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چکیده
در شبکههای حمل و نقل شهری ،تقاطعها به عنوان گره بیشترین تاخیر را به کاربران شبکه وارد میکنند .وقتی که تقاطعات
یک راه شریانی نزدیک یکدیگر واقع شده باشند ،عملکرد آنها به شدت تحت تاثیر یکدیگر خواهدبود ،بنابراین رابطه بین
طرحهای زمانبندی تقاطعات مجاور هم بروی ظرفیت کلی مسیر تاثیر میگذارد .دراین پژوهش اثرات اجرای کنترل هماهنگ
تقاطعهای متوالی باروش عرض باندعبوری مورد بررسی قرارگرفت .به این منظور دو شبکه از تقاطعهای تحت کنترل
هوشمند مرکزی شهرقزوین برای مطالعهی اصلی و اعتبارسنجی انتخاب گردیدند .دادههای به دست آمده از برداشت میدانی،
در نرمافزار شبیهساز سینکرو وارد و تقاطعها به منظور به دست آوردن نتایج شبیهسازی و سناریوهای مختلف تعریف گردید.
براساس نتایج،درشرایط فوقاشباع ساعتاوج ،بهینهسازی ازطریق کنترلهماهنگ تقاطعها شاخصهای کارآیی را از جمله
تاخیرکل 01درصد ،توقفکل  6درصد ،سرعتمتوسط  01درصد ،زمانسفر  8درصد ،سوخت مصرفی  7درصد و طولصف
را  12درصد بهبود میبخشد ،عالوه براین درچارچوب پژوهش به اثرات اجرای فازگردشی تاخیری وهمچنین شرایط غیر اشباع
بر کیفیت هماهنگسازی پرداخته شدهاست .در پایان با انجام اعتبارسنجی ،صحت نتایج بدست آمده مورد تایید قرار گرفت.

واژههای كلیدی :تقاطع ،سینکرو ،عرضعبوری ،هماهنگسازی
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بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....
چراغدار در یک شتتتریانی ،بهترین گزینه از دیدگاه مهندستتتان

 .8مقدمه
طی دهههای گذشتته تش های بسیاری برای بهینه سازی زمان
بندی تقاطعها صتورت گرفته اس

که همننان نیز ادامه دارند.

حداقل شتتا اقدام اصتتلی برای کنترل ترافیک تقاطعها وجود
دارد کته عبتارتنتد از :تتابلوهتای توقف ،تتابلوهتای حق تقدم
(احتیاط) ،جداستتازی مستتیر رف

و برگشتت  ،میادین و دوایر

گردشتتتی ،تقتاطع بتدون کنترل و نهایتاً تقاطعهای دارای چراغ
کنترل ترافیک .یکی از مهم ترین رو ها برای گشودن گره کور
ترافیک در شتتهرها بهینه ستتازی شتترایط ترافیکی در تقاطعها و
استتتداده از رو های نوین در کنترل ترافیک استت  .نصتت
چراغهای راهنمایی با هدف اولوی

بندی و اعطای حقوق برابر

به کلیه وسایل نقلیه و عابرین پیاده در تقاطعها صورت میگیرد.
چراغهای راهنمایی تاثیر بستتزایی در

بنابراین عملکرد مناستت

ترافیتک بهبود عملکرد چراغهای راهنمایی از طریق دادن مجوز
به گروهی از وسایل نقلیه به طوریکه که بدون توقف ازتعدادی
چراغ راهنمایی یک شتبکه عبورنمایند که این رو  ،موج سبز
یا پیشتتروی نامیده میشتتود .هدف اصتتلی ازهماهنگ ستتازی
تقاطعها امکان ایجاد یک پیشتروی یرام و پیوسته برای دستهای
از خودروها از تقاطعهای واقع در امتداد یک راه شتتریانی و در
نتیجه کاها زمان سدر ،توقفها و تاخیر اس  .به همین دلیل
هماهنگستازی تقاطعها در معابر شهری ،از اهمی
جه

کاها ترافیک برخوردار استت

میگردد تا با یک مطالعه موردی ،اهمی

بسیاری در

که در این تحقیق تش
ین بیا از پیا یشکار

گردد.

.9

پیشینه تحقیق

افزایا کتارییی تقاطع دارند .زمان بندی و فاز بندی مناستتت

با افزایا بیرویه تقاضتا در نقطهای از شبکههای حمل و نقل،

منجر به کاها تاخیر وارد بری کاربران شتتتهری و نیز کاها

طرحهای ترافیکی اجرا شتتده جوابگوی تقاضتتای حمل و نقل

فشتار روانی رانندگان و اثرات مخرب ایمنی ین و صرفه جویی

که حمل و

در مصرف سوخ

و انرژی خواهد شد [ Bonneson et al.

شتهروندان نیس  .به طور کل نشان داده شده اس
نقتل اثرات زیانباری بر محیط زیستتت

نیز دارد که از میان ینها

.]2011

میتوان به اسیدی سازی ،اثرات سمی بر روی اکوسیستم و بشر

یکی از ابزارهای ارزشتمند مهندسان برای نیل به هدف حدظ و

و سروصدا اشاره کرد ] علینقیان و نادری پور[7931 ،

بهینه مدلهای شتتبیه ستتازی رایانه

طرحهای پرهزینهای مانند افزودن به میزان عرضه شبکه حمل و

کنترل این تقاطعها در حال

به اقدامات و

نقل همنون احداث بزرگراههای موازی ،تعریض معابر موجود،

کارهای اجرایی شامل :هزینه ای بسیار پائین تر ،مشخص شدن

ایجاد تقاطعهای غیر همستتتط از جمله راهکارهای کاها

ستریع نتایج ،اندازه گیری سریع معیارهای کارییی ،جلوگیری از

معضتتشت ترافیک امروزی اس ت  .معمو ً این نوع راهکارها به

مستدود شدن مسیر به منظور یمادگی برای اجرای طرح و خود

دلیل به صتتترفه نبودن از نظر زمان احداث و همننین صتتترف

اجرای طرح استتت  .گتتاهی اوقتتات برخی از تغییرات طرح

ین ،ترجیحاً نباید به عنوان راهکار

ای استتت  .برخی از مزایای این مدلها نستتتب

هندستتتی در حال

عادی امکان پذیر نیستتت  ،برای پیا بینی

شترایط و تقاضتای یینده حتما نیاز به شبیه سازی اس

و نهایت ًا

در حین شتبیه ستازی میتوان بسیاری از پارامترها را ثاب
داش

نگه

[.]Bonneson, Pratt and Zimmerman, 2009

هنگامی که محدوده مورد مطالعه شتامل شبکه شریانی با حجم
به معابر فرعی باشتتتد و در ستتتط این

شریانیها ،چندین تقاطع نزدیک به هم ( کمتر از  3022فوت بر
مبنای توصیه یئیننامه ظرفی

اولیه انتخاب شتوند .در چنین شرایطی؛ راهکارهای مدیریتی در
زمینه عرضتته و تقاضتتا ،عموماً با استتتداده از راهحلهای موق
برای مشتتتکشت موجود مطرح هستتتتن د ] رحیمی ،بتتاقری،
دزفولیان شهنی و مظاهری[7931 ،
در اوایتل دهتههتای 02و  12میشدی پایه های مطالعه بر روی

 .5اهمیت مسأله
ترافیتک بتا نستتتب

بودجههای کشن برای ساخ

راههای یمریکا)وجود داشته باشد،

هماهنگستتازی تقاطعهای چراغدار بهترین گزینه جه

کنترل

تقاطعها استتت  .با با بودن حجم ترافیک وتعداد تقاطعهای

هماهنگ سازی تقاطعها بنا شد .در ابتدا با نوشتن الگوریتمها و
رو های دستتتی و در ادامه رستیدن به نرمافزارهای رایانهای و
توستتعه این موارد انجام شتتد .هماهنگستتازی ،مزایا و معای
مختص خود را داراست

و بسته به شرایط موجود ممکن اس

مدید یا مخرب باشتتد .اولین مزی

ایجاد طرح هماهنگستتازی

کاها میزان تاخیر و توقفها مخصوصا برای راه شریانی اس
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امیرمسعود رحیمی ،سعید طاهری
کته نتیجته عبور بی وقده دستتتته خودروها از تقاطعات متوالی

