


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل نگارش ضوابط نظام فنی و اجرایی

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرایی 

 تهران شورای عالی فنی شهرداری
 شهرداری تهران دفتـر نظام فنـی و اجرایی

 1396تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 زمستان

 شورای فنی شهرداری تهران

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

 6-8-331-0شماره سند: 

ی خبر ریمتغمشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تابلوهای 
 و نمایشگرهای شهری شهر تهران



 
 

 
  



 
 
 
 

 تقدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهراننظام فنی و اجرایی شهرداری 

 

 تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر مشخصات فنی
 ی و نمایشگرهای شهری شهر تهرانخبر ریمتغتابلوهای 

 
 

 6-8-331-0 سند: شماره

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

   شورای فنی شهرداری تهران 

                                                                                               
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 تعمیر نگهداری و تهیه، نصب،  مشخصات فنی

 شهر تهران و نمایشگرهای شهری متغیر خبریتابلوهای  
 شورای فنی شهرداری تهران

 

 1400 زمستان



 

    
 

 ورای فنی شهرداری تهرانش

 تهران یشهردار یفن یعضو شورا  ....................................................................................................................................................  نیشعبا عباس •
 تهران یشهردار یفن یعضو شورا  .......................................................................................................................................... سيد محمد آقاميری •
 عضو شورای فنی شهرداری تهران  ............................................................................................................................ ی پنجه فوالدگران محمدعل •
 عضو شورای فنی شهرداری تهران  .................................................................................................................................................... مهدی تفضلی  •
 دبير شورای فنی شهرداری تهران  ............................................................................................................................................. پژمان اللهوردیزاده  •

 

 شهرداری تهران کمیته مشورتی شورای فنی

 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  ............................................................................................................................ ارباب حسن •

 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  ............................................................................................................... فرد یلياسماع رضا •

 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  ................................................................................................................ زادهیاللهورد پژمان •
 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  .......................................................................................................................... داوود توالیی •

 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  ....................................................................................................... پوریمحمدجواد خسرو •
 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  ................................................................................................ محمد حسين زارع هنجنی •
 تهران یشهردار یفن یشورا یمشورت تهيکم عضو  ................................................................................................... نژاد ینيحس نيحس ديس •

 

 یناظر علم

 ناظر علمی اسناد حمل و نقل هوشمند  ........................................................................................................................... محمود سيادت موسوی •
 

 و ترافیک ونقلحملکمیته بازنگری و نظارت 

  کيونقل و ترافحملکميته بازنگری و نظارت عضو  ..................................................................................................................... پوریا عليمردانی •
 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  .................................................................................................. نژاد ینيحس نيحس ديس •
 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  ................................................................................................................. اينینبو رضا ديس •
 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  .................................................................................................  یحجاز ینجد یعل ديس •

 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  .........................................................................................................................  زيفرب نیفرز •

 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  ............................................................................................................... یسمنان درضايحم •
 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  .................................................................................................................... عليرضا شهرابی •

 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو ...................................................................................................................... یرقدسيم عماد •

 کيونقل و ترافحملو نظارت  یبازنگر تهيکم عضو  ............................................................................................................. طبع نيشاه نیروژ •
 

 نیتدو و هیته

 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ........................................................................................................................................... صفارزاده  محمود •
 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ..............................................................................................................................................  یا... عبد یصف •
 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ......................................................................................................................................  یمسعود نعمت اله  •
 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ...................................................................................................................................... اسد امرجی  یمرتض •
 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ............................................................................................................................................... سلطانی  محمد •
 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ..................................................................................................................................................  یجالل فرشاد •
 ونقل طراحان پارسهپژوهشگاه حمل  ............................................................................................................................................  یدگريسف مائده •



 

    
 

 پیشگفتار
 در فنی نظام اسناد تنظيم تهران، شهرداری اجرایی و فنی نظام راهبردی سند راستای در و شهر  اجرایی امور در هماهنگ نظام یک ایجاد

 تصویب، فرآیند از نگهداری، و احداث طراحی، پدیدآوری، به مربوط امور کليه در رویه وحدت ایجاد منظوربه ترافيک و ونقلحمل بخش

 و شهروندان به رسانیخدمات کيفيت افزایش و ارزیابی نحوه همچنين و قراردادی و فنی نظامات و واگذاری امور تا نگهداری و اجرا بر نظارت

 .  است گرفته قرار تهران شهرداری فنی شورای کار دستور در "اسالم جهان الگوی شهرکالن تهران،" شعار تحقق

 ،یهرش یشگرهاینماو  یخبر يرمتغ یبه مبحث تابلوها دستورالعمل ینا در يکو تراف ونقلحملبخش  در شدهینتدو ییو اجرا یفن نظام

بر  یسع دستورالعمل ینتابلوها پرداخته است. در ا يرو تعم یبحث نگهدار ينو همچن تهيه ،نصب جهت  يازموردنمربوطه، اطالعات  يزاتتجه

مربوط به روند شناخت  نيازهایيشاطالعات و پ ينو همچن یاندازدر خصوص نصب و راه یو اساس یهآن شده که تا حد امکان، مطالب پا

 آورده شود.  یخبر يرمتغ یمربوط به تابلوها يزاتتجه يرتعم یهاو روش یخراب

 برداریهرهب و تهيه در موردنياز موارد کليه تا است شده تالش مختلف، هایبخش اجرایی تجربيات و دانش از کارگيریبه با اسناد این تهيه در

 . گردد ينتضم المقدورحتی تعهدات، انجام حسن تدابيری، اتخاذ با و شده گنجانده اسناد در ممکن شکل بهترین به نقلی و حملی تجهيزات از

 کمی و کيفی ارتقای شاهد تدریجبه بعدی، هایویرایش در هاآن کردن منظور و نزدیک آینده در اسناد کاربست بازخورد، دریافت با است اميد

 .باشيم ترافيک و ونقلحمل تسهيالت کارگيریبه به مربوط خدمات ارائه در

 یشعبان عباس

 شهرداری تهران یعمران و یفن معاون
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 12 ...................................................................................................................................................... یخبر ريمتغ تابلوی انتخاب الزامات -1-8
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 16 ..................................................................................................................................................................................  فنی مستندات -1-14-1
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 عمومی مشخصات -1 فصل

 مقدمه -1-1

 در وصبخص و ایران در قبل هایدهه از شهری رسانیاطالع نمایشگرهای طریق از رسانیاطالع در مختلف هایتکنولوژی از استفاده

 نگرانی و استرس شدن کم و آرامش تأمين و رسانیاطالع راستای درمذکور  نمایشگرهای از يریگبهره .است بوده مرسوم تهران شهر

 است. شده انجام شهروندان

 .يردقرار گاستفاده مورد یمتنوع ياراهداف بس یتواند برایم )VMS( یخبر يرمتغ یتابلوها یا يرمتغ ياماعالم پ یتابلوها یتکنولوژ

 يکتراف یمنیا یشو افزاسفر  زمانرانندگان، کاهش  یکاهش فشار روان باعث يکو تراف نقلوحملاستفاده از این تکنولوژی در امور 

 مناسب، ري، انتخاب مسيکتراف یمنیموارد مرتبط با ا ی،سرعت رانندگ يرنظ يدیاطالعات مف خبری متغير تابلوهای ی. تکنولوژگرددیم

ه امروزه با توج درمجموع. دهدیمرانندگان قرار  ياردر اخت را و... هاينگپارک يرموجود نظ يالتو تسهرو  يشپ يرمس يکیتراف يتوضع

 يتوضع یالحظه یهاو انتقال اطالعات و گزارش یاجاده یهايستمو س يکشامل کنترل تراف يکیتراف يازهایروزافزون ن يتبه اهم

 است. گردیده یجادا یخبر يرمتغ یتابلوها یبرا یایژهو یگاهبه رانندگان، جا يرهامس

 است يکتراف مدیریت و کنترل جهت یرسانابزار اطالعیک  ی. تابلو متغير خبراست بلوتا از استفاده رسانیپيام مهم ابزارهای از یکی

راکم ترافيک، آن اطالعاتی در مورد ت يلهوسبهتوان تغيير داد تا دستی، الکتریکی، مکانيکی و یا الکترومکانيکی می طوربهپيام آن را  که

گر و دی شدهیزیربرنامههای وقایع و مناسبت ،معابر عمليات عمرانی و تعمير و نگهداری، شرایط جوی، وضعيت  ،رانندگی اتتصادف

 توزینهای عوارض، ایستگاه های متحرك، باجهپل نجات، و امداد هایایستگاه ها،ينگپارک ای مانند:و تسهيالت جاده های ممکنحالت

  .گذاردیم نمایش را  به و ...

 ترافيکی هایپيام نمایش جهت (LED: Light Emitting Diode) نورانی کوچک هایالمپ از استفاده با خبری متغير تابلوهای

 تشکلم ماتریسی تابلوها این یشنما. صفحهگيرندمی قرارمورداستفاده  خيزحادثه نقاط وپرتردد  هایيدانم ها،بزرگراه ها،جادهدر سطح 

 هایپيام کليه .هستند دارا را کنترل مرکز با ارتباط قابليت تابلوها این. گرددمی کنترل الکترونيکی بوردهای توسط کهاست  ها LEDاز

 با ینرا. بنابنمود ارسال تابلو به مقتضی هایزمان در توانمی را دیگر موارد و ایمنی هایتوصيه ترافيک،تراکم  جاده، کيفيت به مربوط
 .بخشيد ارتقا را رانندگی فرهنگو   یرانندگ يتو امن يکتراف یمنا  توانمی تابلوها نوع این از استفاده

 يرسم یبر رو (صورت جانبی )بيلبوردهیا ب بازودار صورتبه ،دکل در شانه راه یبر رو یا ایدروازه صورتبه خبری يرمتغ یتابلوها

 صورتبه یامرکز و  یکاطالعات از  یند. کنترل و ارسال انشویداده م یشبهنگام نما صورتبه تابلوها عموماً یند. اطالعات انشوینصب م

شده یآن طراح لکردو عم يکتراف یانو اصالح جر یرفتار رانندگ یبر رو يرگذاریتأث یبرا یخبر يرمتغ ی. تابلوهاشودیانجام م یمحل

  .پردازیممی هاآن به ادامه در که هستند، مختلفی اشکال و انواع دارای هاآن کاربرد به توجه با تابلوها ایناند. 

 دامنه کاربرد  هدف و -1-2

 رینمایشگرهای شه و و تعمير تابلوهای متغيری خبرینگهداری  ،نصب ،مشخصات فنی تهيهتعيين با هدف  سند پيش رو 

 .باشدآن محدوده شهر تهران میکارگيری هبدامنه و  تهيه شده استنقل هوشمند وهای حملسيستم

 باشد.یمنوع مشهری مو نمایشگرهای  ی متغيرخبریتابلوها در ()درج هر گونه پيام و آگهی تبليغاتی اتیبرداری تبليغبهره 

 باشد.بری و نمایشگرهای شهری الزامی میتابلوهای متغيرخ برداری ازبهرهعامل در الزامات پدافند غيررعایت  
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 کاربرد -1-3

 (:1-1 جدول) از اندعبارت یتابلوهای متغير خبر یکاربردها ترینعمده

  يازموردندر موارد  یگزینجا يرمس یترافيک و معرف مدیریت -1

   زمانهم صورتبهو نحوه برخورد با وقایع  هابزرگراه ترافيک شرایط از رانندگان سازیآگاه 

 بزرگراهی و آزادراهی شبکه در مسير ترینکوتاه معرفی 

 (ينهسرعت به يشنهادپ یا) سرعت کنترل 

 آور های زیاندر مورد وضعيت اخطار 

مه متصاعد شده از بخارهای شيميایی، نزوالت  گرفتگی،مه مانند محيطی مقطعی هایحالت و آورزیان تغييرات رسانیاطالع 

 ها، طوفان، باد و نظایر آنغباروگردآسمانی، 

 ها  گرفتگی و نظایر آنزدگی، لغزندگی، آبی راه مانند یخرسانی شرایط خطرناك روسازاطالع 

 های حامل بارهای سنگين وجود کاميون رسانیاطالع 

 خطوط اضطرار و زیرگذرها و روگذرها ها،گذرگاه کنترل 
 ،عوارض اخذ هایایستگاه در رسانیاطالع 
 تعميرات و نگهداری ،وسازساخت یمربوط به نواح رسانیپيام 
 نقلولحمو سبک و  ينسنگ يهنقل یلوسا يک)مانند: تفک روسواره کنترل ویژه عبوری خطوط از استفاده نحوه رسانیاطالع 

 عمومی(
 (ينپر سرنش يهنقل یلوسا یژهنمودن خطوط )مانند: خطوط و انحصاری 
 از اولویت نخست برخوردارند. شدهانجامریزی که در برنامه اینقليهتقدم به وسایل  حق 
 معابر ترافيک وضعيت اعالم 

 یخبر ریمتغ یتابلوها انواع یکاربردها: 1-1 جدول

 ضابطه تابلو نوع کاربرد

 مدیریت

 ترافيک

  بزرگراه

 )ثابت( 

 از  يردر چند نقطه از مس یمتوال طوربه یاباشد  يدهبر ساعت رس يلومترک 70به کمتر از  يقهدق 15از  يشترمدت ب یسرعت در بزرگراه برا -
 تکرار شود . ترافيک تراکم

 کاهش سرعت متوسط وسطح سرویس  بزرگراه 
 شده باشد. يرمس يتباعث کاهش ظرف ير،و تعم ینگهدار ياتعمل یا وسازساخت -

 خارج شود. یابزرگراه، داخل  پرسرعت يربه مس ياتیعمل يهنقل یلدر بزرگراه که وسا ياتیعمل يهوجود ناح -
 .يافتداتفاق ب یخارج از حالت عاد یاموقت  طوربه تداخل و ادغام ترافيک، هایجریان هدایت برای هندسی تغييرات -

 یژه،و عیدر هنگام وقا يکتراف یانجر یو بر رو کندیم يداپ یشحوزه افزا یکدر  يتاز حد ظرف يکتراف یشود تقاضا بينیپيش که زمانی -

 خواهد داشت. یهتوجقابل يرتأث

 حملقابل

 )موقت( 

 .است شده ظرفيتکاهش  یا معابر  سطح کاهش به منجر که عمرانی عمليات -

 خارج شده باشد. يعیاتفاق افتاده و از حالت طب بلندمدتدر  کهآنتداخل  یاادغام  يک،تراف یانجر یتهدا یالزم برا یهندس ييراتتغ -
 کردن ايدپ یبرا یآمدن حرکات گردش به وجودجهت  يتکاهش ظرف یاشده  معابر تقاضا در سطح  یشکه منجر به افزا يکیتراف یژهو یعوقا -

 .افتدیمحل توقف اتفاق م

 مدیریت

 وقایع

  بزرگراه

 )ثابت( 

 .شود بزرگراه ظرفيت کاهش به منجر که سانحه وقوع -

 .می گردد رانندگان ایمنی یا سالمت افتادن مخاطره به باعث که بزرگراه مجاورت در سانحه وقوع -
 .است شده واقعه نقطه باالدست در سرعت کاهش یا صف تشکيل به منجر که راه شانه در معيوب نقليه وسيله وجود -

 .بزرگراه در سفر حرکتی خطوط از بخشی در بار شدن خالی -

 حملقابل

 )موقت( 

 .شود سوانح مدیریت تيم توسط یریتیمد عمليات انجام به منجر و بزرگراه ظرفيت کاهش باعث که ایسانحه -

 (ی)مانند واژگون يندازدبو سالمت رانندگان را به خطر  یمنیدر مجاورت بزرگراه که ا ایسانحه وقوع -
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 وضعيت

 و آب
 هوایی

  بزرگراه

 )ثابت( 

 ( گردوغبار یا  یگرفتگ مه يجهدرنت) دید کاهش -

 .راه روسازی روی بر یخ وجود شرایط -
  یدباد شداب گرفتگی یا  وقوع یطشرا -

 استفادهمورد تکنولوژی تنوع -1-4

 شدیتابلوهای منشوری استفاده م های قبل ابتدا ازتابلوهای متغير خبری در ادوار مختلف سير تکاملی را طی کرده است. در دهه

گرفت و دارای محدودیت در تعداد پيام بود قرار میاستفاده مورد يالدیتابلوها در دهه هفتاد م ینا که معموالٌ سه وجه گردان داشتند.

ورانی ، تابلو با استفاده از دیود نآن از بعدشدند به بازار آمد. مغناطيسی کنترل می صورتبهسپس تابلوهای پولکی که  .پيام( 3 )حداکثر

ار گرفت. کتوان به دو صورت ماتریس کامل به نوع اخير را میآوری فيبر نوری به بازار آمد که دو به کار گرفته شد. سپس تابلو با فن

 های گرافيکی و اشکال مختلف را به نمایش درآورد.های متنی، پيامتوان غير از پيامدر نوع ماتریس کامل می

 ینارنج یا یینگ کهربار) قرار گرفت.استفاده موردها ( در بزرگراهAmber) ییرنگ کهربا( تکLEDدر ابتدا، تابلو با دیود نورانی )

 .(درست شده است یدو رنگ قرمز و زرد جهت رفع مشکل کوررنگ يقرنگ از تلف ین. اگویندیرنگ امبر م يکی،تراف

 در قرار گرفت. استفاده مورد یشهر یهانمایشگرها و VMS( در Full Colorرنگی )، سه رنگ و تمامدورنگسپس تابلوهای  

از  ییهانمونه 2-1 شکلو  های سطح شهرها و بزرگراهتونل ،هاهای از کاربرد مختلف تابلوهای متغير خبری در پلنمونه 1-1 شکل

 نشان داده شده است. متغير خبری از نوع نمایشگر شهری یتابلوها

  

 باالسری رنگیتمام LED خبری متغير تابلوهای از نمونه یک
-از نوع اخطاری )هشدارتابلوی پيام متغير خبری کنترل سرعت 

 دهنده(

  

 کنترل سرعت(-متغير خبری ازنوع انتظامی )اعمال قانونتابلوی  تابلوی متغير خبری کنترل خط اضطرار
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 تابلوی متغير خبری کنترل خطوط عبوری در تونل ها
کنترل ، )اعمال قانونتابلوی متغير خبری انتظامی در تونل ها 

 ( یسرعت و کنترل خطوط عبور

  خبری متغیر تابلوهایاز  یهاینمونه: 1-1 شكل

 :کرد بندیدسته مختلفی هایگروه در توانمی را خبری متغير تابلوهای ،یطورکلبه

 :نمایشی هایيتقابل ازنظر-1

 پيام ذخيره قابليت با تابلوهای .1

 شهری نمایشگر تابلوهای .2
 نحوه استقرار: ازنظر-2

 (  یثابت )دائم تابلوهای .1

 حملقابل تابلوهای .2
 ثابت(:  یتابلوها یدر راه )برا يریمحل قرارگ ازنظر-3

 (ایدروازه) باالسری .1

 (کنسول یا)طره  بازودار .2

 (راه شانه)در  کناری .3
 :يطیمح یطشرا ازنظر-4

 بسته(  یدر فضا مورداستفاده) داخلی .1

 ( يکو تراف ونقلحملدر  موردنظرنوع  –باز  یدر فضا مورداستفاده) خارجی .2
 :یکل یکاربردها ازنظر-5

 يکو تراف ونقلحمل .1
 عمومی رسانیاطالع .2

 :يکیکاربرد تراف ازنظر-6

 عبوری خطوطسرعت  یتمحدود اعالم .1

 مسير پيشنهاد و ترافيک وضعيت اعالم .2
  یعبور خطوط مدیریت .3
 يرمجازغانتظامی برای هشدار سرعت  تابلو .4
 (کشی باروزن ) ینتوز هایایستگاه و عوارض در راهنمایی تابلوهای .5
 عمومی ونقلحملاتوبوس و  هایایستگاه در رسانیاطالع .6
 پارکينگ رسانیاطالع تابلوهای .7
 هر خطتفکيک خطوط برای نوع وسيله نقليه در  تابلو .8



مشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير تابلوهای 

 متغير خبری و نمایشگرهای شهری شهر تهران

 6-8-331-0سند شماره : 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 5صفحه: 

  

 
 

 بر روی تابلوها شینماقابل هایمپیا -1-4-1

 از: اندعبارت هايامپ ینا ازجمله. استرسانی، هشداری و ... های ترافيکی، اطالعدر تابلوهای متغير خبری امکان نمایش پيام

 روپيش مسير در دیگر سوانح یا تصادف بروز صورت رد هشدار -1

  روپيش مسير در ترافيکی ازدحام یا سانحه بروز صورت در جایگزین مسير معرفی 
 ... و مه یخبندان، همچون روپيش مسير به مربوط هوایی و آب مختلف اطالعات و بينیپيش به مربوط هشدارهای 
 هایتيم توسط تعمير حال در مسيرهای یا فعلی مسير با مرتبط مسيرهای احتمالی بودن بسته به مربوط رسانیاطالع 

 تعمير و نگهداری
 نهمچني و روپيش مختلف مقاصد تا سفرتخمينی  زمانمدت رسانیاطالع نمایش وضعيت و کيفيت تردد شبکه معابر و 

 مختلف هایمکان و شهرها تا ماندهباقی مسافت
 رانندگان به تردد برای ایمن سرعت پيشنهاد 
 هاپارکينگ ظرفيت خصوص در رسانیاطالع 

 

 اطالعات دهندهنشان و معبر کنار شدهنصب LED رنگیتمام ()از نوع بیلبورد خبری متغیر تابلوی نمونه یک: 2-1 شكل

 مسیر ترافیكی

 حملقابل خبری متغیر تابلوهای -1-4-2

 یودروهاخ یتابلوها، امکان نصب بر رو ینا يتقابل یگررا دارند. از د يازموردن یهاحمل به مکان يتقابل ی،تابلوها در موارد اضطرار این

 متغير تابلو از  یهاینمونه 3-1 شکل. روندمی به کار( متر 2 از کمتر عرض و)طول  ترکوچک ابعاد در تابلوها این معموالً. استامداد 
 دهد.را نشان میحمل  قابل خبری

 شرایط برابر در سریع العملعکس ایجاد جهت رانندگان، به اطالعات ارائه ،حملقابل متغير پيام تابلوهای از استفاده اصلی هدف 

 جایگزینی عنوانبه نباید و گيرندمی قرار مورداستفاده ترافيک هدایت و کنترل در موقت طوربه حملقابل تابلوهای. است جوی و ترافيکی

 . گيرد قرار مورداستفاده اصلی عالئم برای
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الگوی تردد در شبکه که موجب تغير  ورزشی وقایع یا نمایشگاه برگزاری مانند ویژه وقایع همراه به ترافيک عملياتی اطالعات 

 گردد.معابر می
 ایمنی هایپيام 

 .شود انجام ترافيک و نقلوحمل استانداردهای اساس بر و ترافيک مدیریت نظر تحت باید حملقابل تابلوهای از استفاده موارد تمام

  

 حملقابل  خبری متغیر یتابلو از هایینمونه: 3-1 شكل

 خبری متغیر تابلوهای یاجزا  و تعاریف -1-5

 CMSیا  DMS (Dynamic Message Sign)مخفف  طوربهو یا تابلوهای پيام پویا که  یخبر يرمتغ یتابلوها

(Changeable Message Sign) و VMS (Variable Message Sign )ترافيکی الکترونيک تجهيزات جزء ،شوندیم خوانده 

ترافيکی و ارائه اخبار عمومی  نشده یزیربرنامهو  شدهیزیربرنامهها  در خصوص رویدادهای به راننده یرساناطالع منظوربههستند که 

الً از عالئم معمو ین. اگيردیمقرار  فادهمورداست هوا( هاییندهآالوضع هوا و یا شدت  بينیيشپرانندگان )مانند  گيریيمتصممؤثر در 

. افراد تحت کنترل قرار دارد یسر یکمتصل هستند که توسط  یبه مراکز یوییراد یهاينکل یاو  یشبکه محل ی،نور فيبر یقطر

تابلوها فراهم کردن اطالعات  گونهیناهوشمند هستند و هدف از استفاده  ونقلحمل یهايستماز س یبخش مهم يرمتغ يامپ یتابلوها

 (static)به دو دسته تابلوهای ایستا  یجيتالدتابلوهای  تریعموم یبنددستهیک  در .استها رانندگان در جاده یبرا یکمک یاو  یاجبار

 .وندشیم یبندطبقهجزء گروه دوم  کنيمیمو آنچه تحت عنوان تابلوهای متغير خبری از آن یاد  شودیمتقسيم  (Dynamic)و پویا 

 رنمایشگ هایسامانه اجزاء -1-5-1

 اند: شده تشکيل ذیل اجزاء از یخبر يرمتغ یشگرنما یهاسامانه

 گرنمایشصفحه  -1-5-1-1

مختلف استفاده  هاییفناورنمایشگرهای متغير خبری از  در. شودیداده م یشآن نما یبر رو موردنظرکه اطالعات  یاصفحه

بيرونی  یجيتالدليکن در عالئم  شودیمنيز استفاده  LCD  یشنماصفحهحتی از  (Indoor)در کاربردهای داخلی  یژهوبه شودیم

(Outdoor) ًیهاماژولاز  اصوال LED  ت. شده اس يلاز چند ماژول تشک ينتو هر کاب ينتاز چند کاب یشگرهر نما شودیمبهره گرفته

 .باشندیها مLEDاز  یسیماتر يزها نماژول
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 هاتابلو ماژول -1-5-1-2

ه را ب یخبر يرتابلو متغ یکو کنار هم قرار گرفته  سیماتر کی یهاهیهستند که بصورت آرا LEDماتریس هایی از  LED ماژول

ها در طرف ICهمان  یا يپطرف و چ یکها در LED شده است که  يلتشک یهدو ال یبرد مدار چاپ یک. هر ماژول از آورندیوجود م

 شوند.مینصب  یگرد

 کنترلر یا کامپیوتر -1-5-1-3

استفاده نمود. کنترلرها جهت  یشگر،مناسب با توجه به نوع سامانه نما يوترکامپ یکاز  توانیتابلو، م یریتو مد یزیرجهت برنامه

 شوند.یها به کار گرفته مو ارسال آن به ماژول يامپ یافتدر

 (Video Receiver) گیرنده و( Video Sender) فرستنده بردهای -1-5-1-4

 بر عهده دارند. Scan Board یقها را از طراطالعات و ارسال آن به ماژول یافتدر يفهردها وظب ینا

 (Scan Board) جارو سیستم مدار -1-5-1-5

 گریشنماصفحهاز کنترلر به  یتاکننده دمنتقل

 تجهیزاتاطاقک  -1-5-1-6

نصب  يزاتتجهاطاقک و ... در  متن یا یرتابلو مانند فرستنده تصو یشنما يزاتتجه يهو کل یارتباط يزاتبرد کنترلر، تجه يوتر،کامپ

 .گرددیم یو نگهدار

 برق تابلو -1-5-1-7

هستند که در تابلوها  يزاتیتجه یمرها،و تا (GFCI: Ground Fault Circuit Interrupt)جان  محافظ يوزها،ها، فکنتاکتورها، رله

تابلو برق  یو اجرا یگردد. در طراحیم ارائه يزآن ن یکیهمراه هر تابلو، نقشه الکترشوند. به یبه کار گرفته م يحصح یدهبرقجهت 

در  یانجر يکجهت کم کردن پ یشنماصفحه هایينت( کابSequenceروشن شدن ) يببه ترت ی،خبر يرمتغ یمربوط به تابلوها

 آمده است. 4-1 شکلتابلوها در  یناز ا یا. نمونهاست یتابلو، الزام يهاستارت اول

رنامه و بودجه تحت عنوان مشخصات فنی سازمان ب 110-1تابلو برق تابلوهای متغير خبری ) مطابق نشریه ای از نمونه 4-1 شکل

اجزای  شاملرا ) LEDدر نمایشگرهای  و انتقال دیتا کلی عبور جریان دیاگرام 5-1 شکلعمومی و اجرایی تاسيسات برقی ساختمان( 

 .دهدی( نشان مشدهیمعرف
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 تابلوها برق تابلو نمونه: 4-1 شكل

 

 LED نمایشگرهای درانتقال دیتا  و جریان عبور کلی دیاگرام: 5-1 شكل

 نیازمورد اتصاالت و کابل -1-5-1-8

ها و سنسورها، فن یی،روشنا یهاو کابل یتاد یارتباط یهاها، کابلرسانی از کنتور به تابلو برق و از تابلو برق به کابينتهای برقکابل

 گذاریيبلل یستیها باکابل يه. کلگيردیمناسب قرار م یهالوله یااستاندارد در داخل داکت و  یکشاصول کابل یتمطابق نقشه و با رعا

 د. شون

 ارتباطی تجهیزات -1-5-1-9

 .گيرندیقرار م يزاتانتقال در محفظه تجه يطمربوط به مح يزات. تجهاست ینور يبرفانتقال اطالعات معموالً  يطمح

 ایمنی تجهیزات -1-5-1-10

سنسور نور،  دما، سنسور يستمسقفل مناسب، استفاده از  يهتابلوها و تعب یينقسمت پا یکشتابلو، آهن یکردن ورود یمنعالوه بر ا

 .است یالزام يزو ... ن سنسور درب

 (Earth) زمین به اتصال سیستم -1-5-1-11

 تابلوها، یباشند و تمام يز( نEarth)چاه  يناتصال به زم يستمتابلوها مجهز به س بایستیمحافظ جان، م يدجدا از نصب کل
 وصل گردد. يناتصال به زم يستمشده و به س یمنمناسب ا یبند يمسو  یکشتابلو توسط کابل یو بدنه فلز هاينتکاب
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 تابلو پای حوضچه -1-5-1-12

گردند. این تابلو تعبيه می ازينموردو کابل برق  یارتباط یهامناسب جهت اتصال کابل یمحل یجادا منظوربهها حوضچه ینا 

 شوند.ها در ابعاد مختلفی ساخته و به کار گرفته میحوضچه

 تابلو دارندهنگه پایه یا سازه -1-5-1-13

 ،تابلو نصب ارتفاع و یريبادگ سطح وزن، به توجه با هاهیپا نیا. گرددیم نصب آن یرو بر تابلو که یفلز هیپا کی از است عبارت

حث ششم و دهم مقررات ادر برابر فشار باد، مطابق مب اتصاالت مربوطه سازه و یایستایکه  شوندیمحاسبه و ساخته م ی،طراح یصورتبه

 .باشد شده تامينساختمان  یمل

 خبری متغیر تابلوهای کارکرد کلی اصول -1-5-2

 :است یلذ يمموضوع شامل مفاه ینا

1- Driving :به  هیتغذ انیجر اعمالLED  
 Data Apply کی: دادن فرمان الزم به LED  خاموش بودن  ایجهت روشن و 

 رنوشتاارسال عالئم و  ازنظر تابلو کارکرد -1-5-3

 :شوندیم يمتقس یربه دو گروه به شرح ز

 (Static) استاتیک یا ثابت نوشتار یا و عالئم ارسال روش با تابلوهای -1-5-3-1

 طوربهفرمان الزم را گرفتند،  یها LED همه نکهیازا پس و گيرندیمجزا فرمان م طوربه هاLEDاز  یکهر  يکدر نوع استات

  (.کنندی)عمل م شوندیم یوزمان دراهم

 (Scan) متغیر نوشتار و عالئم ارسال روش با تابلوهای -1-5-3-2

سطرها  یر. سپس ساشوندیم یوها در آن سطرها دراLEDاز سطرها فرمان الزم داده شده و همه  ینوع از تابلوها، به بعض یندر ا

سر  پشت صورتبه یخاص يب، سطرها با ترتترتيبینابه. شوندیم یودرا یبعد یهارا گرفته و در نوبت LEDهر  یفرمان الزم برا يزن

ز ا یکپارچه یمفر یک يم،کار را دائماً تکرار کن ینکرده و ا یوپشت سر هم درا یادیسطرها را با سرعت ز. چنانچه شوندیم یوهم درا

 یمفر یکنخواهد بود و  یومراحل درا يصقادر به تشخ یادمشاهده خواهد شد و چشم ما به خاطر سرعت ز یشنماصفحه یرو یرتصو

                                                            .کندیرا مشاهده م یکپارچه

 شهری هاینمایشگر -1-5-4

پرتردد نصب  یهاها و مکان، چهارراههايدانمتابلوها در  ینهستند. ا ی،خبر يرمتغ یاز انواع تابلوها یکی ی،شهر نمایشگرهای

 عبوری شهروندان و رانندگان برای را بيشتری دید قابليت تا دارند نياز( درجه 100 از بيشتر)معموالٌ  باز بسيار تابش زاویه به. گرددیم

 شود. بيضی استفاده می یها LEDگرد از  یها LEDیجابه تابلوها، این در. آورند فراهم

شوند. عنصر اصلی در این توليد می  LED Screenمدرن و پيشرفته مبتنی بربا استفاده از تکنولوژی  یشهر نمایشگرهای

دارای فام رنگی بسيار  هاLEDکنند. یا همان دیودهای نورانی هستند که با عبور جریان برق از خود نور ساطع می  LEDهاقسمت

 یها، تابلوهاشوند که از کنار هم قرار دادن این ماژولتوليد می با ابعاد مختلف هایماژول صورتبه درواقعبلوها باشند. این تاعالی می

 یترؤابلقدر نور روز و حتی در مقابل نور خورشيد  یراحتبها نمایشگرهشوند. این ساخته می تربزرگبا ابعاد  نمایشگرهاو  یخبر يرمتغ

 شود.های اصلی قرمز و سبز و آبی استفاده میبا رنگ LEDها از نمایشگرباشند. در ساخت این می
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ها نشوند و قابليت پخش مستقيم تصاویر تلویزیونی، تصاویر دریافتی از دوربيکنترل می کامپيوترتوسط یک دستگاه  شگرهاینما این

دت نور تابلو ها قابليت اصالح شنمایشگرکننده این های گرافيکی و ویدیویی با کيفيت بسيار باال را دارند. سامانه کنترلو کليه فایل

، LED. جهت تأمين جریان الزم هر استتابلوها دارا  یی اتوماتيک را براسطح نور 256تنظيم  تينسبت به نور محيط و همچنين قابل

متصل  گریکدیبه  IDC یهاکانکتور توسط LEDدرایور و LED یبر روی برد مخصوص، مونتاژ شده است. بردها LED یدرایورها

 .دهدیها در هر سطر را نشان مماژول دمانينحوه چ 7-1 شکلمربوطه و تجهيزات  6-1 شکل گيرند.شده و در داخل قاب قرار می

 

  خبری متغیر تجهیزات تابلوی : 6-1 شكل

 
 
 

                                 

 شهری هاینمایشگر و خبری متغیر هایتابلو در سطر هر در هاماژول چیدمان نحوه: 7-1 شكل

های کنترل و دیتا را از . اولين ماژول، سيگنالاستهای کنترلی و دیتا شامل کانکتورهای ورودی و خروجی و سيگنال ماژولهر 

 کنند.های مربوطه را از ماژول قبلی دریافت میهای بعدی، سيگنالکنترلر و ماژول

 کنترلر -1-5-5

ه برقرار ها توسط کابل شبکها و گيرنده. ارتباط بين فرستندهاستکنترلر شامل دو قسمت فرستنده و گيرنده  8-1 شکلمطابق 

 . گرددیم

 

 

 

 
 

 شهری هاینمایشگر و خبری متغیر هایتابلو در گیرنده و فرستنده توالی: 8-1 شكل

 فرستنده

(Sender) 
 1گيرنده 

(1Receiver ) 
 nگيرنده 

 (Receiver n) 

 ادامه
 کنترلرورودی  4ماژول  1ماژول 

 2ماژول  3ماژول 
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 فرستنده -1-5-6

دو خروجی  شاملپيکسل را دارند و  1280*  1024 حداقل از يبانیپشت ییتوانا یخبر يرمتغ یدر تابلوها یجرا یهافرستنده

پذیر افزار امکانفرستنده قابليت تنظيم هوشمند جهت پشتيبانی از نمایشگرهای با ساختار مختلف )که از طریق نرم. باشندیشبکه م

گيرد و یا کامپيوتر جا می Slot PCIبر روی  یراحتبههرتز قابل تنظيم است. فرستنده  3000تا  70است( را دارد. نرخ اسکن از 

مربوط به کارت گرافيک توسط  DVI یکامپيوتر، خروج یشود. پس از نصب بر رو تواند از طریق یک تغذیه خارجی روشنیم

. همچنين جهت تنظيم نمودن کارت فرستنده باید کابل سریال مربوطه نيز وصل شود. شودیکارت وصل م یکابل مربوطه به ورود

 داده شده است. یشنما 9-1 شکلدر  يرندهفرستنده و گ یهانحوه ارتباط کارت
 

                                         6 Cat                   DVI 
 

 

                
 

 شهری هاینمایشگر و خبری متغیر هایتابلو در گیرنده و فرستنده هایکارت ارتباط: 9-1 شكل

 گیرنده هایکارت -1-5-7

و  یکارت گيرنده سوار شده و اطالعات دریافت یبر رو 40A. هاب شودیبه تابلو وصل م Hub40Aهر کارت گيرنده، توسط 

 .کندینمایشگر ارسال م یبه بردها يماًها مستقاز طریق پورت ها،سییکنترل را پس از عبور دادن از آ یهاسيگنال

  خبری متغیر تابلوهای جایگاه -1-6

مجموعه است که  یکاز  یدارند و عنصررا بر عهده  شبکه معابر یرساناطالعسامانه  یک یشیبخش نما ی،خبر متغير تابلوهای

ت خود با استفاده از اطالعا یامروز يشرفتهگسترده و پ یفدر تعر یخبر يرمتغ ی. تابلوهاگذاردیم یشها را به نمايتحاصل تمام فعال

توسط  يکتراف یهاگشت یهابا استفاده از گزارش یاو  یو مخابرات يکیالکترون یهاتوسط سامانه يرهامس ایطاز شر شدهیآورجمع

رانندگان قرار  یدمرکز را به معرض د یناز ا یمناسب ارسال هایيامپ يک،تراف یهايتمرکز فعال یاو  يککنترل تراف یا یریتمرکز مد

 همچنين. شوندیبه تابلو ارسال م هرلحظه یااند و تابلوها قرار داده شده هدر حافظ يشاز پ یدر قالب عالئم هاپيام ین. ادهندیم

 :است یرشامل موارد ز یبزرگراه یرسانسامانه اطالع یکدهنده يلدو حالت باشد. اجزاء تشک یناز ا يبیترک تواندیم
 .ترافيک کنترل مرکز -1

 اطالعات. یآورجمع سامانه 
 .یخبر يرمتغ یاطالعات به رانندگان با استفاده از تابلوها نمایش 
 .يکتراف رادیو 

  خبری متغیر تابلوهای در برتر هایآوریفن از استفاده -1-7

 یدجد هاییو فناور LEDبا استفاده از  یخبر يرمتغ یتنها تابلوها ی،خبر يرمتغ یدر حال حاضر از انواع مختلف تابلوها

( انتخاب گردد و در SMD: Surface Mount Deviceها، بهتر است از نوع )ماژول يه. در تهگرددیها استفاده ممرتبط به آن

