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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود .بدین ترتیب ،استاندارداایی
میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استتاندارد مربتوط کته
سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییتی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجه به ررایط کیی و نیازمند اا خاص کشور  ،از آخترین پیشترفت
اا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان ،حفظ ستالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید .سازمان متی
تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجتهبنتد آن را اجبتار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینتۀ مشتاوره ،آمتوز،،
بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستم اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا و مراکت کادیبراستیون
سواسنجی وسایل سنجش ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظتام تأییتد صتالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آن اا نظارت متی کنتد.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیون سواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فی ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا
ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد "خودرواا موتور دو یا سه چر – آینه اا دید عقب – ویژگیها و رو ،آزمون" که پیش نویس
آن در کمیسیوناا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده و در رشصد و بیستمین
اجالس کمیته میی خودرو و نیرو محرکه مور  29/2/16مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک
مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه 1331
بهعنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینۀ صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارد اا ارائه رود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین ،باید
امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا میی استفاده کرد.

منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ECE/97/24 –Chapter 4 - Rear view mirrors for two or three-wheel motor vehicles

ه

خودروهاي موتوري دو يا سه چرخ  -آينه هاي ديد عقب -ويژگیها و روش آزمون
 1هدف و دامنه كاربرد
ادف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگیها و رو ،آزمون آئینه اا دید عقب خودرواا موتور دو یا سه
چر می بارد .
يادآوري  -در این استاندارد پیوستها ار فصل در انتها امان فصل آمده است .
 2مراجع الزامی
مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده رده است  .بدین ترتیب
آن مقررات ج ئی از این استاندارد محسوب میشوند  .در مورد مراجع دارا تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر ،
اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد این مدارک مورد نظر نیست  .معهیا بهتر است کاربران ذینفع این
استاندارد امکان کاربرد آخرین اصالحیه اا و تجدید نظراا مدارک اد امی زیر را مورد بررسی قرار داند .
در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر  ،آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارک ارجاع رده مورد
نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد این استاندارد اد امی است :
 -1استاندارد میی رماره  -3333موتورگاز و موتور سیکیت – استاندارد تأیید نوع و رو ،اجرایی
2- CIE : 1931- Reference colorimetric observer
3- CIE : 50(45)- International electrotechnical vocabulary, group 45, lighting
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فصل 1
 1تعاريف و اصطالحات
 1-1آينه ديد عقب

عبارت از وسییه ا است  ،به استثنا سیستمها نور مرکب مانند پریسکوپ  ،که یک دید واضح از جهت
رو به عقب وسییه نقییه  ،ارائه داد .
 2-1آينه ديد عقب داخلی

عبارت است از وسییه ا مانند آنچه در بند  1-1تعریف رده  ،که در نظر گرفته رده است تا به نحو مقتضی
در داخل قسمت سرنشین وسییه نقییه نصب رود .
 9-1آينه ديد عقب خارجی

عبارت است وسییه ا مانند آنچه در بند  1-1تعریف رده  ،که در نظر گرفته رده است تا رو سطح
خارجی وسییه نقییه نصب رود .
 4-1نوع آينه ديد عقب

عبارت است از وسییه اایی که در مشخصه اا اصیی زیر با یکدیگر تفاوت اساسی ندارند :
 1-2-1ابعاد و رعاع انحناء سطح انعکاس آینه دید عقب
 9-2-1طرح،رکل یا مواد سازنده آینه اا دید عقب  ،به انضمام اتصال دانده آنها به وسییه نقییه .
 5-1كالس آينه هاي ديد عقب

عبارت است از کییه وساییی که بصورت عمومی دارا مشخصات عمیکرد مهم می بارند که بصورت زیر از
یکدیگر تفکیک می روند :
 کالس  : Iآینه اا داخیی -کالس  : Lآینه اا خارجی اصیی

9

 6-1شعاع r

عبارت است از میانگین رعاعها اندازه گیر رده رو سطح انعکاس  ،که مطابق با رو ،تشریح رده در
بند  9پیوست ادف این فصل اندازه گیر رده اند .
 0-1شعاع انحناي اصلی در يک نقطه از سطح انعکاس

عبارت است از مقادیر بدست آمده با استفاده از دستگاه تعریف رده در پیوست ادف که بر رو کمان اصیی
سطح انعکاس اندازه گیر رده است به نحو که از مرک آن سطح انعکاس گیرته و در درون یک صفحه
عمود قرار می گیرد که با نمایش داده می رود ،یا از مرک آن سطح انعکاس گیرته و در درون یک
صفحه افقی قرار می گیرد که با نمایش داده می رود.
 8-1شعاع انحناي يک نقطه از سطح انعکاس

عبارت است از متوسط حسابی رعاعها انحنا اصیی

و

 ،به عبارت دیگر یعنی :

 3-1مركز سطح انعکاس

عبارت است از مرک تصادم سطح قابل مشااده سطح انعکاس
 17-1شعاع انحناء قسمت اصلی آينه ديد عقب

عبارت است از رعاع  Cاز کمان دایره ا که بیشترین انطباق را با رکل منحنی قسمت مورد نظر دارد.
 11-1نوع خودرو با توجه به آينه هاي ديد عقب

عبارت است از خودرواا موتور که در مشخصه اا اصیی زیر با یکدیگر تفاوت ندارند :
 1-11-1مشخصات خودرو که ممکن است میدان دید را کااش داده و نصب آینه اا دید عقب را تحت
تأثیر قرار داد .
 9-11-1موقعیتها و انواع آینه اا دید عقب اجبار یا اختیار که بعدا" نصب رده اند .
 12-1نقاط چشمی راننده

3

عبارت است از دو نقطه به فاصیه  63میییمتر که بصورت عمود در  633میییمتر باال نقطه  Rصنددی
راننده سمطابق تعریف ارائه رده در پیوست ب این فصل قرار گرفته اند .خط مستقیمی که این دو نقطه را
به ام متصل می کند  ،بر صفحه طودی میانی عمود خودرو  ،عمود می بارد .
م رک نقطه ا که دو نقطه چشمی را به ام متصل می کند در یک صفحه طودی عمود قرار گرفته است که
باید از مرک موقعیت نشستن راننده عبور کند که بوسییه سازنده مشخص گردیده است .
19-1

ديد دوچشمی

عبارت است از میدان دید کیی که با ترکیب میدانها دید تک چشمی  ،چشمها راست و چپ بدست می
آید سبه رکل رماره  1مراجعه رود
 14-1خودرو فاقد اتاق

عبارت است از خودرویی که محفظه مخصوص سرنشین آن بوسییه حداقل چهار مشخصه از موارد زیر ،
مرزبند نشده بارد :
ریشه جیو،کف ،سقف و دیواره اا یا دراا جانبی یا عقب خودرو .
 15-1خودرو اتاق دار

عبارت است از خودرویی که محفظه مخصوص سرنشین آن بوسییه حداقل چهار مشخصه از موارد زیر ،
مرزبند رده یا امکان مرز بند ردن آن وجود دارته بارد :
ریشه جیو،کف ،سقف و دیواره اا یا دراا جانبی یا عقب خودرو .

