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مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  انندگیرهاي راهنمایی و چراغ

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  فصل اول: مشخصات عمومی
  1صفحه: 

 

 
  

  مشخصات عمومی    - 1فصل 

  مقدمه -1 -1

ن باشد تا به کمک آن بتوان روابط و مسـائل مختلـف را مـدیریت نمـود. بـه عنـوا      مدیریت شهري، نیازمند ابزارهاي متعددي می
سـت تـا بـا    انیازمند ابزارهاي مناسب و درخـور   جهت رفت و آمدهاي درون شهريمثال، استفاده از خودروي شخصی و یا عمومی 

تلـف  مچنین بررسی تمرکز جمعیـت در نقـاط مخ  هفراهم گردد.  و نظارت بر ایجاد این نظم ها امکان ایجاد نظم الزماستفاده از آن
شـهرها،  به خصـوص در کـالن   و در شهرها شد.باکنترل و نظارت میایجاد نظم، روز نیازمند ابزارهایی جهت شهري در طول شبانه

و هـاي نظـارتی   رو اسـت کـه ابزار  بدون استفاده از ابزارهاي نظارتی و کنترلی، تنظیم مناسبات شهري غیر ممکـن اسـت و از ایـن   
  د.ناهمیت باالیی دارکنترلی 

 هـاي مختلـف نصـب   شهر و براي اسـتفاده لف باشند که در نقاط مختمی هاي راهنمایی و رانندگیچراغ، کنترلییکی از ابزارهاي 
پـذیر، هوشـمند،   هاي برنامهچراغها در انواع مختلف نظیر ها با توجه به نوع کاربرد آنچراغگردند. به همین دلیل است که این می

اننـدگی  و ر هاي راهنمـایی انواع چراغباشد، معرفی آنچه در مطالب پیش روي مورد توجه می شوند.بندي میدسته زن و ...چشمک
 یـی مـومی و اجرا ع ی،مشخصـات فنـ   یینتع به منظوردستورالعمل  کاربرد اینلذا  .باشدمیها آنو تعمیر  نگهداري  و روش نصب،

و  ينـد فازب یدسـتورالعمل حاضـر در نحـوه طراحـ    شایان ذکـر اسـت   . باشدمیمرتبط  یزاتو تجه و رانندگی ییراهنماهاي چراغ
  کاربرد ندارد.و رانندگی  ییراهنماهاي چراغ يبندزمان
  

  تعاریف -1-2
  رفته، به شرح زیر است: اصطالحاتی که در این دستورالعمل بکار تعاریف

ها بـا  هاي متفاوتی وجود دارند که به محل برخورد هر کدام از آنهاي مختلف با هدفراه خیابان،: در مسیر یک تقاطع -1-2-1
 گویند.میمورد نظر تقاطع  خیابان

ل الکتریکـی، حرکـت وسـائ   شونده بـا جریـان  از عالئم نوري کنترل : ابزاري است که با استفادهو رانندگی ییراهنماچراغ -1-2-2
    نماید.دهی میپیاده را متوقف، هدایت یا جهتنقلیه و عابران

  .کندپیاده مشخص مینقلیه یا عابرینم را براي وسایلاي از یک یا چند خانه چراغ که حق تقد: مجموعهفانوس -1-2-3
نور مناسـب کـه    یعو توز یبا نور خروج یهنقلیل ختص وسامفانوس  یک): يسواره (با کاربرد عمومی درون شهرفانوس -1-2-4
را  یـه نقلیلوسـا  رانندگان يبرا يمتر 100تا فاصله  یگنالس ییشناسا یتمناسب بوده و قابل یکیتراف یگنالینگس يکاربردها يبرا

  .کندفراهم می
  شده است. یطراح یادهپینابرکنترل تردد ع که به منظور ی: فانوسیادهپفانوس عابر -1-2-5
زه با شکل، شدت، رنگ و اندا ينوريالگو یانور  یدبه منظور تول از قطعات که يامجموعهیکی: اپت یستمسواحد نوري یا  -1-2-6

  شده است. یمشخص طراح
هـاي  تـري نسـبت بـه فـانوس    تر و در ارتفـاع پـایین  بعاد کوچکادر  این فانوس معموالًراهنمایی: فانوس تکرارگر چراغ -1-2-7

  شود.باشد و فقط در جهت پوشش بیشتر دید رانندگان استفاده میمعمولی می
راهنمـایی کـه داراي یـک سیسـتم نـوري      ک واحد نوري چـراغ ): یLEDنورانی یا تابشگر دیودي (ماژول  دیود تابشگر -1-2-8

  شود. نامیده می به اختصار تابشگرنورانی  دیود تابشگرسند حاضر در  .باشد و به تنهایی قابلیت نصب و عملکرد داردمستقل می
دهد کـه بـا   کننده نور را میست که معنی دیود ساطعا Light Emitting Diode ): مخفف کلماتLEDدیود نورانی ( -1-2-9

وه نیمـه  زیر گر ودیودها  در واقع جزء خانواده یا دیود نورانی کننده نوردیودهاي ساطع .کندعبور جریان برق از خود نور ساطع می
  .آیندها به شمار میهادي

  .شودشکند و همگرا یا واگرا میه نور در اثر عبور از آن میکاز ابزارهاي نوري است  :)Lens( لنزعدسی یا  -1-2-10
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مسـیر   در کـه  ییراهنمـا چـراغ  يهـا دکل يرو جهت نصب فانوس بر کربناتیپل یافلز  از جنس ايفانوس: سازه پایه -1-2-11
 .شودمورد نظر، ساخته می

 يکردن اثر فانتوم مربـوط بـه منـابع نـور     نهکمی يبرا یکترل ترافمتصل به صفحه چراغ کن ی): کالهکVisorنقاب ( -1-2-12
  باشد.نمی یککه منظور تراف یاز جهت یگنالکاهش امکان مشاهده س يو برا یخارج

 قطعـه  : یـک )Photovoltaic cell( فتوولتائیـک  سـلول  یـا ) Photoelectric cell یـا  Solar cell( خورشیدي سلول -1-2-13
 بـه  توولتائیـک، فو اثـر  توسـط  مسـتقیماً  را، خورشـید  نـور  انـرژي  از درصدي و شده ساخته هادينیمه ترکیبات از الکترونیکی که

  .کندمی تبدیل الکتریسیته
. آیـد مـی  بوجـود  خورشـیدي  هـاي سـلول  مونتـاژ  از ورشـیدي خ ي): صـفحه Solarخورشیدي یا پنل سوالر (ه صفح -1-2-14

 هـادي مـه نی ترکیبـات  از خورشـیدي،  صفحات. کنندمی تبدیل الکتریکی انرژي به را خورشید نورانی انرژي خورشیدي هايصفحه
  .باشدمی الکتریکیانرژي به خورشید نورانی انرژي تبدیل هاآن وظیفه که اندشده ساخته

مارش معکوس زمان قرمز یا سبز هر مسیر مورد استفاده قـرار  شنمایش : دستگاهی است که جهت یکیترافشمارشگر  -1-2-15
 د.گیرمی
  .شودمی یجادابشگر روشن ات یک یلهکه بوس یداري): نماد دSignal( یگنالس -1-2-16
  شوند.  زمان روشن و خاموش میراهنمایی که بطور همهايهاي چراغفانوس: هر دسته از گروه یگنالس -1-2-17
 شوند.ها و برخی از وسایل کنترل ترافیک روي آن نصب میها، شمارشگرها وسایلی هستند که فانوس: دکلدکل -1-2-18
که  ییراهنماچراغ یرزمینیز یارتباط يهابه کابل یدسترس يراهایی هستند بها محلبرق: این حوضچه هايحوضچه -1-2-19

ـ     اند. از این محلها و جعبه کنترلر عبور داده شدهدکلین ب يگذاراز لوله ه اسـتفاد نیـز   لها جهت انجـام تعمیـرات یـا تعـویض کاب
  .گرددمی
و  نقلیـه هی که توسط آن زمـان مناسـب جهـت عبـور و مـرور وسـایل      (کنترلر): دستگا ییراهنماکنترل چراغ دستگاه -1-2-20

 گردد.ارسال می ییراهنما پیاده، در هر فاز تعیین و به چراغعابرین
بندي از پیش تعیین شـده توسـط کارشناسـان مرکـز     راساس جدول زمانب: عملکرد این نوع کنترلر یرپذبرنامه کنترلر -1-2-21

   ختلـف هـا در سـاعات م  یـن زمـان  ضمن طول سیکل و طول فازها در آن ثابت اسـت ولـی ا   باشد. درمدیریت و کنترل ترافیک می
 حجـم ورودي بـه   ورود که تغییرات ترافیـک  ین کنترلرها زمانی به کار میا. باشد متفاوت تواندروز و در روزهاي مختلف میشبانه

 بینی باشد.تقاطع از قبل قابل پیش
نقلیـه را  حضـور و حجـم وسـایل   تقاطع،  ز شناسگرهاي نصب شده دراستفاده اهوشمند: دستگاهی است که با  کنترلر -1-2-22

 نماید.تشخیص داده و مدت زمان مناسب هر فاز را بطور خودکار تعیین می
بـرق مجـزا    ياهـ جعبه یاست که در داخل فانوس یا پایه فانوس ایک دستگاه الکترونیکی کوچک : زنچشمک کنترلر -1-2-23

 کند.زن کنترل میو تقاطع را به صورت چشمک باشدمی ییراهنماچراغ يهادر فانوس نزچشمکعملکرد  یجادتعبیه و جهت ا
تـوان  ي تعبیه شده است که در مواقع اضـطراري مـی  اهاي کنترلر صفحهبر روي دستگاه: )یسپل یددستی (کل صفحه -1-2-24

 ییاراهنمـ  پلـیس  زن درآورد. این قسمت بیشتر توسط عواملزمان هر مسیر را به دلخواه تغییر داد و یا تقاطع را به حالت چشمک
  گیرد.و رانندگی مستقر در هر تقاطع مورد استفاده قرار می

باشـد کـه وجـود و حجـم     ی جهت کنترل هوشمند یـک تقـاطع مـی   ): یکی از ارکان اصلSensor(حسگر،  شناسگرها -1-2-25
راهنمـایی انتقـال   چـراغ  اي بـه دسـتگاه کنتـرل   دهد و این اطالعات را به صـورت لحظـه  وسائل نقلیه را در هر مسیر تشخیص می

 اتوماتیک اتخاذ نماید. رها را بطوبندي چراغدهد تا کنترلر تصمیم مناسب جهت زمانمی
 دانبـر میـ   ياجسـام فلـز   یالقـائ  یرتـاث  یسـی مغناط دانمی ییراته از تغ: این نوع سنسور با استفادیئالقا شناسگرهاي -1-2-26

شـیارهاي   شناسـگر در  یـن . ادهـد مـی  یصرا تشخ یهنقلیلعبور وسا زانمی یراتیتغ ینا یلعمل کرده و کنترلر با تحل یسیمغناط
 آسفالت به صورت مربع، مستطیل یا لوزي اجرا شده است. رویی شده در سطحایجاد 
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 یـک  قـراردادن  با سنسورها : این)AMR-Anisotropic Magnetoresistor(غیرهمگرا  مغناطیسی مقاومتی سنسور -1-2-27
 از یکـی . شـوند مـی  سـاخته  مقـاومتی  نـوار  یـک  شـکل  بـه  و سـیلیکونی  ویفـر  یک روي بر) پرمالوي( آهن -نیکل آلیاژ نازك الیه

 مغناطیسـی  هايلوپ بجاي ترافیک کنترل سیستم در خودرو شمارش و تشخیص براي هاآن از استفاده ،هاسنسور این کاربردهاي
  .  باشدمی
 ياجسـام فلـز   یسـی اثـر مغناط  یـري گاسـاس انـدازه  بر مغناطیسی سنسور): Wireless( سیمیب یسیمغناط شناسگر -1-2-28

از  ايیشـرفته پ هايیستمنوع سنسورها و س ینا یبترکاز  سیمیب یسیشناسگر مغناط .نمایدعمل می يابه صورت نقطهو متحرك 
  .است یدهگرد کیلتش سیمیب يهاشبکه

غیرهمگـرا   مغناطیسـی  مقـاومتی  سنسورهاي اینکه به توجه با :Access Point یا) ارسال و دریافت( دسترسی بخش -1-2-29
 هـا آن نزدیکـی  در اسـت  الزم ،کننـد می صادر توان کم رادیویی امواج صورت به واقعی زمان در را اطالعات و باشندمی سیم بدون

 از توانـد مـی  دسـتگاه  این تغذیه .نمایدمی مدیریت کنترلر چندین یا یک براي را اطالعات تجهیز این و گیرد قراربخش دسترسی 
  .باشد باتري یا و برق طریق

 از تـوان مـی  باشندسترسی بخش د محدوده از بیرون سنسورها از تعدادي : اگر)Repeater(سیم تکرارگر شناسگر بی -1-2-30
بـه قسـمت    جهت ارسـال ها سیگنال دریافتی را این دستگاه. نمود استفادهبخش دسترسی  و حسگرها و شناسگرها بین تکرارگرها

 طریـق  از توانـد می تکرارگرها این تواند بخش دسترسی باشد یا یک تکرارگر دیگر؛ تغذیهنمایند. بخش بعدي میبعدي تقویت می
  .باشد باتري یا و برق
  راهنمایی.سیم از برق سیگنال چراغجهت تولید ولتاژ تغذیه تجهیزات سنسور بی یکسو کننده سیگنال: دستگاهی -1-2-31
 خـودرو  شـمارش  و یصتشـخ  سیسـتم  بـین  ارتبـاط  برقـراري  وظیفـه  بخـش  : ایـن )Control Board(کننده کنترل -1-2-32

 متشـکل  و دارد فیکـی ترا هوشمند کنترلرهاي با را هاتکرارگر وبخش دسترسی  ،AMR سنسورهاي از استفاده با شده سازيپیاده
 و اطالعـات  پـردازش  هـاي بخـش  داراي هـا مـدل  برخی در و بوده وضعیت نشانگرهاي ارتباطی، هايدرگاه ها،رله از ايمجموعه از

  .باشدمی نیز اطالعات ارسال و دریافت
راهنمایی شامل شروع زمان سـبز یـک فـاز تـا     دهی چراغ): یک دوره کامل عالمتیکلچرخه (زمان چرخه یا طول س -1-2-33

  .شودمیفته چرخه گبعدي همان فاز شروع زمان سبز 
  شود.سب ثانیه بیان میراهنمایی که معموال برحطول چرخه: عبارت است از زمان الزم براي طی یک چرخه چراغ -1-2-34
متداخل) بطـور همزمـان حـق تقـدم     (بطور معمول حرکات غیر فاز: به بخشی از یک چرخه که به ترکیبی از حرکات -1-2-35

  شود.گیرد، گفته میتعلق می
  ...)یا مدت زمانی است که رنگ چراغ ثابت باشد. (سبز یا قرمز زمان فاز:  -1-2-36
خطـا   یجـاد تابشگر که باعـث ا  یکیسطوح اپت ياز رو نور آسمان یا ید): انعکاس نور خورشSun-phantomاثر فانتوم ( -1-2-37
  )شود.می یدهخاموش، روشن د يعالمت نور یک. (شودمی
  شده است. سازيیهثر فانتوم شبا یگنالس یک): شدت نور Intrinsic Sun-phantom( یاثر فانتوم ذات -1-2-38
ـ   یتزوج عدد که موقع یک): Chromaticityمختصات رنگ ( -1-2-39 و  کنـد گ مشـخص مـی  رنگ نور منبع را در نمـودار رن
  منبع نور است. یا ءیش یکرنگ  یانگرنما
 یـا ، چراغ، آسـمان  المپ یکسطح (به عنوان مثال  یککه با درخشش  یزیکیف تی): کمیLuminance( یدرخشندگ -1-2-40

قدار مسـاحت  مسطح بر  یکاز مساحت  یشدت نور ناش یمجهت مشخص متناظر است و حاصل تقس یککننده) در ماده منعکس
  آن سطح است.  

چراغ بـه کـل نـور منتشـر      یاالمپ  یک يور است. براندهنده مقدار که نشان تی): کمیFlux Luminous( ينور شار -1-2-41
  . گردداطالق می شودمی یعکه نور توز ینظر از جهت صرف ،شده از منبع نور

 اص.خجهت  یکمنتشر شده از منبع نور در  ي): مقدار شار نورLuminous Intensityنور ( شدت -1-2-42
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مختلـف   یـاي چـراغ در زوا  یـک کردن شدت نور منتشرشده توسط مشخص ياست که برا ايیشدت نور: منحن یعتوز -1-2-43
  .رودبکار می

از  RS232بـه   )یتـا هـاي شـبکه (پروتکـل د   ): براي تبـدیل بسـتر داده  MOXAهاي شبکه (موکسا مبدل بستر داده -1-2-44
  ایم.) نامیدهMOXAرا مبدل موکسا ( شود که در این مجموعه آندستگاهی استفاده می

  
   راهنماییچراغ  -1-3

عـرض   یـا رتفـاع  ا یتکه بطور دائمی محدود ییهادر مکان یاها در تقاطع یککنترل تراف يهاروش ینثرتروو م ینتراز مهم یکی
 ، )ینعمرا یاتعمل و ی(همانند مناطق مسکون به کنترل دارد یازن یهقلن یلکه تردد وسا ییهاقسمت یردر سا یاوجود داشته باشد و 

و  یکنـواختی  .شـود مـی  یینها تعچراغ ینمختلف توسط ا يهادر زمان یکحق تقدم حرکات تراف .است ماییاهنر استفاده از چراغ
و درك  دریافـت  ین را بخـوب آ یـام پ یـاده پ ینو عـابر  یـه نقلیلکه رانندگان وسـا  ينحو به یککنترل تراف در کاربرد چراغ یکسانی

 6 یـا  4ثابـت بـه ارتفـاع     ايیهپا يدارا یرند،به صورت دائم مورد استفاده قرار گ ییراهنماچراغ کهیصورت دراست.  يضرور یند،نما
 .باشـند  یارموقـت و سـ   هـاي یـه پا يممکن است دارا ییاجرا یات. اما در موارد استفاده به صورت موقت، همانند عملباشندمتر می

  . یرندگبندي متغیر) مورد استفاده قرار هوشمند (زمان یاندي ثابت و بنن، زمازممکن است به شکل چشمک ییراهنماچراغ
 و تجزیـه الزم است  ییراهنما در نصب و برداشتن چراغیک: کنترل تراف ییراهنمابرداشتن چراغ یاثر در نصب وعوامل م -1-3-1
 یـن ا یـین لحاظ گردد. در تع یهنقلیلتوان و وساسواران، افراد کمدوچرخه یاده،پعابران یازهاين یبررس یکی،تراف يپارامترها یلتحل

 یـا کـاهش   یـه نقل یلتمـامی وسـا   يو عملکرد آن، مشکالت موجـود را بـرا   ییراهنماچراغ يبندمسأله که نوع نصب و برنامه زمان
 باشد:موارد زیر می الزم است قضاوت مهندسی لحاظ شود. بررسی وجود مشکالت در تقاطع شامل دهد،می یشافزا
  به راه حل داشته باشد. یازباشد که ن يحد به یدبا مشکل -
 باشد. یبطور نامعقول طوالن یفرع یابانخ یکصف تراف طول -
  تعداد تصادفات -
 یرمسـ  ریخامنجر به کاهش آن شـود، هرچنـد بـر تـ     یکباشد که نصب چراغ کنترل تراف زانیبه می یرمس یک یکتراف یرخات -

  متقاطع افزوده گردد.
آمـدن   وجودبه اشد.را داشته ب یاصل یابانگذر از خ یاامن جهت ورود و  حرکات نا یاجبار به انجام برخ یفرع یابانخ یکتراف -
 ین. در چنـ یـد انم یـه توج توانـد را مـی  یککنترل تراف ییراهنما برداشتن چراغ یاتردد، نصب  یطو شرا یکتراف یاندر جر ییراتتغ

 د.  مطرح نمو توانبالعکس را می یا یککنترل تراف یمعال یربا سا ییراهنمانمودن چراغ یگزینبطور مثال جا یطیشرا
کــه اســتفاده از  یــدمشــخص نما یمطالعــات مهندسـ  کــه صــورتی : درراهنمــایی و راننـدگی مراحـل برداشــتن چــراغ  -1-3-2

  : یردصورت پذ یرمراحل ز یط یدبرداشتن آن با باشد،الزم نمی یگرد ییراهنماچراغ
  . گیردمورد استفاده قرار می ییراهنماکه پس از برداشتن چراغ یگزینمناسب جا یککنترل تراف یلهوس یینتع -
  وجود داشته باشد.   یتمحدود یندر محل مورد نظر ا کهیدر صورت یدمسافت د یتاصالح هرگونه محدود -
  ) یاطالعات ينصب تابلوها یله(بطور مثال به وس یو رانندگ ییراهنماقبل از برداشتن چراغ یرساناطالع -
 یـک کنتـرل تراف  یـم روز به همراه نصـب عال  90پوشاندن آن حداقل به مدت  یا زنچشمکدار به زمان ییراهنماچراغ ییرتغ -

  ) یست(همانند تابلو ا
ص در خصـو  يعدب یلو تحل یهچراغ به منظور انجام تجز يهاو کابل هایهماندن پا یو باق ییراهنماچراغ يهابرداشتن فانوس -

 .یکتراف یانبر جر ییراهنمااثرات حذف چراغ
  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  انندگیرهاي راهنمایی و چراغ

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  فصل اول: مشخصات عمومی
  5صفحه: 

 

 
  

 ییراهنمـا جهـت اسـتفاده از چـراغ    یبه منظـور مطالعـه کارشناسـ   یی: راهنماجهت استفاده از چراغ یازاطالعات مورد ن -1-3-3
  :باشدمی یراطالعات مورد نیاز شامل موارد ز

اعات سـ  .هفتـه مطلـوب اسـت    انسـاعت از سـه روز میـ    12ساعت در طول  یکبه تقاطع به تفک يورود یهنقلیلوسا تعدادالف) 
  ا پوشش دهد. روز ر در طول شبانه یکاز حجم تراف یاديگردد، تا درصد ز یینتع يطور یهنقل یلبرداشت حجم وسا يبرا یانتخاب

 یـه نقل یلهوسـ  ین،سـبک و سـنگ   هـاي ونامل کـامی شـ ( یـه نقل یلهنوع وس یکدر حرکات مختلف، به تفک یهنقل یلوساحجم ب) 
عت صـبح  سا 4( یقهدق15 يهاو دوچرخه) در چهار ساعت صبح و عصر در بازه یکلتموتورس ی،حمل و نقل همگان یلوسا ي،سوار

  مقدار باشد)  یشترینوارد شونده به تقاطع ب یهنقل یلکه مجموع حجم وسا گرددمی یینتع يو عصر طور
 الزم بـه . )در بنـد (ب  یـه نقلیلمشابه با دوره شمارش حجم وسا يهادر دوره یاده،پعابر یکشدر محل خط یادهپبرانحجم عاج) 

  گردد.  دارد، برداشت یتوجه خاص یازمنداز عرض معبر ن یادهپکه عبور عابران ییهادر محل یادهپذکر است که حجم عابر
 یسترسـ به د یازتوان و معلول نافراد کم یاده،پکه عابران یتیو مراکز فعال هايو کاربر یالتاطالعات مربوط به تسهآوري جمعد) 
  ها در محدوده مورد مطالعه دارند. به آن
نشـده بـه محـدوده    شـونده کنتـرل  یکنزد یردر مس یهنقلیلدرصد از وسا 85سرعت  یا یقانون یاسرعت اعالم شده  یتمحدوده) 

  .مورد مطالعه
 نـگ، یپارک یطمسـافت توقـف، شـرا    ید،مسافت د یب،ش ی،در محدوده مورد مطالعه شامل مشخصات هندس یزیکیاطالعات فو) 

 ییااطـراف، روشـن   روهـاي یـاده پ یتو وضـع  یـک کنترل تراف ییراهنماچراغ ترینیکسطح معبر، فاصله تا نزد هايیکشعرض خط
  مجاور و ...   رویادهزیربنایی (آب و برق و ...) و استفاده از پ اتآهن، تأسیسراه يهامعابر، تقاطع یطسطح راه، شرا

 يبـرا  یخرساعت، روز، هفتـه و تـا   یکو زمان به تفک يجو یطاطالعات تصادفات، شامل نوع، مکان، شدت، جهت حرکت، شراز) 
  .سال در محدوده مورد مطالعه یکحداقل 

 در  گیرنـد ر مـی تر عملکرد تقاطع مورد اسـتفاده قـرا  و کامل تریقدق یلکه به منظور تحل یراطالعات زبه ذکر است که  الزم
  گردند: يآوربایست جمعمی 3-3-1قسمت  "ب"مشخص شده در بند  يهادوره

  شونده به تقاطع به صورت جداگانه یکنزد یرهاياز مس یکدر هر یهنقلیلوسا یرخات زمانمتوسط.  
 ی.فرع یاباناز خ یهنقلیلبه منظور ورود وسا یاصل یابانتردد خ یاندر جر یه،نقل یلهدو وس ینب ،قابل قبول سرفاصله  
 ریثاشونده به تقـاطع کـه تحـت تـ     یکنزد یرهاياز مس يادرصدي در نقطه 85سرعت  یاسرعت اعالم شده  یتمحدود 

  .  گیرندکنترل تقاطع قرار نمی
 روز  یـک در  یـاده عـابر پ  یرخااوج ت يهادوره يبرا ايیقهدق 30حداقل دو دوره  ياز معبر برا یادهپعبور عابر یرخازمان ت

  .هفته انمی
 به تقاطع یمنته یرهايدر مس طول صف. 

  
  هاي کنترل تقاطعانواع روش -1-4

 هـا طعدر تقا منییا یشو افزا یهنقل یلعبور و مرور وسا یمکنترل و تنظ یلوسا ینترو مهم ینبدون شک از آشناتر ییراهنماچراغ
ـ  کنـد، می یريتقاطع جلوگ یکمختلف  یرهايدر مس یهنقلیلراهنمایی از حرکت دائمی وسا ست. البته چراغا در  یکلـ  بطـور  یول

  باشد. ییراهنمان چراغخواهد بود که تقاطع بدو یکمتر از زمان یهنقلیل وسا یرخات طمتوس ،بندي آنزمان یحصورت محاسبه صح
 یب ضـرورت و بـراي بـازده   بر حس یگاه یول برند،ها بکار میرل تقاطعرا بطور مستقل و جداگانه براي کنت ییراهنماهاي چراغ

به هم ارتبـاط   یوتريکامپ هايشروبا استفاده از را  یرمس یکهاي تقاطع یهکل یاچند تقاطع  ییراهنماهاي بهتر ممکن است چراغ
ه ارائ 1شماره شکل  در هاي کنترل تقاطعشود. انواع روشمی دهنامی یکاي ترافروش کنترل منطقه ینا که نمود،و هماهنگ  هداد

  .گرددمی ارائهراهنمایی  در ادامه مشخصات عمومی فنی و اجرایی کنترل تقاطع توسط چراغ همچنین شده است.
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  هاي کنترل تقاطعانواع روش ):1شماره (شکل 
  

 یـا  هـا حـاکم اسـت فاقـد هرگونـه تـابلو      ق تقـدم عبـور بـر آن   حـ کـه قـانون    هاییتقاطع: راهنماییکنترل بدون چراغ -1-4-1
 یـزان ل، حـداقل م روش کنتر ینا سمت راست است. یهنقلیلهحق تقدم عبور با وس ،هاتقاطع گونه ینا . درباشندیم ییراهنماچراغ

 یفرعـ  هاييو در ورود یلاص -یفرع يهاتقاطع رد یستحق تقدم و ا یترعا ي. تابلوهاکندیاعمال م یهنقلیلرا بر وسا یتمحدود
 یرمسـ  یـه نقلیله وسابحق تقدم عبور را  یدبا یفرع یرمس یهنقل یلهمعناست که وس ینحق تقدم به ا یترعا ي. تابلوشوندینصب م

  است. یفرع یرمس یهنقلیلضرورت توقف کامل وسا يبه معنا یزن یستا يبدهد. تابلو یاصل
 گیري شده در همـان شود که هر تقاطع فقط بر مبناي پارامترهاي اندازهکنترل مجزا به حالتی اطالق می: کنترل مجزا -1-4-2

  .گرددهاي مجاور کنترل میتقاطع و بدون توجه به نحوه عملکرد تقاطع
ر آن باشـد.  مجـاو  يهـا مستقل از تقاطع یاديتقاطع تا حد ز یکاست که عملکرد  یکنترل مجزا هنگامی منطق یوهاز ش استفاده

عوامـل   یـا باشـد و   یـاد ز یافمجاور آن به حد ک يهافاصله تقاطع مورد بحث از تقاطع یاپذیرد که شرط در صورتی تحقق می ینا
بـر عملکـرد    یمحسوسـ  یرمجـاور تـأث   يهـا تقاطع ییراهنماباشند که عملکرد چراغ يقو قدرآن یکتراف یاندر جر یپراکندگ یجادا

دار زمـان  و نزچشـمک ته دسـ  بـه دو  یکـی راهنمایی از نظـر تراف ها، چراغتقاطع مورد نظر نگذارند. در روش کنترل مجزاي تقاطع
  گردد.می یمتقس
از چـراغ   تـوان بـر ضـرورت توقـف، مـی     یشـتر ب یـد تأک يبرا یستا يمجهز به تابلو يهاتقاطع در: نزکچشمچراغ  -1-4-2-1

کامل  ضرورت توقف یبه معن شودنصب می یفرع یرکه در مس زنچشمک حالت، چراغ قرمز یننمود. در ا استفاده یزنزن چشمک
  است. یاطعبور با احت یبه معن یاصل یرمس زنچشمکو چراغ زرد 

 یند،ها توقف نمااز حرکت یالزم است بعض یول یستن ییراهنمابه کنترل چراغ یازياز روز که ن یدار در مواقعچراغ يهاتقاطع در
به شرط کم بودن ترافیک و امکان ورود وسائل  فرعی -در تقاطع اصلی در آورد. زنچشمکراهنمایی را به صورت چراغ توانمی
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زن استفاده کرد. این نوع راهنمائی چشمکتوان از چراغنقلیه از فرعی و رعایت حداقل فاصله دید براي رانندگان مسیر فرعی می
  شود.ترافیکی به دو نوع زرد و قرمز و از لحاظ الکتریکی به دو نوع برقی و خورشیدي تقسیم می چراغ از لحاظ

بـراي   که با استفاده از سه رنگ نوري اسـتاندارد (سـبز، زرد، قرمـز) حـق تقـدم را     هستند  هاییچراغ :دارزمانچراغ  -1-4-2-2
بنـدي بـه دو دسـته پـیش     دار از نظـر نحـوه زمـان   زمان چراغسازند. پیاده را مشخص مینقلیه و عابرینرویکردهاي مختلف وسایل

ها بستگی به عوامل متعددي از قبیل امکانات فنی شود. انتخاب هر یک از این روشبندي شده و سازگار با ترافیک تقسیم میزمان
محیطـی و ایمنـی در تقـاطع     سـت وخت، مالحظـات زی سخیر و تراکم، مصرف ابرداري، تهاي نصب و بهرهو اجرایی موجود، هزینه

  دارد.
  معلومی را در زمـان   و هشد تعیین پیشبندي از راهنمایی زمانچراغ ،در این روش: پذیر)(برنامه بندي شدهپیش زمانچراغ

هـاي کنتـرل مجـزا    وشتفاده از رگذارنـد. اسـ  معین و بدون توجه به تغییرات شرایط واقعی ترافیـک تقـاطع بـه مـورد اجـرا مـی      
بنـدي ایـن   هاي مختلف طرح زیاد نباشـد. زمـان  بندي شده در شرایطی مناسب است که نوسانات حجم ترافیک در دورهزمانپیش
ساعات  یهرا براي کل یکسانیبندي بندي شده ثابت، زمانزمان یشپ چراغ درها ممکن است به صورت ثابت و یا متغیر باشد. چراغ
توانند با توجه به تغییرات اساسـی حجـم ترافیـک در سـاعات مختلـف      وجه نمیها به هیچغنوع چرا ین. اگرددمیروز اعمال شبانه
 دانـش  یشـرفت پ بـا  روز و روزهاي مختلف جوابگوي نیازهاي ترافیک بوده و کنترل مناسبی بر روي تقـاطع اعمـال نماینـد.   شبانه

روش  یـن بندي ثابت شـده اسـت. در ا  ل با زمانهاي کنترروش یگزینجا یربندي شده متغزمان یشهاي کنترل پروش یکالکترون
رد و هـاي مختلـف سـال وجـود دا    هاي متفاوت براي ساعات مختلف روز، روزهاي مختلـف هفتـه و هفتـه   بنديزمان یفامکان تعر

با توجه بـه   تواندنمینیز  چراغحال این نوع این  با .نمایندمی یرهها را در خود ذخبنديزمان یناي است که اداراي حافظه یستمس
  روز کنترل مناسبی بر روي تقاطع اعمال نماید.حجم ترافیک در ساعات مختلف شبانه ايلحظهتغییرات 

 هـا برخـی   نآکـه بـه وسـیله     باشدمیداراي شناساگرهایی  ییراهنماچراغ ،روش یندر ا: یک (هوشمند)چراغ سازگار با تراف
اي اسـت کـه بـر مبنـاي     دهداراي پردازنـ چـراغ  کننـده  کنترل نمایند ومیگیري اندازه را پارامترهاي شاخص شرایط ترافیک محل

راهنمـایی و یـا شـکل فازبنـدي     وش عملکردي تعیین شده در مورد مدت زمان هر فـاز چـراغ  رها و با توجه به مقادیر این شاخص
از  تـر یینحجم تقاضاي تقـاطع پـا   یابوده و  بینییشپ یرقابلنامنظم و غ یک،که نوسانات تراف یطیشرا درنمایند. گیري میتصمیم

هاي سـازگار  چراغ آن باشد)، تنها راه حل ممکن استفاده از یتاشباع قرار داشته باشد(حجم ورودي به تقاطع کمتر از ظرف یطشرا
  است. یکبا تراف
سـازگار در   یمـه هـاي ن ر باشند. چراغازگاتمام س یاسازگار و  یمهممکن است به صورت ن یکهاي سازگار با ترافچراغ یکل طوربه

گر کـه  چند شناسا یاو  یکبا استفاده از  تواندمی چراغ ین. اگیرندمورد استفاده قرار می یاصل یرهايبا مس یفرع یرهايتقاطع مس
  .یدند، عمل نماشونصب می یفرع یر یا مسیرهايدر مس

 ایـ  یـک . با حضور باشدقرمز می یفرع یرسبز و چراغ مس یاصل یراست که در حالت عادي، چراغ مس یبترت ینها به انآ عملکرد
هنگـامی   نـوع کنتـرل   یـن . از اشودچراغ سبز داده می یفرع یرشناساگر، به مس یصحوزه تشخ در و یچند خودرو در ورودي فرع

وسـط  ت یمنـی ا باشـد و تقـاطع تنهـا بـه علـت مشـکالت       یزنـاچ  یارتقاطع بس ید فرعیکردر رو یککه حجم تراف شوداستفاده می
  .گردددار کنترل میزمان ییراهنماچراغ

 ییهـا يورود یـه نوع کنترل در کل ین. در اگیرندچند فازه مورد استفاده قرار می یاهاي دو فازه تمام سازگار در تقاطع هايچراغ
است که  یبترت ینعملکرد به ا. روش شودنصب می یهنقلیلاي وسابندي تقاطع دارند، شناساگرهدر زمان ايکنندهیینکه نقش تع

 نـوع  ین. از اشودمی یفتعر یهنقلیلوسا ینحداکثر فاصله مجاز ب یکحداکثر زمان سبز و  یکسبز،  انحداقل زم یکبراي هر فاز، 
  .گرددتقاطع کمتر باشد، استفاده می یتحجم ورودي به تقاطع از ظرف کهیکنترل تنها زمان
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هـا بـر   اي است که عملکـرد آن هاي مجاور به اندازهله تقاطعو نقل شهري معموالً فاص شبکه حمل در: کنترل هماهنگ -1-4-3
ـ  یبـاً ه و تقرآمـد  به حرکـت در  یکدیگربا  یهنقلیلدسته وسا یک. با سبز شدن چراغ در تقاطع باالدست، گذاردمی یرثات یکدیگر ه ب

قـاطع سـبز   ت یـن مربوطـه در ا  یرچراغ مسـ  یه،نقلیلگروه وسا این یدن. اگر همزمان با رسرسندبه تقاطع بعدي می یصورت گروه
ـ  یابی. براي دستیابدمی یشافزا یداًتقاطع شد ییو کارآ یافته یريکاهش چشمگ یهنقلیلهاي وساو توقف یرهاباشد، مجموع تأخ ه ب

  .  شودها، از کنترل هماهنگ استفاده میهدف به جاي کنترل مجزاي تقاطع ینا
هـاي شـبکه   تقـاطع ترافیکـی  اطالعـات   یشـرفته پ يافـزار و نرم يافزارسخت يهایستمنگ با استفاده از سدر روش کنترل هماه

آوري شـده  معجو نتایج تحلیل اطالعات شده  یفتعر يبا توجه به پارامترهاگردد. یل میتحل يمرکز یوترتوسط کامپ و يآورجمع
از  یـک هـر   ییراهنمـا يهـا و در چـراغ  یـري گمموجود در شـبکه تصـمی   اطعاتتک تقتک يبندو فاز يبنددر خصوص نحوه زمان

بندي چراغ هر تقاطع با تغییرات جریـان ترافیـک ممکـن    انطباق زمانشایان ذکر است در روش هماهنگ گردد. می اها اجرتقاطع
در رابطه با تنظـیم رونـد کلـی    تر هاي مهمگیريکننده آن تقاطع و یا کامپیوتر مرکزي انجام شود. ولی تصمیماست توسط کنترل

  گیرد. جریان ترافیک در شبکه فقط توسط کامپیوتر مرکزي صورت می
متر باشد ولی  900تا  400ها زمانی است که فاصله بین آن ،دارهاي چراغکردن تقاطعطور کلی بهترین شرایط براي هماهنگبه

شـود، جریـان ترافیـک در    متر می 1500ها بیش از صله بین تقاطعسازي است. زمانی که فامتر نیز قابل هماهنگ 1500تا فاصله 
سـازي  ها عملکرد مناسـبی نـدارد. هماهنـگ   سازي بین تقاطعآید و در این شرایط هماهنگبین دو تقاطع به صورت متفرق در می

دار هـاي چـراغ  زي تقـاطع سـا باشد. بهترین حالـت بـراي هماهنـگ   تر میتر و راحتطرفه مناسبهاي راهنمایی در معابر یکچراغ
شـود، وجـود   مـی نقلیـه  ها حداقل بوده و عواملی که باعث اختالل در حرکت وسـایل دسترسی ،است که در بین دو تقاطع هنگامی

  .نداشته باشد
کنتـرل   یـا شبکه باز و  یکها، کنترل هماهنگ در حالت کنترل هماهنگ تقاطع ترینساده: یانیهماهنگ شر کنترل-1-4-3-1
هدف  آلیدها و در حالت شودتوجه می )یانی(شری اصل یرمس یکدر  یکتراف یشرويتنها به پ ی،نوع هماهنگ یناست. در ا یانیشر
ـ به شکل دسته یهنقلیلکه وسا شوداطالق می یاست. موج سبز به حالت یرمس ینموج سبز در ا یجادا یستم،س ا اي حرکت کنند و ب

حـداقل   یانیشـر  یردر مسـ  هـا یکه دسترس ینوع کنترل زمان ینمربوطه سبز گردد. ا یردسته به هر تقاطع، چراغ مس ینا یدنرس
  شکل قابل اجرا است. ینباشد، به بهتر طرفهیکبه صورت  یانیشر یربوده و مس

 یـه وج سـبز بـراي کل  مـ  نمیاحالـت، تـ   ینها در بهتـر تقاطع ینب یهماهنگ یجاداهدف از : ايشبکههماهنگ  کنترل-1-4-3-2
. در مـورد  شـود مـی  سرمی یخاص یطفقط در شرا ،طرفه دو یانیشر مسیر یکبه موج سبز در هر دو جهت  دستیابی است. یرهامس

متقـاطع اسـت،    یانیشـر  ای یراي از چند مسکه مجموعه "شبکه بسته" یکداشته و در مورد  یشتريب متقاطع دشواري یانیدو شر
ظـر  کل شبکه با در ن ییکارا نمودن یشینههاي بسته، بهماهنگ در شبکه نترلاجراي کبنابراین هدف از . دشومی یرممکنغ یباًتقر

  ها است.ورودي تقاطع یانگرفتن نوسانات جر
  
  و رانندگیهاي راهنمایی چراغانواع کاربرد  -1-5

فاده قـرار  یـت حـق تقـدم مـورد اسـت     و رعانقلیـه  هاي راهنمایی که جهت قانونمند نمودن تردد وسایلدر این قسمت انواع چراغ
 ولعـات کارشناسـی   بر اساس مطا ستبایمی ،هاي راهنماییچراغانواع گیرند، معرفی خواهد شد. انتخاب و استفاده از هر یک از می

  در نظر گرفتن شرایط معبر و ترافیک صورت پذیرد.
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  :شوندبندي میدستهبه شرح زیر ها آنراهنمایی بر حسب کاربرد  هايچراغ
  

انواع چراغ هاي راهنمایی براساس کاربرد

چراغ راهنمایی پیش زمان بندي شده

چراغ راهنمایی چشمک زن

چراغ راهنمایی عابرپیاده 

چراغ راهنمایی ویژه دسترسی اضطراري

چراغ راهنمایی ویژه کنترل عبور از پل ها و 
تونل هاي باریک

چراغ راهنمایی کنترل ترافیک ویژه 
پل متحرك

چراغ راهنمایی ویژه خطوط عبور 

  
  ): انواع چراغ راهنمایی براساس کاربرد آن2شکل شماره (

  

 بندي شده:پیش زمانراهنمایی  چراغ -1-5-1
هاي متداخل بتواننـد  ننقلیه، به نحوي که جریا توقف و حرکت وسایل نوبتجهت تعیین  : این چراغو کاربرد تعریف -1-5-1-1

ـ  باشد، که به ترتو به صورت ایمن از تقاطع عبور کنند، کاربرد دارد. این چراغ داراي سه عدسی می موثربطور  ه پـایین  یب از بـاال ب
وشـن  ربنـدي و فازبنـدي طراحـی شـده،     اساس زمـان بز هستند. همواره فقط یک عدسی بر داراي رنگ قرمز، رنگ زرد و رنگ س

  باشد.می
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  بندي شدهپیش زمانراهنمایی  ): چراغ3شکل شماره (
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   ضوابط نصب: -1-5-1-2
راهنمـایی کنتـرل   هایی که توسـط چـراغ  پیاده در عرض خیابان، محلکشی عابراي همانند خطالزم است با استفاده از نشانه -
 گردد، براي عابران پیاده قابل تشخیص شود.  می
وایـاي عمـودي و   راهنمایی باید بـه شـکلی کـه ز   افقی و موانع موجود در هر تقاطع، چراغهاي هاي قائم، قوسدر محل شیب -

 مین شود، نصب گردد. ها تاافقی دید فانوس
اننـده  راهنمایی بـه شـکلی کـه توسـط ر    مشخصات هندسی تقاطع باید در تعیین موقعیت قائم، طولی و عرضی فانوس چراغ -

 یت داشته باشند، لحاظ شود.  وقابلیت ر
  ثیرگذار باشد، جلوگیري به عمل آید.راهنمایی تال چراغکشی و غیره که بر روي شیوه کنترعالمت، خط هرگونه نصب از یدبا -
 ید. ه هدایت نماها استفاده شود، که بدون کاهش شدت نور، آن را به سوي رانندهایی بر روي فانوسها و عدسیباید از نقاب -
اي هماننـد  هـاي ویـژه  راهنما، موجب گردد تـا راننـدگان دچـار اشـتباه شـوند، فـانوس      در صورتی که دیدن دو فانوس چراغ -

بـل  قه تقاطع را راهنمایی مربوط به سایر مسیرهاي ورودي بهاي چراغفانوس ،شود تا رانندههاي با دید محدود پیشنهاد میفانوس
 از فانوس مربوط به مسیر خود، مشاهده نکند. 

وسـط شـیب   هاي نصب شده بعد از تقاطع) در مسیري تراهنمایی (براي فانوسهاي چراغفانوس که فاصله دید تا صورتی در -
بلوهـایی  شوند یا از تاراهنمایی در آن دیده میهاي تکمیلی در ورودي تقاطع که عالئم مربوط به چراغقائم محدود گردد، از فانوس

 که داراي عالمت چراغ هستند، استفاده گردد.
  :باشدمی یرمطابق جدول ز ییراهنمانصب چراغ ارتفاع یبطور کل 
 

  راهنماییمحدوده ارتفاع نصب چراغ ):1شماره (جدول 
  

ف
ردی

  

حداقل   شرح
  (متر)

  حداکثر
  (متر)

  8/7  6/4  روسطح روسازي معابر در خارج از سطح سواره چراغ راهنماییارتفاع قسمت باالي فانوس   1

  5/4  5/2  روتا سطح روسازي معابر در خارج از معبر سواره راهنمایی چراغارتفاع انتهاي زیرین فانوس   2

  6  5  بر روي بازوي دکل تا سطح روسازي راه چراغ راهنماییارتفاع انتهاي زیرین فانوس   3

  8/5  4/2  روبه صورت عمودي تا سطح پیاده چراغ راهنماییهاي فانوس ارتفاع عدسی  4

  8/5  4/1  سطح جزیره میانیتا  يبه صورت عمود راهنماییچراغ فانوس هاي عدسیارتفاع   5

  7/6  4/2  روبه صورت افقی تا سطح پیاده چراغ راهنماییهاي فانوس ارتفاع عدسی  6

  7/6  4/1  سطح جزیره میانیتا  افقیبه صورت  چراغ راهنماییفانوس هاي عدسیارتفاع   7

  6/4  6/0  معبرهاي کنار از جدول چراغ راهنماییفاصله عرضی فانوس   8

  مشخصات فنی: -1-5-1-3
متـر  میلـی  200ی راهنمایی داراي دو اندازه قطر اسمهاي چراغعدسی: و رانندگی راهنمایی هاي چراغاندازه و تعداد عدسیالف) 

 باشند.  متر میمیلی 300و 
  روند:یر به کار میزدر موارد  ،راهنمایی هايمتري چراغمیلی 200 هايعدسی) 1 -الف 

  راهنمایی را مشاهده نمایند.هايهاي کنترل خطوط و چراغت همزمان چراغتوانند به صوردر رویکردهایی که رانندگان می -
 ت فاصله داشته باشند.متر تا خط ایس 35هایی که کمتر از براي چراغ -

  روند:  راهنمایی در موارد زیر بکار می هايمتري چراغمیلی 300هاي عدسی) 2 -الف 
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  انندگیرهاي راهنمایی و چراغ

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  فصل اول: مشخصات عمومی
  11صفحه: 

 

 
  

ویژه خطوط  راهنمایی چراغتقاطع و  راهنمایی چراغدر مسیرهاي ورودي به تقاطع که ممکن است رانندگان، بطور همزمان  -
  عبور را مشاهده نمایند. 

