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  چكيده

كه عمدتا در مديريت را يجاده ا يسامانه اطالع رسان كي يشيبخش نما تابلوهاي پيام متغير
 تياست كه حاصل تمام فعال يمجموعه ا كياز  يبر عهده دارند و عنصر سفرها وسايل نقش مهمي را

نصب مناسب اين تابلوها تاثير بسزايي در هدايت كاربران خواهد داشت و از  گذارد.مي شيها را به نما
اشتباه آنها ميتواند تاثير بسزايي در كاهش كنترل رانندگان و  سوي ديگر جانمايي و مكان يابي

همچنين كاهش سطح ايمني سفرهاداشته باشد و يا به طور كلي در هدايت سفر نقشي نداشته باشد و 
اين مقاله سعي بر اين است با استفاده از منابع ساير در  ژي گردد.تنها باعث هدر رفتن منابع انر

به تعيين پارمترهايي نظير ارزيابي هدف، خوانايي، فاصله هاي  يكا و اروپا)(كشورهاي آمر كشورها
عمودي و جانبي از مسير و نيز فاصله تابلو از تابلوهاي پيش آگاهي ديگر، روشي مناسب به منظور 

  مكانيابي بهينه تابلوهاي متغير در معابر شهري ارائه گردد.
  

  ارزيابي هدف، خوانايي، فاصله عمودي، فاصله جانبيتابلو پيام متغير، مكانيابي،  كلمات كليدي:
  
  مقدمه -1

 يخود با استفاده از اطالعات جمع آور يامروز شرفتهيگسترده و پ فيتابلوهاي پيام متغير در تعر
 يبا استفاده از گزارش ها ايو  يو مخابرات يكيالكترون يتوسط سامانه ها رهايمس طياشده بهنگام از شر
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 يامهايپ 5كيتراف يها تيمركز فعال ايو   كيكنترل تراف اي تيريتوسط مركز مد كيتراف يگشت ها
 هدر حافظ شياز پ ايعالئم  نيدهند. ارانندگان قرار مي ديمركز را به معرض د نياز ا يمناسب ارسال

دو حالت  نياز ا يبيتواند تركمي ايشوند و هر لحظه به تابلو ارسال مي ايتابلو ها قرار داده شده اند و 
  :باشدمي ريشامل موارد ز يبزرگراه يسامانه اطالع رسان كيدهنده  لياجزاء تشك نيباشد. بنابرا

  6كيكنترل تراف مركز
  7اطالعات يجمع آور سامانه

  با استفاده از تابلوهاي پيام متغير اطالعات به رانندگان شينما
  8كيتراف ويراد

شود و است كه به رانندگان داده مي يمطرح است صحت اطالعات يسامانه اطالع رسان كيكه در  آنچه
دارد. در صورت  يعامل بستگ نيبه ا ايسامانه نيچن يداريبه آنان است. پا ديروشن و مف يامياعالم پ
اعتبار تابلوهاي پيام متغير را  ب،نامناس اميو به دنبال آن اعالم پمسير از  حياطالعات صح افتيعدم در

 .باشدبه صورت زير مي يبزرگراه اي يجاده ا يسامانه اطالع رسان كارتباط ساده ي نحوهد. برمي نياز ب
 يكنترل بزرگراه يسامانه ها در توانند جاي گيرند.تابلوهاي پيام متغير در هر سامانه اطالع رساني مي

 ينقش باز يكنترل و اطالع رسان گريد يتابلوهاي پيام متغير در كنار روش ها ،يو اطالع رسان
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  موقعيت تابلو پيام متغير در يك بسته اطالع رساني ساده در جاده يا بزرگراه: 1شكل 
 

                                                 
5 Traffic Operation Center (TOC) 
6 Traffic Management Center (TMC) 
7 Data Acquisition System (DAS) 
8 Highway Advisory Radio (HAR) 
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  استفاده از تابلوهاي پيام متغير  خچهيتارتعريف مسئله و  -2

در اين فصل تاريخچه استفاده از تابلوهاي پيام متغير در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ايران بيان 
 .]1[شود مي

  
  يشمال يكاياستفاده از تابلوهاي پيام متغير در آمر خچهيتار -1- 2

شوند. متحده استفاده مي االتيا يسال است كه در بزرگراه ها 40از  شتريب  تابلوهاي پيام متغير
شده. بعدها تابلوهاي مي يدر آن جاساز ييبه شكل كشو امهايخام بوده و پ اريتابلوها بس نينوع ا نياول

