
 

   AIMSUN با استفاده از نرم افزار لوزي اتانواع تقاطع یکیتراف يشاخصهاو مقایسه ل یتحل 
  

  2امیر بري دیزج،  1محمد خردمند

  دانشگاه علم و صنعت مدیریت ساخت - عمران کارشناس ارشد -1

  دانشگاه علم و صنعتراه و ترابري  - عمرانکارشناس ارشد  -2

  

  چکیده 

در تقاطع همسطح بزرگراه و راه شریانی اصلی ، تقاطع لوزوي بوده که  یطرح هندسرایج ترین و پرکاربردترین 

. داراي حجم عبوري محدودي می باشد، به ویژه هنگامی که تقاطعات نزدیک یکدیگرند و یا مقدار گردشها زیاد باشد

از  ه اند که عبارتندگسترش داد یبه اشکال مختلف مهندسان ترافیک به منظور حل این مشکالت، تقاطعات لوزوي را

تقاطع لوزوي همگرا از دو ترمینال رمپ تشکیل . تقاطع لوزوي واگرا وزوي همگرا ، تقاطع لوزوي میدانی وتقاطع ل: 

تقاطعات لوزوي . ن تر از سطح تراز بزرگراه قرار گیردییا پایشده است که بطور دلخواه می تواند درسطحی باالتر 

تقاطع . نیاز را در ترمینال رمپ ها ذخیره نمی کند ترل ، گردش به چپ هاي موردمیدانی جدید با بازدهی قابل کن

لوزوي واگرا یک تقاطع همسطح به وجود می آورد که بدین طریق می توان گردش به چپ و راست را ازطریق یک 

وع تقاطع لوزوي دراین مقاله به شرح و مقایسه ي فواید و مضرات استفاده ازاین سه ن. رمپ به بزرگراه انجام داد

پرداخته  يلوزو دیات جدل آن به تقاطعیک و تبدی يمقاله به مطالعه مورد یانیدر بخش پا. شود  یجدید پرداخته م

 ه سازیشب با استفاده از مدل کردن در نرم افزارت موجود و طرح ارائه شده، یوضع یکیتراف يو پارامترها

AIMSUN شود یم انیب.  
  

  AIMSUNنرم افزار , ر، نقاط برخوردی،زمان تاخيتقاطعات لوزو: کلید واژه

                                                 
 02135213300 ،14ترافیک شهرداري منطقه  حمل و نقل و معاون 1
٢ 09120299657 ،saeid_road@yahoo.com  



 

 ٢

   مقدمه -1

اکثر تقاطعات غیر همسطح رایج در شمال کشور آمریکا از نوع لوزوي می باشد این تقاطعات داراي یک رمپ ورودي 

 تقاطع لوزوي ساده را نمایش می دهـد کـه در  ) 1(شکل . از بزرگراه یا آزادراه و یک رمپ خروجی به آنها می باشد 

 .استفاده می شـود ) ت تملک، پالن تقاطع کوچک استیکه به علت محدود (مناطق شهري و یا نواحی حومه شهري 

[1] 

  
  ساده يتقاطع لوزو: 1شکل 

  

ن نکتـه  یـ رهمسطح دیگر، براي مثال نیمه شبدري و یا جهـت دهنـده ا  یبا مقایسه بین این نوع تقاطع و تقاطعات غ

 یالخصوص وقتـ  یو در ترمینال رمپ ها یک حجم محدودي قرار می گیرد عل شود که در تقاطع لوزوي یان مینما

. زان حجم گردش به چپ ها بـاال باشـند  یکه خروجی و ورودي رمپ ها در مسیر فرعی به یکدیگر نزدیک شوند و م

ع تقـاط : کرده اند کـه عبارتنـد از    یرا معرف يدیمهندسان ترافیک به منظور حل این مشکالت تقاطعات لوزوي جد

  دانی و تقاطع لوزوي واگرا یلوزوي همگرا، تقاطع لوزوي م

  

