
 

 هاي ترافیکی با توجه به شاخص AIMSUNسازي نرم افزار ارائه مدلی جهت بومی
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  آزاد مشهدریزي شهري، دانشکدة معماري، دانشگاه  دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه -3

  ونقل، دانشگاه ملی مالزي دکتراي حمل -4

  

 چکیده

و سهم قابل  شده استهاي مهم اجتماعی و ملی تبدیل  ونقل و ترافیک به یکی از چالش مشکالت حملبدیهی است 

هاي جدید به  ایدهیابی به  در این فرآیند دستبصورتیکه   کرده استخود جذب  هاي ملی را به توجهی از سرمایه

در . باشد میهاي توسعه کشورها  اهداف اصلی و ثابت سیاست از یکیدر شهرها،  کاهش معضالت ترافیک منظور

رفتارهاي ترافیکی شهري، و با توجه به   هاي دقیق و کالیبره نمودن شبکه سازي گیري از شبیه نماي کلی با بهره

دقیق و قابل اطمینانی از  بازدهی به توان جهت دستیابی به تصویري ذهنی از طرحهاي شهري قبل از اجرا، می 

 با AIMSUN افزار نرم سازي بومی هدف مقاله این در. دست یافتباشد را  تغییراتی که قصد انجام آن در شبکه می

 براي اي مناسب نمونه مدل، این ارائه بصورتیکه باشد می مشهد شهر در ترافیک جریان میکروسکوپیک رفتار به توجه

سازي دقیق  در این راستا جهت ارائه الگویی مناسب براي پیاده. قرار گیرد مشهد شهر در ها سازي شبیهسایر 

و نیز جهت تطابق مدل ارائه شده با واقعیت، از    AIMSUNرفتارهاي ترافیکی رانندگان شهر مشهد در نرم افزار 

سفر، تأخیر و طول  داشتهاي میدانی زمان، برSCATSافزار  هاي مختلف نرم اي نظیر خروجی اطالعات برداشت شده

و اعمال  SCATSدر مراحل کالیبراسیون استفاده گردیده است و با استفاده از پارامترهاي زمانبندي نرم افزار   صف

توان از آن بعنوان  است و می  ،  نتایج حاصله از نرم افزار با وضع موجود تطابق نزدیکی پیدا کردهAIMSUNآن در 

  .مناسب براي شبکه تقاطعات فرماندهی شهر مشهد نام بردالگویی 
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 مقدمه -1

  

با توجه به افزایش مالکیت خودرو و رشد سفرهاي درون شهري، مدیریت ترافیک به یکی از ملزومات مدیریت امروزه 

مدیریت نه تنها، نیاز ضروري کالنشهرها است بلکه در شهرهاي با جمعیت شهري تبدیل گردیده است که این  

هاي  گیري براي پروژه ش مهمی در تصمیماستفاده از نرم افزارهاي شبیه ساز نق. کند کمتر، نیز نقش مهمی ایفا می

سازي کالیبره نشده باشد و با رفتارهاي ترافیکی منطقه تطابق  شهري را برعهده دارد اما در صورتیکه این شبیه

نداشته باشد میتواند نتایج کامال اشتباه را به عنوان خروجی در اختیار مدیران شهري قرار دهد که سبب مشکالت 

بنابراین کالیبره نمودن نرم افزار براي هر منطقه بسیار الزامی است زیرا شرایط . ها گردد پروژه اي در اجراي عدیده

افزار بر مبناي شرایط ترافیکی محیط سازنده طراحی شده است که با انجام دقیق مراحل کالیبراسیون  ترافیکی نرم

دست آورد تا خروجی را قبل از اجرا  جهت هاي شهري ب توان نمونه الگویی دقیق براي تمامی پروژه نرم افزار می

  .بررسی نمودانجام محاسبات الزم 

  
 

  روش تحقیق - 2

روش تحقیق در این پروژه بدین صورت است که ابتدا با برداشت میدانی اطالعات زمان سفر و تأخیر از تقاطع 

هاي نظارت تصویري، الگویی  خیام  و نیز  با برداشت اطالعات طول صف هر بازوري تقاطع توسط دوربین–توس

