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  چکیده

ان امکان پذیر بـوده و بـا افـزایش جریـ     پایینجریان هاي ترافیک  شرایطتنها در  حق تقدمیستفاده از میدان هاي ا

ترافیک مشکالت متعددي از قبیل انسداد ترافیک و تشکیل صف وسایل نقلیه و افزایش تصاعدي زمان تاخیر تقاطع 

بخصـوص   با ایجاد نظم ترافیکـی استفاده از سیستم کنترل چراغ راهنمایی .ظاهر می شود در میدان ...و تصادفات و 

و در مدیریت شـهري   یافتهبهبود  اوجتاخیر و ایمنی در شرایط ترافیکی شاخص هاي  ،کمک می کندساعت اوج  در

بدیهی است که استفاده از میدان چراغ دار تنهـا   .گرددشرایط حفظ میدان به عنوان مظهري از هویت شهري فراهم 

که در چند سـاعت محـدود از روز    استتوصیه قابل براي ساعاتی از روز مناسب بوده و این روش تنها براي میادینی 

تـاثیر کـاربرد چـراغ راهنمـایی بـر       AIMSUNدر مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار.دارند نیاز به کنترل پریودیک

مورد ارزیـابی  با مطالعه موردي میدان امام خمینی شهر کرمانشاه  ،جریان ترافیک میدان میکروسکوپیکخصوصیات 
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  مقدمه -1

میدان ها و سایر تسهیالت با جریان گردشی در راه ها به عنوان ابزارهایی براي کاهش نقاط تداخل و گره هاي 

مزیت اصلی میدان افزایش . ترافیکی و کاهش توقف و یک راه مدیریتی ساده براي جریان ترافیک شناخته می شوند

ات باالیی دارند و یا تاخیرآنها باالست بررسی ایمنی و کاهش تاخیر است بنابراین در تقاطع هایی که نرخ تصادف

استفاده از میدان هاي حق تقدمی تنها در شرایط جریان هاي ترافیک پایین  .گزینه میدان نیز پیشنهاد می شود

امکان پذیر بوده و با افزایش تقاضاي ترافیک میدان چهار سري مشکل عمده شامل ایجاد و افزایش صف ترافیکی 

  ].4[اشباع ترافیکی را بهمراه دارد دفات افزایش تاخیر و افزایش درجهافزایش نرخ تصا،

بررسی و ارزیابی گزینه هاي مختلف طراحی تقاطع با مقایسه پارامترهاي مختلف ترافیکی و انتخاب گزینه مناسب 

پیچیده باشد  بخصوص زمانیکه اثر متقابل بین پارامترهاي طراحی.نیازمند استفاده از ابزارهاي مفید و موثر است ،

استفاده از ابزارهایی از قبیل نرم افزارهاي شبیه سازي به عنوان یکی از موثرترین شیوه هاي ارزیابی و مقایسه 

قابلیت ها و توانایی  ،چراغ دار کردن میدان به عنوان یکی از گزینه هاي مدیریت ترافیک شهري .ضروري می نماید

ل تاخیر کنترل شده را تحت شرایط و روش هاي مختلف کنترل چراغ دار ها و معیارهاي اعتمادپذیري میدان از قبی

استفاده از سیستم کنترل چراغ راهنمایی .ارتقاء بخشده و بنابراین تاثیرگذاري بر متوسط تاخیر نیز قابل انتظار است

ی در شاخص هاي تاخیر و ایمن ،در میادین شهري با ایجاد نظم ترافیکی بخصوص در ساعت اوج کمک می کند

شرایط ترافیکی اوج بهبود یافته و در مدیریت شهري شرایط حفظ میدان به عنوان مظهري از هویت شهري فراهم 

بدیهی است که استفاده از میدان چراغ دار تنها براي ساعاتی از روز مناسب بوده و این روش تنها براي . گردد