  يلوزو دیات جدانواع تقاطع با ییآشنا - 2

  تقاطع لوزوي همگرا - 1- 2

انه رمپ  دارد که گردش به چپ ها را مـی تـوان از   ینشان داده شده است، این تقاطع یک پا 2همانطور که درشکل 

تقاوت این نوع تقاطع با لوزوي ساده در این اسـت کـه   . ر می رسند این طریق کنترل کرد و در یک نقطه به یکدیگ

تقاطع مرکزي، زمان تاخیر را کاهش می دهد و می توان بر حسب حق تقدم از تـابلوي ایسـت یـا چـراغ راهنمـائی      

 –د محالتـی  یار متنوع می باشد و از جمله آن می توان بـه تقـاطع بزرگـراه شـه    یاین نوع تقاطع بس. استفاده کرد 

مسیر شمال به جنـوب   در ابان هفده شهریور در شهر تهران اشاره کرد که بصورت ناقص بوده و گردش به راستیخ

  . موجود نمی باشد



 

 ٣

  
  همگرا يتقاطع لوزو :  2شکل 

  

وزوي ساده را مـی تـوان مشـاهده    نقاط برخورد تقاطع ل 4نقاط برخورد تقاطع لوزوي همگرا و در شکل  3در شکل 

  .نشان داده شده است 1این دو تقاطع از نظر تعداد و نوع برخورد در جدول  مقایسه بین. کرد

  

  
  نقاط برخورد تقاطع لوزوي همگرا : 3شکل 

  

  

 
  نقاط برخورد تقاطع لوزوي ساده :  4شکل 

  

  



 

 ٤

  ساده و همگرا يسه نقاط برخورد تقاطع لوزویمقا : 1جدول 

  لوزوي همگرا  لوزوي ساده  نوع برخورد

  16  20  یا همگرایی برخورد واگرایی

  8  6  گردش به چپ

  0  4  برخورد مستقیم

  24  30  مجموع

  

  تقاطع لوزوي میدانی  -2- 2

ن یا. نمایش داده شده است 5از آن در شکل  ينمونه ا. ساخته می شود ییدان هایمدر ترمینال رمپها  ،دراین تقاطع

جنوبی  89و خیابان  80طع بزرگراه درون ایالتی تقا) 5(شکل . از ایاالت آمریکا اجرا شده است یلینوع تقاطع در خ

  [2] .دهد که خصوصیات این تقاطع در شکل نشان داده شده است ایالت کالیفرنیا نشان می  Truckeeرا در 

 

  
  یدانیم يات تقاطع لوزویخصوص - 5شکل 

  

  تقاطع لوزوي واگرا  -3 - 2

که این تغییر مسیر در بین ترمینال رمپها صـورت   مخالف هدایت می شوند يهادراین تقاطع، وسایل نقلیه به مسیر

. وجود می آید که توسط چراغ راهنمایی کنترل می گـردد ه ب یهمسطح اتدر محل تغییر مسیرها تقاطع. می گیرد

یکی . دریگگردش به راست و چپ از طریق یک رمپ به بزرگراه یا آزاد راه صورت می  ،وجود آمدهه با تغییر مسیر ب

 درون ایـالتی و بلـوار   40ایالت مکزیکوسیتی اجرا شده که تقاطع بزرگـراه   Albuquerqueتقاطع در از انواع این 

San Mateo نشان داده شده است ) 6(باشد جزئیات این تقاطع در شکل  می.  



 

 ٥

  
  واگرا يات تقاطع لوزویخصوص -6شکل 

  

  .ان شده است یب) 2(تعداد نقاط برخورد و نوع آنها درجدول 

  

  نقاط برخورد تقاطع لوزوي واگرا نوع - 2جدول 

  لوزوي واگرا  نوع برخورد

  6  برخورد واگرایی

  6  برخورد همگرایی

  2  برخورد عبور از روي یکدیگر

  14  مجموع

  

  

  مقایسه انواع تقاطعات لوزوي -4- 2

ایمنی  ترافیک، ياین مقایسات بر حسب حجم عبور. مقایسه بین انواع تقاطعات لوزوي را نشان می دهد) 3(جدول 

  .نه ساخت می باشدیو هز



 

