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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 ايرران  صرنتتي وتحقیقرا  اسرتاندارد مؤسسر  مقرررا  و قوانین اصالح قانون 3مادۀ يک بند موجب بهانملياستانداردايرانسازم

 عهرده بره را استانداردهایملي)رسمي(ايران نشر و تدوين تتیین  وظیفه که است کشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب

.دارد

بهسرازمان92/6/29قا صنتتيايرانبهموجبيکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالياداریمورخموسسهاستانداردوتحقینام

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/29مورخ33333/996ملياستانداردايرانتغییروطينامهشماره

 مؤسسرا علمري  و مراکز نظران صاحب  مانکارشناسانساز از مرکب فني یهاکمیسیون در مختلف یهاحوزه در استاندارد تدوين

 و تولیردی فنراوری برهشررايط توجره با و ملي مصالح با همگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشي 

 وارد و کننردگان صرادرکنندگانمصرر  تولیدکننردگان  شرام  نفرع  و حق صاحبان منصفان  و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 برای ايران ملي نويساستانداردهای پیش .شود مي حاص  دولتي غیر و دولتي یهاسازمان نهادها  تخصصي  و علمي مراکز کنندگان 

 ملري کمیت  در پیشنهادها و نظرها ازدريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني یهاکمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهي

.شود مي منتشر و ايرانچاپ ملي)رسمي( استاندارد عنوان به تصويب صور  در و طرح رشته آن با مرتبط

کننرد مري تهیره شرده تتیرین ضروابط رعايرت برا نیرز صالح ذی و مند عالقه یهاسازمان و مؤسسا  که استانداردهايي نويس پیش

 بدينترتیب اسرتانداردهايي .شود مي نتشرم و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب  درصور  و بررسي و طرح ملي درکمیت 

 مربروطکره ملرياسرتاندارد کمیتر  در و تردوين 3 شمارۀ ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند مي تلقي ملي

.باشد رسیده تصويب به دهدمي سازمانملياستانداردايرانتشکی 

(ISO)استاندارد المللي بین ازمانس اصلي اعضای از ايران سازمانملياستاندارد
9المللريالکتروتکنیرک بین کمیسیون 1

(IEC)و 

3قانوني شناسي اندازه المللي بین سازمان
(OIML)2رابرط تنها عنوانبه و است

 کردکسغریايي کمیسریون 
3
(CAC)کشرور در 

 آخررين از کشرور  خرا  یهرازمنردینیا و کلري شررايط بره توجره ضرمن ايرران ملري اسرتانداردهای تردوين در.کند مي فتالیت

 .شودمي گیریبهره الملليبین استانداردهای و جهان صنتتي و فني علمي  یهاپیشرفت

 و سرالمت کننردگان حفر  مصر  از حمايت برای قانون  در شده بیني پیش موازين رعايت با تواند سازمانملياستانداردايرانمي

 اسرتانداردهای از اجرایبتضري اقتصادی  و محیطي زيست مالحظا  و محصوال  کیفیت از ناطمینا حصول عمومي  و فردی ايمني

 مري سرازمان .نمايرد استاندارد اجبراری عالي شورای تصويب اب وارداتي  اقالم يا/و کشور داخ  تولیدی محصوال  برای را ايران ملي

 نمايد. اجباری را آن بندیودرجه صادراتي کاالهای استاندارد جرایا کشور  محصوال  برای المللي بین بازارهای حف  منظور به تواند

 بازرسري  آمروز،  مشراوره  درزمینر  فترال مؤسسا  و هاسازمان خدما  از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین

 وسراي  کالیبراسریون)واسرنجي( زومراکر هاآزمايشگاه محیطي زيست مديريت و کیفیت مديريت یهاسیستم صدورگواهي و ممیزی

 و کند مي ارزيابي ايران تأيیدصالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسا  و هاسازمان گونه اين سازمانملياستانداردايران سنجش 

 المللري برین دسرتگاه ترويج.کند نظار مي هاآن عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأيید گواهینام  الزم  شرايط احراز صور  در

 اسرتانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقا کاربردی انجام و گرانبها فلزا  عیار تتیین سنجش  وساي  کالیبراسیون)واسنجي( يکاها 

.است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي
                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتار پيش

کهپیش"انحرا ازمسیرهشداردهندهیهاالزاما تايیدنوعبراینصبسامانه–خودروهایموتوری"داستاندار

کمیررررسیون ايراندر توسطسازمانملياستاندارد درنويسآن و تدوينشده و و هایمربوطتهیه ششصد

