל הנקי 

  )טרה(קביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה התקנים אוטומטיים ל  4.13.3.3

  ).טרה(מכשיר לא יהיה מצויד בהתק אוטומטי לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  )טרה(התקנים מכווננים מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   4.13.4

א הער המכוונ מראש של משקל ) טרה(זה נית לספק התק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או הארי

במקרה זה חלה הפסקה . מוצג כהוריה ראשונית בתצוגה נפרדת המובחנת בבירור מתצוגת המשקל) טרה(המכל או האריזה 

  .4.13.3.2הראשונה של סעי משנה 

 התק לקביעה א) טרה(לא תהיה אפשרות להפעיל התק מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .נמצא בשימוש) טרה(ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

, של מוצרי) PLU(משוי לקוד זיהוי מספרי ) טרה(כאשר ער מכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  .PLU ע ביטול ה) טרה(יבוטל הער המכוונ מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 
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  אי אפשרות שקילה  4.13.5

לא תהיה אפשרות לשקול או לכוו את אלמנט ההוריה במהל פעולת הנעילה הרגילה או במהל הפעולה הרגילה של הוספה 

  .או הסרה של משקולות

  ִנראּות  4.13.6

ה למוכר וה יוצגו בבירור ובאופ סימולטני ) א ישי, 4.14.1וסעי משנה  4.13.1סעי משנה (כל ההוריות הראשוניות 

אחת עבור המוכר   יש צור בשתי מערכות תצוגה  , א תצוגה כזו אינה מתאפשרת באמצעות התק תצוגה אחד. ללקוח

  .עבור הקונה  ואחת  

  .מ לפחות"מ 9.5הספרות המוצגות ללקוח יהיו בגובה של , בהתקני ספרתיי המציגי הוריות ראשוניות

  .תהיה אפשרות להבחי בער המשקולות, ותבמכשיר המיועד לשימוש ע משקול

  התקני עזר לתצוגה והתקני תצוגה מורחבים  4.13.7

  .מכשיר לא יצויד בהתק עזר לתצוגה או בהתק תצוגה מורחב

 IIמכשירים בדרגת דיוק   4.13.8

  .IIIעבור מכשירי בדרגת דיוק  3.9יתאי לדרישות המובאות בסעי משנה  IIמכשיר בדרגת דיוק 

  תקלה משמעותית  4.13.9

ותימנע העברת נתוני להתק היקפי , יינת אות אזעקה חזותי או קולי עבור הלקוח, כאשר מתגלה תקלה משמעותית

  .אות אזעקה זה יימש עד שהמשתמש ינקוט פעולה או עד שהגור לתקלה ייעל. כלשהו

  יחס מנייה  4.13.10

  .1 / 100או  1 / 10יחס המנייה במכשיר מנייה מכני יהיה 

  מכשירים לשירות עצמי  4.13.11

  .או תצוגה) scales(מכשיר לשירות עצמי אי צור לצייד בשתי מערכות של סקלות 

  .יכללו ההוריות הראשוניות סימו של המוצר כאשר המכשיר משמש למכירת מוצרי שוני, א מודפסי כרטיס או תווית

  .4.14יקוימו דרישות סעי משנה , רות עצמיא נעשה שימוש במכשיר לחישוב המחיר כמכשיר לשי

  דרישות נוספות עבור מכשירים לחישוב מחיר המיועדים לשמש למכירה ישירה לציבור  4.14

  .4.13נוס על אלה המובאות בסעי משנה , יש לייש את הדרישות שלהל

  הוריות ראשוניות  4.14.1

, ככל שהדבר ישי,  המחיר ליחידה והמחיר לתשלו וכההוריות הראשוניות המשלימות ה, במכשיר המציג את המחיר

המחירי עבור פריטי שאינ נשקלי והמחירי , המחיר ליחידה והמחיר לתשלו עבור פריטי שאינ נשקלי, המספר

, )fan charts(תרשימי מניפה כגו , )4.14.2הנידונות בסעי משנה , להבדיל מסקלות של מחירי(תרשימי מחירי . הכוללי

  .לאומית זואינ כפופי לדרישות של המלצה בי

  מכשירים עם סקלות של מחירים  4.14.2

שברי , יחד ע זאת; בהתאמה, 4.3.3עד  4.3.1 ו 4.2חלי סעיפי משנה , עבור סקלות של מחיר ליחידה ומחיר לתשלו

  .עשרוניי יוצגו בהתא לתקנות לאומיות
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והמחיר , W,  י באופ שהער המוחלט של ההפרש שבי מכפלת ער המשקל המוצגנית יהיה לקרוא סקלות של מחיר

והמחיר ליחידה עבור , e,  לא יהיה גדול ממכפלת ער השנתות למטרת אימות, P,  לבי המחיר המוצג לתשלו, U,  ליחידה

  :הסקלה האמורה

  

  מכשירים לחישוב המחיר  4.14.3

על ידי הכפלת ער המשקל והמחיר , תות הקרוב ביותר של המחיר לתשלוהמחיר לתשלו יחושב ויעוגל לער השנ

ההתק או ההתקני המבצעי את החישוב ומציגי את המחיר לתשלו . כפי שאלה מוצגי על ידי המכשיר, ליחידה

  .חלק מהמכשיר, בכל מקרה, נחשבי

  .המסחרי הרלוונטיער השנתות של המחיר לתשלו יתאי לתקנות הלאומיות החלות על התחו 

  .ג"או למחיר לק'  ג100  המחיר ליחידה מוגבל למחיר ל

  :4.4.1על א האמור בסעי משנה 

, לכל הפחות, המחיר ליחידה והמחיר לתשלו יישארו נראות לעי למש שנייה אחת, ההוריות של ער המשקל 

  וכ; עוד העומס מונח על קולט העומסוכל , לאחר התייצבות הוריית המשקל ולאחר הזנה כלשהי של מחיר ליחידה

ובלבד שהוריית המשקל ,   שניות לאחר הסרת העומס3 הוריות אלה יישארו נראות לעי למש לא יותר מ 

לא תהיה , כל עוד מוצג ער המשקל לאחר הסרת העומס. הייתה ההוריה אפס, התייצבה קוד לכ ושא לא כ

  .אפשרות להזי או לשנות את המחיר ליחידה

  .המחיר ליחידה והמחיר לתשלו, יודפסו ער המשקל, א מודפסות עסקות המבוצעות באמצעות המכשיר

  .נתוני לא יודפסו פעמיי על הכרטיס המיועד ללקוח. הנתוני ניתני לאחסו בזיכרו של המכשיר קוד להדפסת

  .4.16 משנה מכשירי שנית להשתמש בה להפקת תווית מחיר יתאימו ג לדרישות סעי

  יישומים מיוחדים של מכשירים לחישוב המחיר  4.14.4

נית להשתמש במכשיר לחישוב המחיר לביצוע פונקציות נוספות המקלות את המסחר והניהול א ורק א כל העסקות 

. לקוחהמבוצעות באמצעות המכשיר או ההתקני ההיקפיי המחוברי אליו מודפסות על גבי כרטיס או תווית המיועדי ל

  .פונקציות אלה לא יגרמו לבלבול בכל הנוגע לתוצאות השקילה ולחישוב המחיר

ובלבד שלא תוצג ללקוח , נית להשתמש במכשיר לביצוע פעולות או להצגת הוריות שאינ נידונות במסגרת ההוראות שלהל

  .הוריה כלשהי העלולה להתפרש בטעות כהוריה הראשונית

  יםפריטים שאינם נשקל  4.14.4.1

של פריט אחד או כמה פריטי שאינ , חיוביי או שליליי, נית להזי למכשיר ולרשו באמצעותו מחירי לתשלו

המחיר לתשלו עבור פריט אחד או . ובלבד שהוריית המשקל היא אפס או שמצב השקילה מועבר למצב לא פעיל, נשקלי

  . כאמור לעיל יוצג בתצוגת המחיר לתשלוכמה פריטי

באופ שלא , יוצג מספר הפריטי על גבי הצג המשמש לתצוגת המשקל, המחיר לתשלו מחושב עבור כמה פריטי זהיא 

אלא א נעשה שימוש בצגי , והמחיר לפריט אחד יוצג בתצוגת המחיר ליחידה, נית יהיה לפרשו בטעות כער המשקל

  .נוספי להצגת מספר הפריטי והמחיר לפריט

  :פתרון קביל

” X“כגו האות , ר הפריטי המוצג על גבי הצג המשמש לתצוגת המשקל מובח מער המשקל באמצעות סימ מתאימספ

  ).א קיימות תקנות כלשה בנושא(או סימ ברור אחר בהתא לתקנות הלאומיות 
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  סיכום  4.14.4.2

כולל יוצג בתצוגת המחיר לתשלו המחיר ה;  אחד או יותר,יעל גבי כרטיס, נית להשתמש במכשיר למטרת סיכו עסקות

בציו , א בקצה עמודת המחיר לתשלו וא על גבי תווית או כרטיס נפרדי, ויודפס בלוויית מילה או סמל מיוחדי

והמחיר הכולל יהווה סכו אלגברי , כל המחירי לתשלו הנכללי בסיכו יודפסו; המוצרי שמחיריה לתשלו סוכמו

  .כפי שה מוצגי בתדפיס, של כל המחירי האלה

בי במישרי ובי באמצעות , נית להשתמש במכשיר למטרת סיכו עסקות שבוצעו על מכשירי אחרי המחוברי אליו

המשמשי להצגת , ובתנאי שערכי השנתות, 4.14.4בהתא להוראות סעי משנה , התקני היקפיי מבוקרי מטרולוגית

  .חוברי זהישל כל המכשירי המ, המחיר לתשלו

  הפעלה על ידי כמה מוכרים  4.14.4.3

לשימוש על ידי יותר ממוכר אחד או לשירות של יותר מלקוח אחד בעת ובעונה , באמצעות התכ שלו, נית לייעד מכשיר

  ).4.14.4ראו סעי משנה (ובלבד שהקשר בי העסקות המבוצעות לבי המוכר או הקונה הרלוונטי מזוהה כיאות , אחת

  ביטול  4.14.4.4

יודפס המחיר הרלוונטי לתשלו שבוטל , כאשר העסקה כבר הודפסה. נית להשתמש במכשיר כדי לבטל עסקות קודמות

  .תהיה הבחנה ברורה בינה לבי עסקות רגילות, א העסקה המיועדת לביטול מוצגת ללקוח. בלוויית הערה מתאימה

  מידע נוסף  4.14.4.5

ס מידע נוס א מידע זה קשור לעסקה באופ ברור ואינו מפריע לשיו ער המשקל נית להשתמש במכשיר כדי להדפי

  .לסמל היחידה

  למכירה ישירה לציבור, בדרך כלל, מכשירים דומים לאלה המיועדים לשמש  4.15

 4.14 ו 4.13למכירה ישירה לציבור אשר אינו מקיי את הוראות סעיפי משנה , בדר כלל, מכשיר הדומה לזה המשמש

  ".לא לשימוש למטרת מכירה ישירה לציבור: "בסימו בלתי מחיק זה, סמו לצג, יסומ

  מכשירים להפקת תווית מחיר  4.16

  .חלי 4.14.4.5 ו) 1פסקה  (4.14.4.1, )5 ו 1פסקות  (4.14.3, 4.13.8סעיפי משנה 

יננית להשת. מכשיר להפקת תווית מחיר יהיה בעל צג אחד לפחות להצגת ער המשקל ִ כגו , מש בו באופ זמני למטרות 

שמות של , )טרה(ערכי מכוונני מראש של משקל המכל או האריזה , המחירי ליחידה, פיקוח על כוונו גבולות המשקל

  .מוצרי

את הערכי בפועל של המחיר ליחידה והער המכוונ מראש של משקל , במהל השימוש במכשיר, תהיה אפשרות לאמת

  ).טרה( האריזה המכל או

  .לא תתאפשר הדפסה מתחת לקיבולת המינימלית

ובלבד שמצב השקילה מועבר באופ , מחיר ליחידה ומחיר לתשלו על גבי תוויות מותרת, הדפסת ערכי קבועי של משקל

  .ברור וגלוי למצב בלתי פעיל

  מכשירי מנייה מכניים בעלי קולט עבור יחידת עומס  4.17

  .מנייה נחשב מכשיר בעל תצוגה עצמית למחצהמכשיר , למטרת אימות

  התקני תצוגה  4.17.1

הער המתאי ; משני צדי האפס, e = d,  יצויד מכשיר מנייה בסקלה בעלת רווח שנתות אחד לפחות, כדי לאפשר אימות

  .יוצג על הסקלה
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  יחס מנייה  4.17.2

  .או מעל כל אחת משנתות המנייה) counting platform(ממש מעל כל אחד ממשטחי המנייה , יחס המנייה יוצג בבירור

  )3.9.1.1ראו גם סעיף משנה (דרישות טכניות נוספות עבור מכשירים ניידים   4.18

  ]:לאישור דג[יוגדרו המאפייני שלהל על ידי מגיש הבקשה , בתלות בדג המכשיר הנייד

כאשר מערכת , ת ההרמה ההידרוליתשל מערכ) 5.3.5נוס על האמור בסעי משנה (זמ חימו / נוהל חימו  

  ;הידרולית מעורבת בתהלי השקילה

  ;)3.9.1.1ראו סעי משנה ) (הגבול העליו של ההטיה(הער הגבולי של ההטיה  

  ;א המכשיר נתכ לשקילת מוצרי נוזליי, תנאי מיוחדי 

נאי קבילי במהל פעולת במטרה להבטיח ת, עבור קולט העומס) כגו חלו שקילה(תיאור של מצבי מיוחדי  

  וכ; השקילה

, למשל, תיאור כזה ישי(תיאור של גלאי או חיישני שנית להשתמש בה כדי להבטיח את קיו תנאי השקילה  

  ).באתרי פתוחי, למכשירי ניידי המשמשי מחו לבנייני

  ))ד 3.9.1.1עיף משנה ראו גם ס(באתרים פתוחים , מכשירים ניידים המשמשים מחוץ לבניינים  4.18.1

מלגזות , לדוגמה(סעי זה חל ג על יישומי מיוחדי בתו בנייני שמשטח הבסיס או הרצפה בה אינ מפולסי   :הערה

  ).המופעלות באולמות בעלי רצפה לא ישרה  

אות , נורה, כיבוי צג, לדוגמה(המכשיר יהיה מצויד באמצעי מתאימי להוריה על חריגה מהער הגבולי של ההטיה 

  .ולמניעת הדפסה והעברת נתוני במקרה של חריגה כזו, )שגיאה

איפוס אוטומטי או פעולה אוטומטית של , לכל הפחות, יבוצעו, ]שהמכשיר הנייד מותק עליו[לאחר כל הנעה של כלי הרכב 

לאחר ) tare balancing(ללא הצגת ער משקל המכל או האריזה , ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה

  .הפעלת מכשיר השקילה באמצעות מתג ההפעלה

תינת הוריה על חריגת המכשיר מתחו חלו , )מצבי או תנאי מיוחדי של קולט העומס(במכשירי בעלי חלו שקילה 

, ישנינית להשתמש בחי. ויימנעו הדפסה והעברת נתוני, )אות שגיאה, נורה, באמצעות כיבוי צג, לדוגמה(השקילה 

  .חלו השקילה] תחו[במתגי או באמצעי אחרי לש זיהוי 

יצויד ההתק במערכת הגנה , א התק מדידת העומס של המכשיר רגיש להשפעות התלויות בהנעת הרכב או בנהיגה בו

  .מתאימה

  .הלי השקילהא מערכת הידרולית מעורבת בת, לדוגמה, חל במהל זמ החימו או נוהל החימו 5.3.5סעי משנה 

נחשב חייש זה , כאשר חייש הטיה אוטומטי משמש ג לקיזוז אפקט ההטיה על ידי הוספת גור תיקו לתוצאת השקילה

  .שיש להגישו לבדיקות גורמי ההשפעה וההפרעות במסגרת הבדיקות הנערכות לאישור דג, חלק חיוני של מכשיר המדידה

, יינקטו אמצעי מתאימי למניעת התצוגה, )gimbalמטיפוס  ) (Cardanic suspension(כאשר נעשה שימוש בִמתלה קרדני 

במקרה שהמערכת התלויה או קולט העומס באי במגע ע מבנה , ההדפסה או העברת נתוני של תוצאות שקילה שגויות

  .במיוחד כאשר ההטיה שלה חורגת מער ההטיה הגבולי, המסגרת המקיפה אות

  .יכלול תיאור של בדיקות ההטיה שיש לבצע במהל האימות OIMLרישות דוח הבדיקה בהתא לד



 63 

  מכשירים ניידים אחרים  4.18.2

, כגו מכשירי שקילה של כסאות גלגלי(באתרי פתוחי , מכשירי ניידי שאינ מיועדי לשימוש מחו לבנייני

א ). או ד) ב, )א 3.9.1.1סעי משנה יהיו בעלי התק למניעת השפעת ההטיה בהתא ל, )מכשירי להרמת מטופלי

יהיה התק הפילוס נית להפעלה , )א.3.9.1.1מכשירי אלה מצוידי בהתק פילוס ובמחוו מפלס בהתא לסעי משנה 

  .מכשירי אלה ישאו כיתוב מתאי המפנה את תשומת לב המשתמש לצור בפילוס לאחר כל תנועה. ללא כלי,  בקלות

  לים לשקילת רכבי כבישמכשירים מיטלט  4.19

  .המתאימה המונפקת OIMLמאזני גשר ניידי יזוהו ככאלה בעת הגשת הבקשה לאישור דג ובתעודת 

  .מגיש הבקשה יספק תיעוד המתאר את משטח ההתקנה המתאי

ת של כלי נית להשתמש בקבוצות של מכשירי משויכי לשקילת עומסי סרני או גלגלי כדי לקבוע את המסה הכולל  :1הערה 

קביעת עומסי הסרני או הגלגלי ,בתלות בתקנות הלאומיות. א ורק א כל הגלגלי נתמכי בעת ובעונה אחת  הרכב 

, גלגלי עשויה להיחשב קבילה לצור קביעת המסה הכוללת של רכב כביש/ באמצעות מכשיר לשקילת סרני  באופ עוקב 

א הדבר אינו נחשב כפו ,  לחשב את המסה הכוללת על פי עומסי הסרנינית. לאומית זו אינה דנה בכבי א המלצה

  .2מהסיבות המפורטות בהערה  , לבקרה חוקית

כלי הרכב עצמו , )single axle or wheel weighers(כאשר נעשה  שימוש במכשירי לשקילת סרני או גלגלי יחידי   :2הערה 

הדבר עלול לגרו לשגיאות ניכרות א . מכשיר הנייד לבי הסביבה הקבועהיוצר קשר בי ה, את העומס ובאופ זה  מהווה 

  :השפעות אלה עלולות להיגר על ידי. נוספות על תוצאת השקילה אינ מובאות בחשבו כנדרש השפעות

  ;כוחות ִצדיי שמקור בפעולת הגומלי שבי מאזני הגשר לבי כלי הרכב 

  או; ובחיכו חולפי בתו מתלי הסרני) behavior(ר בהתנהגות כוחות הפועלי על חלק מכלי הרכב שמקו 

כוחות הפועלי על חלק מהרמפות א קיימי הבדלי מפלס בי מאזני הגשר לבי הרמפה העלולי לגרו פירוס  

  .משתנה של עומס הסרני

  מצבי פעולה  4.20

  .קודה ידניתהניתני לבחירה באמצעות פ, מכשיר יכול להיות בעל מצבי פעולה שוני

  :להל כמה דוגמות למצבי שקילה

  ;תחומי שקילה 

  ;שילוב של משטחי 

  ;מכשיר בעל כמה סקלות או מכשיר בעל סקלה אחת 

  ;מצב הפעלה על ידי מפעיל או בשירות עצמי 

  וכ; )טרה(כוונו לער קבוע מראש של משקל המכל או האריזה  

  .וכדומה, כיבוי הצג או המכשיר 

  ):מצבי שהשקילה אינה פעילה בה(צבי פעולה שלא נערכת בה שקילה להל כמה דוגמות למ

  ;חישוב ערכי 

  ;סיכומי 

  ;מנייה 

  ;אחוזי] חישוב[ 

  ;סטטיסטיקה] עריכת[ 



 64

  וכ; כיול 

  .וכדומה, תצורה 

מצב הפעולה הפעיל למעשה יזוהה בבירור באמצעות סימ או סמל מיוחדי או במילי בשפת המדינה שהמכשיר נמצא 

  .4.4.4חלות הדרישות המובאות בסעי משנה , בכל מקרה.  בהבשימוש

  .ב פעולה של שקילהצתהיה אפשרות חזרה למ, במצב פעולה כלשהו ובזמ כלשהו

רצ קבוע של שקילות המיועד להפקת , לדוגמה(בחירה אוטומטית של מצב הפעולה מותרת במהל רצ שקילה בלבד 

  .יר חזרה למצב השקילה באופ אוטומטיבסיו רצ השקילות יעבור המכש). תערובת

  .ער המשקל בפועל יכול להיות מוצג, בעת חזרה ממצב שהשקילה אינה פעילה בו למצב השקילה

איפוס אוטומטי או כוונו ההתק (האפס יכול להיות מוצג , למצב השקילה) כיבוי הצג או המכשיר(בעת חזרה ממצב כיבוי 

רק א המצב , א זאת, ער המשקל בפועל יכול להיות מוצג, לחלופי)). טרה(אריזה לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או ה

  .הנכו של האפס נבדק באופ אוטומטי קוד לכ

   מכשירים אלקטרונייםדרישות טכניות עבור  5

צמית או דרישות טכניות עבור מכשירי בעל תצוגה ע  "  4וסעי , "דרישות מטרולוגיות  "  3נוס על דרישות סעי 

  :יתאי מכשיר אלקטרוני לדרישות המפורטות להל, "עצמית למחצה

  דרישות כלליות   5.1

  :תתקיי אחת משתי אפשרויות אלה, התכ והייצור של מכשיר אלקטרוני ייעשו באופ שבעת חשיפתו להפרעות  5.1.1

  או; לא יתרחשו תקלות משמעותיות  )א

 ההוריה על תקלה משמעותית המוצגת על הצג תהיה מובחנת .תקלות משמעותיות יתגלו ותהיה פעולה בתגובה  )ב

  .בבירור מהודעות אחרות המוצגות על הצג

  .או קטנה ממנו מותרת בלא תלות בער שגיאת ההוריה, e,  תקלה השווה לער השנתות למטרת אימות  :הערה

בהתא לשימוש המיועד , קיימהבר יקוימו באופ 5.1.1  ו3.9, 3.8, 3.6, 3.5הדרישות המובאות בסעיפי משנה   5.1.2

  .במכשיר

 א המכשיר עומד 5.3.2  ו5.1.2, 5.1.1דג של מכשיר אלקטרוני נחשב מתאי לדרישות המובאות בסעיפי משנה   5.1.3

  .5.4בבחינות ובבדיקות הנקובות בסעי משנה 

  : בנפרד לגבי5.1.1נית לייש את דרישות סעי משנה   5.1.4

  וג/או; לי של תקלה משמעותיתכל גור אינדיבידוא  )א

  .כל חלק של המכשיר האלקטרוני  )ב

  .נתונה לשיקול דעתו של היצר)  ב5.1.1או  )  א5.1.1הבחירה ביישו דרישות 

  פעולה בתגובה לתקלות משמעותיות   5.2

ומטי הוריה תסופק באופ אוט, לחלופי, יעבור המכשיר באופ אוטומטי למצב לא פעיל או, כאשר מתגלה תקלה משמעותית

  . עד שהמשתמש יפעל בתגובה לתקלה או עד שהתקלה תיעלחזותית או קולית והיא תימש
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  דרישות פונקציונליות   5.3

אשר יציג את כל הסימני הרלוונטיי של התק התצוגה , יבוצע נוהל מיוחד, )של התק התצוגה(ע ההפעלה   5.3.1

האמור לעיל אינו ישי לצגי . די לאפשר את בדיקת על ידי המפעילבמצב הפעיל והלא פעיל למש זמ ארו מספיק כ

  .צגי מטריצה וכדומה, צגי ִמְרָקע, )non-segmented(צגי לא מחולקי , לדוגמה, שכשלי ניכרי בה בבירור

ול העליו בגב, 85% הישימות בלחות יחסית של יתאי מכשיר אלקטרוני לדרישות, 3.9נוס על דרישות סעי משנה   5.3.2

וא לא למכשיר אלקטרוני בדרגת דיוק  Iהאמור לעיל אינו ישי למכשיר אלקטרוני בדרגת דיוק . של תחו הטמפרטורות

II ,א ער השנתות למטרת אימות ,e ,ג 1 קט מ'.  

. 5.4.4נה ייבדקו בבדיקת יציבות הטווח הנקובה בסעי מש, Iלמעט מכשירי בדרגת דיוק , מכשירי אלקטרוניי  5.3.3

והער המוחלט של ההפרש שבי , השגיאה סמו לקיבולת המקסימלית לא תהיה גדולה מהשגיאה המרבית המותרת

לא יהיה גדול ממחצית ער השנתות למטרת אימות או ממחצית הער , המתקבל עבור שתי מדידות כלשה, השגיאות

  .ייהער הגדול מבי השנ  המוחלט של השגיאה המרבית המותרת  

לא יהיה ההפרש שבי הוריית המשקל עקב , 5.4.3כאשר מכשיר אלקטרוני נחש להפרעות הנקובות בסעי משנה   5.3.4

המכשיר יגלה , לחלופי, או, e, גדול מער השנתות למטרת אימות) השגיאה העצמותית(ההפרעה וההוריה ללא ההפרעה 

  .תקלה משמעותית ויגיב לתקלה כזו

  .לא תהיה הוריה או העברה כלשהי של תוצאת השקילה, חימו של מכשיר אלקטרוניבמהל זמ ה  5.3.5

מכשיר אלקטרוני יכול להיות מצויד במנשקי המאפשרי את צימוד המכשיר להתקני היקפיי כלשה או   5.3.6

  .למכשירי אחרי

ני המדידה המוכלי בו שמקור מנשק לא יאפשר השפעות שלא בהיתר על הפונקציות המטרולוגיות של המכשיר ועל נתו

  .במכשירי אחרי המחוברי למכשיר או בהפרעות הפועלות על המנשק, )מחשבי, לדוגמה(בהתקני ההיקפיי 

  .4דר מנשק יקיימו את הדרישות והתנאי הרלוונטיי של סעי ) initiated( המאותחלותפונקציות המבוצעות או 

 החשמליות והלוגיות בנקודת חילופי הנתוני בי מכשיר לבי התקני היקפיי או , מכניותכולל את כל התכונות ה" מנשק"  :הערה

  .מכשירי אחרי    

  :הוראות או נתוני המיועדי או המתאימי, דר מנשק, לא תהיה אפשרות להזי למכשיר   5.3.6.1

  ;להלהצגת נתוני שאינ מוגדרי בבירור ואשר עשויי להיחשב בטעות כתוצאת השקי 

  ;]במכשיר[המעובדות או המאוחסנות , לזיו תוצאות שקילה המוצגות 

קיימת אפשרות להזנת הוראות , יחד ע זאת; כלשהו) adjustment factor(לכוונו המכשיר או לשינוי מקד כוונו  

בדרגת עבור מכשירי , דר המנשק לש ביצוע נוהל כוונו באמצעות התק לכוונו הטווח המשולב במכשיר או

  או; באמצעות משקולת תקנית או מסה תקנית חיצונית, Iדיוק 

  .לזיו הוראות ראשוניות המוצגות על המכשיר כאשר נעשה בו שימוש למכירה ישירה לציבור 

.  אינ ניתנות לביצוע או לאתחול דרכו5.3.6.1אי חובה לאבטח מנשק שהפונקציות המפורטות בסעי משנה    5.3.6.2

  .4.1.2.4יאובטחו בהתא לדרישות סעי משנה מנשקי אחרי 

לאומית זו חלות עליו יעביר נתוני הקשורי מנשק המיועד לחיבור להתק היקפי שההוראות של המלצה בי   5.3.6.3

  .להוראות ראשוניות באופ שההתק ההיקפי יוכל לעמוד בדרישות
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  בדיקות ביצועים ויציבות הטווח   5.4

   לבדיקותשיקולים הנוגעים  5.4.1

בי אלה המצוידי בהתקני בדיקה ובי אלה שאינ מצוידי , כל המכשירי האלקטרוניי המשויכי לאותה קטגוריה

  .ייבדקו בבדיקות ביצועי בהתא לאותה תוכנית בדיקות, בהתקני כאלה

  מצב המכשיר הנבדק  5.4.2

הפעולה הרגיל שלו או בסטטוס הדומה ככל האפשר במצב , בדיקות ביצועי ייערכו על מכשיר הנמצא במצב פעיל לגמרי

ייקבע נוהל הבדיקה בהסכמה הדדית בי הרשות , כאשר המכשיר מחובר בתצורה השונה מהתצורה הרגילה שלו. למצב זה

  ).test document(ויתואר בדוח הבדיקה , המאשרת לבי מגיש הבקשה

יבוצע צימוד של המכשיר לציוד החיצוני ,  לציוד חיצוניא מכשיר אלקטרוני מצויד במנשק המאפשר את צימוד המכשיר

  .כנקוב בנוהל הבדיקה, B.3.4    וB.3.3 ,B.3.2במהל הבדיקות המתוארות בסעיפי משנה  

  בדיקות ביצועים  5.4.3

  .B.3    וB.2בדיקות ביצועי ייערכו בהתא לסעיפי 

 10טבלה 

 המאפיין הנבדק  בדיקה

  פעהגור הש  טמפרטורות יציבות

  גור השפעה  מצב יציב, חו לח

  גור השפעה  שינויי מתח

  הפרעה ACנפילות מתח והפסקות קצרות בהספקת החשמל ברשת חשמל 

  הפרעה  )מתחי מעבר(פרצי מתח 

  הפרעה  פריקות אלקטרוסטטיות

  הפרעה  )ככל שהדבר ישי(נחשולי 

  הפרעה  חסינות בפני שדות אלקטרומגנטיי מוקרני

  הפרעה  פני שדות מולכי בתדר רדיוחסינות ב

עבור מכשירי המוזני ) EMC(דרישות מיוחדות הנוגעות לתאימות אלקטרומגנטית 
  מסוללות המותקנות ברכבי כביש

  הפרעה

  

  בדיקת יציבות הטווח  5.4.4

  .B.4בדיקת יציבות הטווח תיער בהתא לסעי  

   תוכנהדרישות נוספות עבור התקנים אלקטרוניים מבוקרי   5.5

דרישות כלליות יותר והדרכה בנושא התקני מבוקרי תוכנה ומכשירי מדידה נית למצוא בפרסומי אחרי של הארגו הבי  :הערה

  .לאומי למטרולוגיה חוקית    

  התקנים בעלי תוכנה משובצת  5.5.1

, מכשיר או המודול משובצתיספק היצר תיאור או יצהיר שהתוכנה של ה, עבור מכשירי ומודולי בעלי תוכנה משובצת

שהתוכנה משמשת בסביבת חומרה ותוכנה קבועה ואינה ניתנת לשינוי או לטעינה למכשיר דר מנשק כלשהו או , דהיינו

יגיש היצר את התיעוד , 8.2.1.2נוס על התיעוד הנדרש בסעי משנה . וג אימות/באמצעי אחרי לאחר ביצוע אבטחה או

  :המפורט להל
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  ;הפונקציות הרלוונטיות מבחינה חוקיתתיאור של  

  ;זיהוי תוכנה המוקצה בבירור לפונקציות הרלוונטיות מבחינה חוקית 

  .אמצעי אבטחה העשויי להידרש כדי לספק ראיות להתערבות 

  .OIMLזיהוי התוכנה יסופק על ידי המכשיר ויירש בתעודת 

  :פתרון קביל

  :שתי דרכי אלהזיהוי התוכנה מסופק במצב הפעולה הרגיל באחת מ

  או; פיזיי או וירטואליי, לחי או מתג הפעלה, פעולה מזוהה בבירור של קליד 

  ,וכדומה, מספר גרסה או סיכו ביקורת המוצגי באופ רצי 

מלווה זיהוי התוכנה בהוראות ברורות באשר לאופ הבדיקה של זיהוי התוכנה בפועל בהתייחס , בשני המקרי, כאשר

  .המסומ או המוצג על המכשיר) OIMLכרשו בתעודת (למספר הייחוס 

  מודולים ואלמנטים אחרים, התקנים, ומכשירים, מכשירים עם רכיבי מחשבים אישיים, מחשבים אישיים  5.5.2

  הניתנים לתכנות או לטעינה בתוכנה רלוונטית מבחינה חוקית  

, נה בתוכנה יכולי לשמש כהתקני תצוגהמחשבי אישיי ומכשירי או התקני אחרי הניתני לתכנות או לטעי

  :א הדרישות הנוספות שלהל מקוימות, וכדומה, כהתקני היקפיי, כהתקני אחסו נתוני, כמסופי

  א כי התקני אלה יכולי להיות מכשירי שקילה שלמי הניתני לטעינה בתוכנה או מודולי ורכיבי מבוססי מחשבי   :הערה

  א " מחשב אישי"ההנחה בכל מקרה היא שמדובר ב). ”PC“" (מחשב אישי" נקראי בפשטות להל ה, וכדומה, אישיי    

  . אינ מתקיימי5.5.1התנאי לתוכנה משובצת בהתא לסעי משנה     

  דרישות חומרה   5.5.2.1

לוגית יטופלו מחשבי אישיי המהווי מודולי הכוללי את הרכיב או הרכיבי האנלוגיי הרלוונטיי מבחינה מטרו

  .2 ו 1קטגוריות , 11ראו טבלה ; )התקני תצוגה (Cבהתא לנספח 

כגו ( מבחינה מטרולוגית ימחשבי אישיי המתפקדי כמודול ספרתי לחלוטי ואינ כוללי רכיבי אנלוגיי רלוונטי

  .4 ו 3קטגוריות , 11יטופלו בהתא לטבלה ) אלה המשמשי כמסופי או כהתקני לחישוב המחיר בנקודת המכירה

  .5קטגוריה , 11מחשבי אישיי המשמשי כהתקני היקפיי ספרתיי לחלוטי יטופלו בהתא לטבלה 

קובעת ג את רמת הפירוט הנדרשת עבור התיעוד שיש להגיש יחד ע רכיבי אנלוגיי ורכיבי ספרתיי ג יחד  11טבלה 

, לוח הא, טיפוסי המנשקי, תיאור של הספקת החשמל(מה בהתא לקטגוריה המתאי, זאת, של המחשב האישי

  ).וכדומה, המעטפת
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  בדיקות ותיעוד נדרש עבור מחשבים אישיים המשמשים כמודולים או כהתקנים היקפיים  -  11טבלה 

  הערות  תיעוד  בדיקות נדרשות  קטגוריה

    רכיבי חומרה    תיאור 'מס

, המשמש כמודול) PC(מחשב אישי  1
  ,וניות על הצגהוריות ראש

  
המחשב האישי כולל את הרכיבי 

האנלוגיי הרלוונטיי מבחינה 
על לוח לא מוג של ) ADC(מטרולוגית 

") התק פתוח("מעגלי מודפסי 
  ,המורכב על חרי

  
 ADC התק הספקת חשמל עבור ה

באמצעות המחשב האישי או מערכת 
  פס של המחשב האישי

 והמחשב האישי נבדקי ADC ה
  :ידהכיח

  בדיקות כמו אלה הנדרשות עבור 
  ;Cהתקני תצוגה בהתא לנספח 

  הדג יצויד בתצורה המרבית 
  )צריכת חשמל מרבית(האפשרית 

ADC:  
 8.2.1.2כאמור בסעי משנה 

, מערכי, תרשימי מעגלי(
  )וכדומה, תיאורי

  
PC:  

, יצר (8.2.1.2כאמור בסעי משנה 
, דג המעטפת, דג המחשב האישי

התקני ורכיבי , גמי כל המודוליד
לרבות התק הספקת , אלקטרוניי

ספרי , גיליונות נתוני, חשמל
  )וכדומה, הדרכה

  ייתכנו השפעות על 
 שמקור ADC ה

במחשב האישי 
הפרעות , טמפרטורה(

  אלקטרומגנטיות 
)EMC((  

הוריות , מחשב אישי המשמש כמודול 2
  ,ראשוניות על הצג

  
א , ADC  את ההמחשב האישי כולל

 המובנה מותק במעטפת ADC ה
  ,")התק סגור("הגנה 

  
 ADC התק הספקת חשמל עבור ה
א לא דר  , באמצעות המחשב האישי

  מערכת הפס של המחשב האישי

 והמחשב האישי נבדקי ADC ה
  :כיחידה

  בדיקות כמו אלה הנדרשות עבור 
  ;Cהתקני תצוגה בהתא לנספח 

תצורה המרבית   הדג יצויד ב
  )צריכת חשמל מרבית(האפשרית 

ADC:  
 8.2.1.2כאמור בסעי משנה 

, מערכי, תרשימי מעגלי(
  )וכדומה, תיאורי

  
  :מחשב אישי

  :התק הספקת חשמל
, יצר (8.2.1.2כאמור בסעי משנה 

  )גיליו נתוני, דג
  

  :חלקי אחרי
נדרש תיאור או מידע כללי בלבד  

, ח האלו, לגבי צורת המעטפת
  זיכרו גישה ישירה , טיפוס המעבד

)RAM( ,כונני תקליטוני ודיסקי ,
, מנשקי, בקר וידיאו, לוחות בקרי

  וכדומה, מקלדת, צג

  ייתכנו השפעות על 
 שמקור ADC ה

בהתק הספקת החשמל 
של המחשב האישי 

הפרעות , טמפרטורה(
  אלקטרומגנטיות 

)EMC((  
  

השפעות אחרות 
ישי שמקור במחשב הא

  אינ קריטיות
  

 חדשות EMCבדיקות 
) עבור המחשב האישי(

נדרשות א נעשה שינוי 
  בהתק הספקת החשמל

מחשב אישי המשמש כמודול ספרתי  3
  ,לחלוטי

  ,הוריות ראשוניות על הצג
  
,  מותק מחו למחשב האישיADC ה

  ,במעטפת נפרדת
  

 ADC התק הספקת חשמל עבור ה
  באמצעות המחשב האישי

ADC:  
בדיקות כמו אלה הנדרשות עבור 

, Cהתקני תצוגה בהתא לנספח 
כאשר הצג של המחשב האישי 

  משמש להצגת ההוריות הראשוניות
  

  :מחשב אישי
 3.10.2בהתא לסעי משנה 

ADC:  
 2כנדרש עבור קטגוריה 

  
  :מחשב אישי

  כנדרש התק הספקת החשמל  
  ,2עבור קטגוריה 

 כנדרש עבור חלקי אחרי  
 4וריה קטג

) EMC(ייתכנו השפעות 
 ADC בלבד על ה

שמקור בהתק הספקת 
החשמל של המחשב 

  האישי 
  

השפעות אחרות 
שמקור במחשב האישי 
בלתי אפשריות או אינ 

  קריטיות
  

 חדשות EMCבדיקות 
) עבור המחשב האישי(

נדרשות א נעשה שינוי 
  בהתק הספקת החשמל

מחשב אישי המשמש כמודול ספרתי  4
  ,וטילחל

  ,הוריות ראשוניות על הצג
  
,  מותק מחו למחשב האישיADC ה

ובעל התק הספקת , במעטפת נפרדת
  חשמל משל עצמו

  

