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»بسمه تعالی« 

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 قانون اصالح قـوانین و مقـررات موسـسه اسـتاندارد             3موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده            

ر  تنهـا مرجـع رسـمی کـشور اسـت کـه وظیفـه تعیـین، تـدوین و نـش          1371تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن مـاه        
  .ایران را به عهده دارد) رسمی(استانداردهای ملی 

، صاحب نظران مراکز و موسـسات  *تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون فنی مرکب از کارشناسان موسسه  
شود و کوششی همگام با مصالح ملـی و بـا توجـه بـه شـرایط                 علمی، پژوهشی تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می         

دی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حـق و نفـع، شـامل تولیـد کننـدگان، مـصرف                  تولی
-های دولتی و غیردولتی حاصـل مـی       -کنندگان، صادر کنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان          

های فنی مربوط ارسـال      ذی نفع و اعضای کمیسیون     پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع        . شود
شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مـرتبط بـا آن رشـته طـرح و در صـورت تـصویب بـه عنـوان          می

  .شودایران چاپ و منتشر می) رسمی(استاندارد ملی 
کنند نیر با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میصالح مند و ذیهای عالقهنویس استانداردهایی که موسسات و سازمان   پیش

بـدین ترتیـب،    . شـود در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر مـی                   
 تدوین و در کمیتـه ملـی   5شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره     استانداردهایی ملی تلقی می   

  .دهد به تصویب رسیده باشداندارد مربوط که موسسه استاندارد تشکیل میاست
المللـی  ، کمیـسیون بـین    1(ISO)المللی اسـتانداد    موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          

  کمیـسیون کـدکس      4 رابط  است و به عنوان تنها     3(OIML)المللی اندازه شناسی قانونی      و سازمان بین   2(IEC)الکترونیک  
در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شـرایط کلـی و نیازمنـدیهای    . کند در کشور فعالیت می    5(CAC)غذایی  

  .شودگیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینخاص کشور، از آخرین پیشرفت

بینی شده در قـانون، بـرای حمایـت از مـصرف            تواند با رعایت موازین پیش    ران می موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای     
کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محـصوالت و مالحظـات زیـست محیطـی و                      

 وارداتی، با تـصویب     یا اقالم / اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و               
المللی برای محصوالت کشور، اجـرای      تواند به منظور حفظ بازارهای بین     موسسه می . شورای عالی استاندارد، اجباری نماید    
همچنین برای اطمینان بخشیدن بـه اسـتفاده کننـدگان از           . بندی آن را اجباری نماید    استاندارد کاالهای صادراتی و درجه    

هـای مـدیریت    سات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صـدور گـواهی سیـستم              ها و موس  خدمات سازمان 
وسایل سنجش، موسـسه اسـتاندارد ایـن        ) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون     کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه     

د و در صورت احراز شـرایط الزم،       کنها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صالحیت ایران ارزیابی می            -گونه سازمان 
المللـی یکاهـا، کالیبراسـیون      ترویج دسـتگاه بـین    . کندگواهینامه تایید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می           

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقـای سـطح اسـتانداردهای ملـی                   ) واسنجی(
  . وظایف این موسسه استایران از دیگر

                                                 
   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران*

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 
4 - Contact Point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
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  پیش گفتار

  
توصیف کلی، الزامات :  قسمت اول- الزامات ارگونومیکی فضای کاری رانندگان در اتوبوس های درون شهری- خودرو "استاندارد 

های مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در  که پیش نویس آن در کمیسیون"پایه 
   مورد تصویب قرار گرفته است ، 30/10/86جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه مورخ د و ششمین دویست و هفتا

 1371 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 3اینک به استناد بند یک مادۀ 
 .شود بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می

ای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران بر
در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر 

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین .  توجه قرار خواهد گرفتدر کمیسیون فنی مربوط مورد
  .تجدیدنظر آنها استفاده کرد

در تهیه این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود ونیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و 
  .رفته هماهنگی ایجاد شوداستاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیش

  :منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است 
  

ISO 16121-1 : 2005 , Road Vehicles – Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-
service buses – Part 1: General description, basic requirements 
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 -درون شهری اتوبوس های  در فضای کاری رانندگان الزامات ارگونومیکی- روخود
  توصیف کلی، الزامات پایه: قسمت اول

 