 هایینهامر موجب کاهش هز ینا .(نشدن کنترلر جایگزینمشروط به انحصاری) است یتمز یک، PC Lessتفاده از اسبخش کنترلر، 

. گرددیمحسوب م ییباال یتمز يشتر،ب یدد یهزاو به خاطر يدانیم یدر تابلوها یرپذانعطاف یهاماژول از استفاده. گرددیم ینگهدار

 (Serial Cableکابل سریال ) 

 

 کارت گيرنده

(Receive card) 

 

 کارت فرستنده

(Sender card) 
 

 

کامپيوتر   

(PC) 
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 يدموجب باال رفتن عمر مف یژگیو ینانتخاب شوند. ا (66 یا 65) باال IP (International Protection)با  یستبایتابلوها م

 خواهد شد. ینگهدار هایینهتابلوها و کاهش هز

  خبری متغیر تابلوی الزامات انتخاب -1-8

با دارد ) یشنمانمایشی برای نيازهای مشخص و هزینه صفحه هایقابليت بررسینياز به  مناسب خبری يرمتغ ییک تابلو انتخاب

جود های متعددی است که وآوریدر نظر گرفتن عملکرد و تعمير و نگهداری(. پيچيدگی بيشتر انتخاب تابلو به علت موجود بودن فن

 دارد و هر انتخاب با توجه به طراحی و عملکرد آن متفاوت خواهد بود

 شدهيينای را متناسب با نيازهای تعتواند خدمات عمدهمیدارای امکانات و مزایایی منحصر به خود است که  یخبر متغير تابلو هر

 :به شرح زیر می باشد قبول باشد که برای کاربرد معينی قابل یخبر يرارائه دهد. روش تعيين نوع تابلو متغ
 گردد. مشخص يرهدف استفاده از تابلوی متغ یروشنبه -1

 برای هدف موردنظر. هاپيام تهيهبررسی و   
 را خوانده و درك نمایند. تابلو پيام بتوانند تا شود داده رانندگان به کافی زمان آنکه برای الزم خوانایی فاصله تعيين 
 .دهد نشان العملعکس و نموده درك خوانده، را پيام بتواند راننده تا گردد تعيين ایفاصله در تابلو محل 
 اثر بگذارد. یخبر يرکه ممکن است بر قابليت خوانایی تابلو متغ یامتمرکزشده يودنوع و بسط دادن ق شناخت 
 خواهد شد. یبرداردر آن بهره يرشرایط محيطی که تابلو متغ شناخت 
 .گيرندمی قرار انتخاب مورد که تابلوهایی خوانایی قابليت و هدف ارزیابی تعيين 
 .انتخاب مورد تابلوهای هزینه تعيين 
طور مناسب برای خواندن در شرایط محيطی به نمایش را به هاهای هزینه پيامتابلو که قادر باشد با توجه به محدودیت انتخاب 

 درآورد.
 شدت شامل یفن مشخصات شناخت نيهمچن و( Outdoor یرونيب ای Indoor ی)داخل یخبر رياستفاده از تابلو متغ نحوه 

 ... و مدنظر چيپدات از،ينمورد نور

  تابلوهای متغیر خبری نصب و نماییضوابط جا -1-9

شود. می استفاده جایگزین مسير پيشنهاد و اصلی( رو )مسيرپيش مسير در ترافيک تراکم اعالم برای خبری متغير از تابلو

خود  اشباع ظرفيت به که جایگزین محور و گرددمی اصلی مسير درتقاضا  یریتمد و تقاضا کاهش باعث رسانیاطالع این نتيجه

 تقاضا ظرفيت و ميان اصلی معابر و بزرگراهی محورهای در رویکرد، تعادلی این گيرد. بامی قرار تریبهينه مورداستفاده نرسيده
 تراکم ایجاد باعث و غيره روسازی خرابی خودرو، فنی مشکالت تصادفات، مانند غيرعادی حوادث که مواقعی در و گرددمی برقرار

 متغير تابلوهای شوند. همچنيناستفاده می جدید مسيرهای معرفی و رسانیاطالع برای تابلوها این شود، اصلی معابر در ترافيک
 الزم مراحل راستا این گيرند. درمی قرار مورداستفاده يزترافيکی ن مهم مسائل رانندگی و مهم قوانين رسانیاطالع برای خبری
 است: یدهگرد معرفی زیر در آن به مربوط تعاریف و تابلو مناسب محل انتخاب جهت

 کند و عموماً می استفاده متوالی معابر یا معبر از خود مقصد به رسيدن برای راننده که است مسيری اصلی مسير: اصلی مسير -1
 فرار برای معبر از برای خروج یا و معبر به ورود برای یا رسانی. اطالعاست رانندگان اکثریت برای راه ترینمناسب مسير این

 گيرد.می انجام تراکم از
 .دهدپوشش می مقصد به رسيدن برای را اصلی مسير از بخشی یا تمام که است مسيری جایگزین جایگزین: مسير مسير 
 مسير جایگزین معرفی و تراکم اعالم اساس بر یمتغير خبر تابلوهای از استفاده اصلی تراکم: کاربرد اعالم هدف با یرساناطالع 

متغير  تابلوهای محل . معيار تعييناست )موقتی( تکرارشونده يرغ تراکم و تکرارشونده تراکم صورت دو به هاتراکم. است

 اساس بر یمتغير خبر نصب تابلوهای جهت اول اولویت جهت همين است. به تکرارشونده هایتراکم بر اساس یخبر
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 ظرفيت به هنوز که است یهدایت به سمت و تراکم از گریز جهت جایگزین مسير پيشنهاد و موجود تراکم وضعيت شناسایی
 و مقاطع تمامی برای ترافيک اعالم وضعيت امکان و يکیتراف شبکه کامل پوشش در یبعد . اولویتاست نرسيده خود اشباع
 .است مواقع

 ميزان تصویری( به نظارت های)دوربين تصویری کامل تابلو، پوشش محل تعيين هنگام در است تصویری: ضروری پوشش 
 جایگزین مسيرهای در هم اصلی و مسير در هم بایستیم الزاماً  پوشش این .باشد داشته وجود مسيرها درصد 90 از بيشتر
 باشد. فراهم

سطح زیرین تابلو تا سطح سواره فاصله ) متر از سطح معبر 6معبر و با ارتفاع حداقل  يردر مس بایستیم باالسری یتابلوها 

 شوند.نصب ( رو
رو حداقل ادهيتابلو از سطح پ یينی( ارتفاع لبه پایشهر نمایشگر یتابلوها يرگردد )نظیرو نصب ميادهکه تابلو در پ یدر موارد 

 متر است. 3
 یمطابق مبحث ششم و دهم مقررات مل شدهيينتعالزم را در برابر فشار باد  یستاییکه ا باشد یاگونهبه یدنصب تابلو با 

 ساختمان را دارا باشد.
 باشد.و نمایشگرهای شهری ضروری میرعایت موارد زیر در مکانيابی تابلوهای متغير خبری  مکانيابی: 

 توجه با موردنظر خروجی . فاصله ازانتخاب گردد جایگزین مسير خروجی از قبل مناسب ایفاصله باید در نصب محل .1
عالی  شورای مصوبهمطابق ) گيریتصميم زمان و العملعکس زمان و دید فاصله ضوابط و معبر طرح سرعتبه

 ("تابلوهای راهنمای مسير –عالئم عمودی ترافيک در معابر شهری "هماهنگی ترافيک شهرهای کشور تحت عنوان 

 .گرددانتخاب می
ایش پيام نم دركرانندگان در خواندن و  تواناییشوند و تابلوهای متغير خبری باالتر از نقطه انحراف مسير نصب می .2

داده شده برروی تابلو بستگی به آن دارد که تابلو چه مقدار جلوتر از نقطه انحراف مسير قرار داشته باشد. محل نصب 

 بستگی به فاصله دید و فاصله خواندن متن تابلو دارد. خبری تابلو متغير 

 زیاد و نزدیک به و از نمایش تابلوهای رگراهی باشدمحل این تابلوها باید با هماهنگی نسبت به محل تابلوهای بز .3

داده  سيرمیکدیگر پرهيز نمود تا بوسيله آن رانندگان بتوانند با داشتن فاصله و زمان کافی در نقطه باالدست، تغيير 

کننده تابلوهای موجود ثابت باید تکميل يرمتغ يدا کنند. تابلوهایپ یو برای خروج در نقطه انحراف مسير، آمادگ

 د:شوارائه میبرای قراردادن تابلوهای متغير با در نظر گرفتن تابلوهای موجود  هاییباشند. در زیر راهنمایی بزرگراهی
باید در باال دست عالمت یک رمپ خروجی نصب گردد که نزدیکترین رمپ برای استفاده از انحراف  يرخبریتابلوهای متغ .أ

 .مسير است
 گيرد. آگاهی دهنده قرارشپي ميان دو تابلو یدخبری با يرتابلو متغ .ب
 .رددهنده قرار گيآگاهیز دو تابلو پيشباید قبل ا ير، تابلو متغشودکشيده می در باالدست رمپ ترافيک که صفزمانی .ج

 تا راننده امکانهای بزرگراه با بزرگراه( ها و تقاطعگيری انتخاب شود. )برای مثال: رمپمحلی در باال دست نقطه تصميم .د

العمل مناسب در ر داشته باشد. رانندگان باید زمان کافی برای خواندن پيام، و فهميدن و درك آن و اتخاذ عکسانتخاب مسي

 .گيری داشته باشندصورت لزوم در شرایط ایمن و مطلوب قبل از رسيدن به نقطه تصميم

شود ای تدارك دیده میی که وقایع ویژههایو یا در مکان های با تصادف باالدست گره، محيطتابلوهای متغير خبری را در باال .ه

 نمایند.نصب میمانند استادیوم، مراکز اجتماع( )

فاصله رویت بدون مانع  و در محلی نصب نمود که حداقل فاصله دیدباید ها ابلوهای متغير خبری را در محدوده قوست .و

 فراهم گردد.

پرهيز کرد، در صورت لزوم باید محل نصب تابلو را تغيير  از ناهنجاری دیداری در زمان نصب تابلوهای متغير خبری باید .ز

 داد.
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محدوده نصب باید قابليت دسترسی وسيله نقليه تعمير و نگهداری را داشته باشد. یک محوطه پارك و توقف نيز باید فراهم  .ح

 شود.

 .ای باز قرار دارد باید بوسيله گاردریل حمایت شودیا پایه آن در محوطه اگر تابلو .ط
 باشد.نصب میۀ و ارتباطات از عوامل محدود کنندبرق( تابلو تا منبع انرژی )فاصله  .ی
 :گرددیم يانب یربه شرح ز تابلو ییجانما یمراحل کل 

 تابلو انتخاب نوع .1
 یمتغير خبر کارگيری تابلومحدوده به تعيين .2
 يطیمح اطالعات آوریجمع .3
 تابلو، جهت طراحی نصب محوطه انتخاب .4
 تابلو جعبه نصب محل تعيين .5
 ییبنا زیر عمليات انجام .6
 تابلو يازموردنجهت ارتباطات  مخابراتی محدوده تعيين .7

انجام عمليات مختلف در  یبرا ازينمورددهنده زمان که نشان یاستقرار تابلوها، جدول یابیمحل و مکان یطراح یبرا نکته:

 است. یدهارائه گرد یاخدمات مشاوره یعنوان مبان تحت "ب" يوست، در پاستدستورالعمل حاضر 

 متغیر خبری یابعاد تابلو -1-10

 :يردقرار گ مدنظر بایستیم یرموارد ز یخبر يرابعاد تابلو متغ يينتع جهت

 (یربه همراه تصو يامپ یشو عالئم )در صورت نما يازموردن هایيامپ تهيه .1

 سرعت طرح و سبک نوشتار برحسبارتفاع نوشتار  تعيين .2

 راهنمایی عالئم و اشکال نمایش گرفتن نظر در و ماتریس تمام نمایش یا خطی نمایش تعيين .3

 در نوشتار يازموردنو تعداد خطوط  یاطالعات یواحدها تعيين .4

 ملزومات دیگر و خطوط فاصله کلمات، فاصله گرفتن نظر در با تابلو طول تعيين و هاپيام نوشتن .5
 –عالئم عمودی ترافيک در معابر شهری "عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور تحت عنوان  شورایمصوبه  رعایت   .6

 ."تابلوهای راهنمای مسير
استفاده شود رعایت  "انتظامی ، عالئم اخطاری و عالئم اخباری "چنانچه از تابلوهای متغير خبری جهت نمایش عالئم  .7

 –عالئم عمودی ترافيک در معابر شهری "عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور تحت عنوان  شورایمالحظات مصوبه  
  می و اخباری متمم الزامی می باشد.تابلوهای انتظامی و اخطاری وهمچنين عالئم اخباری عمو

 های تابلوهای متغیر خبریتعیین پیام -1-11

 :باشدهری مورد تاکيد میشگرهای شدرج پيام تابلوها و نمای زیر در انتخاب و رعایت موارد
 ،شانهن ،ها )متن، شکلهنگام بودن پيامخوانایی و قابل رویت بودن محتوی ارائه شده در تابلوهای متغير خبری و همچنين به -1

 ،وهای مندرج در تابلنویسی پيامرد. لذا ضمن تاکيد بر خالصهگرافيگ ...( نقش بسيار مهمی در کارائی تابلوهای مذکور دا

که در کوتاهترین زمان ممکن برای رانندگان انواع وسائط  ای انتخاب شودگونههب رائه شده در تابلوهای مذکور بایدمحتوی ا

ب جهت واکنش واتخاذ سرعت معبر فرصت مناس طوریکه رانندگان متناسب باهنقليه قابل فهم و درك آسان بوده باشد ب

ایست زمان بی الزم، محل مناسب تابلو قابل تعيين است. این فاصله میبراساس فاصله خوانای .مناسب را داشته باشند تصميم

به  متغير خبری. محل نصب تابلو تامين کندالعمل مناسب در برابر پيام، را الزم به راننده برای خواندن، درك و انجام عکس

ين رابطه در هم. ز نظر شکل سازگار باشدکننده و اموجود از نظر اطالع رسانی تکميل ای باید باشد که با تابلوهای ثابتگونه
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 ی متناسب با حجم اطالعات ارائه شده و سرعت معبر خبر يرمتغ یتابلوها ییو خوانا یترؤ يتقابل معيارهای "أ" پيوست در

 ارائه شده است.
)محدوده تراکم( مثال: -2 "همت سنگين")محور متراکم + کيفيت تراکم( مثال:  -1دهی تابلوها به صورت دو بخش نحوه پيام 

ها و مقاطع در هنگام تعيين محل تابلو به صورت باشد. به همين جهت ضروری است کليه پياممی "پل وليعصر تا چمران"

رسانی و پوشش هر تابلو بدست آورد. الزم به ذکر است در از ميزان اطالع شرح داده شده معرفی گردند تا بتوان ارزیابی

مسير پيشنهادی نيز باشد که در چنين مواقعی بخش دوم پيام به این موضوع اختصاص  تواند حاوی پيامها میمواردی پيام

ز دو مسير رسانی اکم باشد، با اطالعچنانچه شرایط برابر در مسير اصلی یا جایگزین از نظر سنگينی ترافيک حاشود. داده می

ای و بطور متوالی نمایش صفحه 2تواند به صورت ها مینمایيم. در چنين مواردی پيامانتخاب را به عهده رانندگان واگذار می

 دتوان آن را تقسيم کرد و در چنزمانی که پيام تابلوی متغير خبری برای نمایش در یک مرحله بلند است، می داده شود.

مرحله پشت سر هم نمایش داد. در هنگام نياز به تقسيم پيام و نمایش آن در بيش از یک مرحله، پنج قانون زیر باید رعایت 

 شوند:

 پيام در بيش از دو مرحله نمایش داده نشود. .1
 دار باشد.هر مرحله باید به تنهایی معنی .2
 .واحدهای اطالعات مرتبط باید در یک مرحله نمایش داده شوند .3
 هایی از دو واحد اطالعاتی مختلف بياید.ر هر سطر پيام نباید بخشد .4
 .در سرعت باالی بزرگراه، در هر مرحله باید حداکثر سه واحد اطالعات نمایش داده شود .5

 گردد.عالی ترافيک وزارت کشور مشخص می ارتفاع حروف پيام مطابق مصوبه شورای .6

شود، هم به قدرت درك و پردازش اطالعات متغير خبری نمایش داده میطول پيام: حداکثر طول پيامی که روی تابلوی  

يام را توانند پای میشود و رانندگان از چه فاصلهای تشخيص داده میرانندگان بستگی دارد و هم به اینکه تابلو از چه فاصله

 درست بخوانند. تابلوهای بزرگراهی باید پيامی نمایش دهند که راننده بتواند:
 .را تشخيص دهد تابلو .1
 را درك نماید.قرائت نموده ومتن آنتابلو را  .2
 بر پایه اطالعات به دست امده از تابلو تصميم مناسب را بگيرد. .3
نموده و تصميم مناسب را  اتخاذ نماید و بتواند با مانور ایمن رانندگی تصميم را اجرا آغاز به واکنش برای کنترل شرایط  .4

  .کند

(. این ميزانی است که کلمه در یک پيام 8حداکثر ) واحد اطالعاتی باشد 4تواند حداکثر شامل طول پيام میبا توجه به موارد فوق 

 متوسط رانندگان در سرعت باال قادر به درك آن در حين حرکت هستند. 

  قانونی و حقوقی هایجنبه -1-12

تابلوها  نیاگر ا مثالعنوانبه. شودمی داده نمایش هاآن توسط که است پيامی نوع به بسته ،خبری متغير یتابلوها حقوقی هایجنبه

،محدودیت تابلوی محدودیت سرعت  مانند  مشمول اعمال قانون می گردد  مورد استفاده قرار گيرد جهت اعالم محدودیت و ممنوعيت 

  .حاکم خواهد بود  ذکور بر تابلوهای م یعالئم انتظام یحقوق يتماه در این موارد  ونظایر آن  ارتفاع ،ممنوعيت عبور 

  خبری متغیر تابلوهای تهیه فنی مشخصات -1-13

، متن و حروف، اعداد و اشکال یکامل تمام یشنما يتقابلبایست میباشند که می Full Matrix مذکور از نوع یشگرهاینما

 مپ هایالمشخصات فنی تابلوهای مذکور شامل  با وضوح و خوانایی مناسب داشته باشند. های ترافيکینمایش پيامک را جهت گرافي
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lED االتاتص ،ایمنی ،(حسگرها )سنسور ،(فيسواسط )اینتر  ،توان برقی ،پردازش نوری ،کابينت ،ماژول ،()صفحه نمایشگر نورانی، 

 ارائه شده است. "و"ذکور در پيوست م جزئيات مربوط به مشخصات باشد.میافزار نرم ،کنترلر

  فنی مستندات -1-13-1

 :است یخبر يرمتغ یتابلوها يهمستندات فنی ذیل در هنگام ته ارائهپيمانکار موظف به 

، Timing & Waveformنقشه شماتيک، فلوچارت عملکرد، نقشه  نقشه اجزاء و قطعات سيستم شامل: ارائهمعرفی و  -1

 ها.آنها و مراجع مربوط به مستندات تئوری عملکرد، سطوح ولتاژها، ليست قطعات و عملکرد آن

 خدمات پشتيبانی. و تابلواندازی محلی و مرکزی راهنمای مونتاژ، نصب و راه 

ها و راهنمای تعمير و نگهداری تابلو شامل معرفی اشکاالت و خطاهای ممکن در تابلو و دستورالعمل تست و شناسایی خرابی 

 ها.رفع آن

 .("ج" پيوست با)مطابق  افزارنرم سازیپياده مستندات و تابلو افزارنرم( Source) مرجع 

  شهری هاینمایشگر تهیه فنی مشخصات -1-14

ارائه   "ز"در پيوست های ترافيکی در سطح شهر جهت نمایش پيام یسماترفول LED شهری از نوع یشگرهاینما یفن مشخصات

مشخصات فنی نمایشگرهای شهری  .باشندمی یرنگتمام یرو تصو یصورت متنبه يام،پ یشنما يتقابل ینوع از تابلوها دارا اینشده است. 

