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 چکیده 

در  در این تحقیق به بررسی دوربرگردان به عنوان یک روش ارزان و سریع براي کاهش تداخالت ترافیکی

حرکات گردش به چپ در تقاطع ممنوع شده و وسایل چپگرد ابتدا حرکت . پرداخته شده است  تقاطعات 

براي  .مستقیم انجام داده از تقاطع عبور کرده و سپس با مانور دوبرگردان به مسیر مورد نظر هدایت میشوند

حجم , چهار عامل  و بررسی دوربرگردان ابتدا مطالعات پیشین در مورد استفاده از دوربرگردان انجام شد

, وسایل مقابل حرکت دوربرگردان حجم , ) فاصله تقاطع تا دوربرگردان (وسایل ورودي به قطعه تداخلی 

فاصله دوربرگردان تا تقاطع و درصد وسایل گردش کننده به چپ به عنوان  پارامتر هاي تاثیر گذار بر عملکرد 

شبیه  aimsunدر نرم افزار شبیه ساز ترافیکی   ,سناریو هاي مختلف تعریف شده  .دوربرگردان تعیین شد

سازي شدند و زمان سفر وسایل گردش کننده به چپ به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر عملکرد دوربرگردان پس 

پس از تحلیل نتایج و استفاده از آنها در نرم افزار برنامه .از احداث دوربرگردان از خروجی ها استخراج شد

و مدل هاي بدست آمده توصیف شرایط بدست آمد مدل هاي ژنتیکی براي   genexprotoolنویس ژنتیکی 

نتایج حاصل از بهینه سازي ژنتیکی . به کار برده شد به عنوان تابع هدف در االگوریتم فراابتکاري ژنتیک 

حجم وسایل مقابل  , veh/h 1036حجم وسایل ورودي به قطعه تداخلی نشان میدهد که مقدار بهینه براي 

متر و درصد وسایل گردش کننده به  275فاصله دوربرگردان تا تقاطع  ,veh/h 1173حرکت دوربرگردان 

  .درصد میباشد 21چپ 
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 مقدمه -1

امروزه معضل ترافیک  در بسیاري از شهرهاي دنیا بخش عمده اي از وقت و انرژي شهروندان را به خود اختصاص  

با افزایش بی رویه تقاضا در شهرها به خصوص در تقاطعات طرح هاي موجود جوابگوي نیاز شهرنشینان . داده است 

تخصیص چند خط براي  ,راغ راهنمایی همچنین بسیاري از سیستم هاي مدیریتی ترافیک مانند چ. نمیباشد

ایجاد پهلوگاه گردش به راست و سایر روش هاي معمول در گره ها جوابگوي معضالت ترافیکی  ,حرکات گردشی 

  .نیستند

تعریض معابر  ,طرح هاي پرهزینه اي مانند افزودن به میزان عرضه حمل ونقل مانند احداث بزرگراه هاي موازي 

غیر همسطح از جمله موارد کاهش ترافیک هستند که به دلیل نیاز به بودجه کالن عموما  ایجاد تقاطعات ,موجود 

در چنین شهرهایی راهکارهاي مدیریتی در زمینه عرضه و تقاضا عموما . به عنوان طرح هاي اولیه انتخاب نمیشوند

مناسبی ندارند استفاده  هنگامیکه تقاطعات عملکرد .از طریق راه حل هاي موقت براي معضل موجود مطرح میباشد

از تبادالت به جاي تقاطع ها و همچنین ایجاد گذرگاه هاي فرعی بسیار توصیه میشود ولی اینها روش هاي گرانی 

 UAID   ()unconventional arterial intersection( هستند و به جاي آنها از طراحی تقاطعات غیر معمول

design  ( اکثر این روش ها در تقاطعات شهري از طریق . ]1[ ستفاده میشوندکه ارزان تر و سریع تر هستند ا

و اکثر این روش ها باعث کاهش زمان . حذف حرکات گردش به چپ باعث کاهش نقاط برخورد در تقاطع میشوند

  .تاخیر براي حرکت مستقیم رو میشوند

 ایی شده جدا هاي راه در معموال. یکی از این روش ها حذف گردش به چپ ها در تقاطع و ایجاد دوربرگردان است

 آن به که شود می ایجاد راه درمیانه بریدگی یک باشد داشته وجود نقلیه وسایل اي درجه 180 گردش به نیاز که