ADC:  
 3כנדרש עבור קטגוריה 

  
  :מחשב אישי

 3כנדרש עבור קטגוריה 

ADC:  
 2כנדרש עבור קטגוריה 

  
  :מחשב אישי

, נדרש תיאור או מידע כללי בלבד
טיפוס , אלגבי טיפוס לוח ה, למשל
  זיכרו גישה ישירה , המעבד

)RAM( ,כונני תקליטוני ודיסקי ,
, מנשקי, בקר וידיאו, לוחות בקרי

  מקלדת, צג

  לא ייתכנו השפעות על 
 שמקור ADC ה

במחשב האישי 
הפרעות , טמפרטורה(

  אלקטרומגנטיות 
)EMC((  

מחשב אישי המשמש כהתק היקפי  5
  ספרתי לחלוטי

  :מחשב אישי
 3.10.3תא לסעי משנה בה

  :מחשב אישי
 4כנדרש עבור קטגוריה 

  

  מחשב אישי  =  PC    :הערה

      ADC  =  1ראו ציור (לרבות ממיר אנלוגי לספרתי , רכיב או רכיבי אנלוגיי רלוונטיי(  

      EMC  =  תאימות אלקטרומגנטית  
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  דרישות תוכנה   5.5.2.2

נתוני מדידה , התוכנה הקריטית עבור מאפייני מדידה, דהיינו, אישיהתוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית של מחשב 

והיא תיבח , נחשבת חלק חיוני של מכשיר שקילה, ופרמטרי בעלי חשיבות מבחינה מטרולוגית המאוחסני או מועברי

  .התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית תקיי את הדרישות שלהל. G.2סעי  , Gבהתא לנספח 

כגו , ראיות להתערבות. ית מבחינה חוקית תוג באופ הול מפני שינויי מקריי או שינויי שבמתכוותוכנה רלוונט  )א

יהיו זמינות עד למועד האימות הבא או עד , טעינה למכשיר או עקיפה של התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית, שינוי

  .לעריכת ביקורת רשמית שוות ער

  :משמעותה של דרישה זו

שכ , ת של דרישות התוכנה לספק הגנה מפני שינויי שבמתכוו הנעשי באמצעות כלי תוכנה מיוחדיאי זו מטר

כי אי אפשרות להשפיע על פרמטרי ונתוני רלוונטיי , בדר כלל, נית להניח. שינויי כאלה נחשבי מעשה פלילי

ובדי באמצעות תוכנית מחשב העומדת כל עוד ערכי אלה מע, במיוחד ערכי משתני מעובדי, מבחינה חוקית

במיוחד ערכי משתני , א פרמטרי ונתוני רלוונטיי מבחינה חוקית, יחד ע זאת. בדרישות התוכנה האמורות

תסופק אבטחה , נשלפי מחלק מוג של התוכנה ומועברי ליישומי או לפונקציות הכפופי לבקרה חוקית, סופיי

, הפרמטרי, התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית יחד ע כל הנתוני. 5.3.6.3משנה עבור בהתא לדרישות סעי 

. ייחשבו מוגני במידה מספקת א לא נית לשנות אות באמצעות כלי תוכנה רגילי, וכדומה, הערכי המשתני

  .נחשבי עורכי תמלילי מכל הסוגי כלי תוכנה רגילי, למשל, כיו

  :פתרון קביל

מבוצע חישוב אוטומטי של סיכו ביקורת עבור קוד המכונה של התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית , ניתע הרצת תוכ

ת מחזורי מדי (במלואה  יר ִ ונערכת השוואה של ) ופולינו נסתר) CRC-16(מחזורי  16סיכו ביקורת ע בידוק ַי

  . קוד המכונהלא תתאפשר הרצת התוכנית במקרה של זיו. התוצאה ע ער קבוע מאוחס

תהיה התוכנה , נוס על פונקציית או פונקציות המדידה, כאשר קיימת תוכנה נלווית המספקת פונקציות אחרות  )ב

  .ולא תתאפשר חשיפתה להשפעה לא מורשית על ידי התוכנה הנלווית, הרלוונטית מבחינה חוקית ניתנת לזיהוי

  :משמעותה של דרישה זו

. לוונטית מבחינה חוקית במוב זה שהתקשורת ביניה נערכת דר מנשק תוכנהתוכנה נלווית מופרדת מהתוכנה הר

  :מנשק תוכנה נחשב מנשק מג א

בהתא לסעי , פונקציות ונתוני ניתנת לחילו דר מנשק זה, קבוצה מוגדרת ומותרת בלבד של פרמטרי 

  וכ; 5.3.6.1משנה 

ר אחר כלשהוזה או אחר אינ מתאפשרי] תוכנה[חילופי מידע ע חלק   ָ   . דר ִמְק

  :פתרון קביל

וכדומה המועברי דר מנשק המג מהתוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית , הנתוני, הפקודות, הגדרת כל הפונקציות

הפקודות והנתוני כדי לברר הא ה , בדיקת כל הפונקציות. לכל חלקי התוכנה או החומרה המחוברי האחרי

  .מותרי

זיהוי התוכנה יסופק בקלות על ידי ההתק המיועד . מבחינה חוקית תזוהה ככזו ותהיה מאובטחתתוכנה רלוונטית   )ג

  .לבקרה או לביקורת מטרולוגית

  :משמעותה של דרישה זו

, כגו תוכנות לקישור התקני וידיאו, אי חובה לכלול בזיהוי התוכנה את מערכת ההפעלה או תוכנות עזר תקניות דומות

  ).drivers(יסקי למחשב מדפסות או כונני ד
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  :פתרון קביל

חישוב סיכו הביקורת עבור קוד המכונה של התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית בזמ ריצה והצגת התוצאה באמצעות 

סיכו ביקורת זה מייצג את התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית ונית לערו השוואה בינו לבי סיכו . פקודה ידנית

  .גרת אישור דגהביקורת המוגדר במס

  :תיעוד התוכנה המיוחד יכלול, 8.2.1.2נוס על התיעוד המתואר בסעי משנה   )ד

א אלה אינ מתוארי , טיפוס הרשת, )י(דג המחשב, תרשי מלבני, למשל, תיאור של חומרת המערכת 

  ;)11ראו ג טבלה (במדרי ההפעלה 

תוכנות נדרשות , מערכת ההפעלה, למשל,  חוקיתתיאור של סביבת התוכנה עבור התוכנה הרלוונטית מבחינה 

  ;וכדומה, )drivers(לקישור התקני חומרה היקפיי למחשב 

המתגי , הפרמטרי הרלוונטיי מבחינה חוקית, תיאור של כל פונקציות התוכנה הרלוונטיות מבחינה חוקית 

  ;התיאורלרבות הצהרה לגבי שלמות , והלחיצי הקובעי את הפונקציונליות של המכשיר

  ;)עיגול, חישוב המחיר, כגו שיווי משקל יציב(תיאור של האלגוריתמי הרלוונטיי של המדידה  

  ;שיח הרלוונטייתיאור של התפריטי ותיבות הדו 

  ;)נתיב ביקורת, חתימה, כגו סיכו ביקורת(אמצעי האבטחה  

הניתני ) ות וכל אחד מהפרמטרילרבות תיאור קצר של כל אחת מהפקוד(המער השל של פקודות ופרמטרי  

לרבות הצהרה לגבי , לחילו דר מנשק התוכנה המג בי התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית לבי התוכנה הנלווית

  ;שלמות הרשימה

  ;זיהוי התוכנה עבור התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית 

תיאור מפורט של תהלי הטעינה : א המכשיר מאפשר טעינה של תוכנה מהמכשיר דר מוד או דר האינטרנט 

  ;ואמצעי האבטחה מפני שינויי מקריי או שינויי שבמתכוו

תיאור של האמצעי : א המכשיר אינו מאפשר טעינה של תוכנה מהמכשיר דר מוד או דר האינטרנט 

  וכ; הננקטי כדי למנוע טעינה למכשיר לא מורשית של תוכנה רלוונטית מבחינה חוקית

  תיאור של קבוצות הנתוני , ל אחסו נתוני לטווח ארו או העברת נתוני דר רשתותבמקרה ש 

)data sets ( ואמצעי ההגנה) 5.5.3ראו סעי משנה.(  

  )DSD(התקני אחסון נתונים   5.5.3

יועד אשר מ, המשולב במכשיר או המהווה חלק מהמכשיר כפתרו תוכנה או המחובר למכשיר באופ חיצוני, א קיי התק

  .חלות הדרישות הנוספות שלהל, )T.2.8.5במוב של הגדרה  (לשימוש כהתק אחסו לטווח ארו של נתוני שקילה 

  .התק אחסו הנתוני יהיה בעל קיבולת אחסו המספיקה למטרה המיועדת עבורו   5.5.3.1

  וסביר להניח שה מטופלות ;, לאומית זויתקנות הקובעות מש זמ מינימלי להחזקת מידע ה מחו לחלות של המלצה ב  :הערה

הבעלי של המכשיר נושא באחריות להחזקת מכשיר בעל קיבולת אחסו מספיקה כדי לקיי . במסגרת תקנות סחר לאומיות    

הבדיקות הרלוונטיות הנערכות במסגרת בחינה לאישור דג מיועדות רק לוודא . את הדרישות הישימות לתחו הפעילות שלו    

קיבולת   הנתוני מאוחסני ומאוחזרי באופ תקי ושמסופקי אמצעי הולמי כדי למנוע אבד נתוני במקרה של מיצוי ש    

  .האחסו קוד למועד החזוי    

הנתוני הרלוונטיי מבחינה חוקית המאוחסני במכשיר חייבי לכלול את כל המידע הרלוונטי הנחו לשליפת    5.5.3.2

  .מתשקילה קוד] נתוני[

  ):T.2.8.1ראו ג הגדרה  (נתוני רלוונטיי מבחינה חוקית ה אלה   :הערה
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כאשר קיימת , ככל שהדבר ישי) (טרה(וכ ערכי משקל המכל או האריזה ) נטו(או המשקל הנקי ) ברוטו(ערכי המשקל הכולל  

  ;))טרה(המכל או האריזה לבי הערכי המכוונני מראש של משקל ) טרה(הבחנה בי ערכי משקל המכל או האריזה 

  ;הסימ או הסימני העשרוניי 

  ;)ניתנות להצגה באופ מקודד(יחידת או יחידות מידה  

  ;זיהוי הנתוני המאוחסני 

  וכ; א כמה מכשירי או קולטי עומס מחוברי להתק אחסו הנתוני, מספר הזיהוי של המכשיר או של קולט העומס 

  . הנתוני המאוחסניסיכו ביקורת או חתימה אחרת של 

 מבחינה חוקית המאוחסני במכשיר יוגנו באופ הול מפני שינויי מקריי או שינויי יהנתוני הרלוונטי   5.5.3.3

  .שבמתכוו

  :דוגמות לפתרונות קבילים

י במהל נחשב מספיק כדי להג על הנתוני מפני שינויי מקרי) parity check(פשוט ) או אי זוגיות(בידוק זוגיות   )א

  .העברת

של המחשב ] הקשיח[בדיסק , למשל, תו כדי שימוש, התק אחסו הנתוני נית למימוש כהתק חיצוני מבוקר תוכנה  )ב

. 5.5.2.2תקיי התוכנה המתאימה את דרישות התוכנה המובאות בסעי משנה , במקרה זה.  האחסומדייתהאישי כ

כגו סיכו ביקורת , של שני בתי לפחות(ובטחי באמצעות חתימה א הנתוני המאוחסני במכשיר מוצפני או מא

ת מחזורי מדי  יר ִ ייחשבו אלה אמצעי מספיקי כדי להג על , )ופולינו נסתר) CRC-16( מחזורי 16ע בידוק ַי

  .הנתוני מפני שינויי שבמתכוו

כאשר מספר או מספרי , ו ניתני לזיהוי ולהצגההנתוני הרלוונטיי מבחינה חוקית המאוחסני במכשיר יהי   5.4.3.4

יודפסו מספרי , כאשר נעשה שימוש בתדפיס. הזיהוי יאוחסנו לשימוש בלב מאוחר יותר ויירשמו על ֶמְדַית העסקה הרשמית

  .הזיהוי

  :דוגמה לפתרון קביל

של ביצוע ) mm:dd:hh:mm:ss(הזיהוי נית למימוש כרצ של מספרי עוקבי או באמצעות התארי והזמ המתאימי 

  .העסקה

  .הנתוני הרלוונטיי מבחינה חוקית יאוחסנו באופ אוטומטי   5.5.3.5

כאשר , יחד ע זאת. משמעותה של דרישה זו היא שפונקציית האחסו לא תהיה תלויה בהחלטת האד המפעיל את המכשיר  :הערה

  .נחשב הדבר קביל, סנינתוני שקילות ביניי שאינ משמשות לביצוע העסקה אינ מאוח  

קבוצות של נתוני מאוחסני הרלוונטיי מבחינה חוקית שיש לאמת באמצעות הזיהוי חייבות להיות מוצגות    5.5.3.6

  .על התק הכפו לבקרה חוקית או מודפסות באמצעות התק כזה

או כפרמטר א ה ) option(כאפשרות , כתכונה מאפיינת OIMLהתקני אחסו נתוני מזוהי בתעודות    5.5.3.7

  .משולבי במכשיר או מהווי חלק של המכשיר כפתרו תוכנה

  

  דרישות טכניות עבור מכשירים ללא תצוגה עצמית  6

סעי זה מספק הוראות משלימות המקבילות לכמה . ככל שהדבר ישי, 4ו 3מכשיר ללא תצוגה עצמית יתאי לסעיפי 

  .4מדרישות סעי 

בדומה לאלה , "פתרונות קבילי"כוללות  6.2הוראות סעי , ה הוראות מנדטוריות 6.1בעוד שהוראות סעי משנה 

  .4המוצגי לראשונה בסעי 
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מכשירי . 6.9עד  6.3הוראות עבור מכשירי פשוטי מסוימי שנית להגיש ישירות לאימות ראשו מובאות בסעיפי משנה 

  :פשוטי אלה ה

  ;1 / 10של ] זרועות[ות שוות זרועות בעלות יחס קורות פשוט 

  ; משקולת איזו זחיחהפשוטי בעלי ) steelyard(מאזני זרוע  

 Béranger  וRobervalמכשירי  

  וכ; מכשירי בעלי משטחי יחס 

  .מכשירי מטיפוס מאזני זרוע ע משקולות איזו זחיחות נגישות 

  רגישות מינימלית   6.1

יונח , ג"מ 1 א אשר אינו קט מ, לער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת עבור העומס המופעלשווה ער , עומס נוס

  :על המכשיר במצב שיווי משקל ויגרו לתזוזה תמידית של אלמנט ההוריה שגודלה

  ;IIאו  Iעבור מכשיר בדרגת דיוק  מ  "מ 1

  ;Max ≤ 30 kg,  ימליתבעל קיבולת מקס, IIIIאו  IIIעבור מכשיר בדרגת דיוק   מ  "מ 2

  ;Max > 30 kg,  בעל קיבולת מקסימלית, IIIIאו  IIIעבור מכשיר בדרגת דיוק   מ  "מ 5

  .במטרה לסלק את האפקטי של ס ההבחנה, בדיקות הרגישות ייערכו על ידי הנחת עומסי נוספי שהשפעת קטנה

  פתרונות קבילים עבור התקני תצוגה   6.2

  הוראות כלליות  6.2.1

  רכיבי הוריית שיווי משקל   6.2.1.1

ה בעלי עובי זהה והמרחק ביניה ) indices(שני האינדקסי , עבור מכשיר בעל רכיב הוריה הנע ביחס לרכיב הוריה אחר

  .אינו גדול מעוביי

  .מ א עובי האינדקסי קט מער זה" מ1 מרחק זה יכול להיות שווה ל, יחד ע זאת

  אבטחה   6.2.1.2

את המסות הניתנות להסרה ואת חללי הכוונו או את המעטפות של , רות לאבטח את משקולות האיזו הזחיחותיש אפש

  .התקני כאלה

  הדפסה   6.2.1.3

מתאפשר הדבר א ורק א מוטות זחיחי או משקולות זחיחות או מנגנו לחילו משקולות , א ההתק מאפשר הדפסה

אלא א נעשה שימוש במשקולות או במוטות זחיחי . ר של של רווחי שנתותבמיקו המתאי למספ, כל אחד, נמצאי

בדיוק של מחצית ער השנתות , הדפסה מתאפשרת א ורק א רכיב הוריית שיווי משקל נמצא במיקו הייחוס, נגישי

  .הקרוב ביותר

  התקנים בעלי משקולות זחיחות  6.2.2

  צורת השנתות   6.2.2.1

מסומנות השנתות בצורת קווי , מצוי עליה הוא ער השנתות למטרת אימות של המכשירעל מוטות שער השנתות ה

  .מסומנות השנתות באמצעות חריצי, אחרי) או משניי(על מוטות ראשיי . בעלי עובי קבוע
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  רווח השנתות   6.2.2.2

 במכונה של החריצי או השנתות והוא גדול מספיק כדי להבטיח שסבולות העיבוד, מ" מ2 המרחק בי שנתות אינו קט מ

  . כפול ער השנתות למטרת אימות0.2 לא יגרמו שגיאה בתוצאת השקילה הגדולה מ

  מעצורים   6.2.2.3

נת של מוטות ראשיי ומשניי   .התזוזה של משקולות זחיחות ומוטות משניי מוגבלת לחלק המש

  רכיבי תצוגה   6.2.2.4

  .רכיב תצוגהכל אחת מהמשקולות הזחיחות מצוידת ב

  התקנים בעלי משקולות זחיחות נגישות   6.2.2.5

  .למעט מוטות משניי זחיחי, המשקולות הזחיחות אינ כוללות חלקי נעי

  .שגופי זרי עלולי להילכד בה במקרה, אי חללי כלשה במשקולות הזחיחות

  .יש אפשרות לאבטח חלקי נתיקי

  .יחי מחייבת מאמ מסויההזזה של משקולות ומוטות משניי זח

  הוריה באמצעות משקולות הכפופות לבקרה מטרולוגית  6.2.3

  . הוא מספר של או אפסkכאשר ,  10kיחס ההקטנה הוא בצורת  

גובה השפה המורמת של משטח קולט העומס אינו גדול מעשירית מהמידה , במכשיר המיועד לשמש למכירה ישירה לציבור

  .מ" מ25 אינו גדול מ, יחד ע זאתהגדולה ביותר של המשטח ו

  תנאי מבנה   6.3

  רכיבי הוריית שיווי משקל  6.3.1

שמיקומו היחסי , קבוע) datum mark(מכשיר יהיה מצויד בשני אינדקסי נעי או ברכיב הוריה נע אחד ובסימ ייחוס 

  .המתאי מציי את מיקו הייחוס של מצב שיווי משקל

יאפשרו האינדקסי והשנתות הבחנה במצב שיווי ,  שנתכ לשמש למכירה ישירה לציבורIIII או IIIבמכשיר בדרגת דיוק 

  .של המכשיר] קדמי ואחורי[משקל משני צדדי נגדיי 

  מסבים ולחות חיכוך, סכינים  6.3.2

  טיפוסי חיבורים   6.3.2.1

  .אלה יסתובבו על מסבי; מנופי יצוידו בסכיני בלבד

  . המסבי יהיה קו ישרקו המגע בי הסכיני לבי

  .קורות נגדיות יסתובבו סביב קצות הסכיני

  סכינים   6.3.2.2

  .הסכיני לא ירותכו ולא יולחמו. הסכיני יותקנו על המנופי באופ שיובטחו יחסי קבועי בי זרועות המנופי

  . במישור אחדוה יהיו ממוקמי, להבי הסכיני המותקני על מנו אחד מסוי יהיו מקבילי בקירוב
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  מסבים   6.3.2.3

ת שה מותקני בה נ   .המסבי לא ירותכו ולא יולחמו לסמכי התומכי בה או ל

ִניָדה , במכשיר בעל משטחי יחס ומאזני זרוע ְ  התומכי סמכיה על ה, של מסבי בכל הכיווני) oscillation(תתאפשר 

ת שה מותקני בה נ   .ימנעו התקני נגד ניתוק את הניתוק של חלקי מפרקיי, ירי כאלהבמכש. בה וה בתו ה

  לוחות חיכוך   6.3.2.4

ומיקומו , ת החיכוויהיה מגע נקודתי בי הסכי לבי לוח. חופש התנועה האורכי של הסכיני יוגבל באמצעות לוחות חיכו

  .יהיה על המש קו המגע או קווי המגע בי הסכי לבי המסב או המסבי

לוח . לוח החיכו יצור מישור העובר דר נקודת המגע ע הסכי ומישור זה יהיה ניצב לקו המגע שבי הסכי לבי המסב

  .החיכו לא ירות ולא יולח למסבי או לסמכי שלה

  קשיות  6.3.3

 סמכי של מנופי ,מנופי המקשרי בי התקני בעלי משקולות זחיחות, לוחות חיכו, מסבי, חלקי מגע של סכיני

  .Rockwell Cבסול  , לכל הפחות,  דרגות58מקשרי כאלה ומחברי יהיו בעלי קשיות של 

  ציפוי מגן  6.3.4

ובלבד שהדבר לא , ]ע חלקי אחרי של המכשיר[נית לצפות בציפוי מג את החלקי של רכיבי מפרקיי הבאי במגע 

  .יגרו לשינויי בתכונות מטרולוגיות

  )טרה(התקנים לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה   6.3.5

  ).טרה(שו מכשיר לא יצויד בהתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  קורה פשוטה שוות זרועות   6.4

  הסימטריה של הקורות  6.4.1

. פות השקילה וה בלעדיהה ע כ, הקורה תהיה בשיווי משקל. אורכי ורוחבי: הקורה תהיה בעלת שני מישורי סימטריה

וה יהיו בעלי מסה , חלקי נתיקי שנית להשתמש בה במידה שווה בכל אחד מצדי הקורה יהיו ניתני להחלפה ביניה

  .שווה

  איפוס  6.4.2

  .הממוק מתחת לאחת מכפות השקילהתק זה חלל יהיה ה,  מצויד בהתק איפוסIIII או IIIא מכשיר בדרגת דיוק 

  .ל להיות מאובטחחלל זה יכו

 1 / 10של ] זרועות[קורה פשוטה בעלת יחס    6.5

  הוריית היחס  6.5.1

  .1/10  או  1:10בצורה , קיימה על הקורההיחס יוצג באופ קריא ובר

  הסימטריה של הקורה  6.5.2

  .הקורה תהיה בעלת מישור סימטריה אורכי

  איפוס  6.5.3

  . חלות6.4.2הוראות סעי משנה 
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  )מאזני זרוע(פשוטים בעלי משקולת איזון זחיחה מכשירים    6.6

  כללי  6.6.1

  שנתות   6.6.1.1

נת או, השנתות יהיו קווי או חריצי   .על הצד השטוח שלו, לחלופי, שיסומנו על שפת המוט המש

  .  בי קווימ  " מ4 ו,    בי חריצימ  " מ2רווח השנתות המינימלי הוא 

  צירים   6.6.1.2

  .מ לכל היותר"ג למ" ק10ת אור על הסכיני יהיה העומס ליחיד

 כפול המידה הגדולה ביותר של חת 1.5 ל, לכל הפחות, הקדחי של מסבי שצורת טבעתית יהיו בעלי קוטר השווה

  .הרוחב של הסכי

  רכיב הוריית שיווי המשקל   6.6.1.3

 from the edge(של המכשיר ) fulcrum(נקודת המשע בצד , הנמדד מקצה להב הסכי, האור של רכיב הוריית שיווי המשקל

of the fulcrum knife-edge of the instrument( ,מאור החלק המשונת של המוט הראשי שהמשקולת 1 / 15 לא יהיה קט מ 

  .הזחיחה מחליקה לאורכו

  סימן מזהה   6.6.1.4

שיסומ על ראש ,  באמצעות סימ מזהה זההמכשיר בעל משקולות זחיחות נתיקות והמשקולות הזחיחות שלו יזוהו

  .המכשיר והמשקולות

  מכשירים בעלי קיבולת אחת יחידה  6.6.2

  המרחק המינימלי בין להבי הסכינים   6.6.2.1

  :המרחק המינימלי בי להבי הסכיני הוא

  וכ; ג” ק30    ≤  עבור קיבולות מקסימליות מ  " מ25 

  .ג” ק30  >  עבור קיבולות מקסימליות מ  ” מ20 

  סימון שנתות   6.6.2.2

  .השנתות יסומנו מאפס עד הקיבולת המקסימלית

  איפוס   6.6.2.3

בעל , או או) captive screw(יהיה התק זה מער של בורג עטו ,  מצויד בהתק איפוסIIII או IIIא מכשיר בדרגת דיוק 

  . ערכי שנתות למטרת אימות לכל סיבוב4אפקט מרבי של 

  רים בעלי קיבולת דואליתמכשי  6.6.3

  המרחק המינימלי בין להבי הסכינים   6.6.3.1

  :המרחק המינימלי בי להבי הסכיני הוא

  וכ;   עבור הקיבולת הנמוכה יותרמ  " מ45 

  .  עבור הקיבולת הגבוהה יותר  מ"מ 20 

  בידול מנגנוני התלייה   6.6.3.2

  .ה של העומסמנגנו התלייה של מכשיר יהיה מבודל ממנגנו התליי
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  סקלות ממוספרות   6.6.3.3

ללא הפסקה , הסקלות המתאימות לכל אחת מהקיבולות של המכשיר יאפשרו שקילה מאפס עד הקיבולת המקסימלית

  :בכל אחד משני מצבי אלה, ברצ

  ,או; כאשר אי חלק משות לשתי הסקלות 

  . הגדול ביותר של הסקלה הקטנה יותר מהער1 / 5 כאשר יש חלק משות לשתי הסקלות שאורכו אינו גדול מ 

  ערכי שנתות   6.6.3.4

  .ערכי השנתות של כל אחת מהסקלות יהיו בעלי ער קבוע

  התקני איפוס   6.6.3.5

  ].במכשירי אלה[התקני איפוס אסורי 

 Béranger - וRobervalמכשירי    6.7

  סימטריה  6.7.1

  .וה יהיו בעלי מסה שווה, החלפה ביניהחלקי סימטריי נתיקי הבאי בזוגות יהיו ניתני ל

  איפוס  6.7.2

חלל זה יכול להיות . הממוק מתחת לסמ של אחת מכפות השקילהתק זה חלל יהיה ה, א מכשיר מצויד בהתק איפוס

  .מאובטח

  אורך להבי הסכינים  6.7.3

  :במכשיר בעל קורה פשוטה

לכל , יהיה שווה) load knife-edges(מונח עליה המרחק בי הקצוות החיצוניי של להבי הסכיני שהעומס  

  וכ; לקוטר של תחתית כ השקילה, הפחות

 כפול אור להבי 0.7 ל, לכל הפחות, המרחק בי הקצוות החיצוניי של להב הסכי שבמרכז המכשיר יהיה שווה 

  .הסכיני שהעומס מונח עליה

  .שווה לזו המושגת במכשיר בעל קורה פשוטהמכשיר בעל קורה כפולה יהיה בעל יציבות של המנגנו ה

 7ציור 

  

  קורה כפולה                        קורה פשוטה

  

  מכשירים בעלי משטחי יחס   6.8

  קיבולת מקסימלית  6.8.1

  .ג" ק30 הקיבולת המקסימלית של המכשיר תהיה גדולה מ
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  הוריית היחס  6.8.2

  .1/10  או  1:10בצורה , קיימה על הקורהיא וברהיחס בי העומס הנשקל לבי עומס שיווי המשקל יוצג באופ קר

  איפוס  6.8.3

  :מכשיר יהיה בעל התק איפוס הכולל

  ,לחלופי, או; גביע ע מכסה קמור ביותר 

  .בעל אפקט מרבי של ארבעה ערכי שנתות למטרת אימות לכל סיבוב, או או) captive screw(מער של בורג עטו  

  התקני איזון משלימים  6.8.4

יהיה , מכשיר מצויד בהתק משלי המונע את הצור בשימוש במשקולות בעלות ער נמו ביחס לקיבולת המקסימליתא 

  .ג"ק 10 כאשר האפקט הוא אפקט חיבורי שאינו גדול מ, התק זה מאזני זרוע משונתי בעלי משקולת זחיחה

  נעילת הקורה  6.8.5

תו תמנע את התלכדות האינדקסי של שיווי המשקל כאשר המכשיר שפעול, מכשיר יהיה בעל התק ידני לנעילת הקורה

  .במצב מנוחה

  הוראות המתייחסות לחלקים מעץ  6.8.6

יהיו חלקי אלה יבשי וללא , עשויי מע) board(המשטח או הלוח , כגו המסגרת, א חלקי מסוימי של המכשיר

  . אפקטיביתמג) varnish(חלקי אלה יצופו בצבע או בַוְרִנית . פגמי

  .אי להשתמש במסמרי להרכבה הסופית של חלקי מע

  )מטיפוס מאזני זרוע(מכשירים בעלי התקן מדידת עומס עם משקולות איזון זחיחות נגישות    6.9

  כללי  6.9.1

  .המתייחסות להתקני למדידת עומס בעלי משקולות איזו זחיחות נגישות יקוימו 6.2הוראות סעי משנה 

  ם של סקלה ממוספרתתחו  6.9.2

  .הסקלה הממוספרת של המכשיר תאפשר שקילה רציפה מאפס עד הקיבולת המקסימלית

  רווח שנתות מינימלי  6.9.3

  :ות אלה יהיהשל מוט,  dx,  המתאי לער השנתות)  …x = 1, 2, 3(של המוטות השוני , ix,  רווח השנתות

ix ≥ (dx/e) × 0.05 mm  ,     אix ≥ 2 mm   

  משטח יחס  6.9.4

יהיה היחס בי ער המשקולות , המיועד להרחבת תחו ההוריה של הסקלה הממוספרת, א מכשיר מצויד במשטח יחס

  .1 / 100או  1 / 10העומס עצמו ] ער[המונחות על המשטח כדי לאז עומס לבי 

  .1/100, 1/10 או  1:100 , 1:10בצורה , במיקו סמו למשטח היחס, קיימה על הקורה יוצג באופ קריא ובריחס זה

  איפוס  6.9.5

  .חלות 6.8.3הוראות סעי משנה 

  נעילת הקורה  6.9.6

  .חלות 6.8.5הוראות סעי משנה 



 78

  חלקים מעץ  6.9.7

  .חלות 6.8.6הוראות סעי משנה 

  סימון מכשירים ומודולים  7

  סימנים תיאוריים   7.1

  .וה יכולי להשתנות בהתא לתקנות לאומיות,  כדוגמות בלבד המובאי להל מיועדי לשמשהסימני התיאוריי    :הערה

  .מכשיר יהיה מסומ בסימוני שלהל

  סימוני חובה בכל המקרים  7.1.1

  ;)A(הכתוב במלואו , סימ המסחר של היצר או ש היצר 

  ):B(סימוני מטרולוגיי  

  המוקפות בצורה אליפטית ,המשמשות כסמלי מספריי, ציו דרגת הדיוק באמצעות אותיות הרומיות -

  .):3.1.1ראו הערה לסעי משנה (

      :עבור דרגת דיוק מיוחדת

      :עבור דרגת דיוק גבוהה

     :עבור דרגת דיוק בינונית

      :עבור דרגת דיוק רגילה

  Max    :בצורה, קיבולת מקסימלית -

  Min    :בצורה, קיבולת מינימלית -

 .… = e  :בצורה, ער שנתות למטרת אימות -

  סימוני חובה ככל שהדבר ישים  7.1.2

 ;)C(עבור מכשיר מיובא   הש או סימ המסחר של היבוא המייצג את היצר   

 ;)D(מספר סדרתי  

 ;)E(א משויכות , סימ זיהוי על כל אחת מהיחידות של מכשיר המורכב מיחידות נפרדות 

 ;)F(סימ אישור דג  

 ;)G(מאפייני מטרולוגיי נוספי  

 )סימו חובה עבור מכשירי מבוקרי תוכנה(זיהוי תוכנה  -

 = d  :בצורה, d< e  א ,  ער השנתות -

    :בצורה, על ידי חיבור) טרה(האפקט המרבי של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  -

               T = + … 

  א שונה, על ידי חיסור) טרה(האפקט המרבי של ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  -

 … - = T       :בצורה, Max,  מהקיבולת המקסימלית 

 …/1 או …:1    :בצורה, 4.1.7יחס המנייה במכשיר מנייה בהתא לסעי משנה  -
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  , תחו ההוריה מפלוס למינוס של מכשיר מטיפוס קומפרטור ספרתי -

    או   בצורה

)um  2.1כאמור בסעי משנה , מייצג את יחידת המסה( 

  ;6.9.4 ו 6.8.2, 6.5.1כנקוב בסעיפי משנה , המשקולות ומשטח העומסהיחס שבי משטח  -

 ;)H(גבולות מיוחדי  

  … = Lim            :בצורה, עומס מרבי בטוח -

 )Max + T  א מפרט היצר עבור המכשיר קובע עומס מרבי בטוח של יותר מ(

שיר את התנאי שביניה מקיי המכ, 3.9.2.2גבולות הטמפרטורה המיוחדי בהתא לסעי משנה  -

  .C/ ... °C° ...          :בצורה, עבור פעולה תקינה הנקובי

  )I(סימונים נוספים   7.1.3

בהתא לשימוש המיוחד במכשיר או למאפייני ספציפיי , א הדבר נחו, סימוני נוספי על מכשיר עשויי להידרש

  :כגו הסימוני המפורטי להל, מיוחדי

  ;עסקות מסחריות/  מכירה ישירה לציבור אי להשתמש במכשיר למטרות 

  ;: .................................................. מיועד לשימוש למטרות אלה בלבד 

  : ............................................... .מיועד לשימוש א ורק כמפורט להל 

בצורת סמלי , לחלופי, מצא בשימוש בה אוסימוני נוספי אלה יכולי להיות בשפת המדינה שהמכשיר נ 

  .לאומיי מוסכמי הולמיתמונתיי או סימני בי

  הסימנים התיאורייםהצגת   7.1.4

  .שיאפשרו את קריאת בקלות) clarity(צורה וצלילות ,  יהיו בלתי מחיקי וה יהיו בעלי גודלהסימני התיאוריי

ְבִקית ,  אחד או שניי הנראי לעי בבירורבמקו, בקבוצות, סימוני אלה יסומנו יחד ִ ) sticker(א על גבי לוחית או 

כאשר נעשה שימוש בלוחית או . קיימה וא על גבי חלק בלתי נית להסרה של המכשיר עצמוהמקובעות למכשיר באופ בר

ְבִקית שנית להסיר מבלי לפגוע בשלמות ִ   .הנית להשמהכגו סימ בקרה , יסופקו אמצעי אבטחה, ב

)) B] (סימוני מטרולוגיי ([7.1.1נית להציג את כל הסימוני הישימי המפורטי בסעי משנה , כאפשרות חלופית

א באופ תמידי , באמצעות פתרו תוכנה, שלעיל באופ סימולטני)) G] (מאפייני מטרולוגיי נוספי ([7.1.2ובסעי משנה 

וסעיפי , T.2.8.4ראו הגדרה   (הסימוני נחשבי פרמטרי הספציפיי להתק , מקרה זהב. וא על ידי מת פקודה ידנית

  ).5.5 ו 4.1.2.4משנה 

  :הסימוני

Max …,  

Min …,  
 e = …, and  

d = … if d ≠ e  

, וסכל המידע הנ. במיקו נראה לעי בבירור, סמו לצג, לחלופי, יוצגו במקו אחד לפחות ובאופ תמידי על הצג או

, שלעיל)) G] (מאפייני מטרולוגיי נוספי ([7.1.2ובסעי משנה )) B] (סימוני מטרולוגיי ([7.1.1כאמור בסעי משנה 

א באופ תמידי וא על ידי מת פקודה , באמצעות פתרו תוכנה, באופ סימולטני, לחלופי, נית להצגה על גבי לוחית או

   4.1.2.4וסעיפי משנה , T.2.8.4ראו הגדרה   ( נחשבי פרמטרי הספציפיי להתק הסימוני, במקרה זה. ידנית פשוטה

  ).5.5 ו
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  אלא א הסרתה תפגע בהכרח, הסימני התיאורייתהיה אפשרות להשמת סימ חות על הלוחית הנושאת את 

  .יהתהיה אפשרות להשמת סימ בקרה על, א לוחית הנתוני מוגנת באמצעות סימ חות. בשלמותה

  :פתרונות קבילים

  :סימו הסימוני

Max …,     

Min …,     
e = …, and  

d = … if d ≠ e  

  ערכי אלה מוצגי באופ תמידי וסימולטני על הצג המציג את תוצאת השקילה כל עוד המכשיר במצב פעיל   )א

)switched on .(  

  .על גבי צג אחד) בתצוגה מתחלפת, זה אחר זהכאשר ה מוצגי (ערכי אלה ניתני להצגה בתצוגת גלילה אוטומטית 

  :סימוני עבור מכשירי בעלי כמה סקלות ומכשירי בעלי כמה תחומי  )ב

  .8ראו דוגמות בציור . יש להציג חלק מהסימוני בצורת טבלה, במקרי מיוחדי

  8ציור 

 

