
 

  ارزیابی تاثیر بهینه سازي زمانبندي چراغهاي راهنمایی و اولویت دهی 

 به خودروهاي حمل و نقل همگانی در تقاطعات بر کاهش تأخیرات
  

  3امید رحمانی،   2محمد رضا رمضانی، 1شهریار افندي زاده

 نشیار دانشگاه علم و صنعت ایراندا -1

  اه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبو نقل دانشگحملریزيامهکارشناس ارشد مهندسی عمران برنفارغ التحصیل  -2

  مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد راه و ترابري -3

  

  چکیده 

نقش مهمی را در تقاطعات  .از مصرف کل انرژي را شامل می شود% 35بخش حمل و نقل در ایران در حدود  

نمی دهد، از این رو به  اتمحدود بودن فضا امکان تغییرات هندسی را به تقاطع. کنندیفا میجابجایی وسایل نقلیه ا

. است نیازمند... وروش هاي دیگري همچون اصالح زمابندي،اولویت دهی به خودروهاي حمل و نقل همگانی 

 شوند ومیت طراحی خودروهاي حمل و نقل همگانی با هدف جابجایی تعداد زیادي از مسافران در مناطق پر جمعی

  . بسیاري معتقدند که اولویت دهی در تقاطعات باید به خودروهاي حمل و نقل همگانی داده شود

تقاطع مختلف از شهر تهران و بهینه سازي زمانبندي  3در  1فاز شبیه سازي با نرم افزار ایمسان3در این مقاله 

شبیه سازي وضعیت موجود ، شبیه  ؛رت گرفته است صو 2چراغهاي راهنمایی این تقاطعات با نرم افزار سینکرو

شبیه سازي تقاطعات با  ،در فاز دوم و به عنوان آخرین مرحلهسازي با زمان هاي بهینه شده چراغهاي راهنمایی 

نتایج نشان می دهد اجراي سیستم اولویت دهی به . اجراي سیستم اولویت دهی به خودروهاي حمل و نقل همگانی

  .  تاخیرات ایجاد شده براي اتوبوس ها را کاهش دهد% 50ي زمانبندي چراغها می تواند تا همراه بهینه ساز

 
 ، بهینه سازي تقاطعاتنقل همگانیوحمل و نقل همگانی، توسعه پایدار، اولویت دهی به خودروهاي حمل : کلید واژه

                                                 
1 Aimsun 
2 Synchro 
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   مقدمه -1

از طرفی اتوبوس هاي تندرو  .]1[ل می شوداز مصرف کل انرژي را شام% 35بخش حمل و نقل در ایران در حدود 

  .]2[کنندمیلیون لیتر سوخت جهت انجام فعالیت هاي خود مصرف می7در بخش حمل و نقل عمومی ماهیانه 

-تقاطعات جزو اجزاي مهم و وسیعی از شبکه حمل و نقل بوده و نقش مهمی را در جابجایی وسایل نقلیه ایفا می

امکان تغییرات هندسی را به تقاطع ها نمی دهد، از این رو به روش هاي دیگري  از طرفی محدود بودن فضا. کنند

باال بودن . همچون مدیریت ترافیک، اصالح زمابندي، اولویت دهی به خودروهاي حمل و نقل همگانی ضروري است

راغ هاي حجم وسایل نقلیه متوقف در پشت چراغ با موتور روشن ، بدون استفاده از کارکرد موتور در پشت چ

بسیاري از محققان بر این . شود ترافیکی مقدار زیادي از سوخت را هدر داده و انتشار آالینده ها را موجب می

   .]3[اند که گسترش حمل و نقل عمومی یک روش موثر براي کاهش فشار ترافیک بر راههاي شهري استعقیده

قل عمومی، در بسیاري از شهرهاي جهان در حال در حال حاضر خودروهاي حمل و نقل همگانی، در قالب حمل و ن

ي متعددي براي افزایش ظرفیت و توان حمل و نقل عمومی به کار گرفته شده است، هااستراتژي. باشنداستفاده می