  .شود می گفته واگرد یا دوربرگردان اصطالحا

  

 بررسی مطالعات پیشین - 2

Ali Pirdavani  به بررسی زمان سفر در نوعی از دوربرگردان که در ایران بیشتر استفاده  2011و دیگران در سال

زمان سفر را , آنها در این مطالعه با تعریف سناریوهاي متفاوت در شرایط ترافیکی گوناگون. میشود پرداخته اند 

ا با تقاطع معمول در شرایط یکسان مقایسه براي حرکات از مسیر اصلی و مسیر فرعی بررسی کرده اند و نتایج آنها ر

  :نتایج به صورت زیر است .کرده اند

.  فاصله دوربرگردان از تقاطع بیشترین تاثیر را در زمان سفر داشته است , با توجه به مدل هاي رگرسیونی ارایه شده 

ثیر را براي حرکات مستقیم این فاکتور بیشترین تاثیر را براي حرکات مستقیم رونده از مسیر فرعی و کمترین تا

  .رونده از خیابان اصلی داشته است



 

در تمام موارد دوربرگردان زمان سفر کمتر و عملکرد بهتري را ارایه , با مقایسه این دوربرگردان با تقاطعات معمول

  . داده است

و . دورتر از تقاطع واقع شودآنها به این نتیجه رسیدند که در احجام ترافیک باال بهتر است دوربرگردان در فاصله اي 

در نهایت به این نکته اشاره کردند که گرچه دوربرگردان عملکرد خوبی ارایه داده ولی در شرایط متفاوت باید 

 .[2]بررسی هایی مطابق با انها انجام شود و دوربرگردان تنها گزینه نیست

Kamran Ahmed  ن یک روش ارزان براي کاهش به بررسی جایگزینی دوربرگردان به عنوا 2011در سال

او زمان سفر را در دو حالت برداشت میدانی و شبیه سازي با نرم . ترافیک در کشور هاي در حال توسعه پرداخت

  :بررسی کرد  ونتایج زیر حاصل شد vissimافزار

و تعداد وسیله به جاي تقاطع چراغدار منجر به ایجاد زمان سفر کمتر ) دوربرگردان ) ( راست (ایجاد گردش به چپ 

نقلیه عبوري بیشتري نسبت به تقاطع چراغ دار شده است ولی هنگامیکه جریان عبوري زیاد شده و ازدحام به خاطر 

  .نزدیکی به تقاطع زیاد است تعداد وسایل نقلیه عبوري کم میشود 

 .تو نرم افزار شبیه ساز یکسان نشان داده شده اس gpsزمان سفر در دو حالت برداشت میدانی 

تکنیک استفاده از دوربرگردان به جاي گردش به چپ در تقاطع میتواند اقتصادي و کاربردي باشد ولی قبل از هر 

  .[3]اقدامی باید مطالعات الزم صورت گیرد

jal Samuel  نظریهاز  2010در سالnasch  مدل . را براي شبیه سازي حرکت دوربرگردان استفاده کرد

NASCH )1992  (این یک مدل سلولی . براي شبیه سازي جریان ترافیکی در آزادراه ارایه میکند یک مدل ساده

نظریه ماشینی است که امکان بررسی میکروسکوپیک ماشین ها مانند کنترل سرعت و رفتار رانندگان را فراهم 

  .میسازد

قابل با دوربرگردان او در این بررسی یک دوربرگردان دو خطه را در نظر گرفته است و یک مسیر سه خطه که در ت

وارد دوربرگردان میشوند و در نهایت  ��ماشین ها از ذخیره دو خطه با چگالی . است  ��قرار دارد و داراي چگالی

  .متر در نظر گرفته است  5سیستم خود را به ابعاد ) سلول (او شبکه بندي .قرار میگیرند �� همگی در چگالی 

. سلول در نظر گرفته است  10و بعد از قوس ) سلول  8(در قوس دوربرگردان , )  سلول 7(قبل از قوس دوربرگردان 

  .و مطالعه خود را بر روي آنها انجام داده است 

بیشتر شود جریان در سیستم مورد مطالعه به سمت  ��نتایج بدست آمده بدین صورت است که هرچه چگالی 

نیاز است تا جریان  ��به مقدار جریان کم تري از  ��افزایش همچنین نشان داده است که با . متراکم شدن میرود