  :קיבוע  )ג

כאשר מסמרה אחת עשויה ,  ברגיבאמצעות מסמרות או, למשל, תהיה הלוחית מאובטחת, א נעשה שימוש בלוחית

מנחושת אדומה או מחומר בעל תכונות המוכרות כדומות לאלה של הנחושת או על ידי שימוש בסימני חות שאינ 

  .ניתני להסרה

באמצעות כיפה מחומר מתאי שתוחדר , למשל(תהיה אפשרות לאבטח את ראש אחד הברגי באמצעי מתאימי 

  ).ו על ידי יישו פתרו טכני מתאי אחרלהתק שאינו נית לפירוק א

  .ובלבד שהסרת הלוחית תפגע בשלמותה, )transfer(נית להדביק את הלוחית או להשתמש בשיטת ההעברה 

  :מידות האותיות  )ד

  .מ לפחות"מ 2 יהי כאגובה האותיות הגדולות

  מקרים ספציפיים  7.1.5

  .וט המיוצר כולו על ידי יצר אחדחלי בשלמות לגבי מכשיר פש 7.1.4עד  7.1.1סעיפי משנה 

יחולו ההוראות הנוספות , כאשר יצר מייצר מכשיר מורכב או כאשר כמה יצרני מעורבי בייצור מכשיר פשוט או מורכב

  .שלהל

                                                           
  ).capital letters( הכוונה לאותיות לטיניות גדולות   כא
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  מכשירים בעלי כמה קולטי עומס והתקנים למדידת העומס   7.1.5.1

סימני התיאוריי המתייחסי סומ ב י, אחד או יותר,ס עומיכל התק למדידת העומס המחובר או הנית לחיבור לקולט

  :כמפורט להל, לקולטי עומס אלה

  ;סימ זיהוי 

  ;קיבולת מקסימלית 

  ;קיבולת מינימלית 

  וכ; ער השנתות למטרת אימות 

ככל שהדבר (הנקבע על ידי חיבור ) טרה(העומס המרבי הבטוח והאפקט המרבי של משקל המכל או האריזה  

  ).ישי

  מכשירים המורכבים מחלקים עיקריים המיוצרים בנפרד   7.1.5.2

תסומ כל יחידה בסימ זיהוי , א לא נית להחלי חלקי עיקריי בלא לשנות את המאפייני המטרולוגיי של המכשיר

  .הסימני התיאוריישיהיה מסומ ג  במסגרת 

  מודולים הנבדקים בנפרד   7.1.5.3

  .OIML R 60  חלי הסימוני בהתא ל, OIML R 60לאומית   אמה להמלצה הביעבור תאי עומס בעלי תעודת הת

  .Dאו  Cחלי הסימוני בהתא לנספח , )התקני תצוגה ומודולי של שקילה(עבור מודולי אחרי 

  :לכל הפחות,  שלהלסימני התיאורייב לצור זיהוי יסומכל אחד מהמודולי , יחד ע זאת

  ;כינוי הדג 

  וכ;  סדרתימספר 

  ).סימ מסחר או ש(היצר  

של השגיאה המרבית ,  pi,  השבר, דג המודול(המתאימה  OIMLמידע ומאפייני רלוונטיי אחרי יצוינו בתעודת 

, וכ) וכדומה, e,  ,ער השנתות למטרת אימות, Max,  קיבולת מקסימלית, דרגת דיוק, OIMLמספר תעודת , המותרת

  .ה את המודול המתאייירשמו במסמ המלוו

  התקנים היקפיים   7.1.5.4

  : שלהלסימני התיאורייסומנו בי OIMLהתקני היקפיי הנזכרי בתעודת 

  ;כינוי הדג 

  וכ; מספר סדרתי 

  וכ; היצר 

  .ככל שהדבר ישי, מידע אחר 

  סימני אימות   7.2

  .מכשיר יהיה בעל מקו מתאי להשמת סימני אימות

  : אלהמקו זה יקיי תנאי

  ;החלק שעליו הוא ממוק לא יהיה נית להסרה מהמכשיר בלא שהדבר יפגע בשלמות הסימני 

  וכ; יאפשר השמה קלה של הסימני מבלי שהדבר ישנה את התכונות המטרולוגיות של המכשיר 
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  .יהיה נראה לעי בתנאי שימוש רגילי בלא שיהיה צור להזיז את המכשיר במהל השירות 

אחר     יחד ע התקכאשר מכשיר  , למשל(בלבד " נסתר"סימ או סימני האימות ניתני להשמה במקו , סיבות טכניותמ, א  :הערה

תווית , בבירור במקו נראה לעי, הדבר עשוי להיות קביל א סימני אלה נגישי בקלות וא מוצמדת למכשיר, )  משולב בציוד אחר

ובדוח הבדיקה בהתא    OIMLבתעודת , א מיקו סימני האימות מוגדר במדרי ההפעלה, ילחלופ, קריאה המפנה לסימני אלה או

  .OIML ל

  :פתרון קביל

במקו שיסופק למטרה זו , מכשיר הנדרש לשאת סימני אימות יהיה בעל התק תמיכה מתאי לנשיאת סימני האימות

  :באופ שיובטח שימור הסימני, כאמור לעיל

התק תמיכה זה יכול להיות מורכב מפס ממתכת מתאימה או מחומר אחר , אמצעות חותמתכאשר הסימ מוטבע ב  )א

אשר יוחדר , )בתלות בחקיקה הלאומית, וכדומה, פליז, פלסטיק, למשל(כלשהו בעל תכונות דומות לאלה של עופרת 

  או; לתו לוחית המקובעת למכשיר או לתו חלל הקדוח במכשיר

  .יסופק מקו על המכשיר להשמת הסימ, ית דביקהכאשר הסימ מוש באמצעות תוו  )ב

  .ר לפחות" ממ150של ) stamping(להשמת סימני האימות נדרש שטח החתמה 

  יהיה השטח המסופק עבור תוויות דביקות אלה בעל קוטר של , א נעשה שימוש בתוויות דביקות להשמת סימני אימות

, למשל, מספקת עבור השימוש המיועד במכשיר ולמטרה זו ניתסימני אלה יהיו בני קיימה במידה . ר לפחות" ממ15

  .לספק הגנה מתאימה עבור

  

  בקרות מטרולוגיות  8

  כפיפות לבקרות מטרולוגיות   8.1

חקיקה לאומית יכולה לאכו בקרות כדי להבטיח שמכשירי המשמשי ליישומי ספציפיי עומדי בדרישות של המלצה 

  .לאומית זובי

או נוהלי הערכת (בקרות אלה יכולות לכלול אישור דג ואימות ראשו , ח התאמה לדרישותירות כדי להבטא נאכפות בק

או ביקורת תו כדי שירות או נוהלי , אימותי תקופתיי,   למשלאימותי עוקבי  , וכ) התאמה לדרישות שווי ער

  .בקרה מטרולוגית שווי ער אחרי

, לאומית זו לא יהיו כפופי לאישור דג של המלצה בי6.9 עד 6.4 לסעיפי משנה מכשירי המתאימי, יחד ע זאת

  .וחקיקה לאומית יכולה לאפשר אימות ראשו ללא אישור דג עבור יישומי מיוחדי של המכשיר

  אישור דגם   8.2

  הגשת בקשה לאישור דגם  8.2.1

. לרשות המאשרת המייצג את הדג המוגש לאישורהגשה של מכשיר אחד , בדר כלל, הגשת בקשה לאישור דג תכלול

עשויות להיות ) 3.10.4סעי משנה (ובדיקה של משפחה של מכשירי או מודולי ) 3.10.2סעי משנה  (מודולריתהגישה ה

  .מתאימות ויעילות יותר

  .ככל שהדבר ישי ובהתא לחקיקה הלאומית, מגיש הבקשה יספק את המידע שלהל

  מטרולוגייםמאפיינים   8.2.1.1

  וכ; 7.1כמפורט בסעי משנה , מאפייני של המכשיר 

  .3.10.2כמפורט בסעי משנה , מפרטי דרישות של המודולי או הרכיבי של מערכת המדידה 
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  מסמכים תיאוריים  8.2.1.2

  .לאומית זוהמספרי שבסוגריי בטבלה שלהל מתייחסי לסעיפי המלצה בי    :הערה

  המסמך הנדרש  פריט

, לדוגמה(טיפוס המכשיר , המטרה המיועדת לשימוש  במכשיר, תיאור הפונקציה שהמכשיר ממלא, יאור כללי של המכשירת 1
  ).התק להפקת תוויות מחיר, מינוססקלת פלוס, משטח

2 
, )e(ער השנתות למטרת אימות , )Min(קיבולת מינימלית , )Max(קיבולת מקסימלית , דרגת דיוק, יצר(מאפייני כלליי 

, תחו שקילה אחד או כמה תחומי שקילה/ מכשיר בעל סקלה אחת או כמה סקלות , )n(מספר ערכי השנתות למרת אימות 
  ).וכדומה, המתח, תחו הטמפרטורות

  .רשימת התיאורי והנתוני המאפייני של כל ההתקני והמודולי של המכשיר 3

אמצעי ל,)interlocks (שולביל הנוגעילרבות פרטי , בחינה מטרולוגיתסרטוטי של המער הכללי ופרטי בעלי עניי מ 4
  .וכדומה, כלשה גבולותל, הגבלותל, אבטחה

ינ וכוונו , )4.1.2סעי משנה (וכדומה , בקרי, התקני כוונו, רכיבי אבטחה 4.1   ).4.1.2.4(גישה מוגנת לפעולות 

4.2 
סעיפי (וג אישור /התאמה לדרישות או, סימני זיהוי, סימני תיאוריי, טחהאלמנטי של אב, מקו להשמת סימני בקרה

  ).7.2, 7.1משנה 

  התקני של המכשיר 5

  ).4.13.7, 4.4.3, 3.4סעיפי משנה ( התקני עזר לתצוגה או התקני תצוגה מורחבי  5.1

  ).4.4.4סעי משנה (שימושי מרובי בהתקני תצוגה  5.2

  ).4.16, 4.14.4, 4.7.3, 4.6.11, 4.4.5עיפי משנה ס(התקני  הדפסה  5.3

  ).4.4.6סעי משנה (התקני אחסו בזיכרו  5.4

  ).4.13.2, 4.6.9, 4.5סעיפי משנה (עקיבת האפס , התקני איפוס 5.5

 מראש והתקני מכוונני) 4.13.3, 4.10, 4.6סעיפי משנה ) (טרה(התקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  5.6
  ).4.13.4, 4.7סעיפי משנה ) (טרה(לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  ).3.9.1סעי משנה (הגבול העליו של ההטיה , חייש הטיה, התק פילוס ומחוו מפלס 5.7

  ).4.9סעי משנה (והתקני עזר לאימות ) 4.13.5, 4.8סעיפי משנה (התקני נעילה  5.8

  ).4.10סעי משנה (ה במכשיר בעל כמה תחומי בחירת תחומי שקיל 5.9

  ).4.11סעי משנה (חיבור של קולטי עומס שוני  5.10

  )).5.3.6סעי משנה (הוראות לגבי חסינות בפני השפעות חיצוניות , שימוש מיועד, טיפוסי(מנשקי  5.11

5.12 
ה לש הכללה בתעודת אישור הדג והמשמשי להערכ המוגשי, התקני תצוגה משניי, כגו מדפסות, התקני היקפיי

  ).5.4.2סעי משנה (לחיבור עבור בדיקות ההפרעות 

מכשירי , )4.14סעי משנה ) (כגו מכשירי המשמשי למכירה ישירה לציבור(פונקציות של מכשירי לחישוב המחיר  5.13
  ).4.16 משנה סעי(מכשירי להפקת תוויות מחיר , )4.13.11סעי משנה (לשירות עצמי 

  ).אשר אינ כפופי להערכת התאמה(למטרות שונות מקביעת המסה , למשל, התקני אחרי או פונקציות אחרות 5.14

  .של המכשיר) A.4.12,  4.4.2סעיפי משנה (תיאור מפורט של פונקציית שיווי משקל יציב  5.15

  מידע הנוגע למקרי מיוחדי 6

6.1 
  תו כדי ציו הפונקציות  צג  , התק תצוגה, מערכת מכנית, תאי עומס,   לדוגמהפי מודולי  חלוקת משנה של המכשיר ל

סעי משנה (הפניה לתעודות בדיקה או לתעודות אישור דג , עבור מודולי שכבר אושרו.  של כל אחד מהמודולי piושברי 
  ).Fנספח (י עומס   עבור תאR 60לאומית הפניה להערכה בהתא להמלצה הבי, )3.10.2

  ).3.9.5סעי משנה (תנאי פעולה מיוחדי  6.2

  ).4.13.9, 5.2, 5.1.1סעיפי משנה (תגובת המכשיר לתקלות משמעותיות  6.3

  ).5.3.1סעי משנה (תפקוד הצג לאחר הפעלתו  6.4

  .7.4 עד 7.1בסעיפי משנה במיוחד אלה הנידוני , וכדומה, תת מכללי, סרטוטי ותוכניות של התקני, תיאור טכני 7

  .התקני העברת כוח, 6.3.4 עד 6.3.2מערכות מנופי א אלה אינ בהתא לסעיפי משנה , קולט עומס 7.1

  .א אלה אינ מוגשי להערכה כמודולי, תאי עומס 7.2

7.3 
נתו (ר קווי האותות לרבות או, כגו אלה המשמשי לחיבור תאי עומס להתק התצוגה, אלמנטי של חיבורי חשמליי

  ).B.3.3ראו סעי משנה  , הכרחי לבדיקת נחשולי
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  המסמך הנדרש  פריט

מקלדת שלכל קליד בה מוקצית , עיבוד פנימי וחילופי נתוני דר משנק, תרשימי סכמטיי, תרשי מלבני: התק תצוגה 7.4
  .פונקציה ספציפית

סעי (הצהרה בנוגע לגישה מוגנת לפעולות כינו וכוונו , )5.3.6.1סעי משנה (כגו הצהרה בנוגע למנשקי , הצהרות היצר 7.5
  .והצהרה לגבי פעולות אחרות מבוססות תוכנה) 4.1.2.4משנה 

  .דוגמות של כל התדפיסי האמורי להיות מופקי 7.6

8 
בהתא ,  הבדיקותהמוגשות יחד ע הפרוטוקולי של, תוצאות של בדיקות שבוצעו על ידי היצר או על ידי מעבדות אחרות

  .לרבות הוכחת כשירות, R 76-2לאומית  להמלצה הבי

יחד ע , המתייחסי למודולי או לחלקי אחרי הנזכרי בתיעוד, תעודות של אישורי דג אחרי או של בדיקות נפרדות 9
  .הפרוטוקולי של הבדיקות

  ).11טבלה  (5.5.2.2  ו5.5.1א לסעיפי משנה מסמכי נוספי בהת, עבור מכשירי או מודולי מבוקרי תוכנה 10

11 
עקרו הפעולה של המכשיר ואת המיקו של סימני האימות והאבטחה המיועדי  המציג את, סרטוט או תצלו של המכשיר

  . או בדוח הבדיקהOIMLואשר יש לכלול אותו בתעודת , להשמה עליו

, יישמרו חסויי על ידי הרשות המאשרת, )11פריט (ו התצלו למעט הסרטוט א, כל המסמכי הנלווי למכשיר השקילה

  .אלא א הוסכ אחרת ע היצר

  הערכת דגם  .8.2.2

  .לאומית זוהמסמכי המוגשי ייבחנו כדי לאמת התאמה לדרישות של המלצה בי

אי צור לעורר . בהתא למסמכי המוגשי, בדיקות מתאימות ייערכו כדי לוודא שהפונקציות מבוצעות באופ תקי

  .תגובות לתקלות משמעותיות

בהתא , 3.7.1 וע משקולות בדיקה תקניות בהתא לסעי משנה 3.10על בסיס סעי משנה , המכשירי יוגשו לבדיקות

  .3.10.3ראו סעי משנה , עבור התקני היקפיי. ככל שהדבר ישי, Bבנספח ,  וכAלנוהלי הבדיקה המפורטי בנספח 

  ].המאשרת[ות לבצע את הבדיקות באתר שאינו חצרי הרשות תיתכ אפשר

  .ציוד ועובדי לביצוע הבדיקות, יכולה הרשות המאשרת לדרוש ממגיש הבקשה לספק עומסי בדיקה, במקרי מיוחדי

נתוני בדיקה שהתקבלו מרשויות , בהסכמתו של מגיש הבקשה, מומל כי הרשויות המאשרות ישקלו את האפשרות לקבל

  .*בלא לחזור על הבדיקות האמורות, ת אחרותלאומיו

הרשויות המאשרות יכולות לקבל נתוני בדיקה המסופקי על ידי מגיש הבקשה עבור הדג המוגש להערכה ולצמצ 

  .*על פי שיקול דעת ובמסגרת האחריות שה נושאות בה, זאת, בהתא את הבדיקות שה עורכות

כמפורט  (B 10-2  וB 10-1, ])3[כמפורט בביבליוגרפיה  (OIML B 3 לאומייראו הפרסומי הבסיסיי הבי*  

  ]).23[ליוגרפיה בבבי

  אימות ראשון   8.3

  .נית לבצע אימות ראשו על ידי עובדי מורשי בהתא לתקנות הלאומיות

. מית זולאווג לדרישות של המלצה בי/אימות ראשו לא יבוצע אלא א הוכחה התאמת המכשיר לדג המאושר או

  .אלא א המכשיר נית למשלוח ולהתקנה בקלות לאחר אימות ראשו, המכשיר ייבדק בעת ההתקנה ובמצב מוכ לשימוש

  :נית לערו אימות ראשו במתק היצר או באתר אחר כלשהו בתנאי אלה

  ;א המשלוח לאתר שהמכשיר מיועד לשימוש בו אינו מחייב פירוק של המכשיר  )א

 לשירות באתר שהמכשיר מיועד לשימוש בו אינו מחייב הרכבה של המכשיר או עבודת התקנה א הכנסת המכשיר  )ב

  וכ; טכנית אחרת העלולה להשפיע על ביצועי המכשיר
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באתר שהכנסת המכשיר לשירות אמורה להיער בו מובא בחשבו או א ביצועי ) gravity value(א ער כוח הכובד 

  .כוח הכובדהמכשיר אינ רגישי לשינויי ב

  .ייערכו הבדיקות באתר שהמכשיר מיועד לשימוש בו, בכל המקרי האחרי

כאשר השלב השני יכלול את , נית לבצע את נוהלי האימות בשני שלבי, א ביצועי המכשיר רגישי לשינויי בכוח הכובד

השלב . הבחינות והבדיקות האחרותכל הבחינות והבדיקות שתוצאותיה תלויות בכוח הכובד והשלב הראשו יכלול את כל 

  .השני ייער באתר שהמכשיר מיועד לשימוש בו

ובלבד שהמכשיר עומד בדרישות הלאומיות או , נית להגדיר אזור של כוח הכובד או אזור שימוש, במקו אתר השימוש

  .האזוריות המתאימות הנוגעות לכוח הכובד

  )Conformity(התאמה   8.3.1

  :לאומית זו תתייחס למפורט להלוג לדרישות של המלצה בי/ושר אוהצהרת התאמה לדג המא

) טרה(הקביעה והקיזוז של משקל המכל או האריזה , כגו התקני האיפוס, פעולה תקינה של כל ההתקני 

  ;והחישוב

  ;ככל שאלה רלוונטיי מבחינה מטרולוגית, החומר שהמכשיר עשוי ממנו ותכ המכשיר 

  וכ; 3.10.2א נבחרה הגישה המודולרית בהתא לסעי משנה , יהוכחת התאמה של המודול 

  .ככל שהדבר מתאי, רשימה של הבדיקות שנערכו 

  בחינה חזותית  8.3.2

  :ייבח המכשיר בבחינה חזותית בהתייחס למפורט להל, קוד לביצוע הבדיקות

ער השנתות , )Max(ת מקסימלית קיבול, )Min(קיבולת מינימלית , דרגת דיוק, דהיינו, מאפייני מטרולוגיי 

  ;)d(ער השנתות בפועל , )e(למטרת אימות 

  ;ככל שהדבר ישי, זיהוי תוכנה 

  וכ; ככל שהדבר ישי, זיהוי של מודולי 

  .כיתובי נדרשי עבור סימני האימות והבקרה ומיקו הסימני בהתא לדרישות 

  . לבחו הא ה אכ מתאימייש, א האתר והתנאי שהמכשיר מיועד לשימוש בה ידועי

  בדיקות  8.3.3

  :בדיקות ייערכו כדי לוודא התאמה לדרישות שלהל

, A.4.6עד   A.4.4ראו סעיפי משנה (שגיאות הוריה  :  3.5.3.4 ו 3.5.3.3, 3.5.1הדרישות המובאות בסעיפי משנה  

 עומס השווה לקיבולת עומסי הבדיקה הנבחרי יכללו; בדר כלל, א כי חמישה צעדי העמסה מספיקי

  ;)Min ≥ 100 mgא ורק א  ) Min(המינימלית 

דיוק התקני האיפוס והקביעה והקיזוז של משקל המכל או :  4.6.3 ו 4.5.2הדרישות המובאות בסעיפי משנה  

  ;)A.4.6.2  ו  A.4.2.3ראו סעיפי משנה )  (טרה(האריזה 

  ;)פסקה שלישית, A.4.10 סעי משנה  ראו(נשנות  :  3.6.1הדרישות המובאות בסעי משנה  

  ;)A.4.7ראו סעי משנה  (העמסה אקסצנטרית  :  3.6.2הדרישות המובאות בסעי משנה  

דרישות אלה אינ ישימות למכשירי ; )A.4.8ראו סעי משנה  (הבחנה  :  3.8הדרישות המובאות בסעי משנה  

  ;בעלי תצוגה ספרתית
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; )A.5.1.3ראו סעי משנה (כאשר נעשה שימוש במכשירי ניידי , הטיה:  4.18הדרישות המובאות בסעי משנה  

  וכ

  ).A.4.9ראו סעי משנה  (רגישות של מכשירי ללא תצוגה עצמית :  6.1הדרישות המובאות בסעי משנה  

 ספק לגבי במקרה של, במקרה שהמכשיר הוא בעל מבנה יוצא דופ, לדוגמה, נית לערו בדיקות אחרות, במקרי מיוחדי

  .המתאימה OIMLאו כפי שמצוי בתעודת , התוצאות

ציוד ועובדי לביצוע הבדיקות , הרשות האחראית יכולה לדרוש ממגיש הבקשה לספק עומסי בדיקה, במקרי מיוחדי

  ).3.7ראו סעי משנה (

א המכשיר . ות ראשויהיו גבולות השגיאה שיש לעמוד בה השגיאות המרביות המותרות בעת אימ, עבור כל הבדיקות

יובא בחשבו ההפרש בי תאוצות הכובד המקומיות באתר הבדיקה ובאתר , מיועד למשלוח לאתר אחר לאחר אימות ראשו

או על ידי כ שיובא , לאחר כוונו, על ידי ביצוע השלב השני של אימות ראשו, למשל, באופ המתאי, זאת, השימוש

  .י באתר השימוש בעת עריכת אימות ראשובחשבו הער של כוח הכובד המקומ

  סימון ואבטחה  8.3.4

סימני אלה יכולי לציי את . נית להצהיר על עריכת אימות ראשו באמצעות סימני אימות, בהתא לחקיקה הלאומית

 בחקיקה נית לדרוש, כמו כ. החודש או השנה שאימות ראשו נער בה או את המועד הקרוב שנקבע לעריכת אימות חוזר

הלאומית אבטחה של רכיבי שפירוק או כוונו שגוי שלה עלולי לשנות את המאפייני המטרולוגיי של המכשיר בלא 

  .יקוימו 7.2 ו 4.1.2.4הוראות סעיפי משנה . ששינוי כאלה יהיו נראי לעי בבירור

  בקרה מטרולוגית עוקבת   8.4

  .בהתא לתקנות הלאומיות,  עובדי מורשיבקרה מטרולוגית עוקבת ניתנת לביצוע על ידי

  אימות עוקב  8.4.1

כאשר גבולות השגיאה , בלבד 8.3.3 ו 8.3.2הבחינה והבדיקות בהתא לסעיפי משנה , בדר כלל, יבוצעו, בעת אימות עוקב

ר התארי כאש, 8.3.4ואבטחה בהתא לסעי משנה ) stamping(נית לבצע החתמה . ה אלה שיושמו בעת אימות ראשו

  .המצוי הוא זה שהאימות העוקב נער בו

  בחינה במהלך השירות  8.4.2

כאשר , בלבד 8.3.3 ו 8.3.2הבחינה והבדיקות בהתא לסעיפי משנה , בדר כלל, יבוצעו, בעת עריכת בחינה במהל השירות

 את ההחתמה והאבטחה כמות נית להשאיר. גבולות השגיאה ה גבולות השגיאה שיושמו בעת אימות ראשו כפול שניי

  .8.4.1שה או לחדש אות בהתא לסעי משנה 
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 Aנספח 

  )מנדטורי(

  נוהלי בדיקה עבור מכשירי שקילה לא אוטומטיים

  

A.1   8.2.1סעיף משנה (בחינה מנהלית(  

ככל , וכדומה, מפרטי טכניי רלוונטיי של רכיבי עיקריי, סרטוטי, לרבות תצלומי, סקרו את התיעוד המוגש

  .עיינו במדרי ההפעלה או בתיעוד שווה ער אחר המיועד למשתמש. כדי לקבוע הא התיעוד מספיק ונכו, שאלה נדרשי

  ).draft(יכול להיות תרשי " מדרי הפעלה"  :הערה

  

A.2   8.2.2סעיף משנה (בחינת המבנה בהשוואה לתיעוד(  

  .3.10הביאו בחשבו ג את דרישות סעי משנה . לתיעודבחנו את ההתקני השוני של המכשיר כדי לוודא התאמה 

  

A.3  בחינה ראשונית  

A.3.1  מאפיינים מטרולוגיים  

  ).R 76-2(רשמו את המאפייני המטרולוגיי בהתא לפורמט דוח הבדיקה 

A.3.2  7.1סעיף משנה  (סימנים תיאוריים(  

  .דוח הבדיקה בהתא לרשימת התיוג המובאת בפורמט הסימני התיאורייבדקו את 

A.3.3   7.2 - ו4.1.2.4סעיפי משנה (החתמה ואבטחה(  

  .בדקו את הסידורי עבור החתמה ואבטחה בהתא לרשימת התיוג המובאת בפורמט דוח הבדיקה

  

A.4  בדיקות ביצועים  

A.4.1  תנאים כלליים  

A.4.1.1   3.5.3.1סעיף משנה (תנאי בדיקה רגילים(  

, יוחזקו כל הגורמי האחרי במצב קבוע יחסית, בעת הערכת האפקט של גור אחד. שגיאות ייקבעו בתנאי בדיקה רגילי

  .בער השווה בקירוב לערכ הרגיל

שמו כל התיקוני הנדרשי בהתייחס לגורמי השפעה הפועלי על עומס הבדיקה, Iעבור מכשירי בדרגת דיוק  , דהיינו, ְיי

  .השפעת כוח העילוי של האוויר

A.4.1.2  הטמפרטור  

  .אלא א נקבע אחרת, טמפרטורת החדר הרגילה, בדר כלל, הבדיקות ייערכו בטמפרטורה אופפת יציבה

הטמפרטורה נחשבת יציבה כאשר ההפרש בי הטמפרטורות הקיצוניות הנרשמות במהל הבדיקה אינו גדול מחמישית 

וכאשר , )במקרה של בדיקת זחילה  '   צ 2 °(' צ 5 ° אינו גדול מ, מתחו הטמפרטורות של המכשיר הנתו ויחד ע זאת

  .לשעה'  צ 5 ° קצב שינוי  הטמפרטורה אינו גדול מ
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A.4.1.3  הספקת חשמל  

לרשת החשמל או להתק להספקת חשמל ובמהל , בדר כלל, מכשירי המופעלי באנרגייה חשמלית יהיו מחוברי

  ).switched on(ה יהיו במצב פעיל , הבדיקות

A.4.1.4   ייחוס קודם לבדיקותמצב  

טה   .ייער פילוס של המכשיר במצב הייחוס שלו, עבור מכשיר העלול להיות מ

A.4.1.5  התקנים אוטומטיים לאיפוס ולעקיבת האפס  

נית לנטרל או לדכא את האפקט של התק האיפוס האוטומטי או ההתק האוטומטי לעקיבת האפס על , במהל הבדיקות

 e 10 ל, למשל, לי השווהידי הנחת עומס בדיקה תחי

מצוי , )או לא פעילי(ההתקני האוטומטיי לאיפוס או לעקיבת האפס חייבי להיות בפעולה , בבדיקות מסוימות שבה

  .הדבר באופ ספציפי בתיאורי הבדיקה הרלוונטיי

A.4.1.6  התקן תצוגה עם ערך שנתות הקטן מ - e 

נית , )e 1/5 שאינו גדול מ(צגת ההוריה בעל ער שנתות קט יותר א מכשיר בעל תצוגה ספרתית מצויד בהתק לה

  .יצוי הדבר בדוח הבדיקה, א נעשה שימוש בהתק כזה. להשתמש בהתק זה כדי לקבוע את השגיאה

A.4.1.7   3.7.1 - ו3.10.2סעיפי משנה (שימוש במדמה לבדיקת מודולים(  

יאפשרו הנשנות והיציבות של המדמה לקבוע את ביצועי המודול , דולכדי לבדוק מו) simulator(א נעשה שימוש במדמה 

כאשר השגיאות המרביות המותרות , לדיוק שמכשיר של נבדק בו באמצעות משקולות, לכל הפחות, בדיוק השווה

 יצוי הדבר בפורמט דוח הבדיקה וכ תצוי, א נעשה שימוש במדמה. המובאות בחשבו ה אלה הישימות לגבי המודול

  .עקיבות המדמה לצור ייחוס

A.4.1.8   4.1.2.5סעיף משנה (כוונון(  

  . לפני הבדיקה הראשונה,פע אחת בלבד בוצעהתק כוונו טווח אוטומטי למחצה יאתחול של 

  .בהתא להוראות במדרי ההפעלה, לפני כל אחת מהבדיקות, ככל שהדבר ישי, יכוונ Iמכשיר בדרגת דיוק 

  .ורה המתוארת בסעי משנה  נחשבת בדיקה אחתבדיקת הטמפרט  :הערה

A.4.1.9  התאוששות  

  .יש לאפשר למכשיר להתאושש במידה מספקת קוד לעריכת הבדיקה הבאה, לאחר כל אחת מהבדיקות

A.4.1.10  העמסת קדם  

פע אחת יועמס המכשיר , A.5.3.2   ו  A.5.2למעט הבדיקות המתוארות בסעיפי משנה , לפני כל אחת מבדיקות השקילה

  .א מוגדר עומס כזה) Lim(או עד לעומס המרבי הבטוח ) Max(בהעמסת קד עד לקיבולת המקסימלית 

A.4.1.11  מכשירים בעלי כמה תחומים  

נית לבדוק , מכשירי בעלי התק חילו אוטומטי, יחד ע זאת. יש לבדוק את כל אחד מהתחומי כמכשיר נפרד, בעיקרו

  .בבדיקות משולבות
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A.4.2   בדיקה בעומס אפס)Checking of zero(  

A.4.2.1   4.5.1סעיף משנה (תחום האיפוס(  

A.4.2.1.1  איפוס תחילי  

הניחו עומס בדיקה על קולט העומס והפסיקו את פעולת המכשיר ומיד . כווננו את המכשיר לאפס, כאשר קולט העומס ריק

הלי זה עד שלאחר הנחת עומס על קולט העומס המשיכו בת. הפעילו אותו מחדש באמצעות מתג ההפעלה, לאחר מכ

העומס המרבי . לא ישוב ויתכוונ המכשיר לאפס, והפסקת פעולת המכשיר והפעלתו מחדש באמצעות מתג ההפעלה

  .המאפשר איפוס חוזר של המכשיר הוא החלק החיובי של תחו האיפוס התחילי

. מהמכשיר) המשטח(הסירו את קולט העומס , לאחר מכ. הסירו עומס כלשהו מקולט העומס וכווננו את המכשיר לאפס

תשמש , את המכשיר לאפס על ידי הפסקת פעולתו והפעלתו מחדש באמצעות מתג ההפעלה) reset(נית לשצב , בשלב זה, א

  .המסה של קולט העומס כחלק השלילי של תחו האיפוס התחילי

כלשהו של ) live part(הוסיפו משקולות לחלק חי , א לא נית לשצב את המכשיר לאפס כאשר קולט העומס מוסר

  .עד שהמכשיר ישוב ויורה על אפס) כגו החלקי שקולט העומס מונח עליה(המאזניי 

הפסיקו את פעולת המכשיר והפעילו אותו , כאשר לאחר הסרת כל אחת מהמשקולות, לאחר מכ הסירו את המשקולות

שנית להסיר כאשר המכשיר עדיי נית לשיצוב לאפס על ידי הפסקת פעולתו העומס המרבי . מחדש באמצעות מתג ההפעלה

  .והפעלתו מחדש באמצעות מתג ההפעלה הוא החלק השלילי של תחו האיפוס התחילי

, א קולט העומס אינו נית להסרה בקלות. תחו האיפוס התחילי הוא סכו החלק החיובי והחלק השלילי של התחו

  .את החלק החיובי בלבד של תחו האיפוס התחילינית להביא בחשבו 

A.4.2.1.2  איפוס לא אוטומטי ואוטומטי למחצה  

המבוצע במקרה זה באמצעות התק האיפוס , למעט אופ האיפוס, A.4.2.1.1בדיקה זו נערכת באופ המתואר בסעי משנה 

  .ולא על ידי הפסקת פעולת המכשיר והפעלתו מחדש באמצעות מתג ההפעלה

A.4.2.1.3  איפוס אוטומטי  

  . והניחו משקולות על המכשיר עד שהמכשיר יורה על אפסA.4.2.1.1הסירו את קולט העומס כמתואר בסעי משנה 

המתינו זמ מה כדי , ולאחר הסרת כל אחת מהמשקולות, כאשר בכל פע מוסר עומס קט, הסירו את המשקולות בהדרגה

חזרו על .  שנית יהיה לבחו הא המכשיר משוצב לאפס באופ אוטומטיכ, לאפשר את פעולת התק האיפוס האוטומטי

  .לאפס באופ אוטומטי המכשירייפסק שיצוב נוהל זה עד ש

  .העומס המרבי שנית להסיר כאשר המכשיר עדיי נית לשיצוב לאפס הוא תחו האיפוס

א מסופק ,  ולהשתמש בהתק איפוס אחרנית להניח משקולות על המכשיר, א קולט העומס אינו נית להסרה בקלות

הסירו את המשקולות ובדקו הא התק האיפוס האוטומטי עדיי , לאחר מכ. כדי לכוונ את המכשיר לאפס, התק כזה

  .העומס המרבי שנית להסיר כאשר המכשיר עדיי נית לשיצוב לאפס הוא תחו האיפוס. מכוונ את המכשיר לאפס

A.4.2.2  4.5.5סעיף משנה (אפס התקן תצוגת ה(  

כווננו את המכשיר לער שנתות אחד בקירוב מתחת , עבור מכשירי המצוידי בהתק תצוגת האפס ובתצוגה ספרתית

קבעו את התחו שהתק תצוגת , מער השנתות, למשל, 1 / 10 על ידי הוספת משקולות שוות ער ל, לאפס ולאחר מכ

  .האפס מורה בו על סטייה מהאפס

A.4.2.3   4.5.2סעיף משנה (דיוק האיפוס(  

  .A.4.4.1נית לבצע בדיקה זו במשולב ע הבדיקה המתוארת בסעי משנה  
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A.4.2.3.1  איפוס לא אוטומטי ואוטומטי למחצה  

  דיוק התק האיפוס נבדק על ידי העמסת המכשיר תחילה באופ שתתקבל הוריה הקרובה ככל האפשר לנקודת שינוי 

)changeover point (התק האיפוס וקביעת העומס הנוס שע הנחתו משתנה ההוריה מאפס אתחולעל ידי , ולאחר מכ 

  .A.4.4.3השגיאה בעומס אפס מחושבת בהתא לתיאור המובא בסעי משנה  . לער שנתות אחד מעל האפס

A.4.2.3.2  איפוס אוטומטי או עקיבת אפס אוטומטית  

מעמיסי את המכשיר בעומס , למשל(האוטומטי ] האיפוס[יה מחו לתחו מעמיסי את המכשיר באופ שמתקבלת הור

קובעי את העומס הנוס שע הנחתו משתנה ההוריה מער שנתות אחד לער השנתות , לאחר מכ). e 10 שווה ער ל

ס שווה מניחי שהשגיאה בעומס אפ. A.4.4.3הבא שמעליו ומחשבי את השגיאה בהתא לתיאור המובא בסעי משנה  

  .לשגיאה בעומס הנידו

A.4.3  כוונון לאפס קודם להעמסה  

  :הכוונו לאפס או קביעת נקודת האפס נערכי כמפורט להל, עבור מכשירי בעלי תצוגה ספרתית

מניחי על קולט העומס משקולות שוות ער למחצית ער שנתות , עבור מכשירי בעלי התק איפוס לא אוטומטי  )א

מסירי מקולט העומס , לאחר מכ]. מעל האפס[יר עד שההוריה נעה בי אפס לער שנתות אחד ומכוונני את המכש

 zero reference(משקולות שוות ער למחצית ער השנתות במטרה לקבוע את נקודת האמצע של מצב ייחוס האפס 

position.(  

הסטייה מהאפס נקבעת כמתואר , עבור מכשירי בעלי התק איפוס או עקיבת האפס אוטומטי למחצה או אוטומטי  )ב

  .A.4.2.3בסעי משנה  

A.4.4  קביעת ביצועי השקילה  

A.4.4.1  בדיקת שקילה  

הסירו את עומסי הבדיקה זה , ולאחר מכ) Max(הניחו עומסי בדיקה בעלי ערכי מאפס עד ולרבות הקיבולת המקסימלית 

 עומסי בדיקה שוני ועבור 10, לכל הפחות, ייבחרו, בעת קביעת השגיאה העצמותית התחילית. עד לעומס אפס, אחר זה

עומסי הבדיקה הנבחרי יכללו את הקיבולת .  עומסי בדיקה שוני5, לכל הפחות, ייבחרו, בדיקות שקילה אחרות