نیرویمحرکهاجالسکمیتهملياستانداردسیزدهمین موردتصويبقرارگرفتهاست 13/3/29خمورخودروو

1331قانوناصالحقوانینومقررا سازمانملياستانداردايرانمصوببهمنماه3اينکبهاستنادبنديکماده

شود.بهعنواناستانداردمليايرانمنتشرمي

همگا حف  پیشرفتميبرای و تحوال  با هماهنگي وو علوم صنايع  زمینه در جهاني و ملي خدما  های

اين تکمی  يا برایاصالح پیشنهادیکه هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران استانداردهایملي

ارائهشود درهنگامتجديدنظردرکمیسیونفنيمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراينبايدااستاندارده

شود.ادههموارهازآخرينتجديدنظراستانداردهایملياستف

منبعوماخییکهبرایتهیهايناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزيراست:
 

1- COMMISSION REGULATION (EU) No 351/2012 of 23 April 2012 implementing Regulation 

(EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval 

requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles 

2- Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 351/2012 of 23 April 2012 implementing 

Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-

approval requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles 
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 الزامات تاييد نوع براي نصب  –خودروهاي موتوري 

 انحراف از مسيري هشدار دهنده ها سامانه

 هدف و دامنه كاربرد  1

وM2 M3 N2گروهخودروهایانحرا ازمسیرنصبهشداردهندهالزاما تتیینهد ازتدوينايناستاندارد 

N3باشد:ميمواردذي  بهجزهاند(تتريفشد6292)همانطورکهدراستانداردمليايران

تن؛3تنوحداکثر3/3باحداکثرجرمبیشترازN2خودرویگروهکشیدهشوندهتوسطنیمهتريلرهای  1-1

؛IIوردهI ردهAازرده M3وM2 گروهخودروهای 1-1

 ؛IIوردهI ردهAازردهM3یمفص دارگروههااتوبوس1-9

 اند؛تتريفشده6292کهدراستانداردمليايرانN3وM2 M3 N2رجادهایگروهخودروهایغی1-7

 اند؛تتريفشده6292کهدراستانداردمليايرانN3وM2 M3 N2خودروهایکاربردخا گروه1-5

 محوردارند.سهکهبیشازN3وM2 M3 N2خودروهایگروه1-5

  مراجع الزامی  1

هاارجاعدادهشدهاست.بدينبهآنمليايرانمقرراتياستکهدرمتنايناستانداردحاویزيرالزاميمدارك

شوند.محسوبميمليايرانآنمقررا جزئيازايناستانداردترتیب

آنموردتجديدنظرهایبتدیهاوهکهبهمدرکيباذکرتاريخانتشارارجاعدادهشدهباشد اصالحیدرصورتي

هاارجاعدادهشدهاست ظرايناستانداردمليايراننیست.درموردمدارکيکهبدونذکرتاريخانتشاربهآنن

هاموردنظراست.هایبتدیآنهموارهآخرينتجديدنظرواصالحیه

است.استفادهازمراجعزيربرایايناستانداردالزامي

1-1 شماره ايران ملي ای6292:1321استاندارد خودروهایجاده خودروهای–  نوع تايید مقررا 

هاموتوریوتريلرهایآن
 

2-2  REGULATION (EC) No 661/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of 

motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended 

therefor  
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 اصطالحات و تعاريف   9

درايناستاندارداصطالحا و Regulation (EC) No 661/2009اروپاييعالوهبرتتاريفمندرجدراستاندارد

روند:تتاريفزيربهکارمي

9-1    

 1آن انحراف از مسيربه سامانه هشدار نوع خودرو با توجه 

LDWS 

درموارداساسيزيرتفاوتيباهمندارند:گروهخودروهاييهستندکه

نامياعالمتتجاریسازنده؛-الف

 تاثردارند؛انحرا ازمسیرخصوصیا وسیلهنقلیهکهبهطورمشخصبرعملکردسامانههشدار-ب

.حرا ازمسیراننوعوطرحسامانههشدار-پ

9-1    

 1مسير

شود)چنانچهدرپیوستپنشانميتقسیمهاطولياستکهراهجادهایبهآنتقسیمبندیهایيکياز

دادهشدهاست(.