  هدف و دامنه کاربرد      1
  

اتوبوس های درون شهری کف پایین   درهای فضای کاری رانندگان تعیین ویژگی ، هدف از تدوین این استاندارد
 8جابجایی مسافران طراحی و ساخته شده و عالوه بر صندلی راننده ، دست کم دارای می باشد که به منظور 

 متر بیشتر 30/2 از  خودرو داشته و پهنای کلی) تن5بیش از  ( تن5صندلی دیگر بوده و حداکثر جرمی بالغ بر 
  .باشد

 به منظور حفظ سالمتی  که، یک وضعیت استقرار راحت و ارگونومیکحصول  برایاین استاندارد ، الزامات پایه
باید با چنان نصب صندلی راننده ، پدال ها و فرمان حالت های ابعاد و . رانندگان ضروری است را ارائه می دهد

نشسته ارگونومیک قرار گیرند؛ بدین معنی که راننده در دقتی انتخاب شوند که رانندگان بتوانند در یک وضعیت 
 قدری تغییر در  ایجادد، نشسته و در آن وضعیت اجازهن راحتی قرار دارزوایایی که در محدوده های تعریف شده

   . را داشته باشدآن زوایا
  

     مراجع الزامی   2
  

بدین .مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است
  .یران محسوب می شودترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ا

 بعدی آن مورد در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه ها و تجدیدنظر های
داده شده است، در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع . نظر این استاندارد ملی ایران نیست

  .ای بعدی آن ها مورد نظر استهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه ه
  :استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است

  
2-1 ISO 2575, Road vehicles – Symbols for controls, indicators and tell-tales  
2-2 ISO 6549, Road vehicles – Procedure for H- and R-point determination 
2-3 ISO 10326-1, Mechanical vibration – Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration – Part 

1:Basic requirements 

   اصطالحات و تعاریف     3
  :کار می روده در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر ب
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  1خودروی با کف پایین      3-1

 ))آکاردئونی(سمت جلویی در خودروهای مفصل دارقیا ( درصد سطح موجود35در آن، حداقل  خودرویی است که
یک سطح واحد بدون پله را برای مسافران ایستاده تشکیل داده و دسترسی به آن با یک پله از زمین و دست کم 

  .از طریق یک درب اصلی امکان پذیر باشد
  
   مقادیر الزامی     3-2

بکار روند، حد قابل قبولی از  و هنگامی که بودهمقادیری هستند که بیانگر وضعیت کنونی یک قطعه صنعتی 
  .طراحی ارگونومیکی را به دست می دهند

  
    مقادیر توصیه شده    3-3

  .مقادیری هستند که بیانگر شرایط ارگونومیکی برتر بوده و برای توسعه آتی فضای کاری راننده مطلوبند
  
   صفر-X صفحه      3-4

 ، می گذرد و بر صفحه میانی طولی اتوبوس2) پاشنه کاربرنقطه (OHP عمودی است که از نقطهصفحه متقاطع 
  .عمود است

  
   صفر-Yصفحه       3-5

و با صفحه میانی ) در حالت رانندگی(صفحه ای است فرضی که بدن راننده را به دو بخش مساوی تقسیم کرده 
  .طولی اتوبوس موازی است

  
   صفر- Z صفحه      3-6

  . می گذردOHPصفحه ای افقی است که از 
  
  )OHP(نقطه پاشنه کاربر      3-7

  . نگهدارنده پاشنه می باشد پوشش هاینقطه حاصل از تقاطع پاشنه پای راست راننده با پوشش کف پایی یا دیگر

                                                 
1- low-floor 
2- Operator Heel Point 
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  HPL(1( خط مسیر پاشنه      3-8
  . صفر می باشد- Z صفر با صفحه -Xخط حاصل از تقاطع صفحه 

  

   الزامات پایه     4
  عاد اب     4-1
   سیستم مختصات مرجع     4-1-1

سیستم مختصاتی است مبتنی بر راننده که تمامی ابعاد و اندازه ها در فضای کاری راننده به آن ارجاع داده می 
  ). را مالحظه نمایید1شکل (شود 

  . که دو به دو بر هم عمودند، تشکیل می گردد صفر-Z صفر و -Y، صفر -Xاز سه صفحه این سیستم ، 
  . صفر منطبق است-Y روی صفحه OHPسه صفحه فوق الذکر بر ) مبدا مختصات( تالقی نقطه

