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 پیشگفتار
تنظيم اسناد نظام فنی در  ،ی سند راهبردی نظام فنی و اجرايی شهرداری تهراندر راستا و شهر ايجاد يک نظام هماهنگ در امور اجرايی

 تصويب، فرآيند از نگهداری، و احداث پديدآوری، طراحی، به مربوط امور کليه در رويه وحدت ايجاد منظوربه و ترافيک ونقلحملبخش 

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

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

. در است رانندگی نيز و راهنمايی هایچراغبر ناظر  یشامل مشخصات فن يکو تراف ونقلحملدر بخش  شدهنيتدو يیو اجرا ینظام فن

ر د هک يیراهنما هایچراغو تعمير  ینصب، نگهدارعمليات تهيه، در  ازيموردنپوشش کاملی از موارد است سعی شده  حاضر فنی مشخصات

د شماره          اين سند، ويرايش اول سن گردد. ارائهالمللی گيرد مطابق با استانداردهای جهانی و ضوابط بينقرار می مورداستفادهشهر تهران 

 نياز، بازنگری شده است.رسانی موضوعات تخصصی موردروزاست و با توجه به نياز دستگاه اجرايی در خصوص به 0-326-8-6

رداری بدر تهيه و بهره ازيموردنهای مختلف، تالش شده است تا کليه موارد از دانش و تجربيات اجرايی بخش یريکارگبهدر تهيه اين اسناد با 

 گردد. المقدور تضمينو با اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، حتی شدهگنجاندهاز تجهيزات حملی و نقلی به بهترين شکل ممکن در اسناد 

ی شاهد ارتقای کيفی و کم جيتدربههای بعدی، در ويرايش هاآنبست اسناد در آينده نزديک و منظور کردن کار اميد است با دريافت بازخورد،

 و ترافيک باشيم. ونقلحملتسهيالت  یريکارگبهرائه خدمات مربوط به در ا
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 مشخصات عمومی -1 فصل

 مقدمه -1-1

ايمن و  يیو جابجا مديريت شهری، نيازمند ابزارهای متعددی است تا بتوان مسائل مختلف شهری را مديريت نمود. تردد

ز ، بدون استفاده اشهرهاکالندر  خصوصبها و در شهره .اصلی مديريت شهری است شبکه معابر از موضوعات مهم و اقتصادی در

های کنترل و سيستماست که ابزارهای نظارتی و  رونيازااست و  رممکنيغتنظيم مناسبات شهری  مناسب هایسيستم ابزارها و

 اهميت بااليی دارند. مديريت ترافيک

 هایسيستمبا سطح سرويس مناسب از اهداف مهم  هاآسان، اقتصادی و استفاده بهينه از ظرفيت شبکه معابر و تقاطع تردد ايمن،

 .است ترافيک تيريو مدکنترل 

باشند که در نقاط مختلف شهر و برای استفاده راهنمايی و رانندگی يکی از ابزارهای کنترل و مديريت ترافيک می هایچراغ

در انواع  هاآنبا توجه به نوع کاربرد  هاچراغين گردند. به همين دليل است که اها نصب میتقاطع بهينه از ظرفيت شبکه معابر و

معرفی ارائه خواهد شد،  ادامه اين سند شوند. آنچه دربندی میزن و ... دسته، هوشمند، چشمکريپذبرنامه هایچراغمختلف نظير 

خصات مش يينتع منظوربهورالعمل دست . لذا کاربرد ايناست هاآنراهنمايی و رانندگی و روش نصب، نگهداری و تعمير  هایچراغانواع 

 یدستورالعمل حاضر در نحوه طراحاست  ذکرانيشا. استمرتبط  يزاتو تجه يی و رانندگیراهنما هایچراغ يیعمومی و اجرا ی،فن

 کاربرد ندارد.و رانندگی  يیراهنما هایچراغ یبندو زمان یفازبند

 استانداردها -1-1-1

 :دقرار گير مالك عملتواند میضوابط زير  سندموارد مسکوت در اين  در

 2و  1( بازنگری MUTCD 2012راهنمای تجهيزات يکنواخت کنترل ترافيک ) -1

 تهران ترافيک کنترل شرکت - يکچراغ کنترل تراف یطراح -2

 تهران ترافيک کنترل شرکت - يکچراغ کنترل تراف هایيژگیو -3

 2006کنوانسيون وين  -4

 معاونت - «زنچشمک یهابه تقاطع یو عمود یه توسط عالئم افقکنترل شوند یهاتقاطع يلضوابط تبد -مالك عمل» -5

 ونقل و ترافيک شهرداری تهرانحمل

معاونت  - «دار ثابتچراغ زمان یدارا یهابه تقاطع زنچشمکمجهز به چراغ  یهاتقاطع يلضوابط تبد -مالك عمل» -6

 ونقل و ترافيک شهرداری تهرانحمل

 شورشورای عالی ترافيک شهرهای کمصوبات  -7

 تعاریف -1-2

 رفته، به شرح زير است: اصطالحاتی که در اين دستورالعمل بکار تعاريف

 تقاطع -1-2-1

 کنند.می تالقی با يکديگر سطحهم غير يا سطحهم صورتبه مسير چند يا دو آن در که است ایمحدوده
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 و رانندگی ییراهنما چراغ -1-2-2

را متوقف، هدايت  ادهيعابران پنقليه و  ليوسا، حرکت یکيالکتر انيجربا  شوندهکنترلابزاری است که با استفاده از عالئم نوری 

 نمايد.دهی میيا جهت

 فانوس -1-2-3

 .کندپياده مشخص می عابرانيا  هينقل ليوساای از يک يا چند خانه چراغ که حق تقدم را برای مجموعه

 (یشهردرونسواره )با کاربرد عمومی  فانوس -1-2-4

ب بوده و مناس يکیتراف يگنالينگس یکاربردها ینور مناسب که برا يعو توز یروجبا نور خ يهنقليل فانوس مختص وسا يک

 .کندرا فراهم می هينقل ليوسارانندگان  یبرا یمتر 100تا فاصله  يگنالس يیشناسا يتقابل

 ادهیپ عابرفانوس  -1-2-5

 شده است. یطراح يادهپ عابرانکنترل تردد منظوربهکه  یفانوس

 یکیاپت یستمسواحد نوری یا  -1-2-6

 شده است. یبا شکل، شدت، رنگ و اندازه مشخص طراح ینور یالگو يانور  يدتول منظوربهاز قطعات که  یاجموعهم

 راهنماییفانوس تکرارگر چراغ -1-2-7

و فقط در جهت پوشش بيشتر  استهای معمولی تری نسبت به فانوستر و در ارتفاع پاييندر ابعاد کوچک اين فانوس معموالً

 شود.اده میديد رانندگان استف

 (LEDنورانی یا تابشگر دیودی )ماژول  دیود تابشگر -1-2-8

حاضر  سنددر  .قابليت نصب و عملکرد دارد يیتنهابهو  استراهنمايی که دارای يک سيستم نوری مستقل يک واحد نوری چراغ

 شود.تابشگر ناميده می اختصاربهتابشگر ديود نورانی 

 (LEDدیود نورانی ) -1-2-9

که با عبور جريان برق از خود نور ساطع  استنور  کنندهساطعاست که معنی ديود  Light Emitting Diode مخفف کلمات

 .آيندبه شمار می هایهادمهين رگروهيز وديودها  جزء خانواده درواقع يا ديود نورانی نور کنندهساطعديودهای  .کندمی

 (Lens) لنزعدسی یا  -1-2-10

 .شودمیشکند و همگرا يا واگرا ور از آن میاز ابزارهای نوری است که نور در اثر عب

 فانوس پایه -1-2-11

 .شود، ساخته مینظرموردمسير  در که يیراهنما چراغ یهادکل یرو جهت نصب فانوس بر کربناتیپل يافلز  از جنس ایسازه

 (Visorنقاب ) -1-2-12

هش امکان کا یو برا یخارج یع نورکردن اثر فانتوم مربوط به مناب نهکمي یبرا يکمتصل به صفحه چراغ کنترل تراف یکالهک

 .ستين يککه منظور تراف یاز جهت يگنالمشاهده س
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 (Photovoltaic cell) فتوولتائیک سلول یا( Photoelectric cell یا Solar cell) خورشیدی سلول -1-2-13

 ولتائيک،فتو اثر توسط مستقيماً را، خورشيد نور انرژی از درصدی و شدهساخته هادینيمه ترکيبات از الکترونيکی که قطعه يک

 .کندمی تبديل الکتريسيته به

 (Solarخورشیدی یا پنل سوالر )ه صفح -1-2-14

 انرژی به را خورشيد نورانی انرژی خورشيدی هایصفحه. آيدمی به وجود خورشيدی هایسلول مونتاژ از خورشيدی یصفحه

 خورشيد نورانی انرژی تبديل هاآن وظيفه که اندشده ساخته هادینيمه ترکيبات از خورشيدی، صفحات. کنندمی تبديل الکتريکی

 .است یکيالکتر یانرژ به

 یکیترافشمارشگر  -1-2-15

 گيرد.قرار می استفادهموردشمارش معکوس زمان قرمز يا سبز هر مسير نمايش دستگاهی است که جهت 

 (Signal) یگنالس -1-2-16

 .شودمی يجادتابشگر روشن ا يک لهيوسبهکه  يدارینماد د

 روهگ یگنالس -1-2-17

 شوند.زمان روشن و خاموش میهم طوربهکه  يیراهنما هایچراغهای هر دسته از فانوس

 دکل -1-2-18

 شوند.ها و برخی از وسايل کنترل ترافيک روی آن نصب می، شمارشگرهافانوسهستند که  هايیپايهها دکل

 برق هایحوضچه -1-2-19

و  هادکلين ب یگذارکه از لوله يیراهنما چراغ يرزمينیز یارتباط یهابه کابل یدسترس یهايی هستند براها محلاين حوضچه

 .گردداستفاده مینيز  ها جهت انجام تعميرات يا تعويض کابل. از اين محلاندشده دادهجعبه کنترلر عبور 

 )کنترلر( ییراهنما کنترل چراغ دستگاه -1-2-20

 يیراهنما پياده، در هر فاز تعيين و به چراغ رانعابو  هينقل ليوسادستگاهی که توسط آن زمان مناسب جهت عبور و مرور 

 گردد.ارسال می

 ریپذبرنامه کنترلر -1-2-21

. ستاتوسط کارشناسان مرکز مديريت و کنترل ترافيک  شدهنييتعبندی از پيش جدول زمان بر اساسعملکرد اين نوع کنترلر 

 تواندروز و در روزهای مختلف میشبانه ت مختلفدر ساعا هازمانضمن طول سيکل و طول فازها در آن ثابت است ولی اين  در

 بينی باشد.رود که تغييرات ترافيک و حجم ورودی به تقاطع از قبل قابل پيشين کنترلرها زمانی به کار میا. باشد متفاوت

 هوشمند کنترلر -1-2-22

اده و را تشخيص د هينقل ليوساو ميزان تراکم حجم  ،تقاطع، حضور در شدهنصب یهااسگرشناستفاده از دستگاهی است که با 

 نمايد.خودکار تعيين می طوربهمناسب هر فاز را  زمانمدت
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 زنچشمک کنترلر -1-2-23

عملکرد  يجادبرق مجزا تعبيه و جهت ا یاهجعبه يايک دستگاه الکترونيکی کوچک است که در داخل فانوس يا پايه فانوس 

 کند.کنترل می زنچشمک ورتصبهو تقاطع را  است يیراهنماچراغ یهادر فانوس نزچشمک

 (یسپل یددستی )کل صفحه -1-2-24

تغيير داد و يا  دلخواهبهتوان زمان هر مسير را ی تعبيه شده است که در مواقع اضطراری میاهای کنترلر صفحهبر روی دستگاه

 تفادهاسموردهر تقاطع و رانندگی مستقر در  يیراهنما پليس درآورد. اين قسمت بيشتر توسط عوامل زنچشمکتقاطع را به حالت 

 گيرد.قرار می

 (Sensor)حسگر،  هاشناسگر -1-2-25

نقليه را در هر مسير تشخيص  ليوسا و ميزان اشغال حجم ،که وجود استيکی از ارکان اصلی جهت کنترل هوشمند يک تقاطع 

کنترلر تصميم مناسب جهت زماندهد تا راهنمايی انتقال می ای به دستگاه کنترل چراغلحظه صورتبهدهد و اين اطالعات را می

 اتوماتيک اتخاذ نمايد. طوربهرا  هاچراغبندی 

 یئالقا یهاشناسگر -1-2-26

نترلر با عمل کرده و ک يسیمغناط دانبر مي یاجسام فلز یالقائ ريتأث يسیمغناط دانمي ييراتاين نوع سنسور با استفاده از تغ

آسفالت  يیروسطحدر  جادشدهيادر شيارهای  شناسگر ين. ادهدیم يصرا تشخ هينقل ليوساعبور  زانمي ييراتتغ ينا يلتحل

 مربع، مستطيل يا لوزی اجرا شده است. صورتبه

 (AMR-Anisotropic Magnetoresistor)غیرهمگرا  مغناطیسی مقاومتی سنسور -1-2-27

 مقاومتی نوار يک شکل به و سيليکونی ويفر يک روی بر( پرمالوی) آهن -نيکل آلياژ نازكهيال يک قرار دادن با سنسورها اين

 کترافي کنترل سيستم در خودرو شمارش و تشخيص برای هاآن از استفاده ،هاسنسور اين کاربردهای از يکی. شوندمی ساخته

 .است مغناطيسی هایلوپ بجای

 (Wireless) سیمیب یسیمغناط شناسگر -1-2-28

 شناسگر .نمايدعمل می یانقطه صورتبهو حرك مت یاجسام فلز يسیاثر مغناط يریگاندازه بر اساس مغناطيسی سنسور

 .است يدهگرد کيلتش سيمیب یهااز شبکه ایيشرفتهپ هایيستمنوع سنسورها و س ينا يبترکاز  سيمیب يسیمغناط

 Access Point یا( ارسال و دریافت) دسترسی بخش -1-2-29

 واجام صورتبه واقعی زمان در را اطالعات و ندباشمی سيم غيرهمگرا بدون مغناطيسی مقاومتی سنسورهای اينکه به توجه با

 ندينچ يا يک برای را اطالعات تجهيز اين و گيرد قراربخش دسترسی  هاآن نزديکی در است الزم ،کنندمی صادر توانکم راديويی

 .باشد باتری يا و برق طريق از تواندمی دستگاه اين تغذيه .نمايدمی مديريت کنترلر

 (Repeater)سیم یب شناسگرتکرارگر  -1-2-30

بخش  و هاشناسگرحسگرها و  بين تکرارگرها از توانمی باشندبخش دسترسی  محدوده از بيرون سنسورها از تعدادی اگر

تواند نمايند. بخش بعدی میها سيگنال دريافتی را جهت ارسال به قسمت بعدی تقويت میاين دستگاه. نمود استفادهدسترسی 

 .باشد باتری يا و برق طريق از تواندمی تکرارگرها اين کرارگر ديگر؛ تغذيهبخش دسترسی باشد يا يک ت
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 یکسو کننده سیگنال -1-2-31

 راهنمايی. سيم از برق سيگنال چراغدستگاهی جهت توليد ولتاژ تغذيه تجهيزات سنسور بی

 (Control Board)کننده کنترل -1-2-32

 ،AMR سنسورهای از استفاده با شده سازیپياده خودرو شمارش و تشخيص سيستم بين ارتباط برقراری وظيفه بخش اين

 گرهاینشان ارتباطی، هایدرگاه ها،رله از ایمجموعه از متشکل و دارد ترافيکی هوشمند کنترلرهای با را هاتکرارگر وبخش دسترسی 

 .هست نيز اطالعات ارسال و دريافت و اطالعات پردازش هایبخش دارای هامدل برخی در و بوده وضعيت

 (یکلچرخه )زمان چرخه یا طول س -1-2-33

فته چرخه گبعدی همان فاز تا شروع زمان سبز  فازکيراهنمايی شامل شروع زمان سبز دهی چراغيک دوره کامل عالمت

 .شودمی

 طول چرخه -1-2-34

 شود.برحسب ثانيه بيان می معموالًراهنمايی که عبارت است از زمان الزم برای طی يک چرخه چراغ

 فاز -1-2-35

، گيردحق تقدم تعلق می زمانهم طوربهمتداخل( حرکات غير طورمعمولبهچرخه که به ترکيبی از حرکات ) به بخشی از يک

 شود.گفته می

 زمان فاز -1-2-36

که در آن يک  شودمیبه درصدی از زمان چرخه گفته  است که رنگ چراغ ثابت باشد. )سبز يا قرمز يا ...( همچنين یزمانمدت

 ب اجازه فعاليت دارند.منتخ یهاگروهسری از سيگنال 

 (Interval)اینتروال  -1-2-37

ی راهنماي هایچراغرا اينتروال  مانندمینقليه( بدون تغيير  وسايطيا  عابران) هاچراغبخشی از زمان سيکل را که در آن عالئم 

 .گويندمی

 (Plan) بندیزمانطرح  -1-2-38

 گويند. ندیبزمانراهنمايی يک تقاطع را در يک بازه زمانی، طرح  هایچراغعملکرد 

 (Platonپالتون ) -1-2-39

ون کنند را پالتحرکت می باهمگروهی ايستاده و سپس  صورتبهنقليه را که پشت خط توقف يک تقاطع  وسايلاز  ایدسته

 گويند.

 (Offset) زمانیاختالف -1-2-40

راغ سبز همان شروع چ تواندمیبين شروع چراغ سبز يک محور از يک تقاطع را با يک نقطه مرجع سيستم که  زمانیاختالف

 محور از تقاطع مجاور باشد را آفست گويند.
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 (Conflictتداخل ) -1-2-41

 هایرکتحپياده را گويند که بيشتر در  عابراننقليه و  وسايطنقليه و يا حرکت  وسايطمختلف  هایحرکتتداخل بين  هرگونه

 افتد.اتفاق می چپبهگردش

 (Linkلینک ) -1-2-42

 .نامندمینقليه را  وسايطمسير حرکتی گروهی از 

 (Laneخط عبور ) -1-2-43

 .کندمیترافيک قرار دارند از يکديگر جدا  جهتهمخطی است که دو خط عبوری را که در يک مسير 

 (Control Variablesمتغیرهای کنترل ) -1-2-44

 را دشومیتعيين  هاآنکه شرايط ترافيکی بر اساس  ایگونهبهشوند گيری شده و يا تخمين زده میپارامترهايی که اندازه

 متغيرهای کنترل گويند.

 )Vehicle Presence) هینقل وسایطحضور  -1-2-45

 .شودمیو اعالم  يیشناساالقائی که توسط دتکتور  هایحلقهنقليه روی  وسايطحضور 

 (Flow Rateنرخ جریان ) -1-2-46

 کنند.ای که در محدوده زمانی مشخصی از يک نقطه معين عبور مینقليه وسايطنرخ جريان )حجم( تعداد  

 (Average Speed)متوسط سرعت   -1-2-47

 نامند.نقليه در يک مسير را می وسايطنسبت به زمان را سرعت متوسط  نقليه وسايط تغيير مکان

 (Head Way) یزمانفاصله  -1-2-48

 فاصله زمانی عبور دو وسيله نقليه متوالی را از يک خط عبور نسبت به يکديگر گويند.

 (Occupancy and Densityمیزان اشغال و چگالی ) -1-2-49

انی يا تواند زمان اشغال و چگالی؛ درصد متوسطی از مسير که توسط يک وسيله نقليه در حال اشغال است. اين متوسط میميز

 مکانی باشد.

 (Saturation Flow Rate)نرخ جریان اشباع  -1-2-50

 و در هر ساعت گويند. (LANE)متوسط از هر خط عبوری  طوربهتعداد ماکزيمم عبور وسايل نقليه را 

 ( MOE –Effectiveness of Measures) کاراییمعیارهای  -1-2-51

ن ترافيک بيشتری از جانب مهندسي توجهمورديک سيستم ترافيکی و همچنين تشخيص نواحی که بايستی  کارايیبرای ارزيابی 

وخت. اين ، زمان سفر، طول صف و مصرف سهاتوقفتأخير، ميزان  از: اندعبارتشوند که می یريگاندازهقرار گيرد. پارامترهايی 

 نامند. کارايیپارامترها را معيارهای 
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 (Sun-Phantomاثر فانتوم ) -1-2-52

وشن خاموش، ر یعالمت نور يک. )شودخطا می يجادتابشگر که باعث ا يکیسطوح اپت ینور آسمان از رو يا يدانعکاس نور خورش

 (شود.می يدهد

 (Intrinsic Sun-Phantom) یاثر فانتوم ذات -1-2-53

 شده است. سازیيهفانتوم شباثر  يگنالس يکشدت نور 

 (Chromaticityمختصات رنگ ) -1-2-54

 منبع نور است. يا ءیش يکرنگ  يانگرو نما کندرنگ نور منبع را در نمودار رنگ مشخص می يتزوج عدد که موقع يک

 (Luminance) یدرخشندگ -1-2-55

ص جهت مشخ يککننده( در سماده منعک يا، چراغ، آسمان المپ يک مثالعنوانبهسطح ) يککه با درخشش  يزيکیف تیکمي

 سطح بر مقدار مساحت آن سطح است. يکاز مساحت  یشدت نور ناش يممتناظر است و حاصل تقس

 (Flux Luminous) ینور شار -1-2-56

نور  که یاز جهت نظرصرف ،از منبع نور منتشرشدهچراغ به کل نور  ياالمپ  يک یدهنده مقدار نور است. براکه نشان تیکمي

 .گرددق میاطال شودمی يعتوز

 (Luminous Intensityنور ) شدت -1-2-57

 جهت خاص. يکاز منبع نور در  منتشرشده یمقدار شار نور

 شدت نور یعتوز -1-2-58

 .رودبکار می مختلف يایچراغ در زوا يکشدت نور منتشرشده توسط  مشخص کردن یاست که برا اییمنحن

 های شبکهمبدل بستر داده -1-2-59

های شبکه به آن مبدل بستر دادهکه شود از دستگاهی استفاده می RS232به  (ل ديتاهای شبکه )پروتکبرای تبديل بستر داده

 گويند.

 راهنمایی چراغ -1-3

 ياارتفاع  ديد، يتدائمی محدود طوربهکه  يیهادر مکان ياها در تقاطع يککنترل تراف یهاروش نيمؤثرترو  ينتراز مهم يکی

 ياتو عمل ی)همانند مناطق مسکون به کنترل دارد يازن يهقلن يلکه تردد وسا يیهاقسمت يردر سا ياعرض وجود داشته باشد و 

 .شودمی يينتع هاچراغ ينمختلف توسط ا هایزماندر  يکحق تقدم حرکات تراف .است مايیاهنر استفاده از چراغ ،(یعمران

 و دريافت خوبیبهآن را  يامپ يادهپ عابرانو  هينقل ليوسارانندگان  کهینحوبه يککنترل تراف در کاربرد چراغ يکسانیو  يکنواختی

 6 يا 4ثابت به ارتفاع  ایيهپا یدارا يرند،قرار گ استفادهمورددائم  صورتبه يیراهنما چراغ کهدرصورتیاست.  یضرور يند،درك نما

 چراغ باشند. يارموقت و س هایيهپا یممکن است دارا يیاجرا ياتموقت، همانند عمل صورتبهاما در موارد استفاده ؛ باشندمتر می

 هایويژگی .يرندقرار گ استفادهدموربندی متغير( هوشمند )زمان ياندی ثابت و بن، زمازنچشمکممکن است به شکل  يیراهنما

 آمده است." أ"در پيوست  راهنمايیچراغ 
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 یککنترل تراف ییراهنمابرداشتن چراغ یادر نصب  مؤثرعوامل  -1-3-1

سواران، دوچرخه ،عابران پياده يازهاین یبررس يکی،تراف یپارامترها ليوتحلهيتجزالزم است  یيراهنما اغدر نصب و برداشتن چر

و عملکرد آن، مشکالت  يیراهنماچراغ یبندکه نوع نصب و برنامه زمان مسئله ينا يينلحاظ گردد. در تع وسايل نقليهتوان و افراد کم

الزم است قضاوت مهندسی لحاظ شود. بررسی وجود مشکالت در  دهد،می يشافزا ياکاهش  يهنقل يلتمامی وسا یموجود را برا

 :استتقاطع شامل موارد زير 

 داشته باشد. حلراهبه  يازباشد که ن یحد به يدمشکل با -1

 باشد. ینامعقول طوالن طوربه یفرع يابانخ يکطول صف تراف -2

 تعداد تصادفات -3

 يرمس ريتأخمنجر به کاهش آن شود، هرچند بر  يکنصب چراغ کنترل ترافباشد که  زانیبه مي يرمس يک يکتراف ريتأخ -4

 متقاطع افزوده گردد.

 به وجود را داشته باشد. یاصل يابانگذر از خ ياجهت ورود و  ناامنحرکات  یاجبار به انجام برخ یفرع يابانخ يکتراف -5

. يدنما يهتوج تواندرا می يککنترل تراف يینماراه برداشتن چراغ ياتردد، نصب  يطو شرا يکتراف ياندر جر ييراتآمدن تغ

مطرح  توانبالعکس را می يا يککنترل تراف عالئم يربا سا يیراهنما نمودن چراغ يگزينمثال جا طوربه يطیشرا يندر چن

 نمود.

 راهنمایی و رانندگیمراحل برداشتن چراغ -1-3-2

 يرمراحل ز یط يدبرداشتن آن با ،ستينالزم  يگرد يیهنمارا که استفاده از چراغ يدمشخص نما یمطالعات مهندس کهیدرصورت

 :يردصورت پذ

 .گيردقرار می استفادهمورد يیراهنما که پس از برداشتن چراغ يگزينمناسب جا يککنترل تراف يلهوس يينتع -1

 وجود داشته باشد. يتمحدود ينا موردنظردر محل  کهدرصورتی يدمسافت د يتاصالح هرگونه محدود -2

 (یاطالعات ینصب تابلوها لهيوسبهمثال  طوربه) یو رانندگ يیراهنما قبل از برداشتن چراغ یانرساطالع -3

 يککنترل تراف عالئمروز به همراه نصب  90پوشاندن آن حداقل به مدت  يا زنچشمکدار به زمان يیراهنما چراغ ييرتغ -4

 (يست)همانند تابلو ا

در خصوص  یبعد ليوتحلهيتجزانجام  منظوربهچراغ  یهاو کابل هايهماندن پا یو باق يیراهنما چراغ یهابرداشتن فانوس -5

 .يکتراف يانبر جر يیراهنما اثرات حذف چراغ

 ییراهنما جهت استفاده از چراغ یازاطالعات مورد ن -1-3-3

 :است يراطالعات مورد نياز شامل موارد ز يیراهنما جهت استفاده از چراغ یمطالعه کارشناس منظوربه

ساعات  .هفته مطلوب است انساعت از سه روز مي 12ساعت در طول  يکبه تقاطع به تفک یورود وسايل نقليه دادتع -1

وشش را پ روزشبانهدر طول  يکاز حجم تراف يادیتا درصد ز گردد يينتع یطور يهنقل يلبرداشت حجم وسا یبرا یانتخاب

 دهد.

 يهنقل يلهوس ين،سبک و سنگ هایونامل کاميش) يهنقل هيلنوع وس يکدر حرکات مختلف، به تفک يهنقل يلوساحجم  -2

ساعت  4) دقيقه 15 یهاو دوچرخه( در چهار ساعت صبح و عصر در بازه يکلتموتورس ی،همگان ونقلحمل يلوسا ی،سوار

 مقدار باشد( يشترينوارد شونده به تقاطع ب يهنقل يلکه مجموع حجم وسا گرددمی يينتع یصبح و عصر طور

الزم به . 2 در بند وسايل نقليهمشابه با دوره شمارش حجم  یهادر دوره ،عابر پياده یکشدر محل خط ن پيادهعابراحجم  -3

 ، برداشت گردد.است یتوجه خاص يازمنداز عرض معبر ن عابران پيادهکه عبور  يیهادر محل عابر پيادهذکر است که حجم 

به  يازتوان و معلول نافراد کم ،عابران پيادهکه  يتیراکز فعالو م هایو کاربر يالتاطالعات مربوط به تسهآوری جمع -4

 دارند. مطالعهمورددر محدوده  هاآنبه  یدسترس
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به محدوده  کنترل نشده شونده کينزد يردر مس وسايل نقليهدرصد از  85سرعت  يا یقانون يا شدهاعالمسرعت  يتمحدود -5

 ست.مالحظات قانونی آمده ا "ب"در پيوست  .موردمطالعه

 نگ،يپارک يطمسافت توقف، شرا يد،مسافت د يب،ش ی،شامل مشخصات هندس مطالعهمورددر محدوده  يزيکیاطالعات ف -6

اطراف،  روهایيادهپ يتو وضع يککنترل تراف يیراهنماچراغ ترينيکسطح معبر، فاصله تا نزد هاییکشعرض خط

 مجاور و ... رويادهزيربنايی )آب و برق و ...( و استفاده از پ اتتأسيسآهن، راه یهامعابر، تقاطع يطسطح راه، شرا يیروشنا

 یبرا يخساعت، روز، هفته و تار يکو زمان به تفک یجو يطاطالعات تصادفات، شامل نوع، مکان، شدت، جهت حرکت، شرا -7

 .مطالعهموردسال در محدوده  يکحداقل 

 یهادر دوره گيرندقرار می استفادهموردتر عملکرد تقاطع و کامل تريقدق يلتحل منظوربهکه  يربه ذکر است که اطالعات ز الزم

 گردند: یآوربايست جمعمی 3-3-1قسمت  "2"در بند  شدهمشخص

 .جداگانه صورتبهشونده به تقاطع  يکنزد يرهایاز مس يکدر هر وسايل نقليه تأخيرمتوسط زمان  -1

 ی.رعف ياباناز خ وسايل نقليهورود  منظوربه یاصل يابانردد خت ياندر جر يه،نقل يلهدو وس ينب ،قبولقابل سرفاصله -2

کنترل  ريتأثشونده به تقاطع که تحت يکنزد يرهایاز مس یادرصدی در نقطه 85سرعت  يا شدهاعالمسرعت  يتمحدود -3

 .گيرندتقاطع قرار نمی

روز  يکدر  يادهعابر پ تأخيراوج  یهاهدور یبرا ایيقهدق 30حداقل دو دوره  یاز معبر برا عابر پيادهعبور  تأخيرزمان  -4

 .هفته انمي

 .به تقاطع یمنته يرهایطول صف در مس -5

 های کنترل تقاطعانواع روش -1-4

 هاعدر تقاط يمنیا يشو افزا يهنقل يلعبور و مرور وسا يمکنترل و تنظ يلوسا ينترو مهم ينبدون شک از آشناتر يیراهنما چراغ

در  یطورکلبه یول کند،می يریتقاطع جلوگ يکمختلف  يرهایدر مس وسايل نقليهت دائمی راهنمايی از حرک ست. البته چراغا

 باشد. يیراهنما خواهد بود که تقاطع بدون چراغ یکمتر از زمان يهنقليل وسا تأخير طمتوس ،بندی آنزمان يحصورت محاسبه صح

 یضرورت و برای بازده برحسب یگاه یول برند،بکار می هامستقل و جداگانه برای کنترل تقاطع طوربهرا  يیراهنما هایچراغ

اط به هم ارتب يوتریکامپ هایشروبا استفاده از را  يرمس يکهای تقاطع يهکل ياچند تقاطع  يیراهنما هایچراغبهتر ممکن است 

ارائه شده  1-1 شکل درطع های کنترل تقاشود. انواع روشمی دهنامي يکای ترافروش کنترل منطقه ينا که نمودو هماهنگ  هداد

 .گرددمی ارائهراهنمايی  در ادامه مشخصات عمومی فنی و اجرايی کنترل تقاطع توسط چراغ همچنين است.
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 های کنترل تقاطعانواع روش :1-1 شکل

 راهنمایی اغکنترل بدون چر -1-4-1

 ،هاتقاطع گونهنيا . درباشندیم يیراهنما چراغ ياحاکم است فاقد هرگونه تابلو  هاآنکه قانون حق تقدم عبور بر  هايیتقاطع

. کندیاعمال م يهنقل يلرا بر وسا يتمحدود يزانروش کنترل، حداقل م ينسمت راست است. ا يهنقل يلهحق تقدم عبور با وس

حق تقدم به  يترعا ی. تابلوشوندینصب م یفرع هایورودیو در  یاصل -یفرع یهاتقاطع رد يستحق تقدم و ا تيرعا یتابلوها

 یبه معنا يزن يستا یبدهد. تابلو یاصل يرمس يهنقل يلحق تقدم عبور را به وسا يدبا یفرع يرمس يهنقل يلهمعناست که وس ينا

 است. یفرع يرمس يهنقل يلضرورت توقف کامل وسا

 کنترل مجزا -1-4-2

گيری شده در همان تقاطع و بدون توجه به که هر تقاطع فقط بر مبنای پارامترهای اندازه شودمیکنترل مجزا به حالتی اطالق 

 .گرددمجاور کنترل می هایتقاطعنحوه عملکرد 

د. مجاور آن باش یهاطعمستقل از تقا يادیتقاطع تا حد ز يکاست که عملکرد  یکنترل مجزا هنگامی منطق يوهاز ش استفاده

 جاديعوامل ا ياباشد و  يادز یمجاور آن به حد کاف یهااز تقاطع موردبحثفاصله تقاطع  ياپذيرد که شرط در صورتی تحقق می ينا

بر عملکرد تقاطع  یمحسوس تأثيرمجاور  یهاتقاطع يیراهنما باشند که عملکرد چراغ یقو قدرآن يکتراف ياندر جر یپراکندگ

 گردد.می يمدار تقسزمان و نزچشمکدسته  به دو يکیتراف ازنظرراهنمايی ها، چراغنگذارند. در روش کنترل مجزای تقاطع ظرموردن

 نزکچشمچراغ  -1-4-2-1

 يننمود. در ا استفاده يزنزن چشمکاز چراغ  توانبر ضرورت توقف، می يشترب يدتأک یبرا يستا یمجهز به تابلو یهاتقاطع در

به  یاصل يرمس زنچشمکضرورت توقف کامل و چراغ زرد  یبه معن شودنصب می یفرع يرکه در مس زنچشمک رمزقچراغحالت، 

 است. ياطعبور با احت یمعن
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ها توقف از حرکت یالزم است بعض یول يستن يیراهنما به کنترل چراغ يازیاز روز که ن یدار در مواقعچراغ یهاتقاطع در

کم بودن ترافيک و امکان ورود  شرطبه فرعی -در تقاطع اصلی .درآورد زنچشمک صورتبهنمايی را راه چراغ توانمی يند،نما

زن استفاده کرد. اين چشمک يیراهنما چراغتوان از نقليه از فرعی و رعايت حداقل فاصله ديد برای رانندگان مسير فرعی می وسايل

 شود.الکتريکی به دو نوع برقی و خورشيدی تقسيم می لحاظزاترافيکی به دو نوع زرد و قرمز و  لحاظازنوع چراغ 

 دارزمانچراغ  -1-4-2-2

 قليهوسايل نکه با استفاده از سه رنگ نوری استاندارد )سبز، زرد، قرمز( حق تقدم را برای رويکردهای مختلف هستند  هايیچراغ

و سازگار با ترافيک  شدهیبندزماندو دسته پيش  بندی بهنحوه زمان ازنظردار زمان چراغسازند. پياده را مشخص می نو عابرا

ب و های نصها بستگی به عوامل متعددی از قبيل امکانات فنی و اجرايی موجود، هزينهشود. انتخاب هر يک از اين روشتقسيم می

 و ايمنی در تقاطع دارد. یطيمحستيزو تراکم، مصرف سوخت، مالحظات  تأخيربرداری، بهره

 (پذيربرنامه) شدهیبندزمانپيش چراغ  -1

معلومی را در زمان معين و بدون توجه به تغييرات شرايط واقعی  و شدهنييتع پيشبندی از راهنمايی زمانچراغ ،در اين روش

در شرايطی مناسب است که نوسانات  شدهیبندزمان شيپهای کنترل مجزا تفاده از روشگذارند. اسمی اجراموردترافيک تقاطع به 

 چراغ درثابت و يا متغير باشد.  صورتبهممکن است  هاچراغبندی اين های مختلف طرح زياد نباشد. زمانترافيک در دورهحجم 

توانند نمی وجهچيهبه هاچراغنوع  ين. اگرددمیروز اعمال ساعات شبانه يهرا برای کل يکسانیبندی ثابت، زمان شدهیبندزمان يشپ

روز و روزهای مختلف جوابگوی نيازهای ترافيک بوده و کنترل سی حجم ترافيک در ساعات مختلف شبانهبا توجه به تغييرات اسا

های روش يگزينجا يرمتغ شدهیبندزمان يشهای کنترل پروش يکدانش الکترون يشرفتپ با مناسبی بر روی تقاطع اعمال نمايند.

های متفاوت برای ساعات مختلف روز، روزهای مختلف بندیزمان يفروش امکان تعر ينبندی ثابت شده است. در اکنترل با زمان

 حالنيباا .نمايندمی يرهها را در خود ذخبندیزمان ينای است که ادارای حافظه يستمهای مختلف سال وجود دارد و سهفته و هفته

روز کنترل مناسبی بر روی تقاطع تلف شبانهحجم ترافيک در ساعات مخ ایلحظهتواند با توجه به تغييرات نمینيز  چراغاين نوع 

 اعمال نمايد.

 يک )هوشمند(چراغ سازگار با تراف -2

 را برخی پارامترهای شاخص شرايط ترافيک محل هاآن لهيوسبهکه  استهايی شناسگردارای  يیراهنما چراغ ،روش يندر ا

ها و با توجه به روش عملکردی ه بر مبنای مقادير اين شاخصای است کدارای پردازندهچراغ کننده کنترل نمايند ومیگيری اندازه

 ک،يکه نوسانات تراف يطیشرا درنمايند. گيری میراهنمايی و يا شکل فازبندی تصميم هر فاز چراغ زمانمدتدر مورد  شدهنييتع

ع کمتر حجم ورودی به تقاطباشد )اشته اشباع قرار د يطاز شرا تريينحجم تقاضای تقاطع پا يابوده و  ینيبشيپ رقابليغنامنظم و 

شرح فنی سيستم هوشمند چراغ راهنمايی در  است. يکسازگار با تراف هایچراغممکن استفاده از  حلراهآن باشد(، تنها  يتاز ظرف

 آمده است. "د"در پيوست  UPSو مشخصات  "ج"پيوست 

ر سازگار د يمهن هایچراغتمام سازگار باشند.  ياازگار و س يمهن صورتبهممکن است  يکسازگار با تراف هایچراغ یطورکلبه

که در  شناسگرچند  ياو  يکبا استفاده از  تواندمی چراغ ين. اگيرندقرار می استفادهمورد یاصل يرهایبا مس یفرع يرهایتقاطع مس

 .يدند، عمل نماشونصب می یفرع ير يا مسيرهایمس

ند چ يا يک. با حضور استقرمز  یفرع يرسبز و چراغ مس یاصل يرحالت عادی، چراغ مس است که در بيترتنيابه هاآن عملکرد

نوع کنترل هنگامی استفاده  ين. از اشودچراغ سبز داده می یفرع ير، به مسشناسگر يصحوزه تشخ در و یخودرو در ورودی فرع

 يیراهنما توسط چراغ يمنینها به علت مشکالت اباشد و تقاطع ت يزناچ يارتقاطع بس ید فرعيکردر رو يککه حجم تراف شودمی

 .گردددار کنترل میزمان

 يیهاورودی يهنوع کنترل در کل ين. در اگيرندقرار می استفادهموردچند فازه  ياهای دو فازه تمام سازگار در تقاطع هایچراغ

است که  بيترتنيابه. روش عملکرد شودنصب می وسايل نقليههای شناسگربندی تقاطع دارند، در زمان ایکنندهيينکه نقش تع



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 راهنمايی و رانندگی شهر تهران )ويرايش اول(

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 12صفحه: 

 

 

نوع  ني. از اشودمی يفتعر وسايل نقليه ينحداکثر فاصله مجاز ب يکحداکثر زمان سبز و  يکسبز،  انحداقل زم يکبرای هر فاز، 

 .گرددتقاطع کمتر باشد، استفاده می يتحجم ورودی به تقاطع از ظرف که یزمانکنترل تنها 

 کنترل هماهنگ -1-4-3

ا سبز . بگذاردمی ريتأث يکديگربر  هاآناست که عملکرد  یااندازهبههای مجاور شهری معموالً فاصله تقاطع ونقلحملشبکه  در

عدی به تقاطع ب یگروه صورتبه يباًو تقر درآمدهبه حرکت  يکديگربا  وسايل نقليهدسته  يکشدن چراغ در تقاطع باالدست، 

های و توقف يرهاتقاطع سبز باشد، مجموع تأخ ينمربوطه در ا يرچراغ مس ،وسايل نقليهگروه  اين يدنبا رس زمانهم. اگر رسندمی

ل مجزای کنتر یجابههدف  ينبه ا يابی. برای دستيابدمی يشافزا يداًتقاطع شد يیکاراو  يافته يریکاهش چشمگ وسايل نقليه

 .شودها، از کنترل هماهنگ استفاده میتقاطع

جمعهای شبکه تقاطعترافيکی اطالعات  يشرفتهپ یافزارو نرم یافزارسخت یهايستماهنگ با استفاده از سدر روش کنترل هم

در  شدهیآورجمعو نتايج تحليل اطالعات  شدهفيتعر یبا توجه به پارامترهاگردد. يل میتحل یمرکز يوترتوسط کامپ و یآور

ها از تقاطع يکهر  يیراهنما هایچراغو در  يریگموجود در شبکه تصميم هایتقاطعتک تک یبندو فاز یبندخصوص نحوه زمان

بندی چراغ هر تقاطع با تغييرات جريان ترافيک ممکن است توسط انطباق زماناست در روش هماهنگ  ذکرانيشاگردد. می ااجر

ک رابطه با تنظيم روند کلی جريان ترافي تر درهای مهمگيریکننده آن تقاطع و يا کامپيوتر مرکزی انجام شود. ولی تصميمکنترل

 گيرد.در شبکه فقط توسط کامپيوتر مرکزی صورت می

متر باشد ولی  900تا  400 هاآنزمانی است که فاصله بين  ،دارهای چراغتقاطع هماهنگ کردنبهترين شرايط برای  یطورکلبه

شود، جريان ترافيک در بين متر می 1500ها بيش از بين تقاطعسازی است. زمانی که فاصله متر نيز قابل هماهنگ 1500تا فاصله 

 هایچراغسازی ها عملکرد مناسبی ندارد. هماهنگسازی بين تقاطعو در اين شرايط هماهنگ ديآیدرممتفرق  صورتبهدو تقاطع 

است که در  دار هنگامیهای چراغسازی تقاطع. بهترين حالت برای هماهنگاستتر تر و راحتطرفه مناسبراهنمايی در معابر يک

 .، وجود نداشته باشدشودمی وسايل نقليهها حداقل بوده و عواملی که باعث اختالل در حرکت دسترسی ،بين دو تقاطع

 یانیهماهنگ شر کنترل -1-4-3-1

 ی،هماهنگنوع  يناست. در ا يانیکنترل شر ياشبکه باز و  يکها، کنترل هماهنگ در حالت کنترل هماهنگ تقاطع ترينساده

 يرمس نيموج سبز در ا يجادا يستم،هدف س آل دهياو در حالت  شودتوجه می (يانی)شری اصل يرمس يکدر  يکتراف يشرویتنها به پ

، چراغ دسته به هر تقاطع ينا يدنای حرکت کنند و با رسبه شکل دسته وسايل نقليهکه  شوداطالق می یاست. موج سبز به حالت

 طرفهکي صورتبه يانیشر يرحداقل بوده و مس يانیشر يردر مس هایکه دسترس ینوع کنترل زمان ين. امربوطه سبز گردد يرمس

 است. اجراقابلشکل  ينباشد، به بهتر

 ایشبکههماهنگ  کنترل -1-4-3-2

ر ه به موج سبز در دستيابی است. يرهامس يهموج سبز برای کل تأمينحالت،  ينها در بهترتقاطع ينب یهماهنگ يجاداهدف از 

ته و داش يشتریمتقاطع دشواری ب يانی. در مورد دو شرشودمی سرمي یخاص يطفقط در شرا ،دوطرفه يانیشر مسير يکدو جهت 

جرای ابنابراين هدف از ؛ شودمی يرممکنغ يباًمتقاطع است، تقر يانیشر يا يرای از چند مسکه مجموعه "شبکه بسته" يکدر مورد 

 ا است.هورودی تقاطع يانکل شبکه با در نظر گرفتن نوسانات جر يینمودن کارا يشينهب های بسته،هماهنگ در شبکه نترلک

 و رانندگیراهنمایی  هایچراغانواع کاربرد  -1-5

قرار  مورداستفادهو رعايت حق تقدم  وسايل نقليهراهنمايی که جهت قانونمند نمودن تردد  هایچراغدر اين قسمت انواع 

بر اساس مطالعات کارشناسی و  ستبايمی ،راهنمايی هایچراغانواع تخاب و استفاده از هر يک از گيرند، معرفی خواهد شد. انمی

 در نظر گرفتن شرايط معبر و ترافيک صورت پذيرد.
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 :شوندبندی میدسته 2-1شکل به شرح  هاآنکاربرد  برحسبراهنمايی  هایچراغ
 

انواع چراغ های راهنمايی براساس کاربرد

چراغ راهنمايی پيش زمان بندی شده

چراغ راهنمايی چشمک زن

چراغ راهنمايی عابرپياده 

چراغ راهنمايی ويژه دسترسی اضطراری

چراغ راهنمايی ويژه کنترل عبور از پل ها و 
تونل های باريک

چراغ راهنمايی کنترل ترافيک ويژه 
پل متحرك

چراغ راهنمايی ويژه خطوط عبور 

 

 کاربرد آن بر اساس: انواع چراغ راهنمایی 2-1شکل 

 شدهیبندزمانپیش راهنمایی  چراغ -1-5-1

 و کاربرد تعریف -1-5-1-1

ايمن  صورتبهو  مؤثر طوربههای متداخل بتوانند جريان کهینحوبهنقليه،  توقف و حرکت وسايل نوبتجهت تعيين  اين چراغ

که به ترتيب از باال به پايين دارای رنگ قرمز، رنگ زرد و رنگ  استاز تقاطع عبور کنند، کاربرد دارد. اين چراغ دارای سه عدسی 

 طراحی دستورالعمل "ه"در پيوست  .استبندی و فازبندی طراحی شده، روشن سبز هستند. همواره فقط يک عدسی بر اساس زمان

 (.3-1شکل ی آمده است )چراغ راهنماي
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 شدهیبندزمانپیش راهنمایی  چراغ: 3-1شکل 

 ضوابط نصب -1-5-1-2

راهنمايی کنترل  هايی که توسط چراغدر عرض خيابان، محل عابر پيادهکشی ای همانند خطالزم است با استفاده از نشانه -1

 شود. صيتشخقابلگردد، برای عابران پياده می

راهنمايی بايد به شکلی که زوايای عمودی و  های افقی و موانع موجود در هر تقاطع، چراغهای قائم، قوسدر محل شيب -2

 شود، نصب گردد. تأمين هافانوسافقی ديد 

راهنمايی به شکلی که توسط راننده  و عرضی فانوس چراغ مشخصات هندسی تقاطع بايد در تعيين موقعيت قائم، طولی -3

 داشته باشند، لحاظ شود. تيرؤقابليت 

باشد، جلوگيری به عمل  رگذاريتأثراهنمايی  کشی و غيره که بر روی شيوه کنترل چراغبايد از نصب هرگونه عالمت، خط -4

 آيد.

 راننده هدايت نمايد. یسوبهه بدون کاهش شدت نور، آن را ک استفاده شود هافانوسهايی بر روی ها و عدسیبايد از نقاب -5

ای همانند های ويژهراهنما، موجب گردد تا رانندگان دچار اشتباه شوند، فانوس ديدن دو فانوس چراغ کهدرصورتی -6

ودی به تقاطع راهنمايی مربوط به ساير مسيرهای ور های چراغفانوس ،شود تا رانندههای با ديد محدود پيشنهاد میفانوس

 را قبل از فانوس مربوط به مسير خود، مشاهده نکند.

بعد از تقاطع( در مسيری توسط شيب  شدهنصبهای راهنمايی )برای فانوس های چراغفاصله ديد تا فانوس کهدرصورتی -7

شوند يا از ديده می راهنمايی در آن های تکميلی در ورودی تقاطع که عالئم مربوط به چراغقائم محدود گردد، از فانوس

 تابلوهايی که دارای عالمت چراغ هستند، استفاده گردد.

 :است 1-1جدول مطابق  يیراهنما نصب چراغ ارتفاع یطورکلبه 

 اییراهنم محدوده ارتفاع نصب چراغ: 1-1جدول 
 

ف
دي

ر
 

 )متر( حداکثر حداقل )متر( شرح

 8/7 6/4 روسطح روسازی معابر در خارج از سطح سواره چراغ راهنمايیارتفاع قسمت باالی فانوس  1

 5/4 5/2 روتا سطح روسازی معابر در خارج از معبر سواره چراغ راهنمايیارتفاع انتهای زيرين فانوس  2

 6 5 بر روی بازوی دکل تا سطح روسازی راه اغ راهنمايیچرارتفاع انتهای زيرين فانوس  3

 8/5 4/2 روعمودی تا سطح پياده صورتبه چراغ راهنمايیهای فانوس ارتفاع عدسی 4

 8/5 4/1 سطح جزيره ميانیتا  یعمود صورتبه چراغ راهنمايیفانوس های عدسیارتفاع  5

 7/6 4/2 روفقی تا سطح پيادها صورتبه چراغ راهنمايیهای فانوس ارتفاع عدسی 6

 7/6 4/1 سطح جزيره ميانیتا  افقی صورتبه چراغ راهنمايیفانوس های عدسیارتفاع  7

 6/4 6/0 های کنار معبراز جدول چراغ راهنمايیفاصله عرضی فانوس  8
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 مشخصات فنی -1-5-1-3

 مترميلی 200دارای دو اندازه قطر اسمی راهنمايی  های چراغعدسی: و رانندگی راهنمايی های چراغاندازه و تعداد عدسی -1

 روند:در موارد زير به کار می ،راهنمايی هایچراغمتری ميلی 200های عدسیباشند. می مترميلی 300و 

را مشاهده  يیراهنما هایچراغکنترل خطوط و  هایچراغ زمانهم صورتبهتوانند در رويکردهايی که رانندگان می .1

 نمايند.

 متر تا خط ايست فاصله داشته باشند. 35يی که کمتر از هابرای چراغ .2

 روند:راهنمايی در موارد زير بکار می هایچراغمتری ميلی 300های عدسی

ويژه  چراغ راهنمايیتقاطع و  چراغ راهنمايی زمانهم طوربهدر مسيرهای ورودی به تقاطع که ممکن است رانندگان،  .1

 خطوط عبور را مشاهده نمايند.

 و  داشته قرارمتر بعد از خط توقف  45متر و  35ای بين در فاصله چراغ راهنمايیترين فانوس نزديک کهتیدرصور .2

 اضافی در سمت ورودی تقاطع نصب نشده باشد. چراغ راهنمايی

 پيکان شکل چراغ راهنمايیهای در عدسی .3

 ساعت باشد. کيلومتر در 55نقليه بيشتر از  درصدی وسايل 85رويکردهايی که در آن سرعت  .4

 مسيری که راننده انتظار وجود فانوس را در آن ندارد. .5

 تقاطع دارند. یشهربرونهای تمامی مسيرهايی که با جاده .6

 توان حداقل فاصله ديد را رعايت نمود.در مسيرهايی که نمی .7

 ا بايد توجه نمود کهام؛ روند اربه کتوانند راهنمايی می ها در يک جعبه فانوس چراغهای مختلفی از قطر عدسیاندازهتوجه: 

ای دايرهيا زرد برای عالمت سبز  مترميلی 300ای نبايد همراه با عدسی با قطر برای عالمت قرمز دايره مترميلی 200عدسی با قطر 

 بکار رود.

انوس ف ای تا خط ايست که در اين فاصلهست از فاصلها يت يک فانوس عبارتؤيت: کمترين مسافت رؤکمترين مسافت ر -2

 قليهوسايل نيت که تابعی از سرعت ؤيت به همراه کمترين مسافت رؤباشد. مسافت مطلوب ر تيرؤقابلطور پيوسته به

 است. ارائه شده 3-1جدول در  داربيشو برای مسيرهای  2-1جدول باشند برای مسيرهای بدون شيب در می

 برای مسیرهای بدون شیب تیرؤکمترین فاصله  :2-1جدول 
 

 درصدی 85سرعت 

 )کيلومتر در ساعت(
 )متر( آل دهيافاصله  )متر( تيرؤحداقل فاصله 

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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 در رابطه با شیب مسیر رؤیتتنظیم مسافت  :3-1جدول 
 

 درصدی 85سرعت 

 )کيلومتر در ساعت(

 برای رؤيتافزايش مسافت 

 )متر( شيب منفی

 برای رؤيتکاهش مسافت 

 )متر( شيب 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 

 

درجه در هر  5درجه ) 10دهد که معموالً بهترين ديد جانبی در مخروط مخروط ديد: مطالعات عوامل انسانی نشان می -3

درجه ديد راننده  40درجه قابليت ديد هنوز بسيار خوب بوده و در مخروط  20. در مخروط استطرف محور ديد چشم( 

درجه در هر طرف محوری که  20درجه هر خط عبوری ) 40در مخروط  هافانوسمناسب است. بنابراين بايد يک عدد از 

شکل شود )خط عبوری واقع میمخروط ديد بر روی خط ايست و در وسط  أرد. مبدگذرد( قرار گيعبوری می از وسط خط

1-4.) 

 

 مخروط دید برای یک رویکرد تک خطه :4-1شکل 

عمودی يا افقی تنظيم گردند. در  طوربهراهنمايی بايد  غهای چرافانوسراهنمايی:  ترتيب قرار گفتن عدسی چراغ -4

های زرد و قرمز قرار اليه سمت چپ عدسیهای افقی در منتهیهای عمودی عدسی قرمز در باال و در ترتيبتنظيم

 ی و عمودی آمده است.های افقدر تنظيم هافانوسترتيب قرارگيری  5-1شکل گيرد. در می

 ها قرار گيرد.های قرمز و ساير عدسیزرد بايد بين عدسی عدسی .1

 مربوط به آن قرار گيرد. فلش داربايد دقيقًا باالی عدسی سبز  زردرنگ فلش دارهای عمودی، عدسی در ترتيب .2

 آن قرار گيرد.مربوط به  فلش داربايد دقيقاً سمت چپ عدسی  زردرنگ فلش دارهای افقی، عدسی در ترتيب .3
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 های عمودی و افقیدر تنظیم هافانوسقرار گرفتن  :5-1شکل 

کننده مستقل دارای وسيله روشن طوربهراهنمايی و رانندگی بايد  های چراغراهنمايی: فانوس پوشش و قابليت ديد چراغ -5

های صادره برای رانندگانی که به چراغ نزديک فرمان ريتأثری تنظيم و نصب شود که بايد طو راهنمايی باشند. چراغ

 مود.نهای فلزی استفاده بايد از نقاب هاچراغتر بودن نور شوند به حداکثر برسد. برای جلوگيری از تابش آفتاب و واضحمی

ای نبايد از د، طول نقاب لولهنشونصب می هاراهچهارکابل و مانند آن در  لهيوسبهمعلق که  يیراهنما هایچراغدر مورد 

راهنمايی مجزا داشته باشد  های غيرمعمولی و پيچيده که هر خيابان تقريباً بايد يک چراغ. در تقاطعنمايدمتر تجاوز  3/0

شود که  بايد طوری نصب و پوشش و نقاب دادهراهنمايی  هایچراغو با درجه انحراف خيلی کم از يکديگر قرار گيرند، 

نصب چراغ راهنمايی در سمت نزديک و سمت دور ارائه شده  "و"در پيوست  د.نباعث سردرگمی و اشتباه رانندگان نشو

 است.

 :راهنمايی و رانندگی مورد لزوم هایتعداد چراغ -6

 تيرؤقابلقبل از خط ايست  3-1جدول و  2-1جدول در  ادشدهيکم از فواصل مستقيم که دست یوآمدهارفتبرای  .1

 راهنمايی الزم است.باشد، حداقل دو چراغ

 2-1جدول شده در راهنمايی برای رانندگان از فواصل ياد يت دو چراغؤعوامل فيزيکی امکان ر به دليل کهدرصورتی .2

متصل به چراغ زنچشمکمقدور نباشد، بايد رانندگان را با نصب تابلو مناسب )که احتماالً با چراغ  3-1جدول و 

 .نمود( آگاه گرديدهی اصلی تکميل يراهنما

راهنمايی برای کنترل عبور و مرور گذرگاهی ک چراغنصب ي ،راهنمای ويژه کنترل ترافيک مستقيمعالوه بر دو چراغ .3

 ها، مجاز است.گردش مخصوص

 36ای کمتر از ، بايد در فاصلهنمايدراهنمايی در سمت مقابل را ايجاب  چنانچه مطالعات ترافيکی لزوم نصب چراغ .4

نمايی بند الف بر روی پايه راه راهنمايی نصب شود. چنانچه هر دو چراغ چراغ ،خط ايستاز متر  12متر و بيشتر از 

کار گذاشته  ،ميانهنوار يکی سمت راست و ديگری سمت چپ و يا روی  ،باشد، هر دو بايد در سمت مقابل تقاطع

 شود.

. رانندگانی است هاآنيت ؤقابليت ر هافانوسهای مرتبط با نصب ترين جنبهيکی از مهم: هافانوسمحل قرارگيری و تعداد  -7

اشتباهی در مورد  رقابليغشوند بايد نمايش واضح و راهنمايی، نزديک میمحل مجهز به فانوس چراغ که به يک تقاطع يا

 نموداشاره  هاآنتوان به زوايای عمودی و جانبی ديد می هافانوس رؤيتحق تقدم خود دريافت نمايند. از عناصر اصلی 

بايد  هافانوسباشند. در هنگام طراحی محل نصب می هافانوسکه تابع موقعيت چشم راننده، طراحی خودرو و نحوه نصب 

 افقی( و موانع موجود را در نظر داشت. های عمودی وشکل هندسی تقاطع )شامل قوس

 :زير باشد قراربهپياده بايد  نرويکرد تقاطع و يا محل عبور عابرابرای هر  هافانوسيت، محل نصب و تعداد ؤقابليت ر -8
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ن از نقطه کمتري هاآنيکی از  کمدستبايد حداقل دو فانوس وجود داشته باشد که  برای ترافيک عبوری مستقيم، .1

بايد در  ،باشند. اين فاصله مسافت تيرؤقابلپيوسته  طوربهرسد يت تا زمانی که راننده به خط ايست میؤمسافت ر

 طول اين فاصله قرار داشته تمامی موارد رعايت شود مگر اينکه يک مانع فيزيکی و يا يک تقاطع مجهز به فانوس در

در صورت  چپبهگردشبرای رويکردی که حرکت مستقيم ندارد مانورهای  ،دارشکل چراغ T هایباشد. در تقاطع

 اين بند قرار گيرد. الزاماتبايد تحت کنترل فانوس بر طبق  ،وجود

ای مناسب جهت هشدار به رانندگان بايد از تابلوه ،نيست هافانوسيت ؤردر مواردی که امکان رعايت کمترين مسافت  .2

 ،تقاطع هایچراغتوان هماهنگ با بيشتر همراه با چنين تابلوهايی می ديتأکترافيک رويکرد استفاده نمود. جهت 

ای نقليه که وسايل نمايندعمل  زنچشمک صورتبهفقط زمانی  هاچراغاين نمود که ترافيک را اعمال طوری کنترل 

پس از عبور از مقابل آن با نمايش قرمز در تقاطع مواجه شوند و ساير مواقع  ،کنندت میکه با سرعت قانونی حرک

 فانوس خاموش باشد.

 :هافانوسيت ؤکنترل ر -9

را بر روی ترافيک رويکرد مربوط به خود داشته باشد.  تأثيريک فانوس بايد طوری نصب گردد که نمايش آن حداکثر  .1

مسير را در  ،گذردترين لنز چراغ میاز پايين کهآنکه ادامه محور نوری  رديگقرار يک فانوس بايد طوری  طورکلیبه

 فانوس باشد. رؤيتای قطع کند که حداقل فاصله آن تا محل استقرار فانوس برابر با حداقل فاصله نقطه

ای کوچک اويهدر جهات مختلف با يکديگر ز هافانوسنمايش  ،عادیها به دليل وجود مسيرهای غيردر بعضی از تقاطع .2

که رانندگان در تشخيص فانوس مربوط به خود اشتباه نمايند را به همراه دارد. برای هدايت هر ساخته و امکان آن

جهت رويکرد مربوط به خود طرفبهفانوس کاماًل  بايد هر ،چه بهتر و رفع سردرگمی در مسيرهای ورودی به تقاطع

از نمايش آن به ساير رويکردها جلوگيری گردد. بدين  مخصوص،وشش دهی و در صورت نياز با استفاده از نوعی پ

ی که حرکات او را کنترل يهانمايش فانوس يا فانوس رؤيتفقط توانايی  ،شودای که به تقاطع نزديک میترتيب راننده

 نمايد را دارد.می

ای و های کرکرها، پوششهشامل نقاب هاچراغيت نمايش ؤابزارهای موجود جهت محدود نمودن يا کنترل ر  .3

تن ها و يا وسايلی که نور را بدون کاساست که استفاده از نقاب ذکرقابلباشند. يت میؤهای با قابليت تنظيم رفانوس

يت وکاهند اولهای آن از شدت نور میای که پرهنمايد. در مقايسه با استفاده از پوشش کرکرهاز شدت آن هدايت می

 دارد.

 بندی گردد.تواند در دو دسته، کنترل عرضی و کنترل طولی طبقهنوس میفايت ؤرکنترل  .4

 :استگردند شامل موارد ذيل عرضی کنترل  طوربه هافانوسيت ؤرمواردی که بايد در آن 

 های موازی در کنار همخيابان .1

 تقاطع دو مسير با زاويه کم .2

 از: اندعبارترويکرد( بايد کنترل گردد طولی )در امتداد مسير  طوربه هافانوسيت ؤرمواردی که در آن 

 های متوالی با فواصل کمتقاطع .1

 محورهمهای غير تقاطع .2

 هايی با جزاير ميانی پهنتقاطع .3

 :پوشش نقابی -10

های نيم نقاب يا نقاب کامل بتوانند نمايش چراغ خود را تشخيص دهند، بهتر است پوششبهتر برای اينکه رانندگان  .1

به لنز و انعکاس آن به طرف رانندگان جلوگيری  ،خارجیمحيط ردند تا از ورود نورهای بر روی همه لنزها نصب گ

 نمايند.
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بنابراين  ،پرندگان در داخل نقاب وجود دارد یگذارالنههای نقاب کامل امکان جمع شدن برف و خاك و در پوشش .2

شکاف در پايين نقاب کامل مشکل فوق  های نيم نقاب استفاده شود و يا با ايجاد يکشود که يا از پوششپيشنهاد می

 داده شود. کاهش

نقليه يک رويکرد با نمايش  ل، وسايهای غير عمود يا در مواردی که به دليل شکل هندسی خاص تقاطعدر تقاطع .3

 ای استفاده گردد.های زاويهشوند، بهتر است از نقابهای مربوط به دو رويکرد مواجه میمتداخل فانوس

 زنی چشمکراهنمای چراغ -1-5-2

 و کاربرد تعریف -1-5-2-1

های خطرآفرين، افزايش توجه رانندگان به عالئم ترافيکی و يا کنترل رانندگان از موقعيت نمودنآگاه  منظوربهزن چشمک چراغ

رويه یقرار داده شود که استفاده ب مدنظربايد همواره اين نکته  اين چراغ یريکارگبهشود. در استفاده می وآمدرفتهای کم تقاطع

راهنمايی  هایچراغ یطورکلبه کند.يی چراغ را کم میکارا جهيدرنترانندگان کاسته و  توجهجلبآن در  تأثيراز  ،از اين نوع چراغ

 گيرند.قرار می استفادهمورد خطرچراغ عنوانبهافزايش ايمنی و يا  منظوربهای کنترل ترافيک و رعايت حق تقدم و زن، برچشمک

 ضوابط نصب -1-5-2-2

مواردی که در  استثناءبهصورت پذيرد،  شدهیبندزمانراهنمايی  هایچراغزن بايد همانند راهنمايی چشمک هایچراغصب ن

 گردد.ادامه عنوان می

 چراغ زرد برای مسير اصلی تقاطع و قرمز برای ساير مسيرهای ورودی به تقاطع. -1

 توقف نمايند. هاآندر حال تردد در  وسايل نقليهاشد، الزم ب کهدرصورتیبرای مسيرهای ورودی به تقاطع  قرمزغچرا -2

 نقليه در حال حرکت در مسير ورودی به تقاطع نصب گردد. روی وسايلزن، نبايد روبهراهنمايی چشمک عالمت زرد چراغ -3

مز چشمک، قرهاراهنمايی برای آن مسير رود که عالمت چراغ به کارتواند در مسيرهای ورودی به تقاطع تابلوی ايست می -4

 .استزن 

زن تکميلی عالئم ترافيکی، ممکن است در يک يا چند مسير ورودی به تقاطع برای ايجاد راهنمايی چشمک هایچراغ -5

 رود. به کارقابليت ديد کافی برای کاربران آن مسير 

 هایچراغهای ترافيکی استفاده از که شاخص هايی بکار رودزن ممکن است در تقاطعراهنمايی چشمک هایچراغ -6

 توجيه نمايد. را زنچشمک هایچراغرا مجاز ندانند، اما تعداد تصادفات ضرورت استفاده از  شدهیبندزمان

روی وسايل نقليه در حال حرکت در مسير ورودی به تقاطع نصب خطر در صورت استفاده در تقاطع، نبايد روبه هایچراغ  -7

 گردند.

 حدود زيادی با در نظر گرفتن شرايط فيزيکی سطح راه صورت پذيرد. خطر بايد تا هایچراغمکان استفاده از  -8

، بايد با استفاده از عالئم ترافيکی خطرچراغمانعی در مجاورت سطح راه قرار داشته باشد، عالوه بر استفاده از  کهدرصورتی -9

 شود. يیشناساقابلآن مانع برای رانندگان 

 اس شرايط و قوانين استفاده از اين عالمت مجاز شده است، عمل نمايند.خطر تنها در طول ساعاتی که بر اس هایچراغ -10

کشی مربوط تنها برای تکميل عالمت يا خط و وسايل نقليهبر وجود خطر برای  ديتأکتواند برای زن زرد میچراغ چشمک -11

محدوديت سرعت "مت عال استثناءبه) نبايد در حاشيه عالمت نصب گردد خطرچراغهای خطرناك بکار رود. به موقعيت

 .("در اطراف مدرسه

 مشخصات فنی -1-5-2-3

 زمانهميا  انيدرمکي صورتبهها ممکن است خطر دارای بيش از يک عدسی باشند، اين عدسی هایچراغ کهدرصورتی -1

 چشمک بزنند.
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قل يکبار در دقيقه چشمک بزنند و مدت روشن بودن چراغ بايد حدا 60و حداکثر  50زن بايد حداقل چشمک هایچراغ -2

چشمک زن بيش از يک خانه داشته باشد، بهتر است سوم و حداکثر دوسوم دوره هر چشمک باشد. اگر چراغ چشمک

 .زمانهممتناوب انجام شود نه  هاآن زدن

 300زن بايد بيش از تکميل عالمت خطر، حاشيه بدنه چراغ چشمک منظوربهزن در صورت استفاده از چراغ چشمک -3

 خارجی لبه عالمت فاصله داشته باشد.از قسمت  مترميلی

 باشد. مترميلی 300تا  200بايد  هاچراغقطر هر عدسی اين  -4

 مشاهدهقابلمتری  400شوند از فاصله هر عدسی روشن بايد در شرايط جوی عادی برای رانندگانی که با آن مواجه می -5

 باشد.

 سه رنگ هایچراغهای متناظر در های عدسیا رنگزن بايد منطبق بچشمک هایچراغهای های زرد و قرمز عدسیرنگ -6

 کنترل ترافيک باشد.