داده اند .ینها در کار خودیک برداشت

اس  .از دیگر مزایای هماهنگسازی میتوان به کاها مصرف

نرم افزار ایمستان و ستینکرو انجام دادهاند .نتایج حاصتل شتده

ستتدر

که در شترایط فوق اشباع ،به دلیل پسزدگی

ستتوخ

و انتشتتار گازهای گلخانه ای ،حدظ ستترع

مناست  ،حرک

دسته خودروها از میان تقاطعات متوالی اشاره

نمود .عواملی کته مزایتای هماهنگستتتازی را محدود میکنند
عبتارتنتداز :عدم ظرفی

کافی راه ،وجود پارکینگ کنار خیابان

نشتانگر ین است

میدانی و شتبیه سازی با

صتتتف وعتدم توانتایی چراغ پاییندستتت
رویکرد،استداده ازرو

درتخلیه مناستتت

پیشروی معکوس و در شرایط زیراشباع
هماهنگ سازی

استداده از پیشروی مستقیم بهترین گزینه جه

،دستتتترستتتی ها ،بارگیریها ،پارکهای دو بله ،تقاطعات دارای

شبکه هستند .پیشروی ساده به ین نوع پیشروی گدته میشود که

ترافیک ،فضتتای

درین تمام چراغهای راهنمایی طوری تنظیم میشوند که وسایل

زیاد و حتی حجم عابران

نقلیهای که ازاولین تقاطع رها میشوند به تمام تقاطعهای پایین

طرح هندستتی پینیده ،تنوع زیاد در ستترع
حرکتی محتدود تقاطع ،حجم گرد

پیاده که ینها به زمان بیشتری برای عبور نیاز دارند.
نیانتاکی و همکاران با انجام یک مطالعه میدانی درمنطقه کوماسی
کشتور غنا به بررسی اثرات هماهنگسازی تقاطعهای چراغدار
بر روی معیتارهتای ارزیابی کیدی

به کمک نرمافزار ستتتینکرو

دس ت  ،دقیقاً درلحظهای که چراغ ینها تبدیل به ستتبز میشتتود،
برسند .پیشروی ساده منجر به موج سبزی میگردد که عل
نامگذاری اثری اس
ستتم

تصویر بصری عشم

که پیشرف

پایین خیابان ،بر بیننده میگذارد .تح

این
سبز به

شتترایط خاصتی

پرداختهاند .با انجام برداشت های میدانی گسترده برای دادههای

صتتتف های داخلی وستتتایل نقلیه به حدی بزرگ هستتتتند که

ضتتروری از جمله طرح هندستتی و کنترل چراغ و انجام شتتبیه

اختشف فاز ایدهیل مندی می شتتتود؛ درچنین شتتترایطی چراغ

سازی ،به این نتیجه رسیدند که اجرای این طرح هماهنگ شده

راهنمایی تقاطع پایین دستت  ،باید قبل ازچراغ راهنمایی تقاطع

مثل تاخیر و توقف را بهبود میبخشتتتد،

وسایل نقلیه

اکثر معیارهای کیدی

همننین نشتتتان دادند که ترکی

این طرح هماهنگ بااصتتتشح

توالی فازها وطرح هندسی نیز بهبود قابل توجهی خواهد داش
[.]Nyantakyi et al. 2013

با دس

سبزشود تازمان کافی برای شروع حرک

موجود درصتتتف ،قبل از رستتتیدن گروه وستتتایل نقلیه به ینها،
اختصتتاد داده شتتود .بنابراین به چنین پیشتتروی تح
پیشروی معکوس اشاره میگردد .درحال

عنوان

پیشروی ساده مقدار

از تقستیم فاصتله تقاطعها بر ستترع

پیشروی بدس

کونس و همکتتاران در گزارشتتتی در مورد همتتاهنتگستتتازی

یفست

چراغهای ترافیک به موارد زیر اشاره کرده اس  :هماهنگسازی

مییید .درحال

چراغهتا اثرات مهمی بر رفتتار راننتدگتان میگتذارد ،با کاها

وبرای جزییات بیشتتر به منبع ارجاع داده میشود ] افندی زاده،

تاخیر و توقفها واثرات روانی مندی ین باعث کاها تصادفات

حاج محمدی و دهقانی[7932 ،

فوق اشتتباع روابط پینیده تری وجود داشتتته

میشتود .ازمزایای هماهنگسازی رسیدن به هدف سرع های

براستاس مراجع اصلی علم مهندسی ترافیک [ Mcshane ,

ستتتدر بهینه ،کاها تاخیرها و حداقل کردن توقفها استتت .

 ]Roess and Prassas, 2010ستتتته عتتامتتل اصتتتتل تی

مطالعات ملی نشتتتان میدهد که زمان ستتتدر حدود  72تا 32

هماهنگ شتتدن و

هماهنگستتازی شتتامل :طول چرخه ،قابلی

درصتتد کاها مییابد .محدود کردن و یا به تاخیر انداختن نیاز

اختشف زمانی یفس

به اصتتشحات هندستتی راه و ایجاد شتترایط برای واکناهای

یک طول چرخه متعادل برای کلیه تقاطعهای شبکه بود .قابلی

اورژانستتتی به حوادث در منطقهی شتتتریانی کاها یلودگی و

هماهنگ شتتدن :یک ستتوال استتاس تی دربحث هماهنگستتازی

از دیگر مزایای هماهنگستتازی اس ت  .این

که کدام تقاطعها با چه ویژگیهایی میتوانند

مصتترف ستتوخ
گزار

درمورد شتترایط ستتخ

تقاطعات این اس

اس  .در مورد طول چرخه باید به دنبال

هماهنگستتازی به موارد زیر

هماهنگ شتتوندپ پاستت این ستتوال به مشحظات مختلدی مثل

متغیر خودروها ،حجم با ی عابران

حجم ترافیک،طول شاخهها ،سرع  ،نقاط دسترسی و ...بستگی

پیاده ،طول چرخه چراغ ،مشحظات ایمنی ،رفتار متغیر رانندگان

دارد .بته این منظور بتاترکی

کردن حجم ترافیک و طول قطعه

و فرهنگ ترافیکی منطقه [. ]Koonce et al. 2008

راه شتتتاخص همراهی را ایجتاد نمودهاند (رابطه  .)7تحقیقات

افندیزاده و همکاران در پژوهشی باعنوان هماهنگسازی بهینه

نشان داده که برای قطعههایی با شاخص  2/1یا بیشتر ،بویژه ین

کنترل چراغها در معابر شهری فوق اشباع و زیر اشباع را انجام

دستته از تقاطعها که مجاور هم هستند ،باید در یک گروه دسته

اشاره نموده اس

 :سرع
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بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....
بندی و هماهنگ شتتتوند .البته برای شتتتاخص  2/9تا  2/1هم

ستتستتمه و فورس با انجام پژوهشتتی تح

هماهنگی سازی میتواند مدید باشد.

بهینه ستتتازی در ایا ت متحده ،به بررستتتی انواع کنترل چراغ
𝐿𝐶𝐼 = 𝑉/

()1

نام چراغهای خود

برروی هماهنگسازی پرداخته اند .از نظر ینها کنترل هوشمند
در کنار مزایای چشتتمگیر خود دارای ضتتعف در توانایی ایجاد

که در ین  CIشتتتاخص زوجی V ،حجم ترافیک دو طرفه بر
حست

وLطول قطعه بر حس

خودرو بر ساع

فوت اس .

در سط

راه شریانی اس  .هر چند یکی از

پیشتروی مناس

رایج ترین کارها در حال

هوشمند استداده از یک طول چرخه

– مطابق شکل  7این زمان تاثیر ویژهای

طو نی است  ،اما همان طول چرخه دارای نواقصتی چون عدم

بر طرح زمانبندی هماهنگ سیستم تقاطعها دارد .هرگونه ایجاد

بته جریان و استتتتداده بهینه

اختشف زمانی یفست

تغییری درین برپارامترهای هماهنگسازی اثر میگذارد و کیدی
پیشروی خودروها را تغییر میدهد" .بهترین رو
یوردن اختشف زمانی یفستت

ازظرفی

برای بدس

ای که به این منظور تولید شدهاند اس " ،البته برای شرایط زیر
اشتباع جریان محاسبه یفس
دنبال تعیین یک ترکی

کل به

تقاطع خود بهینه ستتازی

برای طول چرخه و زمان یفس

تقاطعهای چراغدار شتهرپکن کشورچین و با کمک شیبهسازی
زمان ،مکان ،جریان را ابداع نمودند .نتایچ یماری حاصل
میدانی و شتبیه سازی نرمافزاری حاکی از بهبود

معیتارهتتای ترافیکی بتتا بکتتار بردن رو

مورد نظر بتته جتتای

هماهنگسازی متداول اس .روشی که دارای سه مرحله اصلی
یمادهستتازی طرح اولیه مکان و یکپارچگی زمان-مکان که بهینه
شتتود استت  .شتتکل الگوریتم و جزئیات بیشتتتر در منبع ارایه
شدهاس [.]Chen, Zhang and Chen, 2012

کاها اخیر را برای استتتداده از رو

نشان میدهد [.]Cesme and Furth, 2014

چن و همکتتاران در پژوها خود برروی همتتاهنتتگ ستتتازی

از برداشت

ثانویه زمان ستتبز برای تنظیمات ستتبز مناستت

با خودروها و

کل 3و با بهره

بر اساس توالی فازها و طول قطعهی راهها اس .

