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 معابر  یسنجش داخل بر اساس اي شبکهکنترل دروازهاعمال سیاست 
  

  عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه  بهنام امینی،
 1المللی امام خمینی(ره)بین

  2المللی امام خمینی (ره)،کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل دانشگاه بینمینا قنبري گرکانی 

  bamini@ikiu.ac.ir١  

ghmina88@yahoo.com٢  

  
  دهیچک

ر و توقف در یزمان تاخ کاهش یهدف اصل هاتقاطع هوشمند يکنترل مرکز يهاستمیدر سمعموال 
 يزیر ش برنامهیاز پ يبجا ياها با استفاده از حجم تردد لحظهچراغ يزمانبند وباشد یم شبکهکل 

ر تقاطعات باالدست در نظر یتاث ییراهنما يهاچراغ يدر زمانبند رد. اگریگیا ثابت انجام میشده 
ب که در ین ترتیبه احاصل خواهد شد. ک یتراف یدر کل شبکه از نظر روان يجه بهترینت گرفته شود

ش رو مد نظر یپ یکیط ترافیها تنها کاهش همان تقاطع درنظر گرفته نشود، بلکه شراچراغ يزمانبند
  رد. یقرارگ
ش یمایاست پیشبکه بر اساس س يورود يهاتقاطع ياجهت کنترل دروازه یتمین مقاله الگوریدر ا
هاي تقاطع با تغییر در زمانبنديتم ین الگوریدر اارائه شده است.  هیل نقلیطول صف وسا یداخل

شود. با اعمال راکم معابر محدود میورودي به شبکه فوق اشباع، جریان ورودي با توجه به ظرفیت و ت
شود که جریان ورودي به شبکه کاهش دیده می ياست محدودسازیبراساس س سازالگوریتم بهینه

   یافته و از شدت تراکم کاسته شده است.
  

اي، هاي راهنمایی، کنترل دروازه، الگوریتم بهینه ساز زمانبندي چراغسنجش داخلی معابرکلید واژه: 
 هاي راهنمایی  سازي چراغصف، هماهنگنسبت طول 
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  مقدمه -1

 يشهر يهاکنترل تقاطع يبرا ییراهنما يهاچراغ .باشدیم ییک چراغ راهنمایل کنترل ترافیاز وسا
شامل نحوه کنترل  يم بندین تقسیشوند. ایم میبه دو نوع تقس ید و بصورت کلنشویبکار برده م
ن مطالعه به یر. در ایرل تقاطع با زمان ثابت و با زمان متغباشد که عبارت است از کنتیتقاطع م
  شود. یهوشمند اشاره م ییراهنما يهاکنترل چراغ يراهکارها
هاي راهنمایی موجود در شبکه به ظرفیت کل شبکه  هاي ارائه شده براي زمانبندي چراغ در روش

گیرد،  ع زمانبندي آن صورت میشود. مثالً تنها با هدف حداقل کردن تاخیر در هر تقاط توجهی نمی
نقلیه بایست ظرفیت شبکه را نیز در نظر گرفت. یعنی اگر شبکه توانایی عبوردهی وسایل  درحالیکه می

توان شبکه را در حالت متعادلی حفظ کرد. منظور از  ها می براي تقاطع را ندارد با ایجاد محدودیت
  باشد.  متعادل ساختن شبکه حفظ شرایط آن در حد ظرفیتش می

ها ارائه شده است. در این روابط  هایی براي زمانبندي تقاطع در شریانی در بین مطالعات موجود، روش
ها براساس پایداري نسبت طول صف و با توجه به تقاطع باالدست و ظرفیت شریانی  زمانبندي تقاطع

 يورود يهادر تقاطع يات دروازهیجاد محدودیا يگیرد. این روابط به صورت برا مورد محاسبه قرار می
درون شبکه معابر بصورت  یکیت ترافیاز است تا وضعیجه نیباشند. در نتیبه شبکه قابل استفاده م

 يادن شبکه به حالت فوق اشباع کنترل دروازهیب با رسین ترتیرد. به ایقرار گ یمورد بررس يالحظه
  رد. یصورت پذ يتقاطعات ورود يبررو

