ساٌّوبی ثجبت ًَسی

كفحِ 1

-1هدف از آزمایش:
ایي دػتگبُ ثشای تؼییي ثجبت سًگ کبالّبی ًؼبخی اص ّش ًَع ٍ ؿکل دس همبثل هٌجغ
ًَسهلٌَػی هی ثبؿذ کِ هـبثِ ًَس طجیؼی سٍص (ًَس )D65اػت.
ایي دػتگبُ ثشای تؼییي ثجبت سًگ کبالّبی ًؼبخی ػفیذ (ػفیذگشی ؿذُ یب داسای
ػفیذ کٌٌذُ ًَسی) لبثل اػتفبدُ هی ثبؿذ.

-2استانداردهای مورد نیاز در ساخت دستگاه ثبات نوری:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

اػتبًذاسد هلی ایشاى ً -4084ؼبخی -ثجبت سًگ دس ثشاثش ًَس هلٌَػی :الهپ
لَع صًَى ثشای آصهَى سًگ پشیذگی
اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  -160ثجبت سًگ کبالی ًؼبخی – هؼیبس خبکؼتشی
ثشای اسصیبثی تغییش سًگ
اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ ً -205ؼبخی -سٍؽ تؼییي ثجبت سًگ دس همبثل
ًَس سٍص
اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  -1728آة -هَسد هلشف دس آصهبیـگبُ تدضیِ-
ٍیظگی ّب ٍ سٍؽ ّبی آصهَى
اػتبًذاسد هلی ایشاى  -4804سٍؽ تؼییي هؼیبس خبکؼتشی ثب اػتفبدُ اص اسصیبثی
دػتگبّی
اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ ً -6146ؼبخی -اسصیبثی ٍ تـخیق فتَکشٍهیؼن
دس کبالی ًؼبخی
ISO 9370

 -3شرح دستگاه:
دػتگبُ ثجبت ًَسی اص یک الهپ صًَى ٍ1000ات اكل طاپي ،كفحِ ًوبیؾ  Hmi 7inثب
لبثلیت َّؿوٌذ کٌتشل دهب ٍ سطَثت ،ثشًبهِ پزیشی ٍ تشػین گشاف دهب ٍ سطَثت تـکیل
ؿذُ اػت .ایي دػتگبُ لبثلیت چشخؾ ًوًَِ دٍس الهپ ٍ دٍس خَدؽ سا داسد.
ًوًَِ ای اص کبالی ًؼبخی هَسد آصهَى ّوشاُ ثب یکؼشی اص هَاد هشخغ  ،دس ثشاثش ًَس
هلٌَػی تحت ؿشایط کٌتشل ؿذُ ای لشاس هیگیشد .ثجبت سًگ تَػط همبیؼِ تغییش سًگ
ًوًَِ ثب هَاد هشخغ هَسد اػتفبدُ ،اسصیبثی هی ؿَد.

كفحِ 2
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-2لؼوت ّبی اكلی دػتگبُ
)1
)2
)3
)4
)5
)6

کالّک ثجبت ًَسی
كفحِ ًوبیؾ
دػتگیشُ دسة
کلیذ ON/OFF
دسة دػتگبُ
ثذًِ

1

2

3
4

5

6

-3نمونه گیری
 -1اًذاصُ ًوًَِ ّب ثِ تؼذاد ًوًَِ هَسد آصهبیؾ ٍ ؿکل ٍ اثؼبد
ًگْذاسًذُ ًوًَِ ّبیی کِ ّوشاُ دػتگبُ تْیِ ؿذُ اػت  ،ثؼتگی
داسد.
ً -2وًَِ ّب هوکي اػت ًَاسی اص پبسچًِ ،خ پیچیذُ ؿذُ ثِ فَاكل
ًضدیک ثِ ّن ثِ دٍس یک همَایی کِ ًوًَِ ّب سٍی آى لشاس هیگیشًذ،
یب ثِ طَس هَاصی سٍی ّن لشاس گشفتِ ٍ سٍی یک همَا ثؼتِ هی
ؿًَذ ،یب یک الیِ اص الیبف ؿبًِ صدُ ٍ فـشدُ ؿذُ ثِ ؿکل یک
كفحِ یکٌَاخت ٍ ثؼتِ ؿذُ سٍی یک همَا ،ثبؿذ .هؼبحت ّش
ًبحیِ ًَسدیذ ٍ ًَس ًذیذُ ً ،جبیذ اص  10mm*8mmکوتش ثبؿذ.
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كفحِ 3