  ف قرارداشـته و  متـر بعـد از خـط توقـ     45متـر و   35اي بـین  در فاصـله  راهنمـایی  چـراغ ترین فانوس که نزدیکصورتی در -
  اضافی در سمت ورودي تقاطع نصب نشده باشد.  راهنمایی چراغ
 پیکان شکل راهنمایی چراغهاي در عدسی -
  کیلومتر در ساعت باشد. 55نقلیه بیشتر از  درصدي وسایل 85رویکردهایی که در آن سرعت  -
  مسیري که راننده انتظار وجود فانوس را در آن ندارد. -
  دارند.هاي برون شهري تقاطع تمامی مسیرهایی که با جاده -
  توان حداقل فاصله دید را رعایت نمود.در مسیرهایی که نمی -

 کـه  ا بایـد توجـه نمـود   امـ کار روند.  توانند بهراهنمایی میها در یک جعبه فانوس چراغهاي مختلفی از قطر عدسیاندازهتوجه: 
زرد یـا  سـبز   متـر بـراي عالمـت   میلی 300اي نباید همراه با عدسی با قطر متر براي عالمت قرمز دایرهمیلی 200عدسی با قطر 

 اي بکار رود.دایره
اي تا خط ایست که در ایـن فاصـله فـانوس    ست از فاصلها یت یک فانوس عبارتوکمترین مسافت ر: یتکمترین مسافت روب) 

باشـند  نقلیه مـی از سرعت وسایل یت که تابعیویت به همراه کمترین مسافت رویت باشد. مسافت مطلوب روطور پیوسته قابل ربه
  است. ارائه شده 3شماره و براي مسیرهاي شیبدار در جدول  2شماره براي مسیرهاي بدون شیب در جدول 

  
  

  یت براي مسیرهاي بدون شیبو): کمترین فاصله ر2جدول شماره (
  

  درصدي  85سرعت 
  (کیلومتر در ساعت)

یت وحداقل فاصله ر
  (متر)

آل فاصله ایده
  (متر)

30  53  81  
40  65  100  
50  82  124  
55  100  146  
65  119  174  
70  140  201  
80  165  232  
90  190  265  
100  218  299  
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  یت در رابطه با شیب مسیرو): تنظیم مسافت ر3جدول شماره (
  

  درصدي 85سرعت 
  (کیلومتر در ساعت)

  یت براي وافزایش مسافت ر
  (متر) شیب منفی

  یت براي وکاهش مسافت ر
  (متر) شیب مثبت

10%  5%  10%  5%  
30  5/4  5/1  3  5/1  
40  6  3  5/4  3  
50  9  5/4  6  3  
55  5/13  6  5/7  5/4  
65  5/19  9  5/10  6  
70  27  12  15  9  
80  36  15  5/19  5/10  
90  45  18  24  5/13  
100  57  21  5/28  5/16  

  
درجـه در هـر    5درجـه (  10در مخـروط   یـد جـانبی  دهد که معموالً بهترین دمطالعات عوامل انسانی نشان می: مخروط دید) ج

درجـه دیـد راننـده     40درجه قابلیت دید هنوز بسیار خـوب بـوده و در مخـروط     20باشد. در مخروط طرف محور دید چشم) می
درجه در هر طرف محوري که از وسـط   20درجه هر خط عبوري ( 40ها در مخروط مناسب است. بنابراین باید یک عدد از فانوس

  شود.مخروط دید بر روي خط ایست و در وسط خط عبوري واقع می أگذرد) قرار گیرد. مبدعبوري می خط
  

  
  ): مخروط دید براي یک رویکرد تک خطه4شکل شماره (

هـاي  م گردنـد. در تنظـیم  راهنمایی باید بطور عمودي یا افقی تنظیهاي چراغفانوس: راهنماییترتیب قرار گفتن عدسی چراغد) 
شـماره   گیرد. در شـکل هاي زرد و قرمز قرار میالیه سمت چپ عدسیهاي افقی در منتهیقرمز در باال و در ترتیبعمودي عدسی 

  هاي افقی و عمودي آمده است.ها در تنظیمترتیب قرارگیري فانوس 5
  ها قرار گیرد.هاي قرمز و سایر عدسیزرد باید بین عدسی عدسی -
  دار مربوط به آن قرار گیرد.ز فلشزرد رنگ باید دقیقاً باالي عدسی سبدار هاي عمودي، عدسی فلشدر ترتیب -
 دار مربوط به آن قرار گیرد.دار زرد رنگ باید دقیقاً سمت چپ عدسی فلشهاي افقی، عدسی فلشدر ترتیب -
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  هاي عمودي و افقیها در تنظیم): قرار گرفتن فانوس5شکل شماره (
  

کننـده  ي وسـیله روشـن  راهنمایی و رانندگی بایـد بطـور مسـتقل دارا   هاي چراغفانوس: راهنماییچراغ) پوشش و قابلیت دید ـه
شـوند بـه   هاي صادره براي رانندگانی که به چراغ نزدیک مـی ثیر فرمانباید طوري تنظیم و نصب شود که تا راهنماییباشند. چراغ

در مـورد   نمـود. اده هـاي فلـزي اسـتف   هـا بایـد از نقـاب   ن نـور چـراغ  تر بـود حداکثر برسد. براي جلوگیري از تابش آفتاب و واضح
متـر تجـاوز    3/0اي نبایـد از  د، طول نقاب لولهنشوها نصب میراه راهنمایی معلق که به وسیله کابل و مانند آن در چهارهايچراغ
حـراف  ایی مجـزا داشـته باشـد و بـا درجـه ان     راهنم ر خیابان تقریباً باید یک چراغههاي غیرمعمولی و پیچیده که . در تقاطعنماید

ه باعـث سـردرگمی و اشـتباه    کـ باید طوري نصب و پوشش و نقاب داده شود هاي راهنمایی چراغخیلی کم از یکدیگر قرار گیرند، 
  د.نرانندگان نشو

  :راهنمایی و رانندگی مورد لزوم هايتعداد چراغو) 
ابل رویـت باشـد، حـداقل    قبل از خط ایست ق 3 و 2شده در جداول یادکم از فواصل ي مستقیم که دستبراي رفت و آمدها -

 راهنمایی الزم است.دو چراغ
ور مقـد  3 و 2شده در جداول راهنمایی براي رانندگان از فواصل یادکه بدلیل عوامل فیزیکی امکان رویت دو چراغدر صورتی -

   )گردیـده میـل  ی اصـلی تک یراهنمـا زن متصل بـه چـراغ  چراغ چشمکنباشد، باید رانندگان را با نصب تابلو مناسب (که احتماالً با 
 . نمودآگاه 
ذرگاهی راهنمـایی بـراي کنتـرل عبـور و مـرور گـ      نصب یـک چـراغ   ،راهنماي ویژه کنترل ترافیک مستقیمعالوه بر دو چراغ -

  ها، مجاز است.گردش مخصوص
 ومتـر   36اي کمتـر از  ، بایـد در فاصـله  نمایـد ا ایجاب راهنمایی در سمت مقابل رچنانچه مطالعات ترافیکی لزوم نصب چراغ -

ر شد، هـر دو بایـد د  بر روي پایه با بند الفراهنمایی راهنمایی نصب شود. چنانچه هر دو چراغچراغ ،خط ایستاز متر  12بیشتر از 
 کار گذاشته شود. ،میانهنوار یکی سمت راست و دیگري سمت چپ و یا روي  ،سمت مقابل تقاطع

ی باشد. رانندگانها میها قابلیت رویت آنهاي مرتبط با نصب فانوسترین جنبهیکی از مهما: همحل قرارگیري فانوسو تعداد ز) 
ر مـورد حـق   دشوند باید نمایش واضح و غیر قابـل اشـتباهی   راهنمایی، نزدیک میکه به یک تقاطع یا محل مجهز به فانوس چراغ

 کـه تـابع   نمـود هـا اشـاره   توان به زوایاي عمـودي و جـانبی دیـد آن   ها میصر اصلی رویت فانوستقدم خود دریافت نمایند. از عنا
ها باید شـکل هندسـی   باشند. در هنگام طراحی محل نصب فانوسها میموقعیت چشم راننده، طراحی خودرو و نحوه نصب فانوس

  افقی) و موانع موجود را در نظر داشت. هاي عمودي وتقاطع (شامل قوس
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  یر باشد:زپیاده باید به قرار ها براي هر رویکرد تقاطع و یا محل عبور عابرینیت، محل نصب و تعداد فانوسوقابلیت ر
تـرین مسـافت   ها از نقطه کمبراي ترافیک عبوري مستقیم، باید حداقل دو فانوس وجود داشته باشد که دست کم یکی از آن -

ت می مـوارد رعایـ  باید در تمـا  ،باشند. این فاصله مسافتیت وررسد بطور پیوسته قابل مییت تا زمانی که راننده به خط ایست ور
شـکل   T هـاي عشود مگر اینکه یک مانع فیزیکی و یا یک تقاطع مجهز به فانوس در طول این فاصله قرار داشـته باشـد. در تقـاط   

ـ باید تحت کنتـرل فـانوس    ،براي رویکردي که حرکت مستقیم ندارد مانورهاي گردش به چپ در صورت وجود ،دارچراغ ر طبـق  ب
  این بند قرار گیرد. الزامات

اننـدگان  باید از تابلوهـاي مناسـب جهـت هشـدار بـه ر      ،ها نیستفانوسیت وردر مواردي که امکان رعایت کمترین مسافت  -
ل طـوري کنتـر   ،هاي تقـاطع توان هماهنگ با چراغهت تاکید بیشتر همراه با چنین تابلوهایی میترافیک رویکرد استفاده نمود. ج

اي کـه بـا سـرعت قـانونی     نقلیـه  کـه وسـایل   نمایندعمل  زنفقط زمانی به صورت چشمکها این چراغنمود که ترافیک را اعمال 
 د.جه شوند و سایر مواقع فانوس خاموش باشپس از عبور از مقابل آن با نمایش قرمز در تقاطع موا ،کنندحرکت می

  :هاکنترل رویت فانوسح) 
ر ه باشـد. بطـو  یک فانوس باید طوري نصب گردد که نمایش آن حداکثر تاثیر را بر روي ترافیک رویکرد مربوط به خود داشت -

اي قطـع کنـد   قطهنمسیر را در  ،گذردترین لنز چراغ میکلی یک فانوس باید طوري قرارگیرد که ادامه محور نوري آن که از پایین
  فانوس باشد.یت ورکه حداقل فاصله آن تا محل استقرار فانوس برابر با حداقل فاصله 

اي کوچـک  ها در جهـات مختلـف بـا یکـدیگر زاویـه     نمایش فانوس ،عاديها به دلیل وجود مسیرهاي غیردر بعضی از تقاطع -
و رفـع   چه بهتر هر مراه دارد. براي هدایته مربوط به خود اشتباه نمایند را به که رانندگان در تشخیص فانوسساخته و امکان آن

یـاز بـا   ندهـی و در صـورت   جهـت  فانوس کامالً بطرف رویکرد مربوط بـه خـود   باید هر ،سردرگمی در مسیرهاي ورودي به تقاطع
اي کـه بـه تقـاطع نزدیـک     ترتیب راننده از نمایش آن به سایر رویکردها جلوگیري گردد. بدین مخصوص،استفاده از نوعی پوشش 

 نماید را دارد.ی که حرکات او را کنترل مییهافقط توانایی رویت نمایش فانوس یا فانوس ،شودمی
هـاي بـا   اي و فانوسهاي کرکرهها، پوششها شامل نقابنمایش چراغیت ورابزارهاي موجود جهت محدود نمودن یا کنترل   -

 دت آن هـدایت ها و یا وسـایلی کـه نـور را بـدون کاسـتن از شـ      باشند. قابل ذکر است که استفاده از نقابقابلیت تنظیم رویت می
  کاهند اولیت دارد.هاي آن از شدت نور میاي که پرهنماید. در مقایسه با استفاده از پوشش کرکرهمی
 گردد. بنديتواند در دو دسته، کنترل عرضی و کنترل طولی طبقهفانوس مییت ورکنترل  -

  شد:باگردند شامل موارد ذیل میها بطور عرضی کنترل فانوسیت ورمواردي که باید در آن : 1 -ح 
 هاي موازي در کنار همخیابان -
 تقاطع دو مسیر با زاویه کم -

  ارتند از:ها بطور طولی (در امتداد مسیر رویکرد) باید کنترل گردد عبفانوسیت ورمواردي که در آن : 2 -ح 
 هاي متوالی با فواصل کمتقاطع -
 هاي غیر هم محورتقاطع -
 هایی با جزایر میانی پهنتقاطع -

  :پوشش نقابیط) 
وي اب کامل بر رهاي نیم نقاب یا نقبتوانند نمایش چراغ خود را تشخیص دهند، بهتر است پوششبهتر براي اینکه رانندگان  -

  د.به لنز و انعکاس آن به طرف رانندگان جلوگیري نماین ،خارجیمحیط همه لنزها نصب گردند تا از ورود نورهاي 
ین پیشنهاد بنابرا ،گذاري پرندگان در داخل نقاب وجود داردخاك و النه هاي نقاب کامل امکان جمع شدن برف ودر پوشش -
  اده شود.د کاهشهاي نیم نقاب استفاده شود و یا با ایجاد یک شکاف در پایین نقاب کامل مشکل فوق شود که یا از پوششمی
ش متـداخل  نقلیه یک رویکرد با نمـای ، وساي هاي غیر عمود یا در مواردي که به دلیل شکل هندسی خاص تقاطعدر تقاطع -

 اي استفاده گردد.هاي زاویهشوند، بهتر است از نقابهاي مربوط به دو رویکرد مواجه میفانوس
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  :زنراهنمایی چشمک چراغ -1-5-2
هـاي خطرآفـرین، افـزایش توجـه     راننـدگان از موقعیـت   نمـودن زن به منظـور آگـاه   چشمک چراغ و کاربرد: تعریف -1-5-2-1

یـن نکتـه   باید همـواره ا  شود. در بکارگیري این چراغهاي کم رفت و آمد استفاده میرانندگان به عالئم ترافیکی و یا کنترل تقاطع
راغ را چـ یی کارا نتیجه درکاسته و ثیر آن در جلب توجه رانندگان از تا ،نوع چراغرویه از این نظر قرار داده شود که استفاده بی مد

یمنـی و یـا   ابه منظور افـزایش  اي کنترل ترافیک و رعایت حق تقدم و زن، برراهنمایی چشمک هايچراغبه طور کلی  .کندکم می
  گیرند. چراغ خطر مورد استفاده قرار میبه عنوان 

ذیرد، پـ بندي شده صـورت  هاي راهنمایی زمانزن باید همانند چراغهاي راهنمایی چشمکنصب چراغضوابط نصب:  -1-5-2-2
  گردد.به استثناء مواردي که در ادامه عنوان می

   .چراغ زرد براي مسیر اصلی تقاطع و قرمز براي سایر مسیرهاي ورودي به تقاطع -
 ها توقف نمایند. نقلیه در حال تردد در آنالزم باشد، وسایلکه صورتی چراغ قرمز براي مسیرهاي ورودي به تقاطع در -
 ب گردد. نقلیه در حال حرکت در مسیر ورودي به تقاطع نص روي وسایلزن، نباید روبهراهنمایی چشمکعالمت زرد چراغ -
، قرمـز  هامسـیر نمـایی بـراي آن   راه کـار رود کـه عالمـت چـراغ    تواند در مسیرهاي ورودي بـه تقـاطع بـه   تابلوي ایست می -

 باشد.  میزن چشمک
یجـاد  زن تکمیلی عالئم ترافیکی، ممکن است در یک یا چنـد مسـیر ورودي بـه تقـاطع بـراي ا     راهنمایی چشمک هايچراغ -

 کار رود. قابلیت دید کافی براي کاربران آن مسیر به
هـاي  اده از چـراغ ترافیکـی اسـتف  هـاي  هـایی بکـار رود، کـه شـاخص    زن ممکن است در تقـاطع هاي راهنمایی چشمکچراغ -

 توجیه نماید. را زنهاي چشمکبندي شده را مجاز ندانند، اما تعداد تصادفات ضرورت استفاده از چراغزمان
قـاطع نصـب   تنقلیه در حال حرکت در مسیر ورودي به  روي وسایلهاي خطر در صورت استفاده در تقاطع، نباید روبهچراغ  -
 د.نگرد
 . هاي خطر باید تا حدود زیادي با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی سطح راه صورت پذیردراغمکان استفاده از چ -
ترافیکـی   اده از عالئمکه مانعی در مجاورت سطح راه قرار داشته باشد، عالوه بر استفاده از چراغ خطر، باید با استفصورتی در -

 آن مانع براي رانندگان قابل شناسایی شود.  
 ل نمایند.در طول ساعاتی که بر اساس شرایط و قوانین استفاده از این عالمت مجاز شده است، عمهاي خطر تنها چراغ -
 کشی مربوط بـه تنها براي تکمیل عالمت یا خط نقلیه وتواند براي تاکید بر وجود خطر براي وسایلزن زرد میچراغ چشمک -

  ر دمحـدودیت سـرعت   "بـه اسـتثناء عالمـت    ( نصـب گـردد  ر نباید در حاشـیه عالمـت   هاي خطرناك بکار رود. چراغ خطموقعیت
 .)"اطراف مدرسه

  مشخصات فنی: -1-5-2-3
یان یا همزمـان  ها ممکن است به صورت یک در مهاي خطر داراي بیش از یک عدسی باشند، این عدسیکه چراغصورتی در -

 چشمک بزنند.  
قل چشمک بزننـد و مـدت روشـن بـودن چـراغ بایـد حـدا       بار در دقیقه  60و حداکثر  50زن باید حداقل هاي چشمکچراغ -
زدن زن بیش از یک خانه داشـته باشـد، بهتـر اسـت چشـمک     سوم و حداکثر دوسوم دوره هر چشمک باشد. اگر چراغ چشمکیک
 ها متناوب انجام شود نه همزمان.  آن
 300زن بایـد بـیش از   چشـمک زن به منظور تکمیل عالمت خطـر، حاشـیه بدنـه چـراغ     صورت استفاده از چراغ چشمک در -

 متر از قسمت خارجی لبه عالمت فاصله داشته باشد. میلی
 متر باشد.میلی 300تا  200ها باید قطر هر عدسی این چراغ -
ـ   400شوند از فاصـله  هر عدسی روشن باید در شرایط جوي عادي براي رانندگانی که با آن مواجه می - ل مشـاهده  متـري قاب

 باشد.
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رنـگ  هـاي سـه  هاي متناظر در چـراغ هاي عدسیزن باید منطبق با رنگهاي چشمکهاي چراغرمز عدسیهاي زرد و قرنگ -
 کنترل ترافیک باشد.

سـتگاه  شود، باید در شـب بـا اسـتفاده از د   زن در شب باعث آزار چشم رانندگان میاگر درخشش زیاد عدسی چراغ چشمک -
 ها کاهش داده شود.روشنایی عدسی ،کننده نور خودکارمخصوص کم

 زن کنترل تقاطع شامل یک یا چند خانـه از یـک فـانوس معمـولی    یک فانوس چشمک: زن کنترل تقاطعهاي چشمکچراغ 
ر ها و بـه منظـو  ها فقط در تقاطعباشد. این فانوسزن میهاي زرد یا قرمز با عملکرد چشمککنترل ترافیک است که داراي عدسی

  شوند.چند مسیر ورودي متداخل استفاده میکنترل دو یا 
 فیک ندارند هاي کنترل تراباشند که نیاز به نصب چراغهایی میزن کنترل تقاطع براي استفاده در تقاطعچشمکهاي فانوس

زن شـمک چها به نمایش زرد هاي این چراغدهد. نحوه عملکرد و نمایشولی آمار تصادفات وجود خطر خاصی را نشان می
  شود.زن براي رویکردهاي فرعی محدود میرویکرد اصلی و نمایش قرمز چشمکدر 

 د، نـ صـب گرد که بـه صـورت معلـق ن   شود. در صورتیمعموالً در مرکز تقاطع و به صورت معلق نصب میها فانوس این چراغ
، انتهـاي زیـرین   دنـ صـب گرد چنانچه بر روي پایه ن و متر باشد 6متر و حداکثر  5از سطح راه باید حداقل  هافاصله زیر آن

 راه قرار گیرد.متر باالي سطح  5/4متر و حداکثر  5/2باید حداقل  هاآن
 زن مکمـل تـابلو محـدودیت سـرعت شـامل یـک یـا دو        چراغ چشمک: زن مکمل تابلو محدودیت سرعتهاي چشمکچراغ

عمـودي   هـاي مـذکور در امتـداد یـک خـط     چـراغ شود، ترجیحاً بایـد  باشد. در مواقعی که از دو چراغ استفاده میعدسی زرد می
  ها در یک راستاي افقی نیز وجود دارد.گیرند ولی امکان قرارگیري آنرارق

 شـامل یـک یـا دو خانـه از فـانوس      ،زن مکمل تابلوي ایستیک فانوس چشمک: زن مکمل تابلوي ایستهاي چشمکچراغ 
د نه باشـد بایـ  باشد. اگر این فانوس داراي دو خازن میقرمز چشمکمعمولی کنترل ترافیک است که هر خانه از آن داراي نمایش 

  ان) چشمک بزنند.هاي این دو خانه به صورت متناوب (نه همزمعدسی
را  شـود می نتامی یديها با استفاده از سلول خورشآن یفکه توان مصر ییراهنما يهاچراغ: سوالر زنچشمکچراغ  -1-5-2-4

رات شـارژ و  و مـدا  یديسـلول خورشـ   ،باتري پارچه مرکب از فانوس،یکبه صورت  یدبا . این چراغنامندزن سوالر میچراغ چشمک
هـاي خـارجی   توانایی فعالیت در محیط دارايها باشد. این فانوس مورد استفاده در شهر يهادکل يقابل نصب بر رو و زنچشمک

 شـیدي و بدنـه  ه صورت مداوم و پیوسـته را دارا باشـند. سـلول خور   هاي شهري براي مدت زمان طوالنی و بدر تقاطعات و بزرگراه
ر و دوده ا، گرد و غبانور خورشید، باد، بارندگی، گرما، سرم اشعه ماوراء بنفشفانوس باید در مقابل عوامل فرسایش محیط از قبیل 

غذیـه  تباتري بـراي   انرژي ذخیره شده در ها در طول روز از انرژي نور خورشید و در شب یا هواي ابري از. این فانوسباشندمقاوم 
  .نماینداستفاده می

  

  
  زن سوالرچشمک راهنمایی): چراغ6شماره (شکل 
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  :پیادهراهنمایی عابر چراغ -1-5-3
نقلیـه مـورد   هاي کنترل ترافیـک وسـایل  پیاده چراغی است که همراه و هماهنگ با چراغراغ عابرچ تعریف و کاربرد: -1-5-3-1

پیـاده  رراهنمـایی عـاب  چراغ نماید.عابرین پیاده را در عبور ایمن از عرض خیابان هدایت می ،هاي آنگیرد و نمایشقرار می استفاده
بـه   شخص در حال راه رفـتن "شود. عالئم این چراغ شامل نمادهاي مستطیلی پیاده، استفاده میمنحصراً براي کنترل تردد عابران

اسـتفاده از  . باشـد مـی  ،)ممنوع عبور یا نماد توقف( "قرمز رنگ به شخص ایستاده"عبور مجاز) و (نماد حرکت مجاز یا  "رنگ سبز
  باشد:رنگ کنترل ترافیک در موارد زیر ضروري میهاي سهم با فانوساهاي عابر پیاده توفانوس

ب چـراغ  در محـل حکـم بـه نصـ     ،که شرایط مربوط به یکی از ضوابط حجم حداقل عابرپیاده و یا گذرگاه مدارسدر صورتی -
  کرده باشد.

  رنگ کنترل ترافیک در نزدیکی مدارس قرار داشته باشد.هاي سهکه تقاطع مجهز به چراغصورتی در -
اً در ه باشد، خصوصاي در نظر گرفته شدپیاده در یک یا چند مسیر تقاطع، فاز یا فازهاي ویژهکه براي تردد عابرانصورتی در -

 پیاده مشـکل ایجـاد  نقلیه تداخلی نداشته باشد و فقط در حرکت عابریننقلیه با سایر حرکات وسایلوسایلمواقعی که یک حرکت 
 .شکل) Tهاي کند (مانند تقاطعمی

  
  پیادهراهنمایی عابر): چراغ7شکل شماره (

 
 پیاده استفاده شود:گردد از چراغ عابردر موارد زیر توصیه می  
  پیاده و تخلیه تقاطع کافی نیست.نقلیه براي عبور ایمن عابرانفازهاي وسایلهایی که زمان در تقاطع -
  هایی که فازبندي پیچیده و چند فازه دارند.در تقاطع -
اي باشد که عـابرین  که یک مسیر توسط جزیره میانی به دو یا چند قسمت تقسیم شده و فازبندي تقاطع به گونهصورتی در -

  مختلف مسیر را در فازهاي مختلف طی کنند.هاي پیاده مجبور باشند قسمت
    ضوابط نصب:   -1-5-3-2
 ند.  هاي نمادین باشاي مستطیلی شکل بوده و شامل پیامپیاده باید داراي زمینهراهنمایی عابرهاي چراغ فانوس -
سـت از سیسـتم   معهذا ممکن ا گی شامل دو چراغ قرمز و سبز باشد.پیاده در سیستم دو رنعابرین یراهنمای بهتر است چراغ -
 دو چراغ نبایستی تواماً با هم روشن شوند. ر این حالتد رنگی شامل قرمز، زرد، سبز نیز استفاده گردد، لیکنسه
راغ قرمـز  ها بایستی به صورت عمودي و به ترتیب از باال به پائین قرمز، زرد و سبز قرار گرفته باشند. بهتر است روي چچراغ -

 شود.عابر ایستاده و بر روي چراغ سبز شکل یک یا چند عابر در حال حرکت نشان داده شکل یک یا چند 
هایی کـه بـراي   اغپیاده بایستی طوري تنظیم و ترتیب داده شود که موجب اشتباه رانندگان با چرراهنمایی براي عابرینچراغ -

 اند، نشود.نقلیه نصب گردیدهعبور و مرور وسایل
هـاي گـذرگاهی   مکـان  شـدنی در یـا لمـس   همـراه تجهیـزات صـوتی   ممکن است بـه   ،پیادهویژه عابرینی راهنمایهاي چراغ -

  پیاده نصب شوند تا تسهیالت عبوري را براي نابینایان فراهم نمایند.عابرین
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ر د) یـا  کت مجـاز (نماد حر "فرد در حال راه رفتن"راهنمایی (نماد توقف) باید باالي عالمت در چراغ "فرد ایستاده"عالمت  -
  ترکیب با آن نصب گردد. 

رو نصـب  طح پیادهسمتر باالي  3متر و حداکثر  1/2پیاده باید حداقل با ارتفاع راهنمایی عابرهاي چراغقسمت فوقانی فانوس -
 کشی فراهم آورند.پیاده در آغاز خطو تنظیم گردند، تا حداکثر قابلیت دید را براي عابران

 راهنمایی بیش ازهاي چراغها از فانوسنپیاده نقاطی وجود داشته باشد، که فاصله آعابر هايکشیکه بر روي خطصورتی در -
  متر نصب گردند. میلی 225ارتفاع  در ها باید حداقلمتر باشد، فانوس 30
در سـمت   هـاي تـک خانـه   خانه عمودي نماد عبور ممنوع باید بالفاصله باالي نماد عبور مجاز و در فانوس هاي دودر فانوس -

 چپ آن قرار گیرد.
 العـه  اهنمـایی ترافیکـی بایـد بـر اسـاس مط     ر هاي مجهـز بـه چـراغ   پیاده، در مکانهاي راهنمایی مخصوص عابرنصب چراغ

  کارشناسی و در نظر گرفتن موارد زیر صورت پذیرد: 
  پیاده مخصوص عابراهنمایی ر چراغبراي استفاده از تقاضاي موجود  
  پیاده عابراهنمایی ر چراغتقاضا براي نصب  
 پیاده نیاز به عبور از عرض معبر را دارند.  هایی که عابرانحجم جریان ترافیک در طول زمان  
   ترافیک  اهنمایی ر چراغپیچیدگی فازبندي  
 تقاطع  پیچیدگی طرح هندسی  

  مشخصات فنی: -1-5-3-3
  راهنمایی باید به رنگ سبز باشد. (نماد حرکت مجاز) در چراغ "شخص در حال راه رفتن"عالمت  -
  راهنمایی باید به رنگ قرمز باشد. (نماد توقف) در چراغ "شخص ایستاده"عالمت  -
 "خص ایسـتاده شـ "متر ارتفاع داشته باشد و منبع نور عالمت میلی 150پیاده باید حداقل راهنمایی عابرعالمت فانوس چراغ -

زنـد. مـدت زمـان    بمرتبه در دقیقه، چشـمک   60مرتبه و حداکثر  50با تواتر حداقل  راهنمایی باید بطور مداوم(نماد توقف) چراغ
  روشن بودن هر چشمک نباید کمتر از نیم و بیشتر از دو سوم مجموع دوره روشن و خاموش بودن آن باشد.  

متـر   3اي به فاصـله  نقطه کشی عابر پیاده تاها از نقطه شروع خطپیاده باید در تمام قسمتیی عابرراهنماعالئم فانوس چراغ -
  پیاده در طول روز و شب قابل تشخیص باشد. کشی براي عابراناز پایان خط

ت (نمـاد حرکـ   "شـخص در حـال راه رفـتن   "گردد، عالمـت  پیاده استفاده میراهنمایی مخصوص عابرهايهنگامی که چراغ -
 درآید.  باشد تا از جدول یا شانه راه شروع به حرکت نماید، به نمایشپیاده مجاز میمجاز) باید تنها زمانی که عابر

 آغـاز اهنمـایی  ر چـراغ (نماد حرکت مجـاز)   "شخص در حال راه رفتن"پیاده باید بالفاصله به دنبال عالمت زمان تخلیه عابر -
نـگ قرمـز   (نمـاد توقـف) بـه ر    "شخص ایستاده"زن که به صورت عالمت چشمکاهنمایی ر چراغگردد. این زمان با تغییر عالمت 

 .  گردد، آغاز میشودنمایش داده می
 راهنمایی بایـد در طـول  چراغ "شخص ایستاده"پیاده داراي ثانیه شمار باشند، عالمت راهنمایی عابرهايصورتی که چراغ در -

   .ود)شیه نمایش داده نقلزمان زرد و زمان تخلیه قرمز به نمایش درآید (پیش از آنکه چراغ سبز عبور و مرور وسایل
یـک  کنتـرل تراف  ها به استثناء زمـانی کـه چـراغ راهنمـایی    پیاده، عالئم این چراغراهنمایی عابرهاي مجهز به چراغدر تقاطع -

ن پیاده نباید روشراهنمایی عابرهاي چراغ. در چنین شرایطی عدسیباید به نمایش درآید ،زن باشدوسایل نقلیه به صورت چشمک
 شود.
 ل مسـیر عبـور  وز و در تمـامی طـو  ر پیاده باید توجه عابرین را به خود جلب نموده و در طول شـبانه هاي فانوس عابرنمایش -

 یت باشند.وکامالً قابل ر
در پوشـانده  کـ مگر قسمتی از آن که براي مشخص نمودن نماد با مـاده   ،عدسی مربوط به عبور مجاز باید به رنگ سبز باشد -

 شده است.
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ده ه کدر پوشـان مگر قسمتی از آن که براي مشخص نمودن نماد با ماد ،ط به عبور ممنوع باید به رنگ قرمز باشدعدسی مربو -
 شده است.

باشـند  آسانی توسط عابرینی که در طرف دیگر مسیر مـی هاي عبور مجاز و عبور ممنوع در یک مسیر نباید بههاي چراغپیام -
 قابل تشخیص باشد.

ا کمتر باشد نمادهاي مورد اسـتفاده  متر ی 18اده که فاصله جدول کناري مسیر تا فانوس عابر پیاده هاي عبور عابرپیدر محل -
 تر باشند.م 2/0متر بهتر است نمادها حداقل به ارتفاع  18متر باشند. براي فواصل باالي  15/0باید حداقل به ارتفاع 

هـاي  نماینـد، چـراغ  زن عمـل مـی  ها به حالت چشمکه آنهاي کنترل ترافیک یا در مواقعی کدر زمان بروز خرابی در چراغ -
 پیاده باید خاموش باشند.عابر
 مترمربع باشد.میلی 200×200 پیاده باید به شکل چهارگوش به ابعادهاي چراغ عابرعدسی -
  :ویژه دسترسی اضطراريراهنمایی  چراغ -1-5-4
بـه یـک وسـیله نقلیـه      ،عبـور  نقلیه اضطراري، حق تقـدم را بـراي   اهنمایی ویژه وسایلر هايچراغ تعریف و کاربرد: -1-5-4-1

راهنمـایی   اغها براي نصـب چـر  ممکن است در مکانی که سایر شاخص اهنماییر هايچراغ نوع از نماید. اینواگذار می امدادرسان
س یک فانو دد.مین گرات انیامدادرسد تا بدین وسیله دسترسی مستقیم از یک مرکز نگردد، استفاده شومین نمیکنترل ترافیک تا

    د:اي غیر از تقاطع نصب شده باشد، باید داراي نمایش و نحوه عملکرد زیر باشنقلیه اضطراري که در نقطهکنترل عبور وسایل
زن باشـد کـه محـل    نقلیه عادي در زمان عدم حضور خودروهاي امـدادي بایـد زرد چشـمک   نمایش فانوس مربوط به وسایل -

  کنند.هاي زرد و قرمز ثابت در محل عادي خود قرار گرفته و عمل میخانه سبز خواهد بود. خانهقرارگیري آن بجاي 
ـ    زن به قرمز بهاي خیابان اصلی از زرد چشمکهمیشه براي تغییر نمایش چراغ - ی اید از نمایش زرد ثابـت اسـتفاده نمـود. ول

  باشد.از نمینقلیه اضطراري مورد نیچنین نمایشی براي فانوس مسیر خروجی وسایل
، محـل  دهشـ نمایش قرمز ثابت بهتر اسـت بـر مبنـاي مطالعـات انجـام       با استفاده ازنقلیه عادي جهت توقف ترافیک وسایل -

یا تخلیه وسـیله   برابر طول زمان عبور 5/1نباید بیش از زمان توقف  . همچنین توجه شود کهتعیین شود مناسبی براي این منظور
  نقلیه اضطراري باشد.

ل ایسـتگاه  معموالً یا از طریق یک پایگاه محلـی از قبیـ   ،هاها و یا نواحی غیر از تقاطعهاي اضطراري در تقاطعفانوس کنترل -
گردد و یا توسط خودروهاي اضـطراري کـه مجهـز بـه دسـتگاه کنتـرل از راه دور       نشانی و یا پلیس به صورت دستی اجرا میآتش
 ییر داد.  ها را تغتوان عملکرد فانوسمی ،باشندمی
هـاي ترافیکـی و ایمنـی مجـاز     اهنمایی کنترل ترافیک بر اسـاس شـاخص  ر که نصب چراغ در صورتیضوابط نصب:  -1-5-4-2

مـن  نظـور ورود ای نقلیه نزدیک شونده در معبر اصلی بـه م  نباشد و سر فاصله زمانی کافی یا فاصله دید توقف مناسب براي وسایل
  د. اضطراري باید مورد توجه قرار گیر دسترسیویژه اهنمایی ر چراغنقلیه اورژانس وجود نداشته باشد، نصب وسایل

 اضطراري قرارگیرد.  سترسیدویژه اهنمایی ر چراغهمواره یک تابلوي متمم باید جلوتر از  -
 ی نصب گردد. راهنمایی در خیابان اصل، باید مجاور یک فانوس چراغ اضطراري دسترسیویژه اهنمایی ر چراغتابلوي متمم  -
 ا نیمـه یـ زن بوده و یـا بـه صـورت هوشـمند     ها، یا باید به صورت چشمکاضطراري در تقاطع دسترسیاهنمایی ویژه ر چراغ -

 هوشمند عمل نمایند.
 ها بایـد در  اضطراري، این چراغ دسترسیاهنمایی ویژه ر زن خطر به همراه چراغراهنمایی چشمکدرصورت استفاده از چراغ

  نصب شوند:   موارد زیر
  طول زمان زرد در خیابان اصلی در قبل و  
 ان قرمز در خیابان اصلی در طول زم  

 اسـتفاده  مـورد  اضـطراري  نقلیهوسایل ویژه راهنمایی هايچراغ هايعدسی ايبر باید زیر هاياندازه مشخصات فنی: -1-5-4-3
  :گیرد قرار
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 راهنمایی  غ هاي قرمز و زرد ثابت چرامتر براي عالمتمیلی 300قطر  -
 راهنماییغ چراثابت  سبززن و هاي زرد چشمکمتر براي عالمتمیلی 200قطر  -
 راهنمـایی  راغدر نظر گرفته شده، ممکن است تنها داراي یک فانوس چـ  امدادرسانقلیه ن مسیر ورودي که تنها براي وسایل -

از سایر وسـایل   ،مترمیلی 200این شرایط عالوه بر استفاده از عدسی با قطر باشد، که از یک یا چند عدسی تشکیل شده است. در 
 زن، ممکن است استفاده گردد. مناسب براي کاهش نور زرد چشمک

  :هاي باریکها و تونلراهنمایی کنترل عبور از پل چراغ -1-5-5
اهنمـایی  ر راه، چـراغ از سـطح  تونـل یـا بخشـی   نترل ترافیک در یک پل باریـک،  کراهنمایی  چراغ تعریف و کاربرد: -1-5-5-1
بور ا هنگامی که داراي عرض کافی براي عر ینقلیه در حال عبور از این تسهیالت حمل و نقل باشد که حق تقدم وسایلاي میویژه

  نماید.تعیین می ،ت مخالف وجود ندارداایمن دو وسیله نقلیه در جه
 بـراي  بایـد یـر  وارد زاه مـ بـه همـر   ،بنـدي شـده  پـیش زمـان   هـاي صب چـراغ شرایط عنوان شده در نضوابط نصب:  -1-5-5-2

  :دگرد رعایت دوطرفه خطه یک نقل و حمل تسهیالت ترافیک کنترل راهنماییهايچراغ
باشد، رنـگ آن بایـد بـه صـورت قرمـز      زن میراهنمایی ویژه تسهیالت به صورت چشمککه عالمت مربوط به چراغ هنگامی -

 زن تنظیم گردد. چشمک
ه اي نصب گردد، کـ یالت باید به گونهراهنمایی تسههاي چراغراهه قرار داشته باشد، فانوسکه در کنار معبر شیبصورتی در -

 داشته باشد.  متر فاصله 8/1متر و  4/1ترین فانوس، بین ارتفاع سطح آسفالت در مرکز سطح شیب راهه تا قسمت تحتانی پایین
ها باید در سمت راست و یا مود. یکی از این فانوسباید از دو فانوس استفاده ن ،ها به پل و یا تونل باریکديدر هر یک از ورو -

تـا   متر 12ها باید از باالي نیمه چپ مسیر و دیگري در سمت چپ و یا باالي نیمه راست مسیر نصب گردند. محل استقرار فانوس
 متر بعد از خط ایست قرار داشته باشد. 37
  مشخصات فنی: -1-5-5-3
 باشد.بندي شده میزمانپیش هاي ها همانند چراغمشخصات فنی این چراغ -
  :ترافیک ویژه پل متحركکنترل راهنمایی  چراغ -1-5-6
پـیش  نمـایی  راه هاي راهنمـایی کنتـرل ترافیـک ویـژه پـل متحـرك، نـوع خاصـی از چـراغ         چراغ تعریف و کاربرد: -1-5-6-1

به جاي واگـذاري حـق تقـدم بـه      این نوع از چراغ راهنمایی و رانندگی، .دنباشهاي متحرك مینصب در پل جهت بندي شدهزمان
دهـد.  باشد، اخطـار مـی  هاي ترافیکی در حال عبور و مرور، به کاربران راه در مورد توقفی که دلیل آن مسدود بودن راه میحرکت

هاي مـورد اسـتفاده   هاي نشان دهنده خطر و یا سایر شیوهبنداناستفاده از راه هاي متحرك و یاها با باز و بسته شدن پلاین چراغ
تهـران   هاي راهنمایی در شـهر با توجه به اینکه این نوع از چراغنمایند. براي اخطار، کنترل و توقف جریان ترافیک را هماهنگ می

 دیده است.ها ارائه نگرکاربرد ندارند، در سند حاضر ضوابط نصب و مشخصات فنی آن
 چراغ راهنمایی ویژه خطوط عبور: -1-5-7
نماینـد. ایـن   مجاز یـا ممنـوع مـی    راهنمایی که استفاده از خطوط ویژه یک معبر یا بزرگراه راچراغ تعریف و کاربرد: -1-5-7-1

مجـاز بـودن و یـا    ها جهت نمـایش  وي خطوط مسیر و در وسط هر خط عبوري نصب گردیده و از آنها به حالت معلق بر رفانوس
  گردد.نقلیه در هر جهت استفاده میخطوط ترافیکی یک مسیر براي وسایل  ممنوعیت استفاده از

کـه در   )،Reversible Lane -هري شـ پذیر در معـابر  (خطوط برگشت جهت متغیر ها بیشتر جهت کنترل خطوطاز این فانوس
 از مـوارد اسـتفاده از ایـن نـوع نحـوه     دیگـر  شود. یکی ، استفاده میدهندهاي متفاوت به جهات متفاوت ترافیکی سرویس میزمان

کـه نیـازي بـه معکـوس نمـودن      توان هنگامیهاي اخذ عوارض راهی است. همچنین از کنترل استفاده از خطوط میمحل ،کنترل
  باشند:تفاده نمود که برخی از کاربردهاي آن به قرار زیر میباشد، نیز اسجهت حرکت خطوط نمی

ردد تی کـه حجـم تـ   آزاد نگاه داشتن یک خط از بزرگراه یا آزادراه به منظور تسهیل ورود به آن از مسیرهاي ورودي در ساعا -
 شود.نقلیه به بزرگراه یا آزادراه میدر مسیر اصلی مانع ورود ایمن وسایل
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  اتمام خط کاهنده نصب نمود.ل از توان یک چراغ قرمز قبها میها یا بزرگراهدر صورت تقلیل یک خط از آزادراه -
 که یک یا چند خط از یک مسیر چند خطی به عللی مثل تعمیرات الزم است مسدود گردد.در کلیه مواردي -
    ضوابط نصب:   -1-5-7-2
قل اي مـات باشـد. حـدا   هاي مستطیلی همراه با زمینهاهنمایی کنترل استفاده از خط باید به شکل فانوسر کلیه عالئم چراغ -

تا  300عرض بین  و، عالمت زرد و عالمت قرمز داراي ارتفاع "پیکان سبز رو به پایین"ارتفاع و عرض هر فانوس مربوط به عالمت 
  متر باشند.  میلی 750
یکـان سـبز   پ"راهنمایی با یک عالمـت  نماید، باید داراي فانوس چراغشود یا جهت آن تغییر میهر خط عبوري که بسته می -

 باشد.  "ضربدر قرمز"و یک نماد  "رو به پایین
هـایی  هنیز در دور "خط عبور گردش به چپ دوطرفه یا یک طرفه"نماید و به صورت هر خط عبوري که جهت آن تغییر می -

ن گـردش بـه   پیکا"یا  "ش به چپ دوطرفهپیکان گرد"هایی داشته باشد که نماد گیرد، باید فانوسمشخص مورد استفاده قرار می
 را نمایش دهد.  "چپ یک طرفه

باشـد،   نمایـد، قرارگرفتـه  تغییر مـی  نماید) که در مجاورت یک خط عبور که جهت آنهر خط عبوري (جهت آن تغییر نمی -
راي بمت قرمز را مجاز و عالبراي جریان ترافیک در جهت  "پیکان سبز رو به پایین"راهنمایی بوده که هاي چراغباید داراي فانوس

 جریان ترافیک جهت مقابل نمایش دهد. 
 شود، قرار گیرند. راهنمایی کنترل خط باید تقریباً در باالي قسمت مرکزي خط عبوري که کنترل میهاي چراغفانوس -
بـل  اصله کافی قباید با فراهنمایی استفاده از خط راهنمایی، فانوس چراغهاي کنترل شده توسط چراغدر معابر داراي تقاطع -

 ود.رافیک نصب شراهنمایی کنترل تهايها به عنوان چراغهاي کنترل ترافیک به منظور جلوگیري از سوء تعبیر آنیا بعد از چراغ
  مشخصات فنی: -1-5-7-3
، "قرمـز "تیب هاي چراغ از چپ به راست، باید به تر، موقعیت متوالی عدسیویژه خطوط عبور راهنمایی هاي چراغدر فانوس -

 "رفـه طپیکان سفید گـردش بـه چـپ یـک     "و  "پیکان سفید گردش به چپ دوطرفه"، "پیکان سبز رو به پایین"، "سبز"، "زرد"
 باشد. 

در سـاعت)،  یل ما 40کیلومتر بر ساعت ( 70هاي کمتر از با حداقل عوامل ایجاد آشفتگی دیداري همراه با سرعت در مناطق -
مـورد   "قرمـز "و  "زرد"، "پیکان سـبز رو بـه پـایین   "متر با عالئم میلی 300با ارتفاع و عرض حداقل  ویژه خطوط عبورهاي چراغ

پیکـان  "متر بـا عالئـم   میلی 450با ارتفاع و عرض حداقل  ویژه خطوط عبورهاي هاي چراغگیرد. همچنین فانوساستفاده قرار می
 قابل بکارگیري است.   "پیکان گردش به چپ یکطرفه"و  "گردش به چپ دوطرفه

عمـودي در   متر طول داشته و یا قـوس افقـی یـا    700شود، بیش از میراهنمایی کنترل اي که باید توسط چراغاگر محدوده -
. قرار گیـرد هاي مکرر هاي میانی باید باالي هر خط کنترل شده در فاصلهباشد، در چنین شرایطی فانوس وجود داشته طول مسیر

هـا بـراي   یه زمانراهنمایی در کلاي باشد که امکان دیدن حداقل عالمت فوقانی هر چراغها باید به گونهموقعیت قرارگیري فانوس
 کاربران مقدور باشد. 

اسـت  ممکـن   ، همراه با فاصـله مناسـب دیـد   ویژه خطوط عبورراهنمایی هايمتر در چراغمیلی 450هاي فانوس بزرگتر از اندازه
 مورد استفاده قرار گیرد. "قرمز"و  "زرد"، "پایینی پیکان سبز سر"براي عالئم 
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  شهري هاي راهنمایی در معابرهاي نصب و نگهداري چراغماتریس مسئولیت -1-6
مـاتریس  ان راهنمایی در معابر شهري باید مطابق با شرح وظایف منـدرج در جـدول زیـر بـا عنـو     عملیات نصب و نگهداري چراغ

مـاتریس   الزم مطـابق راهنمایی انجام شـود. قبـل از شـروع عملیـات اجرایـی بایـد اقـدامات        هاي نصب و نگهداري چراغمسئولیت
  باشد: پذیرفتهانجام  مسئولیت

  ): ماتریس مسئولیت8شماره (شکل 

 پیمانکار  ناظر  نظارت عالیه  کارفرما  فعالیت

پیمایش و برداشت اولیه، تهیه فهرسـت   -1
کار و اعالم  يتهیه برنامهمعابر داراي اولویت، 

  به کارفرما.

    
  

    

پیشنهادي و بازنگري یا  يبرنامهبررسی  -2
ــادر /    ــاور م ــه مش ــالم آن ب تصــویب آن و اع

  طرح.مدیر

        

اجرایـی شـامل فهرسـت     يبرنامـه تهیه  -3
  مقادیر و اسناد مناقصه.

        

پیمانکـار و   برگزاري مناقصـه و انتخـاب   -4
فهرسـت مقـادیر    يپیمایش تفصیلی و تهیـه 

  تفصیلی.

        

  کنترل مقادیر کار و صدور دستورکار. -5
        

انجام عملیات توسط پیمانکـار، نظـارت    -6
مستمر کمی و کیفی توسـط نـاظر و نظـارت    

  مدیریتی توسط مشاور مادر/ مدیر طرح.

        

رســیدگی فنــی کارهــاي انجــام شــده،   -7
یید هاي تاوضعیتصورتدهی و ارسال رشگزا

  شده.

        

ــرل مضــ  -8 ــی و  کنت ــیدگی فن اعف و رس
ها و ارسال به وضعیتیید صورتقراردادي و تا

  کارفرما.

        

هـاي ارسـالی بـا    وضـعیت کنترل صورت -9
  قرارداد و صدور سند پرداخت.