شود، بايد در شب با استفاده از دستگاه زن در شب باعث آزار چشم رانندگان میاگر درخشش زياد عدسی چراغ چشمک -7

 ها کاهش داده شود.روشنايی عدسی ،نور خودکار کم کنندهمخصوص 

 زن انواع چراغ های راهنمایی چشمک -1-5-2-4

 )خطر( هشداردهندهزن چشمک هایچراغ -1

شوند که کليه خانههای معمولی کنترل ترافيک تشکيل میزن هشداردهنده از يک يا چند خانه از فانوسهای چشمکفانوس

 :استزن هشداردهنده شامل موارد زير چشمک هایچراغدهند. کاربردهای معمول زن را نشان میچشمک های آن نمايش زرد

 انع در طول راه يا اطراف آناعالم مو .1

 هشداردهنده یآگاهشيپمکمل تابلوهای  صورتبه .2

 های عابر پياده در مناطق دور از تقاطعدر گذرگاه .3

 هايی که اعالم هشدار قبل از تقاطع الزم باشد.در تقاطع .4

 ورودممنوعتابلوی ايست، احتياط و  جزبهمکمل تابلوهای دستوری يا هشداردهنده  .5

 ها و يا ساير مناطقی که حرکت واگرای ترافيکی وجود دارند.راهه خروجی بزرگراهوژها، جزاير، شيبدر ابتدای رفي .6

متر  5/4متر و حداکثر  5/2بکار گرفته شود، انتهای پائينی فانوس بايد بين حداقل  يیتنهابه خطراعالمچنانچه فانوس  .7

 باالی سطح آسفالت قرار گيرد.

متر و  5راه قرار گيرد، فاصله آن تا سطح روسازی راه بايد حداقل  یبر رومعلق و  رتصوبه خطراعالمچنانچه فانوس  .8

 متر باشد. 6حداکثر 

 زن کنترل تقاطعچشمک هایچراغ -2

های زن کنترل تقاطع شامل يک يا چند خانه از يک فانوس معمولی کنترل ترافيک است که دارای عدسیيک فانوس چشمک

کنترل دو يا چند مسير ورودی متداخل استفاده  منظوربهها و ها فقط در تقاطع. اين فانوساستزن زرد يا قرمز با عملکرد چشمک

 شوند.می

کنترل ترافيک  هایچراغباشند که نياز به نصب هايی میزن کنترل تقاطع برای استفاده در تقاطعهای چشمکفانوس .1

ها به نمايش زرد های اين چراغنحوه عملکرد و نمايشدهد. ندارند ولی آمار تصادفات وجود خطر خاصی را نشان می

 شود.زن برای رويکردهای فرعی محدود میزن در رويکرد اصلی و نمايش قرمز چشمکچشمک

معلق نصب گردد، فاصله زير آن از سطح راه  صورتبه کهیدرصورتشود. معلق نصب می صورتبهمعموالً در مرکز تقاطع و  .2

متر و حداکثر  5/2متر باشد. چنانچه بر روی پايه نصب گردد، انتهای زيرين آن بايد حداقل  6کثر متر و حدا 5بايد حداقل 

 متر باالی سطح راه قرار گيرد. 5/4

 زن مکمل تابلو محدوديت سرعتچشمک هایچراغ -3
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شود، اده می. در مواقعی که از دو چراغ استفاستزن مکمل تابلو محدوديت سرعت شامل يک يا دو عدسی زرد چراغ چشمک

 در يک راستای افقی نيز وجود دارد. هاآنمذکور در امتداد يک خط عمودی قرار گيرند ولی امکان قرارگيری  هایچراغترجيحاً بايد 

 زن مکمل تابلوی ايستچشمک هایچراغ -4

خانه از آن  زن مکمل تابلوی ايست شامل يک يا دو خانه از فانوس معمولی کنترل ترافيک است که هريک فانوس چشمک

 (زمانهممتناوب )نه  صورتبههای اين دو خانه . اگر اين فانوس دارای دو خانه باشد بايد عدسیاستزن دارای نمايش قرمز چشمک

 چشمک بزنند.

 زن سوالر چراغ چشمک -5

نامند. والر میزن سشود را چراغ چشمکتأمين می يدیها با استفاده از سلول خورشآن یکه توان مصرف يیراهنماهای چراغ

لدک ینصب بر روقابل و زنچشمکشارژ و  هایو مدار يدیسلول خورش ،باتری پارچه مرکب از فانوس،يکصورت به يدبا اين چراغ

های شهری برای و بزرگراه هاتقاطعدر  های خارجیتوانايی فعاليت در محيط دارایها باشد. اين فانوس استفاده در شهرمورد یها

صورت مداوم و پيوسته را دارا باشند. سلول خورشيدی و بدنه فانوس بايد در مقابل عوامل فرسايش محيط از طوالنی و بهزمان مدت

ها در طول روز از انرژی . اين فانوسباشندماوراءبنفش نور خورشيد، باد، بارندگی، گرما، سرما، گردوغبار و دوده مقاوم اشعه قبيل 

 تصوير چراغ 6-1شکل در  .نماينددر باتری برای تغذيه استفاده می شدهرهيابری از انرژی ذخنور خورشيد و در شب يا هوای 

 زن سوالر  آمده است.راهنمايی چشمک

 

 زن سوالرراهنمايی چشمک: چراغ6-1شکل 

 عابر پیادهمایی راهن چراغ -1-5-3

 تعریف و کاربرد -1-5-3-1

گيرد و نمايشقرار می استفادهمورد وسايل نقليهکنترل ترافيک  هایچراغچراغی است که همراه و هماهنگ با  عابر پيادهچراغ 

عابران تردد  منحصراً برای کنترل عابر پيادهراهنمايی چراغ نمايد.پياده را در عبور ايمن از عرض خيابان هدايت می عابران ،های آن

عالئم اين چراغ شامل نمادهای مستطيلی  تصوير چراغ راهنمايی عابر پياده  آمده است. 7-1شکل در  شود.، استفاده میپياده

 عبور يا نماد توقف) "قرمز رنگ به شخص ايستاده")نماد حرکت مجاز يا عبور مجاز( و  "شخص در حال راه رفتن به رنگ سبز"

 :استکنترل ترافيک در موارد زير ضروری  سه رنگهای با فانوس توأمهای عابر پياده استفاده از فانوس. است ،(ممنوع

در محل حکم به نصب چراغ  ،و يا گذرگاه مدارس عابر پيادهشرايط مربوط به يکی از ضوابط حجم حداقل  کهدرصورتی -1

 کرده باشد.

 کنترل ترافيک در نزديکی مدارس قرار داشته باشد. سه رنگ هایچراغع مجهز به تقاط کهدرصورتی -2
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ای در نظر گرفته شده باشد، خصوصاً در يک يا چند مسير تقاطع، فاز يا فازهای ويژه عابران پيادهبرای تردد  کهدرصورتی -3

پياده  نباشد و فقط در حرکت عابرانداشته  تداخلی وسايل نقليهبا ساير حرکات  وسايل نقليهدر مواقعی که يک حرکت 

 .شکل( Tهای کند )مانند تقاطعمشکل ايجاد می

 

 عابر پیادهراهنمایی چراغ :7-1شکل 

 استفاده شود: عابر پيادهگردد از چراغ در موارد زير توصيه می

 و تخليه تقاطع کافی نيست. عابران پيادهبرای عبور ايمن  وسايل نقليههايی که زمان فازهای در تقاطع -1

 هايی که فازبندی پيچيده و چند فازه دارند.در تقاطع -2

 عابرانه باشد ک یاگونهبهو فازبندی تقاطع  شدهميتقسيک مسير توسط جزيره ميانی به دو يا چند قسمت  کهدرصورتی -3

 زهای مختلف طی کنند.مختلف مسير را در فا هایقسمتپياده مجبور باشند 

 ضوابط نصب -1-5-3-2

 های نمادين باشند.ای مستطيلی شکل بوده و شامل پيامبايد دارای زمينه عابر پيادهراهنمايی های چراغ فانوس -1

 ممکن است از سيستم هذامع و سبز باشد. قرمزچراغگی شامل دو پياده در سيستم دو رن نعابرا یراهنماي بهتر است چراغ -2

 روشن شوند. باهم توأماً دو چراغ نبايستی  در اين حالت ز، زرد، سبز نيز استفاده گردد، ليکنشامل قرم یسه رنگ

 قرمزراغچعمودی و به ترتيب از باال به پائين قرمز، زرد و سبز قرار گرفته باشند. بهتر است روی  صورتبهبايستی  هاچراغ -3

 شود.ند عابر در حال حرکت نشان داده شکل يک يا چند عابر ايستاده و بر روی چراغ سبز شکل يک يا چ

که  هايیپياده بايستی طوری تنظيم و ترتيب داده شود که موجب اشتباه رانندگان با چراغ نراهنمايی برای عابراچراغ -4

 اند، نشود.نصب گرديده وسايل نقليهبرای عبور و مرور 

 نهای گذرگاهی عابرای در مکانلمس شدنت صوتی يا ممکن است به همراه تجهيزا ،پياده نی ويژه عابراراهنماي هایچراغ -5

 پياده نصب شوند تا تسهيالت عبوری را برای نابينايان فراهم نمايند.

)نماد حرکت مجاز( يا  "فرد در حال راه رفتن"راهنمايی )نماد توقف( بايد باالی عالمت در چراغ "فرد ايستاده"عالمت  -6

 در ترکيب با آن نصب گردد.

رو متر باالی سطح پياده 3متر و حداکثر  1/2بايد حداقل با ارتفاع  عابر پيادهراهنمايی های چراغانوسقسمت فوقانی ف -7

 کشی فراهم آورند.در آغاز خط عابران پيادهتا حداکثر قابليت ديد را برای  نصب و تنظيم گردند

راهنمايی بيش های چراغاز فانوس هاآنکه فاصله  نقاطی وجود داشته باشد عابر پيادههای کشیبر روی خط کهدرصورتی -8

 نصب گردند. مترميلی 225ارتفاع  در بايد حداقل هافانوسمتر باشد،  30از 
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های تک خانه در سمت خانه عمودی نماد عبور ممنوع بايد بالفاصله باالی نماد عبور مجاز و در فانوس های دودر فانوس -9

 چپ آن قرار گيرد.

اهنمايی ترافيکی بايد بر اساس مطالعه ر های مجهز به چراغ، در مکانعابر پيادهصوص راهنمايی مخ هایچراغنصب  -10

 کارشناسی و در نظر گرفتن موارد زير صورت پذيرد:

 عابر پيادهمخصوص چراغ راهنمايی برای استفاده از تقاضای موجود  .1

 عابر پيادهچراغ راهنمايی تقاضا برای نصب  .2

 نياز به عبور از عرض معبر را دارند. عابران پيادهی که هايحجم جريان ترافيک در طول زمان .3

 ترافيکچراغ راهنمايی پيچيدگی فازبندی   .4

 تقاطع پيچيدگی طرح هندسی .5

ی که عابران پياده فرصت کافی اگونهبهثانيه تنظيم گردد،  7های مخصوص عابر پياده بايد حداقل زمان راه رفتن در چراغ -11

 را داشته باشد. برای حرکت از جدول يا شانه مسير

ثانيه برای راه رفتن نباشد، در چنين شرايطی  7های معبر، مستلزم تنظيم زمان که حجم عابر پياده و ساير ويژگیدرصورتی -12

 قرار گيرد. مورداستفادهثانيه ممکن است  4تر تا زمانی کوتاه

کشی، با دهد، عابر پياده در حال عبور از خط ی کافی باشد تا اجازهااندازهبهزمان تخليه عابر پياده از عرض معبر، بايد  -13

ای با عرض کافی برای منتظر متر در هر ثانيه از جدول يا شانه به راه افتاده و حداقل تا انتهای مسير يا ميانه 2/1سرعت 

عابران از نمايند، يا متر در ثانيه حرکت می 2/1هايی که عابران پياده با سرعتی کمتر از ماندن حرکت نمايد. در مکان

متر در ثانيه برای تعيين زمان  2/1ها کمتر از کنند، سرعت حرکت آنکشی استفاده میبرای عبور از خط دارچرخصندلی 

 تخليه بايد در نظر گرفته باشد.

 صات فنیمشخ -1-5-3-3

 راهنمايی بايد به رنگ سبز باشد. )نماد حرکت مجاز( در چراغ "شخص در حال راه رفتن"عالمت  -1

 راهنمايی بايد به رنگ قرمز باشد. )نماد توقف( در چراغ "يستادهشخص ا"عالمت  -2

 "شخص ايستاده"ارتفاع داشته باشد و منبع نور عالمت  مترميلی 150بايد حداقل  عابر پيادهراهنمايی عالمت فانوس چراغ -3

ه در دقيقه، چشمک بزند. مرتب 60مرتبه و حداکثر  50مداوم با تواتر حداقل  طوربهراهنمايی بايد  )نماد توقف( چراغ

 روشن بودن هر چشمک نبايد کمتر از نيم و بيشتر از دو سوم مجموع دوره روشن و خاموش بودن آن باشد. زمانمدت

 3ای به فاصله کشی عابر پياده تا نقطهها از نقطه شروع خطبايد در تمام قسمت عابر پيادهيی راهنما عالئم فانوس چراغ -4

 باشد. صيتشخقابلدر طول روز و شب  عابران پيادهبرای کشی متر از پايان خط

)نماد حرکت  "شخص در حال راه رفتن"گردد، عالمت استفاده می عابر پيادهمخصوص  يیراهنما هایچراغ کهیهنگام -5

 تا از جدول يا شانه راه شروع به حرکت نمايد، به نمايش درآيد. استمجاز  عابر پيادهمجاز( بايد تنها زمانی که 

غاز آچراغ راهنمايی )نماد حرکت مجاز(  "شخص در حال راه رفتن"بايد بالفاصله به دنبال عالمت  عابر پيادهزمان تخليه  -6

)نماد توقف( به رنگ  "شخص ايستاده"زن عالمت چشمک صورتبهکه چراغ راهنمايی گردد. اين زمان با تغيير عالمت 

 .گردد، آغاز میشودقرمز نمايش داده می

راهنمايی بايد در طول چراغ "شخص ايستاده"باشند، عالمت  شمارهيثاندارای  عابر پياده يیراهنما هایچراغ کهدرصورتی -7

 .نمايش داده شود( وسايل نقليهزمان زرد و زمان تخليه قرمز به نمايش درآيد )پيش از آنکه چراغ سبز عبور و مرور 

زمانی که چراغ راهنمايی کنترل ترافيک  استثناءبه هاچراغالئم اين ، ععابر پيادهراهنمايی های مجهز به چراغدر تقاطع -8

 عابر پيادهراهنمايی های چراغ. در چنين شرايطی عدسی، بايد به نمايش درآيدزن باشدچشمک صورتبهوسايل نقليه 

 نبايد روشن شود.



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 راهنمايی و رانندگی شهر تهران )ويرايش اول(

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 24صفحه: 

 

 

و در تمامی طول مسير عبور  روزشبانه را به خود جلب نموده و در طول عابرانبايد توجه  عابر پيادههای فانوس نمايش -9

 باشند. تيرؤقابلکاماًل 

برای مشخص نمودن نماد با ماده کدر پوشانده  کهآنمگر قسمتی از  ،عدسی مربوط به عبور مجاز بايد به رنگ سبز باشد -10

 شده است.

ه ن نماد با ماده کدر پوشاندبرای مشخص نمود کهآنمگر قسمتی از  ،عدسی مربوط به عبور ممنوع بايد به رنگ قرمز باشد -11

 شده است.

اشند بکه در طرف ديگر مسير می یعابرانآسانی توسط عبور مجاز و عبور ممنوع در يک مسير نبايد به هایچراغهای پيام -12

 باشد. صيتشخقابل

 استفادهموردادهای متر يا کمتر باشد نم 18که فاصله جدول کناری مسير تا فانوس عابر پياده  عابر پيادههای عبور در محل -13

 متر باشند. 2/0متر بهتر است نمادها حداقل به ارتفاع  18متر باشند. برای فواصل باالی  15/0بايد حداقل به ارتفاع 

 هایچراغنمايند، زن عمل میبه حالت چشمک هاآنکنترل ترافيک يا در مواقعی که  هایچراغدر زمان بروز خرابی در  -14

 اشند.بايد خاموش ب عابر پياده

 مترمربع باشد.ميلی 200×200بايد به شکل چهارگوش به ابعاد  عابر پيادههای چراغ عدسی -15

 ویژه دسترسی اضطراریراهنمایی  چراغ -1-5-4

 کاربرد تعریف و -1-5-4-1

 نمايد. اينواگذار می امدادرسانبه يک وسيله نقليه  ،نقليه اضطراری، حق تقدم را برای عبور اهنمايی ويژه وسايلر هایچراغ

گردد، نمی تأمينراهنمايی کنترل ترافيک  ها برای نصب چراغممکن است در مکانی که ساير شاخص اهنمايیر هایچراغ زنوع ا

اضطراری  قليهوسايل نيک فانوس کنترل عبور  گردد. تأمين امدادرسانیدسترسی مستقيم از يک مرکز  لهيوسنيبدد تا ناستفاده شو

 باشد، بايد دارای نمايش و نحوه عملکرد زير باشد:ای غير از تقاطع نصب شده که در نقطه

زن باشد که محل عادی در زمان عدم حضور خودروهای امدادی بايد زرد چشمک وسايل نقليهنمايش فانوس مربوط به  -1

 کنند.های زرد و قرمز ثابت در محل عادی خود قرار گرفته و عمل میقرارگيری آن بجای خانه سبز خواهد بود. خانه

زن به قرمز بايد از نمايش زرد ثابت استفاده نمود. ولی خيابان اصلی از زرد چشمک هایچراغبرای تغيير نمايش  هميشه -2

 .ستيناضطراری مورد نياز  وسايل نقليهچنين نمايشی برای فانوس مسير خروجی 

محل  ،شدهانجامالعات نمايش قرمز ثابت بهتر است بر مبنای مط با استفاده ازعادی  وسايل نقليهجهت توقف ترافيک  -3

برابر طول زمان عبور يا تخليه  5/1نبايد بيش از زمان توقف  . همچنين توجه شود کهتعيين شود مناسبی برای اين منظور

 وسيله نقليه اضطراری باشد.

گاه قبيل ايستمعموالً يا از طريق يک پايگاه محلی از  ،هاها و يا نواحی غير از تقاطعهای اضطراری در تقاطعکنترل فانوس -4

گردد و يا توسط خودروهای اضطراری که مجهز به دستگاه کنترل از راه دستی اجرا می صورتبهنشانی و يا پليس آتش

 را تغيير داد. هافانوستوان عملکرد می ،باشنددور می

 ضوابط نصب -1-5-4-2

زمانی کافی يا  سرفاصلهاز نباشد و های ترافيکی و ايمنی مجاهنمايی کنترل ترافيک بر اساس شاخصر نصب چراغ کهدرصورتی

اشته اورژانس وجود ند وسايل نقليهورود ايمن  منظوربهنقليه نزديک شونده در معبر اصلی  فاصله ديد توقف مناسب برای وسايل

 قرار گيرد. موردتوجهاضطراری بايد  دسترسیويژه چراغ راهنمايی باشد، نصب 

 .رديقرار گاضطراری  سترسیدويژه راهنمايی  چراغهمواره يک تابلوی متمم بايد جلوتر از  -1

 راهنمايی در خيابان اصلی نصب گردد.، بايد مجاور يک فانوس چراغ اضطراری دسترسیويژه چراغ راهنمايی تابلوی متمم  -2
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هوشمند يا  صورتبهزن بوده و يا چشمک صورتبهها، يا بايد اضطراری در تقاطع دسترسیاهنمايی ويژه ر چراغ -3

 عمل نمايند. دهوشمنمهين

بايد  هاچراغاضطراری، اين  دسترسیاهنمايی ويژه ر زن خطر به همراه چراغراهنمايی چشمکاستفاده از چراغ در صورت -4

 در موارد زير نصب شوند:

 طول زمان زرد در خيابان اصلیدر قبل و  .1

 ان قرمز در خيابان اصلیدر طول زم .2

ن طورکلی نبايد اياصلی بايد از طريق مطالعات در محل تعيين شود. به قرمز برای وقفه در جريان تردد خيابان زمانمدت -5

 از تقاطع يا مسير عبور نمايد، فراتر رودتا ی که وسيله نقليه اضطراری الزم دارد زمانمدتبرابر  5/1زمان از 

گاه انند ايستدستی از يک ايستگاه کنترل م صورتبهاضطراری ممکن است  هينقل ليوساکنترل چراغ راهنمايی ويژه  -6

 نشانی و يا از طريق وسيله نقليه اضطراری مجهز به کنترل از راه دور صورت پذيرد.آتش

 مشخصات فنی -1-5-4-3

 :گيرد قرار مورداستفاده اضطراری وسايل نقليه ويژه راهنمايی هایچراغ هایعدسی برای بايد زير هایاندازه

 راهنمايی غهای قرمز و زرد ثابت چرابرای عالمت مترميلی 300قطر  -1

 چراغ راهنمايیزن و سبز ثابت های زرد چشمکبرای عالمت مترميلی 200قطر  -2

ه از ک استراهنمايی  ، تنها دارای يک فانوس چراغشدهگرفتهدر نظر  امدادرسانقليه ن مسير ورودی که تنها برای وسايل -3

از ساير وسايل  ،مترميلی 200ا قطر است. در اين شرايط عالوه بر استفاده از عدسی ب شدهليتشکيک يا چند عدسی 

 گردد.میزن، استفاده مناسب برای کاهش نور زرد چشمک

 های باریکها و تونلراهنمایی کنترل عبور از پل چراغ -1-5-5

 تعریف و کاربرد -1-5-5-1

 ايلسکه حق تقدم و استای اهنمايی ويژهر ، چراغسطح راهراهنمايی کنترل ترافيک در يک پل باريک، تونل يا بخشی از  چراغ

ت مخالف ادارای عرض کافی برای عبور ايمن دو وسيله نقليه در جه کهیهنگامرا  یونقلحملنقليه در حال عبور از اين تسهيالت 

 نمايد.تعيين می ،وجود ندارد

 ضوابط نصب -1-5-5-2

 ترافيک کنترل يیراهنما هایچراغ برای بايدير وارد زبه همراه م ،شدهیبندزمانپيش  هایچراغدر نصب  شدهعنوانشرايط 

 :دگرد رعايت دوطرفه خطهکي ونقلحمل تسهيالت

قرمز چشمک صورتبه، رنگ آن بايد استزن چشمک صورتبهراهنمايی ويژه تسهيالت عالمت مربوط به چراغ کهیهنگام -1

 زن تنظيم گردد.

که  نصب گردد یاگونهبهبايد راهنمايی تسهيالت های چراغراهه قرار داشته باشد، فانوسدر کنار معبر شيب کهدرصورتی -2

متر فاصله داشته  8/1متر و  4/1ترين فانوس، بين تا قسمت تحتانی پايين راههبيشارتفاع سطح آسفالت در مرکز سطح 

 باشد.

بايد در سمت راست  هافانوسبايد از دو فانوس استفاده نمود. يکی از اين  ،ها به پل و يا تونل باريکدر هر يک از ورودی -3

ايد ب هافانوسباالی نيمه چپ مسير و ديگری در سمت چپ و يا باالی نيمه راست مسير نصب گردند. محل استقرار  و يا

 متر بعد از خط ايست قرار داشته باشد. 37متر تا  12از 
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 ات فنیمشخص -1-5-5-3

 .است شدهیبندزمانپيش  هایچراغهمانند  هاچراغمشخصات فنی اين 

 ژه پل متحرکترافیک ویکنترل راهنمایی  چراغ -1-5-6

 تعریف و کاربرد -1-5-6-1

های نصب در پل جهت شدهیبندزمانپيش راهنمايی  راهنمايی کنترل ترافيک ويژه پل متحرك، نوع خاصی از چراغ هایچراغ

های ترافيکی در حال عبور و مرور، به واگذاری حق تقدم به حرکت یجابه اين نوع از چراغ راهنمايی و رانندگی، .دنباشمتحرك می

های متحرك و يا با باز و بسته شدن پل هاچراغدهد. اين ، اخطار میاستربران راه در مورد توقفی که دليل آن مسدود بودن راه کا

برای اخطار، کنترل و توقف جريان ترافيک را هماهنگ  استفادهموردهای خطر و يا ساير شيوه دهندهنشانهای بنداناستفاده از راه

راهنمايی در شهر تهران کاربرد ندارند، در سند حاضر ضوابط نصب و مشخصات  هایچراغبه اينکه اين نوع از با توجه نمايند. می

 ارائه نگرديده است. هاآنفنی 

 چراغ راهنمایی ویژه خطوط عبور -1-5-7

 تعریف و کاربرد -1-5-7-1

به حالت معلق بر روی  هافانوسين نمايند. اراهنمايی که استفاده از خطوط ويژه يک معبر يا بزرگراه را مجاز يا ممنوع میچراغ

خطوط ترافيکی  جهت نمايش مجاز بودن و يا ممنوعيت استفاده از هاآنخطوط مسير و در وسط هر خط عبوری نصب گرديده و از 

 گردد.نقليه در هر جهت استفاده میيک مسير برای وسايل 

که در  (Reversible Lane -ير در معابر شهری پذ)خطوط برگشت جهت متغير بيشتر جهت کنترل خطوطِ هافانوساز اين 

 ،از موارد استفاده از اين نوع نحوه کنترلديگر شود. يکی دهند، استفاده میمتفاوت به جهات متفاوت ترافيکی سرويس می هایزمان

ودن جهت حرکت که نيازی به معکوس نمتوان هنگامیهای اخذ عوارض راهی است. همچنين از کنترل استفاده از خطوط میمحل

 باشند:زير می قراربه، نيز استفاده نمود که برخی از کاربردهای آن ستينخطوط 

تسهيل ورود به آن از مسيرهای ورودی در ساعاتی که حجم تردد  منظوربهيک خط از بزرگراه يا آزادراه  داشتننگاهآزاد  -1

 شود.ه میبه بزرگراه يا آزادرا وسايل نقليهدر مسير اصلی مانع ورود ايمن 

 قبل از اتمام خط کاهنده نصب نمود. قرمزچراغتوان يک ها میها يا بزرگراهدر صورت تقليل يک خط از آزادراه -2

 به عللی مثل تعميرات الزم است مسدود گردد. یچندخطيک يا چند خط از يک مسير  که یموارددر کليه  -3

 ضوابط نصب -1-5-7-2

ای مات باشد. حداقل های مستطيلی همراه با زمينهبايد به شکل فانوس اهنمايی کنترل استفاده از خطر کليه عالئم چراغ -1

، عالمت زرد و عالمت قرمز دارای ارتفاع و عرض بين "پيکان سبز رو به پايين"ارتفاع و عرض هر فانوس مربوط به عالمت 

 باشند. مترميلی 750تا  300

پيکان سبز "راهنمايی با يک عالمت د دارای فانوس چراغنمايد، بايشود يا جهت آن تغيير میهر خط عبوری که بسته می -2

 باشد. "ضربدر قرمز"و يک نماد  "رو به پايين

هايی نيز در دوره "طرفهکيدوطرفه يا  چپبهگردشخط عبور " صورتبهنمايد و هر خط عبوری که جهت آن تغيير می -3

پيکان "يا  "دوطرفه چپبهگردشپيکان "ه نماد هايی داشته باشد کگيرد، بايد فانوسقرار می استفادهموردمشخص 

 را نمايش دهد. "طرفهکي چپبهگردش
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نمايد، قرارگرفته باشد، نمايد( که در مجاورت يک خط عبور که جهت آن تغيير میهر خط عبوری )جهت آن تغيير نمی -4

ن ترافيک در جهت مجاز و عالمت قرمز برای جريا "پيکان سبز رو به پايين"راهنمايی بوده که های چراغبايد دارای فانوس

 را برای جريان ترافيک جهت مقابل نمايش دهد.

 شود، قرار گيرند.راهنمايی کنترل خط بايد تقريباً در باالی قسمت مرکزی خط عبوری که کنترل میهای چراغفانوس -5

ستفاده از خط بايد با فاصله کافی قبل راهنمايی اراهنمايی، فانوس چراغتوسط چراغ شدهکنترلهای در معابر دارای تقاطع -6

ب کنترل ترافيک نص يیراهنما هایچراغ عنوانبه هاآن ريسوءتعبجلوگيری از  منظوربهکنترل ترافيک  هایچراغيا بعد از 

 شود.

در باالی  زمانهم طوربهدر زير نبايد  شدهارائهراهنمايی برای کنترل خطوط از ترکيب عالئم چراغ راهنمايی  هایچراغدر  -7

 يک خط عبور در هر دو جهت حرکت استفاده نمود:

 در هر دو جهت "پيکان سبز رو به پايين" .1

 در هر دو جهت "زرد" .2

 در هر دو جهت "طرفهکي چپبهگردشپيکان " .3

 در جهت ديگر "زرد"در يک جهت و  "پيکان سبز رو به پايين" .4

هت در ج "پيکان سبز رو به پايين"در يک جهت و  "طرفهکي چپبهگردشپيکان "يا  "دوطرفه چپبهگردشپيکان " .5

 ديگر

 در جهت ديگر "زرد"در يک جهت و  "طرفهکي چپبهگردشپيکان " .6

مربع طراحی گرديده و در کاربردهای عادی دارای حداقل ضلع  به شکلهای کنترل استفاده از خطوط بايد تمامی فانوس -8

 باشند. مترميلی 300

. پيوسته به هم يا گسسته قرار گيرند صورتبهتوانند کنترل استفاده از خطوط ترافيکی میهای های مختلف فانوسخانه -9

زرد در صورت استفاده در وسط و نمايش پيکان سبز رو به  Xقرمز بايد در سمت چپ، نمايش  Xنمايش  درهرحالولی 

 پائين در طرف راست قرار گيرند.

باشند  تيرؤقابلمتری  400می موارد تحت شرايط عادی از فاصله در تما وضوحبههای کنترل خط بايد نمايش فانوس -10

ر های کنترل استفاده از خطوط بايد تقريباً دفانوس یطورکلبهمگر اينکه موانع فيزيکی در طول مسير وجود داشته باشد. 

های دارای قوس متر باشد و يا مسير 400باالی محور خط مورد کنترل نصب شوند. اگر طول ناحيه تحت کنترل بيش از 

های ميانی کنترل استفاده از خطوط نمود. افقی و يا عمودی باشد بايد در فواصل متوالی و مورد لزوم اقدام به نصب فانوس

ا هها بايد طوری باشد که برای يک راننده در تمامی طول مسير حداقل يک و ترجيحاً دو سری از نمايشنصب اين فانوس

 تواند تردد نمايد.از خطوط می کيکدامبتواند تشخيص دهد که در باشد و راننده  تيرؤقابل

 هازمانمتر در تمام  200واضح از فاصله  طوربهرنگ عالئم مربوط به چراغ راهنمايی کنترل استفاده از خط عبور بايد  -11

 ه باشد.فيزيکی مانع ديگری برای ديد وجود داشت ازنظربوده، مگر آنکه  مشاهدهقابلتحت شرايط عادی جوی 

استفاده از خطوط بايد در يک خط مستقيم در عرض راه و با زاويه قائمه با مسير راه نصب  کنندهکنترلهای تمامی فانوس -12

 گردند.

متر در باالی سطح راه  6متر و حداکثر  5استفاده از خطوط بايد حداقل  کنندهکنترلهای انتهای زيرين هر يک از فانوس -13

 قرار گيرد.

شوند عالئم کنترل استفاده از خطوط بايد در فاصله های ترافيکی کنترل میهای آن توسط فانوسکه تقاطعی يهادر راه -14

ل های کنتربجای فانوس هاآنها نصب شوند تا باعث گمراهی رانندگان و استفاده از فانوس نيبعدازامناسبی قبل و يا 

انتخاب  مترميلی 300های کنترل تقاطع را از نوع لنزهای تقاطع نگردند. در اين موارد ممکن است الزم باشد که فانوس

 بيشتر گردد. هاآننمود تا قابليت رؤيت 
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هماهنگ با يکديگر عمل نمايند.  صورتبههای راهنمايی کنترل استفاده از خط بايد در نشان دادن عالئم کليه چراغ -15

در برابر نشان دادن عالئم در هر نقطه از  اعتمادقابل ایگونههای راهنمايی کنترل استفاده از خط بايد بهمجموعه چراغ

 طراحی گردند. شدهکنترلخطوط 

هايی که چراغ استثناءبهمداوم عمل نمايند،  صورتبهها بايد استفاده از چراغ راهنمايی کنترل خط، اين چراغ در صورت -16

، هاآزادراهراهنمايی کنترل استفاده از خط عبور در های روند. چراغهای نادر بکار میتنها برای حوادث خاص يا ساير اتفاق

 نمايند، ممکن است خاموش گردد.عمل نمی که یزمان

در مسيرهای ورودی با بيش از يک خط بايد از يک فانوس در سمت راست و يک فانوس در سمت چپ مسير استفاده  -17

 نمود.

 مشخصات فنی -1-5-7-3

، "قرمز"های چراغ از چپ به راست، بايد به ترتيب ت متوالی عدسی، موقعيويژه خطوط عبور راهنمايی های چراغدر فانوس -1

 "طرفهکي چپبهگردشپيکان سفيد "و  "دوطرفه چپبهگردشپيکان سفيد "، "پيکان سبز رو به پايين"، "سبز"، "زرد"

 باشد.

مايل در ساعت(،  40عت )کيلومتر بر سا 70های کمتر از با حداقل عوامل ايجاد آشفتگی ديداری همراه با سرعت در مناطق -2

 "قرمز"و  "زرد"، "پيکان سبز رو به پايين"با عالئم  مترميلی 300با ارتفاع و عرض حداقل  ويژه خطوط عبور هایچراغ

با  مترميلی 450با ارتفاع و عرض حداقل  ويژه خطوط عبور هایچراغهای گيرد. همچنين فانوسقرار می مورداستفاده

 است. یريکارگبهقابل  "طرفهکي چپبهگردشپيکان "و  "دوطرفه چپبهگردشپيکان "عالئم 

متر طول داشته و يا قوس افقی يا عمودی در  700، بيش از شودمیراهنمايی کنترل  ای که بايد توسط چراغاگر محدوده -3

های مکرر قرار اصلهدر ف شدهکنترلهای ميانی بايد باالی هر خط باشد، در چنين شرايطی فانوس وجود داشته طول مسير

راهنمايی در کليه  باشد که امکان ديدن حداقل عالمت فوقانی هر چراغ یاگونهبهبايد  هافانوسگيرد. موقعيت قرارگيری 

 برای کاربران مقدور باشد. هازمان

مناسب ديد ممکن ، همراه با فاصله ويژه خطوط عبور يیراهنما هایچراغدر  مترميلی 450از  تربزرگهای فانوس اندازه -4

 قرار گيرد. مورداستفاده "قرمز"و  "زرد"، "ینييسرپاپيکان سبز "است برای عالئم 
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 راهنمایی در معابر شهری هایچراغنصب و نگهداری  فرآیند اجرایی -1-6

با عنوان فرآيند  8-1شکل راهنمايی در معابر شهری بايد مطابق با شرح وظايف مندرج در  عمليات نصب و نگهداری چراغ

انجام  فرآيند اجرايیالزم مطابق راهنمايی انجام شود. قبل از شروع عمليات اجرايی بايد اقدامات نصب و نگهداری چراغ اجرايی

 باشد: پذيرفته

فرآیند اجرایی: 8-1شکل 

 پيمانکار ناظر نظارت عاليه کارفرما فعاليت

ر بپيمايش و برداشت اوليه، تهيه فهرست معا

ی کار و اعالم به دارای اولويت، تهيه برنامه

 کارفرما.

  

 

  

ی پيشنهادی و بازنگری يا بررسی برنامه

 ريمدتصويب آن و اعالم آن به مشاور مادر / 

 .طرح

    

ی اجرايی شامل فهرست مقادير و تهيه برنامه

 اسناد مناقصه.

    

برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار و پيمايش 

 ی فهرست مقادير تفصيلی.لی و تهيهتفصي

    

 .کار دستورکنترل مقادير کار و صدور 

    

انجام عمليات توسط پيمانکار، نظارت مستمر 

کمی و کيفی توسط ناظر و نظارت مديريتی 

 توسط مشاور مادر/ مدير طرح.

    

 یده گزارش، شدهانجامرسيدگی فنی کارهای 

 .هدشدييتأهای وضعيتو ارسال صورت

    

کنترل مضاعف و رسيدگی فنی و قراردادی و 

 ها و ارسال به کارفرما.وضعيتصورت تأييد

    

های ارسالی با قرارداد و وضعيتکنترل صورت

 صدور سند پرداخت.

    

ی کار و خاتمه شدهانجامکارهای  حسابهيتسو

 پس از تکميل تعهدات قراردادی.

    

 

 دييتأ

 

 مناقصه و

 انتخاب پيمانکار

 ريزیبندی و برنامهاولويت

 

 تصويب

 

 اجرايی یهتهيه برنام

 پيمايش و

 تفصيلی برداشت

 کنترل کمی و کيفی انجام عمليات

گزارش رسيدگی و 

 یده

حساب/ تسويه

 خاتمه

 نظارت مديريتی

کنترل مقادير و 

 دستور کارصدور 

 خير

 خير
 تصويب

 

 بلی

 رخي

 بلی

 بلی
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 و رانندگی راهنمایی هایچراغبرقی  ساتیتأسراه اندازی  و تهیه، نصب مشخصات فنی -2 فصل

 راهنمایی برقی چراغ ساتیتأساندازی مراحل نصب و راه -2-1

اعم از  يیهای راهنمااغچرتأسيسات برقی اندازی موظف است کليه مراحل عمليات نصب و راه راهنمايیمجری طرح نصب چراغ

 نمايد.... را طبق اين دستورالعمل اجرا  و تکرارگرهاها و شگرها و شمارها، نصب کنترلر و نصب تجهيزات ازجمله فانوسکشیکابل

 اين مراحل شامل موارد زير است:

 مدارك تقاطعو  دريافت نقشه -1

 گذاریلوله ها و مسيرهایحوضچه ها ودکل بررسی وبازديد ميدانی از تقاطع  -2

 اندازیبرآورد تجهيزات و تکميل کليه مدارك الزم عمليات نصب و راه -3

 بندیتهيه اجناس و شروع عمليات مطابق زمانو پيگيری دريافت تأييديه  -4

 هاو دستورالعمل هااجرای عمليات نصب تجهيزات مطابق با استاندارد -5

 های اجرايیتهيه آرشيو تصاوير از فعاليت -6

 بهادار تجهيزات مورداستفاده در عمليات مطابق فهرستکنترل تعداد و مق -7

 رعايت مقررات ايمنی کارگاهی -8

 مربوطه و اخذ تأييديه هماهنگی با ناظر جهت بازديد از کليه عمليات اجرايی -9

ساعت  24شده در طول کليه وقايع در خصوص عمليات انجام ،در آغاز ساعت اداری صورت کتبیموظف است به مجری -10

 .بندی( را به کارفرما و مشاور اعالم نمايدساعت آينده )مطابق زمان 24های پيمانکار در وظايف گروه گذشته و شرح

 تعمير و نگهداری.گروه تحويل تجهيزات منصوبه به  -11

 .جلسهصورت تأييديه و دريافتتنظيم  -12

 .تيوضعصورت تنظيم و ارسال -13

 هاالزامات هوشمندسازی تقاطعمراحل و   -2-1-1

د، وضعيت و رفتار ترافيکی تقاطع در ساعات شلوغ، نيمه شلوغ و خلوت مورد ارزيابی و مطالعه قرار طی چند مرحله بازدي -1

نقليه در محورهای مختلف جهت انجام مطالعات قبل و  وسايطهای مکرری از حجم تردد گيرد. معموالً آماربرداریمی

 پذيرد.د، انجام میتر طراح تقاطع برای بهينه نمودن طرح هوشمنکمک به ديد بهتر و واضح

مرکزی و قائم،  n هایقوسساده، معکوس و يا  هایقوساگر بتوان با اصالح هندسی تقاطع، نظير طراحی جزاير و رفوژ،  -2

 چپبهگردش هایحرکترا بهبود بخشيد، اقدامات الزم انجام خواهد پذيرفت و يا طراحی انباره جهت  آمدوشدساختار 

 لحاظ خواهد شد.

از  شدهگرفتهآورده و يا با استفاده از اطالعات و آمارهای  به دستز ديدی که طراح طی بازديدهای مکرر با استفاده ا -3

به آن  دهندهسيسرو راهنمايی هایچراغو  هادکلوضعيت حجم خودروها در محورهای مختلف، اقدام به تعيين محل 

، دارای استحکام مناسبران پياده و نصب دقيق و . زاويه و ديد مناسب، عدم مزاحمت برای حرکت عابنمايد میمحورها 

 مدنظر قرار گيرد. هادکلکه بايستی در هنگام طراحی محل نصب  استاز نکات بارزی 

افزارهای موجود در اين زمينه و هم ديد و نظر که هم با استفاده از نرم شدهانتخابسپس با در نظر گرفتن نوع فازبندی  -4

مشخص  هادکلاز  هرکدامگذاری از کنترلر به و انشعابات آن و مسيرهای لوله هابلکاطراح، قابل حصول است. نوع 

مسائلی است که بايد هنگام انتخاب مسير  ازجمله، معابر عمومی و محل پست برق هاجوی. کافوهای مخابراتی، شودمی

 گذاری به آن توجه داشت.لوله
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ت و آمار دريافتی از طراح، اقدام به پردازش و آناليز وضعيت موجود بر اساس اطالعا ذکرشدهافزارهای موجود ترافيکی نرم -5

بندی نوع فاز توانندافزارها نيز میز اين نرمدهند. البته برخی ارا پيشنهاد می بندیزمانو عمومًا بهترين  کنندتقاطع می

امر با استفاده از تعيين نوع که اين  افتيدستی در تقاطع قبولقابلبهينه را مشخص کنند تا بتوان به سطح سرويس 

 بندیزمانافزارها بيشتر در تعيين البته از اين نرم يابد.به هر مسير تحقق می افتهياختصاصفازبندی، طول سيکل و زمان 

پيش  که با استو در طراحی هوشمند تقاطع، بيشتر نظر و ديد خود طراح صائب  شودمیزمان ثابت استفاده  هایسيستم

اندازی سيستم هوشمند، اقدام به بهينه دهد و سپس، پس از راهز وضعيت موجود دارد طراحی را انجام میی که ايتذهن

 کند.با استفاده از وضع موجود می هازماننمودن 

 تاسیسات برقی مراحل اجرا و راه اندازی  -2-1-2

ريافت دتواند هم نقشه که میروی نقشه تقاطع  هادکلو تعيين محل نصب  کشیکابلگذاری و پس از انتخاب مسير لوله -6

کروکی دقيقی باشد که توسط پرسنل مجرب وطه باشد و يا در صورت عدم وجود، مرب هایشهرداریاز مناطق و  شده

 ، جهت ارائه به بخششدهفيتعربر طبق استانداردهای  راهنمايی هایچراغشده است، اقدام به تهيه دياگرام اتصاالت  تهيه

تقاطع به همراه کليه انشعابات توضيح داده شده است. همچنين  کشیکابل بندی ودر آن نحوه مفصلکه نمايند اجرائی می

 وآمدرفتو عدم وجود مزاحمت برای  هافانوسمحل نصب کنترلر نيز در آن مشخص شده است. ديد مناسب به تمام 

 رد رعايت گردد.ران پياده به همراه نزديکی به پست برق از نکاتی است که بايد در اين موبعا

 زطراح ني موردنظراستراتژی  برآورده سازیتا خط توقف جهت  هاآن، ابعاد و فاصله هالقه شناسگرحتعيين تعداد و محل  -7

 گيرد.انجام می در اين مرحله

تقاطع  نندهککنترلافزارهای ردهای سيگنال خروجی، اقدام به نوشتن برنامه نرموضمن انتخاب نوع کنترلر و تعيين تعداد ب -8

افزار کنترلر بر طبق شرايط موجود و رفتار ترافيکی هر تقاطع و نيز با در نظر . تغيير پارامترهای موجود در نرمشودمی

عابر پياده )زمانی که در آن حرکت عابران پياده در زمان انتهای  clearanceداشتن تعداد فازها و نوع استراتژی و زمان 

 پذيرد.( نيز در اين مرحله انجام میشودمیين و تضم گرفتهانجامسبز چراغ عابر پياده 

 ارسال به کنترلر جهت اعالم خطا  هاآناز  هرکدامبودن  رمجازيغو  شدهمشخص( conflict) هاسيگنالتداخل جدول  -9

و چگونگی  هاآنگوناگون در ساعات مختلف و نحوه ارجاع برنامه کنترلر به  هایپالن. تعيين انواع فازبندی و شودمی

 GAP ،Headبرای  شدهفيتعرلکرد کليد دستی به همراه تعيين زمان مينيمم و ماکزيمم هر محور و تعيين زمان عم

way ،WASTE  نيز در اين مرحله معين  هاآنو يا در صورت هماهنگی بين چند تقاطع، ميزان زمان آفست بين

 گردد.می

 .شودمیاندازی تقاطع پس از طی مراحل فوق، اقدام به راه -10

و رانندگی منطقه و واحد اجرائی، کنترلر به محل حمل شده و وضعيت  راهنمايیبا مأموران  یبا هماهنگکه  صورتبدين -11

گيرد. اگر الزم باشد تنظيمات نهايی اندازی آن، مورد ارزيابی قرار میتقاطع با روش جديد حاصل از نصب کنترلر و راه

گيرد. اين بازنگری طی چند مرحله بازديد و در ساعات قرار می یموردبازنگرمجدداً  شدهدادهو پارامترهای  شودمیانجام 

. سپس نحوه عملکرد کليد دستی به پليس شودمیرسد که طی آن، برنامه کنترلر بهينه روز به انجام میمختلف شبانه

 .شودمیتقاطع، آموزش داده 

 .پذيردبعد جهت مقايسه با مطالعات قبل انجام میبا واحدهای اجرائی و آمار، مطالعات  یبا هماهنگنيز  تيدرنها -12

 مشاهده نمود. 1-2شکل توان در راهنمايی و رانندگی را می هایچراغبرقی  تأسيساتاندازی دياگرام مراحل اجرايی نصب و راه

غ مربوط به چرا هایکابل مشخصات فنی "ح"و در پيوست  اهنمايیدستورالعمل نظارت بر نصب و نگهداری چراغ ر "ز"در پيوست 

 آمده است. راهنمايی
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 برقی چراغ راهنمایی تأسیساتاندازی : مراحل اجرایی نصب و راه1-2شکل 

 زات جانبی چراغ راهنمايی آمده است.و کابينت کنترلر هوشمند و تجهي (کيسجعبه ) در ادامه مشخصات فنی انواع 

 راهنمایی ابینت کنترلر هوشمند چراغک -2-2

 هاآنی بندو فرم متعلقات يگرگرفتن جعبه کنترلر هوشمند و د جهت قرارکه است  یجعبه فلز يککنترلر هوشمند،  ينتکاب

. کنترلر هوشمند چراغ(4-2شکل ) رودی. بکار م.. و یعوامل جو تصادفات، يلاز قب نيخطرآفرظت در برابر انواع عوامل اجهت حف

 .راهنمايی را کنترل نمايد هایچراغو  يزیربرنامه يرز یهااز روش يبیترک يا هرکدام بر اساستواند یم يیراهنما

 ساعت روز/ روز هفته/ هفته سال یبر مبنا -1

 یتمام واکنش ورتصبهآشکارسازها  هایورودی یبر مبنا -2

 مجاور یهاکنندهکنترل یآشکارسازها هایورودی یبر مبنا -3

 هوشمند یاز رايانه کنترل مرکز یورود یبر مبنا -4

 و خاموش( یدست زن،، چشمک)خودکار يسپل یدست يدفرمان کل یبر مبنا -5

 هماهنگی با

 ناظر مربوطه

 بررسی فنی

تحويل گرفتن تقاطع و نقشه آن و 

 مربوطه ساخت عمرانینقشه چون

نقشه، دريافت  بر اساس ازيموردنارائه درخواست تجهيزات 

 ازيموردنو دريافت اجناس  هاهيدييتأ

 ها و مسير ارتباطیبررسی فنی دکل

 نصب عملياتآغاز 

 تحويل به بخش نگهداری

 اندازی، تهيه اتمام عمليات نصب، آغاز عمليات راه

 برقی و ارائه آن ساتيتأسساخت نقشه چون

 زارش روندارائه گ

 پيشرفت عمليات
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 به شرح زير است:)کابينت کنترلر هوشمند( مشخصات جعبه کنترل هوشمند 

 کابينت کنترلر هوشمند است. همان موردنظر جعبه -1

 به داخل جعبه نفوذ ننمايد. آب در اثر بارندگی و يا پاشيدن آب، کهطوریبهبندی باشد بايست کاماًل آبدرب جعبه می -2

باشد و شاسی  متریليم 2و درب جعبه   و ضخامت ورق متریليم 5/1جهت بدنه از ورق آهن  شدهاستفادهضخامت ورق  -3

 باشد. مترميلی 3يا  5/2کف از ورق 

 پيچ يا لواليی در خارج جعبه نباشد. گونههيچباشد که  یصورتبهبايست جعبه می -4

نمونه در نظر  جعبهفلزی آبکاری شده جهت نصب قطعات مطابق با شاسی و  صفحهدر داخل جعبه يک شاسی و يک  -5

 .سينی نصب قطعات کنترلر() گرفته شود

ه کاری شده بر روی آن رزو هایسوراخنصب قطعات در نظر گرفته شود و  جانبی جعبه بايد دو ستون جهت واريددر  -6

 .طبق نمونه()تعبيه گردد 

بی جان هایستونهای القايی طبق نمونه ارائه شود که بر روی آلومينيومی جهت اتصال حلقه صفحههمراه جعبه يک عدد  -7

 جعبه پيچ گردد.

 ی باشد.ای و به رنگ طوسرنگ داخل و خارج جعبه از نوع کوره -8

 .)با دو دست آستری و يک دست رويه(ای باشد ای و به رنگ نقرهرنگ داخل و خارج درب جعبه از نوع کوره -9

نباشد و  دسترسقابلتوسط افراد عادی  کهطوریبهباشد ها دو عدد قفل چهار پر مادر کليد شده داشته هر يک از جعبه -10

 و يا عقب نداشته باشد. حرکتی به جلو گونههيچدر جای خود محکم گرديده و 

 ای نباشد.شبکه گونههيچها نياز به فيلتر جعبه در سقف قرار گيرد و بر روی بدنه -11

 یبندآبهای سازی و الستيکخاص جعبه یهاکيتکنبندی باشد که در اين راستا الزم است از بايست کامالً آبجعبه می -12

 مورد نياز استفاده شود.

 الکتريکی به هم متصل باشند و مجموعاً به ترمينال ارت تابلو وصل گردند. زلحاظابايست کليه قطعات جعبه می -13

 تقويت شود که فاقد هرگونه ارتعاش و لرزش باشد. یصورتبهبايست آن می بدنهدرب جعبه و  -14

 بايست محلی جهت نگهداری پوشه و نقشه تعبيه گردد.بر روی درب جعبه از داخل می -15

 گردد. تعبيه ياب کنترلرکننده و عيببايست محلی جهت نگهداری دستگاه کنترلبر روی درب جعبه از داخل می -16

 در نظر گرفته شود. Unit Line termجانبی در سمت راست بايد محلی جهت نصب  بدنهبر روی  -17

از  موردنظر جعبه کهطوریبهای جهت کليد دستی پليس در نظر گرفته شود جعبه در سمت چپ محفظه بدنهبر روی  -18

 سرقت و دارای کليد مخصوص باشد. رقابليغتعبيه گردد و درب آن از بيرون باز گردد و درب آن  داخل

 جهت نصب پيچ بر روی جعبه و سينی بايد رزوه شده باشد. هاسوراخ کليه -19

 مورد نياز را عبور داد. هایکابلباز باشد تا بتوان از آن  شاسی کف در عين استحکام بايستی به نحوی -20

جهت افزايش  دارندهنگهدارای يک عدد المان جهت باز شدن در زوايای مختلف باشد و يک عدد ورق  تبايسمیدرب  -21

 استحکام به آن اضافه شود.

 .جمع نشودباشد که آب بر روی آن  یصورتبهسقف جعبه  -22

رالعمل نصب و راهدستو "ی"و در پيوست  های چراغ راهنمايیهای جانمايی تجهيزات بر روی انواع پايهنقشه "ط"در پيوست 

 آمده است. شمارشگراندازی دستگاه 

 بدنه کابینت -2-2-1

 :خصات بدنه کابينت به شرح زير استمش

 ای الکترواستاتيکی رنگ کورهباشد. همچنين استفاده از پوشش از جنس فوالد گالوانيزه بايست می بدنه کابينت -1

(Burning Color Powder-Electrostatic)  استالزامی  يکرونم 120تا  80ضخامت رنگ با. 
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به داخل جعبه رطوبت  ،شستشوی معابرو يا باران  در اثر بارش کهطوریبهبندی باشد بايست کاماًل آبدرب جعبه می -2

 نفوذ ننمايد.

و ضخامت ورق شاسی کف  مترميلی 2و درب حداقل چارچوب  و ضخامت ورق مترميلی 5/1 حداقل ضخامت ورق بدنه -3

 باشد. رمتميلی 3يا  5/2حداقل 

 .نداشته باشدپيچ يا لواليی در خارج جعبه  گونههيچبايست می ينتکاب -4

بايد دو ستون جهت نصب  ،جانبی جعبه یهفلزی آبکاری شده و در ديوار یهک صفحدر داخل جعبه يک شاسی و ي -5

 شده بر روی آن تعبيه گردد. یرزوه کار هایسوراخقطعات در نظر گرفته شود و 

 گردد.جانبی جعبه پيچ می هایستونهای القايی بر روی آلومينيومی جهت اتصال حلقه یهدد صفحيک ع ،همراه جعبه -6

 باشد. (Earthاتصال به زمين ) بايست دارای سيستمجعبه می -7

 تقويت شود که فاقد هرگونه ارتعاش و لرزش باشد. یصورتبهبايست آن می یهدرب جعبه و بدن -8

( تعبيه K.D.U) به کنترلر یدستگاه دسترسو  نقشه ،محلی جهت نگهداری پوشه بايستمیروی درب جعبه از داخل  -9

 د.گرد

 .ای جهت کليد دستی پليس در نظر گرفته شودمحفظه ،جعبه یهبر روی بدن -10

 جهت نصب پيچ بر روی جعبه و سينی بايد رزوه شده باشد. هاسوراخ یهکلي -11

 .باشد که آب بر روی آن نايستد یصورتبهسقف جعبه  -12

 زا داخلی کابینت کنترلراج -2-2-2

 :(2-2شکل ) اجزا شامل موارد زير است

 های متصل به آنجعبه کنترلر هوشمند و کابل -1

 (SITE ID) اليسرشمارهبورد  -2

 صفحه لوپ -3

 فالشر هوشمند -4

 ACولت  220از نوع  (MASTER) رله اصلی -5

 ACولت  220 از نوع (Change Over) واسط رله -6

 AC ولت 24 از نوع کمکیرله  -7

 ترمينال نول -8

 ترمينال ارت -9

 ترانس -10

 کليدهای مينياتوری -11

 بورد فيلتر -12

 (4و  3، 2، 1 هایگروه)سيگنال  LCB1ترمينال خروجی مربوط به  -13

 (8و  7، 6، 5 هایگروه)سيگنال  LCB2ترمينال خروجی مربوط به  -14

 (12و  11، 10، 9 یهاگروه)سيگنال  LCB3ترمينال خروجی مربوط به  -15

 (16و  15، 14، 13 هایگروه)سيگنال  LCB4ترمينال خروجی مربوط به  -16

 POترمينال خروجی مربوط به  -17

 Zترمينال  -18

 هاکابلمحل خروجی  -19
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 کنترلر هوشمند داخلی کابینت اجزا : 2-2شکل 

 راهنماییکنترلر هوشمند چراغ )کیس( جعبه -2-2-3

 صورتبهکند، و اطالعات ورودی که از تقاطع و يا از رايانه مرکزی دريافت می هاريزپردازندهاست که با استفاده از  یاکنندهکنترل

 (.3-2 شکل) نمايدراهنمايی يک تقاطع را کنترل می تمام واکنشی، چراغ
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 کنترلر هوشمند )کیس( جعبه: 3-2 شکل

 به شرح زير است: چراغ های راهنمايیکابينت کنترلر هوشمند فنی  هایويژگی

متر است که جهت قرارگرفتن کيس کنترلر سانتی 136×76×45ابينت کنترلر هوشمند معمولی، يک جعبه فلزی به ابعاد ک -1

ها و همچنين محافظت در برابر انواع عوامل خطرآفرين از قبيل تصادفات، عوامل قات و فرمبندی آنهوشمند و ديگر متعل

 گردد.جوی و ... نصب می

 بايست کاماًل آب بندی باشد بطويکه در اثر بارش و يا شيلنگ آبپاش آب به داخل جعبه نفوذ ننمايد.درب جعبه می -2

 5/2ميليمتر باشد و شاسی کف از ورق  2ورق استراکچر و درب جعبه  ميليمتر و ضخامت 5/1ضخامت ورق بدنه از ورق  -3

 ميليمتر باشد. 3يا 

 جعبه می بايست بصورتی باشد که هيچگونه پيچ يا لواليی در خارج جعبه نباشد. -4

ی و جعبة نمونه در نظر در داخل جعبه يک شاسی و يک صفحة فلزی آبکاری شده جهت نصب قطعات مطابق با شاس -5

 .)سينی نصب قطعات کنترلر( گرفته شود

ه کاری شده بر روی آن های رزودر ديوارة جانبی جعبه بايد دو ستون جهت نصب قطعات در نظر گرفته شود و سوراخ -6

 .)طبق نمونه( تعبيه گردد

ی های جانبهای القايی طبق نمونه ارائه شود که بر روی ستونهمراه جعبه يک عدد صفحة آلومينيومی جهت اتصال حلقه -7

 گردد.عبه پيچ میج

 .)با دو دست آستری و يک دست رويه(باشد ای و به رنگ طوسی سيرطبق نمونه میرنگ جعبه از نوع کوره -8

 )شرکت کنترل ترافيک تهران( و آرم شرکت حک گردد. بر روی درب جعبه و ديوارة پشت جعبه نام -9

که توسط افراد عادی قابل دسترس نباشد و در  گرددها دو عدد قفل چهار پر داشته که طوری تعبيه میهر يک از جعبه -10

 جای خود محکم گرديده و هيچگونه حرکتی به جلو و يا عقب نداشته باشد.

 باشد.ای نمیها نياز به هيچگونه شبکهفيلتر جعبه در سقف قرار گيرد و بر روی بدنه -11
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های آبسازی و الستيکی خاص جعبههابايست کاماًل آب بندی باشد که در اين راستا الزم است از تکنيکجعبه می -12

 بندی مورد نياز استفاده شود.

 باشد.  Earthبايست دارای سيستم جعبه می -13

 بايست بصورتی تقويت شود که فاقد هرگونه ارتعاش و لرزش باشد.درب جعبه و بدنة آن می -14

 .نمونه( )طبق نگهداری پوشه و نقشه تعبيه گردد بايست محلی جهتبر روی درب جعبه از داخل می -15

 .)طبق نمونه(تعبيه گردد  .K.D.Uبايست محلی جهت نگهداری بر روی درب جعبه از داخل می -16

ز ا موردنظرکه جعبة  طوریه ای جهت کليد دستی پليس در نظر گرفته شود ببر روی بدنة جعبه در سمت چپ محفظه -17

 باشد.دارای کليد زيمنسی مخصوص می داخل تعبيه گردد و درب آن از بيرون باز گردد و درب آن غير قابل سرقت و

 ها جهت نصب پيچ بر روی جعبه و سينی بايد رزوه شده باشد.کلية سوراخ -18

 های مورد نياز را عبور داد.شاسی کف در عين استحکام می بايد طبق نمونة ارائه شده باز باشد تا بتوان از آن کابل -19

)ورق نگهدارنده( جهت   Stifferيای مختلف باشد و يک عدد بايست دارای يک عدد المان جهت باز شدن در زوادرب می -20

 افزايش استحکام به آن اضافه شود.

 سقف جعبه بصورتی باشد که آب بر روی آن نايستد. -21

 ها جهت جلوگيری از آسيب در حمل و نقل پالستيک پيچی شوند.جعبه -22

و در صورت تأييد ناظر شرکت مفاد قرارداد اجرا بايد يک نمونه ارائه دهد سازندة جعبه قبل از تحويل موارد قرارداد می -23

 گردد و در هر صورت نمونة ارائه شده بايد نظر شرکت کنترل ترافيک تهران را تأمين نمايد.

: اين بورد پردازشگر سيستم کنترلر هوشمند و مرکز تحليل کليه اطالعات Site ID ينکابل فلت اتصال بو  CPUبورد  -24

 بر روی اين بورد قرار دارد. استپين پرسوناليتی  37ول آی سی که کانکتور باشد. ماژو صدور فرامين می

 باشد. می کنترلر هوشمند يستمس: اين بورد مربوط به تغذيه برق مربوط ينپ 15کابل  و POWERبورد  -25

لر کنتر(: اين بورد مربوط به دريافت اطالعات ورودی به بورد لوپ ين)اتصال ب ينپ 50کابل رابط و  DETECTORبورد  -26

 باشد.می

پين مربوط  37: اين بورد رابط بين قسمت ولتاژ پايين و ولتاژ باالی کنترلر بوده کابل مربوط ينپ 37کابل و  PIFبورد  -27

 باشد.به ولتاژ پايين می

به مربوط  ينپ 3کنترلر بوده کابل  یباال و ولتاژ يينقسمت ولتاژ پا ينبورد رابط ب اين :مربوط ينپ 3کابل و  PIFبورد  -28

 .باشدیم باالولتاژ 

 .باشدیم های کنترلرمربوط به خروجیبورد رابط  اين ط:کابل رابط مربوو  LCB1بورد  -29

 .باشدیم های کنترلرمربوط به خروجیبورد رابط  اين ط:و کابل رابط مربو LCB2بورد  -30

 .باشدیم های کنترلرمربوط به خروجیبورد رابط  اين ط:کابل رابط مربوو  LCB3بورد  -31

 .باشدیکنترلر م یهایبورد رابط مربوط به خروج ط: اينکابل رابط مربوو  LCB4بورد  -32

 ولت به مادربورد کنترلر هوشمند 220 کابل ورودی برق -33

 ارائه شده است. "ج"توضيحات تکميلی در پيوست 

 معمولیدستورالعمل نصب کابینت کنترلر هوشمند  -2-2-4

جعبه کنترلر هوشمند  قرار گرفتناست که جهت  مترميلی 1360×760×450د کابينت کنترلر هوشمند، يک جعبه فلزی به ابعا

و همچنين محافظت در برابر انواع عوامل خطرآفرين از قبيل تصادفات، عوامل جوی و ... نصب می هاآنبندی و ديگر متعلقات و فرم

 .گردد
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 معمولی رلر هوشمندکابینت کنت: 4-2شکل 

 :معمولیکابينت کنترلر هوشمند  مراحل نصب

شامل مراحل درخواست و دريافت کابينت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در که  کاریپادريافت کابينت و حمل تا  -1

 .است تقاطع

پس از نصب تجهيزات  ،نمودهترين محل مناسب به فونداسيون کابينت در تقاطع پارك خودرو حامل کابينت در نزديک -2

توجه: تعداد نيروی ) کابينت با دقت از خودرو پايين آورده شود مربوطه، ايمنیمطابق دستورالعمل  هشداردهندهايمنی 

 .(استمورد نياز جهت جابجايی کابينت حداقل سه نفر 

 نداشتن انحراف و خميدگی و سالمت شيارها بررسی گردد. ازلحاظهای فونداسيون پيچ -3

بور قسمت تحتانی کابينت ع هایسوراخاز  یراحتبهنداسيون وکه چهار پيچ ف گيردقرار بر روی فونداسيون طوری کابينت  -4

 نمايد.

 گردد.کابينت به فونداسيون بسته می 24فونداسيون توسط واشر و مهره نمره  یبر روپس از قرار دادن کابينت  -5

 بسته شود. ها کامالًمهره تيدرنهاگردد و تراز  کابينت بررسی و کامالً  ،قبل از محکم کردن مهره -6

 گردد.عدم ثبات بررسی می ازلحاظظاهری و بدنه کابينت  ازلحاظتجهيزات داخل کابينت  -7

 شود.قرار داده می دارندهنگهجعبه کنترلر داخل کابينت بر روی سينی  -8

 های فلت مربوط به جعبه در محل مناسب نصب گردد.کابل -9

 ی برق متصل گردد.برق اصلی کابينت به ورود -10

 جعبه کنترلر روشن و صحت عملکرد جعبه کنترلر بررسی گردد. -11

 (معمولیآوری کابینت کنترلر هوشمند )دستورالعمل جمع -2-2-5

 .باز شود( PSسربندی )شويد  بايست از قطع بودن برق سيستم مطمئنمی ،ابتدا جهت ايمنی نفرات -1
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ليبل خورده و  هاکابلبايست تمامی می ،رار بر تعويض کنترلر باشداگر ق .های داخل کنترلر با دقت باز شودتمام سربندی -2

ها باز شود و بايد تمامی سربندی ،آوری کامل تجهيزات باشدجمع هدفاما اگر ؛ آماده سربندی در کنترلر جديد باشد

 شوند. پس کشبه داخل حوضچه کنترلر  هاکابل

از داخل کابينت جمع )در صورت وجود( UPS سيم،يزات بیتجه ،های شبکه )مودم(بستر دادهمبدل جعبه هوشمند،  -3

 آوری شود.