וכ ) Min ≥ 100 mgעומס שווה ער לקיבולת המינימלית ייבחר רק א  ) (Min(והקיבולת המינימלית ) Max(המקסימלית 

  .משתנה בה או בערכי קרובי אליה) mpe(בערכי שהשגיאה המרבית המותרת עומסי 

כאשר המשקולות , יש להקפיד על כ שהעמסה או הסרה של משקולות תיעשה באופ הדרגתי, בעת בחינה לאישור לדג

, הדבר אפשריככל ש, מומל לייש נוהל זה. המוספות הולכות וגדלות או כאשר המשקולות המוסרות הולכות וקטנות

  ).8.4סעי משנה (ובקרה מטרולוגית עוקבת ) 8.3סעי משנה (במהל אימות ראשו 

למעט בדיקת , התק זה יכול להיות פעיל במהל הבדיקות, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

  .A.4.2.3.2נקבעת השגיאה בנקודת האפס בהתא לסעי משנה  , במקרה זה. הטמפרטורה

A.4.4.2   4.5.1סעיף משנה (בדיקת שקילה נוספת(  

 מהקיבולת המקסימלית ייבדקו בבדיקת שקילה 20% מכשירי המצוידי בהתק איפוס תחילי בעל תחו הגדול מ

  .כאשר הגבול העליו של התחו ישמש כנקודת האפס, נוספת

A.4.4.3   סעיף משנה (הערכת השגיאהA.4.1.6(  

להצגת ) e 1/5 שאינו גדול מ(קט יותר י תצוגה ספרתית שאינ מצוידי בהתק בעל ער שנתות עבור מכשירי בעל
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  :כמפורט להל, קוד לעיגול,  של המכשירכביש להשתמש בנקודות השינוי כדי לקבוע את שגיאת ההוריה, ההוריה

 זו אחר זו עד שהוריית המכשיר גדלה e 1/10, למשל, מוסיפי משקולות של. I, רושמי את הער המוצג, L, בעומס מסוי

  .)I + e(משמעי בער שנתות אחד באופ חד

  :בעזרת הנוסחה שלהל, קוד לעיגול, Pהמונח על קולט העומס נות את ההוריה  , ΔL,  העומס הנוס

P = I + ½ e – ΔL   

  :השגיאה קוד לעיגול היא

E = P – L = I + ½ e – ΔL – L   

  :לעיגול היאהשגיאה המתוקנת קוד 

Ec = E – E0 ≤ mpe   

  ).e 10כגו ( אפס או בעומס הקרוב לאפס   היא השגיאה המחושבת בעומסE0כאשר 

לאחר הוספת . ' ג1 000הוריה של , לפיכ, ג ומציג" ק1מועמס בעומס של '  ג5 של eמכשיר בעל ער שנתות   :דוגמה

כאשר מציבי . ' ג1.5ע הנחת עומס נוס של '  ג1 005 ל'  ג1 000 משתנה ההוריה מ',  ג0.5משקולות עוקבות של   

  :מקבלי, נתוני אלה בנוסחה שלעיל  

P = (1 000 + 2.5 – 1.5) g = 1 001 g   

  :והשגיאה היא',  ג1 001ההוריה האמיתית קוד לעיגול היא , לפיכ  

E = (1 001 – 1 000) g = + 1 g   

  :השגיאה המתוקנת היא, E0 = + 0.5 gהיא  א נקודת השינוי בעומס אפס כמחושב לעיל   

Ec = + 1 – (+ 0.5) = + 0.5 g   

  .תיקבע השגיאה בדיוק מספיק בהתייחס לסבולת הרלוונטית, A.4.11.1    וA.4.2.3בבדיקות המתוארות בסעיפי משנה 

נמצאי בתחומי , I, הוההורי, L,  כאשר העומס. התיאור והנוסחות שלעיל תקפי ג למכשירי בעלי כמה סקלות :הערה

  :שקילה חלקיי שוני  

  ,e 1/10 שר כל משקולת גדולה מקודמתה בכא,  יוספו באופ הדרגתי ΔL  המשקולות הנוספות 

בהתא לתחו ,     או ל    יהיה שווה ל  האיבר ,  שלעיל במשוואה   

  .השקילה החלקי שההוריה מוצגת בו

A.4.4.4  בדיקת מודולים  

  תהיה אפשרות לקבוע את השגיאות ע אי ודאות קטנה במידה מספקת בהתחשב בשברי ,  מודולי בנפרדכאשר בודקי

)fractions ( הנבחרי של השגיאה המרבית המותרת)mpe( ,ת ועל ידי שימוש בהתק בעל ער שנת, זאת  

   ודאות טובה על ידי הערכת נקודת השינוי של ההוריה ע אי, לחלופי,  להצגת ההוריה או הקט מ

  . יותר מ

                                                           
 ,to determine the indication of the instrument... (כדי לקבוע את הוריית המכשיר קוד לעיגול : ...בטעות כנראה, במקור נכתב  כב

prior to rounding.(    
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A.4.4.5  בדיקת שקילה עם חומר תחליפי  

  .A.4.4.1ויובא בה בחשבו האמור בסעי משנה  , הבדיקה תיער במהל אימות ובאתר השימוש במכשיר בלבד

  .3.7.3קבעו את המספר המותר של החלפות בהתא לסעי משנה 

על ידי הנחת העומס שלוש פעמי על , זאת,  שההחלפה נעשית בובדקו את שגיאת הנשנות בעומס שערכו שווה בקירוב לער

א עומסי הבדיקה ה בעלי מסות בנות ) A.4.10סעי משנה (נית להשתמש בתוצאות בדיקת הנשנות . קולט העומס

  .השוואה

  .הניחו עומסי בדיקה מאפס עד ולרבות הכמות המרבית של משקולות תקניות

, עד שתתקבל הוריית עומס אפס או, הסירו את המשקולות זו אחר זו, ולאחר מכ ) A.4.4.3סעי משנה (קבעו את השגיאה 

  .e 10, למשל, עד שתתקבל הוריה של, במקרה שהמכשיר הנבדק מצויד בהתק עקיבת האפס

. עד שתושג נקודת השינוי ששימשה לקביעת השגיאה, החליפו את המשקולות שנעשה שימוש בה קוד לכ בחומר החליפי

  .של המכשיר) Max(חזרו על הנוהל המתואר לעיל עד שתושג הקיבולת המקסימלית 

חזרו . הסירו את המשקולות וקבעו את נקודת השינוי, דהיינו, עד לאפס, בסדר הפו, הסירו את המשקולות זו אחר זו

המתואר לעיל עד שתתקבל חזרו על הנוהל . והניחו את המשקולות והסירו את החומר החליפי עד שתושג אותה נקודת שינוי

  .הוריית עומס אפס

A.4.5   3.6.3סעיף משנה (מכשירים בעלי יותר מהתקן תצוגה אחד(  

תיער השוואה בי ההוריות של ההתקני השוני במהל הבדיקות , א המכשיר מצויד ביותר מהתק תצוגה אחד

  .A.4.4המתוארות בסעי משנה  

A.4.6   טרה(האריזה קביעה וקיזוז של משקל המכל או(  

A.4.6.1   3.5.3.3סעיף משנה (בדיקת שקילה(  

יבוצעו ע ערכי שוני של משקל המכל או ) A.4.4.1העמסה והסרת עומסי בהתא לסעי משנה  (בדיקות שקילה 

  צעדי אלה יכללו ערכי השווי בקירוב לקיבולת המינימלית . ייבחרו, לכל הפחות, חמישה צעדי העמסה). טרה(האריזה 

)Min) (  הקיבולת המינימלית תיבחר א ורק אMin ≥ 100 mg( , ערכי השווי או השווי בקירוב לאלה שהשגיאה

  .המרבי האפשרי) נטו(את הער הקרוב לער הנקי , משתנה בה וכ) mpe(המרבית המותרת 

  :בדיקות השקילה ייערכו כמפורט להל על מכשירי בעלי

ע ער אחד של משקל ):  subtractive tare(על ידי חיסור ) טרה(ל המכל או האריזה התק לקביעה ולקיזוז של משק 

  ;)טרה( מהער המרבי של משקל המכל או האריזה 2 / 3 עד 1 / 3בתחו ) טרה(המכל או האריזה 

משקל ע שני ערכי של ):  additive tare(על ידי חיבור ) טרה(התק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  

  ).טרה( בקירוב מהאפקט המרבי של משקל המכל או האריזה 3 / 3  ו1 / 3של ) טרה(המכל או האריזה 

, במקו הבדיקה המעשית, נית לבצע, )8.4סעי משנה (ובקרה מטרולוגית עוקבת ) 8.3סעי משנה (למטרת אימות ראשו 

הדמיה של פעולת ההתק לקביעה ; י וגרפייכאלה המבוססי על שיקולי מספרי, למשל, נהלי מתאימי אחרי

של ) הזזה) (displacement(העתקה , ללא תצוגת ער משקל המכל או האריזה) טרה(ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

או בחינת עקומת השגיאה ; )עקומת תוצאות בדיקת השקילה(לנקודות כלשה על עקומת השגיאה ) mpe(גבולות השגיאה 

ל וה ֶ   . בתחו השגיאה המרבית המותרת בכל נקודה ונקודהי נמצא כדי לבדוק הא ה)hysteresis(ֶח

, התק זה יכול להיות פעיל במהל הבדיקה ובמקרה זה, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

  .A.4.2.3.2תיקבע השגיאה בנקודת האפס בהתא לסעי משנה  
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A.4.6.2   4.6.3סעיף משנה ) (טרה(של ההתקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה דיוק הכוונון(  

  .A.4.6.1הבדיקה יכולה להיער במשולב ע הבדיקה המתוארת בסעי משנה  

ייקבע באופ דומה לזה המיוש בבדיקה המתוארת בסעי ) טרה(דיוק ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  ).טרה(כאשר ההוריה מכווננת לאפס באמצעות ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה , A.4.2.3משנה  

A.4.6.3   סעיפי ( עם תצוגה של ערך משקל המכל או האריזה) טרה(התקן לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה

  )3.6.3 - ו3.5.3.4משנה 

, ע תצוגה של ער משקל המכל או האריזה) טרה( או האריזה א המכשיר מצויד בהתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל

באמצעות ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או ) טרה(תיער השוואה בי התוצאות המתקבלות עבור אותו עומס 

  .ע תצוגה של ער משקל המכל או האריזה והתק התצוגה) טרה(האריזה 

A.4.7    3.6.2סעיף משנה (בדיקות האקסצנטריות(  

משקולות קטנות יותר יונחו על גבי . מומל להשתמש במשקולות גדולות במקו בכמה משקולות קטנות, בבדיקה זו

העומס יופעל . א יש להימנע מהערמת משקולות שלא לצור בתחו המקטע המיועד לבדיקה, משקולות גדולות יותר

יופעל ,  א נעשה שימוש בכמה משקולות קטנותא, בנקודה המרכזית של המקטע א נעשה שימוש במשקולת יחידה

בלא להפעילו במרכז , נית להסתפק בהפעלת העומס על המקטעי האקסצנטריי בלבד. העומס באופ אחיד על פני המקטע

  .קולט העומס

  אלהעשוי להידרש יישו של יותר מבדיקה אחת מבי, א מכשיר נתכ באופ המאפשר הפעלת עומסי בצורות שונות  :הערה

  .A.4.7.5 עד  A.4.7.1המתוארות בסעיפי משנה 

  .מיקו העומס יסומ בסרטוט שיצור לדוח הבדיקה

המשמשת לתיקו היא בעלת ער ,  E0,  שגיאת האפס. A.4.4.3השגיאה בכל אחת מהמדידות נקבעת בהתא לסעי משנה  

א עבור , את האפס בתחילת המדידה בלבדנית להסתפק בקביעת שגי, בדר כלל. שנקבע קוד לכל אחת מהמדידות

מומל לקבוע את שגיאת האפס קוד לכל אחת , )וכדומה, בעלי קיבולת גדולה, Iבדרגת דיוק (מכשירי מיוחדי 

הכרחי לבצע את הבדיקה , א יש חריגה מהשגיאה המרבית המותרת, יחד ע זאת. מההעמסות בבדיקות האקסצנטריות

  .ד לכל אחת מההעמסותכאשר שגיאת האפס נקבעת קו

  .לא יהיה התק זה פעיל במהל הבדיקות שלהל, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

  .אי צור בביצוע בדיקות האקסצנטריות, א תנאי הפעולה ה כאלה שלא תיתכ היקרות כלשהי של אקסצנטריות  :הערה
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A.4.7.1   בעל ארבע נקודות תמיכה לכל היותרמכשירים המצוידים בקולט עומס  

כמוצג בסרטוטי (משטח הפני של קולט העומס , בקירוב, 1 / 4 ששטח כל אחד מה שווה ל, ארבעת מקטעי הרבע

  .יועמסו זה אחר זה, ) או בסרטוטי דומי9שבציור 

 9ציור 

  :קולט עומס המעביר את הכוח מהעומס  :דוגמות

  ;תמיכה יחידה הוא בעל נקודת תמיכה אחתישירות לתא עומס אחד בעל נקודת  

  וכ;  נקודות תמיכה3 תאי עומס הוא בעל 3  ישירות ל 

  . נקודות תמיכה4 אלמנטי חיבור מכניי למערכת מנופי הוא בעל 4באמצעות  

A.4.7.2  מכשירים המצוידים בקולט עומס בעל יותר מארבע נקודות תמיכה  

 הוא nכאשר ,  משטח הפני של קולט העומסn/1  שטח שגודלו שווה בקירוב ל פניעל, העומס יופעל מעל כל נקודת תמיכה

  .מספר נקודות התמיכה

יוכפל , באופ שאינו מאפשר את פירוס עומס הבדיקה כאמור לעיל, כאשר שתי נקודות תמיכה קרובות זו לזו יתר על המידה

  . שתי נקודות התמיכהמשני צדי הציר המחבר את, רס על פני שטח גדול פי שנייויפוהעומס 

A.4.7.3   וכדומה, משפך הזנה, מכל(מכשירים בעלי קולטי עומס מיוחדים(  

  .העומס יופעל על פני כל אחת מנקודות התמיכה

A.4.7.4   3.6.2.4סעיף משנה (מכשירים המשמשים לשקילת עומסים מתגלגלים(  

במרכזו ובצד הפריקה , בצד ההזנה לקולט העומסמיקומי אלה יהיו . עומס יופעל במיקומי שוני על פני קולט העומס

העומס יופעל במיקומי אלה ג בכיוו ההפו א מתאפשרת הפעלתו בשני ]. של העומס[בכיוו ההסעה הרגיל , ממנו

, )sections(א קולט העומס מורכב מכמה מקטעי . יש לקבוע מחדש את נקודת האפס, קוד לשינוי הכיוו. הכיווני

  .קה על כל אחד מהמקטעיתיער הבדי

A.4.7.5  בדיקות אקסצנטריות עבור מכשירים ניידים  

יש להגדיר את המיקומי של , א אי הדבר כ. ככל שהדבר ישי, A.4.7.4 עד  A.4.7.1  וA.4.7יש לייש את סעיפי משנה 

  .עומסי הבדיקה במהל בדיקה זו בהתא לתנאי התפעוליי של השימוש במכשיר

A.4.8  3.8סעיף משנה (יקת הבחנה בד(  

ערכו עומס ש, )Min(כגו עומס שערכו כער הקיבולת המינימלית , הבדיקות שלהל יבוצעו ע שלושה עומסי שוני

  ).Max(ועומס שערכו כער הקיבולת המקסימלית ) Max(מחצית מהקיבולת המקסימלית 

A.4.8.1  וגיתמכשירים ללא תצוגה עצמית ומכשירים בעלי תצוגה אנל  

. יונח בעדינות על קולט העומס או יוסר ממנו כאשר המכשיר נמצא במצב שיווי משקל, ג" מ1 שאינו קט מ, עומס נוס

  .כפי שייקבע, יגדיר מנגנו שיווי המשקל מצב שונה של שיווי משקל, עבור עומס נוס מסוי
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A.4.8.2  מכשירים בעלי תצוגה ספרתית  

  .d ≥ 5 mgלאישור דג ולמכשירי בעלי ער שנתות בפועל  בדיקה זו ישימה א ורק לבחינה 

, לאחר מכ. יונחו על קולט העומס) 10 כפול  d 1/10משקולות שערכ , למשל(ת עומס וכ משקולות נוספות במידה מספק

שתתקבל באופ , משמעי ברווח שנתות בפועל אחדתקט באופ חד, I, עד שההוריה, יוסרו המשקולות הנוספות זו אחר זו

ות על קולט העומס עומס יונח בעדינ, אחת מהמשקולות הנוספות תונח בחזרה על קולט העומס ולאחר מכ. I – dההוריה  

כ שההוריה , באופ שתוצאת השקילה תהיה גדולה מההוריה התחילית ברווח שנתות בפועל אחד, d 1.4 השווה ל

  .10ראו דוגמה בציור . I + dהמתקבלת תהיה  

  d = 10 g  מכשיר בעל ערך שנתות בפועל  -   10ציור 

  

  .I = 200 gההוריה בתחילת הבדיקה היא  

  .I – d = 190 g   הסירו משקולות נוספות עד שההוריה תשתנה ל

  .d = 14 g 1.4הוסיפו ,   ולאחר מכd = 1 g 1/10הוסיפו 

  .I + d = 210 gההוריה המתקבלת תהיה  

A.4.9  6.1סעיף משנה (וגה עצמית רגישות של מכשיר ללא תצ(  

יונח על המכשיר עומס נוס שערכו שווה , וכאשר קולט העומס עדיי מתנודד, במהל בדיקה זו יתנודד המכשיר באופ רגיל

, )damped(עבור מכשירי משוככי . ג" מ1 א אשר אינו קט מ, לער השגיאה המרבית המותרת עבור העומס המופעל

ִריהמרחק ה.  הול קליופעל העומס הנוס ע  בי נקודות האמצע של הקריאה בעקבות הפעלת העומס הנוס ִליֵנ

הבדיקה תיער ע שני עומסי שוני לכל . והקריאה ללא הפעלת העומס הנוס ייחשב ההעתקה הקבועה של ההוריה

  ).Max,  כגו אפס והקיבולת המקסימלית(הפחות 

A.4.10    3.6.1סעיף משנה (בדיקת נשנות(  

) Max( בקירוב מהקיבולת המקסימלית 50% האחת ע עומס השווה ל, למטרת אישור דג ייערכו שתי סדרות של שקילות

) Max(עבור מכשירי בעלי קיבולת המקסימלית .  בקירוב מהקיבולת המקסימלית100% ע עומס השווה ל, והאחרת

 שקילות 3כל סדרה של שקילות תכלול , במקרי אחרי. ת שקילו10תכלול כל סדרה של שקילות , ג" ק1 000  הקטנה מ

כאשר המכשיר שהעומס הוסר ממנו מגיע למצב מנוחה בי , הקריאות ייערכו כאשר יש עומס על המכשיר וכ. לפחות

אי צור . בלא שתיקבע השגיאה באפס,  המכשיר לאפסייער שיצוב של, במקרה של סטיית אפס בי השקילות. שקילות

  .את המיקו האמיתי של האפס בי שקילותלקבוע 

  .יהיה ההתק במצב פעולה במהל הבדיקה, א המכשיר מצויד בתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

עבור מכשירי בדרגות דיוק . Max 0.8 ל, רובבקי, נית להסתפק בסדרה אחת של שקילות ע עומס השווה, למטרת אימות

IIIו  IIII ,קילות ועבור מכשירי בדרגות דיוק נדרשות שלוש שIו  II ,נדרשות שש שקילות.  
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A.4.11    עבור מכשירים בדרגות דיוק (השתנות ההוריה לאורך זמןIII ,II או IIIIבלבד (  

A.4.11.1   3.9.4.1סעיף משנה (בדיקת זחילה(  

ת מיד ע התייצבות ההוריה בצעו קריאה אח). Max(לקיבולת המקסימלית , בקירוב, העמיסו את המכשיר בעומס השווה

לא , במהל בדיקה זו. לאחר פרק זמ של ארבע שעות שבמהלכו נשאר העומס על המכשיר, וקריאה נוספת של ההוריה

  .' צ2 °תשתנה הטמפרטורה ביותר מאשר 

הפרש בי  והe 0.5  הדקות הראשונות לבדיקה קט מ30 דקות א השינוי בהוריה במהל 30נית לסיי את הבדיקה לאחר 

  .e 0.2  קט מ30  לבדיקה ובדקה ה15 ההוריות בדקה ה

A.4.11.2   3.9.4.2סעיף משנה (בדיקת החזרה לאפס(  

לפרק זמ של חצי שעה ) Max(לקיבולת המקסימלית , בקירוב, הסטייה בהוריית האפס תיקבע לפני העמסה בעומס השווה

  .ההוריההקריאה תבוצע מיד ע התייצבות . ולאחר פרק זמ זה

  . הדקות שלאחר התייצבות ההוריה5המשיכו לקרוא את הוריית האפס במש , עבור מכשירי בעלי כמה תחומי

  .לא יהיה התק זה פעיל, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

A.4.12    4.4.2סעיף משנה (בדיקת יציבות שיווי המשקל(  

  :ק הא פונקציות שיווי המשקל היציב שלהל מתוארות בפירוט ובמידה מספקתסקרו את תיעוד היצר כדי לבדו

  ;הפונקציה והקריטריוני של שיווי משקל יציב, העיקרו הבסיסי 

רווח (ה אלה הניתני לכוונו וה אלה שאינ ניתני לכוונו , כל הפרמטרי של פונקציית שיווי המשקל היציב 

  וכ; )מהוכדו, מספר מחזורי המדידה, זמ

הגדרה זו תתייחס לכל הַוְרַיאְנטי ). המקרה החמור ביותר( הקריטי ביותר של שיווי המשקל היציב הכוונוהגדרת  

  .של דג

) או האחסו(וודאו שפונקציות ההדפסה ) המקרה החמור ביותר(בדקו את שיווי המשקל היציב ע הכוונו הקריטי ביותר 

  .ווי משקל יציבאינ מתאפשרות כל עוד לא הושג שי

, אחסו, כגו הדפסה, לא מתאפשר ביצוע של פונקציות המחייבות שיווי משקל יציב, ודאו שבתנאי של הפרעה רציפה

  ).טרה(פעולות איפוס או קביעה וקיזוז של משקל המכל או האריזה 

 הפעולה של הפונקציה או עד לעומס הנכלל בתחו) Max( מהקיבולת המקסימלית 50%העמיסו את המכשיר עד עומס של 

, ככל שהדבר נית לביצוע, הפרו את שיווי המשקל באופ ידני באמצעות פעולה אחת יחידה ומיד לאחר מכ. הרלוונטית

  .אחסו הנתוני או פונקציה אחרת, את פקודת ההדפסה) initiate(תחלו 

שיווי משקל .  שניות לאחר הפקת תדפיס5קראו את הער המוצג במש פרק זמ של , במקרה של הדפסה או אחסו נתוני

עבור מכשירי בעלי רווחי . יציב נחשב מושג כאשר לא מוצגי יותר משני ערכי סמוכי שאחד מה הוא הער המודפס

  .d,  ולא לער השנתות בפועל, e,  האמור לעיל ישי לער השנתות למטרת אימות, שנתות מבודלי

 tare(ללא הצגת ער משקל המכל או האריזה ) טרה(וז של משקל המכל או האריזה במקרה של איפוס או של קביעה וקיז

balancing( , בדקו את הדיוק בהתא לסעי משנהA.4.2.3  או A.4.6.2 . פעמי5בצעו את הבדיקה .  
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ת ע יש לבצע את הבדיקו, כאשר מדובר במכשירי המותקני על כלי רכב או משולבי בכלי רכב או במכשירי ניידי

במטרה להבטיח שקריטריוני היציבות מונעי פעולת שקילה , כאשר המכשיר נמצא בתנועה, עומס בדיקה תפעולי ידוע

כאשר נית להשתמש .  מתקיימי4.4.2שקריטריוני שיווי המשקל היציב המפורטי בסעי משנה , לחלופי, כלשהי או

, את הבדיקות כאשר עוצרי את כלי הרכב ממש לפני הבדיקהיש לבצע , במכשיר כדי לשקול מוצרי נוזליי בכלי רכב

באופ שקריטריוני שיווי המשקל היציב המפורטי , לחלופי, באופ שקריטריוני היציבות מונעי פעולת שקילה כלשהי או

  . מתקיימי4.4.2בסעי משנה 

A.4.13    4.19סעיף משנה (בדיקות נוספות עבור מאזני גשר מיטלטלים(  

 בשל השוני הרב במבנה המכשירי והמספר הגדול ביותר של ; כשירי מיטלטלי נבדלי אלה מאלה במבנה ובייעוד שלהמ  :הערה

 תנאי, דרישות. אי אפשרות להגדיר נוהלי בדיקה אחידי, יישומי שוני במידה ניכרת שמכשירי אלה מיועדי עבור

ולתאר  יש לציי). כגו דרגת דיוק(בדרישות המטרולוגיות , כמוב, ו וכבתלות במבנה ובייש, ומפרטי שוני עשויי להידרש

לבדיקת   מפרט כמה אמצעי כלליי בלבד הנחוצי ) A.4.13(סעי משנה זה , לפיכ. את כל אלה בדוח הבדיקה המתאי

  .מכשיר מיטלטל באופ הול

  :עבור בדיקות הנערכות במהל אישור דג

  :צרבאתר הנקבע בהסכמה ע הי 

ודאו שכל נקודות התמיכה של הגשר נמצאות באותו (של שטח הייחוס ) evenness(בדקו את האחידות  

  וכ; בצעו בדיקת דיוק ובדיקת אקסצנטריות, ולאחר מכ) מפלס

ערכי הפגמי האלה אמורי להיות שווי (ממשו שטחי ייחוס אחדי ע כמה פגמי שוני באחידות  

  .בצעו בדיקת אקסצנטריות עבור כל אחת מהתצורות, ולאחר מכ)  היצרלגבולות המוגדרי על ידי

  :באתר שנעשה בו שימוש במכשיר 

  וכ; בדקו את ההתאמה לדרישות עבור משטח ההתקנה 

  .בחנו את ההתקנה ובצעו בדיקות כדי לקבוע התאמה לדרישות המטרולוגיות 

  

A.5  גורמי השפעה  

A.5.1   מכשירים בדרגות דיוק (הטיהIII ,IIו - IIII3.9.1.1סעיף משנה ) ( בלבד(  

טה ה לפני וה לאחור בהטיה אורכית וכ   .בהטיה רוחבית, מצד לצד, המכשיר י

כמפורט , A.5.1.1.2    וA.5.1.1.1המתוארות בסעיפי משנה ) ללא עומס וע עומס(נית לערו במשולב את הבדיקות , בפועל

  .להל

מסירי את , לאחר מכ. בעומס אפס וע שני עומסי בדיקה) קוד לעיגול(הוריה נקבעת ה, לאחר איפוס במצב הייחוס

. קובעי את ההוריות בעומס אפס וע שני עומסי הבדיקה, ולאחר מכ) ללא איפוס מחדש(העומס מהמכשיר ומטי אותו 

  .חוזרי על הבדיקה עבור כל אחד מכיווני ההטיה

ייער תיקו של ההוריה המתקבלת בכל אחת מההטיות עבור , מועמסבמטרה לקבוע את השפעת ההטיה על המכשיר ה

  .הסטייה מהאפס של המכשיר קוד להעמסה

  .לא יהיה התק זה במצב פעולה, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

A.5.1.1   ב-ו) א 3.9.1.1סעיף משנה (הטיה של מכשירים בעלי מחוון מפלס או חיישן הטיה אוטומטי ((  

A.5.1.1.1  הטיה בעומס אפס  

. יוטה המכשיר בכיוו האורכי עד לער הגבולי של ההטיה, לאחר מכ). ללא הטיה(המכשיר יכוונ לאפס במצב הייחוס שלו 

  .הבדיקה תיער פע נוספת כאשר ההטיה היא בכיוו הרוחבי. הוריית האפס תירש
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A.5.1.1.2  הטיה עם עומס  

כער העומס הקט ביותר שבו , בקירוב,    ע עומס שערכו במצב הייחוס שלו וייערכו שתי שקילות  המכשיר יכוונ לאפס

מסירי את , לאחר מכ). Max(כער הקיבולת המקסימלית , בקירוב, משתנה השגיאה המרבית המותרת וע עומס שערכו

, בשלב זה. ר יוטה עד לער הגבולי של ההטיההמכשי. מטי אותו בכיוו האורכי ומכוונני אותו לאפס, העומס מהמכשיר

  .הבדיקה תיער פע נוספת כאשר ההטיה היא בכיוו הרוחבי. יבוצעו בדיקות שקילה כמתואר לעיל

A.5.1.2   ג. 3.9.1.1סעיף משנה (מכשירים אחרים((  

יבוצעו , הטיה אוטומטיעבור מכשירי העלולי להיות חשופי להטיה אשר אינ מצוידי במחוו מפלס וא לא בחייש 

יבוצעו , עבור מכשירי המצוידי בחייש הטיה אוטומטי. 50/1000 בהטיה של  A.5.1.1הבדיקות המתוארות בסעי משנה 

  .כמוגדר על ידי היצר, בדיקות אלה בהטיה השווה לער הגבולי של ההטיה

A.5.1.3  סעיפי משנה ( באתרים פתוחים, יניםבדיקת הטיה עבור מכשירים ניידים שנעשה בהם שימוש מחוץ לבני

  )4.18.1 -ו) ד. 3.9.1.1

  .לספק קולטי עומס מתאימי לש הפעלת עומסי הבדיקה] לאישור דג[על מגיש הבקשה 

  .בדיקת ההטיה תיער בער הגבולי של ההטיה

טה ה לפני וה לאחור בהטיה אורכית וכ   .בהטיה רוחבית, מצד לצד, המכשיר י

במיוחד , פועלי באופ תקי) inclination switches(ונליות ייערכו כדי להבטיח שחיישני הטיה או מתגי נטייה בדיקות פונקצי

, למשל, זאת(כאשר ה מחוללי את האות המורה על כ שהושגה ההטיה המרבית המותרת או שיש חריגה מער זה 

  . תוצאות שקילהומונעי העברה והדפסה של) נורה, אות שגיאה, באמצעות כיבוי הצג

במקרה שהמכשיר ) (switching-off point(לער ההטיה שכיבוי הצג מתרחש בו , בקירוב, הבדיקה תיער בער הטיה השווה

לזה שבו קולט העומס בא במגע ע מבנה המסגרת המקי , בקירוב, או בער הטיה השווה) מצויד בחייש הטיה אוטומטי

  .ער הטיה זה הוא ער ההטיה הגבולי)). Cardanic suspension(ני כאשר נעשה שימוש בִמתלה קרד(אותו 

  .לא יהיה התק זה פעיל, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

  .A.5.1.2או   A.5.1.1 ו  A.5.1המכשיר ייבדק בהתא לסעיפי משנה 

A.5.2   5.3.5סעיף משנה (בדיקת זמן חימום(  

, לאחר מכ. שעות לפחות קוד לבדיקה 8ייה חשמלית ינותק ממקור הספקת החשמל לפרק זמ של מכשיר המופעל באנרג

יכוונ , יחובר המכשיר מחדש למקור הספקת החשמל ויופעל באמצעות מתג ההפעלה שלו ומיד ע התייצבות התצוגה

המכשיר יועמס בעומס . A.4.4.3חישוב השגיאה ייעשה בהתא לסעי משנה  . המכשיר לאפס ותיקבע השגיאה בעומס אפס

כל אחת . דקות 30 ו 15, 5מדידות ייערכו והקריאות יירשמו לאחר ). Max(לקיבולת המקסימלית , בקירוב, השווה

  .דקות תתוק בעת המדידה לקיזוז שגיאת האפס 30 ו 15, 5מהמדידות האינדיבידואליות הנערכות לאחר 

אות המובאות במדרי ההפעלה המתייחסות לפרק הזמ שלאחר חיבור המכשיר יקוימו ההור, Iעבור מכשירי בדרגת דיוק 

  .לרשת החשמל

A.5.3  בדיקות טמפרטורה  

  . לתיאור גישה מעשית לביצוע בדיקות הטמפרטורה11ראו ציור   :הערה
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A.5.3.1   3.9.2.2 -ו 3.9.2.1סעיפי משנה (טמפרטורות סטטיות(  

הנמצאות בתו התחו ) A.4.1.2ראו סעי משנה  ( לטמפרטורות קבועות )EUT(הבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק 

 שעות מרגע שהושגה יציבות הציוד הנבדק בטמפרטורת 2לפרק זמ של , בתנאי אוויר חופשי, 3.9.2המצוי בסעי משנה 

  .החשיפה

  :כמפורט להל, A.4.4.lייערכו בהתא לסעי משנה  ) העמסה והסרת העומס(בדיקות השקילה 

  בטמפרטורה השווה לער הממוצע   Iא עבור מכשירי בדרגת דיוק ',  צ20 °, בדר כלל(בטמפרטורת הייחוס  

  ;)של גבולות הטמפרטורה הנקובי

  ;בגבול העליו הנקוב של הטמפרטורה 

  ;בגבול התחתו הנקוב של הטמפרטורה 

  וכ';  צ0 °  ≤א הגבול התחתו הנקוב של הטמפרטורה  ',  צ5 °בטמפרטורה של   

  .בטמפרטורת הייחוס 

  .לדקה במהל ההתחממות וההתקררות'  צ1 °  השינוי בטמפרטורה לא יהיה גדול מ

  .יובאו בחשבו שינויי בלח הברומטרי, Iעבור מכשירי בדרגת דיוק 

  .ק"למ'  ג20 הלחות היחסית לא תהיה גדולה מ, עבור בדיקות שקילה בגבול העליו הנקוב של הטמפרטורה

 בטמפרטורה 50%ללחות יחסית של ',  צ40 ° בטמפרטורה של 39%ק שוות ער ללחות יחסית של "למ'  ג20לחות מוחלטת של   :הערה

  ].4[ הקטופסקל 1013.25ערכי אלה תקפי ללח אוויר של . ' צ30 ° בטמפרטורה של 66%וללחות יחסית של ',  צ35 °של 

A.5.3.2  3.9.2.3סעיף משנה (מס אפס השפעת הטמפרטורה על ההוריה בעו(  

ייחש לטמפרטורה הגבוהה ביותר ולטמפרטורה הנמוכה ביותר שנקבעו עבור המכשיר , המכשיר יכוונ לאפס ולאחר מכ

'  צ1 °השינוי בהוריית האפס לכל . תיקבע השגיאה של הוריית האפס, לאחר התייצבות. ככל שהדבר ישי',  צ5 ° ל, וכ

עבור ('  צ1 °השינויי בשגיאות אלה לכל . יחושב) עבור מכשירי אחרי('  צ5 °או לכל ) Iדיוק עבור מכשירי בדרגת (

  .יחושבו עבור כל שתי טמפרטורות עוקבות בבדיקה זו) עבור מכשירי אחרי('  צ5 °או לכל ) Iמכשירי בדרגת דיוק 

ייקבעו השגיאות באפס ג מיד לפני , מקרה זהב). A 5.3.1סעי משנה (נית לבצע בדיקה זו יחד ע בדיקת הטמפרטורה 

 שעות מרגע שהושגה יציבות של המכשיר 2לאחר פרק זמ של , פרטורה הבאה הגבוהה יותר וכמשינוי הטמפרטורה לט

  .בטמפרטורה זו

  .העמסת קד אינה מותרת לפני ביצוע מדידות אלה  :הערה

  .לא יהיה התק זה במצב פעולה, א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

A.5.4   3.9.3סעיף משנה (שינויי מתח(  

  .יצבו את הציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועי

  .A.5.4.4  או A.5.4.3,  A.5.4.2,  A.5.4.1הבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק לשינויי מתח בהתא לסעיפי משנה   

 ולקיבולת ) Max(עומסי השווי למחצית הקיבולת המקסימלית  וע e 10הבדיקה תבוצע ע עומסי בדיקה של 

  ).Max(המקסימלית 

התק זה יכול להיות במצב פעולה במהל הבדיקה , א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

  .A.4.2.3.2תיקבע השגיאה בנקודת האפס בהתא לסעי משנה  , ובמקרה זה
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מציי , במקרה שמסומ על המכשיר תחו מתחי. את הער הנומינלי המסומ על המכשיר להל   מציי Unomהסמל  

  .  מציי את הער הגבוה ביותר בתחו Umax    את הער הנמו ביותר בתחו וUminהסמל  

  ].17[,  ]4: [אזכורי

A.5.4.1   שינויים במתח רשת חשמלAC 

  Umin 0.85 או Unom 0.85  גבול תחתו    :שינויי מתח  :חומרת הבדיקה

 Umax 1.10 או Unom 1.10  גבול עליו      

  

  .כל הפונקציות יפעלו כמתוכנ  :שינויי מרביי מותרי

  .כל ההוריות יהיו בתחו השגיאות המרביות המותרות  

  

רצי  אחד מהמופעי באופיהיו השינויי במתח ישימי לכל , כאשר מכשיר מופעל באמצעות מקור הספקת חשמל תלת מופעי  :הערה

  .ועוקב

A.5.4.2   שינויים במתח הספקה)AC או DC ( מהתקן חיצוני או ָּתִקיַע)plug-in( , לרבות מתח הספקה מסוללות הניתנות  

  של הסוללות אפשרית במהלך פעולת המכשיר) מחדש(לטעינה מחדש אם טעינה   

  )3.9.3ראו סעי משנה (המינימלי   מתח הפעולה גבול תחתו    :שינויי מתח  :חומרת הבדיקה

 Umax 1.20 או Unom 1.20  גבול עליו      

  

  .כל הפונקציות יפעלו כמתוכנ או שהתצוגה תיעל עקב כיבוי הצג  :שינויי מרביי מותרי

  .כל ההוריות יהיו בתחו השגיאות המרביות המותרות  

  

A.5.4.3  לרבות מתח הספקה מסוללות הניתנות , טעינה מחדששינויים במתח הספקה מסוללות שאינן ניתנות ל  

  של הסוללות אינה מתאפשרת במהלך פעולת המכשיר) מחדש(לטעינה מחדש אם טעינה   

  )3.9.3ראו סעי משנה (  מתח הפעולה המינימלי גבול תחתו    :שינויי מתח  :חומרת הבדיקה