  
  بر سوابق يمرور -2

نون مطالعاتی درباره کنترل ترافیک شبکه در داخل و خارج از ایران انجام شده است، که در ادامه تاک
اي درباره آنها صحبت شده است. قدس و رحیمی کیان در تحقیق خود به رفع مسئله کنترل لحظه

فیکی سازي و یکپارچه کردن کنترلرهاي تراجریان ترافیک در شبکه آزادراهی با استفاده از هماهنگ
اند. همچنین کارایی ها جهت حل مسئله ذکر شده استفاده کردهاند. آنها از روش تئوري بازيپرداخته

روش پیشنهادي خود را براي کنترل رمپ و کنترل محدودیت متغیر سرعت مورد بررسی و آزمایش 
  . ]1د [اندقت و سرعت آن نشان دادهاند. همچنین عملکرد این روش را با توجه به قرار داده

ك در تحقیقی هاي مختلف کنترل و مدیریت صف در شبکه معابر در زمان اوج را بررسی و دو روش درِ
ها در دوره اوج ) تعیین اختالف زمانبندي تقاطع2اي () مدیریت دروازه1روش را پیشنهاد کرده است: (

یت و کنترل ترافیک شبکه، توان براي هداکنند که میاي بیان میترافیک. راتهی و لیبرمن در مقاله
هاي پرتراکم را مدیریت کرد. درك همچنین کنترل شبکه را در دو زیرمجموعه جریان ورودي به بخش

  ] . 2تقسیم بندي نموده است: الف. کنترل و محدود سازي داخلی، ب. کنترل و محدودسازي خارجی [
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کند، ولی ه هم را کنترل میتقاطع فوق اشباع نزدیک ب 2گازیس یک روش پیشنهاد کرده است که 
] . راتهی پیشنهاد کرده است که مسیر اصلی 3هاي طول صف مورد توجه قرار نگرفته است [محدودیت

باید به صورت هماهنگ کنترل شود و مسیر فرعی (متقاطع) باید آفست مقاوم را جهت کنترل طول 
  صف داشته باشد. 

-اند. گلتیهاي لوزوي اشباع ایجاد کردهراي تقاطعسازي طراحی چراغ را بکیم و مسر یک روش بهینه
] ، همچنین 4هاي شهري فوق اشباع پیشنهاد کرده [زور یک استراتژي کنترل حجم را براي شبکه

  ] . 5هاي متراکم یک کنترلر فازي مرتبط با زمانبندي چراغ طراحی کرده است [لین ژانگ براي شبکه
اي به نام کنترل بنگ بنگ جهت کنترل بندي دو مرحلهمیشل اپلس و استفان اپلس یک روش زمان

را حین دوره فوق اشباع  1 "نقطه تعویض بهینه"اند. این روش تالش دارد که تقاطع پیشنهاد کرده
) بیشترین 1بیابد و زمان مورد نیاز هر فاز در رویکردها را تغییر دهد. روند کنترل به این ترتیب است: (

داراي حداکثر نرخ ورود است و کمترین زمان سبز به رویکردي که داراي زمان سبز به رویکردي که 
) در نقطه تعویض بهینه، زمان سبز بیشینه براي 2شود. (باشد، اختصاص داده میحداقل نرخ ورود می

-رویکرد داراي حداقل ورودي و زمان سبز کمینه براي رویکرد داراي حداکثر ورودي در نظر گرفته می
  ] . 6شود. [

سیستم عملکرد یک چراغ راهنمایی با  2000رنست  عضو سازمان حمل و نقل زوریخ، در سال ا
- از پیوستن جریان ترافیکی به منطقه فوق اشباع جلوگیري می جدیدي را معرفی کرد. در این روش

کند که از ایجاد . این سیستم سعی میشود داه میشود و جریان ترافیکی به سمت مناطق خلوت سوق 
به این منظور مناطق ترافیکی را شناسایی کرده و جهت  .هاي فوق اشباع جلوگیري کندراهشبکه 