 های فونداسيون باز شوند.های روی پيچآوری کابينت مهرهسازی جهت جمعپس از آماده -4

 .شودل میمنتق ،استنياز به نصب کابينت  کابينت کنترلر با دقت به وانت منتقل و به محل انبار و يا محلی که مجدداً -5

 (S BY S)ل نصب کافوی کنترلر هوشمند دستورالعم -2-2-6

 :استگردد و پيمانکار موظف به طی مراحل زير بدنه کافو کنترلر هوشمند توسط کارفرما به پيمانکار تحويل می

 های الزمصدور حواله در خواست کاال و دريافت تاييديه -1

 دريافت کابينت از انبار کار فرما و انتقال آن به محل توليد -2

 ه مدارات داخلی کافو )کليه پريزها، فن، روشنايی و مدارات مرتبط(  را اندازی کلي -3

 مونتـاژ تجهيزات کنترلر هوشمند داخل کابينت  -4

 انتقال کافو کنترلر هوشمند مونتاژشده به انبار کارفرما -5

ها پواز قسمت چپ کافو جهت قرار گرفتن کيس کنترلر هوشمند و سينی اصلی و کليد پليس ديجيتال و مودم و بورد ل -6

 و مدارات کنترلی فن استفاده شده است. UPSها و ... استفاده شده است و از قسمت راست آن جهت قرارگرفتن  EDو 

 ساير اجزاء داخل کابينت کنترلر:

 بورد سايت آی دی -1

 و کابينت معمولی  S BY Sمطابق نمونه برای کافو  کنترلر هوشمند سينی کيس -2

 و کابينت معمولی  S BY Sکافو مطابق نمونه برای  ترمينال تقسيم. -3

4- .master Relay مطابق نمونه برای کافو .S BY S   وکابينت معمولی 

 و کابينت معمولی  S BY Sکنتاکتورهای خروجی مطابق نمونه برای کافو  -5

6- Flasher  و کنتاکتور مربوط مطابق نمونه برای کافوS BY S  و کابينت معمولی 

 و کابينت معمولی  S BY Sولت مطابق نمونه برای کافو  32و  24،  10،  8های خروجی باترانس  -7

 که به ترتيب راست به چپ عبارتند از:  و کابينت معمولی  S by sمطابق نمونه برای کافو فيوزهای مينياتوری  -8

 های راهنمايی فيوزهای روشن و خاموش کلفيوز دوسر چراغ فيوز فالشر فيوز پريز بارانی فيوز کيس .1

 و کابينت معمولی  S BY Sهای سواره و عابر، مطابق نمونه برای کافو ی جهت اتصال کابلترمينال خروج .2

مطابق  (هاباتنپوشها )کليد فشاریشناسگر و هایجهت اتصال به حلقه ها EDشناسگر و هایهای حلقهبورد ترمينال .3

 و کابينت معمولی BY S  Sنمونه برای کافو 

  و کابينت معمولی  S BY Sنمودن کل کابينت مطابق نمونه برای کافو  وخاموش و روشن  فيوز هولدر جهت .4

 و کابينت معمولی  S BY Sفيلتر برق شهر ورودی مطابق نمونه برای کافو  .5

 کابينت معمولیپريز بارانی جهت کاربردهای خارجی مطابق نمونه برای  .6

 و کابينت معمولی  S BY Sکارت سايت ای دی مطابق نمونه برای کافو  .7

 و کابينت معمولی  S BY Sليد پليس ديجيتال مطابق نمونه برای کافو ک .8

 و کابينت معمولی  S BY Sترمينال ارت و ترمينال نول مشترك مطابق نمونه برای کافو  .9
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 کافوی کنترلر هوشمند اجزای اصلی -2-2-7

 باشند:نشان داده شده است. اين اجزا شامل موارد به شرح ذيل می 5-2شکل در  کافوی کنترلر هوشمند اجزای اصلی

 (5-2شکل در  1)شماره  نبع تغذيه و بورد اصلی کليد پليس ديجيتالم -1

 (5-2شکل در  2)شماره  سينی نصب جعبه پاور کليد ديجيتال -2

 (5-2شکل در  3)شماره  سينی کنترلر هوشمند -3

 (5-2شکل در  4مهتابی )شماره  -4

 (5-2شکل در  5کننده )شماره فن خنک -5

 (5-2شکل در  6جعبه برق کابينت )شماره  -6

 زنچشمکهای خودکار، دستی، خاموش و کليد پليس ديجيتال تغيير وضعيت کنترلر هوشمند بين حالت شينماصفحه -7

 (5-2شکل در  7)شماره 

 (5-2شکل در  8)شماره  کشوهای متحرك -8

گيرد قرار می مورداستفاده ها هنگام باز و بسته شدن درب کابينتخاموش کردن مهتابی روشن و منظوربه :چيسوئ کرويم -9

 (5-2شکل در  9)شماره 

 (5-2شکل در  10)شماره  ميز تاشو -10

 (5-2شکل در  11)شماره  هاو مهتابی رنگیآبکليد مينياتوری برای قطع و وصل فن و پريزهای  -11

 (5-2شکل در  12)شماره  ترموسوئيچ برای تعيين دمای روشن و خاموش شدن فن -12

 (5-2شکل در  13)شماره  رله برای قطع و وصل کردن فن -13

ل تا در صورت بروز مشک باشندبرق مستقل از کليد مينياتوری بايست دارای اين پريزها می :قرمز ACولت  220 پريزهای -14

 (5-2شکل در  14)شماره  دنباش استفادهقابل ،در قسمت برق کابينت

 (5-2شکل در  15)شماره  شوندبا کليد مينياتوری قطع و وصل میاين پريزها  :آبی ACولت  220 پريزهای -15

 (5-2شکل در  16)شماره  فيوزهای محافظ -16
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 : کافو کنترلر هوشمند5-2شکل 

 مراحل نصب -2-2-7-1

شامل مراحل درخواست و دريافت کابينت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در  ،کاریپاکابينت و حمل تا  دريافت -1

 يا محل پروژهتقاطع 

بايست از جرثقيل می مند برای بارگيری، حمل و تخليه در محل تقاطع حتماًتوجه: با توجه وزن و ابعاد کافوی کنترلر هوش

خوابيده و افقی مجاز  صورتبهعمودی قرار گيرد و حمل  صورتبهبايست می کابينت بر روی جرثقيل حتماً همچنين .استفاده گردد

 .ستين

پس از  نموده،پارك  يا محل پروژه قاطعترين محل مناسب به فونداسيون کابينت در تجرثقيل حامل کابينت در نزديک -2

کابينت توسط تسمه برزنتی مناسب به قالب جرثقيل  نصب تجهيزات ايمنی هشداردهنده مطابق دستورالعمل ايمنی،

 .متصل گردد

 نداشتن انحراف و خميدگی و سالمت شيارها بررسی گردد. ازلحاظهای فونداسيون پيچ -3

 شود.ايين کابينت باز میکابينت توسط جرثقيل بلند شده و فريم پ -4

ثابت  ازلحاظشود و وضعيت فريم پايينی محکم می و های فونداسيون توسط واشر و مهره نصبفريم پايينی بر روی پيچ -5

 گردد.بودن و تراز بودن بررسی می

داسيون نکه بر روی فو کابينت توسط جرثقيل بلند شده و با هدايت نفرات بر روی فونداسيون و فريم پايينی کابينت -6

 د.نقسمت تحتانی کابينت و فريم پايينی کابينت در يک راستا قرار گير هایسوراخکه گيرد قرار مینحوی هب شدهنصب

کابينت به فريم پايينی و فونداسيون متصل  24واشر و مهره نمره  ،فريم پايينی کابينت روی پس از قرار دادن کابينت بر -7

 گردد.می

 بسته شود. ها کامالًمهره تيدرنها تراز گردد و کابينت بررسی و کامالً  ها،رهقبل از محکم کردن کامل مه -8

 گردد.بررسی می عدم ثبات ازلحاظظاهری و بدنه کابينت  ازلحاظدر پايان سالمت تجهيزات داخل کابينت  -9

 اندازی گردد.سيستم فن و پريزها و روشنايی کابينت راه -10
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 شود.قرار داده می دارندهگهنجعبه کنترلر داخل کابينت بر روی سينی  -11

 های فلت مربوط به جعبه در محل مناسب نصب گردد.کابل -12

 برق اصلی کابينت به ورودی برق متصل گردد. -13

 جعبه کنترلر روشن و صحت عملکرد جعبه کنترلر بررسی گردد. -14

 (S BY Sآوری کافوی کنترلر هوشمند )جمع دستورالعمل -2-2-8

 .دگرداطمينان حاصل ن برق سيستم بايست از قطع بودجهت ايمنی نفرات می -1

ليبل خورده و  هاکابلبايست تمامی اگر قرار بر تعويض کنترلر باشد می .های داخل کنترلر با دقت باز شودتمام سربندی -2

ها باز شود و بايد تمامی سربندی ،آوری کامل تجهيزات باشدجمعهدف اما اگر ؛ آماده سربندی در کنترلر جديد باشد

 شوند. پس کشداخل حوضچه کنترلر  به هاکابل

 آوری شود.)در صورت وجود( از داخل کابينت جمع UPS سيم،، تجهيزات بیمودمجعبه هوشمند، مبدل  -3

 های بين بدنه کابينت و فريم پايينی کابينت باز شوند.مهره ،آوری کابينتسازی جهت جمعپس از آماده -4

 ،ستانياز به نصب کابينت  ده و به محل انبار و يا محلی که مجدداًکابينت توسط جرثقيل و با هدايت نفرات جابجا ش -5

 شود.منتقل می

 (S BY Sکافوی کنترلر هوشمند )سربندی  دستورالعمل -2-2-9

های خروجی و اتصاالت مربوطه های زرد و قرمز پشت ترمينالها با تعويض سيمتنظيم اصلی و فرعی بودن سيگنال گروه -1

 در سمت فالشر

 .هاآنها به تعداد مورد نياز در تقاطع و بستن گلند بر روی لند مربوطه و شکستن پولکباز کردن صفحه گ -2

 .هاکابلذاری گاز داخل گلندها و ليبل هاکابلکشی و عبور دادن انجام مراحل کابل -3

 ها آسيبی وارد نگردد.به پوسته سيم کهینحوبه هاکابلبرداشتن پوسته  -4

چين جهت برداشتن )توجه: استفاده از سيم کششی به پوسته سيم وارد نگردد. گونههيچ هکینحوبهها برداشتن پوسته سيم -5

 استفاده کرد(. " لخت کنسيم "از  يدها ممنوع بوده و باپوسته سيم

از  مترميلی 10لخت و  مترميلی 20سر سيم  کهطوریبهمتری باشد ميلی 30بايد دارای وارنيش  هاميسر ستمامی  -6

 خت را بپوشاند.وارنيش سيم ل

 وارنيش دچار سوختگی نشود و محکم به سيم بچسبد. کهطوریبهها بايد با سشوار صنعتی گرم شوند تمامی وارنيش -7

های خروجی و لوپ و ها مطابق نقشه تقاطع بر روی ترمينالو سربندی سيم هاکابلبه  یفرم دهانجام مراحل  -8

ED(External Detector) .ها 

با بست کمربندی صاف و ممتد  ،هاهای مربوط به هر ستون از ترمينالسيم کهطوریبه مرتب صورتهبها سيم یفرم ده -9

 قرار گيرند.

های اول و دوم( و دو ستون دوم مربوط به سيگنال  LCBسواره ) هایگروهها مربوط به سيگنال دو ستون اول از ترمينال -10

 باشند.های سوم و چهارم( می LCB) عابر هایگروه

 باشند.ها متصل می LCBاز يکی  داخل کابينت به یهایبند ميسها از طريق ستون از ترمينال هر -11

 اند.مشخص شده Pحرف عابر با  هایگروهو سيگنال  Vسواره با حرف  هایگروهدر نقشه سيگنال  -12

ار ترمينال( از )چه يیچهارتاستون  چهار درمجموع. استهر چهار ترمينال از هر ستون مربوط به يک سيگنال گروه  -13

 ها در کابينت هوشمند وجود دارد.سيگنال گروه

 نخورد. به همها بندی سيمهای کنترلر بايد به ترتيب از سيگنال گروه يک تا آخر انجام شود. تا فرمسربندی ترمينال -14

نجام شود. ها اينالهای خروجی بايد با استفاده از هر دو نقشه سيگنالينگ و نقشه سربندی ترمهای ترمينالسربندی سيم -15

 .استشود که هر کابل خروجی مربوط به کدام سيگنال گروه با اين کار مشخص می
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توجه: در انجام اين ) های روی سينی باشد.ها پايين گلندنبايد داخل کابينت ديده شود و همه روکش هاکابلروکش  -16

ها بايد استفاده گردد تا به بدنه ترمينالها مینالگوشتی مناسب جهت باز و بسته نمودن پيچ ترميبايد از پيچمرحله می

 (آسيبی وارد نگردد.

 حصول اطمينان از صحيح بودن اتصال فاز و نول ورودی در محل خود. )جای فاز و نول عوض نشود.( -17

زير آن  پيچ و نهايتاً  کنترلر متصل گردددو خار پشت سينی با  کهینحوبهکامل روی سينی قرار داده  طوربهکنترلر را  -18

 بسته شود.

، ترتيب درست يد نماياطمينان حاصل  موردنظردر محل  هاآنو درست قرار گرفتن  ساب ركهای از محکم بودن کارت -19

 .است 6-2شکل  صورتبهاز راست به چپ  هاکارت

 

 جعبه کنترلر هوشمند: 6-2شکل 

 .باشد محکم و بسته بايد اندازیراه هنگام در هاکارت کليه پايين و باال هایپيچ -20

 مناسب جای در بايد  LCBبورد به مربوط پين 15 کانکتورهای. نماييد وصل خود جای در را کارت هر موردنظر هایکابل -21

 .دهدیم نشان را هاآن نصب ترتيب 7-2شکل . شوند نصب

 

 هاکابلترتیب نصب : 7-2شکل 

( و کانکتور XH5) دو کانکتور بايد متصل شود کانکتور سه پين با توجه به جهت درست آن در پايين بورد PIFدر کارت  -22

 ردد.( در جای خود متصل گXH4پين ) 37

 شود.متصل می هالقه شناسگرحيک کانکتور بيشتر ندارد که به سينی  DETECTOR کارت بعدی يعنی -23
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به آن متصل  موردنظر( که در پايين کارت قرار دارد و کابل XS4پين ) 9که يک کانکتور  استمنبع تغذيه کارت بعدی  -24

 .شودمی

 شود.متصل می 8-2شکل مطابق  Site IDو  personality که در آن است (CPUبه ريزپردازنده ) بورد آخر مربوط -25

 

 ite IDSورد ب: 8-2شکل 

به آن  موردنظرکه بايد کابل  است( XC1ها )ولت المپ 220يک کانکتور شش پين مربوط به تغذيه  بورددر سمت چپ  -26

 شود. متصل

 .ديدرآوراندازی نهايی دستگاه پنج فيوزی که پايين سينی قرار دارد را به وضعيت روشن برای راه -27

بريده  1های معادل عدد مطابق کد تقاطع )پس از تبديل کد تقاطع به باينری مقاومت ID SITEهای برش مقاومت -28

 شود(

 انجام تنظيمات کليد پليس ديجيتال مطابق دستورالعمل سازنده -29

 و قرار دادن آن بر روی زمان.( ICريزپردازنده ) اندازی تقاطع بدوناهر -30

 اندازی مجدد کابينت.تقاطع در محل مربوطه و راهريزپردازنده  خاموش کردن کابينت و قرار دادن -31

 بررسی عملکرد تقاطع مطابق نقشه فازبندی و رفع عيوب احتمالی -32

 دیجیتال -کلید پلیس -2-2-10

(، خودکار MANUAL(، دستی )FLASHERزن )هوشمند ترافيکی، بين وضعيت چشمک کنندههای کنترلاين دستگاه

(AUTOMATIC( خاموش ،)OFFرا توسط افراد مجاز فراهم می ) کند. منظور از افراد مجاز، افرادی است که کليد الکترونيکی

(Tag .حاوی کد رمز صحيح دستگاه را در اختيار دارند ) 

 دیجیتال -پلیس های دستگاه کلیدقابلیت -2-2-10-1

 VAC-85 ،50/60Hz 264قابليت کار با ولتاژ ورودی  -1

 کننده هوشمند، تنها برای افراد مجازقابليت منحصر ساختن امکان اعمال تغييرات در حالت کار کنترل -2

بوسيله کليدهای  (Power Fall)کننده هوشمند در صورت قطعی برق قابليت تنظيم وضعيت کار دستگاه کنترل -3

 مينياتوری

 زنهای دستی و چشمککننده هوشمند در حالتت تنظيم مدت زمان قرار گرفتن دستگاه کنترلقابلي -4

 بندی و وضعيت کاری در حافظه درونی دستگاهقابليت ذخيره آخرين تنظيمات زمان -5

 و آالرم صوتی (LCD) دارای نمايشگر -6
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وی پنل دستگاه رانی قرمز رنگ رنو دستگاه قطع شود )يعنی ديود 220VAC تغذيه ولتاژ علتی هر به کهدر صورتی -7

ا بتوان به ت شوديا کليد ديجيتال قادر به ادامه کار نباشد، اين قابليت برای دستگاه درنظر گرفته  کنترلر خاموش شود(

.(1-2جدول )کننده هوشمند را تعيين کرد کمک کليدهای مينياتوری پايين پنل کنترلر حالت کاری کنترل
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 های کاری دستگاه کنترل کنندهحالت: 1-2جدول 
SW1 SW2 
OFF OFF FLASHER 
ON OFF AUTOMATIC 
OFF ON OFF 
ON ON ON 

 دیجیتال -پلیس کلیداجزای دستگاه  -2-2-10-2

 (Keypad) صفحه کليد ،Flat)رابط ) کابل(، Mainکنترلر )ند از است که عبارت قسمتهر دستگاه کليد ديجيتال شامل چهار 

 (.9-2 شکلهای آتی ذکر خواهد شد )ها در بخشهای آنشرح هريک از اجزای مذکور و ويژگی (Tag) يکیالکترون يدو کل

 
 

 

 

 (Tag) يکیالکترون يدکل (Keypad) يدصفحه کل Flat رابط کابل (Mainکنترلر )

 دیجیتال -پلیس: اجزای دستگاه کلید 9-2 شکل

 مشخصات دستگاه منبع تغذیه -2-2-10-3

 

 اء کنترلر: اجز10-2شکل 

 ترمينال يا محل اتصال کابل ارتباط -1

 شود.رای نمايش اطالعات به کاربر استفاده مینمايشگرکه ب -2

 قرمز، که روشن بودن آن نشانگر وجود ولتاژ تغذيه درست در مدار است.ديودنورانی  -3
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 شود.ها استفاده میبندی(، که برای اعمال تغييرات در زمانUPدکمه باال ) -4

 شود. فاده میها استبندی، که برای ورود به منوی ايجاد تغييرات در زمانتنظيماتدکمه  -5

 شود. ها استفاده میبندی(، که برای اعمال تغييرات در زمانDOWNدکمه پايين ) -6

 شود.، کانکتور نری دو پين که جهت اتصال به برق شهر استفاده میP2محل اتصال کانکتور  -7

 شوند.یاستفاده م AC Powerهای مينياتوری، که برای تعيين حالت کاری دستگاه در حالت عدم وجود سوييچ -8

های سوييچ قديمی استفاده که جهت اتصال به سيم Right Angle: کانکتور نری شش پين P1محل اتصال کانکتور  -9

 (.10-2شکل شود )می

 مشخصات صفحه کلید -2-2-10-4

 

 : اجزاء صفحه کلید11-2شکل 

 شود.، که در صورت فعال بودن صفحه کليد، برای قرار دادن کنترلر در حالت خاموش، فشرده می(Off)دکمه خاموش  -1

 نشانگر نوری وضعيت خاموش، که در صورت فعال بودن وضعيت خاموش روشن خواهد بود.  -2

ر حالت خودکار، فشرده ( که در صورت فعال بودن صفحه کليد، برای قرار دادن کنترلر دAutomaticدکمه خودکار ) -3

 شود.می

 نشانگر نوری وضعيت خودکار، که در صورت فعال بودن وضعيت خودکار روشن خواهد بود. -4

 شود. ، که برای قرار دادن کنترلر در حالت دستی، فشرده می(Manual)دکمه دستی  -5

 اين نشانگر، باعث روشن نشانگر نوری وضعيت دستی، که در صورت فشردن دکمه دستی روشن خواهد ماند. روشن بودن -6

 شود.بودن نشانگر فعال نيز می

زن فشرده ، که در صورت فعال بودن صفحه کليد، برای قرار دادن کنترلر در حالت چشمک(Flasher)زن دکمه چشمک -7

 شود.می

 زن روشن خواهد بود.زن، که در صورت فعال بودن وضعيت چشمکنشانگر نوری فعال بودن وضعيت چشمک -8

 ه توسط شرکت ارائهککليدالکترونيکی مجاز، يعنی کليدالکترونيکی که وری فعال بودن صفحه کليد، که درصورتینشانگر ن -9

به مدت پنج ثانيه روشن خواهد بود که به معنی آماده بودن صفحه کليد ديودنورانی  شده به صفحه کليد نزديک شود اين

 (.11-2شکل ها است )ر در صورت فشرده شدن يکی از دکمهبرای تغيير وضعيت کاری دستگاه از يک حالت به حالت ديگ
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 های شبکهمبدل بستر داده مشخصات -2-2-11

 شود.استفاده می های شبکهدستگاهی به نام مبدل بستر دادهاز  RS232های شبکه )پروتکل ديتا( به برای تبديل بستر داده

 .های رابط مربوط به آن نشان داده شده استکابل 13-2شکل  در مبدل و يک نمونه از اين 12-2شکل در 

 رابط اترنت -1

 1تعداد پورت:  .1

 مگابيت در ثانيه 10/100سرعت:  .2

 RJ45پين  8اتصال:   .3
 رابط سریال -2

 1تعداد پورت:  .1

  NPort :232-RS moxa  5110ال استاندارد: سري .2

 نر  DB9 اتصال: .3

 مشخصات فیزیکی -3

 جنس: فلزی .1

 گرم  340وزن:  .2

 مترميلی 52×  80×  22ابعاد بدون گوش:  .3

 مترميلی 2/75×  80×  22با گوش:  .4

 يطیمح يستز یها يتمحدود -4

 گراد درجه سانتی 55تا  0دمای عملياتی مدل های استاندارد:  .1

  گراددرجه سانتی 75تا  -40: رفت یدما .2

 گرادیدرجه سانت 75 تا -20 :ی برگشتدما .3

  ٪95تا  5:  يطمح یرطوبت نسب  .4

 متر 2000ارتفاع: تا  .5

 برق مورد نياز -5

  12تا  VDC48ولتاژ ورودی:  .1

 V 24 @آمپر ميلی V 12 ،72 @آمپر ميلی 128/ 7مصرف برق:  .2

 هااستاندارد و گواهينامه  .3

 ايمنی  -6

1. 1-09501, EN 6-UL 60950  
2. EMC  :CE ،FCC 

3. EMI :EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A 
4. EMS : 55024EN   

 گارانتی -7
 سال 5مدت گارانتی:  .1
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 های شبکهمبدل بستر داده یک نمونه: 12-2شکل 

  
 

 نيپ 25کانکتور  DB9کانکتور 

 : مشخصات کابل رابط13-2شکل 
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 مشخصات بورد واسط سنسور بی سیم -2-2-12

 نمايد.ولت مصرف می 12آمپر در ميلی 500آمپر و همچنين مقدار ميلی 350مقدار  5حداکثر جريان مصرفی دستگاه در ولتاژ 

 نشان داده شده است. 14-2 دياگرام بورد واسط در شکل

 

 : دیاگرم بورد واسط لوپ14-2ل شک

و براساس آن تطبيق اندوکتانسی الزم را از  استسيم پين به منظور تبادل ديتا با بورد لوپ بی 25اين بورد شامل يک کانکتور 

 سازگار بوده است. PSC3پين به بورد دتکتور کنترلر  50طريق کانکتور 

ای ههايی را راه اندازی کند که متشکل از لوپفحه لوپ مربوط به بورد واسط اين قابليت را به پيمانکاران ميدهد که تقاطعص

 سيم باشد.سيمی و بی

 مگاهرتز است. 8توان متصل کرد و فرکانس کاری آن سيم میلوپ بی 16شايان ذکر است به هر بورد حداکثر تعداد 

پورت  که اين ارتباط از طريق تبادل ديتا با مرکز کنترل است ایبر مبدل بستر داده شبکه نيازی بهديگر ويژگی بارز آن بی

LAN بايست ارتباط بين بورد پرسسور و پورت روی بورد امکان پذير است. بديهی است که مانند گذشته میCOM  از طريق

 .برقرار شده باشد SCATSنام ارتباط ه کابلی ب

توان و می نيستسيم باشد نيازی به صفحه لوپ جديد های يک تقاطع بیکه تمام لوپکر است درصورتیر پايان الزم به ذد

 مستقيما بورد واسط را به بورد دتکتور متصل کرد.

 :استهای زير کانکتور به ترتيب به نام 5سيم شامل بورد واسط سنسور بی
1- LAN 

2- DB9(XS3) 

3- PIN(XS4) 25 

4- PIN(XV4) 50 

5- (XS1) 32*2 

 کانکتورها به شرح زير است: وظايف

1- LAN: شوداز اين کانکتور برای ارسال و دريافت اطالعات بين کنترلر و مرکز کنترل استفاده می. 

2- DB9: شود از طريق کابلی بنام ارتباط برای تبادل ديتا با بورد پروسسور استفاده میSCATS  ديتا به بورد فوق وارد

( متصل شده و از طرف ديگر به بورد واسط XM4ه بورد پروسسور )کانکتور شود بدين صورت که کابل از يک سر بمی

 شود.( وصل می13-2شکل - DB9)کانکتور
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ها با پروتکل خاصی وارد ت لوپنشان داده شده است وضعي 13-2شکل از طريق اين کانکتور همانطور که در  پين:25 -3

 کند.شود و پروسسور پردازش روی ديتا را آغاز میبورد می

ر شود و تبادل ديتا و ساير موارد ذکاز اين کانکتور برای اتصال بورد به ساير بوردهای کنترلر هوشمند استفاده می :32*2 -4

 .استشده در ادامه فايل بر عهده اين مسير 

های نصب ر تمام لوپشود. اگاستفاده می PSC3برای انتقال اندوکتانس مناسب به بورد دتکتور  از اين کانکتور پين:50 -5

 ( باشد.Wirelessشده در تقاطع از نوع بدون )

 مشخصات قفل کتابی -2-2-13

 : مشخصات فنی2-2جدول 

 توضيحات شرح مشخصات رديف

 وزن کمتر اولويت دارد (وزن ناخالص ) گرم 1

 مطابق استاندارد بندیبسته 2

 وزن کمتر اولويت دارد وزن ناخالص جعبه مادر: پيشنهادی )گرم( 3

 ابعاد کوچک تر اولويت دارد متر مکعب(اندازه جعبه مادر: پيشنهادی )سانتی 4

 مقاوم در برابر برش و اسيد ايمن و ضد سرقت 5

 ری مادر همراه پيندارای کليد کامپيوت کليد 6

 سخت بند فوالد، پوشش فوالد سخت یبرنج جامد، دارا بدنه 7

 برنج جنس بخش داخلی 8

 فوالد ضد زنگ جنس فنر 9

 خارج يادر هر آب و هوا، داخل  شرايط استفاده 10

 کنترلر باشد. ينتبکسل جهت اتصال به کاب يمس یدارا يدقفل با

 

ابعاد پیشنهادی قفل: 15-2شکل 
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 : ابعاد پیشنهادی قفل3-2 جدول
 رمتبر حسب ميلی

97 A = 

69 B = 

28 C = 

26 D = 

38 E = 

14 F = 

112 G = 

 ئه نمايد.تواند باتوجه به مشخصات فنی ابعاد پيشنهادی را اراپيمانکار می

  مشخصات تجهیزات کابینت هوشمند -2-2-14

 است: 4-2جدول مشخصات تجهيزات کابينت هوشمند به شرح 

 : مشخصات تجهیزات کابینت هوشمند4-2جدول 

 رديف تجهيز توضيحات

 امه سيگنالينگ نوشته شده و ارسال ديتای نحوه ئ فاز بندی تقاطع.دريافت و تحليل برن

 SCATSتبادل ديتا با مرکز کنترل بوسيله نرم افزار 

 چک کردن صحت يکسان بودن شماره تقاطع و سايت آی دی

 و اعمال تغييرات (KDU)قابليت خواندن وضعيت کنترلر از طريق رابط کاربری

 KDUاز طريق مرکز کنترل و ذخيره زمان و تغييرات اعمال شده 

 پين 37کانکتورهای بورد: کانکتور 

 پين 25کانکتور                       

 13*2کانکتور                       

 پين Din 7کانکتور                       

 32*  2کانکتور                       

 CPU 1 بورد 

 LCBمال آنها به بوردهای تحليل سيگناليگ ارسالی از پروسسور و اع

 محاسبه وات مصرفی هر سيگنال گروه

 تحليل کانفليکت سيگنال گروهها بر اساس ديتای بورد پروسسور

 دريافت و تحليل وضعيت ولتاژهای خروجی ترانس

 LCBتامين ولتاژ مورد نياز بورد 

 پين 25کانکتورهای بورد: کانکتور 

 پين 37کانکتور                       

 پين 3کانکتور                       

 32*  2کانکتور                       

 PIF 2بورد 

 تشخيص حضور و عدم حضور وسيله نقليه بر روی لوپ

 مود کاری 4قابليت تنظيم حساسيت لوپ در 

 LEDنمايش وضعيت لوپ توسط 

 قابليت فعال و غير فعال کردن لوپها بوسيله کاربر

  KDUت لوپ توسط قابليت مشاهده وضعي

Mapping لوپها در صورت بروز خطا برای تعدادی از آنها 

 پين 50کانکتورهای بورد: کانکتور 

 32*  2کانکتور                       

 3 کاناله 16بورد دتکتور 

 4 بورد واسط دريافت وضعيت لوپهای بی سيم و اعمال آنها به بورد دتکتور
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 رديف تجهيز توضيحات

خارج از  های شبکه )مودم(دل بستر دادهمبتبادل ديتا با مرکز کنترل بدون نياز به 

 کنترلر

 DB9کانکتورهای بورد: کانکتور 

 پين 25کانکتور                       

 پين 50کانکتور                       

 32*  2کانکتور                       

 LANپورت                        

 ACولت  220ورودی: 

 پنجاه درصد  Duty Cycleبا  ACولت  220تاژ خروجی: ول

 برای تعيين وضعيت کنترلر PIFارسال سيگنال به بورد 

 پين 6کانکتور ورودی: کانکتور 

 DB9کانکتور خروجی: 

 5 فالشر هوشمند

 6 ماژول آی سی  پين پرسوناليتی 37کانکتور 

 رابط بورد پروسسور برای ارسال ديتا به مرکز کنترل

 کند.ل را به اترنت تبديل میو ديتای سريا

 شود.بهمراه دستگاه يک عدد مبدل برق شهرارائه می

 7 های شبکه )مودم(مبدل بستر داده

 وظيفه برقراری ارتباط سيمهای لوپ،خارج شده از حوضچه و بورد دتکتور را دارد.

 عدد کانکتور دو پين 26پين و  50ورودی و خروجی:کانکتور 
 8 سينی لوپ

 و بورد پروسسور را بر عهده دارد.های شبکه )مودم( مبدل بستر دادهال وظيفه اتص

 پين 9و  25ورودی و خروجی: دو عدد کانکتور 

های مبدل بستر دادهکابل رابط 

 شبکه )مودم(
9 

 ACولت  24ورودی: 

 انتقال فرمان تغيير وضعيت کنتاکتورها از کنترلر به کنتاکتورها
 10 ولت 24رله و پايه 

 ACولت  32 ورودی:

 توان وضعيت کنترلر را در يکی از چهار حالت اتوماتيک، دستیاز طريق کنتاکتورها می

 فلشر و خاموش تعيين کرد.

 ولتی نيازی نيست. 24ولت باشد به رله  32در صورتی که کنتاکتور 

 11 ولت 32کنتاکتور 

 ACولت  220ورودی: 

 يکی از چهار حالت اتوماتيک، دستی توان وضعيت کنترلر را دراز طريق کنتاکتورها می

 فلشر و خاموش تعيين کرد.

 12 ولت 220کنتاکتور 

 تعيين کد پرسوناليتی 

 13*2خروجی: کانکتور 
 13 کارت سايت آی دی وکابل رابط

 ACولت  32ورودی: 

 حالت بوسيله کاربر 4تغيير وضعيت کنترلر در 
 14 کليد پليس سلکتوری

 15 کليد پليس سلکتوری باتنپوش حالت دستی را به عهده دارد. وظيفه تغيير فاز کنترلر در

 راهنمایی چراغ پذیربرنامهکابینت کنترلر  -2-3

 .ارائه می گردد 16-2شکل مشخصات آن به شرح  پذير وتصاوير کابينت کنترلر برنامه
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 ریپذبرنامه: کابینت کنترلر 16-2شکل 

 مشخصات کلی -2-3-1

 :دارای  مشخصاتی به شرح زير هستنداين کنترلرها 

 نيمه واکنشی (،Pre-Timeبندی )، پيش زمان(Fixed Time)زمان ثابت  صورتبهريزپردازنده دستگاه با استفاده از  -1

 (Semi- Actuated)  نمايد.عمل 

 سيگنال گروه باشد. 5دارای و  نمودهعمل  قرمزتمام ، دستی وزنچشمک، خودکار دستگاه در چهار حالت -2

که قرمز  ،باشدسواره و همچنين سبز و قرمز عابر قرمز  آمپری: سبز، زرد، 5خروجی فيوز شده  5هر سيگنال گروه دارای  -3

 باشد.را دارا  (Clearance)پذير تنظيمزن چشمک قابليت ،عابر

 .دارا باشدريزی تا پنج فاز وضعيت حرکتی را قابليت برنامه ،ان ثابتدستگاه در حالت زم -4

 عمل نمايد. زنچشمک ،مستقل طوربه بتواندو همچنين  بودهريزی برنامه دارای توانايیمستقل  صورتبههر سيگنال گروه  -5

 باشد.ماه را دارا  12ساعت و برای  24ر بندی دپيش زمان صورتبه دستگاه قابليت عملکرد -6

 د.اشبشرطی را دارا  صورتبهو عملکرد  دستگاه قابليت عملکرد نيمه واکنشی و قابليت اتصال به دتکتور خودرو -7

 .باشدعدد در آن تعبيه شده  2 به تعداد ،عابر پياده یفشار ديکلورودی برای  -8

 اشد.ب يک کاناله و دو کاناله را نيز دارا عابر پيادهکنترلر  صورتبهريزی دستگاه قابليت برنامه -9

بندی هر فاز توسط داشته و زمان بندی و فازبندی و ساعت را بر روی نمايشگردستگاه قابليت نمايش وضعيت موجود زمان -10

 باشد.ربر با دقت يک ثانيه قابل تنظيم کا

 باشد.را دارا های استاندارد جهت امکان ارتباط با مرکز کنترل توسط مودم RS232کنترلر دارای پورت سريال  -11

 پس از ارتباط با مرکز کنترل توانايی ارسال و دريافت موارد زير را داشته باشد: لرکنتر

 .قرمزتمامارسال وضعيت موجود شامل حالت خودکار، دستی، چشمک و  -1

 و زمان فازهای جاری ارسال فاز در حال اجرا -2

 و دريافت ساعت و تاريخ جديد ارسال تاريخ و ساعت دستگاه -3

 يير حالت وضعيت جاری.دريافت وضعيت جديد جهت تغ -4

 دريافت زمان فازهای جديد جهت تغيير زمان فازهای جاری. -5

 باشد. ريزی کنترلر در سر تقاطعجهت برنامه شينماصفحهروی  بر USB دستگاه مجهز به پورت -6

 .باشدشدن دو دستگاه در نظر گرفته شده  (سنکرونهمگام )قابليت  -7

 .دباش دريافت تاريخ و ساعت جديددارای قابليت  -8
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 کابینتبدنه مشخصات  -2-3-2

 شود.کشويی بر روی آن سوار می صورتبهکه  است بدنه شامل يک شاسی و يک روکش -1

 120تا  80ضخامت رنگ ای الکترواستاتيکی با با استفاده از پوشش رنگ کورهکه  است مترميلی 5/1 بدنه دستگاه از ورق -2

 .در مقابل عوامل جوی حفاظت شده استيکرون م

 شود.بر روی آن نصب می شينماصفحهدسترسی به  جهت ،درب تنها -3

 باشد.بندی آب بدنه دستگاه کامالً  -4

 باشد. تربزرگ مترميلی 200*400*700بايست از اندازه ابعاد محفظه کابينت نمی -5

تمهيداتی بر روی کابينت جهت دسترسی آسان بر روی بوردهای الکترونيکی در شرايط سرويس و تعمير و نگهداری ديده  -6

 ود.ش

 های برقی در محفظه مناسب درنقشه جهت حفظ مدارك و مترميلی 350*250بايست يک پاکت پالستيکی به ابعاد می -7

 کابينت درنظرگرفته شود.

 افزار مناسب جهت نصب روی دکل باشد.بايست مجهز به سختکابينت می -8

که بايد بر روی تمامی  Kale چهارپرقفل  لهيوسبهدرب کشويی بر روی شاسی دستگاه ) بايست دارای دو درب باشدکابينت می

 .(گرددايمن می ،ها طبق نظر ناظر مربوطه مادر کليد شوددستگاه

 مربوط به پليس شينماصفحهدرب دسترسی به  -1

 درب دسترسی به قطعات و بوردهای الکترونيکی -2

 مشخصات الکترونیکی -2-3-3

 عمودی باشد. صورتبهدر داخل کابينت  هاآنقرار گرفتن  نحوه بوده و پذيرتفکيک صورتبهبايست قسمت الکترونيکی می -1

 استفاده شود. Control Function)) ريزیبرنامه و (Timeing) یزمان دهجهت ريزپردازنده  از -2

به بوردهای الکترونيکی  بايستی مستقيماًمابقی قطعات می حافظه از سوکت مناسب استفاده شود. جهت نصب ريزپردازنده -3

 لحيم شوند.

 باشد در فضای آزاد رگوله شده قابليت کارکرد با تمامی ولتاژهای و بع تغذيه داخلی از نوع سوئيچينگ با راندمان باالمن -4

همچنين  و رطوبت باال باشد و گرادیسانت +60الی  -25در شرايط محيطی  (Continuous)و طراحی شده برای کار دائم 

 باشد. داشته کنترل را هایسيگنال نگيتوريمانقابليت 

 جهت حفظ زمان روز، Litium)) ليتيوم ساله و از نوع 5با دوام  ،بورد فرمان کنترلر همراه با باتری پشتيبانی ساعت -5

 داشته باشد.را روز اطالعات  30تحمل بار نگهداری  اطالعات ديجيتالی در شرايط قطع برق باشد و ساعت،

 حک گردد. نام قطعات با رنگ سفيد و با چاپ سبز هر دو طرف بوردها بايد از نوع متاليزه و -6

توسط  ،مستقل بر روی آن صورتبهکارت خروجی مربوط به هر سيگنال گروه  5که  باشد یصورتبهاصلی خروجی  بورد -7

 کانکتور مخصوص سوار شود.

با شرايط محيطی  ازلحاظشده و  (Labeling) گذاریبرچسب مناسب طوربهبايست ( میPanel) صفحه دسترسی -8

 بندی شده باشد.روکش آب ، دارایای الستيکیصفحه ده ازاستفا

 نورانی باشد. توسط ديود Back Light)صفحه نورانی )بايست برای راحتی ديد مجهز به می (LCD)نمايشگر  -9

 .گرفته شود نظر جهت فاز و نول ورودی جهت حفاظت در دوقلوآمپر  16کليد مينياتوری  -10

 ( باشد.Display( و نمايشگر )Keyboard) ديکلهصفح( بايد شامل Panel) صفحه دسترسی -11

 .اتصال زمين بندی کاملسيم -12

 کانکتوری باشد. بايست به شکل سوکت وهای الکتريکی و کنترلی بوردها میارتباط -13
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تنها  عنوانهب یگوشتچيپقابل جدا شدن توسط فقط يک  یراحتبه... بايستی  منبع تغذيه و الکترونيکی، هایقسمتهمه  -14

 باشند. ابزار

 در محل را داشته باشد. يابی و تعمير درجا ومحفظه کنترل بايد قابليت عيب -15

بايســت دارای فيلترهای مناســب برقی و الکترونيکی جهت حذف نويزهای الکترونيکی برای کارکرد مناســب کابينت می -16

 تجهيزات الکترونيکی و مخابراتی باشد.

 ( مناسب باشد.باراضافهی )فيوز و بايست مجهز به تجهيزات حفاظتی برقکابينت می -17

 باشد. ... و غيره و رعدوبرقای باال جهت جلوگيری از صدمات بايست مجهز به مدار محافظ ولتاژ لحظهکابينت می -18

 ی در شب باشد.يبايست مجهز به يک المپ مناسب جهت ايجاد روشناکابينت می -19

 ولت باشد. 202بايست مجهز به يک پريز برای دستيابی به برق کابينت می -20

بندی روی صفحه و پيش زمان قرمزتمام، زنچشمک، دستی، کياتومات( جهت عملکرد Touch Screen)پنج شستی لمسی 

 :گردنددسترسی تعبيه شده که به شرح زير تعريف می

 جهت عملکرد خودکار شستی لمسی خودکار: -1

 جهت عملکرد دستی شستی لمسی دستی: -2

 زنچشمکد جهت عملکر :زنچشمکشستی لمسی  -3

 قرمزتمامجهت عملکرد  :قرمزتمامشستی لمسی  -4

 شدهفيتعربه زمان  زمان فاز جهت تغيير بندی:شستی لمسی پيش زمان -5

 زير: صورتبهبندی فازها جهت تغييرات زمان Touch Screen))سه شستی لمسی 

 شستی انتخاب فاز -1

 شستی افزايش زمان -2

 شستی کاهش زمان -3

 ورودی و خروجی:

 ها.خروجی سيگنال گروه 30ی ريلی باکاليت جهت هاترمينال -1

 .عابر پياده یفشار ديکلهای ريلی باکاليت ورودی جهت دتکتورهای خودرو و ترمينال -2

 USB و RS 232رابط  -3

 افزاریمشخصات نرم -2-3-4

 شدهوشتهن گرافيکی بوده و قابليت تست برنامه صورتبهو تحت ويندوز  يدافزاری جهت پروگرام کردن کنترلر بابرنامه نرم -1

 .داشته باشدقبل از نصب بر روی کنترلر را 

ثانيه( از حالت دستی  500تا  100که بعد از طی زمان حفاظت ) یصورتبه ،زمان حفاظت کليد دستی در نظر گرفته شود -2

 درآيد. کياتوماتبه حالت 

به  زنچشمکاظت از حالت که بعد از طی زمان مناسب حف یصورتبه ،در نظر گرفته شود زنچشمکزمان حفاظت کليد  -3

 درآيد. اتوماتيکحالت 

 باشد. دارا را (PLANEبازه زمانی ) هر فازبندی مختلف در افزار قابليت ايجادنرم -4

 پذیربرنامهکنترلر  الکتریکی قطعات -2-3-5

دهای آمپر قرار دارد. بور 5فيوز  5که روی هر بورد  استبورد خروجی  5شامل  پذيربرنامهبوردهای خروجی: هر کابينت  -1

دهند که برای امنيت خود بورد خروجی سر راه هر های خروجی انتقال میبه ترمينال مادر بوردخروجی فرمان را از 
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های يک بورد تا در صورت اتصالی در تقاطع آسيبی به بورد خروجی نرسد. ترتيب خروجیقرار دارد خروجی يک فيوز 

 سبز سواره، زرد سواره ،ز سوارهقرم ،سبز عابر ،: قرمز عابراستزير  صورتبهخروجی 

عمل  قرمز تمامتوسط کارفرما در سه مد خودکار، دستی و  شدهفيتعرريزپردازنده با استفاده از  مادر بورد: مادر بورد -2

کابل فلت به بوردهای خروجی  5از طريق  مادر بورد. استشامل فازبندی تقاطع و تعداد فازهای تقاطع  تقاطعکند. می

 .شودمتصل می

 مادر بوردم تبديل کرده و در اختيار يولت مستق 12متناوب شهری را به  ولت 220منبع تغذيه: منبع تغذيه کنترلر برق  -3

 شود.های مختص منبع تغذيه متصل میرسد به ترمينالبه کابينت می 2*5/2 دهد. برقی که توسط کابلقرار می

( و ساعت و تاريخ استفاز را دارا  5بندی تا که قابليت زمان: نمايشگر کنترلر شامل وضعيت فازبندی )(LCD) نمايشگر -4

پالن يا طرح مختلف در  8بندی پيش زمان صورتبهقابليت عملکرد  پردازشگردر  شدهطرحبه برنامه  هتقاطع )که با توج

 .استپذير بندی فازهای تقاطع توسط کاربر امکانکه تنظيم زمان است( استماه سال را دارا  12ساعت و برای  24

 .پذير نشان داده شده استقطعات کنترلربرنامهاز  اینمونه 17-2شکل در 

 

   

 هاي خروجیترمینال بوردهاي خروجی کنترلر منبع تغذیه

  

 صفحه دسترسی و پنل لمسی پذیربرنامه مادر بورد

  
 

  ناودانی اتصال کنترلر به دکل هاي استحکام پنل به بدنه کنترلرپیچ بدنه و روکش کشویی
 پذیربرنامهکنترلر  قطعاتای از نمونه: 17-2شکل 
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 راهنمایی هایچراغ پذیربرنامهنصب کابینت کنترلر روش   -2-3-6

دريافت کابينت و حمل تا پای کار شامل مراحل درخواست و دريافت کابينت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در  -1

 .يا محل پروژه تقاطع

 .کنيمنصب کنترلر پيدا می را برای موردنظربا توجه به نقشه تقاطع دکل  -2

مطابق  هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرددپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -3

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

ب پليس به جهت دسترسی مناس ،محل نصب دکل روی فونداسيون متر از 8/1در ارتفاع  معموالً  قسمت پايينی کنترلر -4

 گردد.نصب می

مود روی ع صورتبهکار کابينت از باال  نيبعدازاو پايين رَك، به دکل پيچ شود.  با توجه به محل قرارگيری دو سوراخ باال -5

 رَك نصب شود.

 گردد.کابينت توسط پيچ موجود در قسمت پايينی کابينت به رَك متصل می -6

 راهنمایی یهاچراغ پذیربرنامهآوری کابینت کنترلر جمعروش  -2-3-7

مطابق  هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  پارك گردد موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -1

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

ويی در کش صورتبهپليس و رعايت نکات ايمنی بست کابينت را باز نموده و سپس درب کابينت را  یبا هماهنگابتدا  -2

 در حالت قطع قرار داده شود. ،عمود فشار داده تا درب کابينت باز شود. سپس فيوز اصلی تقاطع راستای

 های خروجی متصل به بوردهای خروجی باز شود.سپس تمامی اتصاالت مربوط به ترمينال -3

 از گلندها خارج شود. یآرامبه هاکابلهای خروجی از کابينت باز شود و گلندهای مربوط به کابل -4

 های مربوط به منبع تغذيه باز شود.انشعاب برق ورودی به کابينت در محل اتصال به ترمينالسپس  -5

 پيچ مربوط به اتصال کابينت به َرك باز شده و کابينت را در راستای عمود فشار داده تا از رَك خارج شود. -6

 روی رَك باز شده و رَك از دکل جدا شود. شدهبستهدو پيچ  -7

 ايمن شده و داخل دکل قرار گيرند. درب دکل بسته شود. ،از کابينت کنترلر هجداشدهای تمامی کابل -8

 گردد.به انبار يا به محل جديد جهت نصب مجدد منتقل می پذيربرنامهکابينت کنترلر  -9

 راهنمایی هایچراغ پذیربرنامهکابینت کنترلر  سربندیروش  -2-3-8

روع کنيم ابتدا بايد به نقشه تقاطع و تعداد فازهای آن توجه کنيم. های خروجی را شترمينال در اين مرحله برای اينکه سربندی

های خروجی به اين شوند. سربندی ترمينالفازه استفاده می سهيا  دو هایتقاطعبرای  پذيربرنامههای معمول کابينت صورتبه

 شدهانجامسربندی تمام تقاطع  ،ابينتروی دکل ک شدهنصبهای خروجی از کابينت تا جعبه دکلی صورت است که ابتدا توسط کابل

های تقاطع از جعبه دکلی تمام کابل گريدعبارتبهشوند. سربندی می هاکابلکابينت برای کل تقاطع  یو سپس از جعبه دکل

 شوند.تقسيم می روی دکل کابينت تغذيه و شدهنصب

طبق اين دستورالعمل  هيم. عملکرد کاربر بايد دقيقاً دفازه را توضيح می دوک تقاطع يمثال سربندی  طوربهبرای درك موضوع 

 .باشد

های کابل واردکردنخروجی تعبيه شده در زير کابينت انتقال داده شوند و برای  پنجهای خروجی از کابينت بايد از کابل -1

 خروجی به داخل دکل بايد از گردبر استفاده شود.

فازه  2تذکر: برای يک تقاطع ) کنيم.، سوراخ میاستپايين کابينت  رمتميلی 100 حدوداًبا گردبر محل ورود کابل را که  -2

 برحسباما در صورت اضافه شدن فازها  ،استخشک کافی  5/1رشته  16کابل اصلی خروجی از کابينت تا دکل يک کابل 

 (.شودنياز کابل اضافه می
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باشد و از هر خروجی فقط يک کابل عبور  شود بايد دارای گلند سايز کابلهر خروجی کابل از کابينت که استفاده می -3

 کند.

 ها بايد به فرم زير انجام شود:سربندی استاندارد ترمينال -4

سيگنال : قرمز سواره گريدعبارتبهيا . 3، 2، 1، 7، 6، 5، 4 - 8، 10، 9، 13، 12، 11 -14رشته  16های کابل شماره سيم -5

 ،2سيگنال سبز سواره ، 2سيگنال زرد سواره ، 2 گناليسسواره قرمز ، 1سيگنال سبز سواره  ،1سيگنال زرد سواره ، 1

، 2سيگنال سبز عابر ، 2سيگنال قرمز عابر ، 1سيگنال سبز عابر ، 1سيگنال قرمز عابر ، 2و  1های های سواره سيگنالنول

 .2و  1های های عابر سيگنالنول

 شوند.ند و به ترمينال منبع تغذيه ورودی وصل میشوبه ترتيب برای فاز و نول استفاده می 16و  15های شماره سيم -6

ها و سپس عابرها را طبق فرم فوق سربندی میابتدا سواره 14و  11برای فازهای باالتر از بعد از ترمينال سيم شماره  -7

 کنيم.

لخت شده  مترميلی 20خودکار  لخت کنشوند بايد از سر سيم با سيم هايی که به ترمينال کنترلر وصل میی سيمهمه -8

از لختی سيم کاور شود و سپس با سشوار صنعتی  مترميلی 10، متریسی ميلی 5/1 نمرههای از وارنيش استفادهبا  و

 محکم به سيم بچسبد. که موجب سوختن وارنيش شود، خودداری شود( شود تا کامالً  ازحدشيبوارنيش گرم )از گرمای 

 شماره سيگنال گروه و ليبل رنگ باشند.های داخل کابينت بايد داری ليبل تمامی سيم -9

قرار گرفته و روکش مشکی کابل پايين شدهدادهمرتب و فرم  صورتبههای سربندی شده داخل کابينت بايد تمامی سيم -10

 تر از گلند باشد و داخل کابينت ديده نشود.

ها نبايد سيم وجهچيهبهان دارد( فازه امک 2بيشتر از  هایتقاطعهای اضافه در داخل کابينت )در در صورت وجود سيم -11

های ترمينال شده قرار آوری و با بست کمربندی محکم شوند و در پشت سيممرتب جمع صورتبهقيچی شوند بلکه 

 .گيرند

 .آمپر بايد دارای درپوش بوده و در صورت تعويض فيوز درپوش فيوز دوباره روی فيوز قرار گيرد 5تمامی فيوزهای  -12

 باشند. ثابت خود یسر جاها سيم همه کهطوریبهمحکم باشد و  ها بايد کامالًاخل کابينت به ترمينالهای دسربندی سيم -13

 .ر بايد از گلند عبور کند و به ترمينال منبع تغذيه متصل شودلکابل ورودی به کنتر -14

روی محل  که بر اینشانهسمت  بهريزپردازنده  نشانه که یصورتبه مادر بوردبرای تقاطع را بر روی  شدهفيتعرريزپردازنده  -15

بسيار ضعيف بوده و عمليات نصب ريزپردازنده های تذکر: دقت شود که پايه) قرار داده شود. شدهگرفتهقرارگيری در نظر 

 د(.بايد با دقت و آرامش انجام شوريزپردازنده 

 .هماهنگی پليس و رعايت نکات ايمنی، فيوز اصلی تقاطع در حالت وصل قرار گيردبا  -16

 راهنماییچراغ زنچشمککابینت کنترلر  -2-4

 زنچشمکمشخصات فنی کنترلر  -2-4-1

 ای.توسط فيوز شيشه شدهحفاظتولت متناوب،  180-230ولتاژ ورودی و خروجی:  -1

 های خروجی: دو کانال متقارن.تعداد کانال -2

 ای.توسط فيوز شيشه شدهحفاظتآمپر،  2حداقل جريان خروجی هر کانال:  -3

 قابل کاليبره. چشمک در دقيقه، قابل تنظيم، 60الی  50درصد معادل  10 رتز با بازهه 5/0فرکانس چشمک:  -4

 درصد. 50تا  48( بين Duty Cycleزن )دوره چشمک -5

 .DC تغذيه مدار: ترانس کاهنده با رگوالتور ولتاژ -6

 با چاپ راهنما. بورد: جنس بورد از فايبرگالس پشت سبز -7

 باط نوری.ارت از نوعارتباط مدار فرمان و قدرت:  -8

 کنندهمصرفعمر  جهت افزايش (Zero Crossing Switchingقطع و وصل جريان در لحظه صفر ولتاژ ) -9
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 .استهای راديويی مجاور در گيرنده اعوجاجدر خروجی هر کانال جهت جلوگيری از  ريگ زينودارای  -10

 گردد.انجام می یراحتبه که تعويض قطعات استطرز قرارگيری بورد در جعبه و قطعات بر روی بورد به نحوی  -11

 .روی دکل باشد نصبقابل تواند فلزی،رعايت کليه نکات ايمنی می جعبه دستگاه با -12

 

 زن برقیکابینت کنترلر چشمک: 18-2شکل 

 :استهای زير افشان و مطابق رنگ 5/1های قدرت داخل دستگاه با نمره سيم

 ورودی: قرمز فاز -1

 مشترك خروجی: آبی نول ورودی و -2

 های خروجی: زردکانال -3

 :است شدهمشخصزير و  صورتبهخانه  6و  5اتصال به چراغ از طريق ترمينال نمره 

 خانهدوورودی:  -1

 خانهمشترك: يکخروجی  -2

 خانهدوهای خروجی: کانال -3

 راهنمایی هایچراغ زنچشمکنصب کابینت کنترلر  روش -2-4-2

: شامل مراحل درخواست و دريافت کابينت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در کاریپات و حمل تا دريافت کابين -1

 .استيا محل پروژه  تقاطع

 کنيم.را برای نصب کنترلر پيدا می موردنظربا توجه به نقشه تقاطع دکل  -2

مطابق  هشداردهندهجهيزات ايمنی و ت گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -3

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

 درب کنترلر در راستای عمود فشار داده شود تا درب باز شود. -4

 دو مهره موجود در چپ و راست بورد کنترلر باز شود تا بورد از بدنه کنترلر جدا شود. -5

 بدنه روی دکل مشخص شود. هایسوراخ روی دکل قرار گيرد تا محلمتر  8/1 ارتفاعبدنه کنترلر در  -6

 پيچ شود. ذکرشدهبدنه کابينت، بدنه کنترلر روی دکل در ارتفاع  هایسوراخگذاری محل با عالمت -7

 های چپ و راست محکم شود.روی بدنه آن با مهره بورد کنترلر مجدداً -8
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 راهنمایی هایچراغ زنچشمکآوری کابینت کنترلر جمع روش -2-4-3

ق مطاب هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب ديکخودرو باالبر در نز -1

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

عمود رو به باال فشار داده تا باز شود.  صورتبهرا  زنچشمکپليس و رعايت نکات ايمنی درب کشويی  یبا هماهنگابتدا  -2

 )فيوز اصلی( در وضعيت قطع قرار گيرد. آمپری 10سپس فيوز مينياتوری 

 ترمينال برق ورودی باز شود. جزبهها تمامی اتصاالت به ترمينال -3

 انشعاب برق ديواری يا از سر تير با رعايت نکات ايمنی باز شود. محل کابل انشعاب برق مربوط به تقاطع توسط باالبر از -4

 .های مربوط به منبع تغذيه باز شودترمينالکابل انشعاب برق ورودی به کنترلر در محل اتصال به  -5

 از کنترلر جدا شود. هاکابلهر دو گلند ورودی و خروجی از بدنه جدا شود و  -6

 باز شده و بورد از بدنه جدا شود. زنچشمکهای موجود در دو طرف چپ و راست بورد مهره -7

 به دکل باز شده و کنترلر از دکل جدا شود. راتصال بدنه کنترل یهاپيچ -8

 و درب آن بسته شود. گرديدهمجدد به بدنه متصل  زنچشمکبورد  -9

 درب دکل بسته شود.گرفته و  از کابينت کنترلر ايمن شده و داخل دکل قرار جداشدههای تمامی کابل -10

 گردد.به انبار يا به محل جديد جهت نصب مجدد منتقل می زنچشمککابينت کنترلر  -11

. گلندهای ورودی و خروجی در محل است هاکابلک ورودی و يک خروجی برای دارای ي اين کابينت ،در قسمت پايينی -12

 خود قرار داده شوند.

 تر از کنترلر برای ورود کابل اصلی به داخل دکل کنترلر ايجاد شود.پايين مترميلی 10يک سوراخ با گردبر  -13

نالی که دو فاز خروجی دارند متصل . دو سيم از کابل چهار رشته به دو ترمياستخشک  4*5/1خروجی کنترلر يک کابل  -14

 شده و يک رشته به ترمينال نول وصل شود. سيم چهارم کابل چيده شود.

، 5/1از لختی سيم با وارنيش شماره  مترميلی 10لخت شود و  مترميلی 20 های خشک به اندازههای کابلسيم تمامی سر -15

 ر صنعتی طوری گرم شود که محکم به سيم بچسبد.وارنيش بايد با سشوا پوشانده شود. مترميلی 30 به اندازه

تر از گلند و روکش مشکی کابل پايين شدهدادهمرتب فرم  صورتبههای سربندی شده داخل کابينت بايد تمامی سيم -16

 .باشد

 توسط گردبر به داخل دکل هدايت شود. جادشدهياکابل خروجی از کنترلر از سوراخ  -17

 از متصل بودن تمامی اتصاالت اطمينان حاصل شود. اندازی تقاطع ابتدا بايدبرای راه -18

ويی در کش صورتبهبا هماهنگی پليس و رعايت نکات ايمنی، فيوز اصلی تقاطع در حالت وصل قرار گيرد. درب کابينت  -19

 جای خود قرار گيرد.

ب حوضچه طوری که در د،های تقاطع بايد جوش داده شونهای حوضچهدر صورت درست کار کردن تقاطع تمامی درب -20

 .قابل باز شدن نباشد رمسئوليغتوسط اشخاص 

 راهنمایی های چراغفانوس -2-5

و  وسايل نقليهشامل فانوس  يیراهنما. انواع فانوس چراغاستو پايه فانوس تابشگر شامل بدنه فانوس،  يیراهنماچراغ فانوس

 زن آمده است.کمشخصات فنی فانوس چراغ راهنمايی و چشم "ك"در پيوست  .است عابر پيادهفانوس 

 راهنمایی هایچراغ وسایل نقلیههای مشخصات فنی فانوس -2-5-1

 .استانواع بدنه فانوس شامل بدنه فانوس تمام نقاب و بدنه فانوس نيم نقاب  -1

 .استاتوبوسی  تابشگرفلش و  تابشگرساده توپر،  تابشگرشامل  تابشگرانواع   -2

 .استه فانوس فلزی و پاي کربنات یپلانواع پايه فانوس شامل پايه فانوس   -3
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 وسایل نقلیهبدنه فانوس مشخصات  -2-5-1-1

هر . استهای باال و پايين جهت نصب بر روی دکل خانه به همراه پايههر بدنه فانوس کامل شامل سه عدد فانوس تک -1

 .استخانه شامل بدنه و درب بدنه فانوس تک

 .استقابل باز و بسته شدن و تعويض  یراحتبهتمامی قطعات در صورت لزوم  -2

بايست کليه اتصاالت هر فانوس کامل )درب به تمامی قطعات قابل تعويض بوده و ضمن اطمينان از استحکام نصب می -3

کاماًل مقاوم و  گردوغبار( در مقابل نفوذ آب و هاکابلها، محل عبور بدنه به کرپی های هر فانوس،خانه نيماببدنه، اتصال 

هرگونه تعويض قطعات شامل قطعات مکانيکی جهت بدنه الزامی است.  IP55رعايت درجه حفاظت  د.نباش ندی بآب

 .نبايد باعث کاهش درجه حفاظت گردد

مشکی  کربنات گرانول یپل تمامًا پليمری از مواد اوليه کامالً مرغوب و( هادرب، کرپی جنس کليه قطعات فانوس )بدنه، -4

(Poly Carbonate )د.نباشغير بازيافتی  و بوده های اسيدیفش و بارانماوراءبناشعه  و مقاوم در برابر اولدست 

 باشد. مترميلی 2 ضخامت بدنه فانوس نبايد کمتر از -5

های بستهروی همه قطعات و کارتن بايستها میباشند. اين برچسببايست دارای برچسب بارکد بوده می هافانوسهمه  -6

 جداگانه الصاق گردد. طوربهبندی 

 مشخص نمايد. EN12368مندرج در استاندارد بندی طبقه بر اساسرا  هافانوسبرابر ضربه  سازنده بايد مقاومت در -7

را با موفقيت  EN12368( مقاوم بوده و آزمون لرزه مندرج در استاندارد Vibrationبايد در برابر لرزش ) هافانوسضمناً 

 د.نبگذران

 وسایل نقلیهفانوس های بدنه ابعاد و اندازه -2-5-1-2

 .است 19-2شکل های بدنه مطابق زهابعاد و اندا

   
 نمای جانبی )تمام نقاب( نمای جانبی )نيم نقاب( نمای روبرو

 وسایل نقلیهفانوس کنترل : 19-2شکل 

 )کرپی( پایه -2-5-1-3

که امکان تنظيم دقيق )با پله استگيری دقيق به نحوی به بدنه فانوس با قالب هاآنحل اتصال ها( و م)کرپی های نصبپايه

آورد و قابل تغيير فراهم میمحکم و غير کامالً صورتبهدرجه( در حول محور عمودی را برای کسب بهترين بازده  5حداکثر های 

 نمايد.تنش، خمش يا پيچش به چراغ اعمال نمی گونههيچپس از نصب، 
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 وسایل نقلیه (LED Moduleمشخصات تابشگر ) -2-5-1-4

 باشند.بندی کاماًل مقاوم و آب گردوغباردر مقابل نفوذ آب و  تابشگر هایقسمتتمامی  -1

 باشد.آن در معرض ديد  مترميلی 280 که است مترميلی 300 هاقطر لنز تابشگر -2

 را بر روی یتنظيم شود که شدت نور يکنواخت یاگونهبهايد تواند طراحی شود و بجدا و يکپارچه می صورتبه لنز و فيلتر -3

 سطح فانوس ايجاد نموده و حداکثر شدت نور را در زاويه ديد راننده بتاباند و اتالف نور در جهات ديگر را به حداقل برساند.

 :بدنه و فيلتر، لنز جنس -4

رانول مشکی گ کربنات یپل کيدرجه غوب واز مواد اوليه کاماًل مر ،پليمری تماماًبايست می تابشگربدنه جنس  .1

 باشد.غير بازيافتی  و بوده های اسيدیو باران اشعه ماوراءبنفش و مقاوم در برابر اولدست

 .استخورشيد ماوراءبنفش برابر اشعه  در پايدار رنگ وشفاف و بی پلی کربناتو فيلتر از نوع  جنس لنز .2

 :(LEDنورانی ) ديود -5

بوده و دارای  و رانندگی راهنمايی هایچراغمناسب برای  و از نوع ترافيکیبايست می شدهدهاستفانورانی های ديود .1

 د.نباشمقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش خاصيت 

 د.نرنگ باشاز نوع بی ی نورانیهاديود .2

ساخت يکی از  وبوده بايد با توجه به مدارك تست نوری و الکتريکی از راندمان بااليی برخوردار  ديودهای نورانی .3

 باشند. مفيد هزار ساعت کارکرد صدکيحداقل  طول عمر با ،نورانی ديود یههای معتبر سازندکارخانه

+ 60الی  -15در محدوده دمايی  DIN12368استاندارد  Aراهنمايی بايد مطابق با کالس حرارتی چراغفانوس  .4

 عملکرد صحيح داشته باشد.

 .بتابد تابشگرلتر بايد به نحوی باشد که نور با شدت يکنواخت از سطح و لنز و في نورانی ديودهایچيدمان  .5

های سبز، برای رنگ موجطول باشد. DIN12368 و CIE ،ITE استانداردهای بايد مطابق بای نورانی هاديودنور  موجطول -6

 قرار گيرد:در محدوده ذيل بايست ، میدر ترافيک مورداستفادهتابشگر قرمز و زرد 

 نانومتر 508 لیا 489سبز  .1

 نانومتر 597 الی 585زرد  .2

 نانومتر 631 الی 613 قرمز .3

 مشخصات الکتریکی -2-5-1-5

 باشد. های تجهيزاتتابشگر دارای منبع تغذيه مجزا برای تبديل ولتاژ برق شهری به ولتاژ مورد نياز مدار -1

با جريان کامالً ثابت و يکنواخت و ی ی نورانهاديود ،د که نهايتاًنباش یاگونهبه تابشگرها بايد الکتريکی تغذيههای مدار -2

 شوند. تغذيهبا مشخصات فنی خود  مطابق

 ايجاد نکند. مؤثربر روی امواج راديويی، نويز  تابشگر -3

 دارای محافظت ولتاژ و جريان باشد. تابشگر -4

 .باشند( طراحی شده Continuous) برای کار دائم یکيالکترهای مدار -5

محسوسی بر روی شدت  تأثيرنورانی،  باشد که سوختن هر ديود یاگونهبه ،انیی نورهاديودنسبت سری و موازی بودن  -6

 .نداشته باشد ديودهای نورانینور و روشن بودن ساير 

ديگر از  ی نورانیهاديود منجر به خارج شدن ،نورانی طراحی شود که سوختن هر ديود یاگونهبهتابشگر های مدار -7

 توسط توليدکننده نشود. شدهفيتعرهای فنی های نرمال مشخصهمحدوده

از  نورانی منجر به خارج شدن نقطه کار ديود ،خارجی طراحی شود که تغيير شرايط داخلی و یاگونهبهتابشگر های مدار -8

 توسط توليدکننده نشود. شدهفيتعرهای فنی مشخصه های نرمالمحدوده

 کليه بوردها از نوع متاليزه و با چاپ سبز و نام قطعات باشد. -9
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فضای محصور به قطعات  باشد که روشن بودن در یااندازهبهنبايد  ،الکترونيکی مدارهایيزان گرمای توليدی بورد و م -10

 رساند.بآسيب 

 .نداشته باشد یزماناختالفبوده و  زمانهميکديگر  باتابشگرها روشن و خاموش شدن  -11

که اشد بشدت نور در شرايط روز و شب به نحوی منبع تغذيه دارای سيستم اتوماتيک ديمر و سنسور نوری برای تنظيم  -12

 نور اوليه برساند. درصد 10 هر سيکل به ميزان در تأخيرنور تابشگر را بدون  ،شرايط شب در

 باشد.بندی کامل آب از طريق سوکت مناسب با تابشگر ورودی برق هر -13

 .دارا باشددائم  صورتبه را گرادسانتی+ درجه 60الی  -15درجه حرارت محيط بين  توان کار در تابشگر -14

 های عابر پیادهفانوس -2-5-2

. هر استهای باال و پايين جهت نصب بر روی دکل خانه عابر به همراه پايهکامل، شامل دو فانوس تک هر فانوس عابر پياده 

 .است خانه عابر شامل تابشگر، بدنه و درب بدنهفانوس تک

 .است 1-1-5-2ی مندرج در بند پياده: مطابق مشخصات فن مشخصات بدنه فانوس عابر -1

 .است 20-2شکل در  شدهارائهابق اشکال مط بدنه هایاندازه و ابعاد -2

 .است 3-1-5-2پايه )کرپی(: مطابق مشخصات فنی مندرج در بند  -3

 عابر پياده( فانوس LED Moduleتابشگر ) -4

دعوت با طرح آدمک ايستاده ) رنگ قرمز وه ب عابر پيادهالی فانوس خانه بايکی در که  تابشگرنوع شامل دو  ادهيعابر پ تابشگر

م زدن قد در حالانيميشن  صورتبهآدمک متحرك )که طرح رنگ سبز با ه ب يادهخانه پايين فانوس عابر پدر  یگريدبه توقف( و 

 .گرددنصب میاست( 

 .است 4-1-5-2ند مطابق مشخصات فنی مندرج در بلنز يا فيلتر:  -5

 .است 4-1-5-2مطابق مشخصات فنی مندرج در بند : (LEDنورانی ) ديود -6

های برای رنگ موجطولباشد.  DIN12368 و CIE ،ITE استانداردهای نورانی بايد مطابق باهای نور ديود موجطول -7

 قرار گيرد:در محدوده ذيل بايست ، میدر ترافيک مورداستفادهتابشگر قرمز  و سبز

 نانومتر 508 الی 489بز س .1

 نانومتر 631 الی 613 قرمز .2
 

  

 عابر پیاده بدنه فانوس :20-2شکل 

 .است 5-1-5-2: مطابق مشخصات فنی مندرج در بند مشخصات الکتريکی -8
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 (LED Moduleتابشگرهای دیودی )نوری برای  مشخصات -2-5-3

رانی بر نوهای شود. بنابراين چينش ديودبوده و نقطه تاريکی در آن ديده نيکنواخت  طوربهر درخشندگی سطح تابشگ -1

 رسد.بای در داخل محدوده ديد، توزيع نور يکنواخت به چشم ناظر که از هر زاويه استروی بورد تابشگر به ترتيبی 

کاندال  1000و حداکثر  400حداقل  طح معبرمتری از س 5/1متری و ارتفاع  100از فاصله  وسايل نقليه شدت نور تابشگر -2

برداری و با نو و تميز بوده و در طول بهرهتابشگرهای باشد. اين شدت نور برای  5-2جدول  بر اساس و توزيع شدت نور

های شستشو و تعمير و نگهداری دوره بينشدت نور  ،سال( 10نورانی )حدود  ساعتی ديود 100.000توجه به طول عمر 

 .استمقدار اوليه  ٪80يابد. حداکثر مقدار مجاز بعد از کاهش تا از مقدار اوليه کاهش می

مستقيم بدون قرار گرفتن در فانوس و يا ديگر لوازم جانبی انجام شود. جهت صفر  صورتبهها، بر روی تابشگر گيریاندازه -3

 صورتبهای جداول( همان محور پرتو بوده و خط مستقيمی است که کز مختصات زاويهاز پايين و صفر راست و چپ )مر

درجه در  5کند. اين محور نبايد بيش از عمود بر سطح تابشگر از مرکز تابشگر در جهت شدت بيشينه پرتو عبور می

 شته باشد.درجه در راستای چپ و راست با محور هندسی تابشگر تفاوت دا 5/2راستای پايين و بيش از 

 راهنمایی: مشخصات نوری انواع تجهیزات چراغ5-2جدول 

 راهنمایی هایچراغنصب فانوس روش   -2-5-4

 شامل مراحل درخواست، دريافت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در تقاطع که کاریپاو حمل تا  هافانوسدريافت  -1

انتقال به نحوی صورت  به عمل آيد تات دقت کافی بايسبه محل می هافانوسر انتقال . توضيح آنکه داستيا محل پروژه 

 جلوگيری گردد. هافانوسبه  رسيدنگيرد که از آسيب 

 کنيم.را برای نصب فانوس پيدا می موردنظربه نقشه تقاطع، دکل  توجهبا  -2

ق مطاب هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -3

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

 جهت خودروها استفاده شود. های سواره صرفاًفانوس -4

های فانوس بايست دربمی گردد،به پيمانکار تحويل میبا توجه به اينکه فانوس و تابشگر تحويلی از انبار منفک از يکديگر  -5

تابشگر زرد وسط و تابشگر سبز قسمت  ابشگر قرمز قسمت باال،های مربوطه را به ترتيب تتابشگر سه خانه را باز نموده،

را در جای خود نصب  هاآنهای موجود کاچويی که شامل سه عدد برای هر تابشگر است و با بست دهيمپايين قرار 

 نماييم.