        

یه حسـاب کارهـاي انجـام شـده و     تسـو  -10
کــار پــس از تکمیــل تعهــدات     يخاتمــه

  قراردادي.
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  و رانندگی راهنماییهاي و نصب تاسیسات برقی چراغتهیه  مشخصات فنی    - 2فصل 

  راهنماییاندازي تاسیسات برقی چراغمراحل نصب و راه -1 -2

راهنمـایی اعـم از   هايچراغتاسیسات برقی اندازي موظف است کلیه مراحل عملیات نصب و راه راهنماییمجري طرح نصب چراغ
  ید.نماالعمل اجرا ... را طبق این دستور و تکرارگرهاها و شگرها و شمارجمله فانوسها، نصب کنترلر و نصب تجهیزات از کشیکابل

 این مراحل شامل موارد زیر است:
 مدارك تقاطع و  دریافت نقشه -
 گذاريلوله ها و مسیرهايحوضچه ها ودکل بررسی وبازدید میدانی از تقاطع  -
 اندازيراه برآورد تجهیزات و تکمیل کلیه مدارك الزم عملیات نصب و -
 بنديتهیه اجناس و شروع عملیات مطابق زمانو ییدیه اپیگیري دریافت ت -
 هااجراي عملیات نصب تجهیزات مطابق با استاندارد و دستورالعمل -
 هاي اجراییتهیه آرشیو تصاویر از فعالیت -
 بهاکنترل تعداد و مقدار تجهیزات مورد استفاده در عملیات مطابق فهرست -
 ایمنی کارگاهیرعایت مقررات  -
 مربوطهیه ییداو اخذ ت هماهنگی با ناظر جهت بازدید از کلیه عملیات اجرایی -
ت سـاع  24خصوص عملیات انجـام شـده در طـول    کلیه وقایع در ،در آغاز ساعت اداري صورت کتبی موظف است به مجري -

  .مایدبه کارفرما و مشاور اعالم نبندي) را ساعت آینده (مطابق زمان 24هاي پیمانکار در گذشته و شرح وظایف گروه
 تعمیر و نگهداري.  گروه تحویل تجهیزات منصوبه به  -
 .صورتجلسهیه ییدات و دریافتتنظیم  -
 .صورت وضعیت تنظیم و ارسال -

 مشـاهده  9توان در شـکل شـماره   دگی را میو رانن راهنماییهاي اندازي تاسیسات برقی چراغمراحل اجرایی نصب و راهدیاگرام 
  نمود.
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  راهنمایی ابینت کنترلر هوشمند چراغک -2-2

هـا  آني بنـد و فـرم  متعلقات یگرگرفتن جعبه کنترلر هوشمند و د جهت قرارکه است  يجعبه فلز یککنترلر هوشمند،  ینتکاب
 ییراهنمـا د چـراغ . کنترلر هوشـمن رود. بکار می.. و يعوامل جو تصادفات، یلاز قب ینآفر ظت در برابر انواع عوامل خطراجهت حف

  .راهنمایی را کنترل نماید هايچراغو  یزيربرنامه یرز يهااز روش یبیترک یا کدامتواند براساس هر یم
  ساعت روز/ روز هفته/ هفته سال يمبنابر  -
  یآشکارسازها به صورت تمام واکنش هاييورود يبر مبنا -
  مجاور  هايکننده کنترل يآشکارسازها هاييورود يبر مبنا -
  هوشمند  ياز رایانه کنترل مرکز يورود يبر مبنا -
   و خاموش) یدست زن،، چشمک(خودکار یسپل یدست یدفرمان کل يبر مبنا -

  

  راهنمایی اندازي تاسیسات برقی چراغمراحل اجرایی نصب و راه ):9شماره (شکل 

 هماهنگی با 
 ناظر مربوطه

 بررسی فنی

تحویل گرفتن تقاطع و نقشه آن و 
 مربوطه ساخت عمرانینقشه چون

ارائه درخواست تجهیزات مورد نیاز براساس نقشه، دریافت 
 ها و دریافت اجناس مورد نیازتاییدیه

 ها و مسیر ارتباطیبررسی فنی دکل

 آغاز عمایت نصب

 تحویل به بخش نگهداري

 اندازي، تهیه اتمام عملیات نصب، آغاز عملیات راه
 ساخت تاسیسات برقی و ارائه آننقشه چون

 ارائه گزارش روند
 پیشرفت عملیات
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  مشخصات بدنه کابینت به شرح زیر است: :بدنه کابینت -2-2-1
  تیکی اي الکترواسـتا رنـگ کـوره  باشـد. همچنـین اسـتفاده از پوشـش     از جـنس فـوالد گـالوانیزه    بایسـت  مـی  بدنه کابینـت  -

)Burning Color Powder-Electrostatic(  باشد.می الزامی یکرونم 120تا  80ضخامت رنگ با 
عبـه نفـوذ   جبـه داخـل   رطوبت  ،شستشوي معابرو یا باران  بندي باشد بطوریکه در اثر بارشبایست کامالً آبدرب جعبه می -

 ننماید.
ضـخامت ورق شاسـی کـف    متـر و  میلـی  2و درب حداقل چارچوب  متر و ضخامت ورقمیلی 5/1 حداقل ضخامت ورق بدنه -

 متر باشد.میلی 3یا  5/2حداقل 
  .نداشته باشدبایست هیچگونه پیچ یا لوالیی در خارج جعبه می ینتکاب -
ب قطعـات  باید دو ستون جهت نص ،جانبی جعبه يهفلزي آبکاري شده و در دیوار يهک صفحدر داخل جعبه یک شاسی و ی -

  بر روي آن تعبیه گردد. کاري شدههاي رزوهدر نظر گرفته شود و سوراخ
  گردد.هاي جانبی جعبه پیچ میهاي القایی بر روي ستونآلومینیومی جهت اتصال حلقه يهیک عدد صفح ،همراه جعبه -
  باشد. )Earth(اتصال به زمین  بایست داراي سیستمجعبه می -
  لرزش باشد.بایست به صورتی تقویت شود که فاقد هرگونه ارتعاش و آن می يهدرب جعبه و بدن -
ه ) تعبیـ K.D.U( بـه کنترلـر   یدسـتگاه دسترسـ  و  نقشـه  ،محلی جهت نگهداري پوشه بایستمیروي درب جعبه از داخل  -
 د.گرد
  .اي جهت کلید دستی پلیس در نظر گرفته شودمحفظه ،جعبه يهبر روي بدن -
  ها جهت نصب پیچ بر روي جعبه و سینی باید رزوه شده باشد.سوراخ يهکلی -
 .به صورتی باشد که آب بر روي آن نایستد سقف جعبه -
  :اجزا داخلی کابینت کنترلر -2-2-2
  هاي متصل به آنجعبه کنترلر هوشمند و کابل -2-2-2-1
 )SITE IDبورد شماره سریال ( -2-2-2-2
  صفحه لوپ -2-2-2-3
  فالشر هوشمند -2-2-2-4
 ACولت  220از نوع  )MASTER( رله اصلی -2-2-2-5
  ACولت  220از نوع  )Change Over( واسط رله -2-2-2-6
  AC ولت 24 از نوع کمکیرله  -2-2-2-7
  ترمینال نول -2-2-2-8
  ترمینال ارت -2-2-2-9
  ترانس -2-2-2-10
  کلیدهاي مینیاتوري -2-2-2-11
   بورد فیلتر -2-2-2-12
  )4و  3، 2، 1هاي (سیگنال گروه LCB1ترمینال خروجی مربوط به  -2-2-2-13
  )8و  7، 6، 5هاي (سیگنال گروه LCB2ترمینال خروجی مربوط به  -2-2-2-14
  )12و  11، 10، 9هاي (سیگنال گروه LCB3ترمینال خروجی مربوط به  -2-2-2-15
  )16و  15، 14، 13هاي (سیگنال گروه LCB4ترمینال خروجی مربوط به  -2-2-2-16
  POترمینال خروجی مربوط به  -2-2-2-17
  Zترمینال  -2-2-2-18
  اهمحل خروجی کابل -2-2-2-19



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  انندگیرهاي راهنمایی و چراغ

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

مشخصات فنی تهیه و نصب فصل دوم: 
  تاسیسات برقی 

  26صفحه: 

 

 
  

 و اطالعـات ورودي کـه از   هـا ریزپردازنـده اي است که با استفاده از کننده کنترل :راهنماییجعبه کنترلر هوشمند چراغ -2-2-3
  .نمایدراهنمایی یک تقاطع را کنترل میکند، به صورت تمام واکنشی، چراغتقاطع و یا از رایانه مرکزي دریافت می

بعــاد اکابینــت کنترلــر هوشــمند، یــک جعبــه فلــزي بــه   معمــولی:دســتورالعمل نصــب کابینــت کنترلــر هوشــمند  -2-2-4
هـا و همچنـین   بنـدي آن است که جهت قرارگرفتن جعبه کنترلـر هوشـمند و دیگـر متعلقـات و فـرم      مترمیلی 1360×760×450

   .گرددامل جوي و ... نصب میمحافظت در برابر انواع عوامل خطرآفرین از قبیل تصادفات، عو
  

  
  

  معمولی کابینت کنترلر هوشمند ):10شماره (شکل 
  

 معمولیکابینت کنترلر هوشمند  مراحل نصب:  
  به محل نصب  شامل مراحل درخواست و دریافت کابینت از انبار و حمل و انتقالکه  کابینت و حمل تا پاي کاردریافت

 باشد.می در تقاطع
  جهیزات پس از نصب ت نموده،ترین محل مناسب به فونداسیون کابینت در تقاطع پارك در نزدیکخودرو حامل کابینت

: تعـداد  توجـه ( کابینت بـا دقـت از خـودرو پـایین آورده شـود      مربوطه، ایمنیدهنده مطابق دستورالعمل  ایمنی هشدار
 .)باشدنیروي مورد نیاز جهت جابجایی کابینت حداقل سه نفر می

 یون از لحاظ نداشتن انحراف و خمیدگی و سالمت شیارها بررسی گردد.هاي فونداسپیچ 
 کابینـت  تحتـانی  قسـمت  هايسوراخ از راحتی به نداسیونوپیچ ف چهار که گیرد قرار طوري فونداسیون روي بر کابینت 

 عبور نماید.
  گردد.فونداسیون بسته میکابینت به  24پس از قرار دادن کابینت برروي فونداسیون توسط واشر و مهره نمره 
 بسته شود. ها کامالًتراز گردد و در نهایت مهره کابینت بررسی و کامالً ،قبل از محکم کردن مهره 
 گردد.تجهیزات داخل کابینت از لحاظ ظاهري و بدنه کابینت از لحاظ عدم ثبات بررسی می 
 شود.جعبه کنترلر داخل کابینت بر روي سینی نگهدارنده قرار داده می 
 هاي فلت مربوط به جعبه در محل مناسب نصب گردد.کابل 
 .برق اصلی کابینت به ورودي برق متصل گردد 
 کنترلر بررسی گردد. جعبه کنترلر روشن و صحت عملکرد جعبه  
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 :)معمولیآوري کابینت کنترلر هوشمند (دستورالعمل جمع -2-2-5
 .باز شود)  PS(سربندي گردیدبایست از قطع بودن برق سیستم مطمئن می ،ابتدا جهت ایمنی نفرات -
ه و هـا لیبـل خـورد   بایست تمامی کابلمی ،اگر قرار بر تعویض کنترلر باشد .هاي داخل کنترلر با دقت باز شودتمام سربندي -

هـا بـه   ها باز شود و کابـل سربندي باید تمامی ،آوري کامل تجهیزات باشدجمع هدفاما اگر  .آماده سربندي در کنترلر جدید باشد
 کش شوند.داخل حوضچه کنترلر پس

 آوري شود.(در صورت وجود) از داخل کابینت جمع  UPSسیم،جعبه هوشمند، مبدل موکسا، تجهیزات بی -
 هاي فونداسیون باز شوند.هاي روي پیچآوري کابینت مهرهسازي جهت جمعپس از آماده -
  .شودمنتقل می ،باشدنیاز به نصب کابینت می ت منتقل و به محل انبار و یا محلی که مجدداًکابینت کنترلر با دقت به وان -
  :)S BY S(کافوي کنترلر هوشمند دستورالعمل نصب  -2-2-6
نشان داده شده است. این اجزا شامل موارد بـه شـرح ذیـل     11در شکل شماره  نترلر هوشمندککافوي  اجزاي اصلی -2-2-6-1
  باشند:می
  )11در شکل  1(شماره  اصلی کلید پلیس دیجیتالنبع تغذیه و بورد م -
  )11در شکل  2(شماره  سینی نصب جعبه پاور کلید دیجیتال -
  )11در شکل  3(شماره  سینی کنترلر هوشمند -
  )11در شکل  4(شماره  مهتابی -
  )11در شکل  5(شماره  کنندهفن خنک -
  )11در شکل  6(شماره  جعبه برق کابینت -
  زنچشـمک هاي خودکار، دسـتی، خـاموش و   کلید پلیس دیجیتال تغییر وضعیت کنترلر هوشمند بین حالت نمایش صفحه -

 )11در شکل  7(شماره 
 )11در شکل  8(شماره  کشوهاي متحرك -
گیـرد  رار مـی مورد استفاده قـ  ها هنگام باز و بسته شدن درب کابینتخاموش کردن مهتابی روشن وبه منظور  :میکروسوئیچ -

 )11در شکل  9شماره (
 )11در شکل  10(شماره  میز تاشو -
 )11در شکل  11(شماره  هاکلید مینیاتوري براي قطع و وصل فن و پریزهاي آبی رنگ و مهتابی -
 )11در شکل  12(شماره  ترموسوئیچ براي تعیین دماي روشن و خاموش شدن فن -
 )11در شکل  13(شماره  رله براي قطع و وصل کردن فن -
روز مشکل در بتا در صورت  باشندبرق مستقل از کلید مینیاتوري بایست داراي این پریزها می :قرمز  ACولت 220 پریزهاي -

 )11در شکل  14(شماره  دنقابل استفاده باش ،قسمت برق کابینت
 )11در شکل  15(شماره  شوندبا کلید مینیاتوري قطع و وصل میاین پریزها  :آبی  ACولت 220 پریزهاي -
  )11در شکل  16(شماره  فیوزهاي محافظ -
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  کافو کنترلر هوشمند ):11شماره (شکل 

 :مراحل نصب -2-2-6-2
حـل نصـب در   مشامل مراحل درخواست و دریافت کابینت از انبار و حمـل و انتقـال بـه     ،کابینت و حمل تا پاي کار دریافت -

 یا محل پروژهتقاطع 
ل بایسـت از جرثقیـ  مـی  و ابعاد کافوي کنترلر هوشمند براي بارگیري، حمل و تخلیه در محل تقـاطع حتمـاً  توجه: با توجه وزن 

ی بیده و افقبایست به صورت عمودي قرار گیرد و حمل به صورت خوامی کابینت بر روي جرثقیل حتماً همچنین .استفاده گردد
 .باشدمجاز نمی

پـس از   نمـوده، پـارك   یا محـل پـروژه   اسب به فونداسیون کابینت در تقاطعترین محل منجرثقیل حامل کابینت در نزدیک -
تصـل  مکابینت توسط تسمه برزنتـی مناسـب بـه قـالب جرثقیـل       نصب تجهیزات ایمنی هشداردهنده مطابق دستورالعمل ایمنی،

 .گردد
 هاي فونداسیون از لحاظ نداشتن انحراف و خمیدگی و سالمت شیارها بررسی گردد.پیچ -
 شود.توسط جرثقیل بلند شده و فریم پایین کابینت باز میکابینت  -
حـاظ ثابـت   شود و وضعیت فـریم پـایینی از ل  محکم می و هاي فونداسیون توسط واشر و مهره نصبفریم پایینی بر روي پیچ -

 گردد.بودن و تراز بودن بررسی می
ب ونداسـیون نصـ  که بر روي ف یم پایینی کابینتکابینت توسط جرثقیل بلند شده و با هدایت نفرات بر روي فونداسیون و فر -

 د.نهاي قسمت تحتانی کابینت و فریم پایینی کابینت در یک راستا قرار گیرکه سوراخگیرد قرار می طوريه ب شده
فونداسـیون متصـل    کابینت به فریم پـایینی و  24واشر و مهره نمره  ،روي  فریم پایینی کابینت پس از قرار دادن کابینت بر -
 گردد.می
 .بسته شود ها کامالًدر نهایت مهره تراز گردد و کابینت بررسی و کامالً ها،قبل از محکم کردن کامل مهره -
 گردد.بررسی می عدم ثباتدر پایان سالمت تجهیزات داخل کابینت از لحاظ ظاهري و بدنه کابینت از لحاظ  -
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 اندازي گردد.سیستم فن و پریزها و روشنایی کابینت راه -
 شود.کنترلر داخل کابینت بر روي سینی نگهدارنده قرار داده می جعبه -
 هاي فلت مربوط به جعبه در محل مناسب نصب گردد.کابل -
 برق اصلی کابینت به ورودي برق متصل گردد. -
 جعبه کنترلر روشن و صحت عملکرد جعبه کنترلر بررسی گردد. -
  :)S BY S(کنترلر هوشمند آوري کافوي جمع دستورالعمل -2-2-7
 . گردیدبایست از قطع بودن برق سیستم مطمئن جهت ایمنی نفرات می -
و  هـا لیبـل خـورده   بایست تمامی کابـل اگر قرار بر تعویض کنترلر باشد می .هاي داخل کنترلر با دقت باز شودتمام سربندي -

هـا بـه   ها باز شود و کابـل مامی سربنديباید ت ،آوري کامل تجهیزات باشدجمعهدف اما اگر  .آماده سربندي در کنترلر جدید باشد
 کش شوند.داخل حوضچه کنترلر پس

 آوري شود.(در صورت وجود) از داخل کابینت جمع  UPSسیم،جعبه هوشمند، مبدل موکسا، تجهیزات بی -
 هاي بین بدنه کابینت و فریم پایینی کابینت باز شوند.مهره ،آوري کابینتسازي جهت جمعپس از آماده -
 ،باشـد ابینـت مـی  نیاز به نصـب ک  توسط جرثقیل و با هدایت نفرات جابجا شده و به محل انبار و یا محلی که مجدداً کابینت -

 شود.منتقل می
 

 راهنماییپذیر چراغکابینت کنترلر برنامه -2-3

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پذیر): کابینت کنترلر برنامه12شکل شماره (
  

  بایست مشخصات زیر را دارا باشند:این کنترلرها می :مشخصات کلی -2-3-1
  اکنشـی نیمـه و  )،Pre-Timeبنـدي ( ، پـیش زمـان  (Fix Time)بـه صـورت زمـان ثابـت     ریزپردازنده دستگاه با استفاده از  -

 (Semi- Actuated)  نماید.عمل 
  سیگنال گروه باشد. 5داراي و  نمودهعمل  تمام قرمز ، دستی وزنچشمک، خودکاردستگاه در چهار حالت  -
کـه قرمـز    ،باشـد عابر  سواره و همچنین سبز و قرمزقرمز  آمپري: سبز، زرد، 5خروجی فیوز شده  5هر سیگنال گروه داراي  -
 باشد. را دارا  (Clearance)پذیر تنظیمزن چشمک قابلیت ،عابر
 .دارا باشدریزي تا پنج فاز وضعیت حرکتی را قابلیت برنامه ،دستگاه در حالت زمان ثابت -
 زن عمل نماید.چشمک ،به طور مستقل بتواندو همچنین  بودهریزي برنامه داراي تواناییهر سیگنال گروه به صورت مستقل  -
 باشد.ماه را دارا 12ساعت و براي  24ر بندي دبه صورت پیش زمان دستگاه قابلیت عملکرد -
  اشد.بعملکرد به صورت شرطی را دارا و  دستگاه قابلیت عملکرد نیمه واکنشی و قابلیت اتصال به دتکتور خودرو -
 .باشدعدد در آن تعبیه شده  2 به تعداد ،پیادهورودي براي کلیدفشاري عابر -
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 اشد.ب پیاده یک کاناله و دو کاناله را نیز داراریزي به صورت کنترلر عابردستگاه قابلیت برنامه -
بندي هر فـاز توسـط   داشته و زمان را بر روي نمایشگربندي و فازبندي و ساعت دستگاه قابلیت نمایش وضعیت موجود زمان -
  باشد.ربر با دقت یک ثانیه قابل تنظیم کا

 .باشدرا دارا هاي استاندارد جهت امکان ارتباط با مرکز کنترل توسط مودم RS232کنترلر داراي پورت سریال  -
 داشته باشد:پس از ارتباط با مرکز کنترل توانایی ارسال و دریافت موارد زیر را  کنترلر 

  موجود شامل حالت خودکار، دستی، چشمک و تمام قرمز.ارسال وضعیت 
 و زمان فازهاي جاري ارسال فاز در حال اجرا 
 و دریافت ساعت و تاریخ جدید ارسال تاریخ و ساعت دستگاه 
 .دریافت وضعیت جدید جهت تغییر حالت وضعیت جاري 
 جاري. دریافت زمان فازهاي جدید جهت تغییر زمان فازهاي 
 دستگاه مجهز به پورت  USBباشد. ریزي کنترلر در سر تقاطعجهت برنامه نمایش بر روي صفحه 
  باشدگرفته شده  شدن دو دستگاه در نظر )سنکرونهمگام (قابلیت. 
  باشد جدید دریافت تاریخ و ساعتداراي قابلیت. 

  :کابینتبدنه مشخصات  -2-3-2
  شود.که به صورت کشویی بر روي آن سوار می باشدمی بدنه شامل یک شاسی و یک روکش -
تـا   80نـگ  رضـخامت  اي الکترواسـتاتیکی بـا   با استفاده از پوشش رنگ کورهباشد که میمتر میلی 5/1 بدنه دستگاه از ورق -

 .در مقابل عوامل جوي حفاظت شده استیکرون م 120
  شود.بر روي آن نصب می نمایش جهت دسترسی به صفحه ،درب تنها -
  باشد.بندي آب دستگاه کامالً بدنه -
  باشد. بزرگترمتر میلی 200*400*700بایست از اندازه ابعاد محفظه کابینت نمی -
اري دیـده  تمهیداتی بر روي کابینت جهت دسترسی آسان بر روي بوردهاي الکترونیکی در شرایط سرویس و تعمیـر و نگهـد   -

  شود.
 ردهاي برقـی در محفظـه مناسـب    نقشه جهت حفظ مدارك ومتر میلی 350*250بایست یک پاکت پالستیکی به ابعاد می -

 کابینت درنظرگرفته شود.  
 افزار مناسب جهت نصب روي دکل باشد.بایست مجهز به سختکابینت می -
 درب کشویی بر روي شاسی دستگاه بوسیله قفل چهار پر ( بایست داراي دو درب باشدکابینت میKale    ر روي بـ کـه بایـد

  .)گرددایمن می ،ها طبق نظر ناظر مربوطه مادر کلید شوداهتمامی دستگ
  مربوط به پلیس  نمایش دسترسی به صفحهدرب 
 ترسی به قطعات و بوردهاي الکترونیکیدرب دس  

  :مشخصات برق الکترونیکی -2-3-3
  ودي باشد.به صورت عمها در داخل کابینت نحوه قرار گرفتن آن بوده و پذیرتفکیکبایست به صورت قسمت الکترونیکی می -
  استفاده شود. Control Function)( ریزيبرنامه و )Timeing(جهت زماندهی ریزپردازنده  از -
لکترونیکـی  به بوردهـاي ا  بایستی مستقیماًمابقی قطعات می حافظه از سوکت مناسب استفاده شود. جهت نصب ریزپردازنده -

  لحیم شوند.
و  شـد فضـاي آزاد با  در رگوله شـده  قابلیت کارکرد با تمامی ولتاژهاي و راندمان باالمنبع تغذیه داخلی از نوع سوئیچینگ با  -

همچنـین قابلیـت    وسانتیگراد و رطوبـت بـاال باشـد     +60الی -25در شرایط محیطی  (Continuous)طراحی شده براي کار دائم 
 داشته باشد. هاي کنترل رامونیتورینگ سیگنال
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 سـاعت،  مان روز،زجهت حفظ  Litium)( لیتیوم ساله و از نوع 5با دوام  ،تري پشتیبانی ساعتبورد فرمان کنترلر همراه با با -
  داشته باشد.را روز اطالعات  30تحمل بار نگهداري  اطالعات دیجیتالی در شرایط قطع برق باشد و

  حک گردد. نام قطعات با رنگ سفید با چاپ سبز و هر دو طرف بوردها باید از نوع متالیزه و -
وسـط  ت ،کارت خروجی مربوط به هر سیگنال گروه به صورت مسـتقل بـر روي آن   5که  اصلی خروجی به صورتی باشد ردبو -

 کانکتور مخصوص سوار شود.
 از با اسـتفاده شده و از لحاظ شرایط محیطی   (Labeling)گذاريبرچسب بایست بطور مناسب) میPanel( دسترسیصفحه  -

  بندي شده باشد.روکش آب ، داراياي الستیکیصفحه
  نورانی باشد.  توسط دیود Back Light)صفحه نورانی (بایست براي راحتی دید مجهز به می )LCD(نمایشگر  -
 .گرفته شود نظر آمپر دو قلو جهت فاز و نول ورودي جهت حفاظت در 16کلید مینیاتوري  -
 ) باشد.Display) و نمایشگر (Keyboardصفحه کلید () باید شامل Panel( صفحه دسترسی -
  پنج شستی لمسی)Touch Screen( بندي روي صـفحه زن، تمام قرمز و پیش زمانجهت عملکرد اتومات، دستی، چشمک 

  :گردنددسترسی تعبیه شده که به شرح زیر تعریف می
  جهت عملکرد خودکار خودکار: لمسیشستی  
 :جهت عملکرد دستی شستی لمسی دستی  
 زنچشمکجهت عملکرد  :زنچشمکلمسی  شستی  
 :جهت عملکرد تمام قرمز شستی لمسی تمام قرمز  
 به زمان تعریف شده زمان فاز جهت تغییر بندي:پیش زمان شستی لمسی 

  سه شستی لمسی)(Touch Screen بندي فازها به صورت زیر:جهت تغییرات زمان  
  انتخاب فازشستی  
 شستی افزایش زمان  
 کاهش زمان شستی 

 :ورودي و خروجی  
 ها.خروجی سیگنال گروه 30هاي ریلی باکالیت جهت ترمینال  
 پیاده.هاي ریلی باکالیت ورودي جهت دتکتورهاي خودرو و کلیدفشاري عابرترمینال  
  رابطRS 232 و USB 

  .اتصال زمین بندي کاملسیم -
  کانکتوري باشد. بایست به شکل سوکت وهاي الکتریکی و کنترلی بوردها میارتباط -
نـوان تنهـا   ... بایستی به راحتی قابل جدا شدن توسط فقط یک پـیچ گوشـتی بع   منبع تغذیه و الکترونیکی، هايقسمتهمه  -

  ابزار باشند.
  در محل را داشته باشد. یابی و تعمیر درجا ومحفظه کنترل باید قابلیت عیب -
ناسـب  نیکـی بـراي کـارکرد م   بایست داراي فیلترهاي مناسب برقی و الکترونیکی جهـت حـذف نویزهـاي الکترو   کابینت می -

  تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی باشد.
  ) مناسب باشد.اضافه باربایست مجهز به تجهیزات حفاظتی برقی (فیوز و کابینت می -
  . باشد.... اي باال جهت جلوگیري از صدمات رعد و برق و غیره وبایست مجهز به مدار محافظ ولتاژ لحظهکابینت می -
  ی در شب باشد.یجهز به یک المپ مناسب جهت ایجاد روشنابایست مکابینت می -
 ولت باشد. 220بایست مجهز به یک پریز براي دستیابی به برق کابینت می -
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  :افزاريمشخصات نرم -2-3-4
ده شـ رنامه نوشته به صورت گرافیکی بوده و قابلیت تست بو تحت ویندوز  یدافزاري جهت پروگرام کردن کنترلر بابرنامه نرم -

 .داشته باشدقبل از نصب بر روي کنترلر را 
لـت دسـتی   ثانیـه) از حا  500تا 100که بعد از طی زمان حفاظت ( به صورتی ،زمان حفاظت کلید دستی در نظر گرفته شود -

  به حالت اتومات درآید.
بـه   زنچشـمک که بعد از طی زمان مناسب حفاظت از حالت  به صورتی ،در نظر گرفته شود زنچشمکزمان حفاظت کلید  -

   حالت اتومات درآید.
  باشد. دارا را )PLANEبازه زمانی ( هر فازبندي مختلف در افزار قابلیت ایجادنرم -
  :راهنماییهايپذیر چراغدستورالعمل نصب کابینت کنترلر برنامه -2-3-5
حـل نصـب در   شامل مراحل درخواست و دریافت کابینت از انبار و حمـل و انتقـال بـه م   دریافت کابینت و حمل تا پاي کار  -

 .یا محل پروژه تقاطع
 .کنیمبا توجه به نقشه تقاطع دکل مورد نظر را براي نصب کنترلر پیدا می -
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
پلـیس   بـه جهـت دسترسـی مناسـب     ،محل نصب دکل روي فونداسـیون  متر از 8/1در ارتفاع  معموالً قسمت پایینی کنترلر -

  گردد.نصب می
مـود روي  ال به صورت عاز این کار کابینت از با و پایین رك، به دکل پیچ شود. بعد با توجه به محل قرارگیري دو سوراخ باال -

  رك نصب شود. 
  گردد.کابینت توسط پیچ موجود در قسمت پایینی کابینت به رك متصل می -
 :راهنماییهايپذیر چراغآوري کابینت کنترلر برنامهدستورالعمل جمع -2-3-6
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

  گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
شـویی در  ابتدا با هماهنگی پلیس و رعایت نکات ایمنی بست کابینت را بـاز نمـوده و سـپس درب کابینـت را بـه صـورت ک       -

  در حالت قطع قرار داده شود. ،ی تقاطعراستاي عمود فشار داده تا درب کابینت باز شود. سپس فیوز اصل
  هاي خروجی متصل به بوردهاي خروجی باز شود. سپس تمامی اتصاالت مربوط به ترمینال -
  ها به آرامی از گلندها خارج شود.هاي خروجی از کابینت باز شود و کابلگلندهاي مربوط به کابل -
  هاي مربوط به منبع تغذیه باز شود.سپس انشعاب برق ورودي به کابینت در محل اتصال به ترمینال -
  ود.پیچ مربوط به اتصال کابینت به رك باز شده و کابینت را در راستاي عمود فشار داده تا از رك خارج ش -
  دو پیچ بسته شده روي رك باز شده و رك از دکل جدا شود. -
 ایمن شده و داخل دکل قرار گیرند. درب دکل بسته شود. ،هاي جدا شده از کابینت کنترلرتمامی کابل -
 گردد.پذیر به انبار یا به محل جدید جهت نصب مجدد منتقل میکابینت کنترلر برنامه -
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  راهنماییچراغ زنچشمککابینت کنترلر  -2-4
    :نزمشخصات فنی کنترلر چشمک -2-4-1
  اي.حفاظت شده توسط فیوز شیشهوب، ولت متنا 180-230ولتاژ ورودي و خروجی:  -
 هاي خروجی: دو کانال متقارن.تعداد کانال -
 اي.آمپر، حفاظت شده توسط فیوز شیشه 2حداقل جریان خروجی هر کانال:  -
 قابل کالیبره. چشمک در دقیقه، قابل تنظیم، 60الی  50درصد معادل  10 هرتز با بازه 5/0فرکانس چشمک:  -
  درصد. 50تا  48بین ) Duty Cycleزن (دوره چشمک -
  .DC تغذیه مدار: ترانس کاهنده با رگوالتور ولتاژ -
 با چاپ راهنما. بورد: جنس بورد از فایبرگالس پشت سبز -
  ارتباط نوري. از نوعارتباط مدار فرمان و قدرت:  -
هـاي  و تریـاك  مصـرف کننـده  عمر  جهت افزایش )Zero Crossing Switchingقطع و وصل جریان در لحظه صفر ولتاژ ( -

  شود.خروجی انجام می
   باشد.هاي رادیویی مجاور میدر گیرنده اعوجاجداراي نویزگیر در خروجی هر کانال جهت جلوگیري از  -
 گردد.باشد که تعویض قطعات به راحتی انجام میطرز قرارگیري بورد در جعبه و قطعات بر روي بورد به نحوي می -
 .قابل نصب روي دکل باشد تواند فلزي،میرعایت کلیه نکات ایمنی  جعبه دستگاه با -
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زن برقیکابینت کنترلر چشمک ):13(شکل 
  

 باشد:هاي زیر میافشان و مطابق رنگ 5/1قدرت داخل دستگاه با نمره  هايسیم  
 ورودي: قرمز فاز  
 مشترك خروجی: آبی نول ورودي و  
 هاي خروجی: زردکانال 

  باشد:خانه به صورت زیر و مشخص شده می 6و  5از طریق ترمینال نمره  چراغاتصال به  
  :خانه دوورودي  
  خانهمشترك: یکخروجی  
 خانهدوهاي خروجی: کانال 
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 :راهنماییهايچراغ زنچشمکدستورالعمل نصب کابینت کنترلر  -2-4-2
حـل نصـب در   ماز انبار و حمـل و انتقـال بـه    دریافت کابینت و حمل تا پاي کار: شامل مراحل درخواست و دریافت کابینت  -

 .باشدیا محل پروژه می تقاطع
 کنیم.با توجه به نقشه تقاطع دکل مورد نظر را براي نصب کنترلر پیدا می -
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میر محل د ایمنیدستورالعمل 
   درب کنترلر در راستاي عمود فشار داده شود تا درب باز شود. -
  دو مهره موجود در چپ و راست بورد کنترلر باز شود تا بورد از بدنه کنترلر جدا شود. -
  هاي بدنه روي دکل مشخص شود.روي دکل قرار گیرد تا محل سوراخمتر  8/1بدنه کنترلر در ارتقاع  -
  هاي بدنه کابینت، بدنه کنترلر روي دکل در ارتفاع ذکر شده پیچ شود.ي محل سوراخگذاربا عالمت -
  هاي چپ و راست محکم شود.روي بدنه آن با مهره بورد کنترلر مجدداً -
 :راهنماییهايچراغ زنچشمکآوري کابینت کنترلر دستورالعمل جمع -2-4-3
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
 تـا بـاز شـود.    را به صورت عمود رو به باال فشار داده زنچشمکابتدا با هماهنگی پلیس و رعایت نکات ایمنی درب کشویی  -

  آمپري (فیوز اصلی) در وضعیت قطع قرار گیرد. 10سپس فیوز مینیاتوري 
  ها به جز ترمینال برق ورودي باز شود.تمامی اتصاالت به ترمینال -
  ود.ایمنی باز ش با رعایت نکاتانشعاب برق دیواري یا از سر تیر  محل کابل انشعاب برق مربوط به تقاطع توسط باالبر از -
  .هاي مربوط به منبع تغذیه باز شودکابل انشعاب برق ورودي به کنترلر در محل اتصال به ترمینال -
  ها از کنترلر جدا شود.هر دو گلند ورودي و خروجی از بدنه جدا شود و کابل -
  نه جدا شود.باز شده و بورد از بد زنچشمکهاي موجود در دو طرف چپ و راست بورد مهره -
  به دکل باز شده و کنترلر از دکل جدا شود. راتصال بدنه کنترل يهاپیچ -
  و درب آن بسته شود. گردیدهمجدد به بدنه متصل  زنچشمکبورد  -
 درب دکل بسته شود.گرفته و  هاي جدا شده از کابینت کنترلر ایمن شده و داخل دکل قرارتمامی کابل -
 گردد.به انبار یا به محل جدید جهت نصب مجدد منتقل می زنچشمککنترلر کابینت  -
 

  راهنماییهاي چراغفانوس -2-5
و  یـه نقلیلس وسـا شامل فانو ییراهنماباشد. انواع فانوس چراغو پایه فانوس میتابشگر شامل بدنه فانوس،  ییراهنماچراغ فانوس

  باشد.یم یادهپفانوس عابر
  :  راهنماییهاينقلیه چراغوسایلهاي مشخصات فنی فانوس -2-5-1
 باشد.انواع بدنه فانوس شامل بدنه فانوس تمام نقاب و بدنه فانوس نیم نقاب می -
 باشد.اتوبوسی می تابشگرفلش و  تابشگرساده توپر،  تابشگرشامل  تابشگرانواع   -
  .باشدکربنات و پایه فانوس فلزي میانواع پایه فانوس شامل پایه فانوس پلی  -
  نقلیه: بدنه فانوس وسایلمشخصات  -2-5-1-1
هـر  . باشـد یهاي باال و پایین جهت نصب بر روي دکل مـ خانه به همراه پایهشامل سه عدد فانوس تک فانوس کامل بدنههر  -

 باشد.خانه شامل بدنه و درب بدنه میفانوس تک
 د.باشدر صورت لزوم به راحتی قابل باز و بسته شدن و تعویض می قطعاتتمامی  -
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رب به بدنه، بایست کلیه اتصاالت هر فانوس کامل (دقابل تعویض بوده و ضمن اطمینان از استحکام نصب می قطعاتتمامی  -
 نـدي  ب مقـاوم و آب کـامالً  ها) در مقابل نفوذ آب و گرد و غبارها، محل عبور کابلبدنه به کرپی هاي هر فانوس،بین خانه اتصال ما

کـاهش   هرگونه تعویض قطعات شامل قطعات مکـانیکی نبایـد باعـث   ست. ا جهت بدنه الزامی IP55رعایت درجه حفاظت  د.نباش
 .درجه حفاظت گردد

گرانـول مشـکی   کربنـات پلـی  تماماً پلیمري از مواد اولیـه کـامالً مرغـوب و   ) هادرب، کرپی فانوس (بدنه، قطعاتجنس کلیه  -
)Poly Carbonate ( د.نباشغیر بازیافتی  و بوده هاي اسیديماوراءبنفش و باراناشعه  در برابردست اول و مقاوم 

 باشد.متر میلی 2 فانوس نباید کمتر از بدنهضخامت  -
هـاي  ارتنروي همـه قطعـات و کـ    بایسـت هـا مـی  باشند. ایـن برچسـب  بایست داراي برچسب بارکد بوده ها میهمه فانوس -

 .گرددبندي به طور جداگانه الصاق بسته
ضـمناً   مشـخص نمایـد.   EN12368مندرج در استاندارد بندي ها را براساس طبقهسازنده باید مقاومت در برابر ضربه فانوس -

 د.نرا با موفقیت بگذران EN12368اندارد ) مقاوم بوده و آزمون لرزه مندرج در استVibrationها باید در برابر لرزش (فانوس
  :باشدل زیر میاشکاهاي بدنه مطابق ابعاد و اندازه -2-5-1-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نماي جانبی (تمام نقاب)  نماي جانبی (نیم نقاب)  نماي روبرو
  

  نقلیهفانوس کنترل وسایل ): 14شماره (شکل 
  :(کرپی) پایه -2-5-1-3
ا نظیم دقیق (بباشد که امکان تگیري دقیق به نحوي میها به بدنه فانوس با قالبها) و محل اتصال آن(کرپی هاي نصبپایه -
آورد فراهم می قابل تغییرمحکم و غیر درجه) در حول محور عمودي را براي کسب بهترین بازده به صورت کامالً 5هاي حداکثرپله

  نماید.گونه تنش، خمش یا پیچش به چراغ اعمال نمیو پس از نصب، هیچ
  :قلیهنوسایل )LED Moduleمشخصات تابشگر ( -2-5-1-4
 باشند.بندي در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار کامالً مقاوم و آب تابشگرهاي تمامی قسمت -
 باشد.آن در معرض دید متر میلی 280 کهباشد متر میمیلی 300 هاقطر لنز تابشگر -
ي را بـر رو  یختیکنـوا اي تنظیم شود که شدت نور تواند طراحی شود و باید به گونهبه صورت جدا و یکپارچه می لنز و فیلتر -

 اند.ه حداقل برسبسطح فانوس ایجاد نموده و حداکثر شدت نور را در زاویه دید راننده بتاباند و اتالف نور در جهات دیگر را 
 بدنه و فیلتر، لنز جنس:  

  دسـت   مشـکی  رانـول گ کربناتپلی درجه یک از مواد اولیه کامالً مرغوب و ،پلیمري تماماًبایست می تابشگربدنه جنس
 باشد.غیر بازیافتی  و بوده هاي اسیديو باران اشعه ماوراءبنفش اول و مقاوم در برابر

  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  انندگیرهاي راهنمایی و چراغ

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

مشخصات فنی تهیه و نصب فصل دوم: 
  تاسیسات برقی 

  36صفحه: 

 

 
  

 باشد.خورشید میماوراءبنفش برابر اشعه  در پایدار رنگ وکربنات شفاف و بیو فیلتر از نوع پلی جنس لنز 
 نورانی ( دیودLED(:  

 ده و داراي بـو  و راننـدگی  راهنمـایی  هـاي مناسب براي چراغ و از نوع ترافیکیبایست مینورانی استفاده شده هاي دیود
  د.نباشمقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش خاصیت 

 د.نرنگ باشاز نوع بی ي نورانیهادیود  
 خت یکـی از  و سـا بـوده  باید با توجه به مدارك تست نوري و الکتریکـی از رانـدمان بـاالیی برخـوردار      دیودهاي نورانی

  باشند. مفید یکصد هزار ساعت کارکردحداقل  طول عمر با ،دیودنورانی يهسازند هاي معتبرکارخانه
  راهنمایی باید مطابق با کالس حرارتی چراغفانوسA  استانداردDIN12368  رد + عملکـ 60الی -15در محدوده دمایی

  صحیح داشته باشد.
  بد.بتا تابشگرو لنز و فیلتر باید به نحوي باشد که نور با شدت یکنواخت از سطح  نورانی دیودهايچیدمان 

  استانداردهاي باید مطابق باي نورانی هادیودطول موج نور CIE ،ITE و DIN12368 .هاي سبز، براي رنگ طول موج باشد
 گیرد:قرار در محدوده ذیل بایست ، میمورد استفاده در ترافیکتابشگر قرمز و زرد 
  نانومتر  508 الی 489سبز  
  نانومتر 597 الی 585زرد 
 نانومتر 631 الی 613 قرمز 

  :مشخصات الکتریکی -2-5-1-5
  باشد. هاي تجهیزاتتبدیل ولتاژ برق شهري به ولتاژ مورد نیاز مدار تابشگر داراي منبع تغذیه مجزا براي -
 مطـابق  ابت و یکنواخت وثبا جریان کامالً ي نورانی هادیود ،که نهایتاًد نباشاي بگونه تابشگرها باید الکتریکی تغذیههاي مدار -

  شوند. تغذیهبا مشخصات فنی خود 
  بر روي امواج رادیویی، نویز موثر ایجاد نکند. تابشگر -
  داراي محافظت ولتاژ و جریان باشد. تابشگر -
  .باشند) طراحی شده Continuous( براي کار دائم هاي الکتیکیمدار -
ي شدت نـور و  محسوسی بر رو نورانی، تاثیر اي باشد که سوختن هر دیودبگونه ،ي نورانیهادیودو موازي بودن نسبت سري  -

   .نداشته باشد دیودهاي نورانیروشن بودن سایر 
ر از دیگـ  ي نـورانی هـا دیود منجـر بـه خـارج شـدن     ،نـورانی  اي طراحی شود که سوختن هر دیـود تابشگر به گونههاي مدار -

 هاي فنی تعریف شده توسط تولیدکننده نشود.نرمال مشخصههاي محدوده
از  نـورانی  دمنجر به خارج شدن نقطه کـار دیـو   ،خارجی اي طراحی شود که تغییر شرایط داخلی وگونه تابشگر بههاي مدار -

  هاي فنی تعریف شده توسط تولیدکننده نشود.مشخصه هاي نرمالمحدوده
  چاپ سبز و نام قطعات باشد.کلیه بوردها از نوع متالیزه و با  -
بـه قطعـات    فضـاي محصـور   اي باشد که روشـن بـودن در  نباید به اندازه ،الکترونیکی مدارهايمیزان گرماي تولیدي بورد و  -

  رساند.بآسیب 
  .نداشته باشدیکدیگر همزمان بوده و اختالف زمانی  باتابشگرها روشن و خاموش شدن  -
 کـه در باشد  ر و سنسور نوري براي تنظیم شدت نور در شرایط روز و شب به نحويمنبع تغذیه داراي سیستم اتوماتیک دیم -

  نور اولیه برساند. درصد 10 هر سیکل به میزان نور تابشگر را بدون تاخیر در ،شرایط شب
  باشد.بندي کامل آب از طریق سوکت مناسب با تابشگر ورودي برق هر -
 .شددارا بابه صورت دائم  + درجه سانتیگراد را60الی  -15درجه حرارت محیط بین  توان کار در تابشگر -
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هاي بـاال و پـایین جهـت    تکخانه عابر به همراه پایه کامل، شامل دو فانوس هر فانوس عابر پیاده هاي عابر پیاده:فانوس -2-5-2
  باشد.می خانه عابر شامل تابشگر، بدنه و درب بدنهباشد. هر فانوس تکنصب بر روي دکل می

  باشد.می 1-1-5-2پیاده: مطابق مشخصات فنی مندرج در بند  مشخصات بدنه فانوس عابر -2-5-2-1
  باشد.می 15ارائه شده در شکل شماره ل ابق اشکامط بدنه هاياندازه و ابعاد -2-5-2-2
 باشد.می 3-1-5-2درج در بند : مطابق مشخصات فنی من(کرپی) پایه -2-5-2-3
 :پیاده) فانوس عابرLED Moduleتابشگر ( -2-5-2-4
عوت دمک ایستاده (دبا طرح آ رنگ قرمز وه ب پیادهالي فانوس عابرخانه بادر  ییککه  نوع تابشگرشامل دو  پیادهعابر تابشگر -

رحال قـدم زدن  آدمک متحرك (که به صورت انیمیشن دطرح رنگ سبز با ه ب یادهخانه پایین فانوس عابر پدر  درگريبه توقف) و 
   .گرددنصب میاست) 
 باشد.می 4-1-5-2مطابق مشخصات فنی مندرج در بند : لنز یا فیلتر  
 نورانی ( دیودLED( : باشد.می 4-1-5-2مطابق مشخصات فنی مندرج در بند  
 استانداردهاي نورانی باید مطابق باهاي طول موج نور دیود CIE ،ITE و DIN12368  .هـاي  بـراي رنـگ   طول مـوج باشد
 قرار گیرد:در محدوده ذیل بایست ، میمورد استفاده در ترافیکتابشگر قرمز  و سبز

  نانومتر  508 الی 489سبز  
 نانومتر 631 الی 613 قرمز 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  پیادهعابر بدنه فانوس ): 15شماره (شکل 

  

 باشد.می 5-1-5-2: مطابق مشخصات فنی مندرج در بند مشخصات الکتریکی -2-5-2-5
 :)LED Module( تابشگرهاي دیودينوري براي  مشخصات -2-5-3
نی بـر روي  نـورا هـاي  شود. بنابراین چینش دیودبوده و نقطه تاریکی در آن دیده ندرخشندگی سطح تابشگر بطور یکنواخت  -

  رسد.باي در داخل محدوده دید، توزیع نور یکنواخت به چشم ناظر باشد که از هر زاویهبورد تابشگر به ترتیبی می
کانـدال و   1000و حداکثر  400حداقل  متري از سطح معبر 5/1متري و ارتفاع  100از فاصله  نقلیهوسایل نور تابشگرشدت  -

برداري و با توجه بـه  نو و تمیز بوده و در طول بهرهتابشگرهاي باشد. این شدت نور براي  4 شماره براساس جدول توزیع شدت نور
هاي شستشو و تعمیـر و نگهـداري از مقـدار اولیـه     بین دورهشدت نور  ،سال) 10دود نورانی (ح ساعتی دیود 100,000طول عمر 
 باشد.ولیه میمقدار ا ٪80یابد. حداکثر مقدار مجاز بعد از کاهش تا کاهش می

ها، بر روي تابشگر به صورت مستقیم بدون قرار گرفتن در فانوس و یا دیگر لوازم جانبی انجام شود. جهـت صـفر   گیرياندازه -
 اي جداول) همان محور پرتو بوده و خط مستقیمی است که به صورت عمود براز پایین و صفر راست و چپ (مرکز مختصات زاویه

یش بـ درجه در راستاي پایین و  5کند. این محور نباید بیش از سطح تابشگر از مرکز تابشگر در جهت شدت بیشینه پرتو عبور می
   ا محور هندسی تابشگر تفاوت داشته باشد.درجه در راستاي چپ و راست ب 5/2از 
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  :راهنمایی هايدستورالعمل نصب فانوس چراغ -2-5-4
ا ی صب در تقاطعشامل مراحل درخواست، دریافت از انبار و حمل و انتقال به محل ن که و حمل تا پاي کار هافانوسدریافت  -

وي صـورت گیـرد   انتقال به نحـ  به عمل آید تابایست دقت کافی به محل میها فانوس انتقالر ه دباشد. توضیح آنکمحل پروژه می
 ها جلوگیري گردد.به فانوس رسیدنکه از آسیب 

 کنیم.به نقشه تقاطع، دکل مورد نظر را براي نصب فانوس پیدا می توجهبا  -
ده مطـابق  یمنی هشـدار دهنـ  و تجهیزات ا گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
 جهت خودروها استفاده شود.   سواره صرفاً هايفانوس -
هـاي فـانوس   بایست دربمی گردد،به پیمانکار تحویل میاینکه فانوس و تابشگر تحویلی از انبار منفک از یکدیگر با توجه به  -

قرار  بز قسمت پایینستابشگر زرد وسط و تابشگر  مربوطه را به ترتیب تابشگر قرمز قسمت باال،هاي تابشگر سه خانه را باز نموده،
  نماییم.ها را در جاي خود نصب هاي موجود کاچویی که شامل سه عدد براي هر تابشگر است آنو با بست دهیم

 بایست درزگیر مخصوص نصب گردد.ها میدر هنگام نصب تابشگر -
ار گرفتـه  آن قـر  هاي داخل فانوس عبور داده و به قسمت تحتانی فـانوس کـه تابشـگر سـبز در    را از سوراخهاي تابشگر سیم -
هـاي آبـی تابشـگر    یمسـ که قرار دهیم  خانه به صورتی 4با سرسیم و وارنیش حرارتی در یک ترمینال را ها سپس سیم رسانیم.می

ینـال و بوسـیله   قرمز) به صورت مجـزا در یـک خانـه ترم    و زرد (سبز،یک از سه رنگ  (نول) با یکدیگر در یک خانه ترمینال و هر
 سرسیم متصل گردند.