رو

هماهنگستازی بهبود یابد .از جمله این اصشحات اضافه کردن
جریانهای ورودی تصتادفی اس  .مطالعه میدانی حدودا %72

گیری از دیاگرام فاصتتله-زمان ارائه شتتده استت  .رو
مناس

درشترایط فوق اس .در این پژوها سعی شده که با

اصتتشح قواعد کنترل هوشتتمند نواقص فوق برطرف شتتده و

بهرهگرفتن از نرمافزارهای رایانه
با استداده از رو

انعطتاف پتذیری در برابر الویت

یانیجه و همکاران در سال 3271

][Yanije et al. 2017

یتک طرح هماهنگستتتازی چراغ براستتتاس میزان ی یندههای
خودرو در شتتتهر گوانگژو چین ارائته کردند .با در نظر گرفتن
محدودی های رو

جبری ،رو

منحنی ورود و خروج برای

ین پیشتتنهاد گردید و از نرمافزار ویستتستتیم جه

شتتبیهستتازی

استتتتدتاده کردند .همننین از الگوریتم ژنتیک به منظور کاها
همزمان تأخیر و ی ینده خودروها استداده کردند .نتایج نشان داد
که در صورت استداده از این طرح ،میزان ی یندگی  38/8درصد
برای وستتایل حمل و نقل عمومی و  78/1درصتتد برای تمامی
خودروها کاها مییابد.

شکل  .8مفهوم شماتیک آفست
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امیرمسعود رحیمی ،سعید طاهری
مطالعات هماهنگ سازی چراغها در شهرهای هوشمند نیز مورد

خواهد بود و تاخیر کل بستتتیار کاها خواهد یاف  .از دیگر

عشقه محققین در ستتتالهای اخیر واقع شتتتده استتت  .در یک

در تقاطعهای Tشتتکل اس ت  ،که روابط

تحقیق ،لی و همکاران ] [Li et al. 2017یک رو

بهینه

سازی و هماهنگسازی  3مرحلهای پیشنهاد کردند که در مرحله

کاربردهای این رو

کامل در منبع ارایه شتتده استت
.]Huang, 2014

اول ،تنظیمات چراغ راهنمایی به منظور حداقل سازی زمان سدر
میانگین راننده تشتتخیص داده میشتتود ،در حالیکه در مرحله
دوم ،تش

میشتد تا تعادل شبکه محاسبه شود .نتایج نشان داد

که در هنگام شتت ا که حجم ترافیک ثاب

میماند ،بهتر استت

کمتر چراغها بهینه سازی شوند.
ژانگ و همکاران] [Zhang et al. 2016در سال  3270یک
مدل هماهنگستتتازی برای خیابانهای شتتتریانی با طول بلند و
شبکههای شطرنجی ارائه دادند .ینها در تحقیق خود دو مدل را
پیشتنهاد دادند که بر مشتکل هماهنگسازی چراغها غلبه کنند.
طرح پیشتنهادی ینها میتوانس

برنامههای جزئی و برنامههای

کلی در خیابانهای شتتریانی را هماهنگ کند و به طور مستتتقیم
یفست

تمامی چراغها را در شتتبکه بهینه کند .ستتپس ینها طرح

پیشنهادی خود را با برنامههایی که توسط نرمافزار سینکرو داده
شده بود ،مقایسه کردند.

راختا و همکاران با انجام پژوهشتتتی با نام "هماهنگستتتازی

چراغها در ستتراستتر شتتبکه" به بررستی اثرات هماهنگستتازی
بروی معیارهای کارییی پرداختند.ینها ستته دوره مطالعه میدانی
برروی  37چراغ کنترل ترافیک درشتتهر یریزونا ،ایا ت متحده
انجام دادند .یکی ازاقدامات مهم ینها استتتتداده از ستتتیستتتتم
موقعی

یابی جهانی و نیز خودروی شتتتناور برای اندازهگیری

سترع

پیشروی

اس  .نتایچ پژوها نشان میداد که سرع

حدود  %0بهبود یافته ،تعداد توقف حدود  %2و مصرف سوخ
 7/0در صتتتدکاها یافته استتت .]Rakha et al. 2015[ .
ژیاوکینگ و همکاران در یک پژوها با عنوان انتخاب مستتتیر
برای هماهنگسازی براساس وضعی

ترافیکی درکشور چین و

شتهر پکن به معرفی نوع جدیدی از هماهنگسازی به صورت
گردشتتتی پرداختنتتد .درواقع این بتتار برخشف قبتتل مستتتیر
هماهنگشتده ،مستقیم نبوده و دربرخی تقاطعها براساس تقاضا
حرکات گردشی به عنوان هماهنگ شده انتخاب میشود .تمرکز
ایتن پتژوهتا بترروی انتتختتاب بهینتته ترین مستتتیر برای
همتاهنتگستتتازی بین هر مبتتدا ومقصتتتدی استتت  .از نرم
افزارستینکرو استتداده شتده اس

[ Xiaoqing, Dong and

 8-9عرض عبوری و تداخالت آن
یکی از رایجترین روندهای هماهنگستتازی تقاطعهای چراغدار
نزدیک به هم ،رو

عرضعبوری اس  ،که درپژوها حاضر

نیز از همان اصتول پیروی شتده اس  .یکی از کاملترین منابع
برای رو

عرض عبوری کتاب "توسعه راهنمای اجرای چراغ

کنترل ترافیک" 7نوشتته بانسن و همکاران اس  .رو

عرض

عبوری تقاطعهای خیابان اصتتتلی را به صتتتورت مجموعهای
متوالی از بخاهتای جتدا از هم توستتتط گرهها مدل ستتتازی
میکنتد ،بته عبتارت دیگر هرگره میتوانتد نمایانگر وجود یک
تقاطع چراغدار و یا یک تغییر یشتتکار در ستترع

ترافیک و یا

هر دو عامل باشتتتد .دادههای مورد نیاز برای توصتتتیف خیابان
اصتتلی شتتامل :محل گرهها در طول خیابان ،نوع گره (تقاطع یا
تغییر سرع

) ،سرع

قطعه ،طول چرخه سیستم ،تقسیم بندی

فازها برای فازهای هماهنگ شتتتده ،بازه زمانی تغییر فاز ،توالی
فازها برای فازهای چپ گرد هماهنگ شده و بازه زمانی یفس
برای فاز هماهنگ شتتده استت  .یک نمای شتتماتیک از رو
عرضعبوری که در نرمافزار ستینکرو نیز تعبیه شتتده اس  ،در
شتکل ،3شتامل  2چراغ هماهنگ و با فاصتله یکسان  Lنشان
داده شده اس  .خط چینهای رسم شده مربوط به زمان سبز و
قرمز استت  .برای هر دو جه

حرک

 9چرخه چراغ نشتتان

داده شتتده اس ت  .بازه زمانی ستتبز به میزان نصتتف طول چرخه
اس ت  .همانطور که قبش ذکر شتتد باند پیشتتروی را برای هر دو
جه

حرک

ترافیک با دو خط شتتیبدار که از میان زمان ستتبز

تقاطعات میگذرند ترسیم میشود .سیستم هماهنگ در شکل3
یک فرض ایده ال را نشان میدهد ،زیرا که در ین از تمام بازهی
سبز استداده میشود.بازهی یفس

بین صدر تا  c/2خواهد بود

و هر زمان که تقاطعات شماره فرد زمان سبز را نشان دهد برای
تقاطعات شماره زوج زمان قرمز خواهد بود حال
طول چرخته برای رو

کلی محاسبه

پیشتتتروی بتاند عبوری از رابطه ()3

اس ]Bonneson, Pratt and Zimmerman, 2009[.

و نتایج نشان دادکه که وقتی

حجم چپگرد هایی با باشتتد ،هماهنگستتازی گردش تی مدیدتر

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی371 )93:

()2

𝐋
∗𝟐 =𝐂
𝐕𝟕𝟒 𝟏.

بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....
کته درین C ،طول چرخته برحستتت
حس

فوت و  Vسرع

پیشروی (مایل بر ساع ) اس .

البته برابری فاصتتله تقاطعها ،حال
فاصتتتلهها برابر نیستتت

ثانیه  L،طول قطعه بر

ایده ال استت  ،معمو این

و برعرض باند عبوری تاثیر میگذارد.

تتداختل لبته پتایینی و لبه با یی عرض باند عبوری و همننین
که به منبع

شرایط تقاطع بحرانی از جمله موارد قابل تامل اس

ارجتتاع داده متتیشتتتتتود Bonneson, Pratt and [.
]Zimmerman, 2009
در مورد معیتارهتای انتدازهگیری کارییی ،چندین رو
برای اندازهگیری کیدی

وکارییی طرح زمانبندی هماهنگشده

بکار میرود ،مثل عرض باند پیشروی کلی ،کارییی و دسترسی.
عرضعبوریکلی برابر  B=B2+B6کته  B2عرض عبوری فاز
 3و  B6عرض عبوری فاز  0بر حس ت
ممکن اس

()3

 : Eکارییی ستتیستتتم هماهنگ چراغهای ترافیکی (درصتتد) .در
واقع کتارییی نشتتتان میدهد که چه مقدار از طول چرخه برای
باند پیشروی در دسترس اس  .معیار دسترسی به عنوان بخشی
از بازه زمانی ستبز که قابل دستترستی است

ثانیه اس ت  .البته گاهی

از طریق افزایا طول چرخهها عرض پیشروی نیز

افزایا یابد ،اما ین ،باعث افزایا تاخیرکلی میشتتود ،به همین
دلیتل بجتای مقیتاس عرضعبوری کلی ازمقیاس کارییی رابطه
( )9و معیار دستترستی رابطه( )2استداده میشود ،چون کارییی
هردو عامل عرض عبوری و طول چرخه را در نظر میگیرد :

برای استداده باند

پیشروی تعریف میشود:
()4

متداوت

𝑪𝟐𝑬 = 𝟏𝟎𝟎 𝑩⁄

) 𝐺 𝐴 = 100 𝐵⁄(𝐺 +
2
6

که  Aدستترسی سیستم هماهنگ چراغها بر حس

درصد،

 G2طول ستبز بحرانی فاز  3و  G6طول زمان سبز بحرانی فاز
 0است  .به عبارت دیگر میزان دسترسی توصیف میکند که ییا
زمتانهای ستتتبز فازهای هماهنگ شتتتده به طور موثری برای
پیشتروی استتداده میشتود یا خیر پ دسترسی کم ،نشان دهنده
وجود تداخل در یک یا چند تقاطع اس

و اصشح زمان یفس

و یا توالی فاز چپ گرد در این موارد ممکن است

مدید باشتد.

حدود این معیارها در مرجع بیان شتتده استت Bonneson, [.
]Pratt and Zimmerman, 2009

شکل  .3مدهوم عرض عبوری
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امیرمسعود رحیمی ،سعید طاهری
در خصود عرض عبوری ،چند نکته مهم قابل ذکر اس  .او
این عرض برای هرجه
توجه داش ت

از حرک

متداوت اس ت .میبایس ت

که اگر تقاطع یا تقاطعهایی از س تیستتتم حذف یا

اضتتافه شتتوند تغییرات گستتتردهای ایجاد میشتتود .همننین در
شترایط فوق اشباع امکان بهبود وضعی
زم به ذکر اس

بسیار دشوارتر اس .

طرحی که عرض باندعبوری بیشتری دراختیار

میگذارد ممکن اس

کل شبکه را و تأخیر ین

مصرف سوخ

شتتده و در صتتورت نیاز عملیات برنامه نویستتی و محاستتبات
ریاضتتی مربوطه انجام شتتده و دادهها یمادهی ورود به نرمافزار
شدند .حال نوب

ستتتینکرو و با استتتتداده از دادههای برداشتتت
9

افزار ستینکرو ستیمترافیک بدست

نتایج

یورده شده وصح

بدستت یمده ازطریق انجام مطالعه اعتبار ستتنجی مورد ارزیابی

 8-4معرفی نرمافزار

روش تحقیق
که در

طی ین مدلسازی شرایط واقعی به کمک نرم افزارهای شبیهساز
ترافیکی و بر استتاس دادههای بدستت

یمده از برداشتت های

میدانی انجام شتتده استت  .مطالعه میدانی بر روی تعدادی از
تقاطعهای شتتهر قزوین انجام شتتده استت  .لزوم انجام مطالعه
میدانی برای مشاهده و بررسی رو

هماهنگسازی و نتایج ین

از اصتول مهم این پژوها بودهاس  .برای انجام چنین مطالعه
موردی نیتاز بتته همکتتاری مرکز کنترل ترافیتک و شتتتهرداری
شتتهرمربوطه استت  .تح کنترل هوشتتمند مرکزی تقاطعهای
چراغدار توستط مرکز کنترل ترافیک به صتورت لحظهای ،زمان
بنتدی وفتازبندی کنترل و تغییرات ضتتتروری به راحتی اعمال
میشود .با توجه به مطالعات و ضوابط تقاطعهای قابل هماهنگ
ستازی ،دو دستته از تقاطعات نزدیک به هم بر روی شریانهای
شتتهر قزوین به عنوان مطالعههای پژوهش تی انتخاب شتتدند که
دستته اول مطالعه اصتلی و دسته دوم مطالعه اعتبارسنجی نتایج
مطالعه اول استت  .براستتاس نتایج طرح مطالعات جامع شتتهر
قزوین درحال حاضر شهر قزوین دارای  729تقاطع مورد کنترل
کته  98مورد ین به کمک چراغ کنترل ترافیک مدیری

میشوند .از این  98مورد39 ،مورد به صورت هوشمند مرکزی،
 0مورد زمان بندی ثاب

2

قرارگرفتهاس  .ساختار پژوها در شکل ( )2ارایه شده اس .

پژوها حاضتتر یک تحقیق توصتیدی – تحلیلی است

استتت

شتتتده استتت .

ستتتناریوهای مورد نظر اجرا ونتایج ینها طبق خروجیهای نرم

را افزایا دهد.

.4

ساخ

مدلهای شبیهسازی به کمک نرمافزار

و  3مورد به صتتورت هوشمند محلی

ابزار اصلی سنجا کارییی این رو

مورد نظر در این پژوها

نرمافزار ستینکرو اس  .نرم افزاری که ستایشی و همکاران در
عنوان نرم افزارهای مبتنی بر هو

مطالعهای تح

مصنوعی با

کارکرد ارزیابی شبکه حمل و نقل شهری به مقایسه ین با دیگر
نرم افزارهتای موجود در کشتتتور ایران پرداخته و به این نتیجه
رسیدند که با توجه به تمامی جوان  ،یکی از مناس

ترین نرم

افزارهای شبیهساز برای شرایط کشور ایران ،سینکرو خواهد بود
 . [Setayeshi et al. 2012].ستتینکرو برای اندازه گیری
ظرفی

از رو

دستتتتورالعمل  ICUاستتتتداده میکند .در این

رو  ،حجم جاری را با ظرفی
همننین از مطتال

نهایی تقاطع مقایستته میکنند،

مربوط به دستتتتورالعمل ظرفی

راه-ها

1

( )HCM 2010استتداده مینماید .این نرمافزار توانستته اس
باروشتی ستتاده برای تحلیل ظرفی

تقاطعهای چراغدار و بهینه

کردن زمانبندی ینها زمینهای مناستت

را فراهم کند .محاستتبات

تاخیر یکی از بخشتهای استاسی بهینه سازی هدف در سینکرو
استتت  .دراین نرمافزار کاربر قادراستتت
بدست

یورد .رو

تاخیر را از دو رو

درصتتدی 0که بیشتتتر براستتاس فرمولهای

 HCMاستتتواراستت

و رو

1

وبستتتر که طریقه محاستتبه

تاخیردرین توسط فرمول پیشنهادی وبستر اس .
 5-4معرفی محدوده مورد مطالعه

کنترل میشوند .تقاطعهای مورد مطالعه از میان  39تقاطع تح

تقتاطعهای مورد مطالعه در این پژوها از میان همان  39مورد

کنترل هوشتتتمنتد مرکزی انتخاب شتتتدند .این تقاطعها تح

هوشتمند مرکزی باتوجه به معیارهای مورد معامله انتخاب شده

سیستم یک پارچه نرمافزار اسکتس 3مدیری
پساز تعیین تقاطعها اقدام به برداشتتت

و کنترل میشوند.