 يد و مهندسيگرد ديتول  11يو تابلوهاي طومار 10(استوانه گردان) ي منشوري(تاشو)، تابلوها 9بازشو
تعداد كم  شينما تيتابلو ها قابل نينمود. ا ياري) يبهنگام (آن ياطالع رسان تيحمل و نقل را با قابل

 يخود را برا يازهايدر آن زمان شد تا مهندسان حمل و نقل ن يموجب بدعت گذار يرا داشت ول اميپ
تحول بوجود آمدند مانند:  ريدر س زين يگري. تابلوهاي پيام متغير دابنديدر عتريوس يكاربردها
را دارا  اميپ ياديتعداد ز شينما تيكه قابل 14سكيد سيو ماتر ي، المپ13ي، ضربه ا12يپره ا يتابلوها

  .باشند شيگرفت تا قابل نمااز قبل در تابلو ها قرار مي ستيبامي امهايپ نيا يبودند. ول
نيز رو به  يوتريكامپ زاتيتجهي كه علم مخابرات و الكترونيك در حال پيشرفت بوده بهاي مدت در

 يدر طرحها ،يتكنولوژ نياز ا ،يسيماتر ريمتغ يكنندگان تابلوها ديولاز ت يو تعداد نزول پيدا كرده
  .نديافزايتابلو ها ب يها تينامحدود را به قابل يامهايپتعداد خود استفاده كردند و قادر شدند 

و  يكنترل ،ينظارت بزرگراه يهاتابلو ها بود و در اكثر سامانه نيا نياز پر طرفدارتر يالمپ تابلوهاي
  .شدينوع تابلوها استفاده م نياز ا هينقل ليوسا ياطالع رسان يهاسامانه

  
  يغرب ياستفاده از تابلوهاي پيام متغير در اروپا خچهيتار - 2- 2

به  ستيبامتحده مي االتيو ا يغرب يدر اروپا افتهيتوسعه  يفن آور انيفهم تفاوت م يبرا
 يابتدا در بزرگراهها يغرب يتابلو ها توجه نمود. تابلوهاي پيام متغير در اروپا نينصب ا تيموضوع

   :يبرا يداخل شهر

                                                 
9 Fold-out Sign 
10 Rotating Drum Sign 
11 Rotating Tape (or Scroll) Sign 
12 Vane Sign 
13 Flap Sign 
14 Disk Matrix 



  جاديكه صف ا ياز تصادفات در زمان زي(پره يمنيو ا )پيشنهاد سرعت بهينهكنترل سرعت (يا 
   شود)مي
 يخطوط حركت بستن  

شدند. در ينصب م يهر خط حركت يكاربرد تابلوهاي پيام متغير عموما رو نيا يبرا بوده و
 يگرفتند. برايمتر قرار م 1000تا  500تابلو ها در فواصل  نيا هينقل ليوسا يبا حجم باال يبزرگراهها

 ياشد. بركشورها استفاده مي ياستاندارد عالئم به علت تعدد زبانها يها از سمبل ها اميپ شينما
از كشورها از تابلوهاي  يشده و حاال تعداداستفاده مي اميپ يمتفاوت از تعداد محدود طياعالم شرا

 انيكاهش سرعت و بسته شدن باندها را ب ليكنند كه دالكننده استفاده مي ليپيام متغير تكم
هر باند  يبرا ودتابلوهاي نصب شده موج انيعالئم و م ييخرپا يها هيپا يتابلوها بررو نيكنند. امي

شده  رفتهيپذ يالملل نيكنند. و مجددا از عالئم بآنها را مستقر مي در كنار راه ايشوند و نصب مي
  .شوداستفاده مي

و   ريانحراف مس يبرا يدرون شهر ياز كشورها در بزرگراهها يدر بعض تابلوهاي پيام متغير
داده شده در  شيمقصد نما رييحالت با تغ نيشود. ااستفاده مي گريد نيگزيجا يها رياستفاده از مس

   .كنندمي ييبه مقصد راهنما دنيرس يرانندگان را برا ،خروج) اي ميدو حركت (مستق شيتابلو و نما
در بزرگراه درون  تابلو است كه نياستفاده از تابلوهاي پيام متغير در غرب اروپا در ا تيموضوع

تابلو استفاده از اين ها باشد  امياز پ يبه تعداد ثابت ازيكه ن يموارد در شود واستفاده مي يشهر
  .)اميپ 16 بايشود (تقرمي