از نتایج دیگرمیتوان به این اشاره کرد که هرچه تغییر خط کمتري انجام شود مقدار . به گیر ترافیکی اش برسد

  .سرعت وسایل و جریان عبوري از دوربرگردان بیشتر میشود 

برگردان عملکرد خود را فقط در حالتی که تعامل و اثر متقابل کمی نتیجه کلی از این تحقیق این است که ایجاد دور

  .[4]بین وسایل است نشان میدهد



 

 روان در را دوربرگردانها قوت نقاط ترین مهم ,)1385(بهنام امینی در دومین سمینار ساخت و ساز در پایخت 

باعث افزایش کل مسافت پیموده شده نقلیه بیان نموده ولی  وسایل توقف تاخیر و صف طول کاهش ترافیک، سازي

  .[5]و افزایش زمان سفر میشود

 
  :فاکتور تاثیرگذار  بر عملکرد دوربرگردان به صورت زیر تعیین میشوند  4با توجه به مطالعات پیشین 

 ) veh/h(حجم ورودي به قطعه تداخلی - 1

 )veh/h(حجم ورودي به قطعه مقابل دوربرگردان  - 2

 ) درصد (تقاضاي گردش به چپ در دوربرگردان - 3

 ) m(فاصله  تقاطع تا دوربرگردان - 4

  

 روش تحقیق  - 3

کلیه حرکات مستقیم چپگرد در تقاطع محدود 1در روش.به دو صورت است روش هاي تعبیه دوربرگردان در تقاطع

ابتدا باید مسیر در این روش حرکت چپگرد مستقیم . شده و به باالدست و پایین دست جریان منتقل میشود 

در این . مستقیم را حرکت کرده از تقاطع عبور کند و پس از دورزدن در تقاطع وارد مسیر مورد نظر خود شود 

کاهش می یابدو تعداد فازهاي چراغ از چهار فاز به دو فاز تغییر کرده و زمان  12به  32حالت تعداد نقاط تداخل از 

عبور حرکات مستقیم رو و چپگرد از تقاطع ممنوع  2در روش). 1شکل(تاخیر توقف وسایل نقلیه کاهش می یابد

در این روش حرکات چپ گرد ازمسیر اصلی مانند . شده و فقط حرکات مستقیم رو از خیابان اصلی اجازه عبور دارند

ر جهت حالت قبل انجام میشود و حرکات مستقیم ابتدا باید گردش به راست کرده و پس از استفاده از دوربرگردان د

نقطه کاهش می  2مخالف دوباره گردش به راست کرده و در جهت قبلی وارد شود در این حالت نقاط تداخل به 

  .عنوان شد مورد بررسی قرار گرفته است 1در این مقاله دوربرگردانی که در روش  ).2شکل(یابد

  

  
  2روش :   2شکل                                                        1روش :  1شکل 

  

در این مقاله ما به دنبال بررسی این هستیم که در احجام ترافیکی گوناگون و درصد گردش به چپ هاي متفاوت در 

  !دوربرگردان چه کارایی دارد؟,دوربرگردان و فواصل گوناگون از تقاطع 



 

خط در هر سمت واقع شده که تقاطع آن داراي داراي دو فاز  4, خطه  8مطالعه ما در یک شریان اصلی شبکه مورد 

و تمام .یکی براي حرکات شمال به جنوب و جنوب به شمال و دیگري براي حرکات غرب به شرق و شرق به غرب

  .حرکات راستگرد آزاد هستند

استفاده میکنیم واز خروجی  aimsun8رم افزار شبیه ساز بدین منظور از شبیه سازي تقاطع و دوربرگردان در ن

  :روند انجام شبیه سازي به شکل زیر است. هاي آن براي تحلیل شبکه استفاده میکنیم

 )نقل  و حمل شبکه تعریف(مسئله  هندسه و موقعیت تعریف .1

 شبکه ترافیکی بارگذاري و احجام اطالعات ورود .2

 ... و دتکتورها درتقاطع، دهی اولویت چراغ راهنمایی، ،کنترلها مانند ترافیکی تسهیالت تعریف .3