 ٦

 [3]مقایسه انواع تقاطعات لوزوي   - 3جدول 

  لوزوي واگرا  لوزوي میدانی  لوزوي همگرا  لوزوي ساده  مقایسات

  زیاد  زیاد/متوسط  زیاد  متوسط  حجم عبوري تقاطع

  زیاد  کم زیاد متوسط  فاصله تا تقاطع مجاور

  کم  کم زیاد متوسط  عبور وسایل نقلیه از عرض خیابان

  متوسط  زیاد  کم/متوسط متوسط  ایمنی

  کم/زیاد  کم  زیاد متوسط  هزینه ساخت

  کم/متوسط  متوسط  کم  کم  هزینه حق تقدم و چراغ راهنمایی

  

این تقاطعات نقاط برخورد را کاهش داده و ایمنی را باال می برد، فقط تنها نگرانـی کـه در مـورد لـوزوي      استفاده از

جهت انتخاب نوع تقـاطع  . احتمال انتخاب مسیر اشتباه در تقاطع همسطح وجود دارد ست کها واگرا وجود دارد این

  .شود بهره برد یان میکه در ادامه ب يتوان از موارد یم يلوزو

  : لوزوي همگرا

 300>.(ستگردش به چپ ها در ترمینال رمپها باالpcu(  

 نزدیک باشد ،چراغدار مجاور اتتقاطع.  

  :  لوزوي میدانی

  300<.(استها در ترمینال رمپها پایین گردش به چپpcu(  

 عرض پل کم می باشد.(هزینه ساخت پل پایین می باشد(.  

 نزدیک نباشد ،چراغدار مجاور اتتقاطع.  

  :لوزوي واگرا

 300>.(ستگردش به چپ ها در ترمینال رمپها باالpcu(  

  [4].)  استعرض پل کم .(می باشدهزینه ساخت پل پایین   

      

  اهداف تحقیق تعریف مسأله و - 3

حرکـات چپگـرد در   . باشـد  یر همسطح میبه صورت غ 2درجه  يها یانیبا شر 1درجه  یانیمعموال تقاطع معابر شر

رهمسـطح دو  یغ يق تقـاطع هـا  یـ ا از طریـ گردش بـه چـپ و    يم توسط رمپ هایا به صورت مستقین تقاطع ها یا

جاد یاد و ایر زیاوقات باعث تاخ یودن چراغ گاهفازه بچند. ردیگ ین تقاطع صورت میدر دو طرف ا 1درجه  یانیشر

 ن مواقـع امکـان  یـ ک در ایـ زان ترافیـ برنامه ر ياز دغدغه ها یکی. باشد ین گونه تقاطعات میدر ا یطوالن يصف ها



 

 ٧

ن مقالـه بـه   یدر ا. باشد یتقاطع م يش حجم عبوریر و افزایرهمسطح به منظور کاهش تاخیاحداث تقاطع غ یسنج

 یقرار مـ  ین در شهر تهران مورد مطالعه و بررسیابان دهم فروردیو خ ید محالتیگراه شهربزتقاطع  يصورت مورد

  .گردد یتقاطع ارائه م یکیت ترافیجهت بهبود وضع ییرد و با توجه به مشکالت وضع موجود راهکارهایگ

 ن محدوده مورد مطالعهییتب  

 ید محالتیگراه شهربز. ران واقع شده استته يشهردار 14منطقه  5ه یناح یتقاطع مورد مطالعه در شمال غرب

تقاطع مـذکور   ییر هوایتصو) 7(در شکل . باشد یم 2درجه  یانیک شرین یو بلوار دهم فرورد 1درجه  یانیک شری

  . نشان داده شده است

  

  
  نیدهم فرورد – یتقاطع محالت ییر هوایتصو - 7شکل 

 

ک یـ حرکات شرق به غرب و شرق بـه جنـوب در   . فازه استزماندار به صورت سه  ییچراغ راهنما يتقاطع فوق دارا

 ییانتهـا و حرکات جنوب به شمال و جنوب به غرب در فاز  يفاز، حرکات غرب به شرق و غرب به شمال در فاز بعد