  .  ]7[ کندها را کنترل میها در شرایط پایدار، دسترسیسهولت در عبور اتومبیل
گیرد. تحت ها مورد استفاده قرار میهاي راهنمایی در شریانیساز براي کنترل چراغهاي بهینهبرنامه
کند. محدودیت اصلی امه، یک زمان سبز مستمر در مسیر شریانی سرعت مطلوبی را ایجاد میاین برن
هاي پهناي باند، مشخص نکردن حجم ترافیکی دقیق و ظرفیت جریان در هر مسیر براي برنامه

هاي جریان ترافیکی را تضمین ي مناسبی براي نمونهباشد، همچنین برنامهسازي میمعیارهاي بهینه
اند که در آن سازي جدید براي بهبود شریانی ارائه کردهو همکاران، یک روش بهینه نند. گارتنرکنمی

از یک معیار سیستماتیک وابسته به ترافیک استفاده شده است. این روش در بهبود عملکرد شریانی 
  ] . 8باشد [هاي ترافیکی میمؤثر بوده و قابل بسط براي شبکه

  

  قیتحق یمبان -3

 ولی شوند.برده می بکار هاتقاطع کنترل براي جداگانه و مستقل بطور راهنمایی هايچراغ معموالً
 هايچراغ کامپیوتري هايروش کمک به توانبهتر می بازدهی براي و حسب ضرورت بر گاهی
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کرد.  هماهنگ و داده ارتباط هم به را شهر ترافیکی شبکه تمام یا شهر از قسمتی هايراهنمایی تقاطع
 تکنولوژي به دسترسی وسیع، مطالعات به نیاز شود،می نامیده ترافیک ايکنترل منطقه که روش نای

اي ترافیک برحسب معیارهایی مانند طول کنترل منطقه .دارد هزینه زیاد صرف و پیشرفته و پیچیده
ان معیار شود. در اینجا کنترل طول صف به عنوصف، آلودگی هوا، تأخیر، مصرف سوخت و ... انجام می

  کنترل ترافیک شبکه بکار برده شده است. 
حاصل شده توسط لیبرمن و ها هاي همسطح چراغدار در شریانیسازي زمانبندي تقاطعالگوریتم بهینه

هاي فوق اشباع که توسط است. این الگوریتم با استفاده از سیاست محدودسازي درونی براي شریانی
گیرد، ت، به منظور برآورده ساختن سه هدف اصلی صورت میلیبرمن و همکارانش پیشنهاد شده اس

این اهداف عبارتند از: الف)حداکثر کردن عملکرد سیستم، ب)استفاده کامل از ظرفیت انباره، ج)ایجاد 
ها، بنابراین خدمات مساوي، اختصاص سرویس به ترافیک خیابان متقاطع و به گردش به چپ کننده

  ] . 9شود [گیرند و ایمنی الزم ترافیک رعایت میسرویس می تمام مسافران به میزان مناسب
هاي هاي مربوط به چرخهها برقراري تعادل در طول صفدر شریانی فوق الذکرمبنا و اساس الگوریتم 

 iبایست در هر چرخه هاي پایدار، تعداد وسایل نقلیه ورودي میباشد. براي حصول صفمتوالی می
  خروجی از رویکرد فوق اشباع باشد.  مساوي تعداد وسایل نقلیه

  

  تم و حل آنیارائه الگور -4

-تقاطع، الگوریتمی براي محدودسازي طول صف در ساز شریانیبهینهروابط  استفاده ازدر این بخش با 
شود. در زیر روابط مربوط به کنترل شبکه ترافیکی ارائه شده است. شبکه حاصل می هاي ورودي به

بایست نیازهاي کنترل ترافیک سیستماتیک را برآورده کنند زیرا فاز چراغ می این تنظیمات در مدت
ارائه  1رابطه  درمدت فاز در یک تقاطع به تقاطعات مجاور آن بستگی دارد. محاسبه زمان سبز تقاطع 

(توضیح در مورد هریک از پارامترها در جدولی که انتهاي مقاله آمده است، ارائه شده است) ه است. دش
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اند. حداقل نسبت - شود که در ادامه ذکر شدهیمورد نظر مربوط به نسبت طول صف م يهاتیمحدود