  ... . و ها،خطوط اختصاصی براي اتوبوس3هاي تندرومانند خطوط اتوبوس

زیادي از مسافران در مناطق پر جمعیت طراحی شده اند، خودروهاي حمل و نقل همگانی با هدف جابجایی تعداد 

با . به همین خاطر بسیاري معتقدند که اولویت دهی در تقاطعات باید به خودروهاي حمل و نقل همگانی داده شود

ونقل ها به تقاطعات، تاخیري که خودروهاي حملهاي راهنمایی مطابق با زمان رسیدن اتوبوستنظیم کردن چراغ

یابد، که به همین خاطر زمان سفر کاهش یافته و در نتیجه سطح سرویس شوند کاهش میرو میبا آن روبههمگانی 

 گویندمی 4به این فرآیند برتري دادن، اولویت دهی به خودروهاي حمل و نقل همگانی در تقاطعات. یابدافزایش می

]4[. 

  

   انیبررسی ساز وکار سیستم هاي اولویت دهی به خودروهاي همگ - 2

  تدابیر مختلف اجراي سیستم اولویت دهی به خودورهاي حمل و نقل همگانی - 1- 2

، سبز شدن 5اولویت دهی به صورت دائمی: تدابیر مختلفی جهت پیاده سازي این سیستم وجود دارد که عبارتند از 

، 9یک فاز در وسط فاز، قرار دادن 8، فاز اتوماتیک7، افزایش زمان سبز6)بریده شدن زمان قرمز(زودتر از موعد 

 .)3و 2و  1شکل ( 11، کنترل فازها با توجه به شرایط10چرخش فازها

                                                 
3 Bus Rapid Transit (BRT) 
4 Transit Signal Priority (TSP) 
5 Passive TSP 
6 Early green(red truncation) 
7 Green extension 
14 Actuated Phases 
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  ب  الف

    

حالت ي کنترل کننده ها، تشخیص اتوبوس به وسیله) رسیدن اتوبوس به تقاطع، حالت قطع زمان قرمز زودتر از موعد ب) الف : 1شکل

 ]6[ قطع زمان قرمز زودتر از موعد

  

  ب  الف

    
رسیدن اتوبوس به تقاطع،حالت افزایش زمان ) ادامه حرکت با سبز شدن چراغ، حالت قطع زمان قرمز زودتر از موعد ب) الف : 2شکل

 ]6[ سبز

  

  ب  الف

    
ي زمان حرکت اتوبوس به مسیر خود با ادامه) ي کنترل کننده ها، حالت افزایش زمان سبز بتشخیص اتوبوس به وسیله) الف : 3شکل

 ]6[ سبز، حالت افزایش زمان سبز

  

روش هاي مختلفی براي پیاده سازي سیستم اولویت دهی به خودروهاي حمل و نقل همگانی وجود دارد که با توجه 

توان از هر کدام از آنها استفاده کرد؛ البته این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود که هر کدام از آنها از به شرایط می

ي اي گسترهکنند که فراهم  کردن آنها چه از لحاظ دانش و چه از لحاظ هزینهتکنولوژي هاي مختلفی استفاده می

  .]7[شوندوسیعی را شامل می
                                                                                                                                                                  
9 Phases insertion 
10 Phases rotation 
11 Adaptive tsp  
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  م شدهمطالعات انجا - 3

در این مقاله سعی بر آن شده است تا به صورت جامع کارهاي انجام شده در این زمینه در قسمت هاي مختلف دنیا 

از کارهاي انجام شده در این  .آورده شود تا کاربرد و رویکرد سیستم اولویت دهی در هر قسمت از دنیا مشخص شود

هدف از انجام این کار . ]5[تمان حمل و نقل کالیفرنیا بودزمینه، مطالعات هنگ چاًو و همکارانش به سفارش دپار

بررسی کاربرد سیستم هاي مختلف اولویت دهی در تقاطعات بود؛ سناریو هاي مختلفی براي انجام این کار در نظر 

، استفاده از سیستم هاي تشخیص موقعیت  12استفاده از سیستم خودروهاي انتخابی: گرفته شد که عبارتند 

ي براي شبیه سازي بر پایه خودروها انتخابی، دستگاه تشخیص دهنده موقعیت خودرو در فاصله). AVL(خودرو