  .ز به کنترل پریودیک دارندمیادینی قابل توصیه است که در چند ساعت محدود از روز نیا

تاثیر کاربرد چراغ راهنمایی بر خصوصیات میکروسکوپیک  AIMSUNدر این تحقیق با استفاده از نرم افزارشبیه ساز

و زمان  در صفمنتظر تعداد خودروهاي  ،چگالی ،سرعت عبور وسیله نقلیه ،جریان ترافیک میدان از قبیل تاخیر

چنین مطالعاتی می توانند . خمینی شهر کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفته استبا مطالعه موردي میدان امام سفر 

ضرورت مطالعه و تحقیق گسترده و همه جانبه بر روي میادین با لحاظ کردن کلیه پارامترهاي هندسی و ترافیکی 

توسط تاخیر موثر تاثیرگذار بر تاخیر میدان در روش هاي مختلف چراغ دار کردن میدان براي دستیابی به حداقل م

سهم بسزایی در حل مشکالت ترافیک شهري با   ،را به خوبی نشان داده و با تعریف صورت مساله هاي مبتال به

  .حفظ هویت شهري داشته باشند

 

  قیقپیشینه تحمروري بر  - 2

در  شبیه سازي ترافیکی یکی از جدیدترین علوم مهندسی در شاخه حمل و نقل و ترافیک است و در کشورهایی که

در واقع شبیه سازي . می رود  زمینه ترافیکی پیشرفته هستند یکی از ملزومات تصویب طرح هاي ترافیکی به شمار



 

شبیه سازي را مـی تـوان   .یکی از قوي ترین و مورد اعتمادترین ابزارهاي تحقیق در عملیات و تحلیل سیستم هاست

رد آن به منظور فهم دقیق سیسـتم یـا ارزیـابی روش    به عنوان فرآیند طراحی یک مدل از یک سیستم واقعی و کارب

استفاده از شبیه سازي در علم مهندسـی ترافیـک مزایـا و کاربردهـاي     .هاي مختلف براي عملکرد سیستم بیان کرد

 ،قبل از آنکه در دنیاي واقعی مشکلی به خاطر اعمال سیاسـت هـا   می توان شبیه سازي  به کمک. گسترده اي دارد

در واقع بـه کمـک علـم شـبیه     .در دنیاي مجازي آنها را مورد ارزیابی قرار داد ،بوجود آید  ...ها و طراحی  ،روش ها 

سازي طرح هاي پیشنهادي سیستم هاي مختلف حمل و نقل را می توان بدون هزینه اجرا در مقیاس واقعـی مـورد   

  ].5[آزمایش و ارزیابی قرار داده و اثرات مثبت و منفی اجراي طرح را مشاهده کرد

در .مزوسکوپی و میکروسکوپی را انجام دهد ،قادر است بطور همزمان شبیه سازي ماکروسکوپی AIMSUNنرم افزار 

: کاربردهاي این نـرم افـزار عبارتنـد از    .حالیکه دیگر نرم افزارها تنها قادر به شبیه سازي یک نوع از مدل ها هستند

 ، ...میـادین و   ،تونـل هـا   ،تجزیه و تحلیل تاثیر طرح هاي زیرساختی از قبیل احداث تقـاطع هـاي غیـر همسـطح     

ده هـاي داراي ممنوعیـت یـا محـدودیت     مطالعات هزینه جاده اي و عوارضی و نـواحی و محـدو   ، مطالعات محیطی

طراحی شبکه معابر و سیستم پشتیبانی براي مدیریت حمل و نقل عمومی و تعریـف راهبردهـاي پیچیـده     ،ترافیکی

  ...افیک و تغییر مسیر خودروها بر اساس حجم تر ،سد معبر  ،مدیریت ترافیک در شبکه مانند تصادفات

 ،سـرعت در شـبکه    ،میزان آلودگی هـوا  ،میزان تردد ،از خروجی هاي نرم افزار ایمسان می توان به مصرف سوخت 