ل سه فازه بودن یه در ساعات اوج به دلیل نقلیاد وسایر زین مشکل موجود در تقاطع، تاخیمهمتر .ردیپذ یصورت م

  .باشد یکرد میل احجام تردد باال در هر سه روین موضوع به دلیکل در ساعات اوج است که این زمان سو باال بود

  

   تقاطع يه سازیشب  -3-1

در شتاب گیـري و  (براي هر وسیله نقلیه با توجه به فضائی که از تقاطع و معابر اشغال می نماید و نحوه عملکردش 

براساس جلد چهارم مـالك عمـل   .  وسیله با سواري به کار می رودضرایبی براي همسنگ نمودن آن ) کاهش شتاب

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، ضرایب همسنگ سواري بر اساس انـواع وسـایل نقلیـه در    

  . ارائه شده است 4معابر در جدول 

  



 

 ٨

  [5]ضرایب همسنگ سواري بر اساس انواع وسایل نقلیه در معابر  - 4جدول 

 نوع وسیله تاکسی وانت موتور مینی بوس اتوبوس کامیون ون

همسنگ  1,5 1 0,33 2 3 2 1

 سواري

 

از ) تقاطع محالتی با دهم فروردین(براي برداشت حجم و ترکیب جریان ترافیک تقاطع مورد مطالعه در این تحقیق 

ساعت و در روز میانی هفته انجام  این کار در ساعات اوج عصر و به مدت یک. آماربرداري میدانی استفاده شده است

  .نشان داده شده است یحرکت يرهایک مسیدر تقاطع به تفک ياحجام معادل سوار) 8(در شکل . شده است

  

  
  برداشت شده در تقاطع  ياحجام معادل سوار - 8شکل 

  

 ساز استفاده از نرم افزار شبیهAIMSUN  

انـواع  . اسـتفاده شـده اسـت     (state)حجـم  زي از روشبراي بررسی تاثیر سناریوهاي پیشنهادي، در شبیه سا 

احجـام  . تقاطع لوزوي مذکور مدل سازي شده و نتایج حاصل از اجراي این طرح هاي ترافیکی ارائـه گردیـده اسـت   

 . اند حرکتی برحسب معادل سواري در تقاطع مشخص گردیده و مقدار دهی شده

  . نشان داده شده است) 9(تصویر شماتیک از شبیه سازي سناریوها در شکل



 

 ٩

  

  
  وهایسنار يه سازیاز شب يریتصاو – 9شکل 

  

، شاخص جریان خودروها بیانگر تعداد خودروهایی است که در طول دوره  AIMSUNدر نرم افزار شبیه ساز ترافیک 

و اگـر در  واحد جریان، خودروي معادل در ساعت است . اند موفق به عبور از شبکه شده) معموالً یک ساعت(طراحی 

، این عدد معادل مجمـوع احجـام ورودي بـه    )تقاطعات قفل نشوند و جریان متوقف نشود(شبکه مشکلی پیش نیاید 

  . واحد این عدد خودرو بر کیلومتر است. خروجی دوم چگالی خودروها است. شبکه خواهد بود

در نرم افـزار  . ترافیک است خروجی سوم سرعت متوسط خودروها است که شاخصی براي اندازه گیري روانی جریان

براي . شود براي محاسبه سرعت متوسط خودروها در شبکه، میانگین سرعت خودروهاي عبوري از شبکه محاسبه می

خروجی چهـارم، تـاخیر   . شود محاسبه سرعت متوسط هر خودرو، مسافت طی شده خودرو، بر زمان سفر تقسیم می

پس از تعیین تاخیر تحمیلی به هر . شود سفر مطلوب آنها محاسبه میاست که از تفاضل زمان سفر خودروها با زمان 

واحـد  . خودرو ، متوسط تاخیر به ازاي هر خودرو در شبکه که برابر میانگین تاخیر هر خودرو است محاسبه می شود