]طول صف به طول مسیر در رویکرد شریانی  ]min0r که توسط ترافیک ورودي از خیابان متقاطع براي ،
  گیرد. تقاطع باالدست شکل می
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]حداکثر نسبت طول صف به طول مسیر  ]max0r براي جلوگیري از افزایش طول انسداد در هر مرحله ،
شود. عامل دیگر، نیاز هاي غیر ضروري وسایل نقلیه میتر منجر به توقفشود. صف طوالنیمحاسبه می

گیرد که طول این محدودیت در جایی صورت می باشد.شناسگر می "از کار افتادگی"به محدود کردن 
  ]. 9صف روي شناسگر گسترش یافته و روي دقت الگوریتم تخمین صف اثر منفی بگذارد [
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هاي فاز چراغ ممکن نیست، هاي سیستم به طور معمول براي تنظیم تمام زمانارائه محدودیت
شود. در نتیجه تابع دهاي اشباع به مقادیر بهینه خود تنظیم میبنابراین طول صف در تمام رویکر

اي تنظیم نماید که ها را بگونههدف زیر به دنبال تنظیم مدت فاز در یک وضعیتی است که در آن صف
  هاي آن را ارائه کرده است. تابع هدف و محدودیت 4ي آن حداقل شود. رابطه فاصله از مقدار بهینه
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هاي خدمت، حرکات گردشی و اي به چرخه دیگر تغییر کند زیرا نرختواند از چرخهف میطول ص

کند. براي این سیاست الزم است که از طریق کنترل ترافیک، ترکیب ترافیک در مدت کوتاه تغییر می
jiGشود، طول صف حفظ شود. این فرمول براي تنظیم مدت زمان سبز شریانی طراحی می ,1− ،
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jirهاي حقیقی شریانی بنابراین صف jirو  0,, ، در آغاز فاز سبز شریانی بعدي در هر رویکرد اشباع،  0,,
iهاي بهینه محاسبه شده ، ، تقریباً نزدیک ضرایب طول صفjir jirو  0,,   ] . 9، هستند [0̂,,

  

  در مسیرهاي ورودي به شبکه تم یل الگوراعما -5

تا اثر این سیاست در آن مشاهده  هشبکه معابري شامل دو حلقه درونی و پیرامونی نیز طراحی گردید
در این شبکه در حلقه دوم (پیرامونی) تعدادي نشان داده شده است.  1ن شبکه در شکل یاگردد. 

راي این الگوریتم، جریان ورودي به شبکه محدود تقاطع براي کنترل نرخ طول صف تعیین شده و با اج
شود. گردد. در اینجا مسیرهاي اطراف شبکه تا یک تقاطع بعد از آن مورد بررسی قرار داده میمی

نه ساز یبه) را از طریق اعمال روش 9و  8، 5، 4هاي تقاطع میانی (تقاطع 4هدف این است که 
کنترل گردد و زمانیکه شبکه مرکزي به حالت متراکم  ، در مسیرهاي ورودي به آنهاچراغ يزمانبند

تبدیل شود.  يادروازه يمحدودسازهاي ورودي تغییر کرده و به شریانی رسید روند زمانبندي چراغ
و با توجه به الگوریتم  هاي شبکه در حالت پایه به روش دستیبراي این منظور با استفاده از خروجی

را با توجه به تقاطع باالدست آن محاسبه کرده و جهت بدست آوردن ، زمان سبز هر تقاطع مورد نظر
   گردد.می AIMSUNافزار نتیجه شبکه، این نتایج وارد نرم

  

اجرا  Aimsunابتدا شبکه مورد مطالعه بدون اعمال سیاست محدودیت و در حالت اولیه در نرم افزار 
اند. الزم به ذکر است زمانبندي شبکه در این حالت ارائه شده 1شده و پارامترهاي آن را در جدول 

  . باشدمی هوشمندبصورت 

  
  