  ].6[اشاره کرد... میزان تاخیر در قبل و بعد و  ،زمان سفر  ،چگالی  ،تعداد توقف ها در واحد زمان 

تاکنون تحقیقات زیادي در زمینه کنترل میادین با چراغ راهنمایی صورت نگرفته و به نوعی مـی تـوان گفـت ایـن     

در دانشـکده مهندسـی راه و ترافیـک    در دانشـگاه تـانگجی چـین    .موضوع زمینه زیادي براي تحقیق و مطالعـه دارد 

در ایـن تحقیـق کـه بـا     . ورت گرفتـه اسـت  صـ  "کاربرد روش کنترل با چراغ راهنمایی در میدان"تحقیقی با عنوان 

تاخیر انجام شده است نتـایج زیـر   کنترل و مدل کردن میادین چراغ دار با محوریت  AIMSUNاستفاده از نرم افزار 

  :بدست آمده است

  پارامتر تعیین کننده اصلی براي تاخیر متوسط وسایل نقلیه در میدان چراغ دار زمان چرخه است  -الف

  زمان تاخیر میدان افزایش می یابد ،زمان چرخه چراغ راهنماییبا افزایش  -ب

  با افزایش شعاع جزیره میانی زمان تاخیر براي جریان هاي مستقیم افزایش می یابد -ج

ینـی کـاهش و سـپس    معبا افزایش شعاع جزیره میانی زمان تاخیر براي جریان هاي گردش بـه چـپ تـا شـعاع      -د

هر میدان با وضعیت ترافیک خاص خود شعاع جزیره میانی بهینه مخصوص به خود  در واقع یعنی. (افزایش می یابد

  ]2[ )دارد

در تحقیق دیگري که بر روي میادین مدرن صورت گرفته است نشان داد که استفاده از کنترل بـا چـراغ راهنمـایی    

کنترل میدان سبی بدست آورده و باید با احتیاط و دقت باالیی انجام شود تا بتواند با کنترل جریان ورودي نتایج منا

  ]3[ .مفید واقع شودبا چراغ راهنمایی 



 

البته همانطور که اشاره شد تاکنون تحقیقات چندانی در رابطه با میادین چراغ دار انجام نشده و با توجه به پیشرفت 

تحقیقـات  زمینـه انجـام    AIMSUNهاي صورت گرفته در نسخه هاي جدید نرم افزارهـاي شـبیه سـازي از قبیـل     

  .گسترده و جامع در این مورد فراهم شده است

  

  ساخت و اجراي مدل - 3

این تحقیق از نوع کاربردي و از نظر اساس توصیفی است کـه بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ایمسـان بـه انجـام رسـیده          

شـیوه جمـع آوري   .مـی باشـد   1393بر اساس آمار سال نمونه مورد مطالعه میدان امام خمینی شهر کرمانشاه .است

استفاده از عکـس مـاهواره اي و بهـره     ،مطالعه کتابخانه اي  ،داده ها از روش هاي مختلف از جمله برداشت میدانی 

گیري از اسناد مطالعات بلند مدت میدان مذکور در شهرداري کرمانشاه توسط مشاوران مختلف است که در نهایت با 

 .مورد استفاده قرار گرفته و نتایجی بدست آمده است مدل سازي

  

  
  موقعیت میدان امام خمینی)1(شکل 

 
این .عکس هوایی این تقاطع را نشان می دهد )1(شکل .میدان امام خمینی در ورودي شهر کرمانشاه واقع شده است

بزرگـراه کرمانشـاه بیسـتون     ،شهید کشـوري  بلوار ،بزرگراه امام چهار شریانی درجه یک شامل تقاطع محل برخورد 

از جملـه عـوارض   . فرودگاه کرمانشاه در ضلع جنوب شرقی تقاطع واقع شده اسـت . و بلوار نماز است) بزرگراه کربال(

الزم بـه ذکـر اسـت    (.است که جاذب سفرهاي عمـده اي مـی باشـند    CNGدیگر اطراف میدان مسجد و دو جایگاه 