 بايست درزگير مخصوص نصب گردد.ها میدر هنگام نصب تابشگر -6

ه آن قرار گرفت انوس عبور داده و به قسمت تحتانی فانوس که تابشگر سبز درداخل ف هایسوراخهای تابشگر را از سيم -7

های آبی که سيمقرار دهيم  یصورتبهخانه  4با سرسيم و وارنيش حرارتی در يک ترمينال را ها سپس سيم رسانيم.می

ينال ترم خانهکيمجزا در  ورتصبهقرمز(  و زرد يک از سه رنگ )سبز، ترمينال و هر خانهکيتابشگر )نول( با يکديگر در 

 سرسيم متصل گردند. لهيوسبهو 

 قرمز زرد سبز واحد پارامتر نوری نوع واحد نوری

 تابشگرهای سواره
 631 الی 613 597 الی 585 508 الی 489 (nmنانومتر ) موجطول

 (جدول توزيع شدت نور) 400 (cd)کاندال  حداقل شدت نور

 تابشگرهای

 دارای نماد 

 631 الی 613 - 508 الی 489 (nmنانومتر ) موجطول

(جدول توزيع شدت نور) 200 (cd)کاندال  شدت نورحداقل  (جدول توزيع شدت نور) 200 -   

 شمارشگر
 631 الی 613 - 508 الی 489 (nmنانومتر ) موجطول

(جدول توزيع شدت نور) 200 (cd)کاندال  حداقل شدت نور (جدول توزيع شدت نور) 200 -   
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لخت وده و برای اين منظور فقط استفاده از سيم ب رمجازيغها برای لخت نمودن سيم ...چين، انبردست و استفاده از سيم -8

 .استمجاز  کن

 .استاز پرس سرسيم مجاز انبردست مجاز نبوده و فقط استفاده  از استفاده ،هابر روی سيم هاميسر سجهت نصب  -9

 )فوقانی و تحتانی فانوس( نصب گردد. شدهمشخصدر محل  کربنات یپلعدد پايه فانوس  2تعداد  -10

 لهيوسبهقسمت فوقانی فانوس  را در استای از جنس ورق آهن جهت استحکام پايه در برابر باد ای که دارای قطعهپايه -11

یاز داخل فانوس نصب مو بست فلزی  لهيوسبهدر قسمت تحتانی فانوس پايه ديگر  .نماييمبست فلزی از داخل نصب می

 گردد.

برای نصب فانوس بر روی ناودانی  .بايست آن را بر روی ناودانی يا پايه دکل نصب نمودبعد از مونتاژ کامل فانوس سواره می -12

ايه پقسمت تحتانی حفره ز داخل سپس او ابتدا کابل افشان را از داخل سوراخ تعبيه شده بر روی دکل  ،يا پايه دکل

به کنيم. الزم های تحتانی را در جای خود محکم میشود و پيچهای فوقانی بسته میسپس پيچ .دهيمعبور میفانوس 

بايست برای هر فانوس کابل مجزا به داخل دريچه دکل عبور داده است برای نصب فانوس سواره بر روی دکل، می ذکر

رعايت  خانه داخل فانوس و با استفاده از سرسيم و وارنيش حرارتی و با 4انوس را بر روی ترمينال کابل وارده به ف شود و

 .نماييدسربندی  قرمز و نول( زرد، ترتيب )سبز،

در محل و در ارتفاع مذکور در نقشه هایکار زيقالوو  هایکارسوراخ، هادکلالزم بر روی  هایسوراخدر صورت عدم وجود  -13

 گيرد.در نقشه تقاطع و مناسب جهت ديد رانندگان انجام می دشدهيقدر جهت  های پيوست و

بايست از سوراخ پشت هر کابل مربوط به هر فانوس می ،شوندنصب می هادکلهايی که روی بازوی در خصوص فانوس -14

نبايد  عنوانچيهبهصورت گيرد و  یکارسوراخبايست می ،فانوس وارد دکل شده و در صورت عدم وجود سوراخ مربوطه

 روکار آورده شوند. صورتبهدر قسمتی و يا کل دکل  هاکابل

 ازآنسپجهت ديد مناسب کليه رانندگان باشد و  تيرؤقابلباشد که  یصورتبهبايد  هافانوسدر انتهای کار زاويه نصب  -15

 محکم گردد. هافانوسهای پايه پيچ

 راهنمایی هایچراغ هایآوری فانوسجمع روش -2-5-5

ق مطاب هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب رو باالبر در نزديکخود -1

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

 .نماييداز داخل دکل سربندی فانوس مربوطه را باز و ايمن  -2

انوس و در آخر کابل را از فگرديده وس باز وس و سپس سربندی کابل فاندرب خانه پايينی فانوس، پيچ پايه پايينی فان -3

 نماييم.می جدا

 گردد و فانوس را داخل سبد قرار دهيد.پيچ پايه بااليی فانوس باز می و درب خانه بااليی فانوس -4

 ها را از فانوس خارج کنيد.، تابشگرهاهای آن و باز کردن سربندیفانوس را پايين آورده و با باز کردن تمامی درب -5

 .گرددبه انبار يا به محل جديد جهت نصب مجدد منتقل می فانوس -6

 زمان نصب فانوس در چراغ راهنمایینصب تابشگر  روش -2-5-6

های فانوس بررسی میبرای نصب تابشگر ابتدا با توجه به نقشه سه رنگ يا تک رنگ، فلش، اتوبوسی يا توپر بودن تابشگر -1

 شود.

سپس هر تابشگر توسط چهار خار يا  .، زرد و سبز در محل خود قرار دهيدبااليی به ترتيب قرمز یهها را از خانتابشگر -2

 گردد.تابشگر در جای خود محکم نصب می دارندهنگه

 هپايين هر خانه فانوس به خان هایسوراخهای هر تابشگر را از سپس کابل .هر سه تابشگر را در جای خود محکم کنيد -3

 پايينی هدايت کنيد.

 گردد.ها سربندی میها در مابقی ترمينالمشترك و سه فاز تابشگر صورتبهيک ترمينال نول هر سه تابشگر در  -4
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های فلش به جهت حرکت ها، دستورالعمل فوق را تکرار نموده ولی در تابشگردر صورت فلش يا تک رنگ بودن تابشگر -5

 .(در نقشه تنظيم شود هشدمشخصدر نقشه توجه کنيد )نوك فلش تابشگر به سمت جهت  شدهمشخصنقليه  وسايل

 چراغ راهنمایینصب تابشگر  روش -2-5-7

 زير است: شرح به، قبل نصب شده باشد وقتی فانوس از چراغ راهنمايی،نصب تابشگر  روش

های فانوس و يا فلش يا توپر بودن تابشگر رنگتکبرای نصب تابشگر در اين حالت ابتدا با توجه به نقشه سه رنگ يا  -1

 .گرددبررسی 

 پليس و رعايت نکات ايمنی تقاطع را خاموش نماييد. یگبا هماهن -2

ق مطاب هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -3

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

 گردد.باز می موردنظردرب تابشگر  -4

 گردد.تابشگر در جای خود محکم می ،دارندهنگهخار يا  سط چهارداده و تو در جای خود قرار را تابشگر -5

 پايينی هدايت نماييد. هپايين هر خانه فانوس به خان هایسوراخهای هر تابشگر را از کابل -6

 گردد.ها سربندی میها در مابقی ترمينالمشترك و سه فاز تابشگر صورتبهنول هر سه تابشگر در يک ترمينال  -7

 های فلش به جهت حرکت وسايلفوق را تکرار نموده ولی در تابشگر روش کارها، يا تک رنگ بودن تابشگردر صورت فلش  -8

 در نقشه تنظيم شود(. شدهمشخصدر نقشه توجه کنيد )نوك فلش تابشگر به سمت جهت  شدهمشخصنقليه 

 یخورشید زنچشمکراهنمایی چراغ -2-6

 مشخصات کلی -2-6-1

بايد  ،گرددمی تأمينبا استفاده از سلول خورشيدی  هاآنمصرفی الکتريکی وان و رانندگی که ت يیراهنما یهافانوس -1

های بر روی دکل نصبقابل و زنچشمکباتری، سلول خورشيدی و مدارات شارژ و  يکپارچه متشکل از فانوس، صورتبه

تعمير  و نگهداریپذير بوده و مکاندر زمانی کوتاه، با استفاده از تجهيزات متداول ا هاآندر شهر باشند. نصب  مورداستفاده

 پذير باشد.و آسانی انجام سرعتبهدر محل  هاآنتعويض يا 

طوالنی و  زمانمدتهای شهری برای و بزرگراه هاهای خارجی در تقاطعبايد توانايی فعاليت در محيط هافانوساين  -2

 مداوم و پيوسته را دارا باشند. صورتبه

، ماوراءبنفش نور خورشيد، باد، بارندگی بايد در مقابل عوامل فرسايش محيط از قبيل اشعه سلول خورشيدی و بدنه فانوس -3

 باشند. و دوده مقاوم گردوغبارگرما، سرما، 

نبايد در  ،يا مخابراتی یفشارقوهای برق شبکه سنگين و ميدان مغناطيسی ناشی از وسايل نقليه از حرکتلرزش ناشی   -4

 .باشد رگذاريتأثعملکرد فانوس 

در باتری برای تغذيه استفاده  شدهرهيذخدر طول روز از انرژی نور خورشيد و در شب يا هوای ابری از انرژی  هافانوساين  -5

 نمايند.می

 .است های زرد و يا قرمزنمايش رنگ نورانی با و از نوع ديود وسايل نقليهبرای کنترل و هدايت  نوع فانوس -6

يزات فانوس کل تجهو  گرفتهانجامآسان و سريع تعمير و نگهداری ر با قابليت مدوال صورتبه هاآن طراحی و ساختار -7

 .قرار داشته باشندداخل فانوس  يد. با.، شارژ کنترلر و .زنچشمکباتری،  خورشيدی شامل

و  باال یهايهباتری به همراه پا و خورشيدی صفحه ،نقاب ،بدنه و درب بدنه تابشگر، يک عدد خانه شاملهر فانوس تک -8

 .استدکل  یجهت نصب بر رو يينپا

به و باتری  يدیصفحه خورش ،خانهنقاب فانوس تک ،درب ،بدنه ،سه خانه کامل شامل سه عدد تابشگر سوالر هر فانوس -9

 .است دکل یجهت نصب بر رو يينباال و پا یهايههمراه پا
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 خانه سهسوالر : فانوس 22-2شکل  خانه تکوالر : فانوس س21-2شکل 

 بدنه فانوس -2-6-2

 .است 1-1-5-2مطابق مشخصات فنی مندرج در بند 

 (LED Moduleمشخصات تابشگر ) -2-6-3

 .است 3-5-2و مشخصات نوری مطابق مشخصات فنی مندرج در بند  4-1-5-2مطابق مشخصات فنی مندرج در بند 

 مشخصات الکتریکی -2-6-4

رگوله  با جريان کامالً ثابت و ی نورانیهاديودد که نهايتاً نباش یاگونهبهبايد  ی نورانیهاديود الکترونيکی تغذيه هایمدار  -1

 شده تغذيه شوند.

 ايجاد نکند. مؤثربر روی امواج راديويی، نويز  تابشگر -2

 ( طراحی شده باشد.Continuous) مدار برای کار دائم -3

دت محسوسی بر روی ش تأثيرنورانی  باشد که سوختن هر ديود یاگونهبهبايد  ی نورانیهاديودنسبت سری و موازی بودن  -4

 نداشته باشد. ی نورانیهاديودنور و روشن بودن ساير 

 گر ازدي ی نورانیهاديود منجر به خارج شدن ،نورانی ديود طراحی شود که سوختن هر یاگونهبهبايد  تابشگر هایمدار -5

 توسط توليدکننده نشود. شدهفيتعرهای فنی های نرمال مشخصهمحدوده

ورانی ن خارجی منجر به خارج شدن نقطه کار ديود طراحی شود که تغيير شرايط داخلی و یاگونهبهبايد  تابشگر هایمدار -6

 توسط توليدکننده نشود. شدهفيتعرهای فنی های نرمال مشخصهاز محدوده

 اشدبشرايط روز و شب به نحوی  در يد دارای سيستم اتوماتيک ديمر و سنسور نوری برای تنظيم شدت نورمنبع تغذيه با -7

 درصد نور اوليه برساند. 70هر سيکل به ميزان  در تأخيربدون  نور تابشگر را ،شرايط شب که در

 کليه بوردها از نوع متاليزه و با چاپ سبز و نام قطعات باشد. -8

 .ديدرآبايد به رنگ مشکی  ،باشد مشاهدهقابلعناصر الکترونيکی از بيرون  صفحه نصب کهیدرصورت -9

 .شودبندی کامل آب، تابشگر از طريق گلند ورودی کابل هر -10

 در صورت خرابی يا سوختن هر المان اکتيو مدار ديمر، فانوس در حالت نوردهی حداکثر قرار گيرد. -11

 روشن( %50) هرتز 1± 10رکانس %کنترل مجزا با ف مدار تغذيه و با زنچشمکعملکرد  -12
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 .درصد( 50تا  30 زمانی )در بازهزن چشمکقابليت تغيير فرکانس  -13

حالت خاموش کليد توجه شود که پايين روشن، وسط خاموش(.  )باال و باشد حالتهسهبايست میخاموش  -روشنکليد  -14

 نيز قطع نمايد. بايست مدار باتری رامی

 باشد. يکديگر را دارا فانوس با شدن دو الی چهار زمانهمقابليت  -15

 درصد جلوگيری نمايد. 80)شارژ و دشارژ( بايد از تخليه باتری بيش از  شارژر هایمدار  -16

 .دنرا داشته باشخورشيدی  صفحهروز بدون  3توانايی کارکرد مداوم برای حداقل های سوالر بايد فانوس -17

 خورشیدی صفحه -2-6-5

اپن يا اروپا، آمريکا و ژ استاندارد ايران و مؤسساتيکی از  تأييددهای مورد مطابق با استانداربايست میی خورشيد صفحه -1

 درصد باشد. 15 با راندمان حداقل

 درجه را داشته باشد. 360گردش بايست قابليت خورشيدی می صفحه -2

 ياپای غربی ارو يا آمريکای شمالی بااعتبار معروف و ساز فريوهای بايست از توليدات کمپانیخورشيدی می ويفر صفحه -3

 ژاپن باشد.

 را داشته باشد. يیتنهابهقابليت جابجايی  بايستمی خورشيدی صفحه -4

 آنتی الکترواستاتيک باشد. صورتبهبايست میخورشيدی  صفحه -5

 شارژ کامل نمايد. ،يک روزمدت درصد شارژ را حداکثر ظرف  20بتواند باتری دارای بايست میخورشيدی  صفحه -6

 مشخصات فنی باتری -2-6-6

دهی سال باشد و در طول اين مدت بايد بدون نياز به تعمير و نگهداری در حالت سرويس 3اقل طول عمر باتری بايد حد -1

 کامل قرار داشته باشد.

 م استفاده گردد.ونوع ليتيباتری بايد ترجيحاً از  -2

 باشد. گرادسانتی+ درجه 60و حداکثر  گرادسانتیدرجه  -15دمای تحمل باتری بايد حداقل  -3

 ماه گذشته باشد. 4گام تحويل باتری نبايد از زمان توليد آن بيش از هن -4

ها توسط کاربر بايد بدون ايجاد اختالل در تغذيه قابل تعويض باشند و وصل و قطع کردن اين باتری یآسانبهها بايد باتری -5

 بار رخ دهد.

 را داشته باشند.تعمير و نگهداری  ايی باشد که قابليت تعويض آسان در عملياتگونهه بايد ب هایابعاد باتر -6

 مشخصات فنی شارژ کنترلر -2-6-7

 ند.محافظت نمايشارژ و تخليه نامناسب در برابر از باتری بايد شارژ  یهاکنندهکنترل -1

ها را کنترلر بايد طول سيکل روشن بودن را کاهش و طول سيکل خاموش بودن تابشگر ،کاهش ذخيره باتری در صورت -2

 افزايش دهد.

 از انرژی مورد نيازکننده بايد کنترل ،خورشيدی ولتاژ و جريان صفحه ييراتتغ درنتيجهو  در زاويه و دمای تابش با تغيير -3

 تحويل دهد. باتریبه را در نقطه بهينه  یديصفحه خورش
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 ابعاد یک نمونه فانوس خورشیدی سه خانه :23-2شکل 

 متریمیلی 750مربعی با اضالع  پیاده بور عابرع تابلو -2-6-8

 پياده از عرض خيابان طراحی شده است. نامنظور عبور ايمن عابربه (عابر پيادهپاساژ عبور عابر پياده ) تابلو -1

نی مندرج با مشخصات ف مطابق بايستمی پياده عابرانتابلو  کنترلر و شارژباتری  ،خورشيدی صفحهمشخصات الکتريکی،  -2

 شد.با 7-6-2الی  4-6-2دهای در بن

 (LEDنورانی ) دیود الکتریکیمشخصات  -2-6-9

شن رو محسوسی بر روی شدت نور و تأثيرورانی، د نباشد که سوختن هر ديو یاگونهبه ی نورانیهاديودچيدمان تعداد و  -1

 نداشته باشد. ديودهای نورانی بودن ساير

 نوع ترافيکی  ازو  Logo)) نماد برای متریميلی 18 برای حاشيه ومتری ميلی 28 از نوع ی نورانیهاديود -2

(Traffic Signal) .باشند 

 .است 4-1-5-2بند مطابق با مشخصات فنی مندرج در ساير مشخصات  -3

 .است 3-5-2 بندمطابق با مشخصات فنی مندرج در  مشخصات نوری -4

 :بدنه -5

در برابر مواد مقاوم يکرون م 120تا  80ضخامت رنگ به الکترواستاتيک  ایکوره رنگاز فلز سبک با  بايستمیبدنه  .1

باشد که  یااندازهبهضخامت بدنه  نگردد.دچار تغيير رنگ  دينور خورشو در برابر  بوده های اسيدیخورنده و باران

 عالوه بر استحکام الزم، وزن زيادی نيز نداشته باشد.

 .است 24-2شکل  مطابق یابعاد و مشخصات ظاهر .2
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 پیاده مربعی : تابلو عابر24-2شکل 

 خانهنصب فانوس خورشیدی تک روش  -2-6-10

 شامل مراحل درخواست، دريافت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در تقاطعکه  کاریپاو حمل تا  هافانوسدريافت  -1

انتقال به نحوی صورت  به عمل آيد تابايست دقت کافی به محل می هافانوسر انتقال . توضيح آنکه دستايا محل پروژه 

 جلوگيری گردد. هافانوسبه  رسيدنگيرد که از آسيب 

 کنيم.را برای نصب فانوس پيدا می موردنظربه نقشه تقاطع، دکل  توجهبا  -2

مطابق  هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظر دکلنسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -3

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

خورشيدی و همچنين  درب بدنه فانوس را باز و اتصاالت داخلی را که شامل اتصال کانکتورهای کابل باتری و صفحه -4

ورشيدی در مجاورت يکديگر( انجام می)در صورت نصب بيش از يک فانوس خ هافانوس کردن زمانهماتصاالت جهت 

 دهيم.

 شود.جهت سنکرونيزاسيون، اتصاالت ورودی، خروجی و مشترك بين ترمينال دو فانوس انجام می -5

 کنيم.خورشيدی را پيچ و مهره می کرپی باال، پايه فلزی و پايه صفحه -6

 کنيم.کرپی پايين را نيز به همراه پايه فلزی پيچ و مهره می -7

کنيم و پايه فلزی را در محل را قالويز می هاسوراخهای فانوس را روی دکل مشخص و دريل و محل پايهمحل پيچ شدن  -8

 کنيم.خود روی دکل پيچ می

متر  4از لوله به طول  ،ط ويژه اتوبوسهای خورشيدی بر روی لوله فلزی مخصوص برای خطونصب فانوس در صورت -9

ضمناً برای ثابت کردن  .است مترميلی 3900 شدهتمامخورشيدی از کف های و ارتفاع نصب باالی فانوس شدهاستفاده

طرف لوله و مقابل هم ايجاد نمود و از پيچ و مهره بلند استفاده  هايی در دوبايست سوراخها میبر روی اين لوله هافانوس

 نمود.

کنيم تا جهت ن کرپی را آچارکشی میکنيم و پس از تنظيم کامل، پيچ و مهره باال و پاييجهت ديد فانوس را تنظيم می -10

 فانوس ثابت باقی بماند.

گير بودن را )به سمتی که بيشترين شرايط آفتاب کنيم.خورشيدی را رو به سمت جنوب تنظيم می در انتها جهت صفحه -11

 داشته باشد(.
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 شدهمشخصدر محل و  دارندهنگهبر روی  الزم است صفحه ،گير نباشدخورشيدی آفتاب فانوسمحل نصب  کهدرصورتی -12

جوشکاری نصب گردد و سپس با استفاده از  و يا یکار زيقالوتوسط طراح و يا دستگاه نظارت با استفاده از پيچ و مهره و 

 سيم به فانوس خورشيدی و باتری آن متصل گردد.

 خانهسهخورشیدی  نصب فانوس روش -2-6-11

 يافت از انبار و حمل و انتقال به محل نصب در تقاطعشامل مراحل درخواست، درکه  کاریپاو حمل تا  هافانوسدريافت  -1

انتقال به نحوی صورت  به عمل آيد تابايست دقت کافی به محل می هافانوسر انتقال . توضيح آنکه داستيا محل پروژه 

 جلوگيری گردد. هافانوسبه  رسيدنگيرد که از آسيب 

 کنيم.پيدا می را برای نصب فانوس موردنظربه نقشه تقاطع، دکل  توجهبا  -2

ق مطاب هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -3

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

)فوقانی و تحتانی فانوس( نصب نماييم.  شدهمشخصبايست در محل را می کربنات یپلعدد پايه فانوس  2تعداد  -4

 را در استای از جنس ورق آهن جهت استحکام پايه در برابر باد ای را که دارای قطعهکه يکی از دو پايه صورتنيبد

زی از داخل بست فل لهيوسبهبست فلزی از داخل و پايه ديگر را در قسمت تحتانی فانوس  لهيوسبهقسمت فوقانی فانوس 

 نماييم.فانوس نصب می

)ارتفاع نصب مطابق  کنيمرا قالويز می هاسوراخا روی دکل مشخص و دريل و محل فلزی ر هایمحل پيچ شدن پايه -5

 .(استهای سه خانه برقی فانوس

 کنيم.پايه فلزی را در محل خود روی دکل پيچ می -6

شود. يک رشته از هر تابشگر را رشته سيم وارد می دودهيم. به هر تابشگر اتصاالت ترمينال داخل فانوس را انجام می -7

االکلنگی )در مواردی که در نقشه سيگنالينگ  صورتبه. جهت داشتن عملکرد فانوس دهيمقرار می خل ترمينال مشتركدا

 قرارهای باقيمانده از دو تابشگر کناری را نيز زير ترمينال مشترك دو فانوس برای يک مسير ديده شده است(، رشته سيم

سوی ديگر ترمينال را نيز کابل  بنديم.زير ترمينال می يیتنهابهرا نيز و رشته سيم باقيمانده از تابشگر وسطی  دهيممی

بايست از سر سيم می یبند ناليترمدر  رشته مشترك است(. زردرنگبنديم )رشته جعبه باتری می سه رشته ورودی از

 .شودو وارنيش حرارتی استفاده 

خت لوده و برای اين منظور فقط استفاده از سيم ب رمجازيغها برای لخت نمودن سيم ...چين، انبردست و استفاده از سيم -8

 .استمجاز  کن

 .استانبردست مجاز نبوده و فقط استفاده از پرس سرسيم مجاز  از استفاده ،هابر روی سيم هاميسر سجهت نصب  -9

کنيم. محل میو قالويز نموده و آن را در جای خود پيچ  یکارسوراخخورشيدی را روی پايه دکل  محل نصب پايه صفحه -10

 های بازودار در باالترين نقطه پايه و برای دکلشود و برای دکلگيری محل مشخص میشرايط آفتاب بر اساسنصب آن 

 .استبر روی باالترين نقطه دکل بهترين نقطه  معمولی

کليه کابل) کنيمخورشيدی را به کانکشن دوتايی فانوس خورشيدی وصل می رشته خروجی از صفحه 2در انتها کابل  -11

  .(بايست توکار باشدها میکشی

 است، مانند آنچه برای نصب فانوس نصبقابلخورشيدی روی بدنه فانوس  هايی که صفحهالزم به ذکر است در فانوس -12

 خورشيدی را روی کرپی بااليی بدنه پيچ کرد. خانه ارائه شد، بايد صفحهخورشيدی تک

و در محل  دارندهنگهبر روی بايد  خورشيدی صفحه ،گير نباشدورشيدی آفتابخ محل نصب فانوس کهدرصورتی -13

جوشکاری و يا استفاده از پيچ و مهره و قالويز کاری  ازجملههايی توسط طراح و يا دستگاه نظارت با روش شدهمشخص

 نصب گردد و سپس با استفاده از سيم به فانوس خورشيدی و باتری آن متصل گردد.
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 رشیدیوخ فانوسآوری جمع روش  -2-6-12

ق مطاب هشداردهندهو تجهيزات ايمنی  گرديدهپارك  موردنظردکل نسبت به ترين محل مناسب خودرو باالبر در نزديک -1

 گردد.نصب میدر محل  ايمنیدستورالعمل 

و همچنين  خورشيدی و اتصاالت داخلی شامل اتصال کانکتورهای کابل باتری و صفحه نموده درب بدنه فانوس را باز -2

باز میدر مجاورت يکديگر(  یديفانوس خورش)در صورت نصب بيش از يک را  هافانوس کردن زمانهمت اتصاالت جه

 .کنيم

ين را به کرپی پاي سپس .مماس به سبد قرار گيرد یديفانوس خورشابتدا سبد باالبر را طوری قرار دهيد که پايه پايينی  -3

 دهيم.ر تکيه میرا به سبد باالب فانوسو وزن  نموده بازهمراه پايه فلزی 

پيچ  به پايه بااليی خورشيدی صفحهجوش را باز کنيد. اگر  فرز ینيمخورشيدی با دستگاه  در صورت جوش بودن صفحه  -4

 کنيم.به پايين منتقل می و را داخل سبد قرار داده فانوسو  نمودهبود ابتدا آن را باز نموده و بعد پايه بااليی را باز 

 گردد.نتقل میبه انبار م یديفانوس خورش -5

 سیستم آالرم صوتی چراغ عابر پیاده -2-7

 هگونهيچ وجود عدم و هاتقاطع از گذر هنگام در خصوصاً عمومی، یهامکان در بيناکم و نابينا اشخاص هایمحدوديت به توجه با

 oice CrossPedestrian V يا  PVCAطراحی سيستم ايده اشخاص؛ اين تردد هایمحل در هشداری و یرساناطالع سامانه

Alarm شودیماعالم  پيادههای عابر به کامل صورتبه چراغ بودن قرمز يا سبز دنيا در بار اولين برای که تفاوت اين آمد. با به وجود 

 در سيستم اين .شودمی پياده سردرگمی عابران و محيط در صوتی آلودگی ايجاد باعث که ممتد غير يا ممتد بوق صورتبه نه و

 رعايت همچنين و نصب سهولت جهت. شده است داده قرار  IP51حفاظت درجه با بارانی سقف به مجهز فلزی کسبا يک داخل

 پنل پشت از راهنمايی، هایچراغ يا و اصلی کنترلر با ارتباطی کابل و تغذيه اصلی کابل جهت ورودی شهری، محيط استانداردهای

 (.25-2شکل است )شده  گرفته نظر در دستگاه

 

 آالرم صوتی: 25-2شکل 

 سيگنال هب پاسخگويی سيستم قابليت اين. است دارا را معبر هر از مسير يک در آالرم صدور قابليت مستقل صورتبه سيستم هر

 هستند.دارا  مستقل صورتبه را سبز – ردز – قرمز هایحالت در کنترلر از دريافتی
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نابینا و  ادهیپ عابرویژه  راهنمایی و رانندگی یهاچراغ ساز ایگوو  هشداردهندهفنی دستگاه  مشخصات 6-2جدول 

 نایبکم

 ابر پيادهع تقاطع و تعيين موقعيت هایچراغم وضعيت از طريق اعال عابر پيادهتسهيل تردد نابينايان در تقاطع و کانال 

 بيناکمنابينا و 
 عملکرد

ی 
معرف

صول
ح

م
 

 موبايل ن( و اپليکيشپذيربرنامهبر روی دستگاه کنترل تقاطع هوشمند و  شدهنصب: واحد مرکزی )استقسمت  2شامل دستگاه 

 بر روی تلفن همراه نابينايان( شدهنصب)

مکانهوشمندانه برای اتصال به دستگاه مرکزی و مصرف بهينه باتری )جهت  طوربهتلفن همراه  یدادهرنت و اينت GPSاستفاده از 

 نابينا و ارائه عملکردهای مناسب( عابر پيادهدقيق  یابي

نند وضعيت نابينا )ما عابر پيادهاسپيکر تلفن همراه، جهت اعالم موارد ضروری به  نيچنهمو  AUXاستفاده از ويبره، خروجی صوتی 

 (هاتقاطعو حتی اعالم نام و جهت جغرافيايی  هاتقاطعراهنمايی و رانندگی، اعالم وضعيت مکانی نابينايان در  یهاچراغ

نابينا موقع نزديک شدن به محدوده هشدار با ويبره و آالرم توسط گوشی همراه )مانند نزديک شدن به  عابر پيادهامکان هشدار به 

 (شدهفيعرتتقاطع و يا مناطق 

نابينا )مانند درخواست تغيير وضعيت چراغ  عابر پيادهاستفاده از دکمه تنظيم صدای تلفن همراه جهت ارسال درخواست توسط 

 قرار دارند( زنچشمکدر وضعيت چراغ  عموماًکم تردد که  یهامکان

نابينا از  عابر پيادهرانندگان هنگام تردد  اًخصوصجهت هشدار به مردم )نوری )فلش موبايل( تلفن همراه  هشداردهندهاستفاده از 

 نيز استفاده نمود( خطراعالمجهت درخواست کمک و يا  توانیمهمواره و در هر زمان از اين هشدار نوری  ضمناًتقاطع و کانال عابر. 

یو
ژگ

ی
ها

 ی
خه سوم 

س
بارز ن

گو
 ای

ساز
 

تقاطع
 

 پذيرامهبرناعم از هوشمند و  هاتقاطعامکان نصب بر روی تمامی 

 اپليکيشن مخصوص از طريق پذيربرنامهکنترلر هوشمند و  یبر رودستگاه مرکزی منصوب  یزيربرنامهامکان کنترل، مديريت و 

 ويندوز عاملستميس

 امکانات پیشنهادی جهت توسعه و ارتقاء:

 مرکز کنترل( مجهز نمودن واحد مرکزی به اينترنت و يا شبکه داخلی )جهت مديريت و کنترل تجهيزات از -

ی
سایر ویژگ

ی
ی فن

ها
 

 توجه کرد: هاآنموارد فنی که باید به 

 .استبخش سمت سرور  کيو  نتيبخش کال کيشامل  یافزارنرمبخش  -1

 .شده است یسيو کد نو یطراح دياندرو عاملستميس یبرا یافزارنرمبخش  -2

 نوشته شده است. phpبخش سمت سرور به زبان  -3

 داشته باشد. نترنتيو ا gpsبه  یدسترس ديبا تماً ح ناينابشخص  -4

 آن را متوقف کند.کاربر  نکهيخواهد شد مگر ا رااج نهيزمپسدر  افزارنرم -5

 دريافت خواهد کرد.اطالعات را از سرور  کاربر، شنيکيو اپل شدهارسالبه سرور  عابر پيادهو چراغ سيگنال اطالعات  -6

 یارگذارسرور ب یاطالعات رو ینترنتيا صورتبه ازآنجاباشد و  نترانتيا صورتبه کيرکز کنترل ترافبهتر است ارتباط تقاطع با م -7

 .شود

 ميپ تاآ ازجملهو ساير اقدامات فنی و امنيتی  سرور یاندازراه نهيهز بر روی سرور به عهده تيم پيمانکار بوده ولی افزارنرماجرای  -8

 خواهد بود. یهده شهردارآن بر ع)ميزان در دسترس بودن سرور (

 

 ساير مشخصات فنی سيستم به شرح زير است:

 يانبيناکم نابينايان يا استفاده جهت مشخصاً کافی، قدرت با و ابهام بدون ،شفاف واضح، صوتی، آالرم خروج -1

 .است شهری برق سيستم، اصلی تغذيه -2

 کارفرما صالحديد و نظر با ... و بوق کالم، صورتبه آالرم يا خروجی صدای هرگونه توليد امکان -3

  Outdoorشهری محيط در استفاده جهت سيستم طراحی -4

  IP51حداقل حفاظت درجه با بارانی سقف به مجهز فلزی تابلوی يک داخل سيستم قرارگيری -5

 اليه سه الکترواستاتيک یاکوره تابلو رنگ -6
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 در و رديگیم بر در را دور تابلو تابلو پايين و االب در که یبه صورت است، استاندارد ضخامت با حفاظتی کمربند دارای تابلو -7

 .است تابلو با و متناسب هماهنگ کامالً تابلو کيفيت و رنگ. شودمی قفل تابلو کنار

 اهدستگ پنل و دکل که به ديگری راه هر و جوشکاری بدون راهنمايی چراغ هایدکل کليه روی بر نصب و استفادهقابل -8

 .برساند آسيب

 کنترلر از تیدرياف سيگنال پاسخگويی به قابليت سيستم اين. مستقل صورتبه معبر هر از مسير يک در آالرم صدور امکان -9

 .است دارا مستقل صورتبه را )پياده عابر چراغ به مربوط هایسيگنال) سبز و قرمز هایحالت در

 يا قرمز هب سبز تغيير از هر پس که یتبه صور پياده، عابر چراغ قرمز يا سبز سيگنال تغيير حدفاصل بوق توليد امکان -10

 .بنمايد تفکيک هم از را هاآن طريق اين به و شود زده بوقی برعکس

 بيتی 16 ديجيتال پردازشگر يک از استفاده با سيستم یهایخروج و ورودی کليه کنترل امکان -11

 ميکروثانيه يک از کمتر برنامه سيکل هر در دستورات پردازش سرعت -12

 ماژوالر صورتبه سيستم طراحی -13

 و مستقل طوربه ورودی که هر یبه صورت عابر و راهنمايی یهاچراغ وضعيت از سيستم اطالع جهت ورودی ماژول دارای -14

 ايزوالسيون قابليت دارای ماژول اين عبارتی به. دهدیماطالع   CPUماژول به را خود وضعيت جداگانه، مداری بلوك با

 .باشند داشته تطبيق تاژی مختلفول سطوح کهطوریبه است، الکتريکی

 :است شده حفاظتذيل  مشخصات با تريگر مدار هر است ولت 220 هایورود در ولتاژ سطح اينکه به توجه با -15

 کوتاه اتصال در هنگام جداگانه فيوز .1

 ولت 260 از بيش به ولتاژ سطح افزايش در الکترونيکی فيوز .2

 ايزوالتور ورودی در جريان محدودکننده .3

 تمسيس به شبکه نويز و ولتاژ ناخواسته سطح هر انتقال از جلوگيری جهت ورودی سر دو هر در نوری ايزوالتور به مجهز .4

 اصلی کنترل

 آمپر 10 تحمل با شدن جدا قابل پيچی ترمينال .5

 هنگام. است  RGBهایالمپ بر مشتمل 3*  5 ماتريس يک دارای ماژول اين. درب چراغ ماژول به سيستم بودن دارا -16

 تعميرات هنگام در نيز را سفيد نور ايجاد قابليت اين ماژول البته. شودمی روشن آن با متناسب ماژول اين تريگر هر رسيدن

ت جه نمايشگر به سيستم درواقع. است ترمينال و فيوز دارای مستقل صورتبه اين ماژول. است دارا اضطرار مواقع يا و

 .است زمجه قرمز نور با عبور عدم و سبز نور با حرکت

 ينا. است بخش اين بلندگو وظيفه يا خروجی به جادشدهيا صوت تحويل و تقويت. ريفایآمپل ماژول به سيستم بودن دارا -17

 تراکم و شلوغی ميزان به توجه با اپراتور توسط و بوده فيزيکی صورتبه 1 شماره ولوم .است ولوم عدد 2 دارای ماژول

 در ولوم اين. شودمی تنظيم پردازشگر توسط فقط و ديجيتال صورتبه 2 شماره ولوم .شودمی تنظيم صدايی محيط

 ولوم خروجی از مضربی توليدی، صدای حجم بنابراين ؛رودیم بکار آن به مربوط یافزارنرم برنامه و "روز- شب"سيستم 

 .بود خواهد 2شماره  ولوم از حاصل خروجی و 1 شماره

 مجدداً  خروجی صدای است نياز کهیهنگام در تا است دستگاه خروجی صدای تنظيم جهت کنترل ريموت داری سيستم -18

 ولوم به را داص دستگاه مقابل از یراحتبه سيستم، پرسنل نگهدار يا اپراتور و نباشد دستگاه کردن باز به نياز گردد تنظيم

یم باال بسيار را، هاعتقاط در سيستم خروجی صدای نهايی تنظيم سرعت اين امکان. رساندیم دلخواه خروجی قدرت و

 .برد

 که امکان اين .است )ديجيتال ولوم از استفاده )با خروجی سيگنال توان تنظيم جهت داخلی  AGCبه مجهز سيستم -19

 ظرن در روزشبانه مختلف ساعات در صدا تراکم شلوغی و تفاوت جهت به است سيستم اين یهابخش نيترمهم از يکی

 و شلوغی ميزان با متناسب و متفاوت شب و روز در سيستم خروجی ميزان صدای مثالعنوانبه لذا است، شده گرفته

 .شودیم تنظيم اتوماتيک طوربهمحيط  صدای تراکم
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 يک از هاسيستم در کليه هم به شبيه و يکسان صدای داشتن جهت به. خروجی صدای ماژول به سيستم بودن دارا -20

  Microيک روی بر  MP3فايل قالب در موردنظر هایصوت يا صوت. است شده استفاده  MP3 Playerستميرسيز

SD هستند پخش قابل هاصوت اين ورودی تريگرهای با متناسب .شودمی داده قرار سيستم در و شده ريخته. 

 کاربری يا و هسليق با ، متناسبتغييرقابل فرکانس با صوتی آالرم پخش امکان قابليت سيستم اين فوق، مورد به توجه با -21

 .است دارا را خاص

 توجه بايد البته. است آن در کاررفتهبه ريفایآمپل يا کنندهتيتقو با متناسب دارجهت پرقدرت بلندگوی دارای سيستم -22

 در اپراتور ستيبایم صدا باال بردن در موجود هایمحدوديتو  شهری محيط در سيستم اين استفاده به توجه با داشت

 با هم و نيايد به وجود منطقه کسبه و ساکنين برای صوتی آلودگی هم تا بنمايد الزم را دقت صدا نهايی تنظيم هنگام

 يکديگر مختلف با فازهای در دستگاه متفاوت صوتی یهایخروج به توجه با دشدهيتول صداهای فازبندی تقاطع، به توجه

 .باشند نداشته همپوشانی

 بلندی متری 3 فاصله در که .است متر يک/  وات يک در88b d حدود سيستم اين در شدهاستفاده بلندگوی حساسيت -23

 صدا افزايش به نياز متری 3 فاصله در 92db به اندازه صدا داشتن هدف با. شد خواهد 82db برابر کاهش 6db با صدا

یم فزايشا 3db اندازه به را صدا توان، شدن برابر 2 هر اينکه به توجه با. است 92db به وات 1 توان در اوليه 88db از

 .دهد

 است. شده گرفته نظر در وات 10 خروجی توان بخش اين طراحی در. داريم توان وات 8 به نياز -24

 عابر پیاده (باتنپوشکلید فشاری ) -2-8

پياده از عرض خيابان طراحی شده است که با استفاده از پردازشگر  عابرانعبور ايمن  منظوربهعابر پياده کليد فشاری 

پذير دريافت و يا برنامه  (scats)راهنمايی هوشمند متصل به کامپيوتر مرکزی هایچراغالعات ورودی که از و اط یکروپروسسوريم

 (26-2شکل ) کندمیصوتی و بصری مناسبی جهت عبور عابر پياده از عرض خيابان توليد  هایپيغام، کندیم

 مشخصات کلی -2-8-1

. بدين معنی که بتوان است  (optional)شامل يک پانل و يک سيستم صوتی است که قابل انتخابعابر  کليد فشاری -1

 .کرد رفعاليغساعات خاصی آن را  در

قرمز  و يکی به رنگ است عابرانهر پانل شامل دو نقش عابر که يکی به رنگ سبز که نشانه ايمن بودن مسير جهت عبور  -2

 .است انعابرکه نشانه ممنوع بودن حرکت 

حک شده  "جهت عبور ايمن شاسی زير را فشار داده و منتظر سبز شدن چراغ بمانيد"الی هر پانل متن در قسمت با -3

 .باشد تيرؤقابلاست و متن فوق با تعبيه منبع نور مناسب در زير آن در شب نيز 

 .قرار گيرد توجهجلبو دارای چراغ جهت  متریسانت 5قطر  حداقلفشاری با  یشاسدر قسمت پايين پانل يک  -4

 .گرددیمرنگ زمينه پانل زرد ترافيکی پيشنهاد  -5

 .بلندگوی سيستم صوتی در زير پانل با اندازه و قدرت مناسب تعبيه گردد -6

 .اتوماتيک تغيير کند صورتبهمتناسب با حجم صدای محيط  بايستمیقدرت خروجی سيستم صوتی  -7

 ایگونهبهراهنمايی موجود را داشته باشد.  هایچراغ هایدکلن بر روی قابليت نصب راحت و آسا (باتنپوشکليد فشاری ) -8

 .فراهم باشد یراحتبهروی يک دکل جهت استفاده در دو مسير مختلف  (باتنپوش) کليد فشاری که امکان نصب دو عدد

 .امکان توسعه سيستم صوتی در آينده در نظر گرفته شود -9
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 (باتنپوشکلید فشاری ) عملکرد -2-8-2

روشن  دداده و منتظر سبز شدن چراغ بمانيجهت عبور ايمن شاسی زير را فشار "بر پياده قرمز: در اين حالت متن چراغ عا -1

 .استبوده و آماده دريافت درخواست عبور عابر پياده 

 جهت "و متن  شدهفرستادهروی پانل را فشار دهد درخواست عابر به کنترلر چراغ راهنمايی  شاسیعابری  کهدرصورتی -2

روی پانل و عبارت  قرمزرنگخاموش و آدمک  "ور ايمن شاسی زير را فشار داده و منتظر سبز شدن چراغ بمانيدعب

 .روشن خواهد شد "انتظار"

 عبور با احتياط  "خاموش شده و آدمک سبز و عبارت "انتظار  "پس از سبز شدن چراغ عابر پياده آدمک قرمز و عبارت  -3

هر ثانيه يک پالس را توليد کرده و به عابر اعالم  یبه صورتو آالرمی  شدهفعالتی . همچنين سيستم صوشودیمروشن  "

 .تا از عرض معبر عبور کند کندمی

سيستم صوتی آالرم ديگری   (clearance)دهدیمتغير وضعيت  زنچشمکعابر پياده به حالت  قرمزچراغدر حالتی که  -4

و  استکه زمان عبور از عرض خيابان در حال اتمام  کندمیابر اعالم و به ع کندمیهر ثانيه دو پالس را پخش  صورتبه

 .بايد کانال عابر تخليه گردد ترعيسرهر چه 

 .گرددیبرمعابر پياده وضعيت پانل به حالت قبل از فشرده شدن شستی  قرمزچراغپس از ثابت شدن  -5

 

 (باتنپوشفشاری ) کلید: 26-2شکل 

 (باتنپوشکلید فشاری ) نصب -2-8-3

 :استنحوه نصب به شرح زير 

بايست مطابق دستورالعمل نظافت و به محل می هاآنفشاری از انبار و قبل از حمل های پس از تحويل گرفتن کليد -1

 شستشو تميز گردند و سپس جهت نصب به محل مربوطه منتقل گردند.

 یفشار ديکلاز سطح زمين )ارتفاع از زير  متر 1/1فشاری عابر پياده صوتی در ارتفاع  هایترين محل نصب کليدمناسب -2

 .استکانال عابر پياده  موازاتبه( و متر 1/1تا سطح زمين 

، از سمت چپ و به ترتيب اتصاالت زير در داخل 8پس از نصب دستگاه بر روی دکل از طريق دو عدد پيچ و واشر نمره  -3

 شود: دستگاه بايد برقرار

 ها.ورودی عنوانبهسبز و قرمز عابر و خط مشترك نول،  هایسيگنال -4

 -12VDCو  12VDC+ هایورودیبه  10VACتغذيه ورودی  -5

ولی در  گرددکنترلرهای هوشمند استفاده می ولتی در 12تذکر: در صورت عدم افت ولتاژ از ترانسفورماتورهای کاهنده  -6

 .استولتی الزامی  12اتورهای کاهنده نصب ترانسفورم پذيربرنامهکنترلرهای 

 در کنترلر. EDهای خروجی به ترمينال عنوانبهعدد ترمينال آخر  دو -7
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 .استدر سربندی بر روی اين ترمينال استفاده از سرسيم و وارنيش حرارتی اجباری  -8

و برای اين منظور فقط  بوده یرقانونيغها چين، انبردست و وسايل مشابه برای لخت نمودن سيمتوجه: استفاده از سيم -9

 .استمجاز  لخت کناستفاده از سيم 

 .استها استفاده انبردست مجاز نبوده و فقط استفاده از پرس سرسيم مجاز بر روی سيم هاميسر ستوجه: جهت نصب  -10

 (باتنپوشکلید فشاری ) اندازیتنظیمات و راه -2-8-4

های صوتی در ساعات خلوت روز و شب، آالرم کهطوریبهخودکار قادر به تشخيص سطح نويز محيط بوده  طوربهدستگاه  -1

 شوند تا مزاحمتی برای ساکنين اطراف تقاطع ايجاد نشود.ترين سطح پخش میدر پايين

 .است 7-2ول جدی هاامکان انتخاب مود کنترل صوت در يکی از حالت شاسی روی بوردبا استفاده از  -2

 های کنترل صداحالت: 7-2ول جد

 وضعيت ديودهای نورانی حالت کنترل صدا رديف

 (Silentصدا )حالت بی 1

 دستی

 

  (Lowحالت آهسته ) 2

  (Mediumحالت متوسط ) 3

  (Highحالت بلند ) 4

5 

 (Autoحالت خودکار )
 طوربه AGCحالت اندازه صدا توسط مدار )در این 

شود و دیودهاي نورانی در یکی از سه خودکار کنترل می
 .(زنندیموضعیت آهسته، متوسط و بلند چشمک 

 خودکار

 

 

 

نيد بچرخا قدرآنحال، پتانسيومتر را به چپ يا راست  نيدر همشاسی مربوطه را فشار دهيد و  AGCبرای تنظيم مدار  -3

 تنظيم شده است. AGCمدار نورانی روشن شود در اين حالت  تا ديود

 ISSO2و  ISSO1دستی )جهت تست دستگاه( از طريق جامپرهای  صورتبهسبز و قرمز  هایورودیامکان فعال کردن  -4

 در کنار بورد.

روی  SW2روی آن سوئيچ  فشرده نگه داشته شود و بعد بدون برداشتن دست از یفشار ديکلثانيه شاسی  4اگر به مدت  -5

 شود.شود و در صورت تکرار، مجدداً فعال میمی غيرفعال کليد فشاریشاسی  BEEPصدای بورد فشرده شود، 

بايد روشن شود. در  AGCتنظيم بودن مدار  به نشانه AGC OKروی بورد، چراغ  AGC TESTبا فشردن شاسی  -6

به چپ يا راست بچرخانيد تا چراغ  قدرآنرا  TR1 ، پتانسيومترايدداشتهنگهشاسی را فشرده  کهدرحالیغير اين صورت، 

AGC OK روشن شود. 

 شرایط بازرسی در زمان تحویل -2-9

پس از آماده شدن هر محموله و با اعالم فروشنده، نمايندگان خريدار و مشاور در محل انبار  در زمان توليد محصول، -1

ای و سطح بازرسی نمونه، جدول نرمال تکIEC 60410ندارد استا بر اساسمحصول فروشنده حضور خواهند يافت و 

S-2  وAQL=%6.5 انطباق نوع محصول با مشخصات فنی  نظراز. شودمینمونه از محصول انتخاب  2تصادفی  طوربه

 بازرسی چشمی انجام خواهد شد.

 نخواهد بود. تأييدمحموله مورد صورت باشد و در غير اين  ٪100 صورتبهمحصول توليدی با مشخصات فنی بايد  انطباق -2

فروشنده موظف است يک هفته قبل از آماده شدن محموله قابل تحويل، حجم محموله و زمان آماده بودن آن جهت  -3

 برداری را طی نامه رسمی به خريدار و مشاور اطالع دهد.نمونه
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 .شودمیبه فروشنده اطالع داده  برداریمقدمات نمونه فراهم کردن منظوربهبرداری از طرف مشاور، زمان نمونه -4

 کامالً مشخص برای دستگاه نظارت آماده نمايد. صورتبهفروشنده بايد محموله آماده تحويل را  -5

 کامالً طوربههای محموله، دو نمونه را بردار، پس از مطابقت چشمی کاال با مشخصات فنی از بين کل کارتنفرد نمونه -6

دهی و يا دخالت از طرف فروشنده بر روی جهت گونههيچامکان  کهطوریبهد کرد تصادفی از کل محموله انتخاب خواه

 برداری وجود نداشته باشد.روش نمونه

گشته و در محل مناسب  مهرومومطور کامل به« تحت بازرسی»های محموله، با حک مهر ها، کليه کارتنپس از اخذ نمونه -7

 برداری شده را ندارد.محموله نمونه پلمپيی و يا باز کردن جاجابه گونههيچگردد. فروشنده حق انبار می

. شودمیها از محل کارخانه به آزمايشگاه منتقل جايی و حمل نمونهاز محموله با کمال دقت در جابه اخذشدههای نمونه -8

 دارد. به عهدهها تا محل آزمايشگاه را فروشنده مسئوليت صحت و سالمت نمونه

های بازرسی، فروشنده موظف است تمامی شرايط و امکانات زمايشگاه فروشنده برای انجام آزموندر صورت استفاده از آ -9

 الزم، تجهيزات و لوازم آزمون و نفرات مورد نياز را در اختيار مشاور يا کارفرما قرار دهد.

انجام  خريدار موردنظرمعتبر  هایها در آزمايشگاهکارخانه فروشنده دارای آزمايشگاه معتبر نباشد کليه آزمون کهدرصورتی -10

 أييدتعدمبودن نتايج آزمون توسط فروشنده پرداخت خواهد شد، در صورت  قبولقابلها در صورت خواهد شد و کليه هزينه

 کيفی آزمايشگاه، کليه اجناس پس فرستاده خواهد شد.

از محموله، ضمن تهيه  اخذشدههای بر روی نمونه شدهانجامهای بازرسی فنی بودن نتايج آزمون قبولقابلدر صورت  -11

 ممهور و مجوز حمل محموله صادر خواهد شد.« کنترل نهايی»گزارش آزمون، کل محموله به مهر 

را نداشته و چنانچه در هنگام شده پلمبتصرفی در محموله  گونههيچهای بازرسی، فروشنده حق در زمان انجام آزمون -12

 مشاهده نمايد مجوز بارگيری صادر نخواهد شد. شدهپلمبحموله حمل محموله، دستگاه نظارت تغييری در م

تصادفی در محل کارخانه فروشنده  صورتبهلزوم، بازرسين و کارشناسان کارفرما يا مشاور )دستگاه نظارت(  صورتدر  -13

 .حضور يافته و روند توليد را مورد بازرسی قرار خواهند داد

باشد و مردودی حتی يک نمونه در  قبولقابلها بايستی ر روی تمامی نمونهها بجهت پذيرش محموله، نتايج کليه آزمون -14

 يک آزمون باعث مردودی کل محموله خواهد بود.

و  شودمیها به فروشنده عودت داده های بازرسی در زمان تحويل پس از انجام آزمونجهت آزمون اخذشدهنمونه دو  -15

ها را در های مخرب، نمونهدر آزمون شدهاستفادههای بر روی نمونه تواند پس از کنترل و انجام اصالحاتفروشنده می

 گردد.نمونه در آمار محموله تحت بازرسی محاسبه نمی 2اين  درهرحالهای بعدی تحويل خريدار دهد. محموله

وله و از روی تسريع در روند بازرسی کاال ممکن است قبل از آماده بودن کامل محم منظوربههای محموله برخی از نمونه -16

 اعتراضی را نخواهد داشت. گونههيچخط توليد اخذ گردد. در اين صورت فروشنده حق 

 راهنماییوشو چراغشست -2-10

 وشوشستمایع مخصوص  -2-10-1

و يا هر مايع مناسب برای  های مشکیمخصوص شستشوی لباساز مايع  سعی گردد ،هافانوس رنگیمشکبا توجه به قاب 

نوع مايع شستشو در  استفاده شود.، گرددمی هافانوسسفيدك بر روی ايجاد موادی که باعث  جزبه رنگیمشکاجسام  یشستشو

 رسيده باشد.پروژه ناظر  تأييدهمان ابتدای اجرای عمليات بايد به 

 هرگونه شستشو بدون باالبر و .ستا گيری، شستشو و بادگيری الزامیاستفاده از باالبر برای آب ،شستشو عمليات اجرایدر 

 .ستين تأييدبوده و مورد  فاقد کيفيت الزم برای شستشو ،ایزمين با هر وسيله از سطح هافانوس آلود کردنکفگيری و اجرای آب

 از روی باالبر و از تمام وجوه انجام پذيرد. تسلط فرد شستشو دهنده، حالتدر  بايستمی هافانوس گيریآب و نمودنآلود کف
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 هافانوس -2-10-2

 .آب گرفته شود هافانوسمپ آب سطح بيرونی با استفاده از پ -1

 شو گردد.تبا مايع شستشو مخصوص همراه با يک تکه ابر تمامی وجوه فانوس شس -2

 آب گرفته شود. کامالً هافانوسبا استفاده از پمپ آب  -3

 داخل آن پاك گردد. گردوغبارتوسط پمپ باد خشک گردد و  هافانوس -4

 تجهیزات برقی -2-10-3

 شمارشگر -1

 ها تميز گردد.سگمنت طوب و فرچه نرم سطح شمارشگر، مخصوصاًدستمال مربا يک  .1

 شمارشگر خشک گردد.، با يک دستمال خشک .2

 بادگيری شود. شمارشگر با دستگاه باد، بوردهای داخل .3

 قيه مواردب -2

 با دستمال مرطوب سطح بيرونی تميز گردد. .1

 با دستمال خشک سطح بيرونی خشک گردد. .2

 کی آن بادگيری شود.داخل تجهيزات و بوردهای الکتروني .3

 کنترلر -2-10-4

 خارج کنترلر -1

 با دستمال مرطوب سطح بيرونی کنترلر تميز گردد. .1

 با دستمال خشک سطح بيرونی کنترلر خشک گردد. .2

 داخل کنترلر -2

 بادگيری شود. ،بوردهای داخل کنترلر با دستگاه باد .1

 خورشیدی صفحه -2-10-5

 تميز گردد. خورشيدی با دستمال مرطوب سطح بااليی صفحه -1

 خشک گردد. خورشيدی صفحهال خشک سطح بااليی با دستم -2

تغيير  هاآنوارد نشود و جهت  هاآنای به دقت گردد در هنگام شستشو ضربه ،يدیخورش هایبا توجه به حساسيت صفحه -3

 نکند.

 خانهباتری -2-10-6

)در صورت وجود(  ورشيدیهای خخانه فانوس خانه( و شرکت سازنده، باتریسهخانه و با توجه به نوع فانوس خورشيدی )تک

 به روش زير شستشو گردد:

 با دستمال مرطوب سطح بيرونی باتری خانه تميز گردد. -1

 با دستمال خشک سطح بيرونی باتری خانه خشک گردد. -2

بادگيری شود. ،خانهدر صورت نياز با توجه به نوع فانوس سوالر و شرکت سازنده، داخل باتری -3
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 انندگیراهنمایی و ر هایچراغگهداری و تعمیر ن -3 فصل

 مقدمه -3-1

های مورد نياز جهت عمليات شرح خدمات و با توجه به تخصص ازلحاظسطح شهر تهران  راهنمايی هایچراغ طورکلیبه

 د:نگردمیزير تقسيم  بخشبه سه  ،نگهداری

 راهنمايی هوشمند هایچراغ -1

 زن برقیو چشمک پذيربرنامهراهنمايی  هایچراغ -2

 زن سوالرچشمکراهنمايی  هایچراغ -3

 تعمیرو نگهداری اجرایی  هایگروهواحدها و  -3-2

يکپارچه به پيمانکاران واجد شرايط با شرح  صورتبهمجزا و يا هر سه بخش را  صورتبهتوان های فوق را میهريک از بخش

يم سمختلف تق یهابخش ريزدستورالعمل واگذار نمود. پيمانکار موظف است مناطق تحت پوشش خود را به فصل از خدمات اين 

 سطح شهر تهران اقدام نمايد. در بخش ريززير در هر  هایگروهها و نسبت به برقرار نمودن واحد، ساعته 24 صورتبهنموده و 

 "مرکز تلفن"واحد دفتر مرکزی و  -1

 واحد انبار مرکزی -2

 گشت ايمنی هایگروه -3

 برقی تأسيساتفنی  هایگروه -4

 یعمرانعمليات فنی  هایگروه -5

 گشت تفصيلی هایگروه -6

 تجهيزات نظافت و شستشو هایگروه -7

 تجهيزات آميزیرنگ هایگروه -8

 .(استهوشمند های تقاطع)تذکر: اين گزينه فقط مربوط به  شناسگربررسی قطعی  هایگروه -9

 .(استهوشمند  هایتقاطع)تذکر: اين گزينه فقط مربوط به  SCATSبررسی قطعی ارتباط  هایگروه -10

 .(استهوشمند  هایتقاطعن گزينه فقط مربوط به )تذکر: اي شناسگرنصب  هایگروه -11

 تجهيزات و خدمات شرح دارای فوق اجرايی هایگروه ،راهنمايی هایچراغتعمير و نگهداری با توجه به الزامات مورد نياز 

وست در پيگشت ايمنی و تفصيلی به جزئيات آمده است.  یهاستيلچک "ل"در پيوست  .باشندمی 1-3جدول  با مطابق اختصاصی

 برقی به جزئيات آمده است. ساتيتأساندازی تحويل کيفی عمليات نصب و راه یهاستيلچک "م"

و رفع خرابی، از  اطالع تعمير و نگهداری سامانه چراغ راهنمايی و به حداقل رساندن زمان منظوربه است موظفپيمانکار 

برقی،  هایقسمتنگهداری پيشگيرانه، بازديد  منظوربهاستفاده نمايند.  صالحيذمناسب و افراد حقيقی و حقوقی  فرايندهای کاری

ايست و عابر و نظاير آن متناسب  یهایکشخط، هاپايه یزدگزنگها، خوردگی و ها، تراز پايهت، حوضچهال، اتصاهافانوس، هاشناسگر

 .ماهه الزامی است 6 زمانی حداکثر هایدورهبا نياز در 

دارای  هایشرکتهوشمند از  هایچراغ ینگهدار وبايد دارای گواهينامه تخصصی تعمير  هوشمند هایتقاطعنگهداری  پيمانکار

برای عوامل اجرايی  هاچراغ و نگهداریطی دوره آموزشی تعمير  هوشمند بوده باشد همچنين هایسيستمنمايندگی انحصاری 

.استالزامی  ش شهرداری تهرانآموزشی مورد تائيد مرکز آموز صالحيذ پيمانکار در مراکز
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 چراغ راهنماییتعمیر و نگهداری  هایگروهشرح خدمات : 1-3جدول 

 شرح خدمات عنوان گروه رديف

 هاکليه گروه 1

 نیف هایگروه ،(ضربت عيب رفع) برقی تأسيسات فنی هایگروه ،(ربتض گشت) ايمنی گشت هایگروه ازجمله هاکليه گروه

 هایگروه ،شناسگر نصب هایگروه، SCATS ارتباط قطعی بررسی هایگروه ،شناسگر قطعی بررسی هایگروه عمران،

افزار به نرمآنالين متصل  GPSمستقل از هم و مجهز به  دباي تجهيزات، آميزیرنگ هایگروه تجهيزات، نظافت و شستشو

 باشند.تعمير و نگهداری 

صورت تأييدبرقی، ارائه گزارش مصور از کليه عمليات اجرائی الزامی بوده و  تأسيساتدر رابطه با انجام موارد عمرانی و 

 .است هاپاکي (Tracking) مسيريابیمنوط به ارائه گزارش مذکور و  ،وضعيت مربوطه

. نفرات بايد دارای اطالعات کافی در زمينه است الزامی يیاجرا هایگروه يهارآزموده در کلاستفاده از نيروهای مجرب و ک

 مربوط تجهيزات و وايرلس سنسورهای فانوس، انواع و زن، چشمکپذيربرنامهتعميرات و يا نصب کنترلر هوشمند، 

(Vsens ،شمارشگر ،)ی برقرار تجهيزات و تر، مودم، مبدل: سوئيچ، روازجملهو کليه تجهيزات اکتيو شبکه  کليد فشاری

ی يتوانا يدبا ينافراد همچن ينرا داشته باشند. ا (سيمبیيا تجهيزات مسی و کابل ، نوری فيبر انواع کابلاعم از ) هاآنارتباط 

فنی  عمومیيابی، رفع اشکال و اجرای عمليات ، برقراری )انشعاب(، عيبازجملهای برق و شبکه عمليات حرفه يهاجرای کل

 .باشند داشته را نگهداری عمليات اجرای جهت مرتبط امور کليه و یکارسوراخ ها،یاعم از فرزکاری، جوشکار

 باشند از لباس فرم يکسان استفاده نمايند.کليه پرسنل اجرايی شرکت موظف می

روز )تمامی روزهای هفته، تعطيالت ساعت شبانه 24 صورتبه ،يیاجرا هایگروه يرتعمو  ینگهدارارائه کليه خدمات موضوع 

 .استرسمی و غيررسمی( 

 مرکز تلفن 2

 د.نپاسخگو باش هرلحظهکه است  یبه نحو وچهارساعتهستيباين واحد موظف به پاسخگويی 

برنامه و نموده ثبت آنالين تعمير، و نگهداری افزارنرم در وقت فوت بدون را شدهاعالم هايیاين واحد موظف است کليه خرابی

 .نمايد انجام را...  و نياز مورد لوازم تأمين گروه، آنی اعزام جهت الزم هایريزی

ی در مشکل ،مستمر بوده تا در صورت بروز هرگونه اختالل در سامانه طوربه هاگزارشاين واحد مسئول ثبت و بايگانی کليه 

 نيايد. ودبه وج تيوضعصورتو  جلساتصورت، هاگزارشروال کاری و تهيه 

 آنالين تعمير و نگهداری افزارنرم در را هاآن استقرار محل وها اين واحد موظف است ليست سرپرست شيفت، نفرات و گروه

 .نمايد وارد

و  هاگزارشها، وضعيت، صورتجلساتصورتقبيل تهيه و تنظيم  کارها از انجام برای الزم اداری هاییکليه پيگير

 .است واحد همين هدهع بر مستندسازی

و نگهداری افزار را در اختيار واحد پشتيبانی نرم يیراهنمااطالعات چراغ تغييرات و هاهاين واحد موظف است آخرين نقش

 .جهت ثبت در بانک اطالعاتی قرار دهدتعمير 

 انبار مرکزی 3

ا امکانات کامل و فضای مناسب برای نگهداری ساعته ب 24به تجهيز يک انبار  يازن ير،تعمو  ینگهدار ياتجهت انجام عمل

که وظايف تعمير و  باشد یاگونهبه وشهر محدوده . انبار بايد در داخل است يیاهنمار هایچراغ و اقالم مختلف انواع اجناس

 .گيردنگهداری به بهترين شکل ممکن انجام 

 تأمينو ... را برای تجهيز انبار خود و برای  ، باالبرنتجرثقيل، خاور، وا ازجملهواحد انبار بايد تجهيزات موتوری الزم 

 قرار هاآن اختيار در وقت اسرع در هاگروه نياز مورد اقالم که باشد داشته اختيار در نحوی به اجرايی هایگروهتجهيزات الزم 

 .گيرد

منظم  طوربهسوالر را فراهم و  يیراهنما هایچراغ هاییباتر يابیدر واحد انبار امکانات الزم جهت تست، شارژ مجدد و باز

 اقدام گردد. هایباتر يابینسبت به باز

 مشخص و استفادهقابلگردد و قطعات بررسی، تست و تفکيک می ،)مستعمل( پس از انتقال به انبار شدهیآورجمعاجناس 

و امکانات الزم جهت تست،  يزاتتجه يهت کلگردد. لذا الزم اسمی بازيافت تعمير و نگهداری اتيعملاستفاده مجدد در  یبرا

 فراهم گردد. ردر انبا اهنمايیاجناس مستعمل چراغ ر يافتو باز يکتفک

بسته و هاکارتن داخل در بايدها و کليه قطعات و تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی بوردها، تابشگر ازجملهانتقال اجناس 

 .گيرد انجام مطمئن هایبندی

 آنالين ثبت گردد.تعمير و نگهداری افزار اطالعات ورود و خروج کاالها در نرم الزم است

4 
 هایگروه

 ايمنی گشت

 تمامی از که باشندمی نحوی راهنمايی بهچراغ هایخرابی کليه شناسايی موظف به (ايمنی گشت) یگشت زن هایگروه

 .دننماي ايیشناس را هاابیخر و نموده بازديد روزشبانه طول در هاتقاطع
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 شرح خدمات عنوان گروه رديف

 پيوسته باشد و پيمانکار بايد فاصله زمانی منظم ميان بازديدها را رعايت نمايد. صورتبهاين بازديدها بايد 

 تعمير و نگهداری افزارنرم به مربوط افزارسخت سيستم طريق از را شدهيیشناسا هایخرابی کليه اندموظفها اين گروه

 فوت بدون فنی هایگروه يادشده، افزارنرم در خرابی ثبت بر عالوه تا داده اطالع "تلفن مرکز" به تلفن طريق از يا و آنالين

 ند.گرد اعزام خرابی رفع جهت وقت

 و بوده فيوز اتصال يا و سيستم نمودن ريست حد در یهاخرابی رفع يا و هاخرابی شناسايی صرفاً  یگشت زن هایگروهوظيفه 

 .است عمرانی و برقی تأسيسات فنی هایگروه بر عهده ،اهخرابی ساير رفع وظيفه

دار اقدام و نسبت زمان هایتقاطعبندی چراغ راهنمايی کليه های ايمنی در خصوص بررسی فازبندی و زمانگشت هایگروه

-میاقدام  عابر پيادهنقليه و احجام سواره و  شکل هندسی و رويکردهای حرکت وسايل ازلحاظبه وضعيت موجود تقاطع 

 نمايند.میماهيانه به کارفرما ارسال  صورتبهای جداگانه ارشرا تحليل نموده و طی گز شدهانجامد و شرح اقدامات ننماي
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فنی  هایگروه

 تأسيسات

 برقی

 

برقی مستقلی را جهت رفع خرابی تأسيساتفنی  هایگروهراهنمايی الزم است در هر بخش  چراغتعمير و نگهداری جهت 

بتواند در کمتر از نيم ساعت به محل خرابی گروه فنی مربوطه  که نمودتجهيز به نحوی ساعته  24 صورتبهيت شده ی رؤها

 ساعت رفع نمايد. 2ها را در ظرف مدت حداکثر رسيده و خرابی

گاه جوش تک فاز، سنگ ، دستموتوربرق ازجملهمتری، تجهيزات کامل  9، باالبر دو تن وانت خودرو به مجهز بايدها اين گروه

، تستر کابل شبکه، IFACEتاپ، ، لپKDU فرز، مينی سنگ، دريل شارژی، دريل برقی، نردبان سه لنگه، پتک، ديلم،

متری، قيچی کابل، سيم  100استخوانی متری و  25متر، فنر معمولی گوشی تلفن جهت تست بوق در پست مخابرات، ولت

 و اوليه هایل و کليه اقالم مصرفی مورد نياز و تجهيزات ايمنی شخصی، جعبه کمککام ابزارجعبه، پرس سرسيم، لخت کن

 .باشند مسير انسداد ايمنی تجهيزات

 کيپا اين توسط تقاطع محل به الکترونيکی و الکتريکی تجهيزات و قطعات کليه و هابوردها، تابشگر ازجملهانتقال تجهيزاتی 

 .پذيرد انجام مطمئن هایبندیبسته و هاارتنک داخل در بايد ،هاگروه ديگر يا و
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 فنی هایگروه

 عمران

يت های رؤفنی عمران مستقلی را جهت رفع خرابی هایگروهچراغ راهنمايی الزم است در هر بخش تعمير و نگهداری جهت 

ت به محل خرابی رسيده و بتواند در کمتر از نيم ساعگروه فنی مربوطه  کهتجهيز نمود ساعته به نحوی  24 صورتبه و شده

 ساعت رفع نمايد. 2ها را در ظرف مدت حداکثر خرابی

 توسط...  و برقی تأسيسات فنی هایگروه و تفصيلی گشت ،موتورسوار گشت هایگروهشده توسط رؤيت کليه مشکالت عمرانی 

 .گرددمی رفع هاگروه اين

، موتوربرق ازجملهتن جهت انجام امور محوله با تجهيزات کامل  5جرثقيل و  دو تنهز به يک خودرو وانت مج بايدها اين گروه

سنگ فرز و مينی سنگ فرز، پيکور برقی، دستگاه کمپرسور، هوابرش، کاتر خطی، بيل و بيلچه، ديلم و کليه اقالم مصرفی مورد 

 باشند. ير موارد مورد نيازو سا و تجهيزات ايمنی انسداد مسير اوليه هاینياز و تجهيزات ايمنی شخصی، جعبه کمک

 گروه اين توسط بايد است گرديده تجهيزات ساير يا و هاشمارشگر يا و هافانوسهرس درختانی که باعث مسدود نمودن ديد 

 .گيرد انجام

 اين طوست بايد است گرديده مربوطه تجهيزات ساير يا و هافانوسباعث مسدود نمودن ديد  که ريمسجابجايی تابلوهای هدايت 

 .گيرد انجام گروه

7 
 گشت هایگروه

 تفصيلی

 تهيه و هاتقاطع از کامل بازديد جهت تفصيلی گشت هایگروهالزم است در هر بخش  ،رانهيشگيپ یو نگهدار يرجهت تعم

 مشاهده در صورت و بررسی را های گشت تفصيلیليستمندرج در چکارد مو کليه که دنگرد تجهيز نحوی به هاستيلچک

اطالع داده و  "مرکز تلفن"و يا از طريق تلفن به تعمير و نگهداری  افزارنرم به مربوط افزارسخت طريق از را آن گزارش ،خرابی

 د.نگزارش رفع آن را ارسال نماي اً آن را مرتفع و مجدد

 کتشر انبار از...(  و کنترلر دهایبور کابل، تابشگر، فانوس،) مصرفی مصالح انتقال جهت وانت خودرو به مجهز بايدها اين گروه

دريل  سنگ، مينی فرز، سنگ فاز،تک جوش دستگاه ،موتوربرق ازجمله کامل تجهيزات متری، 9 باالبر تقاطع، به پيمانکار

، تستر کابل شبکه، گوشی تلفن جهت تست بوق IFACEتاپ، ، لپKDUشارژی، دريل برقی، نردبان سه لنگه، پتک، ديلم، 

، پرس سرسيم، لخت کنمتری، قيچی کابل، سيم  100استخوانی متری و  25متر، فنر معمولی ت، ولتدر پست مخابرا

های اوليه و تجهيزات ايمنی انسداد مسير کامل و کليه اقالم مصرفی مورد نياز و تجهيزات ايمنی شخصی، جعبه کمک ابزارجعبه

 باشند.

