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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور حقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنهات و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . اقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت .خصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشدبازرگانان، مراکز علمی و ت

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .ر می شودچاپ و منتش
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 

د که بر اساس مفاد بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شو. استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 

 .تصویب رسیده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 

 شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به
 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
ی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمن

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید

 .بندی آنرا اجباری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه 
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 

رد اینگونه سازمانها و مؤسسات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندا
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین 

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 اپتیک و تجهیزات اپتیکی ـ «یسیون استاندارد مک
 »لنزهای تماسی ـ تعیین قطرها

 
 

 سمت یا نمایندگی       رئیس
 انجمن چشم پزشکان ایران    زرین بخش، پرویز

 )جراح و متخصص چشم پزشکی(
 

 اعضاء
 انجمن چشم پزشکان ایران    بهشت نژاد، امیرهوشنگ

 )جراح و متخصص چشم پزشکی(
 

 انجمن چشم پزشکان ایران    ده، عبدالنبیحبیب زا
 )جراح و متخصص چشم پزشکی(
 

  لنز گستر شرکت ایران     رحمانی، مژگان
 )لیسانس شیمی(
 

 دبیــر
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران    ظهور رحمتی ـ الله

 )لیسانس فیزیک کاربردی(
 
 
 
 
 
 



 

 پیش گفتار 
کـه توسـط کمیسـیون هـای     » کی ـ لنزهای تماسی ـ تعیـین قطرهـا    اپتیک و تجهیزات اپتی«استاندارد 

مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و چهارمین جلسه کمیتـه ملـی اسـتاندارد مهندسـی پزشـکی                     

 قـانون اصـالح   3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بنـد یـک مـاده      21/4/1384مورخ 

 بعنـوان اسـتاندارد     1371یقات صنعتی ایران مصوب بهمـن       قوانین و الزامات مؤسسه استاندارد و تحق      

 . شود ملی ایران منتشر می

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهـانی در زمینـه صـنایع ، علـوم و                   

خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونـه پیشـنهادی کـه      

یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسـیون فنـی مربـوط                   برای اصالح   

بنابر این برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین            . مورد توجه قرار خواهد گرفت      

 . تجدید نظر آنها استفاده کرد 

به شرایط موجود و نیازهای جامعه ،       در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه             

 . در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود 

 : منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است 
ISO 9338:1996, Optics and optical instruments – Contact lenses – Determination of 
the diameters 

 

 

 



 

 اپتیک و تجهیزات اپتیکی ـ لنزهای تماسی ـ تعیین قطرها
 

 هدف و دامنه کاربرد 1
. باشـد   هدف از تدوین این استاندارد تعیین و ارائه روشهایی برای تعیـین قطـر لنزهـای تماسـی مـی                   

نرم و سخت مناسب اسـت، و       پیوست الف یک روش تابشی را که برای هر دو گونه لنزهای تماسی              

 .دهد پیوست ب روشی را که فقط برای لنزهای تماسی سخت است، ارائه می

 .گیرد این استاندارد روشهایی برای تعیین قطر لنزهای تماسی نرم و سخت را در بر می

 

 مراجع الزامی 2
بدین . ه شده است  مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داد              

/ در مورد مراجع دارای تـاریخ چـاپ و   . شود ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می      

معهـذا بهتـر اسـت      . ها و تجدیدنظرهای بعدی این مـدارک مـوردنظر نیسـت            یا تجدیدنظر، اصالحیه  

ی مـدارک الزامـی را   هـا و تجدیـدنظرها   نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه    کاربران ذی 

یـا تجدیـدنظر، آخـرین چـاپ و یـا           / در مورد مراجع بدون تاریخ چـاپ و       . مورد بررسی قرار دهند   

استفاده از مراجع زیر برای کـاربرد ایـن         . تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است        

 :استاندارد الزامی است 

پتیـک و تجهیـزات اپتیکـی ـ لنزهـای       ا– 1380 :5929ندارد ملی ایران بـه شـماره   استا 2-1

  اصطالحات و نمادها–تماسی 

 اپتیـک و تجهیـزات اپتیکـی ـ لنزهـای      – 1384 :8069ندارد ملی ایران بـه شـماره   استا 2-2

 تماسی ـ محلول نمکی برای آزمونهای لنزهای تماسی



 