 ،SCATSسپس با وارد نمودن اطالعات .  آید با واقعیت موجود، بدست می AIMSUNجهت مقایسۀ نتایج خروجی 

در  AIMSUNمتفاوتی از هاي  هاي میدانی، خروجی و سایر برداشت AIMSUNنظیر فاز بندي و زمانبندي در 

ها با شرایط واقعی ناشی از  دوحالت پیش فرض نرم افزاري و بهینه سازي شده گرفته شده و با مقایسۀ خروجی

  .   سعی در نزدیک نمودن شرایط مدل با حدود واقعی خود گردیده است برداشت میدانی، 

  
  

  SCATSمعرفی نرم افزار  - 3

برخالف اکثر سیستم هاي موجود در کنترل ترافیک یک تقاطع، پارامترهاي زمانبندي تقاطع را  SCATSنرم افزار 

اي و از طریق شناساگرهایی، که پشت خط ایست و در هر الین نصب شده است تعیین کرده و  به  بصورت لحظه

رهاي تعبیه شده در محل در این سیستم اطالعات تعداد وسیله نقلیه عبوري، توسط شناساگ.نماید تقاطع اعمال می

تقاطع توسط کنترلر محلی جمع آوري شده و از طریق خطوط مخابراتی و یا فیبرهاي نوري به مرکز کنترل که 

هاي کنترل هوشمند، با دریافت اطالعاتی از قبیل  سیستم. گردد باشد، ارسال می می SCATSمحل استقرار نرم افزار 

تقاطع، از شناساگرها، زمانهاي چراغهاي راهنمایی و ترتیب آنها را نسبت میزان حجم ترافیک عبوري از هر رویکرد 

کند که شاخصهایی مانند تعداد توقف خودروها یا میزان تأخیر در رسیدن به مقصد  اي تنظیم می به یکدیگر به گونه
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شود و با پردازش  میها معموالً به صورت یک نرم افزار است که بر روي یک رایانه اجرا  این سیستم. به حداقل برسد

از میان نرم افزار هاي موجو . کند اطالعاتی در مورد وضع ترافیکی موجود، زمان چراغهاي راهنمایی را تنظیم می

به عنوان نرم افزار کنترل کنندة تقاطعات در مشهد و سایر کالنشهر هاي کشورمان، مورد  SCATSدنیا، سیستم 

تقاطع بصورت 18میباشدکه از این میان،   SCATSتقاطع فرماندهی  222مشهد داراي . استفاده قرار گرفته است

. نمایند عمل می تقاطع به صورت هوشمند محلی 34و  هوشمند مرکزي تقاطع شهري بصورت  170زمان ثابت ،

  . ]1[دوربین پردازش تصویر مجهز می باشد 108دوربین نظارت تصویري و  276مشهد به 

  
  

  عهشناسایی تقاطع مورد مطال -4

  معرفی شهر مشهد و تقاطع مورد مطالعه - 4-1

کیلومتر مربع قرار دارد که به  270اي به مساحت  شهر مشهد واقع در شمال شرقی استان خراسان و در محدوده

باشد  علت موقعیت خاص جغرافیایی، اقتصادي و اجتماعی از باالترین تردد وسایل نقلیه در سطح کشور برخوردار می

باشد که در این شهر تقاطع برگزیده شده جهت نمونه مورد  میلیون نفر زائر می15ه پذیراي بالغ بر بصورتیکه ساالن

   .باشد خیام می-تقاطع توس شهرمشهد، 2درمنطقه مطالعه

  

  مشخصات تقاطع مورد مطالعه -4-2

خیام در محل تالقی خیابان توس و خیابان خیام با نقش عملکردي شریانی درجه یک واقع گردیده  - تقاطع توس

با توجه به اینکه این معابر داراي نقش مهمی از جهت اتصال به مناطق مهم و مرکزي شهر و همچنین یکی . است

هاي  توجهی در انتقال تردد از کمربندي باشد نقش قابل ازشریان هاي اصلی ارتباطی با بیرون از شهر مشهد می