ـ  ها غیـ براي لخت نمودن سیم ...چین، انبردست و استفاده از سیم - ده از سـیم  وده و بـراي ایـن منظـور فقـط اسـتفا     ر مجـاز ب
  باشد.کن مجاز میلخت
 باشد.انبردست مجاز نبوده و فقط استفاده از پرس سرسیم مجاز می از استفاده ،هاها بر روي سیمجهت نصب سرسیم -
 کربنات در محل مشخص شده (فوقانی و تحتانی فانوس) نصب گردد.  عدد پایه فانوس پلی 2تعداد  -
انوس بوسـیله  قسـمت فوقـانی فـ    باشد را دراي از جنس ورق آهن جهت استحکام پایه در برابر باد میاي که داراي قطعهپایه -

 گردد.یماز داخل فانوس نصب و پایه دیگر در قسمت تحتانی فانوس بوسیله بست فلزي  .نماییمبست فلزي از داخل نصب می
ـ براي نصب فان .بایست آن را بر روي ناودانی یا پایه دکل نصب نمودبعد از مونتاژ کامل فانوس سواره می - اودانی وس بر روي ن

 عبـور ایه فانوس پقسمت تحتانی حفره سپس از داخل و داخل سوراخ تعبیه شده بر روي دکل  ابتدا کابل افشان را از ،یا پایه دکل
نصـب   کنـیم. الزم بـذکر اسـت بـراي    هاي تحتانی را در جاي خود محکم میشود و پیچهاي فوقانی بسته میسپس پیچ .دهیممی

ا بر ره به فانوس کابل وارد چه دکل عبور داده شود وبایست براي هر فانوس کابل مجزا به داخل دریفانوس سواره بر روي دکل، می
سـربندي   ز و نـول) قرمـ  زرد، رعایت ترتیب (سبز، خانه داخل فانوس و با استفاده از سرسیم و وارنیش حرارتی و با 4روي ترمینال 

 .نمایید

 راهنمایی): مشخصات نوري انواع تجهیزات چراغ4جدول شماره (

 قرمز زرد  سبز واحد پارامتر نوري نوع واحد نوري

 تابشگرهاي سواره
 631 الی 613 597 الی 585 508 الی nm( 489(مترنانو طول موج

 )توزیع شدت نورجدول cd( 400 )(کاندال  حداقل شدت نور

  تابشگرهاي 
 داراي نماد 

 631 الی 613 - 508 الی nm( 489(نانومتر طول موج
)جدول توزیع شدت نورcd( 200 )(کاندال  شدت نورحداقل  )جدول توزیع شدت نور( 200 -   

 
 شمارشگر 

 631 الی 613 - 508 الی nm( 489(نانومتر طول موج

)جدول توزیع شدت نورcd( 200 )(کاندال  حداقل شدت نور )جدول توزیع شدت نور( 200 -   
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ور در در ارتفـاع مـذک   هـا در محـل و  هـا و قالویزکـاري  هـا، سـوراخکاري  هاي الزم بر روي دکلدر صورت عدم وجود سوراخ -
 گیرد.هاي پیوست و در جهت قید شده در نقشه تقاطع و مناسب جهت دید رانندگان انجام مینقشه

ر بایسـت از سـوراخ پشـت هـ    کابل مربوط به هر فـانوس مـی   ،شوندها نصب میهایی که روي بازوي دکلدر خصوص فانوس -
هـا  ید کابـل بایست سوراخکاري صورت گیرد و به هیچ عنوان نبامی ،فانوس وارد دکل شده و در صورت عدم وجود سوراخ مربوطه

 در قسمتی و یا کل دکل به صورت روکار آورده شوند.
ن آشـد و پـس از   ها باید به صورتی باشد که قابل رویت جهت دید مناسب کلیه رانندگان بادر انتهاي کار زاویه نصب فانوس -
 ها محکم گردد.هاي پایه فانوسپیچ
  :راهنماییهايچراغ هايآوري فانوسدستورالعمل جمع -2-5-5
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهر پارك دکل مورد نظنسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
  .نماییداز داخل دکل سربندي فانوس مربوطه را باز و ایمن  -
 اا از فانوس جـد رو در آخر کابل گردیده وس و سپس سربندي کابل فانوس باز پایینی فانوس، پیچ پایه پایینی فاندرب خانه  -
 نماییم.می
  گردد و فانوس را داخل سبد قرار دهید.پیچ پایه باالیی فانوس باز می و درب خانه باالیی فانوس -
  ارج کنید. ها را از فانوس خ، تابشگرهااز کردن سربنديهاي آن و بفانوس را پایین آورده و با باز کردن تمامی درب -
  .گرددمحل جدید جهت نصب مجدد منتقل می فانوس به انبار یا به -
  :زمان نصب فانوس در چراغ راهنماییدستورالعمل نصب تابشگر  -2-5-6
هـاي فـانوس بررسـی    تابشـگر براي نصب تابشگر ابتدا با توجه به نقشه سه رنگ یا تک رنگ، فلش، اتوبوسی یـا تـوپر بـودن     -
  شود.می
 چهـار خـار یـا    سپس هـر تابشـگر توسـط    .باالیی به ترتیب قرمز، زرد و سبز در محل خود قرار دهید يهها را از خانتابشگر -

  گردد.نگهدارنده تابشگر در جاي خود محکم نصب می
ـ   هاي پـایین هـر خانـه فـانوس    خهاي هر تابشگر را از سوراسپس کابل .هر سه تابشگر را در جاي خود محکم کنید -  هبـه خان

  پایینی هدایت کنید.
  گردد.ها سربندي میها در مابقی ترمینالنول هر سه تابشگر در یک ترمینال به صورت مشترك و سه فاز تابشگر -
حرکـت   هـاي فلـش بـه جهـت    ها، دستورالعمل فوق را تکرار نموده ولی در تابشگردر صورت فلش یا تک رنگ بودن تابشگر -

 .نقلیه مشخص شده در نقشه توجه کنید (نوك فلش تابشگر به سمت جهت مشخص شده در نقشه تنظیم شود) وسایل
  :قبل نصب شده باشد) (وقتی فانوس از چراغ راهنماییدستورالعمل نصب تابشگر  -2-5-7
هـاي فـانوس   بـودن تابشـگر  براي نصب تابشگر در این حالت ابتدا با توجه به نقشه سه رنگ یا تک رنگ و یا فلـش یـا تـوپر     -

  .گرددبررسی 
  با هماهنگی پلیس و رعایت نکات ایمنی تقاطع را خاموش نمایید. -
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهر پارك دکل مورد نظنسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
 گردد.می درب تابشگر مورد نظر باز -
  گردد.تابشگر در جاي خود محکم می ،خار یا نگهدارنده داده و توسط چهار در جاي خود قرار را تابشگر -
  پایینی هدایت نمایید. ههاي پایین هر خانه فانوس به خانهاي هر تابشگر را از سوراخکابل -
 گردد.ها سربندي میمابقی ترمینالها در نول هر سه تابشگر در یک ترمینال به صورت مشترك و سه فاز تابشگر -
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حرکـت   هـاي فلـش بـه جهـت    ها، دستورالعمل فوق را تکرار نموده ولی در تابشگردر صورت فلش یا تک رنگ بودن تابشگر -
 نقلیه مشخص شده در نقشه توجه کنید (نوك فلش تابشگر به سمت جهت مشخص شده در نقشه تنظیم شود). وسایل
  

 ي:خورشید زنچشمکراهنمایی چراغ -2-6

 :مشخصات کلی -2-6-1
بایـد بـه    ،گـردد ها با استفاده از سلول خورشـیدي تـامین مـی   مصرفی آنالکتریکی راهنمایی و رانندگی که توان هايفانوس -

هـاي مـورد   قابل نصـب بـر روي دکـل    و زنچشمکباتري، سلول خورشیدي و مدارات شارژ و  صورت یکپارچه متشکل از فانوس،
تعـویض   یـا تعمیر  و ينگهدارپذیر بوده و ها در زمانی کوتاه، با استفاده از تجهیزات متداول امکانشهر باشند. نصب آناستفاده در 

  پذیر باشد.ها در محل به سرعت و آسانی انجامآن
ی و بـه  النهاي شهري بـراي مـدت زمـان طـو    و بزرگراه هاهاي خارجی در تقاطعها باید توانایی فعالیت در محیطاین فانوس -

 صورت مداوم و پیوسته را دارا باشند. 
ـ ماوراءبنفش نور خورشید،  سلول خورشیدي و بدنه فانوس باید در مقابل عوامل فرسایش محیط از قبیل اشعه -  اد، بارنـدگی، ب

 باشند. گرما، سرما، گرد و غبار و دوده مقاوم
بایـد در  ن ،هاي برق فشـار قـوي یـا مخـابراتی    بکهش نقلیه سنگین و میدان مغناطیسی ناشی ازلرزش ناشی ازحرکت وسایل  -

 عملکرد فانوس تاثیرگذار باشد. 
تفاده اي تغذیـه اسـ  ها در طول روز از انرژي نور خورشید و در شب یا هواي ابري از انرژي ذخیره شده در باتري براین فانوس -
  نمایند.می
 باشد.می هاي زرد و یا قرمزنمایش رنگ ی بانوران نقلیه و از نوع دیودبراي کنترل و هدایت وسایل نوع فانوس -
ات فـانوس  یـز کـل تجه و آسـان و سـریع انجـام گرفتـه     تعمیر و نگهداري به صورت مدوالر با قابلیت  آنها طراحی و ساختار -

 .قرار داشته باشندداخل فانوس  ید. با.، شارژ کنترلر و .زنچشمکباتري،  خورشیدي شامل
 نییباال و پا يهایهباتري به همراه پا و خورشیدي صفحه ،نقاب ،بدنه و درب بدنه تابشگر، یک عدد خانه شاملهر فانوس تک -

  . باشدیدکل م يجهت نصب بر رو
بـه  تري و بـا  یديصـفحه خورشـ   ،خانـه نقاب فانوس تک ،درب ،بدنه ،سه خانه کامل شامل سه عدد تابشگر سوالر هر فانوس -

  باشد.یم دکل يجهت نصب بر رو یینباال و پا يهایههمراه پا
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  هخانسوالر سه): فانوس 17شکل شماره ( ): فانوس سوالر تکخانه16شکل شماره (
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 باشد.می 1-1-5-2مطابق مشخصات فنی مندرج در بند : بدنه فانوس -2-6-2
مشخصـات نـوري مطـابق     و 4-1-5-2مطابق مشخصـات فنـی منـدرج در بنـد     : )LED Moduleمشخصات تابشگر ( -2-6-3

  باشد.می 3-5-2مشخصات فنی مندرج در بند 
  :مشخصات الکتریکی -2-6-4
رگولـه   امالً ثابـت و کـ با جریـان   ي نورانیهادیودد که نهایتاً ناي باشباید بگونه ي نورانیهادیود الکترونیکی تغذیه هايمدار  -

  شده تغذیه شوند.
  ایجاد نکند.بر روي امواج رادیویی، نویز موثر  تابشگر -
  ) طراحی شده باشد.Continuous( مدار براي کار دائم -
وي شـدت  رمحسوسـی بـر    نورانی تاثیر اي باشد که سوختن هر دیودباید بگونه ي نورانیهادیودنسبت سري و موازي بودن  -

  نداشته باشد. ي نورانیهادیودنور و روشن بودن سایر 
دیگـر از   یي نـوران هـا دیود منجر به خـارج شـدن   ،نورانی دیود سوختن هر اي طراحی شود کهباید به گونه تابشگر هايمدار -

  هاي فنی تعریف شده توسط تولیدکننده نشود.هاي نرمال مشخصهمحدوده
نـورانی   دیـود  خارجی منجر به خارج شدن نقطه کار اي طراحی شود که تغییر شرایط داخلی وباید به گونه تابشگر هايمدار -

  هاي فنی تعریف شده توسط تولیدکننده نشود.مشخصههاي نرمال از محدوده
 باشـد نحـوي   شرایط روز و شب بـه  در منبع تغذیه باید داراي سیستم اتوماتیک دیمر و سنسور نوري براي تنظیم شدت نور -

  درصد نور اولیه برساند. 70هر سیکل به میزان  بدون تاخیر در نور تابشگر را ،شرایط شب که در
 متالیزه و با چاپ سبز و نام قطعات باشد. کلیه بوردها از نوع -
  باید به رنگ مشکی در آید. ،که صفحه نصب عناصر الکترونیکی از بیرون قابل مشاهده باشد درصورتی -
  .شودبندي کامل آب، تابشگر از طریق گلند ورودي کابل هر -
  حداکثر قرار گیرد.در صورت خرابی یا سوختن هر المان اکتیو مدار دیمر، فانوس در حالت نوردهی  -
  روشن) %50( هرتز1± 10کنترل مجزا با فرکانس % مدار تغذیه و با زنچشمکعملکرد  -
  . درصد) 50تا  30 زمانی (در بازهزن چشمکقابلیت تغییر فرکانس  -
موش کلیـد  حالـت خـا  توجه شود کـه  پایین روشن، وسط خاموش).  (باال و بایست سه حالته باشدمیخاموش  -روشنکلید  -
    نیز قطع نماید. بایست مدار باتري رامی
 باشد. یکدیگر را دارا قابلیت همزمان شدن دو الی چهار فانوس با -
 درصد جلوگیري نماید. 80(شارژ و دشارژ) باید از تخلیه باتري بیش از  شارژر هايمدار  -
  .دنداشته باشرا خورشیدي  صفحهروز بدون  3توانایی کارکرد مداوم براي حداقل هاي سوالر باید فانوس -
  :خورشیدي صفحه -2-6-5
بـا   ، آمریکا و ژاپنیا اروپا یکی از موسسات استاندارد ایران و یدیمطابق با استانداردهاي مورد تابایست میي خورشید صفحه -

  درصد باشد. 15 راندمان حداقل
  درجه را داشته باشد. 360بایست قابلیت گردشخورشیدي می صفحه -
 ژاپن یاي غربی اروپا یا اعتبار آمریکاي شمالی با هاي ویفرساز معروف وبایست از تولیدات کمپانیخورشیدي می ویفر صفحه -

  باشد.
  قابلیت جابجایی به تنهایی را داشته باشد. بایستمی خورشیدي صفحه -
  به صورت آنتی الکترواستاتیک باشد.بایست میخورشیدي  صفحه -
 .شارژ کامل نماید ،یک روزمدت درصد شارژ را حداکثر ظرف  20بتواند باتري داراي بایست میخورشیدي  صفحه -
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 :مشخصات فنی باتري -2-6-6
دهـی  سـرویس  سال باشد و در طول این مدت باید بدون نیاز به تعمیر و نگهداري در حالـت  3حداقل طول عمر باتري باید  -

 کامل قرار داشته باشد.
 لیتیم استفاده گردد.نوع باتري باید ترجیحاً از  -
 گراد باشد.+ درجه سانتی60گراد و حداکثر درجه سانتی -15دماي تحمل باتري باید حداقل  -
 ماه گذشته باشد. 4هنگام تحویل باتري نباید از زمان تولید آن بیش از  -
غذیـه  ختالل در تاون ایجاد ها توسط کاربر باید بدها باید به آسانی قابل تعویض باشند و وصل و قطع کردن این باتريباتري -

 بار رخ دهد.
  اشند.را داشته بتعمیر و نگهداري ایی باشد که قابلیت تعویض آسان در عملیات گونهه باید ب هايابعاد باتر -
  :مشخصات فنی شارژ کنترلر -2-6-7
 ند.محافظت نمایشارژ و تخلیه نامناسب در برابر از باتري باید هاي شارژ کنترل کننده -
هـا را  کنترلر باید طول سیکل روشن بودن را کاهش و طول سـیکل خـاموش بـودن تابشـگر     ،کاهش ذخیره باتريدرصورت  -

 افزایش دهد.
 از زرژي مـورد نیـا  انکننده باید کنترل ،خورشیدي ولتاژ و جریان صفحه ییراتنتیجه تغ و در با تغییر در زاویه و دماي تابش -

 تحویل دهد. باتريبه خورشیدي را در نقطه بهینه صفحه

  
 ابعاد یک نمونه فانوس خورشیدي سه خانه ):18شماره (شکل 

  
  :متريمیلی 750مربعی با اضالع  تابلو عابرین پیاده -2-6-8
 پیاده از عرض خیابان طراحی شده است.عبور ایمن عابرین تابلو پاساژ عابرپیاده به منظور -
نـی منـدرج   فبا مشخصات  مطابق بایستمی تابلو عابرین پیاده کنترلر و شارژباتري  ،خورشیدي صفحهمشخصات الکتریکی،  -

 شد.با 7-6-2الی  4-6-2در بندهاي 
  نورانی ( دیود الکتریکیمشخصاتLED(:   

  روشـن   ثیر محسوسی بر روي شدت نور واورانی، تد ناي باشد که سوختن هر دیوبگونه ي نورانیهادیودچیدمان تعداد و
   نداشته باشد. دیودهاي نورانی بودن سایر
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 نمــاد بــراي متــريمیلــی 18 بــراي حاشــیه ومتــري میلــی 28 از نــوع ي نــورانیهــادیود )(Logo  نــوع ترافیکــی  ازو  
)Traffic Signal( .باشند  
  باشد.یم 4-1-5-2بند با مشخصات فنی مندرج در  مطابقسایر مشخصات 
 باشد.می 3-5-2 بندبا مشخصات فنی مندرج در  مطابق مشخصات نوري 

 بدنه:  
  در برابـر مـواد   مقـاوم  یکـرون  م 120تا  80ضخامت رنگ به الکترواستاتیک  ايکوره رنگاز فلز سبک با  بایستمیبدنه

اي باشد که عالوه ضخامت بدنه به اندازه نگردد.دچار تغییر رنگ و در برابر نورخورشید  بوده هاي اسیديخورنده و باران
  نداشته باشد.بر استحکام الزم، وزن زیادي نیز 

 باشد.می 19شماره شکل  مطابق يابعاد و مشخصات ظاهر  

  
  پیاده مربعی ین): تابلو عابر19شماره (شکل 

  
  :خانهدستورالعمل نصب فانوس خورشیدي تک -2-6-9
ا ی تقاطعصب در شامل مراحل درخواست، دریافت از انبار و حمل و انتقال به محل ن که و حمل تا پاي کار هافانوسدریافت  -

وي صـورت گیـرد   انتقال به نحـ  به عمل آید تابایست دقت کافی ها به محل میفانوس انتقالر ه دباشد. توضیح آنکمحل پروژه می
 ها جلوگیري گردد.به فانوس رسیدنکه از آسیب 

 کنیم.به نقشه تقاطع، دکل مورد نظر را براي نصب فانوس پیدا می توجهبا  -
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
مچنـین  خورشـیدي و ه  درب بدنه فانوس را باز و اتصاالت داخلی را که شـامل اتصـال کانکتورهـاي کابـل بـاتري و صـفحه       -

  دهیم.صورت نصب بیش از یک فانوس خورشیدي در مجاورت یکدیگر) انجام می ها (درفانوس همزمان کردناتصاالت جهت 
 شود.جهت سنکرونیزاسیون، اتصاالت ورودي، خروجی و مشترك بین ترمینال دو فانوس انجام می -
 کنیم.خورشیدي را پیچ و مهره می کرپی باال، پایه فلزي و پایه صفحه -
 کنیم.و مهره میکرپی پایین را نیز به همراه پایه فلزي پیچ  -
در محـل   کنیم و پایـه فلـزي را  ها را قالویز میهاي فانوس را روي دکل مشخص و دریل و محل سوراخمحل پیچ شدن پایه -

 کنیم.خود روي دکل پیچ می
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استفاده  متر 4از لوله به طول  ،ط ویژه اتوبوسهاي خورشیدي بر روي لوله فلزي مخصوص براي خطودرصورت نصب فانوس -
هـا بـر   انوسضمناً براي ثابت کـردن فـ   .باشدمی مترمیلی 3900هاي خورشیدي از کف تمام شده شده و ارتفاع نصب باالي فانوس

 نمود. طرف لوله و مقابل هم ایجاد نمود و از پیچ و مهره بلند استفاده هایی در دوبایست سوراخها میروي این لوله
کنـیم تـا جهـت    کنیم و پس از تنظیم کامل، پیچ و مهره باال و پایین کرپی را آچارکشی مـی د فانوس را تنظیم میجهت دی -

 فانوس ثابت باقی بماند.
گیـر بـودن را   (به سمتی که بیشترین شرایط آفتـاب  کنیم.خورشیدي را رو به سمت جنوب تنظیم می در انتها جهت صفحه -

 داشته باشد).
ه و در محـل مشـخص شـد    نگهدارنـده بـر روي   الزم است صفحه ،گیر نباشدخورشیدي آفتاب فانوسصب که محل ن در صورتی

م بـه  ستفاده از سـی جوشکاري نصب گردد و سپس با ا و یاتوسط طراح و یا دستگاه نظارت با استفاده از پیچ و مهره و قالویزکاري 
 فانوس خورشیدي و باتري آن متصل گردد.

  :خانهسهخورشیدي  فانوس دستورالعمل نصب -2-6-10
ا ی صب در تقاطعشامل مراحل درخواست، دریافت از انبار و حمل و انتقال به محل ن که و حمل تا پاي کار هافانوسدریافت  -

وي صـورت گیـرد   انتقال به نحـ  به عمل آید تابایست دقت کافی ها به محل میفانوس انتقالر ه دباشد. توضیح آنکمحل پروژه می
 ها جلوگیري گردد.به فانوس رسیدنکه از آسیب 

 کنیم.به نقشه تقاطع، دکل مورد نظر را براي نصب فانوس پیدا می توجهبا  -
ده مطـابق  و تجهیزات ایمنی هشـدار دهنـ   گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
. بـدین  بایست در محل مشخص شده (فوقـانی و تحتـانی فـانوس) نصـب نمـاییم     کربنات را میعدد پایه فانوس پلی 2تعداد  -

قـانی  قسمت فو باشد را دراي از جنس ورق آهن جهت استحکام پایه در برابر باد میاي را که داراي قطعهصورت که یکی از دو پایه
 نماییم.ب میله بست فلزي از داخل و پایه دیگر را در قسمت تحتانی فانوس بوسیله بست فلزي از داخل فانوس نصفانوس بوسی

بق (ارتفـاع نصـب مطـا    کنـیم هـا را قالویـز مـی   فلزي را روي دکل مشخص و دریل و محل سـوراخ  هايمحل پیچ شدن پایه -
 .باشد)هاي سه خانه برقی میفانوس

 کنیم.د روي دکل پیچ میپایه فلزي را در محل خو -
اخـل  تابشگر را د شود. یک رشته از هررشته سیم وارد می دودهیم. به هر تابشگر اتصاالت ترمینال داخل فانوس را انجام می -

گ دو فـانوس  . جهت داشتن عملکرد فانوس به صورت االکلنگی (در مواردي که در نقشه سـیگنالین دهیمقرار می ترمینال مشترك
ته و رشـ  دهـیم یمقرار هاي باقیمانده از دو تابشگر کناري را نیز زیر ترمینال مشترك دیده شده است)، رشته سیم براي یک مسیر

جعبـه   زارشته ورودي  سوي دیگر ترمینال را نیز کابل سه بندیم.سیم باقیمانده از تابشگر وسطی را نیز به تنهایی زیر ترمینال می
  .شوداده بایست از سر سیم و وارنیش حرارتی استفبندي میدر ترمینال مشترك است).بندیم (رشته زرد رنگ رشته باتري می

ـ  ها غیـ براي لخت نمودن سیم ...چین، انبردست و استفاده از سیم - ده از سـیم  وده و بـراي ایـن منظـور فقـط اسـتفا     ر مجـاز ب
  باشد.کن مجاز میلخت
 باشد.از نبوده و فقط استفاده از پرس سرسیم مجاز میانبردست مج از استفاده ،هاها بر روي سیمجهت نصب سرسیم -
کنـیم. محـل   خورشیدي را روي پایه دکل سوراخکاري و قالویز نموده و آن را در جاي خود پیچ مـی  محل نصب پایه صفحه -

 معمـولی  براي دکـل هاي بازودار در باالترین نقطه پایه و شود و براي دکلگیري محل مشخص مینصب آن براساس شرایط آفتاب
 باشد.بر روي باالترین نقطه دکل بهترین نقطه می

(کلیـه   کنـیم خورشـیدي را بـه کانکشـن دوتـایی فـانوس خورشـیدي وصـل مـی         رشته خروجی از صـفحه  2در انتها کابل  -
 .)بایست توکار باشدها میکشیکابل
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 انوسفـ است، ماننـد آنچـه بـراي نصـب     خورشیدي روي بدنه فانوس قابل نصب  هایی که صفحهالزم به ذکر است در فانوس -
 خورشیدي را روي کرپی باالیی بدنه پیچ کرد. خانه ارائه شد، باید صفحهخورشیدي تک

شـخص  و در محل م نگهدارندهبر روي باید  خورشیدي صفحه ،گیر نباشدورشیدي آفتابخ که محل نصب فانوس در صورتی -
 ي نصـب گـردد و  جمله جوشکاري و یا استفاده از پیچ و مهره و قالویـز کـار  هایی از شده توسط طراح و یا دستگاه نظارت با روش

 سپس با استفاده از سیم به فانوس خورشیدي و باتري آن متصل گردد.
  :ورشیديخ فانوسآوري جمعدستورالعمل  -2-6-11
ه مطـابق  شـدار دهنـد  و تجهیزات ایمنی ه گردیدهدکل مورد نظر پارك نسبت به ترین محل مناسب خودرو باالبر در نزدیک -

 گردد.نصب میدر محل  ایمنیدستورالعمل 
مچنـین  و ه خورشـیدي  و اتصاالت داخلی شامل اتصـال کانکتورهـاي کابـل بـاتري و صـفحه      نموده درب بدنه فانوس را باز -

 .کنیمباز میورشیدي در مجاورت یکدیگر) خ(در صورت نصب بیش از یک فانوسرا  هافانوس همزمان کردناتصاالت جهت 
ایین را بـه  پـ کرپـی   سـپس  .مماس به سبد قرار گیـرد ورشیدي خفانوسابتدا سبد باالبر را طوري قرار دهید که پایه پایینی  -

 دهیم.را به سبد باالبر تکیه می فانوسو وزن  نموده بازهمراه پایه فلزي 
یی پـیچ  به پایـه بـاال   خورشیدي حهصففرز جوش را باز کنید. اگر خورشیدي با دستگاه مینی در صورت جوش بودن صفحه  -

 کنیم.نتقل میبه پایین م و را داخل سبد قرار داده فانوسو  نمودهبود ابتدا آن را باز نموده و بعد پایه باالیی را باز 
 گردد.ورشیدي به انبار منتقل میخفانوس -
  

  شرایط بازرسی در زمان تحویل -2-7
ار ن هر محموله و با اعالم فروشنده، نمایندگان خریدار و مشـاور در محـل انبـ   شدپس از آماده  در زمان تولید محصول، -2-7-1

و  S-2اي و سـطح بازرسـی   نمونـه ، جدول نرمـال تـک   IEC 60410محصول فروشنده حضور خواهند یافت و براساس استاندارد
AQL=%6.5 ـ     نه از محصول انتخاب مینمو 2طور تصادفی  به شخصـات فنـی بازرسـی    ما شود. از نظـر انطبـاق نـوع محصـول ب

 چشمی انجام خواهد شد. 
ورد تأییـد نخواهـد   مـ صورت محموله باشد و در غیر این  ٪100محصول تولیدي با مشخصات فنی باید بصورت  انطباق -2-7-2

  بود. 
جهـت  قابل تحویل، حجم محموله و زمان آماده بـودن آن   فروشنده موظف است یک هفته قبل از آماده شدن محموله -2-7-3

  طالع دهد.ابرداري را طی نامه رسمی به خریدار و مشاور نمونه
 شود.برداري به فروشنده اطالع داده میکردن مقدمات نمونهمنظور فراهم برداري از طرف مشاور، بهزمان نمونه -2-7-4

 نماید.تگاه نظارت آماده فروشنده باید محموله آماده تحویل را بصورت کامالً مشخص براي دس -2-7-5

هاي محموله، دو نمونه را به طور کـامالً  بردار، پس از مطابقت چشمی کاال با مشخصات فنی از بین کل کارتنفرد نمونه -2-7-6
دهی و یـا دخالـت از طـرف فروشـنده بـر روي روش      تصادفی از کل محموله انتخاب خواهد کرد به طوریکه امکان هیچگونه جهت

 د.برداري وجود نداشته باشنمونه

طور کامل مهر و مـوم گشـته و در محـل    به» تحت بازرسی«هاي محموله، با حک مهر ها، کلیه کارتنپس از اخذ نمونه -2-7-7
 برداري شده را ندارد.موله نمونهجایی و یا باز کردن پلمب محگونه جابهگردد. فروشنده حق هیچمناسب انبار می

هـا از محـل کارخانـه بـه آزمایشـگاه منتقـل       جایی و حمل نمونـه ال دقت در جابههاي اخذ شده از محموله با کمنمونه -2-7-8
 عهده دارد.ها تا محل آزمایشگاه را بهصحت و سالمت نمونه شود. فروشنده مسئولیتمی

هـاي بازرسـی، فروشـنده موظـف اسـت تمـامی شـرایط و        در صورت استفاده از آزمایشگاه فروشنده براي انجام آزمـون  -2-7-9
 نات الزم، تجهیزات و لوازم آزمون و نفرات مورد نیاز را در اختیار مشاور یا کارفرما قرار دهد. امکا
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هـاي معتبـر مـورد نظـر     هـا در آزمایشـگاه  د کلیه آزموندر صورتی که کارخانه فروشنده داراي آزمایشگاه معتبر نباش -2-7-10
 روشنده پرداخت خواهد شـد، در صـورت  فبودن نتایج آزمون توسط  ها در صورت قابل قبولخریدار انجام خواهد شد و کلیه هزینه

 عدم تأیید کیفی آزمایشگاه، کلیه اجناس پس فرستاده خواهد شد.

هاي اخذ شـده از محمولـه، ضـمن    هاي بازرسی فنی انجام شده بر روي نمونهدر صورت قابل قبول بودن نتایج آزمون -2-7-11
 ممهور و مجوز حمل محموله صادر خواهد شد.» کنترل نهایی« تهیه گزارش آزمون، کل محموله به مهر

هاي بازرسی، فروشنده حق هیچگونه تصرفی در محمولـه پلمـب شـده را نداشـته و چنانچـه در      در زمان انجام آزمون -2-7-12
 شد.هنگام حمل محموله، دستگاه نظارت تغییري در محموله پلمب شده مشاهده نماید مجوز بارگیري صادر نخواهد 

صـورت تصـادفی در محـل کارخانـه     تگاه نظـارت) بـه   لزوم، بازرسین و کارشناسان کارفرما یا مشاور (دسـ  صورتدر  -2-7-13
 فروشنده حضور یافته و روند تولید را مورد بازرسی قرار خواهند داد

ردودي حتـی یـک   مـ قبـول باشـد و    ها بایستی قابلها بر روي تمامی نمونهجهت پذیرش محموله، نتایج کلیه آزمون -2-7-14
  نمونه در یک آزمون باعث مردودي کل محموله خواهد بود.

شود و ها به فروشنده عودت داده میهاي بازرسی در زمان تحویل پس از انجام آزموننمونه اخذ شده جهت آزموندو  -2-7-15
هـا را در  هـاي مخـرب، نمونـه   ه شـده در آزمـون  هـاي اسـتفاد  حات بـر روي نمونـه  تواند پس از کنترل و انجـام اصـال  فروشنده می

  گردد.نمونه در آمار محموله تحت بازرسی محاسبه نمی 2هاي بعدي تحویل خریدار دهد. در هر حال این محموله
ز اهاي محموله به منظور تسریع در روند بازرسی کاال ممکن است قبل از آماده بودن کامل محمولـه و  برخی از نمونه  -2-7-16

  خط تولید اخذ گردد. در این صورت فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.روي 
  

  راهنماییوشو چراغدستورالعمل شست -2-8
هاي لباس مخصوص شستشوياز مایع  سعی گردد ،هابا توجه به قاب مشکی رنگ فانوس: مایع مخصوص شست و شو -2-8-1

، گرددها میسفیدك بر روي فانوسایجاد اجسام مشکی رنگ بجز موادي که باعث  يو یا هر مایع مناسب براي شستشو مشکی
  رسیده باشد.پروژه یید ناظر انوع مایع شستشو در همان ابتداي اجراي عملیات باید به ت استفاده شود.

و  بـدون بـاالبر   هرگونه شستشو .ستا گیري، شستشو و بادگیري الزامیاستفاده از باالبر براي آب ،شستشو عملیات اجرايدر  -
 تاییـد  بـوده و مـورد   فاقـد کیفیـت الزم بـراي شستشـو     ،ايها ازسطح زمین با هر وسـیله گیري و کف آلودکردن فانوساجراي آب

  باشد.مین
  پذیرد.ه انجام از روي باالبر و از تمام وجو تسلط فرد شستشو دهنده، حالتدر  بایستمی هافانوس گیريآب و نمودنآلود کف -
  : هافانوس -2-8-2
  .ها آب گرفته شودبا استفاده از پمپ آب سطح بیرونی فانوس -
  شو گردد. تبا مایع شستشو مخصوص همراه با یک تکه ابر تمامی وجوه فانوس شس -
  آب گرفته شود. ها کامالًبا استفاده از پمپ آب فانوس -
 گردد. ها توسط پمپ باد خشک گردد و گرد و غبار داخل آن پاكفانوس -
  :تجهیزات برقی -2-8-3
 شمارشگر    

  ها تمیز گردد.سگمنت دستمال مرطوب و فرچه نرم سطح شمارشگر، مخصوصاًبا یک  
 شمارشگر خشک گردد.، با یک دستمال خشک  
 بادگیري شود. شمارشگر با دستگاه باد، بوردهاي داخل 
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 :بقیه موارد  
 .با دستمال مرطوب سطح بیرونی تمیز گردد 
  خشک سطح بیرونی خشک گردد.با دستمال 
 .داخل تجهیزات و بوردهاي الکترونیکی آن بادگیري شود 

  :کنترلر -2-8-4
 خارج کنترلر  

 .با دستمال مرطوب سطح بیرونی کنترلر تمیز گردد  
 .با دستمال خشک سطح بیرونی کنترلر خشک گردد 

 داخل کنترلر  
 بادگیري شود. ،بوردهاي داخل کنترلر با دستگاه باد 

  :خورشیدي صفحه -2-8-5
  تمیز گردد. خورشیدي صفحهبا دستمال مرطوب سطح باالیی  -
  گردد. خشک خورشیدي صفحهبا دستمال خشک سطح باالیی  -
غییـر  ت هـا وارد نشود و جهـت آن  هااي به آندقت گردد در هنگام شستشو ضربه ،یديخورش هايبا توجه به حساسیت صفحه -

 نکند.
ورشیدي هاي خخانه فانوس خانه) و شرکت سازنده، باتريسهخانه و فانوس خورشیدي (تک با توجه به نوع: خانهباتري -2-8-6

  (در صورت وجود) به روش زیر شستشو گردد:
  با دستمال مرطوب سطح بیرونی باتري خانه تمیز گردد. -
 با دستمال خشک سطح بیرونی باتري خانه خشک گردد. -
  بادگیري شود. ،خانهرکت سازنده، داخل باتريدر صورت نیاز با توجه به نوع فانوس سوالر و ش -
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  و رانندگی هاي راهنمایینگهداري و تعمیر چراغدستورالعمل     - 3فصل 

  مقدمه -1 -3

ملیات هاي مورد نیاز جهت عراهنمایی سطح شهر تهران از لحاظ شرح خدمات و با توجه به تخصصهايبطورکلی چراغ
  د:نگردمیزیر تقسیم  بخشبه سه  ،نگهداري

  راهنمایی هوشمندهاي چراغ -
 زن برقیپذیر و چشمکبرنامهراهنمایی هاي چراغ -
  زن سوالرچشمکراهنمایی هاي چراغ -
  

  تعمیرو نگهداري هاي اجرایی واحدها و گروه -2 -3
 یط با شرحجد شراتوان به صورت مجزا و یا هر سه بخش را به صورت یکپارچه به پیمانکاران واهاي فوق را میهریک از بخش

سیم هاي مختلف تقبخشزیردستورالعمل واگذار نمود. پیمانکار موظف است مناطق تحت پوشش خود را به فصل از خدمات این 
  اید.ران اقدام نمسطح شهر ته دربخش زیرزیر در هر  هايها و گروهنسبت به برقرار نمودن واحد، ساعته 24نموده و به صورت 

  "مرکز تلفن"واحد دفتر مرکزي و  -
 واحد انبار مرکزي -
 هاي گشت ایمنیگروه -
 هاي فنی تاسیسات برقی گروه -
 یعمرانعملیات هاي فنی گروه -
 هاي گشت تفصیلی گروه -
  تجهیزات نظافت و شستشو هايگروه -
  تجهیزات آمیزيرنگ هايگروه -
 باشد.)بررسی قطعی شناسگر (تذکر: این گزینه فقط مربوط به تقاطعات هوشمند میهاي گروه -
 باشد.)(تذکر: این گزینه فقط مربوط به تقاطعات هوشمند می SCATSهاي بررسی قطعی ارتباط گروه -
 باشد.)هاي نصب شناسگر (تذکر: این گزینه فقط مربوط به تقاطعات هوشمند میگروه -

 تجهیزات و دماتخ شرح داراي فوق اجرایی هايگروه ،راهنماییهاي چراغتعمیر و نگهداري با توجه به الزامات مورد نیاز 
  .باشندمی 5شماره  جدول با مطابق اختصاصی
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 راهنمایی چراغتعمیر و نگهداري هاي شرح خدمات گروه): 5( شماره جدول

  شرح خدمات  عنوان گروه  ردیف

  هاکلیه گروه  1

 هايوهگر ،)ضربت عیب رفع( تاسیسات برقی فنی هايگروه ،)ضربت گشت( ایمنی گشت هايگروه جمله از هاکلیه گروه
 شناسـگر،  نصـب  يهـا ، گـروه SCATS ارتبـاط  قطعی بررسی هايگروه شناسگر، قطعی بررسی هايگروه عمران، فنی
ن متصل آنالی GPSمستقل از هم و مجهز به  دبای تجهیزات، آمیزيرنگ هايگروه تجهیزات، نظافت و شستشو هايگروه

  باشند.تعمیر و نگهداري افزار به نرم
ید یاوده و تبلزامی در رابطه با انجام موارد عمرانی و تاسیسات برقی، ارائه گزارش مصور از کلیه عملیات اجرائی ا

  .باشدمی هاپاکی )Tracking( مسیریابیمنوط به ارائه گزارش مذکور و  ،وضعیت مربوطهصورت
در  طالعـات کـافی  باشد. نفرات بایـد داراي ا یم الزامی ییاجرا يهاگروه یهاستفاده از نیروهاي مجرب و کارآزموده در کل

 مربوط یزاتتجه و وایرلس سنسورهاي فانوس، انواع و زنپذیر، چشمکزمینه تعمیرات و یا نصب کنترلر هوشمند، برنامه
)Vsensي برقرار زاتتجهی و ز جمله: سوئیچ، روتر، مودم، مبدل)، شمارشگر، کلیدفشاري و کلیه تجهیزات اکتیو شبکه ا

 یـد با ینراد همچنـ افـ  ینرا داشته باشند. ا )سیمبییا تجهیزات مسی و کابل ، نوري فیبر انواع کابلاعم از (ها ارتباط آن
 جـراي عملیـات  ایابی، رفع اشکال و شبکه از جمله، برقراري (انشعاب)، عیباي برق و عملیات حرفه یهی اجراي کلیتوانا

 اشـته د را نگهـداري  عملیـات  اجـراي  جهـت  مرتبط امور کلیه و سوراخکاري ها،يفنی اعم از فرزکاري، جوشکار عمومی
  .باشند

  باشند از لباس فرم یکسان استفاده نمایند.کلیه پرسنل اجرایی شرکت موظف می
ي هفتـه،  روز (تمـامی روزهـا  ساعت شـبانه  24به صورت  ،ییاجرا يهاگروه یرتعمو  ينگهدارارائه کلیه خدمات موضوع 

  باشد.تعطیالت رسمی و غیررسمی) می

  مرکز تلفن  2

  د.نکه هر لحظه پاسخگو باشاست این واحد موظف به پاسخگویی بیست و چهار ساعته بنحوي 

 و نموده ثبت نآنالی تعمیر، و نگهداري افزارنرم در وقت فوت بدون را شده اعالم هاییخرابیاین واحد موظف است کلیه 
  .نماید انجام را...  و نیاز مورد لوازم مینات گروه، آنی اعزام جهت الزم هايریزيبرنامه

ی مشـکل  ،مانهاختالل در سااین واحد مسئول ثبت و بایگانی کلیه گزارشات بطور مستمر بوده تا در صورت بروز هرگونه 
  در روال کاري و تهیه گزارشات، صورتجلسات و صورت وضعیت بوجود نیاید.

 تعمیـر  و نگهـداري  افـزار نرم در را هاآن استقرار محل وها این واحد موظف است لیست سرپرست شیفت، نفرات و گروه
  .نماید وارد آنالین

هـا، گزارشـات و   وضـعیت قبیل تهیـه و تنظـیم صورتجلسـات، صـورت     کارها از انجام براي الزم اداري هاييکلیه پیگیر
  .باشدمی واحد همین عهده بر مستندسازي

و نگهداري افزار را در اختیار واحد پشتیبانی نرم ییراهنمااطالعات چراغ تغییرات و هاهاین واحد موظف است آخرین نقش
  .جهت ثبت در بانک اطالعاتی قرار دهدتعمیر 
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  انبار مرکزي  3

سب براي نگهداري ساعته با امکانات کامل و فضاي منا 24به تجهیز یک انبار  یازن یر،تعمو  ينگهدار یاتجهت انجام عمل
ف که وظـای  باشد ايبه گونه وشهر محدوده باشد. انبار باید در داخل می ییاهنماهاي رچراغ و اقالم مختلف انواع اجناس

  .گیردتعمیر و نگهداري به بهترین شکل ممکن انجام 
ـ   نبـار خـود و  و ... را براي تجهیز ا ، باالبرواحد انبار باید تجهیزات موتوري الزم از جمله جرثقیل، خاور، وانت مین ابـراي ت

 هاآن اختیار در توق اسرع در هاگروه نیاز مورد اقالم که باشد داشته اختیار در نحوي به اجرایی يهاتجهیزات الزم گروه
  .گیرد قرار

ر منظم اهم و بطوسوالر را فر ییراهنما هايچراغ هاييباتر یابیدر واحد انبار امکانات الزم جهت تست، شارژ مجدد و باز
  اقدام گردد. هايباتر یابینسبت به باز
فاده گـردد و قطعـات قابـل اسـت    بررسی، تست و تفکیـک مـی   ،شده (مستعمل) پس از انتقال به انبار يآوراجناس جمع

و  اتیـز تجه یـه گـردد. لـذا الزم اسـت کل   مـی  بازیافـت  تعمیر و نگهداري هاياستفاده مجدد در عملیات يبرا مشخص و
  فراهم گردد. ردر انبا اهنماییاجناس مستعمل چراغ ر یافتو باز یکامکانات الزم جهت تست، تفک

 و هـا کـارتن  خـل دا در بایـد ها و کلیه قطعات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکـی  انتقال اجناس از جمله بوردها، تابشگر
  .گیرد انجام مطمئن هايبنديبسته

  آنالین ثبت گردد.تعمیر و نگهداري افزار اطالعات ورود و خروج کاالها در نرمالزم است 

4  
 هايهگرو
  ایمنی گشت

 تمـامی  از کـه  باشندمی نحوي راهنمایی بهچراغ هايخرابی کلیه شناسایی موظف به )ایمنی گشت( زنیگشت يهاگروه
  .دننمای شناسایی را هاابیخر و نموده بازدید شبانه روز طول در تقاطعات

  ت نماید.این بازدیدها باید به صورت پیوسته باشد و پیمانکار باید فاصله زمانی منظم میان بازدیدها را رعای

 تعمیـر  و نگهـداري  افزارنرم به مربوط افزارسخت سیستم طریق از را شده شناسایی هايخرابی کلیه موظفندها این گروه
 بـدون  فنـی  هـاي روهگ یادشده، افزارنرم در خرابی ثبت بر عالوه تا داده اطالع "تلفن مرکز" به تلفن طریق از یا و آنالین

  ند.گرد اعزام خرابی رفع جهت وقت فوت
 فیـوز  لاتصـا  یـا  و سیستم نمودن ریست حد در يهاخرابی رفع یا و هاخرابی شناسایی صرفاً زنیگشت يهاوظیفه گروه

  .باشدمی عمرانی و تاسیسات برقی فنی هايگروه برعهده ،هاخرابی سایر رفع وظیفه و بوده
دار اقـدام و  بندي چراغ راهنمـایی کلیـه تقاطعـات زمـان    هاي ایمنی در خصوص بررسی فازبندي و زمانگشت يهاگروه

پیـاده  رنقلیه و احجـام سـواره و عـاب    نسبت به وضعیت موجود تقاطع از لحاظ شکل هندسی و رویکردهاي حرکت وسایل
سـال  ه کارفرما ارباي به صورت ماهیانه جداگانه ارشد و شرح اقدامات انجام شده را تحلیل نموده و طی گزننمایمیاقدام 

  نمایند.می

5  

هاي فنی گروه
تاسیسات 

 برقی
  

فـع  رهاي فنی تاسیسـات برقـی مسـتقلی را جهـت     راهنمایی الزم است در هر بخش گروه چراغتعمیر و نگهداري جهت 
یم ساعت بـه  نبتواند در کمتر از گروه فنی مربوطه  ،که نمودتجهیز به نحوي ساعته  24یت شده به صورت هاي رؤخرابی

  ساعت رفع نماید. 2ها را در ظرف مدت حداکثر محل خرابی رسیده و خرابی
اه جوش تک فـاز،  موتور برق، دستگمتري، تجهیزات کامل از جمله  9تن، باالبر دو وانت خودرو به مجهز بایدها این گروه

ابـل  ک، تستر IFACEتاپ، ، لپKDU سنگ فرز، مینی سنگ، دریل شارژي، دریل برقی، نردبان سه لنگه، پتک، دیلم،
یچـی  متـري، ق  100متري و استخوانی 25متر، فنر معمولی شبکه، گوشی تلفن جهت تست بوق در پست مخابرات، ولت

ی، جعبـه  عبه ابزار کامل و کلیه اقالم مصرفی مورد نیاز و تجهیزات ایمنـی شخصـ  کن، پرس سرسیم، جکابل، سیم لخت
  .باشند مسیر انسداد ایمنی تجهیزات و اولیه هايکمک

 ایـن  توسط قاطعت محل به الکترونیکی و الکتریکی تجهیزات و قطعات کلیه و هاانتقال تجهیزاتی از جمله بوردها، تابشگر
   .پذیرد انجام مطمئن هايبنديبسته و هاکارتن داخل در باید ،هاگروه دیگر یا و اکیپ
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6  
 هايگروه

  عمران فنی

 مسـتقلی را جهـت رفـع   هـاي فنـی عمـران    چراغ راهنمایی الزم است در هر بخش گـروه تعمیر و نگهداري جهت 
تـر از نـیم   بتوانـد در کم گروه فنی مربوطه  ،که نمودتجهیز ساعته به نحوي  24به صورت  و یت شدههاي رؤخرابی

  ساعت رفع نماید. 2ها را در ظرف مدت حداکثر ساعت به محل خرابی رسیده و خرابی
 تاسیسـات  فنـی  هـاي گروه و تفصیلی گشت سوار، موتور گشت يهاشده توسط گروهیت رؤکلیه مشکالت عمرانی 

  .گرددمی رفع هاگروه این توسط...  و برقی
کامل از جمله  تن جهت انجام امور محوله با تجهیزات 5هز به یک خودرو وانت دوتن و جرثقیل مج بایدها این گروه

 ویلچه، دیلـم  خطی، بیل و بموتور برق، سنگ فرز و مینی سنگ فرز، پیکور برقی، دستگاه کمپرسور، هوابرش، کاتر 
و  د مسـیر و تجهیزات ایمنـی انسـدا   اولیه هايکلیه اقالم مصرفی مورد نیاز و تجهیزات ایمنی شخصی، جعبه کمک

  باشند. سایر موارد مورد نیاز
 توسط ایدب است گردیده تجهیزات سایر یا و هاشمارشگر یا و هاهرس درختانی که باعث مسدود نمودن دید فانوس

  .گیرد انجام گروه این
 باید است هگردید مربوطه تجهیزات سایر یا و هاباعث مسدود نمودن دید فانوس کهجابجایی تابلوهاي هدایت مسیر

  .گیرد انجام گروه این توسط

7  
 يهاگروه

 گشت
  تفصیلی

 هاقاطعت از کامل بازدید جهت تفصیلی گشت يهاالزم است در هر بخش گروه ،یرانهگیشپ يو نگهدار یرجهت تعم
 و بررسـی  را هاي گشت تفصـیلی لیستمندرج در چکارد مو کلیه که دنگرد تجهیز نحوي به هالیست چک تهیه و

ز طریق تلفن او یا تعمیر و نگهداري  افزارنرم به مربوط افزارسخت طریق از را آن گزارش ،خرابی مشاهده درصورت
  د.نگزارش رفع آن را ارسال نمای اًو مجدداطالع داده و آن را مرتفع  "مرکز تلفن"به 

 از...)  و نترلـر ک بوردهاي کابل، تابشگر، فانوس،( مصرفی مصالح انتقال جهت وانت خودرو به مجهز بایدها این گروه
 سـنگ  فـاز، کتـ  جـوش  دستگاه برق، موتور جمله از کامل تجهیزات متري، 9 باالبر تقاطع، به پیمانکار شرکت انبار
ابـل  ک، تسـتر  IFACEتاپ، ، لپKDUدریل شارژي، دریل برقی، نردبان سه لنگه، پتک، دیلم،  سنگ، مینی فرز،

ري، متـ  100متـري و اسـتخوانی   25متر، فنر معمولی شبکه، گوشی تلفن جهت تست بوق در پست مخابرات، ولت
یمنـی  انیـاز و تجهیـزات   قیچی کابل، سیم لختکن، پرس سرسیم، جعبه ابزار کامـل و کلیـه اقـالم مصـرفی مـورد      

  هاي اولیه و تجهیزات ایمنی انسداد مسیر باشند.شخصی، جعبه کمک

8  
ي هاگروه

 نظافت و
  شستشو

هـاي نظافـت و شستشـو تشـکیل     راهنمایی الزم است در هر بخش گروه جهت نظافت و شستشوي تجهیزات چراغ
  گردد. 