8 
نظافت  هایگروه

 شستشو و

 گردد.نظافت و شستشو تشکيل  هایگروهراهنمايی الزم است در هر بخش  زات چراغجهت نظافت و شستشوی تجهي

 و فرچه و برس باد، کمپرسور ،موتوربرق باال، به آب انتقال جهت آب پمپ آب، مخزن متری، 9 باالبر به مجهز بايدها اين گروه

 مسير انسداد ايمنی تجهيزات و اوليه هایکمک بهجع شخصی، ايمنی تجهيزات و نياز مورد مصرفی اقالم کليه و شستشو مايع

 .باشند
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 شرح خدمات عنوان گروه رديف

 به مجاز برف يا و باران بارش لحظات در فقط اساس اين بر و دهند ادامه خود فعاليت به سال طول تمام در بايدها اين گروه

 .باشندمی خود فعاليت نمودن تعطيل
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-رنگ هایگروه

 آميزی

 

 گردد. يلتشک يزیآمرنگ هایگروهالزم است در هر بخش  يیراهنماو تابلو چراغ يهپا يزیآمجهت رنگ

يستوله پ کمپرسور، خورشيدی، و ایکاسه برس واير فرز، سنگ ،موتوربرق نيسان، وانت متری، 9 باالبر به مجهز بايدها اين گروه

اقالم مصرفی مورد نياز و تجهيزات و وسايل الزم برای اختالط رنگ، کاور جهت حفاظت تجهيزات در مقابل پاشش رنگ و کليه 

 .باشند مسير انسداد ايمنی تجهيزات و اوليه هایايمنی شخصی، جعبه کمک

 به مجاز برف يا و باران بارش لحظات در فقط اساس اين بر و دهند ادامه خود فعاليت به سال طول تمام در بايدها اين گروه

 .باشندمی خود فعاليت نمودن تعطيل
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 هایگروه

بررسی قطعی 

 شناسگر

 

که سالمت تجهيز گردد هايی به نحوی هوشمند الزم است در هر بخش گروه هایتقاطع شناسگرجهت بررسی علت قطعی 

 وجود در صورتو وجود قطعی و يا اتصالی در سربندی و سالمت بوردهای کنترلر را بررسی نموده و  شدهقطع یهاشناسگر

و يا در بوردهای کنترلر، معايب را مرتفع و گزارش عملکرد خود را از طريق  شناسگرهای ی کابلاتصالی و يا قطعی در سربند

 تا پايان همان روز اطالع دهند. "مرکز تلفن"و يا از طريق تلفن به تعمير و نگهداری افزار افزار مربوط به نرمسخت

، IFACEاپ، تمتر، لپمتر، ولت KDU، LCR يلم،هز به موتورسيکلت، مينی سنگ فرز، پتک، دمج بايدها اين گروه

 ... و اوليه هایکمک جعبه شخصی، ايمنی تجهيزات و نياز مورد مصرفی اقالم کليه و کنترلر نياز مورد هایافزاربوردها و نرم

 .باشند

 سالمت بررسی و( روزهپانزده هایدورهدر متصل نيستند ) SCATS سيستم به که هايیتقاطع یهاشناسگر ایتست دوره

 بر ایحاشيه پارك يا عابر کانال در شناسگر گرفتن قرار و هاسربندی کنترلر، بوردهای وايرلس، تجهيزات سنسورها، ها،حلقه

 .استگروه  اين عهده

 هاتقاطع یهاشناسگرماهيانه از وضعيت و مناسب بودن محل  صورتبهگزارش کاملی  تهيه
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 هایگروه

 قطعی بررسی

 ارتباط

 و SCATSاز مرکز کنترل ترافيک ) پذيربرنامههوشمند و  هایتقاطعراهنمايی  جهت بررسی علت قطعی ارتباط چراغ

GSM)، سالمت قطعات کنترلر، واسط، اتصالی و يا  کهینحوبههايی تجهيز گردد های تحت پوشش گروهالزم است در بخش

بررسی نموده و در صورت نياز، تعويض قطعات کنترلر هوشمند، تجديد  هاتقاطعرا در  Cat5و  Cat6قطعی کابل مخابراتی، 

تا  Cat5و  Cat6و ... را انجام دهند و يا با تست کابل ارتباطی مخابراتی،  تاپلپتوسط  (Moxa) مودممبدل تنظيمات 

اری ارتباط، و يا جعبه دوربين، سالمت آن را مشخص نموده و جهت مشخص نمودن مشکل برقر TDPپست مخابرات، 

و ... برقرار نمايد و نهايتاً گزارش عملکرد خود را از طريق سخت SCATSهای الزم را با مخابرات، واحد شبکه، مرکز تماس

 نهايتًا تا پايان آن روز اطالع دهند. "مرکز تلفن"و يا از طريق تلفن به تعمير و نگهداری افزار افزار مربوط به نرم

، تستر کابل شبکه، گوشی تلفن جهت تست KDUوتورسيکلت، مينی سنگ فرز، پتک، ديلم، م به هزمج بايدها اين گروه

متر، پرس سوکت کابل شبکه، قيچی کرون، کليه اقالم مصرفی مورد نياز و تجهيزات تاپ، ولتبوق در پست مخابرات، لپ

 باشند. ... مربوطه و رالعملدستو مطابق مسير انسداد ايمنی تجهيزات و اوليه هایايمنی شخصی، جعبه کمک

 خرابی رفع جهت مرتبط یهابخش ساير با تلفن مرکز و برقی تأسيسات بخش هماهنگی و پيگيری به موظفها اين گروه

 چ و، سوئيیفا یوا ، راديو،وايمکس مودم قبيل از ارتباطی تجهيزات ريست و سربندی و نصب نياز صورت در و ارتباط قطع

 .دنباش... میهاب سوئيچ شبکه و 
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 هایگروه

 شناسگر نصب

پس از  ساعت 24 حداکثر معيوب یهاشناسگر کهینحوبهتجهيز گردد ( نوع هر از) شناسگر نصب جهت هايیالزم است گروه

 .دنگرد متصل سيستم به مجدداً و نصب ،خرابی

 ،کُرگير، کاتر خطی، موتوربرق ازجملهت کامل تجهيزا ها بايد مجهز به خودرو وانت جهت انتقال مصالح مصرفی،اين گروه

، تکرارگر، کنترلر مرکزی، (Access Pointنقطه دسترسی ) هالقه شناسگرح سيم خواباندن جهت وسيله پيمانه، کمپرسور،

Power Box همزن و وسيله مناسب جهت ريختن رزين در شيارها و سوراخ، کليه اقالم مصرفی مورد نياز و تجهيزات ،

 .باشند ايمنی تجهيزات و اوليه هایه کمکايمنی شخصی، جعب

 شدهینیبشیپتعمیر و نگهداری  -3-3

راهنمايی سوالر،  هایچراغهوشمند، غيرهوشمند و  هایتقاطعانجام عمليات مربوط به  برحسبدر بندهای زير  ذکرشدهموارد 

هزينه اضافه  گونههيچ ،هاآنت و برای انجام بها مربوطه پرداخهای آن بر اساس فهرستای پيمانکار بوده و هزينهجزء وظايف دوره

 :استديگری پرداخت نخواهد شد. پيمانکار موظف به انجام موارد زير 
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 .1-3جدول  مطابق هاآنو انجام شرح خدمات  يیاجرا هایگروهواحدها و  يلتشک -1

 .تابشگر معيوب بايد جهت تعمير عودت گردد(تعويض المپ و تابشگر سوخته و يا معيوب ) -2

های داخل فانوس و بين ترمينال فانوس تا ترمينال دکل، کابل داخل پست برق يا پست تشخيص اتصالی يا قطعی کابل -3

های زمينی و در صورت نياز دريافت کابل مورد نياز با تکميل حواله دريافت کاال از انبار برای تعويض کابل مخابرات، کابل

اتمام طول عمر يا موش خوردگی و ... نياز به تعويض داشته باشد و همچنين کشيدن  ازجملهرسوده که به هر دليل ف

 آوری کابل فرسوده و تکميل فرم عودت به انبار و عودت کابل مذکور به انبار.کابل مذکور و جمع

ش حرارتی و سرسيم شماره سيم و نصب و کابينت و سربندی با ترمينال و وارني هادکلاصالح سربندی داخل دريچه  -4

ضوابط مندرج در سند های زمينی و ... مطابق فشاری و کابلهای ها و کليدو شمارشگر هافانوسهای ليبل برای کابل

 حاضر.

سواره، عابر، تکرارگر، سوالر، پاساژ عابر و ...( شامل تعويض لنز، نقاب، فانوس )کليه تعميرات و تعويض قطعات انواع  -5

خورشيدی، تنظيم جهت فانوس، شاقول کردن فانوس،  زن، جعبه باتری، صفحهکتور، پايه فانوس، باتری، چشمکرفل

با استفاده از ترمينال، وارنيش حرارتی و سرسيم، اضافه نمودن بست فلزی به پايه باالی  هافانوساصالح سربندی داخل 

و در صورت نياز دريافت فانوس مورد نياز با تکميل  هاوسفانهای )هرکدام که نداشته باشد(، آچارکشی پيچ هافانوس

اتمام طول عمر و يا آفتاب خوردگی و ...  ازجملهحواله دريافت کاال از انبار برای تعويض فانوس فرسوده که به هر دليل 

انبار و آوری فانوس فرسوده و تکميل فرم عودت به نياز به تعويض داشته باشد و همچنين نصب فانوس مذکور، جمع

 عودت تجهيزات معيوب به انبار.

ل های الکترونيکی، اصالح سربندی داخ، سگمنت، بوردیبورد اصلکليه تعميرات و تعويض قطعات شمارشگر شامل بدنه،  -6

 و شاقول کردن ،هاآنهای ها با ترمينال، وارنيش حرارتی و سرسيم و اصالح بست شمارشگرها و آچارکشی پيچشمارشگر

گر شمارشمورد نياز با تکميل حواله دريافت کاال از انبار برای تعويض  شمارشگردر صورت نياز دريافت ، تنظيم زاويه

نصب  يناتمام طول عمر و يا آفتاب خوردگی و ... نياز به تعويض داشته باشد و همچن ازجملهفرسوده که به هر دليل 

 به انبار. يوبمع يزاتتجه عودته انبار و فرسوده و تکميل فرم عودت ب شمارشگرآوری مذکور، جمعشمارشگر 

کنترلر ...(  ، جعبه وخورشيدی صفحه، اصلی بورد)بورد،  تشخيص و رفع خرابی و تعميرات و تعويض قطعات معيوب -7

اصالح  ،(، تجهيزات سنسورهای وايرلسUPSصوتی، ) و لمسیفشاری  هایکليدزن، و چشمک پذيربرنامههوشمند، 

و ...  هالقه شناسگرح، تغذيه برقهای زمينی، ز وارنيش حرارتی، سرسيم، شماره سيم و ليبل کابلها با استفاده اسربندی

 .هاآنلر و ترمينال ترهای کنمطابق دستورالعمل مربوطه و آچارکشی پيچ

 در کمترين زمان ممکن. هاآنبرقی که به هر علت دارای مشکل هستند و تعويض  تأسيساتسازی تجهيزات ايمن -8

کردن،  و در صورت نياز تعمير و يا تعويض قطعات و يا بوردهای معيوب آن و يا در صورت لزوم باز UPSای تست دوره -9

 به انبار و جهت تعمير به شرکت سازنده. UPSجابجايی و يا ارجاع 

و ارائه آن  بارکي( در کل گزارش عملکرد سيستم برق اضطراری هر دو هفته UPSآمارگيری از تجهيزات برق اضطراری ) -10

 ه کارفرماب

های مطابق درخواست واحد بررسی حلقه شدنفرسودهکه به علت  شناسگرهای های فيدر مربوط به حلقهتعويض کابل -11

 های قديمی به انبار.نياز به تعويض دارند و عودت کابل شناسگر

ق با درخواست واحد ، مطابشدنفرسودهمربوط به ارتباط تقاطع که به علت  Cat6و  Cat5های فيدر و يا تعويض کابل -12

 های قديمی به انبار.نياز به تعويض دارند و عودت کابل SCATSبررسی ارتباط 

 نياز تعويض کليد پليس ديجيتال و سلکتوری. در صورترفع خرابی و  -13

 سيم.بی شناسگرسيم و تعويض قطعات داخلی تجهيزات بی شناسگرهای تجهيزات تشخيص اتصالی يا قطعی کابل -14

سيم، تکرارگر و بی شناسگرريزی و کاليبراسيون نياز تعويض، برنامه در صورتفع خرابی، رفع اتصالی، ريست، تعميرات، ر -15

 سيم.بی کنندهکنترل( و AccessPointبخش دسترسی )

 برق يا انشعاب مجدد برق. تأمين -16
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ی ارتباط با کنترل در صورت قطع ،WIFI ،WIMAX ،GSM ازجملهسيم تست و بررسی تجهيزات مربوط به ارتباط بی -17

 .پذيربرنامهمرکزی هوشمند و 

 يریپردازش تصو شناسگرراهنمايی از قبيل تجهيزات دوربين  هایچراغدر  شدهنصبتست و بررسی تجهيزات ترافيکی  -18

(EVP)یهابرچسب، (لمسی ياصوتی )فشاری عابر  ، کليد RFID  مبدل  ،سلکتوریديجيتال و  پليس هایو کليددار

 ... و مودم

 نياز تعويض تجهيزات شبکه. در صورتقطع ارتباط شبکه و تعميرات و  انجام کليه عمليات الزم جهت بررسی علت -19

های دکل جزبهاند های پايه کوتاه و بازودار که در اثر مرور زمان از حالت تراز خارج گرديدهشاقول و تراز نمودن دکل -20

 های مذکور اقدام گردد.ه تعويض دکلناظر مربوطه نسبت ب یبا هماهنگبايست قديمی که می

 هادکلبايد برای کليه  ونيفونداسهای بازودار و نيز صفحه اصلی به های فلنج پايه و بازو در دکلآچارکشی پيچ و مهره -21

 ماهه انجام گردد. 6های دوره صورتبه

-تقاطعو مرمت حوضچه  کردن دايپسازی، نصب دريچه، جوشکاری درب حوضچه و يا سطحتخليه، تميزکاری، ترميم، هم -22

ازديد روزانه نسبت به ب صورتبهکه در اثر مرور زمان تخريب و از بين رفته باشند. بديهی است پيمانکار موظف است  هايی

های منصوبه در سطح مناطق تحت پوشش اقدام و در صورت نياز بالفاصله نسبت به ترميم حوضچه از حوضچه و دريچه

 صب دريچه، نصب رابيتس و ... اقدام نمايد.معيوب، نظافت حوضچه، ن

ها انجام گردد و بعد از انجام هر عمليات عمرانی و يا ها در خصوص کليه حوضچهای درب حوضچهجوشکاری دوره -23

 ها جوشکاری شود.برقی و پس از هرگونه عمليات در تقاطع درب حوضچه تأسيسات

 اصالحات. هرگونهها و کنترلر با استفاده از فوم پس از وضچهها و درزهای محل اتصال حها در حوضچهانسداد لوله -24

 ها و يا ساير تجهيزات گرديده است.و يا شمارشگر هافانوسهرس درختانی که باعث مسدود نمودن ديد  -25

 ینیبشیپ رقابلیغتعمیر و نگهداری  -3-4

تبی ک دستور کارکه با صدور  استداماتی راهنمايی و رانندگی شامل اق هایچراغنگهداری و تعمير  بينیپيشغيرقابلعمليات 

خش اول( باشند )ب. يا جزو وظايف پيمانکار نمیاستشامل دو بخش  بينیپيشغيرقابلگردد. کارهای کارفرما به پيمانکار ابالغ می

در هنگام  تاسموظف  گردد. کارفرماتوسعه شبکه )بخش دوم( توسط کارفرما به پيمانکار ابالغ می منظوربهو يا به صالحديد کارفرما 

کار در توسط پيمان ینيبشيپرقابليغبه پيمانکار، ضمن درج نمودن عبارت انجام خدمات  بينیپيشغيرقابلابالغ انجام خدمات 

را بنمايد. پيمانکار موظف  دستور کاربرآورد هزينه انجام خدمات موضوع  و ارائه صادره، از پيمانکار درخواست انجام دستور کارعنوان 

به کارفرما  دستور کارساعت و قبل از انجام خدمات مذکور نسبت به ارسال برآورد تقريبی خدمات موضوع  48ظرف مدت  است

از برآورد اوليه  %10تواند ، حداکثر میدستور کاردر هر  بينیپيشغيرقابلاقدام الزم را به عمل آورد. هزينه نهايی انجام کارهای 

 تر گردد.توسط پيمانکار بيش شدههيته

 :استشامل موارد به شرح ذيل  راهنمايی و رانندگی هایچراغنگهداری و تعمير  بينیپيشغيرقابلعمليات  طورکلیبه

شود که در اثر عواملی همچون تصادفات، تغييرات هندسی تقاطع، تغييرات به مواردی اطالق می بينیپيشغيرقابلعمليات  -1

گردد. عواملی ای به پيمانکار وارد میالغ کارفرما در موارد و يا ايام خاص، فعاليت اضافهنقشه و يا کارکرد سايرين و يا به اب

 .گرددنمیمحسوب  بينیپيشغيرقابلاز قبيل سرقت و مفقودی جزء موارد 

 بينیپيشغيرقابل صورتبهسيم سيمی و بی هایشناسگريی و نصب راهنماچراغآميزی تجهيزات عمليات شستشو و رنگ -2

 گردد.پيمانکار ابالغ می به

 عمليات هزينه و راهنمايیچراغ بهایفهرست بر اساسبرقی  تأسيسات بينیپيشغيرقابلتعمير و نگهداری هزينه عمليات  -3

 هوشمند ونقلحمل هایسيستم عمرانی و فنی نظام بهایفهرست اساس بر عمرانی بينیپيشغيرقابل نگهداری و تعمير

 .است پرداختقابل 
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 ییراهنما هایچراغ یزن گشترالعمل ستود -3-4-1

انجام بازديد فنی از تقاطع جهت شناسايی تغييرات رويکرد احتمالی  ها،برای شناسايی و رفع خرابی گشت زنیبا توجه به اهميت 

و  هالدکها، های زيرزمينی، حوضچههای نقشه با تقاطع، مشکالت فنی موجود در لولهتقاطع، تغييرات هندسی احتمالی، مغايرت

و ساير اجزای تقاطع و ارائه گزارش سوالر  ، کنترلر،فشاری یهاها، کليد، شمارشگرهافانوسهای زيرزمينی، ، کابلهاآنفونداسيون 

مايی مورد بازديد و بررسی قرار راهن هایچراغمستمر در  صورتبه 2-3جدول در  ذکرشده. لذا الزم است موارد استضروری بازديد 

 گيرند.

 راهنمایی هایچراغموارد بازدید از  :2-3جدول 
 مورد عنوان رديف

1 
 طرح

 تقاطع

 تقاطع. رويکرد تغييرات موارد شناسايی و تقاطع با نقشه بررسی

 تقاطع. هندسی اتتغيير موارد شناسايی و تقاطع با نقشه بررسی

 تقاطع. با نقشه هایمغايرت موارد شناسايی و تقاطع با نقشه بررسی

 نباشد. مناسب هادکل نصب محل که مواردی شناسايی و تقاطع هایدکل نصب محل بررسی

 مناسب. ديد عدم موارد شناسايی و تکرارگرها و ها، شمارشگرعابر پياده سواره، هایفانوس ديد بررسی

 .عابر پياده فشاریهای کليد نصب محل بررسی

 تقاطع. نقشه با هاکشیکابل بررسی

 تقاطع. نقشه با هاسربندی بررسی

 کنترلر. نصب محل بررسی

 تقاطع. راهنمايیچراغ فازبندی بررسی

 تقاطع. راهنمايیچراغ بندیزمان بررسی

 .وسايل نقليه حرکت رويکردهای و هندسی شکل بررسی

2 
 هایلوله

 زيرزمينی

 ها.لوله مسير در موجود هایگرفتگی کليه شناسايی

 فنی. هایدستورالعمل مطابق هاگذاریلوله در استاندارد عمق رعايت عدم موارد شناسايی

 آب. جوی زير از عبور هایدستورالعملدر  فنی اصول رعايت عدم موارد شناسايی

 ها.ضچهحو به ورود در فنی هایدستورالعمل رعايت عدم موارد شناسايی

 شده. برده بکار هایلوله سايز بررسی

 .هاکابل عبور برای گذاریلوله مسير ها درلوله تعداد کفايت بررسی

 ها.لوله در خصوص ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

 هاحوضچه 3

 .دارند سازیسطحهم به نياز که هايیحوضچه شناسايی

 .دارند حوضچه تعويض يا و وارهدي اصالح به نياز که هايیحوضچه شناسايی

 .دارند تعويض به نياز که چدنی درب قديمی با یهايحوضچه شناسايی

 .دارند جابجايی به نياز و دارند قرار نامناسب محل در که هايیحوضچه شناسايی

 .دارند تعويض به نياز و بوده کوچک که هايیحوضچه شناسايی

 .دنندار درب که هايیحوضچه شناسايی

 .دارند نظافت به نياز که هايیحوضچه ايیشناس

 .هاحوضچه در خصوص ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

4 

 هادکل

 و

 فونداسيون

 هاآن

 .ایلوله هایدکل شناسايی

 .دارند تعويض به نياز و داشته ديدگیآسيب که هايیدکل شناسايی

 .دارند نمودن شاقول به نياز و نبوده شاقول که هايیدکل شناسايی

 .دارند جابجايی به نياز و نبوده مناسب هاآن محل که هايیدکل شناسايی

 .دارند تعويض به و نياز شدهبيتخر هاآن فونداسيون که هايیدکل شناسايی

 .دارند سازیسطحهم به نياز هاآن فونداسيون که هايیدکل شناسايی

 .ارندد گرفتگی هاآن فونداسيون لوله که هايیدکل شناسايی

 .دارند آميزیرنگ به نياز که هايیدکل شناسايی
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 مورد عنوان رديف

 .دارند دکل دريچه نصب يا و ترميم به نياز که هايیدکل شناسايی

 .هادکل در خصوص ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

5 
 انشعاب لوله

 برق

 .نباشد فلزی برق انشعاب لوله که مواردی شناسايی

 .نباشد بست عدد 2 دارای رقب انشعاب لوله که مواردی شناسايی

 .باشد بلند يا و کوتاه برق انشعاب لوله که مواردی شناسايی

 .داشته باشد آميزیرنگ به نياز برق انشعاب لوله که مواردی شناسايی

6 

 هافانوس

 و

 هاتابشگر

 .دارند تعويض به نياز و شکسته هاآن نقاب يا و بدنه که هايیفانوس شناسايی

 .دارند تعويض به نياز و گرديده فرسوده هاآن بدنه که هايیفانوس شناسايی

 .باشندنمی فانوس دارندهنگه فلزی بست دارای و بوده فرسوده هاآن هایپايه که هايیفانوس شناسايی

 .دارند تعويض به نياز و شدهتمام هاآن عمر طول که هايیتابشگر شناسايی

 .دارند ختهسونورانی  ديود که هايیتابشگر شناسايی

 .سوخته هایالمپ شناسايی

 .باشندمی خاموش که هايیتابشگر يا و هافانوس شناسايی

 .هافانوس خصوص در ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

 هاشمارشگر 7

 .دارند تعويض به نياز و داشته بدنه شکستگی که هايیشمارشگر شناسايی

 .دارند ضيتعو به نياز و شتهدا سوخته سگمنت که هايیشمارشگر شناسايی

 .دارند تعويض به نياز هاآن الکترونيکی قطعات که هايیشمارشگر شناسايی

 .شودمی متوقف صفر عدد در هاآن شمارش يا و ( دارند:Eror ERهايی که ايراد )شمارشگر شناسايی

 .دهندنمی نمايش "PO"دستی،  حالت عملياتی در که هايیشمارشگر شناسايی

 .دارند تعويض به نياز و بوده فرسوده آن تجهيزات که هايیشمارشگر يیشناسا

 .هاشمارشگر در خصوص ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

8 
کليدهای 

 فشاری

 .هستند بدنه ديدگیآسيب يا شکستگی دارای که کليدهای فشاری شناسايی

 .باشندمی الکترونيکی و کتريکیال تجهيزات در فنی مشکالت دارای که کليدهای فشاری شناسايی

 .کليدهای فشاری خصوص در ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

 کنترلر 9

 .الکترونيکی بوردهای تعويض به نياز بررسی

 ها.ترمينال و هاسيم فرسودگی دليل به کابينت تعويض به نياز بررسی

 .الکتريکی تجهيزات و ادوات تعويض به نياز بررسی

 .تست پشتيبانی انجام و آن هایباتری ها وUPS بررسی

 .کابينت خود و کابينت در کنترلر بودن محکم بررسی

 .خود محل بوردها در بودن محکم بررسی

 ... . و هاترمينال فيوزها، بودن سالم بررسی

 .کابينت آميزیرنگ به نياز بررسی

 شوارني و سرسيم از استفاده با و العملدستور اساس بر هادکل و کنترلر در هاسربندی بودن صحيح بررسی

 .مناسب ترمينال و حرارتی

 .کنترلر و کابينت در خصوص ديگر مشکل و خرابی هرگونه شناسايی

 شناسگر 10

 .هاشناسگر شدگیقطع موارد شناسايی

 .ددار تغييرات مجاز ازحدشيب که مواردی شناسايی و هالقه شناسگرح اندوکتانس و امپدانس ميزان بررسی

 .دارد مجدد سربندی به نياز که مواردی شناسايی و هالقه شناسگرح سربندی یبررس

 .دارد رزين ترميم به نياز که مواردی شناسايی و هالقه شناسگرح رزين بررسی

 (.AccessPointنقطه دسترسی ) و تکرارگر - آن ريزیبرنامه نياز صورت در و سنسور هر کاليبراسيون بررسی

 شارژ وضعيت و سنسور هر یآمار ده – آن ملحقات و هيزاتتج و وايرلس سنسورهای نصب نحوه بررسی

 اصالحات ازجمله تقاطع در تغييرات – تجهيزات بين ارتباطات – یآنتن ده – سنسور نصب محل –باتری

 ... . و سنسور حذف يا و نصب به نياز و معبر عرض در تعريض - تقاطع شدن طرفهکي و هندسی

 کابل 11
 .هاکابل وصله موارد شناسايی

 .هاکابل...  و خوردگی خرابی، موش موارد شناسايی
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سيستم 

 سوالر

 شناسايی موارد عدم تنظيم صفحه خورشيدی.

 های آويزان، نامناسب ارتباطی صفحه خورشيدی و فانوس.شناسايی کابل

 گيری صفحه خورشيدی.شناسايی موارد عدم آفتاب

 ی.نياز به تعويض و شارژ مجدد باتر مواردشناسايی 

 ییراهنما هایچراغ کنترلر هوشمند بورد یابیعیب و تعمیر -3-5

 :استشامل موارد زير 

 اليسرشمارهتحويل شامل نوع بورد، تعداد و  جلسهصورتو تهيه  برچسبدريافت  -1

 مختص به خود در سامانه تعميرات سريالشمارهردهای کنترلر هوشمند با ليبل و وثبت کليه ب -2

 )در صورت وجود سابقه تعمير قبلی)دريافتی در سامانه  بوردبررسی سابقه تعميرات  -3

 وردهاتست ظاهری ب -4

 عملکرد( سالم )برای اطمينان از صحت هایبوردتر ردهای سالم از معيوب و تست دقيقوتفکيک ب -5

 پشتيبان هایباتریتست  -6

 تستر هایردهای معيوب توسط دستگاهوتست تمامی ب -7

 هاسيگنالدار با بررسی کليابی و پيدا کردن نقطه يا نقاط مشعيب -8

 )در صورت قابليت تعمير( رفع عيب و تست مجدد در داخل کنترلر -9

 تعمير بورد( رقابليغ در صورت) تهيه گزارش فنی -10

 افزار جامع تعمير و نگهداریدر سامانه نرم شدهانجامهای تعميرات ثبت گام -11

 کيفيت کنترل برچسبالحاق  رد ووب تست هر -12

 جلسهصورتو تهيه  شده ريتعمهيزات و ارسال تج یبندبسته -13

 ماه 3گارانتی بورد تعمير شده به مدت حداقل  -14

 تست نهايی بوردها -15

 تست اتصال به سيستم کنترل مرکزی هوشمند .1

 SCATSتست اتصال به  .2

 پشتيبان یهاباتریتست ساعت دستگاه و  .3

 تست وات هر سيگنال گروه .4

 تست ولتاژهای پاور .5

 رد دتکتوروب هایکانالتست  .6

 ها LED همه کليدها وتست  .7

 FULL LOAD, NO LOAD یهاحالتست خروجی و عملکرد کنترلر هوشمند در ت .8

 مختلف کليد پليس هایحالتتست  .9

 داشتن زمانتست نگه .10

 آمده است. "ن"در پيوست  راهنمايی هایچراغفرآيندهای تعمير بورد کنترلرهای هوشمند 
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THE CASE MODULE LAMP CONTROL BOARD POWER INTERFACE BOARD 

   
DETECTOR BOARD POWER BOARD PROCESSOR BOARD 

 
 

 

  K.D.U کليد پليس ديجيتال بوردپنل 

قطعات ضیتعو تیفیو ک بیع صیو مراحل تشخ هابوردانواع  یمعرف: 1-3شکل 
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 راهنمایی چراغ  هایویژگی - أ پیوست

 دف و دامنه کاربرده -1-أ

التهابی ترافيکی است که  يهاکنترل ترافيک ثابت و متحرك با استفاده از المپ هایچراغهای مورد نياز هدف تعيين ويژگی

 کنند.و از طريق برق شهری يا يک ژنراتور يا منبع باتری و انرژی خورشيدی کار می شدهگرفتهکنترل ترافيک معابر بکار  منظوربه

 رات نوریمقر -2-أ

 توزیع شدت نور -1-2-أ

 )بدون نماد( کنترل ترافیک معمولی هایچراغهای نوری برای سیستم -1-1-2-أ

وقتی از يک المپ و يک عدسی رنگی و بدون هيچ نوع نقاب استفاده شود، توزيع شدت نور برای عالئم نوری سبز و قرمز در 

کنترل ترافيک  هایچراغبرای همچنين توزيع شدت نور  .باشد 3-3أجدول ده در شمعابر با سرعت پائين نبايد کمتر از مقادير تعيين

ده شو برابر مقادير تعيينباشد. توزيع نور برای چراغ زرد نبايد کمتر از د 4-3أجدول بايد مطابق مقادير مندرج در  باال سرعتمعابر با 

 باشد. 5-3أجدول يا  4-3أجدول در 

جدول وقتی در ميدان نوری با مشخصات مندرج در  کهیطوربهصفحه عدسی هر چراغ بايد ظاهر نوری يکنواخت داشته باشد، 

های يت شود، فاقد نقاط و يا نواحی خيلی روشن يا خيلی تيره باشد. همچنين منحنیؤاز جهات مختلف ر 5-3أجدول يا  4-3أ

 ند.نداشته باش یرمنطقيغيکنواخت بوده و نقطه ماکزيمم ثانويه  طوربهقطبی بايد 

 در معابر با سرعت پائین )کاندال( هاچراغتوزیع شدت نور سبز و قرمز برای  :3-3أجدول 
 افقی                 

 

 عمودی

 روی محور هندسی
 درجه در هر يک از 10

 دو جهت محور هندسی

 درجه در هر يک از 25

 دو جهت محور هندسی

 30 200 475 ی محور هندسیرو

 25 100 200 درجه زير محور هندسی 10

 در معابر با سرعت باال )کاندال( هاچراغتوزیع شدت نور سبز و قرمز برای  :4-3أجدول 
 افقی                 

 

 عمودی

 روی محور هندسی
 درجه در هر يک از 10

 هت محور هندسیدو ج

 درجه در هر يک از 25

 دو جهت محور هندسی

 50 380 800 روی محور هندسی

 40 200 375 درجه زير محور هندسی 10

روی چراغ در معابر داشته باشد. شدت نور المپ  ( نور تابيده برمترمربع)کاندال بر  5/1× 10-3سراب نوری نبايد شدتی بيشتر از 

اتوماتيک تا حد بين  طوربهباشد که بتواند در ساعات تاريکی بايد قابليت آن را داشته 
4

تا  1
12

 شدت نور معمولی کاهش يابد. 1

 کنترل ترافیک دارای نماد هایچراغهای نوری برای سیستم -2-1-2-أ

 عابر پيادههای نوری پيکان سبز و سيستم -1

از آن در حالت بدون نقاب  منتشرشدهعدسی رنگی که رنگ نور  دارایيک المپ ينه درخشندگی الزم است متوسط مقادير کم

تطبيق نمايند. شدت نور المپ بايد قابليت  5-3أجدول با مندرجات  ،در محدوده تعيين شده باشد عابر پيادهبرای پيکان سبز نماد 
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شدت نور معمولی کاهش يابد. در مورد  083/0تا  25/0اتوماتيک تا حد بين  طوربهکه بتواند در ساعات تاريکی  آن را داشته باشد

پياده به دليل فاصله نزديک کل نور تابش شده  عابرانهشداردهنده به  هایچراغشدت کل نور و در مورد  ،ترافيکی معابر هایچراغ

 .است دارای اهميتاست رسد و متناسب با درخشندگی که به چشم می

 (مترمربع: مقادیر کمینه درخشندگی برای پیکان سبز و چراغ عابر پیاده سبز و قرمز )کاندال بر 5-3أجدول 

 

 تجاوز نمايد. 10: 1الزم به ذکر است که تغيير درخشندگی در صفحه پيکان سبز و يا نماد عابر پياده نبايد از نسبت 

 5-3أجدول وقتی در نوری با مشخصات مندرج در  کهیطوربهل ترافيک بايد ظاهر نوری يکنواخت داشته باشد، هر چراغ کنتر

 منطقی يکنواخت طوربههای قطبی بايد عاری از نقاط و يا نواحی خيلی روشن باشد. همچنين منحنی ،شود رؤيتاز جهات مختلف 

 منطقی باشند.و فاقد نقطه ماکزيمم ثانويه غيربوده 

کنترل ترافيک در معابر داشته  هایچراغروی  کاندال بر مترمربع بر نور تابيده بر 4× 10-8سراب نوری نبايد شدتی بيشتر از 

ايل بايست از وسگردد میشرايط استثنايی محل، کاهش اثر سراب نوری با روش باال غيرممکن می به دليلباشد. در موارد خاص که 

 جهت کاهش اين اثر استفاده نمود. گردد(شرايط محلی جداگانه تنظيم می برحسبهايی های ديگری )چنين روشو روش

کاندال بر مترمربع بيشينه درخشندگی نبايستی تجاوز نمايد  9000الزم به ذکر است که شدت نور نمايش پيکان سبز و قرمز از 

 .استکاندال بر مترمربع  27000د بيشينه درخشندگی برابر و برای نمايش پيکان نوری زر

 کنترل ترافيک دارای نماد هایچراغهای نوری برای ساير سيستم -2

 مطابقت داشته باشند، مگر اينکه ملزومات ديگری تعيين شده باشد. ذکرشدهالمقدور بايد با ملزومات ها حتیاين سيستم

 جهات پرتو -2-2-أ

 وسایل نقلیهترل ترافیک کن هایچراغ -1-2-2-أ

رابر يت معبر مربوطه و در ارتفاع تقريبی بؤای در فاصله برابر حداقل فاصله رمحور نوری چراغ کنترل ترافيک بايد به سمت نقطه

بستگی به سرعت معبر دارد.  ،چراغرؤيت  ويکرد جهت داده شوند. حداقل فاصلهمتری از سطح معبر و در خط مرکزی مسير ر 5/1

تر از ای دور...( بهتر است محور نوری چراغ کنترل ترافيک به سمت نقطهو  ت نصب چراغ به شکل باالسری )بازويی، معلقدر صور

 متری از سطح معبر، جهت داده شود. 5/1چراغ و در ارتفاع  موردنظرحداقل فاصله رؤيت 

 عابر پیادهچراغ  -2-2-2-أ

 گيری شود، مگرجهت شدهدادهاختصاص  عابر پيادهز خيابان که در حرکت بايد به سمت خط مرکزی قسمتی ا هاچراغ گونهنيا

 الزم باشد.خاص های ويژگی ،آنکه به دليل شرايط

 حدود درجه رنگی عالئم -3-2-أ

 تطابق داشته باشد. B1376با استاندارد  شدهنييتعتوسط عالئم بايد با حدود  منتشرشدهرنگ نور 

 افقی                 

 

 عمودی

 روی محور هندسی
درجه در هر يک از دو جهت  10

 محور هندسی

در هر يک از دو جهت درجه  25

 محور هندسی

 700 2200 3500 روی محور هندسی

 600 1350 2500 درجه زير محور هندسی 10

 400 1000 1500 درجه زير محور هندسی 15



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 93صفحه: 

 

 

 فیکارتفاع چراغ کنترل ترا -1-3-2-أ

 روی پایه شدهنصبکنترل ترافیک  هایچراغ -1-1-3-2-أ

در  باشند که مرکز عدسی زرد ایگونهبهکنترل ترافيک بايد  هایچراغارتفاع  :چراغ کنترل ترافيک ثابت برای رانندگان -1

فاع برای مرکز که عدسی زرد نصب نشده باشد اين ارترکزی خيابان قرار گيرند. در جايی متری از خط م 4تا  4/2ارتفاع 

 شود.عدسی قرمز در نظر گرفته می

دسی که مرکز عباشند  ایگونهبهکنترل ترافيک بايد  هایچراغارتفاع  :چراغ کنترل ترافيک متحرك مخصوص رانندگان -2

 متری از خط مرکزی خيابان قرار گيرد. 5/3تا  5/1زرد در ارتفاع 

متر باالی خط مرکزی  6/2تا  1/2باشد که لبه پائينی آن  ایگونهبهد بايپياده : ارتفاع چراغ عابران پياده نچراغ عابرا -3

 خيابان قرار گيرد.

 در باالی مسیر شدهنصبچراغ کنترل ترافیک  -2-1-3-2-أ

 .رديقرار گمتر از خط مرکزی خيابان  9تا  1/6باشد که مرکز عدسی زرد در ارتفاع  ایگونهبهپياده بايد  نارتفاع چراغ عابرا

 چراغ کنترل ترافیک تکرارکننده -3-1-3-2-أ

 .استمتر  1/1شوند از سطح روسازی کننده که بر روی پايه دکل نصب میتکرار هایچراغصله انتهای زيرين فا

 مقررات نصب و اجرا -3-أ

 مجموعه فانوس -1-3-أ

يم از نصب، فانوس قابليت تنظ طراحی شوند که پس ایگونهبهوابسته به آن بايد  هایقسمتهای اتصال و ساير فانوس، بست

  حدودهگردد که تا م ميتنظ ایگونهبهد دارا باشد. فانوس بايد شوکليه نقاطی که در آنجا نصب میدر دو جهت عمودی و افقی را برای 

عد دن بهای ديگر نشود. مجموعه فانوس بايد قابليت قفل شهای نوری فانوسدرجه از محور شعاع نوری خود، مانع ديد سيستم 25

کنترل ترافيک استفاده گردد. جنس اين صفحه از  هایچراغاز تنظيم را داشته باشد. در موارد لزوم بايد از يک صفحه پشتی برای 

ر باال د آنچهزنند يک صفحه پشتی مشابه با نوع ورق فوالدی و يا پالستيکی است. برای دو يا چند چراغ که متناوبًا چشمک می

 ستفاده گردد.تواند امی ،گفته شد

 فانوس -2-3-أ

در برابر  گرادسانتی+ درجه 95 تا -25مقاوم باشد و در دمای  گردوغبارفانوس بايد در حد معقول در مقابل اثرات محيطی و 

 طورنيهمکيلومتر در ساعت مقاومت نمايد.  145خوردگی مقاوم بوده و شکننده نباشد. فانوس بايد در برابر بادهايی با سرعت 

به  يک فانوس بايد محکم هایقسمتهای نوری را بر روی خود داشته باشد. تمام بايد قابليت نصب دقيق و محکم سيستم فانوس

بدنه نصب شوند. در صورت استفاده از المپ تنگستن هالوژن، بايد يک ترانس مناسب مطابق با مشخصات استاندارد ملی شماره 

1007 IEC کشی بين سرپيچ و ترانس و همچنين گردد. سيمود و به يک ترمينال متصل میشتهيه گردد، که در فانوس نصب می

های برق فانوس مستقيماً و بدون مطابقت داشته باشد. چنانچه سيم( IEC 245)شماره بين ترانس و ترمينال بايد با استاندارد ملی 

کشی عبور داده شوند. سيم یرفلزيغ یفشارقوهای ا لولهها به فانوس اتصال داده شوند بايد از داخل يک لوله و يعبور از داخل پايه

 ،متر کمتر نباشد 2طول آن از سطح زمين از  کهدرصورتیانعطاف محافظت شود و  رقابليغخارجی به فانوس بايد توسط يک لوله 

به ترتيب در  و تکرارکننده ادهعابر پيو  وسايل نقليههای کنترل ترافيک انجام گيرد. فانوس انعطافقابلتواند توسط لوله حفاظت می

 200سی هايی که قطر عدپيکان استاندارد برای فانوس ،7-3أشکل طور در مشخص گرديده است. همين 6-3أشکل تا  2-3أشکل 

 مشخص گرديده است. ،دارند مترميلی 300يا 
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هستند،  E27ها که دارای رفلکتور و المپ اساس نسل قديمی چراغها برالزم به ذکر است که در اشکال زير عمق بدنه چراغ

 ای استفاده از المپجهای راهنمايی بهترسيم شده است. با توجه به اينکه با توسعه و پيشرفت فناوری روز، در حال حاضر در چراغ

E27 توان از میLED گونه موارد شود. لذا عمق بدنه چراغ در اينمسطح استفاده نمود که موجب عمق کمتر در بدنه چراغ می

 جويی و کاهش هزينه در استفاده از پلی کربنات برای ساخت بدنه شود.متر کاهش يابد و موجب صرفهسانتی 12الی  10تواند می

   

 نمای جانبی )تمام نقاب( نمای روبرو جانبی )نيم نقاب(نمای 

 وسایل نقلیه: فانوس کنترل 2-3أشکل 

  

 عابر پیاده: نمای روبروی فانوس 4-3أشکل  عابر پیاده: نمای جانبی فانوس 3-3أشکل 
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 : نمای جانبی فانوس تکرارکننده6-3أشکل  : نمای روبروی فانوس تکرارکننده5-3أشکل 

 

 : پیکان استاندارد7-3أشکل 

 (استمتری ميلی 200و  300های * )اعداد داخل و خارج پرانتز به ترتيب برای عدسی
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 هافانوسنصب  -1-2-3-أ

 اهانوسفبنابراين به هنگام نصب  .بستگی دارد هافانوسيت ؤکنترل ترافيک به ميزان قابليت ر هایچراغعملکرد مفيد و مؤثر 

 کاماًل توجه شود. هاآنيت مناسب ؤبايد به قابليت ر

 گيرد:معموالً به يکی از سه شيوه زير انجام می هافانوسنصب 

 نصب فانوس بر روی پايه دکل -1

 نصب فانوس بر روی بازوی دکل -2

 های کششینصب فانوس بر روی کابل -3

های فنی، عرف محل و اصول زيباشناسی توانايیهای آب و هوايی منطقه، بستگی به ويژگی هافانوسشيوه انتخابی نصب 

 دارد. در محل نصب قبولمورد

قرار گيرند اما  مدنظرباشند که بايد در مراحل طراحی و نصب های مخصوص خود میهای نصب دارای ويژگیهر يک از روش

 رعايت شوند: هافانوسنکات زير الزم است در نصب  طورکلیبه

ای و در صورت عدم وجود آن از لبه بيرونی متر از جدول حاشيه 6/0بايد حداقل  هادکلای هپايه ،های شهریبرای راه -1

شانه راه فاصله داشته باشند و در هيچ حالتی نبايد فانوس کنترل ترافيک طوری نصب گردد که احتمال برخورد آينه 

 با آن وجود داشته باشد. وسايل نقليه

و در  صورت نيامتر باشد. در غير  2/1دکل را نصب نمود که عرض رفيوژ حداقل توان پايه در رفيوژ ميانی به شرطی می -2

شوند ها میها در جزاير ميانی بايد از وسايلی که باعث ايمنی رانندگان و همچنين حفاظت پايهصورت نياز به نصب پايه

 با آن وجود داشته باشد. قليهوسايل نفانوس نبايد طوری نصب گردد که احتمال برخورد آينه  درهرحالاستفاده گردد. 

 پياده قرار نگيرد. ناالمکان پايه در مسير تردد عابراحتیرو هنگام نصب پايه دکل در پياده -3

 گردد. دارچرخل حرکت قانونی معلولين با صندلی نبايد مخ وجههيچبهپايه دکل  -4

 بر ارتفاع نداشته باشد.از سطح مع مترميلی 100ها بهتر است بيش از پايه ونيفونداس شدهتمامسطح  -5

 معمولی هایپایه روی بر هافانوس نصب -1-1-2-3-أ

به زيبايی محيط  هادکلتعدد  ازآنجاکهنمايند. نصب می مترميلی 100های فلزی به قطر حداقل را معموالً بر روی پايه هافانوس

 هایچراغهای های ساير تسهيالت شهری مثل دکلکلگردد از دگردد، توصيه میزند و باعث ايجاد موانع در معابر میلطمه می

 های کنترل ترافيک نيز استفاده نمود.، برای نصب فانوساندشدهواقع، تيرهای تلفن و برق و غيره که در نقاط مناسب يیروشنا

شود و بر نصب میهای تقاطع يک دکل است که در هر يک از گوشه بيترتنيابهدر يک تقاطع  هافانوسترين شيوه نصب ساده

 گردد.روی هر دکل دو عدد فانوس نصب می

های تجاری که اکثر ساختمانمثال در محل طوربه. نمايدمشکالت ديگری نيز ايجاد  دتوانمی ،فقط بر روی پايه هافانوسنصب 

بر روی پايه ممکن است  شدهنصبهای باشند، نمايش فانوسها میهای مختلف و در انواع رنگها دارای تابلوهای تبليغاتی به گونه

معلق  صورتبههايی که توان از فانوستر است و برای رفع آن میالزم را ايجاد نکند. اين مشکل خصوصاً در شب محسوس تأثير

سنگين مثل اتوبوس يا  وسايل نقليهتعداد  کهدرصورتیباشند، استفاده نمود. همچنين شوند و دارای صفحه پشت مینصب می

در نزديکی تقاطع و قبل از آن واقع شده باشد اين امکان  هاآنهای باشد و يا ايستگاه توجهقابلن در ترکيب ترافيک منطقه کاميو

 بر روی پايه کوتاه گرفته شود. شدهنصبهای يت فانوسؤوجود دارد که جلوی ر

 (بلندهیپاهای بازودار )بر روی دکل هافانوسنصب  -2-1-2-3-أ
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يشتر ب توجهجلبفقط بر روی پايه کوتاه نتواند نيازهای رؤيت کافی را برآورده سازد و يا نياز به  هافانوسنصب در مواردی که 

توان با نصب شود. در اين شيوه نصب میمعمواًل از اين شيوه نصب کمک گرفته می ،های کنترل ترافيک باشدرانندگان به فانوس

 يت کافی را برای رانندگان فراهم نمود.ؤدوم بر روی پايه دکل و در ارتفاع کمتر، ريک فانوس بر روی بازوی دکل و نصب فانوس 

 گردد.تقاطع نصب می طرفآنهای يک مسير در سمت راست و در های بازودار جهت نمايش فانوسدکل

ها در در مواقعی که پايهباشد که اصول ايمنی در آن رعايت شود.  یااندازهبهاز مسير تردد ترافيک بايد  هادکلفاصله پايه 

ها نتوان دور بودن از محل گذرگاه عابر پياده، از آن پايه به دليلگيرند، ممکن است تقاطع و در انتهای قوس کناری قرار می طرفآن

وس عابر های مجزا برای نصب فانهای فشاری استفاده نمود. در اين مواقع بايد از پايههای عابر پياده و يا دکمهجهت نصب فانوس

ها و يا تابلوهای روشنايی را در انتهای پايه نصب نمود و يا بر روی پايه دکل اسامی خيابان هایچراغتوان پياده استفاده نمود. می

 ديگر نصب کرد.

تلف ساخته های مخکه در طرح استو يا آلومينيومی  زهيگالوان ريغهای گالوانيزه يا ها معموالً از جنس لولهبازوهای متصل به پايه

يت بهتری را به همراه میؤهای نصب وضوح و رهای بازودار در مقايسه با ساير نحوهبر روی دکل هافانوسنصب  درمجموع شوند.می

 .استهای نصب بيشتر های بازودار نسبتاً از هزينه ديگر نحوهاما هزينه تهيه و نصب دکل؛ آورد

 های افقی و عمودیدر مسیر قوس هافانوسنحوه نصب  -3-1-2-3-أ

نياز  هافانوسقرار گيرد محل و نحوه استقرار  هاآنهای عمودی و يا افقی و يا در مجاورت زمانی که تقاطع در طول مسير قوس

يت مورد نياز ؤبايست مدنظر قرار گيرند: رعايت حداقل فاصله ردو نکته مهم می موارد گونهنيا. در به طراحی مخصوص به خود دارد

 در مخروط ديد. هافانوسر گرفتن و قرا

توان با افزايش ارتفاع نصب ، در صورت لزوم میاستدر مواقعی که نياز به نصب فانوس در يک تقاطع در طول قوس عمودی 

های توان با افزايش ارتفاع نصب فانوس به حداکثر ارتفاع مجاز و يا با نصب فانوسدر صورت لزوم می مشکل را برطرف نمود.فانوس 

 يت را رعايت نمود.ؤنصب بر روی پايه کوتاه و يا به حالت معلق، حداقل فاصله ر صورتبهمکمل در طرف نزديک تقاطع 

 هاستفاد نيز ترافيک کنترل چراغ به شدن نزديک هشداردهنده تابلو از توانمی ديد فاصله رعايت جهت فوق هایحلعالوه بر راه

 ن گردد.زچشمک هشداردهنده هایفانوس هب مجهز تواندمی نياز صورت در که دنمو

توان از تابلوهای معلق و يا تابلوهای متغير خبری جهت اطالع قبلی رانندگان باشند میدر مسيرهايی که دارای سرعت باال می

 استفاده نمود.

توان از می استراست  قوس افقی به سمت که یزمانهای مشابه استفاده نمود. در توان از روشهای افقی نيز میدر مسير قوس

قوس افقی به سمت چپ است  که یمواقعفانوس مکمل مستقر در قبل از تقاطع و در سمت چپ مسير استفاده نمود. همچنين در 

يت ؤهای مکمل فوق جهت رعايت حداقل فاصله ر. فانوساستسمت راست مسير  درمحل استقرار فانوس مکمل در قبل از تقاطع و 

های مکمل نيز قادر به فراهم نمودن هايی که نصب فانوسروی پايه و يا به حالت معلق نصب گردند. در محلنياز بايد بر  برحسب

 آگاهی رانندگان استفاده نمود.توان از تابلوهای هشداردهنده جهت پيشمی ،ستينيت ؤحداقل فاصله ر

وجود دارد. مطابق با انتظارات رانندگان  هانوسفاهای افقی امکان بروز مشکالتی در رابطه با محل استقرار در مسيرهای قوس

 هاآن توانايی عدم و رانندگان سردرگمی امکان و شودمی بيشتر ،باشندنمی کافی نور دارای شب در که هايیمحلاين مشکالت در 

 .نمود هدايت تربه مسير در را رانندگانتوان با نصب عالئم الزم می حالت اين در. آيدمی به وجود حرکت مسير تشخيص در

، رانندگی در طول مسير در شب است که با مشخص هافانوسهای استقرار ثرترين محلؤيک روش برای مشخص نمودن م

های استقرار و با در نظر گرفتن خطوط ديد در طور مسير طراحی، محل استهايی که امکان سردرگمی رانندگان نمودن محل

 توان مشخص نمود.را می هافانوس
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 های نوریسیستم -3-3-أ

از موادی ساخته شود که در دمای  ؛ وباشد گردوغبارسيستم نوری بايد در مقابل نفوذ باران مقاوم بوده و در حد معقول ضد 

 در مقابل خوردگی مقاوم و غير شکننده باشد. گرادسانتی+ درجه 95تا  -25

استقرار خود داشته باشند. اگر عدسی از مواد پالستيکی  محل در ثبات الزم را ،طراحی شوند که پس از نصب ایگونهاجزا بايد به

برای جلوگيری  .(1218ISO)استاندارد ملی شماره  باشد گرادسانتیدرجه  109بايد بيشتر از  هاآنساخته شده باشد، نقطه نرمی 

 نصب عدسی توجه شود.بايد به ثبات رنگ عدسی در آن دما و طريقه  ،ذکرشدهاز تغيير شکل عدسی در محدوده دمايی 

 بازتابنده نوری -4-3-أ

 وارد بندهای زير بايد رعايت گردد:گردد مبازتابنده استفاده می هايی کهمکاندر 

 ای()آینه اندودنقرهای بازتابنده شیشه -1-4-3-أ

 باشد. 1871BSاندود نقره و پوشش محافظ آن بايد مطابق با مندرجات استاندارد ملی شماره 

 بازتابنده فلزی -2-4-3-أ

باشد. اگر انعکاس خيلی  4300BS-2ها بايد از نوع آلياژ آلومينيوم با پوشش آندی مطابق با استاندارد شماره اين نوع بازتابنده

AA(1615BS ) 10های حداقل مطابق با نوع زياد مورد نياز باشد بايد از آلومينيوم با درجه خلوص باال و با پوشش آندی با ويژگی

 باشد که در طی عمليات نصب، تعويض المپ و تميز کردن تغيير شکل ندهد. یااندازهبهه نمود. ضخامت بازتابنده بايد استفاد

 هاسایر بازتابنده -3-4-3-أ

بايد به  هاآنذکر شد، باشند.  2-4-3-أو  1-4-3-أ عمومی معادل آنچه در بندهای يیکاراها نيز بايد دارای گونه بازتابندهاين

 يیدمازه کافی مقاوم باشند تا شکل و وضعيت خود را در طی عمليات نصب، تعويض المپ و تميز کردن، با توجه به محدوده اندا

 حفظ نمايند. 3-3-أدر بند  شدهداده

 المپ و سرپیچ -4-4-3-أ

تواند يک المپ می 5-3أجدول تا  3-3أجدول و  2-أ مندرج در بند در سيستم نوری برای تطبيق با ملزومات استفادهموردالمپ 

 وات از نوع المپ تنگستن هالوژنی با طول عمر زياد باشد. 50ولت،  12

. دريقرار گدر حالت افقی  فيالمان آن تنها ،های هالوژنحباب المپ بايد شفاف و رنگ نشده باشد در صورت استفاده از المپ

 المپ بايد خصوصيات زير را داشته باشد:

 ولت 12لومن با ولتاژ ورودی  900 تشعشع اسمی: -1

 مداوم با ولتاژ کار خود روشن باشد. طوربهکه ساعت وقتی 2000عمر اسمی:  -2

 ولت 12درجه کلوين با ولتاژ ورودی  2850دمای رنگ اسمی:  -3

 مترميلی 44طول کلی: حداکثر  -4

 مترميلی 12طر کلی: حداکثر ق -5

 مترميلی 30 ± 25/0مرکز نوری:  -6

 GY 35/6-13لی لالمپايه مطابق با طراحی بيندار تکپايه: دوپين -7

قتی تا گير و سخت باشد که وسرپيچ بايد برای المپ مناسب باشد. عايق الکتريکی بايد از جنس چينی و يا ماده عايق غير آتش

 کردنخشکدر آب، پس از بيرون آوردن و  فروبردنساعت  24شود، نرم نشود و بعد از حرارت داده می گرادسانتیدرجه  250دمای 
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فنر اتصال بايد قابليت  ،درصد از خود نشان دهد. در صورت استفاده از المپ هالوژن 5/0سطح آن، نبايد افزايش وزنی بيش از 

 ترافيک، المپ از جای خود خارج نشود.هدايت الکتريکی مناسب را داشته باشد و در اثر لرزش عبور 

 .ستينالزامی  حملقابلو يا عالئم  سطحهمآهن های راهمقررات اين بند برای عالئم نوری ترافيکی در تقاطع گذرگاه

 شدهرائهاالذکر باشند و مشخصات شرايط فوق تأمينکه قادر به  دشدهييتأهای های نوری و يا المپتبصره: استفاده از سيستم

 .استرا رعايت نمايند، مجاز  5-3أجدول تا  3-3أجدول در 

 نقاب -5-3-أ

ود که در ای ساخته شهای ديگری مورد نياز باشد. نقاب بايد از مادهکه ويژگیمگر اين ،هر سيستم نوری بايد دارای نقاب باشد

ود انتخاب ش ایگونهبهدر برابر خوردگی مقاوم و غيرشکننده باشد. شکل نقاب بايد  گرادسانتی+ درجه 95تا  -25 يیدمامحدوده 

 کيلومتر در ساعت مقاومت کرده و تغيير شکل دائمی ندهد. 145که در مقابل بادهای با سرعت 

 پایه -6-3-أ

های بدون بازو و بازودار بايد به ترتيب دارای حداقل قطرهای يا خرپايی باشد. پايه یعچندضلای، لوله صورتبهتواند پايه می

برای  مترميلی 3درز با ضخامت حداقل باشند و از استحکام و سختی حداقل معادل يک لوله فوالدی بی مترميلی 150و  100

طراحی و نصب شود که استحکام الزم  ایگونهبهباشند. پايه بايد های بازودار برخوردار برای پايه مترميلی 4/4های بدون بازو و پايه

 ایرا برای فانوس فراهم نمايد و به يک درپوش مقاوم در مقابل عوامل جوی مجهز گردد. جهت دسترسی به کابل الزم است دريچه

د. اين دريچه بايد در محلی ايجاد شود باش مترميلی 50و  150شود که طول و عرض آن نبايد به ترتيب کمتر از در روی پايه ايجاد 

که با زنجير به داخل  باشدباالتر از سطح زمين بوده و مجهز به يک عدد درپوش فلزی  مترميلی 1500که قسمت پائين آن حداقل 

 دکل جوش شده است.

بليت عبور چهار کابل را شود که قاجهت انتقال کابل در نظر گرفته  مترميلی 100ای به قطر حداقل در وسط فونداسيون لوله

 داشته باشد. ،است مترميلی 32 هرکدامکه قطر 

های پالستيکی مقاوم در برابر عوامل جوی پوشش داده ای و يا با استفاده از پوششسطح خارجی پايه فوالدی بايد به رنگ نقره

 شود.

 معلق هایچراغهای مخصوص نصب پایه -7-3-أ

ن باال و پائي هایقسمتای چکشی و يا بين دو کابل موازی که های فلزی با رنگ نقرها قابتوانند روی بازو يعالئم معلق می

کيلومتر در ساعت مقاومت کرده و خم  145های باد دارند، نصب شوند. مجموعه بايد به شکلی باشد که در سرعتچراغ را نگاه می

 .(2660BSايد )مطابق استاندارد متر با سطح مسير عبور فراهم نم 5ای حداقل برابر نشود و فاصله

 جعبه تجهیزات -8-3-أ

و  شدهیدبنآبهای کمکی بايد در مقابل نفوذ باران های فشاری، آشکارسازها و ساير دستگاهکننده، دکمهجعبه دستگاه کنترل

 مقاوم باشند و با يکی از موارد زير ساخته شده باشند: گردوغباردر حد معقول در برابر ورود 

 (1452BSچدن ) -1

 (1496BS) شده ختهيرآلومينيوم  -2

 (1449BSورقه فوالدی ) -3

+ درجه 70تا  -25 دمايیبايد توسط يک پوشش که در محدوده  شدهساختههايی که از ورقه فوالدی قسمت داخلی جعبه

طح زير که برای سشده در های تعيينعمل کند، در برابر خوردگی محافظت شود. اين سطوح بهتر است با يکی از رنگ گرادسانتی
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های ورقه فوالدی بايد توسط رنگی که مطابق رود نيز محافظت شوند. قسمت خارجی جعبههايی بکار میخارجی چنين جعبه

729BS 2569و يا توسط اسپری فلز گرم )قسمت اول  است(BS .در برابر خوردگی محافظت شوند 

 باشد. 873BSقسمت اول  از 6-5( پرداخت بايد مطابق مقررات 729BSورق آلومينيوم ) -1

يک چارچوب کمکی تقويت  لهيوسبهکه شکننده نبوده و در برابر خوردگی مقاوم باشد و در صورت لزوم  یرفلزيغماده  -2

 حداقل مقررات حفاظتی را فراهم نمايد. کهطوریبهشده باشد، 

باشد، بايد ضخامتی بيشتر از مترمربع  25/0 مساحت آزاد بدون پشتيبان کمتر از که یمواردبرای  استفادهموردهای فلزی ورق

ای مناسبی مستحکم و يا توسط قطعه طوربهبايد يا خود مترمربع باشد،  75/0ه اين مساحت بيشتر از متر و در جايی کیميل 2

يا از فوالد  یآهن ريغقسمت بايد از چدن و يا موارد آن  ،گيردقسمتی از جعبه در زيرزمين قرار می که يیجاهاتقويت شوند. در 

يت قابل یراحتبهمقاوم در برابر خوردگی ساخته شود. تجهيزات بايد  یرفلزيغوری گرم و يا از مواد روش غوطه به گالوانيزه شده

 یاستثنابه، مترميلی 40های بيش از های خارجی و لبهباشد. تمام گوشه دسترسقابلداشته و برای تعمير به سهولت  يیجابجا

داشته  مترميلی 5/1های خارجی ديگر بايد حداقل شعاعی برابر گرد شوند و کليه لبه مترميلی 4ی بايد به حداقل شعاع های پائينلبه

عابر پياده( بايد به رنگ  فشاریدکمهورودی را فراهم نمايد و )غير از جعبه  هایکابلباشند. جعبه بايد امکان عبور و نگهداری 

 عابر پياده بايد به رنگ زرد ليموئی باشد  فشاریدکمههای ( جعبه9-101شماره  2660BSخاکستری باشند. )

 .(C 381BSو  355)شماره 

 هاقفل -9-3-أ

جهيزات ها و ت، ترمينالهاکابلکننده شامل ای از قسمت تجهيزات کنترلگونهوسايل مربوط به انتخاب عملکرد دستی بايد به

هايی با فلق وسيلهبهبايد  دسترسیقابلباشند. تمام وسايل  دسترسقابليچه جداگانه و از طريق يک در جداشده ،بندیتنظيم زمان

کننده يکسان، بايد از يک نوع و سری مشابه باشند. های کنترلها و کليدهای مربوط به جعبهانواع متفاوت حفاظت شوند و قفل

. ستيناال در ب شدهگفتهنيازی به مسائل  حملقابلمورد عالئم حداقل بايد دو کليد موجود باشد. در  ،کنندهبرای هر نوع قفل کنترل

دو کليد حفاظت  ا بيشتر ازيحداقل يک قفل  وسيلهبهها بايد های دستی يا تنظيمکننده و کنترلبدين معنی که دسترسی به کنترل

 شود.

 رابط هایکابل -10-3-أ

های مسی با مساحت دهند بايد از هادیدل برق شهر را انتقال میراهنمايی که ولتاژی معا هایچراغتغذيه  هایکابلدر کليه 

ابر نيکی برهای آلومينيومی با مشخصات الکتريکی معادل و استحکام مکاو يا از هادیمترمربع ميلی 1سطح مقطع اسمی حداقل 

( باشند. 245IEC) BS 6007 و يا 6004BSگيرند بايد مطابق مقررات ی که تماماً در داخل يک کانال جا میهاياستفاده شود. کابل

 هاآنداری باشند که اگر مساحت مقطع بخش هادی غالف هایکابلگيرند بايد هايی که تماماً در داخل يک کانال قرار نمیکابل

ابقت داشته مط 6346BSدار غالفمترمربع ميلی 5/1 هایکابليا بيشتر باشند، بايد با مقررات مربوط به  ، کمتر ومترمربعميلی 5/1

 باشند.

 ریگصاعقهو اتصال زمین  -11-3-أ

( 1013CPهم متصل )مطابق با  بهبايد ها، های چراغ و جعبهاه، شامل دکلفلزی غير حامل جريان الکتريکی دستگ هایقسمت

ناطق شود. در مند، نمیک. اين شرط شامل دستگاهی که با باتری و يا ژنراتور ولتاژ کار میباشنداتصال زمين  دارای مؤثر طوربهو 

 استفاده نمود. ريصاعقه گخيز بايد از  مرتفع يا صاعقه
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 ترمینال برق -12-3-أ

(، يک اتصال 1-269IES) 88BSمطابق با  یقطبتکاتصال به منبع تغذيه اصلی، بايد از تجهيزاتی شامل يک فيوز  منظوربه

( استفاده نمود. 898IEC)9871BSکليد خودکار کوچک ( و يا 3- 947IEC) 861BSمطابق با  دوقطبیخنثی و يک کليد 

همچنين بايد فضای کافی برای نصب ترمينال منبع برق اصلی در نظر گرفته شود. عالوه بر کليد اصلی و فيوز بايد يک کليد مجزا 

يرعادی از جريانات غ ای طراحی شود که اصوالً سيستم مصونگونهبرای کنترل جريان المپ در نظر گرفت، مگر آنکه روش کنترل به

ظر ای مشابه برای اين منظور در نالکتريسيته و يا اتصال کوتاه در المپ باشد، که در اين حالت بايد يک فيوز مناسب و يا وسيله

جداگانه و مناسب محافظت و يا مجهز به يک فيوز باشد. اين شرط برای دستگاهی که  طوربهکننده بايد گرفت. هر وسيله کنترل

 .ستينکند، ضروری ژنراتور ولتاژ پائين و يا باتری کار میتوسط 

 ایمنی -13-3-أ

راحی شوند ای طگونهشود، تجهيزات بايد بهدر يک سيستم کنترل ترافيک عالئم نوری عبور مجاز بکار گرفته می کهدرصورتی

خرابی دستگاه کنترل به مسير ديگری وجود شود، امکان دادن حق عبور مجاز بر اثر که وقتی يک عالمت عبور مجاز مسير داده می

 نداشته باشد.