 . تاخیر ثانیه بر کیلومتر به ازاي هر خودرو است

جموع زمان توقف هر خودرو  بر کـل مسـافت طـی شـده     خروجی پنجم، زمان توقف خودروها  است که از تقسیم م

خروجی مهم دیگر تعداد توقف است که از تقسیم مجمـوع   .واحد آن ثانیه بر کیلومتر است. شود خودرو محاسبه می

واحد ایـن متغیـر، خـودرو بـر     . شود توقف هاي هر خودرو در هر مقطع  بر کل مسافت طی شده خودرو محاسبه می

افت طی شده توسط کلیه خودروهاي عبوري از شبکه برحسب کیلومتر، خروجـی دیگـر نـرم    کل مس .کیلومتر است

 .افزار است که از مجموع مسافت طی شده خودروها  بر حسب کیلومتر، بدست می آید 

آخرین خروجی کل زمان سفر ثبت شده توسط کلیه خودروهاي عبوري از شبکه می باشد کـه از مجمـوع متوسـط    

   .بدست می آید، واحد آن ثانیه استزمان سفر خودروها 



 

 ١٠

رفتار ترافیکی رانندگان و چگونگی حرکت وسـایل نقلیـه در     AIMSUNبا شبیه سازي کل شبکه به کمک نرم افزار

نتایج حاصل از شبیه سازي سناریوها در قالب مقادیر فاکتورهاي ارزیـابی  . تقاطع تحت سناریوها شبیه سازي گردید

  )5جدول ( .ندترافیکی شبکه ارائه شده ا

 

 AIMSUN NGافزار  خروجیهاي نرم  - 5 جدول

 چگالی جریان
سرعت 

 متوسط

متوسط زمان 

 سفر
 تعداد توقف زمان توقف تاخیر

کل 

مسافت 

 طی شده

کل زمان 

سفر ثبت 

 شده

 شبکه

سواري 

 برساعت

سواري 

 برکیلومتر

کیلومتر 

 درساعت

ثانیه بر کیلومتر هر 

 خودرو

ثانیه بر 

 کیلومتر

ثانیه بر 

 یلومترک

تعداد بر 

 کیلومتر
 واحد ثانیه کیلومتر

7967 37 17 210 144 68.07 4,6 3075 169 
وضع 

  موجود

3904 5 57.58 63.14 2.54 0.08 0.18 2282 39.7 
لوزوي 

  همگرا

  لوزوي واگرا 40.77 2436 0.85 12.57 16.65 66.22 67 5 3938

3850 4 72.31 52.79 4.7 0.08 0.16 2219 31.26 
 لوزوي

  میدانی

 

 مقایسه نسبت جریان به چگالی خودروها در سناریوها -الف

نسبت جریان به چگـالی نشـان   . هاي نرم افزار در شبکه می باشندهمانطور که ذکر شد، جریان و چگالی از خروجی

تر و هر چه جریان عبوري شبکه بیشتر باشد، شبکه داراي مطلوبیت بیش. دهنده روانی تردد خودروها در شبکه است

بندي سـناریوهاي   رتبه 10در شکل . عملکرد بهتري است و قابلیت عبور تعداد بیشتري خودرو در هر ساعت را دارد

  . پیشنهادي بر اساس نسبت جریان به چگالی آورده شده است
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  بندي سناریوها از نظر نسبت جریان به چگالی خودروها  رتبه  -  10شکل 

  

  یان خودروها در سناریوهامقایسه نسبت زمان سفر به جر  -ب

. بندي سناریوهاي پیشنهادي از نظر نسبت زمان سفر به جریان خودروها در شبکه آورده شده است رتبه 11در شکل

  . اي که خودروها در آن زمان سفر کمتري داشته باشد، از نظر ترافیکی مطلوبتر است از لحاظ تئوري هر شبکه

  

  
  ر نسبت زمان سفر به جریان خودروها در شبکهبندي سناریوها از نظ رتبه -11شکل 
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  مقایسه تاخیر خودروها در سناریوها -پ

مسـافران، داراي اثـرات منفـی     تاخیر یکی از ناخوشایندترین پیامدهاي ترافیک است که به دلیل اتالف زمان و وقت