2

شکل  - 1میدان ديد كلی

3

پیوست الف
(الزامی)
روش تعیین شعاع انحناي سطح انعکاس آينه ديد عقب
 1اندازه گیريها
 1-1تجهیزات

باید از اسفرومتر تشریح رده در رکل رماره  9استفاده رود .
 2-1نقاط اندازه گیري

 1-9-1رعاع اننا اصیی باید در سه نقطه اندازه گیر رود که تا حد ممکن ن دیک به مکانها یک سوم،
نصف ،و دو سوم طول کمان عمده سطح انعکاس که در یک صفحه عمود یا افقی سار کدام که طوالنی تر
بود  ،از مرک آن سطح عبور می کند ،بارد .
 9-9-1اگر ابعاد سطح انعکاس ،بدست آوردن اندازه اا تعریف رده در بند  3-1این فصل را غیر ممکن
سازد  ،مسئودیت آزمونها به نحو که اندازه گیریها در این دو نقطه در دو جهت عمود که تا حد امکان به
آنچه در باال مقرر رده است ن دیک بارد  ،انجام رود بر عهده ررکت بازرسی خوااد بود .
 9محاسبه شعاع انحناء

بر حسب میییمتر از فرمول زیر محاسبه می رود :
 ،که :
برابر است با رعاع انحنا نخستین نقطه اندازه گیر رده .
برابر است با رعاع انحنا دومین نقطه اندازه گیر رده .
برابر است با رعاع انحنا سومین نقطه اندازه گیر رده .

6

شکل  – 2اسفرومتر تشريح شده

3

فصل 2
الزامات ساختاري و آزمونهاي مورد نیاز براي تأيید قطعه آينه اي ديد عقب
 1الزامات كلی
 1-1کییه آینه اا دید عقب باید قابل تنظیم بارند .
 2-1دبه اا بیرونی سطح انعکاس باید در یک قاب محافظتی سنگهدارنده یا غیره احاطه رود که اندازه
رعاع انحنا س Cمحیط آن در تمام نقاط و در تمام جهتها کمتر از  9/3میییمتر نبارد  .اگر سطح
انعکاس از قاب محافظ خود بیرون ب ند ،رعاع انحنا س Cرو دبه قسمت بیرون زده نباید کمتر از 9/3
میییمتر بارد و سطح انعکاس در اثر یک نیرو  39نیوتنی که در نقطه ا که بیشترین بیرون زدگی را
دارد و در یک جهت افقی تقریبا" مواز با صفحه میانی طودی خودرو به آن اعمال می رود  ،باید به
درون قاب محافظ برگردد .
وقتی که آینه دید عقب رو یک سطح صاف نصب رود ،کییه قطعات آن در کییه موقعیتها
9-1
تنظیم وسییه و کییه قسمتهایی که پس از آزمون تشریح رده در بند  9-2سعییرغم اصابت ضربه به
پایه نگهدارنده متصل باقی می مانند  ،باید در ررایط ساکن در تماس با یک کره با قطر  163میییمتر
برا آینه دید عقب داخیی یا با قطر  199میییمتر برا آینه دید عقب خارجی  ،دارا رعاع انحنا
س Cحداقل  9/3میییمتر بارند.
 1-3-1دبه اا سوراخها یا گپها اتصاالت که حداکثر قطر آنها کمتر از  19میییمتر بارد  ،به ررطیکه
گرد رده بارند ،از اد امات مربوط به معیار رعاع که در بند  3-1ارائه رده است معاف می بارند .
 4-1وسییه ا که برا اتصال آینه دید عقب به خودرو استفاده می رود  ،باید به گونه ا طراحی رده بارد
که استوانه ا به قطر  39میییمتر که محور آن  ،این امکان را به کل آینه دید عقب می داد که در
انگام وارد ردن ضربه  ،بصورت یکی از حادتها محور یا رعاعی در راستا ضربه به عقب نوسان
کند ،حداقل از قسمتی از سطح که وسییه به آن متصل رده است عبور کند.
 5-1قسمتهایی از آینه اا دید عقب خارجی که در بنداا  9-1و  3-1به آنها اراره رده است  ،که
سختی رور  Aآنها از  69تجاوز نمی نماید  ،باید از اد امات مربوطه معاف گردند.
 6-1قسمتهایی از آینه اا دید داخل که سختی رور  Aآنها کمتر از  39بوده و به پایه اا صیب متصل
رده اند  ،نباید در رابطه با اد امات بنداا  9-1و  3-1مورد بررسی قرار بگیرند  ،ودی پایه اا صیب
مربوطه باید اد امات الزم را رعایت نمایند.
 2ابعاد
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 1-2آينه هاي داخلی (كالس )I

ابعاد سطح انعکاس باید به نحو بارد که امکان محاط کردن یک مستطیل بر رو آن را به نحو فراام
نماید که اندازه یک ضیع آن  29میییمتر و اندازه ضیع دیگر آن بصورت زیر بارد :

2-2

آينه هاي ديد عقب خارجی اصلی (كالس ) L

 1-9-9حداقل ابعاد سطح انعکاس باید به نحو بارد که :
 1-1-9-9مساحت سطح آن نباید کمتر از  6299میییمتر بارد .
 9-1-9-9قطر آینه اا دایره ا رکل نباید کمتر از  22میییمتر بارد .
 3-1-9-9سطح انعکاس ار آینه دید عقب غیر دایره ا باید به گونه ا بارد که بتوان یک دایره با قطر 33
میییمتر را در سطح انعکاس آنها محاط کرد .
 9-9-9حداکثر ابعاد سطح انعکاس باید به نحو بارد که :
 1-9-9-9قطر ایچکدام از آینه اا دید عقب نباید بیشتر از  139میییمتر بارد .
 9-9-9-9سطح انعکاس ار آینه دید عقب غیر دایره ا باید در درون یک مستطیل با ابعاد 199*999
میییمتر  ،محاط رود .
 9سطح انعکاس و ضرايب انعکاس
1-9
2-9