 ،يدر مارس 1970سال  انهيدر م ديمجهز گرد تيريكه به سامانه مد يمهم بزرگراه ريمس نياول
كنترل سرعت (يا  ياز تابلوهاي پيام متغير برا ي. در آن بطور گسترده اديانجام گرد ونيل ل،يل س،يپار

  .اده شده بوداستف )پيشنهاد سرعت بهينه
با  ي، به سمت تابلوهاينمودنداطالع رساني مي "نوشتاري متن"با نمايشكه تنها  يها تابلوهاي بعد

روش در فرانسه  نيروش متداول تر نيد. و حاال ادنكر دايپ ليتما  ١٥ريتصونوشتاري به همراه  متن
 هيكوچك ته يصفحه اضاف كيدر چپ، كه با  ريتصو كيمتن، و  يحرف 15خط  3رود (بشمار مي
استفاده  هينقل ليپارك وسا يها برا ابانياز تابلوهاي پيام متغير در داخل خ نيبر ا عالوه .)شده است

  .شد
از  يتر عيو نسبت به گذشته در سطح وس افتي تيعموم اريها بس امياستفاده از متن در پ بعدها

  .ديگردها در بزرگراهها منتشر مي امينوع پ نيا
  

                                                 
15 Pictogram 



  ايراناستفاده از تابلوهاي پيام متغير در  -3- 2

در بزرگراه همت بعد از بزرگراه چمران نصب و  1374اولين تابلو پيام متغير در شهر تهران در سال 
  راه اندازي گرديد. اين تابلو از نوع تابلوهاي ديسك گردان و بصورت دروازه اي نصب گرديد. 

  
  تشريح مسئله -3

قابليت رانندگان در  .گردندميمتغير در باال دست نقطه انحراف مسير  نصب  پيام تابلوهايعموما 
خواندن و فهميدن پيام نمايش داده شده برروي تابلو بستگي به آن دارد كه تابلو چه مقدار جلوتر در 
نقطه انحراف مسير قرار داشته باشد. محل نصب تابلو متغير بستگي به فاصله ديد و فاصله خواندن 

لو دارد. همچنين محل اين تابلوها بايد با هماهنگي نسبت به محل تابلوهاي بزرگراهي باشد و متن تاب
زياد و نزديك به يكديگر پرهيز نمود تا بوسيله آن رانندگان بتوانند با داشتن فاصله  از نمايش تابلوهايِ

  سير پيدا كنند.كافي در نقطه باالدست، تغيير باند داده و آمادگي براي خروج از نقطه انحراف م
  ].3[شود به مكانيابي محل نصب پرداخته مي و عوامل مربوطمسائل به تفكيك به بررسي در ذيل 

  
   16ارزيابي هدف -1- 3

شود. تابلو از اين فاصله اي از تابلو دارد كه راننده متوجه وجود تابلو ميارزيابي هدف اشاره به فاصله
فاصله بايد متوجه شود كه يك تابلو متغير وجود دارد و خود را قرار نيست كه خوانده شود. اما در اين 

بايد براي خواندن پيام آن آماده كند. ارزيابي هدف بايد قبل از آنكه پيام قابل خواندن شود، زماني را 
در اختيار راننده قرار دهد و راننده را آگاه سازد تا براي خواندن پيام تابلو آماده باشد. استانداردي براي 

ثانيه قبل  4ارزيابي هدف در تابلوهاي متغير وجود ندارد. در تحقيقات گذشته فرض گرديده كه مدت 
مايل برساعت اين  60از آنكه تابلو قابليت خواندن را پيدا كند بايد تابلو را ديده باشند. در سرعت غالب 

متر بعالوه 107يد باشد. بنابراين حداقل ارزيابي هدف بافوت) مي 350متر (107فاصله افزوده، 
 PAC آوريها مختلف نشان داده شده درتواند خوانده شود باشد. برپايه مقايسه فناي كه تابلو ميفاصله

, Phase 2 Interim Report،  تابلوهاي فيبرنوري و ديود نوري مورد مطالعه قرار گرفته و براي
فوت)  1000متر ( 305فوت) تا  1350متر ( 412فيبرنوري و ديود نوري بترتيب حداقل ارزيابي هدف 

  در نظر گرفته شده است.