 در نظر گرفته می )ط مسیر پاشنهخ (HPL  در ادامه، همان صفر- Z صفر و -Xخط حاصل از تقاطع صفحات 
  .شود

وی   بگونه ای است که اگر ناظری رو به جلو براند؛ محدوده منفی مختصات در جلZ و X،Yجهت محورهای 
  . صفر واقع می شود- Z صفر و پایین  صفحه -Y صفر ، سمت چپ صفحه -Xصفحه 

  
  :راهنما

   صفر-Xصفحه  1
  صفر-Yصفحه  2
  صفر-Zصفحه  3
 OHPمسیر  4

   سیستم مختصات مبتنی بر راننده-1شکل 
                                                 
1- Heel Point Line 
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  1  رواداریها    4-1-2
ر دیگری تعیین شده  میلی متری ، به جز در مواردی که مقدا±10 رواداری در اندازه گیری های طولی، 
 10به عنوان مثال (باید توجه داشت هنگامی که ابعاد بصورت بازه ای از مقادیر .باشد، قابل قبول خواهد بود

x= 30 تا x=قابل استفاده نمی باشدرواداری مشخص شده اند، این )میلی متر.  
  

4-1-3      OHP 
  : زیر تعریف می گرددبرای سه طرح اصلی پدال گاز بصورت) OHP (نقطه پاشنه کاربر

پاشنه با پوشش های نگهدارنده   دیگر کف پایی یا پوشش نقطه تقاطعOHP، )پیانویی( در پدالهای رکابی ─
  ).الف را مالحظه نمایید-2شکل (امتداد خطی است که از سطح فوقانی پدال گاز آغاز می گردد

 میلی متر و به مرکز وسط صفحه 200ع  نقطه برخورد کمانی به شعاOHP، )پاندولی( در پدالهای آویزان ─
  ).ب را مالحظه کنید-2شکل (پدال گاز با پوشش کف پایی یا دیگر پوشش های نگهدارنده پاشنه است 

  
پ را -2شکل ( نقطه تقاطع گیره و سطح پدال گاز خواهد بودOHP گیره پاشنه،دارای در پدالهای رکابی ─

  ).مالحظه کنید
  

  .ر روی خط مرکزی عمودی پدال در نظر گرفته شود باید بOHPدر تمامی موارد، 
  

  
  پاشنهپدال نوع رکابی بدون گیره )   الف

 
 
  
  

                                                 
1- Tolerances 
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  پدال نوع پاندولی)   ب

  
 

  گیره دارپدال نوع رکابی )   پ

  
  
  
  

 OHP تعیین نقطه پاشنه کاربر،-2شکل 
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   فضای کاری راننده در حالت کلی     4-2
  .ت راننده تعبیه گردد پشحائلیتوصیه می شود که 

  
   اندازه فضای کاری راننده     4-2-1
   طول فضا     1- 4-2-1

 را مالحظه 1جدول (اید بقدری باشد که کل محدوده تنظیم، در دسترس راننده باشد ب)اندازه داخلی(طول فضا 
. بچرخد) یه شدهبه هر کجا که ساز و کاری تعب(در ضمن راننده بتواند بدون هیچ گونه محدودیتی ، )نمایید

 را 3شکل ( داشته باشد OHP میلی متردر جلوی 350طولی برابر باباید فضای جلوی پای راننده دست کم 
  ).مالحظه نمایید

  
 عرض فضا      2- 4-2-1

و پاهای راننده از  بوجود آید  اتاقک جداره داخلی انتخاب شود که فاصله مناسبی تاگونه ایعرض فضا باید به 
به منظور محافظت از .  و این شامل فضای الزم برای چرخش صندلی نیز می باشدرخوردار باشندآزادی کافی ب

خارجی ترین قسمت صندلی، به عنوان حاشیه امن در نظر گرفته  از  میلی متر25 فاصله ای به طول انگشتان ،
  .می شود

 نسبت به خط مسیر پاشنه، کوچکتر یا مساوی minz کهزمانی تا  در محدوده شانه ها)minz(حداقل فضای آزاد 
  . میلی متر باشد800 میلی متر است؛باید 900