  کروکی شماره تقاطعات در طرح پایلوت - 1شکل  
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  در شرایط پایه Aimsunافزار نتایج شبیه سازي شبکه مجازي در نرم - 1جدول 
 پارامتر واحد مقدار

8/295 second/km زمان تاخیر 
2/55 veh/km چگالی 

7374 veh/h جریان 
76/15  km/h سرعت 
2/273 second/km زمان توقف 

61/4 #/veh/km توقفها 
10746 km مجموع مسافت سفر 
1143 hours هاي سفرمجموع زمان 

22/361 second/km زمان سفر 
  

دقیقه به ازاي هر کیلومتر از  9/4شود  زمان تاخیر در شبکه مشاهده می 1 همانطور که از نتایج جدول
باشد که نشان دهنده فوق اشباع بودن می Fگالی شبکه، سطح سرویس باشد و با توجه به چمسیر می

 باشد.باشد.سایر پارامترهاي ارائه شده نیز موید همین موضوع میترافیک در شبکه می
  

  

  نتایج  لیه و تحلیتجز -6

اجراي الگوریتم در مسیرهاي ورودي به شبکه تحت بررسی (رینگ پیرامونی)، به منظور ایجاد 
اي ورود جریان به داخل شبکه صورت گرفته است. در این روش با ایجاد تعادل در نرخ محدودیت بر

هاي مرزي کنترل شده است. طول صف براي مسیرهاي ورودي به شبکه، ورود جریان از طریق تقاطع
نتایج خروجی از نرم  2جداول مربوط به پارامترها و نرخ طول صف در مسیرها ارائه شده است. جدول 

  دهد. را پس از اعمال الگوریتم به مسیرهاي ورودي به شبکه مرکزي نشان می Aimsunافزار 
  

 
  .سنجش داخلی بعد از اعمال الگوریتم Aimsunافزار نتایج شبیه سازي کل شبکه مجازي در نرم -2جدول 

 پارامتر واحد مقدار

1/312  second/km زمان تاخیر 
4/58 veh/km چگالی 

6504 veh/h جریان 
4/15  km/h سرعت 
8/287 second/km زمان توقف 

19/5 #/veh/km توقفها 
9385 km مجموع مسافت سفر 
1023 hours هاي سفرمجموع زمان 

49/377 second/km زمان سفر 
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مسیرهاي ورودي  سنجش داخلی مشخص است با اعمال الگوریتم 2و  1همانطور که از مقایسه جداول 
% کاهش یافته است. از دیگر پارامترهاي مهم جهت بررسی 8/11زان به شبکه جریان ورودي به می

مزیت این روش نرخ طول صف و مقایسه آن با قبل است. نرخ طول صف قبل و بعد از اعمال الگوریتم 
در  14و  13، 12، 11، 10، 7، 6، 3، 2، 1هاي کنترلی براي مسیرهاي ورودي به شبکه، شامل تقاط

اند، با کادر مشخص شده 1که در شکل  9و  4،5،8هاي یی، شامل تقاطعتا 4و براي شبکه  3جدول 
  ارائه شده است.  4در جدول 

  
  ياکنترل دروازهنرخ طول صف در مسیرهاي اطراف شبکه قبل و بعد از استفاده از الگوریتم  -3 جدول

  سنجش داخلینرخ طول صف بعد از اعمال الگوریتم   نرخ طول صف در شرایط پایه  تقاطع
1 02/0 001/0 
2  33/0 37/0 
3  32/0 43/0 
4  48/0 58/0 
5  32/0 19/0 
6  33/0 62/0 
7  18/0 21/0 
8 37/0 45/0 
9 92/0 34/0 

10 45/0 32/0 
11 39/0 57/0 
12 32/0 3/0 
13 36/0 27/0 
14 32/0 36/0 

 36/0 35/0 مجموع

  
ثر مسیرها کاهش است. بیشترین مشخص شده است، نرخ طول صف در اک 3همانطور که از جدول 

- بوده که داراي نرخ طول صف اولیه کمی می 5به  6درصد افزایش نرخ طول صف مربوط به مسیر 
یه ناچیز و کمتر از باشد. همچنین افزایش این نرخ در مسیرهایی رخ داده که داراي نرخ طول صف اول