2-3      BS 3625:1994, Specification for eyepiece and screen graticules for the 
determination of the particle size of powders 
2-4 BS 3406:1993, Methods for determination of particle size distribution – 
Guide to microscope and image analysis methods 

 

 اصطالحات و تعاریف 3
ر اسـتاندارد ملـی ایـران بـه         برای اهداف این استاندارد، اصطالحات و یا واژه ها با تعاریف مندرج د            

 .روند  به کار می5929شماره 
 

 الزامات 4
 گیری دقت اندازه 4-1

 .متر باشد  میلی±05/0حداقل تکرارپذیری باید معادل 

 گیری دمای اندازه 4-2
گیـری   دمـای انـدازه   .  درجـه سلسـیوس انجـام گیـرد        35 تا   18گیری باید در گستره دمایی بین         اندازه

 .انتخابی باید در گزارش آزمون قید شود
 

 گزارش آزمون 5
 :های زیر باشد گزارش آزمون باید دارای آگاهی

 روش آزمون مطابق با این استاندارد  5-1
 گیری دمای اندازه 5-2
 قطر لنز تماسی 5-3
 تاریخ انجام آزمون 5-4
 نام و نام خانوادگی و امضا آزمون کننده 5-5



 

 
 
 

 پیوست الف
 تعیین قطر لنز تماسی به وسیله روش تابشی

 )الزامی(
 

 اصول 1-الف
قطر لنز از تصویر تابشی بزرگ شده لنز بر روی پرده به منظور مقایسه با درجـه بنـدی کـالیبره شـده                       

 .شود تعیین می

 

 ابزار و معرفها 2-الف
 سیستم تابشی 1-2-الف

متـر بـا     میلـی 17 تـا  0گیری بین   یت اندازه  نشان داده شده باید قابل     1-سیستم تابشی که در شکل الف     

 .متر داشته باشد  میلی±05/0حد رواداری 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  شمایی از ابزار اساسی-1-شکل الف

 

S : پرده هدف با درجه بندی

M : آیینه

D : دیافراگم

O : هدف

CL : لنز تماسی تحت آزمون

CV : نگهدارنده لنز تماسی
C : جمع کننده

L : نورمنبع 



 

تواند به صورت عمودی تنظیم       گیرد و می     به صورت افقی قرار می     (CV)ظرف نگهدارنده لنز تماسی     

تواند بـا درسـتی        و می   ارائه می دهد    برابر را  15نمایی خطی تا بزرگی      بزرگ Sدرجه بندی پرده    . شود

این وسیله دارای یک مسـیر اشـعه دور از         .  دهد انجاممتر برای قطر لنز تماسی         میلی 05/0گیری    اندازه

 .یابد  وضوح میO در سطح کانونی پشت عدسی شیئی Dمرکز است و با تنظیم دیافراگم 

  آزمونای مدرج صفحه شیشه 2-2-الف
  و یا هر شیشه مدرج معـادل آن را           …1یک شیشه مدرج میکروسکوپ مطابق با استاندارد ملی ایران          

همانگونـه کـه در اسـتاندارد       . متر باشد برای کالیبراسیون استفاده کنیـد         میلی 15که دارای حداقل قطر     

 . توصیه شده است… 2ملی ایران 

 معرف 3-2-الف
  ایـران   تماسی نرم باید در محلول نمکی که مطابق با استاندارد ملی           گیری لنزهای   حالت دهی و اندازه   

 .  ساخته شده، انجام گیرد1384 :8069

 

 3حالت دهی 3-الف
برای لنزهای هیدروژل، هر لنز تماسی باید در محلول نمکی کامالً هیدراته پایدار شـده                1-3-الف

اید در حالت پایدار قرار گیرد و در طـول          گیری و لنز تماسی قبل از آزمون ب         محلول اندازه . قرار گیرد 

 .درجه سلسیوس نگهداری شود+ 1 و -1آزمون در دمای انتخابی بین 

برای لنزهای سخت، هر لنز تماسی باید قبل از آزمون در حالت پایدار قرار گرفته و در                  2-3-الف

 .مدت آزمون در دمای انتخابی نگهداری شود

                                                 
 . رجوع شودBS 3625:1994 تا تدوین استاندارد ملی ایران به -1
 . رجوع شودBS 3406-4:1995 تا تدوین استاندارد ملی ایران به -2

