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  یده چک

 یدگیچیل پین نوع از تقاطعها که بدلیل ایبا گسترش استفاده از تقاطعات هوشمند در کالنشهرها تحل
 ياز به دقت نظر از سویقابل انجام نخواهد بود ، ن یدست يبا روشها یبراحت ،يرفتار و زمانبند

  ک موردیل یمختلف جهت انجام تحل يافزارنرم يهاطیکه مح یجیمهندسان خواهد داشت. عموماً نتا
ان یم ین مطالعه برآن شد تا روابطیندارد. گروه پژوهنده ا یگر همخوانیکدید با نینمایارائه م واحد 

بدست آورده و بصورت مدل  Aimsunو    SimTraff يسازهیط شبیدر دو مح یکیتراف يشاخصها
ماً بعنوان یکه مستق ییان شاخصهایاز مد.  یتقاطع ارائه نما يشاخصها ینیبشیجهت پ یاضیر

ر و زمان سفر انتخاب شده و با توجه یها بدست آمده است دو شاخص زمان تاخطین محیدر ا یخروج
رانندگان  ي، حجم تردد و رفتارها ییایاز نظر مکان جغراف یکاف یگستردگ يکه دارا يبه مطالعه مورد

ک یبا  ج آنین مدل، نتایج اینتا یاعتبارسنج يبرات و یبسط داده شد. در نهامورد نظر باشد مدل یم
  د.ید و اعتبار مدل اثبات گردیسه گردیگر مقایتقاطع د

  
  SCATS،  یب همبستگی، ضریون خطیرگرس ر، زمان سفر، تقاطع هوشمند،یزمان تاخ د واژه :یکل
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 اتیکل -1

ن ییو تع يه سازیدر شب ییراهنما يکنترل هوشمند چراغها يستمهایبه کارکرد س ییآشنا
- که استفاده از نرمیبا وجود .]1خواهد داشت[ یر فراوانیافزارها تاثن نرمیا يو ورود یزمان يپارامترها

ف ، یتعار یبا برخ ییل عدم آشنایج شده اما بدلیک رایان مهندسان ترافیساز در مهیشب يافزارها
از تقاطع  یل درستیتحل کنترل هوشمند تقاطعها، ممکن است يستمهایکاربردها و پارامترها در س

 يز تقاطعهایت آنالیل تقاطعات که قابلیج مورد استفاده در تحلیرا يافزارهااز نرم ].1[ حاصل نگردد
از تقاطعها  ياا شبکهیل تقاطع و یبا تحل  باشد.یم  Aimsunو  SimTraff1ط یز دارد محیهوشمند را ن

تقاطع در  یابیل و ارزیرا جهت تحل یکیتراف يشاخصها یبرخ ،مورد اشاره يسازهاهیک از شبی، هر 
نکه شناخت یا متفاوت باشد. عالوه بر ایو  همسانگر یدکیدهند که ممکن است با یار قرار میاخت

آن در هر  يارائه يوهیافزار مهم است دقت به شهر نرم یخروج ياز از پارامترهایمورد ن يپارامترها
لومتر یا کیه بر خودرو و یر بر حسب ثانیشد. بطور مثال زمان تاخبایاز میز مورد نین يافزارط نرمیمح

  ر ارائه شده باشد. یطول مس
و استفاده  يافزارنرم يهاطیک از محیهر  يهایل خروجیمهندسان ، تحل يش رویپ ياز چالشها یکی

 یبوده و برخ يه سازیمدلها مربوط به سطوح شب یباشد. از آنجا که برخیگر میط دیاز آنها در مح
  ]. 2د باشد[یز مورد توجه بایک از سطوح  نیباشد لذا دقت در هر یم یلیمربوط به سطح تحل

باشد، یر میر و تاخفدر تقاطعها که شامل زمان س یلیتحل یاصل ين مقاله با استفاده از پارامترهایدر ا
ارها در ین معیا ینیش بیبسط داده شده تا امکان پ یاضیمدل ر ،موجود يبر اساس اطالعات و آمارها