  
  رسی به فضاتدس      4-2-2

توصیه می شود که ارتفاع سکوی . ، فضای کار راننده باید بر روی یک سکو قرار گیردکف پایینبوس های در اتو
در . ر باالتر از کف اتوبوس بوده و دسترسی به آن از طریق یک تک پله مقدور باشد  میلی مت200±50مورد نظر 

 و 250 با حداکثر و حداقل بلندی  هم اندازه پله هایی باید میلی متر باشد،250صورتی که ارتفاع سکو بیشتر از 
  .دن میلی متر در نظر گرفته شو125

 آن ورودیگاه در انجام گیرد و حداقل عرض یه محدودیت باید آزادانه و بدون هیچگون،دسترسی به فضای کاری
  . میلی متر باشد500باید 

خروج   لزوما در مورد درب های اضافیو در نظر گرفته شده اند  رانندهعادی برای ورود ، صرفااین الزامات
  .اضطراری بکار نمی روند
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  ١)راننده( لوازم شخصیفضای       4-2-3
که برای نمونه، این قسمت را می .  برای استقرار کیف راننده در نظر گرفته شودید بانیز در فضای کاری ، قسمتی

در  (170×330×480به ترتیب باید ) عرض×ارتفاع×طول (قسمت ابعاد این حداقل.توان در درب اتاقک تعبیه کرد
  .میلی متر باشد)   میلی متر ترجیح داده می شود240صورت امکان،مقدار

  
در مورد اشیای . در کیف خود را باز کند اتاقک، بتواند در  خارج کردن اشیا داخل کیفبه منظورراننده باید 

،باید یک فضای اضافی، در دسترس و مقاوم در برابر سر )مانند عینک آفتابی( در حین رانندگی مورد نیازشخصی 
  .خوردن در نظر گرفته شود

 آویزان کردن کت بر روی قالب ذکر شده، نباید با .راننده، یک قالب رخت آویز باید تعبیه شوداتاقک در داخل 
می توان به اختیار راننده، یک جا رختی را تعبیه . عملکرد کنترل ها تداخل داشته و دید راننده را مسدود نماید

  .کرد
  .کرد استفاده صندوقچه قفل دار باید از یک برای نگهداری اجناس با ارزش نیز

  
  

  :راهنما
  1،آیتم 1جدول  1
  10،آیتم 1جدول  2
  حایلمحفظه 3
4 OHP  

   نمای جانبی کابین راننده-3شکل 

                                                 
1- Stowage space 
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   صندلی راننده     4-3
   تنظیمهحدودم استقرار،ابعاد صندلی و      4-3-1

 میلی متر نیز 25 تا یگرچه، انحراف. راننده باشد فرضی ک فرمان باید همراستا با خط مرکزیخط مرکزی غربیل
  .مجاز می باشد

و در ستون  1 در جدول که تنظیمات آن هحدودم، ابعاد و  برای راننده صندلیبی ضرر و  استقرار راحتبه منظور
 ISO با استناد به استاندارد H-نقطه).  را هم مالحظه نمایید4شکل  (لحاظ گردد، باید   آورده شده"الزامی"

  . می باشد6549
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   تنظیماتهحدودم ابعاد صندلی و -1جدول 
  مالحظات  مقادیر توصیه شده  مقادیر الزامی  وعموض

 مطابق با H-نقطه(استقرار صندلی  1
    )ISO 6549استاندارد 

650 X=  
0 Y=  

510 Z=  
  الف

روبه جلو و عقب   ≤230  ≤200  محدوده تنظیم افقی  2
100≥  

 50روبه باال و پایین   ≤130  ≤100  محدوده تنظیم عمودی  3
≥  

     قابل تنظیم390-500  400-450  طول نشیمنگاه صندلی  4
    ≤ 480  ≤ 450  عرض نشیمنگاه صندلی  5
  ب   قابل تنظیمo5 ±o5  010±05  شیب نشیمنگاه  6
    ≤ 600  ≤ 500  ارتفاع پشتی  7
    ─  ≤  475  )کلی(عرض پشتی  8
    300-400  ≤  270  ) کمرناحیه(عرض پشتی  9

