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  چکیده 

باعث ایجاد ازدحام و  نقل در مسیرهاي درون شهري و برون شهريامروزه افزایش چشمگیر تقاضا براي حمل و 

ي ها رساختیبه جاي توسعه ز ،نیزم و یمال ي منابعها تیبا توجه به محدود .شده است ها ترافیک در سطح بزرگراه

 .باشد  میي مدیریتی و کنترلی مناسب ها گیري از روشه ید بر استفاده حداکثر از ظرفیت موجود با بهریجاده اي تأک

نرم افزار  در این مقاله با استفاده از .توان نام برد  میرا  کنترل رمپ ،ي مدیریتی و کنترلی بزرگراهها از بهترین روش

و توسعه یافته  حاالتو  ALIENAي کنترلی رمپها استراتژي و با در نظر گرفتن AIMSUNشبیه ساز ترافیکی 

به مدیریت و کنترل کریدور بزرگراهی انتخاب شده از شهر تهران پرداخته و تاثیر کنترل رمپ ارائه  بهبود یافته آن

ي ترافیکی بزرگراه مانند زمان تاخیر و زمان سفر در نظر گرفته و با وضعیت موجود مقایسه ها شده را بر شاخص

راه تنها توجه به ناحیه ادغام رمپ و دهد که براي مدیریت و کنترل بزرگ  مینتایج این تحقیق نشان . شده است

و کنترل صف  در نظر گرفتن گره ترافیکی پایین دست رمپبراي تنطیم نرخ خروجی رمپ و  ،بزرگراه کافی نبوده

و  توان بهبود بیشتري در پارامترهاي عملکردي زمان سفر  می رمپ به عنوان یکی از عوارض جانبی کنترل رمپ

   .تاخیر ایجاد نمود
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  مقدمه -1

بزرگراهی  هشبک هبا رشد روز افزون خودروها و محدود بودن فضاي معابر اصلی و شریانی در سطح شهرها توسع

در  درسطح شهر و تکمیل رینگ بزرگراهی در اکثر شهرهاي بزرگ و پر جمعیت جهان به عنوان رویکرد اصلی

از تقاضاي سفر بوده و  بزرگراهی پذیراي حجم انبوهیه اما با توجه به اینکه شبک. دستور کار قرار گرفته است

و  بزرگراهی به خودي خود باعث افزایش حجم تقاضاي سفر و تولید سفرهاي جدید می شود هگسترش شبک

ي جدید ممکن ها ساخت بزرگراهامکان  همچنین به دلیل مشکالت اقتصادي و عدم وجود منابع مالی کافی،

از حداکثر ظرفیت  اثربخشو کنترلی اعمال تدابیر مدیریتی با توان   میبراي رفع این مشگل باشد در نتیجه   مین

  .]1[استفاده کرد ها موجود بزرگراه

 تسهیالت به رمپ از ورودي جریان نرخ آن در که باشد  می رمپ کنترل و مدیریت مدیریتی، يها روش این از یکی

 يها الگوریتم از جریان نرخ این سازي بهینه براي و شود  می کنترل راهنمایی چراغ یک از استفاده با بزرگراهی

 کاهش خروجی، افزایش تراکم، کاهش پایدار، و روان جریان ایجاد به رمپ کنترل. شود  می استفاده مختلفی

 زمان کاهش و تأخیر زمان کاهش سرعت، افزایش ایمنی، مثبت اثرات سرویس، سطح ارتقاء ادغام، ناحیه آشفتگی

 از هوا يها آالینده انتشار و سوخت مصرف کاهش .انجامد  می شبکه کل عملکرد پیشرفت و اصلی مسیر در سفر

   .]2[باشد  می استراتژي این مزایاي دیگر

زمان  سه دسته کلی توان به  میرا  ها ژياین استرات.ي متفاوتی براي کنترل رمپ مطرح شده استها تاکنون استراتژي

. دنشو  میهنگام، طراحی  ي بهها ي واکنشی بر اساس دادهها استراتژي .واکنشی و بهینه خیر خطی تقسیم نمودثابت، 

 ،گردد  میود در شبکه اخذ ي موجها هنگامی که از حسگر در این استراتژي تصمیمات کنترلی بر پایه اطالعات به