ربط یر افراد ذیران و سایلگران، مدیشود تحلینکار باعث میهوشمند وجود داشته باشد. ا يتقاطعها
  ست آورند.دک تقاطع هوشمند بیاز  یه مناسبیبرآورد اول

  
 پژوهش يمتدولوژ -2

 يش زمانبندیا پیبا زمان ثابت و  يکه در حال حاضر بصورت زمانبند ییند با انتخاب تقاطعهاین فرایا
شود. سپس یل شوند ، آغاز میهوشمند تبد يبا زمانبند يکنند و مقرر شده به تقاطعهایشده عمل م

گردند. یل میمدل شده و تحل  Aimsunو   SimTraff يافزارنرم يهاطیک از تقاطعها در محیهر 
 يج وارد شده و با انتخاب پارامترهاین نتایا يک ، در نموداریهر  یاول خروجسپس با استفاده از جد

زان ین میشتریکه ببه نقاط مذکور  ین منحنیشود. با برازش بهتریحاصل م یگر ، نقاطیکدیمستقل از 
ج یمدل مذکور با استفاده از نتا ین شده و سپس اعتبارسنجییتع یون را داشته باشد، مدلیرگرس

                                                        
 TrafficWare يافزارمجموعه بسته نرم زا - ١
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 ییشده نها یقرار خواهد گرفت. دست آخر مدل اعتبارسنج یابیگر مورد ارزید يتقاطعها يهایبررس
ر بر حسب حجم تردد در یسفر و زمان تاخ يزمانها ين مطالعه که نشانگر رابطهیا یبعنوان خروج

  گردد.یباشد ارائه میتقاطع م
  

 ان مسالهیب -3

مشترك را با  يهایژگین ویکه کمتر يانمونه يشده است تا با انتخاب تقاطعها ین مطالعه سعیدر ا
ک متفاوت باشند ، بکار گرفته ی، طول چرخه و احجام تردد در ساعت پهاگر داشته و در تعداد فازیکدی

ه در ین منظور استفاده نمود. تقاطع اروسیا يبرا یمختلف يم پژوهشگر از شهرهایل تین دلیشود. بهم
 1اند.  در شکل ده شدهیبرگز يدر تهران جهت مطالعه موردقصرالدشت  -لیشهر آبادان و تقاطع کم

  نشان داده شده است.ک یدر ساعت پن تقاطعها یا يحجم عبور ودارنم

  
  ن پژوهشیامورد استفاده در  يتقاطعها :1شکل

  
 يو برا يسازمدل Aimsunو  SimTraff يه سازیشب يهاطین تقاطعها در محیک از ایساعت اوج هر 
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 Aimsunو  SimTraff يه سازیط شبینمونه در مح يل تقاطعهایج تحلینتا :1جدول 

  ط یمح
  يه سازیشب

  2تقاطع   1تقاطع   شاخص

  
SimTraff  

  2005  3828  يحجم تردد عبور
  9  284.4  ریزمان تاخ

  38  310  زمان سفر
  

Aimsun  
  2015  4188  يحجم تردد عبور

  44  321  ریزمان تاخ
  110  387  زمان سفر

  
س یکه سطح سرویبوده بطور ياعمده يتفاوتها ين دو تقاطع دارایمشخص است ا 1چنانچه از جدول 

انتخاب ن یمحقق ياز سوتفاوتها عمداً زان یمن یباشد. ایم Aس تقاطع دوم یو سطح سرو Eتقاطع اول 
  شده است.