  . نماید اطراف شهر به مرکز شهر مشهد و بالعکس ایفا می

، جنوب به )میدان سپاد(مشخص است این تقاطع از شمال به بزرگراه شهید چراغچی  2و  1همانطور که شکلهاي 

باتوجه به اتصال . شود متصل می) میدان فهمیده(آباد، شرق به خیابان حرعاملی  و از غرب به بزرگراه قائم  بلوار ملک

  .باشد ر میهاي مهم شهري در این گره، این تقاطع از حجم ترافیک عبوري باالیی برخوردا شریان
  



  

 
  تصویرهوایی شبکه معابر و درجه عملکردي

غربی مشهد واقع شده  -  همانطور که در فوق بدان اشاره شد، تقطع مورد مطالعه در یکی از شریان هاي اصلی شرقی

هاي زمانی این  ذکر این نکته از این جهت حائز اهمیت است که رفتار ترافیکی و روند عمومی تقاضا در پیک

ر در طول ساعات شبانه روز و در راستاي تغییرات 

عالوه بر نکته یاد شده به دلیل پارامتر هاي فیزیکی موجود در محدودة تقاطع نظیر ایسگاه 

بندي  توالی فاز. افتد هاي طوالنی مدتی اتفاق می

۴ 

  مشخصات هندسی تقاطع موردي :1شکل 

 

تصویرهوایی شبکه معابر و درجه عملکردي :2شکل

  

  فازبندي وضع موجود تقاطع مورد مطالعه

همانطور که در فوق بدان اشاره شد، تقطع مورد مطالعه در یکی از شریان هاي اصلی شرقی

ذکر این نکته از این جهت حائز اهمیت است که رفتار ترافیکی و روند عمومی تقاضا در پیک

ر در طول ساعات شبانه روز و در راستاي تغییرات تقاطع، متفات بوده و نتیجتا موظف به اعمال فاز بندي متغی

عالوه بر نکته یاد شده به دلیل پارامتر هاي فیزیکی موجود در محدودة تقاطع نظیر ایسگاه 

هاي طوالنی مدتی اتفاق می ، در شریان اصلی این تقاطع، گپ ..اتوبوس، برخی از خطوط پارك و 

  .  هاي زمانی بوده است زیر عمدتا در جهت رفع این گپ

 

 

فازبندي وضع موجود تقاطع مورد مطالعه -4-3

همانطور که در فوق بدان اشاره شد، تقطع مورد مطالعه در یکی از شریان هاي اصلی شرقی

ذکر این نکته از این جهت حائز اهمیت است که رفتار ترافیکی و روند عمومی تقاضا در پیک. است

تقاطع، متفات بوده و نتیجتا موظف به اعمال فاز بندي متغی

عالوه بر نکته یاد شده به دلیل پارامتر هاي فیزیکی موجود در محدودة تقاطع نظیر ایسگاه . ایم جهتی تقاضا گشته

اتوبوس، برخی از خطوط پارك و 

زیر عمدتا در جهت رفع این گپ
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  نحوه فازبندي تقاطع مورد مطالعه :3شکل

  

 تردد در تقاطع روزانه تغییرات الگوي -4-4

احجام  بررسی تغییرات به اقدام تقاطع، به منتهی رویکردهاي در تردد وضعیت روزانه تغییرات بررسی منظور به

با توجه به دیاگرام تغییرات حجم ترافیک در ساعات شبانه روز، ساعتی از روز که . گردیدروزهاي هفته  در ترافیک

بایست  هاي میدانی را دارا بوده و هم به لحاظ حجم ترافیک  در ساعات پیک ترافیکی باشد، می هم قابلیت برداشت

هاي میدانی  جهت برداشت 2015سپتامبر  28روز چهارشنبه 13:00الی 12:00انتخاب گردد که بدین منظور ساعت 

برداشت  Traffic Reporterدیاگرام تغییرات حم ترافیک تقاطع را که توسط نرم افزار )  4شکل. (انتخاب گردید

  .دهد گردیده، نشان می

  

  
  خیام-الگوي تغییرات روزانه تردد تقاطع توس :4شکل

  