 بـاد،  مپرسـور ک بـرق،  موتـور  باال، به آب انتقال جهت آب پمپ آب، مخزن متري، 9 باالبر به مجهز بایدها این گروه
 و اولیـه  هـاي کمـک  جعبه شخصی، ایمنی تجهیزات و نیاز مورد مصرفی اقالم کلیه و شستشو مایع و فرچه و برس

  .باشند مسیر انسداد ایمنی تجهیزات
 برف یا و ارانب بارش لحظات در فقط اساس این بر و دهند ادامه خود فعالیت به سال طول تمام در بایدها این گروه

  .باشندمی خود فعالیت نمودن تعطیل به مجاز

9  
هاي گروه
 آمیزيرنگ

  

  گردد. یلتشک یزيآمرنگ يهاالزم است در هر بخش گروه ییراهنماو تابلو چراغ یهپا یزيآمجهت رنگ

 خورشـیدي،  و ايکاسـه  بـرس  وایـر  فـرز،  سـنگ  برق، موتور نیسان، وانت متري، 9 باالبر به مجهز بایدها این گروه
کلیـه   ویستوله و وسایل الزم براي اختالط رنگ، کاور جهت حفاظت تجهیزات در مقابل پاشـش رنـگ   پ کمپرسور،

  .باشند مسیر انسداد ایمنی تجهیزات و اولیه هاياقالم مصرفی مورد نیاز و تجهیزات ایمنی شخصی، جعبه کمک

 برف یا و ارانب بارش لحظات در فقط اساس این بر و دهند ادامه خود فعالیت به سال طول تمام در بایدها این گروه
  .باشندمی خود فعالیت نمودن تعطیل به مجاز
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10  

هاي گروه
بررسی قطعی 

 شناسگر
  

مت که سـال تجهیز گردد هایی به نحوي جهت بررسی علت قطعی شناسگر تقاطعات هوشمند الزم است در هر بخش گروه
رصورت وجود هاي قطع شده و وجود قطعی و یا اتصالی در سربندي و سالمت بوردهاي کنترلر را بررسی نموده و دشناسگر

 رد خـود را از یا در بوردهاي کنترلر، معایب را مرتفـع و گـزارش عملکـ   هاي شناسگر و اتصالی و یا قطعی در سربندي کابل
  د. ن روز اطالع دهنتا پایان هما "مرکز تلفن"و یا از طریق تلفن به تعمیر و نگهداري افزار افزار مربوط به نرمطریق سخت

ـ متـر، لـپ  متر، ولت KDU، LCR هز به موتورسیکلت، مینی سنگ فرز، پتک، دیلم،مج بایدها این گروه ، IFACEاپ، ت
 ... و اولیه هايمکک جعبه شخصی، ایمنی تجهیزات و نیاز مورد مصرفی اقالم کلیه و کنترلر نیاز مورد هايافزاربوردها و نرم

  .باشند
 المتسـ  بررسی و) روزه پانزده هايدورهدر متصل نیستند ( SCATS سیستم به که تقاطعاتی شناسگرهاي ايتست دوره

 ايحاشیه پارك ای عابر کانال در شناسگر گرفتن قرار و و هاسربندي کنترلر، بوردهاي وایرلس، تجهیزات سنسورها، ها،حلقه
  .باشدیگروه م این عهده بر

  گزارش کاملی به صورت ماهیانه از وضعیت و مناسب بودن محل شناسگرهاي تقاطعات  تهیه

11  
 يهاگروه
 قطعی بررسی

  ارتباط

 و SCATSپـذیر از مرکـز کنتـرل ترافیـک (    راهنمایی تقاطعات هوشمند و برنامه بررسی علت قطعی ارتباط چراغجهت 
GSM(، صالی هایی تجهیز گردد به نحوي که سالمت قطعات کنترلر، واسط، اتهاي تحت پوشش گروهالزم است در بخش

ترلر هوشمند، را در تقاطعات بررسی نموده و در صورت نیاز، تعویض قطعات کن Cat5و  Cat6و یا قطعی کابل مخابراتی، 
و  Cat6اتی، و ... را انجام دهند و یا با تست کابل ارتباطی مخـابر  تاپلپتوسط  )Moxa( مبدل موکساتجدید تنظیمات 

Cat5  ،تا پست مخابراتTDP ري دن مشکل برقـرا و یا جعبه دوربین، سالمت آن را مشخص نموده و جهت مشخص نمو
ملکـرد خـود را از   عو ... برقرار نماید و نهایتـاً گـزارش    SCATSهاي الزم را با مخابرات، واحد شبکه، مرکز ارتباط، تماس
ع ایـان آن روز اطـال  نهایتـاً تـا پ   "مرکز تلفـن "و یا از طریق تلفن به تعمیر و نگهداري افزار افزار مربوط به نرمطریق سخت

  دهند.
هت تسـت  ، تستر کابل شبکه، گوشی تلفن جKDUوتورسیکلت، مینی سنگ فرز، پتک، دیلم، م به مجهز بایدها گروهاین 

تجهیـزات   ومتر، پرس سوکت کابل شبکه، قیچی کرون، کلیه اقالم مصرفی مورد نیاز تاپ، ولتبوق در پست مخابرات، لپ
  باشند. ... مربوطه و دستورالعمل مطابق مسیر انسداد ایمنی تجهیزات و اولیه هايایمنی شخصی، جعبه کمک

 رابـی خ رفع جهت مرتبط يهابخش سایر با تلفن مرکز و تاسیسات برقی بخش هماهنگی و پیگیري به موظفها این گروه
 ، سوئیچ وفايواي ، رادیو،وایمکس مودم قبیل از ارتباطی تجهیزات ریست و سربندي و نصب نیاز صورت در و ارتباط قطع

  .دنباشهاب سوئیچ شبکه و ... می

12  
 يهاگروه

  شناسگر نصب

 اعتسـ  24 حـداکثر  معیـوب  شناسگرهاي که نحوي تجهیز گردد به) نوع هر از( شناسگر نصب جهت هاییالزم است گروه
  .دنگرد متصل سیستم به مجدداً و نصب ،پس از خرابی

 ،یرکُرگتر خطی، تجهیزات کامل از جمله موتور برق، کا مصرفی، ها باید مجهز به خودرو وانت جهت انتقال مصالحاین گروه
زي، ، تکرارگـر، کنترلـر مرکـ   )Access Pointهـا نقطـه دسترسـی (   لـوپ  سیم خواباندن جهت وسیله پیمانه، کمپرسور،

Power Box  جهیـزات ت، همزن و وسیله مناسب جهت ریختن رزین در شیارها و سوراخ، کلیه اقالم مصرفی مورد نیـاز و 
  .باشند ایمنی تجهیزات و اولیه هايایمنی شخصی، جعبه کمک

  
  :بینی شدهپیشتعمیر و نگهداري  -3-3

، ایی سوالرهاي راهنمموارد ذکر شده در بندهاي زیر بر حسب انجام عملیات مربوط به تقاطعات هوشمند، غیرهوشمند و چراغ
ضافه اونه هزینه هیچگ ،هابها مربوطه پرداخت و براي انجام آنفهرست هاي آن بر اساساي پیمانکار بوده و هزینهجزء وظایف دوره

  باشد:دیگري پرداخت نخواهد شد. پیمانکار موظف به انجام موارد زیر می
 .5شماره  جدول ها مطابقو انجام شرح خدمات آن ییاجرا يهاواحدها و گروه یلتشک -
 .معیوب باید جهت تعمیر عودت گردد)تعویض المپ و تابشگر سوخته و یا معیوب (تابشگر  -
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ا پسـت  یـ هاي داخل فانوس و بین ترمینال فانوس تا ترمینال دکل، کابل داخـل پسـت بـرق    تشخیص اتصالی یا قطعی کابل -
بل فرسوده اي تعویض کاهاي زمینی و در صورت نیاز دریافت کابل مورد نیاز با تکمیل حواله دریافت کاال از انبار برمخابرات، کابل

بـل مـذکور و   ه به هر دلیل از جمله اتمام طول عمر یا موش خوردگی و ... نیاز به تعویض داشـته باشـد و همچنـین کشـیدن کا    ک
 آوري کابل فرسوده و تکمیل فرم عودت به انبار و عودت کابل مذکور به انبار.جمع
نصـب لیبـل    تی و سرسیم شماره سیم وها و کابینت و سربندي با ترمینال و وارنیش حراراصالح سربندي داخل دریچه دکل -

 ر.سند حاض ضوابط مندرج درزمینی و ... مطابق هاي فشاري و کابلهاي ها و کلیدها و شمارشگرهاي فانوسبراي کابل
ب، رفلکتـور،  یض لنز، نقاکلیه تعمیرات و تعویض قطعات انواع فانوس(سواره، عابر، تکرارگر، سوالر، پاساژ عابر و ...) شامل تعو -

دي داخـل  خورشیدي، تنظیم جهت فانوس، شاقول کردن فانوس، اصالح سربن زن، جعبه باتري، صفحهایه فانوس، باتري، چشمکپ
داشـته  نها (هرکـدام کـه   ها با استفاده از ترمینال، وارنیش حرارتی و سرسیم، اضافه نمودن بست فلزي به پایه باالي فانوسفانوس

عـویض  نبـار بـراي ت  ادر صورت نیاز دریافت فانوس مورد نیاز با تکمیل حواله دریافت کاال از  ها وهاي فانوسباشد)، آچارکشی پیچ
 همچنـین نصـب   وفانوس فرسوده که به هر دلیل از جمله اتمام طول عمر و یا آفتاب خوردگی و ... نیاز به تعـویض داشـته باشـد    

 و عودت تجهیزات معیوب به انبار.  آوري فانوس فرسوده و تکمیل فرم عودت به انبار فانوس مذکور، جمع
دي داخـل  هـاي الکترونیکـی، اصـالح سـربن    کلیه تعمیرات و تعویض قطعات شمارشگر شامل بدنه، بورداصلی، سگمنت، بورد -

و تنظـیم   شاقول کـردن  ها،هاي آنها با ترمینال، وارنیش حرارتی و سرسیم و اصالح بست شمارشگرها و آچارکشی پیچشمارشگر
هـر   فرسوده کـه بـه   شمارشگرمورد نیاز با تکمیل حواله دریافت کاال از انبار براي تعویض  شمارشگرورت نیاز دریافت در صزاویه، 

آوري کور، جمـع مذشمارشگر نصب  یندلیل از جمله اتمام طول عمر و یا آفتاب خوردگی و ... نیاز به تعویض داشته باشد و همچن
  به انبار.  یوبمع یزاتتجه عودتار و فرسوده و تکمیل فرم عودت به انب شمارشگر

ر هوشمند، کنترل...)  ، جعبه وخورشیدي صفحه، بورداصلی(بورد، تشخیص و رفع خرابی و تعمیرات و تعویض قطعات معیوب -
ها با استفاده از اصالح سربندي ،)، تجهیزات سنسورهاي وایرلسUPSصوتی، ( و لمسیفشاري  هايکلیدزن، پذیر و چشمکبرنامه

 طـه و آچارکشـی  ها و ... مطابق دسـتورالعمل مربو ، لوپتغذیه برقهاي زمینی، وارنیش حرارتی، سرسیم، شماره سیم و لیبل کابل
 ها.آن لر و ترمینالترهاي کنپیچ
 ها در کمترین زمان ممکن.سازي تجهیزات تاسیسات برقی که به هر علت داراي مشکل هستند و تعویض آنایمن -
کـردن،   زو در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض قطعات و یا بوردهاي معیوب آن و یـا در صـورت لـزوم بـا     UPSاي تست دوره -

 به انبار و جهت تعمیر به شرکت سازنده. UPSجابجایی و یا ارجاع 
رائـه آن بـه   ) در کل گزارش عملکرد سیستم برق اضطراري هر دو هفته یکبار و اUPSآمارگیري از تجهیزات برق اضطراري ( -

 ارفرما ک
هـاي  هاي شناسگر که به علت فرسوده شدن مطابق درخواسـت واحـد بررسـی حلقـه    هاي فیدر مربوط به حلقهتعویض کابل -

 هاي قدیمی به انبار.شناسگر نیاز به تعویض دارند و عودت کابل
واحـد   درخواسـت  مربوط به ارتباط تقاطع که به علت فرسوده شـدن، مطـابق بـا    Cat6و  Cat5هاي فیدر و یا تعویض کابل -

 هاي قدیمی به انبار.نیاز به تعویض دارند و عودت کابل SCATSبررسی ارتباط 
 پلیس دیجیتال و سلکتوري.رفع خرابی و درصورت نیاز تعویض کلید  -
 سیم.بی سیم و تعویض قطعات داخلی تجهیزات شناسگرهاي تجهیزات شناسگر بیتشخیص اتصالی یا قطعی کابل -
 سـیم، تکرارگـر و  ریزي و کالیبراسیون شناسـگر بـی  خرابی، رفع اتصالی، ریست، درصورت نیاز تعویض، برنامهتعمیرات، رفع  -

 سیم  ) و کنترل کننده بیAccessPointبخش دسترسی (
 مین برق یا انشعاب مجدد برق.ات -
 در صورت قطعی ارتباط بـا کنتـرل   ،WIFI ،WIMAX ،GSMسیم از جمله تست و بررسی تجهیزات مربوط به ارتباط بی -

 پذیر.مرکزي هوشمند و برنامه



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

سوم: دستورالعمل نگهداري و تعمیر فصل 
   و رانندگی هاي راهنماییچراغ

  54صفحه: 

 

 
  

 صـویري راهنمایی از قبیل تجهیزات دوربـین شناسـگر پـردازش ت    هايدر چراغ نصب شدهتست و بررسی تجهیزات ترافیکی  -
)EVP(فشاري عابر  ، کلید) هايبرچسب، )لمسی یاصوتیRFID   و ساموکمبدل  ،سلکتوريو  دیجیتال پلیس هايو کلیددار   ... 

 ه.صورت نیاز تعویض تجهیزات شبکقطع ارتباط شبکه و تعمیرات و در انجام کلیه عملیات الزم جهت بررسی علت -
هاي قـدیمی  اند بجز دکلهاي پایه کوتاه و بازودار که در اثر مرور زمان از حالت تراز خارج گردیدهشاقول و تراز نمودن دکل -

 هاي مذکور اقدام گردد.وطه نسبت به تعویض دکلبایست با هماهنگی ناظر مربکه می
هـا بـه   اي کلیه دکلهاي بازودار و نیز صفحه اصلی به فوندانسیون باید برهاي فلنج پایه و بازو در دکلآچارکشی پیچ و مهره -

 ماهه انجام گردد. 6هاي صورت دوره
طعـاتی  و یا پیداکردن و مرمت حوضچه تقا سازي، نصب دریچه، جوشکاري درب حوضچهتخلیه، تمیزکاري، ترمیم، همسطح -

ضـچه  ازدیـد از حو بکه در اثر مرور زمان تخریب و از بین رفته باشند. بدیهی است پیمانکار موظف است به صورت روزانه نسبت به 
ظافـت  هاي منصوبه در سطح مناطق تحت پوشش اقدام و در صورت نیاز بالفاصله نسـبت بـه تـرمیم حوضـچه معیـوب، ن     و دریچه

 وضچه، نصب دریچه، نصب رابیتس و ... اقدام نماید.ح
ا تاسیسات ها انجام گردد و بعد از انجام هر عملیات عمرانی و یها در خصوص کلیه حوضچهاي درب حوضچهجوشکاري دوره -

 ها جوشکاري شود.برقی و پس از هرگونه عملیات در تقاطع درب حوضچه
 صالحات. ها و کنترلر با استفاده از فوم پس از هر گونه ااتصال حوضچهها و درزهاي محل ها در حوضچهانسداد لوله -
  ها و یا سایر تجهیزات گردیده است.ها و یا شمارشگرهرس درختانی که باعث مسدود نمودن دید فانوس -
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تورکار صدور دسباشد که با تی میشامل اقداما و رانندگیهاي راهنمایی چراغبینی نگهداري و تعمیر پیش غیرقابل عملیات
 شندبانمیکار پیمان ایفوظباشد. یا جزو بینی شامل دو بخش میقابل پیشگردد. کارهاي غیرانکار ابالغ میکارفرما به پیم کتبی

 دد. کارفرماگرمی ر ابالغ(بخش دوم) توسط کارفرما به پیمانکا توسعه شبکه(بخش اول) و یا به صالحدید کارفرما به منظور 
یرقابل غم خدمات انجابینی به پیمانکار، ضمن درج نمودن عبارت باشد در هنگام ابالغ انجام خدمات غیرقابل پیشموظف می

وع خدمات موض زینه انجامبرآورد ه و ارائه توسط پیمانکار در عنوان دستورکار صادره، از پیمانکار درخواست انجام بینیپیش
رسال برآورد تقریبی اساعت و قبل از انجام خدمات مذکور نسبت به  48باشد ظرف مدت را بنماید. پیمانکار موظف می دستورکار

ورکار، ی در هر دستبینیشخدمات موضوع دستورکار به کارفرما اقدام الزم را به عمل آورد. هزینه نهایی انجام کارهاي غیرقابل پ
  ه تهیه شده توسط پیمانکار بیشتر گردد.از برآورد اولی %10تواند حداکثر می
  باشد:یشامل موارد به شرح ذیل م رانندگی وهاي راهنمایی چراغنگهداري و تعمیر بینی قابل پیشعملیات غیر کلیبه طور 

 طع، تغییراتشود که در اثر عواملی همچون تصادفات، تغییرات هندسی تقابینی به مواردي اطالق میعملیات غیرقابل پیش -
گردد. عواملی از قبیل ارد میاي به پیمانکار ونقشه و یا کارکرد سایرین و یا به ابالغ کارفرما در موارد و یا ایام خاص، فعالیت اضافه

 .گرددنمیمحسوب بینی سرقت و مفقودي جزء موارد غیرقابل پیش
بینی بـه  سیم بصورت غیرقابل پیشبیهاي سیمی و یی و نصب شناسگرراهنماچراغآمیزي تجهیزات عملیات شستشو و رنگ -

  گردد.پیمانکار ابالغ می
 عملیـات  هزینـه  و راهنمـایی چراغ بهايتاسیسات برقی براساس فهرستبینی غیرقابل پیشتعمیر و نگهداري هزینه عملیات  -

قابـل   دهوشـمن  نقـل  و حمـل  هايسیستم عمرانی و فنی نظام بهايفهرست اساس بر بینی عمرانیغیرقابل پیش نگهداري و تعمیر
 .باشدمی پرداخت
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ویکرد ییرات رانجام بازدید فنی از تقاطع جهت شناسایی تغ ها،زنی براي شناسایی و رفع خرابیبا توجه به اهمیت گشت
ها، ، حوضچههاي زیرزمینیفنی موجود در لوله هاي نقشه با تقاطع، مشکالتاحتمالی تقاطع، تغییرات هندسی احتمالی، مغایرت

 اي تقاطع وایر اجزو سسوالر  ، کنترلر،فشاري يهاها، کلیدها، شمارشگرهاي زیرزمینی، فانوسها، کابلها و فونداسیون آندکل
راهنمایی هاي راغچبه صورت مستمر در  6شماره باشد. لذا الزم است موارد ذکر شده در جدول ضروري میارائه گزارش بازدید 

  مورد بازدید و بررسی قرار گیرند.
  راهنماییهاي موارد بازدید از چراغ ):6ماره (جدول ش

  مورد  عنوان  ردیف

1  
  طرح
  تقاطع

  تقاطع. رویکرد تغییرات موارد شناسایی و تقاطع با نقشه بررسی
  تقاطع. هندسی تغییرات موارد شناسایی و تقاطع با نقشه بررسی
  تقاطع. با نقشه هايمغایرت موارد شناسایی و تقاطع با نقشه بررسی
  نباشد. مناسب هادکل نصب محل که مواردي شناسایی و تقاطع هايدکل نصب محل بررسی
  مناسب. دید عدم موارد شناسایی و تکرارگرها و هاعابرپیاده، شمارشگر سواره، هايفانوس دید بررسی
  پیاده.عابر فشاريهاي کلید نصب محل بررسی
  تقاطع. نقشه با هاکشیکابل بررسی
  تقاطع. نقشه با هاسربندي بررسی
  کنترلر. نصب محل بررسی
  تقاطع. راهنماییچراغ فازبندي بررسی
  تقاطع. راهنماییچراغ بنديزمان بررسی
  نقلیه.وسایل حرکت رویکردهاي و هندسی شکل بررسی

2  
  هايلوله

  زیرزمینی

  ها.لوله مسیر در موجود هايگرفتگی کلیه شناسایی
  فنی. هايدستورالعمل مطابق هاگذاريلوله در استاندارد عمق رعایت عدم موارد شناسایی
  آب. جوي زیر از عبور هايدستورالعملدر  فنی اصول رعایت عدم موارد شناسایی
  ها.حوضچه به ورود در فنی هايدستورالعمل رعایت عدم موارد شناسایی

  شده. برده بکار هايلوله سایز بررسی
  ها.کابل عبور براي گذاريلوله مسیر ها درلوله تعداد کفایت بررسی

  ها.لوله درخصوص دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی

  هاحوضچه  3

  .دارند سازيهمسطح به نیاز که هاییحوضچه شناسایی
  .دارند حوضچه تعویض یا و دیواره اصالح به نیاز که هاییحوضچه شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز که چدنی درب قدیمی با یهایحوضچه شناسایی
  .دارند جابجایی به نیاز و دارند قرار نامناسب محل در که هاییحوضچه شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز و بوده کوچک که هاییحوضچه شناسایی
  .دنندار درب که هاییحوضچه شناسایی
  .دارند نظافت به نیاز که هاییحوضچه شناسایی
  .هاحوضچه درخصوص دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی
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4  

  هادکل
  و

 فونداسیون
  هاآن

  .ايلوله هايدکل شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز و داشته دیدگیآسیب که هاییدکل شناسایی
  .دارند نمودن شاقول به نیاز و نبوده شاقول که هاییدکل شناسایی
  .دارند جابجایی به نیاز و نبوده مناسب هاآن محل که هاییدکل شناسایی
  .دارند تعویض به نیازو  شده تخریب هاآن فونداسیون که هاییدکل شناسایی
  .دندار سازيهمسطح به نیاز هاآن فونداسیون که هاییدکل شناسایی
  .دندار گرفتگی هاآن فونداسیون لوله که هاییدکل شناسایی
  .دندار آمیزيرنگ به نیاز که هاییدکل شناسایی
  .دارند دکل دریچه نصب یا و ترمیم به نیاز که هاییدکل شناسایی
  ها.دکل درخصوص دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی

5  
 انشعاب لوله

   برق

  .نباشد فلزي برق انشعاب لوله که مواردي شناسایی
  .نباشد بست عدد 2 داراي برق انشعاب لوله که مواردي شناسایی
  .باشد بلند یا و کوتاه برق انشعاب لوله که مواردي شناسایی
  .باشدداشته  آمیزيرنگ به نیاز برق انشعاب لوله که مواردي شناسایی

6  
  هافانوس
  و

  هاتابشگر

  .دارند تعویض به نیاز و شکسته هاآن نقاب یا و بدنه که هاییفانوس شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز و گردیده فرسوده هاآن بدنه که هاییفانوس شناسایی
  .باشندنمی فانوس نگهدارنده فلزي بست داراي و بوده فرسوده هاآن هايپایه که هاییفانوس شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز و شده تمام هاآن عمر طول که هاییتابشگر شناسایی
  .دارند سوختهنورانی  دیود که هاییتابشگر شناسایی
  .سوخته هايالمپ شناسایی
  .باشندمی خاموش که هاییتابشگر یا و هافانوس شناسایی
  ها.فانوس خصوص در دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی

  هاشمارشگر  7

  .دارند تعویض به نیاز و داشته بدنه شکستگی که هاییشمارشگر شناسایی
  .دارند تعوض به نیاز و داشته سوخته سگمنت که هاییشمارشگر شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز هاآن الکترونیکی قطعات که هاییشمارشگر شناسایی
  .شودمی متوقف صفر عدد در هاآن شمارش یا و دارند) :Eror ERایراد ( هایی کهشمارشگر شناسایی
  .دهندنمی نمایش "PO" ،دستی حالت عملیاتی در که هاییشمارشگر شناسایی
  .دارند تعویض به نیاز و بوده فرسوده آن تجهیزات که هاییشمارشگر شناسایی
  .هاشمارشگر درخصوص دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی

8  
کلیدهاي 

  فشاري

  .هستند بدنه دیدگیآسیب یا شکستگی داراي که فشاريهاي کلید شناسایی
  .باشندمی الکترونیکی و الکتریکی تجهیزات در فنی مشکالت داراي که کلیدهاي فشاري شناسایی
  .کلیدهاي فشاري خصوص در دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی
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  کنترلر  9

  .الکترونیکی بوردهاي تعویض به نیاز بررسی
  ها.ترمینال و هاسیم فرسودگی دلیل به کابینت تعویض به نیاز بررسی
  .الکتریکی تجهیزات و ادوات تعویض به نیاز بررسی
  .تست پشتیبانی انجام و آن هايباتري ها وUPS بررسی
  .کابینت خود و کابینت در کنترلر بودن محکم بررسی
  .خود محل بوردها در بودن محکم بررسی
  ... . و هاترمینال ،فیوزها بودن سالم بررسی
  .کابینت آمیزيرنگ به نیاز بررسی
 و رارتـی ح وارنـیش  و سرسیم از استفاده با و دستورالعمل اساس بر هادکل و کنترلر در هاسربندي بودن صحیح بررسی

  .مناسب ترمینال
  .کنترلر و کابینت درخصوص دیگر مشکل و خرابی هرگونه شناسایی

  شناسگر  10

  شناسگرها. شدگیقطع موارد شناسایی
  .دارد تغییرات مجاز حد از بیش که مواردي شناسایی و هالوپ اندوکتانس و امپدانس میزان بررسی
  .دارد مجدد سربندي به نیاز که مواردي شناسایی و هالوپ سربندي بررسی
  .دارد رزین ترمیم به نیاز که مواردي شناسایی و هالوپ رزین بررسی
  ).AccessPointنقطه دسترسی ( و تکرارگر - آن ریزيبرنامه نیاز صورت در و سنسور هر کالیبراسیون بررسی
 محـل  –بـاتري  شارژ وضعیت و سنسور هر آماردهی – آن ملحقات و تجهیزات و وایرلس سنسورهاي نصب نحوه بررسی
 دنشـ  یکطرفـه  و هندسـی  اصالحات جمله از تقاطع در تغییرات – تجهیزات بین ارتباطات – دهیآنتن – سنسور نصب

  ... . و سنسور حذف یا و نصب به نیاز و معبر عرض در تعریض - تقاطع

  کابل  11
  .هاکابل وصله موارد شناسایی
  .هاکابل...  و خوردگی خرابی، موش موارد شناسایی

12  
  

سیستم 
  سوالر

  خورشیدي. شناسایی موارد عدم تنظیم صفحه
  خورشیدي و فانوس. هاي آویزان، نامناسب ارتباطی صفحهشناسایی کابل

  خورشیدي. گیري صفحهشناسایی موارد عدم آفتاب
  .باتري شناسایی موراد نیاز به تعویض و شارژ مجدد
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  ترافیکهاي چراغ کنترل ویژگیپیوست الف: 

 هدف و دامنه کاربرد  
ه به التهابی ترافیکی است ک يهاک ثابت و متحرك با استفاده از المپهاي کنترل ترافیهاي مورد نیاز چراغهدف تعیین ویژگی

  کنند.یدي کار میشده و از طریق برق شهري یا یک ژنراتور یا منبع باتري و انرژي خورشمنظور کنترل ترافیک معابر بکار گرفته 
  

  : مقررات نوري1 -الف
  توزیع شدت نور -1 -1 -الف
 (بدون نماد)  هاي کنترل ترافیک معمولیهاي نوري براي چراغسیستم -1 -1 -1 -الف

قرمز در  وي سبز وقتی از یک المپ و یک عدسی رنگی و بدون هیچ نوع نقاب استفاده شود، توزیع شدت نور براي عالئم نور
هاي کنترل ترافیک براي چراغت نور توزیع شدهمچنین  .باشد 7شده در جدول معابر با سرعت پائین نباید کمتر از مقادیر تعیین

شده یناز دو برابر مقادیر تعی باشد. توزیع نور براي چراغ زرد نباید کمتر 8دیر مندرج در جدول معابر با سرعت باال باید مطابق مقا
  باشد. 9یا  8در جداول 

در  مندرج صفحه عدسی هر چراغ باید ظاهر نوري یکنواخت داشته باشد، به طوري که وقتی در میدان نوري با مشخصات
هاي قطبی منحنی نقاط و یا نواحی خیلی روشن یا خیلی تیره باشد. همچنینیت شود، فاقد ؤاز جهات مختلف ر 9یا  8جداول 

  باید به طور یکنواخت بوده و نقطه ماکزیمم ثانویه غیر منطقی نداشته باشند. 
  

  پائین (کاندال)ها در معابر با سرعت ):  توزیع شدت نور سبز و قرمز براي چراغ7جدول شماره (
  افقی                 

  
  عمودي

  درجه در هر یک از 10  روي محور هندسی
  دو جهت محور هندسی

  درجه در هر یک از 25
  دو جهت محور هندسی

  30  200  475  روي محور هندسی

  25  100  200  درجه زیر محور هندسی 10

 
  سرعت باال (کاندال)ها در معابر با ):  توزیع شدت نور سبز و قرمز براي چراغ8جدول  شماره ( 

  
المپ  داشته باشد. شدت نور روي چراغ در معابر بر تابیده ) نورمترمربع(کاندال بر  5/1× 10- 3بیشتر از سراب نوري نباید شدتی 

باید قابلیت آن را داشته باشد که بتواند در ساعات تاریکی بطور اتوماتیک تا حد بین 
4
تا  1

12
  شدت نور معمولی کاهش یابد.  1

  
  
  

  افقی                 
  

  عمودي
  درجه در هر یک از 10  روي محور هندسی

  دو جهت محور هندسی
  ازدرجه در هر یک  25

  دو جهت محور هندسی

  50  380  800  روي محور هندسی

  40  200  375  درجه زیر محور هندسی 10
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  داراي نماد هاي کنترل ترافیکهاي نوري براي چراغسیستم -2 -1 -1 -الف
 هاي نوري عابرپیادهپیکان سبز و سیستم  

نقاب  الت بدونکه رنگ نور منتشر شده از آن در ح یرنگ یعدس دارايک المپ ی ینه درخشندگیر کمیالزم است متوسط مقاد
ت آن ید قابلیبار المپ ند. شدت نویق نمایتطب 9با مندرجات جدول  ،ن شده باشدییاده در محدوده تعیکان سبز نماد عابرپیپ يبرا

ابد. در مورد یاهش ک یشدت نور معمول 083/0تا  25/0ن یک تا حد بیبطور اتومات یکیرا داشته باشد که بتواند در ساعات تار
 ل نور تابشکک یاصله نزدل فیاده به دلین پیهشداردهنده به عابر يهاشدت کل نور و در مورد چراغ ،معابر یکیتراف يهاچراغ

  باشد.یم داراي اهمیتاست  یرسد و متناسب با درخشندگیشده که به چشم م

  
  جاوز نماید.ت 10: 1نسبت الزم به ذکر است که تغییر درخشندگی در صفحه پیکان سبز و یا نماد عابر پیاده نباید از 

از  9 دولکه وقتی در نوري با مشخصات مندرج در جباید ظاهر نوري یکنواخت داشته باشد، بطوري هر چراغ کنترل ترافیک
 کنواختیهاي قطبی باید بطور منطقی عاري از نقاط و یا نواحی خیلی روشن باشد. همچنین منحنی ،یت شودوجهات مختلف ر

  منطقی باشند.بوده و فاقد نقطه ماکزیمم ثانویه غیر
ته هاي کنترل ترافیک در معابر داشروي چراغ بر نور تابیده بر کاندال بر مترمربع 4× 10-8ز د شدتی بیشتر اسراب نوري نبای

یل بایست از وساگردد میباشد. در موارد خاص که بدلیل شرایط استثنایی محل، کاهش اثر سراب نوري با روش باال غیرممکن می
  گردد)  جهت کاهش این اثر استفاده نمود.محلی جداگانه تنظیم می رایطهایی بر حسب شهاي دیگري (چنین روشو روش

بایستی تجاوز نماید نکاندال بر مترمربع بیشینه درخشندگی  9000الزم به ذکر است که شدت نور نمایش پیکان سبز و قرمز از 
  باشد.کاندال بر مترمربع می 27000و براي نمایش پیکان نوري زرد بیشینه درخشندگی برابر 

 هاي کنترل ترافیک داراي نمادهاي نوري براي سایر چراغسیستم  
  المقدور باید با ملزومات ذکر شده مطابقت داشته باشند، مگر اینکه ملزومات دیگري تعیین شده باشد.ها حتیاین سیستم

  جهات پرتو -2 -1 -الف
اي در فاصله برابر ل ترافیک باید به سمت نقطهمحور نوري چراغ کنتر: نقلیههاي کنترل ترافیک وسایلچراغ -1 -2 -1 -الف

ویکرد جهت داده ر متري از سطح معبر و در خط مرکزي مسیر 5/1یت معبر مربوطه و در ارتفاع تقریبی برابر ؤحداقل فاصله ر
 ...) بهتر و ، معلقبستگی به سرعت معبر دارد. در صورت نصب چراغ به شکل باالسري (بازویی ،چراغیت ؤر شوند. حداقل فاصله

متري از  5/1اي دورتر از حداقل فاصله رؤیت مورد نظر چراغ و در ارتفاع است محور نوري چراغ کنترل ترافیک به سمت نقطه
  سطح معبر، جهت داده شود. 

 ها باید به سمت خط مرکزي قسمتی از خیابان که در حرکت عابرپیاده اختصاصاینگونه چراغ: دهچراغ عابرپیا -2 -2 - 1 -الف
  الزم باشد.خاص هاي ویژگی ،گیري شود، مگر آنکه به دلیل شرایطداده شده جهت

  قرمز (کاندال بر متر مربع)مقادیر کمینه درخشندگی براي پیکان سبز و چراغ عابر پیاده سبز و ): 9( شماره دول ج
  افقی                 

   
  عمودي

درجه در هر یک از دو  10  روي محور هندسی
  جهت محور هندسی

از دو  درجه در هر یک 25
  جهت محور هندسی

  ٧٠٠  ٢٢٠٠  ٣٥٠٠  روي محور هندسي

  ٦٠٠  ١٣٥٠  ٢٥٠٠  درجه زير محور هندسي ١٠

  ٤٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  درجه زير محور هندسي ١٥
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باشد.  19ابعاد و طرح جعبه و نحوه نصب دکمه فشاري عابرپیاده باید مطابق  با شکل : دکمه فشاري عابرپیاده -3- 1 -الف
ر روشن کند و این چراغ را تا سبز شدن چراغ سیستم باید قادر باشد پس از فشار دکمه، چراغی را به نشانه دریافت تقاضاي عاب

با رنگ سفید در زمینه آبی نمایش داده  "صبرکنید"بهتر است با روشن شدن این چراغ عبارت  .عابرپیاده مربوطه روشن نگاه دارد
نصب شود گردد روشن شدن چراغ سبز عابرپیاده همراه با پخش یک صوت مناسب باشد. جعبه باید در ارتفاعی شود. توصیه می

اي طراحی شوند که گیرکردن متر از زمین قرارگرفته باشد. دکمه فشاري و ملزومات آن باید بگونه 2/1که دکمه آن به فاصله 
دکمه در اثر اشیاء خارجی، رطوبت یا خوردگی به حداقل برسد. همچنین این لوازم باید در مقابل شرایط جوي مقاوم بوده و ضد 

بندي شده ولت باشد و به طور مناسب از نظر الکترونیکی عایق 60مصرفی در این سیستم نباید بیشتر از گرد و غبار باشد. ولتاژ 
   باشد.
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  ): دکمه فشاري عابر پیاده20شکل شماره (
  

تطابق  B1376نگی عالئم: رنگ نور منتشر شده توسط عالئم باید با حدود تعیین شده با استاندارد حدود درجه ر -4-1 -الف
  داشته باشد. 

  کنترل ترافیک ارتفاع چراغ -1 -4 -1 -الف
 هاي کنترل ترافیک نصب شده روي پایهچراغ -1 -1- 4 -1 -الف
  اي باشـند کـه مرکـز عدسـی زرد در     هاي کنترل ترافیک باید بگونـه ارتفاع چراغ :چراغ کنترل ترافیک ثابت براي رانندگان

که عدسی زرد نصب نشده باشد این ارتفاع بـراي مرکـز عدسـی    یابان قرار گیرند. در جائیمتري از خط مرکزي خ 4تا  4/2ارتفاع 
  شود.  قرمز در نظر گرفته می

  دسی زرد که مرکز عاي باشند هاي کنترل ترافیک باید بگونهارتفاع چراغ :چراغ کنترل ترافیک متحرك مخصوص رانندگان
  قرار گیرد. متري از خط مرکزي خیابان 5/3تا  5/1در ارتفاع 

 ي خیابـان  متر باالي خط مرکز 6/2تا  1/2اي باشد که لبه پائینی آن باید بگونهپیاده : ارتفاع چراغ عابرینپیاده چراغ عابرین
  قرار گیرد.

اي باشد که مرکز عدسی نهپیاده باید بگوارتفاع چراغ عابرین: چراغ کنترل ترافیک نصب شده در باالي مسیر -2 -1 -4 -1-الف
  متر از خط مرکزي خیابان قرارگیرد. 9تا  1/6رد در ارتفاع ز

ایه دکل نصب پکننده که بر روي هاي تکرارصله انتهاي زیرین چراغفا: چراغ کنترل ترافیک تکرارکننده - 3-1-4-1-الف
  باشد.متر می 1/1شوند از سطح روسازي می
  

  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  62صفحه: 

 

 
  

  مقررات نصب و اجرا -2 -الف
اي طراحی شوند که پس از هاي وابسته به آن باید بگونههاي اتصال و سایر قسمتمجموعه فانوس: فانوس، بست -1-2-الف

انوس باید د دارا باشد. فشوکلیه نقاطی که در آنجا نصب مینصب، فانوس قابلیت تنظیم در دو جهت عمودي و افقی را براي 
هاي دیگر نشود. هاي نوري فانوسعاع نوري خود، مانع دید سیستمور شدرجه از مح 25اي تنطیم گردد که تا محدوده  ْبگونه

هاي کنترل ي چراغتی برامجموعه فانوس باید قابلیت قفل شدن بعد از تنظیم را داشته باشد. در موارد لزوم باید از یک صفحه پش
باً چشمک متناو و یا چند چراغ کهترافیک استفاده گردد. جنس این صفحه از نوع ورق فوالدي و یا پالستیکی است. براي د

  تواند استفاده گردد.می ،ال گفته شدزنند یک صفحه پشتی مشابه با آنچه که در بامی
+ درجه 95 تا -25در مقابل اثرات محیطی و گرد و غبار مقاوم باشد و در دماي  فانوس: فانوس باید در حد معقول -2-2-الف

یلومتر در ساعت مقاومت ک 145و شکننده نباشد. فانوس باید در برابر بادهایی با سرعت سانتیگراد در برابر خوردگی مقاوم بوده 
هاي یک هاي نوري را بر روي خود داشته باشد. تمام قسمتنماید. همینطور فانوس باید قابلیت نصب دقیق و محکم سیستم

ا مشخصات طابق بمن، باید یک ترانس مناسب فانوس باید محکم به بدنه نصب شوند. در صورت استفاده از المپ تنگستن هالوژ
کشی بین گردد. سیمشود و به یک ترمینال متصل میتهیه گردد، که در فانوس نصب می IEC 1007استاندارد ملی شماره 

باشد. چنانچه  مطابقت داشته )IEC 245(شماره سرپیچ و ترانس و همچنین بین ترانس و ترمینال باید با استاندارد ملی 
هاي فشار و یا لوله ها به فانوس اتصال داده شوند باید از داخل یک لولهاي برق فانوس مستقیماً و بدون عبور از داخل پایههسیم

که ر صورتیدکشی خارجی به فانوس باید توسط یک لوله غیر قابل انعطاف محافظت شود و قوي غیر فلزي عبور داده شوند. سیم
هاي کنترل ترافیک تواند توسط لوله قابل انعطاف انجام گیرد. فانوسحفاظت می ،تر نباشدمتر کم 2طول آن از سطح زمین از 

پیکان  ،24طور در شکل مشخص گردیده است. همین 23الی  20نقلیه و عابرپیاده و تکرارکننده به ترتیب در اشکال وسایل
 شخص گردیده است.م ،متر دارندمیلی 300یا  200هایی که قطر عدسی استاندارد براي فانوس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نماي جانبی (تمام نقاب)       نماي جانبی (نیم نقاب)      نماي روبرو
  نقلیه): فانوس کنترل وسایل21شکل شماره (
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  ): نماي روبروي فانوس عابرپیاده23شکل شماره (   ): نماي جانبی فانوس عابرپیاده22شکل شماره (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): نماي جانبی فانوس تکرارکننده25شکل شماره (  ): نماي روبروي فانوس تکرارکننده24شکل شماره (
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  باشد)متري میمیلی 200و  300هاي خارج پرانتز به ترتیب براي عدسی ): پیکان استاندارد (اعداد داخل و26شکل شماره (

  
 .ها بستگی داردیت فانوسؤهاي کنترل ترافیک به میزان قابلیت رعملکرد مفید و مؤثر چراغ: هانصب فانوس -1-2-2 -الف

  ها کامالً توجه شود. یت مناسب آنؤها باید به قابلیت ربنابراین به هنگام نصب فانوس
  گیرد:ها معموالً به یکی از سه شیوه زیر انجام مینصب فانوس

 نصب فانوس بر روي پایه دکل -
 فانوس بر روي بازوي دکلنصب  -
 هاي کششینصب فانوس بر روي کابل -

سی مورد یباشنازهاي فنی، عرف محل و اصول هاي آب و هوایی منطقه، تواناییها بستگی به ویژگیشیوه انتخابی نصب فانوس
  دارد. در محل نصب قبول

ما اگیرند  نظر قرار مراحل طراحی و نصب مدباشند که باید در هاي مخصوص خود میهاي نصب داراي ویژگیهر یک از روش
  ها رعایت شوند:نکات زیر الزم است در نصب فانوسبه طور کلی 

ه بیرونی شـانه  اي و در صورت عدم وجود آن از لبمتر از جدول حاشیه 6/0ها باید حداقل هاي دکلپایه ،هاي شهريبراي راه -
نقلیه بـا آن  سایلووس کنترل ترافیک طوري نصب گردد که احتمال برخورد آینه راه فاصله داشته باشند و در هیچ حالتی نباید فان

  وجود داشته باشد.
صـورت و در  متـر باشـد. در غیـر این    2/1توان پایه دکل را نصب نمود که عرض رفیـوژ حـداقل   در رفیوژ میانی به شرطی می -

شـوند اسـتفاده   ها مـی یمنی رانندگان و همچنین حفاظت پایهها در جزایر میانی باید از وسایلی که باعث اصورت نیاز به نصب پایه
 نقلیه با آن وجود داشته باشد.گردد. در هر حال فانوس نباید طوري نصب گردد که احتمال برخورد آینه وسایل

 پیاده قرار نگیرد.االمکان پایه در مسیر تردد عابرین رو حتیهنگام نصب پایه دکل در پیاده -
 ل حرکت قانونی معلولین با صندلی چرخدار گردد.وجه نباید مخپایه دکل به هیچ -
  متر از سطح معبر ارتفاع نداشته باشد.میلی 100ها بهتر است بیش از سطح تمام شده فوندانسیون پایه -
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 معمولی هايپایه روي بر هافانوس نصب:  
ها به زیبایی د دکلنمایند. از آنجا که تعدمتر نصب میمیلی 100هاي فلزي به قطر حداقل ها را معموالً بر روي پایهفانوس

هاي ثل دکلمهاي سایر تسهیالت شهري گردد از دکلگردد، توصیه میزند و باعث ایجاد موانع در معابر میمحیط لطمه می
فیک نیز کنترل تراهاي اند، براي نصب فانوسهاي روشنائی، تیرهاي تلفن و برق و غیره که در نقاط مناسب واقع شدهچراغ

  استفاده نمود.
شود و صب میهاي تقاطع یک دکل نها در یک تقاطع به این ترتیب است که در هر یک از گوشهترین شیوه نصب فانوسساده

  گردد.بر روي هر دکل دو عدد فانوس نصب می
ها ثر ساختمانهاي تجاري که اکل در محل. بطور مثانمایدمشکالت دیگري نیز ایجاد  دتوانمی ،ها فقط بر روي پایهنصب فانوس

 ه ممکن استوي پایرهاي نصب شده بر باشند، نمایش فانوسها میهاي مختلف و در انواع رنگداراي تابلوهاي تبلیغاتی به گونه
 صورت معلق هایی که بهتوان از فانوستر است و براي رفع آن میتاثیر الزم را ایجاد نکند. این مشکل خصوصاً در شب محسوس