9-9    

 9مسير قابل ديدعالمت گذاري 

نندههستندکهبهطورمستقیمتوسطرابهطورعمدییقراردادهشدهرویخطمرزیمسیرهاترسیمکننده

 باشد.قاب ديددرحالرانندگي

 9-7    

 7انحرافسرعت 

شروععالمتگیاریقاب ديدمسیردرنقطهازصحیحبهسمتجلوخودرویموردنظردرزاويهخروجسرعت

باشد.ميهشدار

                                                 
1 -    Vehicle type with regard to its Lane Departure Warning System (LDWS) 

2 -    Lane  

3 -    Visible lane marking 

4 -    Rate of departure 
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9-5    

 1مشتركفضاي 

 )امانههمزمان(.توانندنمايشدادهشوندمياطالعاتيعملکردناحیهایاستکهدرآندوياچند

  LDWSيك نوع خودرو با توجه به  ECتاييد نوع   7

اروپايي  7-1 الزاما ايمنيتايیدنوعبرایگروهخودروهایRegulation (EC) No 661/2009استاندارد  

M2 M3 N2وN3کندميرابیانانحرا ازمسیرباتوجهبهنصبهشداردهنده

توانازنصباينسامانهدراينمييافوايدنصباينسامانهايجابنمايدها هزينهدرصورتيکهتحلی  7-1

گروهخودروهاصرفنظرنمود.

رابهانحرا ازمسیرباتوجهبههشداردهندهECسازندهيانمايندهمجازویبايددرخواستتايیدنوع  7-9

مرجعتايیدنوعارائهدهند.

باشد.بخشاولپیوستالفنمونهارائهشدهدرمطابقبابايددرخواستاين  7-7

سامانهمطابقبامرجعتايیدبايدوند شبرآوردهمندرجدرپیوستبايناستاندارددرصورتيکهالزاما  7-5

.کندصادرراEC تايیدنوع6292استانداردمليايرانشمارهگیاریمندرجدر

راطبقبخشدومپیوستالفصادرECتايیدنوعبايدگواهيتايیدنوع مرجع3-2برایمقاصدبند 7-6

نمايد.

 

                                                 
1 -    Common space 
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 الفپيوست 

 )الزامی(

 ECنمونه استاندارد براي مدرك اطالعاتی و تاييد نوع 

 بخش اول

 نمونه مدرك اطالعاتی

انحراف از هشدار  يها وسيله نقليه با توجه به سامانهيك  ECمدرك اطالعاتی شماره ..... مربوط به تاييد نوع 

  مسير

اطالعا ذي  درصور کاربرد بايددرسهنسخهمهیاشودوشام فهرستمندرجا باشد.هرنقشهبايددر

اندازه جزئیا کافيدر با و عکسA4مقیاسمناسبتهیهشود باشد. ايناندازه در شده تا درصور هايا  

وجود بايدجزئیا کافيرانشاندهند.

هاالکترونیکيباشند اطالعا مربوطبهکارکردآنیها قطتا ياواحدهایفنيمجزادارایکنترلهاگرسامانها

بايدتهیهشود.

 كليات

سازنده)نامتجاریيانامسازنده(  1

نوع  1

)درصور وجود(:ی(تجاریهانام)نام  1-1

/خودرویکام : بدنه  1-1

ی(تجاری)درصور وجود(:هانام)نام  1-1-1

 :1وسیلهشناسايينوع)درصور عالمتگیاریرویخودرو(  1-9

شاسي:  1-9-1

/خودرویکام : بدنه 1-9-1

:مکانآنعالمت 1-7

شاسي:  1-7-1
                                                 

اگررو،هایشناسايينوع شام مشخصههاینامرتبطباانواعوساي نقلیه قطتهيامجموعهفنيمجزایتحتپوششاين-1

 (.??ABC??123ددرمدركاطالعاتيبانماد؟نمايشدادهشوند)مثالاستانداردباشد اينمشخصههاباي
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/خودرویکام : بدنه 1-7-1

:1گروهخودرو  1-5

:نامونشانيسازنده  1-6

یشناساييوموقتیتشمارهشناساييخودرو:هاموقتیتورو،چیدمانپالك  1-4

شاسي:روی  1-4-1

: بدنهروی 1-4-1

نامونشانينمايندهمجازسازنده)درصور وجود(:  1-8

خصوصیا ساختاریکليخودرو  9

یيکخودروینمونه:هاو/يانقشههاعکس  9-1

نقشهابتادیک خودرو:  9-1

تتدادمحورهایخودرو:  9-9

یدوتايي:هاتتدادوموقتیتمحورهاباچرخ  9-9-1

تتدادوموقتیتمحورهایفرمانپیير:  9-9-1

محورهایمحرك)تتداد موقتیت اتصالبینابین(:  9-9-9

:9سمتراننده:چپ/راست  9-8

متر()باارجاعبهنقشهدرصور کاربرد()برحسبکیلوگرمومیلي32وابتادهاجرم  7

: 3ی(محوری)بارکام (هاله)فاصلهفاص  7-1

خودروهایدومحوره:  7-1-1

وساي نقلیهباسهمحوريابیشتر 7-1-1-1  

:هافواص محوریوعرض 7-1-1-1-1  

:6فرمانپیيرمحورمحوریهرفاصله 7-1-1-1-1  

:7هامحورسايرمحوریفاصله 7-1-1-1-9  

                                                 