 تابلوهای متغير خبری بوده و شامل موارد زیر است:مشابه 

  ، حسگرها، اتصاالت، کنترلرواسط ،نيازهای موردسيستم ،تاسيسات ،پردازش ،صفحه نمایش ،کابينت ،اژولم ،LEDهای المپ

  فنی مستندات -1-14-1

 :استمستندات فنی ذیل  ارائهپيمانکار موظف به 
ت های مختلف آن، ليستوصيف سيستم و معرفی تجهيزات آن شامل: بلوك دیاگرام کلی و جزئی مربوط به تابلو و قسمت -1

 ها و همچنين مشخصات فيزیکی تابلوها و مراجع مربوط به مستندات آنتجهيزات و توضيح عملکرد آن

، تئوری Timing & Waveform رت عملکرد، نقشهنقشه اجزاء و قطعات سيستم شامل: نقشه شماتيک، فلوچا ارائهمعرفی و  

 ها.ها و مراجع مربوط به مستندات آنعملکرد، سطوح ولتاژها، ليست قطعات و عملکرد آن

 اندازی محلی و مرکزی تابلو.راهنمای مونتاژ، نصب و راه 

ا و همل تست و شناسایی خرابیراهنمای تعمير و نگهداری تابلو شامل معرفی اشکاالت و خطاهای ممکن در تابلو و دستورالع 

 ها.رفع آن
.(استشده ارائه "ج" وستيپ در افزارنرم شخصات)م افزارنرم یسازادهيافزار تابلو و مستندات پ( نرمSource)مرجع  
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 های شهریو نمایشگر خبری متغیر تابلوهای اندازیراه و نصب دستورالعمل  -2 فصل

...  و باالبر ل،يجرثق شامل یاستاندارد نقلوحمل لیوسا زاتيتجه از ستیبایم نصب، اتيعمل نيح و قبل ريمس یسازمنیا جهت

 .نمود استفاده

  نصب مراحل -2-1

یاقدام م یرز به شرحبه نصب تابلوها،  نسبت پيمانکار ،توسط کارفرما تابلو ارتباط و برق تأمين همچنين و جانمایی تعيين از پس

 :نماید

 هساز و فونداسیون -2-1-1

 یو کنترل طراح یمنیا مسائل یتو رعا يعیمقاومت سازه در برابر عوامل طب یبررس و مشاور توسطسازه  یاز انجام طراح بعد

 اقدامارفرما نظارت ک تحتو نصب سازه  يونفونداس ییاجرا ياتنسبت به انجام عمل کارفرما یپس از ابالغ کتب پيمانکار ،توسط کارفرما

 .پذیرد انجام مربوطه ناظر تأیيد و نظارت با بایستمی مراحل کليه. می نماید

 هاماژول نصب -2-1-2

 یهالبه ينماب یدرز يچو نصب شوند و ه شدهدادهسطح قرار  یکبا دقت در  هاکابينت و هاماژول بایستمی سازه نصب از پس

)نصب  شود یبندسرهم مانکاريپ کارگاه در قبل از نتيکاب هر نکهیا ضمنماژول به ماژول وجود نداشته باشد.  یاو  ينتبه کاب ينتکاب

 .برسد پروژه ناظر هياول دیيتا و تیرو به و یاندازراه لوتیپا صورت به نصب یبرا ارسال از قبل و( یارتباط یهاکابل و هاماژول

 تجهیزات تابلو و برق تابلو نصب -2-1-3

نقشه تابلو برق در داخل آن قرار  يننصب شود و همچن ناظر هماهنگی با مناسب محل در بایستمی تجهيزات لوتاب و برق تابلو

 باشد. شدهداده

 .ستا الزامی تابلو کردن خاموش جهت( ورود)محل  سازه پایين در مينياتوری کليد دادن قرار: 1 تذکر

نه است. بد یخبر يرمتغ ینمونه تابلو یک يزن یشهر هاینمایشگر ید،گرد ياناول ب فصلاز  4-4-1که در بند  گونههمان: 2 تذکر

شده  يدهو پوش یکپارچه صورتبهکه کل مجموعه تابلو  شودیم يدهپوش یصورتبهمناسب  یهاتابلوها معموالً با استفاده از پوشش ینا

 نيز وتابل پایه درون فضای جهت هاپوشش یناست. از ا انعطافقابلو  یتکامپوز هایورق ستابلوها معموالً از جن ین. پوشش اشود یدهد

 یدر محل ورود ییروشنا قرار دادن .گردد ينتأممناسب  یهابا استفاده از المپ بایستیم موردنظر یفضا ییروشنا. گرددمی استفاده

 قرار گرفته باشد. یدر قسمت ورود بایستیم ییروشنا يد. ضمناً کلاست یالزام یشهر نمایشگرنردبان  یاو 

 .است یهوا الزام يلترو توان مناسب و ف یزچند فن با سا یا یکداخل تابلو، نصب  یهوا یهبه تهو ياز: در صورت ن3 تذکر

 کشیکابل مراحل -2-1-4

 .شود انجام داکت یا و مناسب پذیرانعطاف پوششو منظم، داخل  یمنا صورتبه بایستمی تابلو به کنتور از برق کشیکابل -1

 انجام مناسب پذیرانعطاف پوششو از داخل  یمنا صورتبه بایستمی تجهيزات جعبه داخل به نوری فيبر یا و دیتا کشیکابل 

 .شود

 انجام شود. مرتب و توسط کابلشو صورتبه بایستمی برق تابلو داخل برق هایکابل تجهيزات اتصال 
 و توسط گلند خارج شوند. یمنا صورتبه بایستمی نمایشگر شدن روشن جهت کنتاکتورها خروجی هایکابل  
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 قرار ،است یمنو ا شدهمحافظتها که کامالً ماژول ينب یدر فضا یاو  هاکابينت داخل در بایستمی نمایشگر دیتای هایکابل 

 .گيرد

 ای ومناسب  پذیرانعطاف پوششمرتب و محکم، در داخل  بایستمی هافن و روشنایی جهت تابلو فضای داخل کشیکابل 

 .شود انجام داکت

 نباشد. مشاهدهقابلمرتب بوده و  بایستمی سيستم کنترل برد تا سنسورها شامل ایمنی سيستم کشیکابل 

 .باشند( Label) عنوان برچسب دارای بایستمی هاکابل تمامی 

 کنترلر و کامپیوتر -2-1-5

. گردند اندازیراه و نصب سازنده شرکت دستورالعمل به توجه با بایستمی دارند کهبه عهده  را تابلو اصلی کنترل تجهيزات، این

 داشته را نآ به اتصال توانایی شوند،می معرفی کارفرما توسط که افرادی فقط و بوده افزارینرم قفل دارای باید کنترلر یا و کامپيوتر

 .باشند

 .گيرد قرار باشد، هوا عبور مجرای دارای که مناسب و ایمن محفظه داخل در بایستمی تابلو کنترلر: 4 تذکر

 .شود خودداری تابلو در موس و کيبورد مانيتور، دادن قرار از: 5 تذکر

 ایمنی تجهیزات -2-1-6

 درب سنسور شامل ،هوشمند ایمنی سيستم نصب و تأمين همچنين و( کتابی قفل عدد 2) ورودی درب برای مناسب قفل نصب

 .گرددمی ارسال کنترل مرکز به ایمنی جهت سنسورها این به مربوط اطالعات. است الزامی روشنایی، و دما سنسور ورودی،

 تحویل و اندازیراه مراحل -2-2

و کنترلر تابلو، نسبت به روشن کردن تابلو اقدام نموده و  يوترکامپ یاندازتابلو و راه دار کردنبرق يزات،ها، تجهبعد از نصب ماژول

ضور ن تابلو با حو روشن ماند یانداز. بعد از راهکنيمیم یسهکل تابلو مقا یبرا شدهمحاسبه یانرا با جر يددر نور سف یمصرف یانجر

 یخبر يرمتغ یتابلوها يزاتنصب تجه یاگرامد 1-2 شکلتابلوها اقدام خواهد شد.  یلو تحو یشناظر کارفرما، نسبت به آزما یاکارفرما 

 .دهدیم یشرا نما

 :است یلذ به شرح يمانکارتابلو از پ دارییلتحودر زمان  هایشآزمانحوه 

 .ییتنهابههر رنگ  یروشن کردن تابلو برا -1
 .تابلو مختصات تمام در سفيد نور یکنواختی تست جهت( يدسفها )نور روشن کردن تمام رنگ 

 تابلو. یهايتقابل يهکل یو بررس يلم، فText يک،گراف یشنما 
 مرکز مورد تست قرار خواهد گرفت(. یقمراحل فوق از طر يهارتباط با مرکز )کل یبررس 
 تست سنسور نور تابلو. 
 (....تابلو )سنسور، درب، دما و  یمنیا یتست سنسورها 
 (.يرعادیغ)جهت مشاهده موارد  یمصرف هاییانولتاژ و جر يریگاندازه 

 ست.ا یداخل تابلو الزام کردن يزتم ی،اندازنصب و راه یان: بعد از پا6تذکر 
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 خبری متغیر تابلوهای تجهیزات نصب نمودار: 1-2 شكل
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 های شهری نمایشگر و خبری متغیر تابلوهای تعمیر و نگهداری دستورالعمل -3 فصل

 مقدمه -3-1

 هایيستماطالعات بروز س یآورجمع ينو همچن یاحتمال یهایاز خراب يشگيریمربوط به پ ياتعمل یشامل تمام ینگهدار ياتعمل

 یو مخابرات یبرق ی،عمران يرو تعم یشامل نگهدار ياتعمل ین. ااست یفعل يتدر جهت بهبود وضع ی،خبر يرمتغ یموجود تابلوها

 .است خبری متغير یتابلوها

 است: یرشامل موارد ز یخبر يرمتغ یتابلوها ینگهدار ياتاهداف عمل

 یخبر يرمتغ یتابلوها یخراباز  یريشگيپ -1

 یخبر يرمتغ یمربوط به تابلوها يزاتداشتن اطالعات بروز تجه ياردر اخت 

 يزاتتجه توسعه ای رييتغ یبرا یريگميموجود و تصم اطالعات يلتحل 

موظف است با توجه به  ینگهدار يمانکارپرداخته خواهد شد. پ یخبر يرمتغ یتابلوها يرو تعم یدر ادامه به دستورالعمل نگهدار

 و دارینگه کارهای به مربوط عمليات کليه. یداقدام نما ی،خبر يرمتغ یتابلوها يرو تعم یمفاد دستورالعمل حاضر، نسبت به نگهدار

 .است شده ارائه هافرم و هاليستچک "د" يوستپ در. یرددستگاه نظارت انجام پذ یمطابق با برنامه و هماهنگ یستبامی تعمير

 تعمیر و نگهداری -3-2

 :موارد زیر می باشدشامل  ی،خبر يرمتغ یتابلوها يرو تعم نگهداری

 ای اری و تعميرات پيشگيرانه یا دورهنگهد -1

 یابی وتعميرات اضطراری خاصعيب 

شده  هارائ "ح"در پيوست  "پيمانکارهای وظایف و مسؤليت"، مربوط به در خصوص عمليات نگهداری و تعمير سایر موارد تکميلی 

 .است

 (PM: Preventive Maintenance) ایدوره یا پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری -3-2-1

  یردانجام پذ یادوره صورتبه یستبایم یلبه شرح ذ ياتخصوص، عمل یندر ا

 تابلو شامل: یشنماصفحه یدبازد -1
 یافروشن اض يکسلاز نبودن پ ينانمتن و وضوح آن و اطم یهايکسلپ یروشن بودن تمام ازنظر یشنماصفحه ياممشاهده پ .1

 .یهفتگ صورتبه گریشنماصفحه یهاسطح ماژول هاییو ناهماهنگ
 .یهفتگ صورتبهگر شینماصفحهخاموش در  یها LEDو مشاهده  یرنگتمام صورتبهگر شینماصفحهروشن کردن  .2
 صورتبهضمن تماس با مرکز کنترل  ویروسیافزار آنتروز بودن نرمو به  یارتباط يزاتتجه يکی،تراف يامپصحت  یبررس .3

 .یهفتگ
 شامل: يانهماه صورتبه یمنیا یهايستمس یبررس 
 .یمحل نصب سنسور هر ورود یبررس .1
 قفل(. 2) یدرب ورود یهامحل نصب قفل یبررس .2
 .نمایشگر یهایهپا یتکامپوز یبررس .3
 .یحفاظت يستمس یباتر یبررس .4
 مربوط به تابلو. یهاجوش حوضچه یبررس .5
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 شامل: يانهماه صورتبهو برق  یخطوط ارتباط یو بررس یدبازد 
رده عبور کمناسب  ریپذانعطاف پوششاز داخل داکت و  ستیبایها م)کابل رهيغ و تایبرق، د یهاکابل یعبور يرمس یبررس .1

 باشند(.
 در تابلو. ييراتنقشه تابلو در صورت تغ يحبرق به داخل تابلو و تصح یهامحل ورود کابل یبررس .2
 .يستمس یداخل تابلو در هنگام کار عاد يوزهایحرارت ف یبررس .3
 ها.برچسب کابل ينو همچن یشو آرا يزیکیف يتوضع ازنظرگر یشنماصفحه( یتا)د یارتباط یهاکابل يتوضع یبررس .4
 شده. يبرهکال متریولتاژ با مولت ييراتتغ ازنظرمخصوص تابلو  یهمنابع تغذ یبررس .5
 :شامل يانهماه صورتبهشدت نور  یبررس 

 شدت نور تابلو. يمسنسور نور خارج تابلو جهت تنظ يحعملکرد صح یبررس
 :يانهو سال يانهماه ی،نظافت هفتگ 
 با استفاده از کمپرسور باد در خارج از تابلو. يوتریکامپ يزاتتجه یهفتگ کردن يزتم .1
 ياطا احتها بينتها و داخل کابينتکاب یبر رو یجاروبرق يدنو کش يزبا دستمال تم ينتکاب یسطح داخل يانهماه کردن يزتم .2

 کامل.
 .يانهماه صورتبه یشهر یهانمایشگرتابلوها و عرشه  ينسطح داخل کاب کردن يزتمجهت  یجاروبرقاستفاده از  .3
 بعد از خاموش کردن تابلو ،)حداقل دو نوبت در سال( فشارکمآب ش شپا تجهيزاتبا استفاده از  یشنماصفحهشستن  .4
 نانيپس از اطم یستیبایخصوص توجه شود که روشن کردن تابلو، م ین. در ادستگاه نظارت یبا هماهنگ يانهسال صورتبه

 از خشک بودن آن انجام شود.کامل 
 و ردیانجام پذ یعبور يکتراف در خصوصو الزامات الزم  یمنیکامل موارد ا یتبا رعا بایستیم یشنماصفحهتذکر: شستن  .5

 .پذیرد جامان سيستم بودن غيرفعال زمان در بایستمی تابلوها نظافت همچنينآفتاب انجام شود.  يمدر زمان تابش مستق یدنبا

 صورتبهها و اتصاالت مربوط به برق و شبکه دستگاه مرحله کابل ین: در اشدهنصبها و اتصاالت کابل یظاهر يتوضع یبررس .6

 .شوندیاصالح م يازو در صورت ن یبررس يانهماه
 یهاپوشش)استراکچر(،  یهرنگ پا يرنظ يزاتتجه یظاهر يتمرحله وضع ین: در ايزاتتجه یظاهر يتوضع یبررس .7

ها محکم محل اتصال آن یاها و ها، بستيچو در صورت لزوم، پ گيردیقرار م یموردبررس يانهماه صورتبه ... و یرپذانعطاف

 .شودیم
قرار داشته  یدر داخل جعبه خاص يزاتتجه ینبوده و ا یجانب يزاتتجه یتابلوها دارا کهیدرصورت جعبه مربوطه: یبررس .8

 نيز هاآن خروجی -یورود یهاکابل ين. همچنگرددیم يزمنظم تم طوربهقرار گرفته و  یموردبررس يزجعبه ن ینباشد، ا

 شوند.می تميز و سازیمرتب

 يمانکارتوسط پ یابرنامه اقدامات دوره بایستیم ی،ادوره یآن است. جهت نگهدار یادوره یهایشامل بررس يزاتتجه ینگهدار

 .است 1-3 جدولشرح  به یادوره یاقدامات نگهدار رئوسگردد.  ارائه

 ای(در نگهداری پیشگیرانه )دوره نیازمورد عملیات: 1-3 جدول

 ITSدر شبکه  یخبر يرمتغ یتابلوها يشگيرانهپ یدر نگهدار يازموردن ياتعمل شرح
 ياتیعمل شرح بازدید نوع

 خبری متغير تابلوهای بازدید
بوده و در صورت  یخبر يرمتغ یاز تابلوها یدمشخص، موظف به بازد یاو با برنامه یاصورت دورهبه یدهدآموزش نفرات

 .گردد اقدام خرابی رفع جهت در تا یندمراتب را گزارش نما بایستیتابلوها، م یندر ا یاشکال ظاهر هرگونهمشاهده 

 هایکابينت کليه از بازدید

 مربوطه

 ين. همچنباشندیم هاينتکاب گونهینازا یدمشخص، موظف به بازد یاو با برنامه یاصورت دورهبه یدهدآموزش نفرات

ند. ها داشته باشداخل آن يکیالکترون يزاتو تجه یلو وسا هاينتبودن داخل کاب يزنسبت به تم یتوجه کاف بایستیم

 سبتن و احتماالً شل بودن محل اتصاالت، یشکستگ هرگونهو در صورت  يرندقرار گ یدمورد بازد هاينتاتصاالت داخل کاب
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 ITSدر شبکه  یخبر يرمتغ یتابلوها يشگيرانهپ یدر نگهدار يازموردن ياتعمل شرح
 ياتیعمل شرح بازدید نوع

 هاينتکاب ين. همچنیردها انجام پذو کابل يزات( و سالم بودن تجههايبل)ل هابرچسب بررسی. گردد اقدام عيب رفع به

گلند مناسب  یدارا یدبا هاينتکاب یو خروج ی. وروديرندو رفع نقص قرار گ موردبررسی يزن يتو حفظ امن یظاهر ازنظر

 شود. يریباشند که از ورود جانوران مختلف جلوگ یاگونهبهبوده و 

 .پذیردیصورت م و نورسنج تاپو لپ متریمانند مولت ییبا استفاده از ابزارها هایشآزمانوع  این ایدوره تست

  موارد خاص   تعمیرات و یابیعیب -3-2-2

ت کارفرما صور بالغ کتبیابا  و سازیزم از سوی دستگاه نظارت کارفرما و مستندهای الین موارد معموال پس از بازدید و بررسیا

 گيرد. می

 تابلو تعمیرات -3-2-2-1

 :است زیر مراحل شامل
سالم  ماژول یکرا با  يوبماژول مع توانینداشته باشند، م یها مشکلماژول یتایکابل برق و د کهیدرصورتدر ماژول:  خرابی -1

 ارسال نمود. يمانکارپ يراتبه مرکز تعم یرفع خراب یرا برا يوبنمود و سپس ماژول مع یضتعو
که در  هایی)ماژول سالم ماژول با معيوب ماژول بایستمی باشند، سالم دیتا کابل و ورودی برق ولتاژ چنانچه)ماژول(:  درایور 