ارزیـابی سـناریوهاي    گیـري در  لـذا یکـی دیگـر از متغیرهـاي تصـمیم     . روانی متعددي براي آنان خواهد شد روحی،

بندي سناریوها از نظر تاخیر تحمیلی بـه خودروهـا    ، رتبه)12(در شکل . پیشنهادي تاخیر تحمیلی بر خودروها است

  . طبیعتاً سناریوي با تاخیر کمتر مطلوبتر خواهد بود. آورده شده است

  

  
  بندي سناریوها از نظر تاخیر تحمیلی به خودروها رتبه -12شکل 

  

  گیري  نتیجه -4

 يمشـاهده شـد، اسـتفاده از تقاطعـات لـوزو      یکـ یتراف يسه شاخص هایمقا يدر نمودارهاهمانطور که  .1

نسبت به در زمینه هاي مختلف ستم یت سیش قابل مالحظه مطلوبیمذکور موجب بهبود و افزا يابتکار

 .خواهد شد یت کنونیوضع

شـده اسـت و تفـاوت زیـادي بـین      لوزوي میدانی داراي بیشترین نسبت جریان عبوري به چگالی ثبت  .2

در ایـن  ز یـ ناز تقاطع کمترین نسبت زمـان سـفر را    نمونهن یا. لوزوي همگرا و واگرا مشاهده نمی شود

  . دهد یارزیابی نشان م

ه یـ ه بقیـ نسـبت  مطلوبترین سناریو از نظر تاخیر، سناریوي لوزوي همگرا است کـه کمتـرین میـزان را     .3

، زمان تاخیر بیشتري که لوزوي واگرا با توجه به وجود چراغ زماندارالبته شایان ذکر است . داشته است

و باتوجه به ضوابط چراغدار کردن تقاطعات و باالخص حجم عبوري می توان از چـراغ  . باشد یرا دارا م

شایان ذکر اسـت کـه منظـور از زمـان     . دار کردن آن صرف نظر نمود و زمان تغییر آن کاهش می یابد
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شمالی می باشد چرا که مسیر شـرقی غربـی در هـر سـه سـناریو کمتـرین        -جنوبیتاخیر براي مسیر 

  .تداخل حرکتی را داشته و به صورت بزرگراه ایفاي نقش می نماید

 مطلـوب تـر  با توجه به معیارهاي مقایسه اي صورت گرفته لوزوي میدانی نسبت به دو سناریوي دیگـر   .4

ناریو با توجـه  که این ساست این نکته نیز قابل توجه  اما ،بوده و از نظر شاخص هاي ترافیکی برتر است

باالتري نسبت بـه سـناریوهاي    بیشتر و در نتیجه هزینه ساخت یاراضتملک به شکل هندسی نیازمند 

  .باشد یمدیگر 
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Abstract 

Congestion at a freeway interchange is often a critical bottleneck for an arterial corridor. 
 The most common design – the diamond interchange – has a limited capacity at the ramp 
terminal intersections, especially when the intersections are close together and the turning 
volumes are high.   To solve these problems, traffic engineers have developed the following 
innovative diamond interchange designs:  the single-point interchange, roundabouts at the 
ramp terminal intersections, and the diverging diamond interchange. The single point 
interchange combines the two ramp terminal intersections for a standard diamond 
interchange into a single intersection that is located typically at the freeway overcrossing or 
undercrossing.  Modern roundabouts with yield control reduce the need for left- turn storage 
at the ramp terminal intersections.  The diverging diamond interchange provides a crossover 
for the local street through traffic so that both left and right turns onto the freeway on- 
ramps do not cross opposing through traffic.  With these three designs, the interchange 
would nearly maintain its existing footprint so that the right-of-way impact is reduced 
compared to typical high volume configurations such as the partial cloverleaf interchange or 
interchanges with direct connector ramps. This paper compares and contrasts the advantages 
and disadvantages of the three innovative diamond interchange designs according to traffic 
operations, traffic safety, and construction cost.   Using a case study, the three innovative 
designs are applied to demonstrate these advantages and disadvantages. 
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