 تتريفشدهاست.6292همانطورکهدراستانداردمليايران-1

   درصور عدمکاربردحی شود.-9

   بايدارائهشوند.بداروجوددارد هردومجموعهجرمهاوابتادادرجاييکهيکمدلباکابینمتموليوديگریباکابینخو-3

اصطالحا و–ابتادخودورهایموتوریوخودرهایکشیدهشونده– خودروهایجادهای2339مليايرانشمارهاستاندارد-2

   تتاريف

همراجتهشود.براینیم2339استانداردمليايرانشماره1-2-6برایخودروهایموتوریوتريلرهایدارایمیلهاتصالبهبند-3

  مراجتهشود.2339استانداردمليايرانشماره9-2-6تريلرهاوتريلرهایبامحورمرکزیبهبند

  مراجتهشود.2339بهاستانداردمليايرانشمارهتتیینفاصلهمحوریبرای-6

  مراجتهشود.2339بهاستانداردمليايرانشمارهتتیینفاصلهمحوریبرای-1
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عرضپهنترينمحورعقب: 7-1-1-1-7  

هاوبدوندرنظرگیریبرآمدگيتايرهاکه)دربیرونيترينقسمتچرخعرضجلوييترينمحور 7-1-1-1-5

:شود(ميناشيازقرارگیریبررویسطحزمیناستاندازهگیری  

محدودهابتادخودرو)کلي(: 7-1

برایشاسيبدونبدنه 7-1-1

:1طول 7-1-1-1

:حداکثرطولمجاز  7-1-1-1-1

:حداق طولمجاز  7-1-1-1-1

:9عرض 7-1-1-1

:مجازعرضحداکثر  7-1-1-1-1

:مجازعرضحداق   7-1-1-1-1

بدنهبابرایشاسي 7-1-1

:1طول 7-1-1-1

:طولسطحبارگیاری  7-1-1-1-1

:9عرض 7-1-1-1

:(M3وM2برایبدنهتايیدشدهبدونشاسي)خودروهایگروه  7-1-1-1-1

:1طول 7-1-1-1-1-1

:9عرض 7-1-1-1-1-1

جرموسیلهنقلیهبابدنهوبههمراهوسیلهکوپلینگبرایگروهوساي نقلیهغیرازجرمآمادهبهحرکت) 7-5

M1 دروضتیتآمادهحرکت ياجرمشاسيباکابیندرصورتیکهسازندهبدنهو/ياوسیلهکوپلینگ)شام 

 سوخت    روغنها چرخيدكو199مايعخنککن  آبمصرفي  بهجز استفاده مايتا مورد درصدساير

خدمه جرم صندليخدمه  صور وجود بینشهریدر برایاتوبوسهایشهریو و باشد نصبشده راننده(

.)حداق وحداکثربرایهرگونهذکرشود(







                                                 

فص اولاستانداردملي1-2-2بهبندM1مراجتهشود؛برایخودروهایغیراز2339نداردمليايرانشمارهاستا1-6بهبند-1

 ذکرشود.2339استانداردمليايرانشماره9-1-6مراجتهشود.درموردتريلرها طولبايدبرطبقبند 6222ايرانبهشماره

فص اولاستانداردمليايرانبه9-2-2بهبندM1وبرایخودروهایغیراز2339استانداردمليايرانشماره9-6بهبند-9

 مراجتهشود. 6222شماره
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1حداکثرسرعتطراحيخودرو 7-6

بینشهرییشهریوهامقررا ويژهبرایاتوبوس 7-4

B/ردهIIIردهخودرو:رده2-3-1
9:

                                                 

   باتوجهبهتريلرها حداکثرسرعتمجازتوسطسازندهميباشد.-1

   درصور عدمکاربردحی شود.-9
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 بخش دوم 

 1نمونه

 ECگواهينامه تاييد نوع 

 تاييد مرجع مهر

مکاتبهدرمورد:

:EC9تايیدنوع

:EC9تمديدتايیدنوع

ECردتايیدنوع
9:

ECلغوتايیدنوع
9:

استانداردمليايرانبهشماره....براساسانحرا ازمسیریهشداردهندههاباتوجهبهسامانهکنوعخودروي

شمارهتايیديه:

دلی تمديدتايید:

 بخش اول

سازنده)نامتجاریيانامسازنده(  1

نوع  1

)درصور وجود(:ی(تجاریهانام)نام  1-1

:3وسیلهشناسايينوع درصور عالمتگیاریرویخودرو  9

نعالمتگیاریآموقتیت9-1

:2ودروگروهخ2

نامونشانيسازنده:  5

ی(مونتاژ:های(مکان)مکانهانشاني)نشاني  6

نمايندهمجازسازنده:4

 

                                                 

 (است.mm923×mm919)A4حداکثراندازه-1

 ی شود.درصور عدمکاربردح-9

اگررو،هایشناسايينوع شام مشخصههاینامرتبطباانواعوساي نقلیه قطتهيامجموعهفنيمجزایتحتپوششاين-3

 (.??ABC??123استانداردباشد اينمشخصههابايددرمدركاطالعاتيبانماد؟نمايشدادهشوند)مثال

 تتريفشدهاست.6292همانطورکهدراستانداردمليايران-2
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 بخش دوم

)بهضمیمهرجوعشود.(:اطالعا تکمیلي)درصور کاربرد( 1

واحدخدما فنيمسئولانجامآزمونهایتايیدنوع:1

تاريخگزار،آزمون: 9

ون:شمارهگزار،آزم7

مالحظا )درصور وجود()بهضمیمهمراجتهشود(:5

:مکان6

تاريخ:4

امضا:8

یاطالعاتيوگزار،آزمونها:بستههاپیوست

 شماره ...  ECضميمه تاييد نوع 

 اطالعات تکميلی 1

نصبشدهرویخودرو:انحرا ازمسیرسامانههشداردهندهتوصیفمختصر1-1

 ت بنتايج آزمون پيوس 1

مسیرمورداستفادهبرایآزمونیقاب ديدهاعالمتگیاری1-1

یمسیرديگرشناساييشدهدرپیوستپهامستندسازیاثبا کنندهتطابقباهمهعالمتگیاری1-1

1-9  هاگونهشرح دهنده هشدار سامانه مسیری از برآوردهانحرا  را الزاما  که ويژه محلي تنظیما  با

سازند.مي

جرموشرايطبارخودروهنگامآزمون 1-7

مجهزبهيکآستانههشدارقاب انحرا ازمسیرآزمونآستانههشدار)تنهادرموردیکهسامانههشدار 1-5

تنظیمتوسطکاربرباشد(

نتیجهآزمونصحهگیاریعالمتنوریهشدار 1-6

انحرا ازمسیرهشدارآزموننتیجه 1-4

اساييخرابيآزمونشننتیجه 1-8

آزمونغیرفتالسازی)تنهادرصورتيکهخودرومجهزبهوساي غیرفتالسازیسامانههشدارنتیجه 1-7

باشد(انحرا ازمسیر

(:مالحظا )درصور وجود5
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 بپيوست 

 )الزامی(

 براي تاييد نوع خودروهاي موتوري با توجه به  ها الزامات و آزمون

 نحراف از مسيراي هشدار دهنده ها سامانه

 الزامات 1-ب

 الزامات كلی 1-1-ب

یالکتريکيياهانبايدتاثیرمتکوسبرمیدان(LDWS)انحرا ازمسیرتاثیرگیاریسامانههشدار1-1-1-ب

اثبا گردد.6399مغناطیسيداشتهباشد.اينامربايدبراساساستانداردمليايرانبهشماره

 الزامات عملکردي  1-1-ب

بندب1-1-1-ب چنانچهدر فتالباشد  زمانکهسامانه است 3-9-1-هر بايدبهLDWS مشخصشده

رانندهزمانيکهازرویعالمتگیاریقاب ديدمسیریکهدرآنرویيکجادهباشک جهتداربینمستقیم

عبورميکندهشداردهد. m939ومنحنيدارایعالمتگیاریمسیرباشتاعحداق 

بندب1-1-1-1-ب عالمتگیاریانحرا )آزمونهشدار3-9-وقتيآزمونطبقمقررا مندرجدر با و )

دادهشود.بهراننده1-2-1-بايدهشدارمندرجدربندبانجامشود 3-9-9-مسیرمندرجدربندب

1-9-1-ندرجدربندبداشتهباشد ازهشدارممسیرقصدحرکتدرايندرمواقتيکهراننده1-1-1-1-ب

بايدجلوگیریگردد.