 مدل از خروجی و نتایج استخراج و مدل شبیه سازي برنامه، اجراي .4

  :براي شبیه سازي متغیر هاي مستقل به صورت زیر تعریف شده اند

  )veh/h(3000-2500-2000- 1500-1000حجم ورودي به قطعه مقادیري برابر  -

  )veh/h( 3000-2500- 2000-1500-1000مقابل قطعه مورد نظر حجم ورودي برابر جهت  -

  55-45- 35- 25- 15درصد گردش به چپ دردوربرگردان  -

 متر 500-400- 300-200-100) فاصله رمپ گردش به راست از تقاطع تا دوربرگردان(طول قطعه  -

سناریو مختلف شبیه سازي شده و نتایج خروجی هاي آنان که زمان سفر و  625با توجه به چهار متغیر تعریف شده 

  .بدست آمده است دوربرگردان درزمان تاخیر براي حرکات چپگرد 

 

 بررسی خروجی هاي بدست آمده از شبیه سازي -4

استاندارد  ه هایی که داراي انحراف معیارداده موجود بررسی شد و داد 625در ابتدا آنالیز رگرسیون برروي 

standard deviation    در نرم افزار بودنند را به عنوان داده پرت در نظر گرفته و از آنالیز حذف کرده  3بیشتر از

از منوي  spss20در نرم افزار آماري .هاي باقی مانده آنالیز هاي الزم انجام شد در نتیجه خروج آنها بر داده. ایم

analyze   وcorrelate   ابتدا رابطه بین متغیر هاي مستقل و سپس رابطه بین متغیرهاي وابسته بدست می آید. 

وابستگی بین متغیرهاي وابسته و مستقل باید بیشترین مقدار را داشته باشد و وابستگی بین متغیرهاي مستقل با 

اي مستقل و وابسته را ار ضرایب وابستگی بین پارامترهجداول زیر مقد .یکدیگر باید کم ترین مقدار را داشته باشد 

  .نشان میدهد

  

  

  



 

 ضرایب وابستگی بین متغیر هاي مستقل: 1جدول 

حجم ورودي به قطعه 

مقابل 

  ) veh/h(دوربرگردان

حجم ورودي به قطعه 

  )veh/h(تداخلی 

درصد گردش به چپ در 

  )درصد (دوربرگردان
    )متر(فاصله 

Pearson Correlation = -
0.022 

Sig. (2-tailed)=0/686  

Pearson Correlation = -
0.075 

Sig. (2-tailed)= 0.168  

Pearson Correlation =0 
Sig. (2-tailed)=0/999  

Pearson Correlation 
=1 

Sig. (2-tailed) 
  )متر(فاصله 

Pearson Correlation 
=0.013 

Sig. (2-tailed)=0/814  

Pearson Correlation 
=0.019 

Sig. (2-tailed)=0/731  

Pearson Correlation =1 
Sig. (2-tailed)=0/999  

Pearson Correlation 
=0 

Sig. (2-
tailed)=0/999  

درصد گردش به چپ 

درصد (در دوربرگردان

(  

Pearson Correlation 
=0.071 

Sig. (2-tailed)=0/188  

Pearson Correlation 
=1 

Sig. (2-tailed)  

Pearson Correlation 
=0.019 

Sig. (2-tailed)=0/731  

Pearson Correlation 
=-0.075 
Sig. (2-

tailed)=0/168  

حجم ورودي به قطعه 

  )veh/h(تداخلی 

Pearson Correlation =1 
Sig. (2-tailed)  

Pearson Correlation 
=0.071 

Sig. (2-tailed)=0/188  

Pearson Correlation 
=0.013 

Sig. (2-tailed)=0/814  

Pearson Correlation 
=-0.022 
Sig. (2-

tailed)=0/686  

حجم ورودي به قطعه 

مقابل 

  ) veh/h(دوربرگردان

 
  

 و متغیر وابسته  ضرایب وابستگی بین متغیر هاي مستقل : 2جدول 

حجم ورودي به قطعه 

مقابل 

  ) veh/h(دوربرگردان

حجم ورودي به قطعه 

  )veh/h(تداخلی 

گردش به چپ در درصد 

  )درصد (دوربرگردان
    )متر(فاصله 

Pearson Correlation 
= 0.690 

Sig. (2-tailed)=0  

Pearson Correlation 
= 0.482 

Sig. (2-tailed)=0  

Pearson Correlation 
= 0.411 

Sig. (2-tailed)=0  

Pearson Correlation 
= -0.288 

Sig. (2-tailed)=0  

زمان تاخیر حرکات 

  چپگرد

  