سطح انعکاس یک آینه باید محدب کرو بارد .
مقدار  ،نباید از موارد زیر کمتر بارد :

 1999 1-9-3میییمتر در حادتی که آینه دید داخیی سکالس  Iبارد .
 9-9-3در حادتی که آینه اا دید عقب از کالس  Lبارند  ،متوسط رعاع انحنا اندازه گیر رده رو
سطح انعکاس نباید کمتر از  1999یا بیشتر از  1399میییمتر بارد .
مقدار ضریب انعکاس معمول که مطابق رو ،بیان رده در پیوست ادف این فصل مشخص رده
9-9
است  ،نباید کمتر از  29درصد بارد  .در صورتیکه سطح انعکاس دارا دو وضعیت سبا موقعیتها رب
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و روز بارد  ،در وضعیت روز باید امکان رناسایی رنگها عالیم استفاده رده برا ترافیک جاده ا را
فراام نماید .مقدار ضریب انعکاس معمول در وضعیت رب نباید کمتر  2درصد بارد .
سطح انعکاس باید مشخصه اا مطرح رده در بند  3-3را عییرغم قرار گرفتن در معرض
4-9
ررایط آب و اوایی نامساعد بصورت ممتد در حادت کاربرد معمودی  ،حفظ کند .

 4آزمونها
 1-4آینه اا دید عقب باید در معرض آزمونها تشریح رده در بنداا  9-2و  3-2قرار گیرند .
 1-1-2آزمون ارائه رده در بند  9-2برا آینه اا خارجی که ایچ قسمتی از آنها در ارتفاع کمتر از  9متر
نسبت به زمین قرار ندارد  ،مورد نیاز نمی بارد  .این مورد بدون توجه به موقعیت تنظیم انتخابی ،در
انگامی که وسییه نقییه تا حداکثر وزن مجاز خود بارگیار رده  ،بررسی می رود .
استثننا فوق ادیکر امچنین در رابطه با با اتصاالت آینه دید عقب سصفحه اا اتصال،بازواا،مفاصل
سیبکی و غیره که حداقل  9متر باالتر از سطح زمین قرار دارته و از عرض کیی وسییه نقییه بیرون ن ده
بارند ،بکار می رود  .این عرض کیی باید در یک صفحه عمود متقاطع که از پایین ترین اتصاالت آینه یا
ار نقطه جیوتر دیگر از این صفحه که عرض کیی ب رگتر را تشکیل داد ،اندازه گیر می رود.
در چنین حادتی  ،توضیحی باید ارائه رود که به دقت مشخص کند که آینه دید عقب باید به نحو نصب
رود که نقاط اتصال آن بر رو خودرو با ررایط فوق ادیکر مطابقت دارته بارد .
در صورت اعمال این معافیت ،بازو باید بصورت پاک نشدنی با عالمت
گواای نامه تأیید نوع قطعه آن نی مورد اراره واقع رود .

عالمتگیار رده و این عالمت در

2-4آزمون رفتار ضربه
 1-9-2شرح دستگاه آزمون

 1-1-9-2دستگاه آزمون باید رامل یک پاندول بارد که قابییت نوسان در دو محور افقی با زوایا قائمه
نسبت به یکدیگر را دارته بارد که یکی از آنها عمود به صفحه ا است که رامل خط سیر آزاد پاندول می
رود.
انتها پاندول باید رامل یک چکش کرو صیب با قطر  163 ±1میییمتر که دارا یک پورش پالستیکی
به ضخامت  3میییمتر و با حداقل سختی رور  Aبه می ان  39است  ،بارد .
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در رابطه با وسییه آزمون پیش بینی می گردد که حداکثر زاویه ا که بتواند بوسییه بازواا تعیین گردد ،در
صفحه خط سیر آزاد بدست آید .
یک پایه بطور صیب به بدنه پاندول نصب رده است که برا نگهدارتن نمونه اا تحت ررایط ضربه ارائه
رده در بند  ، 6-9-9-2بکار می رود .
رکل رماره  ، 3ابعاد وسایل آزمون و ویژگیها طراحی را نشان می داد.

شکل  - 9ابعاد و ويژگیهاي طراحی وسايل آزمون

 9-1-9-2مرک تصادم پاندول منطبق با مرک کره ا است که به عنوان چکش عمل می کند  .فاصیه این
مرک از محور نوسان در صفحه حرکت آزاد  0111±3 ،میییمتر می بارد  .جرم کااش یافته پاندول برابر با
پاندول

بر اساس رابطه
کییوگرم در نظر گرفته رده است  .سجرم
 ،مرتبط می بارد.
و فاصیه مرک ثقل پاندول از محور دوران

11

به جرم کل

 2-2-4شرح آزمون

 1-9-9-2آینه دید عقب باید بر اساس رویه ا که توسط سازنده آن وسییه یا سازنده خودرو سدر صورت نیاز
اعالم رده است  ،به پایه خود متصل گردد.
 2-2-2-4موقعیت دهی جهتی آينه ديد عقب براي آزمون