 .گردد تعویض( شوندیکمتر استفاده م یشنماصفحه
 زانيم گيریاندازه همچنين و نيرو تغذیه سامانه خروجی و ورودی فيوزهای ورودی، برق ولتاژ بررسی: نيرو تغذیه سيستم 

 ریيگافت ولتاژ نگردد )اندازه یاو  یباعث قطع ،ازحديشب یانموضوع که جر یناز ا يناناطم منظوربهها ماژول یمصرف یانجر

 (.است یالزام یاتوسط آمپرمتر حلقه
 همچنين و هاآن کانکتورهای و شبکه هایکابل شامل ارتباطی هایکابل بررسی: مربوطه تجهيزات و ارتباطی هایکابل 

 .مودم صحيح عملکرد بررسی و نوری فيبر تجهيزات
 .کنترلر خرابی موارد مربوط به : کنترلر 
رلر موجود در کنت یشیمتن آزما یسازکنترلر، ماژول، اسکن کارت و فعال یو کابل ارتباط یبرق ورود ی: بررسیشنماصفحه 

 .محل در آزمایش جهت( Laptop) حملقابل یانهاستفاده از را یاتابلو و 

 برق خرابی رفع -3-2-2-2

 ینا یقجعبه وارد و از طر یککابل مناسب به  یقمنظور برق از طر ینا ی. براگرددمی تغذیه برق پست یک از تابلوها برق عموماً

 یرفع خراب رمنظوبهمناسب هستند.  يدو کل يوزف يرنظ یو حفاظت یکنترل يزاتتجه یها داراجعبه ین. اگرددیم ينتأمجعبه، برق تابلو 

 1-3 شکلمطابق نمودار  خرابیو نسبت به رفع  قرارگرفته یموردبررس موضوع 1-3 شکلمندرج در  های  یندبرق تابلو با استفاده از فرا

 .گرددمی  اقدام
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 DC تغذیه منبع و جعبه برق خرابی رفع عملیات: 1-3 شكل

 خبری متغیر تابلو عملکرد بر نظارتی دوربین -3-3

 ر دوربين های مذکو يلهوسکه به تصاویری گردد.نظارتی استفاده می هایتابلو متغير خبری از دوربين جهت نظارت بر عملکرد

ر به عملکرد تابلو متغيبا توجه  را یوآمد شهررفت يتوضع توانیم یقطر ینمشاهده است و از ادر مرکز کنترل قابل شودیم دریافت 

 . نموداقدام  جریان ترافيک  یسازجهت رفع موانع و روان يازن صورتنظارت نمود تا در  خبری

 گردد. ينتأم ینظارت ينتوسط دورب یخبر يراز تابلو متغ یدد ینبهتر بایستیمرکز نظارت، م یبا هماهنگ -1

 اقدام گردد. يانهماه صورتبه ینظارت ينو نظافت دورب ینسبت به بررس یستبایمرکز نظارت، م یبا هماهنگ 

 جهت نگهداری و تعمیر ازینمورد مستندات و تجهیزات -3-4

 و ...( یساعت گوشتیيچپ چين،يممختلف، س یزسا هایگوشتیيچجهت باز نمودن قطعات )شامل پ یعموم ابزارجعبه -1
 غيره وشدت نور  ،حرارت جریان، ولتاژ گيریاندازه ابزارهای 
 افزارنرم يحعملکرد صح یجهت بررس حملقابل رایانه 

 عملیات شروع

 ورودی برق جعبه

جعبه و  بررسی فیوزهای
 هاخروجی آن

 به جعبه یرسانبرقکنترل 

 فیوزهارفع اشکال و یا تعویض 

 اشکال دارد

 رفع اشکال برق دارد

 برق دارد

 اشکال دارد

 رفع اشکال

 فیوزهارفع اشکال و یا تعویض  DC بررسی برق
 اشکال دارد

 رفع اشکال

 است ینتأمبرق تجهیزات 

 است ینتأم DC برق 
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 (ارتباطی هایکابل و برق تابلو تجهيزات گيرنده، و فرستنده هایکارت ها،ماژول)شامل  تابلو یدکی قطعات 
 .شودیم ارائهسازنده  یهاقطعات که توسط شرکت یضافزار و تعوکار با نرم دستورالعمل 
 .دیدهآسيب تجهيزات از مصور گزارش تهيه جهت دوربين 

 .باشند کاليبره و استاندارد بایستیم گيریاندازه یابزارها ی: تمام1 تذکر

: در صورت استفاده از بستر ارتباطی وایرلس، هنگام بروز قطعی ارتباط بایستی بعد از بررسی ظاهری تجهيزات ارتباطی 2تذکر 

 نگهداری سيستم وایرلس اقدام شود. شامل کابل برق و دیتا، نسبت به اعالم خرابی به پيمانکار

 های سيستم اقدام شود و در صورت نياز محکم شوند.های هفتگی نسبت به بازدید ظاهری نگهدارنده: در بازدید3تذکر 

شبکه ( و نداشتن اختالل در سيستم Wifi,PTPهای وایرلس بعد از اطمينان از قطع نبودن نود فيبر سيستم ): در سيستم4تذکر 

(Wimaxنسبت به اعالم خرابی به پيمانکار نگهداری اقدام شود ).
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 خبری متغیر تابلوهای در خوانایی و رؤیت قابلیت معیارهای 

 یخط از شانه برا ينروابط مربوط به حرکت راننده در سوم یحرکت، به دست آورد. برخ يردر مس توانیفاصله راننده از تابلو را م

دهنده چشم راننده هنگام نشان M-Nنشان داده شده است. خط  2-3أ شکلثابت در  یتابلو یا حملقابل یبرخ يرمتغ یخواندن تابلو

. نقطه يستآن ن يامدهد، اما هنوز قادر به خواندن پیم يصاست که راننده تابلو را تشخ ییجا Aحرکت از چپ به راست است. نقطه 

B آن کند. نقطه يامشروع به خواندن پ تواندیو راننده م شودیم خواندنبلقااست که تابلو  ییجا C محل قطع است. محل  دهندهنشان

 دهید یاش را به حداقل فاصله الزم برایجانب یدد يام،خواندن پ یکه راننده برا است ی، محلشدهدادهنشان  ϴ یهقطع که در شکل با زاو

 .شودیمطلع م یخبر يرمتغ یاست که راننده از وجود تابلو یافاصله 2-3أ شکل( در A-D. )رساندیشدن تابلو م

 

 واکنش انجام و واکنش به شروع و یگیرتصمیم خواندن، تابلو، تشخیص فواصل بین روابط: 2-3أ شكل

(B-Dفاصله )یخبر ريمتغ یکند. روابط مربوط به تابلوهایم یخبر يرمتغ یتابلو يامشروع به خواندن پ ازآنجااست که راننده  یا 

در جهت  یافق یجابه ϴ یهمشابه روابط مذکورند. تنها تفاوت آن است که زاو يزشوند( نیبزرگراه نصب م ی)که در باال باالسری یدائم

 يلهوسبهخواندن تابلو  یممکن برا زمانمدت)به همراه سرعت حرکت راننده(  یخبر يرمتغ یاست. فاصله موجود تا تابلو یعمود

نشان داده شده  3-3أ شکلاطالعات( در  یقالب واحدها )در موردنظربا طول  يامپ ییخوانا یکند. فاصله الزم برایم يينرانندگان را تع

ل باز کام طوربه يامراننده را از خواندن پ يرد،تابلو و راننده قرار بگ يانم يامپ ییخوانا یکه در حداقل فاصله الزم برا یاست. هر مانع

 خواهد بود. يازموردن یواحد 4 يامخواندن پ یبرا (فوت 800متر ) 250 در حدود یاباالتر، فاصله یهادارد. در سرعتیم

؛ اندشدهنصببر فراز خط جاده  يماًمستقهستند که  یخبر يرمتغ یاند، مربوط به تابلوهایدهارائه گرد 3-3أ شکلکه در  یریمقاد

 دیاضافه در محدوده د یافاصله ید(، باحملقابل یاثابت و  صورتبهشوند )یکه در کنار جاده نصب م یخبر يرمتغ یتابلوها یاما برا

حاصل شود که راننده موفق به  ينانزده شده است( در نظر گرفت تا اطم ينرو تخمچپ از منظر روبه یادرجه به راست  10که )راننده 

 یخبر يرمتغ یراننده به مرکز تابلو یجانب یدجهت جبران د 3-3أ شکل یربه مقاد یستبایکه م یگردد. فواصلیم يامخواندن کل پ

اشد ب یادز ياربس تواندیموارد م یالزم در برخ یاضاف یدکه فاصله د يداند. توجه داشته باشنشان داده شده 4-3أ شکلاضافه گردند، در 

ه افزوده شود. ب یخبر يرمتغ یراننده و تابلو يانالزم م یدبه فاصله د يشترب یا (فوت  300متر ) 90 ،یموارد ينو الزم باشد که در چن

 «ییه خوانافاصل»دهد،  يصتشخ یدرستبه یخبر يرمتغ یتابلو یحروف و کلمات را بر رو تواندیکه راننده از آنجا م یافاصله يشترینب

 یطراح یا یزمان مالحظه( از فناور يجهدرنت)و  ییفاصله خوانا يشترینمواقع، راننده ممکن است نتواند از ب ی. در برخشودیتابلو گفته م

( ممکن است سبب کاهش يدخورش يتنور )روز در مقابل شب و موقع جهت تابشمانند  یاستفاده کند. موارد یخبر يرمتغ یتابلو

 .متر است( 305/0کيلومتر و هرفوت،  609/1)در اشکال یاد شده هرمایل  گردد یخبر يرمتغ یتابلو ییفاصله خوانا
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 جاده خط فراز بر شدهنصب خبری متغیر تابلوی خواندن برای موردنیاز فواصل: 3-3أ شكل

300

200

100

0

400

20 40 600

(    )   ا  ه  ان ی ب    انند    تاب    م         

 ا  ه   د ا ا ی م    ن ا  
 (

  
  

)

 

 جاده طخ فراز بر شدهنصب خبری متغیر تابلوی به نسبت جانبی دید جبران منظوربه الزم اضافی دید فاصله: 4-3أ شكل

 یهاو پل ییهوا هایمانند پل یموانع ين( و همچنید)در موانع د یافق یا یعمود یدرجه انحنا همچونجاده  یهندس هایویژگی

 يرتأث یخبر يرمتغ یتابلو یدبر د يزن يطیعوامل مح یرا کاهش دهند. برخ یخبر يرمتغ یتابلو یدممکن است فاصله د ،حاوی تابلو

 دیدشان مانع و شکنندمی شود،می ساطع فضا در خبری متغير تابلوی از که را ورین هایشعاع( برف حتی)و  مه و باران. گذارندیم

 حدودم را جاده کنار خبری متغير تابلوهای به رانندگان مناسب دید نيز جاده در کاميون زیادی تعداد حضور ها،این بر افزون. گردندمی

 جاده ترافيک الایده ظرفيت کاهش موجب هاجاده در تند هایشيب و خطوط پهنای کاهش قبيل از عواملی که گونههمان. سازدمی

 کاهش لاایده مقادیر از کمتر مقادیری به نيز را خبری متغير تابلوی دید فواصل توانندمی شرایط، این از مورد چند یا یک گردند،می

 هميشه است ممکن دارد، اطالعات واحد چهار که خبری متغير تابلوی روی پيامی خواندن برای راننده که معناست بدان این. دهند

باشد ترکوتاه هایپيام به نياز است ممکن سبب همين به و باشد نداشته را مطلوب و کافی زمان
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 ایمشاوره خدمات شرح وظایف مبانی 

 خدمات ارائه تيصالح یدارا یهاشرکت خدمات از توانیمربوط به دستورالعمل حاضر، م اتيو عمل امورحسن انجام  منظوربه

ها کتشر گونهنیاواگذار نمود.  شانیپروژه را به ا مانکارانيتوسط پ ییاجرا یهاتيفعال انجام حسن بر نظارت و نمود استفاده مشاوره

شده  هيسازمان مذکور ته لهيوسبهکه  یوستيها در پآن فیکشور باشند. حدود وظا وبودجهبرنامهاز سازمان  تيصالح یدارا ستیبایم

 .گرددیقرارداد شرکت مشاور م وستياست، پ

 نظارت و زاتيتجه یبازرس ،یطراح نهيدر زم یو نظارت شامل انجام خدمات مشاوره و مهندس یامشاوره یهاخدمات شرکت شرح

 افتیارائه خدمات با در. استمورد درخواست کارفرما  یهاپروژه در یخبر ريمتغ یتابلوها از یبرداربهره و نصب بر هيعال و یکارگاه

 :رفتیانجام خواهد پذ لیخدمات در چهار موضوع مندرج در ذ نيتأمبر  یاز کارفرما مبن یدرخواست کتب

 .یخبر ريمتغ یبا موضوع تابلوها مرتبط هایطراحی -1
 .تجهيزات کيفيت کنترل و بازرسی 
 .تجهيزات تعمير و نگهداری برداری،بهره نصب، هایپروژه بر کارگاهی نظارت 
 .تجهيزات تعمير و نگهداری نصب، هایپروژه بر هيعال نظارت 

 :گرددیفوق ارائه م یهاسرفصلاز  کیهر  یبرا یشتريادامه شرح ب در 

 کارفرما درخواست مورد هایموضوع با مرتبط یهایطراح -1-ب

قرار  موردتوجه يزرا ن یرموارد ز عمومی، مشخصات بخش به توجه ضمن بایستمی مشاور کارفرما، تقاضای مورد طرح تهيه برای

 دهد:
برآوردن  یابر موردنياز یابعاد تابلو و فناور ی،آن بررس هایيازمطالعه، ن دقتبه يکیبا توجه به مطالعات تراف کارفرما تقاضای -1

 .گردد تعيين کارفرما هایيازمندین

طرح  یاجرا یو مناسب بودن محل برا يصتشخ ازنظر هاآنو امکان نصب  یبررس يزات،نصب تجه یمورد درخواست برا محل 

 .يردقرار گ يقدق موردبررسی

 .گردد بررسی آن تأمين امکان و تعيين تجهيزات مصرفی برق ميزان 

 آن به کارفرما اعالم گردد. موردنياز يونو فونداس یهپا یمحاسبه و طراح منظوربهآن  يرو سطح بادگ يينتابلو تع ابعاد 

 .مورداستفاده يزاتبرق با توجه به نوع تجه ینوع تابلو تعيين 

 .منظور این برای طرح تهيه لزوم صورت در و بالعکس و تابلو از اطالعات انتقال امکان بررسی 

قرار  مورداستفاده یخبر يرمتغ یتابلو یک یو طراح یجهت انجام مراحل بررس موردنيازبرآورد زمان  منظوربه، 2-3ب جدول

 :گيردیم

 خبری متغیر تابلوهای نصب محل طراحی و یابیمكان برای موردنیاز زمان: 2-3ب جدول

 

 ساعت برحسب زمان موردنياز تخصص عمليات شرح سامانه نوع

 يينو تع یطراح 

 یمحل استقرار تابلو

 یخبر يرمتغ

 دستگاه هر برای ساعت 6 سابقه سال 10 با طراح مهندس بازنگری و ترافيکی مطالعه

 دستگاه هر برای ساعت 1.5 سابقه سال 10 با طراح مهندس سنجیامکان و ميدانی بازدید

 دستگاه هر برای ساعت 3 سابقه سال 5 با فنی تکنسين برق ينتأم و ارائه طرح کشینقشه

 هر دستگاه یبرا ساعت 1.5 سابقه سال 10 با طراح مهندس گذاریعالمت
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 زاتیتجه تیفیک کنترل و یبازرس -2-ب

مورد مصرف  هایمحل در نصب از پس یا و کارفرما انبار به تجهيزات تحویل از بعد و حين قبل، فنی، بازرسی عمليات انجام -1

 .ایدوره یا یمورد صورتبه
 .الزم هایآزمون انجام و تجهيزات و هاکاال از بردارینمونه 
 به کارفرما. ازيموردن یو مهندس یدر صورت لزوم و ارائه راهکار فن ینظر کارشناس اعالم و حاصله نتایج گزارش ارائه 

 (برداریبهره) ریتعم و ینگهدار ،یاندازراه و نصب بر یکارگاه نظارت -3-ب

 :دیاقدام نما ریکارفرما، نسبت به انجام شرح خدمات به شرح ز یاز سو شدهفیتعر یاست با حضور در محدوده متعهد مشاور

 یاندازراه و نصب اتیعمل بر یکارگاه نظارت -1-3-ب

 (.ازين صورت)در  طرح اصالح جهت الزم اقدامات انجام و اتيعمل موضوع یاجرا محل یبررس -1

 یرا جهت اجرا جهيمربوطه را امضاء و نت جلسهصورتطرح اقدام و  دیينسبت به تأ ،یدر طراح رتیصورت عدم وجود مغا در 

 .دیکارفرما ابالغ نما قیطرح به کارفرما اعالم نموده و از طر

 نصب اتیعمل بر یکارگاه نظارت -2-3-ب

 طرح یهایازمندين به توجه با کارفرما از یافتیدر یکاالها تيفيک و تيکم بر نظارت -1

 مربوطه یهادستورالعمل طبق نصب در نظارت اعمال و نصب اتيعمل انجام محل در ناظر حضور 

 .انجام حال در اتيعمل از عکس هيته و جلسهصورت ميتنظ 

 .مستندات از ويآرش هيته 

 ریتعم و ینگهدار اتیعمل بر یکارگاه نظارت -3-3-ب

 .ینگهدار یهادستورالعمل به توجه با ینگهدار اتيعمل از یادوره یابیارز -1

 .ريتعم و ینگهدار اتيعمل در یمصرف زاتيتجه و مصالح کنترل 

 ريو تعم یمختلف نگهدار اتيکار در زمان انجام عمل طيدر مح یمنیا زاتيتجه یريکارگبهو  یمنیو نظارت بر ا کنترل 

 .زاتيتجه

و  ینگهدار ندیوضع موجود و رفع اشکاالت موجود در فرآ یبررس منظوربهو کارفرما  مانکاريجلسات مشترك با پ یبرقرار 

 .ريتعم

 .هاآن انجام یريگيپ و ماندهیباق یکارها یبررس 

 .ییاجرا اتيعمل جلساتو صورت هاگزارش یبررس 

 .یاعالم مشکالت موجود نگهدار منظوربه مانکاريمکاتبه با کارفرما و پ انجام 

 .راتييتغ نیا از یادوره دیبازد و یو پوشش تحت راتييتغ نیآخر از یمستندساز خصوص در مانکاريپ یهاگزارش یبررس 

 .روزانه یهاگزارش در ثبت و یادوره صورتبه مانکاريپ رانهيشگيپ اتياز عمل یدانيم دیبازد 

 .مانکاريپ تيمسئول محدوده در یراتيتعم اتيعمل از یدانيم دیبازد 

 .کارفرما دیبازد محل در حضور 

 .تيوضعصورتو کنترل مدارك  مانکارانيپ تيوضعصورت یبررس 

 )در صورت امکان(. ريو تعم ینگهدار اتيعمل کردن زهيمکان یو مطالعه و ارائه راهکار برا یبررس 

 .مانکاريپ انبار در یاسقاط و یعودت اجناس کنترل 

 کار. شرفتيو پ هاگزارش یبررس 
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 .ريتعم و ینگهدار دستورالعمل یاجرا 