  زمانبندي تقاطع در وضع موجود -4-5

، میانگین زمان سبز و حداکثر زمان سبز براي هر فاز  تقاطع SCATSباتوجه به اطالعات استخراج شده از نرم افزار 

الزم بذکراست پالن . اعمال شد  AIMSUNبرداشت و در  SCTAS، از نرم افزار )1جدول(خیام طبق    –توس
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هاي دیگر با توجه به تغییر حجم در  و در زمانباشد  می 13:00 الی 12:00بندي نمایش دهنده در بازه زمانی  زمان

 .زمانبندي تقاطع در وضع موجود نمایش داده شده است) 5شکل(در . نماید رویکردها تغییر می

  

  خیام - حداقل و حداکثر زمان سبز اختصاص یافته به هریک از فازها در تقاطع توس :1جدول
 

  

  زمانبندي وضع موجود درساعت اوج ظهر: 5شکل

  
  

 تردد تقاطع موردي حجم اطالعات -4-6

 تقاطع در دتکتورها توسط شده منابع برداشت اطالعات حرکات رویکرد بصورت مستقیم، از اوردن بدست منظور به

 برداشت تصاویر روش از راستگرد و گرد چپ به مربوط اطالعات نسبت به برداشت و همچنین شده است استفاده

نقلیه  تمایالت وسایل درصد میزان گردیده است بصورتیکه هاي مرکز کنترل ترافیک مشهد استفاده توسط دوربین

مقصد وسایل نقلیه سبک  -ماتریس مبداً) 2جدول(در . اند بدین روش بهره گیري شده راستگرد و چپ گرد مسیر در

آمار تمایالت حرکتی در تقاطع ) 6شکل(همچنین در . بررسی شده است) 13:00-12:00(در ساعت اوج ظهر

  .برحسب وسیله بر ساعت نمایش داده شده است

  

  مقصد وسایل نقلیه سواري در ساعت اوج ظهر-ماتریس مبداً :2ولجد

  حداکثر زمان سبز  حداقل زمان سبز  ثانیه 154طول چرخه   نام تقاطع

  خیام - توس 

  فاز                  

  زمان                            
A C  B D E A  C  B  D  E  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

  22  18  21  28  20  12  12  12  12  12  13الی  12

 مقصد           

 مبداً 
  )شرق(توس   )جنوب(خیام   )غرب( توس  )شمال(خیام 

  336  930  32  0  خیام شمال

  1321  25  0  419  توس غرب

  23  0  226  708  خیام جنوب

  0  632  1669  34  توس شرق
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  ظهر زمانبندي وضع موجود درساعت اوج :6شکل

  

 خطوط اتوبوسرانی اطالعات -4-7

-  12:00(  بررسی مورد ساعت در اتوبوس عدد 46 و برگشت )شمال(رفت خیام مسیر درایستگاه اتوبوس، جانمایی 

 آن براي و .کند می توقف ایستگاه در اتوبوس یک ثانیه 30 و دقیقه 1 هر توان گفت در می کند که می تردد )13:00

) غرب(توس برگشت و رفت ایستگاه همچنین در. است شده گرفته نظر در ها بررسی طبق ثانیه 45 معیار انحراف

 اتوبوس خط 9این مسیر شامل که کند می توقف اتوبوس عدد دستگاه 66 مورد بررسی؛ ساعت در مسیر هر براي

 گرفته نظر در ثانیه 15 معیار انحراف براي آن و کند می توقف اتوبوس یک ثانیه 50هر در میانگین طور به و باشد می

 به توجه با و گردیده حساب افزار نرم نمودن کالیبره و سازي درشبیه اطالعات این تمامی الزم بذکر است .است شده

الزم . است شده گرفته نظر در ثانیه 5 معیار انحراف با توقف زمان ثانیه 20 اتوبوس هر براي گرفته صورت هاي بررسی

عابر پیاده  به کاربري تجاري در محدوده مورد مطالعه از آمارگیري و ثبت اطالعات مربوط بذکراست بدلیل عدم وجود 