 1-9-9-9-2آینه دید عقب باید به نحو بر رو دستگاه آزمون رو پاندول قرار گیرد که زمانیکه آینه
مطابق با دستورادعمل نصب متقاضی بر رو یک خودرو نصب رده است ،محوراایی که افقی یا عمود
استند در امان موقعیت باقی بمانند .
 9-9-9-9-2اگر آینه به نحو قابل تنظیم بارد که در مقابل پایه خود قرار گیرد  ،آزمون باید در کمترین
موقعیت تارو قابل پییر ،در محدوده تنظیم معین رده توسط متقاضی ،انجام گیرد.
 3-9-9-9-2اگر آینه دید عقب بتواند به پایه خود ن دیک یا دور رود ،وسییه مربوطه باید در موقعیتی قرار
گیرد که فاصیه بین قاب و پایه  ،کوتااترین اندازه بارد .
 2-9-9-9-2اگر سطح انعکاس امکان حرکت در درون قاب را دارته بارد  ،تنظیم آن باید به نحو بارد که
گوره باالیی که دورترین فاصیه را نسبت به خودرو دارد ،بیشترین بیرون زدگی را نسبت به قاب دارته بارد
.
 3-9-9-2بج در آزمون رماره  9برا آینه اا دید عقب داخیی سبه بند  1-6-9-9-2مراجعه کنید  ،در
زمانیکه پاندول در وضعیت عمود است  ،صفحات طودی افقی و عمود که از مرک چکش عبور می کنند
باید از مرک سطح انعکاس که در بند  2فصل اول تعریف رده است  ،عبور کنند  .جهت طودی نوسان پاندول
باید مواز با صفحه طودی میانی خودرو بارد .
 2-9-9-2در زمانیکه تحت ررایط تنظیم عنوان رده در بنداا  1-9-9-2و  ، 9-9-9-2قطعات آینه دید
عقب حرکت بازگشتی چکش را محدود کنند ،نقطه ضربه باید در جهت عمود بر محور چرخش یا دوال
مورد بحث  ،جابجا رود  .این جابجایی باید به اندازه ا بارد که دقیقا" برا انجام آزمون مورد نیاز است و
باید بصورت زیر محدود رود :
 کره در بر گیرنده چکش ،حداقل بصورت مماس بر استوانه تعریف رده در بند  2-1باقی بماند  ،یا -نقطه تماس چکش حداقل در  19میییمتر از محیط سطح انعکاس قرار دارته بارد .
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 3-9-9-2در این آزمون چکش از ارتفاع منطبق با زاویه  69درجه پاندول نسبت به محور عمود  ،به نحو
راا می رود که در زمانی که پاندول به وضعیت عمود خود می رسد  ،چکش با آینه دید عقب برخورد کند
.
 6-9-9-2آینه اا دید عقب باید تحت ررایط متفاوت زیر در معرض ضربه قرار گیرند :
 1-6-9-9-2آینه اا داخیی سکالس I
آزمون رماره  : 1نقطه ضربه باید مطابق با آنچه در بند  3-9-9-2تعریف رده است  ،بارد .ضربه باید به
نحو بارد که چکش از سمت سطح انعکاس با آینه برخورد کند .
آزمون رماره  : 9در حادتی که ضربه وارده نسبت به صفحه انعکاس زاویه  23درجه ایجاد کرده و در داخل
صفحه افقی عبور از مرک این سطح قرار دارد  ،نقطه ضربه بر رو دبه محفظه نگهدارنده قرار دارد  .ضربه
باید بر رو سمت سطح انعکاس انجام رود .
 9-6-9-9-2آینه اا خارجی سکالس L
آزمون رماره  : 1نقطه ضربه باید مطابق با آنچه در بند  9-9-9-2یا  3-9-9-2تعریف رده است  ،بارد.
ضربه باید به نحو بارد که چکش از سمت سطح انعکاس با آینه برخورد کند .
آزمون رماره  : 9نقطه ضربه باید مطابق با آنچه در بند  3-9-9-2یا  2-9-9-2تعریف رده است  ،بارد.
ضربه باید به نحو بارد که چکش از سمت مخادف سطح انعکاس با آینه دید عقب برخورد کند .
9-4

آزمون خمش روي قاب محافظ متصل شده به میله

 1-9-4شرح آزمون

قاب محافظ رو یک وسییه بصورت افقی باید به نحو قرار گیرد که قفل کردن ثابت تنظیم کننده اا
پایه اتصاالت  ،امکانپییر بارد  .در جهت ب رگترین بعد سضیع قاب  ،ن دیکترین انتها به نقطه اتصال رو
تنظیم کننده پایه  ،باید بوسییه یک مانع صیب با پهنا  13میییمتر که کل عرض قاب را می پوراند  ،ثابت
نگهدارته رود .
در انتها دیگر  ،مانعی معادل آنچه در باال تشریح رد  ،رو قاب قرار می گیرد تا بار مشخص رده آزمون
بتواند رو قاب اعمال رود  .سبه رکل رماره  2مراجعه کنید
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شکل  -4نمونه دستگاه خمش براي قابهاي آينه ديد عقب

 9-3-2بار آزمون باید  93کییوگرم بوده و به مدت یک دقیقه اعمال رود .
 5نتايج آزمون
 1-3در آزمونها ذکر رده در بند  ، 9-2پاندول باید به نحو به نوسان ادامه داد که بیرون زدگی از وضعیت
فرض رده بوسییه بازو رو صفحه راایی ،یک زاویه حداقل  99درجه با خط عمود ایجاد کند  .دقت اندازه
گیر زاویه باید  ±1درجه بارد .
 1-1-3این اد ام در رابطه با آینه اا دید عقب که رو ریشه جیو چسبانده می روند  ،نباید اعمال رود  .در
این حادت اد امات ارائه رده در بند  9-3باید بعد از آزمون ،اعمال روند .
 9-3در حین آزمون ذکر رده در بند  ، 9-2قسمت باقی مانده آینه دید عقب چسبانده رده به ریشه جیو پس
از رکستن پایه  ،نباید بیش از  1سانتیمتر از بدنه خود بیرون زدگی دارته بارد و رکل آن پس از آزمون باید
ررایط مطرح رده در بند  3-1را برآورده نماید.
 3-3سطح انعکاس نباید در طی آزمونها تشریح رده در بنداا  9-2و  3-2بشکند  .با این وجود  ،اگر یکی از
ررایط زیر تأمین رود  ،آنگاه رکستن سطح انعکاس مجاز است :
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 1-3-3در رابطه با خرده اایی که به پایه قاب یا به سطحی که بصورت صیب به قاب متصل رده است چسبیده
اند  ،عدم چسبندگی ج ئی ریشه به ررطی که در ایچیک از طرفها ترکها بیشتر از  9/2میییمتر نبارد  ،مجاز
است  .جدا ردن رکافها کوچک از سطح ریشه در نقطه برخورد  ،قابل پییر ،است .
 9-3-3سطح انعکاس باید از ریشه ایمنی ساخته رود .

13

پیوست الف
(الزامی)
روش آزمون تعیین قابلیت انعکاس
 1تعاريف
 1-1روشنايی دهنده A

عبارت است از رنگ سنجی نور که بیانگر یک جسم سیاه در دما

کیوین  ،بارد .

 2-1منبع A

عبارت است از المپ ررته ا تنگستن که با گاز پر رده و در دما تجربی رنگ
می کند .