 -3پَؿـْب ثبیذ کبهال دس توبع ثب آى لؼوت اص ًوًَِ ّب ٍ هشخغ ّب
ثبؿٌذ کِ ًجبیذ ًَس ثجیٌٌذ .تب هشص ایدبد ؿذُ ثیي ًَاحی ًَس دیذُ ٍ
ًَس ًذیذُ  ،ثِ كَست یک خط ثبسیک آؿکبس ؿَدٍلی پَؿـْب ًجبیذ
آصهًَِ سا ثی خْت تحت فـبس لشاس دٌّذ.
ً -4وًَِ ّبی هَسد آصهبیؾ ٍ هشخغ ّبی آثی ثبیذ ّن اًذاصُ ٍ ّن
ؿکل ثبؿٌذ تب اص ایدبد خطب دس اسصیبثی خلَگیشی ؿَد .صیشا اختالف
دیذ ثیي ًَاحی ًَسدیذُ ٍ ًَسًذیذًُ ،وًَِ ثضسگتش دسهمبیؼِ ثب هشخغ
ّبی ثبسیکتش دسخِ تغییش ثیـتشی سا ًـبى هیذٌّذ.
ٌّ -5گبم آصهبیؾ ًوًَِ ّب ثب ضخبهت لبثل تَخِ ،هشخغ ّب ثبیذ ثِ
ًحَی لشاس دادُ ؿًَذ کِ فبكلِ آًْب تب هٌجغ ًَس هؼبٍی ثب فبكلِ
ػطح سٍی ًوًَِ ّب تب هٌجغ ًَس ثبؿذ .پَؿـْبیی کِ ثشای لؼوت
ّبی ًَس ًذیذُ ثِ کبس هیشًٍذً ،جبیذ ػطح آصهًَِ سا فـشدُ کٌٌذ.
الیبف کبالّبی ًؼبخی ثب ضخبهت لبثل تَخِ ،هوکي اػت تغییش
هَلؼیت یب ظبّش ثذٌّذ ٍ ایي هؼئلِ اسصیبثی ًَاحی کَچک سا ثب
هـکل هَاخِ هیکٌذ .ثِ ّویي هٌظَس ثبیذ هؼبحت ًبحیِ ًَسدیذُ
آًْب حذالل  50mm*40mmثبؿذ.
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 -4شرایط نوردهي
ثشای ؿجیِ ػبصی ؿشایط هحیطی هختلف ،آصهَى سا هیتَاى دس ؿشایط
هختلف اًدبم دادًَ .ع ؿشایط ثبیذ هَسد تَافك ثیي طشفیي ریٌفغ ثبؿذ .
ؿشایط اًتخبثی ثبیذ گض اسؽ ؿَد.

شرایط
شرایط آب
وهوایي

دوره نوردهي

دوره نوردهي

دوره نوردهي

دوره نوردهي

الف1

الف2

الف3

ب

هؼوَلی (ػبدی)

ثبسطَثت خیلی کن

ثب سطَثت خیلی ثبال

-

هؼتذل

خـک

ًیوِ گشهؼیشی

-

ػشی 1تب8

مرجع های آبي
دمای استاندارد

ػشی l2تبl9

(47 ± 3) °C

(62 ± 3) °C

(42 ± 3) °C

(65 ± 3) °C

دمای صفحه سیاه

(45 ± 3) °C

(60 ± 3) °C

(40 ± 3) °C

(63 ± 3) °C

رطوبت موثر

تمشیجب  40 %سطَثت
هَثش
)یبدآٍسی هؼوَال ٍلتی
ثذػت هی آیذ کِ
هشخغ آثی ،5تجبیٌی
ثشاثش ثب دسخِ4
هؼیبس خبکؼتشی پیذا
کٌذ(

کوتش اص  15 %سطَثت
هَثش.
)یبدآٍسی هؼوَال ٍلتی
ثِ
دػت هیبیذ کِ هشخغ
آثی
 ،6تجبیٌی ثشاثش ثب
دسخِ 4-3
هؼیبسخبکؼتشی پیذا
کٌذ(