 کنندهاجزاء الکتریکی کنترل -14-3-أ

رل سال مناسب باشند. مدار کنت 5بايد برای يک طول عمر معمولی حداقل  ،کنندهکننده شامل اجزای قطع و وصللوازم کنترل

آورد. ساختمان  به عملژ و يا جريان در برق شهری ممانعت عادی ولتاسانات غيرنو تأثيرقابل بايد تا آنجا که ممکن است در م

ها، ترانزيستورها و هر وسيله قطع و وصل الکترونيکی ديگر و ها، مقاومتبندی، نوع فيلترها، خازنعايق ازلحاظکننده بايد کنترل

 هرگونه موتور الکتريکی مطابق با استاندارد ملی باشد.

 کشیکابل و سیم -15-3-أ

( مربوط به تجهيزات IECکشی )نامه سيمآئين A ،B ،C ،Gهای کابل بايد با مقدار مذکور در بندهای و ترمينال هاکابلنصب 

نامه فوق بسته به نوع هادی بايد با ملزومات مندرج در جداول آئين هاکابلها، مطابقت نمايد. ضمناً جريان الکتريکی ساختمان

 داخلی انجام شود. صورتبهکشی بايد شود، سيمتفاده میمطابقت نمايد و در جايی که از دکل اس

 پذیریتعویض -16-3-أ

 بايد با يکديگر قابل تعويض باشند. استنوع، ساخت و سری مشابه  ازنظراجزاء مربوط به لوازمی که 

 ارتعاش و صدا -17-3-أ

ته شود ای ساخگونهشود. دستگاه بايد به بوده و عملکرد آن نبايد باعث ارتعاش غيرضروری سروصدابی  ،المقدوردستگاه حتی

 که در اثر ارتعاش حاصل از ترافيک حداقل خسارت به المپ و تجهيزات وارد شود.

 تداخل امواج رادیویی -18-3-أ

ن ميزا ،ای باشد که با امواج راديويی يا تلفنی و يا تلگرافی تداخل ننمايد. در حالت تداخل راديويیگونهطراحی دستگاه بايد به

 بيشتر باشد. 800BS در استاندارد شدهنيمعتداخل نبايد از حد 
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 دمای محیط -19-3-أ

تحت شرايط عملکرد کار کند، مگر  گرادسانتی+ درجه 60تا  -15بخشی در محدوده دمای محيط از رضايت طوربهدستگاه بايد 

ذکر گردد.وسط طراح تای داشته باشد که در آن صورت بايد مشخصات آن شرايط ويژه که يیجاهادر 
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 مالحظات قانونی - ب پیوست

 نامه راهنمایی و رانندگیمفادی از آئین -1-ب

 سمت تعيين عالئم نيز و هاها، ترسيمنوشته ها،کشیخط تابلوها، ،هاچراغ انواع مانند رانندگی و يیراهنما عالئم 96طبق ماده 

 به مربوط کنوانسيون و هاجاده در مرور و عبور به کنوانسيون انيرا الحاق قانون بر اساس شود، کشيده هاراه یرو يدبا عبور که

 .اندشدههيته 1354ها، مصوب راه عالئم

 مأموران يا ها،ترسيم و هاتابلوها، نوشته يا کشیخط يا هاچراغ لهيوسبه است ممکن مرور و تنظيم عبور و کنترل 99طبق ماده 

 راهنما پليس فرمان درهرحال .يدآ عمل باشد، به الزم مورد برحسب که ديگری سيلهو هر بهيا  و راهسيپل و رانندگی و يیراهنما

 بود. خواهد مقدم باشد محل در مقرراتيا  عالئم پيام با مغاير است ممکن که

 معين که مقاصدی برای زير هایشود، رنگمی کنترل راهنمايی چراغ لهيوسبه مرور و عبور که هايیمحل در 101طبق ماده 

 رود:می کار به است شده

 آنکه مگر دارند، گردش يا حق عبور شوندمی روبرو سبز چراغ با که یانقليهيل وسا حرکت: رانندگان یچراغ سبز برا -1

نقليهيلوسا عبور تقدم حق يدبا گردش حال در يل نقليهوسا درهرحال باشد. شده ممنوع يگرید عالمت لهيوسبه گردش

 .يندنما رعايت ،انددرحرکتپياده  گذرگاه از که را یادگانيپ تقدم و حق روندستقيم میم خود مجاز مسير در که را ای

 وارد چنانچه که باشد متراکم چنانآن هستند رفتن حال پيش در هاآن که در جهتی ترافيک يانجر اگر نيباوجودا

 ادامه یبرا را رانندگان تقاطع، در بزس چراغ شوند، خارج آن از نتوانند چراغ رنگ یبعد و تبديل تغيير با گردند تقاطع

 ساخت. نخواهد حرکت مجاز

 چراغ تراز ازيست يا ا از خطيد نبا گردندمی روبرو چراغين ا با که ایوسايل نقليه احتياط: رانندگان یچراغ زرد برا -2

 از عبور از پيش که باشند شده يکنزد يیراهنما چراغيا  و تقاطع يستا خط به چنانآن آنکه مگر کنند، عبور يیراهنما

 به اندموظف تقاطع به قبلی ورود صورت در درهرحال .يندنما توقف یآسانبه نتوانند يیراهنما چراغ تراز از يا يستا خط

 کنند. عبور گذرگاه يا تقاطع از ديگر مقررات يترعا با و داده خود ادامه حرکت

 توقف ويژه ايست، خط از بايد پيش کنندمی برخورد قرمزغچرا با که ایيل نقليهوسا : رانندگانيستا یبرا قرمزچراغ -3

 و سبز چراغ شدن روشن تا بايستند و يیچراغ راهنما یمتر 5 فاصله در ايست خط نبودن صورت در ويند نما کامل

 بمانند. منتظر وسايل نقلی از تقاطع تخليه

 با پياده گذرگاه و تقاطع از ديدن اين چراغ با اندمکلف وسايل نقليه عبور با احتياط: رانندگان یبرازن زرد چراغ چشمک -4

 نمايند. عبور کم سرعت و احتياط

يا  و ايست خط از نبايد چراغ با اين برخورد صورت در وسايل نقليه ايست و عبور: رانندگان یزن قرمز براچراغ چشمک -5

 تصادف، خطر نبودن از اطمينان از پس و نموده توقف يدبا روند و فراتر يیراهنما چراغ تراز از يستا خط نبودن صورت در

 شود. بايد انجام ايست یهنگام ديدن تابلو اقدامات همين .يندنما عبور و حرکت

 کهیهنگام در است، تعبيه نشده کشیجدول يا خط لهيوسبه راستبهگردش جداگانه مسير که هايیتقاطع در 102طبق ماده 

 را راستبهگردش که ایويژه تابلوی نصب صورت در باشند داشته راستبهگردش صدکه ق رانندگانی است، قرمز راهنمايی چراغ

 که پياده عابرانو  هينقل ليوسا عبور تقدم حق و احتياط رعايت با و راه راست سمت اليهتوانند از منتهیمی نمايد،می اعالم مجاز

 د.شون راست سمت مجاور راه وارد باشند،می عبور حال سبز در چراغ با

 است: زير معانی دارای هاگيرند، رنگمی قرار مورداستفاده پياده عابر یراهنما چراغ عنوانبه که هايیچراغ در 103طبق ماده 

 باشند.می راه عرض از عبور به مجاز پيادگان -چراغ سبز  -1

 است. ممنوع راه عرض از پيادگان عبور - قرمزچراغ -2
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 کنوانسیون وین در شدهیبندزمانهنمایی مربوط به چراغ راقانونی  مالحظات -2-ب

 باشند.به شرح زير می شدهیبندزمانهای مربوط به چراغ راهنمايی هر يک از عالمت مفهوم

 عالمت سبز -1-2-ب

توانند حرکت نمايند، اما اگر جريان ترافيک در جهتی می هينقل ليوسابر طبق کنوانسيون وين، رنگ سبز به معنی آن است که 

چنان متراکم باشد که در صورت ورود به تقاطع با تغيير فاز بعدی نتوانند از آن خارج شوند، در حال پيش رفتن هستند، آن هاآنکه 

 چراغ سبز بايد دارای معانی زير باشد: یطورکلبه نور سبز رانندگان را برای پيش رفتن مجاز نخواهد ساخت.

وند، شچراغ راهنمايی مواجه می "پيکان سبز"يا  "ایسبز دايره"عالمت  ترافيکی )به استثنا عابران پياده( که با حرکات -1

لو يا کشی، تابباشند، مگر آنکه اين حرکات با استفاده از خطيا چپ می راستبهگردشمجاز به انجام حرکت مستقيم يا 

 طرح هندسی ممنوع گردند.

يا چپ بپيچند،  راستبهگردشد به حرکت مستقيم و يا تواننشوند میکه با نمايش چراغ سبز مواجه می اینقليهوسايل  -2

کشی باندها و يا نحوه طراحی هايی توسط عالئم استفاده از خطوط مسير، ممنوعيت گردش، خطمگر اينکه چنين حرکت

 او يا چپ را دارند بايد در زمان نمايش سبز حق تقدم ر راستبهگردشای که قصد نقليه مسير ممنوع شده باشد. وسايل

های مجاور آن در حال حرکت کشیقانونی در حريم تقاطع و يا در محل خط طوربهپياده که  عابرانبه ساير خودروها و يا 

 باشند واگذار نمايند.می

وارد  شوند بايد با احتياطو يا همراه يک نمايش ديگر مواجه می يیتنهابهای که با نمايش چراغ پيکان سبز نقليه وسايل -3

 زمانهمهای ديگر و فقط حرکتی را که پيکان مذکور مجاز نموده است يا حرکات ديگری را که توسط نمايش تقاطع شده

ر قانونی د طوربهپياده را که  عابرانمجاز شمرده شده است به انجام رسانند. در اين حالت وسايل نقليه بايد حق تقدم 

 باشند، رعايت نمايند.های مجاور در حال حرکت میکشیخط

شوند، مجاز ای )مدور( چراغ راهنمايی مواجه میعابران پياده( که با عالمت سبز دايره استثناءبهحرکات ترافيکی ) تنها -4

 هستند که برای انجام حرکت مربوطه با احتياط وارد تقاطع شوند.

 هاآنمايی مربوط به چراغ راهن کهیهنگامباشند، هايی که عابران پياده دارای چراغ راهنمايی مخصوص میدر تقاطع -5

 کشی شده هستند.، عابران پياده مجاز به حرکت در عرض معبر از محل خطاستسبز  صورتبه

 عالمت زرد -2-2-ب

که تنها ظاهر شود به معنی آن همراه رنگ قرمز ظاهر شود. هنگامی يا به يیتنهابهبر طبق کنوانسيون وين، رنگ زرد بايستی 

به خط ايست چراغ  چنانآننبايد از خط ايست يا از خط تراز چراغ راهنمايی عبور کند مگر آنکه  ایاست که هيچ وسيله نقليه

بايد  چراغ زرد یطورکلبه توقف نمايد. یآسانبه، نتواند راهنما چراغراهنمايی نزديک شده باشد که قبل از خط ايست يا از خط تراز 

 دارای معانی زير باشد:

به  لهيوسنيبدگردند، مواجه می "پيکان زرد"يا  "ایزرد دايره"عابران پياده( که با عالمت  ءاستثنابهحرکات ترافيکی ) -1

نبايد وارد تقاطع  هينقل ليوسا. در چنين شرايطی استاز تقاطع در حال پايان  هاآنشود که عبور اخطار داده می هاآن

 شوند.

شود که زمان نمايش سبز مربوطه اتمام شوند هشدار داده میای که با نمايش چراغ زرد ثابت مواجه مینقليه به وسايل -2

 متعاقبًا آغاز خواهد شد. قرمزچراغيافته و نمايش 

شود که زمان نمايش چراغ پيکان سبز شوند هشدار داده میای که با نمايش چراغ زرد ثابت مواجه مینقليه به وسايل -3

باشند و يا بايد با رعايت حق تقدم ساير حرکات اقدام به گردش یيا مجاز به ورود به تقاطع نم ازآنپسخاتمه يافته و 

 نمايند.
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اخطار  هاآنبه  لهيوسنيبدگردند، چراغ راهنمايی مواجه می "پيکان زرد"يا  "ایزرد دايره"ای که با عالمت عابران پياده -4

 ای نبايد در چنينبراين هيچ عابر پيادهشود که زمان کافی برای عبور قبل از نمايش عالمت قرمز وجود ندارد. بناداده می

 شرايطی عبور خود را از سطح راه آغاز نمايد.

 قرمز عالمت -3-2-ب

ا خط ايست هايی که بنبايستی حرکت نمايند، در تقاطع هينقل ليوسابر طبق کنوانسيون وين، رنگ قرمز به معنی آن است که 

 هيلنق ليوسارا نخواهند داشت و چنانچه تقاطع فاقد خط ايست باشد،  اند، وسايل نقليه حق تجاوز از خط ايستمشخص گرديده

چراغ راهنمايی در وسط يا سمت ديگر تقاطع قرار داده شده  کهدرصورتیمجاز نيستند که از خط تراز چراغ راهنمايی تجاوز نمايد. 

ی معانی زير بايد دارا قرمزچراغ طورکلیبه نمايند.پياده تجاوز  عابرانو به محل عبور  واردشدهنبايستی به تقاطع  وسايل نقليهباشد، 

 باشد:

ای که با عالمت نقليه وجود داشته باشد، وسايل قرمزچراغعالمت ممنوعيت حرکت گردش در هنگام  کهزمانی  استثناءبه -1

ديگر، پس از  طرفهطرفه به خيابان يکيا چپ از يک خيابان يک راستبهگردششوند، برای مواجه می "ایقرمز دايره"

قانونی نسبت به رعايت حق تقدم عابر پياده در  طوربهباشند. چنين حرکاتی بايد توقف کامل، مجاز به ورود به تقاطع می

 کشی و ساير حرکات مجاز تقاطع، احتياط نمايد.محل خط

ط پيکان نمايش داده شوند، نبايد برای انجام حرکتی که توسمواجه می"پيکان قرمز "حرکات ترافيکی که با عالمت  -2

 ، اقدام به توقف نمايند.شدهمشخصشود، وارد تقاطع گردند و بايد در خط توقف می

ای ونهگگردند، نبايد وارد سطح راه شده، مگر آنکه بهمواجه می "پيکان قرمز"يا  "دايره قرمز"ای که با عالمت عابران پياده -3

 ديگر توسط يک فانوس چراغ راهنمايی هدايت شوند.

 بر طبق کنوانسيون وين به شرح زير است: ساير مالحظات قانونی

های قرمز، زرد و سبز تشکيل شود. زن به ترتيب رنگرنگ بايستی از سه چراغ غير چشمکسيستم چراغ راهنمايی سه -1

دی عمو صورتبهزن بايستی . چراغ غير چشمکاستزرد و قرمز خاموش  هایچراغچراغ سبز فقط در زمان روشن بودن 

 يا افقی، مدور و چراغ زرد در وسط قرار گيرد

و سبز نبايستی در يک  قرمزچراغو  شدهليتشکزن های قرمز و سبز غير چشمکاز رنگ دورنگسيستم چراغ راهنمايی   -2

 قرار گيرند. ضمناً  مورداستفادهفقط بايستی برای نصب موقت  دورنگروشن شوند. سيستم چراغ راهنمايی  باهمزمان 

 بايست مدور باشند.می هاچراغعمودی يا افقی گيرند. ضمن اينکه  صورتبهست بايمی

د. عملی باش موقعبهبرای رانندگان به سهولت و  هاآنراهنمای کنترل ترافيک بايد طوری نصب شوند که رؤيت  هایچراغ -3

االی آن نصب شوند. همچنين ها بايستی در قبل از تقاطع يا در وسط و براهنمای کنترل ترافيک در تقاطع هایچراغ

 را در مقابل تقاطع و در سمت مخالف جريان ترافيک و در سطح ارتفاع ديد راننده نصب نمود. هاآنتوان می

ها نشوند در خيابان وسايل نقليهای نصب شوند که موجب کندی حرکت گونهراهنمايی کنترل ترافيک بايد به هایچراغ -4

االمکان کمترين ممانعت را در جهت ، بايستی حتیاندشدهنصبرو ه مسيرها در پيادهدر حاشي هاچراغ که یحالتو در 

 پياده فراهم نمايد. عابرانعبور 

 باشند. دركقابل به سهولتبوده و  دنيدقابل یراحتبهبرای هر مسير منتهی به تقاطع بايستی از فواصل دور  -5

قی، اف طوربهبايستی در قسمت باال قرار گرفته و در صورت نصب  رمزقچراغعمودی قرار گيرند،  طوربه هاچراغ کهیهنگام -6

 ، قرار گيرد.تر به ترافيک جهت مخالفنزديک طرفبايستی در  قرمزچراغ

ای ها در زمينهاز همان رنگ يیهافلشهای قرمز، زرد و سبز را توسط توان رنگراهنمايی، می هایچراغرنگ در سيستم سه -7

باشند ليکن ممنوعيت می هاچراغها دارای همان معنی و مفهوم شود، اين فلشوقتی چراغ روشن می تيره جايگزين نمود.

های جهت عبور مستقيم گردد. فلشها محدود میفلش يا فلش لهيوسبهشده يا اجازه عبور صرفاً به جهت يا جهات تعيين
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های به رنگ قرمز، زرد و سبز نيز رنگ در زمينهيرههای تترافيک بايستی رو به سمت باال قرار گيرند. همچنين از فلش

 باشند.، میذکرشده ترشيپهای ها دارای همان معنی و مفهومی هستند که فلشاستفاده نمود و اين فلش

دارای يک يا چند چراغ سبز اضافی باشد که يک يا چند پيکان را نشان دهند،  يیراهنمارنگ چراغ که يک سيستم سههنگامی

ه رنگی در اين موقع در چبدون توجه به اينکه چراغ راهنمای سه وسايل نقليهودن يک يا چند پيکان بدين معنی است که روشن ب

شت پ وسايل نقليهدهند، حرکت نموده و مانع عبور ساير ها نشان میای است، بايستی در جهت يا جهاتی که پيکان يا پيکانمرحله

 هایچراغ. ندازندينپياده را به مخاطره  عابرانط بر اينکه مسير حرکت آزاد بوده و نيز عبور سر خود در همان گذرگاه نشوند، مشرو

رويی سبز يا قرمز در باالی مسير سواره هایچراغکه غ سبز معمولی نصب گردند. در جايی سبز اضافی بهتر است در همان سطح چرا

 به اين معنی خواهد قرمزچراغباشند، نصب گردند، گذرگاه می کشی طولی مشخص شده است و دارای بيش از دوخط لهيوسبهکه 

به شکل دو خط متقاطع  قرمزچراغحالت بود که ترافيک در طول گذرگاهی که چراغ روی آن قرار دارد، نبايستی پيش رود. در اين 

 بود که نوك آن به سمت پائين است. به شکل يک پيکان خواهد قرمزچراغمايل و 

 کنوانسیون وین در زنچشمکمربوط به چراغ راهنمایی قانونی مالحظات  -3-ب

 شرح زير هستند:به  زنچشمک هایچراغبر طبق کنوانسيون وين 

 زنچشمک قرمزچراغ -1-3-ب

شود و روی يک پايه و در يک ارتفاع با روشن شدن يکی، ديگری خاموش می کهیدرحالمتناوب،  زنچشمک قرمزچراغدو 

نبايستی از خط ايست تجاوز جهت نمايند و يا  وسايل نقليهدو در يک جهت باشد، به اين معنی خواهد بود که  و روی هر شدهنصب

های تقاطع غيرهمسطح، ممکن است فقط در محل هاچراغدر صورت نبودن خط ايست، از خط تراز چراغ راهنمايی جلوتر روند. اين 

نشانی به راه و يا در نزديکی محلی که آتش وسايل نقليهشان دادن ورود به ها و نيز برای نهای متحرك يا اسکلهدر نزديک پل

 قرار گيرند. مورداستفادههواپيما از روی راه در ارتفاع کم عبور خواهد نمود، 

 زنچراغ زرد چشمک -2-3-ب

د بود که رانندگان روشن و خاموش بشوند، به معنی آن خواه تناوببهکه  زنچشمکزن يا دو چراغ زرد يک چراغ زرد چشمک

 بايستی با دقت و احتياط حرکت نمايند.

 معانی -3-3-ب

 :باشندمی زير معانی دارای زنچشمک هایچراغ طورکلیبه

زند، در چنين شرايطی متناوب با عالمت زرد چشمک می صورتبهکه عدسی چراغ راهنمايی زن: هنگامیزرد چشمک -1

واسطه باشند. الزم به ذکر است، بهتنها با احتياط می مه حرکت و عبور از تقاطعورودی به تقاطع مجاز به ادا وسايل نقليه

 .استاين مسير  وسايل نقليهاين رنگ چراغ، اولويت حق تقدم در تقاطع با 

نمايد، در چنين شرايطی متناوب با عالمت قرمز عمل می صورتبهعدسی چراغ راهنمايی  کهیهنگامزن: قرمز چشمک -2

 ، اقدام به توقف نمايند.شدهمشخصورودی به تقاطع بايد در خط توقف  وسايل نقليه

ای زن، همان مفهوم عالمت چراغ راهنمايی دايرههای چشمکزن: اين عالمتچشمک "پيکان زرد"و  "پيکان قرمز" -3

 طشده توسها فقط برای جريان ترافيکی که قصد انجام حرکت نشان داده باشند. جهت اين پيکانزن را دارا میچشمک

 پيکان را دارند، استفاده گردد.
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 کنوانسیون وین پیاده در عابرانمربوط به چراغ راهنمایی مالحظات قانونی  -4-ب

گيرد و معانی قرار می مورداستفادهپياده  عابرانچراغ راهنمايی برای  عنوانبههايی که بايستی بر طبق کنوانسيون وين، چراغ

 باشند:زير می به شرح هاآن

 زنچشمکغیر  هایچراغ -1-4-ب

 پياده بايستی عبور نمايند. عابرانچراغ سبز به آن معنی آن است که  -1

توانند می ،اندقرارگرفتهرو که در سطح سواره يیهاآنپياده نبايستی عبور نمايند ولی  عابرانچراغ زرد به معنی آن است که  -2

 ديگر ادامه دهند. طرفبهبه حرکت خود 

 رو شوند.پياده نبايستی وارد قسمت سواره عابرانعنی آن است که به م قرمزچراغ -3

نايپارو عبور نمايند، توانند از قسمت سوارهپياده می عابرانی که زمانمدتبه معنی آن است که  زنچشمکچراغ سبز  -4

 در شرف ظاهر شدن است. قرمزچراغو  افتهي

 معانی -2-4-ب

 :استرای معانی زير چراغ راهنمايی عابر پياده دا طورکلیبه

 که یريمسگردد، مجاز است از عابر پياده با اين عالمت مواجه می که یزمان "شخص در حال راه رفتن"عالمت سبز  -1

 دهد، عبور نمايد.عالمت نشان می

 گردد، نبايد ازعابر پياده با اين عالمت مواجه می کهیهنگام)به رنگ قرمز(:  "شخص ايستاده"زن عالمت چراغ چشمک -2

شخص در حال راه "اما عابرانی که قبالً عبور خود را در هنگام عالمت ؛ عبور نمايد استمسيری که در جهت عالمت 

 اند، بايد به راه خود ادامه داده تا از مسير خارج شوند.آغاز نموده "رفتن

 در جهتی که عالمت نشان که عابران پياده نبايد است)به رنگ قرمز(: بدين معنا  "شخص ايستاده"عالمت چراغ به شکل  -3

 دهد، وارد مسير شوند.می

 (16/02/1394)مصوبه  شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 117مصوبه  مفادی از -5-ب

 هایچراغبندی توسعه برداری و اولويتآغاز بهره در خصوصگيری هماهنگی و تصميم منظوربهشهرداری موظف است  -1

در شهرداری  ربطیذبوطه نسبت به تشکيل کميته چراغ راهنمايی با مسئوليت معاون يا مدير مطالعات مر تأييدراهنمايی و 

 اقدام نمايد.

تا زمان تهيه و ابالغ استاندارد ملی مربوط به فانوس وکنترلر چراغ راهنمايی و دستورالعمل فنی تهيه نقشه اجرايی عمليات  -2

، AN/NZS 2144ابر، استانداردهای معتبر کشور پيشرو )مانند و مع هاتقاطعچراغ راهنمايی در  یساتيتأسعمرانی و 

BS EN 12675 ،BS EN 12368.مالك عمل خواهد بود ) 

 شودمیکه کنترل ترافيک با استفاده از تابلوی حق تقدم و يا ايست انجام  يیهاتقاطعزن در استفاده از چراغ چشمک -3

 .استمکمل تابلوهای مذکور مجاز  عنوانبه

 .ستينروز مجاز زن در هيچ زمانی از شبانهراهنمايی هوشمند به حالت چشمک تبديل چراغ -4

 .شودمیمهم توصيه  هایتقاطعدر  UPSاستفاده از سيستم  -5

الزامی  دارزماندارای چراغ راهنمايی  هایتقاطعحرکتی در همه  هایکانالنصب چراغ راهنمايی عابر پياده برای تمام  -6

 است.

 الزامی است: و رانندگی های راهنمايی شمار در چراغص استفاده از معکوسات زير در خصورعايت نک -7

های دارای کنترلر هوشمند برای شمار حاوی اطالعات عددی حاصل از چرخه ما قبل در تقاطعاستفاده از معکوس .1

 باشد.شمار قرمز مجاز میاستفاده از معکوسليکن  د.گردنمیتوصيه فازهای حرکتی خودروها 
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ريزی کنترلر چراغ بندی کانال عابر پياده در برنامهکه زمانصورتیشمار برای فانوس عابر پياده، دراز معکوس استفاده .2

صورت زمان ثابت باشد، مجاز است.راهنمايی به
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 یشرح فنی سیستم هوشمند چراغ راهنمای - ج پیوست

سازگاری با سيستم کنترل مرکزی  هوشمند بوده و قابليت صورتبه هاتقاطعاين سيستم که جهت کنترل چراغ راهنمايی 

خروجی مجزا  16گيری از يک دستگاه کنترلر هوشمند ميکروپروسسوری با تعداد را داراست؛ با بهره راهنمايی هایچراغهوشمند 

 16توانايی کنترل  زنچشمک، دستی، خاموش و اتوماتيکورودی در حالت  32سبز، زرد، قرمز و نول( و  یهاميسجهت )و مستقل 

 زنچشمکس در حالت اين سيستم که در زمان قرار گرفتن کليد پلي زنچشمک. حالت استگنال چراغ راهنمايی را دارا سي

(Flashing mode و يا هنگام ايجاد خطا در سيستم )(Safety mode) نمايد، مستقل از کنترلر هوشمند بوده و بر عمل می

، فالشر، ترانس تغذيه خروجی قابل اتصال به فانوس چراغ راهنمايی 16شامل  تابلوی اتصاالت رديگیمروی تابلوی اتصاالت قرار 

ب . که به همراه کنترلر در کابينت هوشمند نصاستکنترلر، کنتاکتورها و اتصاالت مورد نياز و يک محل قرارگيری کنترلر هوشمند 

 گردد. اين سيستم شامل سه قسمت است:می

 کنترلر هوشمند چراغ راهنمايی -1

 اتصاالت تابلوی -2

 کابينت کنترلر -3

 کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی -1-ج

و اطالعات ورودی که از تقاطع و يا از کامپيوتر مرکزی دريافت  یکروپروسسوريماست که با استفاده از پردازشگر  یاکنندهکنترل

 نمايد.تمام واکنشی، چراغ راهنمايی يک تقاطع را کنترل  صورتبهکند، می

 عمل مانيتورينگ هاتقاطعراهنمايی در  یهاچراغبايستی بتواند عالوه بر اجرای عمليات سوئيچينگ کنترلر هوشمند  -1

 از قبل جلوگيری نمايد. شدهفيتعر یهاگناليسرا نيز انجام داده و از اجرای هر تداخلی بين  هاتداخل

 کار کند. %95و رطوبت تا  گرادسانتیدرجه  -10 ~ 65 کنترلر هوشمند بايد قادر باشد در درجه حرارت بين -2

محيطی در  یهاتستکنترلر هوشمند طوری طراحی شود که در زير نور مستقيم خورشيد و در زمان طوالنی، کارکرده و  -3

 باشد. اين زمينه را گذرانده

خروجی برداری از ولتاژ و جريان های سبز در کليه مسيرها به وسيله نمونههای ناخواسته بين چراغامکان تشخيص تداخل -4

 افزاری تعريف شده است وجود داشته باشد.ها و مقايسه آن با يک جدول تداخل که به صورت نرمچراغ

باشد و قبل از اجرای برنامه حالت تمام قرمز را  زنچشمک زرد تثانيه در حال 10کنترلر بايستی  در زمان روشن شدن، -5

 .نمايد با زمان طراحی شده اجرا

های برنامه را چک کرده و اگر تداخلی مشاهده نمود از اجرای آن ايستی قادر باشد کليه تداخلثانيه ب 10کنترلر در مدت  -6

 جلوگيری کرده و خطاها را در قسمتی از حافظه برنامه ثبت نمايد.

زمان تايمر کنترلر بايستی توسط باطری محافظت گردد و هم به صورت ايزوله توسط خود کنترلر و هم از طريق رايانه  -7

 کنترل گردد. در زمانی که ارتباط با رايانه مرکزی برقرار است کنترل تايمر از طريق کنترلر بايستی ممنوع باشدمرکزی 

 دقيقه يکبار تايمر خود را تنظيم نمايد. 10از طريق رايانه مرکزی هر  تنهاو 

 يا روز/ هفته اجرا نمايد. روز تايمر کنترلر بايستی قادر باشد که جداول زمانی از قبل تعريف شده را براساس ساعت/ -8

 های ذخيره شده خود را بر طبق جداول زمانی اجرا نمايدبتواند برنامه بايددر حالت هماهنگی بدون ارتباط کابلی، کنترلر  -9

را از طريق رايانه مرکزی دريافت  هاتقاطعهای هماهنگی بين که کنترلر با رايانه مرکزی در ارتباط است برنامهو در حالتی

 کنترلر ذخيره نمايد. RAMحافظه  و در

رايانه مرکزی، کنترلر بايستی هر ثانيه عملکرد خود را جهت کنترل و مانيتورينگ در اختيار رايانه  در حالت ارتباط با -10

 .دهدقرار مرکزی 
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 های کنترل هوشمند به شرح زير است:ساير ويژگی

به کامپيوتر مرکزی ارسال نمايد. اين اطالعات شامل  کنترلر بايستی بتواند اطالعات وضعيت خود را در هر يک ثانيه -1

 ی زير است:هابخش

 های راهنمايی ازلحاظ روشن يا خاموش بودن.وضعيت چراغ .1

 ی سوخته.هاالمپموقعيت  .2

 موقعيت دتکتورهای معيوب )با مشخص کردن باز يا بسته شدن مدار(. .3

 .WDخطاهای عملکرد معمولی، لحظه شروع و يا  .4

 برای هر گروه سيگنال.درخواست اولويت  .5

 .شدهحادثآخرين خطاهای  .6

 فاز جاری و زمان اجرای هر فاز. .7

 تقاضاهای موجود برای فاز جاری. .8

 عوامل جلوگيری کننده از خاتمه فاز جاری. .9

 ی.فاز جارتقاضاهای خاتمه  .10

 در حالت درخواست کامپيوتر مرکزی نيز بايستی اطالعات زير ارسال گردد. -2

 دتکتور. 24ثر وضعيت دتکتورها تا حداک .1

 نشان دادن زمان سبز تمام فازها. .2

 در هر فاز. شدهفيتعروضعيت رويکردهای  .3

 برای حالت قطع ارتباط. شدهميتنظجداول از پيش  .4

 دقيق ساعت کنترلر. زمان .5
 کنترلر بايستی قادر باشد از طريق کامپيوتر مرکزی، اطالعات زير را دريافت و اجرا نمايد. -3

 ها.موش بودن چراغکنترل وضعيت روشن يا خا .1

 زن و يا خاموش.تعويض حالت عملکرد کنترل از حالت ايزوله به اتوماتيک يا چشمک .2

 برای تغيير فاز. شدهارسالدستورات  .3

 برای خاتمه زمان عابر پياده. شدهارسالدستورات  .4

 ها.شناسگرآوری اطالعات حجم و ميزان اشغال شروع و يا خاتمه جمع .5

 زمانی چک کردن وضعيت دتکتورها.و يا خاتمه فاصله  شروع .6
کنترلر بايستی قادر باشد از طريق کامپيوتر مرکزی، ترکيب چندين دستور را برای دريافت و يا ارسال اطالعات اجرا نمايد  -4

 مانند:

 مانيتورينگ و ثبت زمان ساعت کنترلر. .1

 مانيتورينگ و ثبت تقويم کنترلر. .2

 .مانيتورينگ و ذخيره نمودن جدول زمانی کنترلر .3

 مانيتورينگ و ذخيره نمودن جدول زمانی کنترلر. .4

 اجرائی برای حالت قطع ارتباط. شدهفيتعرهای مانيتورينگ و ذخيره نمودن جدول .5

 افزارهای جاری.مانيتورينگ شناسنامه نرم .6

 مانيتورينگ جدول خطاها. .7

 ی سوخته.هاالمپمانيتورينگ  .8

 ها.مانيتورينگ وات مصرفی چراغ .9

 دتکتورها.مانيتورينگ خطاهای  .10
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 مانيتورينگ خطاهای کليدهای فشاری عابر پياده. .11

 مانيتورينگ وضعيت چراغ عابر پياده. .12

 گيری برق مصرفی.ها و ساير نقايص به وجود آمده، همچنين اندازهمانيتورينگ قطع خروجی، اتصالی در کابل .13

ا های سيگنال رد، بايستی تمامی گروهبه اجرای هيچ نوع عملکردی نباش وجود خطا، کنترلر قادر به خاطردر حالتی که  -5

 زن تغيير رفتار دهد.خاموش نموده و به حالت چشمک

ی قرمز، سبز و زرد حالت هر فاز و هر گروه از هارنگبه  LEDهای در صفحه روی کنترلر، بايستی با نصب چراغ -6

 مشخص باشد مانند: افزار کنترلافزار و نرمهای راهنمايی و نيز حالت عملکردی سختهای چراغسيگنال

 حالت عملکرد پردازنده مرکزی. .1

 افزاری به وجود آمده.افزاری و نرمتداخل سخت .2

 حالت کنترلر در لحظه شروع. .3

 وجود يا عدم وجود برق ورودی. .4

 عملکرد صحيح باطری. .5

 وجود آالرم برای المپ سوخته. .6

 ها، دارای مشخصات زير باشد.کنترلر بايستی ازلحاظ ايمنی عملکرد چراغ -7

ها را خاموش نمايد که البته در حالتی که ، چراغهيثانیليم 500در حالت کلی پس از تشخيص خطا، بايستی در عرض  .1

ها را ، عملکرد چراغهيثانیليم 150های تعريف شده باشد، بايستی در عرض اين خطا به خاطر تداخل حرکت

 زن نمايد.چشمک

در  ثانيهميلی 50های وقفه ات ولتاژ تغذيه ورودی را داشته باشد و اگرکنترلر بايستی قابليت محافظت در مقابل نوسان .2

 ولتاژ ورودی اتفاق افتاد، عملکرد معمولی کنترلر، سلب نگردد.

تمامی  ثانيهميلی 100، نامطمئن است بايد بتواند در عرض هاچراغدهد، نمايش يی که کنترلر تشخيص میهاحالتدر  .3

 ند:مان؛ را خاموش نمايد هاچراغ

 ها از سبز به قرمز بدون سپری شدن زمان زردتغيير رنگ يک گروه از سيگنال (1

 بدون سپری شدن زمان تخليه. Don’t Walk به Walkتغيير رنگ يک گروه از چراغ عابر پياده از وضعيت  (2

 ها بخواهند قبل از سپری شدن زمان حداقل، خاتمه يابند.در حالتی که يک گروه از سيگنال (3

 با تقاطع مذکور نباشد. شدهمشخصافزاری منطبق با شماره ه اطالعات نرمدر حالتی ک (4

 ميسر باشد.  Watch Dogی سيستم توسط تايمررمنطقيغمحافظت در مقابل عملکرد  -8

 يک کنترلر ميسر باشد. لهيوسبهقابليت هدايت منطقی چند تقاطع  -9

 ها عملکرد مستقل داشته باشند.شناسگر -10

سال داشته باشند و طول عمر مفيد باطری نيز  10در کنترلر بايستی طول عمر مفيد حداقل  شدهاستفادهتمامی قطعات  -11

 سال باشد. 5

 در کنترلر بايستی توسط کد مخصوص قابليت شناسايی و رديابی را داشته باشند. شدهحادثتمامی خطاهای  -12

يت زاری بايستی به کامپيوتر مرکزی قابلافتوسط برنامه نرم شدهانتخابگزارش وضعيت تمامی دتکتورها در فواصل زمانی  -13

 خطا ثبت گردد. اين مسئله در مورد عنوانبه، تغيير حالت نداشتند شدهفيتعرارسال داشته باشد و اگر در فواصل زمانی 

 کند.کليدهای فشاری عابر پياده هم صدق می

 سطح ولتاژ مصرفی را داشته باشد Dimmingقابليت  -14

ولت در يک دقيقه )75 تلورانس شوند را با وجودی جانبی که به آن وصل میهادستگاهمامی کنترلر بايستی قادر باشد ت -15

 پشتيبانی نمايد.

 بايستی توسط باطری پشتيبان در حالت قطع برق، محافظت گردند. RAMساعت داخلی کنترلر و حافظه  -16
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 شته باشد.را دا LED یهافانوسهای معمولی )المپ ترافيکی( يا قابليت سازگاری با فانوس -17

 های راهنمايی را داشته باشد.افزار کنترل مرکزی هوشمند چراغقابليت سازگاری با نرم -18

معيوب بر روی عملکرد  هایبوردضمن جلوگيری از تأثير  کهینحوبهمدوالر و  کامالً صورت طراحی و ساخت سيستم به -19

 زمان ممکن و با کمترين نيترعيسرزا در ديگر اجزا سيستم، تشخيص خرابی، تعمير و نگهداری سيستم و تعويض اج

 باشد. ريپذامکانهزينه 

 داشته باشد. بدنه کنترلر بايستی از جنس آلومينيوم باشد و قابليت نصب در کابينت مناسب را -20

 اندازی در کابينت مربوطه را دارا باشد.ی باشد که قابليت نصب و راهبه صورتابعاد کنترلر  -21
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 كليد پليس

 
 

 

 كليد پليس

 
 

 

 كليد پليس

 
 

 

 د پليس

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنچشمکواحد                      

 

 

 

 

  

  

 بلوك دیاگرام کلی سیستم: 8-3جشکل 

 کنترلر یهایورود -1-1-ج

 ورودی 24د و آشکارسازهای خودرو مجموعاً به تعدا شناسگرهای مستقل برای حلقه هایورودیدارای  -1

 ورودی از کليدهای فشاری عابر پياده 16قابليت دريافت  -2

 مودم خارجی لهيوسبه راهنمايی هایچراغقابليت اتصال به کامپيوتر کنترلر هوشمند مرکزی  -3

 سری يا موازی صورتبهاستاندارد  یهاپورتدارای  -4

ی زیربرنامه افزارنرم
 هوشمند مركزی كنندهكنترل

-بورد) هاچراغواحد مولد خروجی 

 Lamp Controlخروجی(  هاي

 

 Powerمنبع تغذیه 

 

 
 

واحد حفا ت از 
 نوسا  ولتا 

 

 واحد پردازش مركزی

C.P.U. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 حاف ه  ابت حاف ه متغیر 

واحد ن ارت بر تداخل 

 یا خرابی خروجی ا

 مودم

مولدچشمکز  
 اض راري

Watch 

dog 

 واحد مشخصه

Identifier 

 

Line term 
Unit 

خروجی کنترل 

 هاستميس

 ی جانبیهاستميس

ساير  ازهاآشکارس

 هاکنندهکنترل

ی هاستميس

 کنندههماهنگ

ي ورودي و خروجی شامل: هانالیترم

نمایشگر( )ی ابیبیعترمینال کنترل و 

 Line term unitترمینال 

 
 

 

 اختياری هایبورد

 
 

 

 واحد كنترل ورودی / خروجي
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 دارای کليد دستی مخصوص پليس -5

 کنترلر ابيبيعو  کنندهکنترلورودی مخصوص دستگاه  -6

 راهنمايی. یهاچراغو  کنندهکنترلهرتز جهت تغذيه  50ولت با فرکانس  220ورودی برق  -7

 کنترلر یهایخروج -2-1-ج

شامل خروجی برای سيگنال سبز، زرد و  هرکدام)چراغ راهنمايی  هایسيگنالگروه از  16ولت برای  220 هایخروجی -1

 مطابقت داشته باشد. با استانداردهای چراغ راهنمايی ايران کامالً برای وسايط نقليه و يا عابر پياده که  (قرمز

بتوانند مربوط به  هاگناليسچراغ راهنمايی را ايجاد کرده و هر گروه از  هایسيگنالگروه  16کنترلر بايد قادر باشد تا  -2

 پياده. عابرانسيگنال برای  8 نقليه و وسايطسيگنال برای  16نقليه و يا عابر پياده باشند با محدوديت مربوط به  وسايط

 منطقی که تابع متغيرهای سيستم باشند. هایخروجی -3

 ديگر يا کامپيوتر مرکزی هایکنندهکنترلاستاندارد سری يا موازی برای ارتباط با ساير  هایخروجی -4

 راهنمایی هایچراغکنترل  -2-ج

 پذيرد:ر اساس موارد زير انجام میبراهنمايی،  هایچراغکنترل 

 ر مبنای ساعت روز / روز هفته / هفته سالب -1

عابر پياده  ها(باتنپوشهای )کليد فشاریمغناطيسی و  شناسگر هایحلقه ازجملهآشکارسازها  هایورودیبر مبنای  -2

 تمام واکنشی صورتبه

 slaveو  master صورتبهمجاور  هایکنندهکنترلآشکارسازهای  هایورودیبر مبنای  -3

 ز کامپيوتر کنترل مرکزی هوشمند موجودبر مبنای ورودی ا -4

 دستی و خاموش( – زنچشمک –اتوماتيک )کليد دستی پليس  بر مبنای فرمان -5

 افزار کنترلرنرم -3-ج

فاز مختلف به شکل جامع و اعمال تغييرات و نظرات کارشناسان سيگنالينگ تا ريزترين جزئيات  7ريزی تقاطع تا حداکثر برنامه

باشد که به شرح  ريپذامکاناعمال هر نوع فازبندی متغير با ساعات روز يا روزهای هفته  کهینحوبهپذيری فراوان مدنظر و با انعطاف

 :استزير 

 تقاطع و کنترل مرکزی هوشمند هایشناسگرمبنای تقاضای  مختلف بر یهایفازبندانتخاب  -1

 و ... باشد. e,GAPWastبرای توليد پارامترهای  یزيربرنامهقابلدارای تايمرهای کافی  -2

 سيستم و تايمرها وجود داشته باشد. هایورودیترکيب منطقی از  هرگونهامکان ايجاد  -3

 وجود داشته باشد. در حافظهمختلف و متغيرها  هایورودیامکان ثبت  -4

 يا متغيرهای سيستم وجود داشته باشد. هایورودامکان حذف فاز بر مبنای  -5

 يا متغيرهای سيستم وجود داشته باشد. هایورود امکان تمديد زمان هر فاز بر مبنای -6

 يا متغيرهای سيستم وجود داشته باشد. هایورودو جايگزينی فاز ديگر بر مبنای  فازکيامکان حذف  -7

 کنترلر تقاطع در کليه شرايط وجود داشته باشد. برنامه ايمنی الزم در هایزمانامکان تعريف و تغيير  -8

 راهنمايی وجود داشته باشد. هایچراغ هاییخروجامکان کنترل مستقل کليه  -9

 امکان تعريف فاصله زمانی مورد نياز نسبت به اجرای يک ورودی خاص وجود داشته باشد. -10

با استفاده از پروتکل ارتباط استاندارد موجود  (کامپيوتر مرکزی)کننده خارجی امکان برقراری ارتباط با سيستم هماهنگ -11

 را داشته باشد. راهنمايی هایچراغ در سيستم کنترل مرکزی هوشمند
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يا ترکيبی از هر  شدهیبندزمانواکنشی يا پيش  صورتبهدر صورت قطع ارتباط با کامپيوتر مرکزی امکان کنترل تقاطع  -12

 دو وجود داشته باشد.

خته شود ري سريع در کنترلر هوشمند نصبقابلهای ريزی مربوط به يک تقاطع بايستی بتواند در حافظهاطالعات برنامه -13

و کنترلر قادر باشد اين اطالعات را با اطالعات مربوط به جدول زمانی خود مقايسه کند تا عدم تطبيق جهت اجرای برنامه 

 در تقاطع وجود نداشته باشد.

دقيقه محافظت  15در حافظه کنترل هوشمند بايستی بتواند با عمل تست تطبيق در هر حداقل  شدهرهيذخاطالعات  -14

 گردد.

 ی آماده گردد.افزارنرمريزی هر تقاطع بايستی بتواند توسط يک عات برنامهاطال -15

 را داشته باشد که با آدرس تخصيص یافزارسخت صورتبهکنترلر بايستی قابليت تعريف يک آدرس مشخص انحصاری  -16

 افزار مطابقت داشته باشد.در نرم شدهداده

ک درستی چ ازلحاظامترهای تقاطع را در لحظه روشن شدن دستگاه کنترلر بايستی قادر باشد اطالعات حافظه حاوی پار -17

 را از حافظه پاك نموده و از اطالعات جدول زمانی خود کنترلر استفاده نمايد. آننموده و در صورت تشخيص خطا، 

پياده باشد  ابرانعنقليه و  وسايط هایسيگنالگروه از  16افزاری کنترلر هوشمند بايستی قادر به ايجاد حداکثر برنامه نرم -18

مپ افزار هر الپياده توسط اين برنامه مشخص شود و خروجی سخت عابراننقليه و  وسايطمربوط به  هایسيگنالو تعداد 

 تطبيق دهد. هاگناليساز  هرکدامبايستی بتواند خود را برای 

 اساس درخواست اجرا گردند.اتوماتيک و يا بر  صورتبهبايستی بتوانند بر اساس برنامه  هاگناليسهر گروه از  -19

 زمان ثابت و يا زمان متغير بر اساس صورتبهدر کنترلر  شدهارائهبايستی بتوانند بر اساس برنامه  هاسيگنالهر گروه از  -20

 حجم ترافيک و يا تقاضا عمل نمايند.

 بايستی قادر باشد هريک سری شرايط منطقی صورت پذيرد و  بر اساسبايستی  هاسيگنالاجرا و يا خاتمه هر گروه از  -21

 سيگنال را بين فازهای مختلف اجرايی همچنان در حالت فعال نگه دارد.

گردد که از سوی کامپيوتر مرکزی کنترل می يیهافرمانکنترلر بايستی قادر باشد مراحل اجرای فازهای خود را بر اساس  -22

 تغيير دهد.

 ترتيب بپذيرد. 4حداکثر  را تاکنترلر بايستی قادر باشد مراحل اجرای ترتيب فازها  -23

پياده بايستی بتوان حداقل زمان و برای سيگنال وسايط نقليه حداکثر  عابرانبرای هر سيگنال مربوط به وسايط نقليه و يا  -24

 زمان را تعريف نمود.

 انجام گيرد. قرمزتمامبه زرد و  شدهدادهتعويض فازها بايستی با زمان تخصيص  -25

ثانيه و برای  1، دقت شدهفيتعراز قبل  یهابرنامهو بر اساس  بدون ارتباط کابلی هاتقاطعبرای حالت هماهنگی بين  -26

 .استدقيقه  1 رهوشمنديغبرای کنترلر در حالت  شدهفيتعرجداول زمانی از پيش 

ی جاز ولتاژ و جريان خرو یبردارنمونه لهيوسبهسبز در کليه مسيرها  هایچراغناخواسته بين  یهاتداخلامکان تشخيص  -27

 شود وجود داشته باشد.افزاری تعريف مینرم صورتبهکه  Conflict Tableو مقايسه آن با يک جدول  هاچراغ

را با زمان  قرمزتمامباشد و قبل از اجرای برنامه حالت  زنچشمکثانيه در حال  10در زمان روشن شدن، کنترلر بايستی  -28

 طراحی شده اجرا نمايد.

برنامه را چک کرده و اگر تداخلی مشاهده نمود از اجرای  یهاتداخليه بايستی قادر باشد کليه ثان 10کنترلر در اين مدت  -29

 را در قسمتی از حافظه برنامه ثبت نمايد. و خطاهاآن برنامه جلوگيری کرده 

 .نمايد را بر اساس ساعت / روز يا روز/هفته اجرا شدهفيتعرساعت کنترلر بايستی قادر باشد که جداول زمانی از قبل  -30

در خود را بر طبق جداول زمانی اجرا  شدهرهيذخهای در حالت هماهنگی بدون ارتباط کابلی، کنترلر بايستی بتواند برنامه -31

ذخيره شده باشد و در حالتی که کنترلر با کامپيوتر مرکزی در ارتباط  EPROMنمايد. اين اطالعات بايستی در حافظه 

 کنترلر ذخيره نمايد. RAMرا از طريق کامپيوتر مرکزی دريافت و در حافظه  هاتقاطعهای هماهنگی بين است برنامه
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ار عملکرد خود را جهت کنترل و مانيتورينگ در اختي تنهانهدر حالت ارتباط با کامپيوتر مرکزی، کنترلر بايستی قادر باشد  -32

 یريأثتتر مرکزی روی عملکرد کنترل قرار دهد، بلکه دستورات مانيتورينگ کامپيو بارکيکامپيوتر مرکزی هر ثانيه 

 نداشته باشد.

ثانيه عملکرد ايزوله خود را  6گردد کنترلر بايستی قادر باشد تا بعد از زمانی که ارتباط کنترلر با رايانه مرکزی قطع می -33

  رت پذيرد.شروع نمايد. اين اتفاق ممکن است يا در اثر قطع ارتباط و يا فرمان ايزوله شدن از سوی رايانه مرکزی صو

  ثانيه باشد. 1/0پذيری تمامی جداول زمانی در کنترلر دقت تفکيک -34

 .(6-3ج جدول) های زير باشداگر جداول زمانی از سوی رايانه مرکزی روی کنترلر اعمال گردد بايستی دارای دقت -35

 پذیری کنترلر هوشمنددقت زمانی تفکیک: 6-3ج جدول
 پذيریدقت تفکيک رنج

 ثانيه 1/0 ثانيه 10-0

 ثانيه 1 ثانيه 100-10

 ثانيه 5 ثانيه 340-100

 (7-3ج جدول). .های زير قابل اجرا باشدبدون ارتباط کابلی با رايانه مرکزی زمان هایتقاطعدر حالت هماهنگی بين  -36

 های قابل اجرا کنترلر هوشمند: زمان7-3ج جدول
 راهنمايی طول سيکل کامل چراغ ثانيه 180

 هاتقاطعاختالف زمانی بين  ثانيه 253

 تعداد کدهای داده شده برای ايام هفته 15

 ساعت 23

 قهدقي 59

 تابلوی اتصاالت -4-ج

 گردد:قطعات ذيل نصب  استبر روی تابلوی اتصاالت که جزئی از کابينت کنترلر هوشمند 

جزئی از کنترلر هوشمند ولی مجزا از آن  صورتبهو  استواحد فالشر که قابليت سازگاری با سيستم هوشمند را دارا  -1

 نمايد.عمل 

 الزم جهت تغذيه کنترلر هوشمند. هایخروجیو  220Vترانس تغذيه با ورودی  -2

هر سيگنال شامل يک )سيگنال خروجی  16شامل  16خروجی با استفاده از ترمينال با کاليت ريلی نمره  64تعداد  -3

عمودی در کنار  صورتبهريل  4سيگنال بر روی يک ريل قرار گيرد و  4باشد( که هر خروجی سبز، زرد، قرمز، نول 

 گيرند. همديگر قرار

 دارارتد پريز يک عد -4

 و بالعکس زنچشمکبه  اتوماتيکجهت تغيير حالت  20A/32Vچهار عدد کنتاکتور  -5

 جهت تغيير حالت خاموش به روشن و بالعکس 10A/32Vيک عدد کنتاکتور  -6

 ورودی برق لتريف بورديک عدد  -7

 مختلف هایقسمتجهت تقسيم برق از کليدهای مينياتوری با آمپراژ مناسب برای  عدد کليد مينياتوری 5 -8

 به همراه پايه مربوطه 32Aيک عدد فيوز اصلی کند سوز  -9

 مخصوص بر روی وجه جانبی کابينت قرار گيرد. در محل( که ID بورد)مشخصه تقاطع  بورديک عدد  -10

جهت استفاده پليس که در محل مخصوص و در وجه جانبی کابينت  (باتنپوشکليد فشاری )يک عدد کليد سلکتوری و  -11

 قرار گيرد.



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 117صفحه: 

 

 

را داراست جهت  شناسگرحلقه  16که قابليت اتصال  6دارای ترمينال باکاليت ريلی نمره  يک عدد صفحه آلومينيومی -12

 به سيستم در وجه جانبی کابينت در محل مخصوص نصب گردد. شناسگرهای اتصال حلقه

گردد. حل مخصوص نصب جانبی کابينت و در م در وجهجهت اتصال کابل مخابرات که  Line terminal unitيک عدد  -13

 ارتباط با کنترل مرکزی را به عهده دارد. فهيوظاست که  Leased Lineاين قطعه يک مودم 

 ی.استفاده از ترمينال باکاليت ريل ورودی و اتصاالت داخلی با یهاناليترم -14
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 ییراهنمادارای چراغ  هایتقاطعجهت  UPSمشخصات فنی جهت ساخت یا تهیه دستگاه  - د پیوست

 هوشمند

 الزامات -1-د

1- UPS بايد از نوع  Double Conversion Online .باشد 

ولت باشند. همچنين بايد قابليت عملکرد با  VAC 220- 230و با ولتاژ اسمی با رنج ورودی  تک فازبايد  ها UPSکليه  -2

 باشد. ±٪5/2ولت با حداکثر رواداری  230رواداری ولتاژ اسمی را داشته باشند. ولتاژ خروجی دستگاه بايد  30٪±

 باشد. ±٪5/0هرتز با حداکثر رواداری  50هرتز بوده و فرکانس ولتاژ خروجی  50بايد  ها UPSفرکانس تغذيه  -3

 باشد. 9/0فاز و ضريب قدرت خروجی حداقل فاز يا پيشپس 7/0ضريب قدرت ورودی بايد بيش از  -4

 باشد. ٪5 یرخطيغو برای بارهای  ٪3بايد برای بارهای خطی  ها UPS( در THDحداکثر اعوجاج هارمونيکی کلی ) -5

ر اغتشاش موجود د گونههيچبايد با موج سينوسی کامل و بدون هيچ اغتشاشی باشند به اين معنی که  ها UPSخروجی  -6

 شبکه به بار مصرفی منتقل نگردد.

7- UPS يش دهند.نما یسادگبهبه نحوی اطالعاتی مانند ولتاژ و جريان ورودی و ولتاژ و توان خروجی را  بايد ها 

جهت مانيتورينگ توسط کامپيوتر محلی و ارتباط  RS232 و Ethernetو  RS485بايد مجهز به پورت  ها UPSکليه  -8

و ديتاهای ورودی و خروجی باشند. لذا سازنده بايد يک  UPSاز راه دور و همچنين در دسترس بودن حاالت کاری 

بايد پورتی  ها UPSحلی و از راه دور ارائه نمايد. همچنين صورت مبه UPSافزار مناسب جهت مانيتورينگ وضعيت نرم

 برای پارامترهای زير را داشته باشند: DRY CONTACTهای بسته با کنتاکت

 شارژ باتری بودنکم  .1

 UPSبودن  روشن .2

 Bypassقرار گرفتن در حالت  .3

 قطع برق اصلی .4

 خراب بودن باتری .5

 افزايش دمای داخل دستگاه. .6

 يیها UPSاست.  ( الزامیSNMP-Secure Network Management Protocolيت شبکه )دارا بودن پروتکل مدير -9

عيت و وض هرلحظهتوانند از طريق شبکه مانيتور شده و در که قابليت اتصال به شبکه طبق اين پروتکل را دارند، می

 مورد ارزيابی قرار گيرد. هاآنعملکرد 

 255رونده با حداقل ظرفيت پيش Logبايد در يک  دادهرخی ، خطاهاUPSعالوه بر نمايش خطاهای ممکن سيستم  -10

. اطالعات شودمیترين پيام از بين رفته و پيام جديد ذخيره ها، قديمیفضای ذخيره پيام پر شدنپيام ذخيره شوند. پس از 

 های ارتباطی ارسال شود.بايد به پورت Logاين 

11- UPS درصد  90و رطوبت صفر تا  گرادیسانتدرجه  60تا  -20مختلف و از بايد قابليت عملکرد در شرايط آب و هوايی  ها

خللی وارد آيد. همچنين ميزان  هاآنمتر از سطح دريا را داشته باشند، بدون اينکه در کارکرد  2000و در ارتفاع کمتر از 

 باشد. dB 45نويز صوتی بايد کمتر از 

 ز نوع خشک سيلد ليد اسيد باشند.قرار داشته و ا ها UPSها بايد در داخل محفظه باتری -12

 ولت باشد. 12های باتری بايد ولتاژ بين ترمينال -13

در بار  بازده باشد.ن  2KVA کلی کمتر از طورهبستگی به ميزان مصرف طراحی چراغ راهنمايی دارد ولی ب ،UPSقدرت  -14

 باشد. %85کامل حداقل 
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تبديل  ACو بدون استفاده از ترانس به برق  PWMطريق مدار  را به کمک باتری و از ازيموردنسيستم اينورتر بايد توان  -15

 استفاده نمايد. IGBTکند. اينورتر بايد فرکانس باال و کامالً سينوسی بوده و از تکنولوژی 

اد . ابعشودمینصب برای کاربرد مربوطه در نظر گرفته  یهادارندهنگهبا جعبه مناسب و کليه ملحقات و  UPSکابينت  -16

 سهولت نصب برای هر يک از کاربردها ايجاد نمايد. ازنظرفظه نبايد محدوديت خاصی جعبه يا مح

( بايد توسط سازندگان ارائه شود. اين پارامتر بيانگر Minimum Time Between Failures) MTBFپارامتر  -17

ايط محيطی. باشد و نه شر UPSکه ايراد مربوط به ساخت  است، در حالتی ها UPSحداقل زمان بين دو خرابی در 

MTBF ساعت باشد. 30000 یباال 

18- UPS یالمللايمنی و مشخصات عمومی بايد مطابق با استاندارد بين ازنظر IEC 62040-1  تحت عنوان
Uninterruptible Power System (UPS)-Part 1: General and Safety Requirements for UPS 

 باشد.

19- UPS یالمللبق با استاندارد بينمطابقت الکترومغناطيسی بايد مطا ازنظر IEC 62040-2  عنوان تحت
Uninterruptible Power System (UPS)-Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) 

Requirements .باشد 

در  کهطوریبهاز برق شهر و ساير تجهيزات بايد در نظر گرفته شود  UPSکليه موارد ايزوالسيون الکتريکی دستگاه  -20

 بروز خطای الکتريکی در سيستم، فقط همين سيستم تحت تأثير قرار گيرد و ايمنی کاربر به خطر نيفتد.صورت 

 نيترکوچک نبايد خروجی برق تأمين کار، چرخه به باتری ولتاژ شدن وارد تا  UPSورودی برق ولتاژ شدن قطع صورت در -21

 .برود زنکچشم حالت به نبايد تقاطع فرماندهی سيستم و باشد داشته یاوقفه

ولتاژ  از خودکار صورتبه و بايد مستقيماً خروجی ، UPSبرق تأمين سيستم در اختالل هرگونه يا خرابی بروز صورت در -22

 .شود تأمين شهر برق

23- UPS باشد نياز صورت در برق تأمين شبکه از سيستم خروج برای بايپس دستی کليد به مجهز. 

 UPS هایشرایط تست دستگاه حفاظت -2-د

UPS های زير را داشته باشند:بايد حفاظت ها 

 (Sagsحفاظت در مقابل افت ولتاژ ناگهانی ) -1

 (Brown outs) مدتیطوالنحفاظت در مقابل افت ولتاژ  -2

 (Surgesحفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ناگهانی ) -3

 (Over voltage) مدتیطوالنحفاظت در مقابل اضافه ولتاژ  -4

 UPSمجاز دمای داخل  ازحدشيبحفاظت در مقابل افزايش  -5

 (EMIحفاظت در مقابل اغتشاشات الکترومغناطيسی ) -6

 (RFIحفاظت در مقابل اغتشاشات راديويی ) -7

 LINE است(. سيستم ON LINE هایسيستمفرکانس برق ورودی )اين مشخصه خاص  راتييمقابل تغحفاظت در  -8

INTERACTIVE فقط از مسير فيلتر در شرايط وجود برق شهری، برق را EMI/RFI دهد و نهايتًا با تثبيت می عبور

 رساند.کننده میبرق را به مصرف AVR ورودی توسط يک ولتاژ

 UPSکننده های خنکفن -3-د

باشند.  Redundantها بايد و برای حداکثر اطمينان، فن شدهنصب UPSبايد در داخل محفظه  UPSکننده های خنکفن

 فاده از ابزار خاصی انجام گيرد.و بدون است یراحتبهها بايد تعويض فن
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 UPSسهولت در تعمیر و نگهداری  -4-د

UPS صورت ماژوالر قابل جابجايی باشند.بايد امکان تعمير و نگهداری آسان را داشته و اجزاء سيستم به ها 

 شرایط فیزیکی، محیطی و محفظه دستگاه -5-د

 :باشد زير حداقلی مشخصات دارای بايد سيستم محفظه

 مصارف برای شدهیطراح  IP54و دارای نسوز (Polyurethane) اورتانیپل جنس از ميانی عايق با واليهد باکس -1

Outdoor باشد سانتيمتر( 140*  76*  48) ابعاد دارای و زيمنسی -خودروای ایکوره رنگ با. 

 ایکوره رنگ با  Outdoorرفمصا برای شدهیطراح  IP54و دارای نسوز اورتانپلی جنس از ميانی عايق با دواليه باکس -2

 .باشد تصويری نظارت دوربين دکل روی بر نصب برای سانتيمتر( 40*  60*  60) ابعاد دارای و زيمنسی -یخودروي

 خروجی شهر، برق ورودی جهت ايران ساخت ترجيحاً استاندارد مينياتوری فيوز مجموعه دارای بايد سيستم محفظه -3

UPS،باشد زير صورتبه فيوزها مشخصات و باشد داخلی پريز و هاباتری و هيتر ، فن: 

 آمپر 25 نول( و فاز)  UPSورودی .1

 آمپر 25 نول( و فاز) UPS خروجی .2

 آمپر 32 (- و+ ) باتری مسير .3

 آمپر 16 )فاز( فن .4

 آمپر 16 )فاز( هيتر .5

 آمپر 16 )فاز( روشنايی .6

 آمپر 25 خروجی با آزاد برق پريز .7

 کابينت سانمه کليد با اسيد و برش ضد و آب ضد کتابی قفل دو دارای بايد دستی کليد جعبه و  UPSجعبه درب -4

 .سيستم هوشمند مرکزی باشد

 حداقل قطر و  PVCو روکش عايق با مسی سيم از استفاده با بايد شهر برق و تقاطع کنترلر و  UPSبين کليه اتصاالت -5

 .ايمنی باشد و جهيزاتت حفاظت جهت مناسب ارت سيم دارای همچنين ؛ وگيرد صورت متریليم 2.5

 ورتص فاز( )و مثبت برای قرمز و نول( )و منفی برای مشکی یهارنگ از استفاده با بايد باتری محفظه داخلی یکشميس -6

 .ست(ني کافی يیتنهابه شدن )پرس باشند شده لحيم هاسيم به و بوده عايق روکش دارای بايد هاسر سيم کليه .گيرد

. ودش تعبيه شب، در تعميرات هنگام به روشنايی تأمين جهت مناسب طول با کابينتی رزي مهتابی ، UPSجعبه داخل -7

 .باشد دستی خاموش و روشن کليد به مجهز مهتابی بايد

 .گردد تعبيه آن مختص آمپر 25 فيوز همراه به شهر برق از مستقيم اتصال با کابينت داخل بارانی پريز عدد يک بايد -8

 ،هاکابل سرقت يا تخريب از کهطوریبه باشد، شهر برق و کنترلر و  UPSبين امن اطیارتب مسير دارای بايد محفظه -9

 پيشگيری گردد.

 .ودش یبندآب آکواريوم چسب توسط نصب زمان در و بوده مناسب فلزی گلند دارای بايد سيستم جعبه خروجی و ورودی -10

 باشد. دما ماتيتنظ جهت ترموستات عدد دو دارای بايد سيستم محفظه -11

 باشد. نيز خاص شرايط در استفاده برای برق یراهسه دارای برق پريز بر عالوه بايد حفظهم -12

 مشخصات باتری -6-د

 رسدست در و شدهشناخته مارك با مرغوب نوع از بايد باتری. باشند نگهداری به نياز بدون و خشک نوع از بايد هاباتری -1

 باشد. تحويل و نصب از قبل ماه سه به مربوط حداکثر و شدهدرج هاآن روی بر بايد هاباتری ساخت تاريخ. باشد -2

 انجامد. به طول ساعت 10 از بيشتر نبايد آن، ظرفيت 80 % تا باتری ظرفيت 20 % از باتری مجدد شارژ زمان -3
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 شود. متوقف بايد باتری شارژ رسيد، مجاز حد از بيش به باتری دمای چنانچه -4

 قابلیت تعویض و قطع و وصل باتری -7-د

وجود داشته باشد.  Backupهای اضافی برای افزايش زمان قابل تعويض بوده و امکان اضافه کردن باتری یآسانبهها بايد باتری

 ها توسط کاربر بايد بدون ايجاد اختالل در تغذيه بار رخ دهد.همچنين قطع و وصل باتری

 عمر باتری -8-د

سال باشد. ارائه گواهی معتبر آزمايشگاهی  5سال و در شرايط عادی حداقل  2 ها بايد در بدترين شرايط حداقلعمر مفيد باتری

 ها الزامی است.ول عمر مفيد باتریدر خصوص آزمون ط

 دمای عملکردی باتری -9-د

هيچ خللی در عملکرد صحيح آن وارد  کهطوریبهبوده  گرادیسانتدرجه  45تا  -10بايست در محدوده ها میدمای کار باتری

 ها الزامی است.يد. ارائه گواهی معتبر آزمايشگاهی در خصوص آزمون دمای عملکردی باترینيا

 مشخصات تستر باتری -10-د

 تستر باتری بايد دارای مشخصات فنی زير باشد:

 باتری دمای و جريان و ظرفيت داخلی، مقاومت ولتاژ، گيریاندازه قابليت -1

 اتریب یخراب يا و سالمت کلی وضعيت اعالم قابليت -2

 رايانه به انتقالقابل و اطالعات ثبت و ديتاالگر -3

 باتری کردن خاموش به نياز بدون آنالين صورتبه کردن تست قابليت -4

 باتری مختلف انواع تست قابليت -5

 آسان و نگهداری مقاوم و مناسب ارگونومی و دارای حمل قابليت -6

  LCDنمايشگر دارای و ديجيتال -7

 باتری شدن شارژ امکان نمايش -8

 محافظ مدار رایدا -9

 شارژ سيستم تست -10

 UPS های خاصقابلیت -11-د

را داشته باشد. اين قابليت امکان تست باتری در  SMB (Superior Battery Management)نمونه پيشنهادی بايد قابليت 

 کند.روشن است را فراهم می UPSحالتی که 

 دوره گارانتی و خدمات پس از فروش -12-د

سال  10ماه و حداقل دوره خدمات پس از فروش،  24و باتری و ساير ملحقات(  UPSمحصول )شامل  حداقل زمان گارانتی

 .است
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 لیست نگهداریچک -13-د

برق  هایسيستم( به شرح فرم زير است. اين فرم گزارش بازديد از تابلو برق PMای نگهداری پيشگيرانه )ليست دورهچک

 انده شود.ناظر مقيم رس تأييدست توسط کارشناس بازديدکننده تکميل گرديده و به باياضطراری تجهيزات ترافيکی است که می
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 بازدید فنی -14-د

برق اضطراری تجهيزات ترافيکی است که  هایسيستماين فرم گزارش بازديد فنی گزارش بازديد فنی به شرح فرم زير است. 