)آزمونتشخیصخرابي(6-9-کهطبقمقررا مندرجدربندبميهنگاهمچنیناينسامانهبايد1-1-1-ب

بدهد.اينعالمتبايدثابتباشد.را9-2-1-هشدارمندرجدربندببهرانندهگیرد ميتحتآزمونقرار

فتالباشد مگراينکهبهطوردستيkm/h69ق درسرعتخودروباالیبايدحداLDWSاين9-1-1-ب

غیرفتالشود.3-1-طبقبندب

باشد شرايطذي درصور LDWSاگرخودرومجهزبهوسیلهایبرایغیرفتالسازیعملکرد9-1-ب

مقتضيکاربرددارند:

بهطورخودکاردرابتدایLDWSعملکرد1-9-1-ب (انحرا )"روشن"هرسیک روشنشدنبايدمجددا

جديد برقرارشود.

غیرفتالشدهاست.LDWSيکعالمتنوریهشدارثابتبايدبهرانندهاطالعدهدکهعملکرد1-9-1-ب

تواندبدينمنظوربهکاررود.مي9-2-1-عالمتهشدارزردمندرجدربندب
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 شناسايی هشدار  7-1-ب

بايدقاب توجهرانندهباشدوتوسطيکيازمواردزيرارائهشود:1-9-1-جدربندبهشدارمندر1-7-1-ب

حداق دووسیلههشدار باانتخاببینوسیلهنوری صوتيولمسي؛-الف

يکوسیلههشدار باانتخاببینوسیلهلمسيوشنیداری باشناساييفضاييبینجهتناخواستهانحرا -ب

خودرو.

هنگامي1-1-7-1-ب هشدار برای نوری عالمت يک مسیرکه از ميانحرا  خرابياستفاده عالمت شود 

مشخصشدهاست استفادهشود.9-9-1-تواندبهصور يکحالتچشمکزنچنانچهدربندبمي

بايديکعالمتهشدارنوریزردباشد.9-9-1-هشدارخرابيمندرجدربندب1-7-1-ب

نوریهشدا9-7-1-ب هنگاميLDWSرهایخرابي ميبايد انجام استار  هنگاميکه يا اصطالحاشود "که

سامانه( برایبررسيموقتیت)روشنشد اولیه توسطسازنده روشناستکه و بینباز و باز نیمه سوئیچ

کاربردموميهایهشدارنشاندادهشدهدريکفضایعطراحيشدهاست فتالشود.اينالزامدرموردعالمت

ندارد.

هابايدهشدارهایخرابينوریبايدحتيدرروزروشنهمقاب ديدباشند شرايطمطلوبعالمت7-7-1-ب

بهآسانيقاب بررسيتوسطرانندهازصندليرانندهباشد.

هنگامي5-7-1-ب نوریبرایشناسايياينکه يکعالمتهشدار راننده نیLDWSکه موجود ست موقتا

کند برایمثالدراثرشرايطآبوهواييشديد عالمتبايدثابتباشد.عالمتهشدارخرابيمندرجدريافتمي

تواندبدينمنظوربهکاررود.مي9-2-1-دربندب

 مقررات بازرسی فنی دوره اي  5-1-ب

ایکهوضتیتکارکردیصحیح1-5-1-ب قاب ديدازتوسطيکمشاLDWSيکبازرسيفنيدوره هده

خرابيسامانهموجود( –سامانهدرست روشن-)خامو،"روشنشدن"وضتیتهشدارخرابي باپیرویازيک

.بايدامکانپیيرباشد تايیدگردد

قب ازبررسيوضتیتميدرموردعالمتهشدارخرابيدريکفضایعمومي بايدمشاهدهشودکهفضایعمو

لکردیباشد.عالمتهشدارخرابي عم

رو،1-5-1-ب نوع  زمانتايید هادر خرابيتغییریجلوگیریاز عالمتهشدار کارکرد اجازه بدون ساده

انتخابشدهتوسطسازندهبايدبهطورمحرمانهتلقيشوند.