 .مربوطه مانيپ مدارك و اسناد با کارفرما یهاميتصم قيتطب  

 زاتیتجه ریتعم و ینگهدار نصب، یهاپروژه بر هیعال نظارت -4-ب

 .مربوطه استانداردهای به توجه با کارفرما درخواست مورد ایههپروژ خصوص در الزم مطالعات انجام -1
قراردادها،  یو حقوق یاسناد مال یهنگام سازو به  ينیبازب یابی،ارز ی،و فن یو مدارك علم هامناقصه اسناد تدوین و تهيه 

 یارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادها منظوربه اجرا یدوره يازهاین یگرو د ییاجرا ياتخدمات و عمل ینهبرآورد هز ازجمله

 مورد درخواست کارفرما.
 .پيمانکاران هایيتوضعصورت یینها تاٌیيد 
 قراردادها به مربوط هاینامهضمانت آزادسازی و کار انجام حسن تأیيد و بررسی 
 کارفرما به گزارش ارائه 
 يازن در صورتطرح نصب و اصالح آن  بررسی 
 ارسال شده است يمانکارپ یکارفرما که از سو یدرخواست یهاگزارش یینها یيدتأاصالح و  بررسی، 
 در حال انجام. یاز کارها دینظارت و مراحل بازد روش تعيين 
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 خبری متغیر تابلو افزارنرم 

ار دهد. با قر یتتابلو را تحت کنترل و هدا دور راه یاو  مرکز این قابليت را داشته باشد که هم از بایدتابلوی متغير خبری  افزارنرم

 ینما افزارنرم ین. در اشودیمنظور استفاده م ینا یبرا یبا مصارف اختصاص ياییاطالعات جغراف یافزارهاتفاوت که در مرکز از نرم ینا

شخص م ییشناساقابلو  یژهو یمعابر با نمادها شبکه یریتاجزا مد يهو کل شودیم یدهنقشه د صورتبهاز محدوده تحت کنترل  یکل

 .یافتدست شدهیدهددر سامانه  يزکه از قبل ن یموردنيازاطالعات  يهبه کل توانیم یسینو افزارنرم یهابا روش ؛ وگرددیم

 یقه از طرک يکیتراف يتوضع امداد، یهاباجه ها،يندورب یرتصاو یشسامانه نما توانندیو م يستندافزارها تک منظوره ننرم ینا عموماً

 .کندیاست را فراهم م یرپذامکانها سامانه گونهیناآن با  يعکه امکان تجم یاو هر سامانه شودیم یآوردر سطح معبر جمع هایابرد

و  EN12966از استاندارد  توانمی که دارد وجود استانداردهایی اطالعات مبادالت استانداردهای و ارتباطی هایسامانه مورد در

 نام برد. NTCIP 1203پروتکل ارتباطی

. دینما افتیدر آن از را یاطالعات و ارسال تابلو به را یاطالعات دیبا یخبر ريمتغ تابلو در مورداستفاده افزارنرم یسینوبرنامه یطورکلبه

 است: ریموارد ز شامل یارسال اطالعات

 .اميپ شماره -1

 .تابلو روی به آن ارسال و پيام طراحی و ساخت امکان 
 .موردنظر يامپ یشفرمان نما اعالم 
 .تابلو مجدد اندازیراه فرمان 
 .تابلو روشنایی شدن/خاموش روشن فرمان 
 .محيط روشنایی به نسبت تابلو روشنایی سطح تطبيق فرمان 
 .تابلو از گزارش دریافت فرمان 
 در سامانه(. یامکان ني)تست( تابلو )در صورت در نظر گرفتن چن آزمایش فرمان 

 زيدرآورد. تابلو ن شیمرکز را به نما موردنظر اميپ ییآن هر تابلو لهيوسبهتا  شودیبه تابلوها ارسال م ینيمرکز کنترل فرام در

 :باشد داشته را ریز موارد شامل یاطالعات ارسال امکان ستیبایم

 .تابلو در جاری پيام شماره ارسال -1
 .هاخرابی اعالم 
 (.نوری دیودهای از استفاده صورت)در  روشنایی سطح وضعيت اعالم 
 تابلو. يرونب يطدر مح شدهيهتعب ییروشنا يتوضع اعالم 
 .هايکسلنور پ ییروشنا يينمانند شناسگر تع شدهيهتعبکه در سامانه  یمختلف یشناسگرها یجنتا اعالم 
 .دزدگير هایسامانه نصب صورت در تابلو محل امنيتی وضعيت اعالم 
 .دهدمی نشان را تابلو کار روند کيفيت که فنی اطالعات ارائه 

 EN12966استاندارد  -1-ج

کنند عبارتند استفاده می . کشورهای اروپایی که از این استانداردتهيه شده است "1کميته استاندارد اروپایی"این استاندارد توسط 

پانيا، سفرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، ایتاليا، لوکزامبورگ، هلند، پرتقال، ا: نروژ، اتریش، یونان، بلژیک، جمهوری چک، دانمارك، فنالند، از

 سوئد، سوئيس و انگلستان.

                                                 
1 Comite Europeen de Normalisation (CEN) 
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 .باشدشامل هشت فصل می این استاندارد

 د.کنهای مختلف آن و نکاتی که کاربران باید مورد توجه قرار دهند را تشریح میدر فصل اول این استاندارد، استاندارد قسمت

 های این استاندارد بيان شده است.دوم تعاریف و سمبل در فصل

 در فصل سوم ابعاد و تولرانس تابلوها بيان شده است. 

 در فصل چهارم نيازهای اجرایی معرفی گشته است.

 بندی و مشخصات اجرا آمده است. در فصل پنجم دسته

های ها آمده است. در فصل هفتم آزمونبندی آنه با ردهها همراهای افقی که شامل باد، بارهای برف و تنشدر فصل ششم مقاومت

 اجرایی تابلو آمده است. 

 طور کامل بحث گردیده است.هباشد، بیکنواختی میا که شامل درخشندگی، پهنای دید، در فصل هفتم مشخصات دید تابلوه

بندی مقاومت در برابر عوامل شيميایی و درجه ها،در فصل هشتم پایداری تابلو را نسبت به درجه حرارت، مقاومت نسبت به آلودگی

 ها بحث گردیده است.حفاظت آن

 NTCIP 1203 پروتکل ارتباطی -2-ج

NTCIP (National Transportation Communications for ITS Protocol در واقع یک پروژه استاندارد سازی )

صورت  "( FHWAهای آمریکا )اداره فدرال اتوبان " گذاری آن توسطاست که سرمایه ITEو  AASHTO، NEMAمشترك بين 

 گيرد. می

های تعریف کند. دادهها و ملزومات مربوط به تابلوهای متغير خبری را تعریف میاجزای داده ،NTCIP 1203 پروتکل ارتباطی

 باشد.می "(Simple Network Management Protocol (SNMP)پروتکل مدیریت شبکه ساده ) "شده مطابق با قالب 

 پروتکلاین  گردد.کند تعيين میها را کنترل میهای مرکزی که آن، ارتباط منطقی بين تابلوهای پيام متغير و سامانهپروتکلاین در 

 باشد.دارای شش فصل می

زیر  شرحههای مختلف آن ارائه شده است که مختصری از آن بو توضيحی در مورد فصل پروتکلدر فصل اول کلياتی در مورد این 

 است:

کار رفته برای ههای بکننده هوشمند بوده و دادهگيرد که در آن کنترلرا در نظر میخبری از عملکرد تابلو متغير  مدلیپروتکل این 

ها، ها، گرافيکهایی مانند فونتویژه اجرای دادههشود. ب، نگهداری میخبری کننده تابلو متغيرنمایش پيام و تنظيمات تابلو در کنترل

راساس این ها را بتواند در کنترل کننده تابلو پيام متغير ذخيره شود و کنترل کننده پيامبندی و امثال آن، میمتن پيام، برنامه زمان

لو پيام در کنترل کننده تابهای وضعيت، کنترل و تنظيمات موجود به دادهپروتکل این کند. در ها به صفحه نمایش تابلو منتقل میداده

هایی که توسط سامانه و نحوه ارتباطات را در مورد داده ها، واسطهپروتکلاطالق شده است. این “ دیتابيس کنترلر“، عبارت متغير

باری ام متغير دستورات اجکند. در واقع در ارتباط بين سامانه مرکزی و کنترلر تابلو پيمرکزی قابل اداره و کنترل است را مشخص می

وجود ندارد، بلکه سامانه مرکزی رفتار و وضعيت تابلو پيام متغير را تنها از  “وضعيت را گزارش بده“یا  “پيام را نمایش بده یک“مانند 

رای های ارتباطی مناسب که بکند و برای این کار از پروتکلها و تغييرات ایجاد شده در دیتابيس کنترلر، کنترل میطریق درخواست

 NTCIP 23 های ارتباطی در استانداردهایکند. این پروتکلاستفاده می بنيادی اختصاص داده شده است،باطی های ارتزیر ساخت
XX  های الیه کاربردی(، )پروتکلNTCTP 22 XX های الیه انتقالی( و )پروتکلNTCIP 21 XX ی الیه زیر شبکه( ها)پروتکل

  تعریف شده است.
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 هافرم و هالیستچک 

 تابلوها يستلچک -1
 تابلوها یروزانه و هفتگ بازدید فرم 
 تابلو داخل فرم 
 تابلوها يانهماه يستلچکو  یدبازد فرم 
 یشنماصفحه يتوضع يستلچکو  یدبازد فرم 
 تابلو نظافت و نظارتی دوربين ویه،ته يستمس يتوضع ليستچکو  یدبازد فرم 

 یخبر ریمتغ یتابلوها ینگهدار ستیل چک: 3-3د جدول

رد
ی

 ف

عمل
ي

ت
ا

 

روزانه
 

هفتگ
 ی

ماه
ي

انه
 

هر
6 

ماه
 

توض
ي

ت
حا

 

           تابلوها اتاقک یبند قیعا کنترل 1

2 
در حال  اميپ یتابلو و بررس شیاز صفحه نما دی)بازد LED یاز ماژول ها بيو رفع ع یبررس د،یبازد

و  یاضاف کسلياز روشن نبودن پ نانيوضوح متن و اطمها و کسليپ یاز نظر روشن بودن تمام شینما

           ها(سطح ماژول یناهماهنگ نيهمچن

3 
و  Full Colorبصورت  شی)روشن نمودن صفحه نما LED یهااز ماژول بيو رفع ع یبررس د،یبازد

           (شگریخاموش در صفحه نما یها LEDمشاهده 
           هاکابل یبندشیآرا و بليل اتصاالت، ها،کابل بيع رفع و یبررس د،یبازد 4

5 
 یهاکارت ها،)ماژول زاتيتجه هيکل و تابلو کف تابلو، اتاقک شامل تابلوها داخل ییغبارزدا و نظافت

           ...( و هانتيکاب لتريف ها،نتيکاب درب ها،فن هيکل وتر،يکامپ سيک رنده،يگ و فرستنده کنترلر
           (انیولتاژ و شدت جر ی)بررس هیتغذ منابع از بيع رفع و یبررس د،یبازد 6
           تاید شبکه اتصاالت از بيع رفع و یبررس د،یبازد 7
           هانتيکاب هیتهو یهافن از بيع رفع و یبررس د،یبازد 8
           تابلو اتاقک( یهافن ترموستات و ها)فن هیتهو ستميس از بيع رفع و یبررس د،یبازد 9
           تابلو وتريکامپ از بيع رفع و یبررس د،یبازد 10
           برق تابلو از بيع رفع و یبررس د،یبازد 11
           یورود انیجر و ولتاژ ثبت و یريگ اندازه 12
           (هاهاب و رندهيگ فرستنده،)شامل  یکنترل یبوردها از بيع رفع و یبررس د،یبازد 13
           (هاب و کانورتر ایمد چ،یيسو)شامل  شبکه زاتيتجه از بيع رفع و یبررس د،یبازد 14
           (تابلو به ورود و دما ،ییروشنا یسنسورها)شامل  تابلو یسنسورها از بيع رفع و یبررس د،یبازد 15
           تابلو اتاقک داخل ییروشنا ستميس از بيع رفع و یبررس د،یبازد 16
           تابلو قاب و تابلو صفحه یشستشو و نظافت 17
           تابلو یهاهیپا و بدنه یشستشو و نظافت 18
           نيدورب نگيهوس و تابلو ینظارت نيدورب ییغبارزدا و نظافت 19
           حوضچه درب جوش از نانياطم و تابلو به مربوط حوضچه بودن سالم کنترل 20

21 
 زاتيتجه و یارتباط بريف شبکه، برق، یهاکابل)شامل  تابلو برق ريمس و یارتباط ريمس یبررس و دیبازد

           (ميسيب
           منصوبه یهاقفل و یورود درب کنترل 22
           تابلو یافزار نرم بيع رفع و یبررس د،یبازد 23
           کنترل مرکز با تابلو یارتباط بيع رفع و یبررس د،یبازد 24
           تابلو یها هیپا و بدنه یظاهر تيوضع یبررس و دیبازد 25
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 تابلوها هفتگی و روزانه بازدید فرم: 4-3د جدول

 

 :ناظر امضاء محل:                                                                                              پیمانکار امضاء محل
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 .شود تکميل تابلوها، تعمير و نگهداری به دستورالعمل توجهبا فوق  فرم
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 تابلو داخل فرم: 5-3د جدول

 روشن تابلو تاریخ ردیف
 ظاهری وضعیت

 اتظمالح یدکنندهبازد نام
 نامناسب مناسب

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 تابلو در خرابی انواع خالصه -1-د

 برق قطع -1-1-د

 برق تابلوی خرابی -1

 کابل شدن بریده یا سرقت 

 برق اداره توسط 

 فن خرابی -2-1-د

 سویچینگ هایتغذیه خرابی -3-1-د

 کامپیوتر خرابی -4-1-د

 افزاریسخت -1

 افزارینرم 

 ارتباطی تجهیزات خرابی -5-1-د

 کانورتر مدیا -1

 هاب 

 سوئيچ 

 ارتباطی یهاکابل 

 ظاهری عوامل -6-1-د

 دود -سوختگی مشاهده -1

 بودن بدنه داربرق 

 تابلو فيزیکی وضعيت 

 تابلو پوشش خرابی 

 نمایشگر و تابلو داخل نظافت 
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 تابلو دوربین -7-1-د

 دوربين خرابی -1

 دوربين کثيفی 

 دوربين برق 

 دوربين ارتباط 

 تابلوها ماهیانه و هفتگی لیستچک و بازدید فرم: 6-3د جدول
 

 :ناظر امضای محل:                                                                                                  پیمانکار امضای محل

  :تابلو کد  :تابلو نام

  :ناظر شرکت  :تابلو نوع

  :تابلو Full Color تصویر  :تابلو آدرس

 فرد و شرکت نام

 :یدکنندهبازد

 
 :بازدید تاریخ

 

 توضیحات قبولیرقابلغ قبولقابل تابلو برق

    داخلی برق اتصاالت وضعيت

    فيوزها وضعيت

    برق تابلو وضعيت

    باریولتاژ در حالت بی

  ندارد دارد برق تابلو نقشه

  نيست برقرار  است برقرار ارت چاه به تجهيزات و بدنه اتصاالت ندارد دارد ارت چاه

 :ایرایانه رمز :اشتراك شماره :بدنه شماره :کنتور وضعيت

  برق: ینتأم محل

  :قبض آخرین تاریخ :فاز تک :فاز سه :برق نوع

 تغذیه منبع وضعیت

 :سویچینگ

 تعداد

 :کل
  :سازنده  :آمپر  :ولتاژ  :معيوب تعداد 

 توضیحات قبولیرقابلغ قبولقابل :اتصاالت و ارتباطات

    :هاکابل آرایش نحوه

    :کشیداکت وضعيت

    :اتصاالت وضعيت

 هاکابل وضعیت
 برق

 ورودی
  مناسب هاماژول دیتا  مناسب دیتا  مناسب

 تغذیه

 هاماژول
  مناسب

  دیگر موارد  (cat6) شبکه  فيبر اطارتب نوع و تابلو ارتباطی تجهیزات

  هاب  سوییچ  کانورتور مدیا

 توضیحات بودن سالم ظرفیت مدل وتابل کامپیوتر

     هارد

     رم

     گرافيک کارت

 نوع

 کيس
 دستکاپ صنعتی

 پاور

 کيس
stablizer  مستر کولر  معمولی کيس فن  معمولی  

  ویروسیآنت نوع



مشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير تابلوهای 

 متغير خبری و نمایشگرهای شهری شهر تهران

 6-8-331-0سند شماره : 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 36صفحه: 

 

 

 
 

 نمایشصفحه وضعیت لیستچک و بازدید فرم: 7-3د جدول

 
 :ناظر امضای محل:                                                                                                     پیمانکار امضای محل

 

 

 

 نما ش فحه   ع ت

 :سازنده کارخانه (:mmقطر )  دایره  بیضی LED نوع

 LED ماژول
 :تاریخ :سالم تعداد :معیوب تعداد  معیوب

 :ماژول اندازه :تابلو کل در تعداد :کابینت در تعداد

 :نوع و ابعاد :سالم تعداد :معیوب تعداد پیکسل

  وضعیت  ندارد  دارد نوری سنسور

 :کابینت ابعاد :کابینت تعداد کابینت

Type of LED IC 
Driver and Controler 

 

  Dot Pitch اندازه

 تاب   کن  ل    ع ت

خطا و  یگزارش ده وضعیت
 یخراب

 Led client :سازنده  غیرفعال  است فعال
 ندارد دارد

  

  توضیحات :Windows نوع  ندارد  دارد Virtual قابلیت

 ت   حا  ق  ل  قابلغ ق  لقابل تاب   بدنه   ع ت
 ظاهری وضعیت تصویر

 فونداسیون
   

 کامپوزیت ظاهری وضعیت تصویر
 پایه

   

    هاحوضچه وضعیت تصویر

 کامپوزیت ظاهری وضعیت تصویر
 عرشه

   

 ت   حا  ق  ل  قابلغ ق  لقابل تاب   ا منی
    تابلو پایین پوشش و ایمنی

    تابلو داخل روشنایی

 هب دسترسی نحوه و نردبان وضعیت
 عرشه

   

  سایر  کتابی  کلید مادر آویزه قفل نوع   پایین در قفل وضعیت

  سایر  کتابی  کلید مادر آویزه قفل نوع   باال در قفل وضعیت

 ت   حا  غ   عال  عال ندا    ا   ه شمند حفاظت س س م

      در سنسور

      دما سنسور

      دود سنسور

      حرکت یا نور سنسور

 جهت sms یافتو در ارسال
 فرمان دادن و اطالعات گرفتن
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 تابلو نظافت و نظارتی دوربین تهویه، سیستم وضعیت لیستچک و بازدید فرم: 8-3د جدول

 
 :ناظر امضای محل:                                                                                                     پیمانکار امضای محل

 ت   حا  تعدا  مع  ب سالم ته  ه س س م

     هاهواکش وضعیت

 ترموستات وضعیت
 هاهواکش

    

 تاب      ب  

  دوربین کد

  دسترسی نود

  نصب محل

 ت   حا  نظا ت آ     تا  خ ق  لقابلغ   ق  لقابل تاب   نظا ت   ع ت

     تابلو داخل نظافت وضعیت

     دوربین نظافت وضعیت

     یشگرصفحه نما نظافت

     تابلو بدنه شستشوی

 ت   حا 
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  Full Matrix های متغیر خبری از نوعتابلو یشگرهاینما یهته یمشخصات فن 

حروف، اعداد و اشکال( جهت  یکامل تمام یشنما يت)قابل Full Matrix یشگرهاینما يهته یمشخصات فن 9-3ه جدولدر 

 یرنگتمام کيو گراف یمتن صورتبه يام،پ یشنما يتقابل ینوع از تابلوها دارا ینها ارائه شده است. اهای ترافيکی در بزرگراهنمایش پيام

 .هستند

 یبزرگراه یرنگ تمام یتابلو هیته یفن مشخصات حداقل: 9-3ه جدول
 یفن مشخصات پارامتر تابلو قطعه

LE
D

 

 )گرد( یارهیدا شکل

 رنگ

 632nm(  ±5) قرمز

 518nm(±5) سبز

 468nm(±5) یآب

 nm 591( ±5) ییکهربا

 H, -20°V °15 -/+ دید هیزاو حداقل
 Life) کارکرد ديمف عمر

Time) >80,000 Hrs. 