 ناظر مقيم رسانده شود. يدتأيبايست توسط کارشناس بازديدکننده تکميل گرديده و به می
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 راهنماییدستورالعمل طراحی چراغ  - ه پیوست

های چراغ راهنمايی در مناطق برقی سيستم تأسيساتهدف از تدوين اين بخش از دستورالعمل، تعيين روند طراحی عمرانی و 

 .استدر سطح شهر تهران  موردنظرهای و کاربری

 طراحی چراغ راهنمایی -1-ه

 .است 8-3ه جدول انواع چراغ راهنمايی، مطابقشرح فرايند کلی طراحی 

 روند کلی طراحی چراغ راهنمایی: 8-3ه جدول

ب 
رتي

ت

ل
اح

مر
 

 مسئول فعاليت شرح

 طراح بررسی سابقه تقاطع 1

 کروکی بردار ز محل طرحبرداشت کروکی و آماربرداری ا 2

 طراح سازی کروکی در فايل اتوکدپياده 3

 طراح پيادهبر اساس احجام وسايل نقليه و عابران فازبندی  4

 طراح بازديد ميدانی و ارائه طرح اوليه 5

6 
 هماهنگی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت اصالح هندسی

 و يا فازبندی 
 طراح

 احطر سازی طرح عمرانیآماده 7

 طراح و مهندسی ترافيک تصويب طرح 8

 طراح بررسی و اصالح طرح در صورت عدم تصويب 9

 گذاریهماهنگی با ناظر عمران جهت عالمت 10
 طراح

 ناظر عمران

 طرح یفرآيند اجرای عمليات عمران

 طراح بررسی و اصالح طرح در صورت بروز معارض 11

 تحويل طرح از عمران و طرح ازبيلت 12

 حطرا

 تأسيساتناظر عمران و 

 برقی

 طراح طراحی سيگنالينگ 13

 تصويب طرح سيگنالينگ 14
 طراح

 مهندسی ترافيک

 برقی طرح تأسيساتاجرای عمليات فرايند 

 طراح افزاری( و تست سختICيزپردازنده )رنويسی برنامه 15

 برقی تأسيساتبررسی عملکرد چراغ راهنمايی و تحويل  16
 طراح

 برقی ساتتأسيناظر 

 طراح ريزیبندی جهت برنامهسازی اوليه پارامترهای ترافيکی و زمانبهينه 17

 

شود و کليه محاسبات و طراح انجام می جزبهيادآوری: در طراحی هر پروژه، بازنگری طرح توسط يکی از اعضای تيم طراحی 

 گيرد.و بازنگری قرار می یموردبررسهای طرح، نقشه
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 لی طراحی چراغ راهنماییالگوریتم ک -2-ه

 

 ییچراغ راهنما یطراحپایه الگوریتم  :9-3هشکل 
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 های چراغ راهنمایی و کدگذاری تجهیزاتدستورالعمل ترسیم نقشه -3-ه

 طراح، نظرات با مطابق... و  تقاطع بندیفاز ،هافانوس نصب محل ،هادکل جانمايی ها،گذاریلوله يحنصب صح يتبا توجه به اهم

 يههتنهايی اتوکد  در قالب فايل را يیچراغ راهنما هاینقشه طراح است الزم لذا. استمشهود  راهنمايی چراغ هاینقشه تهيه به نياز

پيروی از اصل اليه راهنمايی، هایچراغبرقی  تأسيساتهای عمرانی و د. جهت ترسيم نقشهده قرار يیاجرا هایگروه يارو در اخت

 بندی و رعايت ضخامت خطوط بر اساس مراحل زير الزامی است:

 (KADRاليه کادر ) -1

اطع بزرگی تق بر اساسکادر اصلی نقشه و کليه راهنماها و مشخصات کنار نقشه در اين اليه قرار دارد. کارهای استاندارد موجود 

 شوند.با مقياس متفاوت انتخاب می

 (DIVARاليه ديوار ) -2

 شوند.و ضخامت صفر ترسيم می magentaها با رنگ مرز ساختمان آنکه در  است یاهيال .1

 شوند.در همين اليه ترسيم می ANSI31و با هاشور  253ها با رنگ های باالی ساختمانپيشروی .2

 (BAGHاليه باغ ) -3

 .شوندها و فضاهای سبز در اين اليه ترسيم میها و درختکليه باغچه .1

 شود.استفاده می (Greenبا رنگ سبز ) GRASSمن از هاشوری با نام جهت نمايش چ .2

 شود.استفاده می TREجهت نمايش درخت از بالك  .3

 (WATERاليه آب ) -4

 شود.و ضخامت صفر استفاده می (Blue) برای نمايش جوی آب از خطوط با رنگ آبی .1

 شود.استفاده می ANSI31های زيرگذر از هاشور جهت نمايش جوی .2

 

 : نماد درخت10-3هشکل 

 (JADVALاليه جدول ) -5

 2/0و رنگ سفيد و جهت نمايش رفوژ ميانی از خطوط با ضخامت  2/0برای نمايش جداول کنار خيابان از خطوط با ضخامت 

 شود.و رنگ سفيد در اين اليه استفاده می

 (KHATاليه خط ) -6

 شود.ها از اين اليه استفاده میهای خيابانیکشبرای نمايش خط .1

متر خط ممتد با  20با ضخامت صفر و رنگ سفيد و در ورودی به تقاطع تا  3/0خطوط طولی خيابان از خط نوع   .2

 صورتبهو به رنگ سفيد و کانال عابر  5/0ممتد و با ضخامت  صورتبهو به رنگ سفيد و خطوط ايست  2/0ضخامت 

 شوند.و به رنگ سفيد ترسيم می 2/0ممتد با ضخامت 

 (TARH1) 1طرح اليه  -7



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 127صفحه: 

 

 

 شوند.رسم می magentaهای کف خيابان در اين اليه و با رنگ فلش

 

 جهت حرکت خودروها نماد :11-3هشکل 

 (SANG FARSHاليه سنگفرش ) -8

 شود.استفاده می 40و رنگ  AR_HBONEاز هاشور  هاپناهجانروها و پياده فرشسنگبرای نمايش 

 (AVAREZ SHAHRIاليه عوارض شهری ) -9

های صدقات، شالترهای برق و ، صندوقینشانآتشهای های فاضالب، گاز، مخابرات، آب، شيردريچه ازجملهکليه عوارض ديگر 

 شوند.کافوهای مخابرات و تابلوهای راهنما و ... در اين اليه ترسيم می

 (DAK) دکل اليه -10

 شوند.در اين اليه آورده می هاآنو نام  هادکلکليه 
 

 هادکل: کدگذاری 9-3هجدول 

 نام بالك شکل نقشه
 مشخصات

 دکل
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 

 

به ترتيب  هادکلو ساير  است گردساعتاولين دکل نزديک به کنترلر و با جهت چرخش  1که  استشماره دکل  nکه در آن 

 شوند.گذاری میشماره

 (POOLها )اليه حوضچه -11

استفاده  1/0و خطوطی با ضخامت  10-3هجدول مطابق هايی های مختلف از اين اليه با خطوطی با رنگجهت نمايش حوضچه

شود.می
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 های مختلف: نمایش حوضچه10-3هجدول 
 نام حوضچه مشخصات رنگ شکل نقشه

 

و بيش از  5 کهیدرصورتدر حالت عادی سبز است و 

 شود.ن لوله خارج و وارد شده باشد آبی رنگ میآ
45*45*55 Hn 

 
 Hn 50*70*50 سبز

 
 Hn 110*110*110 سبز

 
 HLn 55*45*45 سبز

 شوند.می یگذارنامها ساير حوضچه گردساعت؛ که صفر، حوضچه کنترلر بوده و با چرخش استشماره حوضچه  nکه در آن 

 (PIPEها )اليه لوله -12

 شوند.در اين اليه ترسيم می Cyanو رنگ  15/0اتيلن با خطوطی با ضخامت  های پلیلوله

 (SIGNALاليه ) -13

های بالك صورتبه شدهفيتعرباتون و ... با عالئم اعم از عابر پياده، سواره، تکرارگر، شمارنده، کنترلر، پوش هافانوسکليه 

 شوند.های مخصوص به خود در اين اليه ترسيم میو با کدگذاری 11-3هجدول در  شدهطرح

و  (باتنپوشکلید فشاری )اعم از عابر پیاده، سواره، تکرارگر، شمارنده، کنترلر،  هافانوس: نمایش کلیه 11-3هجدول 

... 

 يزاتنوع تجه مشخصات نام بالك شکل نقشه

 F1 فانوس سواره VL-SG-N/F-n 

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

 
F5  گردراستفانوس سواره فلش VL-SG-(Nor F)-n 

 
F3  گردچپفانوس سواره فلش 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 فانوس تکرارگر RL-SG-n 

 
C شمارنده Cr-n 

 
PB1 باتونپوش PB-SG-n 

 
SIG-CON-1  1کنترلر نوع C 

 
SIG-CON-2  2کنترلر هوشمند نوع SbyS 
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 يزاتنوع تجه مشخصات نام بالك شکل نقشه

 
SIGMANU کنترل دستی  

 *n گردساعتکنترلر و حرکت  شروع: شماره تجهيز با نقطه. 

* SG است: سيگنال گروه فانوس. 

 شود.( اضافه میBدر صورت استفاده از فانوس اتوبوسی )

 .است Far Sideمخفف  Fو  Near Sideمخفف  Nتوضيح: 

 (CABLاليه کابل ) -14

 .است 12-3هجدول بر اساس  گذارینامشود و در نقشه در اين اليه انجام میها در مسير لوله هاکابلکليه  یگذارنام

 هاکابلکلیه  یگذارنام :12-3هجدول 

 کد کابل سايز کابل رنگ کد کابل سايز کابل رنگ

Blue 2mm5/1 × 16 C6-n 230 2mm5/1 × 4 C1-n 

Cyan 2mm9/0 × 2 × 2 C7-n Green 2mm 4 × 2 C2-n 

204 2mm9/0 × 2 × 12 C8-n White 2mm5/2 × 2 C3-n 

Megenta Feeder CF-n RED 2mm5/1 × 10 C4-n 

 

 شماره کابل و به شرح زير است: nکه در آن 

 C1برای کابل  -1

 n=0n1 اره و عابر پياده استفاده شود:های سواز اين کابل برای فانوس کهیدرصورت .1

 n=1n1 ها استفاده شود:باتوناز اين کابل برای پوش کهدرصورتی .2

 n=2n1 ها استفاده شود:از اين کابل برای شمارنده کهدرصورتی .3

 n=3n1 از اين کابل برای ارتباط با جعبه کنترل دستی استفاده شود: کهدرصورتی .4

 شماره کابل است.: n1ها گذاریکه در اين شماره .5

 C6برای کابل  -2

n=n1.n2 
 C2,C3,C4,C5,C7,C8,CFبرای کابل  -3

n=n1 

 ها:گذاریکه در اين شماره

1. n1.شماره کابل : 

2. n2 :بريده شود به ترتيب و از آخرين قطعه به اولين  هافانوسکابل مذکور در طول مسير جهت اتصال به  کهدرصورتی

 يرد.گ... را میو 3 و 2 و 1های قطعه شماره

 شوند.نيز در اين اليه ترسيم می هاآنهای و پايه دکل یفشارقوهای فشار ضعيف و کابل .3
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با نوع  40های فشار ضعيف به رنگ و کابل شدهميترس 2/0به ضخامت  2رنگ قرمز با نوع خط  یفشارقوهای کابل .4

ان نوع و هم با 31به رنگ  های فشار ضعيف مربوط به فاز شبشوند و کابلترسيم می 2/0 ضخامتو به  2خط 

 شوند.ضخامت ترسيم می

 (LOOP) شناسگرهای اليه حلقه -4

 Magentaو رنگ  1/0با خطوطی به ضخامت  هاآنگذاری و اندازه هاآنو نام  شناسگرهای کليه خطوط مربوط به حلقه .1

 شوند.ترسيم می

 .شودنجام میا گردساعتچرخشی و  صورتبهنيز از کنترلر  شناسگرهای حلقه گذارینام .2
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 های چراغ راهنمایی هوشمندنمونه نقشه -4-ه

 

 هوشمند ییراهنماچراغ یطرح عمران: 12-3هشکل 
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 هوشمند ییراهنما نقشه سیگنالینگ چراغ: 13-3هشکل 
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 هوشمند ییراهنما چراغ نقشه دیاگرام اتصاالت: 14-3هشکل 
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 نقشه اتصاالت داخلی کنترلر هوشمند :15-3هشکل 

 

 



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 135صفحه: 

 

 

 

 ازبندی چراغ راهنمایی هوشمندنقشه ف: 16-3هشکل 
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 چراغ راهنمایی در سمت نزدیک و سمت دور - و پیوست

 شهرهای راهنمایی در تقاطع هایچراغ -1-و

 توانند در سه محل قرار گيرند:های يک شهر میراهنمايی در تقاطع هایچراغ

 (Far Sideسمت دور ) -1

 (Near Side) يکسمت نزد -2

 يکسمت دور و هم سمت نزد هم -3

 یین محل نصب چراغ راهنماییمعیار تع -2-و

اين  4D.15است. در بند  MUTCDسازی وسايل کنترل ترافيک نامه موجود در اين زمينه راهنمای يکسانترين آيينمهم

اين  بر اساسبيان شده است.  مترميلی 300و  مترميلی 200هايی برای محل نصب چراغ راهنمايی با لنزهای نامه محدوديتآيين

متر نصب يک چراغ  45در صورت فاصله بيشتر از  ؛ کهمتر از خط ايست نصب شود 55متر تا  12نمايی بايد در فاصله بند چراغ راه

چراغ  عنوانبهتواند نامه نصب چراغ در سمت نزديک فقط می. بنابراين بر اساس اين آييناست یضروراضافی در سمت نزديک 

 داده شده است.کمکی باشد. در شکل زير معيارهای محل نصب نشان 

 

 معیارهای فاصله مجاز محل نصب چراغ راهنمایی از خط ایست: 17-3وشکل 

متر از  2/1کشی عابر بايد کند: خط ايست در صورت وجود خطنامه در مورد فاصله خط ايست بيان میاين آيين 7C.04بند 

متر از لبه مسير عمود فاصله داشته  9متر تا  2/1تواند بين کشی عابر خط ايست میر صورت نبود خطآن فاصله داشته باشد. د

 ای باشد که ديد کافی نسبت به تمامی رويکردها وجود داشته باشد.باشد، اما بايد خط ايست در فاصله



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 137صفحه: 

 

 

کاهش برخورد ميان  منظوربه شدهانيب (FHWA-Report RD-01-102)همچنين در راهنمای تسهيالت عابر پياده 

متر خط ايست را عقب  10تا  5توان از خواهند در زمان قرمز به سمت راست گردش کنند و عابران پياده میخودروهايی که می

گيری برای تغيير مکان خط ايست تعداد باالی برخورد بين عابر و خودروهای پارامتر تصميم شدهانيبکشيد. در اين مطالعه 

راهنمايی باشد.  هایچراغعابر يا  یکشخط. در اين بررسی ذکر نشده که اين امر بايد همراه با تغيير محل است تراسبهگردش

 همچنين در معايب اين اقدام دو نکته بيان شده است:

 )به دليل افزايش زمان ورود خودرو به داخل تقاطع( شدهتلفزمان تخليه تقاطع و افزايش زمان  افزايش -1

 ل قانون توقف خودروها پشت خط ايست توسط عوامل پليسنياز به اعما -2

 (پذيربرنامه) شدهیبندزمانپيش چراغ  -3

 توجهقابلسایر نکات  -3-و

 گردچپ نقلیه وسایل برای کانالیزه نمودن خطوط و ایجاد انباره مجزا و کافی به نیاز -1-3-و

 تقاطع وسط ات نباشد مستقيم مسير نقليه وسايل سر بر عیمان اينکه برای گردچپ نقليه وسايل فضا اين ايجاد عدم صورت در

 دور سمت در چراغ دکل وجود عدم حالت اين در. مانندمنتظر می خود سبز زمان شدن سبز برای تقاطع مرکز در و آيندمی پيش

 اين در. ندارد وجود کتحر آغاز و سبز زمان شروع از اطالع برای راهنمايی هيچ عمالً و شده رانندگان سردرگمی به منجر تقاطع

 محسوب گردچپ رانندگان اين برای رسانیاطالع عامل روبرو، مستقيم حرکات توقف يا سر پشت رانندگان بوق صدای اکثراً مواقع

 افیک استفاده موجود سبز زمان از و شده تقاطع تخليه در مضاعف تأخير ايجاد به منجر صوتی آلودگی ايجاد بر عالوه که شودمی

 .ودشنمی

 مناسب ترافیکی فرهنگ وجود عدم -2-3-و

 هستند( Protected) مجزا گردچپ فاز دارای که هايیتقاطع در رانندگان حاضر حال در مناسب ترافيکی آموزش نبود دليل به

 مشکل ينا رفع به مؤثری کمک نيز گردچپ انباره وجود مواقع بيشتر در و روندمی پيش تقاطع وسط تا فرضپيش عادات اساس بر

 .افزايدمی تقاطع مشکالت بر تنها و نبوده مسئله اين بازدارنده عامل نيز نزديک سمت در دکل نصب است ذکرانيشا. کندنمی

 گردچپ فاز نمودن مجزا -3-3-و

 در ریمؤث کمک تقاطع وسط به نقليه وسايل ورود که است حدی به شهر مرکزی محدوده هایتقاطع بيشتر در ترافيک تراکم

 برای گردچپ نقليه وسايل به دادن اجازه و گردچپ فاز نمودن مجزا لذا. نمايدمی تأخير زمان کاهش و تقاطع ترسريع تخليه جهت

 کاهش و تقاطع ترسريع تخليه به موارد بسياری در باشد همراه مناسب عالئم و هاکشیخط با کهدرصورتی تقاطع محدوده به ورود

 .دنمايمی کمک تأخير زمان

 (Near side) نزدیک دید سیگنال کامل طراحی محدودیت -4-3-و

يد د درنتيجهامکان نصب بيش از يک دکل در سمت نزديک وجود ندارد  هاتقاطع از برخی در زيرزمينی معارض وجود دليل به

 يساتتأس عبور دليل به ايستاده يا و بازودار دکل فونداسيون نصب امکان عدم مثال طوربه)کند. چراغ توسط رانندگان کاهش پيدا می

 (فرض اين با دکل جانمايی امکان بودن محدود و... و برق آب،

 درنتيجهامکان نصب بيش از يک دکل در سمت نزديک وجود ندارد  هاتقاطع از برخی هوايی معارض وجود دليل بههمچنين 

 و هوايی توزيع خطوط عبور دليل به بازودار دکل بنص امکان عدم مثال طوربه) کندديد چراغ توسط رانندگان کاهش پيدا می

 حذف به منجر آن مقابل در سنگين خودرو يک توقف صورت در که خانه سه فانوس يک با متری 4 ايستاده دکل نصب ناچاربه

 .(گرددمی فانوس ديد کامل
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 مثال ورطبه)نزديک وجود ندارد.  امکان نصب دکل ديد شهری مبلمان تأسيسات رخیدر برخی موارد نيز به دليل ب ضمن اينکه

 ديد طراحی استانداردهای رعايت عدم بالطبع و... و درختان سبز، فضای وجود دليل به ميانی رفوژهای در دکل نصب امکان عدم

.(نزديک
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 راهنمایی دستورالعمل نظارت بر نصب و نگهداری چراغ - ز پیوست

 دستگاه نظارت -1-ز

توانند که با داشتن دانش، تخصص و تجربه باال می شدهليتشکهای مختلف شتهای از مهندسان ردستگاه نظارت از مجموعه

های مهندسين مشاور دارای صالحيت از سازمان استفاده از شرکت ها باشند.ای برای کارفرمايان در اجرای طرحخدمات ارزنده منشأ

 قرار دارد. ديتأکرد موها نظارت بر عمليات نصب و نگهداشت پروژهکشور، در حوزه  وبودجهبرنامه

 شرح خدمات نظارت کارگاهی -2-ز

 ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کارخدمات برنامه -1-2-ز

 هعالي بررسی کارگاهی برنامه تفصيلی پيمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت -1

 آالتو ماشيننيروی انسانی  تأمينبررسی کارگاهی برنامه  -2

های حلبا برنامه زمانی، تحليل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه راه شدهانجامبررسی کارگاهی و مقايسه عمليات  -3

 عاليه. و ارسال گزارش پيشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت هاآنمقدماتی برای جبران 

 خدمات مهندسی -2-2-ز

ها، بازديد کار و تنظيم گواهی تکميل کار در مراحل مختلف، تکميل و تنظيم دارك مربوط به آزمايشها و متنظيم فرم -1

 دستور کار

 .استاستفاده و نگهداری مدارك فنی مانند استانداردهايی که برای کنترل کيفيت کارها در کارگاه الزم  -2

 يزات در انبار کارگاه يا پس از نصبهای نگهداری مصالح و تجهبر نحوه اجرای دستورالعمل ینظارت کارگاه -3

در  رتأخيها يا دستور کارهايی که سبب بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود يا نقص احتمالی نقشه -4

 گردد.اجرای عمليات می

 خدمات ارجاع کار -3-2-ز

 هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت خدمات -4-2-ز

 عاليه های نظارتکارفرما و دستگاه یبا همکارنکاران همکاری در تحويل کارگاه به پيما -1

به طرح کلی تجهيز  با توجهبررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمايی تجهيز کارگاه پيمانکاران  -2

 کارگاه

 عاليه تهای اجرايی پيشنهادی پيمانکاران به دستگاه نظاربررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روش -3

در قراردادهای  شنهادشدهيپسازمان اجرايی پيمانکاران در انطباق با سازمان  در موردبررسی کارگاهی و ارائه گزارش  -4

 عاليه مربوط، به دستگاه نظارت

منظم، رسيدگی  صورتبهحضور و فعاليت در جلسات هماهنگی با کارفرما و پيمانکاران و ساير عوامل درگير در طرح و  -5

 به مسائل و موانع اجرای کار کارگاهی

 عاليه های پيشنهادی به دستگاه نظارتبررسی کارگاهی موانع اجرای کار و ارائه گزارش راه -6

بررسی نحوه عملکرد و پايش عوامل کليدی پيمانکاران مانند رئيس کارگاه، معاونان کارگاه، مسئوالن فنی و اجرايی و  -7

 عاليه. ات، تدارکات و امور مالی و ارائه گزارش به نظارت، تجهيزآالتنيماشکنترل پروژه، مسئوالن 

 پايش عملکرد شاغلين کارهای حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشکاری و ارائه گزارش -8
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های حفاظت فنی و ايمنی و بهداشتی از سوی پيمانکاران و ارائه نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعايت دستورالعمل -9

 هينظارت عالقدماتی به دستگاه های مگزارش

نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبيعی از سوی پيمانکاران و ارائه گزارش مقدماتی به  -10

 هينظارت عالدستگاه 

آالت اجرای کار پيمانکاران و حصول اطمينان از تناسب آن با مستمر و منظم نيروی انسانی و ماشين ینظارت کارگاه -11

 نظارت عاليهو ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه  هاآن تأمينارکاری و برنامه ب

آالت اجرای کار از سوی پيمانکاران بر طبق برنامه و های تدارك مصالح، تجهيزات و ماشينبر فعاليت نظارت کارگاهی -12

 عاليه ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت

نظارت آالت پيمانکاران و همکاری با دستگاه واد، مصالح، تجهيزات و ماشينو کنترل ورود و خروج م نظارت کارگاهی -13

 مربوطه جلساتصورتدر تنظيم  عاليه

رسيدگی کارگاهی به درخواست پيمانکار در زمينه آماده بودن کار برای تحويل موقت، بازديد کارگاهی و کنترل کارهای  -14

، همراه با فهرست یبرداربهرهاعالم عدم آمادگی برای  هایبرداربهرهو ارائه گزارش مقدماتی در مورد امکان  اجراشده

 عاليه است به دستگاه نظارت یبرداربهرهتوافقی که مانع 

 تحويل موقت ئتيهحضور در  -15

 قصرفع ن جلسهصورتبر عمليات رفع نقص، شرکت در کميسيون بررسی رفع نقص و همکاری در تهيه  نظارت کارگاهی -16

 سازیپاكهای موقت و خارج نمودن مصالح و تجهيزات اضافی و ساختمان تأسيسات آوریجمعی پيگير نظارت کارگاهی -17

 کارگاه

 عاليه به نظارت هاآنهای چون ساخت و تحويل بررسی اوليه نقشه -18

 های ارتباط گردش کار و مکاتباتتشکيل و حضور در جلسات توجيهی برای تبيين ابعاد مختلف پروژه، شيوه -19

 کیفیت کنترل خدمات -5-2-ز

 :استخدمات اين قسمت شامل کنترل کيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجرای کار  -1

حت ص تأييدها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و نظارت مستمر کارگاهی و تطبيق کارهای اجرايی با نقشه -2

 عاليه ارسال آن به دستگاه نظارتها و قبل از پوشيده شدن با اجرای مراحل بعدی و تهيه گزارش هاآناجرای 

ها قبل از شروع عمليات با نقشه هاآنانطباق  تأييدها، محورها و ترازهای پياده شده روی زمين و کنترل کارگاهی نقشه -3

 در مراحل مختلف اجرای کار بردارینقشههر قسمت و کنترل عمليات 

 های مجازها و کنترل رواداریها و جابجايیگيری تغيير شکلاندازه -4

 هاآنبر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهيزات در کارگاه و جابجايی  نظارت کارگاهی -5

که نوع آزمايش  شدهانجامهای مصالح و تجهيزات و کارهای های الزم آزمايشگيریبر نمونه نظارت کارگاهیدستور انجام  -6

 تعيين گرديده است. نظارت عاليهتگاه موردی توسط دس صورتبهطبق برنامه يا  هاآنو محل 

 عاليه و گزارش به نظارت هاآنها، کنترل نتايج نظارت بر فرايند انجام آزمايش -7

ات با مشخص هاآنبر مصالح و تجهيزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمينان از تطبيق کمی و کيفی  نظارت کارگاهی -8

 مصالح و تجهيزاتورود  جلسهصورتفنی و استانداردها و تنظيم 

 عاليه مطابق دستور کارهای ابالغی دستگاه نظارت هاآنبر اصالح کارهای معيوب و پيگيری رفع  نظارت کارگاهی -9

 هایانطباق با مشخصات فنی و نقشه ازنظرکارگاهی مشخصات مصالح و تجهيزات قبل از اجرا به کارگاه و اجرا  تأييد -10

 اجرايی

و تجهيزات تحويلی کارفرما به پيمانکاران و بررسی و اعالم نظر در مورد گزارش پيمانکار  بر تحويل مصالح نظارت کارگاهی -11

 و کسری دهيدصدمهنسبت به اقالم 

 اجراشدهبر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای  نظارت کارگاهی -12
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 هعالي ه دستگاه نظارتپيمانکاران و ارسال گزارش مربوطه ب لهيوسبه شدههيتههای کارگاهی اظهارنظر در مورد نقشه -13

 آن تأييدشود و پيمانکاران تهيه می لهيوسبههای چون ساخت که نظارت بر تهيه نقشه -14

 و تحویل قطعی یبرداربهرههای خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل -6-2-ز

 برداریبهرههای بر عملکرد طرح و دستورالعمل نظارت کارگاهی -1

 هابر انجام آزمايش نظارت کارگاهی -2

 های مجازها و کنترل رواداریگيری تغيير شکلاندازه -3

 بر انجام وظايف پيمانکاران و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين نظارت کارگاهی -4

 عوامل مربوط لهيوسبه هاآنو پيگيری بر رفع  هاآننظارت بر رفع نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست  -5

 معايب و آمادگی کار برای تحويل قطعی در پايان دوره تضمين اظهارنظر مربوط به رفع -6

 عاليه دستگاه نظارت یبا همکارتحويل قطعی  جلسهصورتتحويل قطعی و تنظيم  ئتيهشرکت در جلسات  -7
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 ییراهنما چراغدارای  هایتقاطعی نصب و نگهدار هاینظارت بر پروژههای الگوریتم -3-ز

 اندازی چراغ راهنماییراه نصب والگوریتم کلی نظارت بر  -1-3-ز

 

 اندازی چراغ راهنمایینصب و راه بر الگوریتم کلی نظارت: 18-3زشکل 
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 ییچراغ راهنما یاندازنصب و راه یعمرانعملیات بر الگوریتم نظارت  -2-3-ز

 

 ییچراغ راهنما یاندازنصب و راه یعمرانعملیات الگوریتم نظارت بر اجرای : 19-3زشکل 
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 راهنمایی چراغ یاندازنصب و راه برقی تأسیساتیات بر عملالگوریتم نظارت  -3-3-ز

 

 راهنمایی چراغ یاندازنصب و راه رقییات تأسیسات ببر عملنظارت الگوریتم : 20-3زشکل 
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 راهنمایی چراغ یاندازو راهنصب  جلساتصورت تأییدالگوریتم تنظیم و  -4-3-ز

 

 راهنمایی چراغ یاندازو راهجلسات نصب الگوریتم تنظیم و تأیید صورت: 21-3زشکل 
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 راهنمایی چراغ یاندازو راهوضعیت نصب صورت تأییدو  الگوریتم تنظیم -5-3-ز

 

 راهنمایی چراغ یاندازو راهوضعیت نصب الگوریتم تنظیم و تأیید صورت: 22-3زشکل 
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 چراغ های راهنمایی  الگوریتم نظارت بر نگهداری و تعمیر -6-3-ز

 

 های راهنماییچراغ نظارت بر نگهداری و تعمیرالگوریتم : 23-3زشکل 
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 هاکابلمشخصات فنی  - ح پیوست

 مشخصات کلی -1-ح

شوند. بايد های برق )افشان و مفتول( و مخابرات )تلفن و شبکه( تقسيم میساختار و نوع کاربرد به دسته ازلحاظ هاکابل -1

 ته بايد در استاندارد خود تطبيق کند.توجه داشت که هر دس

کاری داخل تابلوهای برق که به سيم خشک نيز معروف بوده و جهت فرم است رشتهکييک سيم  صورتبهمفتولی  سيم -2

 شود.مترمربع ساخته میميلی 240تا  1.5های های مختلف، با سطح مقطعکاربرد دارد. برای جريان

کشی ساختمان و در سيم اندمعروفکه به سيم نرم  اندشدهليتشکهای نازك مسی تهاز تعداد زيادی رش افشانهای سيم -3

ولت است.  500/300های مفتولی و نيمه افشان است. ولتاژ اسمی آن کاربرد دارند. ساختمان اين نوع سيم مانند سيم

 های نيمه افشان بيشتر است.قابليت انعطاف اين سيم نسبت به سيم

کلرايد( موسسه استاندارد و وينيلهای با عايق پلی)سيم و کابل 607مطابق با استاندارد شماره  ايستبمی هاکابلکليه  -4

 تحقيقات صنعتی ايران توليد شده باشند.

 ها بايد از مس نرم شده باشد.هادی مواد -5

سلسيوس بايد  درجه 20حداکثر مقاومت هر هادی در  -ها، گرد، تک مفتولی، مقاومت الکتريکی هادیهادی ساختمان -6

هادی باشد و همچنين مقاومت عايق نبايد بيشتر  شدهمشخصبرای گروه  3084مطابق با مقررات استاندارد ملی شماره 

 اهم بر کيلومتر باشد. 2/12از مقادير جداول استاندارد باشد که در اين مورد نبايد بيشتر از 

. حداکثر دمای کار استهای نصب ثابت وده که مناسب برای کابلب C /PVCکلرايد از نوع وينيلپلی آميزهمواد عايق بايد  -7

 607-4و  607-3الذکر تحت پوشش استانداردهای مربوطه )استانداردهای ملی شماره های فوقها با انواع آميزهبرای سيم

 .انددشدهيق( در آن استانداردها 607-6و  5-607و 

 شد.متراژ کابل بايد هر يک متر روی غالف حک شده با -8

ای از کابل که در جداول استانداردهای مربوطه برای نوع و اندازه شدهنييتعميانگين ضخامت عايق نبايد از مقدار  -9

( نشان داده شده است کمتر باشد. در اين مورد ضخامت 607-6و  607-5و  607-4و  607-3)استانداردهای ملی شماره 

 رطشبهکمتر باشد  شدهنييتعممکن است ضخامت در هر نقطه از مقدار  لهرحابهکمتر باشد.  مترميلی 1/0عايق نبايد از 

 بيشتر نشود. شدهنييتعده درصد مقدار  اضافهبه مترميلی 1/0اينکه تفاوت از 

يک نخ مشخصه و يا نام سازنده و يا عالمت تجاری آن باشند کد  صورتبهبايد دارای عالمتی از سازنده  هاکابلسيم و  -10

چاپ يا عالئم  صورتبهگذاری بايد گذاری شود. نشانهعالمت هاآنبايد بر روی  هاکابلمقطع سيم و مشخصه و سطح 

 برجسته روی غالف کابل باشد.

 ( باشند.607-1بايد بادوام )مطابق با استاندارد ملی شماره  شدهچاپهای نشانه -11

تشخيص داده شوند يا در صورت لزوم با بنزين يا حالل  یآسانبههای مشخصه بايد ها بايد خوانا باشند. رنگ نخکليه نشانه -12

 باشند. صيتشخقابلمناسب ديگر تميز شده و به سهولت 

 .استسبز  راهراهرنگ زرد رنگ مشکی، يک رشته به ها به رشته یبندرنگ -13

 باشند. یپاك نشدنو  صيتشخقابل وضوحبهها بايد رنگ -14

در اليه داخلی  هيالکيگذاری بايد با شماره گذاری شوند. شمارهتوالی شمارهم طوربهرنگ بوده و ها بايد همعايق رشته -15

و متمايز  کرنگيها بايد ها چاپ شده باشند. همه شمارهارقام روی سطوح خارجی رشته صورتبهها بايد شروع شود. شماره

 با رنگ عايق و خوانا باشند.

ستيک غير ولکانيزه يا پالستيک باشد. در مواردی که پوشش داخلی ای بر مبنای الپوشش داخلی اکسترود شده بايد آميزه -16

آوری وجود يانز راتيتأثآن و عايق يا غالف کابل  دهندهليتشکاز الستيک غير ولکانيزه تشکيل شده باشد بايد بين اجزاء 

 نداشته باشد.
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 هانآو ممکن است که به فضای بين های کابل را احاطه نموده پوشش داخلی اکسترود شده بايد رشته یريکارگبهنحوه  -17

 ها بچسبد.به اين مجموعه شکل گرد بدهد. پوشش داخلی اکسترود شده نبايد به رشته کهطوریبهنفوذ کند 

انعطاف( تعيين  رقابليغ هایکابل) B14  /PVCکلرايد باشد که برای اين نوع کابل نوع وينيلای از پلیغالف بايد آميزه -18

 شده است.

 607-3در جداول استانداردهای مربوطه )استانداردهای ملی شماره  شدهنييتعخامت غالف نبايد از ميانگين ميانگين ض -19

ممکن  هرحالبهکمتر باشد.  مترميلی 5/1( کمتر باشد. در اين مورد ضخامت غالف نبايد از 607-6و  607-5و  4-607و 

پانزده درصد مقدار  اضافهبه مترميلی 1/0اينکه تفاوت از  رطشبهکمتر باشد  شدهنييتعاست ضخامت در هر نقطه از مقدار 

 بيشتر نشود. شدهنييتع

 .استولت  500/300ولتاژ اسمی کابل  -20

های اصلی به ترتيب سفيد، قرمز، مشکی، زرد و باشند. رنگدارای دو دسته رنگ اصلی و فرعی می یمخابراتهای کابل -21

رکيب های مخابراتی از تای و طوسی هستند. کليه کابلنارنجی، سبز، قهوه های فرعی به ترتيب آبی،بنفش هستند و رنگ

 آيند.می به دستهای فرعی های اصلی با رنگرنگ

، مترميلی 4/0متداول  صورتبهها های متفاوتی در مغزی )هادی( مسی هستند. قطر مغزیهای مخابراتی دارای قطرکابل -22

 .است V 24تا  معموالًهای مخابراتی در کابل مورداستفاده. سطح ولتاژ باشندمی مترميلی 6/0و  مترميلی 5/0

 راهنمایی در سیستم چراغ مورداستفادههای انواع کابل -2-ح

های مختلفی استفاده از کابل با توجه به ميزان مصرف برق طراحی چراغ راهنمايی تقاطع در سيستم چراغ راهنمايی -1

 4*5/1خشک و افشان، کابل  2*5/1افشان، کابل  2*1خشک و افشان، کابل  2*75/0از: کابل  اندعبارتکه  شودمی

عدد  هاکابلخشک و افشان؛ که در اين  2*6خشک، کابل  2*4خشک و افشان، کابل  2*5/2خشک و افشان، کابل 

 .استهای موجود های موجود در کابل و عدد سمت راست نشانگر سطح مقطع هادیسمت چپ نشانگر تعداد هادی

از چهار زوج سيم )هشت رشته سيم(  Cat5 شود. کابلشبکه محسوب می -: اين کابل از انواع کابل مخابراتیCAT5کابل  -2

 هدهبر عدو رشته سيم وظيفه ارسال اطالعات و دو رشته سيم نيز وظيفه دريافت اطالعات را  هاآندر که  اندشدهليتشک

هستند و حداکثر نرخ  MHz 100 کنند. دارای پهنای باندا ايفا میر یريگ زينودارند و چهار رشته بعدی فقط نقش 

 است )برای يک جفت سيم(. Mbps 100 هاآنارسال داده در 

از چهار زوج سيم )هشت رشته  Cat6 هاکابلشود. شبکه محسوب می -اين کابل از انواع کابل مخابراتی :CAT6کابل  -3

ر بوظيفه ارسال اطالعات دو رشته سيم نيز وظيفه دريافت اطالعات را  دو رشته سيم هاآندر که  اندشدهليتشکسيم( 

هستند و برای  MHz 250کنند. دارای پهنای باند را ايفا می یريگ زينودارند و چهار رشته بعدی فقط نقش  عهده

 .اندشدهساختهاستفاده در اينترنت گيگا بيتی طراحی و 

 .استمترمربع ميلی 6/0شود و دارای دو زوج سيم با مقطع ابراتی محسوب می: اين کابل از انواع کابل مخ2*2*6/0کابل  -4

 مترمربع تشکيل شده است.ميلی 5/2)پالسکو(: اين کابل از يک رشته هادی مفتول )خشک( به سطح مقطع  1*5/2سيم  -5

 5/1سيگنال( دارای سيم با مقطع های راهنمايی )با اصطالح کابل های خروجی از کنترلر به چراغتبصره: با توجه به اينکه کابل

با  LEDباشد و با توجه به جايگزينی آن با وات دارای فيالمان می 100های قديم و استفاده از المپ متر مربوط به فناوریميلی

های با های جديد از سيمشود در طراحیهای روزآمد، اکيدا توصيه میوات و کاهش شديد جريان در فناوری 10مصرف حدود 

گردد. اين تبصره قابل های خريد کابل میمالحظه هزينهقابلمتر( استفاده گردد که موجب کاهش ميلی 1تا  5/0بين قطع کمتر )م

متر بين کنترلر و چراغ راهنمايی ميلی 5/1رشته با مقطع  16يا  4تعميم به کليه مواردی است که در اين سند از کابل سيگنال 

 استفاده شده است.
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 کشیکابل رالعملدستو -3-ح

 کشی در هر تقاطع بايد مطابق نقشه سيگنالينگ انجام گردد.کابل -1

 باشند.شوند از نوع خشک میها کار گذاشته میهای زمينی که در داخل لولهکليه کابل -2

 کشی و جلوگيری از شکستن يا گره خوردن کابل حتماً بايد محور قرقره با افق موازی باشد.برای کابل -3

 ها شوند.يکی وارد لولهيکی هاکابلالزم است  همبه  هاکابلی از پيچ خوردن جهت جلوگير -4

ها و مشکالت ها خارج گردند و کليه گرفتگیهای فرسوده از لولهکشی الزم است کليه کابلقبل از انجام مراحل کابل -5

 عمرانی مرتفع گردد.

 رد کرد. موردنظرمتصل به وينچ از لوله کشی ابتدا بايد فنر مخصوص را به همراه طناب برای انجام کابل -6

 طناب وينچ را جدا نموده و فنر را از لوله خارج نمود. -7

بايد توجه داشت که گره طناب به کابل نبايد طوری باشد که در طول لوله و هنگام کشش باز شود و نيز بايد طوری باشد  -8

 باز گردد. یراحتبهکه پس از اتمام کار بدون آسيب به کابل 

افشان بوده برای هر )فانوس،  4*1.5تا هر تجهيز )فانوس، شمارشگر و ...( از نوع  هادکلاز دريچه  هادکلهای داخل کابل -9

 شوند.مجزا کشيده می صورتبه( ...شمارشگر و 

 بايد با سرسيم، وارنيش حرارتی و ترمينال باشد. هادکلدر داخل دريچه  هاکابلسربندی  -10

ه حلق صورتبهشود الزم است با بست کمربندی و ها رزرو در نظر گرفته میر داخل حوضچهد هاکابلکه برای درصورتی -11

 درآورده شوند.

ای هها توسط ليبلو کمر کابل در حوضچه هادکلکشی الزم است سر هر کابل در کنترلر، دريچه پس از اتمام مراحل کابل -12

 شوند. یگذارشمارهمناسب )پالك کابل( مطابق نقشه 

 ها توسط فوم مسدود گردد.های ورودی به حوضچهکشی، کليه لولهتمام عمليات کابلپس از ا -13

 آوری کابلجمع روش -4-ح

آوری گردند. بدين منظور هايی که بايد جمعبرق بودن کابلاولين قدم به جهت ايمنی نفرات اطالع و اطمينان کامل از بی -1

 .قطع گردد موردنظرحتماً بايد محل انشعاب برق تجهيز 

بايست های جوش داده شده باشد حتماً میهمگی بايد باز شوند )اگر درب حوضچه موردنظرهای مسير کابل درب حوضچه -2

 ها باز شوند(.فرز، جوش لهيوسبه

بايد سربندی از سمت کنترلر و از سمت ترمينال داخل  هاتقاطعبايد باز شوند. در  موردنظرهای کابل تمامی سربندی -3

 دکل باز شوند.

و  پس کش هاکابلشود و به ترتيب آوری از يک حوضچه آغاز میطبق نظر ناظر يا سرپرست اکيپ اجرايی عمليات جمع -4

 شوند.آوری میجمع

ايست در بکشی در آينده باشد حتماً میتذکر بسيار مهم: اگر طبق نظر ناظر يا طراح قرار بر استفاده مجدد از مسير کابل -5

 گردد انجام شود.آوری میکابلی که جمع لهيوسبهمسير  یگذارطناب آوری کابل، زمان جمع

آوری کامل کابل موجود در لوله شود، آوری کابل در مسير گرفتگی مشاهده گرديد که مانع از جمعاگر در زمان جمع -6

محل حدودی  آوری انجام شود و بالفاصلههايی از کابل را قطع کرد تا عمليات جمعتوان قسمتطبق نظر ناظر مربوطه می

 گرفتگی مسير را به اطالع ناظر عمران يا سر اکيپ عمرانی اعالم نمود.

کابل از داخل فانوس باز شود و پس های آوری کابل افشان داخل دکل به حضور باالبر نياز دارد چون بايد سربندیجمع -7

نمود. آوریتوان کابل را از دريچه دکل جمعاز باز کردن کابل از ترمينال داخل دکل می
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 راهنمایی های چراغهای جانمایی تجهیزات بر روی انواع پایهنقشه  - ط پیوست

 

 متری 6×9راهنمایی بر روی پایه  تجهیزات چراغنصب : نقشه جانمایی 24-3طشکل 

 

 متری 6×6تجهیزات چراغ راهنمایی بر روی پایه نصب نمایی : نقشه جا25-3طشکل 
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 متری 6×5/4تجهیزات چراغ راهنمایی بر روی پایه نصب  نقشه جانمایی :26-3طشکل 

 

 متری 6×3ت چراغ راهنمایی بر روی پایه تجهیزانصب نقشه جانمایی : 27-3طشکل 
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 متری 5تجهیزات چراغ راهنمایی بر روی پایه نصب : نقشه جانمایی 28-3طشکل 

 

 متری 4وی پایه تجهیزات چراغ راهنمایی بر ر نصب : نقشه جانمایی29-3طشکل 
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 متری 3: نقشه جانمایی نصب تجهیزات چراغ راهنمایی بر روی پایه 30-3طشکل 

 

 ایمتری لوله 4بر روی پایه  خانه تک: نقشه جانمایی نصب سوالر 31-3طشکل 
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 اندازی دستگاه شمارشگرلعمل نصب و راهدستورا - ی پیوست

و نمايش آن را برای  199رقمی، شمارش معکوس زمان باقيمانده سبز و قرمز چراغ راهنمايی را تا رقم دستگاه شمارشگر سه

کنترلر در  کهیهنگامرا داشته و  ريپذبرنامهدهد. اين دستگاه دارای قابليتِ سازگاری با کنترلر هوشمند و کنترلر رانندگان انجام می

گيرد دستگاه در حالت کنترل دستی قرار می کهیهنگامشمارشگر خاموش خواهد بود. همچنين،  ،گيردقرار می زنچشمکحالت 

 دهد.را نمايش می( PO) پيام کنترل توسط پليس

 بدنه -1-ی

کربنات و يا از مواد پلیيکرون م 120تا  80ضخامت رنگ به الکترواستاتيک  ایکوره بدنه شمارشگر بايد از فلز سبک با رنگ -1

 های اسيدی و به رنگ مشکی بوده و دچار تغيير رنگ در برابر نورپايدار در برابر مواد خورنده، اشعه ماوراءبنفش و باران

 خورشيد نگردد.

 ا باشد.را دار گرادیسانت+ درجه 60تا  -15 تحمل حرارتی و در برابر سرما و گرما مقاوم بودهبدنه شمارشگر بايد  -2

 باشد که عالوه بر استحکام الزم، وزن زيادی نيز نداشته باشد. یااندازهبهضخامت بدنه برای شمارشگر  -3

 قاب باشد. صورتبهبان افقی و جانبی بدنه شمارشگر بايد دارای سايه -4

به  وغبارگردز ورود آب و بندی شده باشد که ابا بدنه آب یاگونهبهبوده و  يیلوالشمارشگر بايد دارای درب بدنه به شکل  -5

 داخل بدنه جلوگيری کند.

 .نشان داده شده است 32-3یشکل در شمارشگر ابعاد بدنه  -6

 

 

 بدنه دستگاه شمارشگر :32-3یشکل 

 یختگيرهمبهحفاظت و جلوگيری از  منظوربهکشی هايی برای عبور سيمای بستدر قسمت داخلی دار ،بدنه و درب بدنه -7

 ها باشند.سيم

 هايی مناسب، جهت نصب بوردهای الکترونيکی باشند.بدنه و درب بدنه بايد در قسمت داخلی دارای پايه -8

 بر روی آن نصب شود. جهت تقويت درب بدنه، بايد دو عدد نوار فلزی با فاصله مناسب در قسمت داخلی درب بدنه -9

ها با پيچ و مهره مناسب بيرونی باشد و اين سگمنت هایقسمتها در هايی برای نصب سگمنتسوراخدارای درب بدنه بايد  -10

 فشار نصب شوند. گونههيچبدون اعمال 

 هايی مناسب به بدنه چفت شود.درب بدنه با پيچ -11

 به داخل تابلو مقاوم باشد گردوغبارو بدنه شمارشگر بايد کامالً در مقابل نفوذ آب، باران  -12

 های بازودار و بدون بازو را داشته باشد.بدنه شمارشگر بايد قابليت نصب بر روی دکل -13
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گر متصل اين پايه با پيچ و مهره مناسب به بدنه شمارش .باشد 34-3یشکل بدنه شمارشگر بايد دارای دو عدد پايه ريلی  -14

 ها به بازو دکل استفاده گردد.جهت اتصال اين پايه ،33-3یشکل و سپس از بستی  هديگرد
 

  

 : پایه ریلی34-3یشکل  : بست اتصال به بازو33-3یشکل 

بازو، اين سيم، شمارشگر را  ازکه در صورت جدايی بدنه مهار شود  یاگونهبهبايد با نوعی سيم بکسل  شمارشگربدنه  -15

 و از سقوط آن جلوگيری نمايد. داشتهنگه

به بدنه شمارشگر به  هاآنهای اسيدی بوده و محل اتصال اتصال از جنس فلز مقاوم در برابر مواد خورنده و باران بست -16

کامالً محکم  صورتبهدرجه در جهات باال و پائين را برای کسب بهترين بازده  15نحوی باشد که امکان تنظيم دقيق تا 

 تنش، خمش يا پيچش به چراغ اعمال ننمايد. گونههيچو غيرقابل تغيير فراهم آورد و پس از نصب، 

 انجام پذيرد. یسادگبهگونه ابزار خاصی پيچ پايه به بدنه بدون نياز به هر محکم کردن -17

 مترميلی 20الی  10و تغيير سايز با رواداری  سوکيضلعی بودن مقطع بازو از  8با توجه به  ،در هنگام نصب بر روی بازو -18

ايی جلرزش و جابه گونههيچبايست بست اتصال بازو در هر مقطعی از بازو پس از اتصال محکم شده و از سوی ديگر، می

 جود نداشته باشد.و

ته را داش (بدنه شمارشگر با سگمنت و قطعات الکترونيکی مربوطوزن  معادل)کيلوگرم  20ها بايد تحمل حداقل وزن پايه -19

 باشند.

 مشخصات الکتریکی دستگاه شمارشگر -2-ی

 .استهر شمارشگر دارای يک عدد منبع تغذيه سوئيچينگ، يک عدد بورد فرمان و دو عدد بورد خروجی  -1

 170 ولت بوده و اين منبع قابليت کار در ولتاژ 230ولتاژ استاندارد شبکه برق ايران  ،لتاژ ورودی منبع تغذيه سوئيچينگو -2

 هرتز را داشته باشد. 50ولت و فرکانس  250الی 

 کليه بوردها از نوع متاليزه و با چاپ سبز و نام قطعات باشد. -3

 دائم داشته باشند. صورتبهرا  گرادیسانت+ درجه 60الی  -15يط بين تمامی بوردها بايد توان کار در درجه حرارت مح -4

 .کاری از حالت زمان ثابت به هوشمند و بالعکس را داشته باشد حالتجهت تعويض  ،کليدبورد فرمان بايد دارای  -5

 یراحتبهست نصب بورد طراحی شده ا منظوربههايی که بوردهای خروجی بر روی قسمت داخلی درب بدنه و بر روی پايه -6

 فشار نصب شوند. گونههيچو بدون اعمال 

نصب بورد طراحی شده است  منظوربههايی که منبع تغذيه و بورد فرمان بر روی قسمت داخلی بدنه و بر روی پايه -7

 فشار نصب شوند. گونههيچو بدون اعمال  یراحتبه

 نزديک يکديگر قرار گيرند. ،کشی طوالنیجلوگيری از سيم منظوربهبورد خروجی و بورد فرمان  -8

 قرار گيرند. یبند ناليترمدر  یراحتبهباشد که  یااندازهبهها بايد طول سيم -9

 دستگاه مجهز به اتصال ارت باشد. -10
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 را داشته باشند. باهمبوردهای خروجی مانند يکديگر بوده و قابليت تعويض  -11

 و اختالل در کار دستگاه باشد. هنگ کردن برای جلوگيری از وقفه،خطای خودکار  بورد فرمان مجهز به سيستم -12

 درصد باشد. 90منبع تغذيه سوئيچينگ بايد دارای ضريب توان بيشتر از  -13

 منبع تغذيه سوئيچينگ بايد همواره دارای جريان خروجی ثابت باشد. -14

د تحريک اده نمايمستقيم از برق شهر استف صورتبهکه اگر باشد به اين صورت  دومنظوره منبع تغذيهدستگاه بايد دارای  -15

ر برق و سيستم کنترل سيگنال شمارشگ ،کنترل سيگنال شمارشگر از سيگنال چراغ راهنمايی باشد و در غير اين صورت

 هر دو از سيگنال چراغ راهنمايی استفاده نمايد.

 امواج راديويی بر روی یريتأثايمن بوده و همچنين  رعدوبرقهای مغناطيسی، نويز محيط و دستگاه بايد در برابر ميدان -16

 و خط تلفن در خارج تابلو نداشته باشد.

 مشخصات الکتریکی سگمنت -3-ی

ها فراهم ثابتی را برای تغذيه سگمنت DCبايد هميشه مقدار  ،از تغييرات برق شهر نظرصرفسوئيچينگ منبع تغذيه  -1

 نمايد.

محسوسی بر روی شدت نور و  ريتأثنورانی  باشد که سوختن هر ديود یاگونهبهبايد  ديودهای نورانیتعداد و چيدمان  -2

 نداشته باشد. ی نورانیهاديودروشن بودن ساير 

خودکار نور تابشگر را تنظيم نمايد. همچنين تابلو بايد قابليت تنظيم دستی شدت نور را نيز  صورتبهدستگاه بايد بتواند  -3

 دارا باشد.

، Agilent ،Cree ،Nichia ،HPهای نورانی و از مارك نده ديودهای معتبر سازنورانی بايد ساخت يکی از کارخانه ديود  -4

Cotco  و ياToshiba .باشد 

 باشد.ساعت  هزار بايد صد ديودهای نورانیحداقل طول عمر  -5

 (LEDنورانی ) دیودمشخصات نوری  -4-ی

های به رنگتابشگرباشد. برای  DIN12368و  CIE ،ITEبايد مطابق با استانداردهای  ديودهای نورانینور  موجطول -1

 .استدر ترافيک در محدوده ذيل  مورداستفادهنورانی  ديود های سبز و قرمز

 نانومتر 508الی  489سبز  -2

 نانومتر 631الی  613قرمز  -3

 مشخصات مکانیکی و فیزیکی سگمنت -5-ی

مشکی و مقاوم در برابر کربنات گرانول ها، آلومينيوم و يا پليمری از مواد اوليه کامالً مرغوب پلیجنس بدنه سگمنت -1

 های اسيدی و اشعه ماوراءبنفش بوده و دچار تغيير رنگ در برابر نور خورشيد نگردد.باران

 ها قابليت تعويض در محل را داشته باشند.سگمنت -2

 روی نمايشگر باشند. روکش هرگونهها فاقد سگمنت -3

ودهای ديها محافظ باند که اين سايهنباشبه نحوی بان ها جهت جلوگيری از تابش نور مستقيم آفتاب دارای سايهسگمنت -4

 در برابر برخورد اشيا نيز باشند. نورانی

یطورهبدر بدنه تابشگر از نوعی رزين صنعتی با قابليت انبساط و انقباض استفاده شود، ديودهای نورانی  برای ثابت شدن -5

 که دچار ترك و آسيب در شرايط آب و هوايی مختلف نشود.

در سگمنت بايد جهت استفاده در شرايط محيطی و مقاوم در برابر نور خورشيد و اشعه  شدهاستفادهت کليه قطعا -6

 یطوربه گردوغبار و ، وزش باد، بارش برف و تگرگگرادسانتی+ درجه 60تا  -15، دمای هوا %90ماوراءبنفش، رطوبت 
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نگهداری های شستشو و داری و با توجه با بازهبره همواره ميزان کاهش شدت نور در طول بهرهک طراحی و ساخته شوند

 در محدوده مجاز باشد.تعمير و 

 غبارگردو( در مقابل نفوذ آب و هاکابلها، محل عبور کليه اتصاالت هر شمارشگر کامل بايد )درب به بدنه، بدنه به پايه -7

ت شامل قطعات مکانيکی نبايد باعث هرگونه تعويض قطعا را دارا باشد. IP55بندی با درجه حفاظت کاماًل مقاوم و آب

 کاهش درجه حفاظت گردد.

 شمارشگرنصب  روش -6-ی

ضوابط مندرج در مطابق شمارشگرها بايست به محل می هاآنها از انبار و قبل از حمل پس از تحويل گرفتن شمارشگر -1

 تميز گردند و سپس جهت نصب به محل مربوطه منتقل گردند.و شستشو  ،نظافت سند حاضر،

بايست انتقال به نحوی صورت گيرد که از آسيب بايست دقت کافی را داشت و میمی ،ها به محلدر انتقال شمارشگر -2

 ها جلوگيری گردد.ديدن به شمارشگر

 بعد از انتقال شمارشگر به محل نصب مطابق نقشه تقاطع، با رعايت فواصل استاندارد شمارشگر بايد نصب شود. -3

داشته  کافی را ديد مناسب و هينقل ليوساکه برای رانندگان  شودنصب می یصورتبهواع دکل روی بازوی ان بر شمارشگر -4

 آنکه روی بازو ثابت شود بايد تنظيم گردد. قبل از باشد و

کابل مربوطه  و داشته باشد شود که سوراخ مجزا جهت عبور دادن کابل رامحلی نصب می روی بازوی دکل در بر شمارشگر -5

که در پشت شمارشگر سوراخ مناسب جهت توجه نماييد که درصورتی داخل بازوی دکل عبور داده شود.بايد از  حتماً

 الزم انجام گردد. یکارسوراخابتدا  ،ورود کابل به دکل وجود ندارد

متناسب با محل کوچک  آن رادر هنگام نصب شمارشگر بر روی بازوی دکل در صورت بزرگ بودن بست فلزی مربوطه،  -6

 از قرار دادن اشياء خارجی پشت آن خودداری شود.نموده و 

ترمينال برای سبز، زرد، آبی و نول سيگنال گروهی که  4ترمينال خروجی شمارشگر به ترتيب و از چپ به راست دارای  -7

 .است POترمينال برای  2ترمينال برای عابر موافق و مخالف و  2شود، شمارشگر برای آن نصب می

و در آنجا با رعايت اصول سربندی و با سرسيم  شدهمنتقلخشک به کنترلر  4×5/1دو کابل  لهيوسبهچهار ترمينال ديگر  -8

در کنترلرهای هوشمند  POسيگنال عابر موافق و مخالف و  تأمينهای مربوطه جهت و وارنيش حرارتی بر روی ترمينال

 شوند.سربندی می

 .استحرارتی اجباری  مترميلی 30رنيش در سربندی بر روی اين ترمينال استفاده از سرسيم و وا -9

بوده و برای اين منظور فقط استفاده از  مجازها غيرچين، انبردست و وسايل مشابه برای لخت نمودن سيماستفاده از سيم -10

 .استکن خودکار مجاز سيم لخت

 .استسرسيم مجاز انبردست مجاز نبوده و فقط استفاده از پرس از ها استفاده بر روی سيم هاميسر سجهت نصب  -11

 شمارشگرآوری جمع روش -7-ی

 د.جهت باز کردن فانوس قرار دهي موردنظر هپليس، باالبر را در نقط یبا هماهنگبرای اين کار ابتدا با رعايت نکات ايمنی و  -1

 موانع ايمنی دارای شبرنگ را در فواصل ايمن از باالبر قرار دهيد. -2

 اطمينان حاصل کنيد. موردنظرن شمارشگر برق بودو قبل از هر اقدامی از بی حتماً -3

 و ايمن کنيد. بازنمودهابتدا از داخل دکل سربندی شمارشگر را  -4

 ها، شمارشگر داخل سبد قرار گيرد.بست باز کردنبا  که یطورزير شمارشگر قرار دهيد  سپس سبد باالبر را دقيقاً  -5

از نموده و سربندی کابل ورودی به شمارشگر را باز ابتدا درب شمارشگر را از طريق پيچ سمت چپ روی بدنه شمارشگر ب -6

 نموده و ايمن کنيد.

 داخل سبد باالبر قرار دهيد. یآرامبههای پشت شمارشگر را باز کنيد و شمارشگر را سپس بست -7
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 و لوپ کنيد. پس کشکابل آن را از داخل دکل  -8

 .نماييدآوری نموده و همه اثرات وسايل را جمع سازیپاكکامل  طوربهمحل را  -9

 تحويل به انبار ارسال نماييد. برایشمارشگر را  -10
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 زنچشمک و راهنمایی چراغ فانوس فنی مشخصات - ک پیوست

 LEDمشخصات فنی المپ  -1-ک

 تعاریف -1-1-ک

 فانوس ساختار در تغيير هرگونه بدون آن را توانمی که است عدسی يک همراه به ها  LEDاز ایآرايه :  LEDماژول -1

 .نمود آن در موجود یهایعدس و مپال راهنمايی جايگزين

 تابدیم معينی سطح بر که فضايی واحد زاويه و معين جهت در سطح يک از شدهمنعکس يا منتشرشده نور شار: روشنايی -2

 .شودمی سنجيده cd/m2)) مترمربع بر کاندال واحد و با

 .شودمی بيان  (cd)ندالکا با که مشخص جهت يک در فضايی درجه واحد بر نور شار ميزان: روشنايی شدت -3

 و نامی ولتاژ در کار هنگام به  LEDماژول يک توسط که  (Watts)وات برحسب الکتريکی نيروی ميزان: برق مصرف -4

 .شودمی مصرف دمای نامی

 خط جريان مؤثر مقدار و خط ولتاژ  (rms)مؤثر مقدار ضربحاصل : (VA)آمپرولت -5

 ولت 220 مؤثر مقدار با  ACولتاژ: نامی کار ولتاژ -6

 از درصدی صورتبه و کندمی مصرف انرژی  LEDماژول يک معين تناوب دوره يک طی در که یزمانمدت: کاری دوره -7

 .شودمی بيان تناوب دوره زمانمدت

 مختصات محور روی y -xمشخصات با که  LEDماژول يک توسط منتشرشده نور رنگ:   (Chromaticity)رنگ -8

 .شودمی مشخص است( شده وضع  CIEتوسط که 1931 سال )استاندارد دياگرام رنگ

 آمپر -ولت به وات برحسب برق مصرف نسبت از است عبارت:   (PF)توان ضريب -9

 هاکيهارمون دامنه مؤثر مقدار نسبت از عبارت:   (Total Harmonic Distortion = THD)کلی هارمونيک اعوجاج -10

 .است اصلی  ACسيگنال موج دامنه شکل به

 .نشود منتشر آن از نوری ديگر  LEDماژول تغذيه قطع از پس اينکه برای الزم زمانمدت: یخاموش زمان -11

 .نشود منتشر نوری  LEDماژول از آن از کمتر مقادير برای که ایتغذيه ولتاژ: قطع ولتاژ -12

 .برسد آن نهايی حد 90 % به  LEDماژول از منتشرشده نور اينکه برای الزم زمان: روشنايی زمان -13

 مکانیکی و فیزیکی شرایط -2-1-ک

 عمومی شرایط -1-2-1-ك

 cm 9و عمق cm 21 × cm21تقريبی ابعاد به شکل مربع عابر المپ و cm 30قطر به توپر المپ:   LEDالمپ ابعاد -1

 فانوس بدنه در تغيير اعمال به نياز بدون هافانوس کليه در نصبقابل و

 فانوس بدنه و المپ داخل به گردوغبار و آب نفوذ از جلوگيری جهت مناسب بندیآب نوار دارای -2

  LEDماژول -2-2-1-ك

 .باشند شده ساخته يکسانی مواد از و بوده شفاف بايد هایعدس -1

 .باشد تعويض قابل ماژول کل تعويض به نياز بدون و يیتنهابه بايد  LEDماژول عدسی -2

 یطیشرایط مح -3-2-1-ك

 است حفاظ بدون ماژول پشت که یدر حالت گرادیسانت+ درجه 75تا  -40بين  محيط دمای در بتواند بايد  LEDماژول -1

 .کند کار
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 .باشد شده محافظت  IP66استاندارد مطابق جوی یهابارش و رطوبت و گردوخاك ورود مقابل در بايد  LEDماژول -2

 نفشماورا ب اشعه ابربر در بايد دارند قرار خورشيد نور مستقيم تابش برابر در که فانوس هایقسمت کليه و ماژول عدسی -3

 .نشوند شکننده و نداشته بر ترك نداده، رنگ تغيير ماه 60 مدت به حداقل و بوده مقاوم خورشيد -4

 ساختار -4-2-1-ك

 لماژو تغذيه منبع. باشد نداشته نصب محل با متناسب کردن سرهم گونههيچ به نياز و بوده آماده بايد  LEDماژول -1

LED ارکن در و فانوس داخل نصب امکان بايد صورت اين در که باشد جداگانه ماژول يک رتصوبه يا آن همراه تواندمی 

 .باشد داشته را ماژول مربوطه

 و مکانيکی یهاتکان مقابل در که باشد یاگونهبه بايد آن خود طراحی و  LEDماژول دهندهليتشک قطعات کيفيت -2

 .اشدب مقاوم ديگر خارجی عامل هر يا شديد باد نظير هالرزش

 مصالح -5-2-1-ك

 باشند. استاندارد و اولدست مواد از بايد فانوس بدنه و ماژول عدسی ساخت در مورداستفادهمصالح 

 شرایط نوردهی -3-1-ک

 مده است.آ ماژول( نوع به بسته)13-3كجدول در  گارانتی دوره در LED  (cd)ماژول روشنايی شدت حداکثر

  LEDماژول روشنایی شدت حداکثر: 13-3كجدول 
 رنگ ماژول ماژول عابر پياده ماژول فلش ماژول توپر

 قرمز 33 175 1095

 زرد - 437 2730

 سبز 36 228 1425

شده  یريگاندازه مقادير روشنايی حداقل و حداکثر بين 1 به 10 نسبت از نبايد ماژول عدسی از خروجی نور روشنايی تفاوت

 تجاوز نمايد.