از نظر نرخ طول صف به حالت تعادل ، شبکه پس از اعمال این الگوریتمعبارت دیگر  هستند. به 5/0
  در بین مسیرهاي خود ، خواهد رسید.
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 و درصد تغییر در نرخ طول صف سنجش داخلیتایی قبل و بعد از استفاده از الگوریتم  4نرخ طول صف در مسیرهاي شبکه  -4جدول 

  نرخ طول صف بعد از اعمال الگوریتم سنجش داخلی  نرخ طول صف در شرایط پایه  مسیر
4-5 06/0 05/0 
5-4 55/0 0.597082 

4-8 31/0 0.5405 
8-4 72/0 68/0 
5-9 61/0 53/0 
9-5 54/0 33/0 
8-9 05/0 05/0 
9-8 51/0 43/0 

  
اند، طول صف در تمامی مسیرها در قبل و بعد از عالوه بر نرخ طول صف که در جداول باال ارائه شده

اند. همانطور که مشخص است با اجراي این داده شده نشان 3و  2هاي اعمال سیاست مذکور در شکل
  سیاست از طول صف در شبکه مرکزي کاسته و به مسیرهاي اطراف افزوده شده است. 

  
  .طول صف قبل از اجراي سیاست سنجش داخلی - 2شکل 
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  سنجش داخلی طول صف بعد از اجراي سیاست - 3شکل 

  
و بعد از اجراي الگوریتم در تمامی مسیرهاي شبکه نشان  با مقایسه دو شکل که طول صف را قبل

با کادر نشان داده شده است، بعد از اعمال  3دهد، طول صف در شبکه مرکزي که در شکل می
الگوریتم تقریباٌ ثابت مانده به این معنی که با اعمال محدودیت از ورود جریان تا حدي به داخل آن 

  جلوگیري گردیده است. 
کرده  اجراباشد، یکبار آن محدوده را انتخاب و محدوده مرکزي که کنترل آن مد نظر می براي بررسی

 تایی قبل و بعد از اعمال الگوریتم 4تا مشخص شود که تأخیر، سرعت، چگالی و جریان در شبکه 
  اند. هریک چه تغییري کرده سنجش داخلی

جب ثابت ماندن قسمت مرکزي شده و تغییر رفت تقریباً مواعمال این الگوریتم همانطور که انتظار می
% در این شبکه درونی 3%، جریان 5%، چگالی 5پارامتراهاي آن ناچیز بوده چنانکه پارامترهاي تأخیر 

تغییر  (km/h) 7/53به  8/53براي مثال مقدار سرعت از اند. % کاهش یافته2/0افزایش و سرعت 
  کرده است. 

  
  گیرينتیجه -7

این ارائه شد.  فوق اشباع به شبکه يورود يهادر تقاطع ياکنترل دروازه يبرا یتمیرالگو مقالهدر این 
از تراکم و انسداد در قسمت مسیرهاي ورودي به شبکه (رینگ پیرامونی) ت یبا اعمال محدودالگوریتم 

  . به عمل آورده است يریشبکه معابر جلوگ
زي اعمال گردید تا با ایجاد محدودیت براي هاي ورودي به شبکه مرکلگوریتم صرفاً در شریانیااین 

ها جریان ورودي به شبکه مرکزي کنترل شود. با ارائه این الگوریتم نرخ طول صف در این شریانی
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تقاطع داخلی) بهتر شده زیرا مقدار جریان  4تحت کنترل ( شود که شرایط شبکه مرکزيِنتیجه می
. داده شده استنسبت به حالت اولیه کاهش و از این طریق زمان تأخیر و چگالی  شدهمحدود 

همچنین نرخ طول صف در مسیرهاي اطراف شبکه که از طریق آنها محدودیت به شبکه مرکزي اعمال 
شده افزایش و در داخل شبکه مرکزي که هدف کنترل و جلوگیري از افزایش تراکم ترافیک در داخل 

  آن بوده، نرخ طول صف کاهش یافته است. 
ستم و استفاده کامل از یش عملکرد سیفوق اشباع جهت افزا يهاشبکه يک برایتراف ياکنترل لحظه