  .مشاهده میشود وابستگی بین متغیر هاي مستقل بسیار کم و نزدیک به صفر است  1همان طور که از جدول 

بین متغیرهاي مستقل و وابسته صفر    significantمشاهده میشود سطح معنا داري 2و همان طور که از جدول 

است که این نشان دهنده این است که متغیرهاي وابسته از متغیر هاي مستقل تاثیر پذیر می باشند و میتوان از آنها 

  .براي مدل سازي استفاده نمود

  

 برنامه نویسی ژنتیکی  - 5

یکی از انواع الگوریتم هاي تکاملی  gene expression programming (GEP)یا  "برنامه نویسی بیان ژنی"

  Genetic      برنامه نویسی ژنتیکی یا در اصطالح عام. است، که براي فرآیندهاي مدل سازي به کار می رود



 

programming  (GP) ن با الگوریتم ژنتیکآ تفاوت اصلی. یک شاخه از الگوریتم ژنتیک می باشد (GA)  در

، برنامه هاي کامپیوتري ایجاد می کند، در حالی که الگوریتم ژنتیک GP.اشدنحوة پردازش و نمایش جواب ها می ب

پس از ورود الگوریتم هاي تکاملی به دنیاي  .] 6[یک رشته از اعداد را به عنوان جواب نمایش داده می دهد

مهندسی، نرم افزارهاي زیادي با استفاده از این مفاهیم، براي مقاصد گوناگون علمی از جمله مدل سازي، بهینه 

زمان تاخیر حرکات مختلف یکی از این نرم افزارها که در این تحقیق، براي مدل سازي . طراحی شده اند... سازي و 

می باشد که برنامه اي انعطاف پذیر براي عملیات داده  GeneXproToolsه شده است، نرم افزار به کار گرفت

عمل  (GEP)کاوي و مدل سازي می باشد الگوریتم مدل سازي در این نرم افزار براساس برنامه نویسی بیان ژنی 

  .می کند

با وارد کردن اطالعات بدست آمده از شبیه سازي در این  ,با توجه به متغیر هاي مستقل و مقادیر متغیر هاي وابسته

  .به صورت زیر بدست آمده است) 1(مدل مناسب در نرم افزار  توابع و پایانه هااختصاص دادن و نرم افزار 

  .گرفته شده در نشان میدهدجدول زیر عالیم اختصاري پارامترهاي مستقل و وابسته به کار 

  

 متغیر هاي  مستقل و وابستهعالمت اختصاري :  3جدول 

  اختصاري عالمت  متغیر  عالمت اختصاري  متغیر

درصد زمان تاخیر از کل مسافت 

    (%)پیموده شده براي حرکات چپگرد 
 Lt  )درصد (درصد گردش به چپ در دوربرگردان

حجم ورودي به قطعه مقابل 

  ) veh/h(دوربرگردان
 m(  L(طول قطعه تداخلی

    ��  )veh/h(حجم ورودي به قطعه تداخلی 

   

 :به شکل زیر می باشند   genex pro toolمدل هاي بدست آمده از نرم افزار 

����= (ATAN(���)*(-9.777893*(SIN(( 9.341003-���))^2)))+ (Ln(Lt)*(((��/ 
4.093139)-( L - Lt))/EXP( 4.015563)))+ ((Lt ^(1/3))*(((���/5.50058)-(9.744324-
���))/(5.50058^3)))  → �� = 0/888 

  )1(رابطه 

تواند توضیح معنا داراي از باالیی می باشند و مدل می  ��نشان داده میشود که مدل داراي , فوق  هبا توجه به معادل

  .ها مستقل ارایه دهدمتغیر

  

  وتحلیل حساسیت  و بررسی میزان خطااعتبار سنجی مدل ها  -6

براي اعتبارسنجی مدل وجود دارد  هاي مختلفی روش. هر مدلی باید براساس استانداردهاي قابل قبول سنجیده شود

مورد آزمون قرار ی مدل را های با استفاده از داده ،در این تحقیق. که باید متناسب با ماهیت مدل بکار گرفته شوند



 

الزم به ذکر است که تعداد داده ها زیاد بوده  .عی مقایسه گرددواق میزان عملکرد تا نتیجه حاصل از مدل با  داده ایم

  .مورد از هر مدل انتخاب شده اند 10و براي واضح تر نشان داده شدن  

  