(یآب کی سبز، کی قرمز، کی) نقاط شیآرا 1R1G1B 

ول
ماژ

 

 یخراب دو نيب متوسط عمر

(MTBF: Mean Time 
Between Failures) 

>40,000 Hrs. 

 ماژول رنگ و تيفيک
 (Polycarbonate- Black) رنگیمشک کربناتیپل= ماژول یجلو

   کربناتیپل، (Aluminum alloy) ومينيآلوم اژيآل=  ماژول پشت
(International 

Protection )IP 
 )حداقل ( 65 ( ماژول یجلو)

 16mm (Pixel Pitch) نقاط فاصله
 (20mA از کمتر انیجر در) 8000 Nits in white< (Brightness) یدرخشندگ
کياستات شدن ویدرا ای شینوع نما  
تابلو پشت از ريتعم و ینگهدار یدسترس تيقابل ريو تعم ینگهدار یدسترس  

 کابينت

IP 
 یمنیفل اجداگانه با ق ينتدرون کاب بایستیم یکیالکتر يزاتتجه طورينو کنترلر تابلو و هم یهمنابع تغذ

 شده باشد. یجاگذار 55حداقل  يطیمناسب و درجه حفاظت مح

 و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت و گردوغبار کيالکترواستات یابا رنگ کوره یفلز میفرجنس 

 ریوضوح تصو

 (Display Resolution) 
2500 pixel /m2 حداقل   

(Outdoor Condition) مورداستفاده طيمح ساختمان  رونيب طیشرا  

 یکار یدما

 (Working Temp) -15°C to +60°C 

 یرطوبت کار

(Operating Humidity) 10% to 95% RH 

 Kg 55> وزن

ش
داز

پر
 Gray)تعداد سطوح نور  

scale) 
 

ميقابل تنظ یسطح نور 256  

 )شب و روز( کيسطح اتومات 5حداقل  (Dimming) مرید
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 یفن مشخصات پارامتر تابلو قطعه

ان
تو

 
رق

ب
ی

 هیمنبع تغذ 

 (Power Supply) 
معتبر  یاز برندها EN 12966مطابق با استاندارد  ستیبایآمپر )حداقل( م 60ولت  5 هیتغذ منابع

 و ساخته شده باشند. یطراح
(ديسف رنگ جهت نيانگي)م w 300~200≥ مصرف برق  

ط
اس

 و

 Flash, Text, Graphic (Interfaceواسط )
 واسط افزارنرم ستميس

 (Interface System 
Software) 

 

Windows XP/Windows7/Linux/ Windows10 

 حسگرها

 طيمح یدما حسگر
حداقل دارای سه عدد سنسور دما به ترتيب برای دمای محيط، دمای داخل تابلو و دمای روی یکی از 

باالتر از دمای بحرانی  ،دمای داخل و یا دمای روی برد کهیباشد. درصورت شینمابردهای درایور صفحه

 نماید.تابلو را روشن می ،تابلو را خاموش و پس از پایين آمدن دما ،باشد، کنترلر

 طيمح نور حسگر

د که نور محيط نباید در جای مناسب به نحوی نصب شو هاعدد فتوسل باشد. فتوسل 3حداقل دارای 

 در کار آن نداشته باشد. یريشناسایی شده و نور تابلو تأث یخوببه
 ميتنظ قابل ینور سطح 256

 (روز و)شب  کياتومات سطح 5 حداقل

 تابلو درب حسگر
. در رديگیمورداستفاده قرار م ،های تابلو و هرگونه دسترسی به تابلوجهت تشخيص باز و بسته شدن درب

 قرار آن در وتريکامپ و تاید انتقال و یکنترل زاتيکه تجه ینتيبسته شدن درب تابلو )کاب ایصورت باز 
 .گردد یرساناطالع یافزارآالرم نرم ایو  SMSتوسط  موارد (دارد

 یمنیا

 برق به مستقيماً بایستمی یادشده محافظ. باشد ارت چاه و (Surge Protection Devices) گير رعد محافظ به مجهز بایستمی تابلو

 .کند هدایت زمين به را باال ولتاژ با ایجادشده شارژ و باشد شده وصل اصلی

  C کالس مينياتوری کليد نوع از مدار کن قطع به مجهز اضافی جریان از محافظت جهت بایستمی تابلو

(C Class Miniature Circuit Breakers )باشد. 

 .باشد RCCB(30mA) جان محافظ فيوز به مجهز بایستمی تابلو

 .باشد نداشته الکترومغناطيسی و مغناطيسی هایميدان از تأثيرپذیری گونههيچ بایستمی تابلو

 .باشد داشته نوری و صوتی هایاختالل با رابطه در مصونيت بایستمی تابلو

 .باشد تهویه برای تابلو پشت در ولت 220 هایفن دارای بایستمی تابلو

 اتصاالت

افزار آن باید بوده و کنترلر و نرم USB و Ethernet 100/1000 baseو یک پورت  RS-485و  RS-232کنترلر باید دارای یک پورت 

با  یسازگار و ( و توانایی ارتباط با کامپيوتر پرتابلDataیا  SMSمودم ) GSMتوانایی برقراری ارتباط با کامپيوتر مرکزی، رادیو مودم و 

 را داشته باشد. رانیا یبستر مخابرات

 کنترلر

 .باشدPC Less  حاً ي( ترج-افزار مربوطهافزار و نرمسخت-)
تاً ها و نهایخطاها و خرابی یهاجزاء سيستم، ثبت و گزارش کلي هينمایش پيام، کنترل و نظارت بر صحت عملکرد کل ،ه این قسمتفوظي

 ارتباط با کامپيوتر مرکزی یا پرتابل و گرفتن فرامين و ارسال دیتاهای مورد درخواست است.

 افزارنرم

 تيقابل نيبرخوردار بوده و همچن NTCIPبر  یمبتن یبزرگراه تیریفزار جامع مدااز انطباق کامل با نرم ستیبایافزار کنترلر تابلو منرم

 موردنظر کارفرما را داشته باشد. یهاپروتکل یسازادهيپ

 را داشته باشد. ریتصاو واعداد  ،یسيانگل ،یفارس متون شینما تيقابل

 .باشد داشته را ییراهنما عالئم پخش تيقابل
 .باشد داشته را تابلو بودن خاموش هنگام در اطالعات ینگهدار تيقابل
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های ترافیکی در جهت نمایش پیام یسماترفول LED شهری از نوع یشگرهاینما یهته یفن مشخصات 

 سطح شهر 

های ترافيکی در سطح شهر ارائه شده جهت نمایش پيام یسماترفول LED یشگرهاینما يهته یفن مشخصات 10-3و جدول در

 .باشندمی یرنگتمام یرو تصو یصورت متنبه يام،پ یشنما يتقابل ینوع از تابلوها دارا ایناست. 

 رنگیتمام شهری نمایشگر تابلوی تهیه فنی مشخصات حداقل: 10-3و جدول
 یفن مشخصات پارامتر تابلو قطعه

LE
D

 

 یضيب شکل

 رنگ

 632nm(  ±5)  قرمز

 518nm(±5) سبز

 468nm(±5) یآب

 nm 591( ±5) ییکهربا

 60° (Vertical)  <    (Horizontal) °110< دید هیزاو
 ديمف عمر

 Hrs 80,000< کارکرد

 نيبمتوسط  عمر

 یخراب دو
> 3000 Hrs 

ای 3  قطر  5 mm 
در روز  دید تيقابل با  ینورده mcd5000 

 ماژول

 رنگ و تيفيک

 ماژول
 (Polycarbonate- Black) رنگیکربنات مشک یپل

 16mm نقاط فاصله
 یمجاز فاصله

 نقاط

(Virtual 
Pixel Pitch) 

8mm 

 تعداد استاندارد

 کسليپ ای نقاط
8*16mm 

 Nits 7500 یدرخشندگ
(یآب کی سبز، کی قرمز، کی) نقاط شیآرا 1R1G1B 

 کابينت

 55kg> وزن

 میفر جنس
 نفوذ برابر در مقاوم و کيالکترواستات یاکوره رنگ با یفلز

 و رطوبت و گردوغبار آب

یشنماصفحه  

 طيمح

 مورداستفاده
(Outdoor Condition) خارج ساختمان طیشرا  

 C to +70°C°20- یکار یدما
 to 95% RH  %10 یکار رطوبت

 پردازش
نور سطوح تعداد ميتنظ قابل ینور سطح 256   

 (روز و)شب  کياتومات سطح 16 حداقل مرید
 باشد. یاجرا و گزارش دهقابل دیها با LED یخراب تست LED ابیخطا
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 یفن مشخصات پارامتر تابلو قطعه

 برق
 هیتغذ منبع

 (Electrical requirements) 8.4 بند با مطابق ستیبایم هیتغذ منابع

 .باشند شده ساخته و یطراح EN12966 استاندارد
(ديسف رنگ جهت نيانگي)م w 1000 برق مصرف  

 واسط

 Video, Flash, Text, Graphic, Animation واسط
 افزارنرم ستميس

 واسط
Windows XP/ Windows7/Linux/ Windows10 

 یورود واسط

 ویدیو

(Interface 
Video 
Input) 

DVI 

 ساتيتأس

 کنندهخنک یهافن هیتهو

IP ) 65)حداقل(  ( ماژول یجلو
 یدسترس

 و ینگهدار

 ريتعم

 تابلو پشت از ريتعم و ینگهدار یدسترس تيقابل

 سيستم

يازموردن  

یصنعت وتريکامپ  
 حداقلCore i3 processor 2.0 GHz Or more پردازنده

 حداقلGB Sata 100 سکیهاردد
 GB DDR3 or more 2.0 حافظه
Port 3 X Serial port, 4 X USB or more 

 .باشد داشته نور و صدا اختالالت ،ییویراد امواج ،یسيالکترومغناط و یسيمغناط راتيتأث برابر در تيمصون ستیبایم تابلو ایمنی

 حسگرها

 یدما حسگر

 طيمح

حداقل دارای سه عدد سنسور دما به ترتيب برای دمای محيط، دمای داخل تابلو و دمای روی یکی از بردهای درایور 

تابلو را  ،باالتر از دمای بحرانی باشد، کنترلر ،دمای داخل و یا دمای روی برد کهینمایش باشد. درصورت یهصفح

 نماید.تابلو را روشن می ،خاموش و پس از پایين آمدن دما

 نور حسگر

 طيمح

 یخوببه محيط نور که شوند نصب نحوی به مناسب جای در باید هافتوسل. باشد فتوسل عدد 3 دارای حداقل

 نوری سطح 8 باید حداقل سنسورها این طریق از کنترلر. باشد نداشته هاآن کار در یريتأث تابلو نور و شده شناسایی

 ایدب حداقل که را تابلو نوری سطح تابلو، نور و محيط نور سطح تنظيم قابل جدول به توجه با و تشخيص را محيط

 فرامين و تنظيمات کليه. نماید تنظيم مرکزی کامپيوتر طریق از یا و اتومات صورتبه باشد، داشته نوری سطح 256

 .دباش تنظيم قابل پرتابل یا و مرکزی کامپيوتر و کنترلر طریق از باید مربوطه جدول و نوری سطوح به مربوط

 )شب و روز( کيسطح اتومات 16حداقل  ميقابل تنظ یسطح نور 256

 تابلو درب حسگر
. رديگیمورداستفاده قرار م ،های تابلو و هرگونه دسترسی به تابلوحسگر جهت تشخيص باز و بسته شدن درب نیا

 (،دارد قرار آن در وتريکامپ و تاید انتقال و یکنترل زاتيکه تجه ینتيبسته شدن درب تابلو )کاب ایباز  کهیدرصورت
 .گردد یرساناطالع یافزارآالرم نرم ایو  SMSتوسط  موارد

 %100تا  %0جهت تشخيص رطوبت هوای داخل تابلو از  رطوبت حسگر

 اتصاالت
 باید آن افزارنرم و کنترلر و بوده USB و Ethernet 100/1000 base پورت یک و RS-485 و RS-232 پورت یک دارای باید کنترلر

 و( Data یا SMS) مودم GSM و مودم ویراد ،Leased مودم ،Dial up مودم قیطر از مرکزی کامپيوتر با ارتباط برقراری توانایی

 .باشد داشته را رانیا یمخابرات بستر با یسازگار و پرتابل کامپيوتر با ارتباط توانایی

 کنترلر
 .باشد PC Less حاًيترج مربوطه افزارنرم و افزارسخت

 نهایتاً و هاخرابی و خطاها یکليه گزارش و ثبت سيستم، اجزاء یکليه عملکرد صحت بر نظارت و کنترل پيام، نمایش قسمت، این وظيفه

 .است درخواست مورد دیتاهای ارسال و فرامين گرفتن و پرتابل یا مرکزی کامپيوتر با ارتباط
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 یفن مشخصات پارامتر تابلو قطعه

 افزارنرم

 نيهمچن و یخبر ريمتغ یهاتابلو استاندارد افزارنرم یاجرا و نصب ییتوانا دیبا تابلو تابلو، وتريکامپ یافزارسخت مشخصات به توجه با

 .باشد داشته را تابلو شگرینما به اطالعات انتقال جهت الزم افزارسخت

 .باشد داشته را متحرك و ثابت ریتصاو و اعداد ،یسيانگل ،یفارس متون شینما تيقابل

 .باشد داشته را ییراهنما عالئم پخش تيقابل

 .باشد داشته را تابلو بودن خاموش هنگام در اطالعات ینگهدار تيقابل
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 های  پیمانکار نگهداری و تعمیروظایف و مسؤلیت 

 الزامات  و شرایط -1-ز

بر  ريو تعم یموضوع نصب، نگهدار ياتعمل يهکامل ملزومات و تجهيزات و لوازم کار متناسب با کاربرد مربوطه در کل ينتأم -1

 است. يمانکارعهده پ
مطابق دستورالعمل  يازو خودروها و ابزار موردن یدهدشامل نفرات آموزش يرو تعم ینگهدار یهايپاک يریکارگو به يزتجه 

 است. يمانکاربر عهده پ ياتحاضر و مشخصات مندرج در شرح قرارداد و با توجه به حجم عمل یمشخصات فن
مرتبط بوده و از قبل،  یهارشته يلالتحصو مجرب فارغ کارآزمودهافراد  ازحتماً  یستبایم يرو تعم یپرسنل کادر نگهدار 

تابلوها را داشته  يرو تعم ینگهدار ياتانجام عمل جهت ياز( موردنیو تئور ی)عمل یو تجربه کاف یدهالزم را د یهاآموزش

 کارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظارت برسد(. يدبه تائ بایستیم يراتیکادر تعم یفن يتباشند )صالح
)مطابق با مفاد قرارداد( در  يازموردن یهايپروز، اکطول شبانه یکه در تمام یاگونهبه يرو تعم ینگهدار ياتعمل يمت ينتأم 

 شیاست. در صورت افزا يمانکارف پیآماده بکار باشند، جزو تعهدات و وظا يشگيرانهپ ياتعمل طورينو هم يراتتعم ياتعمل

 ياتیلعم يمت یشکارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظارت نسبت به افزا یبا هماهنگ یستبایم ی،تحت نگهدار یتابلوها

 حجم کار اقدام گردد. یشافزا يزانمتناسب با م يمانکار،پ
 يرتغم یتابلوها يرو تعم یجهت نگهدار يازموردن يزاتابزار و تجه یمجهز به تمام بایستیم يمانکار،پ یکار هایيپاک یتمام 

 کار باشند.بهآماده یروزصورت شبانهبوده و به یخبر
)شامل:  یشهر یشگرهاینما يهکل يرو تعم ینگهدار ياتعمل يازموردن يزاتقطعات و تجه يهکل یانداز، نصب و راهيزتجه ين،تأم 

 یهاواع کارت، انيازموردن یانواع اتصاالت و کانکتورها یه،انواع منبع تغذ يکسل،پ یامتعلقات آن، انواع ماژول و  يهو کل يوترکامپ

سازنده مورداستفاده در انواع  یهاشرکت يهه کلو موارد مشابه مربوط ب یورکنترلر، درا یهاانواع کارت يرنده،فرستنده و گ

 یدمذکور، تعدا ياتعمل يازموردن يزاتقطعات و تجه يهاز کل بایستیم يمانکاراست و پ يمانکارموجود( بر عهده پ یتابلوها

 داشته باشد. يار( در اختspare) یدکیعنوان به
ج در مندر یمعروف و شناخته شده بوده و با مشخصات فن یو از برندها ینو، اصل بایستیم شدهيناقالم و قطعات تأم يهکل 

 .است یخصوص الزام ینکارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظارت در ا یيدسند مطابقت کامل داشته باشند. تا ینا
 االجرا است.کارفرما الزم ییاجرا یهادستورالعمل یترعا ی،و مخابرات یکالالکتر ی،در خصوص انجام موارد عمران 
واقص شامل ن یکیو الکتر یموظف است پس از شروع قرارداد و با ابالغ کارفرما نسبت به رفع هرگونه نقص عمران يمانکارپ - 

عبور کرده باشند(،  مناسب پذیرانعطاف هایپوششها و از داخل داکت بایستیها مکابل ی)تمام یتابرق و د یکشدر کابل

وها، و محافظ جان مناسب در تابل یمرتا يوز،استاندارد مانند ف يزاتمجهز نمودن تابلو برق به تجه (،گذاریيبلنصب برچسب )ل

س مربوطه پ یهاینه. هزیدکارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نما یسنسورها و ... با هماهنگ یه،تهو يستمس

 .بودپرداخت خواهد قابل بينیپيشيرقابل غ ياتکارفرما، در قالب عمل یاز صدور دستور کار کتب
 يزاتتجه هي( مربوط به کلیو مخابرات و عمران يک)برق، الکترون یبانک اطالعات یروزرسانو به يلو تکم يهموظف به ته يمانکارپ 

ت. رت اسکارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظا یو با هماهنگ یخبر يرمتغ یتابلوها يهشده در کلنصب یافزارهاو نرم

، مشخصات dot pitch یر،وضوح تصو ی،مصرف یان، جرLEDمذکور شامل مشخصات کامل پنل، ماژول،  یبانک اطالعات

نود  ه،یمنبع تغذ يتموقع ی،مکان يتموقع يلتازب يرنده،فرستنده و گ یکنترلر، بردها یسنسورها، بردها يوتر،کامل کامپ

ات و مشخص یبه همراه علت خراب یضیمذکور، قطعات تعو یدر بانک اطالعات يناست. همچن یو بستر ارتباط فعل یارتباط

ارسال  موظف به يمانکاراست و پ یشده الزاماعمال بينیپيشيرقابلغ ياتعمل يهدر کل یخگردد. درج تاریلحاظ م یدقطعه جد

 در هر زمان به درخواست کارفرما است. یاهر ماه و  یانموصوف در پا یبانک اطالعات

 .یندکارفرما است، استفاده نما یيدکه مورد تأ یکسانموظف هستند از لباس فرم  يمانکارپ ییپرسنل اجرا يهکل 
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مانند  تیياعمل یاو  یمستندات فن یيدو تأ يریگ یلمنظور تحوکه از جانب کارفرما به یموظف است در جلسات فن يمانکارپ 