کیوین کار

 9-1ناظر رنگ سنجی مرجع

عبارت است از دستگاه گیرنده تشعشعات که مشخصه اا رنگ سنجی آن مطابق با مقادیر طیفی سه رنگی ذیل
سبه جدول رماره  1مراجعه کنید  ،می بارند :
 4-1مقادير طیفی سه رنگی

عبارت است از مقادیر سه رنگی اج ا طیفی یک وسییه در سیستم س XYZاج ا تک رنگی یک طیف با سطح
انرژ معادل .
 5-1ديد فوتوپیک (نور گرا)

عبارت است از دید چشم طبیعی در زمانی که حداقل با چند تراز رورنایی مختیف بر اساس کاندال بر متر مربع ،
تطبیق داده رده بارد .
 2دستگاه
 1-2كلیات

دستگاه باید رامل یک منبع نور  ،یک نگهدارنده برا نمونه آزمون  ،یک واحد گیرنده فوتوادکتریک و یک
آرکار ساز سنور سبه رکل رماره  3مراجعه کنید  ،به امراه تجهی ات الزم جهت ممانعت از اثرگیار نور
سرگردان  ،بارد.
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دستگاه گیرنده می تواند رامل یک کره جمع کننده نور بارد تا اندازه گیر ضریب انعکاس آینه اا دید عقب
غیر مسطح سمحدب را آسان نماید .سبه رکل رماره  6مراجعه کنید.
 2-2مشخصه هاي طیفی منبع و گیرنده نور

منبع نور باید از نوع یک منبع  Aمطابق با استاندارد میی رماره  ....به امراه یک سیستم نور تشکیل رده
بارد تا بتواند یک پرتو نور تقریبا" مواز را ارائه نماید  .توصیه می گردد تا یک پایدار کننده ودتاژ برا ثابت
نگهدارتن ودتاژ المپ در طی عمیکرد دستگاه  ،فراام گردد.
دستگاه گیرنده باید رامل یک واحد فوتو ادکتریک با پاسخ طیفی متناسب با تابع رورنایی فوتوپیک ناظر رنگ
سنجی مرجع مطابق با استاندارد میی رماره  ....بارد  .ار ترکیب دیگر از رورنایی دانده-فییتر-گیرنده که
مقدار کیی رورنایی  Aو دید فوتوپیک معادل مطابق با استاندارد میی رماره  ....را ارائه داد  ،نی می تواند مورد
پییر ،قرار گیرد  .اگر از یک کره جمع کننده در دستگاه گیرنده استفاده رود  ،سطح داخیی کره باید بوسییه
یک پورش سفید که به دحاظ طیفی غیر انتخابی و پخش کننده بارد ،پورانده رود.
 9-2شرايط هندسی

نسبت به خط عمود بر سطح آزمون باید ترجیحا"  9/22±9/92رادیان س 93±3درجه بارد
زاویه پرتو تابش
و در ارحال نباید از حدود باال روادار سیعنی  9/33رادیان یا  39درجه تجاوز نماید  .محور دستگاه گیرنده
با این خط عمود ایجاد کند که معادل با زاویه پرتو تابیده رده بارد سبه رکل رماره 1
باید یک زاویه
مراجعه کنید  .پرتو تابشی در ورود به سطح آزمون باید حداقل  12میییمتر قطر دارته بارد  .پرتو منعکس
رده نباید از ناحیه حساس واحد فوتوادکتریک پهن تر بوده و نباید کمتر از  39درصد این سطح را بپوراند ،و تا
حد امکان امان قسمتی از سطح را بپوراند که به عنوان پرتو برا کادیبراسیون دستگاه استفاده رده است .
اگر از یک کره جمع کننده در دستگاه گیرنده استفاده رود  ،کره باید دارا قطر حداقل  193میییمتر بارد .
روزنه ایجاد رده برا نمونه آزمون و روزنه پرتو تابشی در دیواره کره باید دارا اندازه کافی بارد تا بتواند اجازه
ورود کل پرتو نور تابشی و منعکس رده را بداد .واحد فوتوادکتریک باید به نحو قرار داده رود که پرتو نور
تابشی یا منعکس رده را بصورت مستقیم دریافت نکند .
 4-2مشخصه هاي الکتريکی واحد تركیب شده و آشکارساز

توان واحد فوتوادکتریک که بر رو آرکارساز نمایش داده رده است باید یک تابع خطی از ردت نور مربوط به
سطح حساس به نور بارد  .تمهیداتی برا وسایل ادکتریکی و/یا نور فراام روند تا صفر کردن و کادیبراسیون
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تنظیم اا آسان رود  .چنین وساییی نباید بر رو مشخصه اا خطی یا طیفی دستگاه تأثیر بگیارند.دقت واحد
گیرنده باید در حد  ±9درصد مقیاس کل یا  ± 01درصد کوچکترین مقدار اندازه گیر رده بارد .
 5-2نگهدارنده نمونه

مکانی م آن باید بتواند نمونه را به نحو قرار داد که محوراا بازو منبع و دستگاه گیرنده امدیگر را در تراز
سطح انعکاس قطع کنند .این سطح انعکاس ممکن است درون نمونه آینه دید عقب یا در ار یک از دو طرف آن
قرار دارته بارد  ،که بستگی به این دارد که آن آینه از نوع سطح اودیه یا ثانویه بوده یا یک آینه منشور از نوع
جمع رونده بارد.
 9روش اجرا
 1-9روش كالیبراسیون مستقیم

در رو ،کادیبراسیون مستقیم ،مرجع باید اوا بارد .این رو ،برا آن دستگااهایی قابل کاربرد است که به
گونه ا ساخته رده اند که از طریق تنظیم مستقیم دستگاه گیرنده با محوراا نوراا ،کادیبراسیون در مقیاس
کامل را امکانپییر می نماید  .سبه رکل رماره  3مراجعه کنید
در موارد خاص سمانند اندازه گیریث سطح با قابییت انعکاس پایین  ،این رو ، ،انتخاب یک نقطه کادیبراسیون
متوسط سبین  9تا  199درصد مقیاس را امکانپییر می کند  .در این موارد قرار دادن یک فییتر ظرفیت خنثی با
ضریب عبور معیوم در مسیر نور و به منظور تنظیم سیستم کادیبراسیون تا زمانی که نشانگر درصد عبور مربوط به
فییتر ظرفیت خنثی را نشان داد ،اد امی است  .این فییتر قبل از آغاز اندازه گیر قابییت انعکاس  ،باید از مسیر
بردارته رود .
 2-9اندازه گیريهاي كالیبراسیون غیر مستقیم