3- comditioning 



 

 روش کار 4-الف
 کالیبراسیون 1-4-الف

فاصـله و موقعیـت شیشـه مـدرج را طـوری            . شیشه مدرج کالیبره را در محل قطعه آزمون قرار دهید         

 )  را ببینید1-شکل الف( متمرکز گردد Sتنظیم کنید تا تصویر شیشه مدرج روی پرده نمایش مدرج 

متـر     میلی 15 و   13 و   11 و   9 و   7 و   5 مشاهده مستقل از شیشه مدرج کالیبراسیون در  اندازه های            10

 .را ثبت کنید

این است که شیشه مدرج کالیبره باید بعد از هر مشاهده دوباره در محـل              » مستقل«منظور از اصطالح    

پس از محاسبه میانگین هر دسته از اعداد به دست آمـده، نتـایج              . قرار گرفته و تصویر آن تنظیم گردد      

 2-4-حیح نتایج حاصله در بند الـف      را بر منحنی کالیبراسیون تصویر نموده و این منحنی را برای تص           

 .به کار برید

 گیری اندازه 2-4-الف
 قـرار دهیـد   (CV)لنز تماسی حالت داده شده را در دمای مناسب در ظـرف نگهدارنـده لنـز تماسـی                  

 ) را ببینید1-شکل الف. ( قرار دهیدSو تصویر لنز تماسی را در مرکز صفحه مدرج ) 1شکل الف(

این است که لنزهای تماسی بعد از هر مشاهده دوباره در محل قـرار داده          » مستقل«منظور از اصطالح    

هر اندازه را، به وسیله محاسبه      . مراقب باشید لنز تماسی در طول محاسبه تغییر حالت پیدا نکند          . شود

 . مشاهده به دست آورید6میانگین حسابی 

 .، تنظیم کنید1-4- الفاین اندازه را با استفاده از منحنی کالیبراسیون حاصل در زیر بند

 

 

 

 



 

 

 

 

 پیوست ب
 1 شکلVتعیین قطر کلی لنزهای تماسی سخت به وسیله قطر سنج با شیار 

 )اطالعاتی(
 

 اصول 1-ب
شود کـه ایـن       ای از رأس شیار متوقف می       در فاصله . لغزد   به پایین می   Vای در شیار      وقتی قرص دایره  

قطر قرص از روی صـفحه مـدرج حـک          . است متناسب   Vفاصله با قطر قرص و زاویه محاطی شیار         

 .آید  از محل لبه فوقانی لنز به دست میVشده به همین منظور در مرکز یا لبه شیار 

 وسایل و ابزار 2-ب
  شکل Vشیار  1-2-ب

متـر    میلی 11 الی   7 در محدوده    ±05/0گیری با تقریب       با قابلیت اندازه   Vای از قطر سنج شیار        نمونه

 تا  7برای حک نشانه ها، مقیاس باید برای قطرهای در محدوده           .  نشان داده شده است    1-در شکل ب  

 .متر ذکر شود  میلی11

متر    میلی 50/0متر با خط بلندتری در هر فاصله           میلی 10/0خطوط درجه بندی باید در فواصل قطری        

 .شودمتری نشان داده   میلی000/1و خطوط مشخص بیشتری در هر فاصله 

                                                 
 V – groove -1       باشد  میVمنظور شیار به شکل ) 1
 



 

 قرصهای کالیبراسیون 2-2-ب
 قرص که از یک ماده سخت و با دوام به دقت ساخته شده برای مثال آلومینیوم یا پالستیک مناسب                    3

 متــر بایــد برای   میلی50/10 ±01/0متــر و   میـلی50/9±01/0متر و   میلی50/7 ±01/0با قطــر 

 .شود کالیبراسیون استفاده می

 حالت دهی 3-ب
لنز تماسی سخت باید قبل از آزمون در حالت پایدار قرار گیرد و در طول آزمـون در دمـای انتخـاب               

 .شده نگهداری شود

 روش 4-ب
 کالیبراسیون 1-4-ب

هـر دو طـرف شـیار     شکل طوری قرار دهید تا قـرص بـا   Vقرصهای کالیبراسیون را درون قطر سنج      

 .تماس داشته باشد

 .با هر قرص ده آزمون مستقل را ثبت کنید

این است که قرصهای کالیبراسیون باید دوباره بعـد از مشـاهده در جـای               » مستقل«منظور از اصطالح    