براي شبیه سازي بر پایه سیستم هاي موقعیت  .متري باالي تقاطع قرار گرفته شد  250متري و  200متري،  150

ثانیه و در  25ثانیه،  20ه تقاطع، ثانیه مانده ب 15اي نیز زمان ارسال درخواست را در موقعیت هاي یابی ماهواره

سناریو مختلف  8ثانیه مانده به تقاطع در نظر گرفته شد که در نهایت با شرایط بدون اولویت دهی به  30نهایت 

  :دست یافتند که عبارتند از 

1. No Priority :حالت بدون سیستم اولویت دهی 

2. AVL(15)  : ثانیه با تقاطع فاصله دارد  15ایجاد درخواست اولویت دهی در زمانی که اتوبوس. 

3. AVL(20)  :ثانیه با تقاطع فاصله دارد  20ایجاد درخواست اولویت دهی در زمانی که اتوبوس. 

4. AVL(25)  : ثانیه با تقاطع فاصله دارد  25ایجاد درخواست اولویت دهی در زمانی که اتوبوس. 

5. AVL(30)  : ثانیه با تقاطع فاصله دارد  30ایجاد درخواست اولویت دهی در زمانی که اتوبوس. 

6. SVD(150)  : متر باالتر از تقاطع 150قرار دادن دستگاه تشخیص خودرو. 

7. SVD(200)  : متر باالتر از تقاطع 200قرار دادن دستگاه تشخیص خودرو. 

8. SVD(250)  : متر باالتر از تقاطع 250قرار دادن دستگاه تشخیص خودرو. 

ي مطلـوب را از  ایط براي این پروسه در نظر گرفته شد تا بتـوان نتیجـه  هشت سناریوي مختلف به جهت بررسی شر

آمده است؛ همـانطور کـه در    4نتایج حاصل از ایجاد هشت سناریوي بررسی شده در شکل  .میان آنها مستخرج کرد

بهترین نتایج را به جهت کـاهش   SVD200و  AVL25شکل مشخص است، از میان سناریوهاي مختلف دو سناریو  

واضح است اعدادي که در دو سناریوي فوق الـذکر بیـان شـده انـد، بـه صـورت        .یر در تقاطعات به وجود آوردندتاخ

باشند؛ همچنین مطلبی که در این مطالعه باید بدان توجه شـود در صـورت   میانگینی از تاخیر هاي بدست آمده می

  .قتصادي مقرون به صرفه تر باشدوجود نتایج شبیه به هم، از سیستمی باید استفاده شود که از لحاظ ا

                                                 
12 Selective vehicle Detection 
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 ]5[ میزان تاخیر ایجاد شده در سناریو هاي مختلف :4شکل

  

در این مطالعه نیز، تمامی سناریو هاي پیاده شده در زمینه اولویت دهی باعث کاهش تاخیر در تقاطعات شده است ؛ 

ي دون اولویت دهی به ازاي هر وسیلهکند که میانگین تاخیر خودروها در شرایط باین موضوع زمانی نمود پیدا می

ثانیه رسیده  60ثانیه و باالترین زمان تاخیر براي شرایط همراه با اولویت دهی به عدد 135نقلیه چیزي در حدود 

هاي انجام شده  همچنین در بررسی. است؛ عددي که کمتر از نصف زمان تاخیر در حالت بدون اولویت دهی است

کاهش تاخیر % 5/13کاهش تاخیر در تقاطعات و % 57بود تغییرات  TSPز به سیستم که مجه 13برروي تقاطع رینر

در پروژه ي دیگر . ]5[کاهش زمان سفر خودروي حمل و نقل همگانی حاصل شد% 35عابران پیاده در تقاطعات و 

دهی  با اجراي سیستم اولویت  و همکارانش انجام شد14 کیتلسونمیالدي توسط  2000شهر سیاتل که در سال 

و کمیسیون تحقیقات حمل و نقل 15تقاطع نتایجی بدست آمد که این طرح به سفارش کنسول ملی آمریکا  3برروي 