که شرایط ترافیکی شبکه تا حد امکان در حالتی که از قبل مشخص شده  این روش باعث آن شده .ودش  میگرفته 

  .]3[اشاره نمود ALINEAظرفیت و کنترل  -ي نظیر تقاضاها توان به استراتژي  میدر این دسته  .است، باقی بماند

با در نظر گرفتن و بهبود یافته آن و توسعه یافته و حاالت  ALIENA ریتمالگوبا استفاده از در این مقاله 

پرداخته و تاثیر کنترل رمپ ارائه شده را  کریدور بزرگراهی مدیریت و کنترلبه  کنترل رمپی ي مختلفها استراتژي

  .با وضعیت موجود مقایسه شده است و گرفتهدر نظر بزرگراه  زمان تاخیر ها بر شاخص

 

  در این پژوهش براي مدیریت کریدور بزرگراهی مورد استفادهي کنترل رمپ ها استراتژي- 2

براي  ALIENAبه حالت توسعه یافته شود، سپس   میپرداخته  ALINEA لگوریتمدر این بخش ابتدا به توضیح ا

با  ALINEAالگوریتم  انتهاپردازیم، آنگاه در   می (PI-ALINEA)حالتی که در پایین دست رمپ گره ترافیکی داریم

  .شود  میبیان  (X-ALINEA/Q)درنظر گرفتن کنترل طول صف رمپ
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   ALINEA الگوریتم - 1- 2

بوده و توسط پاپاجورجیو در سال  "ي ورودي بزرگراهها خطی رمپ کنترل بازخور"که مخفف  ALINEA الگوریتم

علت  .باشد  میتوسعه یافته است، یک استراتژي کنترل بازخور بر اساس درصد اشغال  1997ایجاد و در سال  1991

ي باال و پایین و مستقل بودن آن از شرایط آب و هوایی و ها استفاده از این متغیر، مقدار منحصر بفرد آن در سرعت

  .باشد  مییکی براي استفاده از این متغیر تراف

و درصد اشغال مشاهده شده  ��O (K)را بر اساس درصد اشغال بحرانی (�)�نرخ جریان ورودي  ALINEAالگوریتم 

O(K-1)  اندازه گام افزایش یا کاهش جریان رمپ با  .کند  میشود تعدیل   میکه در پایین دست بزرگراه اندازه گرفته

 1شکل شماتیک این الگوریتم در شکل . بستگی دارد kR و پارامتر تنظیم کننده  � (K-1)و  ��� (K)ختالف بین ا

 .]4[نمایش داده شده است

 

 

 ALINEAشماتیک الگوریتم : 1شکل

 
  :آید   میبه دست  1با استفاده از رابطه  r(k)نرخ کنترل 

�(�) = �(� − 1) + ��. ��� − ���� 
(� − 1)�                                                           )1(   

��باشد، میاندیس گسسته زمان  ..,K=1,2در رابطه فوق  >  ����یک پارامتر تنظیم کننده بوده و   0
اشغال  (�)

مقدار مناسـب تنظـیم    ��، )باشد طول بازه زمانی کنترل می Tکه (  [T,KT(k-1)]اندازه گیري شده در دوره کنترل 

دسـت بزرگـراه بـه    وقتی حجم پـایین  ) نه الزاما و( معموال. باشد  میشده اشغال در پایین دست حوالی رمپ ورودي 

�نزدیک است،  ����مقدار ظرفیت  = گـردد، هـر     مـی پیشنهاد  70برابر  ��همچنین  .شود  میدر نظر گرفته  ���

   .]5, 3[تالگوریتم چندان به این پارامتر حساسیت نشان نداده اسچند در آزمایشات میدانی، 
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  براي حالت وجود گره ترافیکی در پایین دست رمپ  PI-ALINEAالگوریتم -2-2

 ادغـام کمک بـه بیشـینه سـازي خروجـی از بزرگـراه و جلـوگیري از ایجـاد انسـداد در ناحیـه           ALINEAالگوریتم 

جـایی کـه    براي رسیدن به این هدف، اشغال در فاصله ي تقریبا هزار متري پایین دست رمـپ،  .)2شکل (پردازد  می