 

لذا در مدل کردن تقاطع در نظر به میدان است که فعال نمی باشد و  وروديفرودگاه شهید اشرفی داراي یک مسیر 

 )گرفته نشده است

 

  
  وضعیت تردد وسایل نقلیه در میدان امام خمینی در ساعت غیر اوج)2(شکل 

 
این تقاطع از حجم ترافیک عبوري و سرعت ورودي باالیی برخوردار بوده و در بعضی ساعات روز ماننـد اوج صـبح و   

مطابق مطالعات مشـاور و  . عصر نیازمند به حضور فیزیکی پلیس براي هدایت ترافیکی و برقراري نظم تردد می باشد

سطحی طراحـی شـده کـه در صـورت وجـود      تقاطع باید به صورت غیرهمسطح سه  1413طرح مصوب مطابق افق 

مطابق آمار جمع آوري شـده مشـاور حجـم ترافیـک ورودي از رویکردهـاي      .بودجه کافی داراي اولویت اجرایی است

 :استزیر  و شکل هايمختلف مطابق جدول 

  

   



 

  1393حجم ترافیک عبوري ساعت اوج در سال ) 1(جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

  ترافیک ساعت اوج  شماره گره مقصد  شماره گره مبدا

8  1  985  

8  5  298  

8  3  1008  

6  7  367  

6  3  275  

6  1  1192  

4  5  534  

4  1  445  

4  7  801  

2  3  841  

2  7  792  

2  5  1178  



 

  
  درصد توزیع ترافیک در هر حرکت از رویکردهاي مختلف

به هرحال تا زمان اجراي طرح مصوب می توان از گزینه هاي موقت براي بهبود وضع موجود بهره برد کـه از جملـه   

پیشنهادات مطرح شده چراغ دار کردن تقاطع و انجام اصالحات هندسـی مبتنـی بـر نتـایج مـدل سـازي تغییـرات        

در این تحقیق در حاالت مختلـف بـا نـرم    

  .مدل سازي شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است

الزم به ذکر است با توجه به نوسان آمار ترافیکی میدان در طول روز و از طرفی ابعاد بزرگ و ظرفیت بسـیار بـاالي   

پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته و در مابقی ساعات غیر اوج 

نیازي به فعالسازي چراغ هاي ترافیکی راهنما نمی باشد و عملکرد میـدان مطـابق مشـاهدات میـدانی قابـل قبـول       

  

درصد توزیع ترافیک در هر حرکت از رویکردهاي مختلف) 3(شکل 

  

به هرحال تا زمان اجراي طرح مصوب می توان از گزینه هاي موقت براي بهبود وضع موجود بهره برد کـه از جملـه   

پیشنهادات مطرح شده چراغ دار کردن تقاطع و انجام اصالحات هندسـی مبتنـی بـر نتـایج مـدل سـازي تغییـرات        

در این تحقیق در حاالت مختلـف بـا نـرم    هندسی پارامترهاي اصلی تاثیرگذار از جمله شعاع جزیره میانی است که 

مدل سازي شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است

الزم به ذکر است با توجه به نوسان آمار ترافیکی میدان در طول روز و از طرفی ابعاد بزرگ و ظرفیت بسـیار بـاالي   

پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته و در مابقی ساعات غیر اوج  میدان گزینه چراغ دار کردن تنها براي ساعاتی از روز

نیازي به فعالسازي چراغ هاي ترافیکی راهنما نمی باشد و عملکرد میـدان مطـابق مشـاهدات میـدانی قابـل قبـول       

  

به هرحال تا زمان اجراي طرح مصوب می توان از گزینه هاي موقت براي بهبود وضع موجود بهره برد کـه از جملـه   

پیشنهادات مطرح شده چراغ دار کردن تقاطع و انجام اصالحات هندسـی مبتنـی بـر نتـایج مـدل سـازي تغییـرات        