CONFIG  وset  نمودنIPیدجد یارتباط تابلوها یمشابه جهت برقرار یافزارو سخت یافزارنرم ياتافزار و عملب نرم، نص 

 و اقدامات الزم را انجام دهد. یو همکار یافتهحضور  گردد،یم يينتع یرینسا يلهوسمنصوبه به

  بینیپیش قابل ایدوره پیمانکار نگهداری در خصوص تعمیر هایوظایف و مسئولیت -2-ز

به او واگذار  که یخبر يرهای تابلوهای متغو شناسایی کليه خرابی یزنصورت مداوم نسبت به گشتبهپيمانکار موظف است تا  -1

 یمنظم و رفع نواقص احتمال یدهایو کارشناسان ناظر، اقدام نموده و گزارش بازد يکمرکز کنترل تراف یشده است، با هماهنگ

 .یدنما یلوصورت مکتوب، به دستگاه نظارت کارفرما تحشده را بهانجام

نگهداشت به محل تابلو اقدام  يپزمان ممکن، نسبت به اعزام اکظرف حداقل مدت یموظف است پس از اعالم خراب يمانکارپ 

نسبت به برطرف نمودن  ينرا به اطالع کارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظارت رسانده و همچن یو گزارش نوع خراب

فع اتصال ر يوز،ف یضتعو يکی،تراف يغامبرداشتن پ ی،خبر يرنمودن تابلو متغ یسترق، رب ينمانند عدم تأم یجزئ هاییخراب

و ... اقدام  یافزارو سخت یافزارارتباطات و مشکالت نرم يهچک نمودن کل ی،ارتباط با کنترل مرکز یبرقرار ی،برق داخل

 .یدنما
 مربوطه به کارشناسان یهاشده و برآورد اقالم مصرفی معيوب و ارائه گزارشاز تابلوهای نصب يانهای ماهدوره یسبازدید و سرو 

 یداخل يطو نظافت مح یسها، سروينتکاب یهوا یهتهو يلترهایف يهو نظافت کل یسشامل: سرو یادوره یهایسکارفرما )سرو

فن يهکل يوترها،کامپ يرنده،فرستنده و گ یهاها، کارتولتابلو شامل ماژ يواکت يزاتتجه يهو نظافت کل یستابلوها و سرو يهکل

 یبوده و مشکل یبردارو بهره یدموردنظر آماده بازد یهمواره تابلوها کهیطورمتعلقات به یتابلوها و مابق ینظارت ينها، دورب

 مشهود نباشد.(
 .یدکارفرما نما یلمقرر تحو یهاو در زمان يلرا تکم يانهو سال يانهماه ی،روزانه، هفتگ يستلموظف است تا چک يمانکارپ 
دام نموده تابلوها اق يهکل يوترکامپ یشده بر رونصب ویروسینسبت به بروز نمودن آنت یاصورت دورهموظف است به يمانکارپ 

 .یدرا به کارفرما و دستگاه نظارت گزارش نما يجهو نت
 .دیمطابق اعالم کارفرما به مناطق برق مراجعه نما يشف ینبرق، جهت اخذ آخر يشصدور ف یهاموظف است در دوره يمانکارپ 
 به کارشناس ناظر اطالع داده شود. بایستییم ياتو پس از اتمام کار، گزارش انجام عمل يراتقبل از مراجعه جهت تعم 
ر را داشته باشند تا د یخبر يرمتغ یمراجعه به تابلوها یروز آمادگصورت شبانهبه بایستییم يمانکارپ ییاجرا هایيپاک 

 .یدنما یبالفاصله به محل تابلو مراجعه و رفع خراب یصورت اعالم خراب
 یهاها خراب است، اقدام نموده تا از سرقتقفل تابلوهایی که قفل مرکزی آن یضو تعو ينپيمانکار موظف است نسبت به تأم 

 .یدبه عمل آ يریداخل تابلو جلوگ يزاتتجه یاحتمال
 برداری از سوی مرکز کنترل ترافيک، آماده باشد.تمامی اوقات جهت بهره یستبایتابلوهای متغير خبری م 
( و وصل یجعبه دکل یا)جعبه کافو و  TDP یاقطعی کابل داخل پست برق، پست مخابرات و  یاتشخيص و رفع اتصالی  

 است. يمانکارکابل مخابرات بر عهده پ یانمودن مجدد کابل برق 
بایست ر مینگردد، پيمانکا يسرم يکآن توسط مرکز کنترل تراف یضپيام ترافيکی بر روی تابلو بوده و امکان تعو کهیامهنگ 

 .یدآن اقدام نما یبر رو یخنث يامپ بارگذاریبا مراجعه به تابلو، نسبت به 
 ت.اس یالزام یخبر يرلو متغهر دستگاه تاب يرارت بعد از هر تعم یبنديمس يلبخصوص تکم یمنی،موارد ا يهکل یترعا 
 یمدارات و بردها يهکل يریها(، نظافت و گردگها و ماژوليکسل)پ حداقل دو بار در سال  ها LEDسطح  ینظافت و شستشو 

 یها با اسپرآن یاتصاالت و کانکتورها و شستشو يه، نظافت و منظم کردن کلیخشک باد و جاروبرق یتابلو با اسپر يکیالکترون

 ست.ا یالزام يمانکارشده توسط کارفرما( توسط پدستورالعمل ارائه یبندشور و نظافت دکل تابلو )مطابق زمانکنتاکت
 ست.ا يمانکاربر عهده پ یراددر صورت ا هايندورب یضدر ماه( و تعو باریکتابلوها ) ینظارت هایيندورب ینظافت و شستشو 
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 است. يمانکارتابلوها بر عهده پ ينمربوط به دورب يزاتتجه يهکل و یهو منبع تغذ یارتباط يستمرفع نقص س 
 است. يمانکاردو بار در سال بر عهده پ حداقلتابلو، بدنه  ینظافت و شستشو 
در اجرا خواهد بود )کد رنگ توسط دستگاه نظارت و کارفرما قابل یيدپس از تأ يزیآمرنگ ياتبدنه تابلوها: عمل يزیآمرنگ 

 (.یدانجام خواهد گرد يمانکارکارفرما توسط پ یو با ابالغ کتب يازصورت ن
با  بایستییباال م یبندها یتمربوطه، عالوه بر رعا ینظارت هایينتابلو و دورب یسدر رابطه با نظافت، شستشو و سرو يمانکارپ 

گهداشت ن يپسبت به اعزام اکن یصورت مورد(، بالفاصله بهیکارشناس کارفرما )با ابالغ دستور کار کتب يصاعالم و تشخ

صورت مذکور به یشده در بندها)موارد مازاد بر مقدار درج یدبه محل تابلو اقدام نما یسجهت نظافت، شستشو و سرو

 گردد(.یمحاسبه م يمانکارالزحمه پدر پرداخت حق بينیپيشيرقابلغ
 مانکاريقطعات آن بر عهده پ یضتعو ياز،ه و در صورت نو منبع تغذیه و کليه تجهيزات مربوط یتارفع نقص از سامانه انتقال د 

 است.
ه هر که ب ياتیاست و مجموعه عمل يمانکارتابلو بر عهده پ يرو تعم ینگهدار ياتابزار، قطعات و لوازم جهت عمل يهکل ينتأم 

 هيو نصب تابلوها، کل یضها، تعوماژول یضباشد، ازجمله تعو بينیپيشيرقابلغ یا بينیپيش قابل ياتنحو جزء عمل

 یباالبر و همکار ينمجدد، تأم یپر نمودن و جوشکار يه،تخل ير،مس یهاباز نمودن درب حوضچه یتا،برق و د هاییکشکابل

مذکور را ندارد.  ياتدر انجام عمل یکوتاه گونهيچحق ه یبوده و و يمانکارپ يممستق یفکار، جزء وظا یمواز يمانکارانبا پ

ضور ح ياتارتباط تابلو، دائماً در محل عمل یو برقرار ياتموظف است تا اتمام عمل يمانکارپ يرو تعم یهدارنگ يپاک ينهمچن

 مستمر داشته باشد.
 است. يمانکارشامل هواکش، ترموستات و ... بر عهده پ یهتهو یها( دستگاهياز)در صورت ن یضتعو یاو  يرتعم 
 است. يمانکار( بر عهده پيازها )در صورت نآن يرشده در داخل تابلوها و تعمنصب یگاز یکولرها يانهسال یسسرو 
 است: يمانکاربر عهده پ یلموارد مشروح ذ يهتعویض کل یاو  يمتنظ ير،تعم 

 ها و کنتاکتورهافتوسل .1
 یتاانتقال د يستمو س يوترکامپ .2
 ينياتوریم يوزهایف يدکل يهکل .3
 يکیکترونال یبردها یهو تغذ یاصل یهترانس تغذ .4
 سنسورها .5
6. UPS ... و متعلقات آن و 
و  DISPLAYو برد  يرندهبرد کنترلر، فرستنده و گ یور،تابلو شامل برد درا يکیالکترون یبردها يهکل یضتعو یا يرتعم 

 است. يمانکار( بر عهده پی)در صورت خراب LED یهاو ماژول هايکسلپ یضتعو یا يرتعم ينهمچن
ارتباط  يرکردن حوضچه مس يداپ یادرب حوضچه و  یجوشکار یچه،نصب در ی،سازهمسطح يم،ترم يزکاری،تم يه،تخل 

به هر  یااست و  یختهدر اثر عبور خودرو، خرد شده و داخل آن ر یچهدر یارفته و  ينو از ب یبمرورزمان تخرکه به ییتابلوها

فرش ماندن و ...( بر عهده سنگ یرآسفالت قرار گرفتن، ز یرز يلاز قب ینباشد )در موارد یترؤقابل یچهحوضچه و در يلیدل

شده نصب هاییچهها و دراز حوضچه یدصورت روزانه نسبت به بازدموظف است به يمانکاراست پ یهیاست. بد يمانکارپ

نصب  ه،یچنظافت حوضچه، نصب در يوب،حوضچه مع يمبالفاصله نسبت به ترم ياز،اقدام و در صورت ن یخبر يرمتغ یتابلوها

م کارفرما، اقدامات الز ییکارشناسان مربوطه کارفرما و دستگاه نظارت و مطابق با دستورالعمل اجرا یو ... با هماهنگ يتسراب

 (.گرددیم یلتحو يمانکارآن توسط کارفرما، در قالب حواله به پ یچهرا به عمل آورد )الزم به ذکر است حوضچه و در
ارتباط با مرکز کنترل  یو ... در صورت قطع WIFI ،Wimaxازجمله  سيمیارتباط بمربوط به  يزاتتجه یتست و بررس 

 است. يمانکاربر عهده پ يکتراف
 است. يمانکاربر عهده پ یتصادف یخبر يرتابلو متغ یهپا یسازیمنا 
 است. يمانکارمربوط به تابلوها بر عهده پ يوبمع یهاماژول یضو تعو يرتعم 
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. ودش مطمئن آن، به يرمجازغ دسترسی عدم و تابلو ورك  درهای بودن بسته از باید پيمانکار تعمير، و سرکشی هر از پس 

 .است پيمانکار عهده به آن، رك و تابلو به يرمجازغ دسترسی از ناشی عواقب کليه

 يمانکارپ ثابت، تابلوهای پایه و سازه خرابی صورتاست. در  تابلوها فلزی سازه و عرشه و پایه نقص رفع به موظف پيمانکار 

 .نمایدمی نقص رفع به اقدام ناظر، تائيد از پس و نگهداری قرارداد مفاد با مطابق

 فعر به موظف پيمانکار ناظر، صالحدید به یا و سيستم رك یا و عرشه پایه، رنگ ریختگی یا زدگیزنگ وجود صورت در 

 .است ناظر تأیيد مورد روش و رنگ با دیده،يبآس محل مجدد يزیآمرنگ و زدگیزنگ

 بینیغیرقابل پیش اتتعمیر و نگهداری الزامات  -3-ز

یا  صادفاتت ،سوانحواسطه هایی است که بهرفع خرابیشامل  یخبر ريمتغ یتابلوها ريو تعم ینگهدار ینيبشيپ ابلرقيغ اتيعمل

کارفرما به  یکتب کار دستور پيمانکار مستلزم ابالغدهد و انجام آن موارد از سوی های غير معمول )غير روتين( رخ میسایر خرابی

 باشد.می مانکاريپ

 یشامل موارد ياتعمل ینبها قابل پرداخت است. اآن با استفاده از جداول فهرست ینهبا ابالغ کارفرما انجام و هز ياتعمل گونهینا

 :زیر می باشد یلبه شرح ذ

(، در یجعبه دکل یا)جعبه کافو و  TDP یاو اتصال به پست برق، پست مخابرات و  یکابل مخابرات یاکابل برق و  یکشکابل -1

ربوطه، توسط کارشناسان م یيدبه کارشناسان کارفرما و تأ یپس از اعالم کتب يازمجدد )کابل موردن یکشبه کابل يازصورت ن

 (.گرددیم یلتحو يمانکارو به پ ينحواله درخواست کاال، توسط کارفرما تأم یط

 ن مربوطه(.اکارشناس یو هماهنگ يصو تابلو )با تشخ یهعرشه، پا يون،فونداس یبتخر یاو  يونسفوندا یآورجمع 

قدام شدن و ... ا یمانند تصادف یهای کلی، پس از بروز حوادثهفته نسبت به رفع خرابی یکظرف مدت  بایستیپيمانکار م 

 کارفرما(. ینماید )با ابالغ کتب

 رد،یدر محل نصب تابلو صورت پذ ياتیدهد الزم است عمل يصکارفرما و دستگاه نظارت تشخ کهیرصورتجز موارد فوق، دبه 

ساالنه کارفرما، در زمان مقرر اقدام به انجام  یبهااز کارفرما، موظف است بر اساس فهرست یابالغ کتب یافتپس از در يمانکارپ

 (.یدخواهد گرد يينکارفرما تع يلهوسبه يات)زمان انجام عمل یدنما یخدمات ابالغ

 يراتمجدد جزو تعم یگذارانجام لوله ياز،در صورت ن یاو  اندیدهقطع گرد یکه در اثرحفار ينیزم یهالوله يمترم 

ردد، از مفصل استفاده گ بایستییو م یدهقطع گرد یکه لوله در اثر حفار ییهاگردد. در محلیمحسوب م بينیپيشيرقابلغ

 ییاجرا تیيالوله طبق جز يب،دستگاه نظارت استفاده گردد و پس از رفع ع یيدمورد تأ اتيلنیاز مفصل پل حتماً بایستمی

 پوشش بتن و آسفالت، اجرا گردد.

 یماهنگو با ه يازنموده و در صورت ن یسرکش باشندیکه تابلوها نصب م ییهامحل يهطور ماهانه از کلموظف است به يمانکارپ 

نجام جهت ا يمانکارکه توسط پ یحفار یهاطور مثال آسفالت محل)به یداقدام نما یزیرکارشناس مربوطه نسبت به آسفالت

اند مانند آسفالت شده یبتخر یاکه در اثر مرور زمان نشست کرده و  ییهامحل یارفته و  يناز ب يرو تعم ینگهدار ياتعمل

 ست(.ا يمانکارمحدوده حوضچه و... بر عهده پ
و تابلوها، جز يندورب یض)الزم به ذکر است که تعو ينفاقد دورب یتابلوها یبر رو یدجد ینظارت يندورب یاندازنصب و راه 

 (.گرددیمحسوب م بينیپيش قابل ياتعمل

 موظف مانکارپي ترافيک، کنترل مرکز نياز اعالم صورت در است، قطع ترافيک کنترل مرکز با( هاتابلو) ارتباط که مدتی طی در 

 .نماید اقدام محلی،صورت به تابلو هایپيام تغيير به نسبت است

 به وظفم پيمانکار گردد، فراهم آینده در یا باشد فراهم نوری فيبر شبکه به هايستمس از یک هر اتصال امکان کهیدرصورت 

 .است نوری فيبر شبکه به هايستمس این اتصال
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 سایر و انسفرک تنظيم ایراد، رفع به موظف پيمانکار ترافيک، کنترل مرکز با تابلوها از یک هر ارتباط در اشکال بروز صورت در 

 .است ترافيک کنترل مرکز شبکه دسترسی ترینیکنزد با تابلو ارتباط مجدد برقراری و موردنياز پارامترهای

 بازدید صفحه نمایش تابلو -4-ز

های متن و وضوح آن و اطمينان از نبودن پيکسل روشن تمامی پيکسلمشاهده پيغام صفحه نمایش از نظر روشن بودن  -1

 های صفحه نمایشگر )روزانه(.های سطح ماژولاضافی و ناهماهنگی

 های خاموش در صفحه نمایشگر )هفتگی(. LEDو مشاهده  Full Colorروشن کردن صفحه نمایشگر به صورت  

 ویروس ضمن تماس با مرکز کنترل )هفتگی(.افزار آنتیز بودن نرمروبررسی صحت پيام ترافيکی، تجهيزات ارتباطی و به 

 سيستم ایمنی )ماهيانه(: 
 بررسی محل نصب سنسور هر ورودی .1

 قفل( 2های در ورودی )بررسی محل نصب قفل .2

 های تلویزیونبررسی کامپوزیت پایه .3

 بررسی باتری سيستم حفاظتی .4
 بازدید خطوط ارتباطی و برق )ماهيانه(: 
 های مربوط به تابلوحوضچهبررسی جوش  .1

 های برق و دیتا و ... )عبور دادن از داخل داکت و فلکسی(بررسی مسير عبوری کابل .2

 های برق به داخل تابلو و تصحيح نقشه تابلو در صورت تغييرات در تابلوچک کردن محل ورود کابل .3

 بررسی فيوزهای داخل تابلو از نظر حرارت در هنگام کار عادی سيستم .4

نظر وضعيت فيزیکی و آرایش و همچنين بررسی های ارتباطی )دیتا( مخصوص صفحه نمایشگر ازوضعيت کابل بررسی .5

 ها )ماهيانه(برچسب کابل

 شده )ماهيانه(متر کاليبرهبررسی منابع تغذیه مخصوص تابلو از نظر تغييرات ولتاژ با مولتی .6
 بررسی شدت نور )ماهيانه(: 

 خارج تابلو جهت تنظيم شدت نور تابلو )ماهيانه(بررسی عملکرد صحيح سنسور نور 

 نظافت هفتگی، ماهيانه و ساليانه: 
 تميز کردن هفتگی تجهيزات کامپيوتری با استفاده از کمپرسور باد در خارج از تابلو )هفتگی( .1

اط کامل با احتيها ها و داخل کابينتتميز کردن سطح داخلی کابينت با دستمال تميز و کشيدن جاروبرقی بر روی کابينت .2

 )ماهيانه(

 های شهری )ماهيانه(ها و عرشه تلویزیوناستفاده از جاروبرقی جهت تميز کردن سطح داخل کابين تابلو .3

واش بعد از خاموش کردن تابلو )ساليانه(. روشن کردن تابلو بایستی پس از اطمينان شستن صفحه نمایش با استفاده از جت .4

 .از خشک بودن کامل آن انجام شود
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 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

 و ردهک العملدستور آن هيتهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به ته یشهردار ییو اجرا ینظام فن دفتر

 یبهبود و ارتقا ازمندياثر ن نیا دیتردیبکشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان،  یبه جامعه مهندس ،استفاده یبرا را آن

 است. یفيک

 

 یهادستورالعمل و مقررات ليتکم در راخود، ما  یشنهادهايانتظار دارد که با ارائه نقدها و پ یاز خوانندگان گرام ،رونیازا

 .رسانند یاری یاجرا و یفن نظام

 

 .ميکنیم یقدردان شما نظر دقت و یهمکار از شيشاپيپ
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