اما در برخی ). 2در شکل Aبطور مثال مکان(شود  میدهد، اندازه گیري   میابتدا در آنجا رخ  گره ترافیکی ناحیه ادغام

کاهش خطـوط عبـوري، رمـپ     به علت وجود پیچ، یکی با ظرفیت کمتر از ناحیه ادغامگره تراف ممکن است حاالت،

از آنجایی که بیشترین خروجی ترافیک از پایین دست  .داشته باشدبدون کنترل پایین دست و یا دالیل دیگر وجود 

پـایین دسـت گـره    بنابر این تراکم ترافیک زود تـر از ناحیـه اتصـال، در     باشد،  می ادغامگره ترافیکی کمتر از ناحیه 

بـا توجـه بـه ایـن نکتـه در ایـن حالـت، محـل انـدازه گیـري پـارامتر اشـغالی کـه توسـط               . دهـد   مـی ترافیکی رخ 

به جاي ) 2در شکل Bبطور مثال مکان(شود باید در پایین دست مکان گره ترافیکی   میاستفاده  ALINEAالگوریتم

نرخ خروجی از رمپ بـه آزاد راه   PI-ALINEA در الگوریتم. شود انتخاب) 2در شکل Aمکان (ناحیه اتصال بعد رمپ

  :گردد   میتعیین  2از رابطه 

 
�(�) = �(� − 1) − ��[�(�) − �(� − 1)] + ��[�� − �(�)]                                    )2 (   

 
��در رابطه باال  > پارامتر تنظیم کننده براي بخش اضافه شده و پارامتر درصـد اشـغال در پـایین دسـت گـره       0

  .]6[شود  میترافیکی اندازه گیري 

  

  )X-ALINEA/Q(الگوریتم کنترل رمپ -3- 2

ایجاد صف در رمپ از تاثیرات . کنترل رمپ داراي تاثیرات جانبی است که باید براي مقابله با آن تدابیري اتخاذ کرد

اگر . شوند اجازه ورود به بزرگراه را ندارند  که به رمپ وارد می اي وسایل نقلیه  باشد زیرا تمامی  جانبی کنترل رمپ می

  .شود  ند باعث تداخل در ترافیک خیابان کناري میصف از مقدار مشخصی تجاوز ک



 

 5

 
 PI-ALINEAو  ALINEAکنترل رمپ توسط الگوریتم : 2شکل

  

و اجازه عبور وسایل نقلیه از رمپ بـه   ي جلوگیري از این مشگل قرار دادن شناساگر در ورودي رمپها یکی از روش

این منطق ریاضی باعـث  . کند  میتجاوز %) 50بطور مثال (بزرگراه هنگامی که اشغال شناساگر لوپ از مقدار بحرانی 

مطرح شد، که براي رفع این مشگل اي  هاید .]7[شود  میایجاد رفتار نادرست نوسانی و عدم استفاده از ظرفیت رمپ 

. دشو  میبه عنوان بیشترین مقدار طول صف قابل قبول انتخاب  ��طراحی کنترل کننده رمپ که مقدار تنظیم شده 

  :بر اساس معادله بقا داریم 

�(� + 1) = �(�) + �[�(�) − �,(�)]                                                                           (3)  

نرخ جریان وسایل نقلیه  (�),�تقاضاي نرخ جریان ورودي به رمپ و d(k) طول صف موجود، w(k)که در رابطه باال 

  . باشد  میورودي به بزرگراه 

انجـام کمـی   باشد و با  ��قابل قبول  صف مقدار طولفرض اینکه طول صف در بازه زمانی بعدي برابر با بیشترین با 

  :آید  میجریان ورودي به بزرگراه از رابطه زیر بدست نرخ  3بر روي معادله عملیات ریاضی 

��(�) = −
�

�
[�� − �(�)] + �(� − 1)  )۴                         (                                        

�)�و  (�)�ي ها اندازه گیري بهنگام از پارامترکنترل صف رمپ،  الگوریتماین استفاده از براي  −   .باشد  مینیاز  (1