هندسی پارامترهاي اصلی تاثیرگذار از جمله شعاع جزیره میانی است که 

مدل سازي شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است AIMSUN 8.1افزار 

الزم به ذکر است با توجه به نوسان آمار ترافیکی میدان در طول روز و از طرفی ابعاد بزرگ و ظرفیت بسـیار بـاالي   

میدان گزینه چراغ دار کردن تنها براي ساعاتی از روز

نیازي به فعالسازي چراغ هاي ترافیکی راهنما نمی باشد و عملکرد میـدان مطـابق مشـاهدات میـدانی قابـل قبـول       

  . ))2(شکل(است

  



 

  
  متر عرض عبور 24متر و  65وضع موجود مدل شده میدان با شعاع دایره میانی ) 4(شکل

  

  
  متر عرض عبور 24متر و  45میدان مدل شده با شعاع دایره میانی )5(شکل

  

  
  متر عرض عبور 24متر و  30میدان مدل شده با شعاع دایره میانی )6(شکل



 

  
  متر عرض عبور 24متر و  20میدان مدل شده با شعاع دایره میانی )7(شکل

  

در حـاالت  ) براي حالت بـدون چـراغ  (اوج ساعت و غیر)براي حالت چراغ دار(اوج ساعت تقاطع با دو جریان ترافیک 

متر مدل شده که خالصه نتایج بعضی از  20متر و  30متر و  45متر و  65مختلف شعاع جزیره میانی با شعاع هاي 

  .پارامترهاي مورد بررسی مطابق جداول زیر است

  

  براي میدان بدون چراغ با شعاع جزیره میانی مختلف AIMSUNنتایج مدل سازي با ) 2(جدول

  65  45  30  20  )متر(میانی جزیرهشعاع 

  5,65  8,24  9,41  74,46  )ثانیه(زمان تاخیر

  km/h(  32,93  40,08  41,34  41,84(سرعت وسیله نقلیه

  0  0  0  40,13  تعداد متوسط خودرو در صف

  veh/km(  20,33  10,41  10,08  10,01(چگالی

  86,45  88,18  91,18  157,26  زمان سفر

  

  براي میدان چراغ دار با شعاع جزیره میانی مختلف AIMSUNنتایج مدل سازي با ) 3(جدول

  65  45  30  20  )متر(میانی جزیرهشعاع 

  824  310  399  586  )ثانیه(زمان تاخیر

  km/h(  19,55  21,84  23,79  10,14(سرعت وسیله نقلیه

  601  156  304  434  تعداد متوسط خودرو در صف

  veh/km(  37,35  41,15  36,45  57,11(چگالی

  903  390  481  669  )ثانیه(زمان سفر

  



 

متر براي میدان مناسب تر بـوده و در هـر    45با عنایت به نتایج بدست آمده مطابق جداول فوق شعاع جزیره میانی 

متر در حالت بدون چراغ  45میانی ضمنا شعاع جزیره .حالت تقاطع نتایج مناسبتري در کلیه پارامترها ارائه می دهد

  .نیز نتایج مناسبی دارد

زاویه نامناسب ورودي هاي شمالی و جنوبی میدان موجـب کوتـاه   ) فیلم مدلسازي(مطابق نتایج مشاهدات مدلسازي

شدن ناحیه تداخلی مجاور آنها شده که با کاهش شعاع جزیره میانی زمینه الزم جهت اصالح هندسی و اصالح زاویه 

  .ل بزرگراه امام و بلوار نماز نیز فراهم می گردد که قطعا تاثیر مثبتی روي نتایج خواهد داشتاتصا

فـازه نیـز    4گزینه . ثانیه و به صورت دو فازه مدل شده است 130الزم به ذکر است میدان چراغ دار با زمان چرخه 

  .ه از روند ادامه مدلسازي حذف گردیدمورد بررسی قرار گرفت که نتایج نا مناسبی ارائه داد و گزینه چهار فاز

  