                                                 
16 Target Value 



اي كمتراز فاصله به همين منظور نبايد تابلو متغير در محلي نصب شود كه ديد رانندگان در فاصله
هاي حداقل ارزيابي هدف با موانعي كاهش يابد. در هنگام انتخاب محل تابلو بايد مطمئن شد تا سازه

  شوند.ي مانع رؤيت تابلو از باندهاي حركتي نميابزرگراهي و تجهيزات جاده
ها نصب شود تا نور در در مقاطعي از بزرگراه كه داراي روشنايي است تابلو بايد در ميان روشنايي

پشت تابلو افتاده و در جلوي آن نيز نوري باعث درخشندگي تابلو نشود. در اين موقعيت تابلو به صورت 
  شود. نجر به باالبردن ارزيابي هدف و خوانايي آن ميتضاد منفي ظاهر خواهد شد كه م

  
  خوانايي -2- 3

تواند پيام روي تابلو را بخواند. به اين فاصله خوانايي گفته اي است كه در آن راننده ميفاصله
شود و همچنين بخواند از روي فاصله خوانايي تعيين مي شود. مقدار زماني كه راننده بايد پيام رامي

  سرعتي كه در آن راننده در سفر است نيز مؤثراست كه در زير به آن پرداخته شده است :
                   )1(                                                                          

 
ART 

   
  (ثانيه)زمان خواندن موجود   =

1d =  (فوت) فاصله خوانايي  
v =   سرعت غالب ترافيك (مايل بر

  ساعت)
ضريب ثابت تبديلِ مايل بر   =  1,47

  ساعت به فوت بر ثانيه
  

محل نصب تابلو نيز در ميزان فاصله خوانايي مؤثر باشد. تأثير محل نصب عمودي و جانبي تابلو نيز 
  شود.آن اشاره ميبر فاصله خوانايي اثر دارد كه در زير به 

  
  فاصله عمودي -3- 3

شود. همچنان كه ديد رانندگان در مورد تابلوهاي باالسري بوسيله سقف وسيله نقليه محدود مي
شود تا زماني كه در پشت سقف شود، قابليت ديد تابلو كم ميوسيله نقليه به تابلو باالسري نزديك مي

ن تابلو به ارتفاع تابلو، به ارتفاع چشم راننده، و به زاويه شود. فاصله ناپديد شدوسيله نقليه ناپديد مي

v

d
ART
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قطع شده بين چشم راننده و باالي شيشه جلو بستگي دارد. فاصله از تابلواي كه در خط ديد راننده 
  شود عبارت است از :قرار دارد و بوسيله سقف مانع ديد آن مي

                                                                   
)2(  
  
d =   فاصله اي كه (تنها فاصله ديد) ديد تابلو از بين

  رود (فوت)مي
mh  =  (فوت) ارتفاع مركز تابلو از سطح راه  
ih =  (فوت) ارتفاع چشم راننده از سطح راه  

  =   زاويه قطع بين چشم راننده و باالي شيشه
  (درجه)

 
 

  نماي  تابلو باالسري با مانع شدن ديد توسط سقف وسيله نقليه: 2شكل 
  

متر) است،  5,4فوت ( 5/17استاندارد الزم براي فاصله آزاد تابلو از سطح راه در بزرگراههاي ايالتي 
متر)  7فوت ( 23اينچي از حروف كه  18يك تابلو متغير با سه رديف نوشته  كه اين نقطه در مركز

درجه براي  5/7باالتر از سطح راه قرار دارد. تحقيقات گذشته نشان داده كه زاويه قطع عمودي 
فوت  5/3مشخص كرده كه ارتفاع چشم راننده  اشتو هاي طراحيشود. سياستها استفاده ميطراحي
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نسبت به محل  فاصله از دست داده شده خواناييال اده از اين مقادير در معادله بامتر) است. استف 1(
متر) است. بنابراين براي به حداقل رساندن اين نقصان در فاصله خوانايي،  46فوت ( 150نصب تابلو 

همان (تابلو متغير بايد در حالتي نصب شود كه حداقل ارتفاع آزاد از روي راه را براي تابلو ايجاد كند. 
  فوت) 5/17
  
  فاصله جانبي  - 4- 3

  قسمت مماس جاده  -1- 4- 3
شود. پيامي كه خارج از اين مخروط قرارگيري جانبي تابلو متغير با مخروط خوانايي كنترل مي

خوانايي باشد قابل خواندن برروي تابلو متغير نخواهد بود. بنابراين بهترين محل جانبي براي تابلو 
ركز باند حركتي قرار داده شود. قرار دادن در بيرون راه در كنار مسير باعث متغير آن است كه در م

  شود. كاهش فاصله خوانايي براي تابلو مي
 : فاصله جانبي تابلو در ارتباط با فاصله از دست دادن ديد تابلو3شكل 