  Umax או Unom  גבול עליו      

  .כל הפונקציות יפעלו כמתוכנ או שהתצוגה תיעל עקב כיבוי הצג  :שינויי מרביי מותרי

  .כל ההוריות יהיו בתחו השגיאות המרביות המותרות  

  

A.5.4.4   וולט מסוללות המותקנות ברכבי כביש24 וולט או 12שינויים במתח הספקה של   

  ].21[ראו אזכור ,  הסוללהלמידע בנוגע למפרט הדרישות עבור מתח ההספקה המשמש במהל בדיקת ההדמיה של

  )3.9.3ראו סעי משנה (  מתח הפעולה המינימלי גבול תחתו    :שינויי מתח  :חומרת הבדיקה

   וולט16   וולט  12גבול עליו  עבור סוללה של     

   וולט32   וולט  24גבול עליו  עבור סוללה של     

  

  . או שהתצוגה תיעל עקב כיבוי הצגכל הפונקציות יפעלו כמתוכנ  :שינויי מרביי מותרי

  .כל ההוריות יהיו בתחו השגיאות המרביות המותרות  
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A.6   3.9.4.3סעיף משנה (קיימות בדיקת(  

  .Max ≤ 100 kg בעלי קיבולת מקסימלית  IIII  וIII ,IIבדיקה זו ישימה א ורק למכשירי בדרגות דיוק  :הערה

  .ות האחרותבדיקת הקיימות תבוצע לאחר כל הבדיק

 מהקיבולת 50% ל, בקירוב, ייחש המכשיר להעמסה ולפריקה חוזרות ונשנות של עומס השווה, בתנאי שימוש רגילי

תדירות הפעלת העומס ומהירות ההפעלה יהיו כאלה שהמכשיר יגיע .  פעמי100 000העומס יופעל . Max, המקסימלית

 הכוח שיפעיל העומס לא יהיה גדול מהכוח המופעל בפעולת העמסה .לשיווי משקל בעת העמסתו ובעת הסרת העומס ממנו

  .רגילה

במטרה לקבוע את , A.4.4.1תבוצע בדיקת שקילה בהתא לנוהל המתואר בסעי משנה  , קוד לתחילת בדיקת הקיימות

ת עקב במטרה לקבוע את שגיאת הקיימו, ]נוספת[תבוצע בדיקת שקילה , לאחר השלמת ההעמסות. השגיאה העצמותית

  .בלאי

התק זה יכול להיות במצב פעולה במהל הבדיקה , א המכשיר מצויד בהתק אוטומטי לאיפוס או לעקיבת האפס

  .A.4.2.3.2תיקבע השגיאה בנקודת האפס בהתא לסעי משנה  , ובמקרה זה
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 Bנספח 

  )מנדטורי(

  בדיקות נוספות עבור מכשירים אלקטרוניים

  

על , ככל שהדבר אפשרי, מבוססות, כפי שאלה מתוארות בנספח זה, פציפיות למכשירי אלקטרונייהבדיקות הס  :1הערה מקדימה 

מובאת בה בחשבו המהדורה האחרונה של המסמ , וכמו כ) IEC(לאומית לאלקטרוטכניקה תקני הנציבות הבי

  ]).4[ראו הביבליוגרפיה  (OIML D 11לאומי הבי

יש , )IEC(לאומית לאלקטרוטכניקה  של תקני הנציבות הביכגל אזכורי של מהדורות שבתוקא כי הנספח כול  :2הערה מקדימה 

ובדיקות נוספות אחרות עבור מכשירי אלקטרוניי על ) EMC(לערו את כל בדיקות התאימות האלקטרומגנטית 

המטרה היא . היש להזכיר זאת בדוח הבדיק. סמ המהדורות המעודכנות ביותר שבתוק בעת עריכת הבדיקות

  .להתאי את הבדיקות להתפתחויות טכניות עתידיות

  

B.1   דרישות כלליות עבור מכשירים אלקטרוניים המוגשים לבדיקה  

לפרק זמ השווה לזמ החימו הנקוב על ידי היצר או לפרק זמ גדול יותר ) EUT(של הציוד הנבדק ) Energize(בצעו עירור 

ָרר והחזיקו את הציוד הנבדק במצב    .במהל הבדיקה כולה) energized(ְמע

ואל תכווננו אותו מחדש בזמ , ככל שהדבר נית לביצוע, כווננו את הציוד הנבדק קרוב לאפס, קוד לכל אחת מהבדיקות

הסטייה של ההוריה בעומס אפס . אותו במקרה שמתגלה תקלה משמעותית) reset(אלא כדי לשצב , כלשהו במהל הבדיקה

  . ידי תנאי בדיקה כלשהו תירש והוריות עומס כלשה יתוקנו בהתא כדי לקבל את תוצאת השקילההנגרמת על

  .הטיפול במכשיר ייעשה באופ שלא תהיה התעבות כלשהי של מי על פני המכשיר

  

B.2   מצב יציב, חום לח  

  .' ג1 הקט מ, e, ער שנתות למטרת אימות בעלי II או למכשירי בדרגת דיוק Iסעי זה אינו ישי למכשירי בדרגת דיוק   :הערה

ראו סעי משנה  (לטמפרטורה קבועה ) EUT(הבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק   :נוהל הבדיקה בקצרה
A.4.1.2 (הציוד הנבדק ייבדק ע חמישה עומסי בדיקה . וללחות יחסית קבועה) או

דמי   :לכל הפחות, שוני) עומסי מ

או הער הממוצע של תחו הטמפרטורות '  צ20 °(בטמפרטורת הייחוס  •
בלחות יחסית של ו) נמצאת מחו לתחו זה'   צ20 °בכל מקרה שטמפרטורה של 

  :לאחר אכשור, 50%

ובלחות  3.9.2בגבול העליו של תחו הטמפרטורות הנקוב בסעי משנה  •
  וכ; יומיי לאחר התייצבות בטמפרטורה ובלחות יחסית אלה, 85%יחסית של 

  .50%טמפרטורת הייחוס ובלחות יחסית של ב •

  .כל הפונקציות יפעלו בהתא לתכ  :שינויי מרביי מותרי

  .כל ההוריות יהיו בתחו השגיאות המרביות המותרות

  ]10[, ]8[  :אזכורי

  

                                                           
  .לאומית זו מהדורות שבתוק בעת פרסו המלצה בי  כג
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B.3   בדיקות ביצועים בתנאי הפרעות  

  .שרתיקבע שגיאת העיגול קרוב לאפס ככל האפ, קוד לעריכת בדיקה כלשהי

  .יחובר התק היקפי מתאי לכל אחד מטיפוסי המנשקי השוני לכל מש הבדיקות, א המכשיר כולל מנשקי

  .ציינו את התנאי הסביבתיי שהבדיקות נערכות בה, עבור כל הבדיקות

רק זמ גדול יותר לפרק זמ השווה לזמ החימו הנקוב על ידי היצר או לפ) EUT(של הציוד הנבדק ) Energize(בצעו עירור 

ָרר    .במהל הבדיקה כולה) energized(והחזיקו את הציוד הנבדק במצב ְמע

ואל תכווננו אותו מחדש בזמ , ככל שהדבר נית לביצוע, כווננו את הציוד הנבדק קרוב לאפס, קוד לכל אחת מהבדיקות

הסטייה של ההוריה בעומס אפס . שמעותיתאותו במקרה שמתגלה תקלה מ) reset(אלא כדי לשצב , כלשהו במהל הבדיקה

  .הנגרמת על ידי תנאי בדיקה כלשהו תירש והוריות עומס כלשה יתוקנו בהתא כדי לקבל את תוצאת השקילה

  .הטיפול במכשיר ייעשה באופ שלא תהיה התעבות כלשהי של מי על פני המכשיר

רי שקילה לא אוטומטיי המופעלי באמצעות סוללות בדיקות הכרחיות נוספות או חלופיות בתנאי הפרעות עבור מכשי

  ).B.3.7ראו ג סעי משנה  ] (22[, ]21[, ]20: [המתוקנות על רכבי כביש ייערכו בהתא לאזכורי אלה

B.3.1   נפילות מתח והפסקות קצרות בהספקת החשמל ברשת חשמלAC 

  .יצבו את הציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועי  :נוהל הבדיקה בקצרה

ייעשה שימוש בגנרטור בדיקה המתאי להקטנה לפרק זמ מוגדר של התנופה של 
 של מתח ההספקה מרשת חשמל ,)בהצטלבויות אפס( אחד או יותר ,יי מחזוראחצ
AC .חשיפת הציוד הנבדק לירידה . גנרטור הבדיקה יכוונ לפני חיבור הציוד הנבדק

 שניות לפחות בי נפילות 10של ע רווח זמ ,  פעמי ברצ10במתח הרשת תיוש 
  .המתח

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד

    :חומרת הבדיקה

  -הקטנת התנופה ל  בדיקה  
  

  /משך הבדיקה 
  מספר מחזורי הבדיקה

  a  0%  0.5בדיקה : נפילות מתח  

  b  0%  1בדיקה : נפילות מתח  

  c  40%  10בדיקה : נפילות מתח  

  d  70%  25בדיקה : נפילות מתח  

  e  80%  250בדיקה : נפילות מתח  

הפסקות קצרות בהספקת   
  החשמל

0%  250  

  

  :שינויי מרביי מותרי

  

ההפרש בי ההוריה המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא ההפרעה 
  .הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב בהתא, לחלופי,   אוe לא יהיה גדול מ

  ]4[  :אזכורי

  

B.3.2  פרצי מתח  

) specified bursts of voltage spikes(הבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק לפרצי נקובי של מתחי מעבר מהירי 

.  או מוגדרי בתק המאוזכר1 000   או ו50תדר הישנות הדופק וערכי השיא של מתח המוצא בעומס של , שעבור

  .ד הנבדקמאפייני הגנרטור יכווננו לפני חיבור הציו

  .יצבו את הציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועי, קוד לעריכת בדיקה כלשהי

  :הבדיקה תיער בנפרד על
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  וכ; קווי הספקת חשמל 

  .א קיימי, מוצא וקווי תקשורת/מעגלי מבוא 

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד

מש הבדיקה לא יהיה קט מדקה אחת .  פרצי המתחבבדיקה ייושמו ה הקוטביות החיובית וה הקוטביות השלילית של

רשת ההזרקה המיושמת על רשת הספקת החשמל תכלול מסנני חוסמי כדי למנוע את . עבור כל תנופה וכל קוטביות

ייעשה שימוש בהדק , מוצא ותקשורת/לצור הצימוד של פרצי המתח לקווי מבוא. פיזור אנרגיית הפרצי ברשת החשמל

  ].המאוזכר[כהגדרתו בתק ) capacitive coupling clamp(צימוד קיבולי 

 2רמה   :חומרת הבדיקה
  , קילו וולט1: קווי הספקת חשמל  ):ער שיא(תנופה 

   קילו וולט0.5:  נתוני ובקרה, אותות, מוצא/קווי מבוא

ת ללא ההפרש בי הוריית המשקל המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבל  :שינויי מרביי מותרי
הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב , לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ

  .בהתא

  ]14[  :אזכורי

B.3.3  נחשולים  

לסיכו של השפעה משמעותית של , על סמ מצבי התקנה טיפוסיי, בדיקה זו ישימה א ורק למקרי שנית לצפות בה

, וג במתקני שבתו בנייני/דובר במתקני הממוקמי מחו לבנייני אוהדבר רלוונטי במיוחד כאשר מ. נחשולי

, או קווי המותקני בחלק או במלוא מחו לבנייני'  מ30 קווי שאורכ גדול מ(המחוברי לקווי אותות ארוכי 

  ).בלא תלות באורכ

וכ לקווי אחרי ) וכדומה, )dial up modem(מוד חיוג , אינטרנט(קווי תקשורת , הבדיקה ישימה לקווי הספקת חשמל

  ).וכדומה, חיישני זרימת גז או נוזל, קווי לחיישני טמפרטורה(נתוני או אותות ,   קווי בקרההמוזכרי לעיל  

  .DC א מקורו של מתח הספקה זה ברשת חשמל DCבדיקה זו אינה ישימה למכשירי המופעלי במתח הספקה 

ערכי , )pulse width(רוחב הדופק , )rise time(זמ העלייה , ציוד הנבדק לנחשולי שעבורהבדיקה כוללת חשיפה של ה

ורווח הזמ המינימלי ) high/low impedance load(נמו /זר המוצא בתנאי של עומס עכבה גבוה/ השיא של מתח המוצא 

  .לפני חיבור הציוד הנבדקמאפייני הגנרטור יכווננו . בי שני דפקי עוקבי מוגדרי בתק המאוזכר

  .יצבו את הציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועי, קוד לעריכת בדיקה כלשהי

  .הבדיקה תיער על קווי הספקת חשמל

נחשולי שליליי באופ  3 נחשולי חיוביי ו 3, לכל הפחות, ייושמו, ACבבדיקה על קווי הספקה של רשת חשמל 

לכל , שלושה נחשולי חיוביי ושלושה נחשולי שליליי. 270 ° ו °90 , °0 יות של בזוו, ACמסונכר ע מתח הספקה 

  .ייושמו על קווי הספקת חשמל מטיפוס אחר כלשהו, הפחות

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד

דקה אחת מש הבדיקה לא יהיה קט מ. בבדיקה ייושמו ה הקוטביות החיובית וה הקוטביות השלילית של הנחשולי

רשת ההזרקה המיושמת על רשת הספקת החשמל תכלול מסנני חוסמי כדי למנוע את . עבור כל תנופה וכל קוטביות

  .פיזור אנרגיית הנחשולי ברשת החשמל

 2רמה   :חומרת הבדיקה

ְרָקה( קילו וולט 1 ו) קו לקו( קילו וולט 0.5:  קווי הספקת חשמל  ):ער שיא(תנופה    )קו ל
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ההפרש בי הוריית המשקל המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא   :יי מרביי מותרישינו

הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב , לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ

  .בהתא

  ]15[  :אזכורי

  

B.3.4  פריקות אלקטרוסטטיות  

  .ישירות ולא ישירות, טרוסטטיות נקובותהבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק לפריקות אלק

, לפני תחילת הבדיקות. ייעשה שימוש בגנרטור המחולל פריקות אלקטרוסטטיות בעל ביצועי כמוגדר בתק המאוזכר

  .יכווננו ביצועי הגנרטור

  .ככל שהדבר ישי, הבדיקה כוללת את שיטת חדירת הצבע

  .אוויר כאשר לא נית לייש את שיטת הפריקה במגעייעשה שימוש בשיטת הפריקה ב, עבור פריקות ישירות

  .יצבו את הציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועי, קוד לעריכת בדיקה כלשהי

הבדיקה תיער ע . לכל הפחות,  שניות10רווח הזמ בי פריקות עוקבות יהיה . לכל הפחות,  פריקות10בבדיקה ייושמו 

  .עומס בדיקה קט אחד

תיער פריקה מלאה של הציוד הנבדק בי חשיפות של הציוד לפריקות , שאינו מצויד בהדק הארקהעבור ציוד נבדק 

  ].אלקטרוסטטיות[

  .פריקות באוויר ייושמו על משטחי לא מוליכי; פריקות במגע ייושמו על משטחי מוליכי

 פריקה במצב של. תהיה האלקטרודה במגע ע הציוד הנבדק, במצב של פריקה במגע  :יישו ישיר
  .מקרבי את האלקטרודה לציוד הנבדק והפריקה מתרחשת באמצעות ניצו, באוויר

הפריקות מיושמות למשטחי צימוד המותקני בקרבת הציוד , במצב של פריקה במגע  :יישו לא ישיר
  .הנבדק

  ])12[אזכור , IEC 61000-4-2ראו   (3רמה   :חומרת הבדיקה

   עבור פריקות במגע  קילו וולט  6 עד ולרבות DCמתח 
  .  עבור פריקות באוויר קילו וולט  8ועד ולרבות 

ההפרש בי הוריית המשקל המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא   :שינויי מרביי מותרי
הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב , לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ

  .בהתא

  ]12[  :אזכורי

  

B.3.5  חסינות בפני שדות אלקטרומגנטיים מוקרנים  

  .הבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק לשדות אלקטרומגנטיי נקובי

  ]13[אזכור , IEC 61000-4-3ראו    :ציוד הבדיקה

  ]13[אזכור , IEC 61000-4-3ראו    :מער הבדיקה

  ]13[אזכור , IEC 61000-4-3ראו    :נוהל הבדיקה

  .יצבו את הציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועי, קה כלשהיקוד לעריכת בדי

  .הציוד הנבדק ייחש לשדות אלקטרומגנטיי בעלי עוצמה ואופי כמוגדר על פי רמת החומרה של הבדיקה

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד בלבד
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   מגאהר2 000 מגאהר עד 80:          תחו התדרי  :חומרת הבדיקה

  :הערה

משו , ואשר, מוצא זמינות אחרות/ר מכשירי שאי בה פתחות רשת או פתחות מבואעבו
הגבול התחתו של בדיקת , B.3.6לא נית לבדוק אות בבדיקה בהתא לסעי משנה , כ

  . מגאהר26החסינות בפני קרינה הוא 

   וולט למטר10::           עוצמת השדה

   קילוהר1גל סינוסואידי ,  AM 80%::                        אפנו

ההפרש בי הוריית המשקל המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא   :שינויי מרביי מותרי
הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב , לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ

  .בהתא

  ]13[  :אזכורי

  

B.3.6  חסינות בפני שדות מולכים בתדר רדיו  

  .הבדיקה כוללת חשיפה של הציוד הנבדק להפרעות שמחוללי שדות מולכי בתדר רדיו

  ]16[אזכור , IEC 61000-4-6ראו    :ציוד הבדיקה

  ]16[אזכור , IEC 61000-4-6ראו    :מער הבדיקה

  ]16[אזכור , IEC 61000-4-6ראו    :נוהל הבדיקה

  

  .בתנאי סביבתיי קבועייצבו את הציוד הנבדק , קוד לעריכת בדיקה כלשהי

  .הציוד הנבדק ייחש להפרעות מולכות בעלות עוצמה ואופי כמוגדר על פי רמת החומרה של הבדיקה

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד בלבד

   מגאהר80 מגאהר עד 0.15:                         תחו התדרי  :חומרת הבדיקה

  )emf)  (כוח אלקטרומוטורי( וולט 10   ):      או50(תנופת תדר רדיו 

   קילוהר1גל סינוסואידי ,  AM 80%::                        אפנו

ההפרש בי הוריית המשקל המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא   :שינויי מרביי מותרי

ותית ויגיב הציוד הנבדק יגלה תקלה משמע, לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ

  .בהתא

  ]16[  :אזכורי

B.3.7   דרישות מיוחדות לתאימות אלקטרוגנטית)EMC (עבור מכשירים המופעלים ממקור כוח המותקן ברכב כביש  

B.3.7.1   וולט 24וולט או  12הולכה חשמלית חולפת לאורך קווי הספקה של סוללות חיצוניות של  

  . מולכות חולפות לאור קווי הספקההבדיקה כוללת חשיפה של ציוד הבדיקה להפרעות

  ]21[אזכור , )ISO 7637-2 (2004ראו    :ציוד הבדיקה

  ]21[אזכור , )ISO 7637-2 (2004ראו    :מער הבדיקה

  ]21[אזכור , )ISO 7637-2 (2004ראו    :נוהל הבדיקה

  ]21[אזכור , )ISO 7637-2 (2004  :תק ישי
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  .ציוד הנבדק בתנאי סביבתיי קבועייצבו את ה, קוד לעריכת בדיקה כלשהי

  .הציוד הנבדק ייחש להפרעות מולכות בעלות עוצמה ואופי כמוגדר על פי רמת החומרה של הבדיקה

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד בלבד

 2a+2b,   3a+3b,  4דופקי בדיקה     :דופקי הבדיקה

בתנאי , "שינויי מרביי מותרי"ותרת לאמת התאמה להוראות המובאות תחת הכ  :מטרת הבדיקה
  :המפורטי להל

זרמי מעבר שמקור בהפסקה פתאומית של הזר בהתק המחובר במקביל  
ת , להתק הנבדק ָרא ְ דופק (של רתמת התיול ) inductance(הנגרמת עקב הַה

  ;)2aבדיקה  

ת הפועלי כגנרטורי לאחר ניתוק באמצעו DCזרמי מעבר שמקור במנועי  
  ;)2bדופק בדיקה  (מתג ההצתה 

דופקי (המתרחשי כתוצאה מתהליכי המיתוג , זרמי מעבר על קווי ההספקה 
  ;)3b ו  3aבדיקה 

נפילות מתח הנגרמות עקב עירור מעגלי מנוע המתנע של מנועי שרפה פנימית  
  ).4דופק בדיקה (

  :21אזכור , )ISO 7637-2 (2004   כנקוב בIVרמה   :חומרת הבדיקה

  מתח מולך  דופק בדיקה  מתח סוללה  

  2a  50 + וולט  

  2b  10 + וולט  

  3a  150 וולט   

  3b  100 + וולט  

  

   וולט12

   וולט 7  4

  2a  50 + וולט  

  2b  20 + וולט  

  3a  200 וולט   

  3b  200 + וולט  

  

   וולט24

   וולט 16  4

תקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא ההפרש בי הוריית המשקל המ  :שינויי מרביי מותרי
הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב , לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ

  .בהתא

  ]21[  :אזכורי

  

B.3.7.2  חשמלית חולפת על ידי צימוד קיבולי והשראי דרך קווים שאינם קווי הספקהתמסורת   

  .לאור קווי שאינ קווי הספקה] חולפות[ להפרעות מולכות הבדיקה כוללת חשיפה של ציוד הבדיקה

  ]22[אזכור , ISO 7637-3ראו    :ציוד הבדיקה

  ]22[אזכור , ISO 7637-3ראו    :מער הבדיקה

  ]22[אזכור , ISO 7637-3ראו    :נוהל הבדיקה

  ]22[אזכור , ISO 7637-3  :תק ישי

  

  .נבדק בתנאי סביבתיי קבועייצבו את הציוד ה, קוד לעריכת בדיקה כלשהי
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  .הציוד הנבדק ייחש להפרעות מולכות בעלות עוצמה ואופי כמוגדר על פי רמת החומרה של הבדיקה

  .הבדיקה תיער ע עומס בדיקה קט אחד בלבד

  ]22[אזכור , ISO 7637-3 בהתא ל  :כדחומרת הבדיקה

 b ו  aדופקי בדיקה    :דופקי הבדיקה
בתנאי  , "שינויי מרביי מותרי"אמת התאמה להוראות המובאות תחת הכותרת ל  :מטרת הבדיקה

המתרחשי כתוצאה מתהליכי המיתוג , של זרמי מעבר על קווי שאינ קווי הספקה
  )b ו  aדופקי בדיקה (

  ]22[אזכור , ISO 7637-3   בהתא לIVרמה   :חומרת הבדיקה

  מתח מול  דופק הבדיקה  מתח סוללה  

  a  60 וולט   

  
  וולט + b  40  וולט 12

  a  80 וולט   

  
  וולט + b  80   וולט24

  :שינויי מרביי מותרי
ההפרש בי הוריית המשקל המתקבלת עקב ההפרעה לבי ההוריה המתקבלת ללא 

הציוד הנבדק יגלה תקלה משמעותית ויגיב , לחלופי,   אוe ההפרעה לא יהיה גדול מ
  .בהתא

  ]22[  :אזכורי

  

B.4   בדיקת יציבות הטווח  

  .Iסעי זה אינו ישי למכשירי בדרגת דיוק   :הערה

הבדיקה כוללת צפייה בשינויי בשגיאה של הציוד הנבדק בתנאי אופפי קבועי   :נוהל הבדיקה בקצרה

ברווחי זמ , )תנאי קבועי במידה סבירה בסביבת מעבדה רגילה(במידה מספקת 

במהל בדיקות אלה , הציוד הנבדק בבדיקות ביצועי בדיקת    לפנישוני  

יופעל ההתק , עבור מכשירי הכוללי התק אוטומטי לכוונו טווח. ולאחריה

במטרה להוכיח את יציבותו ואת תפקודו , לפני כל אחת מהמדידות, במהל בדיקה זו

  .התקי בשימוש המיועד עבורו

את בדיקת חו ,  וככל שהדבר ישיבדיקות הביצועי יכללו את בדיקת הטמפרטורה

נית לבצע בדיקות . כלשהי) endurance test(בדיקות אלה לא יכללו בדיקת קיימות ; לח

  .B ו Aביצועי אחרות המפורטות בנספחי 

ינותק הציוד הנבדק פעמיי ממתח ההספקה של רשת החשמל , במהל הבדיקה

שעות  8למש , הספקת החשמלאו מהתק ) לרבות המתח המסופק באמצעות סוללות(

, נית להגדיל את מספר הניתוקי א כ נקבע על ידי היצר או. לפחות בכל פע

על פי שיקול הדעת של הרשות , כלשהי כאמור) specification(בהיעדר דרישה 

  .המאשרת

  .בעת עריכת בדיקה זו יובאו בחשבו הוראות ההפעלה המסופקות על ידי היצר

צבהציוד הנבדק ְי בתנאי אופפי קבועי , לאחר הפעלתו באמצעות מתג ההפעלה, י

לאחר ביצוע , לכל הפחות, שעות 16  למש חמש שעות לפחות ו, במידה מספקת

  .בדיקות הטמפרטורה והחו הלח

                                                           
  .חומרת הבדיקה מתוארת בפירוט להל; כנראה, שורה זו מובאת כא בטעות  כד
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  מש הזמ הקצר  ימי או פרק הזמ הנחו כדי לערו את בדיקות הביצועי  28  :מש הבדיקה

  .מבי השניי

כאשר המדידות נערכות ברווחי זמ שווי פחות או יותר ,  ימי10 בי חצי יו ל  :הזמ בי בדיקות

  .במהל הבדיקה כולה

לכל אור בדיקה זו ייעשה שימוש באות . Max,  לקיבולת המקסימלית, בקירוב, שווה  :עומס הבדיקה

  .משקולות בדיקה

  .לכל הפחות, 8  :מספר המדידות

  .יצבו את כל הגורמי בתנאי אופפי יציבי במידה מספקת  :המהל הבדיק

  .כווננו את הציוד הנבדק קרוב לאפס ככל שהדבר נית לביצוע

וההתק האוטומטי המובנה , ההתק האוטומטי לעקיבת האפס יועבר למצב לא פעיל

  .לכוונו הטווח יועבר למצב פעיל

  .הבדיקה וקבעו את השגיאה) י(הפעילו את עומס

, זו אחר זו, חזרו על פעולות האיפוס וההעמסה ארבע פעמי ברצ, דידה הראשונהבמ

בצעו פעולות אלה פע , במדידה שלאחריה. כדי לקבוע את הער הממוצע של השגיאה

אלא א התוצאה חורגת מהסבולת הנקובה או א התחו של חמש , אחת בלבד

  .e 0.1 יאות של המדידה הראשונה גדול מהקר

  :וני אלהרשמו נת

  ;תארי וזמ)  א

  ;טמפרטורה)  ב

  ;לח ברומטרי)  ג

  ;לחות יחסית)  ד

  ;עומס הבדיקה)  ה

  ;ההוריה)  ו

  ;שגיאות)  ז

  ;שינויי באתר הבדיקה)  ח

וישמו את כל התיקוני הנדרשי עקב השינויי המתרחשי בי המדידות השונות 

  .דיקהבלח ובגורמי השפעה אחרי עקב עומס הב, בטמפרטורה

  .אפשרו התאוששות מלאה של הציוד הנבדק קוד לביצוע בדיקות אחרות כלשה

השינוי בשגיאות ההוריה לא יהיה גדול ממחצית ער השנתות למטרת אימות או   :שינויי מרביי מותרי

ממחצית הער המוחלט של השגיאה המרבית המותרת בעת אימות ראשו עבור עומס 

  . המדידותn   במדידה כלשהי מבי מבי השניי    הער הגדול הבדיקה  

כאשר ההפרשי בי התוצאות מורי על מגמה של יותר ממחצית השינוי המותר 

יש להמשי בבדיקה עד לייצוב המגמה או עד להיפו המגמה או עד , הנקוב לעיל

  .שהשגיאה תהיה גדולה מהשינוי המרבי המותר
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 Cנספח 
  )דקים בנפרדמנדטורי עבור מודולים הנב(

  בדיקה והתעדה של התקני תצוגה והתקני עיבוד נתונים אנלוגיים כמודולים של מכשירי שקילה לא אוטומטיים

C.1  דרישות ישימות  

  .להל כולל התקני כלשה לעיבוד נתוני אנלוגיי) ”indicator“" (התק תצוגה"השימוש במונח 

  . מקוימות3.10.4ישות המובאות בסעי משנה בדיקה של משפחות של התקני תצוגה אפשרית א הדר

  :הדרישות שלהל חלות על התקני תצוגה

  דרגות דיוק  3.1.1

  ער שנתות למטרת אימות  3.1.2

  מיו של מכשירי   3.2

  דרישות נוספות עבור מכשירי בעלי כמה סקלות   3.3

  התקני עזר לתצוגה   3.4

  שגיאות מרביות מותרות   3.5

  טמפרטורה  3.9.2

  הספקת חשמל  3.9.3

  בדיקות ובחינות להערכת דג  3.10

  דרישות מבנה כלליות   4.1

  התאמה  4.1.1

  אבטחה  4.1.2

  הצגת תוצאות השקילה   4.2

  התקני תצוגה אנלוגיי   4.3

  התקני תצוגה ספרתיי   4.4

  התקני איפוס ועקיבת האפס   4.5

  )טרה(התקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה    4.6

  )טרה(התקני מכוונני מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה    4.7

  )ניתני להסרה או קבועי(התקני עזר לאימות    4.9

  בחירה של תחומי שקילה במכשירי בעלי כמה תחומי  4.10

  וג התקני שוני להעברת העומס/בי קולטי עומס שוני או) או למעבר(התקני לבחירה   4.11

   שוני למדידת העומסוהתקני    

רי של   4.12 ָרט ָ ְמ   "פלוס ומינוס"ק

  מכשירי המיועדי לשמש למכירה ישירה לציבור  4.13

  דרישות נוספות עבור מכשירי לחישוב מחיר המיועדי לשמש למכירה ישירה לציבור  4.14

  מכשירי להפקת תווית מחיר  4.16

  דרישות כלליות   5.1

  ת משמעותיותפעולה בתגובה לתקלו   5.2

  דרישות פונקציונליות   5.3

  בדיקות ביצועי ויציבות הטווח   5.4

   דרישות נוספות עבור התקני אלקטרוניי מבוקרי תוכנה   5.5

  יש להקפיד על הקטגוריה המתאימה ועל ביצוע הבדיקות הנדרשות בהתא , כאשר מדובר במחשבי אישיי, באופ מיוחד  :הערה

  .11לטבלה     
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C.1.1  גת דיוקדר  

התק תצוגה בדרגת . התק התצוגה יהיה בדרגת דיוק זהה לזו של מכשיר השקילה שההתק מיועד לשמש במשולב עמו

  .IIII כאשר מובאות בחשבו הדרישות עבור דרגת דיוק IIII יכול לשמש ג ע מכשיר שקילה בדרגת דיוק IIIדיוק 

C.1.2  מספר ערכי השנתות למטרת אימות  

היה בעל מספר ערכי שנתות למטרת אימות זהה לזה או גדול מזה של מכשיר השקילה שההתק מיועד התק התצוגה י

  .לשמש במשולב עמו

C.1.3  תחום הטמפרטורות  

  .התק התצוגה יהיה בעל תחו טמפרטורות זהה לזה או גדול מזה של מכשיר השקילה שההתק מיועד לשמש במשולב עמו

C.1.4  תחום אות המבוא  

לא יחרוג מתחו אות המבוא שהתק ] להתק התצוגה[המוצא האנלוגי של תא או תאי העומס המחוברי תחו אות 

  .התצוגה מיועד לפעול בו

C.1.5  אות מבוא מינימלי לכל ערך שנתות למטרת אימות  

המוצא שהתק התצוגה מיועד לפעול בו לא יהיה גדול מאות ) μV(מלי לכל ער שנתות למטרת אימות אות המבוא המיני

  .המחולק במספר ערכי השנתות של מכשיר השקילה, ]להתק התצוגה[האנלוגי של תא או תאי העומס המחוברי 

C.1.6  תחום העכבה של תאי העומס  

של תא או תאי העומס המחוברי להתק התצוגה לא תחרוג מהתחו הנקוב עבור ) resulting impedance(העכבה השקולה 

  .התק התצוגה

C.1.7  מרבי של הכבלאורך   

 junction(העומס או כאשר כמה תאי עומס מחוברי באמצעות תיבת ִמְצָמת ) י(כאשר יש צור להארי את הכבל של תא

box (ייעשה שימוש א ורק בהתקני תצוגה שמיושמת בה טכנולוגיה של כבלי בעלי שישה תילי , נפרדת של תאי עומס  

)six-wire technology( ,ק ע חישת ַרַח)המחבר בי תא ) הנוס(אור הכבל , יחד ע זאת). העומס) י(של מתח העירור של תא

העומס או תיבת המצמת של תאי עומס לבי התק התצוגה לא יהיה גדול מהאור המרבי של הכבל הנקוב עבור התק 

 לבטא את אור הכבל ג נית, האור המרבי של הכבל תלוי בחומר התיל ובחת הרוחב של תיל יחיד ולפיכ.   התצוגה

  .הנתונה ביחידות של עכבה, במונחי של ההתנגדות המרבית של התיל

C.2  עקרונות בדיקה כלליים  

א בשני המקרי ג יחד יש לקיי את דרישות סעי משנה , נית לבצע כמה מהבדיקות ע תא עומס או ע מדמה

A.4.1.7 .ע תא עומס או ע משטח שקילה המצויד בתא עומס את הבדיקות עבור הפרעות יש לבצע, יחד ע זאת 

  .המייצגי את המקרה המציאותי ביותר

יש להקדיש תשומת . 3.10.4ההוראות המתוארות בסעי משנה , באופ עקרוני, עבור בדיקת משפחה של התקני תצוגה חלות  :הערה

  ככל שהדבר נוגע לתאימות אלקטרומגנטית ' צוגהלב מיוחדת להתנהגות השונה האפשרית של ַוְרַיאְנטי שוני של התקני ת    

    )EMC (ולתגובה בבדיקת הטמפרטורה.  

C.2.1  תנאי המקרה החמור ביותר  

בתנאי המייצגי את תחו היישומי , ככל שהדבר אפשרי, ייבדק התק התצוגה, במטרה להגביל את מספר הבדיקות

  .תנאי המקרה החמור ביותרמשמעות הדבר היא שמרבית הבדיקות יבוצעו ב. הרחב ביותר
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C.2.1.1  אות מבוא מינימלי לכל רווח שנתות למטרת אימות ,e 

הנקוב על , I, לכל רווח שנתות למטרת אימות) מתח מבוא מינימלי, בדר כלל(התק התצוגה ייבדק באות המבוא המינימלי 

את אות ) covering(רעש עצמותי המכסה (מניחי שמצב זה הוא המקרה החמור ביותר עבור בדיקות הביצועי . ידי היצר

, למשל, וכ) unfavorable ratio of signal(יחס אות לרעש בלתי רצוי (ועבור הבדיקות בתנאי הפרעות ) המוצא של תא העומס

  ).מתח ברמת תדר גבוה

C.2.1.2  עומס קבוע כולל מינימלי מּודמה  

אות מבוא נמו של התק התצוגה מייצג את .  ידי היצרהעומס הקבוע הכולל המודמה יהיה הער המינימלי הנקוב על

תהתחו הרחב ביותר של בעיות בהתייחס ל ִר ) zero drift(האפשרות של טרידת אפס .  ולתכונות משמעותיות אחרותִליֵנ

שריות יש להביא בחשבו בעיות אפ, יחד ע זאת. גדולה יותר עקב עומס קבוע כולל גדול יותר נחשבת בעייתית פחות

  ). של מגבר המבוארוויהכגו מצב (בהתייחס לער המקסימלי של העומס הקבוע הכולל 

C.2.2  של תא העומס, גבוהה או נמוכה, בדיקות בתנאי עכבה מודמית  

בער הגבוה ביותר האפשרי של , וזאת, ולא ע מדמה, יבוצעו ע תא עומס) 5.4.3ראו סעי משנה (הבדיקות עבור הפרעות 

. על תא או תאי עומס המיועדי לחיבור כנקוב על ידי היצר, ) מהער המרבי הנקוב של העכבה1 / 3, כל הפחותל(העכבה 

יש להניח את תא או תאי העומס בתחו האזור האחיד , "החסינות בפני שדות אלקטרומגנטיי מוקרני"עבור בדיקת 

ל, ])13[אזכור , IEC 61000-4-3לאומית לאלקטרוטכניקה   ראו התק של הנציבות הבי(  anechoic(ֵהד בתו תא 

chamber .(ולא התק היקפי , תא העומס נחשב חלק חיוני של מכשיר השקילה, צימוד הכבל של תא העומס לא יבוטל שכ

 המציג מער בדיקה עבור, ]13[אזכור , IEC 61000-4-3לאומית לאלקטרוטכניקה    בתק של הנציבות הבי6ראו ג ציור (

  ). נבדק מודולריציוד

תא , יחד ע זאת. ניתנות לביצוע ה ע תא עומס וה ע ַמְדֶמה) 5.4.3ראו סעי משנה (הבדיקות עבור גורמי השפעה 

 climate(המדמה נמצא מחו לתא האכשור , דהיינו(העומס או המדמה לא ייחשפו לגור ההשפעה במהל הבדיקות 

chamber .((פעה יבוצעו בעכבה הנמוכה ביותר של תא או תאי העומס המיועדי לחיבור כנקוב על הבדיקות עבור גורמי הש

  .ידי מגיש הבקשה

ואת אלה שיש לבצע ע הער הגבוה ) low) (ער נמו( מציינת את הבדיקות שיש לבצע בעכבה הנמוכה ביותר 12טבלה 

  ).high) (ער גבוה(ביותר האפשרי של העכבה 
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 12טבלה 

  ההתקן הנידון/ הנושא R 76-1-סעיף ב
של [השבר 
 pi ,]השגיאה

  μV/e  עכבה

A.4.4 ער נמו  0.8 .. 0.3  הביצועי בבדיקת השקילה  min 

A.4.5 מכשירי בעלי יותר מהתק תצוגה אחד      
 min  ער נמו 1     אנלוגיי
 min  ער נמו 0     ספרתיי

A.4.6.1 ער נמו   )טרה( המכל או האריזה ע קביעה וקיזוז של משקל, דיוק השקילה  min 

A.4.10 ער נמו   נשנות  min/max** 

A.5.2 ער נמו 0.8 .. 0.3  בדיקת זמ חימו  min/max** 

A.5.3.1  השפעה על ההגברה (טמפרטורה)amplification((  0.3 .. 0.8 ער נמו  min/max** 

A.5.3.2  ער נמו 0.8 .. 0.3  )השפעה על ההוריה בעומס אפס(טמפרטורה  min 

A.5.4 ער נמו 1  שינויי מתח  min 

      השפעות אחרות 3.9.5

B.2.2 ער נמו 0.8 .. 0.3  מצב יציב, חו לח  min/max** 

B.3.1  נפילות מתח והפסקות קצרות בהספקת החשמל ברשת חשמלAC 1  ער גבוה* min 

B.3.2 ער גבוה  1  פרצי מתח* min 

B.3.3  ער גבוה  1  )ישיא (נחשולי* min 

B.3.4 ער גבוה  1  פריקות אלקטרוסטטיות* min 

B.3.5 ער גבוה  1  חסינות בפני שדות אלקטרומגנטיי מוקרני* min 

B.3.6 ער גבוה  1  חסינות בפני שדות מולכי בתדר רדיו* min 

B.3.7  דרישות מיוחדות לתאימות אלקטרומגנטית)EMC ( עבור מכשירי
 min *ער גבוה  1  י באמצעות מקור הספקה המותק ברכב כבישהמופעל

B.4 נמו ער 1  יציבות הטווח  min 

  .יש לבצע את הבדיקה ע תא עומס  *

 C.3.1.1.ראו סעי משנה    **

  .שהיא העכבה המחוברת ביו קווי העירור, העכבה של תא העומס הנידו בנספח זה היא עכבת המבוא של תא העומס

C.2.3  ד היקפיציו  

ציוד היקפי יסופק על ידי מגיש הבקשה כדי לאפשר הוכחה של התפקוד התקי של המערכת או מערכת המשנה ושל 

  .השמירה על שלמות של תוצאות הבדיקה

א לא כל , יחד ע זאת. נית להשאיר את הציוד ההיקפי מחובר לכל המנשקי השוני, בעת ביצוע בדיקות עבור הפרעות

כאשר יש להניח את הציוד , במיוחד( האופציונלי זמי או א לא נית להניח ציוד זה במלואו באתר הבדיקה הציוד ההיקפי

טיפוסי . יש לחבר כבלי למנשקי, לכל הפחות, אזי, )הנבדק באזור האחיד במהל בדיקות החסינות בפני שדות מוקרני

בדיקות ע כבלי ',  מ3  נקובי אורבי כבלי של יותר מא. הכבלי ואורכ יהיו כנקוב במדרי המאושר על ידי היצר

  .נחשבות מספיקות'  מ3באור 
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C.2.4  בדיקות כוונון וביצועים  

החל , שוני) מודמי(חמישה עומסי , לכל הפחות, בדיקות שקילה יבוצעו ע. יבוצע כמתואר על ידי היצר) הכיול(הכוונו 

כאשר מתח המבוא לכל ער שנתות למטרת אימות הוא , e,   למטרת אימותבאפס וכלה במספר המרבי של ערכי השנתות

יכול , e,  מתח המבוא לכל ער שנתות למטרת אימות, עבור התקני תצוגה בעלי רגישות גבוהה(מתח המבוא המינימלי 

 changeover(י מומל לבחור נקודות הקרובות לנקודות השינו). C.2.1.1ראו סעי משנה  ; להיות מתח המבוא המקסימלי

points (של גבולות השגיאה.  