این رو ،کادیبراسیون باید در رابطه با دستگااهایی با یک منبع و گیرنده با رکل اندسی ثابت ،اعمال رود .
این رو ،به یک معیار انعکاس که بصورت مناسبی کادیبره و ثابت رده  ،نیازمند است  .این معیار ترجیحا" باید
یک آینه دید عقب مسطح بارد که ضریب انعکاس آن تا حد امکان ن دیک به نمونه اا آزمون است .
 9-9اندازه گیريها روي يک آينه ديد عقب مسطح

ضریب انعکاس نمونه اا آزمون آینه مسطح را می توان با استفاده از تجهی اتی که اصول کادیبراسیون مستقیم
یا غیر مستقیم را بکار می برند  ،اندازه گیر کرد  .مقدار ضریب انعکاس بطور مستقیم از نشانگر دستگاه خوانده
می رود .
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 4-9اندازه گیري بر روي يک آينه ديد عقب غیر مسطح (محدب)

اندازه گیر ضریب انعکاس آینه اا دید عقب غیر مسطح سمحدب نیاز به استفاده از تجهی اتی که رامل یک
کره جمع آور کننده در واحد گیرنده است  ،دارد سبه رکل رماره  6مراجعه کنید  .اگر برا یک آینه استاندارد
بارد  ،بنابر این برا یک آینه نامعین با ضریب
با ضریب انعکاس  Eدرصد ،نتایج خوانده رده از کره برابر
انعکاس  Xدرصد  ،مقدار خوانده رده با توجه به فرمول زیر ضریب انعکاس را تعیین خوااد نمود :

شکل  – 5شماي چیدمان كلی تجهیزات اندازه گیري انعکاس با استفاده از دو روش كالیبراسیون
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شکل  -6شماي چیدمان كلی تجهیزان اندازه گیري انعکاس با استفاده از كره جمع كننده
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جدول  – 1مقادير طیف سه رنگی براي ناظر رنگ سنجی مرجع بر اساس استاندارد ملی ايران به شماره
.....

* در سال  1266از  3به  9تغییر پیدا کرده است .
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پیوست ب
(الزامی)
تأيید نوع قطعه و عالمتگذاري آينه هاي ديد عقب
 1عالمتگذاري
نمونه اایی از یک نوع از آینه دید عقب که برا تأیید نوع قطعه ارائه رده است  ،باید به صورت واضح ،
خوانا و پاک نشدنی  ،عالمت تجار یا برند سازنده را نشان داده و فضایی با اندازه کافی برا درج عالمت
تأیید نوع دارته بارد  .این فضا باید در نقشه اایی که به امراه تقاضا برا اخی گواای تأیید نوع قطعه ارائه
می رود  ،مشخص رده بارد .
 2تأيید نوع قطعه
 1-9تقاضا برا تأیید نوع قطعه باید به امراه چهار عدد آینه دید عقب ارائه رود  3 .آینه برا انجام آزمونها
و یک عدد به منظور نگهدار در آزمایشگاه سبه عنوان نمونه رااد ،جهت ار گونه بررسیها بعد که
انجام آنها اد امی به نظر برسد  .بر حسب درخواست آزمایشگاه ممکن است تقاضا رود تا نمونه اا دیگر
نی ارائه گردند.
 9-9در زمانی که نوع آینه دید عقب ارائه رده بر اساس بند  1فوق ادیکر با اد امات فصل  9مطابقت دارته
بارد  ،تأیید نوع قطعه باید اخی رده و یک رماره تأیید نوع قطعه به آن تخصیص یابد .
 3-9این رماره نباید پاز آن به نوع دیگر از آینه دید عقب تخصیص یابد .
 9عالمتها
 1-3کییه آینه اا دید عقب مرتبط با یک نوع که تأیید نوع قطعه را بر اساس این استاندارد اخی نموده اند
باید دارا عالمت تأیید نوع قطعه سبر اساس دستورادعمل ارائه رده از جانب سازمان میی استاندارد ایران
بارند .
 9-3به عالمت تأیید نوع قطعه  ،یک سمبل اضافی دیگر بصورت  Iیا  ، Lنی اف وده می رود که کالس نوع
آینه دید عقب را تشریح می کند و تا حد امکان باید به عالمت تأیید نوع ن دیک بارد .

99

 3-3عالمت تأیید نوع قطعه و سمبل اضافی مربوطه آن باید باید به نحو بر رو یک ج ء اساسی آینه
دید عقب ادصاق گردد که غیر قابل پاک کردن بوده و در زمانی که آینه دید عقب بر رو خودرو نصب می
گردد ،به خوبی قابل رؤیت بارد .
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پیوست پ
(اطالعاتی)
مدرک اطالعاتی در رابطه با يک نوع آينه ديد عقب مورد نظر براي وسايل نقلیه موتوري دو يا
سه چرخ
(جهت الصاق به درخواست تأيید نوع قطعه در صورتیکه اين درخواست بصورت مجزا از فرم
درخواست تأيید نوع خودرو ارائه گردد )

رماره درخواست ستوسط متقاضی تخصیص یابد :
درخواست برا اخی تأیید نوع قطعه در رابطه با یک نوع آینه دید عقب مورد نظر برا
موتور دو یا سه چر باید رامل موارد زیر بارد :

وسایل نقییه

 1سازنده یا نام تجار :
 9نام نشانی تودید کننده :
 3نام و نشانی نماینده مجاز تودید کننده سدر صورت وجود :
 2کالس نوع آینه دید عقب س: I/L
 3عالمت بر اساس بند  1-1-2فصل  : 9بیی/خیر
 6تشریح فنی بویژه در رابطه با مشخص کردن نوع/انواع وسییه نقییه ا که آینه دید عقب برا آن در نظر
گرفته رده است.
 3نقشه اایی با ج ئیات مناسب برا رناسایی آینه دید عقب به امراه دستورادعمیها نصب آن  :نقشه اا
باید موقعیت در نظر گرفته رده برا درج رماره تأیید نوع قطعه بعالوه سمبل اضافی مربوطه را نشان
داند .
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پیوست ت
(اطالعاتی)
گواهی تأيید نوع در رابطه با يک نوع آينه ديد عقب مورد نظر براي وسايل نقلیه موتوري دو يا
سه چرخ
رماره گ ار: ،
مرک انجام دانده آزمون :
تاریخ انجام آزمون :
رماره تمدید :