  
  

توانند شروع به خواندن پيام تابلو محلي است كه رانندگان از آن نقطه مي 3در شكل  A نقطه
حداكثر زاويه ديدي است كه تابلو هنوز خوانا است و آن برابر با نصف مخروط ديد  كنند. زاويه 

توانند پيام را بخوانند. بنابراين فاصله كند، آنها ديگر نميعبور مي Bتابلواست. زماني كه راننده از نقطه 



BC  انتهاي فاصله خوانايي است كه بواسطه قرار گرفتن تابلو در خارج مسير بوجود آمده است. ارتباط
  ميان انتهاي فاصله خوانايي و فاصله جانبي تابلو:

                                                        
)3(  
 

BC  =  (فوت) انتهاي فاصله خوانايي  
N =  تعداد باندها  
L =  (فوت) عرض باند  
x =   فاصله جانبي از لبه مسير حركت راه تا مركز

  تابلو (فوت)
 =  (درجه) زاويه حداكثر ديد  
  

باشد. درجه مي 20درجه و  30تابلوهاي فيبرنوري و ديود نوري به ترتيب  مخروط خوانايي (ديد)
نشان داده شده است.  )1(تأثير مخروط خوانايي و عرض مسير بر روي انتهاي فاصله ديد در جدول 

  ) محاسبه شده است، با اين فرض كه :3اين مقادير از رابطه (
1-  راست شانه راه است و لبه داخلي باالتر از لبه خارجي مسير حركتي است تابلو در باالي سمت

  (شيب عرضي به سمت خارج است).
 متر) است.  3,66فوت ( 12عرض باند  -2

فوت در نظر گرفته شده، مقادير  15در معادله  xفوت است، و مقدار  30فرض شده كه عرض تابلو 
زماني كه تابلو در كنار مسير قرار گيرد از  دهند كه ميزان قابل توجهي از فاصله خوانايي،نشان مي
رود، خصوصاً در مسيري كه بيش از دو باند حركتي دارد. همچنين انتهاي فاصله ديد براي دست مي

تابلوهاي ديود نوري بخاطر اينكه مخروط خوانايي باريكتري نسبت به تابلوهاي فيبرنوري دارند بسيار 
لوهاي فيبرنوري در راههاي دو بانده، انتهاي فاصله خوانايي بيشتر بيشتر خواهد بود. به غير از مورد تاب

فوتي است كه براي تابلوهاي باالسري به خاطر زاويه قطع بوسيله سقف وسيله نقليه حاصل  150از 
  شود است. مي
 

  انتهاي فاصله خوانايي در مقطع كناري راه :1جدول
 انتهاي فاصله خوانايي (متر)

  تعداد باند فيبرنوري  ديود نوري
60  40  2  
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81  53  3  
102  31  4  
123  37  5  

  
توان با چرخاندن تابلو در جهت راه كاهش داد. براي نگهداشتن انتهاي انتهاي فاصله خوانايي را مي

فاصله خوانايي در حد مناسب، با چرخاندن تابلو متغير اين فاصله را مطابق سطح قبل به حد فاصله 
BC رسانيم كه معادل زاويه قطع ديد بوسيله سقف وسيله نقليه براي تابلوهاي باالسري است كه مي

فوت در نظر گرفته شده بود. زاويه گردش الزم، براي نگهداشتن انتهاي فاصله خوانايي  150ميزان آن 
مقدار زاويه فوت قرار دهيم و از حل آن  150فوت، بايد كه معادله قبلي را برابر با  150در فاصله 

  بدست خواهد آمد.  حداكثر 
شود زاويه الزم چرخش براي ديود نوري بيشتر است از نيز ديده مي )2(همانطور كه در جدول 

تر از سه باند است. بنابراين تابلوهاي ديود نوري حداكثر زاويه گردش در مقطع كناري راهي كه عريض
  ر گيرند كه چهار باند يا بيشتر دارد.نبايد در كنار راهي قرا

  
  زاويه چرخش تابلوهاي كنار مقطع راه: 2 جدول

  زاويه ديد* زاويه چرخش (درجه)
  تعداد باند  (درجه) فيبرنوري**  ديود نوري***

3  0  13  2  
7  2  17  3  

11#  6  21  4  
15#  10  25  5  

  فوت 150* زاويه ديد براي انتهاي فاصله خوانايي 
  درجه است 15زاويه چرخش مجاز براي فيبرنوري ** حداكثر 