فوق اشباع  يکردهایاز رشد صف در رو يرین کنترل جلوگیاست ایرد. سیگیت انباره صورت میظرف
ن یق محدود کردن نرخ طول صف بیست طول صفوف کنترل شود. از طریبا ین منظور میا ياست. برا

ر داد ییکل آنها را تغیجه طول سیها و در نتتوان زمان سبز چراغیر مقدار قابل قبول، محداقل و حداکث
ب طول صف از مقدار ین ترتیبه شبکه را محدود کرد، تا به ا يان ورودیط موجود جریو با توجه به شرا

. دکنترل شو يادن به حد فوق اشباع به صورت لحظهیتجاوز نکرده و شبکه در رس یر قابل قبولیغ
شبکه به مقدار  يرهاین روش طول صف در مسیبا استفاده از ا دیآیج ارائه شده برمینتاهمانطور که از 

  ابد. یکاهش  يده و تا حدودیرس یقابل قبول
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  عالئم اختصاري استفاده شده در مقاله 

AG).زمان سبز تقاطع باالدست =Sec.(  BG).زمان سبز تقاطع پایین دست =Sec.(  
h) متوسط سرفاصله تخلیه صف =sec/veh.(  L. طول مسیر =  

VL2,1  کند.= متوسط فضایی که وسیله نقلیه در صف اشغال می)( CCLN.تعداد خطوط در رویکردهاي خیابان متقاطع =  

BALN   .Bو  Aهاي = تعداد خطوط رویکردها در تقاطع)(,
2,1 CCN متقاطع که در یک چرخه براي = متوسط تعداد وسایل نقلیه در خیابان

  گیرند.رویکردهاي خیابان متقاطع سرویس می

BPها از مسیرهاي فرعی به رویکرد اصلی به کل تغذیه =نسبت گردش کننده
  رویکرد اصلی. هايکننده

2,1 CCPند.شو= نسبت کل ترافیک در خیابان متقاطع که وارد خیابان اصلی می  

Wعرض تقاطع باالدست در رویکرد اصلی =  s) زمان هدر رفته براي هر فاز سبز =sec.(  

DL.فاصله بین شناسگر و خط ایست =  Fل.زدگی بر حسب واحد طو= ضریب اطمینان براي محافظت در مقابل پس  
r∆هاي صف.= اختالف در نسبت  j

xLN   . xدر تقاطع  j= تعداد خطوط در رویکرد )(
l

APها از تقاطع باالدست.= درصد گردش به چپ کننده  jS) متوسط نرخ تخلیه وسایل نقلیه =veh/sec. (  

2,1 CCP.درصد گردش کنندگان از خیابان متقاطع =  
2,1 CCX.درصد اشباع در خیابان متقاطع =  

[ ]
estir ,0

]  . i= نسبت طول صف محاسبه شده در رویکرد  ]
min,0 ir حداقل نسبت طول صف در رویکرد =i .  

[ ]
max,0 ir طول صف در رویکرد = حداکثر نسبتi .  

1v متوسط سرعت اولین وسیله نقلیه در گروه وسایل نقلیه ورودي، که مقدار آن =
  فرض شده است. m/sec 6مساوي 

w 8= سرعت موج شوك، که مقدار آن مساوي m/sec .فرض شده است u10، که مقدار آن = سرعت موج تخلیه m/sec .فرض شده است 
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ABSTRACT 
The purpose of the actuated systems is to minimize delay and stop times in 
an intersection. For signals timing in these systems, the real time traffic 
volume is used instead of pre timed systems. This method is used by delay 
computing. But the better results will be obtained if some coordinate 
parameters are used. In this paper, an algorithm has been presented to do 
gating control in entrance intersections in an urban network. In this 
algorithm the network inflow is metered by entrance intersections based on 
capacity of the arterials. By implementing this optimization algorithm, the 
network inflow and congestion have been decreased.  

 
Key words: network internal metering, optimized algorithm in signals timing, gating 
control, queue length ratio, traffic signals coordination.  
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