اند .مطالعهی اصتتلی مربوط به خیابان شتتریانی خیام استت

که

دادههای مورد نیاز مثل

کامشً در محدوده تجاری شهر قزوین واقع شده اس  .این راه

دادههای طرح هندستتتی،دادههای شتتتمارشتتتی حجم ،الگوهای

شتریانی مطابق شکل 9به طول تقریباً  7281و دارای سه تقاطع

گردشی ،زمان بندیهای موجود و غیره شد .پس از جمع یوری

از با دس

تمامی اطشعات مورد نیاز به تحلیل و دسته بندی ینها پرداخته

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی373 )93:

عدل ،خیام و شهرداری اس .

بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....

شکل  .9محدوده مورد مطالعه

شکل  .4مفهوم عرض عبوری
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امیرمسعود رحیمی ،سعید طاهری
ندر در ستتاع

 9-4جمعآوری دادهها

استت (جدول .)7دادههای شتتمارشتتی جریان

همتاهنگستتتازی و همننین

ترافیتک -این دادههتا شتتتامتل حجم جریان ترافیک عبوری از

استداده از نرمافزار یک سری دادههای مختلف به شرح زیر نیاز

هرکدام از رویکردهای تقاطعها ،نوع الگوی مانورهای گردش تی

وجود دارد :دادههای طرح هندسی  ،دادههای حجمهای ترافیکی

و مستتتتتقتیتم راننتتدگتتان ،مقتتدار حجم ورودی وخروجی

و دادههای زمانبندی وفازبندی .دادههای طرح هندستتتی -این

ازدستتتترستتتیهتای محلی بین تقاطعها وتعدادمانورهای ورود

و طول خطوط رویکردهای

جریان

برای بررستتتی اثرات این رو

دادهها شتتامل تعداد ،عرض ،ش تی

وخروج به فضای پارک حاشیه ای اس  .حجم شمار

موجود ،نوع ناحیه ،طول انباره مستتتیرهای گردشتتتی ،شتتتعاع

ترافیک توسط خروجیهای نرم افزار اسکتس برای بازه یبان ماه

جزیرههای گردشتتی و خطوط نزدیک به تقاطع استت  .بخا

 7932مربوط به تقاطعهای مورد مطالعه با مستتتاعدت معاون

عمده ای از این اطشعات از طریق یخرین نستتخه بروز رستتانی

کنترل ترافیک دراختیار پژوهشتتگر قرارگرف  .این دادهها میزان

شده نقشهی اتوکد شهری قزوین که توسط مرکز کنترل ترافیک

حجم ترافیک  32ستتتاعته در بازههای  71دقیقهای را برای 92

یمد .موارد باقیمانده نیز با

اوج

در اختیار محقق قرار گرف

بدس ت

روز کامل از یبان ماه را ارایه میدهند .محاستتبات ستتاع

میدانی در سط تقاطعها کامل شد .دادههای زمانبندی

برای احجام ترافیکی به ازای هر رویکرد هماهنگشتده یا نشده

و فازبندی -این دادهها شتتتامل ویژگیهای زمانبندیو فازبندی

و هر تقتاطع یغاز گردید .این محاستتتبات برای تمامی  92روز

موجود وفعلی مثل نوع کنترل چراغ  ،ستتتهم زمانی رویکرد ها،

یبان ماه جزبه جز پیاده شتده است  .مجموع حجم ساعتی برای

تعتداد فازهای تقاطع  ،نوع فازهای گردشتتتی  ،کاربری خطوط

هر  2بازه  71دقیقه بدس

اوج محاسبه شود که

تقتاطع ،نوع شتتتنتاستتتاگرها و محل قرار گیری ینها ،حداقل و

نمونه محاسبات ین در جدول  7ارایه شده اس .

حداکثر طول چرخه ها وزمان سبز ،زمان زرد و تمام قرمز فازها

این خروجیهای نرمافزار اسکتس شامل کل حجم عبوری هر

بازخوانی فازها و نوع توالی فازها استتت  .از ینجا که

کدام از رویکردهای تقاطع بودند و برای رسیدن به تدکیک سهم

برداش

 ،حال

یمده تا ساع

تقتاطعتات مورد مطالعه جز تقاطعات هوشتتتمند مرکزی تح

هر کدام از حرکات چپ گرد (دور برگردان ) ،راستتت

کنترل نرمافزار استکتس مرکز کنترل ترافیک است  ،بستیاری از

مستتتقیم و همننین درصتتد وستتیله نقلیه ستتنگین باید از ینالیز

موارد ذکر شده فوق توسط خروجیهای نرمافزار ذکرشده برای

تصتویر کمک گرف  .به این صورت که برای بازهی یک ساعته

بازه زمانی یبان ماه  32در اختیار پژوهشتتگر قرار گرفته استت .

اوج از تقاطعهای مورد مطالعه برداشتت

فیلم صتتورت پذیرد.

تمامی تقاطعهای مورد مطالعه به صتتتورت هوشتتتمند مرکزی

برای این کتار باید دوربین دیجیتال مورد استتتتداده کرد و این

کنترل میشوند .عمدتاً دارای دو فاز و گاهی سه فاز هستند .در

جانمایی شتتود تا عشوه براینکه

دوربین در یک مکان مناستت

گرد و

حال حاضتتتر تمامی گرد

به چپها ،به صتتتورت مجاز اجرا

ایجاد مزاحم

به راس

نیز در زمان چراغ قرمز یزاد اس .

خودروهای عبوری مستتلط باشتتد ،با همکاری وهماهنگی مرکز

شتناستاگرهای این تقاطعات از نوع القایی بوده و فاصله ینها از

فیلمها از

میشوند و گرد
خط ایستتت

نداشتتته باشتتد ،بر تمامی رویکردهای تقاطع و

کنترل ترافیک شتتتهرداری قزوین اقدام به برداشتتت
تقاطعهای مربوط در اردیبهشتتت

تقاطع صتتتدر و طول ینها  3/1متر استتت  .طبق

 7931صتتتورت گرف

که

درادامه تصتتاویری از ین در شتتکل( )1و نتایج در جداول ( 3و

برداشت های مرکز کنترل ترافیک ،حجم عابرین بین 722تا222

 )9نمایا داده شده اس .
جدول  .8نمونهای از دادههای میدانی برداشت شده
19:00

18:00

17:00

8:00

7:00

6:00

267

74

28

369

276

230

0:15

343

87

26

366

322

220

0:30

390

110

37

387

364

216

0:45

370

218

61

372

383

242

1:00

1370

489

152

1494

1345

908

1103

682

198

1153

1438

954

760

938

259

813

1482

1056

370

1218

332

463

1505

1204
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مجموع
احجام
ساعتی

بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....

شکل  .1برداشت تصاویر ویدیویی از حركات خودروها در سطح تقاطعها
جدول .5اطالعات طرح هندسی و زمانبندی مطالعه اصلی
تقاطع

حداقلطو

نوع

ل چرخه

ناحیه

(ثانیه)

شهری

تجاری

تجاری

طرح

حداكثرطول

فازبندی

چرخه (ثانیه)

3فازی

732

92

3فازی

772

92

3فازی

772

92

تقاطع

رویکرد

تعداد

تعداد

حركات

خطوط

2

9

111

شرقی(عدل)

9

9

712

جنوبی(خیام)

-

3

912

رویکرد
شمالی(خیام)

عدل
(فوق اشباع)

خیام
(فوق اشباع)

تجاری
شهرداری

مسکون
ی

طول رویکرد
(بازو) متصل به
تقاطع(متر)

خطچپگرد

شماره

زمان

انحصاری

شناساگر

سبز(ثانیه)

ندارد

2و1و0

12

B

دارد

1و8و3

12

A

-

غربی(عدل)

9

9

322

دارد

7و3و9

12

A

شمالی(خیام)

3

3

912

ندارد

7و3و9

02

B

شرقی(بوعلی)

3

9

381

ندارد

2و1و0

12

A

جنوبی(خیام)

-

3

972

-

غربی(بوعلی)

-

9

331

-

شمالی(خیام)

9

3

972

شرقی(شهرداری)

-

9

911

-

جنوبی(خیام)

-

3

311

-

غربی(شهرداری)

3

3

391

ندارد

ندارد

12

2و1و0

7و3و9

22

جدول  .9اعمال نتایج پردازش تصویر بر روی خروجیهای حجم نرمافزار(5شنبه 81آبان)

شمالی

عدل
شرقی

غربی

فاز

ضریب ساعت

حركت

حجم تردد(خودرو بر ساعت)