  درجه است 10*** حداكثر زاويه چرخش مجاز براي ديود نوري 
  زاويه چرخش بيشتر از حداكثر مجاز زاويه چرخش تابلو #
  
  هاي افقيقوس  - 2- 4- 3

انتهاي فاصله خوانايي در بعضي مواقع براي تابلوهايي كه در كنار مسير در يك قوس افقي قرار 
هاي شود. همچنين زياد شدن انتهاي فاصله خوانايي براي تابلوهايي كه در قوسگيرند بيشتر مييم



افقي قرار دارند بستگي به جهت قوس آن دارد. اين فاصله در قوس به سمت چپ كمتر از قوس به 
   )3(جدول سمت راست است. 
 شود:نشان دهنده انتهاي فاصله خوانايي است و به صورت زير محاسبه مي BCدر هر حالت، قوس 

 

)4       (                                                                                            100
D

BC


  
  

BC  =  (فوت) انتهاي فاصله خوانايي  
 =  (درجه) زاويه مركزي  
D =   (درجه) درجه انحنا يا قوس  

تواند با چرخش در شود انتها فاصله خوانايي ميدر مواردي كه تابلومتغير در كنار مسير نصب مي
جهت راه كاهش يابد. براي آنكه مخروط خوانايي در محدوده مورد نظر قرار گيرد، تابلو بايد چرخيده 

فوت بيشتر نشود. بنابراين زاويه دوران الزم براي محدود كردن  150د تا انتهاي فاصله خوانايي از شو
مقدار  4در معادله  BCفوت بايد اينگونه محاسبه  شود كه طول قوس  150انتهاي فاصله خوانايي به 

 كنيم. در نتيجه مقدار را محاسبه مي فوت قرار داده شود و از روي آن زاويه مركزي  150
هاي به محاسبه شده بايد در معادله حداكثر زاويه ديد كه در زير آمده است جايگزين شود. براي قوس

  سمت چپ، حداكثر زاويه ديد برابر است با:
  
)5(  
  
  هاي به سمت راست حداكثر زاويه ديد برابر است با :براي قوسو 
 
)6(  
  
 

 =  ( درجه) حداكثر زاويه ديد  
R =  ( فوت ) شعاع قوس  
 =  ( درجه) زاويه مركزي  
N =    باندهاتعداد  
L =  (فوت) عرض باند  
x =  (فوت) فاصله جانبي از لبه مسير يا مركز تابلو  
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هاي تابلوهاي متغير در كنار مقطع راه نيز نياز به دوران داشته و تابلوهاي ديود نوري براي حالت
كمتر، درجه يا  3بيشتر از سه باند حركتي بايد بيشتر از حداكثر مجاز زاويه دوران در قوس افقي از 

درجه در راههاي سه بانده مشابه حداكثر زاويه مجاز دوران  5تا  3هاي افقي بين دوران كند. در قوس
  براي تابلو ديود نوري بيشتر است. بنابراين تابلوهاي ديود نوري بنا به اين موقعيت بايد نصب شوند.

  
  عالئم موجود  -  5- 3

موجود ثابت بزرگراهي باشند تا از بارگذاري بيشتر از تابلوهاي متغير بايد تكميل كننده تابلوهاي 
اندازه به رانندگان پرهيز شده باشد. بارگذاري به معني آنكه فاصله تابلو چنان نزديك به هم نباشند تا 
بتوانند فاصله كافي براي تغيير باند و آماده شدن براي خروج از باال دست نقطه انحراف مسير داشته 

برپايه ايي براي قراردادن تابلوهاي متغير با در نظر گرفتن تابلوهاي موجود (باشد. در زير راهنم
  شود.ارائه ميتحقيقات) 

تابلوهاي پيام متغير بايد در باالدست عالمت يك رمپ خروجي نصب گردد كه نزديكترين رمپ  -1
  براي استفاده از انحراف مسير است. 

در  آگاهي دهندهي دهنده قرار گيرد كه تابلو پيشآگاهتابلو پيام متغير بايد ميان دو تابلو پيش -2
2نزديكي رمپ در حداقل فاصله 

1
مايل از رمپ قرار داشته باشد. در غير اينصورت تابلو متغير بايد در   

 آكاهي دهنده باشد.باالدست دو تابلو پيش

آگاهي دهنده بايد قبل از دو تابلو پيشرود، تابلو متغير كه صف در باالدست رمپ انتظار ميزماني -3
 قرار گيرد.