انجام شد، که پروژه سیستم به صورت سبز شدن زودتر از موعد پیاده سازي شد که باعث کاهش 16کشور آمریکا 

تاخیر خودرو % 24ن سفر و همچنین کاهش زما% 8تعداد توقفات براي اتوبوس هاي در این تقاطعات، کاهش % 24

 ]8[. ها نیز در تقاطعات بوجود آمده است

 

 

 

  

                                                 
13 Rainer 
14 Kittelson 
15 National Research Council  
16 Transportation Research Board 
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  روش استفاده شده  -4

و بهینه سازي زمانبندي چراغ راهنمایی به  Aimsunشبیه سازي شبکه محدوده مورد مطالعه به وسیله نرم افزار 

قاطع در شرایط کالیبره شده نرم افزار انجام شده شبیه سازي هر سه ت. انجام شده است  Synchroوسیله نرم افزار 

است؛ کالیبراسیون نرم افزار به وسیله استفاده از کتاب کالیبراسیون تیم تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران 

فاز شبیه سازي در نظر گرفته شده است؛ در فاز اول شبیه سازي که به  3براي اجراي تحقیق . صورت پذیرفته است

تقاطع در نرم افزار ایمسان شبیه سازي و  3در این تحقیق نامگذاري شده است وضعیت موجود هر  "یهحالت پا"

نامگذاري شده است ،  "حالت  بهینه"نتایج میزان تأخیرات آن استخراج شده اند ؛ در فاز دوم شبیه سازي ، که به 

و بهینه سازي و سپس با استفاده از زمانبندي تقاطع در نرم افزار سینکر 3در ابتدا زمانبندي چراغهاي راهنمایی هر 

در آخرین مرحله از فاز هاي شبیه . تقاطعات انجام شده است فاز دومبدست آمده از نرم افزار سینکرو شبیه سازي 

سیستم اولویت دهی به  فاز دومي بهینه شده در به آن اشاره می شود؛ به شبکه "حالت اولویت بندي"سازي که به 

فاز شبیه سازي در نرم افزار  3بدین صورت براي هر تقاطع . ل و نقل همگانی افزوده می شودخودروهاي حم

Aimsun  و یک فاز شبیه سازي در نرم افزارSynchro  صورت پذیرفته است.  

  

  معرفی محل مورد مطالعه - 5

شهر تهران انتخاب گردید که مکان هریک  6تقاطع منطقه  3به منظور شبیه سازي و ارزیابی سیستم اولویت دهی، 

و عکس هوایی به ترتیب براي تقاطعات خیابـان ولیعصـر بـا     Aimsunرا به صورت نقشه، مدل شبیه سازي شده در 

  .ستنشان داده شده ا 7و  6و  5انقالب، جمهوري و طالقانی در شکل هاي 

  

  
  )عکس هوایی: مدل شبیه سازي شده ایمسان، شکل چپ: نقشه، شکل وسط: شکل راست(انقالب  - تقاطع ولیعصر: 5شکل
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  )عکس هوایی: مدل شبیه سازي شده ایمسان، شکل چپ: نقشه، شکل وسط: شکل راست(جمهوري -تقاطع ولیعصر: 6شکل

  

  

  )عکس هوایی: مدل شبیه سازي شده ایمسان، شکل چپ: وسطنقشه، شکل : شکل راست(طالقانی –تقاطع ولیعصر : 7شکل

  .درج شده است1مورد مطالعه در جدول  نحوه فازبندي چراغ هاي راهنمایی موجود در تقاطعات

  نحوه فازبندي چراغ هاي راهنمایی در محل تقاطعات مورد مطالعه -1جدول

  طالقانی - ولیعصر   جمهوري –ولیعصر   انقالب –ولیعصر   نام تقاطع

زمانبندي 

  چراغ

  مجموع  2سبز فاز   1سبز فاز   مجموع  2سبز فاز   1سبز فاز   مجموع  2سبز فاز   1سبز فاز 

68  65  123  43  60  103  49  46  95  

  

به منظور شبیه سازي در نرم افزار حجم هاي ترافیک تقاطعات مورد مطالعه در سـاعت اوج برداشـت گردیدنـد کـه     