تمشیجب  85 %سطَثت
هَثش) یبدآٍسی هؼوَال
ٍلتی ثِ دػت هی آیذ
کِ هشخغ آثی3
تجبیٌی ثشاثش ثب دسخِ
4هؼیبس خبکؼتشی پیذا
کٌذ(

سیاه

رطوبت نسبي
تابش

هـبثِ الضاهبت تؼییي ؿذُ ثشای سطَة هَثش

سطَثت هَثشکِ) .ثجبت
سًگ پبسچِ کٌتشل
سطَثت  L6تب( L7

(30 ± 5) °C

ّش خب کِ اهکبى کٌتشل تبثؾ ثبؿذ ،تبثؾ ثبیذ دس( 42 ±2( W/m2دس داهٌِ طَل هَج
300nmتب400nmیب ) (1.10 ± 0.02 ) W/(m2.nmدس طَل هَج  420nmکٌتش ؿَد.
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 -5شرح آزمایش







کٌتشل کٌیذ تب دػتگبُ دس حبل هٌبػت ثبؿذ ٍ دػتگبُ سا هطبثك ثب
ساٌّوبیی ّبی ػبصًذُ ساُ اًذاصی کٌیذ.
ّوِ ًگْذاسًذُ ّبی آصهبیؾ ثذٍى اػتفبدُ سا ثب یک هبدُ ثذٍى
ثبصتبثؾ هبًٌذ همَای ػفیذ پش کٌیذ .ثشای ٍلتی کِ دػتگبُ دس حبل
چشخـی اػت ّش دٍ سٍی ًگْذاسًذُ ّبی ثذٍى آصهبیؾ ثبیذ پُش
ؿًَذ.
دهبػٌح كفحِ ػیبُ) کِ پـت آى ثبص اػت ( یب دهبػٌح اػتبًذاسد
ػیبُ) کِ پـت آى ػبیك ؿذُ اػت ( ثبیذ دس ّوبى كفحِ ّبیی
لشاس گیشًذ کِ آصهًَِ ّب چیذُ ؿذ اًذ.
ٍلتی اص ؿشایط هختلف آصهَى اػتفبدُ هیـَد کِ دس آى سطَثت
هَثش تؼییي ؿذُ اػت  ،ثِ ػذد خَاًذُ ؿذُ اص سٍی دػتگبُ ثشای
سطَثت ًؼجی اکتفب ًکٌیذ .ثشای کؼت ًتبیح هؼتجش) ثشای ًوًَِ
ّبیی کِ اص هشخغ ّبی آثی  1تب  8اػتفبدُ هیکٌٌذ ( تٌظین كحیح
سطَثت هَثش ثحشاًی هیجبؿذ.
ؿکل  1استجبط ثیي سطَثت هَثش ٍ ثجبت سًگ دس ثشاثش ًَس پبسچِ
کٌتشل سطَثت سا ًـبى
هیذّذ.
ش
ک
ل
1
مقادير میانگین به دست آمده از نوردهیهاي
پارچه کنترل رطوبت
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كفحِ 6

ثشای ؿشایط ًَسدّی هَسد ًیبص اص خذٍل ،سطَثت هَثش هَسد ًیبص سا
تؼییي کٌیذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ؿکل ،1ثجبت ًَسی هؼبدل هَسد ًیبص
ثشای پبسچِ کٌتشل سطَثت سا پیذا کٌیذ) ثب اػتفبدُ اص ػشی هشخغ
ّبی آثی 1تا ( )8ثشای هثبل  ،ثشای ؿشایط ػبدی سطَثت هَثش هَسد
ًیبص  40 %اػت کِ هؼبدل ثجبت ًَسی پبسچِ کٌتشل سطَثت ثشاثش ثب
هشخغ آثی  5هیجبؿذ(.
لؼوتی اص پبسچِ کٌتشل سطَثت سا ثِ ّوشاُ هشخغ ّبی آثی ،سٍی
یک همَا لشاس دّیذ.
اثؼبد ّش کذام اص پبسچِ ّبی هشخغ ) هشخغ ّبی آثی ٍ پبسچِ کٌتشل
سطَثت ( ًجبیذ کوتش اص 45mm*10mmثبؿذ.
همَای تْیِ ؿذُ سا ثب اػتفبدُ اص یک پَؿؾ هٌبػت ثپَؿبًیذ ثِ
ًحَی کِ ػطح ّش ًبحیِ ًَسدیذُ ٍ ًَسًذیذُ کوتش اص
ً10mm*8mmجبؿذ .همَای پَؿبًذُ ؿذُ سا دس هحفظِ آصهَى
لشاس دّیذ.
همَای پَؿبًذُ ؿذُ سا تب ٍلتی کِ تجبیي ثیي ًَاحی ًَسدیذُ ٍ
ًَسًذیذُ پبسچِ کٌتشل سطَثت ثشاثش ثب دسخِ  4هؼیبس خبکؼتشی
ؿَدًَ ،س دّیذ.
ٍلتی ؿشایط ثِ دػت آهذ ،تجبیي ثیي ًَاحی ًَسدیذُ ٍ ًَسًذیذُ
هشخغ آثی اسخبع دادُ ؿذُ دس خذٍل سا اسصیبثی کٌیذ .تجبیي ثبیذ
ثشاثش ثب ؿشایط ًَسدّی هٌبػت هـخق ؿذُ ثبؿذ.
اگش ؿشایط ثِ دػت ًیبهذ ،ثِ هٌظَس سػیذى ثِ ؿشایط ًَسدّی
اًتخبثی،کٌتشل ّبی دػتگبُ سا تٌظین کٌیذ ٍ ثب اػتفبدُ اص هَاد
هشخغ خذیذ سا تکشاس کٌیذ.
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كفحِ 7