  .ساز شده است افزار شبیه هاي اتوبوس در نرم جانمایی محل ایستگاه) 7شکل(در  .فاکتورگیري شده است

  

  
  محل جانمایی ایستگاه هاي اتوبوس :7شکل

  

  



 

٨ 
 

  بررسی وضعیت پارك حاشیه اي -4-8

به دلیل وجود خرد کاربري ) غرب(و در داخل مسیر این مسیر و مسیر برگشت توس) شمال(خیام در محدوده

اي سبب اشغال یک الین حرکت مسیر خودرو شده است و  تجاري، پارك حاشیه اي وجود دارد که این پارك حاشیه

در .کند گاه اختالل ایجاد میدر مواردي به دلیل نزدیک بودن به ایستگاه اتوبوس براي توقف و خروج اتوبوس در ایست

  .ساز شده پارك حاشیه اي در تقاطع مورد بررسی نمایش داده شده است تصویر شبیه) 8شکل(

 

  
  پارك حاشیه اي محدوده مورد مطالعه در روز امارگیري :8شکل

  

  بررسی وضعیت طول صف در رویکرد منتهی به تقاطع -4-9

از پارامترهاي کنترلی به منطور مقایسه وضع موجود و مدل ساخته  با توجه به اینکه در شبیه سازي تقاطعها یکی

باشد، در این تقاطع نسبت به برداشت طول صف وسایل نقلیه منتظر در  شده در نرم افزار، کنترل طول صف می

میانگین و بیشترین طول صف مشاهده ) 3جدول(در . پشت چراغ، در انتهاي فاز سبز در هر رویکرد اقدام گردید

مشخص است رویکرد خیام جنوب داراي بیشترین ) 3جدول(همانطور که در . در زمان امارگیري ارئه شده است شده

  .باشد می) جنوب(میانگین طول صف مربوط به خیام 
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  تقاطع به منتهی يکردهایرو در يریآمارگ زمان در مشاهده شده صف طول نیشتریب و نیانگیم :3جدول

 زمان برداشت                     
      

  رویکرد        

  13:00 - 12:00ساعت 

  بیشترین طول صف مشاهده شده  میانگین طول صف

  43 36  )شمال(خیام

  47  29  )غرب( توس

  47  38  )جنوب (خیام 

  38  31  )شرق(توس 
  

  

  

  شبیه سازي و ارائه مدل بومی - 5

 )کالیبراسیون(واقعیت ها اعتباربخشی به مدل براساس  - 1- 5
  

 در زیر موارد گردید اشاره بیشتر که همانطور موجود، وضع با سازي شده شبیه شبکه بیشتر چه هر نزدیکی به منظور

  :گرفت قرار مدنظر نرم افزار به اطالعات ورود

 روز مختلف ساعات در موجود وضع با مطابق هیحاش پارك تیوضع يمدلساز .1

 ایستگاه هاي اتوبوس و بررسی زمان توقف و انحراف معیار براي هر اتوبوسمدلسازي جانمایی  .2

 تقاطع از مختلف فواصل در هینقل لیوسا خط رییتغ نحوه يمدلساز .3

 چراغ پشت در حرکتی مختلف خطوط در هینقل لیوسا توقف نحوه يمدلساز .4

 رانیا موجود وضع با مطابق رانندگی اتیخصوص میتنظ .5

  نقلیه در بازوهاي مختلف تقاطع مدلسازي حجم تردد وسایل .6

 برخی گردید، مقایسه تقاطع در مشاهده شده وضعیت با موجود وضع در شبیه سازي اولیه خروجیهاي گام، این در

  :از اند عبارت موارد مورد بررسی از

 تقاطع کردیرو هر در ل شدهیتشک صف زانیم سهیمقا .1

 حرکت خطوط در هینقل لیوسا و زمان سفر زمان تأخیر سهیمقا .2

 خصوصیات نقلیه، وسیله خصوصیات به مربوط پارامترهاي تغییر به نسبت مذکور موارد مقایسه با نهایتاً

 پارامترهاي از برخی ) 4جدول( در. گردید اقدام موجود ضع و با سازي شبیه خروجی جهت تنظیم در رانندگی