C.2.5  התקן תצוגה בעל ערך שנתות הקטן מ -  e 

במצב של ,   x pi x e 1/5  שאינו גדול מ(א התק התצוגה מצויד בהתק להצגת ער המשקל בעל ער שנתות קט יותר 

בדוק אותו במצב שירות כאשר נתוני נית ג ל. נית להשתמש בהתק זה כדי לקבוע את השגיאה, )רזולוציה גבוהה

] או מצבי[א נעשה שימוש באחד מהתקני . של הממיר האנלוגי לספרתי) counts) (הערכי הנמני" (הערכי הגולמיי"

  .יש לציי זאת בדוח הבדיקה, אלה

א מצב של . מתאי לקביעת שגיאות המדידה] מצב של רזולוציה גבוהה[יש לאמת שמצב תצוגה זה , קוד לבדיקות

במשקולות ובמשקולות קטנות נוספות כדי לקבוע את , ייעשה שימוש בתא עומס, רזולוציה גבוהה אינו עומד בדרישה זו

  ).A.4.4.4ראו סעי משנה   (x pi x e 1/5  שינוי ע אי ודאות טובה יותר מנקודות ה

C.2.6  מדמה תא העומס  

 ACמתח עירור (כויל בהתאמה למתח העירור של התק התצוגה המדמה י. המדמה יהיה מתאי עבור התק התצוגה

  ).ACמשמעו ג מתח כיול 

C.2.7   שבריpi 

א כי , מהשגיאה המרבית המותרת עבור המכשיר בשלמותו  pi = 0.5הוא ] של השגיאה) [standard fraction(השבר התקני 

  .0.8עד  0.3ער זה יכול לנוע בתחו 

ראו הטבלה   (piאשר ישמש כבסיס לבדיקות שמוקצה עבור תחו של שברי , pi,  ]שגיאהשל ה[היצר יציי את השבר 

  ).C.2.2בסעי משנה  

נשנות בלתי מספקת היא בעיה טיפוסית של . בהתייחס לבדיקות הנשנות,  pi,  ]של השגיאה[לא נית ער כלשהו של השבר 

. למשל,  ומבני מכניי אחרי העלולי לגרו חיכו מסויסכיני וכפות שקילה, מכשירי מכניי בעלי מערכות מנופי

במקרי הנדירי שהתק התצוגה גור נשנות בלתי . נית לצפות שהתק התצוגה לא יגרו נשנות בלתי מספקת, בדר כלל

ש להקדיש י, יחד ע זאת; R 76-1לאומית   אי זו נשנות בלתי מספקת במוב שביטוי זה משמש בו בהמלצה הבי, מספקת

  .תשומת לב מיוחדת לסיבות ולתוצאות של נשנות בלתי מספקת כזו

  

C.3  בדיקות  

 R 76-2לאומית   ורשימת התיוג המובאי בהמלצה הבי) C.1ראו סעי  (החלקי הרלוונטיי של פורמט דוח הבדיקה 

ה  R 76-1לאומית   מלצה הבי של רשימת התיוג המובאת בההלא רלוונטייהחלקי . ישמשו לדיווח עבור התק תצוגה

  :המובאות בסעיפי אלה R 76-1אלה המאזכרי את דרישות 

7.1.5.1 
3.9.1.1 
4.17.1 
4.17.2 
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4.13.10 
F.1 

F.2.4 
F.2.5 
F.2.6 

C.3.1  בדיקות טמפרטורה וביצועים  

  :השפעת הטמפרטורה על ההגברה נבדקת בהתא לנוהל שלהל, בעיקרו

  .' צ20 °ש בטמפרטורה של בצעו את נוהל הכוונו הנדר 

  .שנו את הטמפרטורה ואמתו שנקודות המדידה אינ חורגות מגבולות השגיאה לאחר תיקו עבור תזוזת האפס 

יחד ע . נוהל זה יבוצע בער הגבוה ביותר של ההגברה ובער הנמו ביותר של העכבה שהתק התצוגה נית לכוונו אליה

תה לבצע את המדידה בדיוק המספיק כדי להבטיח שאיתנאי אלה יבטיחו שנית יהי, זאת ִר  כלשהי המתגלה ִליֵנ

  .בעקומת השגיאה אינה נגרמת על ידי ציוד הבדיקה שנעשה שימוש בו

יש לבצע את הנוהל , )כאשר נעשה שימוש בהתקני תצוגה בעלי רגישות גבוהה, למשל(במקרה שלא נית להשיג דיוק זה 

תו כדי שימוש בחמש , את המדידה הראשונה יש לבצע בער ההגברה הנמו ביותר). C.2.1.1נה  סעי מש(האמור פעמיי 

  תו כדי שימוש בשתי נקודות מדידה  , המדידה השנייה מבוצעת בער ההגברה הגבוה ביותר. לכל הפחות, נקודות מדידה

וי בהגברה עקב הטמפרטורה נחשב קביל השינ. בקצה הגבוה של התחו, בקצה הנמו של תחו המדידה והאחרת, האחת

נמצא , המסורטט בי שתי הנקודות ומתוק לקיזוז תזוזת האפס, א קו בעל צורה זהה לזו שהתקבלה במדידה הראשונה

  ).מעטפת השגיאה(בתחו גבולות השגיאה הרלוונטית 

המבוטאת באמצעות , השפעת הטמפרטורה על ההוריה בעומס אפס היא ההשפעה של השתנות הטמפרטורה על האפס

טרידת האפס מחושבת בעזרת קו ישר המסורטט דר ערכי ההוריה ). μV(ביחידות של מיקרו וולט , שינויי באות המבוא

  .pi x e/ 5 K  רידת האפס אמורה להיות קטנה מט. המתקבלי בשתי טמפרטורות סמוכות

C.3.1.1  בדיקות בערכי הגברה גבוהים ונמוכים  

עלול ,  או שווה לער זה μV/e 1  קט מ, דהיינו, ת נמו ביותרנימלי לכל ער שנתות למטרת אימוא מתח המבוא המי

תלהתעורר קושי במציאת מדמה או תא עומס מתאי לקביעת ה ִר עבור התק תצוגה בעל מתח מבוא מינימלי , א. ִליֵנ

אזי השגיאה המרבית המותרת , 0.5הוא ,  pi, ]שגיאהשל ה[ער השבר  , μV/e 1  לכל ער שנתות למטרת אימות השווה ל

כל ל,  או  μV/e 0.05  המדמה לא תגרו אפקט הגדול משגיאת.  μV/e 0.25 ± היא  e 500 עבור עומסי מודמי הקטני מ

  . או טובה יותר μV/e 0.05 הנשנות תהיה שווה ל, הפחות

  :יש להביא בחשבו את האמור להל, בכל מקרה

תִליֵנה  )א התק תצוגה טיפוסי ע מתח : לדוגמה. המבוא כולו] מתח[ של התק התצוגה נבדקת על פני תחו ִר

א התק התצוגה מיועד לפעולה ע . .mV 24א העומס הוא בעל תחו מדידה של   וולט לעירור ת12הספקה של 

תהנית לבדוק את , e 6000ער שנתות של   ִר  מלי לכל ער שנתות למטרת אימותיע  מתח מבוא מינ ִליֵנ

   24 mV/6000 e = 4 μV/e  

ה במהל הבדיקה בטמפרטורה סטטית וה , תימדד השפעת הטמפרטורה על ההגברה, זהה] בדיקה[בהינת מער   )ב

  .מצב יציב, במהל בדיקת חו לח

תח המבוא המינימלי לכל נער כינו של התק התצוגה ע העומס הקבוע הכולל המינימלי הנקוב וע מ, לאחר מכ  )ג

 25% משמעות הדבר היא שנעשה שימוש ב,  μV/e 1 א נניח שער זה שווה ל. e,  ער שנתות למטרת אימות

  .המבוא] מתח[בלבד מתחו 
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ההוריה בכל אחד ממתחי . m V 6    ולm V 0 ל, בקירוב, הייבדק התק התצוגה ע מתח מבוא השוו, בשלב זה  )ד

רשי שבי ההוריה במתח ההפ. ' צ20 ° ו'  צ5 °',  צ 10 °',  צ40 °',  צ20 °פרטורות של מבוא אלה נרשמת בטמ

לבי ההוריות '  צ20 °בטמפרטורה של )  m V 0ע תיקו עבור ההוריה במתח מבוא של  (m V 6מבוא של  

ס באמצעות מחברי את הנקודות המתקבלות לנקודת האפ. המתוקנות בטמפרטורת האחרות מסורטטי על גר

ת יהיו בתחו מעטפת העקומות המסורטטו).  בו) עקומות בעלות צורה זהה לזו של העקומות שהתקבלו בצעדי א

  .e 000 6השגיאה עבור 

טרה למצוא הא השפעה זו במ, במהל בדיקה זו נית למדוד ג את השפעת הטמפרטורה על ההוריה בעומס אפס  )ה

  .pi x e/5 K קטנה מ

   3.9.2.2, 3.9.2.1הוא עומד ג בדרישות סעיפי משנה ,  עומד בדרישות המפורטות לעילא התק התצוגה  )ו

  .מצב יציב, בדרישות עבור הבדיקה בטמפרטורה סטטית ובדיקת חו לח,  וכ3.9.2.3 ו

C.3.2   טרה(קביעה וקיזוז של משקל המכל או האריזה) (Tare(  

תעל ביצועי השקילה תלויה באופ בלעדי ב) רהט(השפעת הקביעה והקיזוז של משקל המכל או האריזה  ִר  של עקומת ִליֵנ

תה. השגיאה ִר תא עקומת השגיאה מראה אי. תיקבע בעת עריכת בדיקות הביצועי במצב שקילה רגילה ִליֵנ ִר  ִליֵנ

ות עבור ער משקל תוזז מעטפת השגיאה לאור העקומה במטרה לבדוק הא התק התצוגה עומד בדריש, משמעותית

  .של עקומת השגיאה) steepest part(המתאי לחלק התלול ביותר ) טרה(המכל או האריזה 

C.3.3   עם חיבור תא העומס באמצעות כבל בן שישה תילים בלבד(בדיקת פונקציית החישה(  

C.3.3.1  חלות  

  נעשה שימוש בכבלי בעלי ) strain gauge load cells(בהתקני תצוגה המיועדי לחיבור של תאי עומס מטיפוס מדי עיבור 

אי להארי את הכבל המיועד ,  תילי4כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיה של .  תילי לחיבור תא העומס6 תילי או 4

התקני תצוגה שמיושמת בה . לחיבור תא העומס ואי להשתמש בתיבת ִמְצָמת נפרדת של תאי עומס בעלת כבל נוס

המאפשר להתק התצוגה לקזז שינויי במתח ) sense input( תילי ה בעלי מבוא חישה 6 בעלי טכנולוגיה של כבלי

המתרחשי בהשפעת , העירור של תאי העומס הנגרמי עקב הארכת כבלי או עקב שינויי בהתנגדות הכבלי

 במתח העירור של תאי עומס קיזוז השינויי, בניגוד לעיקרו התיאורטי של פונקציית החישה, יחד ע זאת. הטמפרטורה

המשתנה עקב , לכ עשויה להיות השפעה על התנגדות הכבל. עקב התנגדות המבוא המוגבלת של מבוא החישה, זאת, מוגבל

  .והדבר עלול לגרו לתזוזה משמעותית של הטווח, שינויי בטמפרטורה

C.3.3.2  בדיקה  

  :דהיינו, פונקציית החישה תיבדק בתנאי המקרה החמור ביותר

  ;בער המרבי של מתח העירור של תא העומס 

  וכ; )נית להדמיה(ע המספר המרבי של תאי עומס הניתני לחיבור  

  ).נית להדמיה(ע כבל באור המרבי  

C.3.3.2.1  מספר מרבי מודמה של תאי עומס  

ָד ֵמַצד אומי  , נוס על קווי העירור) ohmic shunt resistor(המספר המרבי של תאי עומס נית להדמיה על ידי הנחת ַנ

  .בהתאמה, המחובר במקביל ע מדמה תא העומס או ע תא העומס
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C.3.3.2.2  אורך מרבי מודמה של הכבל  

. על כל ששת הקווי) variable ohmic resistors(האור המרבי של הכבל נית להדמיה על ידי הנחת נגדי אומיי משתני 

בתלות בחומר (בהתא לאור המרבי של הכבל ] ג[, מרבית של הכבל ובאופ זההנגדי יכווננו בהתא להתנגדות ה

נית להסתפק בהנחת , במרבית המקרי, יחד ע זאת). ובחת הרוחב, כגו נחושת או חומרי אחרי, המיועד לשימוש

רת בהשוואה לזו של מאחר שעכבת המבוא של מבוא האות גבוהה במידה ניכ, הנגדי על קווי העירור וקווי החישה בלבד

לאפס או קט במידה ניכרת בהשוואה לזר העובר בקווי העירור , בקירוב, זר מבוא האות שווה, לפיכ. מבוא החישה

  .שכ נפילת המתח זניחה, אי לצפות להשפעה משמעותית כלשהי, לאפס, בקירוב, בהינת זר מבוא השווה. והחישה

C.3.3.2.3  הכוונון מחדש של התקן התצוג  

  .התק התצוגה יכוונ מחדש לאחר כוונו הנגדי המשמשי להדמיית אור הכבל

C.3.3.2.4  קביעת השתנות הטווח  

עלול להתרחש שינוי , מניחי שבתנאי המקרה החמור ביותר. יימדד) המודמה(הטווח שבי עומס אפס לבי העומס המרבי 

  ,תודמה השתנות של התנגדות, פיכל. ורות של המכשירבהתנגדות עקב שינוי בטמפרטורה המתאי לכל תחו הטמפרט

ΔRTemp  ,ההשתנות הצפויה של . המתאימה להפרש שבי טמפרטורת הפעולה המקסימלית לטמפרטורת הפעולה המינימלית

  :ההתנגדות תיקבע בהתא לנוסחה שלהל

ΔRTemp = Rcable × α × (Tmax – Tmin)  

  :שבה

Rcable   =  המחושבת בהתא לנוסחה שלהל, דההתנגדות של תיל יחי:  

Rcable = (ρ × l) / A  

  :שבה

ρ   =   עבור נחושת, הלדוגמ(ההתנגדות הסגולית של החומר: ρcopper = 0.017 5 Ω mm2 / m (  

l  =   במטרי(אור הכבל(  

A  =   ר"בממ(חת רוחב של תיל יחיד(  

α  =  1פרטורה של חומר הכבל ביחידות של מקד הטמ/K)  עבור נחושת, גמהלדו :αcopper = 0.003 9 1/K(  

מאחר . ייקבע מחדש הטווח שבי עומס אפס לעומס המרבי, לאחר כוונו הנגדי האומיי המשתני לער החדש

ההשתנות של , IIIעבור מכשיר בדרגת דיוק , לדוגמה; ייבדקו שני הכיווני, שההשתנות יכולה להיות חיובית או שלילית

ה כאשר מעלי את הטמפרטורה ,  קלווי בשני הכיווני50 ודמה תתאי להשתנות של הטמפרטורה בהתנגדות הכבל המ

  ).'צ + 40 °עד '  צ– 10 °כאשר תחו הטמפרטורות הוא (וה כאשר מורידי אותה 

C.3.3.2.5  גבולות השתנות הטווח  

באו בחשבו התוצאות של בדיקות יו, במטרה לקבוע את גבולות השתנות הטווח עקב השפעת הטמפרטורה על הכבל

ההפרש שבי שגיאת הטווח המרבית של התק התצוגה עקב השפעת הטמפרטורה . הטמפרטורה הנערכות על התק התצוגה

אפקט זה , יחד ע זאת. לבי גבול השגיאה נית לייחוס לאפקט שיש לקיזוז המוגבל הנעשה על ידי התק החישה על הטווח

  . pi  תר משליש מהער המוחלט של מכפלת השגיאה המרבית המותרת ולא יגרו לשגיאה של יו

Δspan(ΔT) ≤ pi × mpe – Emax(ΔT)  

  Δspan(ΔT) ≤ 1/3 pi × mpeabs  :כאשר
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ג את האור , יש להקטי את ההתנגדות המרבית של הכבל ולפיכ, א התק התצוגה אינו יכול לעמוד בתנאי אלה

  .יש לבחור חת רוחב גדול יותר, לחלופי, המרבי של הכבל או

  ).אלומיניו, כגו נחושת, בתלות בחומר הכבל(ר "לממ' נית להגדיר את האור הספציפי של הכבל ביחידות של מ

 12ציור 

  

C.3.4  השפעות אחרות  

  .ולא בהתייחס למודולי המרכיבי אותו, השפעות ואילוצי אחרי יובאו בחשבו בהתייחס למכשיר בשלמותו

C.4   תעודותOIML 

C.4.1  כללי  

ִמתווה . היצר והתק התצוגה, )Issuing Authority(התעודה תכלול מידע ונתוני כלליי לגבי הרשות המנפיקה את התעודה 

ככל שהדבר , ])3[ראו אזכור  (Aנספח , OIML B 3לאומי  התעודה יתאי להוראות הכלליות בנידו המובאות בפרסו הבי

  .ישי

 Identification of the certified ("זיהוי המודול המותעד"חיוני שלהל המתייחס להתק התצוגה יובא תחת הכותרת המידע ה

module(:  

  ;דרגת דיוק, דג 

  ;pi,  ער השבר של השגיאה 

  ;תחו הטמפרטורות 

  ;המספר המרבי של ערכי השנתות למטרת אימות 

  ;מתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות 

  וכ; תחו המדידה 

  .העכבה המינימלית של תא העומס 
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C.4.2  פורמט דוח הבדיקה  

במידע זה נכללי .  יכלול מידע מפורט לגבי התק התצוגהR 76-2לאומית פורמט דוח הבדיקה בהתא להמלצה הבי

  וג המובאת בהמלצה רשימת התי, וכ] של התק התצוגה[המאפייני והתכונות , תיאור של הפונקציות, נתוני טכניי

  :המידע הרלוונטי מפורט להל. R 76-2לאומית הבי

 zzzzz  :מספר הדוח
  לא אוטומטי, התק התצוגה כמודול של מכשיר שקילה אלקטרומכני  :בחינת דגם של

  האד האחראי, כתובת, ש  :הרשות המנפיקה את התעודה

  כתובת, ש  :היצרן

  ..................  ......................  דגם המודול

 xxxxמהדורה  , R 76-1לאומית  ההמלצה הבי  :דרישות בדיקה
התקני היקפיי , תא עומס או מדמה של תא עומס מחובר , pi = 0.5,   המודול נבדק בנפרד  :סיכום הבחינה

כגו מידע הנוגע לבדיקות מסוימות שבוצעו על ידי היצר ונימוקי , מידע מיוחד, מחוברי
  תוצאות הבדיקה בקצרה, בלת תוצאות הבדיקות האלהלק

  חתימה, תארי, ש  :המעריך

    :תוכן העניינים

 R 76/xxxx-yy-zzzz'   מסOIMLדוח בדיקה זה נלווה לתעודת 
  

  :מידע כללי לגבי המודול  1

לומי מתאימי של התק בלוויית ציורי או תצ, וכדומה יובא בקצרה, התקעי והמחברי, המקלדת, הצג, תיאור של המעטפת

  .התצוגה

  :והתקנים של המודול] של המכשיר[התקנים , פונקציות  2

, מצבי הפעולה, תחומי השקילה, )טרה(ההתקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה , תיער רשימה של התקני האיפוס

  .5כאמור בסעי של מכשירי אלקטרוניי ) facilities(התקני , וכ) 4ראו סעי (וכדומה 

  :נתונים טכניים  3

 ונספח 3.10.2ראו סעי משנה (של מודולי בעת יישו הגישה המודולרית ) compatibility(במטרה לבדוק את ההתאמה לדרישות 

F( ,המוצגי ע היחידות המתאימות באופ המאפשר את , חלק זה כולל את נתוני התק התצוגה. נחוצה קבוצה מסוימת של נתוני

  . בקלותFדיקת ההתאמה לדרישות נספח ב

  נתונים מטרולוגיים בהתייחס למכשיר השקילה   3.1

  דרגת דיוק 

 n, המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות 

  )'צ ... °(תחו טמפרטורות הפעולה  

   pi,  ער השבר של השגיאה 

  נתונים חשמליים   3.2

  )DC או AC, וולט(מתח רשת הספקת החשמל  

  של הספקת החשמל)) הר(ר והתד(הצורה  

  )DC או AC, וולט(מתח העירור של תא העומס  

  )מילי וולט(מתח האות המינימלי עבור עומס קבוע כולל  

  )מילי וולט(מתח האות המקסימלי עבור עומס קבוע כולל  
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  )מיקרו וולט (e, מתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות 

  )ילי וולטמ(המתח המינימלי של תחו המדידה  

  )מילי וולט(המתח המקסימלי של תחו המדידה  

  )או(העכבה המינימלית של תא העומס  

  )או(העכבה המקסימלית של תא העומס  

  מערכת החישה   3.3

  קיימת או אינה קיימת

  כבל אותות   3.4

   זה מותר א ורק עבור מער(בהתאמה , כבל נוס המחבר בי התק התצוגה לבי תא העומס או תיבת המצמת של תאי העומס

  :יוגדר כמפורט להל, )דהיינו מערכת חישה, התקני תצוגה המשתמשי במערכת של שישה תילי   

  ;)וכדומה, אלומיניו, נחושת(חומר  

  ;)'מ(אור  

  או; )ר"ממ(חת רוחב  

  או; מוגדר) וכדומה, אלומיניו, נחושת(כאשר החומר  ) ר"לממ' מ) (specific length(אור סגולי  

  .התנגדות אומית מקסימלית של תיל יחיד 

  :מסמכים  4

  .רשימת מסמכי

  :מנשקים  5

  .טיפוסי המנשקי להתקני היקפיי ולהתקני אחרי ומספריה

  .R 76-1לאומית  של ההמלצה הבי5.3.6.1במוב המתואר בסעי משנה , כל המנשקי ה מנשקי מג

  :התקנים ניתנים לחיבור  6

, D/Aממירי : דוגמות. נית לחבר התקני היקפיי כלשה, עבור יישומי שאינ כפופי לאימות חובה. הוכדומ, צג, מדפסת

  .וכדומה, מחשבי אישיי  

  : וסימני בקרהסימנים תיאוריים  7

נוס על . ככל שהדבר ישי, 7.1.5  ו7.1.4 יתוארו בהתייחס לסעיפי משנה הסימני התיאורייהאמצעי המשמשי להשמת 

יסופק תיאור של המקומות המיועדי עבור . יש וודא שהמודול הנידו בפני עצמו נית לזיהוי בבירור, זיהוי המכשיר בשלמותו  

יתוארו האמצעי המשמשי להשמת , ככל שהדבר ישי.  ועבור השמת סימני הבקרההסימני התיאורייהלוחית הנושאת את   

  .ת ציורי או תצלומי מתאימיבלוויי, סימני חות ולאבטחת התק התצוגה  

  :ציוד הבדיקה  8

מדמה תא : דוגמות. מידע הנוגע לכיול ציוד הבדיקה, מידע הנוגע לציוד הבדיקה המשמש להערכת דג של המודול הנידו וכ

  .וכדומה, ציוד לבדיקות עבור הפרעות, שנאי, מדי מתח, )temperature chambers(תאי טמפרטורה , העומס  
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  :לגבי הבדיקותהערות   9

לא מצויני פרטי כלשה בחלקי המתייחסי למכשיר , R 76-2לאומית   ברשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי:  דוגמה

במהל הבדיקות עבור ").  התק התצוגה", ובאופ חלקי" סימני אימות וסימני חות", "סימני תיאוריי("השקילה בשלמותו   

  .....ומדפסת מטיפוס ....  מטיפוס היו מחוברי תא עומס, הפרעות  

  :תוצאות המדידות  10

  .76-2לאומית  טופסי דוח הבדיקה המובאי בהמלצה הבי

  :דרישות טכניות  11

  .76-2לאומית  רשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי
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 Dנספח 

  )מנדטורי עבור מודולים הנבדקים בנפרד(

  מסופים וצגים ספרתיים , בדיקה והתעדה של התקני עיבוד נתונים ספרתיים

  כמודולים של מכשירי שקילה לא אוטומטיים

  

D.1  דרישות ישימות  

D.1.1  מסופים וצגים ספרתיים, דרישות עבור התקנים לעיבוד נתונים ספרתיים  

  :ככל שהדבר ישי, הדרישות שלהל חלות על המודולי שלעיל

  דרישות נוספות עבור מכשירי בעלי כמה סקלות 3.3

  ספקת חשמלה 3.9.3

  גודלי השפעה ואילוצי אחרי 3.9.5

  בדיקות ובחינות להערכת דג 3.10

  דרישות מבנה כלליות 4.1

  )דרישות אלה אינ חלות על התקני לעיבוד נתוני ספרתיי(הצגת תוצאות השקילה   4.2

  )יידרישות אלה אינ חלות על התקני לעיבוד נתוני ספרת(התקני תצוגה ספרתיי   4.4

  התקני איפוס ועקיבת האפס 4.5

  )טרה(התקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  4.6

  )טרה(התקני מכוונני מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  4.7

  בחירה של תחומי שקילה במכשירי בעלי כמה תחומי 4.10

וג התקני שוני להעברת העומס והתקני /ס שוני אובי קולטי עומ) או למעבר(התקני לבחירה  4.11
  שוני למדידת העומס

  מכשירי המיועדי לשמש למכירה ישירה לציבור 4.13

  דרישות נוספות עבור מכשירי לחישוב מחיר המיועדי לשמש למכירה ישירה לציבור 4.14

  מכשירי להפקת תווית מחיר 4.16

  דרישות כלליות 5.1

  בתגובה לתקלות משמעותיותפעולה  5.2

  דרישות פונקציונליות 5.3

  בדיקות ביצועי ויציבות הטווח 5.4

  דרישות נוספות עבור התקני אלקטרוניי מבוקרי תוכנה 5.5

  מסמכי תיאוריי 8.2.1.2
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D.1.2  דרישות נוספות  

D.1.2.1  השבר של גבולות השגיאה  

השבר של , עבור מודולי אלה.  ספרתיי ה מודולי ספרתיי לחלוטימסופי וצגי, התקני לעיבוד נתוני ספרתיי

  .pi = 0.0 הוא  , שמודולי אלה אמורי לשמש במשולב עמו, השגיאה המרבית המותרת של המכשיר בשלמותו

D.1.2.2  דרגת דיוק  

נית להשתמש בה , ו כמש. מסופי וצגי ספרתיי ה מודולי ספרתיי לחלוטי, התקני לעיבוד נתוני ספרתיי

הדרישות הרלוונטיות עבור דרגת הדיוק של מכשיר השקילה שהתקני אלה מיועדי . במכשירי שקילה בדרגת דיוק כלשהי

  .לשימוש במשולב עמו יובאו בחשבו

  

D.2  עקרונות בדיקה כלליים  

D.2.1  כללי  

  :לפיכ ייבדקו.  ספרתיי לחלוטימסופי וצגי ספרתיי ה מודולי, התקני לעיבוד נתוני ספרתיי

  ;)8.2.1.2סעי משנה (התכ והמבנה בהתא לתיעוד  

  וכ; E.1.1פונקציות והוריות בהתא לדרישות המוזכרות בסעי משנה   

  .E.3הפרעות בהתא לסעי משנה   

מנשק ייבדקו כדי להבטיח דר ) released(ות מאותחלוג /כל הערכי המוצגי וכל הפונקציות המועברות או,  יחד ע זאת

  .לאומית זואת נכונות ואת התאמת לדרישות המלצה בי

D.2.2  התקני הדמיה  

לבדיקת התק לעיבוד נתוני ) ADC(כגו ממיר אנלוגי לספרתי (יש לחבר התק הדמיה מתאי , עבור בדיקת מודולי אלה

באופ , למנשק המבוא של המודול) מסו או צג ספרתימודול שקילה או התק לעיבוד נתוני ספרתיי לבדיקת ; ספרתיי

  .שנית יהיה להפעיל ולבדוק את כל הפונקציות

D.2.3  התקני תצוגה  

יש לחבר צג ספרתי או מסו מתאי כדי להציג את תוצאות השקילה , עבור בדיקת התק לעיבוד נתוני ספרתיי

  .ני ספרתייהמתאימות ולהפעיל את כל הפונקציות של ההתק לעיבוד נתו

D.2.4  מנשק  

  . חלות על כל המנשקי5.3.6דרישות סעי משנה 

D.2.5  התקנים היקפיים  

במטרה להוכיח שהמודול מתפקד באופ תקי ושלא תיתכ ] לאישור דג[התקני היקפיי יסופקו על ידי מגיש הבקשה 

  .השפעה לא מורשית של התקני היקפיי על תוצאות השקילה

  .יהיו ההתקני ההיקפיי מחוברי לכל הטיפוסי השוני של מנשקי, ות עבור הפרעותבעת ביצוע בדיק

  



 125 

D.3  בדיקות  

  ):B ולנספח Aבהתא לנספח (עבור מודולי אלה יבוצעו הבדיקות שלהל 

 A.5.4  *שינויי מתח 

 AC **  B.3.1נפילות מתח והפסקות קצרות בהספקת החשמל ברשת חשמל 

 B.3.2  **פרצי מתח 
 B.3.3  **) ככל שהדבר ישי(שולי נח

 B.3.4  **פריקות אלקטרוסטטיות 
 B.3.5  **חסינות בפני שדות אלקטרומגנטיי מוקרני 

 B.3.6  **חסינות בפני שדות מולכי בתדר רדיו 
דרישות מיוחדות לתאימות אלקטרומגנטית עבור מכשירי המופעלי באמצעות מקור הספקת חשמל המותק על 

  ** רכב כביש
B.3.7 

משמעית של  יש לבחו את הפונקציות הרלוונטיות מבחינה חוקית ולוודא את הקריאה הקלה והחד, עבור בדיקת שינויי המתח  *

  .הוריות ראשוניות בלבד

,  הרלוונטייIECא מוכחת התאמה לתקני ) B.3סעי  (אי צור לבדוק בבדיקות עבור הפרעות , מודולי ספרתיי לחלוטי  **

  .לאומית זוברמה הנדרשת בהמלצה בי, ל הפחותלכ

  .ככל שהדבר ישי,   ישמשו ג עבור מודולי אלהR 76-2לאומית דוח הבדיקה ורשימת התיוג בהתא להמלצה הבי

ואי צור , אינ רלוונטיי" סימני אימות וסימני חות"ול" סימני תיאוריי"החלקי של רשימת התיוג המתייחסי ל

  . פרטי כלשהלציי בה

  

D.4   תעודותOIML 

D.4.1  כללי  

התק לעיבוד נתוני (היצר והמודול , )Issuing Authority(התעודה תכלול מידע ונתוני כלליי לגבי הרשות המנפיקה 

  לאומי ִמתווה התעודה יתאי להוראות הכלליות בנידו המובאות בפרסו הבי). מסו או צג ספרתי, ספרתיי

OIML B 3 , נספחA)  ככל שהדבר ישי, ])3[ראו אזכור.  