شود، تابلو پيام متغير بايد در باالدست حداقل دوتابلو استفاده مي 17زماني كه از تابلو متوالي -4
 آگاهي دهنده متوالي مربوط به رمپ قرار گيرد. پيش

 باشد.فوت مي 1000آگاهي دهنده در پايين دست حداقل فاصله بين تابلو متغير و تابلو پيش -5

فوت بعالوه  350آگاهي دهنده در باالدست با حداقل فاصله بين تابلو پيام متغير و تابلو پيش -6
 باشد.حداقل فاصله خوانايي الزم براي تابلو متغير مي

 
 
 
 
  

                                                 
17 Interchange 



  هاي افقيمتغير در قوس پيامزاويه چرخش تابلو : 3 جدول
 زاويه دوران (درجه )

 قوس به چپ به راستقوس   درجه انحناء  تعداد باند
  ديودنوري**

فيبر*
  نوري

  ديودنوري**
فيبر *

  نوري
3,9  0  3,8  0  2  1  

8,2  3,2  8,1  3,1  3    

12,3  7,3  #12,1  7,1  4    

16,2  11,2  #15,9  10,9  5    

4,7  0  4,6  0  2  2  

9,0  4,0  8,8  3,8  3    

13,2  8,2  #12,8  7,8  4    

17,1  12,1  #16,6  11,6  5    

5,5  0,5  5,3  .3  2  3  

9,8  4,8  9,4  4,4  3    

14,0  9,0  #13,4  8,4  4    

18,0  13,0  #17,1  12,1  5    

6,3  1,3  6,0  1,0  2  4  

10,7  5,7  #10,1  5,1  3    

14,9  9,9  #14,1  9,1  4    

18,9  13,9  #17,8  12,8  5    

7,1  2,1  6,7  1,7  2  5  

11,5  6,5  #10,8  5,8  3    

15,7  10,7  #14,7  9,7  4    

19,8  14,8  #18,4  13,4  5    
  درجه براي تابلوهاي فيبرنوري  15حداكثر زاويه دوران مجاز  *

  درجه براي تابلو ديود نوري است 10حداكثر زاويه مجاز  **
  زاويه دوراني كه دوران متجاوز از زاويه دوران حداكثر تابلو است  #



  توجهات محلي در تابلوهاي متغير - 6- 3

-با-ها و تقاطعهاي بزرگراهگيري انتخاب شود. (براي مثال: رمپمحلي در باال دست نقطه تصميم
كيلومتر  4,8تا  2,4تا راننده امكان انتخاب مسير داشته باشد. بطور معمول تابلو درفاصله بزرگراه) 

خاطر كم بودن  هاي شهري اين فاصله بهشود و در محيطبزرگراه نصب مي-با-جلوتر از تقاطع بزرگراه
. رانندگان بايد زمان كافي براي خواندن پيام، و فهميدن آن، و اتخاذ ]2[شود فاصله تقاطعها كمتر مي

گيري داشته عكس العملي در صورت لزوم در شرايط ايمن  و مطلوب قبل از رسيدن به نقطه تصميم
  باشند. 
 اي باال، و يا در مكانهايي كه وقايع ويژههاي با تصادف تابلوهاي متغير را در باال دست گره، محيط

  نمايند.نصب ميمانند استاديوم، مراكز اجتماع) شود (تدارك ديده مي
 ها بايد در محلي نصب نمود كه حداقل فاصله رويت كه در باال تابلوهاي متغير را در محدوده پيچ

 ذكر شده است فراهم گردد.

  جلوتر از تابلوهاي راهنماي مسير نصب نمود. اگر تعداد متر  305تابلو هاي متغير را بايد حداقل
  عدد باشد اين فاصله بايد بزرگتر شود.  2باندهاي مسيرهاي سفر بيشتر از 

  از ناهنجاري ديداري زمان نصب تابلوهاي متغير بايد پرهيز كرد. در صورت لزوم محل تابلو تغيير
  يابد. 
 و نگهداري را داشته باشد. يك محوطه پارك و  محوطه بايد قابليت دسترسي وسيله نقليه تعمير

  توقف نيز بايد فراهم شود.  
 .اگر تابلو در محوطه بازي قرار دارد بايد بوسيله گاردريل يا مانع حمايت شود  
 ) باشد.نصب مية و ارتباطات از عوامل محدود كنندبرق) فاصله تابلو تا منبع انرژي  
  