درصد وسیله سنگین

راستگرد

711

2

2.3

مستقیم

912

2

2.3

چپگرد

83

2

2.3

دور برگردان

02

2

2.3

راستگرد

782

7

2.82

مستقیم

027

7

2.82

چپگرد

321

7

2.82

راستگرد

201

7

2.33

مستقیم

010

7

2.37

اوج)(PHF
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B

A

امیرمسعود رحیمی ،سعید طاهری
33

چپگرد

7

جنوبی

-

شمالی
خیام

شرقی

راستگرد

377

2

2.37

مستقیم

002

2

2.37

مستقیم

208

7

2.83

چپگرد

327

7

2.88

جنوبی

-

غربی

-

شمالی
شهرداری

غربی

راستگرد

771

2

2.87

مستقیم

227

2

2.87

چپگرد

701

2

2.87

راستگرد

89

7

2.81

مستقیم

718

7

2.81

جنوبی

-

شرقی

-

معتادلته  77و  73بته ترتیت

 4-4محاسبات روش عرض عبوری
با توجه به مطال

2.33

گدته شتتده ،معادله  1تا  1به ترتی

محاستتبه شتتاخص زوجی (قابلی

نحوه

هماهنگ شتتدن) ،مقدار این

کیدی

چگونگی انتدازهگیری معیارهای

پیشروی عرض عبوری و کارییی عرض عبوری محدوده

مورد مطالعه را نشان میدهد.

شتتاخص در تقاطع عدل تا خیام و تقاطع خیام تا شتتهرداری را

()11

𝐶𝐸 = 100 𝐵⁄

()12

𝐸 = 100 37⁄110= 34

نشان میدهد.
()5

𝐿CI= 𝑉 ⁄

()6

900⁄1150 = 0.78

()7

725⁄1020 = 0.71

معتادلته  ، 8طول چرخته درحال
معادله  3و  72به ترتی

نشان میدهند.
∗C=2

()9

C= 2 ∗ 1150⁄1.47 ∗ 20 =150

()11

C= 2 ∗ 980⁄1.47 ∗ 20 =70

که در ین : C ،طول چرخه بر حستت  :ثانیه  L،طول قطعه بر
حس

میدهد.
()13

) 𝐺 𝐴 = 100 𝐵⁄(𝐺 +
2
6

()14

𝐴 = 100 37⁄(0 + 50)=73

مقدار این شتتتاخص را در تقاطعهای
L
1.47V

فوت و  Vسرع

عبوری و مقدار این شاخص برای محدوده مورد مطالعه را نشان

پیشتتتروی عرض عبوری و

عدل تا خیام و خیام تا شهرداری به ترتی
()8

در ادامه ،معادله  79و  72نحوه محاستتتبه دستتتترستتتی عرض

پیشروی (مایل بر ساع ) اس .

که در ینها  :Aدسترسی سیستم هماهنگ چراغها بر حس

در

صتتد G2 ،طول ستتبز بحرانی فاز  3و  G6طول زمان ستتبز
بحرانی فاز  0اس .

.1

سناریوها و نتایج

با کالیبره نمودن نرمافزاربراستتاس دستتتورالعمل کالیراستیون به
کمک دادههای مربوط به کشور ایران و پس از ساخ

مدلهای

شتبیهسازی شکل( )0در نرمافزار سینکرو با استداده از اطشعات
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بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....
جمعیوری شده ،اقدام به اجرای سناریوها و دریاف

خروجیها

میشود.

ایجاد موجستتبزپیشتتروی  -2بهینهستتازی با کنترل هماهنگ به
همراه استتتداده از فازبندی تاخیری  .این ستتناریوها در نرمافزار

پساز ورود اطشعات اولیه به نرمافزار و ستتتاخ
وویژگیهای هندستی وترافیکی ین نوب

محیط مدل

به پیادهسازی وتحلیل

پیاده شتتتده و در جداول  2تا  0نتایج شتتتبیه ستتتازی و اجرای
سناریوهای مدنظر برای مطالعهی اصلی محور خیام برای ساع

ستناریوهای موردنظر میرسد .در چارچوب این پژوها چهار

اوج و شترایط فوق اشباع ارایه شده اس  .مقادیر اثرات حاصل

فعلی

از اجرای ستتناریوها برشتتاخصهای کارییی در جداول  1و 8

ستتناریوی اصتتلی وجوددارد-7 :شتترایط پایه (وضتتعی

وموجود)  -3بهینهستازی شترایط موجود بدون هماهنگسازی

ارایه شده اس .

(مندرد یا شبکه ای)  -9بهینهسازی با کنترل هماهنگ تقاطعها و

شکل  .1نمونه ای از مدل ساخته شده
جدول  .4خروجی نرمافزار سینکرو برای مطالعه اصلی در شرایط فوق اشباع ساعتاوج

ها

عملکردی

كیلوگرم

()PI
728.8

تعداد

سرعتمتوسط

زمان سفركل

سوختمصرفی

توقفها

(كیلومتربرساعت)

(ساعت)

(لیتر)

8

38

32

2281

70

791

113

72.87

5

31

83

2971

71

733

192

72.72

32.2

9

32

13

2333

78

731

133

79.87

32.1

4

92

38

2210

71

722

182

71.90

772.9

سناریو

تاخیرخودروها

تاخیر

تولیدآالینده

شاخص

(ثانیهبرخودرو)

كل
(ساعت)

جدول  .1خروجی نرمافزار سینکرو برای رویکرد(خیام)هماهنگشده مطالعه اصلی درشرایط فوق اشباع ساعتاوج
تعداد

سرعتمتوسط

زمان سفركل

سوختمصرفی

تولیدآالیندهها

توقفها

(كیلومتربرساعت)

(ساعت)

(لیتر)

كیلوگرم

8

78

27

7329

71

02

318

0.89

20.2

5

71

98

7891

78

02

328

0.20

29.7

9

70

91

7127

73

18

398

0.37

22.7

4

71

92

7312

73

11

322

0.30

93.1

سناریو

تاخیرخودروها

تاخیر

شاخص

(ثانیهبرخودرو)

كل
(ساعت)

عملکردی
()PI
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جدول  .1خروجی شبیهساز سیمترافیک برای مطالعه اصلی در شرایط فوق اشباع ساعتاوج
زمان سفركل

تاخیر كل

(ساعت)

(ساعت)

8

723.1

03.3

2321

5

729

01.3

2798

922.8

9

732.0

22.3

9381

332.3

29.3

4

799.1

13.3

2333

330.0

17.3

سناریو

تعداد كلتوقفها

سوختمصرفی

شاخصتاخیر

تعدادخودروی

(لیتر)

عملکردی(ساعت)

پسزده در طول صف

971.7

02.9

327

07.1

713
779
713

جدول  .7اثرات اجرای سناریوها براساس نتایج سینکرو برای كل شبکه (اعداد براساس درصد)
سرعتمتوسط

زمان سفركل

سوختمصرفی

تعدادخودروی

(كیلومتربرساعت)

(ساعت)

(لیتر)

پسزده در طولصف

5

-8کاها

-2کاها

-1افزایا

-1کاها

-2کاها

-31کاها

9

-72کاها

-0کاها

-73افزایا

-8کاها

-1کاها

-91کاها

4

-1افزایا

-7کاها

-1کاها

-9افزایا

-2افزایا

-92کاها

سناریو

تاخیر كل
(ساعت)

تعداد كلتوقفها

جدول  .1اثرات اجرای سناریوهابراساس نتایج سینکرو برای رویکرد شریانی (اعداد براساس درصد)
سرعتمتوسط

زمان سفركل

سوختمصرفی

تعدادخودروی

(كیلومتربرساعت)

(ساعت)

(لیتر)

پسزده در طولصف

5

-8کاها

-2کاها

-1افزایا

-1کاها

-2کاها

-31کاها

9

-72کاها

-0کاها

-73افزایا

-8کاها

-1کاها

-91کاها

4

-3کاها

-7کاها

-73افزایا

-3کاها

-0کاها

-32کاها

سناریو

تاخیر كل
(ساعت)

تعداد كلتوقفها

 8-1یافتهها

رو

شررایط پایه  -اولین سناریو متعلق به مدلسازی و تحلیل

براستتاس خروجیهای نرمافزار س تینکرو بهینهستتازی شتتبکهای

شترایط ترافیکی وضع طرح هندسی و زمانبندی موجود اس .
هدف اصتلی از این کار مقایسته نتایج حاصل از ایجاد هرگونه
تغییر در شرایط موجود فعلی و ارزیابی اثرات ین تغییر با توجه
به شتاخصهای کارییی است  .عشوه بر این وضتعی
حاضتتر شتتبکه تقاطعها و شتتاخصهای کیدی

فعلی و

ینها مشتتخص

میشتتود .برای نمونه چند تقاطع مانند عدل دچار تاخیر بیا از
حد دریک یا چند رویکرد و حرکات ین رویکرد استتت

که با

طرحهای بهینهسازی و هماهنگسازی بهبود مییابد.
بهینهسازی شبکهای ساده -درچهارچوب پژوها حاضر این
سناریو تنها برای مقایسهی نتایج حاصل از شبیهسازی با اجرای

عرض عبوری و فازبندی تاخیری گنجانده شتتدهاستتت .