بوس یا ثل اتومنقلیه سنگین باشند، استفاده نمود. همچنین در صورتی که تعداد وسایلشوند و داراي صفحه پشت مینصب می
امکان  ه باشد ایناقع شدوها در نزدیکی تقاطع و قبل از آن هاي آنکامیون در ترکیب ترافیک منطقه قابل توجه باشد و یا ایستگاه

  هاي نصب شده بر روي پایه کوتاه گرفته شود.یت فانوسؤر وجود دارد که جلوي
 هاي بازودار (پایه بلند)ها بر روي دکلنصب فانوس:  

ه بیشتر ه جلب توجبنیاز  ها فقط بر روي پایه کوتاه نتواند نیازهاي رؤیت کافی را برآورده سازد و یادر مواردي که نصب فانوس
توان با نصب صب مینشود. در این شیوه معموالً از این شیوه نصب کمک گرفته می ،باشدهاي کنترل ترافیک رانندگان به فانوس

  مود.نگان فراهم رانند یت کافی را برايؤیک فانوس بر روي بازوي دکل و نصب فانوس دوم بر روي پایه دکل و در ارتفاع کمتر، ر
   گردد.ن طرف تقاطع نصب میهاي یک مسیر در سمت راست و در آهاي بازودار جهت نمایش فانوسدکل

ها در آن ی که پایهمواقع اي باشد که اصول ایمنی در آن رعایت شود. درها از مسیر تردد ترافیک باید به اندازهفاصله پایه دکل
نتوان ها ن پایهآه، از گیرند، ممکن است بدلیل دور بودن از محل گذرگاه عابر پیادطرف تقاطع و در انتهاي قوس کناري قرار می

عابر  ي نصب فانوسهاي مجزا براهاي فشاري استفاده نمود. در این مواقع باید از پایههاي عابر پیاده و یا دکمهجهت نصب فانوس
ها و یا تابلوهاي ابانامی خیهاي روشنایی را در انتهاي پایه نصب نمود و یا بر روي پایه دکل استوان چراغپیاده استفاده نمود. می

  کرد.دیگر نصب 
هاي مختلف ر طرحدباشد که هاي گالوانیزه یا غیرگالوانیزه و یا آلومینیومی میها معموالً از جنس لولهبازوهاي متصل به پایه

 هتري را بهیت بؤر هاي نصب وضوح وهاي بازودار در مقایسه با سایر نحوهها بر روي دکلدر مجموع نصب فانوس شوند.ساخته می
  باشد.هاي نصب بیشتر میهاي بازودار نسبتاً از هزینه دیگر نحوههزینه تهیه و نصب دکل آورد. اماهمراه می

 هاي افقی و عموديها در مسیر قوسنحوه نصب فانوس:  
ها نیاز فانوس ستقرارها قرار گیرد محل و نحوه اهاي عمودي و یا افقی و یا در مجاورت آنزمانی که تقاطع در طول مسیر قوس

 یت موردؤر ل فاصلهبایست مدنظر قرار گیرند: رعایت حداقدو نکته مهم می . در اینگونه مواردمخصوص به خود داردبه طراحی 
  ها در مخروط دید.نیاز و قرار گرفتن فانوس

ب ارتفاع نص توان با افزایشباشد، در صورت لزوم میدر مواقعی که نیاز به نصب فانوس در یک تقاطع در طول قوس عمودي می
ا نصب بز و یا توان با افزایش ارتفاع نصب فانوس به حداکثر ارتفاع مجادر صورت لزوم می مشکل را برطرف نمود.انوس ف

  د.رعایت نمو یت راؤهاي مکمل در طرف نزدیک تقاطع بصورت نصب بر روي پایه کوتاه و یا به حالت معلق، حداقل فاصله رفانوس
 استفاده نیز رافیکت کنترل چراغ به شدن نزدیک هشداردهنده تابلو از توانمی دید فاصله رعایت جهت فوق هايحلعالوه بر راه

  ن گردد.زچشمک هشداردهنده هايفانوس به مجهز تواندمی نیاز صورت در که د،نمو
گان بلی رانندطالع قاتوان از تابلوهاي معلق و یا تابلوهاي متغیر خبري جهت باشند میدر مسیرهایی که داراي سرعت باال می

  استفاده نمود. 
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توان باشد میمی هاي مشابه استفاده نمود. در زمانیکه قوس افقی به سمت راستتوان از روشهاي افقی نیز میدر مسیر قوس
مت چپ سکه قوس افقی به ده نمود. همچنین در مواقعیاز فانوس مکمل مستقر در قبل از تقاطع و در سمت چپ مسیر استفا

اقل عایت حدهاي مکمل فوق جهت رباشد. فانوسسمت راست مسیر می دراست محل استقرار فانوس مکمل در قبل از تقاطع و 
به  نیز قادر لهاي مکمهایی که نصب فانوسیت بر حسب نیاز باید بر روي پایه و یا به حالت معلق نصب گردند. در محلؤفاصله ر

  مود.فاده نآگاهی رانندگان استتوان از تابلوهاي هشداردهنده جهت پیشمی ،باشدیت نمیؤفراهم نمودن حداقل فاصله ر
رد. وجود دان انندگارها مطابق با انتظارات هاي افقی امکان بروز مشکالتی در رابطه با محل استقرار فانوسدر مسیرهاي قوس

 توانایی عدم و رانندگان سردرگمی امکان و شودمی بیشتر ،باشندنمی کافی نور داراي شب در که هاییمحلاین مشکالت در 
  .نمود هدایت بهتر مسیر در را رانندگانتوان با نصب عالئم الزم می حالت این در. آیدمی بوجود حرکت مسیر تشخیص در هاآن

شخص مها، رانندگی در طول مسیر در شب است که با هاي استقرار فانوسثرترین محلؤیک روش براي مشخص نمودن م
هاي استقرار حلمباشد و با در نظر گرفتن خطوط دید در طور مسیر طراحی، هایی که امکان سردرگمی رانندگان مینمودن محل

  توان مشخص نمود.ها را میفانوس
باشد. و از  بوده و در حد معقول ضد گرد و غبارسیستم نوري باید در مقابل نفوذ باران مقاوم : هاي نوريسیستم -3 - 2 -الف

  سانتیگراد در مقابل خوردگی مقاوم و غیر شکننده باشد. + درجه95تا  -25موادي ساخته شود که در دماي 
ستیکی از مواد پال استقرار خود داشته باشند. اگر عدسی محل در ثبات الزم را ،طراحی شوند که پس از نصب ايگونهاجزا باید به

براي جلوگیري  .)1218ISO(استاندارد ملی شماره  باشد گراددرجه سانتی 109ها باید بیشتر از ساخته شده باشد، نقطه نرمی آن
  د.شووجه باید به ثبات رنگ عدسی در آن دما و طریقه نصب عدسی ت ،از تغییر شکل عدسی در محدوده دمایی ذکر شده

 ردد:وارد بندهاي زیر باید رعایت گگردد مبازتابنده استفاده می کههایی مکاندر : بازتابنده نوري -4-2 -الف
لی با مندرجات استاندارد م اندود نقره و پوشش محافظ آن باید مطابق :اي)اندود (آینهاي نقره ابنده شیشهبازت -1-4-2 -الف

   باشد. 1871BSشماره 
  طابق با استاندارد شمارهمنوع آلیاژ آلومینیوم با پوشش آندي ها باید از این نوع بازتابنده: ازتابنده فلزيب -2-4-2-الف

 2-4300BS هاي گیندي با ویژلوص باال و با پوشش آباشد. اگر انعکاس خیلی زیاد مورد نیاز باشد باید از آلومینیوم با درجه خ
تعویض  اشد که در طی عملیات نصب،اي ب) استفاده نمود. ضخامت بازتابنده باید به اندازهAA)1615BS 10حداقل مطابق با نوع 

  المپ و تمیز کردن تغییر شکل ندهد.
  و  1-4-2- الفها نیز باید داراي کارائی عمومی معادل آنچه در بندهاي گونه بازتابندهاین: هاسایر بازتابنده -3-4-2 -الف

تعویض المپ  ها باید به اندازه کافی مقاوم باشند تا شکل و وضعیت خود را در طی عملیات نصب،ذکر شد، باشند. آن 2-4-2-الف
  حفظ نمایند. - 3-2-الفو تمیز کردن، با توجه به محدوده دمائی داده شده در بند 

 )10الی ( )8(جداول و  1-1-الف ملزوماتم نوري براي تطبیق با المپ مورد استفاده در سیست :المپ و سرپیچ -4-4-2-الف
  وات از نوع المپ تنگستن هالوژنی با طول عمر زیاد باشد. 50ولت،  12 تواند یک المپمی

. ی قرارگیردنها در حالت افقتفیالمان آن  ،هاي هالوژنحباب المپ باید شفاف و رنگ نشده باشد در صورت استفاده از المپ
 المپ باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

   :ولت 12لومن با ولتاژ ورودي  900تشعشع اسمی  
  :ود روشن باشد.که بطور مداوم با ولتاژ کار خساعت وقتی 2000عمر اسمی  
  :ولت 12درجه کلوین با ولتاژ ورودي  2850دماي رنگ اسمی  
  مترمیلی 44طول کلی: حداکثر  
  مترمیلی 12قطر کلی: حداکثر  
  :مترمیلی 30 ± 25/0مرکز نوري  
 35/6-13لی لالمپایه مطابق با طراحی بینتکدار پایه: دوپین GY    
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ی تا شد که وقتگیر و سخت باسرپیچ باید براي المپ مناسب باشد. عایق الکتریکی باید از جنس چینی و یا ماده عایق غیر آتش
ن و خشک آوردساعت فرو بردن در آب، پس از بیرون  24شود، نرم نشود و بعد از درجه سانتیگراد حرارت داده می 250دماي 

فنر اتصال باید  ،ندرصد از خود نشان دهد. در صورت استفاده از المپ هالوژ 5/0کردن سطح آن، نباید افزایش وزنی بیش از 
  د.قابلیت هدایت الکتریکی مناسب را داشته باشد و در اثر لرزش عبور ترافیک، المپ از جاي خود خارج نشو

  باشد. آهن همسطح و یا عالئم قابل حمل الزامی نمیهاي راهی در تقاطع گذرگاهمقررات این بند براي عالئم نوري ترافیک
الذکر باشـند و مشخصـات ارائـه    مین شرایط فوقاه تبیید شده که قادر اهاي تهاي نوري و یا المپتبصره: استفاده از سیستم -

 باشد.نمایند، مجاز می ) را رعایت10 و 9 ،8جداول (در شده 
اي ههاي دیگري مورد نیاز باشد. نقاب باید از مادکه ویژگیمگر این ،ي باید داراي نقاب باشدهر سیستم نور :نقاب -5- 2 -الف

د گراد در برابر خوردگی مقاوم و غیرشکننده باشد. شکل نقاب بای+ درجه سانتی95ا ت -25ساخته شود که در محدوده دمائی 
  تر در ساعت مقاومت کرده و تغییر شکل دائمی ندهد.کیلوم 145عت اي انتخاب شود که در مقابل بادهاي با سربگونه
هاي بدون بازو و بازودار باید به ترتیب داراي اي، چند ضلعی یا خرپایی باشد. پایهتواند به صورت لولهپایه می: پایه -6-2 -الف

 3ل درز با ضخامت حداقه فوالدي بیمتر باشند و از استحکام و سختی حداقل معادل یک لولمیلی 150و  100حداقل قطرهاي 
اي طراحی و نصب شود که هاي بازودار برخوردار باشند. پایه باید بگونهمتر براي پایهمیلی 4/4هاي بدون بازو و متر براي پایهمیلی

م ه کابل الزب سترسیداستحکام الزم را براي فانوس فراهم نماید و به یک درپوش مقاوم در مقابل عوامل جوي مجهز گردد. جهت 
ید در متر باشد. این دریچه بامیلی 50و  150شود که طول و عرض آن نباید به ترتیب کمتر از اي در روي پایه ایجاد است دریچه

 باشدرپوش فلزي دمتر باالتر از سطح زمین بوده و مجهز به یک عدد میلی 1500محلی ایجاد شود که قسمت پائین آن حداقل 
  اخل دکل جوش شده است.که با زنجیر به د

 شود که قابلیت عبور چهار کابل رار نظر گرفته ر جهت انتقال کابل دمتمیلی 100اي به قطر حداقل در وسط فونداسیون لوله
  داشته باشد. ،متر استمیلی 32که قطر هر کدام 

اده در برابر عوامل جوي پوشش مقاوم دهاي پالستیکی تفاده از پوششاي و یا با اسسطح خارجی پایه فوالدي باید به رنگ نقره
  شود.
اي چکشی و هاي فلزي با رنگ نقرهتوانند روي بازو یا قابعالئم معلق می :هاي معلقهاي مخصوص نصب چراغپایه -7-2 -الف

که در دارند، نصب شوند. مجموعه باید به شکلی باشد هاي باال و پائین چراغ را نگاه مییا بین دو کابل موازي که قسمت
متر با سطح مسیر عبور فراهم نماید  5اي حداقل برابر کیلومتر در ساعت مقاومت کرده و خم نشود و فاصله 145هاي باد سرعت

  .)2660BS(مطابق استاندارد 
هاي کمکی باید در هاي فشاري، آشکارسازها و سایر دستگاهکننده، دکمهاه کنترلجعبه دستگ :جعبه تجهیزات -8-2 -الف

 ه باشند:یر ساخته شدبندي شده و در حد معقول در برابر ورود گرد و غبار مقاوم باشند و با یکی از موارد زمقابل نفوذ باران آب
 ) 1452چدنBS(  
 1496شده (آلومینیوم ریختهBS( 
 1449( ورقه فوالديBS(  

 + درجه70تا  -25هایی که از ورقه فوالدي ساخته شده باید توسط یک پوشش که در محدوده دمائی قسمت داخلی جعبه
ح شده در زیر که براي سطهاي تعیینسانتیگراد عمل کند، در برابر خوردگی محافظت شود. این سطوح بهتر است با یکی از رنگ

طابق هاي ورقه فوالدي باید توسط رنگی که مد نیز محافظت شوند. قسمت خارجی جعبهروهایی بکار میخارجی چنین جعبه
729BS 2569باشد و یا توسط اسپري فلز گرم (قسمت اول می(BS  .در برابر خوردگی محافظت شوند 
 ) 729ورق آلومینیومBS 873از  قسمت اول  6-5) پرداخت باید مطابق مقرراتBS .باشد  
  ی تقویت شده شکننده نبوده و در برابر خوردگی مقاوم باشد و در صورت لزوم بوسیله یک چارچوب کمکماده غیر فلزي که

 که حداقل مقررات حفاظتی را فراهم نماید.باشد، بطوري
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متی بیشتر از باشد، باید ضخامترمربع  25/0 دون پشتیبان کمتر ازمساحت آزاد بکه هاي فلزي مورد استفاده براي موارديورق
اي ا خود بطور مناسبی مستحکم و یا توسط قطعهیباید مترمربع باشد،  75/0که این مساحت بیشتر از متر و در جائیییلم 2

د آهنی یا از فوالیرغقسمت باید از چدن و یا موارد آن  ،گیردر میکه قسمتی از جعبه در زیرزمین قراتقویت شوند. در جاهایی
ابلیت ید براحتی قد. تجهیزات باو یا از مواد غیر فلزي مقاوم در برابر خوردگی ساخته شو وري گرمروش غوطه به گالوانیزه شده

ناي متر، به استثمیلی 40هاي بیش از هاي خارجی و لبهجابجائی داشته و براي تعمیر به سهولت قابل دسترس باشد. تمام گوشه
متر میلی 5/1هاي خارجی دیگر باید حداقل شعاعی برابر ه لبهلیمتر گرد شوند و کمیلی 4هاي پائینی باید به حداقل شعاع لبه

) باید به عابر پیاده هاي ورودي را فراهم نماید و (غیر از جعبه دکمه فشاريداشته باشند. جعبه باید امکان عبور و نگهداري کابل
  رنگ زرد لیموئی باشد د به هاي دکمه فشاري عابر پیاده بای) جعبه9-101شماره  2660BSرنگ خاکستري باشند. (

  .)C 381BSو  355(شماره 
ها، کننده شامل کابلاي از قسمت تجهیزات کنترلگونهه انتخاب عملکرد دستی باید بهبوسایل مربوط : هاقفل -9-2 -الف

ل قابل یچه جداگانه قابل دسترس باشند. تمام وسایجدا شده و از طریق یک در ،بنديها و تجهیزات تنظیم زمانترمینال
کننده یکسان، باید هاي کنترلها و کلیدهاي مربوط به جعبههایی با انواع متفاوت حفاظت شوند و قفلدسترسی باید بوسیله قفل

ل م قابل حمئدر مورد عال و کلید موجود باشد.حداقل باید د ،کنندهاز یک نوع و سري مشابه باشند. براي هر نوع قفل کنترل
ها باید بوسیله هاي دستی یا تنظیمکننده و کنترلباشد. بدین معنی که دسترسی به کنترلنیازي به مسائل گفته شده در باال نمی

   ا بیشتر از دو کلید حفاظت شود.یحداقل یک قفل 
دهند باید از هاي راهنمایی که ولتاژي معادل برق شهر را انتقال میهاي تغذیه چراغدر کلیه کابل: هاي رابطکابل -10-2 -الف
هاي آلومینیومی با مشخصات الکتریکی معادل و یا از هاديمترمربع میلی 1هاي مسی با مساحت سطح مقطع اسمی حداقل هادي

 و یا  6004BSرات گیرند باید مطابق مقر در داخل یک کانال جا میی که تماماًهاینیکی برابر استفاده شود. کابلو استحکام مکا
6007 BS )245IEC .داري باشند که اگر هاي غالفگیرند باید کابلهایی که تماماً در داخل یک کانال قرار نمیکابل) باشند

مترمربع میلی 5/1هاي ه کابلبمربوط  یا بیشتر باشند، باید با مقررات کمتر و، مترمربعمیلی 5/1ها مساحت مقطع بخش هادي آن
  مطابقت داشته باشند.   6346BSدار غالف
ها، هاي چراغ و جعبهاه، شامل دکللکتریکی دستگهاي فلزي غیر حامل جریان اگیر: قسمتو صاعقهاتصال زمین  -11-2-الف
ه با باتري و یا کشامل دستگاهی  این شرط. باشنداتصال زمین  داراي ) و به طور مؤثر1013CPهم متصل (مطابق با  بهباید 

  گیر استفاده نمود.عقهخیز باید از صا شود. در مناطق مرتفع یا صاعقهکند، نمیژنراتور ولتاژ کار می
 88BSابق با رق: به منظور اتصال به منبع تغذیه اصلی، باید از تجهیزاتی شامل یک فیوز تک قطبی مطترمینال ب -12 -2 -الف

)1-269IES( 861، یک اتصال خنثی و یک کلید دو قطبی مطابق باBS )3- 947IEC و یا کلید خودکار کوچک (
9871BS)898IECالوه بر عشود.  ) استفاده نمود. همچنین باید فضاي کافی براي نصب ترمینال منبع برق اصلی در نظر گرفته

ه اي طراحی شود کگونهگرفت، مگر آنکه روش کنترل بهکلید اصلی و فیوز باید یک کلید مجزا براي کنترل جریان المپ در نظر 
سب و یا ک فیوز منایباید  اصوالً سیستم مصون از جریانات غیرعادي الکتریسیته و یا اتصال کوتاه در المپ باشد، که در این حالت

ک یمحافظت و یا مجهز به  کننده باید بطور جداگانه و مناسباي مشابه براي این منظور در نظر گرفت. هر وسیله کنترلوسیله
  باشد.کند، ضروري نمیفیوز باشد. این شرط براي دستگاهی که توسط ژنراتور ولتاژ پائین و یا باتري کار می

شود، تجهیزات باید که در یک سیستم کنترل ترافیک عالئم نوري عبور مجاز بکار گرفته میدر صورتی: ایمنی -13 -2 -الف
شود، امکان دادن حق عبور مجاز بر اثر خرابی دستگاه ده میوقتی یک عالمت عبور مجاز مسیر دا اي طراحی شوند کهگونهبه

  کنترل به مسیر دیگري وجود نداشته باشد.
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باید براي یک طول عمر  ،کنندهکننده شامل اجزاي قطع و وصللوازم کنترل: کنندهتریکی کنترلاجزاء الک -14 -2 -الف
یان اژ و یا جرعادي ولتسانات غیرثیر نواقابل ترل باید تا آنجا که ممکن است در مب باشند. مدار کنتسال مناس 5معمولی حداقل 

ها، ترانزیستورها ها، مقاومتبندي، نوع فیلترها، خازنکننده باید از لحاظ عایقدر برق شهري ممانعت بعمل آورد. ساختمان کنترل
  نه موتور الکتریکی مطابق با استاندارد ملی باشد.و هر وسیله قطع و وصل الکترونیکی دیگر و هرگو

نامه آئین A ،B ،C ،Gا مقدار مذکور در بندهاي بهاي کابل باید ها و ترمینالنصب کابل :کشیکابل و سیم 15--2-الف
مندرج در  ها باید با ملزوماتها، مطابقت نماید. ضمناً جریان کابل) مربوط به تجهیزات الکتریکی ساختمانIECکشی (سیم

کشی باید به صورت داخلی شود، سیمنامه فوق بسته به نوع هادي مطابقت نماید و در جایی که از دکل استفاده میجداول آئین
  انجام شود.

باشد باید با یکدیگر قابل تعویض از نظر نوع، ساخت و سري مشابه می اجزاء مربوط به لوازمی که :پذیريتعویض: 16-2-الف
   باشند.
 رضروري شود. دستگاهبی سر و صدا بوده و عملکرد آن نباید باعث ارتعاش غی ،المقدوریدستگاه حت: ارتعاش و صدا -17-2-الف

  اي ساخته شود که در اثر ارتعاش حاصل از ترافیک حداقل خسارت به المپ و تجهیزات وارد شود.گونهباید به
ننماید.  اي باشد که با امواج رادیویی یا تلفنی و یا تلگرافی تداخلگونهید بهطراحی دستگاه با: تداخل امواج رادیویی - 18-2-الف

  بیشتر باشد. 800BSمیزان تداخل نباید از حد معین شده در استاندارد   ،در حالت تداخل رادیویی
تیگراد تحت + درجه سان60ا ت -15بخشی در محدوده دماي محیط از دستگاه باید بطور رضایت: دماي محیط -19 -2 -الف

ذکر توسط طراح اي داشته باشد که در آن صورت باید مشخصات آن که شرایط ویژهشرایط عملکرد کار کند، مگر در جاهایی
  گردد.
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  راهنماییهاي چراغتجهیزات بر روي انواع پایه هاي جانمایینقشهپیوست ب: 
  
  

  
  متري 6×9راهنمایی بر روي پایه تجهیزات چراغنصب  جانمایی نقشه ):27شماره (شکل 
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  يمتر 6×6پایه  يبر رو ييتجهیزات چراغ راهنمانصب  يي): نقشه جانما28شکل  شماره (
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  متري 6×5/4تجهیزات چراغ راهنمایی بر روي پایه نصب  نقشه جانمایی ): 29شماره (شکل 

  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  74صفحه: 

 

 
  

  
  

  يمتر 6×3پایه  يبر رو ييتجهیزات چراغ راهنمانصب  يي):  نقشه جانما30شکل شماره (
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  يمتر 5پایه  يبر رو ييتجهیزات چراغ راهنمانصب  يي): نقشه جانما31شکل شماره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متري 4تجهیزات چراغ راهنمایی بر روي پایه  نصب نقشه جانمایی ):32شماره (شکل 
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  متري 3): نقشه جانمایی نصب تجهیزات چراغ راهنمایی بر روي پایه 33شکل شماره (

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ايمتري لوله 4خانه بر روي پایه ): نقشه جانمایی نصب سوالر تک34شکل شماره (
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  راهنماییدستورالعمل طراحی چراغ ج:پیوست 
مناطق نمایی در هاي چراغ راه، تعیین روند طراحی عمرانی و تاسیسات برقی سیستمبخش از دستورالعملهدف از تدوین این 

  باشد.هاي مورد نظر در سطح شهر تهران میو کاربري
  راحی چراغ راهنماییط -1-ج

  باشد.می 10مطابق جدول  ،شرح فرایند کلی طراحی انواع چراغ راهنمایی
  روند کلی طراحی چراغ راهنمایی ):10شماره ( جدول

ب 
رتی

ت
حل

مرا
 

 مسئول فعالیت شرح

 طراح بررسی سابقه تقاطع  1

 کروکی بردار برداشت کروکی و آماربرداري از محل طرح  2

 طراح سازي کروکی در فایل اتوکد پیاده 3

 طراح پیاده قلیه و عابرینن فازبندي براساس احجام وسایل 4

 طراح بازدید میدانی و ارائه طرح اولیه  5

6 
  هماهنگی و برگزاري جلسات کارشناسی جهت اصالح هندسی

 و یا فازبندي  
 طراح

 طراح سازي طرح عمرانی آماده 7

 مهندسی ترافیکو  طراح تصویب طرح  8

 طراح بررسی و اصالح طرح در صورت عدم تصویب  9

 گذاري هماهنگی با ناظر عمران جهت عالمت 10
  طراح

 ناظر عمران

 طرح یفرآیند اجراي عملیات عمران

 طراح بررسی و اصالح طرح در صورت بروز معارض  11

 تحویل طرح از عمران و طرح ازبیلت  12
  طراح

 ناظر عمران و تاسیسات برقی

  طراح  طراحی سیگنالینگ  13

 تصویب طرح سیگنالینگ  14
  طراح

 مهندسی ترافیک

 فرایند اجراي عملیات تاسیسات برقی طرح

 طراح افزاري ) و تست سختICیزپردازنده (رنویسی برنامه 15

 راهنمایی و تحویل تاسیسات برقیبررسی عملکرد چراغ  16
  طراح

 ناظر تاسیسات برقی

17 
بندي جهت سازي اولیه پارامترهاي ترافیکی و زمانبهینه

 ریزيبرنامه
 طراح

 
 وشود و کلیه محاسـبات  یادآوري: در طراحی هر پروژه، بازنگري طرح توسط یکی از اعضاي تیم طراحی بجز طراح انجام می 

  گیرد.  مورد بررسی و بازنگري قرار می ،هاي طرحنقشه
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 الگوریتم کلی طراحی چراغ راهنمایی -2 -ج

  ییچراغ راهنما یطراحپایه الگوریتم   ):35شماره ( شکل 
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  و کدگذاري تجهیزات راهنمایی هاي چراغستورالعمل ترسیم نقشهد -3-ج
 ،طراح اتنظر با مطابق ... و تقاطع فازبندي ها،فانوس نصب محل ها،دکل جانمایی ها،گذاريلوله یحنصب صح یتبا توجه به اهم

ی اتوکد نهای در قالب فایل را ییچراغ راهنما هاينقشه طراح است الزم لذا. باشدمشهود می راهنمایی چراغ هاينقشه تهیه به نیاز
ل یروي از اصپ ،اهنماییهاي ربرقی چراغهاي عمرانی و تاسیسات د. جهت ترسیم نقشهده قرار ییاجرا يهاگروه یارو در اخت یهته

  بندي و رعایت ضخامت خطوط بر اساس مراحل زیر الزامی است:الیه
 ) الیه کادرKADR(:  
رگـی  د براسـاس بز کادر اصلی نقشه و کلیه راهنماها و مشخصات کنار نقشه در این الیه قرار دارد. کارهاي اسـتاندارد موجـو   -

  وند.شتقاطع با مقیاس متفاوت انتخاب می
 ) الیه دیوارDIVAR(:  
  شوند. و ضخامت صفر ترسیم می magentaها با رنگ مرز ساختمان آنایست که در الیه -
 شوند.در همین الیه ترسیم می ANSI31و با هاشور  253ها با رنگ هاي باالي ساختمانپیشروي -
 ) الیه باغBAGH(:  
 .  شوندترسیم میها و فضاهاي سبز در این الیه ها و درختکلیه باغچه -
 شود.استفاده می )Greenبا رنگ سبز ( GRASSجهت نمایش چمن از هاشوري با نام  -
  شود.استفاده می TREجهت نمایش درخت از بالك  -
 ) الیه آبWATER(:  
  شود.و ضخامت صفر استفاده می )Blue( براي نمایش جوي آب از خطوط با رنگ آبی -
 شود.استفاده می ANSI31هاي زیرگذر از هاشور جهت نمایش جوي -
  

  
  ): نماد درخت36شماره (شکل 

 ) الیه جدولJADVAL:(  
ضـخامت   و رنگ سفید و جهت نمایش رفوژ میـانی از خطـوط بـا    2/0براي نمایش جداول کنار خیابان از خطوط با ضخامت  -

 شود.و رنگ سفید در این الیه استفاده می 2/0
 ) الیه خطKHAT:(  
  شود.ها از این الیه استفاده میخیابانهاي کشیبراي نمایش خط -
ا ضـخامت  بمتر خط ممتد  20با ضخامت صفر و رنگ سفید و در ورودي به تقاطع تا  3/0 خطوط طولی خیابان از خط نوع  -

ـ و به رنگ سفید و کانال عابر به صورت ممتـد   5/0و به رنگ سفید و خطوط ایست به صورت ممتد و با ضخامت  2/0 ا ضـخامت  ب
 شوند.رنگ سفید ترسیم می و به 2/0
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 1الیه طرح )TARH1( :  
  شوند.رسم می magentaکف خیابان در این الیه و با رنگ  يهافلش -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جهت حرکت خودروها نماد):  37شماره (شکل   
 ) الیه سنگفرشSANG FARSH :(  
   شود.استفاده می 40و رنگ  AR_HBONEها از هاشور روها و جانپناهبراي نمایش سنگ فرش پیاده -
 ) الیه عوارض شهريAVAREZ SHAHRI(:  
هـاي صـدقات، شـالترهاي    هاي آتشنشانی، صـندوق هاي فاضالب، گاز، مخابرات، آب، شیرکلیه عوارض دیگر از جمله دریچه -

  شوند.... در این الیه ترسیم می برق و کافوهاي مخابرات و تابلوهاي راهنما و
 دکل الیه )DAK(:  
  شوند.ها در این الیه آورده میو نام آنها کلیه دکل -

  

  هاکدگذاري دکل ):11شماره(جدول 

  دکل  مشخصات  نام بالك  شکل نقشه
L  H 

  DI  9  6  DI-n  

  DA  6  6  DA-n  

  DB  4,5  6  DB-n  

  DC  3  6  DC-n  

  DD  -  4  DD-n  

  DE  -  3  DE-n  

  DF1  -  5  DF-n  

  DF2  -  1,5  DF-n  
  

ها به باشد و سایر دکلاولین دکل نزدیک به کنترلر و با جهت چرخش ساعتگرد می 1باشد که شماره دکل می nکه در آن 
  شوند.گذاري میترتیب شماره

 ها (الیه حوضچهPOOL :(  
 1/0و خطوطی با ضخامت  12شماره یی مطابق جدول هاهاي مختلف از این الیه با خطوطی با رنگجهت نمایش حوضچه

  شود.استفاده می
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  هاي مختلفنمایش حوضچه ):12شماره (جدول 

نام   مشخصات  رنگ  شکل نقشه
  حوضچه

  

 5در حالت عادي سبز است و در صورتی که 
ی و بیش از آن لوله خارج و وارد شده باشد آب

  شود.رنگ می
45*45*55  Hn  

  
  Hn  50*70*50  سبز

  
  Hn  110*110*110  سبز

  
  HLn  55*45*45  سبز

   شوند.یها نام گذاري مباشد؛ که صفر، حوضچه کنترلر بوده و با چرخش ساعتگرد سایر حوضچهشماره حوضچه می nکه در آن 
 ها (الیه لولهPIPE:(  
  شوند.این الیه ترسیم می در Cyanو رنگ  15/0هاي پلی اتیلن با خطوطی با ضخامت لوله -
 ) الیهSIGNAL:(   
هـاي  ت بالكصور ... با عالئم تعریف شده به ن ووباتره، تکرارگر، شمارنده، کنترلر، پوشها اعم از عابر پیاده، سوافانوسکلیه  -

  شوند.هاي مخصوص به خود در این الیه ترسیم میو با کدگذاري 13 شماره طرح شده در جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  83صفحه: 

 

 
  

  

 ن و ...وباتاده، سواره، تکرارگر، شمارنده، کنترلر، پوشها اعم از عابر پینمایش کلیه فانوس ):13شماره (دول ج

  نوع تجهیزات  مشخصات  نام بالك  شکل نقشه

  F1 فانوس سواره  VL-SG-N/F-n 

  F6  فانوس سواره فلش مستقیم  VL-SG-(Nor F)-n 

  
F5  فانوس سواره فلش راستگرد VL-SG-(Nor F)-n 

  F3  فانوس سواره فلش چپگرد VL-SG-(Nor F)-n 

  SOLAR1  سوالر تک خانه قرمز  VL-S1-R-n 

  SOLAR1 سوالر تک خانه زرد  VL-S1-A-n 

  SOLAR3 سوالر سه خانه قرمز  VL-S3-R-n 

  SOLAR3 سوالر سه خانه زرد  VL-S3-A-n 

  F13  فانوس عابر  PL-SG-n 

  F17   تکرارگرفانوس  RL-SG-n 

  C  شمارنده  Cr-n 

  PB1  نوباتپوش  PB-SG-n 

  
SIG-CON-1   1کنترلر نوع  C 

  
SIG-CON-2  2هوشمند نوع  کنترلر  SbyS 

  
SIGMANU کنترل دستی   

  
n  .شماره تجهیز با نقطه شرو ع کنترلر و حرکت ساعتگرد :  

 SGباشد.: سیگنال گروه فانوس می  
  شود.) اضافه میBفانوس اتوبوسی (در صورت استفاده از 

   باشد.می Far Sideمخفف  Fو  Near Sideمخفف  Nتوضیح: 
 ) الیه کابلCABL:( 
  .باشدمی 14 گذاري بر اساس جدولشود و نامها در نقشه در این الیه انجام میها در مسیر لولهنامگذاري کلیه کابل -

  
  
  
  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  84صفحه: 

 

 
  

  هانامگذاري کلیه کابل  ):14شماره (جدول 

  کد کابل  سایز کابل  رنگ  کد کابل  سایز کابل  رنگ

Blue 2mm١٦ × ٥/١  C6-n 230  2mm٤ × ٥/١  C1-n 
Cyan 2mm٢ × ٢ × ٩/٠  C7-n Green 2mm ٢ × ٤  C2-n  
204  2mm١٢ × ٢ × ٩/٠  C8-n White 2mm٢ × ٥/٢  C3-n 

Megenta Feeder CF-n RED 2mm١٠ × ٥/١  C4-n  
  

  ر است: یشماره کابل و به شرح ز nکه در آن 
  براي کابلC1 
  n=0n1  هاي سواره و عابر پیاده استفاده شود:در صورتی که از این کابل براي فانوس -
  n=1n1  ها استفاده شود:نوباتدر صورتی که از این کابل براي پوش -
  n=2n1  ها استفاده شود:در صورتی که از این کابل براي شمارنده -
  n=3n1  از این کابل براي ارتباط با جعبه کنترل دستی استفاده شود:در صورتی که  -
  : شماره کابل است.n1ها گذاريکه در این شماره -
  براي کابلC6 

n=n1.n2  
 C2,C3,C4,C5,C7,C8,CFبراي کابل  -
- n=n1  
  ها:گذاريکه در این شماره -
- n1  .شماره کابل :  
- n2 عـه بـه اولـین    ها بریده شود به ترتیب و از آخرین قط: در صورتی که کابل مذکور در طول مسیر جهت اتصال به فانوس

  گیرد.و... را می3و2و1هاي قطعه شماره
  شوند.ها نیز در این الیه ترسیم میهاي آنهاي فشار ضعیف و فشار قوي و پایه دکلکابل -
 2با نوع خـط   40هاي فشار ضعیف به رنگ بلترسیم شده و کا 2/0به ضخامت  2خط  هاي فشار قوي رنگ قرمز با نوعکابل -

  شوند.با همان نوع و ضخامت ترسیم می 31هاي فشار ضعیف مربوط به فاز شب به رنگ شوند و کابلترسیم می 2/0و به صخامت 
 هاي شناسگر (الیه حلقهLOOP:(  
 Magentaو رنـگ   1/0ها با خطـوطی بـه ضـخامت    گذاري آنها و اندازههاي شناسگر و نام آنکلیه خطوط مربوط به حلقه -

  شوند.ترسیم می
  شود.هاي شناسگر نیز از کنترلر به صورت چرخشی و ساعتگرد انجام مینامگذاري حلقه -
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  راهنمایی هوشمندهاي چراغ مونه نقشهن -4-ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هوشمند ییراهنماچراغ یعمرانطرح ): 38شکل شماره (
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  هوشمند ییراهنما نقشه سیگنالینگ چراغ ):39شماره(شکل 
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  هوشمند ییراهنما چراغ نقشه دیاگرام اتصاالت): 40شکل شماره (
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  نقشه اتصاالت داخلی کنترلر هوشمند):  41شکل شماره (
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  نقشه فازبندي چراغ راهنمایی هوشمند): 42شکل شماره (
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  راهنماییدستورالعمل نظارت بر نصب و نگهداري چراغ
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  پیوست د: دستورالعمل نظارت بر نصب و نگهداري چراغ راهنمایی
  
  دستگاه نظارت  -1-د

توانند اال میداشتن دانش، تخصص و تجربه بهاي مختلف تشکیل شده که با اي از مهندسان رشتهدستگاه نظارت از مجموعه
الحیت از صهاي مهندسین مشاور داراي استفاده از شرکت ها باشند.اي براي کارفرمایان در اجراي طرحمنشاء خدمات ارزنده

  رد.تاکید قرار دامورد ها نظارت بر عملیات نصب و نگهداشت پروژهسازمان برنامه و بودجه کشور، در حوزه 
  
  ح خدمات نظارت کارگاهیشر -2-د
  ریزي، تعیین روش اجراي کار، کنترل پیشرفت کارهخدمات برنام -1-2-د
 عالیهتبررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش به دستگاه نظار -
 آالتمین نیروي انسانی و ماشینابررسی کارگاهی برنامه ت -
 انی و ارائـه مقایسه عملیات انجام شـده بـا برنامـه زمـانی، تحلیـل مقـدماتی علـل انحـراف از برنامـه زمـ           بررسی کارگاهی و -
 عالیه.ها و ارسال گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه براي دستگاه نظارتاي مقدماتی براي جبران آنهحلراه
  خدمات مهندسی -2-2-د
ل و تنظـیم  ید کار و تنظیم گواهی تکمیل کـار در مراحـل مختلـف، تکمیـ    ها، بازدها و مدارك مربوط به آزمایشتنظیم فرم -

 دستورکار
 باشد.استفاده و نگهداري مدارك فنی مانند استانداردهایی که براي کنترل کیفیت کارها در کارگاه الزم می -
 از نصب هاي نگهداري مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پسکارگاهی بر نحوه اجراي دستورالعملنظارت -
ب تـاخیر در  ها یا دستور کارهـایی کـه سـب   بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه -

 گردد.اجراي عملیات می
  خدمات ارجاع کار -3-2-د
  هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت خدمات -4-2-د
 عالیههاي نظارتدستگاه همکاري در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاري کارفرما و -
 رگاه لی تجهیز کاکبررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران باتوجه به طرح  -
 عالیههاي اجرایی پیشنهادي پیمانکاران به دستگاه نظارتبررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روش -
مربوط،  قراردادهاي ئه گزارش درمورد سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده دربررسی کارگاهی و ارا -

 عالیهبه دستگاه نظارت
م، رسـیدگی  حضور و فعالیت در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و بـه صـورت مـنظ    -

 کارگاهی به مسائل و موانع اجراي کار
 عالیههاي پیشنهادي به دستگاه نظارتررسی کارگاهی موانع اجراي کار و ارائه گزارش راهب -
 و اجرایـی و  بررسی نحوه عملکرد و پایش عوامل کلیدي پیمانکاران مانند رئـیس کارگـاه، معاونـان کارگـاه، مسـئوالن فنـی       -

 عالیه.ه گزارش به نظارتکنترل پروژه، مسئوالن ماشین آالت، تجهیزات، تدارکات و امور مالی و ارائ
 پایش عملکرد شاغلین کارهاي حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشکاري و ارائه گزارش -
و ارائـه   هـاي حفاظـت فنـی و ایمنـی و بهداشـتی از سـوي پیمانکـاران       نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعایت دستورالعمل -

 عالیههاي مقدماتی به دستگاه نظارتگزارش
دماتی بـه  ارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبیعـی از سـوي پیمانکـاران و ارائـه گـزارش مقـ      نظ -

 عالیهدستگاه نظارت
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اسـب آن بـا   آالت اجـراي کـار پیمانکـاران و حصـول اطمینـان از تن     کارگاهی مستمر و منظم نیروي انسانی و ماشـین نظارت -
  عالیهارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارتها و نمین آابارکاري و برنامه ت

رائـه  بـق برنامـه و ا  آالت اجراي کار از سوي پیمانکاران بر طهاي تدارك مصالح، تجهیزات و ماشینکارگاهی بر فعالیتنظارت -
 عالیهگزارش مقدماتی به دستگاه نظارت

یه در عالگاه نظارتت پیمانکاران و همکاري با دستآالکارگاهی و کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشیننظارت -
 تنظیم صورتجلسات مربوطه

 نتـرل کارهـاي  رسیدگی کارگاهی به درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار براي تحویل موقت، بازدیـد کارگـاهی و ک   -
وافقی کـه  تـ ه با فهرست بهره برداري، همرا اجرا شده و ارائه گزارش مقدماتی در مورد امکان بهره بردارییا اعالم عدم آمادگی براي

 عالیهمانع بهره برداري است به دستگاه نظارت
 حضور در هیأت تحویل موقت -
 قصکارگاهی بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و همکاري در تهیه صورتجلسه رفع ننظارت -
کسـازي  موقت و خارج نمودن مصـالح و تجهیـزات اضـافی پا   هاي سیسات و ساختماناکارگاهی پیگیري جمع آوري تنظارت -

 کارگاه
 عالیهها به نظارتهاي چون ساخت و تحویل آنبررسی اولیه نقشه -
 هاي ارتباط گردش کار و مکاتباتتشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه -
  کیفیت کنترل خدمات -5-2-د
  باشد:کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجراي کار میخدمات این قسمت شامل  -
ییـد صـحت   ات وها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارهـا  نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهاي اجرایی با نقشه -

 یهعالها و ارسال آن به دستگاه نظارتها قبل از پوشیده شدن با اجراي مراحل بعدي و تهیه گزارشاجراي آن
ت هـر  ز شروع عملیاها قبل اها با نقشهیید انطباق آناها، محورها و ترازهاي پیاده شده روي زمین و تکنترل کارگاهی نقشه -

 قسمت و کنترل عملیات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي کار
 هاي مجازها و کنترل رواداريها و جابجاییگیري تغییر شکلاندازه -
 هاه نگهداري و انبارداري مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی آنکارگاهی بر نحونظارت -
و  که نوع آزمایش هاي مصالح و تجهیزات و کارهاي انجام شدههاي الزم آزمایشگیريکارگاهی بر نمونهدستور انجام نظارت -

 است. عالیه تعیین گردیدهها طبق برنامه یا به صورت موردي توسط دستگاه نظارتمحل آن
 عالیهها و گزارش به نظارتها، کنترل نتایج آننظارت بر فرایند انجام آزمایش -
هـا بـا مشخصـات    کارگاهی بر مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفـی آن نظارت -

 فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات
 لیهعاها مطابق دستور کارهاي ابالغی دستگاه نظارتبر اصالح کارهاي معیوب و پیگیري رفع آنکارگاهی نظارت -
هـاي  نقشـه  وتایید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجرا به کارگاه و اجرا از نظـر انطبـاق بـا مشخصـات فنـی       -

 اجرایی
نکـار  د گـزارش پیما یمانکاران و بررسی و اعالم نظر در مورکارگاهی بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پنظارت -

 نسبت به اقالم صدمه دیده و کسري
 کارگاهی بر نحوه نگهداري و مراقبت از کارهاي اجرا شدهنظارت -
 عالیهظارتنهاي کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه اظهارنظر در مورد نقشه -
 یید آناشود و تهاي چون ساخت که بوسیله پیمانکاران تهیه میتهیه نقشه نظارت بر -
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  ي و تحویل قطعیهاي بهره بردارخدمات مربوط به دوره و دستورالعمل -6-2-د
 هاي بهره برداريکارگاهی بر عملکرد طرح و دستورالعملنظارت -
 هاکارگاهی بر انجام آزمایشنظارت -
 هاي مجازکنترل رواداريها و گیري تغییر شکلاندازه -
 کارگاهی بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمیننظارت -
 ربوطمها به وسیله عوامل ها و پیگیري بر رفع آننظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین، تهیه فهرست آن -
 قطعی در پایان دوره تضمین اظهارنظر مربوط به رفع معایب و آمادگی کار براي تحویل -
 عالیهشرکت در هیأت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی با همکاري دستگاه نظارت -
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  : ـهپیوست 
  اندازي دستگاه شمارشگردستورالعمل نصب و راه
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  اندازي دستگاه شمارشگر : دستورالعمل نصب و راهـپیوست ه

مایش آن را براي نو  199رقمی، شمارش معکوس زمان باقیمانده سبز و قرمز چراغ راهنمایی را تا رقم دستگاه شمارشگر سه
ته و هنگامی که کنترلر پذیر را داشدهد. این دستگاه داراي قابلیت سازگاري با کنترلر هوشمند و کنترلر برنامهرانندگان انجام می

ار نترل دستی قرشمارشگر خاموش خواهد بود. همچنین، هنگامی که دستگاه در حالت ک ،گیردقرار می زنچشمکحالت  در
  دهد.را نمایش می) PO( گیرد پیام کنترل توسط پلیسمی
  
  بدنه -1 -ـه

کربنات مواد پلی یا ازو یکرون م 120تا  80ضخامت رنگ به الکترواستاتیک  ايکوره بدنه شمارشگر باید از فلز سبک با رنگ -
ـ پایدار در برابر مواد خورنده، اشعه ماوراءبنفش و باران خورشـید   ورهاي اسیدي و به رنگ مشکی بوده و دچار تغییر رنگ در برابر ن

  نگردد.
 راد را دارا باشد.گانتی+ درجه س60تا  -15 تحمل حرارتی و در برابر سرما و گرما مقاوم بودهبدنه شمارشگر باید  -
 اي باشد که عالوه بر استحکام الزم، وزن زیادي نیز نداشته باشد.ضخامت بدنه براي شمارشگر به اندازه -
  بان افقی و جانبی به صورت قاب باشد.بدنه شمارشگر باید داراي سایه -
آب و گرد و غبار بـه  بندي شده باشد که از ورود اي با بدنه آبشمارشگر باید داراي درب بدنه به شکل لوالئی بوده و به گونه -

  داخل بدنه جلوگیري کند.
 .نشان داده شده است 43 شماره در شکلشمارشگر ابعاد بدنه  -

  
  ):  بدنه دستگاه شمارشگر43شکل شماره (

ریختگـی  مهـ کشی به منظور حفاظت و جلوگیري از به هایی براي عبور سیمدر قسمت داخلی داراي بست ،بدنه و درب بدنه -
 ها باشند.سیم
 هایی مناسب، جهت نصب بوردهاي الکترونیکی باشند.  بدنه و درب بدنه باید در قسمت داخلی داراي پایه -
 ود.شجهت تقویت درب بدنه، باید دو عدد نوار فلزي با فاصله مناسب در قسمت داخلی درب بدنه بر روي آن نصب  -
ها با پیچ و مهره مناسـب  شد و این سگمنتونی باهاي بیرها در قسمتهایی براي نصب سگمنتسوراخداراي درب بدنه باید  -

 بدون اعمال هیچگونه فشار نصب شوند.
  هایی مناسب به بدنه چفت شود.درب بدنه با پیچ -
 بدنه شمارشگر باید کامالً در مقابل نفوذ آب، باران و گرد و غبار به داخل تابلو مقاوم باشد  -
  زودار و بدون بازو را داشته باشد. هاي بابدنه شمارشگر باید قابلیت نصب بر روي دکل -
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نه شمارشگر متصـل  این پایه با پیچ و مهره مناسب به بد .باشد 45شکل بدنه شمارشگر باید داراي دو عدد پایه ریلی مطابق  -
  ها به بازو دکل استفاده گردد. جهت اتصال این پایه ،44شکل و سپس از بستی مطابق  هدیگرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ): پایه ریلی45شکل شماره (  بست اتصال به بازو): 44شکل شماره (
  
گـه  نشمارشـگر را   بازو، این سـیم،  ازکه در صورت جدایی بدنه مهار شود اي باید با نوعی سیم بکسل به گونه شمارشگربدنه  -

  داشته و از سقوط آن جلوگیري نماید.  
ـ     هاي اسیدي بوده و محل اتصـال آن اتصال از جنس فلز مقاوم در برابر مواد خورنده و باران بست - ه هـا بـه بدنـه شمارشـگر ب

الً محکـم و  درجه در جهات باال و پائین را بـراي کسـب بهتـرین بـازده بـه صـورت کـام        15نحوي باشد که امکان تنظیم دقیق تا 
 ونه تنش، خمش یا پیچش به چراغ اعمال ننماید.غیرقابل تغییر فراهم آورد و پس از نصب، هیچگ

  ه بدنه بدون نیاز به هرگونه ابزار خاصی به سادگی انجام پذیرد.کردن پیچ پایه بمحکم -
از  متـر میلی 20الی  10ضلعی بودن مقطع بازو از یک سو و تغییر سایز با رواداري  8با توجه به  ،در هنگام نصب بر روي بازو -

جـایی وجـود   ابـه جبست اتصال بازو در هر مقطعی از بازو پس از اتصال محکم شـده و هیچگونـه لـرزش و    بایست سوي دیگر، می
 نداشته باشد. 

