
 

AIMSUN  قلهاي ترافيكي و حمل و نسيستم سازيشبيهافزار يكپارچه نرمتنها 

 (ايمرحله 4و پشتيباني از فرآيند برنامه ريزي حمل و نقل مزو، ماكرو و هيبريد)ميكرو،
 و ترافيکهاي نو در مديريت، کنترل اي در حال استفاده است. ظهور ايدهسازي، در مهندسي ترافيک بطور گستردهشبيه

هاي مدل افزارهاي شبيه ساز هستند.افزايش ابعاد مسائل مورد بحث در اين زمينه داليل اصلي استفاده روز افزون از نرم

 . اي از نيازهاي موجود در مهندسي ترافيک را پاسخگو هستندسازي دامنه گستردهشبيه

 کاربردها:
و  هاي زير ساختيطرحهاي متفاوت ارزيابي گزينه -۱

 اصالحات هندسي

محدوده هاي طرح ترافيک و زوج و فرد  تأثير ايجادارزيابي  -۲
و  و همچنين ارزيابي بکارگيري روش هاي مختلف اعمال قانون

 قيمت گذاري آن

هاي حمل و نقل همگاني از سيستمو بهينه سازي ارزيابي  -۳
 ، تراموا و ...BRTقبيل اتوبوس، 

 هاي هوايي، مسيرهاي دوچرخه سواري و ...پلاحداث ارزيابي مسائل مربوط به عابرين،   -۴

 محيطي مجازي براي آموزش دانشجويان و کارشناسان  -۵

 حمل ونقل همگانيو اولويت به  هاچراغسازي زمانبندي بهينه -۶

 مانند تعيين محل بهينةقبل از اجرا، ITSهاي ارزيابي سيستم -۷
 دوربين، تابلوي متغير خبرينصب دتکتور،

 Aimsun Onlineبا استفاده از  مديريت هوشمند ترافيک -۸

 هاي محيط زيست و سوخت مصرفي ارزيابي ميزان آالينده -۹

برررده، شررما را مسررتقيما  برره محرريط پرررو ه  AIMSUNنررم افررزار

 Googleداراي قابليت تبديل مسرتقيم نقشره از اينترنرت نماننرد 

Mapاکثررر تبرادل اطالعرات برا باشرد. ( و تبرديل آن بره مردل مي

 Emme  ،Contram  ،Saturn، Cubeشررامل:  هاي حمررل و نقررل، مرردلCAD ،GISافزارهررا و ابزارهرراي معمررول ماننررد نرم

 ،Vissim ،Vissum ،Paramicsماننررد  هاي تطبيقرريهررا و برنامررهافزارهرراي بهينرره سررازي برنامرره چراغ، نرمSCATS  و

  نمايد.مي، اين کار را تسهيل افزارهاي ديگربسيار از نرم

هرراي معتبررر داخلرري و و ارائرره مقالرره در کنفرانن Aimsunعررالوه برامکرران شرررکت در کنفرررانن کرراربران 

هاي آتري و اينترنتري و حوروري و همچنرين دريافرت نسرخهالمللي، وجرود برنامره پشرتيباني کراربران بره صرورت تلفني،بين

افرزار گرديرده ال بسريار از کراربران داخلري از عراره ايرن نرمافزار به همرراه خردمات مشراوره باعرت اسرتقبنگهداري از نرم

 است. 

افرزار بره زبران هاي نمايشري از نرمهرا و همچنرين مردلافرزار، مقراالت فنري، پرو هجهت کسب اطالعات بيشتردر خصوص نرم

و  هاي  موزشيا دورهافرزار، در خصروص نرمخبرار مراجعره کنيرد. آخررين ا www.Aimsun.comانگليسي به سايت 

مراجعره و يرا برا  http://www.simaron.comدر اين خصوص بره زبران فارسري در سرايت شررکت سريمارون بره آدرس ... 

  .تماس حاصل فرماييد 021-88913626تلفن 

 

 

http://www.aimsun.com/
http://www.simaron.com/


 دويژگي هاي جدي
Aimsun8.1.2:  

مدل سازي ترافيک بر اساس بي نظمي شرايط رانندگي  -1

 در ايران

 مدل سازي بي نظمي موتورسواران -2

ارزيابي تمام گزينه هاي اصالح هندسي در يک اعمال و  -3

 مدل

 مدل هاي ماکروسکوپيک جديد -4

5- Contextual Help براي همه بخش هاي نرم افزار 

 Microsimulationدر  HCM2010خروجي هاي  -6

 مدل سازي خردنگر شيب براي خودروهاي سنگين -7

  مدل سازي چهار مرحله اي -8

a. توليد سفر 

b. توزيع و تفكيک  

c. همگاني تخصيص حمل و نقل 

d. مدل چهارمرحله اي و سناريوسازي 

 ر بهبودهاساي -9

a. بهبود در مدل هاي ماكروسكوپيک 

i. روش هاي جديد تخصيص 

1. All-or-Nothing Assignment 

2. Incremental Assignment 

3. MSA Assignment 

4. Stochastic Assignment 

ii. توابع جديد بر اساس نياز کاربر 

iii. خودکارها بطور  توليد برنامه زمانبندي چراغ 

b. بهبود در شبيه سازي دايناميک 

i. آمار و گزارشگيري از زمانبندي چراغ و درصد سبز بودن هر فاز 

ii. آمار و گزارشگيري تصميمات ناشي از مديريت ترافيک 

iii. آمار و گزارشگيري از مسيرها بر اساس نوع وسيله نقليه 

iv. گزارش خودروهايي که گردش را از دست داده اند 

v. ودروها به مدل به عنوان الگوي ورود خودروذخيره نمودن زمان ورود خ 

vi.  شبيه سازيFlow  وFlow ALINEA در حالت مزوسکوپيک 

vii.  مدل هاي جديدGive Way 

viii. قابليت مدل نمودن خيابان دوطرفه 

ix.  پشتيباني از سيستمSCATS-RMS 

x.  ساده نمودن انجام مطالعاتImpact Study 

c.  بهبود در تجزيه و تحليلLinkها 

d. هابهبود در تخصيص مسير 

 نرم افزار Platformبهبود  -10

a.  امكان ايجادTraffic Profile 

b. افزايش عمليات بر روي ماتريسها 

c.  3 بهبود شبيه سازيD  3و ارسال بهD Max 

d. افزايش گزارشهاي خروجي 

e.  بهبود در برنامه نويسيAPI  وPython Scripting 