  
  از مدل براي مدل زمان تاخیر وسایل چپگردمقایسه مقادیر مشاهده شده و مقادیر بدست آمده  1:نمودار

  

مورد کنار گذاشته شده بود و در مدل سازي  5فاصله موجود در داده ها براي سنجش میزان اعتبار مدل از هر 

  .استفاده نشده است تا پس از بدست آوردن مدل با استفاده از آنها اعتبار سنجی صورت گیرد 

  . براي محاسبه میزان خطاي مدل از رابطه زیر استفاده گردیده و نتایج در جداول زیر آورده شده است

  100×)مقدار مشاهده شده)/مقدار مشاهده شده –ست آمده بر اساس مدل مقدار بد= ((خطا 
  

 نتایج حاصل از اعتبار سنجی مدل پیشنهادي براي حرکات چپگرد:  4جدول

  خطا

(%) 

(Delay time 
/ travel time 

)%100  

بدست آمده از 

 مدل

(Delay time / 
travel time )%100  

مشاهده شده بدون وارد 

  شدن در مدل

مقابل قطعه حجم 

  تداخلی

حجم قطعه 

  تداخلی
  فاصله  درصد چپگرد

شماره 

  مورد

-9.73335 

-11.8873 

11.50746 

-10.4874 

-9.56151 

-14.0821 

-4.64752 

-6.45243 

-12.6877 

-11.9738 
 

87.80237 

24.30125 

20.45892 

14.63137 

13.08489 

32.94275 

49.35978 

14.89024 

12.67175 

81,873 
  

97.27 

27.57974 

18.34758 

16.34559 

14.46828 

38.34214 

51.76559 

15.9173 

14.51313 

93.01 
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همان طور که از جدول باال مشخص است خطاي محاسبه شده در اکثر موارد در محدوده مناسبی است که این 

  .نشان دهنده اعتبار مناسب مدل پیشنهادي براي حرکات مستقیم رونده می باشد 

با توجه به خطاي  چپگرد  بدست آمده براي تخمین زمان تاخیر از کل زمان پیموده شده براي حرکاتدر مدل 

  .منفی بدست آمده در اکثر موارد نشان میدهد که مدل ها مقداري کم تر از مقدار مشاهده شده را نشان میدهند 

از سایر  مقابل قطعه تداخلی مورد نظرنتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشانگر اینست که میزان تأثیر پارامتر حجم 

درصدي ترافیک عبوري در شرایط ترافیک  10بطوریکه با افزایش . بیشتر است ,پارامتر ها در زمان تاخیر حرکات 

درصد کاهش حجم ترافیک در  10درصد افزایش می یابد و به ازاي  60میزان تغییرات زمان تاخیر به مقدار , کم

  .درصد کاهش می یابد 36شرایط یکسان تا مقدار 

. درصد افزایش و کاهش پارامتر ها به طور کلی با افزایش ترافیک عبوري کم تر می شود  10میزان تغییرات به ازاي 

بدین معنی که با افزایش ترافیک عبوري از شریان تغییرات زمان تاخیر با تغییر پارامتر هاي مستقل کمتر تغییر 

ین برداشت کرد که با افزایش ترافیک عبوري بدلیل افزایش ازدحام میزان عملکرد از این نکته می توان چن. میکند 

نی در زمان تقل تغییرات چندادرصدي در پارامتر هاي مس 10و قدرت مانور وسایل کمتر میگردد در نتیجه تغییرات 

  .دو مدل هاي موجود در بازه تعریف شده براي متغیرهاي مستقل صحت دارن. تاخیر ایجاد نمیکند

 

  بهینه سازي توسط الگوریتم ژنتیک -7

هاي  طراحان زمانی قادر خواهند بود طرح. کننده در طراحی ساختاري است سازي یک فعالیت مهم و تعیین بهینه

هدف از  .جویی نمایند سازي در زمان و هزینه طراحی صرفه هاي بهینه بهتري تولید کنند که بتوانند با روش

  .اي که تابع هدف کمینه یا بیشینه شود سازي تعیین متغیرهاي طراحی است، به گونه بهینه

توسط برنامه نویسی ژنتیکی  genex pro tool توابع هدف استفاده شده توابعی می باشند که توسط نرم افزار 

  .بدست آمده اند

Tournament(T) ,لف انتخاب مانند این الگوریتم بهینه سازي از روش هاي مختپیاده سازي براي 

,(RW)wheel Roulette ,(R)random , مانند تولید مثل استفاده شده و همچنین عملگرهاي مختلف ژنتیکی

point Single (S)  ,(D)point Double , point Three (TH) استفاده شده است.  