  در حاالت دوفازه و چهار فازه 65براي میدان چراغ دار با شعاع جزیره میانی  AIMSUNنتایج مدل سازي با ) 4(جدول

  )چهار فازه(65  )دو فازه(65  )متر(میانی جزیرهشعاع 

  1753  824  )ثانیه(زمان تاخیر

  km/h(  10,14  3,82(سرعت وسیله نقلیه

  990  601  تعداد متوسط خودرو در صف

  veh/km(  57,11  85,96(چگالی

  1834  903  )ثانیه(زمان سفر

 

  
  میانیجزیره منحنی تغییرات زمان تاخیر بر حسب شعاع ) 8(شکل 
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  میانی جزیرهمنحنی تغییرات سرعت عملی وسایل نقلیه عبوري بر حسب شعاع ) 9(شکل 

  

  
میانیجزیره بر حسب شعاع متوسط خودرو در صفتعداد منحنی تغییرات ) 10(شکل   
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  میانی جزیرهمنحنی تغییرات چگالی بر حسب شعاع ) 11(شکل 

  

  
  میانیجزیره منحنی تغییرات زمان سفر بر حسب شعاع ) 12(شکل 

  

  جمع بندي و نتیجه گیري

به انجـام رسـیده    AIMSUNاز نوع کاربردي و از نظر اساس توصیفی است با استفاده از نرم افزار که  این تحقیقدر 

کـه داراي طـرح مصـوب     می باشـد  1393مونه مورد مطالعه میدان امام خمینی شهر کرمانشاه بر اساس آمار سال ن

گزینـه هـاي موقـت بـراي     تا زمان اجراي طرح مصوب می تـوان از   .می باشد  1413تقاطع غیر همسطح براي افق 
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بهبود وضع موجود بهره برد که از جمله پیشنهادات مطرح شده چراغ دار کردن تقاطع و انجـام اصـالحات هندسـی    

مبتنی بر نتایج مدل سازي تغییرات هندسی پارامترهاي اصلی تاثیرگذار از جمله شعاع جزیره میانی است که در این 

  :حاصله به شرح زیر می باشدمدل سازي شده و نتایج  AIMSUN 8.1تحقیق در حاالت مختلف با نرم افزار 

       با توجه به نوسان آمار ترافیکی میدان در طول روز و از طرفی ابعاد بـزرگ و ظرفیـت بسـیار بـاالي میـدان

گزینه چراغ دار کردن تنها براي ساعاتی از روز پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته و در مابقی سـاعات غیـر   

و یدان مطابق مشـاهدات میـدانی   اوج نیازي به فعالسازي چراغ هاي ترافیکی راهنما نمی باشد و عملکرد م

 قابل قبول است AIMSUNمدلسازي با نرم افزار 

  متر براي میدان مناسب تر بوده و  45با عنایت به نتایج بدست آمده مطابق جداول فوق شعاع جزیره میانی

در  متـر  45ضمنا شعاع جزیره میـانی  .در هر حالت تقاطع نتایج مناسبتري در کلیه پارامترها ارائه می دهد

  .حالت بدون چراغ نیز نتایج مناسبی دارد

 زاویـه نامناسـب ورودي هـاي شـمالی و جنـوبی میـدان       ) فیلم مدلسازي(مطابق نتایج مشاهدات مدلسازي

موجب کوتاه شدن ناحیه تداخلی مجاور آنها شده که با کاهش شعاع جزیره میانی زمینه الزم جهت اصالح 

ام و بلوار نماز نیز فراهم می گردد که قطعا تاثیر مثبتی روي نتـایج  هندسی و اصالح زاویه اتصال بزرگراه ام

  .خواهد داشت

  4گزینـه  . ثانیه و به صورت دو فازه مدل شده اسـت  130الزم به ذکر است میدان چراغ دار با زمان چرخه 

امـه مدلسـازي   فازه نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نا مناسبی ارائه داد و گزینه چهار فـازه از رونـد اد  

 .حذف گردید
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