 6ارزیابي ثبات رنگ
 ثشای خلَگیشی اص اسصیبثی اؿتجبُ دس دسخِ ثٌذی ثجبت سًگ آصهًَِ
ّب ثِ دلیل فتَکشٍهیؼن همَای آصهًَِ ّب سا ثبیذ لجل اص اسصیبثی ،ثِ
هذت  24ػبػت دس هحیطی تبسیک دس دهبی اتبق لشاس دّیذ) ثِ
اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  6146سخَع کٌیذ).
اسصیبثی ًْبیی) دسخِ ّبیی کِ گضاسؽ هیـَد ( ثِ كَست دسخِ
ػذدی اػالم هیـَد ،ثش اػبع تجبیي هؼبدل ثب دسخِ  4هؼیبس
خبکؼتشی ثیي ًَاحی ًَسدیذُ ٍ ًَسًذیذُ ًوًَِ هیجبؿذ .ثشای
کبالّبی ًؼبخی ػفیذ) ػفیذگشی ؿذُ یب داسای ػفیذکٌٌذُ ًَسی)
اسصیبثی ًْبیی کِ ثِ كَست ػذدی اػالم هیـَد ،تٌْب ثش اػبع
تجبیي ثیي ًَاحی ًَسدیذُ ٍ ًَسًذیذُ آصهًَِ یب پبسچِ هشخغ هؼبد ثب
دسخِ  4هؼیبس خبکؼتشی هیجبؿذ.
ّ وِ پَؿـْب سا ثشداسیذ ،ثِ ایي تشتیت ّوِ ًَاحی هختلف آصهًَِ ّب
کِ ثِ هذتْبی هختلف)هتٌبػت ثب ًَع سٍؽ ثکبس سفتِ) دس هؼشم
ًَس لشاس گشفتِ اًذ ثِ ّوشاُ ًبحیِ ّبیی کِ دس هؼشم ًَس لشاس
ًگشفتِ اػت ،دس هؼشم دیذ لشاس هیگیشًذ.
همبیؼِ تغییش دس آصهًَِ ّب ثب تغییش دس هشخغ ّبی آثی سا ثبیذ ثِ
ٍػیلِ احبطِ آصهًَِ ثب یک لبة تؼْیل کشد.
ثب اػتفبدُ اص کبثیي اسصیبثی صیش ًَس ًَ) D65س سٍص هلٌَػی) تغییش
دس سًگ آصهًَِ سا ثبتغییش هـبثِ دس هشخغ ّب ،همبیؼِ کٌیذ) ثِ
اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  175سخَع کٌیذ) .اػتفبدُ اص هٌجغ ًَس
خبیگضیي  ،ثبیذ هَسد تَافك ّوِ گشٍُ ّبی ریٌفغ لشاس گشفتِ ٍ
گضاسؽ ؿَد.
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كفحِ8