  .شبیه سازي مطابق با وضع موجود ارائه شده است نتایج تنظیم جهت تغییریافته
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  خصوصیات وسایل نقلیه مطابق با وضع موجود :4جدول

  حداکثر  حداقل  انحراف میانگین  میانگین  پارامتر مورد بررسی

  5/3  24/0  62/0  1/1  قابل قبول عبور فواصل

  0/15  0/3  30/3  5/9  دادن راه زمان حداقل

  90  زرد چراغ از عبور درصد

  1  )نیهثا( توقف در عکس العمل زمان

  1  )ثانیه( چراغ پشت در عکس العمل زمان

  متر 100بیشتر از   )یینها مقصد با مناسب خط یترعا عدم( یک ناحیه

  متر 100متر تا  10بین   )یینها مقصد به رسیدن يبرا خط انتخاب در سعی( دو ناحیه

  متر 10کمتر از   )مطلوب خط به رسیدن يبرا توقف( سه ناحیه

  50  خطرناك خط تغییر درصد

  70  راست سمت از سبقت درصد

  80  سبقتگیري از بعد سبقت خط در ماندن درصد

  

خیام در نرم افزار و وضع موجود نمایش  - میزان طول صف ایجاد شده در رویکردهاي تقاطع توس) 12تا  9شکل(در 

است، طول صف ایجاد شده در شبیه سازي، مشابه وضع  ها مشخص شده داده شده است، همانطور که در این شکل

  .باشد موجود می

  

  

  تصویر طول صف در رویکرد شمالی :10شکل      تصویر طول صف در رویکرد جنوبی: 9شکل 
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  تصویر طول صف در رویکرد غربی :12شکل  تصویر طول صف در رویکرد شرقی :11شکل

  

  

  شبیه سازي ارزیابی سناریوهاي موردنظر براساس -3- 5

منظور ارزیابی اثرات هریک از سناریوهاي پیشنهادي،  سازي در وضع موجود، به افزار شبیه پس از کالیبراسیون نرم

 افزار نرمي گرافیکی ها یخروج) 16الی 13شکل(در . افزار اقدام گردید سازي سناریوهاي مذکور در نرم نسبت به شبیه

  .شده است در خصوص زمان سفر، زمان نأخیر، سرعت و جریان نمایش داده 

  

  
  )برساعت کیلومتر(سرعت وسایل نقلیه در معبر :14شکل    زمان سفر در طول معبر در ساعت اوج ظهر :13شکل  
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                                                                خیام  -جریان وسایل نقلیه در تقاطع توس :16شکل           خیام-زمان تآخیر در تقاطع توس: 15شکل       

  

  

. نشان داده شده است) 13:00- 12:00(در ساعت AIMSUNنتایج شبیه سازي در نرم افزار ) 5جدول(در 

، بسیار نزدیک و AIMSUNجیخرو حقیقی در همانطورکه دراین جدول مشخص است میزان بیشترین طول صف

  .اندکی کمتر از برداشت میدانی است

  

 خیام- میانگین خروجی شبیه سازي تقاطع توس :5جدول

  شاخص

    سناریو مورد بررسی 
  واحد انحراف معیار  مقدار

  ثانیه بر کیلومتر 42 175  تاخیر

  وسیله بر کیلومتر 4 26  چگالی

  وسیله بر ساعت  96/113 6/6363  جریان

  کیلومتر بر ساعت 89/2 3/15  هارمونیکسرعت 

  وسیله N/A 3/6519  تعداد وسایل وارد شده به شبکه

  وسیله بر ساعت  73/71 3/6519  جریان وارد شده به شبکه

 وسیله 99/74 5/65  بیشترین طول صف مجازي

 وسیله 57/29 99/124  بیشترین طول صف حقیقی

 وسیله 41/26 35/16  میانگین طول صف مجازي

 تعداد 09/24 7/133  گردشهاي از دست رفته
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  شاخص