بر حسب حجم تردد  یبصورت نقاط 2از ، در نمودار شکل یمورد ن يشاخصها ياندارهن ییبا تعسپس 
  گردد.یم میترس

  

  
  يه سازیط شبیک محیبه تفک یمورد بررس يبدست آمده بر حسب حجم در تقاطعها ينمودار زمانها:  2شکل 
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که  ین نقاط  وجود دارد. در صورتیان ایم يدار یشود رابطه معنین شکل مشاهده میچنانچه در ا
جه را با برازش یل کرده و نتیتحل یی( نقاط قرمز رنگ) را به تنها  Aimsunافزار نقاط داده شده در نرم

  شود.یحاصل م 3م نمودار شکل یممکن نشان ده ین منحنیبهتر
  

  
  Aimsunبرازش شده به نقاط داده شده در  ینمودار منحن : 3شکل 

  
 یکیباشد  که یم میون برابر قابل ترسیبا رگرس ین حالت دو نوع منحنیشود در ایمشاهده مچنانچه 

 يدار یوجود رابطه معن يها نشان دهندهین منحنیااست.  یگر بصورت خطیو د یتمیبصورت لگار
مشخصات تقاطع  یر بر حسب حجم تردد بدون توجه به برخیزمان سفر و زمان تاخ يرهایان متغیم
  . باشدیم

         y = 1.270x - 178.4                     )1(  
         y = 377.0ln(x) - 1922 

  ارائه نمود.  SimTraffط بدست آمده در انق يتوان برایرا م يان رابطهیهمچن
مورد نظر اقدام  یر از مدلیاستفاده فراگ ين برایر و همچنیل همسنخ بودن زمان سفر و زمان تاخیبدل

  شود:یف میتعر ) 2رابطه (ر بصورت ین متغیگردد. ایم  " TD "ریف متغیبه تعر
TDi =                 )2(  

  که در آن:
Di  در تقاطع  ری: زمان تاخi  ام،  
Ti  در تقاطع : زمان سفرi  ام.  

  گردد.یم میترس ،باشدیم 2که حاصل از نمودار شکل  ، 4، نمودار شکل فوقف یحال با استفاده از تعر

R² = 0.946

R² = 0.946
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  و حجم تردد TD ينمودار رابطه  :4شکل 

 
  بدست خواهد آمد. ) 3( يد رابطهیمتصل نماگر یکدین نمودار را به یکه نقاط ا یبا برازش خط

)3(              (R2 = 0.982)  TD = 1.378 V’ – 

  باشد.یم یحجم تردد ساعت V`  ،0,1که در آن      22.67
 یخط یش از منحنیک بیچین نقاط ، هیقابل برازش به ا يهایر منحنیان ذکر است سایشان یهمچن

  1نخواهند داشت. یهمبستگ 2گفته شده در فرمول 
  
  مدل یاعتبارسنج -3-1

با استفاده  ن صورت که یکامالً متفاوت ثابت خواهد شد. بد يان مرحله اعتبار مدل با ارائه نمونهیدر ا
کرده و سپس  ینیش بیط کامالً متفاوت را پیک تقاطع با شرایج مورد نظر در یاز مدل بدست آمده، نتا

 یاضیج بدست آمده توسط مدل ریزان تفاوت نتای، ميه سازیشب يطهایل تقاطع مذکور در محیبا تحل
 يان تقاطعهایمنظور از من یبد] . 3[گردد یسه میگر مقایکدیرا با  يافزارنرم يلهایمذکور و تحل

با  د.یتهران انتخاب گرد يک شهرداری) در منطقه یعتیشر – يدان قدس ( شهرداریموجود، تقاطع م
 يافزارنرم يطهاین تقاطع در محیل ایهفته اقدام به تحل یانیک روز میبرداشت آمار حجم تردد در 

ک یهر  يبرا TD، پارامتر Aimsunو   SimTraff يافزارهابا توجه به احجام بدست آمده در نرمد. یگرد
  م داشت:یجداگانه محاسبه خواهد شد. خواه

)4(                     SimTraff :  V’= 424.3  è TD = 562 
    Aimsun :  V’ = 563.8 è TD = 754     
                                                        

  باشد.یر میمتغ یتمیدر تابع لگار 0,979تا  ییدر تابع نما 0,855م شده از یترس يهایر منحنیدر سا یون خطیرگرس -1
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ج بدست آمده ین نتایتفاوت ب یباشد، به بررسیم يه سازیج شبیسه جدول که حاصل از نتایحال با مقا
  شود.یپرداخته م TDپارامتر  يبرا