D.4.2  פורמט דוח הבדיקה  

התק לעיבוד נתוני ( יכלול מידע מפורט לגבי המודול R 76-2לאומית פורמט דוח הבדיקה בהתא להמלצה הבי

] של המודול[ונות המאפייני והתכ, תיאור של הפונקציות, במידע זה נכללי נתוני טכניי). מסו או צג ספרתי, ספרתיי

  :המידע הרלוונטי מפורט להל. R 76-2לאומית רשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי, וכ

 zzzzz  :מספר הדוח
המיועד לשימוש ע מכשיר ) מסו או צג ספרתי, התק לעיבוד נתוני ספרתיי(המודול   :בחינת דגם של

  לא אוטומטי, שקילה אלקטרומכני

  האד האחראי, כתובת, ש  :ההרשות המנפיקה את התעוד

  כתובת, ש  :היצרן

   ......................................   דגם המודול

 xxxxמהדורה  , R 76-1לאומית  ההמלצה הבי  :דרישות בדיקה
להצגת תוצאות השקילה , התקני להדמיית אות המבוא , pi = 0.0,   המודול נבדק בנפרד  :סיכום הבחינה

כגו מידע הנוגע , מידע מיוחד, התקני היקפיי מחוברי, ודול מחובריולהפעלת המ
תוצאות , לבדיקות מסוימות שבוצעו על ידי היצר ונימוקי לקבלת תוצאות הבדיקות האלה

  הבדיקה בקצרה

  חתימה, תארי, ש  :המעריך
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    :תוכן העניינים

  .R 76/xxxx-yy-zzzz'   מסOIMLדוח בדיקה זה נלווה לתעודת 

  :מידע כללי לגבי דגם המודול  1

  .תיאור קצר של המודול ושל מנשקי

  :והתקנים של המודול] של המכשיר[התקנים , פונקציות  2

מצבי , תחומי שקילה שוני, פונקציה של ריבוי סקלות, )טרה(התקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה , התקני איפוס

  .וכדומה, פעולה

  :נתונים טכניים  3

  .וכדומה, )טרה(תחומי ההתקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה 

  :מסמכים  4

  .רשימת מסמכי

  :מנשקים  5

  .טיפוסי המנשקי להתקני היקפיי ולהתקני אחרי ומספריה

  .R 76-1לאומית  של ההמלצה הבי5.3.6.1במוב המתואר בסעי משנה , כל המנשקי ה מנשקי מג

  :יתנים לחיבורהתקנים נ  6

ממירי : דוגמות(נית לחבר התקני היקפיי כלשה , עבור יישומי שאינ כפופי לאימות חובה. וכדומה, צג ספרתי, מדפסת, מסו

D/A ,וכדומה, מחשבי אישיי.(  

  :סימני בקרה  7

המודול הנידו באמצעות סימ בקרה נית להג על אלמנטי הכוונו של , עבור מכשיר השקילה) השמת סימני חות(א נדרשת אבטחה 

  ).סימ דביק או סימ חות(

  :ציוד הבדיקה  8

ציוד , שנאי, מדי מתח: דוגמות. מידע הנוגע לכיול ציוד הבדיקה; מידע הנוגע לציוד הבדיקה המשמש להערכת דג של המודול הנידו

  .וכדומה, לבדיקות עבור הפרעות

  :הערות לגבי הבדיקות  9

סימני ("לא מצויני פרטי כלשה בחלקי המתייחסי להתק התצוגה , R 76-2לאומית  מובאת בהמלצה הביברשימת התיוג ה

  .....הייתה מחוברת מדפסת מטיפוס , במהל הבדיקות עבור הפרעות").  סימני אימות וסימני חות", "תיאוריי

  :תוצאות המדידות  10

  .76-2ת  לאומיטופסי דוח הבדיקה המובאי בהמלצה הבי

  :דרישות טכניות  11

  .76-2לאומית  רשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי
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 Eנספח 

  )מנדטורי עבור מודולים הנבדקים בנפרד(

  לא אוטומטיים  בדיקה והתעדה של מודולים של שקילה כמודולים של מכשירי שקילה 

  

E.1   דרישות ישימות  

E.1.1  דרישות עבור מודולים של שקילה  

  :ל חלות על מודולי של שקילההדרישות שלה

  עקרונות של מיו 3.1

  מיו של מכשירי 3.2

  דרישות נוספות עבור מכשירי בעלי כמה סקלות 3.3

  שגיאות מרביות מותרות 3.5

  הבדלי מותרי בי תוצאות 3.6

  הבחנה 3.8

  שינויי עקב גודלי השפעה וזמ 3.9

  בדיקות ובחינות להערכת דג 3.10

  רישות מבנה כלליותד 4.1

  )דרישות אלה אינ חלות על התקני לעיבוד נתוני ספרתיי(הצגת תוצאות השקילה   4.2

  )דרישות אלה אינ חלות על התקני לעיבוד נתוני ספרתיי(התקני תצוגה ספרתיי   4.4

  התקני איפוס ועקיבת האפס 4.5

  )טרה(ה התקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריז 4.6

  )טרה(התקני מכוונני מראש לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה  4.7

  בחירה של תחומי שקילה במכשירי בעלי כמה תחומי 4.10

וג התקני שוני להעברת העומס והתקני שוני /בי קולטי עומס שוני או) או למעבר(התקני לבחירה  4.11
  למדידת העומס

  המיועדי לשמש למכירה ישירה לציבורמכשירי  4.13

  דרישות נוספות עבור מכשירי לחישוב מחיר המיועדי לשמש למכירה ישירה לציבור 4.14

  מכשירי להפקת תווית מחיר 4.16

  דרישות כלליות 5.1

  פעולה בתגובה לתקלות משמעותיות 5.2

  דרישות פונקציונליות 5.3

  בדיקות ביצועי ויציבות הטווח 5.4

  דרישות נוספות עבור התקני אלקטרוניי מבוקרי תוכנה 5.5
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E.1.2  דרישות נוספות  

E.1.2.1  השבר של גבולות השגיאה  

  .pi = 1.0 השבר של השגיאה המרבית המותרת של המכשיר בשלמותו הוא  , עבור מודול שקילה

E.1.2.2  דרגת דיוק  

מודול שקילה בדרגת . קילה שהמודול מיועד לשמש במשולב עמומודול השקילה יהיה בדרגת דיוק זהה לזו של מכשיר הש

  .IIII כאשר מובאות בחשבו הדרישות עבור דרגת דיוק IIII יכול לשמש ג ע מכשיר שקילה בדרגת דיוק IIIדיוק 

E.1.2.3  מספר ערכי השנתות למטרת אימות  

ל מזה של מכשיר השקילה שהמודול מיועד מודול השקילה יהיה בעל מספר ערכי שנתות למטרת אימות זהה לזה או גדו

  .לשמש במשולב עמו

E.1.2.4  תחום הטמפרטורות  

מודול השקילה יהיה בעל תחו טמפרטורות זהה לזה או גדול מזה של מכשיר השקילה שההתק מיועד לשמש במשולב 

  .עמו

E.2   עקרונות בדיקה כלליים  

E.2.1  כללי  

למעט בדיקת התכ והמבנה של התק התצוגה , ק מכשיר שקילה בשלומותומודול שקילה ייבדק באופ זהה לזה שבו נבד

דר המנשק ) released(ות אותחלוג מ/כל הערכי המוצגי וכל הפונקציות המועברות או, יחד ע זאת. ואלמנטי הבקרה

  .לאומית זוייבדקו כדי להבטיח את נכונות ואת התאמת לדרישות המלצה בי

E.2.2  התקני תצוגה  

יש לחבר התק תצוגה או מסו מתאי כדי שנית יהיה להציג את תוצאות השקילה המתאימות ולהפעיל , ור בדיקה זועב

  .את כל הפונקציות של מודול השקילה

דל בהתא לסעי    א תוצאות השקילה של מודול השקילה מוצגות באמצעות התק תצוגה בעל רווח שנתות מב

  .זו] מבודלת[ ספרה יציג התק התצוגה, 3.4.1משנה 

א נעשה . כגו במצב שירות מיוחד, רצוי כי התק התצוגה יאפשר תצוגה ברזולוציה גבוהה יותר כדי לקבוע את השגיאה

  .יצוי הדבר בדוח הבדיקה, שימוש ברזולוציה גבוהה יותר

E.2.3  מנשק  

  . חלות על כל המנשקי5.3.6דרישות סעי משנה 

E.2.4  התקנים היקפיים  

במטרה להוכיח שהמערכת או מערכת המשנה מתפקדת באופ ] לאישור דג[ היקפיי יסופקו על ידי מגיש הבקשה התקני

  .תקי ושלא תיתכ פגיעה בשלמות של תוצאות השקילה

  .יהיו ההתקני ההיקפיי מחוברי לכל הטיפוסי השוני של מנשקי, בעת ביצוע בדיקות עבור הפרעות

E.3   בדיקות  

  .יבוצע) B ולנספח Aבהתא לנספח (יקות המלא עבור מכשירי שקילה לא אוטומטיי נוהל הבד

  .  ישמשו ג עבור מודולי של שקילהR 76-2לאומית דוח הבדיקה ורשימת התיוג בהתא להמלצה הבי

ימות סימני א"ול" סימני תיאוריי" המתייחסי לR 76-2לאומית החלקי של רשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי
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  .ואי צור לציי בה פרטי כלשה, אינ רלוונטיי, "התק תצוגה"ל, ובאופ חלקי" וסימני חות

E.4    תעודותOIML 

E.4.1  כללי  

ִמתווה התעודה . היצר ומודול השקילה, )Issuing Authority(התעודה תכלול מידע ונתוני כלליי לגבי הרשות המנפיקה 

  .ככל שהדבר ישי, ])3[ראו אזכור  (Aנספח , OIML B 3לאומי דו המובאות בפרסו הבייתאי להוראות הכלליות בני

E.4.2  פורמט דוח הבדיקה  

במידע זה נכללי .  יכלול מידע מפורט לגבי מודול השקילהR 76-2לאומית פורמט דוח הבדיקה בהתא להמלצה הבי

  רשימת התיוג המובאת בהמלצה , וכ] של המודול[ת המאפייני והתכונו, תיאור של הפונקציות, נתוני טכניי

  :המידע הרלוונטי מפורט להל. R 76-2לאומית הבי

 zzzzz  :מספר הדוח
  לא אוטומטי, מודול שקילה המיועד לשימוש ע מכשיר שקילה אלקטרומכני  :בחינת דגם של

  האד האחראי, כתובת, ש :הרשות המנפיקה את התעודה

  כתובת, ש  :היצרן

   ......................................   דגם המודול

 xxxxמהדורה  , R 76-1לאומית  ההמלצה הבי  :דרישות בדיקה
, התק להצגת תוצאות השקילה ולהפעלת המודול מחובר , pi = 1.0,   המודול נבדק בנפרד  :סיכום הבחינה

בדיקות מסוימות שבוצעו על ידי כגו מידע הנוגע ל, מידע מיוחד, התקני היקפיי מחוברי
  תוצאות הבדיקה בקצרה, היצר ונימוקי לקבלת תוצאות הבדיקות האלה

  חתימה, תארי, ש  :המעריך

    :תוכן העניינים

  .R 76/xxxx-yy-zzzz'   מסOIMLדוח בדיקה זה נלווה לתעודת 

  :מידע כללי לגבי דגם המודול  1

  .מנשקי,  לעיבוד נתוני אנלוגייהתק, תא עומס, תיאור של מבני מכניי

  :והתקנים של המודול] של המכשיר[התקנים , פונקציות  2

מצבי , תחומי שקילה שוני, מודול שקילה בעל כמה סקלות, )טרה(התקני לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה , התקני איפוס

  .וכדומה, פעולה

  :נתונים טכניים  3

, Min,  הקיבולת המינימלית, Max,   הקיבולת המקסימלית , pi = 1.0, השבר של השגיאה, גת הדיוקטבלת נתוני המציינת את דר

, תחו הטמפרטורה, )טרה( תחו ההתק לקביעה ולקיזוז של משקל המכל או האריזה ,n, ni,  מספר ערכי השנתות למטרת אימות

  .וכדומה

  :מסמכים  4

  .רשימת מסמכי

  :מנשקים  5

  .ומספריה, להתקני היקפיי ולהתקני אחרי, )מסו(התק התצוגה וההפעלה טיפוסי המנשקי ל

  .R 76-1לאומית  של ההמלצה הבי5.3.6.1במוב המתואר בסעי משנה , כל המנשקי ה מנשקי מג

  :התקנים ניתנים לחיבור  6

נית לחבר התקני , ינ כפופי לאימות חובהעבור יישומי שא. וכדומה, צג, מדפסת,  pi = 0.0ע   ) מסו(התק תצוגה והפעלה 

  .וכדומה, מחשבי אישיי, D/Aממירי : דוגמות. היקפיי כלשה
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  :סימני בקרה  7

נית להג על רכיבי המודול ואלמנטי הכוונו שלו באמצעות סימ בקרה , עבור מכשיר השקילה) השמת סימני חות(א נדרשת אבטחה 

  .לא נדרשת אבטחה נוספת. מתחת ללוחית תא העומס, ש מעל בורג הכוונוהמו) סימ דביק או סימ חות(

  :ציוד הבדיקה  8

דרגת (משקולות תקניות : דוגמות. מידע הנוגע לכיול ציוד הבדיקה; מידע הנוגע לציוד הבדיקה המשמש להערכת דג של המודול הנידו

  .וכדומה, דיקות עבור הפרעותציוד לב, שנאי, מדי מתח, תאי טמפרטורה, מדמה תא עומס, )דיוק

  :הערות לגבי הבדיקות  9

סימני ("לא מצויני פרטי כלשה בחלקי המתייחסי להתק התצוגה , R 76-2לאומית  ברשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי

ה מחוברת מדפסת היית, במהל הבדיקות עבור הפרעות").  התק תצוגה", ובאופ חלקי" סימני אימות וסימני חות", "תיאוריי

  .....מטיפוס 

  :תוצאות המדידות  10

  .76-2לאומית  טופסי דוח הבדיקה המובאי בהמלצה הבי

  :דרישות טכניות  11

  .76-2לאומית  רשימת התיוג המובאת בהמלצה הבי
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 Fנספח 

  )מנדטורי עבור מודולים הנבדקים בנפרד(

  א אוטומטייםבדיקת ההתאמה לדרישות של מודולים של מכשירי שקילה ל

  :F.4 עד  F.1סעיפים   :הערות

 והמשולבי ע R 60לאומית ישימי א ורק לתאי עומס אנלוגיי המתאימי לדרישות ההמלצה הבי

  .Cנספח , R 76-1לאומית  תצוגה המתאימי לדרישות ההמלצה הבי התקני 

  :F.5סעיף    

יחידות לעיבוד נתוני אנלוגיי או ספרתיי , גהישי א ורק לתאי עומס ספרתיי המשולבי ע התקני תצו

  .או מסופי

  :F.6סעיף    

  .דוגמות לבדיקות להתאמה לדרישות

נדרשות קבוצות מסוימות של נתוני עבור בדיקת ההתאמה לדרישות של מכשיר השקילה , בעת יישו הגישה המודולרית

, העומס והתק התצוגה) י(תא,  נתוני מכשיר השקילהשלושת הסעיפי הראשוני של נספח זה מתארי את. והמודולי

  .הנדרשי עבור בדיקת ההתאמה לדרישות

  

F.1   מכשירי שקילה  

  :הנתוני המטרולוגיי והטכניי של מכשיר השקילה המפורטי להל נחוצי עבור בדיקת ההתאמה לדרישות

  :דרגת הדיוק של מכשיר השקילה

Max )ת של מכשיר השקילה בהתא להגדרה  הקיבולת המקסימלי  )'ט, ג"ק', גT.3.1.1.  
)Max1, Max2, …, Max  - עבור מכשיר שקילה בעל     עבור מכשיר שקילה בעל כמה סקלות ו  

  ).כמה תחומי

e )ער השנתות למטרת אימות בהתא להגדרה     )ג"ק', גT.3.2.3.  
)e1, e2, e3(  כאשר  , מי  עבור מכשיר שקילה בעל כמה סקלות או כמה תחוe1 = emin .  

n      מספר ערכי השנתות למטרת אימות בהתא להגדרהT.3.2.5 :המחושב על פי הנוסחה:n = Max 
/ e   

)n1, n2, n3(   כאשר ,   עבור מכשיר שקילה בעל כמה סקלות או כמה תחומיni = Maxi / ei.  

R   כגו של מערכת מנופי בהתא להגדרה , קצב ההקטנהT.3.3 ,וא היחסה:  
  ).הכוח הפועל על קולט העומס(חלקי ) הכוח הפועל על תא העומס(

N   מספר תאי העומס  

IZSR )תחו האיפוס התחילי בהתא להגדרה    )ג"ק', גT.2.7.2.4 : התצוגה מכווננת לאפס באופ אוטומטי ע
  .קוד לביצוע שקילה כלשהי, הפעלת מכשיר השקילה באמצעות מתג ההפעלה

NUD )תיקו עבור עומס המפורס באופ לא אחיד   )ג" ק',ג**.  

DL )המסה של קולט העומס עצמו נתמכת באמצעות תאי : העומס הקבוע הכולל של קולט העומס  )ג"ק', ג
  .העומס ומבנה נוס כלשהו מותק על קולט העומס

T+ )המחושב על ידי חיבור) טרה(ער משקל המכל או האריזה   )'ט, ג"ק', ג.  

Tmin   )° ... הגבול התחתו של תחו הטמפרטורות  )'צ.  

Tmax    )° ... הגבול העליו של תחו הטמפרטורות  )'צ.  

CH, NH, SH  סמל בדיקת הלחות המבוצעת.  
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  : תילי6מערכת כבלי בני , חיבור] כבלי[מערכת 

L )אור הכבל המחבר  )'מ.  

A )חת רוחב של התיל  )ר"ממ.  

Q   גור תיקו.  
פירוס לא (מביא בחשבו את ההשפעות האפשריות של העמסה אקסצנטרית , Q > 1,  ור התיקוג

תחו האיפוס התחילי וער משקל המכל או , עומס קבוע כולל של קולט העומס, )אחיד של העומס
  :באופ המתואר להל, המחושב על ידי חיבור) טרה(האריזה 

Q = (Max+ DL + IZSR + NUD + T+) / Max

למבני טיפוסיי של מכשירי שקילה כאשר לא מוצגי , בדר כלל, הערכי עבור הפירוס הלא אחיד של העומס ניתני לייחוס  **

  .אומדני אחרי כלשה

או מכשירי שקילה , מכשירי שקילה בעלי מערכת מנופי ותא עומס אחד 
בעלי קולטי עומס המאפשרי הפעלת עומסי אקסצנטריי מינימליי 

 single point load(או מכשירי שקילה בעלי תא עומס נקודתי , דבלב
cell (מהקיבולת המקסימלית0%  :אחד  ,Max 

 funnel(או מכל המצויד במשפ ) hopper(מכל דמוי משפ , לדוגמה
hopper (א ללא ַמְנֵער , ע מער סימטרי של תאי העומס)shaker (

    להזרמת החומר על פני קולט העומס

 Max,  מהקיבולת המקסימלית20%  : שקילה קונוונציונליי אחרימכשירי 

  מאזניי תלויי ממסילה עילית , )fork lift scales(מאזני מלגזה  
)over head track scales (מהקיבולת המקסימלית50%  :ומאזני גשר  ,Max 

    :מכונת שקילה מרובת משטחי 

 Maxtotal,  מהקיבולת המקסימלית הכוללת50%  :שילוב קבוע

,  מהקיבולת המקסימלית של גשר יחיד50%  :בחירת משטחי או שילובי של משטחי
Maxsingle bridge 

  

F.2   תאי עומס הנבדקים בנפרד  

 בלא לערו בדיקות חוזרות א התאמת R 60לאומית  נית להשתמש בתאי עומס שנבדקו בנפרד בהתא להמלצה הבי

  .3.10.2.3  ו3.10.2.2, 3.10.2.1תאימה וה עומדי בדרישות סעיפי משנה  מOIMLלדרישות מאושרת בתעודת 

למעט תאי עומס שאינ  (CH  וSHמותרי לשימוש א ורק תאי עומס שנבדקו בבדיקות הלחות , על פי הגישה המודולרית

  ).NHהמסומני בסמל , נבדקי בבדיקת לחות

F.2.1  דרגות דיוק  

יעמדו בדרישות , )LC(פרטורה והערכת היציבות בתנאי לחות וזחילה של תא או תאי עומס לרבות תחומי הטמ, דרגות הדיוק

  ).WI(עבור מכשיר השקילה 

    התאמה בין דרגות דיוק-  13טבלה 

  סימוכין  דיוק  

WI I II III IIII OIML R 76 
LC A A*, B B*, C C, D OIML R 60 

  .תנאי לחות וזחילה מתאימה לדרישה בדרגת הדיוק הנמוכה יותרא תחומי הטמפרטורה מספיקי והערכת היציבות ב  *

F.2.2  השבר של השגיאה המרבית המותרת  

  ,pLC ≤ 0.8 ≥ 0.3השבר יכול להיות  . pLC = 0.7אזי   , OIMLא לא מצוי ער כלשהו עבור תא העומס בתעודת 

  .3.10.2.1בהתא לסעי משנה 
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F.2.3  גבולות הטמפרטורה  

תחו הטמפרטורות יכול . Tmax = 40 °C     ו Tmin = – 10 °Cאזי  , OIML כלשהו עבור תא העומס בתעודת א לא מצוי ער

  .3.9.2.2להיות בעל גבולות בהתא לסעי משנה 

F.2.4  הקיבולת המקסימלית של תא העומס  

  :הקיבולת המקסימלית של תא העומס תקיי את התנאי

Emax ≥ Q × Max × R / N  

F.2.5  ס הקבוע הכולל המינימלי של תא העומסהעומ  

קבוצה של תאי (העומס המינימלי הנגר על ידי קולט העומס לא יהיה קט מהעומס הקבוע הכולל המינימלי של תא עומס 

  ):Emin = 0עומס היא בעלת   

Emin ≤ DL × R / N  

F.2.6  המספר המרבי של ערכי שנתות של תא עומס  

  לאומית ראו ההמלצה הבי(, nLC,   ר המרבי של ערכי שנתות של תא העומסהמספ, עבור כל אחד מתאי העומס

OIML R 60 (לא יהיה קט ממספר ערכי השנתות למטרת אימות  ,n ,של המכשיר:  

nLC  ≥ n  

האמור לעיל ישי לכל אחד מתחומי השקילה האינדיבידואליי או לכל אחד , במכשיר בעל כמה תחומי או כמה סקלות

  :קילה החלקיימתחומי הש

nLC  ≥ ni  

, )OIML R 60לאומית  ראו ההמלצה הבי (DR, הפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי, בעל כמה סקלותבמכשיר 

  :יקיי את התנאי

DR × E / Emax ≤ 0.5 × e1 × R / N  

  :או את התנאי

DR / Emax ≤ 0.5 × e1 / Max  

  :כאשר הנוסחה

E = Max × R / N  

  .Max,  עמסה החלקית של תא העומס בעת העמסת מכשיר השקילה בקיבולת המקסימליתמבטאת את הה

  :פתרון קביל

  .nLC ≥ Max / e1מתקיי התנאי   ,  אינו ידועDRכאשר 

הפרש , שתא או תאי עומס זהי משמשי בו עבור יותר מתחו אחד, בעל כמה תחומיםבמכשיר , נוס על כ

  :יקיי את התנאי, )OIML R 60לאומית  ראו ההמלצה הבי (DR, התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי

DR × E / Emax ≤ e1·× R / N  

  :או את התנאי

DR / Emax ≤ e1 / Max  
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  :פתרון קביל

  .nLC ≥ 0.4 × Maxr / e1מתקיי התנאי   ,  אינו ידועDRכאשר 

F.2.7  ערך השנתות המינימלי למטרת אימות של תא עומס  

לא יהיה גדול , )OIML R 60לאומית  ראו ההמלצה הבי  (vmin, לי למטרת אימות של תא עומסער השנתות המינימ

של התק העברת העומס המחולקת בשורש הריבועי של מספר , R,  ויחס ההקטנה, e,  ממכפלת ער השנתות למטרת אימות

  :ככל שהדבר ישי, N,  תאי העומס

vmin ≤ e1 ×·R / √N  

הנוסחה ישימה ה לתאי עומס אנלוגיי . נמדד ביחידות של מסה, vmin ,ינימלי למטרת אימות של תא עומסער השנתות המ    :הערה

  .וה לתאי עומס ספרתיי      

יש , שתא או תאי עומס זהי משמשי בו עבור יותר מתחו אחד או במכשיר בעל כמה סקלות, במכשיר בעל כמה תחומי

  .e1    בeלהחלי את 

F.2.8   המבוא של תא עומסהתנגדות  

  :מוגבלת על ידי התק התצוגה,  RLC,  התנגדות המבוא של תא עומס

  .RLmax  עד    RLmin:    לא יחרוג מהתחו שנקבע עבור התק התצוגהRLC / Nהער 

F.3   התקני תצוגה והתקני עיבוד נתונים אנלוגיים הנבדקים בנפרד  

 בלא לערו בדיקות Cני אנלוגיי שנבדקו בנפרד בהתא לנספח נית להשתמש בהתקני תצוגה ובהתקני לעיבוד נתו

   3.10.2.2, 3.10.2.1 מתאימה וה עומדי בדרישות סעיפי משנה OIMLחוזרות א התאמת לדרישות מאושרת בתעודת 

  .3.10.2.3 ו

F.3.1  דרגות דיוק  

  ).WI(דרישות עבור מכשיר השקילה לרבות תחומי הטמפרטורה והערכת היציבות בתנאי לחות יעמדו ב, דרגות הדיוק

    התאמה בין דרגות דיוק-  14טבלה 

  סימוכין  דיוק  

WI I II III IIII OIML R 76 
IND I I*, II II*, III III, IIII OIML R 76 

  .א תחומי הטמפרטורה מספיקי והערכת היציבות בתנאי לחות מתאימה לדרישה בדרגת הדיוק הנמוכה יותר  *

F.3.2  ל השגיאה המרבית המותרתהשבר ש  

  pind ≤ 0.8 ≥ 0.3השבר יכול להיות  . pind = 0.5אזי   , OIMLא לא מצוי ער כלשהו עבור התק התצוגה בתעודת 

  .3.10.2.1בהתא לסעי משנה , 

F.3.3  גבולות הטמפרטורה  

תחו הטמפרטורות יכול . Tmax = 40 °C     ו Tmin = – 10 °Cאזי  , OIMLא לא מצוי ער כלשהו עבור תא העומס בתעודת 

  .3.9.2.2להיות בעל גבולות בהתא לסעי משנה 

F.3.4  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות  

לא יהיה קט ממספר ערכי השנתות , nind,   המספר המרבי של ערכי השנתות למטרת אימות, עבור כל אחד מהתקני התצוגה
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  :של המכשיר, n,  למטרת אימות

nind  ≥ n  

האמור לעיל ישי לכל אחד מתחומי השקילה האינדיבידואליי או לכל אחד , במכשיר בעל כמה תחומי או כמה סקלות

  :מתחומי השקילה החלקיי

nind  ≥ ni  

  .פונקציות אלה חייבות להיות כלולות בהתק התצוגה המאושר, במקרה של יישומי מרובי סקלות או מרובי תחומי

F.3.5  ם חשמליים בהתייחס למכשיר השקילהנתוני  

Uexc )מתח העירור של תא עומס  )וולט  

Umin )מתח מבוא מינימלי כללי עבור התק התצוגה  )מילי וולט  

Δumin )מתח מבוא מינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות עבור התק התצוגה  )מיקרו וולט  

  :רט להלמחושב כמפו, Δu,  האות לכל ער שנתות למטרת אימות  

  

 
   e = e1,  עבור מכשירי שקילה בעלי כמה תחומי או כמה סקלות  

UMRmin )המתח המינימלי של תחו המדידה  )מילי וולט  

UMRmax )המתח המקסימלי של תחו המדידה  )מילי וולט  

RLmin )העכבה המינימלית של תא העומס  )או  

RLmax )סהעכבה המקסימלית של תא העומ  )או  

עבור עכבת או עכבות המבוא של תא ,   ה גבולות התחו המותר של העכבה עבור התק התצוגה האלקטרוני RLmax   ו RLmin  :הערה

  .העומס המיושמות בפועל

F.3.5.1   כבל חיבור  

רק המותר לשימוש א ו(בהתאמה ,  המחבר בי התק התצוגה לבי תא העומס או תיבת המצמת של תאי עומסנוסכבל 

  . עבור התק התצוגהOIMLיוגדר בתעודת ) מערכת חישהדהיינו , ע התקני תצוגה המשתמשי במערכת של שישה תילי

עבור חומר נתו ) ר"לממ' מ(הנוהל הפשוט ביותר הוא להגדיר ער עבור היחס שבי אור הכבל לבי חת הרוחב של התיל 

  .תק התצוגה עבור הOIMLבתעודת ) וכדומה, אלומיניו, נחושת(

נתוני חומר המולי וההתנגדות האומית , )ר"ממ(חת הרוחב , )'מ(יש לחשב ער זה על סמ האור , במקרי אחרי

  .לתיל יחיד) ∧(המקסימלית 

כאשר נעשה שימוש במחסומי . יש חשיבות מיוחדת לחיבור עבור תיל החישה, עבור כבל ע תילי בעלי חתכי רוחב שוני  :הערה

יש לבדוק את מתח העירור בתאי , או במחסומי הגנה עבור יישומי חסיני התפוצצות) lightning barriers(פני ברקי להגנה מ

  .העומס כדי להוכיח את קיו התנאי עבור מתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות של התק התצוגה

F.4   גיתבדיקות התאמה לדרישות עבור מודולים בעלי תפוקה אנלו  

א כל התנאי . שלהל] דוח הבדיקה[הגדלי והמאפייני המזוהי המקובעי יחדיו התאמה לדרישות מובאי בטופס 

הטבלות המיועדות לציו נתוני . R 76לאומית  משמעות הדבר היא שיש התאמה לדרישות ההמלצה הבי, מתקיימי

  .יימיהבדיקה מאפשרות לקבוע בקלות הא התנאי האמורי אכ מתק

  .יצר מכשיר השקילה יכול לבדוק ולהוכיח התאמה זו לדרישות על ידי מילוי הטופס המובא בעמוד הבא

  . מובאות דוגמות טיפוסיות לטפסי שמולאו בה הנתוני הנדרשי עבור בדיקות ההתאמה לדרישותF.6בסעי 
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  בדיקת התאמה לדרישות :טופס

  )WI(ומכשיר השקילה ) IND( התצוגה התק, )LC(דרגת הדיוק של תא העומס  )1( 

LC &  IND שווה לדרגת הדיוק  או גבוהה מדרגת הדיוק של  WI   נכשל  עבר  

          שווה לדרגת הדיוק  או גבוהה מדרגת הדיוק של    &  

  

  ' צ.. ° ב) IND(והתק התצוגה ) LC(של תא העומס ' בהשוואה לגבולות הטמפ, )WI(של מכשיר השקילה ' גבולות הטמפ  )2(

  LC   IND   WI   נכשל  עבר  

Tmin     &    ≥          

Tmax     &    ≤           

  התק התצוגה ותאי העומס,  של השגיאות המרביות המותרות של אלמנטי חיבורpiסכו ריבועי השברי    )3(

pcon
2   +  pind

2   +  pLC
2   ≥ 1     נכשל  עבר  

  +    +     ≥1          

  ת אימות של התק התצוגה ומספר ערכי השנתות של מכשיר השקילההמספר המרבי של ערכי שנתות למטר  )4(

      nind    ≤  ni = Maxi / ei     נכשל  עבר  

          ≥     מכשיר שקילה בעל תחו יחיד

i = 1      ≤          

i = 2      ≤          

, מכשיר שקילה בעל כמה סקלות
  או

  מכשיר שקילה בעל כמה תחומי
i = 3      ≤          

  ).Max(ת המקסימלית של תאי העומס חייבת להתאי לקיבולת המקסימלית של מכשיר השקילה הקיבול  )5(

 = Q :Q = (Max + DL + IZSR + NUD + T+) / Maxמקד   

    Q × Max × R/N    ≥  Emax     נכשל  עבר  

       ≥          

   מכשיר השקילההמספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות של תא העומס ומספר ערכי השנתות של  )) א6(

      nLC    ≤  ni = Maxi / ei     נכשל  עבר  

          ≥     מכשיר שקילה בעל תחו יחיד

i = 1      ≤          

i = 2      ≤          

, מכשיר שקילה בעל כמה סקלות
  או

  מכשיר שקילה בעל כמה תחומי
i = 3      ≤          

  של מכשיר שקילה ,  e1,  וער השנתות למטרת אימות הקט ביותרהפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי של תא העומס  )) ב6(

  בעל כמה סקלות    

    nLC or Z = Emax / (2 × DR)    ≤  Maxr / e1     נכשל  עבר  

        ≤          

  של מכשיר שקילה ,  e1, הפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי של תא העומס וער השנתות למטרת אימות הקט ביותר  )) ג6(

  בעל כמה סקלות    

    nLC or Z = Emax / (2 × DR)    ≤  0.4 × Maxr / e1        

        ≤          
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  ג"בק, היחס בי העומס הקבוע הכולל בפועל של קולט העומס והעומס הקבוע הכולל המינימלי של תאי העומס  )) ד6(

    DL × R/N ≤  Emin   נכשל  עבר  

      ≤          

  .חייבי להיות תואמי) ג"בק(ות של מכשיר השקילה וער השנתות המינימלי של תא העומס ער השנתות למטרת אימ  )7(

    e × R / √N    ≤  vmin = Emax / Y    נכשל  עבר  

        ≤          

  מתח המבוא המינימלי באופ כללי עבור התק התצוגה האלקטרוני ומתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות   )8(

  בפועל של תאי העומסותפוקה   

מתח המבוא המינימלי באופ כללי 
עבור התק התצוגה האלקטרוני 

  )מכשיר השקילה לא מועמס(
U = C × Uexc × R × DL / (Emax × N)   ≤  Umin    נכשל  עבר  

     ≤         

מתח המבוא המינימלי לכל ער 
  נכשל  עבר     Δu= C × Uexc × R × e / (Emax × N)    ≤  Δumin  שנתות למטרת אימות

     ≤          

  .באו, תחו העכבה המותר עבור התק התצוגה האלקטרוני והעכבה בפועל של תא העומס  )9(

  RLmin    ≥  RLC / N    ≥  RLmax     נכשל  עבר  

     ≥     ≥          

  .ר"לממ' במ, ל כבל זהביחס לחת הרוחב של התילי ש, העומס לבי התק התצוגה) י(אור הכבל המארי המחבר בי תא  )10( 

      )L/A (   ≥  (L/A)max    נכשל  עבר  

         ≥          

  

F.5   בדיקות התאמה לדרישות עבור מודולים בעלי תפוקה ספרתית  

אי צור לבצע בדיקות מיוחדות כלשה של , )1ראו ציור (עבור מודולי של שקילה ומודולי או התקני ספרתיי אחרי 

א העברת הנתוני בי . סתפק במקרה זה בבדיקת התפקוד התקי של מכשיר אחד בשלמותונית לה; התאמה לדרישות

לא תתאפשר כלל פעולת המכשיר , אינה מתנהלת באופ תקי) וקרוב לוודאי שג בי רכיבי והתקני אחרי(המודולי 

  ).טרה(או האריזה כגו איפוס או קביעה וקיזוז של משקל המכל , או שיתרחש כשל בכמה מהפונקציות שלו

) 9(, )8(למעט התנאי הנקובי בפריטי , F.4חלה בדיקת ההתאמה לדרישות המתוארת בסעי  , עבור תאי עומס ספרתיי

  .של טופס בדיקת ההתאמה לדרישות) 10 (ו

  



 138

F.6   דוגמות לבדיקות התאמה לדרישות עבור מודולים בעלי תפוקה אנלוגית  

F.6.1   1' דוגמה מס(בעל תחום מדידה אחד , רכב כבישמכשיר שקילה המותקן על(  

  :מכשיר השקילה

 III  :דרגת דיוק
 Max = 60 t  קיבולת מקסימלית

 e = 20 kg  ער שנתות למטרת אימות
 N = 4  מספר תאי העומס
 R = 1  ללא מערכת מנופי

 DL = 12 t  עומס קבוע כולל של קולט העומס
 IZSR = 10 t  תחו איפוס תחילי

 NUD = 30 t  עבור פירוס לא אחיד של העומסתיקו 
 T+ = 0  הנקבע על ידי חיבור) טרה(משקל המכל או האריזה 

 C to + 40 °C° 10 –  תחו הטמפרטורות
 L = 100 m  אור הכבל

 A = 0.75 mm2  חת הרוחב של התיל
   

   :התקן התצוגה
 III  :דרגת דיוק

  nind = 3 000  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות
  Uexc = 12 V  מתח העירור של תא העומס

  Umin = 1 mV  מתח המבוא המינימלי
  Δumin = 1 μV  מתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות

  Ω to 1 000 Ω 30  המקסימלית של תא העומס/ העכבה המינימלית 
 C to + 40 °C° 10 –  תחו הטמפרטורות

  pind = 0.5  ית המותרתהשבר של השגיאה המרב
 wires 6  טיפוס כבל החיבור

  max = 150 m/mm2(L/A)  הער המרבי של אור הכבל ביחס לחת הרוחב של התיל

   :העומס) י(תא
 C  דרגת דיוק

  Emax = 30 t  קיבולת מקסימלית
  Emin = 2 t  עומס קבוע כולל מינימלי

  C = 2 mV/V  1תפוקה נקובה 

n  ערכי שנתות למטרת אימותהמספר המרבי של 
LC

 = 3 000  

                                                           
  .mV/Vביחידות של  , בדר כלל, המבוטא,  Emax  לאחר העמסה ב, השינוי באות המוצא של תא העומס ביחס למתח המבוא 1  

  :נעשה שימוש בערכי היחסיי שלהל, R 60לאומית  בהמלצה הבי, יותר) moderate(עבור חישוב מתו   :ערהה  

Y = Emax / vmin   

Z = Emax / (2 × DR)   
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  Emax / vmin   Y = 6 000היחס  
  Emax / (2 x DR) Z = 3 000היחס  

  RLC = 350 Ω  התנגדות המבוא של תא עומס אחד
 C to + 40 °C° 10 –  תחו הטמפרטורות

p  השבר של השגיאה המרבית המותרת
LC

 = 0.7  

   
   :אלמנטי חיבור

  pcon = 0.5  המרבית המותרתהשבר של השגיאה 
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  )1' דוגמה מס(בדיקת התאמה לדרישות 

  )WI(ומכשיר השקילה ) IND(התק התצוגה , )LC(דרגת הדיוק של תא העומס  )1( 

LC &  IND שווה לדרגת הדיוק  או גבוהה מדרגת הדיוק של  WI   נכשל  עבר  

C &  III שווה לדרגת הדיוק  או גבוהה מדרגת הדיוק של  III       

  'צ..  ° ב) IND(והתק התצוגה ) LC(של תא העומס ' בהשוואה לגבולות הטמפ, )WI(של מכשיר השקילה ' גבולות הטמפ  )2(

  LC   IND   WI   נכשל  עבר  

Tmin   – 10 °C &  – 10 °C ≥  – 10 °C       

Tmax   40 °C &  40 °C ≤   40 °C       

  התק התצוגה ותאי העומס, ותרות של אלמנטי חיבור של השגיאות המרביות המpiסכו ריבועי השברי    )3(

pcon
2   +  pind

2   +  pLC
2   ≥ 1     נכשל  עבר  

0.25 +  0.25 +  0.49  ≥1          

  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות של התק התצוגה ומספר ערכי השנתות של מכשיר השקילה  )4(

      nind    ≤  ni = Maxi / ei     נכשל  עבר  

       3 000  ≥  3 000  קילה בעל תחו יחידמכשיר ש

i = 1      ≤          

i = 2      ≤          

, מכשיר שקילה בעל כמה סקלות
  או

  מכשיר שקילה בעל כמה תחומי
i = 3      ≤          

  ).Max(הקיבולת המקסימלית של תאי העומס חייבת להתאי לקיבולת המקסימלית של מכשיר השקילה   )5(

 = Q: Q = (Max + DL + IZSR + NUD + T+) / Maxמקד   

    Q × Max × R/N    ≥  Emax     נכשל  עבר  

    28000 kg  ≥  30000 kg       

  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות של תא העומס ומספר ערכי השנתות של מכשיר השקילה  )) א6(

      nLC    ≤  ni = Maxi / ei     נכשל  עבר  

       3 000  ≥  3 000   יחידמכשיר שקילה בעל תחו

i = 1      ≤          

i = 2      ≤          

, מכשיר שקילה בעל כמה סקלות
  או

  מכשיר שקילה בעל כמה תחומי
i = 3      ≤          

  להשל מכשיר שקי ,  e1, הפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי של תא העומס וער השנתות למטרת אימות הקט ביותר  )) ב6(

  בעל כמה סקלות    

    nLC or Z = Emax / (2 × DR)    ≤  Maxr / e1     נכשל  עבר  

    -   ≤  -        

  של מכשיר שקילה ,  e1, הפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי של תא העומס וער השנתות למטרת אימות הקט ביותר  )) ג6(

  בעל כמה סקלות    

    nLC or Z = Emax / (2 × DR)    ≤  0.4 × Maxr / e1    נכשל  עבר  

    -   ≤  -        
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  ג"בק, היחס בי העומס הקבוע הכולל בפועל של קולט העומס והעומס הקבוע הכולל המינימלי של תאי העומס  )) ד6(

    DL × R/N    ≤  Emin    נכשל  עבר  

    3 000 kg   ≤  2 000 kg       

  .חייבי להיות תואמי) ג"בק(נתות המינימלי של תא העומס ער השנתות למטרת אימות של מכשיר השקילה וער הש  )7(

    e × R / √N    ≤  vmin = Emax / Y    נכשל  עבר  

    10.00 kg   ≤  5.00 kg       

  מתח המבוא המינימלי באופ כללי עבור התק התצוגה האלקטרוני ומתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות   )8(