نسبت به خط (محدوده شیب پشتی   10
  )عمود

+ 025تا + 010 
     قابل تنظیم030 تا 0  قابل تنظیم

باالی (ارتفاع لبه باالیی پشتی سر  11
  پ  ─  ≤840  )صندلیبالشتک 

  پ  ─  ≤120  ارتفاع پشتی سر  12
  پ  ─  ≤250  عرض پشتی سر  13

تنظیم وزن برای کاستن از نوسانات   14
     کیلوگرم45-130    صندلی

-  را هم برای رانندگان بلند قد و هم کوتاه قد فراهم میکند؛ نقطهمناسبیدر این استاندارد که ، شرایط ارگونومیکی الف   
H وسط محدوده تنظیم جلو و عقب و عمودی  در حقیقتوضعیت میانی . در نظر گرفته شودطولی باید در وضعیت میانی

  .می باشد
  .تشک صندلی رو به باالجلوی از = ب   زاویه مثبت 

  .پ   در صورتی که پشتی سر تعبیه شده باشد
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   کنترل صندلی     4-3-2

ن را بطور دستی صندلی باید به گونه ای باشد که راننده قادر باشد در حالت نشسته ،بدون بهره گیری از ابزار ، آ
قابلیت تنظیم شیب پشتی، شیب تشک، .این تنظیمات در راستای طول و ارتفاع صندلی می باشد. تنظیم نماید

، انتخاببه عنوان یک . نیز توصیه شده است کمر صندلی  در قسمتطول تشک،تنظیم بلندی و شیب تکیه گاه
  . جاز استاستفاده از یک صندلی برقی با حافظه برای تنظیمات اولیه، م

  
  :راهنما

  6، آیتم 1   جدول 1
  5، آیتم 1   جدول 2
  4، آیتم 1   جدول 3
  10، آیتم 1   جدول 4
  8، آیتم 1   جدول 5
  9، آیتم 1   جدول 6
  13، آیتم 1   جدول 7
  12، آیتم 1   جدول 8
  7، آیتم 1   جدول 9

  11، آیتم 1   جدول 10
  

   صندلی راننده-4شکل 
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  )اختیاری(چرخش صندلی سازو کار      4-3-3
در صورتیکه بعلت نوع و موقعیت تجهیزات اخذ بلیط، صندلی چرخشی نیاز باشد ، باید فضای مناسبی برای 

محدوده چرخش باید توسط گیره های یکپارچه ای . ر وضعیت نشسته در نظر گرفته شودآزادی پاهای راننده د
کنترلهای باز کننده قفل باید به آسانی در . ر قفل شوددر هنگام رانندگی ،صندلی باید بطورخودکا. محدود شود

  .دسترس راننده باشد
  
   تعلیق     4-3-4

طبیعی تعلیق صندلی باید فرکانس طبیعی کل خودرو  فرکانس در.صندلی باید به یک سامانه تعلیق مجهز باشد
  .نوعی کمتر از یک بماندکرد تحت عمل،سامانه باید بگونه ای تنظیم گردد که نسبت انتقال . در نظر گرفته شود

  

  . را مالحظه نماییدISO 10326-1 استاندارد "نسبت انتقال"برای درک مفهوم : یادآوری 

  
   تودوزی و روکش صندلی     4-3-5

یا /بطور اختیاری، می توان درون صندلی ،یک سامانه گرم کننده و. از نوع تنفسی باشدروکش صندلی باید 
  .سیستم تهویه تعبیه کرد

  
  کتابچه راهنمای کاربر      4-3-6

 نشانه گذاری شده باشد ؛ به منظور تنظیم ISO 2575کنترلهای صندلی باید بطور آشکار، مطابق با استاندارد 
  .صحیح صندلی ،دستورالعمل اضافی نیز باید تعبیه گردد

  
  پدال ها      4-4
  طراحی پدال ها      4-4-1

  .حرکت پا در طول رانندگی بصورت گردشی باشدبه گونه ای باشد که چیدمان پدال های گاز و ترمز باید 
  
  موقعیت و چیدمان      4-4-2

در نظر گرفته ، با توجه به موقعیت، چیدمان و نیرو های عامل بر پدال، باید 2مقادیر بیان شده در جدول 
  ). را ببینید5شکل (شود

  .وارد می گردند) ه بین نقطه پاشنه تا مرکز سطح پدالفاصل( میلی متری 200نیروهای عامل، بر یک بازوی اهرم 
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  :راهنما
  3,6، آیتم 2   جدول 1
  3,1، آیتم 2   جدول 2
  2,1، آیتم 2   جدول 3
  1,1، آیتم 2   جدول 4
  2,2، آیتم 2   جدول 5
  1,2، آیتم 2   جدول 6
  1,7، آیتم 2   جدول 7
  1,6، آیتم 2   جدول 8
 OHPخط    9