    سناریو مورد بررسی 
  واحد انحراف معیار  مقدار

  وسیله بر کیلومتر 07/0 38/0  تعداد توقف

  کیلومتر بر ساعت 88/2 66/19  سرعت

  ثانیه بر کیلومتر  46/37 88/153  مجموع زمان توقف

  ساعت  92/34 98/215  مجموع زمان سفر

  کیلومتر 65/56 36/3182  سفرمجموع مسافت 

  ثانیه بر کیلومتر 9/41 08/243  زمان طی واحد طول شبکه

 وسیله  37/65 3/284  وسایل نقلیه داخل شبکه

 وسیله  82/0 7/0  وسایل نقلیه گم شده داخل شبکه

 وسیله  75/23  133/  وسایل نقلیه گم شده خارج شبکه

 وسیله  96/113 6/6363  وسایل نقلیه خارج شده از شبکه

 وسیله 95/70  7/59  وسایل نقلیه منتظر ورود به شبکه
  

  

  جمع بندي و نتیجه گیري -6

باشد تا  ها به برداشتهاي میدانی می سازي، بدلیل نزدیک شدن خروجی اهمیت کالیبره نمودن نرم افزار یا همان بومی

ها کاهش داده شود و بتوان  سازي و خروجی دقیق دست یافت تا ضریب خطا در پروژه بر همین اساس بتوان به شبیه

پس از اجرا دسترسی پیدا کرد به دلیل اینکه در هر کشور قبل از اجراي آن با شرایط بوجود امده به خروجی مدنظر 

تواند متفاوت باشد لذا این موضوع بیان کننده  و هر شهر خصوصیات و رفتارهاي رانندگی بسته به شرایط مختلف می

بدون انجام مراحل کالیبراسیون اشتباه است و اعداد و ارقام  AIMSUNاین است که خروجی گرفتن از  نرم افزار 

 -12:00هاي ارائه شده  این گزارش در ساعت  با توجه به نتایج ارائه شده در فصل. باشد بدست امده از آن اشتباه می

ین میزان طول صف بدست آمده از برداشت میدانی براي هر فاز و جمع انها و سپس مقایسه آن با میانگ 13:00

توان دریافت که مراحل  مجموع طول صف بدست امده در نرم افزار، به دلیل نزدیک بودن اعداد به هم می

سازي به طور صحیح صورت گرفته است و با توجه به اینکه طول صف یکی از شاخصهاي مورد بررسی در این   بومی

مقایسه و ) 6جدول(در  AIMSUN پروژه بوده، میزان طول صف برداشت شده با میزان طول صف بدست امده از

  .نشان داده شده است
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  خیام -مقایسه طول صف واقعی و طول صف شبیه سازي شده تقاطع توس :6جدول

  

  

  

  

   

  طول صف بدست امده ازAIMSUN طول صف برداشت میدانی شاخص

  99/124  134  طول صف
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A model  for the localization of software,according to the index of traffic aimsun 
intelligent control system scats 

 (case study of the intersection of Birch and khayyam in mashhad) 
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3- Graduete Student Urban planning, Faculty of Architecture, Azad University of mashhad 
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Abstract 

Clearly, transport problems and traffic in one of the most important social challenges and 
has become a national and a significant share of the national capital is attracted.As  in the 
process of acquiring new ideas to reduce traffic in the city, one of the main objectives and 
policies in developing countries is fixed. In overview, using accurate simulation and 
verification of network and behaviors with regard to traffic, in order to image the city 
projects to implement, can be accurate and reliable performance of changes in the network 
is planned to be achieved.The purpose of the software localization Aimsun, according  to 
the microscopic behavior of traffic flow is the fortress city of mashhad.As this model is a 
perfect example for other simulations considered in mashhsd.In this regard. in order to 
provide a suitable model  for strict implementation of traffic behavior in mashhad software 
drivers Aimsun and compliance model with facts, information was collected from different 
outlets software such sa  Scats,  field  data travel time, delay and queue length used in the 
calibration process.And using the software used for  scheduling  parameters Scats and apply 
it in Aimsun, the results of the application with the current situation is similar to that found 
and can be used as a suitable model for network intersections named commander of 
mashhad. 
 

Keywords: Localization Aimsun, Intelligent control system Scats, Schedule Actuated 
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