  :آید  میبا در نظر گرفتن کنترل صف رمپ، نرخ نهایی کنترل رمپ از رابطه زیر بدست 

�(�) = max [�(�), ��(�)] )6                                  (                                                  

کنترل رمپ بدست آمده توسط نرخ  r(k)نرخ کنترل رمپ با درنظر گرفتن کنترل صف و  R(k)که در رابطه باال،

  .]8[ .باشد  میي کنترل رمپ قبلی ها استراتژي
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  روش تحقیق- 3

ي انجام شده کریدور مورد مطالعه شامل رمپ ورودي و بخشی از بزرگراه و بزرگراه ها پس از بررسیدر این پژوهش 

ي مورد نیاز براي پیاده سازي شبکه مربوطه در نرم افزار شبیه ساز ها احجام و داده .شده است مجاور آن انتخاب

ي مزبور وارد محیط نرم افزار شبیه ساز ها و آمار ها ادهپس از آن د .گردیدتوسط آمارگیري و فیلم برداري برداشت 

Aimsun از قابلیت . شدAimsun API  کالیبراسیون نرم افزار با استفاده .گردیدبراي کد نویسی در نرم افزار استفاده

پس از مدل سازي شرایط . شده استي عملکردي مانند زمان سفر و احجام هر رویکرد انجام ها از برخی شاخص

. گردیدي دیگر کنترل رمپ در نرم افزار پیاده ها واقعی کریدور و کنترل رمپ انجام شده در نرم افزار سه سناریو

ي عملکردي جریان ترافیک شامل زمان سفر و تاخیر با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازي ها سپس پارامتر

هم مقایسه شده و میزان بهبود حاصل شده در اثر در نهایت این نتایج با . استخراج شده استي مذکور ها سناریو

 . در ادامه به هر یک از این مراحل پرداخته شده است. ي کنترل رمپ پیشنهادي بررسی گردیدها سناریو

 

  ي میدانیها بررسی کریدور مورد مطالعه و برداشت داده -4

فاصل بزرگراه صیاد تا پل سید خندان به ي انجام شده، کریدور بزرگراهی رسالت غرب از حد ها با توجه به بررسی

حجم باالي انتخاب، دلیل این  .همراه رمپ ورودي از صیاد شمال به رسالت غرب محور مورد مطالعه قرار داده شد

رمپ ورودي از بزرگراه صیاد ( وجود رمپ کنترل نشده ،کاهش لین ،رمپ ورودي به رسالت غرب از صیاد شمال

که باعث ایجاد گره ترافیکی در پایین دست رمپ ، مذکوردر پایین دست رمپ  )شیرازي جنوب به رسالت غرب

رمپ و ظرفیت محدود رمپ به علت اجراي همچنین به دلیل تقاضاي باالي ترافیک . )3شکل (باشد  می، گردد  می

راه کنترل رمپ توسط نیروي انسانی صف طوالنی در رمپ ایجاد شده به طوري که صف ایجاد شده به داخل بزرگ

کند و باعث ایجاد تداخل در ترافیک عبوري محور صیاد   میصیاد شیرازي پس زده و چند لین عبوري را مسدود 

  .)4شکل (شود  میشیرازي شمال 

  

  
 اهش تعداد خط عبور و وجود رمپ کنترل نشده در پایین دست رمپ مورد نظرک : 3شکل
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با ترافیک عبوري بزرگراه صیاد شمال و تداخل رمپ وردي به رسالت غرباز صف  گیپس زد:  4شکل   

 

فیلم  مطالعه صبح از محدوده مورد 9الی  8ابان از ساعت  19یک شنیه براي جمع آوري اطالعات موردنیاز روز 

ي ها داده ،براي بدست آوردن پارامتر زمان سفر شبکه مورد مطالعه .ي مورد نیاز استخراج شدها برداري گردید و داده

  .مورد استفاده قرار گرفتتهران  رکت کنترل ترافیکبلوتوث ش

  

  و کالیبراسیون آن Aimsunپیاده سازي شبکه در نرم افزار شبیه ساز - 5

پیاده شد و احجام برداشت شده وارد شبکه  Aimsunشبکه مورد نظر در شبیه ساز ترافیکی مشخصات فیزیکی ابتدا 