 .خود قرار گیرد

د و میانگین حسابی هر بار را حساب کرده، بر روی منحنی کالیبراسـیون نتـایج  را عالمتگـذاری کنیـ       

 . به کار برید2-4-برای تصحیح نتایج به دست آمده آنها را در بند ب

 گیری اندازه 2-4-ب
 . قطر سنج مدرج قرار دهیدVیک لنز تماسی خشک با قطر یکنواخت را در قسمت باز شکاف 

 درجه باز کنید و اجازه دهید لنز با وزن خود بـه سـمت پـایین                 45انتهای قطر سنج را تقریباً با زاویه        

 .ای که حک شده بخوانید قطر را از روی محل لبه فوقانی لنز، از روی درجه. شیار بلغزد



 

یعنی لنز تماسی باید از روی قطر سنج        » مستقل« منظور از اصطالح    .  مشاهده مستقل را انجام دهید     3

 .نکندگیری تغییر شکل پیدا  مراقب باشید لنز تماسی در طول اندازه. بعد از هر مشاهده برداشته شود

قطر کل را با میانگین حسابی سه مشاهده و تعدیل این مقدار به وسـیله منحنـی کالیبراسـیون کـه در                      

 . به دست آمده است، حساب کنید1-4-ب

گیـری مقـادیر    متری تعریف شـده انـدازه    میلی1/0از آنجاییکه درجه به صورت واحدهای  یادآوری ـ 

 .دآی کوچکتر، از گرد کردن فواصل فوق به دست می

 

 
 



 

  با درجه بندی روی خط مرکزی شیارV مثالی از قطر سنج شیار – 1-شکل ب

 

 

 

 
  مثالی از قرص کالیبراسیون– 2-شکل ب

 گیری حدود دقت اندازه 3-4-ب
دقـت ایـن روش بـه       . آیـد   نظر به اینکه، قطر از رؤیت لبه لنز در مقابل درجه حک شده به دست می               

 .کند ا میهای بینایی ناظر بستگی پید قابلیت

توان دریافـت     آید می   با استفاده از تغییرات قطر که در نتیجه تغییر محل درجه حک شده به وجود می               

 .متر در قطر است  میلی01/0متر در طول درجه معادل تغییری برابر با   میلی225/0که تغییر 

 015/0 متر به سادگی قابـل مشـاهده اسـت در ایـن صـورت دقـت                  میلی 38/0فرض کنید که فاصله     

 .آید گیری به دست می متر در اندازه میلی

باشد،    متر در قطر می      میلی 1/0های حک شده برابر       از آنجاییکه نشانه  
4

تواند به راحتی      این فاصله می   1

تـوان از فرمـول       گیری را برای این قبیل دستگاه سنجش مـی          بنابراین، دقت اندازه  . تشخیص داده شود  

 .تزیر اس
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 باشد   حد دقت میPLکه در آن 

  شکلVمحاسبه مشخصات شیار  5-ب
 . نشان داده شده است3-شکل در شکل بVنسبت هندسی شیار 

 و انـدازه    (L)، انـدازه فاصـله تـا رأس         (D)از ترسیم هندسی زیر نسبت جبری بین اندازه قطر قرص           

 .آید ه دست می بα)(زاویه رأس 

 
  شکل با ترسیم هندسیV قطر سنج – 3-شکل ب

2

2

αsin

/Dt = 

2

2

2
2 /D

sin

/D/DtL +=+=
α

 



 

2
2

2
1

α

α

sin

sin.(D
L

×

+
= 

 :یا 

2
1

2
2

α

α

sin

sinL
D

+

××
= 

 نسبت به انتهای بسـته قطرسـنج مـدرج          M در فاصله    (D)اگر نشانه خوانده شده برای قطر داده شده         

 ناشـی از خطـا در       Dخطـای دریـافتن مقـدار واقعـی         . آیـد    به دست می   L=M+mطه   از راب  Lباشد،  

 . از فرمول زیر محاسبه شودL نسبت به تابع Dتواند به وسیله دیفرانسیل   میLخواندن 
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مقدار  
dL
dD    ضربدر خطای L )   گیـری قطـر      ی انـدازه  برابر با خطـا   ) گیری باالی قرص    در محل اندازه

(D)باشد  می. 
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