دس ّوِ سٍؿْبیی کِ اص هشخغ ّبی آثی اػتفبدُ هیـَد ،ثجبت سًگ
آصهًَِ ّوبى ؿوبسُ هشخغ آثی اػت کِ تغییش دس سًگ آى هـبثِ
تجبیي چـوی ثیي لؼوتْبی ًَسدیذُ ٍ ًَسًذیذُ آصهًَِ ،هیجبؿذ.
اگش آصهًَِ تغییش سًگی کِ ًضدیک ثِ هشخغ فشضی کِ هیبى دٍ
هشخغ آثی هتَالی اػت سا ًـبى داد ثبیذ یک دسخِ ثٌذی ثیٌبیی
ثشای هثبل  3-4یب  - L2-L3اًدبم ؿَد .اسصیبثی ّب ثبیذ فمط ثِ
كَست ػذد كحیح کبهل یب ثیي دٍ هشخغ ،دسخِ ثٌذی ؿًَذ.
ٍلتی کِ هیبًگیي حؼبثی اسصیبثی ّبی ّش ًوًَِ هؼبٍی ػذد کبهل
یب دسخِ هیبًی ًـذ ،اسصیبثی سا ثِ ػذد هیبًی یب ػذد کبهل ثؼذی
گشد کٌیذ.

 اگش اسصیبثی آصهًَِ کوتش اص هشخغ  1یب ) ( L2ؿذ ،آى سا " کوتش اص
"1یب (کوتش اص ) "L2دسخِ ثٌذی کٌیذ.
 اگش ثجبت سًگ هؼبدل یب ثیـتش اص ػذد  4یب  L3ؿذّ ،ش گًَِ
اسصیبثی اٍلیِ اّویت خَاّذ یبفت  ،اگش ایي اسصیبثی اٍلیِ  3یب L2
ثبؿذ ثبیذ آى سا دس پشاًتض اػالم کٌیذثشای هثبل( 6)3ثیبى کٌٌذُ آى
اػت کِ آصهًَِ ٍلتی کِ هشخغ  3ؿشٍع ثِ تغییش سًگ هیکٌذ،
تغییش خیلی کوی پیذا کشد اهب دس اداهِ ًَسدّی ،همبٍهت دس ثشاثش
ًَس آصهًَِ ثشاثش ثب هشخغ آثی  6هیـَد.

 اگش آصهًَِ فتَکشٍهیک ثبؿذ ،دسخِ ثجبت سًگ ثبیذ ؿبهل
دس پشاًتض ثِ ّوشاُ دسخِ ثِ دػت آهذُ اص آصهَى ثشای فتَکشٍهیؼن
ثبؿذ ،ثشای هثبل ()(p 3-4ثِ اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ175سخَع
کٌیذ(.
حشف P
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كفحِ 9

 اكطالح" تغییش سًگ "ؿبهل تغییش فبم ،1خلَف  ،2سٍؿٌبیی ،3یب
ّشگًَِ تشکیجی اص ایي هـخلِ ّبی سًگ هیجبؿذ) ثِ اػتبًذاسد
هلی ایشاى ؿوبسُ  175سخَع کٌیذ(.

ًَ سدّی ثش اػبع ًوًَِ تَافك ؿذُ ثبیذ ثِ ٍػیلِ همبیؼِ تغییش
سًگ آصهًَِ ثب ًوًَِ هشخغ ثبؿذ اص آى خبئی کِ هشخغ آثی اػتفبدُ
ًویـَد دس ًتیدِ ثجبت سًگ ًویتَاًذکوّی ؿَد .اگش آصهًَِ ًؼجت
ثِ ًوًَِ هشخغ تغییش سًگ ثیـتشی ًـبى ًذّذ ،ثجبت سًگ ثبیذ
"هطبثك"سدُ ثٌذی ؿَد ٍلی اگش آصهًَِ ًؼجت ثِ ًوًَِ هشخغ تغییش
سًگ ثیـتشی ًـبى داد ،ثجبت سًگ ثبیذ"هغبیش "سد ثٌذی ؿَد.
ًَ سدّی ثشاػبع ػطح اًشطی تـؼـؼی تَافك ؿذ) ثِ سٍؽ  5سخَع
کٌیذ (تَػط کوّی ػبصی ػذدی دس همبیؼِ ثب هؼیبس خبکؼتشی
هطبثك ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ 160یب تَػط همبیؼِ تغییش
سًگ آصهًَِ ثب هشخغ ّبی آثی اسصیبثی هیـَد.
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