  نتيجه گيري -4

كه عمدتا در مديريت را يجاده ا يسامانه اطالع رسان كي يشيبخش نما تابلوهاي پيام متغير
 تياست كه حاصل تمام فعال يمجموعه ا كياز  يبر عهده دارند و عنصر سفرها وسايل نقش مهمي را

محل نصب تابلوهاي متغير كه در قسمت پيشين ارائه گرديد بايد به عواملي  گذارد.مي شيها را به نما
دف، خوانايي و هماهنگي با تابلوهاي موجود ثابت توجه نمود. نصب تابلوهاي متغير مانند ارزيابي ه

فوت بعالوه حداقل فاصله  350زماني كه موانعي باعث محدوديت در ديد و ارزيابي هدف كمتراز 
شود بايد پرهيز نمود. عالوه برآن، در مقطعي از بزرگراه كه داراي روشنايي است خوانايي الزم آن مي

د در مكاني نصب شوند كه در تضاد رنگ منفي ظاهر شوند تا باعث باال رفتن خوانايي و ارزيابي باي
  هدف در زمان شب شود. 



تأثير محل نصب تابلو متغير براي قابليت خوانايي آن بايد مورد توجه قرار گيرد. محل قرارگيري تابلو 
فوت  150به انتهاي فاصله خوانايي  متغير باالسري در حداقل ارتفاع آزاد (از سطح روسازي) منجر

شود. كه بوسيله قطع شدن ديد راننده بوسيله سقف وسيله نقليه زماني كه وسيله نقليه در داخل مي
شود. ارتفاع نصب بيشتر باعث افزايش انتهاي فاصله خوانايي گيرد ميفوتي قرار مي 150فاصله 

دن بر ارتفاع سطح روسازي در آينده را نيز منظور شود. در تعيين حداقل ارتفاع آزاد بايد افزوده شمي
نمود. بهترين فاصله جانبي نصب براي تابلو متغير از روي خط مركزي جريان حركت در حقيقت براي 

گيرد. يكي از مضرات حداقل نمودن بخشي از راه است كه خارج از مخروط خوانايي قرار مي
ط با مخروط خوانايي باريك آن است. تابلوهاي در ارتبا PACهاي انتخاب شده بوسيله تكنولوژي

درجه دارند، در صورتي كه تابلوهاي متغير ديود نوري مخروط خوانايي  30فيبرنوري مخروط خوانايي 
شود بايد در جهت راه، درجه دارند. زماني كه اين نوع از تابلوهاي متغير در كنار مسير نصب مي 20

فوت نگهدارند به خاطر انتهاي فاصله  150ي فاصله خوانايي را در حد دوران داده شوند. تا بتوانند انتها
شود. زاويه دوران براي راه خوانايي كه از قطع ديد عمودي بوسيله سقف وسيله نقليه حاصل مي

شود كه بتوان تر بايد بيشتر در نظر گرفت شود. تابلو متغير فيبرنوري در جهتي از راه نصب ميعريض
فوت محدود نمود.  150يه آن را تغيير داد كه در اصل بتوان انتهاي فاصله خوانايي را تا تا هر اندازه زاو

كه درجه و كمتر در قوس افقي است. تابلوهاي ديود نوري  5اين زاويه نسبت به لبه مسير و به اندازه 
آن از حداكثر توانند به اندازه كافي دوران داده شوند بدون اينكه زاويه شوند ميدر كنار راه نصب مي

درجه تجاوز كند. اين ميزان براي كناره مقطعي از راه است سه باند بيشتر نداشته و قوس  10مجاز 
 چهاردرجه و كمتر است. بنابراين تابلوهاي ديود نوري نبايد در كنار مسير قرار گيرد كه  3افقي آن از 

ابلوهاي موجود ثابت در بزرگراه باشد تا از باند يا بيشتر دارد. در نهايت تابلو متغير بايد تكميل كننده ت
تأثير آن اطمينان حاصل شود. بعالوه نصب تابلو بر روي پل در بزرگراه براي كاهش تعداد موانع جانبي 

  در جاده الزم است.
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Abstract 

Variable Message Signs(VMS) are a part of driver information system that has a 
major role in vehicle traffic management. Correct placement of these signs effect in 
driver guidance, whereas incorrect positioning of them results in reduction of vehicle 
safety and control or even has any role in guidance and only make energy loss. 
The purpose of this guidelines is to provide guidance and specific criteria like foal 
evaluation, message display, lateral placement, vertical alignment and spacing 
between other informational signs to find the best placement of VMS signs in cities. 

 