همواره شتترایط تقاطعهای مورد مطالعه را بهبود میبخشتتد ،که
این بهبود در ستتتاعات اوج نستتتب

به کنترل هماهنگ مقداری

کمتر خواهد بود .نرمافزار خرد نگر ستتیم ترافیک دراکثر موارد
اجرای بهینهستتازی شتتبکهای به رو
باعث بهبود شتترایط گزار

کرده استت

 HCMو درصتتدی را
 ،اما این مقدار بهبود

کمتر ازنتتتایج نرمافزار ستتتینکرو بوده والبتتته بتتازهم طرح
هماهنگستازی را پیشتنهاد میدهد .درساعات غیراوج و حال
زیراشتتتبتاع هردوی نرم افزارهتا بر ارجحی
بهینهستتازی متداول شتتبکهای نستتب
کردهاند.
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و کارییی اجرای

به کنترل هماهنگ تاکید

بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....
اجرای کنترل همتاهنتگ -مطتابق نتایج هردوی نرمافزارها در

برخودروها میگردد .از د یل عمده ین ،نبود پیا شتتترطهای

اوج اجرای طرح کنترل

برای هماهنگسازی

حتالت

فوق اشتتتباع و برای ستتتاع

همتاهنتگ تقاطعهای متوالی واقع برشتتتریانی به رو

عرض

عبوری وانجام بهینهسازی شبکهای طولچرخه و زمان یفس
رو های  HCMو درصدی معیارهای کیدی

ضتروری برای فراهم شتدن بستتر مناس
تقاطعات متوالی اس ت  .در این حال
همان بهینهسازی شبکهای اس

به

زیر اشتتباع بهترین اقدام

که بین 7تا 1درصد معیارهای

را به میزان قابل

کارییی را بهبود میبخشتتد .در ادامه برای خروجیهای نرمافزار

توجهی بهبود خواهند بخشید .با توجه به نتایج نرمافزار سینکرو

ستتتینکرو نحوه تغییر تتاخیر کل شتتتبکه و نیز تاخیر وارد بر

اجرای طرح هماهنگستتازی تاخیر کل را به میزان  72درصتتد،

خودروهای رویکرد هماهنگ شتده به ازای اجرای سناریوها در

را  1درصد ومیزان تولید

شتتتکتل ،1همننین مقایستتته خروجیهای نرمافزار خردنگر و

توقف را  0درصتد ،مصترف سوخ

کشننگر در ساع

گتازهای گلخانهای ی ینده را  8درصتتتد کاها میدهد .طبق
نتایج نرمافزار شبیهسازسیمترافیک ،اجرای بهینهسازی زمانبندی
با کنترل هماهنگ به رو

عرض عبوری درستتاع

 .1اعتبارسنجی نتایج

اوج مقدار

برای تایید صتتتح

تاخیر کل را به میزان  73درصتتد ،توقف را  3درصتتد مصتترف
سوخ

اوج در شکل  8ارایه شده اند.

نتایج بدستتت یمده باید یک مطالعه

اعتبارستنجی انجام شود .به همین منظور همانطور که پیا

 72درصد و از همه مهمتر مقدار پسزدگی طول صف

از این بیان شتتد ،از میان تقاطعهای تح

را  37درصد کاها خواهد داد.

کنترل ستتیستتتم

اجرای فتازبندی تاخیری درکنار طرح هماهنگ -برای نرمافزار

هوشمند مرکزی سیستم  SCATSچهار تقاطع مجاور هم

ستتتینکرو مطتابق خروجیهتا اجرای فتازبندی تاخیری ،مقادیر

واقع شتده بروی شتریانی بوعلی انتخاب شدهاند .مطالعهی

معیارهای کارییی شتبکه از جمله تاخیر،توقف ،مصرف سوخ

اعتبارسنجی مرتبط با راه شریانی بوعلی در محدوده کاربری

و  ...را بطور متوستتط بین7تا 1درصتتد وخیمتر کرده استت .در

تجاری– مستتکونی استت  .مطابق شتتکل 3خیابان بوعلی

مقابل براستتاس نتایج تحلیل خردنگر نرمافزار ستتیمترافیک این

دارای طول  7131و دارای چهتار تقتاطع به ترتیبی از با
دس

اقدام باعث بهبود شترایط ترافیکی خواهد شد .برای مثال زمان

خیابان مل

 ،خیام  ،فردوسی و نادری اس .

 0درصد و

سایر اطشعات مربوط به مطالعه اعتبارسنجی .همانند مطالعه

طول صتتف  71درصتتد کاها مییابد .البته باید اشتتاره کرد که

دادهها ،انجام

ستدر  0درصتد ،تاخیر  1درصتد ،مصترف سوخ

اصتتتلی تمتامی مراحل قبل مانند برداشتتت
محاستتتبات بروی ینها ،ستتتاخ

شتتترایط لزوم اجرای فازگردشتتتی تاخیری در محل تقاطع باید
فراهم باشتد ،چه از نظر طرح هندسی و نسب
ظرفی

ستتتنتاریوها و درنهای

حجمگردشی به

دریاف

مدل نرم افزاری ،اجرای
نتایج و تحلیل ین ها برای

مطالعهی اعتبارسنجی نیز انجام و خروجی نتایج شبیهسازی

نیاز به فاز تاخیری باشد.

مقایسه شرایط فوق و زیر اشباع -به طور کلی و یراساس نتایج

نرمافزار خردنگر و کشننگر برای مطالعه اعتبارستتتنجی بر

هردوی نرمافزارها برای شتترایط زیر اشتتباع برخشف موارد ذکر

روی محور بوعلی در ساع

اوج در جداول  3و  72و نیز

شتتتده در فوق اجرای بهینهستتتازی با کنترل هماهنگ و اجرای

نتایج تغییرات شاخصهای کارییی برای مطالعه اعتبارسنجی

فتتازبتنتتدی تتتاخیری موج ت

به شرح جداول 77و  73اس .

افزایا تتتاخیر و توقف وارد

150
98
79

90

82

30

100
28

25

24

50
0

4

3

سناریوها

2

تاخیر(ساعت-ثانیه بر خودرو)

تاخیر کل

تاخیرخودروها

1

شکل  .7مقایسه خروجی سینکرو برای تاخیر كل و تاخیر وارد بر خودروها از اجرای سناریوها در ساعت اوج
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تاخیر كل (ساعت)
120
98

تاخیر سینکرو

52.9

90

82
65.2

79

100
80

69.2

60

44.9

40

تاخیر سیم ترافیک

20
0
سناریو2

شکل .1

سناریو9

سناریو7

سناریو3

مقایسه خروجیهای نرمافزار خردنگر و كالننگر

شکل .0محدوده مورد مطالعه جهت اعتبارسنجی
جدول  .0خروجی نرمافزار سینکرو برای مطالعه اعتبارسنجی درشرایط فوق اشباع ساعتاوج
تاخیرخودرو(ثانیه برخودرو)
سناریو

تاخیر كل(ساعت)

كل توقف

شریانی

كل

شریانی

كل

شریانی

هماهنگ

شبکه

هماهنگ

شبکه

هماهنگ

327

3211

1329

0

8

3720

1727

3

3

1231

72

3

2337

77

72

شریانیهماهنگ

كلشبکه

8

727

771

31

5

87

727

32

322

9

18

722

81

390

3208

4

12

88

13

733

7873

زمانسفر(ساعت)
سناریو

سرعتمتوسط(كیلومتر بر ساعت)

مصرفسوخت(لیتر)

تولیدآالیندهها(كیلوگرم)