حفاظتيهنگا الزام اين انتخابي  يا جايگزين طور ميبه بررسيوضتیتميبرآورده يکرو،ثانويه که شود

موجودباشد.LDWSکارکردصحیح
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 ي آزمونها رويه  1-ب

ودرصور بدهد کهدسترسيبهطرحاولیهسامانهارائهدهديکبستهمستندخالصهازندهبايدس1-1-ب

سامانه ساير به آن با که روشي وهاکاربرد شود داده توضیح بايد سامانه عملکرد شود. متص  خودرو ی

چگو سامانهمستندسازیبايد رویساير تاثیر رو،هانگيبررسيوضتیتکارکردیسامانه  و دارد یخودرو

شود راتوضیحميييکهمنتجبهنمايشعالمتهشدارخرابيهای(مورداستفادهدراستقرارموقتیتها)رو،

دهد.

 شرايط آزمون  1-1-ب

امشود.آزمونبايدرویيکآسفالتمسطحخشکباسطحبتنيانج1-1-1-ب

  باشد.C23°تاCo°محیطبايدبیندمای1-1-1-ب

 ي قابل ديد مسيرها عالمت گذاري  9-1-1-ب

آزمون1-9-1-1-ب بايد6-9-بندبانحرا ازمسیریهشداردهندههاعالمتگیاریقاب ديدمسیردر

م مواد شرايطخوبو عالمتگیاریدر با پیوستپ  مواردمشخصشددر برایيکياز استاندارد نطبقبا

یقاب ديدبهکاررفتهدرمسیرباشد.عالمتگیاریقاب ديدمسیرمورداستفادهبرایآزمونهاعالمتگیاری

بايدثبتگردد.

یديگرمشخصهابايدبااستفادهازمستندسازی انطباقباتمامعالمتگیاریسازندهخودرو 1-9-1-1-ب

تکند.چنینسندیبايدبهگزار،آزمونپیوستگردد.شدهدرپیوستپراثاب

باتنظیما ويژهمنطقهLDWSیمتفاوتيازهاتواندمجهزبهگونهميدرجاييکهنوعخودرو 9-9-1-1-ب

شود.برآوردهميهاایگردد سازندهبايدبامستندسازیثابتنمايدالزاما ايناستانداردبرایتمامگونه

دهد انجامميآزمونبايددرشرايطقاب ديدکهاجازهرانندگيايمندرسرعتموردنیازآزمونرا 7-1-1-ب

شود.

 شرايط خودرو  9-1-ب

 وزن آزمون  1-9-1-ب

توزيعجرمبینمحورهاييکهتوسطسازندهخودروبدونتوانددرهرشرايطبارگیاریميخودرو افزايشهر 

هیچجايگزينينبايددرصورتيکهرويهآزمونشروعشدهباشد آزمونشود.محور برایهرحداکثرجرممجاز

کند.ميبايدبامستندسازیثابتنمايدکهسامانهدرتمامشرايطبارکارخودروسازندهانجامشود.

.خودروبايددرفشارهایتايرتوصیهشدهتوسطسازندهخودروتحتآزمونقرارگیرد 1-9-1-ب
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يکآستانههشدارقاب تنظیمتوسطکاربرباشد آزمونمندرجدرمجهزبهLDWSدرجاييکه 9-9-1-ب

هیچجايگزينيحداکثرخودانجامشود.انحرا ازمسیربايدباآستانههشدارتنظیمشدهدرتنظیم3-9-بندب

نبايددرصورتيکهرويهآزمونشروعشدهباشد انجامشود.

 مون صحه گذاري عالمت هشدار نوريآز  7-1-ب

 باشند.3-2-1-ی(هشدارنوریمنطبقباالزاما بندبهاباخودرویايستابررسيشودکهعالمت)عالمت

 انحراف از مسيرآزمون هشدار دهنده   5-1-ب

سرعت1-5-1-ب در را بيتکانرانندگيkm/h3±km/h63خودرو رو،روانو آزمونبه مسیر مرکز در

مايیدتابردارسرعتثابتباشد.ن

m/s3/9وm/s1/9خودرورابهچپياراست درسرعتحرکتبینبانگهداریسرعتشرحدادهشده بهآرامي

سرعتمتفاو حرکتبینمحدوده در را آزمون شود. رد عالمتگیاریمسیر از خودرو تا منحر نمايید 

m/s1/9وm/s3/9.تکرارنمايید

هایفوقراباانحرا درجهتمقاب تکرارنمايید.آزمون

1LDWS-5-1-ب هشدار شناسايي مسیربايد از بانحرا  بند در لحظه1-2-1-مندرج آخرين در را

يکخطهنگامي از عالمتگیاریمسیر نزديکبه چرخجلویخودرو تاير بیرون بیرونيm3/9که لبه زير