 مشخصات الکتریکی -4-1-ک

 گرادیسانت+درجه 105دمای  در کار قابليت و رنگی روکش با سيم دو با بايد تغذيه به  LEDماژول الکتريکی اتصال -1

 شود برقرار

جلوگيری  مجاز ولتاژ محدوده در Hz  100از کمتر فرکانس با آن نور سوسوزدن از که باشد یاگونهبه بايد ماژول مدار -2

 .نمايد

 ياورد.ب دوام گذرا ولتاژهای و برابر در بتواند تا بوده ولتاژ ناگهانی تغييرات برابر در حفاظت دارای بايد  LEDماژول مدار -3

 باشد. rt Circuit) Sta-(Softنرم یاندازراه مدار دارای و بوده  Switchingنوع از بايد فانوس تغذيه منبع -4

 یاونهگبه بايد کار اين. يابد کاهش محيط نور با متناسب آن نوردهی که باشد شده طراحی یاگونهبه بايد  LEDماژول -5

 .يابند کاهش يکسانی درصد با فانوس يک یهاماژول تمام نور باشد که

 سه خانه و دو خانه LEDمشخصات فنی بدنه فانوس  -2-ک

ات کربن پلی جنس از بايد فريم( پايه دستک به فانوس اتصال برای )چپقی آن بست و قابن فانوس قطعات کليه -1

Polycarbonate) ( ماورا اشعه برابر در و بوده ناخالصی بدون و اولدست و مرغوب کامالً اوليه مواد از و رنگاهيس 

 .باشند بنفش مقاوم
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 متصل هم به مخصوص فلزی بست توسط کهشکل ) مربع زایمج خانه دو از عابر فانوس برای ( مجزا خانه سه از فانوس -2

 با راهنمايی چراغ دکل به اتصال جهت چپقی(- )کرپی فانوس پايه عدد دو پايين و باال در و شدهليتشک ،شودمی

 .است شده متصل آن به مخصوص بست توسط آن ميان از کابل عبور و ديد تنظيم زاويه یهاتيقابل

 باشد نقاب نيم نوع از همگی ازينمورد خانه سه یهافانوس -3

 باشد. نقاب نيم نوع از و شکل مربع خانه 2 عابر فانوس -4

 .باشد داشته را خانه سه تا يک از يکديگر روی نصب قابليت و بوده ماژوالر بايد فانوس قطعات -5

 بندیآب واشر دارای دباي  LEDالمپ لذا. باشد داشته را  IP53استاندارد شرايط حداقل بايد فانوس بدنه حفاظتی ازلحاظ -6

 ذنفو امکان که متحرك قطعات تمامی همچنين. نزند لق و بوده محکم فانوس داخل در که شود نصب یاگونهبه بوده و

 .باشند یبندآب ارتجاعی واشر دارای بايد دارد وجود چراغ داخل به هاآن از گردوغبار يا و آب

 در درجه( 5) دقيق تنظيم امکان که باشد نحوی به دقيق گيریقالب با فانوس بدنه به هاآن اتصال محل و نصب یهاهيپا -7

 مالاع چراغ به پيچش يا خمش تنش گونههيچ نصب از پس و داشته نوری بازده بهترين کسب برای را محور عمودی حول

 .ننمايد

 و فالشر LEDبا المپ  زنچشمکمشخصات فنی  -3-ک

 گرادیسانت+درجه 105دمای  در کار قابليت و رنگی روکش با سيم دو با بايد تغذيه به  LEDماژول الکتريکی اتصال -1

 شود برقرار

جلوگيری  مجاز ولتاژ محدوده در Hz  100از کمتر فرکانس با آن نور سوسوزدن از که باشد یاگونهبه بايد ماژول مدار -2

 .نمايد

 ياورد.ب دوام گذرا ولتاژهای و برابر در بتواند تا هبود ولتاژ ناگهانی تغييرات برابر در حفاظت دارای بايد  LEDماژول مدار -3

 .نکند کم ماژول کل نوردهی از 20 % از بيش  LEDهر شديد خرابی که باشد یاگونهبه بايد  LEDنوری منابع اتصال -4

 .شود منتشر ماژول از نبايد نوری گونههيچ اوليه مقدار 30 % از کمتر به ماژول ورودی ولتاژ کاهش هنگام به -5

 .باشد Start Circuit) -(Softنرم یاندازراه مدار دارای و بوده  Switchingنوع از بايد فانوس تغذيه عمنب -6

 .شود  (drive)تغذيه  LEDسازنده توسط شدهاعالم مجاز جريان در بايد  LEDهر -7

 یاونهگبه بايد ارک اين. يابد کاهش محيط نور با متناسب آن نوردهی که باشد شده طراحی یاگونهبه بايد  LEDماژول -8

 .يابند کاهش يکسانی درصد با فانوس يک هایماژول تمام نور باشد که

 اشدنب دريافت قابل هارندهيگ توسط اطراف محيط روی بر آن تأثير که باشد یاگونهبه بايد  LEDماژول تشعشعی نويز -9

 تصالا هرگونه صورت در جريان کنترل و اسبمن فيوزهای از استفاده با که باشد شده طراحی یاگونهبه بايد  LEDماژول -10

 .نشود دستگاه خارجی فيوزهای مجموعه به رساندن آسيب و کنتاکی بروز موجب کوتاه داخلی
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 گشت ایمنی و تفصیلی یهاستیلچک - ل پیوست

 گردد.های گشت ايمنی و تفصيلی تکميل میليستچک 15-3لجدول و  14-3لجدول با توجه به مورد مندرج در 

 لیست گشت ایمنیچک :14-3لجدول 

 :GISکد  منطقه: نام تقاطع:

 نوع کنترلر تقاطع: نام بازديدکننده: تاريخ بازديد:
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 نتيجه بررسی

 شرح کامل

جزئيات 

 نقيصه

 آن روی تجهيزات و موارد بررسی دکل

  تأييدعدم تأييد     هاآنها و بسته بودن کامل بودن درب دريچه دکل 1

  تأييددمع تأييد     اه( و شمارشگرعابر پياده)سواره، تکرارگر،  هافانوسمناسب بودن زاويه ديد  2

3 
در ها )عدم وجود سوختگی ها و کليه شمارشگرسالم بودن کليه تابشگر

 های صوتیباتون( و پوشتوجهقابلها به مقدار و سگمنت نورانی ديودهای
    تأييد تأييدعدم  

  تأييدعدم تأييد     (PO) عملکرد صحيح شمارشگر در حالت دستی 4

  تأييدعدم تأييد     (ER=Eror) ها بر روی صفر و يا داشتن ايرادعدم توقف شمارشگر 5

  تأييدعدم تأييد     و کرپی هافانوسسالم بودن بدنه، نقاب، پايه  6

  تأييدعدم تأييد     ها و عدم نشست فونداسيون دکل و حوضچهشاقول بودن دکل 7

  تأييدعدم تأييد     بينت کنترلو کا هادکلعدم اتصال برق به بدنه  8

 موارد بررسی کنترلر

  تأييدعدم تأييد     زنچشمکهای اتوماتيک، دستی، کارکرد صحيح سيستم کنترل در حالت 1

  تأييدعدم تأييد     (PO) پليس در حالت دستی یفشار ديکلعملکرد صحيح  2

  تأييدعدم تأييد     و و کابينتسالم بودن و تکميل بودن قفل درب تابل 3

  تأييدعدم تأييد     صحيح بودن ساعت و زمان کنترلر 4

  تأييدعدم تأييد     سالم بودن صفحه نمايشگر و چراغ آن 5

6 
 عملکرد صحيح باتری پشتيبان

 (FAIL BATTERYبه  مربوطنورانی  ديود)روشن نبودن 
    تأييد تأييدعدم  

  تأييدعدم تأييدSCATS     برقرار بودن اتصال کنترلر به  7

  تأييدعدم تأييدUPS     سالم بودن  8

 هاها و لولهموارد بررسی حوضچه

  تأييدعدم تأييد     هاآنها و درب سالم بودن حوضچه 1
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 لیست گشت تفصیلیچک: 15-3لجدول 
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 آن روی تجهيزات و موارد بررسی دکل

     هاآن ها و بسته بودنکامل بودن درب دريچه دکل 1
تأييد 

تأييدعدم 
 

2 
( و عابر پياده)سواره، تکرارگر،  هافانوسمناسب بودن زاويه ديد 

 هاشمارشگر
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     هافانوسنيم و تمام نقاب در  مسئلهرعايت شدن  3
تأييد 

تأييدعدم 
 

4 

عدم وجود سوختگی در ها )ها و کليه شمارشگرسالم بودن کليه تابشگر

های باتون( و پوشتوجهقابلها به مقدار و سگمنت نورانیهای ديود

 صوتی

    
تأييد 

تأييدعدم 
 

     عملکرد صحيح شمارشگر در حالت دستی 5
تأييد 

تأييدعدم 
 

     ها بر روی صفر و يا داشتن ايرادعدم توقف شمارشگر 6
تأييد 

تأييدعدم 
 

     و کرپی هافانوسنقاب و پايه  -م بودن بدنه سال 7
تأييد 

تأييدعدم 
 

8 
ها و تکرارگرها و و شمارشگر هافانوسهای محکم و صحيح بودن پيچ پايه

 صفحه خورشيدی و باتری خانه
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     ها و عدم نشست فونداسيون دکل و حوضچهشاقول بودن دکل 9
ييدتأ 

تأييدعدم 
 

     بررسی نياز به هرس درختان در تقاطع 10
تأييد 

تأييدعدم 
 

     های فلش و اتوبوسیزاويه نصب تابشگر 11
تأييد 

تأييدعدم 
 

     و کابينت کنترل هادکلعدم اتصال برق به بدنه  12
تأييد 

تأييدعدم 
 

     و بدنه کنترلر هادکلوضعيت رنگ  13
تأييد 

تأييدعدم 
 

     صفحه خورشيدی به سمت جنوب و در مکان دور از سايه نصب 14
تأييد 

تأييدعدم 
 

 موارد بررسی کابينت کنترلر چراغ راهنمايی

1 
های اتوماتيک، دستی، کارکرد صحيح سيستم کنترل در حالت

 زنچشمک
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     اتوماتيکپليس در حالت  قطع بودن کليد فشاری 2
تأييد 

تأييدعدم 
 

     عملکرد صحيح کليد فشاری پليس در حالت دستی 3
تأييد 

تأييدعدم 
 



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 165صفحه: 

 

 

4 
 صحيح بودن جهت کليد سلکتور 

 زن: چپچشمک---دستی: پايين  ---خودکار: راست  ---خاموش: باال 
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     استبورد دتکتور مناسب تقاطع  5
تأييد 

تأييدعدم 
 

     اتصال صحيح فاز و نول کابل تغذيه به کابينت 6
تأييد 

تأييدعدم 
 

     ها و بدنه تابلو و کابينتسالم بودن درب 7
تأييد 

تأييدعدم 
 

     سالم بودن و تکميل بودن قفل درب تابلو و کابينت 8
تأييد 

تأييدعدم 
 

     ابينت و يا تابلو کنترل روی فونداسيون و دکلمحکم بودن ک 9
تأييد 

تأييدعدم 
 

10 
اصول استاندارد و با  بر اساسسربندی داخل تابلو و کابينت 

 بندی مناسب باشد.گذاری و فرمبرچسب
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     وجود نقشه لمينت شده 11
تأييد 

تأييدعدم 
 

     درب کابينت دارندهنگهسالم بودن ميله  12
تأييد 

تأييدعدم 
 

     صحيح بودن ساعت و زمان کنترلر 13
تأييد 

تأييدعدم 
 

     سالم بودن صفحه نمايشگر و چراغ آن 14
تأييد 

تأييدعدم 
 

     یشماره بندو رعايت  هالقه شناسگرح صحيح بودن عملکرد 15
تأييد 

تأييدعدم 
 

     یشماره بندد کليدهای فشاری در کابينت و رعايت صحيح بودن عملکر 16
تأييد 

تأييدعدم 
 

     عدم وجود بورد اضافی در داخل کابينت هوشمند 17
تأييد 

تأييدعدم 
 

     تميز بودن تابلو و يا کابينت کنترل 18
تأييد 

تأييدعدم 
 

19 
 عملکرد صحيح باتری پشتيبان

 (FAIL BATTERYمربوط به  نورانی ديود)روشن نبودن 
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

    SCATS برقرار بودن اتصال کنترلر به  20
تأييد 

تأييدعدم 
 

    UPS  دارندهنگهسالم بودن سينی  21
تأييد 

تأييدعدم 
 

   UPS   دارندهنگهسالم بودن تابلو  22
تأييد 

تأييدعدم 
 

   UPS  سالم بودن  23
دتأيي 

تأييدعدم 
 

     با کانکتور و چسب سيليکون هالقه شناسگرح در حوضچه هاکابلاتصال  24
تأييد 

تأييدعدم 
 

     به کابينت کنترل با کابل فيدر جداگانه هالقه شناسگرحاتصال  25
تأييد 

تأييدعدم 
 

     درزگيری در مقابل حشرات و جانوران 26
تأييد 

تأييدعدم 
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     تجهيزات و عدم نفوذ آب IPمناسب بودن  27
تأييد 

تأييدعدم 
 

     آزمون حداکثر جريان مصرفی 28
تأييد 

تأييدعدم 
 

     هالقه شناسگرحگيری اندوکتانس آزمون اندازه 29
تأييد 

تأييدعدم 
 

 هاکشیکابلموارد بررسی 

     مطابق نقشه زيرزمينی هایکشیکابلانجام  1
تأييد 

دتأييعدم 
 

2 
خشک از کابينت تا پايه دکل جهت  4×5/1وجود دو عدد کابل مجزای 

 هر شمارشگر
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

3 
خشک از کابينت تا پايه دکل جهت  4×5/1وجود يک عدد کابل مجزای 

 هر کليد فشاری
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     ه و عابرافشان جهت هر فانوس سوار 4×5/1وجود يک عدد کابل مجزا  4
تأييد 

تأييدعدم 
 

5 
و کليد  شمارشگرافشان جهت هر  8×1وجود يک عدد کابل مجزا 

 فشاری
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     از داخل دکل هاکشیکابلانجام  6
تأييد 

تأييدعدم 
 

     (يیکابل هواها )عدم وجود کشی مناسب بين پايهکابل 7
تأييد 

ييدتأعدم 
 

     هادر داخل حوضچه هاکابلوجود ذخيره کافی برای  8
تأييد 

تأييدعدم 
 

     کاریبا ترمينال و کابلشو و لحيم هاکابلاتصال  9
تأييد 

تأييدعدم 
 

     آزمون عايقی کابل 10
تأييد 

تأييدعدم 
 

 موارد بررسی نقشه

1 
 بررسی نقشه تقاطع با محل

 ظ جانمايی و فازبندی و رويکرد()به لحا
    

تأييد 

تأييدعدم 
 

     زن با نقشهچشمک هایچراغانطباق رنگ  2
تأييد 

تأييدعدم 
 

 موارد متفرقه

     هاتميز بودن داخل حوضچه 1
تأييد 

تأييدعدم 
 

     هاآنها و درب سالم بودن حوضچه 2
تأييد 

تأييدعدم 
 

     ها با محيط اطرافبودن حوضچه سطحهم 3
تأييد 

تأييدعدم 
 

     هاها و حوضچهعدم وجود آب در داخل لوله 4
تأييد 

تأييدعدم 
 

     هاتميز بودن داخل حوضچه 5
تأييد 

تأييدعدم 
 

6 
و صحيح بودن نوع  (PS) انشعاب برقبررسی ثابت و محکم بودن لوله 

 شعاب برقاناتصال 
    

تأييد 

تأييدعدم 
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     تميز بودن تقاطع 7
تأييد 

تأييدعدم 
 

     وجود سيستم حفاظت زمين در تقاطع و يا کليد حفاظت از جان 8
تأييد 

تأييدعدم 
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 برقی تأسیساتی اندازنصب و راه یاتعمل یفیک یلتحو هایلیستچک - م پیوست

 برقی سیستم هوشمند تأسیسات یاندازراهفرم تحویل کیفی عملیات نصب و  :16-3مجدول 

 :ياتانجام عمل يختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پيمانکار:

ف
دي

ر
 

ی شرح
بل

ير 
خ

 

 اتتوضيح

    و لوازم ايمنی مناسب است؟ هشداردهندهنوع چينش و تعداد تجهيزات  1

    ايمنی و ...( مناسب است؟ کفش ايمنی شخصی )لباس شبرنگ، وسايل 2

    روشنايی محل کار مناسب است؟ تأمين 3

    صحيح جوش داده شده است؟ صورتبهآيا ناودانی روی بازوی دکل  4

    عمود بر سطح خيابان نصب شده است؟ صورتبه هافانوسآيا ناودانی و  5

    مطابق نقشه است؟ هافانوسآيا محل نصب و جهت  6

    شده است؟ نورانی تبديل به ديود هافانوسآيا کليه  7

    های يکسان استفاده شده است؟از ماژول هافانوسآيا در کليه  8

    آيا تمام نقاب و نيم نقاب رعايت شده است؟ 9

    از کرپی فلزی استفاده شده است؟ هافانوسآيا جهت نصب  10

    های سواره مناسب است؟د فانوسآيا زاويه دي 11

    های عابر پياده مناسب است؟آيا زاويه ديد فانوس 12

    آيا کليدهای عابر پياده صوتی در زاويه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟ 13

    آيا تکرارگرها در زاويه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟ 14

    گروه سواره نصب شده است؟ هایسيگنالسب و زاويه مناسب و به تعداد ها در محل مناآيا شمارشگر 15

16 
 زيقالوو  یکارسوراخ هادکلو کليدهای عابر پياده و تکرارگرها روی پايه  هافانوسآيا جهت نصب 

 مناسب انجام شده است؟ یکار
   

    است؟ مناسب انجام شده صورتبهروی پايه يا بازوی دکل  نصب شمارشگرهاآيا  17

    زيرزمينی مطابق نقشه انجام شده است؟ یهایکشکابلآيا  18

    خشک از کابينت تا پايه دکل جهت هر شمارشگر کشيده شده است؟ 4*1.5آيا دو عدد کابل مجزای  19

20 
خشک از کابينت تا پايه دکل جهت هر کليدهای عابر پياده کشيده  4*1.5آيا يک عدد کابل مجزای 

 ؟شده است
   

21 
رشته افشان از فانوس تا پايه دکل کشيده  4*1.5آيا جهت هر فانوس سواره يک عدد کابل مجزای 

 شده است؟
   

22 
رشته افشان از فانوس تا پايه دکل  4*1.5آيا جهت هر فانوس عابر پياده يک عدد کابل مجزای 

 کشيده شده است؟
   

     

رشته افشان از شمارشگر تا پايه دکل کشيده شده  8*1ای آيا جهت هر شمارشگر يک عدد کابل مجز 23

 است؟

      

رشته افشان از کليدهای عابر پياده تا  8*1آيا جهت هر کليدهای عابر پياده يک عدد کابل مجزای  24

 پايه دکل کشيده شده است؟

      

       از داخل دکل انجام شده است؟ هایکشکابلآيا  25

       گذاری شده است؟ label هایکشکابلآيا  26

       مجزا انجام شده است؟ صورتبهقدرت و فرمان  هایکشیکابلآيا  27

       با حلقه ذخيره مناسب جهت ذخيره کابل انجام شده است؟ هاکشیکابلآيا  28

       است؟ استفاده شده یکارميلحاز ترمينال و کابلشو و  هاکابلآيا جهت اتصال  29

       زيرزمينی از کابل خشک استفاده شده است؟ هایکشیکابلآيا جهت  30

       ؟ستشده ااز کانکتور و چسب سيليکون استفاده  هالقه شناسگرحدر حوضچه  هاکابلآيا جهت اتصال  31
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 :ياتانجام عمل يختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پيمانکار:

ف
دي

ر
 

ی شرح
بل

ير 
خ

 

 اتتوضيح

       به کابينت کنترل از کابل فيدر جداگانه استفاده شده است؟ هالقه شناسگرحآيا جهت اتصال  32

       ؟استانبار  شدهليتحونو و سالم و  شدهنصبو کنترلر آيا کابينت  33

       آيا کابينت روی فونداسيون محکم شده است؟ 34

       گذاری شده است؟بندی و ليبلداخل کابينت فرم کشیکابلآيا  35

       کابل مربوطه به سيستم اسکتس وصل شده است؟ لهيوسبهآيا کنترلر  36

       ؟است UPS دارندهنگهو کابينت دارای سينی  شدهنصب UPSآيا  37

       ذکر شود؟ UPSمشخصات  38

       کند؟عمل می یدرستبهو خاموش  زنو چشمکآيا کليد پليس روی چهار حالت خودکار و دستی  39

       ؟کندیمعمل  یدرستبهآيا شمارشگر  40

    ؟رودیم( POبه حالت دستی ) آيا شمارشگر 41

    و کابينت کنترل بازبينی شده است؟ هادکلآيا عدم اتصال برق به بدنه  42

    آيا درب کابينت کنترل با قفل مخصوص بسته شده است؟ 43

    بسته شده است؟ هادکلآيا دريچه  44

       آيا کنترلر با توجه به دتکتورها درست انتخاب شده است؟ 45

       رعايت شده است؟ هالقه شناسگرحو شماره  کندیمعمل  یدرستبهدر کابينت  هالقه شناسگرحآيا  46

       ت؟رعايت شده اس هالقه شناسگرحکند و شماره عمل می یدرستبهآيا کليدهای عابر پياده در کابينت  47

       آيا ساعت کنترلر تنظيم شده است؟ 48

       ها در جای مناسب خود نصب شده است؟آيا سيگنال گروه 49

       زن اصلی فرعی رعايت شده است؟در حالت چشمک آيا 50

       ؟کندیم( درست عمل POپليس در حالت دستی ) یفشار ديکلآيا  51

 ؟شودمی( POآيا در حالت دستی شمارشگر دستی ) 52
 

    

    ( درست به کابينت وصل شده است؟PSآيا فاز و نول کابل انشعاب برق ) 53

    پليس قطع است؟ یفشار ديکل تيکاتوماآيا در حالت  54

    ها بسته شده است؟حوضچه یهادرب ايآ 55

 آيا جهت کليد سلکتور درست است؟ 56

 : چپزنچشمک ---دستی: پايين ---خودکار: راست ---خاموش: باال 

   

 توضيحات:

 :دهندهليتحو :دهندهليتحو :دهندهليتحو
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 پذیربرنامهبرقی سیستم  تأسیساتاندازی فرم تحویل کیفی عملیات نصب و راه :17-3مجدول 
 :ياتانجام عمل يختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پيمانکار:

ف
دي

ر
 

ی شرح
بل

ير 
خ

 
 شرح

       و لوازم ايمنی مناسب است؟ هشداردهندهنوع چينش و تعداد تجهيزات  1
       ايمنی و ...( مناسب است؟ کفش يمنی شخصی )لباس شبرنگ،ا وسايل 2
       روشنايی محل کار مناسب است؟ تأمين 3
       صحيح جوش داده شده است؟ صورتبهآيا ناودانی روی بازوی دکل  4
       عمود بر سطح خيابان نصب شده است؟ صورتبه هافانوسآيا ناودانی و  5
       مطابق نقشه است؟ هافانوست آيا محل نصب و جه 6
       نورانی شده است؟ تبديل به ديود هافانوسآيا کليه  7
       آيا تمام نقاب و نيم نقاب رعايت شده است؟ 8
       از کرپی فلزی استفاده شده است؟ هافانوسآيا جهت نصب  9
       های سواره مناسب است؟آيا زاويه ديد فانوس 10
       های عابر پياده مناسب است؟ا زاويه ديد فانوسآي 11
       آيا کليد عابر پياده صوتی در زاويه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟ 12
       آيا تکرارگرها در زاويه مناسب و ارتفاع مناسب نصب شده است؟ 13

14 
گروه سواره  هایالسيگنها در محل مناسب و زاويه مناسب و به تعداد آيا شمارشگر

 نصب شده است؟
      

15 
 هادکلپياده و تکرارگرها روی پايه  عابر یفشارکليدهای و  هافانوسآيا جهت نصب 

 مناسب انجام شده است؟ یکار زيقالوو  یکارسوراخ
      

       مناسب انجام شده است؟ صورتبهها روی پايه يا بازوی دکل آيا نصب شمارشگر 16
       زيرزمينی مطابق نقشه انجام شده است؟ هایکشیکابل آيا 17

18 
 خشک از کابينت تا پايه دکل جهت هر 4*1.5آيا دو عدد کابل مجزای 

 شده است؟ دهيشمارشگر کش
      

19 
کليدهای خشک از کابينت تا پايه دکل جهت هر  4*1.5آيا يک عدد کابل مجزای 

 پياده کشيده شده است؟ عابر یفشار
      

20 
رشته افشان از فانوس تا  4*1.5آيا جهت هر فانوس سواره يک عدد کابل مجزای 

 پايه دکل کشيده شده است؟
      

21 
رشته افشان از فانوس  4*1.5آيا جهت هر فانوس عابر پياده يک عدد کابل مجزای 

 تا پايه دکل کشيده شده است؟
   

22 
رشته افشان از شمارشگر تا پايه  8*1آيا جهت هر شمارشگر يک عدد کابل مجزای 

 دکل کشيده شده است؟
   

23 
رشته افشان از  8*1عابر پياده يک عدد کابل مجزای  یفشار ديکلآيا جهت هر 

 عابر پياده تا پايه دکل کشيده شده است؟ یفشار ديکل
      

       از داخل دکل انجام شده است؟ هاکشیکابلآيا  24
       گذاری شده است؟ label اهکشیکابلآيا  25
       مجزا انجام شده است؟ صورتبهقدرت و فرمان  هایکشیکابلآيا  26
       ذخيره مناسب جهت ذخيره کابل انجام شده است؟ با حلقه هاکشیکابلآيا  27
       ؟شده استکاری استفاده از ترمينال و کابلشو و لحيم هاکابلآيا جهت اتصال  28
       زيرزمينی از کابل خشک استفاده شده است؟ هایکشیکابلآيا جهت  29
       ؟استانبار  شدهليتحونو و سالم و  شدهنصبآيا کابينت و کنترلر  30
       روی دکل محکم و تراز نصب شده است؟ نتيو کابآيا ناودانی  31
       است؟ گذاری شدهبندی و ليبلداخل کابينت فرم کشیکابلآيا  32
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 :ياتانجام عمل يختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پيمانکار:

ف
دي

ر
 

ی شرح
بل

ير 
خ

 

 شرح

       کند؟های پنل لمسی عمل میآيا همه تاچ اسکرين 33
       کند؟عمل می یدرستبهآيا شمارشگر  34
       و کابينت کنترل بازبينی شده است؟ هادکلآيا عدم اتصال برق به بدنه  35
       آيا درب کابينت کنترل با قفل مخصوص بسته شده است؟ 36
       بسته شده است؟ هادکلآيا دريچه  37
       آيا المپ مهتابی جهت ايجاد روشنايی داخل تابلو سالم است؟ 38
       آيا ساعت کنترلر تنظيم شده است؟ 39
       ها در جای مناسب خود نصب شده است؟آيا سيگنال گروه 40
    زن اصلی فرعی رعايت شده است؟آيا در حالت چشمک 41

    های اصلی تابلو سالم است؟آيا فيوز 42

    آيا فاز و نول کابل انشعاب برق درست به کابينت وصل شده است؟ 43

    نو و سالم است؟ پذيربرنامهخروجی کنترلر  هایبوردآيا  44

    ها بسته شده است؟حوضچه یهادرب ايآ 45

 :توضيحات

 

 :رندهيگليتحو ناظر: :دهندهليتحو
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 زن برقیبرقی سیستم چشمک تأسیسات یاندازراه: فرم تحویل کیفی عملیات نصب و 18-3مجدول 

 :ياتانجام عمل يختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پيمانکار:

ف
دي

ر
 

ی شرح
بل

ير 
خ

 

 شرح

       است؟ و لوازم ايمنی مناسب هشداردهندهنوع چينش و تعداد تجهيزات  1

      ايمنی و ...( مناسب است؟ کفش ايمنی شخصی )لباس شبرنگ، وسايل 2

      روشنايی محل کار مناسب است؟ تأمين 3

      صحيح جوش داده شده است؟ صورتبهآيا ناودانی روی بازوی دکل  4

      عمود بر سطح خيابان نصب شده است؟ صورتبه هافانوسآيا ناودانی و  5

      مطابق نقشه است؟ هافانوسآيا محل نصب و جهت  6

      شده است؟نورانی  ديودتبديل به  هافانوسآيا کليه  7

      های يکسان استفاده شده است؟از ماژول هافانوسآيا در کليه  8

      آيا تمام نقاب و نيم نقاب رعايت شده است؟ 9

      استفاده شده است؟ از کرپی فلزی هافانوسآيا جهت نصب  10

      های سواره مناسب است؟آيا زاويه ديد فانوس 11

12 
 هادکلو تکرارگرها روی پايه  پياده عابر یفشارو کليدهای  هافانوسآيا جهت نصب 

 مناسب انجام شده است؟ یکار زيقالوکاری و سوراخ
      

       است؟ زيرزمينی مطابق نقشه انجام شده هایکشیکابلآيا  13

14 
رشته افشان از فانوس تا  4*1.5آيا جهت هر فانوس سواره يک عدد کابل مجزای 

 پايه دکل کشيده شده است؟
      

       از داخل دکل انجام شده است؟ هاکشیکابلآيا  15

       گذاری شده است؟ Label هاکشیکابلآيا  16

       جهت ذخيره کابل انجام شده است؟ذخيره مناسب  با حلقه هاکشیکابلآيا  17

       ؟شده استکاری استفاده از ترمينال و کابلشو و لحيم هاکابلآيا جهت اتصال  18

       زيرزمينی از کابل خشک استفاده شده است؟ هایکشیکابلآيا جهت  19

       ؟استانبار  شدهليتحونو و سالم و  شدهنصبآيا کنترلر  20

       کنترلر روی دکل محکم شده است؟آيا  21

       و کابينت کنترل بازبينی شده است؟ هادکلآيا عدم اتصال برق به بدنه  22

       بسته شده است؟ هادکلآيا دريچه  23

       درست به کنترلر وصل شده است؟ انشعاب برقآيا فاز و نول کابل  24

       ؟ها بسته شده استهای حوضچهآيا درب 25

 توضیحات:

 :رندهیگلیتحو ناظر: :دهندهلیتحو
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 زن سوالرچراغ چشمک یاندازراهفرم تحویل کیفی عملیات نصب و  :19-3مجدول 
 :ياتانجام عمل يختار منطقه: نام تقاطع:

 نام ناظر: پيمانکار:

ف
دي

ر
 

ی شرح
بل

ير 
خ

 
 شرح

    و لوازم ايمنی مناسب است؟ هشداردهندهوع چينش و تعداد تجهيزات ن 1

    ايمنی و ...( مناسب است؟ کفش ايمنی شخصی )لباس شبرنگ، وسايل 2

    روشنايی محل کار مناسب است؟ تأمين 3

    آيا ناودانی روی بازوی دکل جوش داده شده است؟ 4

   است؟تراز نصب شده  صورتبهآيا ناودانی  5

    مطابق نقشه است؟ هافانوسآيا محل نصب و جهت و رنگ  6

    های باالی دکل از کرپی فلزی استفاده شده است؟آيا جهت نصب فانوس 7

8 
کاری و قالويز کاری مناسب انجام سوراخ هادکلروی پايه  هافانوسآيا جهت نصب 

 شده است؟
   

9 
کاری و قالويز کاری مناسب انجام سوراخ هادکليه روی پا خانه یباترآيا جهت نصب 

 شده است؟
   

    انجام شده است؟ یدرستبهآيا نصب فالشر و باتری در داخل باتری خانه  10

    از داخل دکل انجام شده است؟ هاکشیکابلآيا  11

    آيا پنل خورشيدی به سمت جنوب نصب شده است؟ 12

    ؟استاالکلنگی  صورتبهخانه سه آيا عملکرد سوالرهای 13

     ؟استآيا نور سوالرها مناسب  14

 توضيحات:

 :دهندهليتحو ناظر: :دهندهليتحو
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 ییراهنما هایچراغکنترلرهای هوشمند  بوردفرآیندهای تعمیر  - ن پیوست

 ییراهنما هایچراغرلرهای هوشمند فرآیند تعمیر بورد کنت: 20-3نجدول 

 يیراهنما هایچراغفرآيند تعمير بورد کنترلرهای هوشمند 

 شرح عمليات رديف نوع خطا

Processor 

Watchdog)خطای سخت افزاری( 

1 

متصل کرده و کنترلر را روشن کرده و  XM1را به کانکتور  ( اسالتگام اول

جی را بررسی کرده و به رفع عيب خرو هایسيگنالقسمت مربوطه و  هایسيگنال

 .پردازيممی

 اتصاالت ی( بررسگام دوم 2

3 
 افزارنرماينترفيس کامپيوتری و  با استفاده از افزارینرم گام سوم( تست مدارات

 مخصوص آن

 RS232از طريق  SCATSقطع ارتباط با 

4 
رده و متصل کرده و کنترلر را روشن ک XM1گام اول( اسالت را به کانکتور 

 .پردازيممیرا بررسی کرده و به جستجوی خطا  قسمت مربوطه هایسيگنال

 گام دوم( بررسی اتصاالت مدار مربوطه 5

 گام سوم ( تست مدارات مربوطه توسط اينترفيس کامپيوتر 6

 LEASDاز طريق  SCATSقطع ارتباط با 

7 
روشن کرده و  متصل کرده و کنترلر را XM1گام اول( اسالت را به کانکتور 

 .پردازيممیرا مشاهده کرده و به رفع خطا  مربوطه هایسيگنال

 کنيممیگام دوم( اتصاالت را بررسی  8

 قسمت مربوطه با استفاده از اينترفيس کامپيوتر هایسيگنالگام سوم( بررسی مقادير  9

 LEASDاز طريق  SCATSقطع ارتباط با 

 RS232و 

10 
مربوطه از طريق مشاهده سيگنال با  یهایسر سيگنال آی گام اول( بررسی مقادي

 اسکوپ

 و بررسی اتصاالت ( تستگام دوم 11

 کامپيوتر افزارنرممربوطه با استفاده از  هایسيگنال ی( بررسگام سوم 12

 ذخيره نشدن زمان

 ولتاژ باتری توسط مولتی متر ( تستگام اول 13

14 
مربوطه توسط  هایسيگنالمشاهده  لهيوسبهساعت  گام دوم( بررسی مدارت مربوط به

 اسکوپ

 اتصاالت قسمت مربوطه ( تستگام سوم 15

 فيس کامپيوترمدارات مربوطه توسط اينتر ی( بررسگام چهارم 16

 ولت 3،6باتری  ضي( تعوگام پنجم 17

Bad personality 
18 

در هنگام روشن بودن مربوط به پرسوناليتی  XM3گام اول( تست ضربه به کانکتور 

 کنترلر و تکرار اين عمل در چندين نوبت خاموش و روشن کردن کنترلر

 اتصاالت ( تستگام دوم 19

Battery fall 

 ولتاژ باتری توسط مولتی متر ( تستگام اول 20

 موجود بودن جامپر باتری و قرار داشتن آن در مدار ی( بررسگام دوم 21

 ت مربوطه توسط مولتی مترمدارا ی( بررسگام سوم 22

 اتصاالت ی( بررسگام چهارم 23

 ولت 3،6باتری  ضي( تعوگام پنجم 24

 SCATSقطع و وصل شدن ارتباط با 
 KDUحافظه توسط  یهایسورژن آی  ی( بررسگام اول 25

 حافظه با ورژن قديمی یهایسکردن آی  ERASE گام دوم( 26
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 يیراهنما هایچراغفرآيند تعمير بورد کنترلرهای هوشمند 

 شرح عمليات رديف نوع خطا

 حافظه یهایسی کردن آ یسينوبرنامهگام سوم(  27

28 
توسط اسکوپ  RS232و  LEASDمدارات مربوطه به بخش  ی( بررسگام چهارم

 و روشن کردن کنترلر XM1وصل کردن اسالت به کانکتور  لهيوسبه

29 
 یافزارهانرم لهيوسبهمربوطه  یهابخشمدارات و  هایسيگنال ی( بررسگام پنجم

 موجود در کامپيوتر

 و تست اتصاالت ی( بررسگام ششم 30

 نبستن لمر

31 
 افزارنرم لهيوسبه CPUبورد  در حافظه شدهرهيذخ Check sum ی( بررسگام اول

SCATS 
 مدارات مربوطه و مشاهده سيگنال توسط اسکوپ ی( بررسگام دوم 32

 اتصاالت ی( بررسگام سوم 33

 يس کامپيوترمربوطه با استفاده از اينترف هایسيگنال ی( بررسگام چهارم 34

BAD IO BUS 

 مربوطه توسط اسکوپ هایسيگنال ( مشاهدهگام اول 35

 اتصاالتو تست  ی( بررسگام دوم 36

37 
های مرتبط موجود در افزارنرم لهيوسبهمربوطه  هایسيگنالو بررسی  ( مشاهدهگام سوم

 کامپيوتر

 KDUفعال نبودن 

 KDUربوط به م XM6سالم بودن کانکتور  ی( بررسگام اول 38

 KDUمربوط به  اتصاالت ( تستگام دوم 39

 توسط اسکوپ KDUمدارات مربوطه و متصل به  ی( بررسگام سوم 40

 فيس کامپيوترمدارات مربوطه توسط اينتر ی( بررسگام چهارم 41

 اتصاالت مدارات مربوطه ی( بررسگام پنجم 42

 SITEخطای 

 مربوط به سايت XM5دار سايت و کانکتور کابل رابط بين م ی( بررسگام اول 43

 XM5و اطمينان پيدا کردن از صحت کانکتور  ی( بررسگام دوم 44

 به بورد XM5اتصاالت کانکتور  ی( بررسگام سوم 45

46 
توسط مشاهده سيگنال با  SITEمدارات مربوطه و متصل به کانکتور  ی( بررسگام چهارم

 اسکوپ

 SITEالت مربوط به اتصا ی( بررسگام پنجم 47

48 
 یافزارهانرم لهيوسبهمربوطه  یهابخشمدارات و  هایسيگنال ی( بررسگام ششم

 موجود در کامپيوتر

 WATCHDOG INTERRUPTخطای 

 توسط اسکوپ Counterمدار مربوط به  هایسيگنال ( مشاهدهگام اول 49

 و بررسی اتصاالت ( تستگام دوم 50

 مربوطه افزارنرمفيس کامپيوتر و دارات مربوطه توسط اينترم ی( بررسگام سوم 51

 CPU RAMخطای 

 سيگنال با اسکوپ مشاهدهتوسط  RAM ( تستگام اول 52

 کردن ای سی حافظه ERASEگام دوم( 53

 ويسی کردن ای سی حافظه ( برنامهگام سوم 54

 CPUهنگ کردن بورد 

 مينان از صحت آنکانکتور پرسوناليتی و اط ی( بررسگام اول 55

 حافظه یهایسکردن ای  ERASEگام دوم( 56

 حافظه یهایسکردن ای  ( پروگرمگام سوم 57

58 
متصل کرده و کنترلر را روشن کرده و  XM1گام چهارم( اسالت را به کانکتور 

 .پردازيممیرا مشاهده کرده و به رفع خطا  مربوطه هایسيگنال

 مدارات مربوطه اتصاالت ( تستگام پنجم 59

60 
 یافزارهانرم لهيوسبهمربوطه  یهابخشمدارات و  هایسيگنال ی( بررسگام ششم

 موجود در کامپيوتر
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 176صفحه: 

 

 

 يیراهنما هایچراغفرآيند تعمير بورد کنترلرهای هوشمند 

 شرح عمليات رديف نوع خطا

Power 

 ولت 5نداشتن 

 مقادير ورودی و خروجی با استفاده از اسکوپ ( مشاهدهگام اول 61

 ولت 5 یبرا پتانسيومتر مي( تنظگام دوم 62

 و تست اهم صفر ها IC ( تستگام سوم 63

 PIFبورد  LED -12خاموش بودن 
 ديودها با استفاده از مولتی متر و ديدن سيگنال توسط اسکوپ ( تستگام اول 64

 اتصاالت توسط مولتی متر ( تستگام دوم 65

 PIFبورد  LED +12خاموش بودن 
 پديودها با استفاده از مولتی متر و ديدن سيگنال توسط اسکو ( تستگام اول 66

 اتصاالت توسط مولتی متر ( تستگام دوم 67

 خطای روی باس

 اهم صفر توسط مولتی متر ( تستگام اول 68

 اتصاالت توسط مولتی متر ( تستگام دوم 69

 مربوطه توسط اسکوپ و مدار تستر هایسيگنال ی( مشاهدهگام سوم 70

NO SOFTWARE FOR POWER 
 مربوطه توسط اسکوپ و مدار تستر هایسيگنال ی( مشاهدهگام اول 71

 اتصاالت توسط مولتی متر ( تستگام دوم 72

 اهلقه شناسگرحروی ساير بوردها ) ريتأث

Open circuit) 
 مربوطه توسط اسکوپ و مدار تستر هایسيگنال یمشاهده 73

 LEDروی ساير بوردها )روشن بودن  ريتأث

Battery fail) 
 اسکوپ و مدار تسترمربوطه توسط  هایسيگنال یمشاهده 74

Detector 

ILLEGAL INP-DET 

 IO Selectionگام اول( بررسی ظاهری قسمت  75

76 
ز با استفاده ا هاسيگنالگام دوم( اتصال کانکتورهای ورودی و بررسی و تحليل مقادير 

 اسکوپ

 گام سوم( بررسی اتصاالت 77

Open circuit loop 

 KDUستفاده از گام اول( تشخيص لوپ معيوب با ا 78

 هالقه شناسگرحگام دوم( بررسی اندوکتانس ورودی  79

80 
مختلف عملکرد لوپ معيوب با استفاده  یهابخشسيگنال  ليو تحلگام سوم( مشاهده 

 هاسيگنالاز اسکوپ و مطابقت با بانک اطالعاتی 

 گام چهارم( بررسی اتصاالت 81

Short circuit loop 

 KDUب با استفاده از گام اول( تشخيص لوپ معيو 82

83 
مختلف عملکرد لوپ معيوب با استفاده  یهابخشسيگنال  ليو تحلگام دوم( مشاهده 

 هاسيگنالاز اسکوپ و مطابقت با بانک اطالعاتی 

 گام سوم( بررسی اتصاالت 84

را اشتباه  هالقه شناسگرحکنترلر تعداد 

 تشخيص دهد

 ID PORTديودی قسمت  و تستگام اول( بررسی اتصاالت  85

86 

 Clockقسمت  هایسيگنالو  متصل کرده XV1گام دوم( اسالت را به کانکتور 

counter و Loop cycle  هاآنمطابقت داده و مقادير  هاسيگنالرا با بانک اطالعاتی 

 .کنيممیرا تحليل 

 قسمت فوق با استفاده از مولتی متر یهامقاومتگام سوم( بررسی اتصاالت و مقادير  87

 هاحالتها در تمام  LEDيک يا تعدادی از 

 خاموش هستند.

88 
های سوخته  LED ايو ها سوخته  LEDآيا فقط يکی از )گام اول( تست دقيق خرابی 

 روی يک باس هستند يا خير(

89 
را بررسی  LED driveمقدار سيگنال بخش  XV1گام دوم( با اتصال اسالت به کانکتور 

 کنيممیو تحليل 

 م سوم( بررسی اتصاالت بخش فوقگا 90
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 شودینمريست  Detectorبورد 

 گام اول( مشاهده سيگنال بخش ريست 91

 بخش فوق یهامقاومتمقدار  یريگاندازهگام دوم(  92

 گام سوم( بررسی اتصاالت قسمت فوق 93

 خاموش است دائماًبازر 

 يا خير؟ شودمیيست تا مشخص شود که آيا دتکتور ر گام اول( تست دقيق بورد 94

 بازر با استفاده از اسکوپ یسازفعالقسمت  هایسيگنالگام دوم( بررسی  95

 گام سوم( بررسی اتصاالت بخش فوق 96

 فعال است دائماًبازر 

 در کنترلر شدهثبتگام اول( بررسی خطای  97

98 
روی باس را  یهایسمقدار سيگنال تمام آی  XV1گام دوم( با اتصال اسالت به کانکتور 

 .کنيممیبررسی 

 گام سوم( بررسی اتصاالت مدارات فوق 99

 هستند عابر خراب یهایورود

100 
تشخيص قسمت معيوب با استفاده  منظوربهعابر  یهایورودگام اول( تست کامل تمام 

 برای اين قسمت شدهیطراحاز تستر 

 Pedestrain Inputقسمت  هایسيگنالگام دوم( بررسی مقادير  101

 گام سوم( بررسی اتصاالت قسمت فوق 102

بين حاالت  دائماً  هالقه شناسگرح

Presence  وRetune  تغيير وضعيت

 دهندیم

 KDUگام اول( تشخيص لوپ معيوب با استفاده از  103

 Loop detection هایسيگنالگام دوم( بررسی مقدار  104

105 
ش با استفاده از مولتی متر و تست ظاهری اين بخ یهامقاومتگام سوم( تست مقدار 

 هاالمان

 ها LEDبرخی از  Start upدر هنگام 

 .شوندمیروشن خاموش  دائماً 

 LED driveو مدار  هاسوئيچ هایپايهگام اول( بررسی اتصال کوتاه بين  106

 LED driveگام دوم( بررسی سيگنال مدار  107

 battery failخطای 

 ولت 3،6ولتاژ باتری  ( تستگام اول 108

 ولت 3،6باتری  ضي( تعوگام دوم 109

 اتصاالت مربوطه ی( بررسگام سوم 110

 input cardخطای 
 اسيلوسکوپ لهيوسبهمدارات روی باس  ی( بررسگام اول 111

 اتصاالت مدارات مرتبط ( تستگام دوم 112

PIF 

 Fullوات در حالت  نادرستنمايش 

Load  وNo Load 

 KDUبا استفاده از  PIFشده توسط  یريگاندازهوات  ( مشاهدهگام اول 113

 مربوط به بخش محاسبه توان با استفاده از مولتی متر یهامقاومت یريگاندازهگام دوم(  114

115 
بخش محاسبه توان با  یهایسگام سوم( مشاهده مقادير سيگنال ورودی و خروجی آی 

 8VACاعمال ولتاژ 

 چهارم( بررسی اتصاالت گام 116

Hot supply 

 گام اول( تست فيوز و ديودهای يکسو کننده با استفاده از مولتی متر 117

 8VACولتاژ خروجی مدار يکسو کننده با اعمال ولتاژ  یريگاندازهگام دوم(  118

 گام سوم( تست اتصاالت 119

 سکوپو اسيلو شدهیطراحمدارات با تستر  ( تستگام چهارم 120

BAD IO BUS 

 KDUبعد از شماره خطا از طريق  شدهنوشتهگام اول( خواندن کد هگز  121

 و ...با استفاده از اسکوپ Vrefbو  Vrefa هایسيگنالگام دوم( بررسی مقادير  122

123 

با استفاده …و Optoو  Notو  Latch یهایسگام سوم( بررسی مقادير سيگنال آی 

شده مربوط به آن بخش و مشاهده مقدار  یسينوبرنامه افزارنرمو از رابط کامپيوتری 

 با استفاده از اسکوپ هاسيگنال
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 شدهتست هایسيگنالدر صورت وجود اشکال در مقادير  ،گام چهارم( بررسی اتصاالت

 شودمیاز طريق کامپيوتر با توجه به مقدار سيگنال اتصاالت نيز بررسی 

ConflictX&Y 
125 

ل با اعما هاسيگنالبخش خواندن وات با بانک اطالعاتی  هایسيگنالاول( مقايسه  گام

8VAC 

 گام دوم( بررسی اتصاالت قسمت خواندن وات 126

Hard ware conflict 

127 
 بعدازآناست يا  Start upگام اول( بررسی کد هگز خطا و زمان بروز خطا که قبل از 

 KDUبا استفاده از 

128 
بانک  را بابا اسکوپ  شدهمشاهده هایسيگنالمقادير  8VAC( با اعمال گام دوم

 .پردازيممیمقايسه کرده و پس از تحليل تناقض به رفع خطا  هاسيگنالاطالعاتی 

129 
متصل کرده و کنترلر را روشن کرده و  XH2 و XH1گام سوم( اسالت را به کانکتور 

 .پردازيممیو به رفع عيب  قسمت کانفليکت را بررسی کرده هایسيگنال

130 
به کامپيوتر بخشی از مدار تشخيص کانفليکت را بررسی  PIFگام چهارم( با اتصال بورد 

 .کنيممی ليتحلو 

 گام پنجم( بررسی اتصاالت مدار تشخيص کانفليکت 131

 KDUکنترلر در حالت هنگ قرار دارد و با 

 خطا را مشاهده کرد. توانینم

132 
را  Main interrup هایسيگنالو  XH2و  XH1های اسالت را به کانکتور م اول(گا

 کنيم.اسکوپ بررسی می لهيوسبه

 گام دوم( بررسی اتصاالت محدوده فوق 133

LED  خاموش است. -12+ يا 12ولتاژ 
134 

کنترلر را روشن کرده و  XH2و  XH1های اول( با اتصال اسالت به کانکتور گام

 .کنيممیدوده توليد ولتاژ را بررسی مح هایسيگنال

 گام دوم( بررسی اتصاالت مدار توليد ولتاژ 135

Power Fail 
136 

 هایسيگنال هایورودو ساير  XH2و  XH1های اول( با اتصال اسالت به کانکتور گام

 .کنيممیمدار تشخيص ولتاژ را بررسی 

 گام دوم( بررسی اتصاالت محدوده فوق 137

Bad conflict RAM 
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وص مخص افزارنرمگام اول( تست مدارات مربوطه با استفاده از اينترفيس کامپيوتری و 

 اين قسمت
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ر عالوه ب هاسيگنالگام دوم( در صورت مشاهده سيگنال متفاوت با بانک نرم اطالعاتی 

 .شودمیآن اتصاالت نيز بررسی  یابيبيعتحليل و 

Plug Fault 
140 
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 قسمت
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 گام دوم( بررسی اتصاالت مدارات فوق 143

Master Relay  شودینمبسته 
144 

و تحليل  Master Relayمقادير مقاومت و ديودهای مدار فرمان  یريگاندازهگام اول( 

 علت خرابی و مشخص کردن قطعه معيوب

 گام دوم( بررسی اتصاالت محدوده فوق 145

LAMR شوندمیها بسته ن 

146 
کوپ اس لهيوسبه Relayفرمان به  هایسيگنالمقادير  8VACگام اول( با اعمال 

 .کنيممی یو بررسمشاهده 

147 
یخروجمقادير  هایورودو ساير  XH2 و XH1های دوم( با اتصال اسالت به کانکتور گام

 .کنيممیرا مشاهده و تحليل  Relayمدار فرمان به  یها

 گام سوم( بررسی اتصاالت محدوده فوق 148

LAMR  149 شوندمی و بستهباز  مرتباًها 
اسکوپ  لهيوسبه Relayفرمان به  هایسيگنالمقادير  8VACمال گام اول( با اع

 .کنيممی یو بررسمشاهده 
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یخروجمقادير  هایورودو ساير  XH2 و XH1های دوم( با اتصال اسالت به کانکتور گام

 .کنيممیرا مشاهده و تحليل  Relayمدار فرمان به  یها

Smulation address 

151 
با استفاده از اينترفيس  افزارینرمکانفليکت  یسازهيشبات گام اول( تست مدار

 مخصوص آن قسمت افزارنرمکامپيوتری و 

152 
قطعه يا  یدگيدبيآس ليبه دلاشتباه که  هایسيگنال یابيبيعگام دوم( تحليل و 

 .ديآیمقطعی و ... پديد 

Conflict F/B Error 

153 
وص مخص افزارنرمه از اينترفيس کامپيوتری و گام اول( تست مدارات مربوطه با استفاد

 آن قسمت

154 
قطعه يا  یدگيدبيآس ليبه دلاشتباه که  هایسيگنال یابيبيعگام دوم( تحليل و 

 .ديآیمقطعی و ... پديد 

Reds OUT 

 KDU لهيوسبه PIFشده توسط  یريگاندازهگام اول( مشاهده وات  155

 وات یريگاندازهبخش  یهاالماناومت و ساير گام دوم( بررسی مقادير مق 156

 8VACبخش فوق با اعمال  هایسيگنالگام سوم( مشاهده و تحليل  157

 گام چهارم( بررسی اتصاالت قسمت فوق 158

 LED 32VACاست خاموش 

159 
را با بانک  32Vهای ورودی مقادير سيگنال قسمت تشخيص گام اول( با اتصال کانکتور

 کنيم.قايسه و تحليل میاطالعاتی م

 مولتی متر لهيوسبهو ديودهای قسمت فوق  هامقاومت یريگاندازهگام دوم(  160

 گام سوم( بررسی اتصاالت محدوده فوق 161

LED 24 VAC خاموش است 

162 
را با بانک  24Vهای ورودی مقادير سيگنال قسمت تشخيص گام اول( با اتصال کانکتور

 کنيم.و تحليل میاطالعاتی مقايسه 

 مولتی متر لهيوسبهو ديودهای قسمت فوق  هامقاومت یريگاندازهگام دوم(  163

 گام سوم( بررسی اتصاالت محدوده فوق 164

 faulty conflictخطای 
 شدهیطراحدستگاه تستر  لهيوسبهمدارات مرتبط  ( تستگام اول 165

 اتصاالت ( تستگام دوم 166

no simulate conflict 

 شدهیطراحدستگاه تستر  لهيوسبهمدارات مرتبط  ( تستگام اول 167

168 
 لهيوسبهبخش مرتبط  هایسيگنال XH2و  XH1اتصال کانکتور  ( باگام دوم

 اسلوسکوپ بررسی شود

 اتصاالت ( تستگام سوم 169

no software for pif 

 شدهیطراحتر دستگاه تس لهيوسبهمدارات مرتبط  ( تستگام اول 170

171 
 لهيوسبهبخش مرتبط  هایسيگنال XH2و  XH1اتصال کانکتور  ( باگام دوم

 اسلوسکوپ بررسی شود.

 اتصاالت ( تستگام سوم 172

LCB 

DR-FB(Full Load) 

 گام اول( تست فيوز با استفاده از مولتی متر 173

 مولتی متربا استفاده از  هافانوسگام دوم( تست مدارات درايو  174

175 
و مشاهده  شدهیطراحبا استفاده از مدار تستر  هافانوسگام سوم( تست مدار درايو 

 سيگنال خروجی با اسکوپ

 گام چهارم( بررسی اتصاالت مدار درايو 176

177 
با استفاده از واسط کامپيوتر و مشاهده سيگنال  هافانوسگام پنجم( تست مدار درايو 

 خروجی با اسکوپ

Hardware conflict 178 با استفاده از مولتی متر هافانوسمدارات درايو  ی( بررسگام اول 
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180 
 درون یولتاژهاگام سوم( بررسی اتصاالت مدار درايو خروجی و تست اهم صفر و بررسی 

 LCBبورد 

Conflict XX&ZZ 
 LCBاز بورد تستر  گام اول( تست مدارات تشخيص کانفليکت با استفاده 181

 گام دوم( تست اتصاالت مدار تشخيص کانفليکت 182

 باال خواندن توان

 R14و  R11آجری و جامپر بين مقاومت  یهامقاومتگام اول( بررسی مقدار  183

 LCBورد تستر گام دوم( بررسی مدار تشخيص وات با استفاده از ب 184

 گام سوم( بررسی اتصاالت مدار خواندن وات 185

Half Wave Error 

186 
 Half waveبودن  یرواقعيغواقعی يا  ستيبایم هافانوسگام اول( با توجه به وضعيت 

 تشخيص داده شود

187 
ل ابا توجه به کد خطا سيگنمتر )گام دوم( بررسی مدار درايو فانوس با استفاده از مولتی 

 (شودمیگروه مربوطه بررسی 

 LCBگام سوم( بررسی مدار تشخيص کانفليکت با استفاده از بورد تستر  188

 گام چهارم( بررسی اتصاالت مدار فيدبک 189

DR-FB(No Load) 

 با استفاده از مولتی متر Dummy Load و Snubberمدار گام اول( تست  190

 Dummy Loadو  Snubber گام دوم( بررسی اتصاالت مدار 191

 Snubberباقيمانده از بخش  هاالمانگام سوم( بررسی  192

BAD IO BUS 

 گام اول( بررسی ظاهری بورد اعم از سولفاتگی و قطعی 193

194 
روی باس با استفاده از بورد تستر  یهاالمانگام دوم( بررسی مقدار ورودی و خروجی 

LCB 

Faulty conflict 

195 
ل( بررسی مقادير ورودی و خروجی قسمت تشخيص کانفليکت با استفاده از بورد گام او

 تستر و اسکوپ

 گام دوم( چک کردن اتصاالت 196

 گام سوم( بررسی مقدار خازن و مقاومت 197

No software for LCB 

198 
با استفاده از اسکوپ و  IDمقادير ورودی و خروجی قسمت ارسال  ( مشاهدهگام اول

 LCBتستر  مدار

199 
به بورد  LCBبورد  IDبخش ارسال  یهامقاومتو مقدار  اتصاالت ی( بررسگام دوم

CPU 

Reds OUT 

 KDUبا استفاده از  گام اول( خواندن وات هر سيگنال گروه 200

 پين 15کانکتور  یهانيپگام دوم( بررسی وضعيت  201

202 
وات با استفاده از اسيلوسکوپ و مدار  یريگاندازهبخش  هایسيگنالگام سوم( مشاهده 

 LCBتستر بورد 

Plug Fault 

 پين 15گام اول( بررسی اتصاالت کانکتور  203

204 
با استفاده از بورد تستر و  Selectionقسمت  هایسيگنالگام دوم( بررسی و تحليل 

 اسکوپ

 گام سوم( بررسی اتصاالت بخش فوق 205

LED روی پنل خاموش است 

 گروه مربوطه گناليس LEDگام اول( تعيين  206

 LEDگام دوم( بررسی مقاومت و ترانزيستورهای مدار درايو  207

 با استفاده از مدار تستر و اسکوپ LEDگام سوم( مشاهده و تحليل سيگنال مدار درايو  208

 تست نهايی
 جیوات برای هر خرو 200با مصرف توان  Full Loadتست نهايی در حالت  209

 No Loadتست نهايی در حالت  210

hot supply 
 ولت 10 و 5ولتاژهای  ( تستگام اول 211

 مدارات مربوطه با استفاده از مولتی متر و اسيلوسکوپ ی( بررسگام دوم 212
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 فلشر قوی
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214 
رانس و کليد فيوز مينياتوری دوبل و گام اول( تست فيوز و ترمينال ورودی/ خروجی و ت

 ولتاژ با استفاده از مولتی متر تأمينساير منابع 

 با استفاده ازمولتی متر هافانوسگام دوم( تست مدارات درايو  215

 و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسگام سوم( تست مدار درايو  216

 گام چهارم( بررسی اتصاالت مدار 217

 گام پنجم( تست نهايی 218

 دائم روشن ماندن فانوس

 با استفاده ازمولتی متر هافانوسگام اول( تست مدارات درايو  219

 گام دوم( بررسی اتصاالت مدار 220

 و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسگام سوم( تست مدار درايو  221

 گام چهارم( تست نهايی 222

 فلشر هوشمند

 ن خروجینداشت

 هاميسر سو  هاميسپين و اطمينان از سالم بودن  6گام اول( تست کانکتور  223

 با استفاده از مولتی متر هافانوسگام دوم( تست مدارات درايو  224

 مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسگام سوم( تست مدار درايو  225

 گام چهارم( بررسی اتصاالت مدار 226

 گام پنجم( تست نهايی 227

 پرپر زدن خروجی

 با استفاده از مولتی متر هافانوسگام اول( تست مدارات درايو  228

 و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسگام دوم( تست مدار درايو  229

 گام سوم( تست نهايی 230

 LAMRزود بسته شدن 

 ده از مولتی مترگام اول( تست مدار مقايسه کننده با استفا 231

 گام دوم( تست مدار مقايسه کننده و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ 232

 گام سوم( بررسی اتصاالت مدار مقايسه کننده با استفاده از مولتی متر 233

 تست نهايی گام چهارم( 234

 دائم روشن ماندن فانوس

 مولتی متر زبا استفاده ا هافانوسگام اول( تست مدارات درايو  235

 و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسگام دوم( تست مدار درايو  236

 تست نهايی گام سوم( 237

 LAMRبسته نشدن 

 گام اول( تست مدار مقايسه کننده با استفاده از مولتی متر 238

 گام دوم( تست مدار مقايسه کننده و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ 239

 گام سوم( بررسی اتصاالت مدار مقايسه کننده با استفاده از مولتی متر 240
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 Flashingمربوط به  LEDروشن نشدن 

 PIFروی 

 مولتی متر وسيلهبهآن و اتصاالت مربوط به  Dataتست کانکتور  گام اول( 243

 مولتی متر وسيلهبه Flashingگام دوم( تست مدار مربوط به مقايسه حالت  244

 گام سوم( مشاهده سيگنال خروجی مدار مقايسه کننده توسط اسکوپ 245

 و مقايسه کننده DB9گام چهارم( تست اتصاالت مربوط به  246

 گام پنجم( تست نهايی 247

 Flashingمربوط به  LEDروشن ماندن 

 PIFروی 

 مولتی متر وسيلهبه Flashingگام اول( تست مدار مربوط به مقايسه حالت  248

 گام دوم( مشاهده سيگنال خروجی مدار مقايسه کننده توسط اسکوپ 249
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253 
ولتاژ با  تأمينگام اول( تست فيوز و ترمينال ورودی/ خروجی و ترانس و ساير منابع 

 استفاده از مولتی متر

 مولتی متر با استفاده از هافانوسگام دوم( تست مدارات درايو  254

 و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسايو گام سوم( تست مدار در 255

 گام چهارم( بررسی اتصاالت مدار 256

 گام پنجم( تست نهايی 257

 دائم روشن ماندن فانوس

 با استفاده از مولتی متر هافانوسگام اول( تست مدارات درايو  258

 گام دوم( بررسی اتصاالت مدار 259

 و مشاهده سيگنال خروجی با اسکوپ هافانوسگام سوم( تست مدار درايو  260

 گام چهارم( تست نهايی 261

 پذيربرنامهبورد خروجی 

 نداشتن خروجی

262 
با استفاده از مولتی متر و بررسی کانکتور  هافانوسگام اول( بررسی فيوز و قسمت درايو 

Data و کانکتور ورودی 

 مولتی متر وسيلهبهو خروجی مدار گام دوم( بررسی اتصاالت مدار فرمان گيت  263

264 
گام سوم( مشاهده سيگنال مربوط به مدار فرمان گيت توسط اسکوپ و مشاهده 

 شدهیطراحخروجی با تستر 

 (Dummy Loadبررسی مدار مربوط به ) گام چهارم( 265

 گام پنجم( تست نهايی 266

 هافانوسدائم روشن ماندن 

 مولتی متر وسيلهبهرمان گيت و خروجی مدار گام اول( بررسی مدار ف 267

 گام دوم( مشاهده سيگنال مربوط به مدار فرمان گيت توسط اسکوپ و مشاهده خروجی 268

 (Dummy Loadبررسی مدار مربوط به ) گام سوم( 269

 گام چهارم( تست نهايی 270

 پذيربرنامهمادر بورد کنترلر 

مطابق  هافانوسروشن نشدن صحيح 

 برنامه سيگنالينگ

271 
 یهاماژولپروگرام شده و سالم توسط  EEPROM یس یآگام اول( تست مادر بورد با 

 برای تست شدهساخته

 و مشاهده سيگنال توسط اسکوپ ردومادربگام دوم( بررسی مدارات قسمت درايو روی  272

 گام سوم( تست اتصاالت مدار 273

 گام چهارم( تست نهايی 274

 LCDش بودن خامو

 LCDگام اول( تست  275

 گام دوم( تست اتصاالت 276

 Panelگام سوم( چک کردن بورد پشت  277

 گام چهارم( تست کابل فلت و کانکتور مربوطه 278

 ذخيره نشدن زمان

 باتریگام اول( تست  279

 باتریگام دوم( تست ديود و جامپر  280

 ساعت و کريستال مربوطهمربوط به  یس یآگام سوم( تست  281

 گام چهارم( بررسی اتصاالت 282
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 USBنداشتن ارتباط از درگاه 
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 رابط توسط اسکوپ یس یآگام دوم( مشاهده سيگنال  288

 ميکرو توسط کامپيوتر افزارنرمگام سوم( بررسی  289

 گام چهارم( تست جامپر و مدار مربوطه و کريستال 290

 KEY PADنداشتن ارتباط با 

 با ماژول سالم KEY PADگام اول( تست  291

 گام دوم( تست کابل فلت و کانکتور مربوطه 292

 ردومادربگام سوم( بررسی اتصاالت روی  293

 گام چهارم( تست ميکرو کنترلر 294

 Powerمربوط به  LED روشن نشدن

 گام اول( تست منبع تغذيه 295

 و مدارات مربوطه Powerوم( تست کانکتور مربوط به گام د 296

 و مدار مربوطه LEDگام سوم( تست  297

 مادر بورد شمارنده

 شودینمنمايش داده  POخروجی 

 گام اول( بررسی نوع مادر بورد و فيوز با مولتی متر 298

 80c51گام دوم( بررسی وضعيت  299

 Optoگام سوم( بررسی عملکرد  300

های شمارنده خاموش دی از سگمنتتعدا

 باشندیم

 Power LEDگام اول( بررسی وضعيت  301

 واسط هایکابلبا استفاده از مولتی متر و  Powerوضعيت  ی( بررسگام دوم 302

 خروجی رگوالتورها با استفاده از اسکوپ ی( بررسگام سوم 303

 پروگرم کردن مجدد آن يازگام چهارم( تست وضعيت آی سی برنامه و در صورت ن 304

 وضعيت بافر خروجی مادر بورد ( تستگام پنجم 305

 بر روی خروجی شمارنده Erبا  --نمايش 

 در خروجی Erيا  --گام اول( تست دقيق زمان نمايش  306

 با استفاده از مولتی متر یريگنمونهگام دوم( تست وضعيت ديودهای مسير  307

 ولتاژ با استفاده از مولتی متر کنندهجبرانز صحت مدارات گام سوم( اطمينان ا 308

 Main programگام چهارم( بررسی مدار  309

 با استفاده از مولتی متر هافانوساز وضعيت  یريگنمونهگام پنجم( تست مدار  310

 سگمنت شمارنده

 .شودمیسگمنت باشد سگمنت تعويض  ليدلبه خاموش بودن خروجی  کهدرصورتی 311 سگمنت ليبه دلخاموش بودن خروجی 

 بورد خروجی شمارنده

 ی خروجی خاموش استهاتمام سگمنت

312 
گام اول( تست دقيق وضعيت خروجی که آيا در هر دو زمان سبز و قرمز خروجی قطع 

 است يا خير؟

 گام دوم( تست ولتاژ ارسالی از مادر بورد با استفاده از مولتی متر 313

 با استفاده از مولتی مترو مدارات درايو tip127وم( تست ترانزيستور گام س 314

 با استفاده از مولتی متر tip122گام چهارم( تست ترانزيستورهای  315

 Expandationگام پنجم( بررسی آی سی  316

 گام ششم( بررسی اتصاالت 317



 هایمشخصات فنی تهيه، نصب، نگهداری و تعمير چراغ

 رايش اول(راهنمايی و رانندگی شهر تهران )وي

 6-8-326-1شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 184صفحه: 

 

 

 يیراهنما هایچراغفرآيند تعمير بورد کنترلرهای هوشمند 

 شرح عمليات رديف نوع خطا

های خروجی خاموش تبرخی از سگمن

 باشد

 با استفاده از مولتی متر tip 122انزيستورهای گام اول( بررسی تر 318

 Expandationگام دوم( بررسی آی سی  319

 گام سوم( چک کردن اتصاالت با استفاده از مولتی متر 320

 کليد پليس ديجيتال

 فعال نشدن کليد پليس ديجيتال

 Power 5v ( تستگام اول 321

 ATMEG32کردن آی سی  ( پروگرمگام دوم 322

 ترانزيستورها با مولتی متر ودهايدو  هاخازنو  هامقاومت ( تستگام سوم 323

 کريستال ( تستگام چهارم 324

 ولت 220کردن کانکتور مربوط به  ( چکگام پنجم 325

 گام ششم( بررسی اتصاالت 326

 مولتی متر وسيلهبهقسمت آنالوگ و ديجيتال منبع تغذيه  ( تستگام هفتم 327

 اسيلوسکوپ وسيلهبهقسمت آنالوگ و ديجيتال منبع تغذيه  ( تستگام هشتم 328

 منبع تغذيه ضي( تعوگام نهم 329

 LEDتوسط تستر  LEDتست  LED 330روشن نشدن 

 توسط مولتی متر هاسوئيچتست  331 هاسوئيچکار نکردن و يا درست کار نکردن 

هماهنگ عمل نکردن کليد پليس 

 رديجيتال با تگ ريد

 توسط تستر کابل دهندهاتصالگام اول( بررسی کابل  332

 پين 14وضعيت کانکتور  ی( بررسگام دوم 333

 و تست اتصاالت ی( بررسگام سوم 334

 شدهانتخابعدم هماهنگی بين وضعيت 

تگ ريدر و خروجی کنترلر  لهيوسبه

 هوشمند

 Dip Switch ی( بررسگام اول 335

 Right Angleپين  6عيت کانکتور فوليکس نری وض ی( بررسگام دوم 336

 ATMEG32کردن آی سی  ( پروگرمگام سوم 337

 ولت 5عدد رله  4 ی( بررسگام چهارم 338

 گام پنجم( تست اتصاالت 339

 LCDتعويض  LCD 340نشان ندادن وضعيت روی 

 پنل دسترسی کليد پليس ديجيتال

 PANELفعال نبودن 
 بل فلت و کانکتورهای مربوطهگام اول( تست کا 341

 گام دوم( بررسی اتصاالت و قطعات روی بورد 342

 TAGبودن نسبت به  پاسخیب
 گام اول( تست کابل فلت و کانکتورهای مربوطه 343

 RFگام دوم( تست  344

 ها LEDروشن نبودن 
 PANELگام اول( تست فعال بودن  345

 طهو اتصاالت مربو LEDگام دوم( تست  346

 قاب ضي( تعوگام اول 347 شکستگی قاب

 کيس کنترلر هوشمند

 پين 6شکستگی کانکتور 
 پين 6کانکتور  ضي( تعوگام اول 348

 سر سيم ضي( تعوگام دوم 349

 تست فيکس بودن پين روی کانکتور 350 عقب رفتگی پين

 خطای روی باس

 کج شده روی مادر بورد یهانيپ ی( مشاهدهگام اول 351

352 
-شکسته روی مادر بورد )به ازای تعويض هر يک از اسالت یهانيپ ی( مشاهدهگام دوم

 (ها
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SITE ID 

 خطای روی باس

 اتصاالت ی( بررسگام اول 354

 کانکتور ( تستگام دوم 355

 لبورد تستر کاب لهيوسبه SITE IDکابل  ( تستگام سوم 356

SITE SSSS PERSONALITY PPPP 

 با مولتی متر SITE ID بورد یهاالماناتصاالت و چک کردن  ی( بررسگام اول 357

 کانکتور ( تستگام دوم 358

 بورد تستر کابل توسط SITE IDکابل  ( تستگام سوم 359

 فيلتر سينی کنترلر هوشمند

ژ ولتا یالحظهسوختگی در اثر باال رفتن 

 برق شهر

 خانه 4سوخته و کانکتور  یهاالمانگام اول( بررسی  360

 گام دوم( تست اتصاالت مدار 361
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 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

رده و العمل کدستور آنکارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه  ازنظردفتر نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران با استفاده 

هبود و ارتقای اين اثر نيازمند ب ديتردیبتالش فراوان،  وجود با، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

های را در تکميل مقررات و دستورالعمل، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما رونيازا

 نظام فنی و اجرای ياری رسانند.
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