رماره تأیید نوع قطعه :
 1سازنده یا نام تجار آینه دید عقب :
 9نوع و کالس آینه دید عقب :
 3نام نشانی تودید کننده :
 2نام و نشانی نماینده مجاز تودید کننده سدر صورت وجود :
 3تاریخ تحویل آینه دید عقب جهت انجام آزمون :
 6تأیید نوع قطعه  :اعطاء رد /ابطال رد
 3مکان :
 3تاریخ :
 2امضاء سصادر کننده گواای تأیید :
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فصل 9
الزامات مربوط به نصب آينه ديد عقب بر روي وسايل نقلیه
 1موقعیت
 1-1کییه آینه اا دید عقب باید به نحو نصب روند که در ررایط عاد رانندگی وسییه نقییه  ،در
وضعیت پایدار باقی بمانند .
 9-1آینهساا دید عقب در رابطه با خودرواا فاقد اتاق باید به نحو نصب یا تنظیم روند که مرک
سطح ا نعکاس آنها حداقل  939میییمتر صفحه طودی میانی وسییه نقییه و در جهت رو به بیرون قرار
دارته بارد  .قبل از اندازه گیر  ،پدادها باید در وضعیتی مطابق با حادت حرکت خودرو در یک مسیر
مستقیم باقی مانده و آینهساا باید در موقعیت عاد خود تنظیم روند.
 3-1آینه اا دید عقب باید به نحو قرار گیرند که در زمانی که راننده در وضعیت عاد رانندگی بر
رو صنددی مخصوص راننده نشسته است ،دید واضحی از جاده نسبت به عقب و طرف/اطراف وسییه نقییه
دارته بارد .
 2-1آینه اا دید عقب خارجی باید از طریق ریشه جانبی یا از طریق آن قسمت از ریشه جیو که
بوسییه برف پاکن جاروب می رود ،قابل رؤیت بارند .
 3-1در رابطه با ار وسییه نقییه که به صورت راسی/کابین رکل یافته بارد ،در صورتیکه میدان دید
ا ندازه گرفته رود ،حداقل و حداکثر عرض بدنه باید توسط تودید کننده قید رود  ،و در صورت نیاز بوسییه
اب ار الزم ربیه ساز رود  .کییه حادتها وسایل نقییه و آینه که در طی آزمون در نظر گرفته می روند
باید در گواای تأیید نوع خودرو در ارتباط با نصب آینه اا دید عقب  ،نشان داده روند.
 6-1آینه دید عقب خارجی تشریح رده قبیی که در سمت راننده وسییه نقییه نصب رده است باید به
نحو قرار گیرد که زاویه ایجاد رده بین صفحه میانی طودی عمود خودرو از یک سو  ،و صفحه عمود
عبور از مرک آینه دید عقب و مرک خط مستقیم  63میییمتر متصل کننده دو نقطه تک چشمی
راننده از سو دیگر  ،از  33درج بیشتر نشود .
 3-1آینه اا دید عقب برا انطباق با اد امات تشریح کننده میدان دید که در بند  2ارائه رده است ،
نباید از بدنه وسییه نقییه بیرون ب نند.
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 3-1انگامیکه وسییه نقییه تحت حداکثر بار مجاز خود بارگیار رده بارد  ،در صورتیکه دبه پایینی آینه
دید عقب خارجی در ارتفاع کمتر از  9متر از سطح زمین قرار دارته بارد  ،نباید بیش از  9/9متر از عرض
کیی خودرو سکه بدون احتساب آینه اا دید عقب اندازه گرفته رده است بیرون ب ند .
 2-1منوط به رعایت اد امات بنداا  3-1و  ، 3-1آینه اا دید عقب می توانند از حداکثر عرض مجاز
خودرواا  ،بیرون زدگی دارته بارند .
 2تعداد
 1-2حداقل تعداد آينه هاي ديد عقب الزامی براي خودروهاي فاقد اتاق بار

 2-2حداقل تعداد آينه هاي ديد عقب الزامی براي خودروهاي اتاق دار

گروه خودرو

آینهساا
کالس L
1

موتورسیکیت دوچر

2

وسایل نقییه سه چر

2

موتورگاز

گروه خودرو

آینه داخیی
کالس I

موتورگازیها سه چر سرامل وسایل
نقییه چهار چر سبک و وسایل نقییه 10
سه چر

آینهساا

بیرونی

اصیی

بیرونی اصیی کالس L

 1عدد ،در صورتیکه یک آینه دید داخیی وجود دارته بارد.
 9عدد ،در صورتیکه آینه دید داخیی وجود ندارته بارد .

 1درصورتیکه ررایط میدان دید ذکر رده در بند  1-2زیر برآورده نشود،ایچگونه آینه دید داخیی موردنیاز نخوااد بود  .در چنین
ررایطی دو عدد آینه دید بیرونی سیک عدد در سمت راست و یک عدد در سمت چپ خودرو اد امی می بارد.
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 3-9انگامیکه یک آینه دید عقب بیرونی تکی نصب می گردد ،باید در سمت چپ خودرو نصب رود .
 2-9استفاده از آینه اا دید عقب مربوط به کالسها  Iو  IIIکه بر اساس استاندارد میی ایران به رماره 6223
تحت عنوان «خودرواا جاده ا -وسایل دید غیر مستقیم راننده-ویژگیها و رو ،آزمون » تأیید نوع گرفته اند،
نی در رابطه با موتورگازیها ،موتورسیکیتها و وسایل نقییه سه چر  ،قابل پییر ،است .
 5-2حداكثر تعداد آينه هاي ديد عقب اختیاري

 1-3-9نصب آینه دید عقب بیرونی در سمت راست موتور گازیها  ،مجاز است .
 9-3-9نصب آینه دید عقب بیرونی در سمت راست خودرواا اتاق دار  ،مجاز است .
 3-3-9آینه اا دید عقب ذکر رده در بنداا  1-3-9و  9-3-9باید اد امات این استاندارد را برآورده نمایند.
 9تنظیم
 1-3رانندگان باید از موقعیت رانندگی خود قادر به تنظیم آینه اا دید عقب بارند  .در رابطه با وسایل نقییه
سه چر اتاق دار  ،آینه می تواند در حادتی که در بسته بوده و ریشه آن باز بارد  ،تنظیم رود .با این وجود،
آینه می تواند از بیرون در موقعیت قفل قرار بگیرد .
 9-3آینه اا دید عقب که پس از فشاردادن آنها به سمت عقب  ،می توانند بدون تنظیم به وضعیت اصیی خود
برگردند  ،در معرض اد امات بند  1-3قرار نمی گیرند .
 4میدان ديد در شرايط وجود اتاق
 1-4آينه ديد عقب داخل اتاق
 1-1-4آينه ديد عقب داخلی (كالس )I