ینه پارامتر هاي به صورت زیر مقادیر بهبار اعمال کدهاي ژنتیکی بر توابع هدف  10بار همگرایی و  200پس از 

  .است

  

  

  



 

  

 آنالیز انجام شده 9مقادیر بهینه براي حرکات چپگرد از :  5جدول 

  R.s  RW.S  T.s  R.D  RW.D  T.D  R.TH  RW.TH  T.TH  

 315.7 257.9 330.8 252.2 293.9 254.1 377.7 367.6 375.1  فاصله

حجم قطعه 

  تداخلی

1023.8 1028 1005 1035.9 1018.1 1005.5 1050.3 1036.6 1077.8 

حجم مقابل 

  قطعه تداخلی

1441.1 1584 1269 1250.1 1268 1205.8 1289.1 1173.6 1319.8 

درصد گردش 

  به چپ

16.1 16.2 16.9 16.1 16.7 17 17.4 21.6 19.2 

)delay 

time/travel 

time(× 100  

6.88 6.91 6.861 6.995 6.950 6.917 7.261 7.678 7.705 

 
و همین عملگر ژنتیکی تولید مثل تک نقطه اي است  Sو   Randomانتخاب  عملگر بیانگر R.Sدر جداول باال 

  .عالمت اختصاري عملگرها می باشدبیانگر  ترتیب بقیه موارد 

  

 نتیجه گیري -8

بدست آمده قادر هستند زمان تاخیر براي وسایلی که قصد ) 1(مدل ژنتیکی مطالعات انجام شده نشان داد که 

 لهبا در نظر گرفتن معاد .تخمین بزنندبا دقت باالیی همچنین وسایلی که مستقیم میروند را گردش به چپ دارند و 

در نظر گرفتن  با.مقادیر بهینه پارامترهاي مستقل تعیین شدتوابع هدف در الگوریتم ژنتیک ذکر شده به عنوان 

احجام عبوري از  مقدار بهینه براي) 1مدل(هنگامیکه حرکات چپگرد در اولویت باشند  ,بهینهترین زمان تاخیر کم

وسیله نقلیه بر ساعت و احجام قطعه مقابل دوربرگردان  1037برابر   )فاصله تقاطع تا دوربرگردان (قطعه تداخلی 

درصد می  6/21و درصد وسایل گردش کننده به چپ متر  258فاصله قطعه تداخلی ,وسیله نقلیه بر ساعت  1174

 .باشد

درصد افزایش و  10به ازاي زمان تاخیر میزان تغییرات همچنین نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که 

از این نکته می توان چنین برداشت کرد . زایش ترافیک عبوري کم تر می شود کاهش پارامتر ها به طور کلی با اف

که با افزایش ترافیک عبوري بدلیل افزایش ازدحام میزان عملکرد و قدرت مانور وسایل کمتر میگردد در نتیجه 



 

و مدل هاي موجود در زمان تاخیر ایجاد نمیکند درصدي در پارامتر هاي مستقل تغییرات چندانی در 10تغییرات 

  .تغیرهاي مستقل صحت دارندبازه تعریف شده براي م
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abstract 

one of the strategies for reducing conflict points in intersection is using u-turns. for using 
this, very accurate observations should be done. In this research some different traffic 
conditions is simulated in aimsun software and effective parameters such as travel time and 
delay time are obtained. The results are analyzed in spss and used in genetic programming 
tool called genexprotool and models for estimating travel time for left turn vehicle and go 
through vehicles are obtained .these models are used as goal function for optimizing with 
genetic algorithm in matlab and optimal values for independent parameters are obtained. 
Totally 9 different methods for optimizing in genetic algorithm are used and results show 

that optimal volume for vehicles going through is 1036 veh/h , for vehicles in opposite 

direction in ١١٧٣veh/h, optimal distance between u-turn and intersection is 257 meter and 
optimal left turning vehicle percentage is 21. 
 
Key words: unconventional arterial intersection design (UAID), u-turn, travel time, delay time, aimsun 

  

 