را داشـته   )گر با سگمنت و قطعات الکترونیکی مربـوط بدنه شمارشوزن  معادل (کیلوگرم  20ها باید تحمل حداقل وزن پایه -
  باشند.

  
  مشخصات الکتریکی دستگاه شمارشگر -2-ـه

  باشد.هر شمارشگر داراي یک عدد منبع تغذیه سوئیچینگ، یک عدد بورد فرمان و دو عدد بورد خروجی می -
 170 کـار در ولتـاژ   ولت بوده و این منبع قابلیت 230ولتاژ استاندارد شبکه برق ایران  ،ولتاژ ورودي منبع تغذیه سوئیچینگ -
  هرتز را داشته باشد.  50ولت و فرکانس  250الی 
  ردها از نوع متالیزه و با چاپ سبز و نام قطعات باشد.کلیه بو -
  + درجه سانتیگراد را به صورت دائم داشته باشند.60لی ا -15تمامی بوردها باید توان کار در درجه حرارت محیط بین  -
   .اشدبکاري از حالت زمان ثابت به هوشمند و بالعکس را داشته  حالتجهت تعویض  ،کلیدبورد فرمان باید داراي  -
هایی که به منظور نصب بورد طراحی شده است به راحتـی  بوردهاي خروجی بر روي قسمت داخلی درب بدنه و بر روي پایه -

  و بدون اعمال هیچگونه فشار نصب شوند.
هایی که به منظور نصـب بـورد طراحـی شـده اسـت بـه       منبع تغذیه و بورد فرمان بر روي قسمت داخلی بدنه و بر روي پایه -

  ون اعمال هیچگونه فشار نصب شوند.راحتی و بد
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  نزدیک یکدیگر قرار گیرند. ،کشی طوالنیبورد خروجی و بورد فرمان به منظور جلوگیري از سیم -
  بندي قرار گیرند.اي باشد که به راحتی در ترمینالها باید به اندازهطول سیم -
  دستگاه مجهز به اتصال ارت باشد. -
  بوردهاي خروجی مانند یکدیگر بوده و قابلیت تعویض با هم را داشته باشند.   -
  د.کردن و اختالل در کار دستگاه باشبراي جلوگیري از وقفه، هنگخطاي خودکار  بورد فرمان مجهز به سیستم -
  درصد باشد.   90منبع تغذیه سوئیچینگ باید داراي ضریب توان بیشتر از  -
  همواره داراي جریان خروجی ثابت باشد. منبع تغذیه سوئیچینگ باید -
ک ده نماید تحریـ که اگر به صورت مستقیم از برق شهر استفاباشد دو منظوره به این صورت  منبع تغذیهدستگاه باید داراي  -

 زشگر هـر دو ا برق و سیستم کنترل سیگنال شمار ،کنترل سیگنال شمارشگر از سیگنال چراغ راهنمایی باشد و در غیر این صورت
  سیگنال چراغ راهنمایی استفاده نماید.

و  مواج رادیـویی اثیري بر روي اهاي مغناطیسی، نویز محیط و رعد و برق ایمن بوده و همچنین تدستگاه باید در برابر میدان -
 خط تلفن در خارج تابلو نداشته باشد. 

  
  مشخصات الکتریکی سگمنت -3-ـه

  راهم نماید.فها ثابتی را براي تغذیه سگمنت DCباید همیشه مقدار  ،شهرصرفنظر از تغییرات برق سوئیچینگ منبع تغذیه  -
 ثیر محسوسی بر روي شدت نور و روشـن ای تنوران اي باشد که سوختن هر دیودباید بگونه دیودهاي نورانیتعداد و چیدمان  -

  نداشته باشد. ي نورانیهادیودبودن سایر 
ا نیـز  رتی شـدت نـور   گر را تنظیم نماید. همچنین تابلو باید قابلیت تنظیم دسدستگاه باید بتواند به صورت خودکار نور تابش -

  دارا باشد.
، Agilent ،Cree ،Nichia ،HPهـاي  اركنـورانی و از مـ   هاي معتبر سازنده دیودنورانی باید ساخت یکی از کارخانه دیود  -

Cotco و یا Toshiba .باشد  
  باشد.ساعت  هزار باید صد دیودهاي نورانیحداقل طول عمر  -
 

  )LEDنورانی ( دیودمشخصات نوري  -4-ـه

هـاي  ه رنگهاي بباشد. براي تابشگر DIN12368و  CIE ،ITEباید مطابق با استانداردهاي  دیودهاي نورانیطول موج نور  -
  باشد.نورانی مورد استفاده در ترافیک در محدوده ذیل می دیود سبز و قرمز

  نانومتر  508الی  489سبز  -
 نانومتر 631الی  613 قرمز -
  
  مشخصات مکانیکی و فیزیکی سگمنت -5-ـه

کربنـات گرانـول مشـکی و مقـاوم در برابـر      ها، آلومینیوم و یا پلیمري از مواد اولیه کـامالً مرغـوب پلـی   جنس بدنه سگمنت -
  ماوراءبنفش بوده و دچار تغییر رنگ در برابر نور خورشید نگردد. هاي اسیدي و اشعهباران
  ها قابلیت تعویض در محل را داشته باشند.سگمنت -
   روي نمایشگر باشند. روکشها فاقد هر گونه سگمنت -
دیودهـاي  ها محـافظ  باند که این سایهنباشبه نحوي بان ها جهت جلوگیري از تابش نور مستقیم آفتاب داراي سایهسگمنت -

  در برابر برخورد اشیا نیز باشند. نورانی
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ده شـود، بـه   در بدنه تابشگر از نوعی رزیـن صـنعتی بـا قابلیـت انبسـاط و انقبـاض اسـتفا       ورانی دیودهاي ن براي ثابت شدن -
  که دچار ترك و آسیب در شرایط آب و هوایی مختلف نشود.طوري

شـعه  اکلیه قطعات استفاده شده در سگمنت بایـد جهـت اسـتفاده در شـرایط محیطـی و مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و           -
طراحـی   طوريه ب گرد و غبار و گراد، وزش باد، بارش برف و تگرگ+ درجه سانتی60تا  -15، دماي هوا %90ماوراءبنفش، رطوبت 

در تعمیـر  و  نگهـداري هـاي شستشـو و   برداري و با توجه بـا بـازه  ه همواره میزان کاهش شدت نور در طول بهرهک و ساخته شوند
  محدوده مجاز باشد.

غبـار   وها) در مقابـل نفـوذ آب و گـرد    لها، محل عبور کاب(درب به بدنه، بدنه به پایهکلیه اتصاالت هر شمارشگر کامل باید  -
باعـث کـاهش    هرگونه تعویض قطعات شامل قطعات مکـانیکی نبایـد   را دارا باشد. IP55بندي با درجه حفاظت کامالً مقاوم و آب

 درجه حفاظت گردد. 
 
  شمارشگردستورالعمل نصب  - 6-ـه

درج در سند ضوابط منمطابق شمارشگرها بایست ها به محل میها از انبار و قبل از حمل آنشمارشگرپس از تحویل گرفتن  -
 تمیز گردند و سپس جهت نصب به محل مربوطه منتقل گردند.و  شستشو ،نظافت حاضر،

آسیب دیـدن   از بایست انتقال به نحوي صورت گیرد کهبایست دقت کافی را داشت و میمی ،ها به محلدر انتقال شمارشگر -
 ها جلوگیري گردد.به شمارشگر

 ود.بعد از انتقال شمارشگر به محل نصب مطابق نقشه تقاطع، با رعایت فواصل استاندارد شمارشگر باید نصب ش -
داشـته   را کـافی  نقلیـه دیـد مناسـب و   که براي رانندگان وسایل شودروي بازوي انواع دکل به صورتی نصب می بر شمارشگر -

 آنکه روي بازو ثابت شود باید تنظیم گردد. از قبل باشد و
ل مربوطـه  کاب و داشته باشد شود که سوراخ مجزا جهت عبور دادن کابل رامحلی نصب می روي بازوي دکل در بر شمارشگر -

ابـل  هـت ورود ک که در پشت شمارشگر سوراخ مناسب جتوجه نمایید که درصورتی باید از داخل بازوي دکل عبور داده شود. حتماً
 ابتدا سوراخ کاري الزم انجام گردد. ،به دکل وجود ندارد

چک نموده در هنگام نصب شمارشگر بر روي بازوي دکل در صورت بزرگ بودن بست فلزي مربوطه، آنرا متناسب با محل کو -
 و از قرار دادن اشیاء خارجی پشت آن خودداري شود.

گروهـی کـه    ترمینال براي سبز، زرد، آبی و نـول سـیگنال   4راي ترمینال خروجی شمارشگر به ترتیب و از چپ به راست دا -
  باشد.می POترمینال براي  2ترمینال براي عابر موافق و مخالف و  2شود، شمارشگر براي آن نصب می

بـا سرسـیم و    وخشک به کنترلر منتقل شده و در آنجا با رعایت اصول سربندي  4×5/1چهار ترمینال دیگر بوسیله دو کابل  -
ند سـربندي  در کنترلرهـاي هوشـم   POهاي مربوطه جهت تامین سیگنال عابر موافق و مخالف و وارنیش حرارتی بر روي ترمینال

 شوند.می
 باشد.حرارتی اجباري می مترمیلی 30در سربندي بر روي این ترمینال استفاده از سرسیم و وارنیش  -
قـط اسـتفاده از   بوده و براي ایـن منظـور ف   مجازها غیرت نمودن سیمچین، انبردست و وسایل مشابه براي لخاستفاده از سیم -

  باشد.کن خودکار مجاز میسیم لخت
 باشد.انبردست مجاز نبوده و فقط استفاده از پرس سرسیم مجاز میاز ها استفاده ها بر روي سیمجهت نصب سرسیم -
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  شمارشگرآوري جمعدستورالعمل  - 7-ـه

 ار دهید.ردن فانوس قرمورد نظر جهت باز ک هرعایت نکات ایمنی و با هماهنگی پلیس، باالبر را در نقطبراي این کار ابتدا با  -
 موانع ایمنی داراي شبرنگ را در فواصل ایمن از باالبر قرار دهید.  -
  برق بودن شمارشگر مورد نظر اطمینان حاصل کنید.و قبل از هر اقدامی از بی حتماً -
  شمارشگر را باز نموده و ایمن کنید. ابتدا از داخل دکل سربندي -
   گیرد. ها، شمارشگر داخل سبد قرارکه با بازکردن بستزیر شمارشگر قرار دهید طوري سپس سبد باالبر را دقیقاً -
شـگر را بـاز   ابتدا درب شمارشگر را از طریق پیچ سمت چپ روي بدنه شمارشگر باز نموده و سربندي کابل ورودي بـه شمار  -

  کنید.نموده و ایمن 
  هاي پشت شمارشگر را باز کنید و شمارشگر را به آرامی داخل سبد باالبر قرار دهید.سپس بست -
 کش و لوپ کنید.کابل آن را از داخل دکل پس -

  .آوري نماییدمحل را بطور کامل پاکسازي نموده و همه اثرات وسایل را جمع
 تحویل به انبار ارسال نمایید. برايرا  شمارشگر -
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  هاکابل: و پیوست 
  

  مشخصات کلی -1 -و
شوند. باید توجـه  می هاي برق (افشان و مفتول) و مخابرات (تلفن و شبکه) تقسیماز لحاظ ساختار و نوع کاربرد به دسته هاکابل

  خود تطبیق کند.داشت که هر دسته باید در استاندارد 
 لوهـاي  کـاري داخـل تاب  باشد که به سیم خشک نیز معروف بوده و جهت فرممفتولی به صورت یک سیم یک رشته می سیم

 شود.مربع ساخته میمترمیلی 240تا  1,5اي ههاي مختلف، با سطح مقطعبرق کاربرد دارد. براي جریان
 سـاختمان   کشـی اند که به سیم نرم معروفنـد و در سـیم  تشکیل شدههاي نازك مسی از تعداد زیادي رشته افشانهاي سیم

اسـت. قابلیـت    ولـت  500/300آن  اسـمی هاي مفتولی و نیمه افشان است. ولتـاژ  کاربرد دارند. ساختمان این نوع سیم مانند سیم
 هاي نیمه افشان بیشتر است.انعطاف این سیم نسبت به سیم

 کلرایـد) موسسـه اسـتاندارد و    وینیـل هاي با عـایق پلـی  (سیم و کابل 607مطابق با استاندارد شماره  بایستمیها کلیه کابل
  تحقیقات صنعتی ایران تولید شده باشند.

 ها باید از مس نرم شده باشد.هادي مواد  
 یوس بایـد  درجـه سلسـ   20داکثر مقاومت هـر هـادي در   ح -ها، گرد، تک مفتولی، مقاومت الکتریکی هاديهادي ساختمان

یشـتر از  براي گروه مشخص شده هـادي باشـد و همچنـین مقاومـت عـایق نبایـد ب       3084مطابق با مقررات استاندارد ملی شماره 
  اهم بر کیلومتر باشد. 2/12مقادیر جداول استاندارد باشد که در این مورد نباید بیشتر از 

  کلراید از نوع وینیلپلی آمیزهمواد عایق بایدC/ PVC باشد. حـداکثر دمـاي   هاي نصب ثابت میکه مناسب براي کابل بوده
و  607-4و  607-3الذکر تحت پوشش استانداردهاي مربوطه (استانداردهاي ملـی شـماره   هاي فوقها با انواع آمیزهکار براي سیم

  اند.تانداردها قید شده) در آن اس607-6و  607-5
 باشد. متراژ کابل باید هر یک متر روي غالف حک شده  
      اي مربوطـه  اي از کابـل کـه در جـداول اسـتاندارده    میانگین ضخامت عایق نباید از مقدار تعیـین شـده بـراي نـوع و انـدازه

ین مورد ضـخامت عـایق   ا ) نشان داده شده است کمتر باشد. در607-6و  607-5و  607-4و  607-3(استانداردهاي ملی شماره 
ه شـرط اینکـه   بـ هر حال ممکن است ضخامت در هر نقطه از مقدار تعیین شده کمتر باشـد  متر کمتر باشد. به میلی 1/0نباید از 

 متر به اضافه ده درصد مقدار تعیین شده بیشتر نشود.میلی 1/0تفاوت از 
 ن باشـند کـد   آها باید داراي عالمتی از سازنده به صورت یک نخ مشخصه و یا نام سازنده و یـا عالمـت تجـاري    سیم و کابل

گذاري باید به صورت چاپ یـا عالئـم برجسـته    گذاري شود. نشانهها عالمتها باید بر روي آنسطح مقطع سیم و کابل مشخصه و
  روي غالف کابل باشد. 

 باشند.   )607-1استاندارد ملی شماره (مطابق با  هاي چاپ شده باید بادوامنشانه  
 حـالل   یا در صورت لزوم با بنزین یا آسانی تشخیص داده شوند هاي مشخصه باید بهها باید خوانا باشند. رنگ نخکلیه نشانه

  مناسب دیگر تمیز شده و به سهولت قابل تشخیص باشند.
 باشد.رنگ زرد راه راه سبز می رنگ مشکی، یک رشته به ها بهرنگ بندي رشته  
 نشدنی باشند.ها باید به وضوح قابل تشخیص و پاكرنگ 
 ی الیـه در الیـه داخلـ    گذاري باید بـا شـماره یـک   گذاري شوند. شمارهه و بطور متوالی شمارهرنگ بودها باید همعایق رشته

ـ   ها باید یکها چاپ شده باشند. همه شمارهها باید به صورت ارقام روي سطوح خارجی رشتهشروع شود. شماره ا رنـگ و متمـایز ب
  رنگ عایق و خوانا باشند.

 پوشـش داخلـی    بر مبناي الستیک غیر ولکانیزه یا پالستیک باشد. در مواردي کهاي پوشش داخلی اکسترود شده باید آمیزه
آوري وجـود  نثیرات زیـا ااز الستیک غیر ولکانیزه تشکیل شده باشد باید بین اجزاء تشکیل دهنده آن و عـایق یـا غـالف کابـل تـ     

  نداشته باشد.
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 هـا  ین آنبـ حاطه نموده و ممکن است که به فضـاي  هاي کابل را انحوه به کارگیري پوشش داخلی اکسترود شده باید رشته
 ها بچسبد.نفوذ کند به طوریکه به این مجموعه شکل گرد بدهد. پوشش داخلی اکسترود شده نباید به رشته

 کلراید باشد که براي این نوع کابل نوع وینیلاي از پلیغالف باید آمیزهB14  /PVC انعطـاف) تعیـین    هاي غیر قابـل (کابل
  .شده است

  و  607-3ماره میانگین ضخامت غالف نباید از میانگین تعیین شده در جداول استانداردهاي مربوطه (استانداردهاي ملی شـ
متر کمتر باشد. بـه هـر حـال ممکـن اسـت      میلی 5/1) کمتر باشد. در این مورد ضخامت غالف نباید از 607-6و 607-5و 607-4

رصـد مقـدار تعیـین    متر به اضافه پانزده دمیلی 1/0باشد به شرط اینکه تفاوت از  ضخامت در هر نقطه از مقدار تعیین شده کمتر
  شده بیشتر نشود.

  باشد.می ولت 300/500ولتاژ اسمی کابل 
 ی، زرد و هاي اصـلی بـه ترتیـب سـفید، قرمـز، مشـک      باشند. رنگهاي مخابرتی داراي دو دسته رنگ اصلی و فرعی میکابل

ز ترکیـب  اهـاي مخـابراتی   اي و طوسـی هسـتند. کلیـه کابـل    به ترتیب آبی، نارنجی، سبز، قهـوه هاي فرعی بنفش هستند و رنگ
 آیند.  هاي فرعی بدست میهاي اصلی با رنگرنگ
 متـر،  میلـی  4/0ها به صورت متداول هاي متفاوتی در مغزي (هادي) مسی هستند. قطر مغزيهاي مخابراتی داراي قطرکابل

 باشد.می V 24هاي مخابراتی معموال تا باشند. سطح ولتاژ مورد استفاده در کابلمتر میمیلی 6/0متر و میلی 5/0
  

  راهنمایی هاي مورد استفاده در سیستم چراغانواع کابل  -2 -و
 2*1ان، کابـل  خشک و افش 2*75/0شود، که عبارتند از: کابل هاي مختلفی استفاده میدر سیستم چراغ راهنمایی از کابل 

بـل  خشـک و افشـان، کا   2*5/2خشک، کابـل   16*5/1خشک و افشان، کابل  4*5/1خشک و افشان، کابل  2*5/1کابل افشان، 
دد سمت عهاي موجود در کابل و ها عدد سمت چپ نشانگر تعداد هاديخشک و افشان؛ که در این کابل 2*6خشک، کابل  2*4

 باشد.هاي موجود میراست نشانگر سطح مقطع هادي
  کابلCAT5 :شود. کابلشبکه محسوب می -این کابل از انواع کابل مخابراتی Cat5   (هشت رشته سـیم) از چهار زوج سیم

ها دو رشته سیم وظیفه ارسال اطالعات و دو رشته سیم نیز وظیفه دریافت اطالعـات را برعهـده دارنـد و    اند که درآنتشکیل شده
 هـا هستند و حداکثر نرخ ارسال داده در آن MHz 100 داراي پهناي باند کنند.چهار رشته بعدي فقط نقش نویزگیري را ایفا می

100 Mbps .(براي یک جفت سیم) است 
 کابلCAT6 : هـا شود. کابلبکه محسوب میش -این کابل از انواع کابل مخابراتیCat6       از چهـار زوج سـیم (هشـت رشـته

ارنـد  را برعهـده د  اطالعات دو رشته سیم نیز وظیفه دریافت اطالعاتنها دو رشته سیم وظیفه ارسال اند که درآسیم) تشکیل شده
ر اینترنـت گیگـا   هستند و براي استفاده د MHz 250کنند. داراي پهناي باند و چهار رشته بعدي فقط نقش نویزگیري را ایفا می

  اند.بیتی طراحی و ساخته شده
 ترمربـع  ممیلـی  6/0شـود و داراي دو زوج سـیم بـا مقطـع     : این کابل از انواع کابل مخـابراتی محسـوب مـی   2*2*6/0کابل
  باشد.می
  ه است.مترمربع تشکیل شدمیلی 5/2(پالسکو): این کابل از یک رشته هادي مفتول (خشک) به سطح مقطع  1*5/2سیم   
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  کشیکابل دستورالعمل  -3-و
 کشی در هر تقاطع باید مطابق نقشه سیگنالینگ انجام گردد.کابل  
  باشند.شوند از نوع خشک میها کار گذاشته میهاي زمینی که در داخل لولهکابلکلیه 
 کشی و جلوگیري از شکستن یا گره خوردن کابل حتماً باید محور قرقره با افق موازي باشد.براي کابل 
 ها شوند.یکی وارد لولهها یکیها به هم، الزم است کابلجهت جلوگیري از پیچ خوردن کابل 
 ا و مشـکالت  هـ هـا خـارج گردنـد و کلیـه گرفتگـی     هاي فرسوده از لولهکشی الزم است کلیه کابلانجام مراحل کابل قبل از

  عمرانی مرتفع گردد.
 کشی ابتدا باید فنر مخصوص را به همراه طناب متصل به وینچ از لوله مورد نظر رد کردبراي انجام کابل. 
  خارج نمود.طناب وینچ را جدا نموده و فنر را از لوله 
 د ید طـوري باشـ  باید توجه داشت که گره طناب به کابل نباید طوري باشد که در طول لوله و هنگام کشش باز شود و نیز با

 که پس از اتمام کار بدون آسیب به کابل به راحتی باز گردد.
 ه براي هـر (فـانوس،   افشان بود 4*1,5ها تا هر تجهیز (فانوس، شمارشگر و ...) از نوع ها از دریچه دکلهاي داخل دکلکابل

 شوند.شمارشگر و ....) به صورت مجزا کشیده می
 ها باید با سرسیم، وارنیش حرارتی و ترمینال باشد.ها در داخل دریچه دکلسربندي کابل 
 لقـه  صـورت ح  شود الزم است با بست کمربندي و بـه ها رزرو در نظر گرفته میها در داخل حوضچهکه براي کابلدرصورتی

 درآورده شوند.
 هـاي  وسط لیبلها تها و کمر کابل در حوضچهکشی الزم است سر هر کابل در کنترلر، دریچه دکلپس از اتمام مراحل کابل

  مناسب (پالك کابل) مطابق نقشه شماره گذاري شوند.
 ها توسط فوم مسدود گردد.هاي ورودي به حوضچهکشی، کلیه لولهپس از اتمام عملیات کابل 

  
  آوري کابل دستورالعمل جمع  -4-و
 ند. بـدین منظـور   آوري گردهایی که باید جمعبرق بودن کابلاولین قدم به جهت ایمنی نفرات اطالع و اطمینان کامل از بی

  حتماً باید محل انشعاب برق تجهیز مورد نظر قطع گردد.
 بایست می هاي جوش داده شده باشد حتماًحوضچههاي مسیر کابل مورد نظر همگی باید باز شوند (اگر درب درب حوضچه

 ها باز شوند).به وسیله فرز، جوش
 کل مینال داخل دهاي کابل مورد نظر باید باز شوند. در تقاطعات باید سربندي از سمت کنترلر و از سمت ترتمامی سربندي

 باز شوند. 
 کـش و  سهـا پـ  شود و به ترتیب کابـل ه آغاز میآوري از یک حوضچطبق نظر ناظر یا سرپرست اکیپ اجرایی عملیات جمع

 شوند.آوري میجمع
 ت در بایسـ تمـاً مـی  کشی در آینده باشد حتذکر بسیار مهم: اگر طبق نظر ناظر یا طراح قرار بر استفاده مجدد از مسیر کابل

 گردد انجام شود.آوري میگذاري مسیر بوسیله کابلی که جمعآوري کابل، طنابزمان جمع
 وله شود، طبـق آوري کامل کابل موجود در لآوري کابل در مسیر گرفتگی مشاهده گردید که مانع از جمعزمان جمع اگر در 

دودي گرفتگـی  آوري انجام شود و بالفاصـله محـل حـ   هایی از کابل را قطع کرد تا عملیات جمعتوان قسمتنظر ناظر مربوطه می
   اعالم نمود. مسیر را به اطالع ناظر عمران یا سر اکیپ عمرانی

 از شـود و پـس از   هاي کابل از داخل فانوس بآوري کابل افشان داخل دکل به حضور باالبر نیاز دارد چون باید سربنديجمع
 آوري نمود.توان کابل را از دریچه دکل جمعباز کردن کابل از ترمینال داخل دکل می
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  پیوست ز: چراغ راهنمایی در سمت نزدیک و سمت دور 
  
  توانند در سه محل قرار گیرندهاي یک شهر میهاي راهنمایی در تقاطعچراغ -1-ز
 ) سمت دورFar Side (  
 یکسمت نزد )Near Side(  
 یکسمت دور و هم سمت نزد هم 

  
 راهنمایین محل نصب چراغ معیار تعیی  -2-ز

 4D.15است. در بند  MUTCDل کنترل ترافیک سازي وساینامه موجود در این زمینه راهنماي یکسانترین آیینمهم -1-2-ز
ه اسـت. براسـاس   متر بیان شدمیلی 300متر و میلی 200هایی براي محل نصب چراغ راهنمایی با لنزهاي نامه محدودیتاین آیین

متر نصب یک  45 متر از خط ایست نصب شود. که در صورت فاصله بیشتر از 55متر تا  12در فاصله این بند چراغ راهنمایی باید 
ـ توانـد  نامه نصب چراغ در سمت نزدیک فقـط مـی  چراغ اضافی در سمت نزدیک ضروریست. بنابراین بر اساس این آیین ه عنـوان  ب

  چراغ کمکی باشد. در شکل زیر معیارهاي محل نصب نشان داده شده است.
  

  

  

  معیارهاي فاصله مجاز محل نصب چراغ راهنمایی از خط ایست ):46شماره ( شکل
  

 2/1کشی عـابر بایـد   کند: خط ایست در صورت وجود خطان مینامه در مورد فاصله خط ایست بیاین آیین 7C.04بند  -2-2-ز
سـیر عمـود فاصـله    ممتر از لبه  9متر تا  2/1بین تواند کشی عابر خط ایست میمتر از آن فاصله داشته باشد. در صورت نبود خط

  اي باشد که دید کافی نسبت به تمامی رویکردها وجود داشته باشد. داشته باشد، اما باید خط ایست در فاصله
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بیان شده به منظور کاهش برخورد میان  (FHWA-Report RD-01-102)همچنین در راهنماي تسهیالت عابر پیاده  -3-2-ز
یسـت را عقـب   امتر خط  10تا  5توان از خواهند در زمان قرمز به سمت راست گردش کنند و عابران پیاده میکه میخودروهایی 

ر و خودروهـاي  گیري براي تغییر مکان خط ایست تعـداد بـاالي برخـورد بـین عـاب     کشید. در این مطالعه بیان شده پارامتر تصمیم
هـاي راهنمـایی   که این امر باید همراه با تغییر محل خط کشی عابر یـا چـراغ  باشد. در این بررسی ذکر نشده گردش به راست می

  باشد. همچنین در معایب این اقدام دو نکته بیان شده است:  
 زمان تخلیه تقاطع و افزایش زمان تلف شده (به دلیل افزایش زمان ورود خودرو به داخل تقاطع) افزایش  
  ایست توسط عوامل پلیسنیاز به اعمال قانون توقف خودروها پشت خط 
  پذیر)(برنامه بندي شدهپیش زمانچراغ  

  
  سایر نکات قابل توجه   -3-ز
 فضـا  ایـن  ایجـاد  عـدم  صـورت  در :چپگـرد  نقلیه وسایل براي کافی وکانالیزه نمودن خطوط و ایجاد انباره مجزا  به نیاز -1-3-ز

 تقـاطع  مرکـز  در و آینـد مـی  پیش تقاطع وسط تا نباشد مستقیم مسیر نقلیه وسایل سر بر مانعی اینکه براي چپگرد نقلیه وسایل
 درگمیسـر  بـه  منجـر  تقـاطع  دور سـمت  در چراغ دکل وجود عدم حالت این در. مانندمنتظر می خود سبز زمان شدن سبز براي

 بـوق  صـداي  کثـراً ا مواقـع  ایـن  در. ندارد وجود حرکت آغاز و سبز زمان شروع از اطالع براي راهنمایی هیچ عمالً و شده رانندگان
 بـر  عـالوه  کـه  شـود می محسوب چپگرد رانندگان این براي رسانیاطالع عامل روبرو، مستقیم حرکات توقف یا سر پشت رانندگان

  .شودنمی کافی استفاده موجود سبز زمان از و شده تقاطع تخلیه در مضاعف تاخیر ایجاد به منجر صوتی آلودگی ایجاد
 کـه  تقاطعـاتی  در راننـدگان  حاضـر  حال در مناسب رافیکیت آموزش نبود دلیل به: مناسب ترافیکی فرهنگ وجود عدم -2-3-ز

 وجـود  مواقـع  بیشـتر  در و رونـد مـی  پیش تقاطع وسط تا فرضپیش عادات اساس بر هستند) Protected( مجزا چپگرد فاز داراي
 ایـن  ارنـده بازد عامـل  نیز نزدیک سمت در دکل نصب است ذکر شایان. کندنمی مشکل این رفع به موثري کمک نیز چپگرد انباره

  .افزایدمی تقاطع مشکالت بر تنها و نبوده مسئله
 کمـک  تقـاطع  وسـط  بـه  نقلیـه  وسایل ورود که است حدي به شهر مرکزي محدوده تقاطعات بیشتر در ترافیک تراکم -3-3-ز

 نقلیـه  وسـایل  بـه  دادن اجـازه  و چپگرد فاز نمودن مجزا لذا. نمایدمی تاخیر زمان کاهش و تقاطع ترسریع تخلیه جهت در موثري
 تـر سـریع  خلیـه ت به موارد بسیاري در باشد همراه مناسب عالئم و هاکشیخط با صورتیکه در تقاطع محدوده به ورود براي چپگرد
 .نمایدمی کمک تاخیر زمان کاهش و تقاطع

 تقاطعـات  از برخـی  در زمینـی  زیر معارض وجود دلیل هب :(Near side) نزدیک دید سیگنال کامل طراحی محدودیت -4-3-ز
 طـور  بـه (کنـد.  امکان نصب بیش از یک دکل در سمت نزدیک وجود ندارد در نتیجه دید چراغ توسط رانندگان کاهش پیـدا مـی  

 جانمـایی  امکـان  نبـود  محدود و... و برق آب، تاسیسات عبور دلیل به ایستاده یا و بازودار دکل فونداسیون نصب امکان عدم مثال
  )فرض این با دکل

ر نتیجـه  امکان نصب بیش از یک دکل در سمت نزدیک وجود نـدارد د  تقاطعات از برخی هوایی معارض وجود دلیل بههمچنین 
 به و هوایی زیعتو خطوط عبور دلیل به بازودار دکل نصب امکان عدم مثال طور به( کنددید چراغ توسط رانندگان کاهش پیدا می

 حـذف  بـه  منجـر  آن مقابـل  در سـنگین  خودرو یک توقف صورت در که خانه سه فانوس یک با متري 4 ایستاده دکل نصب ناچار
  .)گرددمی فانوس دید کامل

 مثال طور به(امکان نصب دکل دید نزدیک وجود ندارد.  شهري مبلمان تاسیسات رخیدر برخی موارد نیز به دلیل ب ضمن اینکه
 دیـد  طراحـی  اياسـتاندارده  رعایت عدم بعتبال و... و درختان سبز، فضاي وجود دلیل به میانی رفوژهاي در دکل نصب امکان عدم

 .)نزدیک
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  جهت تقاطعات داراي چراغ راهنمائی هوشمند UPSجهت ساخت یا تهیه دستگاه مشخصات فنی 
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  جهت تقاطعات داراي چراغ راهنمائی هوشمند UPSمشخصات فنی جهت ساخت یا تهیه دستگاه ست ح: وپی
  

  الزامات -1-ح
 .باشد onlineباید از نوع  UPS -1-1-ح

ولت باشند. همچنین باید قابلیت عملکرد بـا   VAC 220- 230ي با رنج ورود اسمیها باید تکفاز و با ولتاژ UPSکلیه  -2-1-ح
 .باشد ±٪5/2ولت با حداکثر رواداري  230را داشته باشند. ولتاژ خروجی دستگاه باید  اسمیرواداري ولتاژ  30٪±

 باشد. ±٪5/0هرتز با حداکثر رواداري  50تاژ خروجی هرتز بوده و فرکانس ول 50ها باید UPSفرکانس تغذیه  -3-1-ح

 باشد. 9/0 فاز و ضریب قدرت خروجی حداقلپیشفاز یا پس 7/0ضریب قدرت ورودي باید بیش از  -4-1-ح

 باشد. ٪5و براي بارهاي غیر خطی  ٪3راي بارهاي خطی ها باید بUPS) در THDحداکثر اعوجاج هارمونیکی کلی ( -5-1-ح

گونه اغتشاش موجـود  غتشاشی باشند به این معنی که هیچها باید با موج سینوسی کامل و بدون هیچ اUPSخروجی  -6-1-ح
 بکه به بار مصرفی منتقل نگردد.در ش

 رودي و ولتاژ و توان خروجی را به سادگی نمایش دهند.وبه نحوي اطالعاتی مانند ولتاژ و جریان  ها بایدUPS -7-1-ح

مانیتورینـگ توسـط کـامپیوتر     جهـت  SNMP وRS232 و  Ethernetو  RS485ها باید مجهز بـه پـورت   UPSکلیه -8-1-ح
ازنده بایـد  سـ و دیتاهاي ورودي و خروجی باشند. لـذا   UPSو همچنین در دسترس بودن حاالت کاري  محلی و ارتباط از راه دور

هـا بایـد پـورتی بـا     UPSصورت محلی و از راه دور ارائه نماید. همچنین به UPSافزار مناسب جهت مانیتورینگ وضعیت یک نرم
 ند:براي پارامترهاي زیر را داشته باش DRY CONTACTهاي بسته کنتاکت

  شارژ باتري بودنکم  
 بودن  روشنUPS  
  قرار گرفتن در حالتBypass 

 قطع برق اصلی  
 خراب بودن باتري  
 .افزایش دماي داخل دستگاه  

هـایی کـه   UPSاسـت.   ) الزامـی SNMP-Secure Network Management Protocolدارا بودن پروتکـل مـدیریت شـبکه (   
هـا  نتوانند از طریق شبکه مانیتور شده و در هر لحظه وضـعیت و عملکـرد آ  دارند، میقابلیت اتصال به شبکه طبق این پروتکل را 

  مورد ارزیابی قرار گیرد.
 255رونـده بـا حـداقل ظرفیـت     پـیش  Log، خطاهاي رخ داده شده باید در یک UPSعالوه بر نمایش خطاهاي ممکن سیستم 

شـود. اطالعـات ایـن    ذخیره می ترین پیام از بین رفته و پیام جدیدها، قدیمیپیام ذخیره شوند. پس از پرشدن فضاي ذخیره پیام
Log هاي ارتباطی ارسال شود.باید به پورت 

 90انتیگراد و رطوبـت صـفر تـا    سـ درجـه   60تا  -20لف و از ها باید قابلیت عملکرد در شرایط آب و هوایی مختUPS -9-1-ح
آیـد. همچنـین میـزان     ها خللی وارداشته باشند، بدون اینکه در کارکرد آنمتر از سطح دریا را د 2000درصد و در ارتفاع کمتر از 

 باشد. dB 45نویز صوتی باید کمتر از 

 ها قرار داشته و از نوع خشک سیلد لید اسید باشند.UPSخل محفظه ها باید در داباتري -10-1-ح

 ولت باشد. 12هاي باتري باید ولتاژ بین ترمینال -11-1-ح

  باشد. UPS  ،2KVAقدرت  -12-1-ح

 ACو بدون استفاده از ترانس به بـرق   PWMمک باتري و از طریق مدار سیستم اینورتر باید توان مورد نیاز را به ک -13-1-ح
  استفاده نماید. IGBTتبدیل کند. اینورتر باید فرکانس باال و کامالً سینوسی بوده و از تکنولوژي 
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شـود.  صب براي کاربرد مربوطه در نظـر گرفتـه مـی   هاي نیه ملحقات و نگهدارندهبا جعبه مناسب و کل UPSکابینت -14-1-ح
 ابعاد جعبه یا محفظه نباید محدودیت خاصی از نظر سهولت نصب براي هر یک از کاربردها ایجاد نماید.

باید توسط سازندگان ارائه شود. این پـارامتر بیـانگر    )MTBF )Minimum Time Between Failuresپارامتر  -15-1-ح
  MTBFباشـد و نـه شـرایط محیطـی.      UPSها است، در حالتیکه ایراد مربوط بـه سـاخت   UPSحداقل زمان بین دو خرابی در 

  ساعت باشد. 30000باالي
حـت عنـوان   ت  IEC 62040-1المللـی د بـین از نظر ایمنـی و مشخصـات عمـومی بایـد مطـابق بـا اسـتاندار         UPS-16-1-ح

Uninterruptible Power System (UPS)-Part 1: General and Safety Requirements for UPS  .باشد 

ــین       UPS -17-1-ح ــتاندارد ب ــا اس ــابق ب ــد مط ــی بای ــت الکترومغناطیس ــر مطابق ــیاز نظ ــت   IEC 62040-2الملل تح
 Uninterruptible Power System (UPS)-Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC)عنــوان

Requirements  .باشد 

ایر تجهیزات بایـد در نظـر گرفتـه شـود بطوریکـه در      ساز برق شهر و  UPSکلیه موارد ایزوالسیون الکتریکی دستگاه -18-1-ح
 .صورت بروز خطاي الکتریکی در سیستم، فقط همین سیستم تحت تأثیر قرار گیرد و ایمنی کاربر به خطر نیفتد

 
  UPS هايشرایط تست دستگاه حفاظت -2-ح

UPSهاي زیر را داشته باشند:ها باید حفاظت 

 )Sagsحفاظت در مقابل افت ولتاژ ناگهانی ( -1-2-ح

 )Brown outsحفاظت در مقابل افت ولتاژ طوالنی مدت ( -2-2-ح

 )Surgesحفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ناگهانی ( -3-2-ح

 )Over voltageاضافه ولتاژ طوالنی مدت (حفاظت در مقابل  -4-2-ح

 UPSحفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز دماي داخل  -5-2-ح

 )EMIحفاظت در مقابل اغتشاشات الکترومغناطیسی ( -6-2-ح

 )RFIحفاظت در مقابل اغتشاشات رادیویی ( -7-2-ح

 اسـت). سیسـتم    ON LINE هـاي  سیسـتم حفاظت در مقابل تغییرات فرکانس برق ورودي (ایـن مشخصـه خـاص     -8-2-ح

LINE INTERACTIVE  فقط از مسیر فیلتر  در شرایط وجود برق شهري، برق را EMI/RFIدهد و نهایتاً بـا تثبیـت   می عبور
  رساند.کننده میبرق را به مصرف AVR ولتاز ورودي توسط یک 

 
 UPSکننده هاي خنکفن -3-ح

باشـند.   Redundantهـا بایـد   نصب شده و براي حداکثر اطمینـان، فـن   UPSباید در داخل محفظه  UPSکننده هاي خنکفن
  از ابزار خاصی انجام گیرد.  ها باید به راحتی و بدون استفادهتعویض فن

 
  UPSسهولت در تعمیر و نگهداري  -4-ح

UPSاشند. اژوالر قابل جابجایی بصورت مباید امکان تعمیر و نگهداري آسان را داشته و اجزاء سیستم به ها  
  

  قابلیت تعویض و قطع و وصل باتري -5-ح
وجود داشته باشد.  Backupفزایش زمان هاي اضافی براي اها باید به آسانی قابل تعویض بوده و امکان اضافه کردن باتريباتري

  د بدون ایجاد اختالل در تغذیه بار رخ دهد. ها توسط کاربر بایهمچنین قطع و وصل باتري
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 عمر باتري - 6-ح

یشگاهی سال باشد. ارائه گواهی معتبر آزما 5سال و در شرایط عادي حداقل  2ها باید در بدترین شرایط حداقل عمر مفید باتري
  ها الزامی است.د باتريدر خصوص آزمون طول عمر مفی

  
 دماي عملکردي باتري - 7-ح

طوري که هیچ خللـی در عملکـرد صـحیح آن وارد    انتیگراد بوده بهسدرجه  45تا  -10بایست در محدوده ها میدماي کار باتري
  ها الزامی است.نیاید. ارائه گواهی معتبر آزمایشگاهی در خصوص آزمون دماي عملکردي باتري

 
  UPS هاي خاصقابلیت -8-ح

تري در را داشته باشد. این قابلیت امکـان تسـت بـا    )SMB )Superior Battery Managementنمونه پیشنهادي باید قابلیت 
  کند.روشن است را فراهم می UPSحالتی که 

  
 دوره گارانتی و خدمات پس از فروش -9-ح

سـال   10ماه و حداقل دوره خـدمات پـس از فـروش،     24و باتري و سایر ملحقات)  UPSحداقل زمان گارانتی محصول (شامل 
  باشد.می
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   مالحظات قانونی: طپیوست 
  

  نامه راهنمایی و رانندگیمفادي از آئین -1-ط
 میـ عال نیـز  و هـا مسـی هـا، تر نوشته ها،شیکخط تابلوها، ها،راغچ انواع مانند گیرانند و ییراهنما یمعال 96طبق ماده  -1-1-ط

 ونسـی کنوان و هـا دهجا در مرور و عبور ونسیبه کنوان انیرا الحاق قانون براساس شود، دهشیک هاراه يرو یدبا عبورکه سمت تعیین
  اند.شده تهیه 1354ها، مصوب راه یمعال به مربوط

 هـا، سیمتر و هاتابلوها، نوشته یا شیکخط یا  هاچراغ سیلهو به است ممکن مرور و عبورتنظیم  و کنترل 99طبق ماده  -2-1-ط
 فرمـان  حال هر در .دیآ عمل باشد، به الزم حسب مورد بر که دیگري وسیله هر بهیا  و راه یسلپ و گیرانند و ییراهنما ماموران یا

  بود. خواهد مقدم باشد محل در مقرراتیا  عالیم پیام با مغایر است ممکن که راهنما پلیس
 مقاصـدي  بـراي  زیر هايشود، رنگمی کنترل راهنمایی راغچ وسیله به مرور و عبور که هاییمحل در 101طبق ماده  -3-1-ط

  رود:می کار به است شده معین که
 گـردش  آنکـه  رمگ دارند، گردش یا حق عبور شوندمی روبرو سبز چراغ با که يالیهنقیلوسا حرکت: رانندگان يچراغ سبز برا 

 در کـه  را يالیهـ نقیلوسا عبور تقدم حق یدبا گردش حال در یل نقلیهوسا حال هر در باشد. شده ممنوع یگريد عالمت سیلهو به

 یـان جر اگر این وجود اب .یندنما رعایت حرکتند، درپیاده  گذرگاه از که را گانیپیاده تقدم و حق روندقیم میمست خود مجاز سیرم

 يبعد تبدیل و تغییر با گردند تقاطع وارد چنانچه که باشد متراکم چنانآن هستند رفتن پیش حال در هاآن که جهتیدر  ترافیک
  ساخت. نخواهد حرکت مجاز ادامه يبرا را رانندگان تقاطع، در سبز چراغ شوند، خارج آن از نتوانند چراغ رنگ
 ییراهنمـا  چراغ تراز از یست یاا از خطید نبا گردندمی روبرو چراغینا با که ايوسایل نقلیه : رانندگانتیاطاح يچراغ زرد برا 

 تـراز  از یـا  یستا خط از عبور از پیش که باشند شده یکنزد ییراهنما چراغیا  و تقاطع یستا خط به آنچنان آنکه مگر کنند، عبور

 بـا  و داده دامـه خـود ا  حرکت به موظفند تقاطع به لیقب ورود صورت در حال هر در .یندنما توقف نیآسا به نتوانند ییراهنما چراغ

  کنند. عبور گذرگاه یا تقاطع از دیگر مقررات یترعا
 کامل توقف ،ایست ویژه خط از باید پیش کنندمی برخورد قرمز چراغ با که ايیل نقلیهوسا : رانندگانیستا يقرمز برا چراغ 

 از قـاطع ت تخلیـه  و سـبز  چـراغ  شـدن  روشن تا وبایستند  ییچراغ راهنما يمتر 5 فاصله در ایست خط نبودن صورت در ویند نما

  بمانند. منتظر وسایل نقلی
 با پیاده گذرگاه و تقاطع از چراغ دیدن این با مکلفند وسایل نقلیه : رانندگانتیاطعبور با اح يبرا يزن زرد براچراغ چشمک 

  .نمایند عبور کم سرعت و حتیاطا
 دریـا   و یسـت ا خط از بایدن چراغ اینبا  برخورد صورت در وسایل نقلیه و عبور: رانندگان ایست يزن قرمز براچراغ چشمک 

 و حرکـت  ادف،تصـ  خطر نبودن از میناناط از پس و نموده توقف یدبا روند و فراتر ییراهنما چراغ تراز از یستا خط نبودن صورت
  شود. انجامباید  ایست يتابلودیدن هنگام  اقدامات همین .یندنما عبور
 در اسـت،  تعبیه نشده کشیجدول یا خط وسیله به راست به گردش جداگانه مسیر که هاییتقاطع در 102طبق ماده  -4-1-ط

 گردش که ياویژه تابلوي نصب صورت در باشند راست داشته به گردش که قصد رانندگانی است، قرمز راهنمایی چراغ که هنگامی

و عـابرین   نقلیهوسایل عبور تقدم حق و احتیاط رعایت با و راه راست سمت الیهتوانند از منتهیمی نماید،می اعالم مجاز را راست به
  شوند. راست سمت مجاور راه وارد باشند،می عبور حال سبز در چراغ با که پیاده
 معـانی  داراي هاگیرند، رنگمی قرار استفاده مورد پیاده عابر يراهنما چراغ عنوان به که هاییچراغ در 103طبق ماده  -5-1-ط

  است: زیر
  باشند.می راه عرض از عبور به مجاز پیادگان -چراغ سبز  
  است. ممنوع راه عرض از پیادگان عبور -چراغ قرمز   
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  وانسیون وینکن بندي شده درمربوط به چراغ راهنمایی زمانقانونی  اتظمالح -2-ط
  باشند.بندي شده به شرح زیر میاغ راهنمایی زمانهاي مربوط به چرهر یک از عالمت مفهوم

توانند حرکـت نماینـد، امـا اگـر     نقلیه میه معنی آن است که وسایلببر طبق کنوانسیون وین، رنگ سبز : عالمت سبز -1-2 -ط
تغییـر فـاز    صورت ورود به تقـاطع بـا   باشد که درچنان متراکم ها در حال پیش رفتن هستند، آنجریان ترافیک در جهتی که آن

ي معـانی  ز باید دارابطور کلی چراغ سب بعدي نتوانند از آن خارج شوند، نور سبز رانندگان را براي پیش رفتن مجاز نخواهد ساخت.
  زیر باشد:

 شـوند،  واجـه مـی  مراهنمـایی  چـراغ   "پیکان سبز"یا  "ايسبز دایره"ترافیکی (به استثنا عابران پیاده) که با عالمت  حرکات
 ابلو یـا طـرح  تـ کشـی،  باشند، مگر آنکه این حرکات با استفاده از خطمجاز به انجام حرکت مستقیم یا گردش به راست یا چپ می

 هندسی ممنوع گردند.
  بپیچنـد،  به راست یـا چـپ    توانند به حرکت مستقیم و یا گردششوند میکه با نمایش چراغ سبز مواجه می اينقلیهوسایل

کشی باندها و یا نحـوه طراحـی مسـیر    هایی توسط عالئم استفاده از خطوط مسیر، ممنوعیت گردش، خطمگر اینکه چنین حرکت
 اي که قصد گردش به راست و یا چپ را دارند باید در زمـان نمـایش سـبز حـق تقـدم را بـه سـایر       نقلیهممنوع شده باشد. وسایل

باشند واگذار هاي مجاور آن در حال حرکت میکشیور قانونی در حریم تقاطع و یا در محل خطخودروها و یا عابرین پیاده که بط
 نمایند.
 شـوند بایـد بـا احتیـاط وارد     اي که با نمایش چراغ پیکان سبز به تنهایی و یا همراه یک نمایش دیگر مواجه مینقلیه وسایل

هاي دیگر همزمـان مجـاز   ست یا حرکات دیگري را که توسط نمایشتقاطع شده و فقط حرکتی را که پیکان مذکور مجاز نموده ا
هـاي  کشـی در خـط  شمرده شده است به انجام رسانند. در این حالت وسایل نقلیه باید حق تقدم عابرین پیاده را که بطور قـانونی 

   .باشند، رعایت نمایندمجاور در حال حرکت می
 جـاز  مشـوند،  جـه مـی  اي (مدور) چراغ راهنمـایی موا که با عالمت سبز دایره حرکات ترافیکی (به استثناء عابران پیاده) تنها

 هستند که براي انجام حرکت مربوطه با احتیاط وارد تقاطع شوند. 
 ط بـه آنهـا بـه   باشند، هنگامی که چراغ راهنمـایی مربـو  هایی که عابران پیاده داراي چراغ راهنمایی مخصوص میدر تقاطع 

  کشی شده هستند.ان پیاده مجاز به حرکت در عرض معبر از محل خطباشد، عابرصورت سبز می
کـه تنهـا   همراه رنگ قرمز ظاهر شود. هنگامی ایستی به تنهایی یا بهببر طبق کنوانسیون وین، رنگ زرد : عالمت زرد -2-2 -ط

نچنـان  آهنمایی عبور کند مگر آنکه ایست یا از خط تراز چراغ را اي نباید از خطظاهر شود به معنی آن است که هیچ وسیله نقلیه
 نی توقـف نمایـد.  آسـا به خط ایست چراغ راهنمایی نزدیک شده باشد که قبل از خط ایست یا از خط تراز چراغ راهنما، نتواند بـه  

  بطور کلی چراغ زرد باید داراي معانی زیر باشد:
  ه بـ د، بـدین وسـیله   گردنـ مواجه می "پیکان زرد"یا  "ايزرد دایره"(به استثناء عابران پیاده) که با عالمت  ترافیکیحرکات

  وند.شوارد تقاطع  نقلیه نبایدباشد. در چنین شرایطی وسایلشود که عبور آنها از تقاطع در حال پایان میآنها اخطار داده می
  ز مربوطه اتمام یافته ش سبشود که زمان نمایشوند هشدار داده میکه با نمایش چراغ زرد ثابت مواجه می اينقلیهوسایلبه

 و نمایش چراغ قرمز متعاقباً آغاز خواهد شد.