  י העומסותפוקה בפועל של תא  

מתח המבוא המינימלי באופ כללי 

עבור התק התצוגה האלקטרוני 

  )מכשיר השקילה לא מועמס(
U = C × Uexc × R × DL / (Emax × N)   ≤  Umin    נכשל  עבר  

  2.40 mV   ≤  1 mV       

מתח המבוא המינימלי לכל ער 

  שנתות למטרת אימות
Δu= C × Uexc × R × e / (Emax × N)    ≤  Δumin     נכשל  עבר  

  4.00 μV   ≤  1.0 μV       

  .באו, תחו העכבה המותר עבור התק התצוגה האלקטורוני והעכבה בפועל של תא העומס  )9(

  RLmin    ≥  RLC / N    ≥  RLmax     נכשל  עבר  

  30  ≥  87.5  ≥  000 1       

  .ר"לממ' במ, ס לחת הרוחב של התילי של כבל זהביח, העומס לבי התק התצוגה) י(אור הכבל המארי המחבר בי תא  )10(

      )L/A (   ≥  (L/A)max    נכשל  עבר  

      133.3  ≥  150       
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F.6.2  2' דוגמה מס(בעלי שלושה תחומי מדידה אחד , מאזניים תעשייתיים(  

  :מכשיר השקילה

 III  :דרגת דיוק

  קיבולת מקסימלית
Max = 5 000 kg 
Max2 = 2 000 kg 
Max1 = 1 000 kg 

  ער שנתות למטרת אימות
e3 = 2 kg 
e2 = 1 kg 
e1 = 0.5 kg 

 N = 4  מספר תאי העומס
 R = 1  ללא מערכת מנופי

 DL = 250 kg  עומס קבוע כולל של קולט העומס
 IZSR = 500 kg  תחו איפוס תחילי

 NUD = 1 000 kg  תיקו עבור פירוס לא אחיד של העומס
 T+ = 0  הנקבע על ידי חיבור) טרה(משקל המכל או האריזה 

 C to + 40 °C° 10 –  תחו הטמפרטורות
 L = 20 m  אור הכבל

 A = 0.75 mm2  חת הרוחב של התיל

   
   :התקן התצוגה

 III  :דרגת דיוק

  nind = 3 000  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות
  Uexc = 10 V  מתח העירור של תא העומס

  Umin = 0.5 mV  מלימתח המבוא המיני
  Δumin = 1 μV  מתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות

  Ω to 1 000 Ω 30  המקסימלית של תא העומס/ העכבה המינימלית 
 C to + 40 °C° 10 –  תחו הטמפרטורות

  pind = 0.5  השבר של השגיאה המרבית המותרת
 wires 6  טיפוס כבל החיבור

max = 150 m/mm(L/A)  אור הכבל ביחס לחת הרוחב של התילהער המרבי של 
2

  

   :העומס) י(תא
 C  דרגת דיוק

 Emax = 2 000 kg  קיבולת מקסימלית
  Emin = 0 t  עומס קבוע כולל מינימלי

  C = 2 mV/V  2תפוקה נקובה 

n  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות
LC

 = 3 000  

                                                           
  .mV/Vביחידות של  , בדר כלל, המבוטא,  Emax  לאחר העמסה ב, השינוי באות המוצא של תא העומס ביחס למתח המבוא 2  

  :נעשה שימוש בערכי היחסיי שלהל, R 60לאומית  בהמלצה הבי, יותר) moderate(ור חישוב מתו עב  :הערה  

Y = Emax / vmin   
Z = Emax / (2 × DR)  
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  vmin = 0.2 kg  רת אימותער השנתות המינימלי למט
  Emax / (2 x DR) Z = 5 000היחס  

  RLC = 350 Ω  התנגדות המבוא של תא עומס אחד
 C to + 40 °C° 10 –  תחו הטמפרטורות

p  השבר של השגיאה המרבית המותרת
LC

 = 0.7  

   
   :אלמנטי חיבור

  pcon = 0.5  השבר של השגיאה המרבית המותרת
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  )2' דוגמה מס(שות בדיקת התאמה לדרי

  )WI(ומכשיר השקילה ) IND(התק התצוגה , )LC(דרגת הדיוק של תא העומס   )1(

LC &  IND שווה לדרגת הדיוק  או גבוהה מדרגת הדיוק של  WI   נכשל  עבר  

C &  III שווה לדרגת הדיוק  או גבוהה מדרגת הדיוק של  III       

  'צ..  ° ב) IND(והתק התצוגה ) LC(של תא העומס ' ואה לגבולות הטמפבהשו, )WI(של מכשיר השקילה ' גבולות הטמפ  )2(

  LC   IND   WI   נכשל  עבר  

Tmin   – 10 °C &  – 10 °C ≥  – 10 °C       

Tmax   40 °C &  40 °C ≤   40 °C       

  סהתק התצוגה ותאי העומ,  של השגיאות המרביות המותרות של אלמנטי חיבורpiסכו ריבועי השברי    )3(

pcon
2   +  pind

2   +  pLC
2   ≥ 1     נכשל  עבר  

0.25 +  0.25 +  0.49  ≥1          

  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות של התק התצוגה ומספר ערכי השנתות של מכשיר השקילה )4( 

      nind    ≤  ni = Maxi / ei     נכשל  עבר  

          ≥     מכשיר שקילה בעל תחו יחיד

i = 1   000 3  ≤  000 2       

i = 2   000 3  ≤  000 2       

,  בעל כמה סקלותמכשיר שקילה
  או

  מכשיר שקילה בעל כמה תחומי
i = 3   000 3  ≤  000 2       

  ).Max(הקיבולת המקסימלית של תאי העומס חייבת להתאי לקיבולת המקסימלית של מכשיר השקילה   )5(

 = Q :Q = (Max + DL + IZSR + NUD + T+) / Maxמקד   

    Q × Max × R/N    ≥  Emax     נכשל  עבר  

    1 687.5 kg  ≥  2 000 kg       

  המספר המרבי של ערכי שנתות למטרת אימות של תא העומס ומספר ערכי השנתות של מכשיר השקילה  )) א6(

      nLC    ≤  ni = Maxi / ei     נכשל  עבר  

          ≥     מכשיר שקילה בעל תחו יחיד

i = 1   000 3  ≤  000 2       

i = 2   000 3  ≤  000 2       

,  שקילה בעל כמה סקלותמכשיר
  או

  מכשיר שקילה בעל כמה תחומי
i = 3   000 3  ≤  500 2       

  של מכשיר שקילה ,  e1, הפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי של תא העומס וער השנתות למטרת אימות הקט ביותר  )) ב6(

  כמה סקלותבעל     

    nLC or Z = Emax / (2 × DR)    ≤  Maxr / e1     נכשל  עבר  

    -   ≤  -        

  של מכשיר שקילה ,  e1, הפרש התפוקה בעומס קבוע כולל מינימלי של תא העומס וער השנתות למטרת אימות הקט ביותר  )) ג6(

  בעל כמה סקלות    

    nLC or Z = Emax / (2 × DR)    ≤  0.4 × Maxr / e1    נכשל  עבר  

    5 000   ≤  4 000       
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  ג"בק, היחס בי העומס הקבוע הכולל בפועל של קולט העומס והעומס הקבוע הכולל המינימלי של תאי העומס  )) ד6(

    DL × R/N    ≤  Emin    נכשל  עבר  

    62.5 kg   ≤  0 kg       

  .חייבי להיות תואמי) ג"בק(מינימלי של תא העומס ער השנתות למטרת אימות של מכשיר השקילה וער השנתות ה  )7(

    e × R / √N    ≤  vmin = Emax / Y    נכשל  עבר  

    0.25 kg   ≤  0.2 kg       

  מתח המבוא המינימלי באופ כללי עבור התק התצוגה האלקטרוני ומתח המבוא המינימלי לכל ער שנתות למטרת אימות   )8(

  ותפוקה בפועל של תאי העומס  

מתח המבוא המינימלי באופ כללי 

עבור התק התצוגה האלקטרוני 

  )מכשיר השקילה לא מועמס(
U = C × Uexc × R × DL / (Emax × N)   ≤  Umin    נכשל  עבר  

  0.625 mV   ≤  0.5 mV       

מתח המבוא המינימלי לכל ער 

  שנתות למטרת אימות
Δu= C × Uexc × R × e / (Emax × N)    ≤  Δumin     נכשל  עבר  

  1.25 μV    ≤  1 μV        

  .באו, תחו העכבה המותר עבור התק התצוגה האלקטורוני והעכבה בפועל של תא העומס  )9(

  RLmin    ≥  RLC / N    ≥  RLmax     נכשל  עבר  

  30  ≥  87.5  ≥  000 1       

  .ר"לממ' במ,  הרוחב של התילי של כבל זהביחס לחת, העומס לבי התק התצוגה) י(אור הכבל המארי המחבר בי תא  )10(

      )L/A (   ≥  (L/A)max    נכשל  עבר  

      26.67  ≥  150.0       
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 Gנספח 

  )מנדטורי עבור התקנים ומכשירים ספרתיים מבוקרי תוכנה(

  בחינות ובדיקות נוספות עבור התקנים ומכשירים ספרתיים מבוקרי תוכנה

   ובדיקות של התקני ומכשירי מדידה מבוקרי תוכנה נידוני ומנוסחי בוועדת המשנה נהלי כלליי יותר עבור בחינות  :הערה

  כה.OIML TC 5/SC 2לאומי למטרולוגיה חוקית  הטכנית של הארגו הבי    

  

G.1    5.5.1סעיף משנה (התקנים ומכשירים בעלי תוכנה משובצת(  

ו הא היצר תיאר את התוכנה או הצהיר עליה כתוכנה ובדק 8.2.1.2סקרו את המסמכי התיאוריי בהתא לסעי משנה 

אינה ניתנת לשינוי או לטעינה דר מנשק , לפיכ, דהיינו תוכנה המשמשת בסביבת חומרה ותוכנה קבועה ואשר, משובצת

  .כלשהו או באמצעי אחרי כלשה לאחר אבטחתה או לאחר השמת סימני חות עליה

  . ה מספקי ראיות להתערבותבדקו הא אמצעי האבטחה מתוארי והא

בדקו הא קיי זיהוי תוכנה המוקצה באופ ברור לתוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית ולפונקציות הרלוונטיות מבחינה 

  .חוקית שהתוכנה מבצעת כמתואר בתיעוד המוגש על ידי היצר

  .בדקו הא זיהוי התוכנה מסופק בקלות על ידי המכשיר

  

G.2   5.5.2סעיף משנה (תקנים אחרים בעלי תוכנה הניתנת לתכנות או לטעינה מחשבים אישיים וה(  

G.2.1  תיעוד התוכנה  

G.2.2.1  תוכנה בעלת מעטפת סגורה  

  ):וגם לתוכניות המחשב חסומה בפני המשתמש/גישה למערכת ההפעלה או(  

ה או מנשקי כגו פקודות המוזנות באמצעות קלידי פונקצי(בדקו הא מסופקת קבוצה שלמה של פקודות  

  .והא פקודות אלה מלוות בתיאורי קצרי) חיצוניי

  .בדקו הא היצר הגיש הצהרה בכתב לגבי שלמות קבוצת הפקודות 

G.2.2.2  וגם תוכנית או תוכניות מחשב הנגישות למשתמש/מערכת הפעלה או:  

 של התוכנה הרלוונטית או חתימה שוות ער עבור קוד המכונה) checksum(בדקו הא נוצרי סיכו ביקורת  

  ). כפופי לבקרה חוקיתפרמטרי הספציפיי לדגהמודול או המודולי של תוכניות המחשב וה(מבחינה חוקית 

בדקו הא לא נית להפעיל את התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית במקרה של זיו הקוד באמצעות עור  

  ).text editor(תמלילי 

G.2.2.3  הנידונים בסעיפי משנה מקרים נוספים על אלה G.2.2.1ו - G.2.2.2:  

  .באמצעות סיכו ביקורת, לדוגמה, בדקו הא כל הפרמטרי הספציפיי להתק מוגני במידה מספקת 

להגנה על הפרמטרי הספציפיי להתק והא נתיב ביקורת זה ) audit trail(בדקו הא קיי נתיב ביקורת  

  .מתואר

מעשיי כדי לבדוק הא ההגנות והפונקציות המתועדות אכ פועלות ) spot checks(בצעו כמה מבדקי נקודתיי  

  .כמתואר

                                                           
  .לאומית זו הערה זו תקפה למועד הפרסו של המלצה בי  כה
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G.2.3  תוכנה) י(מנשק  

בדקו הא המודולי של תוכניות המחשב המהוות חלק מהתוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית מוגדרי והא ה  

  .רמופרדי מהמודולי של התוכנה המשויכת באמצעות מנשק תוכנה מג מוגד

  .בדקו הא מנשק התוכנה המג עצמו מהווה חלק מהתוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית 

דר מנשק ) can be released(בדקו הא הפונקציות של התוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית הניתנות להפעלה  

  .התוכנה המג מוגדרות ומתוארות

  .בדקו הא תיאור הפונקציות והפרמטרי ממצה ומלא 

ל אחת מהפונקציות וכל אחד מהפרמטרי המתועדי עולי בקנה אחד ע הדרישות של המלצה ביבדקו הא כ 

  .לאומית זו

המתייחסות ) במסגרת תיעוד התוכנה, לדוגמה(בדקו הא מסופקות הוראות מתאימות עבור תוכנית היישומי  

  .להגנה שמספק מנשק התוכנה

G.2.4  זיהוי תוכנה  

נוצר זיהוי תוכנה מתאי עבור המודולי של תוכניות המחשב ,  של המכשירבמהל זמ הריצה, בדקו הא 

  .והפרמטרי הספציפיי לדג המהווי חלק מהתוכנה הרלוונטית מבחינה חוקית

בדקו הא זיהוי התוכנה מוצג ע מת פקודה ידנית והא נית לערו השוואה בי זיהוי התוכנה המוצג לבי  

  . אישור הדגזיהוי הייחוס שנקבע במעמד

בדקו הא כל המודולי של תוכניות המחשב והפרמטרי הספציפיי לדג המהווי חלק מהתוכנה הרלוונטית  

  .מבחינה חוקית נכללי בזיהוי התוכנה

או חתימות (הא סיכומי הביקורת , מעשיי) spot checks(על ידי עריכת כמה מבדקי נקודתיי , בדקו ג 

  .עלי כמתועדאכ נוצרי ופו) אחרות

  .בדקו הא קיי נתיב ביקורת אפקטיבי 

  

G.3    5.5.3סעיף משנה (התקני אחסון נתונים(  

  התק המשולב במכשיר או התק סקרו את התיעוד המוגש ובדקו הא היצר הביא בחשבו שימוש אפשרי בהתק  

במקרה שהיצר הביא . רלוונטיי בחינה חוקית  המיועד לאחסו לטווח ארו של נתוני המחובר למכשיר בחיבור חיצוני  

  :בחשבו שימוש אפשרי בתק כזה

G.3.1   סעי  (בדקו הא התוכנה המשמשת לאחסו נתוני ממומשת על התק בעל תוכנה משובצתG.1 ( או על התק בעל

  .נה המשמשת לאחסו נתוני כדי לבחו את התוכG.2 או G.1ישמו את סעי ). G.2סעי  (לטעינה  / תוכנה הניתנת לתכנות 

G.3.2  בדקו הא הנתוני מאוחסני ומאוחזרי באופ תקי.  

  .בדקו הא קיבולת האחסו והאמצעי למניעת אבד נתוני בלתי קביל מתוארי על ידי היצר והא ה מספיקי

G.3.3  מידע רלוונטי (קילה קודמת בדקו הא הנתוני המאוחסני כוללי את כל המידע הרלוונטי הנחו כדי לשחזר ש

לרבות , ככל שאלה ישימי) (טרה(את ערכי משקל המכל או האריזה , וכ) נטו(ונקי ) ברוטו(ערכי של משקל כולל : כולל

סימני , )בפועל לבי ערכי מכוונני מראש של משקל המכל או האריזה) טרה(הבחנה בי ערכי משקל המכל או האריזה 

זיהוי מספר המכשיר או , זיהוי של קבוצת הנתוני המאוחסנת, )קידודדות אלה ניתנות לייח; ג"ו קכג(יחידות ,עשרוניי 

סיכו ביקורת או חתימה , קולט העומס במקרה שכמה מכשירי או קולטי עומס מחוברי להתק אחסו הנתוני וכ

  .אחרת של קבוצת הנתוני המאוחסנת
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G.3.4  ני באופ הול מפני שינויי מקריי או שינויי שבמתכוובדקו הא הנתוני המאוחסני מוג.  

  .במהל העברת להתק אחסו הנתוני) parity check(בדקו הא הנתוני מוגני לכל הפחות באמצעות בידוק זוגיות 

סו נתוני במקרה שנעשה שימוש בהתק אח) parity check(בדקו הא הנתוני מוגני לכל הפחות באמצעות בידוק זוגיות 

  ).5.5.1סעי משנה (בעל תוכנה משובצת 

סיכו ביקורת , לדוגמה, של שני בתי לפחות(בדקו הא הנתוני מוגני באמצעות סיכו ביקורת או חתימה מתאימי 

ת מחזורי מדי  יר ִ  במקרה שנעשה שימוש בהתק אחסו נתוני בעל) ופולינו נסתר) CRC-16( מחזורי 16ע בידוק ַי

  ).5.5.2סעי משנה (תוכנה הניתנת לתכנות או לטעינה 

G.3.5  והא מספר או מספרי הזיהוי מאוחסני לשימוש עתידי , בדקו הא הנתוני המאוחסני ניתני לזיהוי ולהצגה

  .למשל, דהיינו מודפסי על גבי תדפיס, ונרשמי במסמ העסקה הרשמי

G.3.6  דהיינו בלא תלות בשיקול דעתו של ,  מאוחסני באופ אוטומטיבדקו הא הנתוני המשמשי למטרת עסקה

  .מפעיל המכשיר

G.3.7   בדקו הא קבוצות של נתוני מאוחסני האמורי להיות מאומתי באמצעות הזיהוי מוצגי או מודפסי

  .באמצעות התק הכפו לבקרה חוקית

  

G.4   פורמט דוח הבדיקה  

  .טי לגבי תצורת החומרה והתוכנה של המחשב האישי הנבדק ואת תוצאות הבדיקהדוח הבדיקה יכלול את כל המידע הרלוונ
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  ביבליוגרפיה

  תיאור  תקנים ומסמכים לייחוס  'אזכור מס

]1[  International Vocabulary of Basic and 
General Terms in Metrology (VIM) 
(1993) 

  
לאומי למונחי מטרולוגיה המילו הבי

 1993מהדורת , )VIM(בסיסיי וכלליי 

הוכ על ידי קבוצת עבודה משותפת שכללה מומחי שמונו על ידי , מילו
  הנציבות ) BIMP(לאומית למידות ולמשקלות הלשכה הבי

לאומית לכימיה הפדרציה הבי, )IEC(לאומית לאלקטרוטכניקה הבי
לאומי האיגוד הבי, )ISO(לאומי לתקינה הארגו הבי, )IFCC(קלינית 

לאומי לפיזיקה עיונית האיגוד הבי, )IUPAC(כימיה עיונית ושימושית ל
  לאומי למטרולוגיה חוקית  והארגו הבי) IUPAP(ושימושית 

)OIML.(  

]2[  International Vocabulary of Terms in 
Legal Metrology, BIML, Paris (2000) 

  
לאומי למונחי מטרולוגיה המילו הבי

 2000מהדורת , זפרי, BIML, חוקית

מילו הכולל את המושגי המשמשי בתחו המטרולוגיה החוקית 
מושגי אלה מתייחסי לפעילויות של שירות המטרולוגיה . בלבד

למסמכי הרלוונטיי וכ לסוגיות אחרות הקשורות , החוקית
כמו כ נכללי במילו זה מושגי מסוימי בעלי . לפעילויות האמורות

לאומי למונחי מטרולוגיה בסיסיי חו מהמילו הביאופי כללי שנלק
  ).VIM(וכלליי 

]3[  OIML B 3 (2003) 
OIML Certificate System for 
Measuring Instruments (formerly 
OIML P 1) 

  
OIML B 3 , 2003מהדורת 

לאומי מערכת התעודות של הארגו הבי
למטרולוגיה חוקית  עבור מכשירי מדידה 

  ).OIML P1ר  נקרא בעב(

  מספק כללי להנפקה ולרישו של תעודות התאמה לדרישות 
)Certificates of Conformity (לאומי למטרולוגיה של הארגו הבי

  .חוקית ולשימוש בתעודות אלה

]4[  OIML D 11 (2004) 
General requirements for electronic 
measuring instruments 

  
OIML D 11 , 2004מהדורת 

דרישות כלליות למכשירי מדידה 
  אלקטרוניי

  כולל דרישות כלליות עבור מכשירי מדידה אלקטרוניי

]5[  IEC 60068-1 (1988-6), Appendix B 
(including Amendment 1, 1992-4) 
Environmental testing. Part 1: General 
and guidance 

ומגדיר , אימותבציו החומרות המת, מונה סדרה של בדיקות סביבתיות
תנאי אטמוספריי שוני עבור מדידות לקביעת היכולת של דוגמות 

  .אחסו ושימוש תפעולי, בדיקה לפעול בתנאי רגילי של הובלה

]6[  IEC 60068-2-1 (1990-05) with 
amendments 1 (1993-02) and 2 (1994-
06) 
Environmental testing, Part 2: Tests, 
Test A: Cold 

 בבדיקות קור הנערכות ה על דוגמות בדיקה שאינ מפזרות חו וה ד
  .על דוגמות בדיקה מפזרות חו

]7[  IEC 60068-2-2 (1974-01) with 
amendments 1 (1993-02) and 2 (1994-
05) 
Environmental testing Part 2: Tests, 
Test B: Dry heat 

ות בדיקה שאינ מפזרות עבור דוגמ,   חו יבש   Baכולל את בדיקה 
עבור ,   חו יבש   Bbבדיקה ; ע שינוי פתאומי בטמפרטורה, חו

; ע שינוי הדרגתי בטמפרטורה, דוגמות בדיקה שאינ מפזרות חו
ע שינוי , עבור דוגמות בדיקה מפזרות חו,   חו יבש   Bcבדיקה 

דיקה עבור דוגמות ב,   חו יבש   Bdבדיקה ; פתאומי בטמפרטורה
  .ע שינוי הדרגתי בטמפרטורה, מפזרות חו

  
  .IEC No. 62-2-2Aההדפסה החוזרת של התק כוללת את 

]8[  IEC 60068-2-78 (2001-08) 
Environmental testing - Part 2-78: 
Tests - Test Cab: Damp heat, steady 
state 
(IEC 60068-2-78 replaces the 
following 
withdrawn standards: 
IEC 60068-2-3, test Ca and 
IEC 60068-2-56, test Cb) 

רכיבי או ציוד , מספק שיטת בדיקה לקביעת ההתאמה של מוצרי
האחסו והשימוש בתנאי של לחות , טכניי  עבור ההובלה אלקטרו
לאפשר צפייה בהשפעה של , בראש ובראשונה, הבדיקה מיועדת. גבוהה

במש , על דוגמת הבדיקה,  ללא עיבוי,לחות גבוהה בטמפרטורה גבוהה
  .פרק הזמ שנקבע למטרה זו

מועדפות של טמפרטורה ] בדיקה[בדיקה זו מספקת כמה חומרות 
נית לייש בדיקה זו ה לדוגמות . לחות גבוהה ומש הבדיקה, גבוהה

הבדיקה ישימה ה . בדיקה המפזרות חו וה לאלה שאינ מפזרות חו
,  וה לציוד גדול בעל חיבורי ביניי מורכבילציוד ולרכיבי קטני

את , עקב כ, ואשר מונע, המחייב זמ כינו, ע ציוד בדיקה חיצוני לתא
אפשרות השימוש בחימו קד והשמירה על תנאי נקובי במש פרק 

  .הזמ המיועד להתקנה
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]9[  IEC 60068-3-1 (1974-01) + 
Supplement A (1978-01): 
Environmental testing Part 3 
Background information, Section 1: 
Cold and dry heat tests 

   Bובדיקות , )IEC 68-2-1(  קור    Aמספק מידע רקע עבור בדיקות 
  ).IEC 68-2-2(חו יבש 

גודל התא על הטמפרטורה הפנית של : כולל נספחי הדני בהשפעה של
; ו בסחרור אוויר מאולדוגמת בדיקה כאשר לא נעשה שימוש כלשה

זרימת האוויר על התנאי בתא ועל הטמפרטורות הפניות של דוגמות 
המידות והחומרי של סיימי תילי על הטמפרטורה הפנית ; הבדיקה
  .מהירות האוויר ומקד הפליטה, מדידות של טמפרטורה; של רכיב

  
Supplement A   מספק מידע נוס עבור מקרי שלא מושגת בה  

  .יבות של הטמפרטורה במהל הבדיקהיצ

]10[  IEC 60068-3-4 (2001-08) 
Environmental testing - Part 3-4: 
Supporting documentation and 
guidance - Damp heat tests 

כגו , מספק את המידע הנחו כדי לסייע בהכנת המפרטי הרלוונטיי
ה בבדיקות במטרה לאפשר בחיר, תקני עבור רכיבי או ציוד

במקרי , ובחומרות הבדיקה המתאימות עבור מוצרי ספציפיי וכ
בדיקות חו לח מיועדות . עבור טיפוסי ספציפיי של יישו, מסוימי

לקבוע את היכולת של מוצרי לעמוד במאמצי המתרחשי בסביבה 
תו כדי התייחסות , זאת, ע או ללא עיבוי, של לחות יחסית גבוהה

נית לייש בדיקות . ינויי במאפייני חשמליי ומכניימיוחדת לש
חו לח ג כדי לבדוק את העמידות של דוגמת בדיקה בצורות מסוימות 

  .של תקיפת שיתו

]11[  IEC 61000-4-1 (2000-04) 
Basic EMC Publication 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4: Testing and measurement 
techniques 
Section 1: Overview of IEC 61000-4 
series 

מספק סיוע למשתמשי  בציוד חשמלי ואלקטרוני  וליצרני של ציוד 
   הנכללי בסדרת תקני EMCכזה בנושא הישימות של תקני 

 61000-4 IEC ,אשר דני בשיטות בדיקה ומדידה.  
  

  .מספק המלצות כלליות בנושא הבחירה בבדיקות רלוונטיות

]12[  IEC 61000-4-2 (1995-01) with 
amendment 1 (1998-01) 
Basic EMC Publication 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4: Testing and measurement 
techniques 
Section 2: Electrostatic discharge 
immunity test. 
Consolidated Edition: 
IEC 61000-4-2 (2001-04) Ed. 1.2 
This publication is based on IEC 
60801-2 (second edition: 1991). 

ד בדרישות חסינות ובשיטות בדיקה עבור ציוד חשמלי ואלקטרוני 
בתנאי חשיפה לפריקות של חשמל סטטי שמקור ישירות במפעילי או 

  .בפריקות שאלה מעבירי לעצמי סמוכי
קה המתייחחסות לתנאי מגדיר תחומי של רמות בדי, נוס על כ

  .סביבתיי ולתנאי התקנה שוני וקובע נוהלי בדיקה
מטרתו של תק זה היא לקבוע בסיס משות והדיר להערכת הביצועי 
  .של ציוד חשמלי ואלקטרוני בתנאי חשיפה לפריקות אלקטרוסטטיות

מפרט פריקות אלקטרוסטטיות העלולות להיות מועברות , כמו כ
  .נמצאי בקרבת ציוד חיונימעובדי לעצמי ה

]13[  IEC 61000-4-3 consolidated Edition 
2.1 
(2002-09) with amendment 1 (2002-
08) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4: Testing and measurement 
techniques 
Section 3: Radiated, radio-frequency, 
electromagnetic field immunity test 

חל על חסינות של ציוד חשמלי ואלקטרוני בפני אנרגייה אלקטרומגנטית 
קובע בסיס . קובע רמות בדיקה ואת נוהלי הבדיקה הנדרשי. מוקרנת

משות להערכת הביצועי של ציוד חשמלי ואלקטרוני בתנאי חשיפה 
  .לשדות אלקטרומגנטיי בתדר רדיו

]14[  IEC 61000-4-4 (2004-07) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4-4: Testing and measurement 
techniques - Electrical fast 
transient/burst 
immunity test 

קובע בסיס משות והדיר לייחוס עבור הערכת החסינות של ציוד חשמלי 
לפרצי / ואלקטרוני בתנאי של חשיפה לזרמי מעבר חשמליי מהירי 

  .בקרה והארקה, אותות, הספקה] ל קוויש[מתח על פתחות 
 מהווה שיטה IEC 61000-4שיטת הבדיקה המתועדת בחלק זה של 

  .עקבית להערכת החסינות של ציוד או מערכת בפני תופעה מוגדרת
  

  :התק מגדיר את המפורט להל
  ;  צורת הגל של מתח הבדיקה

  ;  תחו רמות הבדיקה
  ;  ציוד הבדיקה

  ; ציוד הבדיקה  נוהלי האימות של
  וכ;   מער הבדיקה
  .  נוהל הבדיקה

  .התק מספק מפרטי עבור בדיקות מעבדה ובדיקות שלאחר ההתקנה
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]15[  IEC 61000-4-5 (2001-04) 
consolidated 
edition 1.1 (Including Amendment 1 
and 
Correction 1) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4-5: Testing and measurement 
techniques - 
Surge immunity test 

בשיטות הבדיקה ובתחו רמות הבדיקה , ד בדרישות החסינות
כיווניי הנגרמי על ידי לנחשולי חד] הנחש[המומלצות עבור ציוד 

ת כמה מוגדרו. מתחי יתר שמקור בזרמי מעבר של מיתוג ותאורה
דרישות אלה . הישימות לתנאי סביבה והתקנה שוני, רמות בדיקה
  .וחלות על ציוד חשמלי ואלקטרוני, נקבעו עבור

קובע בסיס משות להערכת הביצועי של ציוד בתנאי של חשיפה 
  .להפרעות ברמת אנרגייה גבוהה על קווי ההספקה והחיבורי הביניי

]16[  IEC 61000-4-6 (2003-05) with 
amendment 1 (2004-10) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4: Testing and measurement 
techniques 
Section 6: Immunity to conducted 
disturbances, induced by radio-
frequency fields 

ד בדרישות החסינות של ציוד חשמלי ואלקטרוני  מפני הפרעות 
ייעודיי ) RF(לכות שמקור במשדרי תדר רדיו אלקטרומגנטיות מו

  . מגאהר80 קילוהר עד 9בתחו התדרי 
כגו כבל הספקה מרשת (ציוד שלא מותק בו כבל מולי אחד לפחות 

המאפשר צימוד של הציוד לשדות , )קו אותות או חיבור הארקה, החשמל
  .אינו נידו בתק זה, תדר רדיו הגורמי הפרעה

יועד לקבוע את הבדיקות שיש לערו על מכשור מיוחד או תק זה אינו מ
מטרתו העיקרית של התק היא לספק בסיס כללי . מערכות מסוימות

לאומית משות לייחוס לכל ועדות המוצר של הנציבות הבי
  .לאלקטרוטכניקה הנוגעות בדבר

האחריות לבחירה בבדיקות וברמות הבדיקה המתאימות לציוד חלה 
  ).או על המשתמשי בציוד ויצרני הציוד( המוצר כולה על ועדות

]17[  IEC 61000-4-11 (2004-03) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4-11: Testing and measuring 
techniques - Voltage dips, short 
interruptions and voltage variations 
immunity tests 

 חסינות ואת תחו רמות הבדיקה מגדיר את השיטות עבור בדיקות
המועדפות עבור ציוד חשמלי ואלקטרוני המחובר לרשתות הספקת 

הפסקות , בתנאי של נפילות מתח, )low voltage(חשמל במתח נמו 
  .קצרות בהספקת החשמל ושינויי במתח

תק זה חל על ציוד חשמלי ואלקטרוני בעל זר מבוא נקוב שאינו גדול 
  הפועלות בתדר של ACד לחיבור לרשתות עהמיו, ופע אמפר לכל מ16 מ
  . הר60 הר או 50 

ד לחיבור לרשתות עתק זה אינו חל על ציוד חשמלי ואלקטרוני המיו
AC בדיקות עבור רשתות אלה יידונו .  הר400 הפועלות בתדר של

  . עתידייIECבתקני 
ציוד מטרתו של תק זה היא לקבוע בסיס משות להערכת החסינות של 

להפסקות קצרות , חשמלי ואלקטרוני בתנאי של חשיפה לנפילות מתח
  .בהספקת החשמל ולשינויי במתח

  בהתא ,  בסיסיEMCתק זה הוא בעל מעמד של תק 
  .IEC Guide 107  ל

]18[  IEC 61000-6-1 (1997-07) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 6: Generic standards - Section 1: 
Immunity for residential, commercial 
and light-industrial environments 

מגדיר את הדרישות עבור בדיקות החסינות בהתייחס להפרעות רציפות 
עבור , לרבות פריקות אלקטרוסטטיות, מולכות ומוקרנות, וחולפות

, מכשירי חשמליי ואלקטרוניי המיועדי לשימוש בסביבות מגורי
סחר ותעשייה קלה ואשר אינ נידוני בתקני ייעודיי למוצר או מ

  .למשפחת מוצרי
 גיגאהר וקובע 400 קילוהר עד 0ד בדרישות חסינות בתחו התדרי 

  .דרישות אלה עבור כל אחת מהפתחות הנידונות
תק זה חל על מכשירי המיועדי לחיבור ישיר לרשת חשמל כללית 

 ייעודי האמור DCחיבור למקור הספקת חשמל הפועלת במתח נמו או ל
לשמש כמנשק בי המכשיר לבי רשת החשמל הכללית הפועלת במתח 

  .נמו

]19[  IEC 61000-6-2 (1999-01) 
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 6: Generic standards 
Section 2: Immunity for industrial 
environments 

י ואלקטרוני המיועד לשימוש בסביבות תעשייתיות חל על ציוד חשמל
  .ואשר אינו נידו בתקני ייעודיי למוצר או למשפחת מוצרי

,  גיגאהר400 קילוהר עד 0ד בדרישות חסינות בתחו התדרי 
לרבות פריקות , מולכות ומוקרנות, בהתייחס להפרעות רציפות וחולפות

כל אחת מהפתחות קובע דרישות בדיקה עבור . אלקטרוסטטיות
  .הנידונות

מכשירי המיועדי לשימוש באתרי תעשייתיי מאופייני באחד או 
  : אלהממאפיינייותר 

רשת הספקת חשמל המופעלת באמצעות שנאי במתח גבוה או  -
ייעודי , )high or medium voltage power transformer(בינוני 

  ;מהלהספקת חשמל למתק המזי מפעל ייצור או מפעל דו
  ;)ISM(מדעיי ורפואיי , מכשירי תעשייתיי -
עומסי השראיי או קיבוליי גבוהי הממותגי לעתי  -

  ;קרובות
  .זרמי ושדות מגנטיי משויכי בעוצמה גבוהה -
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]20[  ISO 7637-1 (2002) 
Road vehicles - Electrical disturbance 
from conducting and coupling 
Part 1: Definitions and general 
considerations 

מגדיר מונחי בסיסיי המשמשי בחלקי השוני של סדרת תקני זו 
  .לציו הפרעות חשמליות המועברות בהולכה ובצימוד

לאומיי  מספק מידע כללי המתייחס לסדרת התקני הבי, כמו כ
  .בשלמותה ומשות לכל חלקיה

]21[  ISO 7637-2 (2004) 
Road vehicles - electrical disturbance 
from conducting and coupling 
Part 2: Electrical transient conduction 
along supply lines only 

לבדיקת התאימות ) bench tests(קובע בוחני ביצועי 
ציוד של , בתנאי חשיפה לזרמי מעבר מולכי, ]האלקטרומגנטית[

המותק על מכוניות נוסעי ורכבי מסחריי קלי המצוידי במערכת 
 וולט או על רכבי מסחריי המצוידי במערכת 12חשמלית של 
מספק מיו של דרגות חומרה במצבי כשל , כמו כ.  וולט24חשמלית של 

  .חסינות בפני זרמי מעבר] בדיקות[עבור 
לות במערכת ההינע שלה בלא ת, ישי לטיפוסי אלה של רכבי כביש

  ).כגו הצתת ניצו או מנוע דיזל או מנוע חשמלי(

]22[  ISO 7637-3 (1995) with correction 1 
(1995) 
Road vehicles - Electrical disturbance 
by conducting and coupling 
Part 3: Passenger cars and light 
commercial vehicles with nominal 12 
V supply voltage and commercial 
vehicles with 24 V supply voltage - 
Electrical transient transmission by 
capacitive and inductive coupling via 
lines other than supply lines 

של ) EMC(קובע בסיס משות להערכת התאימות האלקטרומגנטית 
כבי כביש בהתייחס לחסינות התקני וציוד המותקני בר, מכשירי

  .בפני זרמי מעבר המועברי בצימוד דר קווי שאינ קווי הספקה
ההתק או הציוד , מטרת הבדיקה היא הוכחת החסינות של המכשיר

כגו אלה , של זרמי מעבר מהירי מצומדי בתנאי חשיפה להפרעות
ר קפיצת ממס", מיתוג של עומסי השראיי(הנגרמי על ידי מיתוג 

  ).וכדומה, )relay contact bounce(במגע 

]23[  OIML B 10 (2004) + Amendment 1 
(2006) 
Framework for a Mutual Acceptance 
Arrangement on OIML Type 
Evaluations (MAA) 

  קובע את הכללי למסגרת וולונטרית שבאמצעותה משתתפי 
)Participants (מי למטרולוגיה חוקית לאוממדינות חברות בארגו הבי
)OIML Member States ( ועמיתי)Associates ( ממדינות במעמד של

Corresponding Members מכירי בדוחות בדיקה )Test Reports (
כאשר נית תוק לדוחות אלה באמצעות תעודת (ומשתמשי בה 

OIML ( מאושר[למטרת אישור דג או הכרה בקבילותו של דג [
ת הבקרה המטרולוגית הלאומיות או האזוריות שלה במסגרת מערכו

  . עוקבותOIMLוג למטרת הנפקת תעודות /או

  