كل شبکه

شاخصعملکردی

شریانی

كل

شریانی

كل

شریانی

هماهنگ

شبکه

هماهنگ

شبکه

هماهنگ

8

32

303

927

7227

72.3

31.31

5

18

317

383

833

1.10

39.18

08.1

9

10

312

313

883

3.30

39.30

32.0

371.9

4

17

321

301

812

0.33

32.12

21.2

739.7
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كل شبکه

شریانی

كل

هماهنگ

شبکه

727

312
373.3

بررسی اثرات هماهنگسازی زمانبندی تقاطعهای چراغدار به روش .....
جدول  .89خروجی شبیهساز سیمترافیک برای مطالعه اعتبارسنجی در شرایط فوق اشباع ساعتاوج
زمان سفركل

تاخیر كل

(ساعت)

(ساعت)

8

727.8

713.7

1227

5

799.7

711

1021

929.3

9

731.9

729.3

1228

332

11

4

772.3

731.3

2033

381

12

سناریو

تعداد كلتوقفها

سوختمصرفی

شاخصتاخیر

تعدادخودروی

(لیتر)

عملکردی(ساعت)

پسزده در طول صف

977.2

33

2

11.1

2
2
2

جدول  .88اثرات اجرای سناریوها براساس نتایج سینکرو برای كل شبکه (اعداد براساس درصد)
سرعتمتوسط

زمان سفركل

سوختمصرفی

تعدادخودروی

(كیلومتربرساعت)

(ساعت)

(لیتر)

پسزده در طولصف

5

-73کاها

-3کاها

-71افزایا

-1کاها

-8کاها

9

-77کاها

-9کاها

-71افزایا

-72کاها

-8کاها

4

-79کاها

-2کاها

-73افزایا

-71کاها

-72کاها

سناریو

تاخیر كل
(ساعت)

تعداد كلتوقفها

ندارد

جدول  .85اثرات اجرای سناریوها براساس نتایج سینکروبرای رویکردشریانی (اعداد براساس درصد)
سرعتمتوسط

زمان سفركل

سوختمصرفی

تعدادخودروی

(كیلومتربرساعت)

(ساعت)

(لیتر)

پسزده در طولصف

5

-1کاها

-1کاها

-32افزایا

-79کاها

-2کاها

9

-0کاها

-0کاها

-32افزایا

-71کاها

-1کاها

4

-1کاها

-73کاها

-31افزایا

-73کاها

-73کاها

سناریو

تاخیر كل
(ساعت)

تعداد كلتوقفها

ازجملته :حجم بتا ی حرک

 .7نتیجهگیری
در این پژوها اثرات بهینتتهستتتازی زمتتانبنتتدی از طریق
همتاهنتگستتتازی تقاطعها به کمک انجام مطالعه میدانی مورد
بررسی قرارگرف  .براساس نتایج بدس

یمده میتوان گد

در

شرایط فوقاشباع ساع اوج بهینهسازی ازطریق کنترل هماهنگ
تقاطعها به رو

عرضعبوری ،شتتاخصهای کارییی را بهبود

میبخشتد .میزان این بهبود حتی از بهینهسازی متداول شبکهای
نیز بیشتتتر بوده و برای مثال تاخیرکل 72درصتتد ،توقف کل 0
درصتد ،سرع

متوسط 73درصد ،زمانسدر  8درصد ،سوخ

چپگرد و میزان حجم تداخلی و

شتترایط طرح هندستتی دارد .اگر شتترایط اجرای فاز تاخیری
فراهم باشتتتد ،اثرات مطلوبی بر شتتتاخصهای کارییی خواهد
گذاشتت

و برای مطالعه اصتتلی عرضعبوری را از  21به 18

ثانیه و مطالعه اعتبارسنجی از  97به  91ثانیه افزایا خواهد داد.
در شتترایط زیراشتتباع با توجه به فراهم نبودن ویژگیهای
ضتتروری برای هماهنگستتازی از جمله حجم با ی شتتریانی،
اجرای کنترل همتاهنگ اثرات نامطلوبی داشتتتته و بهترین کار
همان بهینهسازی شبکهای متداول اس

تا شاخصهای کارییی

شبکه بهبود یابد.

مصرفی 1درصد و طول صف  31درصد بهبود مییابد.
اثرات اجرای فتازگردشتتتی تتاخیری درحتالت

ندارد

همتاهنگ

وابستتتگی شتتدیدی بوجود شتترایط مربوط به فازبندی تاخیری
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 -ستتتایشتتی،صتتابر ،رحیماف،کامران ،افندیزاده زرگری،

 .1پیشنهادات برای تحقیقات آینده
برای تحقیقات یتی ،پیشتتنهاد میگردد که معیارهای کارییی
به دستت

یمده از طریق نرمافزار شتتبیهستتاز خردنگر ،با مقادیر

میتدانی و همننین ستتتایر رو هتای محاستتتباتی تأخیر نظیر
محاستتبات وبستتتر و ستتایر رو ها که به تدصتتیل در کتاب
دستتورالعمل ظرفی
دقت

راههای یمریکا ذکر شتده ،مقایسه گردد تا

نرمافزارهای شتتتبیهستتتاز و همننین قابلی

کاربرد ینها

براساس شرایط ترافیکی ایران ،مشخص شود.

شتهریار و ستایشی ،سعید (")7937نرمافزارهای مبتنی بر
هو

مصتتتنوعی بتا کارکرد ارزیابی شتتتبکه حملونقل

شتهری" ،یازدهمین کندرانس سیستمهای هوشمند ایران،
دانشگاه خوارزمی ،تهران.
 -شترک

مهندستی یتیه ساز (" )7932طرح مطالعات

جامع حمل ونقل و ترافیک مجموعه شتتتهری قزوین" ،
مرکز کنترل ترافیک شتتهرداری ،جلد اول ،فصتتل ستتوم،
د ،33ایران ،قزوین.
 -علینقیان ،مهدی و نادری ،منصتتوره ( " )7931کاها

 .0سپاسگزاری
این پژوها بتاهمکتتاری معتاونت

محترم حمتل ونقتتل و

ترافیک شتتهرقزوین ومرکزکنترل ترافیک شتتهرقزوین صتتورت
پذیرفته و نویستتندگان ازحمای های مستتتقیم و مستتتمر یقایان
دکتر میزانی و مهندس رشوند ،سپاسگزاری میکنند.

 .89پینوشتها
1-Development of a traffic signal operation
handbook
2- Scats
3-Synchro
4-SimTraffic
5-Highway capacity Manual
6-Percentile
7-Webster

 .88مراجع
افنتدیزادهزرگری ،شتتتهریار ،حاج محمدی ،هاجر ودهقانی ،نازلی(" )7937هماهنگ ستتتازی بهینه کنترل
چراغها در معابر شتتتهری فوق اشتتتباع و زیراشتتتباع"،
کندرانس بینالمللی مهنتدستتتی حمتل و نقل و ترافیک،
دهمین ،ایران ،تهران.
رحیمی ،امیرمستتتعود ،باقری ،ستتتید رامتین ،دزفولیانشهنی ،رضا و مظاهری ،یر ( ")7931ارزیابی استداده از
تقاطع غیر متعارف برای بهبود جریان ترافیک در راههای
برون شتهری" ،مجله پژوهشتنامه حمل و نقل ،سال ،79
شماره  ،3د .738-771
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توزیع
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امیرمسعود رحیمی ،سعید طاهری
امیرمسعود رحیمی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  7910از دانشگاه یزاد اسشمی
واحد نجف یباد و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایا مهندسی و برنامهریزی حمل
و نقل در ستال  7918را از دانشتگاه علم و صتنع

ایران اخذ نمود .در ستتال  7981موفق به کس

درجه دکتری در رشتته مهندستی عمران گرایا مهندسی و برنامهریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و
صتنع

ایران گردید .زمینههای پژوهشتی مورد عشقه ایشان مدلسازی حمل و نقل ،شبیهسازی جریان

ترافیک ،ایمنی ترافیک و حل مستأله مستیریابی وسیله نقلیه بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با
مرتبه دانشیار در دانشگاه زنجان اس .
ستعید طاهری ،درجه کارشتناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  7939از دانشگاه بین المللی امام
خمینی (ره) قزوین و درجه کارشتناستی ارشتد در رشتته مهندسی عمران گرایا راه و ترابری در سال
 7935را از دانشتگاه زنجان اخذ نمود .زمینه های پژوهشتی مورد عشقه ایشان طرح هندسی ایمن راه،
شتبیهستازی جریان ترافیک و محاستبات یمارگیری در برنامهریزی حمل و نقل بوده و در حال حاضر
بعنوان کتارشتتتناس وظیده-اجرا بخا عملیات خاکی در قطعه 9و 2از پروژه ملی راهستتتازی قزوین،
الموت ،تنکابن مشغول بکار اس .
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