میدان دید باید به نحو بارد که راننده بتواند یک قسمت افقی مسطح از جاده به عرض  9متر که بر صفحه
طودی میانی خودرو متمرک رده است  ،به طول  69متر پشت نقاط چشمی راننده به سمت افق ،را مشااده کند
 .سبه رکل رماره  3مراجعه کنید
 2-4آينه ديد عقب بیرون از اتاق
 1-2-4آينه هاي دي عقب خارجی اصلی (كالسهاي Lو) III

 1-1-9-2آینه دید عقب خارجی دست چب برا خودرواایی که در سمت راست جاده رانده می روند
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 1-1-1-9-2میدان دید باید به نحو بارد که راننده بتواند حداقل یک قسمت افقی مسطح از جاده به عرض
 9/3متر که از چپ بوسییه یک صفحه مواز با صفحه عمود طودی میانی خودرو  ،عبور از بیرونی ترین نقطه
سمت چپ خودرو محدود می رود  ،و تا  19متر پشت نقاط چشمی راننده نسبت به افق امتداد می یابد ،
مشااده کند .سبه رکل رماره  3مراجعه کنید
 9-1-9-2آینه اا دید عقب دست راست برا خودرواایی که در سمت راست جاده رانده می روند
 1-9-1-9-2میدان دید باید به نحو بارد که راننده بتواند حداقل یک قسمت افقی مسطح از جاده به عرض 2
متر که از چپ بوسییه یک صفحه مواز با صفحه عمود طودی میانی خودرو  ،عبور از بیرونی ترین نقطه
سمت راست خودرو محدود می رود  ،و تا  99متر پشت نقاط چشمی راننده نسبت به افق امتداد می یابد ،
مشااده کند .سبه رکل رماره  3مراجعه کنید
 9-4موانع
 1-9-4آينه ديد عقب داخلی (كالس )I

 1-1-3-2کااش در میدان دید به ددیل وجود وساییی از قبیل پشت سر اا ،آفتابگیراا ،برف پاکن اا و ادمنت
اا حرارتی ریشه عقب  ،به ررط آنکه کییه این موارد به امراه یکدیگر بیشتر از  13درصد میدان دید را
نپوراند ،مجاز است .
 9-1-3-2درجه پورش میدان دید ناری از موانع در حادتی اندازه گرفته می رود که پشت سریها در پایین ترین
موقعیت خود بوده آفتابگیر اا جمع رده بارند .
 2-9-4آينه هاي ديد عقب خارجی (كالسهاي  Lو )III

در میدانها دید مشخص رده در باال ،چنانچه موانع مرتبط با اتاق یا اج اء آن مانند دستگیره اا در ،چراغها
نشانگر جانبی ،چراغها راانما و انتهااا سپراا عقب ،امچنین اج اء پاک کننده سطح انعکاس  ،منجر به
ایجاد کااش در میدان دید به می ان کمتر از  19درصد کل میدان دید فوق ادیکر بارند  ،نباید محسوب گردند.
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شکل  - 0آينه ديد عقب داخلی

39

شکل  -8آينه هاي ديد عقب خارجی اصلی در رابطه با خودروهايی كه در سمت راست جاده حركت می كنند
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پیوست الف
(اطالعاتی)
مدرک اطالعاتی در رابطه با نصب يک يا چند آينه ديد عقب بر روي يک نوع از وسايل نقلیه
موتوري دو يا سه چرخ
(جهت الصاق به درخواست تأيید نوع قطعه در صورتیکه اين درخواست بصورت مجزا از فرم
درخواست تأيید نوع خودرو ارائه گردد )

رماره درخواست ستوسط متقاضی تخصیص یابد :
درخواست برا اخی تأیید نوع قطعه در رابطه با نصب یک یا چند آینه دید عقب بر رو یک نوع از وسایل
نقییه موتور دو یا سه چر باید رامل موارد زیر بارد :
 1سازنده یا نام تجار :
 9نوع سار گروه یا زیر گروه مشخص رود :ار گروه یا زیر گروه باید با یک کد عدد یا ترکیبی از اعداد و
حروف مشخص گردد :
 3دسته بند وسییه نقییه :
 2نام نشانی تودید کننده :
 1-2نامساا و نشانیساا کارخانه مونتاژ :
 3نام و نشانی نماینده مجاز تودید کننده سدر صورت وجود :
 6آینه اا دید عقب وسایل نقییه دوچر
 1-6سازنده سنام تجار

آینه دید عقب :

 9-6نشانه تأیید نوع قطعه :
 3-6کالس آینه دید عقب :
 2-6رما نشان دانده مکان آینه ساا دید عقب بر رو سازه وسییه نقییه :
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 3-6اطالعات دقیق مربوط به نوع اتصال،رامل قطعه ا از سازه وسییه نقییه که آینه دید عقب به آن
متصل می رود :
 3آینه اا دید عقب وسایل نقییه سه یا چهار چر
 1-3سازنده سنام تجار

آینه دید عقب :

 9-3نشانه تأیید نوع قطعه :
 3-3کالس آینه دید عقب :
 2-3نقشهساا نشان دانده مکان آینه ساا دید عقب بر رو سازه وسییه نقییه :
 3-3ج ئیات اطالعات مربوط به رو ،نصب،رامل قطعه ا از سازه وسییه نقییه که آینه دید عقب به آن
متصل می رود :
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پیوست ب
(اطالعاتی)
گواهی تأيید نوع قطعه در رابطه با نصب يک يا چند آينه ديد عقب بر روي يک نوع از وسايل
نقلیه موتوري دو يا سه چرخ
رماره گ ار: ،
مرک انجام دانده آزمون :
تاریخ انجام آزمون :
رماره تمدید :

رماره تأیید نوع قطعه :
 1سازنده یا نام تجار وسییه نقییه :
 9نوع و گروه وسییه نقییه :
 3نام نشانی تودید کننده :
 2نام و نشانی نماینده مجاز تودید کننده سدر صورت وجود :
 3تاریخ تحویل وسییه نقییه جهت انجام آزمون :
 6تأیید نوع قطعه  :اعطاء رد /ابطال رد
 3مکان :
 3تاریخ :
 2امضاء سصادر کننده گواای تأیید :
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