 شود که زمان نمایش چراغ پیکان سبز خاتمه شوند هشدار داده میاي که با نمایش چراغ زرد ثابت مواجه مینقلیهبه وسایل
  د.  ر حرکات اقدام به گردش نماینا رعایت حق تقدم سایبباشند و یا باید یافته و پس از آن یا مجاز به ورود به تقاطع نمی

 طـار  سـیله بـه آنهـا اخ   گردند، بـدین و چراغ راهنمایی مواجه می "پیکان زرد"یا  "ايزرد دایره"اي که با عالمت عابران پیاده
ن شرایطی باید در چنیاي نشود که زمان کافی براي عبور قبل از نمایش عالمت قرمز وجود ندارد. بنابراین هیچ عابر پیادهداده می

 عبور خود را از سطح راه آغاز نماید. 
  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  114صفحه: 

 

 
  

نقلیـه نبایسـتی حرکـت نماینـد، در     ز به معنی آن اسـت کـه وسـایل   بر طبق کنوانسیون وین، رنگ قرم: قرمز عالمت -3-2 -ط
و چنانچـه تقـاطع فاقـد     جاوز از خط ایست را نخواهند داشتتاند، وسایل نقلیه حق هایی که با خط ایست مشخص گردیدهتقاطع

ط یـا  که چراغ راهنمایی در وسـ نقلیه مجاز نیستند که از خط تراز چراغ راهنمایی تجاوز نماید. در صورتیخط ایست باشد، وسایل
بطـور   ند.ه تجاوز نماینقلیه نبایستی به تقاطع وارد شده و به محل عبور عابرین پیادسمت دیگر تقاطع قرار داده شده باشد، وسایل

  لی چراغ قرمز باید داراي معانی زیر باشد:ک
  مـت  اي که با عالنقلیهکه، عالمت ممنوعیت حرکت گردش در هنگام چراغ قرمز وجود داشته باشد، وسایلبه استثناء زمانی

وقـف  طرفـه دیگـر، پـس از ت   طرفه به خیابان یکشوند، براي گردش به راست یا چپ از یک خیابان یکمواجه می "ايقرمز دایره"
کشـی  ه در محل خطباشند. چنین حرکاتی باید بطور قانونی نسبت به رعایت حق تقدم عابر پیادکامل، مجاز به ورود به تقاطع می

 و سایر حرکات مجاز تقاطع، احتیاط نماید. 
  اده یش دشوند، نبایـد بـراي انجـام حرکتـی کـه توسـط پیکـان نمـا        مواجه می"پیکان قرمز "حرکات ترافیکی که با عالمت
 شود، وارد تقاطع گردند و باید در خط توقف مشخص شده، اقدام به توقف نمایند.می
 اي گونـه ه، مگر آنکه بـه گردند، نباید وارد سطح راه شدمواجه می "پیکان قرمز"یا  "دایره قرمز"اي که با عالمت عابران پیاده

 دیگر توسط یک فانوس چراغ راهنمایی هدایت شوند.
  بر طبق کنوانسیون وین به شرح زیر است: حظات قانونیسایر مال -3-3 -ط
 هـاي قرمـز، زرد و سـبز تشـکیل شـود.      رنگ زن به ترتیبرنگ بایستی از سه چراغ غیر چشمکسیستم چراغ راهنمایی سه

یـا  زن بایستی به صـورت عمـودي   شمکچباشد. چراغ غیر هاي زرد و قرمز خاموش میچراغ سبز فقط در زمان روشن بودن چراغ
 افقی، مدور و چراغ زرد در وسط قرار گیرد

   و چراغ قرمز و سبز نبایستی در یک  زن تشکیل شدههاي قرمز و سبز غیر چشمکسیستم چراغ راهنمایی دو رنگ از رنگ
ضـمناً   زمان با هم روشن شوند. سیستم چراغ راهنمایی دو رنگ فقـط بایسـتی بـراي نصـب موقـت مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.         

 بایست مدور باشند.ها میایست به صورت عمودي یا افقی گیرند. ضمن اینکه چراغبمی
 هاي راهنماي کنترل ترافیک باید طوري نصب شوند که رؤیت آنها براي رانندگان به سهولت و به موقـع عملـی باشـد.   چراغ 

تـوان  باالي آن نصـب شـوند. همچنـین مـی    وسط و  ها بایستی در قبل از تقاطع یا درفیک در تقاطعهاي راهنماي کنترل تراچراغ
  ها را در مقابل تقاطع و در سمت مخالف جریان ترافیک و در سطح ارتفاع دید راننده نصب نمود.  آن
 ر ها نشوند و دنقلیه در خیاباناي نصب شوند که موجب کندي حرکت وسایلگونههاي راهنمایی کنترل ترافیک باید بهچراغ

االمکان کمتـرین ممانعـت را در جهـت عبـور عـابرین      اند، بایستی حتیرو نصب شدهشیه مسیرها در پیادهها در حاکه چراغحالتی
  پیاده فراهم نماید.

 سهولت قابل درك باشند.براي هر مسیر منتهی به تقاطع بایستی از فواصل دور به راحتی قابل دیدن بوده و به  
 قرمز بایستی در قسمت باال قرار گرفته و در صورت نصـب بطـور افقـی   ها بطور عمودي قرار گیرند، چراغ که چراغ هنگامی ،

 باشد، قرار گیرد.تر به ترافیک جهت مخالف میکه نزدیکچراغ قرمز بایستی در طرفی
 اي ها در زمینههائی از همان رنگهاي قرمز، زرد و سبز را توسط فلشتوان رنگهاي راهنمایی، میرنگ چراغدر سیستم سه

باشـند لـیکن ممنوعیـت یـا     هـا مـی  ها داراي همان معنی و مفهوم چراغشود، این فلشیگزین نمود. وقتی چراغ روشن میتیره جا
تقیم ترافیـک  هاي جهت عبور مسـ گردد. فلشها محدود میشده به وسیله فلش یا فلشاجازه عبور صرفاً به جهت یا جهات تعیین

هاي به رنگ قرمز، زرد و سبز نیز استفاده نمود و این رنگ در زمینههاي تیرهز فلشبایستی رو به سمت باال قرار گیرند. همچنین ا
 باشند.هاي پیشتر ذکر شده، میمی هستند که فلشها داراي همان معنی و مفهوفلش
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هنـد،  رنگ چراغ راهنمائی داراي یک یا چند چراغ سبز اضافی باشد که یک یا چند پیکان را نشـان د که یک سیستم سههنگامی
ه چـ رنگی در این موقع در نقلیه بدون توجه به اینکه چراغ راهنماي سهروشن بودن یک یا چند پیکان بدین معنی است که وسایل

پشت  نقلیهوسایلایر سدهند، حرکت نموده و مانع عبور ها نشان میاي است، بایستی در جهت یا جهاتی که پیکان یا پیکانمرحله
. ره نیاندازنـد نشوند، مشروط بر اینکه مسیر حرکـت آزاد بـوده و نیـز عبـور عـابرین پیـاده را بـه مخـاط        سر خود در همان گذرگاه 

هاي سبز یا قرمز در باالي مسیر که چراغهاي سبز اضافی بهتر است در همان سطح چراغ سبز معمولی نصب گردند. در جائیچراغ
باشند، نصب گردند، چراغ قرمز به این اي بیش از دو گذرگاه میکشی طولی مشخص شده است و داررویی که به وسیله خطسواره

کل حالت چراغ قرمز به شـ معنی خواهد بود که ترافیک در طول گذرگاهی که چراغ روي آن قرار دارد، نبایستی پیش رود. در این 
  دو خط متقاطع مایل و چراغ قرمز به شکل یک پیکان خواهد بود که نوك آن به سمت پائین است.

  
  کنوانسیون وین مربوط به چراغ راهنمایی چشمکزن درات قانونی ظمالح -3-ط
  زن به شرح زیر هستند.هاي چشمککنوانسیون وین چراغ طبقبر 
شـود و  که با روشن شدن یکی، دیگري خاموش میزن متناوب، در حالیدو چراغ قرمز چشمک: زنچراغ قرمز چشمک -1-3-ط

نبایسـتی از   نقلیـه نصب شده و روي هر دو در یک جهت باشد، به این معنی خواهد بود کـه وسـایل  روي یک پایه و در یک ارتفاع 
ها ممکـن اسـت   خط ایست تجاوز جهت نمایند و یا در صورت نبودن خط ایست، از خط تراز چراغ راهنمایی جلوتر روند. این چراغ

نقلیـه  هـا و نیـز بـراي نشـان دادن ورود بـه وسـایل      هاي متحـرك یـا اسـکله   هاي تقاطع غیرهمسطح، در نزدیک پلفقط در محل
  رند.نشانی به راه و یا در نزدیکی محلی که هواپیما از روي راه در ارتفاع کم عبور خواهد نمود، مورد استفاده قرار گیآتش
د، بـه  زن که به تناوب روشن و خاموش بشـون زرد چشمک زن یا دو چراغیک چراغ زرد چشمک: زنچراغ زرد چشمک -2-3-ط

    معنی آن خواهد بود که رانندگان بایستی با دقت و احتیاط حرکت نمایند.
    :باشندمی زیر معانی زن دارايچشمکهاي طور کلی چراغبه: معانی -3-3-ط
 زنـد، در چنـین شـرایطی    که عدسی چراغ راهنمایی به صورت متناوب با عالمت زرد چشـمک مـی  زن: هنگامیزرد چشمک

واسطه این رنگ ر است، بهباشند. الزم به ذکتنها با احتیاط می ورودي به تقاطع مجاز به ادامه حرکت و عبور از تقاطعنقلیه وسایل
 باشد.  نقلیه این مسیر میچراغ، اولویت حق تقدم در تقاطع با وسایل

 ایـد، در چنـین شـرایطی    نمغ راهنمایی به صورت متناوب با عالمت قرمز عمل مـی که عدسی چرا زن: هنگامیقرمز چشمک
  نقلیه ورودي به تقاطع باید در خط توقف مشخص شده، اقدام به توقف نمایند.وسایل
 "اي هزن، همـان مفهـوم عالمـت چـراغ راهنمـایی دایـر      هـاي چشـمک  زن: این عالمتچشمک "پیکان زرد"و  "پیکان قرمز

 وسـط پیکـان را  تیکی که قصد انجام حرکت نشان داده شده ها فقط براي جریان ترافباشند. جهت این پیکانزن را دارا میچشمک
 دارند، استفاده گردد. 

  
  کنوانسیون وین مربوط به چراغ راهنمایی عابرین پیاده درات قانونی ظمالح -4-ط

معـانی   گیـرد و ار میهایی که بایستی به عنوان چراغ راهنمایی براي عابرین پیاده مورد استفاده قربر طبق کنوانسیون وین، چراغ
  باشند:آنها بشرح زیر می

  زنهاي غیر چشمکچراغ -1-4-ط
 .چراغ سبز به آن معنی آن است که عابرین پیاده بایستی عبور نمایند  
 توانند اند، میرو قرار گرفتهچراغ زرد به معنی آن است که عابرین پیاده نبایستی عبور نمایند ولی آنهایی که در سطح سواره

  دیگر ادامه دهند.به حرکت خود بطرف 
 رو شوند.چراغ قرمز به معنی آن است که عابرین پیاده نبایستی وارد قسمت سواره 
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 رو عبـور نماینـد، پایـان    توانند از قسمت سـواره زن به معنی آن است که مدت زمانی که عابرین پیاده میچراغ سبز چشمک
 یافته و چراغ قرمز در شرف ظاهر شدن است.

  باشد:ر میغ راهنمایی عابر پیاده داراي معانی زیبطور کلی چرا -2-4-ط
  کـه عالمـت   ريگردد، مجاز است از مسـی زمانیکه عابر پیاده با این عالمت مواجه می "شخص در حال راه رفتن"عالمت سبز

  دهد، عبور نماید. نشان می
 نبایـد از  گـردد عالمت مواجـه مـی  که عابر پیاده با این (به رنگ قرمز): هنگامی  "شخص ایستاده"زن عالمت چراغ چشمک ،

 "ال راه رفـتن شـخص در حـ  "باشد عبور نماید. اما عابرانی که قبالً عبور خود را در هنگام عالمت مسیري که در جهت عالمت می
  اند، باید به راه خود ادامه داده تا از مسیر خارج شوند. آغاز نموده

  کـه عالمـت    باشد که عابران پیـاده نبایـد در جهتـی   دین معنا می(به رنگ قرمز): ب "شخص ایستاده"عالمت چراغ به شکل
 دهد، وارد مسیر شوند.  نشان می
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  : يپیوست 
  هاي گشت ایمنی و تفصیلیچک لیست
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   هاي گشت ایمنی و تفصیلیچک لیست: يپیوست 

  گردد.گشت ایمنی و تفصیلی تکمیل می هايلیستچک 15 شماره جدولبا توجه به مورد مندرج در 
   

  لیست گشت ایمنی):  چک15جدول شماره (

 :GISکد   منطقه:  نام تقاطع:

  نوع کنترلر تقاطع:  نام بازدیدکننده:  تاریخ بازدید:

ف
ردی

  

  موارد بررسی
ند

شم
هو

  
مه

رنا
ب

ذیر
پ

  

ک
شم

چ
  زن

الر
سو

  

  نتیجه بررسی
  شرح کامل
جزئیات 

  نقیصه
  آن روي تجهیزات و موارد بررسی دکل

    عدم تاییدتایید            هاها و بسته بودن آنکامل بودن درب دریچه دکل  1

    عدم تاییدتایید          هارمارشگها (سواره، تکرارگر، عابرپیاده) و شمناسب بودن زاویه دید فانوس  2

3  
ها (عدم وجود سوختگی شمارشگرها و کلیه سالم بودن کلیه تابشگر

    عدم تاییدتایید          هاي صوتیباتونها به مقدار قابل توجه) و پوشو سگمنت نورانیهاي دیوددر

    عدم تاییدتایید    PO(        ( عملکرد صحیح شمارشگر در حالت دستی  4

    عدم تاییدتایید    ER=Eror(       ( ها بر روي صفر و یا داشتن ایرادعدم توقف شمارشگر  5

    عدم تاییدتایید           ها و کرپیسالم بودن بدنه، نقاب، پایه فانوس  6

    عدم تاییدتایید           ها و عدم نشست فونداسیون دکل و حوضچهشاقول بودن دکل  7

    عدم تاییدتایید           ها و کابینت کنترلعدم اتصال برق به بدنه دکل  8

  موارد بررسی کنترلر

    عدم تاییدتایید           زنهاي اتوماتیک، دستی، چشمککارکرد صحیح سیستم کنترل در حالت  1

    عدم تاییدتایید    PO(       ( عملکرد صحیح کلیدفشاري پلیس در حالت دستی  2

    عدم تاییدتایید            سالم بودن و تکمیل بودن قفل درب تابلو و کابینت  3

    عدم تاییدتایید           صحیح بودن ساعت و زمان کنترلر  4

    عدم تاییدتایید           سالم بودن صفحه نمایشگر و چراغ آن  5

6  
  عملکرد صحیح باتري پشتیبان

    عدم تاییدتایید    FAIL BATTERY(      به  مربوطنورانی  دیود(روشن نبودن 

    عدم تاییدتایید    SCATS      برقرار بودن اتصال کنترلر به   7

    عدم تاییدتایید    UPS       سالم بودن   8

  هاها و لولهموارد بررسی حوضچه

    عدم تاییدتایید            هاها و درب آنسالم بودن حوضچه  1
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  تفصیلی گشت لیست): چک16جدول شماره (

 :GISکد   منطقه:  نام تقاطع:

  نوع کنترلر تقاطع:  نام بازدیدکننده:  تاریخ بازدید:

    
ف

ردی
  

  موارد بررسی

ند
شم

هو
  

مه
رنا

ب
ذیر

پ
  

ک
شم

چ
  زن

الر
سو

  
  شرح کامل  نتیجه بررسی

  جزئیات نقیصه

  آن روي تجهیزات و موارد بررسی دکل

    عدم تاییدتایید            هاها و بسته بودن آنکامل بودن درب دریچه دکل  1

 ه) وها (سواره، تکرارگر، عابرپیادمناسب بودن زاویه دید فانوس  2
    عدم تاییدتایید          هاشمارشگر

    عدم تاییدتایید          هارعایت شدن مساله نیم و تمام نقاب در فانوس  3

4  
ختگی ها (عدم وجود سوها و کلیه شمارشگرسالم بودن کلیه تابشگر

- باتونها به مقدار قابل توجه) و پوشو سگمنت نورانیهاي دیوددر 
 هاي صوتی

         تاییدعدم تایید    

    عدم تاییدتایید            عملکرد صحیح شمارشگر در حالت دستی  5

    تاییدعدم تایید           ها بر روي صفر و یا داشتن ایرادعدم توقف شمارشگر  6

    عدم تاییدتایید           ها و کرپینقاب و پایه فانوس -سالم بودن بدنه   7

8  
ها و ها و شمارشگرهاي فانوسمحکم و صحیح بودن پیچ پایه

    عدم تاییدتایید           ورشیدي و باتري خانهخ تکرارگرها و صفحه

    عدم تاییدتایید           و حوضچهها و عدم نشست فونداسیون دکل شاقول بودن دکل  9
    عدم تاییدتایید           بررسی نیاز به هرس درختان در تقاطع  10
    عدم تاییدتایید            هاي فلش و اتوبوسیزاویه نصب تابشگر  11

    عدم تاییدتایید           ها و کابینت کنترلعدم اتصال برق به بدنه دکل  12

    عدم تاییدتایید            ها و بدنه کنترلروضعیت رنگ دکل  13

    عدم تاییدتایید           به سمت جنوب و در مکان دور از سایهصفحه خورشیدي  نصب   14
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  تفصیلی گشت لیست): چک16ادامه جدول شماره (

 :GISکد   منطقه:  نام تقاطع:

  نوع کنترلر تقاطع:  نام بازدیدکننده:  تاریخ بازدید:

ف
ردی

  

  موارد بررسی

ند
شم

هو
  

مه
رنا

ب
ذیر

پ
  

ک
شم

چ
  زن

الر
سو

  
  نتیجه بررسی

  شرح کامل
جزئیات 

  نقیصه
  کنترلر چراغ راهنماییموارد بررسی کابینت 

    عدم تاییدتایید          زنهاي اتوماتیک، دستی، چشمککارکرد صحیح سیستم کنترل در حالت  1

    عدم تاییدتایید          فشاري پلیس در حالت اتومات قطع بودن کلید  2

    عدم تاییدتایید           فشاري پلیس در حالت دستی عملکرد صحیح کلید  3

4  
  صحیح بودن جهت کلید سلکتور 

    عدم تاییدتایید          چپ زن:چشمک--- پایین دستی: --- خودکار: راست ---خاموش: باال 

    عدم تاییدتایید          مناسب تقاطع استبورد دتکتور   5

    عدم تاییدتایید          اتصال صحیح فاز و نول کابل تغذیه به کابینت  6

    عدم تاییدتایید           ها و بدنه تابلو و کابینتسالم بودن درب  7

    عدم تاییدتایید           سالم بودن و تکمیل بودن قفل درب تابلو و کابینت  8

    عدم تاییدتایید           محکم بودن کابینت و یا تابلو کنترل روي فونداسیون و دکل  9

10  
گذاري برچسبسربندي داخل تابلو و کابینت براساس اصول استاندارد و با 

    عدم تاییدتایید           بندي مناسب باشد.و فرم

    عدم تاییدتایید           وجود نقشه لمینت شده   11

    عدم تاییدتایید          سالم بودن میله نگهدارنده درب کابینت  12

    عدم تاییدتایید          صحیح بودن ساعت و زمان کنترلر  13

    عدم تاییدتایید          سالم بودن صفحه نمایشگر و چراغ آن  14

    عدم تاییدتایید          بنديها و رعایت شمارهصحیح بودن عملکرد لوپ  15

    عدم تاییدتایید          بنديفشاري در کابینت و رعایت شمارههاي صحیح بودن عملکرد کلید  16

    عدم تاییدتایید          عدم وجود بورد اضافی در داخل کابینت هوشمند  17

    تاییدعدم تایید           تمیز بودن تابلو و یا کابینت کنترل  18

19  
  عملکرد صحیح باتري پشتیبان

    عدم تاییدتایید    FAIL BATTERY(      مربوط به  دیودنورانی(روشن نبودن 

    عدم تاییدتایید    SCATS      برقرار بودن اتصال کنترلر به   20
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  لیست گشت تفصیلی): چک16ادامه جدول شماره (

 :GISکد   منطقه:  نام تقاطع:

  نوع کنترلر تقاطع:  نام بازدیدکننده:  بازدید:تاریخ 

    
 

ف
ردی

  

  موارد بررسی

ند
شم

هو
  

مه
رنا

ب
ذیر

پ
  

ک
شم

چ
  زن

الر
سو

  
  نتیجه بررسی

  شرح کامل
جزئیات 

  نقیصه
  کنترلر چراغ راهنماییموارد بررسی کابینت 

    عدم تاییدتایید    UPS       سالم بودن سینی نگهدارنده   21

    عدم تاییدتایید    UPS       سالم بودن تابلو نگهدارنده   22

    عدم تاییدتایید    UPS      سالم بودن   23

    عدم تاییدتایید          ها با کانکتور و چسب سیلیکونها در حوضچه لوپاتصال کابل  24

    عدم تاییدتایید          ها به کابینت کنترل با کابل فیدر جداگانهاتصال لوپ  25

    عدم تاییدتایید            درزگیري در مقابل حشرات و جانوران  26

    عدم تاییدتایید            تجهیزات و عدم نفوذ آب IPمناسب بودن   27

    عدم تاییدتایید            آزمون حداکثر جریان مصرفی  28

    عدم تاییدتایید          هاگیري اندوکتانس لوپآزمون اندازه  29

  هاکشیموارد بررسی کابل

    عدم تاییدتایید         هاي زیر زمینی مطابق نقشهکشیانجام کابل  1

2  
 تخشک از کابینت تا پایه دکل جه 4×5/1وجود دو عدد کابل مجزاي 

    عدم تاییدتایید         هر شمارشگر

3  
ت ز کابینت تا پایه دکل جهخشک ا 4×5/1وجود یک عدد کابل مجزاي 

    عدم تاییدتایید         شاريهر کلید ف

    عدم تاییدتایید         برافشان جهت هر فانوس سواره و عا 4×5/1وجود یک عدد کابل مجزا   4

5  
کلید و  شمارشگرافشان جهت هر  8×1وجود یک عدد کابل مجزا 

    عدم تاییدتایید         فشاري

    عدم تاییدتایید         ها از داخل دکلکشیانجام کابل  6

    عدم تاییدتایید           هوایی)ها (عدم وجود کابلکشی مناسب بین پایهکابل  7

    عدم تاییدتایید         هاوضچهها در داخل حوجود ذخیره کافی براي کابل  8

    عدم تاییدتایید         کاريکابلشو و لحیمها با ترمینال و اتصال کابل  9

    عدم تاییدتایید         آزمون عایقی کابل  10
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  لیست گشت تفصیلی): چک16ادامه جدول شماره (
 :GISکد   منطقه:  نام تقاطع:

  نوع کنترلر تقاطع:  نام بازدیدکننده:  تاریخ بازدید:

   
ف

ردی
  

  موارد بررسی

ند
شم

هو
  

مه
رنا

ب
ذیر

پ
  

ک
شم

چ
  زن

الر
سو

  
  نتیجه بررسی

  شرح کامل
جزئیات 

  نقیصه

  موارد بررسی نقشه

1  
  بررسی نقشه تقاطع با محل

    عدم تاییدتایید         (به لحاظ جانمایی و فازبندي و رویکرد)

    عدم تاییدتایید         زن با نقشههاي چشمکانطباق رنگ چراغ  2

  موارد متفرقه

    عدم تاییدتایید         هاتمیز بودن داخل حوضچه  1

    عدم تاییدتایید         هاها و درب آنسالم بودن حوضچه  2

    عدم تاییدتایید         ها با محیط اطرافطح بودن حوضچهسهم  3

    عدم تاییدتایید         هاها و حوضچهوجود آب در داخل لولهعدم   4

    عدم تاییدتایید         هاتمیز بودن داخل حوضچه  5

6  
وع و صحیح بودن ن )PS( انشعاب برقبررسی ثابت و محکم بودن لوله 

    عدم تاییدتایید         انشعاب برقاتصال 

    عدم تاییدتایید         تمیز بودن تقاطع  7

    عدم تاییدتایید         کلید حفاظت از جانوجود سیستم حفاظت زمین در تقاطع و یا   8
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  : كپیوست 
 تاسیسات برقیي اندازنصب و راه یاتعمل یفیک یلتحو هايلیستچک
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 تاسیسات برقیي اندازنصب و راه یاتعمل یفیک یلتحوهاي : چک لیستكپیوست 

  
 فرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه اندازي تاسیسات برقی سیستم هوشمند ):17شماره (جدول 

 :یاتانجام عمل یختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پیمانکار:

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  

 توضیحات

   نوع چینش و تعداد تجهیزات هشدار دهنده و لوازم ایمنی مناسب است؟  1
  

       ایمنی و ...) مناسب است؟ وسائل ایمنی شخصی (لباس شبرنگ،کفش  2

        تامین روشنایی محل کار مناسب است؟  3

       آیا ناودانی روي بازوي دکل به صورت صحیح جوش داده شده است؟  4

       ها به صورت عمود بر سطح خیابان نصب شده است؟آیا ناودانی و فانوس  5

       ها مطابق نقشه است؟آیا محل نصب و جهت فانوس  6

       ها تبدیل به دیودنورانی  شده است؟آیا کلیه فانوس  7

       هاي یکسان استفاده شده است؟ها از ماژولآیا در کلیه فانوس  8

       آیا تمام نقاب و نیم نقاب رعایت شده است؟  9

       ها از کرپی فلزي استفاده شده است؟آیا جهت نصب فانوس  10

       هاي سواره مناسب است؟دید فانوسآیا زاویه   11

       هاي عابر پیاده مناسب است؟آیا زاویه دید فانوس  12

       آیا کلیدهاي عابر پیاده صوتی در زاویه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟  13

       آیا تکرارگرها در زاویه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟  14

15  
ده شره نصب هاي گروه سواها در محل مناسب و زاویه مناسب و به تعداد سیگنالآیا شمارشگر

 است؟
      

16  
و  اخکاريها سورها و کلیدهاي عابر پیاده و تکرارگرها روي پایه دکلآیا جهت نصب فانوس

 قالویزکاري مناسب انجام شده است؟
      

       صورت مناسب انجام شده است؟ها روي پایه یا بازوي دکل به آیا نصبشمارشگر  17

       هاي زیرزمینی مطابق نقشه انجام شده است؟آیا کابلکشی  18

19  
ده شده خشک از کابینت تا پایه دکل جهت هر شمارشگر کشی 4*1,5آیا دو عدد کابل مجزاي 

 است؟
      

20  
پیاده  کلیدهاي عابرخشک از کابینت تا پایه دکل جهت هر  4*1,5آیا یک عدد کابل مجزاي 

 کشیده شده است؟
      

21  
یه دکل رشته افشان از فانوس تا پا 4*1,5آیا جهت هر فانوس سواره یک عدد کابل مجزاي 

 کشیده شده است؟
   

22  
ا پایه دکل ترشته افشان از فانوس  4*1,5آیا جهت هر فانوس عابر پیاده یک عدد کابل مجزاي 

 کشیده شده است؟
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 اندازي تاسیسات برقی سیستم هوشمندفرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه ):17شماره (ادامه جدول 

 :یاتانجام عمل یختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پیمانکار:

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  

 توضیحات

23  
کشیده  رشته افشان از شمارشگر تا پایه دکل 8*1آیا جهت هر شمارشگر یک عدد کابل مجزاي 

       شده است؟

24  
ابر پیاده تا عرشته افشان از کلیدهاي  8*1آیا جهت هر کلیدهاي عابر پیاده یک عدد کابل مجزاي 

       پایه دکل کشیده شده است؟

        ها از داخل دکل انجام شده است؟آیا کابلکشی  25

       گذاري شده است؟ labelها آیا کابلکشی  26

        هاي قدرت و فرمان به صورت مجزا انجام شده است؟آیا کابلکشی  27

       ها با حلقه ذخیره مناسب جهت ذخیره کابل انجام شده است؟آیا کابلکشی  28

        ها از ترمینال و کابلشو و لحیم کاري استفاده شدهاست؟آیا جهت اتصال کابل  29

       استفاده شده است؟هاي زیرزمینی از کابل خشک آیا جهت کابلکشی  30

       است؟ها از کانکتور و چسب سیلیکون استفاده شدهها در حوضچه لوپآیا جهت اتصال کابل  31

       ها به کابینت کنترل از کابل فیدر جداگانه استفاده شده است؟آیا جهت اتصال لوپ  32

       انبار می باشد؟آیا کابینت و کنترلر نصب شده نو و سالم و تحویل شده   33

       آیا کابینت روي فونداسیون محکم شده است؟  34

       گذاري شده است؟بندي و لیبلآیا کابلکشی داخل کابینت فرم  35

        آیا کنترلر به وسیله کابل مربوطه به سیستم اسکتس وصل شده است؟  36

       باشد؟می UPSنصب شده و کابینت داراي سینی نگهدارنده  UPSآیا   37

       ذکر شود؟ UPSمشخصات   38

       کند؟زن و خاموش به درستی عمل میآیا کلید پلیس روي چهار حالت خودکار و دستی وچشمک  39

       آیا شمارشگر به درستی عمل می کند؟  40

    ) می رود؟POآیا شمارشگربه حالت دستی (  41

    ها و کابینت کنترل بازبینی شده است؟دکلآیا عدم اتصال برق به بدنه   42

    آیا درب کابینت کنترل با قفل مخصوص بسته شده است؟  43

    ها بسته شده است؟آیا دریچه دکل  44
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 فرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه اندازي تاسیسات برقی سیستم هوشمند ):17شماره (ادامه جدول 

 :یاتانجام عمل یختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پیمانکار:

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  

 توضیحات

       آیا کنترلر با توجه به دتکتورها درست انتخاب شده است؟  45

       ها رعایت شده است؟ها در کابینت به درستی عمل می کند و شماره لوپآیا لوپ  46

       است؟ ها رعایت شدهکند و شماره لوپمیآیا کلیدهاي عابر پیاده در کابینت به درستی عمل   47

       آیا ساعت کنترلر تنظیم شده است؟  48

       ها در جاي مناسب خود نصب شده است؟آیا سیگنال گروه  49

       زن اصلی فرعی رعایت شده است؟آیا در حالت چشمک  50

       ) درست عمل میکند؟POآیا کلیدفشاري پلیس در حالت دستی (  51

 ) می شود؟POآیا در حالت دستی شمارشگر دستی (  52
     

    ) درست به کابینت وصل شده است؟PSآیا فاز و نول کابل انشعاب برق (  53

    آیا در حالت اتومات کلیدفشاري پلیس قطع است؟  54

    ها بسته شده است؟هاي حوضچهآیادرب  55

56  
  آیا جهت کلید سلکتور درست است؟

    ن: چپ زچشمک  ---ستی: پاییند ---ودکار: راستخ ---خاموش: باال 

 توضیحات:

 تحویل گیرنده: ناظر: تحویل دهنده:
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 پذیراندازي تاسیسات برقی سیستم برنامهفرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه ): 18شماره (جدول 

 :یاتانجام عمل یختار منطقه: نام تقاطع:

 ناظر: نام پیمانکار:

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  
 شرح

       نوع چینش و تعداد تجهیزات هشدار دهنده و لوازم ایمنی مناسب است؟ 1

       وسائل ایمنی شخصی (لباس شبرنگ،کفش ایمنی و ...) مناسب است؟ 2

       تامین روشنایی محل کار مناسب است؟ 3

       داده شده است؟آیا ناودانی روي بازوي دکل به صورت صحیح جوش  4

       ها به صورت عمود بر سطح خیابان نصب شده است؟آیا ناودانی و فانوس 5

       ها مطابق نقشه است؟آیا محل نصب و جهت فانوس 6

       ها تبدیل به دیودنورانی شده است؟آیا کلیه فانوس 7

       آیا تمام نقاب و نیم نقاب رعایت شده است؟ 8

       ها از کرپی فلزي استفاده شده است؟جهت نصب فانوسآیا  9

       هاي سواره مناسب است؟آیا زاویه دید فانوس 10

       هاي عابر پیاده مناسب است؟آیا زاویه دید فانوس 11

       ت؟آیا کلید عابر پیاده صوتی در زاویه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده اس 12

       در زاویه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟آیا تکرارگرها  13

14 
اره وه سوهاي گرها در محل مناسب و زاویه مناسب و به تعداد سیگنالآیا شمارشگر

 نصب شده است؟
      

15 
ها ایه دکلعابر پیاده و تکرارگرها روي پکلیدهاي فشاريها و آیا جهت نصب فانوس

 انجام شده است؟سوراخکاري و قالویزکاري مناسب 
      

       ست؟اها روي پایه یا بازوي دکل به صورت مناسب انجام شده آیا نصب شمارشگر 16

       هاي زیرزمینی مطابق نقشه انجام شده است؟آیا کابلکشی 17

18 
  خشک از کابینت تا پایه دکل جهت هر 4*1,5آیا دو عدد کابل مجزاي 

 شمارشگرکشیده شده است؟
      

19 
اي کلیدهخشک از کابینت تا پایه دکل جهت هر  4*1,5آیا یک عدد کابل مجزاي 

 عابر پیاده کشیده شده است؟فشاري
      

20 
س تا رشته افشان از فانو 4*1,5آیا جهت هر فانوس سواره یک عدد کابل مجزاي 

        پایه دکل کشیده شده است؟

21 
فانوس  رشته افشان از 4*1,5کابل مجزاي آیا جهت هر فانوس عابر پیاده یک عدد 

    تا پایه دکل کشیده شده است؟

22 
پایه  رشته افشان از شمارشگر تا 8*1آیا جهت هر شمارشگر یک عدد کابل مجزاي 

    دکل کشیده شده است؟
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 پذیراندازي تاسیسات برقی سیستم برنامهفرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه ):18شماره (ادامه جدول 

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  

 شرح

23 
از  رشته افشان 8*1عابر پیاده یک عدد کابل مجزاي  آیا جهت هر کلیدفشاري

 عابر پیاده تا پایه دکل کشیده شده است؟ کلیدفشاري
      

       ها از داخل دکل انجام شده است؟آیا کابلکشی 24

       گذاري شده است؟ labelها آیا کابلکشی 25

       هاي قدرت و فرمان به صورت مجزا انجام شده است؟آیا کابلکشی 26

       ها باحلقه ذخیره مناسب جهت ذخیره کابل انجام شده است؟آیا کابلکشی 27

        است؟کاري استفاده شدهها از ترمینال و کابلشو و لحیمآیا جهت اتصال کابل 28

       کابل خشک استفاده شده است؟هاي زیرزمینی از آیا جهت کابلکشی 29

       آیا کابینت و کنترلر نصب شده نو و سالم و تحویل شده انبار می باشد؟ 30

       آیا ناودانی وکابینت روي دکل محکم و تراز نصب شده است؟ 31

       گذاري شده است؟بندي و لیبلآیا کابلکشی داخل کابینت فرم 32

       کند؟هاي پنل لمسی عمل میاسکرینآیا همه تاچ  33

       کند؟آیا شمارشگر بدرستی عمل می 34

       ها و کابینت کنترل بازبینی شده است؟آیا عدم اتصال برق به بدنه دکل 35

       آیا درب کابینت کنترل با قفل مخصوص بسته شده است؟ 36

       ها بسته شده است؟آیا دریچه دکل 37

       آیا المپ مهتابی جهت ایجاد روشنایی داخل تابلو سالم است؟ 38

       آیا ساعت کنترلر تنظیم شده است؟ 39

       ها در جاي مناسب خود نصب شده است؟آیا سیگنال گروه 40

    زن اصلی فرعی رعایت شده است؟آیا در حالت چشمک 41

     آیا فیوزهاي اصلی تابلو سالم است؟ 42

    ؟آیا فاز و نول کابل انشعاب برق درست به کابینت وصل شده است 43

    پذیر نو و سالم است؟آیا بردهاي خروجی کنترلر برنامه 45

    ها بسته شده است؟هاي حوضچهآیادرب 46

:توضیحات  

 

 تحویل گیرنده:                           ناظر:    تحویل دهنده:
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زن برقیفرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه اندازي تاسیسات برقی سیستم چشمک ):19شماره (جدول   

 :یاتانجام عمل یختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر:  پیمانکار:

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  
 شرح

        نوع چینش و تعداد تجهیزات هشدار دهنده و لوازم ایمنی مناسب است؟ 1

      شبرنگ،کفش ایمنی و ...) مناسب است؟وسائل ایمنی شخصی (لباس  2

       تامین روشنایی محل کار مناسب است؟ 3

      آیا ناودانی روي بازوي دکل به صورت صحیح جوش داده شده است؟ 4

      ها به صورت عمود بر سطح خیابان نصب شده است؟آیا ناودانی و فانوس 5

      است؟ ها مطابق نقشهآیا محل نصب و جهت فانوس 6

      شده است؟نورانی  دیودها تبدیل به آیا کلیه فانوس 7

      هاي یکسان استفاده شده است؟ها از ماژولآیا در کلیه فانوس 8

      آیا تمام نقاب و نیم نقاب رعایت شده است؟ 9

      ها از کرپی فلزي استفاده شده است؟آیا جهت نصب فانوس 10

      هاي سواره مناسب است؟دید فانوسآیا زاویه  11

12 
ا هایه دکلو تکرارگرها روي پ عابر پیادهها و کلیدهاي فشاريآیا جهت نصب فانوس

 کاري مناسب انجام شده است؟کاري و قالویزسوراخ
      

       هاي زیرزمینی مطابق نقشه انجام شده است؟آیا کابلکشی 13

14 
تا پایه  رشته افشان از فانوس 4*1,5یک عدد کابل مجزاي  آیا جهت هر فانوس سواره

 دکل کشیده شده است؟
      

       ها از داخل دکل انجام شده است؟کشیآیا کابل 15

       گذاري شده است؟ Labelها کشیآیا کابل 16

       ها باحلقه ذخیره مناسب جهت ذخیره کابل انجام شده است؟کشیآیا کابل 17

       ست؟کاري استفاده شدهاها از ترمینال و کابلشو و لحیمآیا جهت اتصال کابل 18

       هاي زیرزمینی از کابل خشک استفاده شده است؟آیا جهت کابلکشی 19

       آیا کنترلر نصب شده نو و سالم و تحویل شده انبار می باشد؟ 20
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  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  130صفحه: 

 

 
  

زن برقیعملیات نصب و راه اندازي تاسیسات برقی سیستم چشمک):  فرم تحویل کیفی 19ادامه جدول شماره (  

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  

 شرح

       آیا کنترلر روي دکل محکم شده است؟ 21

       ها و کابینت کنترل بازبینی شده است؟آیا عدم اتصال برق به بدنه دکل 22

       ها بسته شده است؟آیا دریچه دکل 23

       درست به کنترلر وصل شده است؟ انشعاب برقآیا فاز و نول کابل  24

       ها بسته شده است؟هاي حوضچهآیا درب 25

 توضیحات :

 تحویل گیرنده: ناظر:  تحویل دهنده:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

  6-8-326-0شماره : سند 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  ضمائم
  131صفحه: 

 

 
  

ر زن سوال):  فرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه اندازي چراغ چشمک20جدول شماره (  

 :یاتانجام عمل یختار منطقه: تقاطع:نام 

 نام ناظر: پیمانکار:

ف
ردی

 

لی شرح
ب

 خیر  

  شرح

    نوع چینش و تعداد تجهیزات هشدار دهنده و لوازم ایمنی مناسب است؟  1

     وسائل ایمنی شخصی (لباس شبرنگ،کفش ایمنی و ...) مناسب است؟  2

    تامین روشنایی محل کار مناسب است؟  3

     آیا ناودانی روي بازوي دکل جوش داده شده است؟  4

   آیا ناودانی به صورت تراز نصب شده است؟  5

    ها مطابق نقشه است؟آیا محل نصب و جهت و رنگ فانوس  6

    هاي باالي دکل از کرپی فلزي استفاده شده است؟آیا جهت نصب فانوس  7

8  
 ب انجامکاري و قالویز کاري مناسها سوراخها روي پایه دکلآیا جهت نصب فانوس

     شده است؟

9  
ام اسب انجکاري و قالویز کاري منها سوراخخانه روي پایه دکلآیا جهت نصب باتري

    شده است؟

    آیا نصب فالشر و باتري در داخل باتري خانه به درستی انجام شده است؟  10

    شده است؟ها از داخل دکل انجام آیا کابلکشی  11

     آیا پنل خورشیدي به سمت جنوب نصب شده است؟  12

    خانه به صورت االکلنگی می باشد؟آیا عملکرد سوالرهاي سه  13

     باشد؟آیا نور سوالرها مناسب می  14

 توضیحات :

  تحویل دهنده:  ناظر:  تحویل دهنده:

  
  
  



مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداري و تعمیر 
  چراغ راهنمایی و رانندگی

    6-8-326-0شماره : سند 
شوراي فنی شهرداري تهران

 ضمائم
132صفحه: 

منابع و مراجع:

1- Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways, Federal Highway
Administration (FHWA), 2009 

2- Traffic Engineering Manual, ViciRoads Network & Asset Planning,June 2010
3- ASTM D4956-13, Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic Control,

ASTM,2013 
4- Maintanance Of Signs and Sign Supports, Federal Highway Administration (FHWA), January 2010
5- Daytime Color Appearance of Retroreflective Traffic Control Sign Materials, Federal Highway

Administration (FHWA), April 2013 
6- Design Guide for Roadside Signs, Department of Main Roads Traffic & Road Use Management

Division,Febuary 2001 
7- Standard Specification For Structural Supports for Highway Signs, Luminaires and Traffic

Signals,AASHTO, 2009 
8- DIN EN 12368: 2000-03
9- Institute of Transportatian Engineers 1998

1391الئم عمودي ثابت، سازمان ملی استاندارد ایران، آذر ع -ات مهندسی ترافیکملزوم -10
1391یین کار، سازمان ملی استاندارد ایران، بهمن آ -ابلوهاي هدایت مسیرت -معابر شهري -11
)99شماره  هی(نشر 1370وسایل کنترل ترافیک، سازمان برنامه و بودجه،  -12
)267شماره  هی(نشر1384ریزي کشور، و برنامه ، سازمان مدیریتهاایمنی راه نامۀآیین -13
1384ي، ونقل وزارت راه و ترابرراه، پژوهشکدة حمل سازي پایۀ عالئمطراحی و ایمن راهنماي -14
1387 ک،یچراغ کنترل تراف یطراح کتاب -15
1387 ک،یچراغ کنترل تراف هايیژگیو کتاب - 16
2006 ن،یو ونیمستندات کنواس کتاب -17
 2و  1 ي)، بازنگرMUTCD 2012( کیکنترل تراف کنواختی زاتیتجه يراهنما کتاب -18
و یم افقسط عالئتقاطعات کنترل شونده تو لیتهران با عنوان، مالك عمل ضوابط تبد يشهردار کیمعاونت حمل و نقل و تراف هینشر -19

عمودي به تقطعات چشمکزن، زمستان 91  
20- نشریه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با عنوان، مالك عمل ضوابط تبدیل تقاطعات مجهز به چراغ چشمکزن به تقاطعات 

 91 زمستان زماندار، چراغ به مجهز
هی(نشر1389شور، ک ییاجرا یدفتر نظام فن يساختمان جلد اول، معاونت نظارت راهبرد یبرق ساتیتاس ییو اجرا یعموم ،یفن مشخصات -21

 )110شماره 
)370شماره  هی(نشر 1385ریزي کشور، راه، سازمان مدیریت و برنامه یمنیا زاتیاز عالئم و تجه ينگهدار يراهنما -22
سایر منابع و مراجع معتبر موجود در اینترنت -23



 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شنهاداتیپ و نظرات
  

  یگرام خواننده
  

رده العمل کتورن دسیا نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیهدفتر 
و ارتقاي  زمند بهبودثر نیاا، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این و آن را براي استفاده

  کیفی است.
  

قررات و کمیل مرا در تاز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پیشنهادهاي خود، ما 
  هاي نظام فنی و اجراي یاري رسانند.دستورالعمل

  
  کنیم.پیشاپیش از همکاري و دقت نظر شما قدردانی می

  

  

 559پالك  -آباد روبروي پارك بهجت -خیابان حافظ شمالی  -تهران نشانی براي مکاتبه:
  1597614413         ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران؛ کدپستی : 

  
Email: Technical-council@Tehran.ir  
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