  
 Aimsunو  SimTraff يافزارنرم يطهایدان قدس در محیتقاطع هوشمند م يه سازیج شبینتا:  2جدول 

  دان قدسیمتقاطع   شاخص  يه سازیط شبیمح
  

SimTraff 
  4243  يحجم تردد عبور

  574  ریزمان تاخ
  620  زمان سفر

  
Aimsun  

  5638  يحجم تردد عبور
  700  ریتاخزمان 

  766  زمان سفر
 

بدست آمده از فرمول  TD ن یهمچن و Aimsun   ،TD = 733ط ی) در مح2( يبا استفاده از رابطه
مقدار سه با یکه در مقا SimTraff ، TD=597ط یو در محبوده % 2تفاوت  يباشد که دارایم 754برابر 
TD  يافزارهاج در نرمیرا يتوجه به خطاها بازان تفاوت ین میا % تفاوت دارد.6بدست آمده از مدل 
باشد. ( معموالً تا یسندگان قابل قبول میاز نظر نوشود یم یآنها ناش یساز که از منطق تصادفیهشب
 ) ]4رش خواهد بود. [ی% خطا قابل پذ10

  
  يریگجهیو نت يجمع بند -4

   يهاطیشبکه در محر بر حسب حجم تردد عبور کرده از یزمان سفر و تاخ ين شاخصهایب يرابطه
امکان  يافزار داران دو نرمیقرار گرفت. ا یابین مقاله مورد ارزیدر ا SimTraffو  Aimsun يافزارنرم
-یل بکار گرفته میو تحل یباشند  که در سطوح مختلف طراحیهوشمند م يل تقاطعهایه و تحلیتجز

س یبا حجم تردد متفاوت، سطح سرو ییتقاطعها يآمار يهان پژوهش با استفاده از دادهیشوند. در ا
 يدر تقاطعها TDپارامتر  ینیبشیجهت پ ینه متفاوت، مدلیشیگوناگون ، تعداد فاز و طول چرخه ب

ر ین زمان تاخیانگیف شد حاصل میشتر تعریهمانطور که پ TD. پارامتر )3(رابطه  دیهوشمند ارائه گرد
ن یبا بهتر یج موجود، منحنین مدل با نتایاباشد. جهت استفاده از یک تقاطع میو زمان سفر در 

- یگر میکدیبا  یخط يرابطه يدکه دارایم گردیترس ’Vبر حسب  TDبرازش ممکن بر نقاط نمودار 
سپس با باشد.) یمورد نظر م يافزارط نرمیدر مح 10بر  يتردد عبورم یحاصل تقس ’Vباشند. (

بوده، اعتبار  ینسبت به تقاطعات مورد بررس یمتفاوت يهایژگیو يکه دارا يگرید ياستفاده از نمونه
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ن یرش قرار گرفت و اعتبار مدل تامی، مورد پذ ید که با اختالف قابل قبولیگرد یمدل ارائه شده بررس
  د.یگرد

ن مدل را ابتدا یم پژوهشگر قصد دارد ایمتفاوت و احجام تردد گوناگون ، ت یط فرهنگیبا توجه به شرا
ش قرار یز مورد آزمایگر نید ير شهر و سپس در کشورهایگر در سایهوشمند د ن تقاطعیچند يبرا

  دهد. 
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Abstract 

Analysing actuated intersections is a complicated procedure due to 
changing of time and characteristics of the intersection. Generally the same 
criteria for a unique case study in two different Modeling Softwares are not 
synchronized. At this article we are going to achieve some relations 
between traffic measures on two traffic simulation softwares, SimTraff and 
Aimsun and then develop this relation as a mathematical prediction model. 
Among those criteria which are given directly at these softwares we have 
chosen travel time and delay. And the model is developed  by case studies 
which are comprehensive enough. Finally to prove the validation of the 
model, it has been tested with another actuated intersection .  