  .شده استدرج  )4و3و2(جداولدر مقادیر آن ها 
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   )ساعت/ وسیله نقلیه( انقالب  –شی به تفکیک در تقاطع ولیعصر دمیزان حجم گر: 2جدول

  جنوب  غرب  شرق  شمال  )رویکرد(جهت  نام تقاطع

  

  انقالب -خیابان ولیعصر 

  270  -  -  -  شمال

  -  1683  -  460  شرق

  -  -  1559  -  غرب

  -  -  137  2392  جنوب

  

  ) ساعت/ وسیله نقلیه( جمهوري  –یک در تقاطع ولیعصر شی به تفکدمیزان حجم گر: 3جدول

  جنوب  غرب  شرق  شمال  )رویکرد(جهت  نام تقاطع

  جمهوري -خیابان ولیعصر 

  270  -  -  -  شمال

  -  153  -  701  شرق

  -  -  1675  -  غرب

  -  -  93  2021  جنوب

  

     )ساعت/ وسیله نقلیه( طالقانی  –شی به تفکیک در تقاطع ولیعصر دمیزان حجم گر: 4جدول

  جنوب  غرب  شرق  شمال  )رویکرد(جهت  نام تقاطع

  

  طالقانی –خیابان ولیعصر 

  270  -  -  -  شمال

  -  33  -  -  شرق

  -  -  1675  186  غرب

  -  294  375  922  جنوب

  

  تحلیل اطالعات و نتیجه گیري -6

  . ایجاد شده است )7و6و5(پس از استخراج نتایج حاصل از شبیه سازي در حالت پایه  جداول

  میزان تأخیرات تقاطعات مورد مطالعه در حالت زمان بندي پایه: 5جدول

 نام تقاطع انقالب - ولیعصر  جمهوري - ولیعصر  طالقانی -ولیعصر

 
 

 پایه

 

122.7 100.9 79.9 149.1 105.8 83.7 116.1 85.8 78.1 All 
زمان 

  تأخیر

 )ثانیه(

136.1 120.2 123.6 111.6 108.3 108.6 70.1 69.8 72.3 Bus 

121.9 99.9 77.5 151.9 105.6 81.9 119.4 87.01 78.5 car 
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بهینه سازي زمانبندي چراغها و پس از آن با توجه   Synchroدر فاز دوم شبیه سازي در ابتدا با استفاده از نرم افزار

  . به زمانهاي بدست آمده اقدام به شبیه سازي شبکه می شود

  

  عات مورد مطالعه در حالت زمان بندي بهینهمیزان تأخیرات تقاط :6جدول

 نام تقاطع انقالب - ولیعصر  جمهوري - ولیعصر  طالقانی -ولیعصر
 

 

 بهینه

 

116.9 83.3 60.1 111.2 75.7 43.6 90.7 47.1 33.8 All  زمان

  تأخیر

 )ثانیه(

105.1 78.2 73.5 102.9 60 48.9 60.5 39.6 37.3 Bus 

117.6 83.6 59.4 108.9 76.8 43.2 92.8 47.6 33.6 car 

  

در آخرین مرحله از شبیه سازي، با اعمال سیستم اولویت دهی به تقاطعات و ایجاد جدول خروجی هاي مرتبط ، فاز 

  . سوم شبیه سازي به پایان می رسد

  

  بر روي زمان بندي بهینه BRTنتایج خروجی شبیه سازي بعد از اولویت دهی به : 7جدول

 نام تقاطع انقالب - ولیعصر  جمهوري - ولیعصر  یطالقان -ولیعصر
 

99.2 60.5 56.1 99.7 50.2 46.7 53.5 35.7 32.6 Bus 

زمان 

تاخیر 

 )ثانیه(

 اولویت

  

به جهت درك بهتر )10و9و8شکل(  ذیل مرحله شبیه سازي ، نمودارهاي 3با توجه به نتایج بدست آمده حاصل از 

نشان دهنده حالت  2نشان دهنده حالت پایه ، عدد  1رهاي ترسیمی ، عدد در نمودا. روند تغییرات آماده شده اند