گیرد ارائهدهد.شود ميانمنحر ميعالمتگیاریمسیریکهخودرواز

 آزمون تشخيص خرابی 6-1-ب

LDWSيک1-6-1-ب قطته هر به توان منبع اتصال قطع با مثال را  اتصالLDWSخراب هر قطع يا

و9-2-1- شبیهسازیکنید.اتصاال الکتريکيبرایعالمتهشدارخرابيبندبLDWSالکتريکيبینقطتا 

قطعشوند.LDWSنبايدهنگامشبیهسازیخرابي3-1-بندبLDWSلناتوانيکنتر

کهخودرودرحالرانندگيميبايدفتالشودوهنگا9-2-1-عالمتهشدارخرابيمندرجدربندب1-6-1-ب

مجددابهمد زمانيکه"روشن"احتراق"خامو،"یهااست فتالباقيبماندوپسازاحتراقمجددچرخه

شبیهسازیشدهموجودباشد فتالگردد.خرابي

 آزمون غيرفعال سازي 4-1-ب

بهLDWSمجهزبهوسیلهایبرایغیرفتالسازیخودرواگر1-4-1-ب را سوئیچاحتراق)استار ( باشد 

بايد9-3-1-راغیرفتالسازيد.عالمتهشدارمندرجدربندبLDWSبچرخانیدو(انحرا )"روشن"سمت

شود سمتفتال به را )استار ( احتراق سوئیچ به"خامو،". را )استار ( احتراق سوئیچ دوباره  بچرخانید.

بچرخانیدوبررسينمايیدکهقبالعالمتهشدارفتالشدهغیرفتالنشدهاست در(انحرا )"روشن"سمت
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سامانهاحتراقبوسیلهيکدوبارهبرقرارشدهاست اگر1-3-1-طبقبندبLDWSنتیجهشناسايياينامرکه

 فتالشدهباشد الزاما فوقبايدبدونبرداشتنکلیدبرآوردهشوند."کلید"
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 پپيوست 

 (اطالعاتی)

 شناسايی عالمت گذاري قابل ديد مسير

پیوستب عرضمسیرآزموننبايدبیشتراز93-وب9-9-بهمنظوررويهآزمونمندرجدربندهایب1-پ

m3/3باشد. 

سفیدباشند مگردرصورتي1یقاب ديدمسیرمشخصشدهدرجدولهاشودعالمتگیاریميفرض1-پ

کهدراينپیوستمتینشدهباشد.

پیوستببهکاررود.3-9-وب9-9-بايدبرایتايیدطبقبندهایب1جدول9-پ
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 ي قابل ديد مسيرها عالمت گذاري -1-پ جدول

 الگو

 کشور

 عرض

تگیاریسمتعالم

چپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

عالمتگیاری

سمتچپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

 

تتريفعرضمسیر

 برایايناستاندارد

 

 

 اسپانیا

 

 

 سوئد

 

 

 بلژيک

 

 

انگلستان

*)راهموتوری(
 

 

 

انگلستان

 )راهکالسکهرودوتايي(
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 الگو

 کشور

 عرض

تگیاریسمتعالم

چپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

عالمتگیاری

سمتچپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

 

انگلستان

)راهکالسکهروی

29تکي)سرعتبیشتراز

 متربرساعت(

 

 

 دانمارك

 

 

 هلند

 

 

ايتالیا

 ثانويهومحلي

 

 

ايتالیا

 راهموتوری
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 الگو

 کشور

 عرض

تگیاریسمتعالم

چپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

عالمتگیاری

سمتچپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

 

ايتالیا

 اصلي

 

 

 ايرلند

 

 

 يونان

 

 

 

 پرتغال

 

 

 فنالند
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 الگو

 کشور

 عرض

تگیاریسمتعالم

چپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

عالمتگیاری

سمتچپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

 

آلمان

 ثانويه

 

 

آلمان

 راهموتوری

 

 

فرانسه

*راهموتوری
 

 

 

فرانسه

بزرگراهها

مسیريامسیرهای2

9X9 
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 الگو

 کشور

 عرض

تگیاریسمتعالم

چپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

عالمتگیاری

سمتچپمسیر

وسسطمسیر عالمتگیاری

سمتراستمسیر

 

فرانسه

 سايرراهها

 

زيرنويس:

 بهجزنواحيمتین)مثالجادهشیبدار مسیرخودروهایکندو...(-*

 