  میلی متر 350الف   حداقل 

  
 

  چیدمان کنترل های پا-5شکل 
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   موقعیت و چیدمان پدال ها– 2جدول 
  مالحظات  مقادیر توصیه شده  مقادیر الزامی  موضوع

        پدال گاز  1
X/Y/Z(  0/50(مختصات نقطه پاشنه 1,1

25
+
−250/0  0/250/0    

    012  08-015  صفر-y پدال نسبت به صفحه چرخش 1,2
  الف  043-049  032-060  وضعیت در حالت سکون 1,3
    020  020-030  زاویه عملکرد 1,4
     نیوتن30-35   نیوتن25-40  نیروی عامل 1,5

فاصله آزاد طولی بین پدال و بدنه  1,6
      ≤ Y(  50در راستای ( خودرو

فاصله آزاد جانبی بین پدال و بدنه  1,7
      ≤ X(  30در راستای ( خودرو

        پدال ترمز  2

    X/Y/Z(  0/45+115/0  0/130/0(مختصات نقطه پاشنه 2,1

    05  00-08  صفر-yچرخش پدال نسبت به صفحه  2,2
    043-049  043-060  وضعیت در حالت سکون 2,3
    025  020-030  زاویه عملکرد 2,4
     نیوتن≥250  ب   ترمزگیری حالتنیرو در بیشترین 2,5
        )در صورت وجود ( پدال کالچ   3

-y-فاصله محور طولی پدال تا صفحه 3,1
    -130  -115 تا -165  صفر

      00  صفر-yچرخش پدال نسبت به صفحه  3,2
      Z(   50±150(ارتفاع مرکز پدال تا کف خودرو 3,3

تغییر مکان پدال در راستای حرکت  3,4
    150  170ماکزیمم   آن

     نیوتن20─120   نیوتن≥150  نیروی آزاد سازی پدال 3,5
    100─150  ≤100  فاصله جانبی بین پدال و بدنه 3,6

  .الف   پدال گاز نباید باالتر از پدال ترمز قرار گیرد
  .ب    حداکثر نیرو بر طبق قانون ملی هر کشور تعیین می گردد
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  تکیه گاه پا      4-4-3
 ،در سمت چپ میل فرمان و 3به منظور تکیه دادن پای چپ راننده، باید تکیه گاهی با ابعاد بیان شده در جدول 

  .ال کالچ تعبیه گرددیا در سمت چپ پد
   موقعیت و چیدمان تکیه گاه پا– 3جدول 

  مالحظات  مقادیر توصیه شده  مقادیر الزامی  موضوع
      025-030  زاویه نسبت به صفحه افقی

    ≤350  ≤300  طول
    ≤150  ≤100  عرض

در صورت (فاصله آزاد جانبی تا پدال کالچ 
  ─  ─  30  )د کالچوجو

  
  فرمان      4-5

ای باشد که راننده مجبور نباشد برای ایجاد تغییر و نگهداشتن غربیلک فرمان ،  امکان اعمال تنظیمات باید بگونه
 "الزامی"مقادیر ارائه شده در ستون . باز کنداز وضعیت عادی رانندگی تکان خورده  و کمربند ایمنی اش را 

  .دازه غربیلک فرمان باید لحاظ گرددبرای وضعیت و ان 4جدول 
  

  غربیلک فرمان اندازه موقعیت و – 4جدول 
  مالحظات  مقادیر توصیه شده  مقادیر الزامی  موضوع

ا غالف موقعیت مرکز صفحه توصیف شده ب
   غربیلک

 220 X =  
25±0Y= 

770Z = 
o27 = α  

  

  الف

  ب  450±25  ≥500  قطر
    ≤110  ≤80  ریحدود تنظیمات محو

    ±o5 α±  o10 α  حدود تنظیمات زاویه ای
  . نسبت به افق می باشدغالف غربیلک زاویه αالف   

  .ب     کمترین قطر باید از الزامات قانونی برای چرخش فرمان تعیین گردد
  

، که در استاندارد Aگیرد که با الزامات ادوات نصب شده در ناحیه غربیلک فرمان مورد نظر، باید به گونه ای قرار 
ISO 16121-3تعریف شده است، منطبق باشد .  
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  14: صفحه

  