   .نشان دهنده حالت اولویت دهی به خودورهاي حمل و نقل همگانی است 3بهینه و عدد 
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و )B(و بهینه)A(در حاالت پایه) ولیعصر عج -خیابان انقالب(در مکان مطالعاتی دوم ) BRT(تأخیرات حمل و نقل همگانی :8شکل

  )C(شده ولویت دهیا

  

  

و )B(و بهینه)A( در حاالت پایه) ولیعصر عج - خیابان جمهوري(در مکان مطالعاتی سوم ) BRT(تأخیرات حمل و نقل همگانی :9شکل

  )C(شده اولویت دهی
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و )A(در حاالت پایه) ولیعصر عج - خیابان طالقانی(در مکان مطالعاتی اول ) BRT(تأخیرات حمل و نقل همگانی: 10شکل

  )C(شده و اولویت دهی)B(بهینه
  

 به صورت درصدي بهبود میزان تاخیرات را در هر 8در کنار نمودارهاي بدست آمده حاصل از شبیه سازي، جدول 

  . فاز از شبیه سازي نمایش می دهد
  

   بهبود زمان تاخیر در هر مرحله از شبیه سازي نسبت به حالت پایه: 8جدول

  بان ولیعصرخیا –تقاطع خیابان انقالب 

  

  حالت بهینه

  

  % A 48.41حجم 
  

  حالت اولویت دهی

  % A 54.91حجم 

  % B 48.85حجم   B 43.27%حجم 

  % C 23.68 حجم   C 13.69%حجم 

  خیابان ولیعصر –تقاطع خیابان جمهوري 

  

  حالت بهینه

  

  % A 54.97حجم 
  

  حالت اولویت دهی

  % A 57حجم 

  % B 53.65حجم   % B 44.6حجم 

  % C 10.66 حجم   % C 8.57حجم 

  خیابان ولیعصر –تقاطع خیابان طالقانی 

  

  حالت بهینه

  

  % A 40.53حجم 
  

  حالت اولویت دهی

  % A 54.61حجم 

  % B 49.67حجم   % B 34.94حجم 

  % C 27.11 حجم   % C 22.78حجم 
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  گیري کلی و پیشنهادات نتیجه -7

ایمسان، به صورت مطالعه موردي سه ا استفاده از شبیه سازي نرم افزاري در این مقاله براي شرایط کشور ایران ب

هاي اولویت دهی به حمل و نقل تقاطع مهم از کالنشهر تهران که پتانسیل الزم جهت اجرا و پیاده سازي سیستم

این سیستم دهد با اجراي ن مینشا از شبیه سازي نتایج بدست آمده. همگانی را داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت

بعد از انجام بهینه سازي زمان بندي چراغ راهنمایی با شبیه ساز سینکرو، کاهش تأخیرات زیادي براي حمل و نقل 

می توان گفت پیاده سازي سیستم هاي اولویت دهی یک بنابراین . بوجود خواهد آمد BRTعمومی اتوبوس هاي 

به عنوان پیشنهادات تحقیقاتی . ت چراغدار خواهد بودشرط الزم براي تقاطعات داراي حمل و نقل عمومی و بصور

تواند بر روي بهینه سازي سیستم هاي اولویت دهی در تقاطعات چراغدار نیز در آینده در رابطه با این موضوع، می

  .پژوهش هاي زیاد انجام شود
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Abstract 

transportation use 35% of total energy in Iran. Intersections have important rule in moving 
of vehicles. Limited space does not allow changes to the intersection geometry. Therefore, 
other methods such as Modified Schedule,transit signal priority and etc are needed. Public 
transport vehicles for the purpose of handling a large number of passengers in densely 
populated areas are designed And many believe that prioritization at intersections should be 
given to public transport vehicles. In this paper, 3-phase simulation software Ames 3 
different intersection traffic lights intersection of Tehran and scheduling optimization 
software has been synchromesh, simulation situation, simulation time optimization phase 
traffic lights second, and as a last step, the intersection with the implementation of the 
system simulation prioritize public transport vehicles. The results show the system can 
prioritize and optimize the timing of the lights by 50% will reduce delays for buses. 
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