 یکی .مطالعه مانند نحوه کنترل رمپ مربوطه در نظر گرفته شدي شبکه مورد ها برخی دیگر از ویژگی سپس گردید،

براي آنکه . است یواقع طیساز با شرا هیکردن نرم افزار شب برهیکال وتري،یسازي کامپ هیمراحل شب نیاز مهمتر

پروژه را همانند سازي کند،  یکیقادر است تا عملکرد تراف یسازي شده به خوب هیحاصل شود که مدل شب نانیاطم

 بدست نتایج که ایست گونه به مدل تنظیم کالیبره کردن نرم افزار در واقع .میکن برهیتا مدل مذکور را کال میدار ازین

 این انجام براي شده درنظرگرفتهي ها شود شاخص نزدیک آمارگیري در شده مشاهده يها داده به افزار نرم از آمده

 مدل در تغییر اعمال براي همچنین. باشد می محورها از هریک درنرخ تردد زمان سفر، طول صف رمپ و ، مقایسه

 سرعتو  مسیرشیب  ،هاي رفتاري رانندگانپارامتر شده، مشاهده مقادیر به سازي شبیه نتایج کردن نزدیک جهت

  . گردید انتخاب نقلیه وسایل تردد
  

  ي مختلف در نظر گرفته شده براي کنترل رمپها سناریو -6

در  ها سناریوي مختلف در نظر گرفته شده که شبیه سازي آن 4تاثیرات ناشی از نوع کنترل رمپ، به منظور بررسی 

شرح داده  ها در ادامه هر یک از این سناریو. صورت گرفته است ها ل از آننرم افزار انجام و مقایسه ي نتایج حاص

  .شده است
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  )وضع موجود(کنترل رمپ بصورت زمان ثابت : سناریوي اول  -6-1

سیکل کنترل شود، بطوریکه   میدر حالت اول که منطبق بر واقعیت بوده، کنترل رمپ بصورت زمان ثابت انجام 

ثانیه زمان سبز  60ثانیه زمان قرمز و  80باشد که شامل   میثانیه  140برابر با  چراغ بر اساس آمار برداشت شده

  .باشد  می

  

 ALINEAکنترل رمپ : سناریوي دوم -6-2

در این  1-2شود، همانطور که پیش تر در بخش   میانجام  ALINEAوم کنترل رمپ بر اساس الگوریتم در حالت د

در پایین دست رمپ در ناحیه ادغام توسط شناساگري که در این ناحیه  Oout مقاله شرح داده شد، پارامتر اشغال

در نظر گرفته  70بر اساس مطاالعات پیشین برابر با  KRشود، پارامتر تنظیم کننده   میقرار دارد اندازه گیري 

  .شود  میدرنظر گرفته  0,25برابر با اشغال بحرانی  �� شود، پارامتر اشغال  می

  

  PI-ALINEAکنترل رمپ :  سوم يسناریو - 6-3

شرح داده شد، با توجه به شرایط کریدور مورد مطالعه در پایین دست رمپ، به  4همانطور که پیش تر در بخش 

در این سناریو دلیل وجود رمپ کنترل نشده و نیز کاهش تعداد خطوط عبوري گره ترافیکی وجود دارد، در نتیجه 

براي تعیین نرخ خروجی  شود و  میست اندازه گیري م بحرانی تر اپارامتر اشغال در این نقطه که نسبت به ناحیه ادغا

 .گردد  میکه براي حالتی است که در پایین دست رمپ گره ترافیکی داریم استفاده  PI-ALINEAاز الگوریتم  رمپ

   .استفاده گردید )Aimsun )Aimsun APIاز قابلیت کد نویسی در  AIMSUNبراي شبیه سازي این الگوریتم در 

در نظر گرفته شده تا بهترین نتیجه از کنترل رمپ  KP=100و  KR=40مقادیر  ]6[بر اساس مطالعات پیشین 

  .مذکور حاصل شود

  

   X-ALINEA/Qکنترل رمپ :سناریوي چهارم -6-4

ورودي به رمپ و محدود بودن ظرفیت شرح داده شد، به دلیل حجم باالي تقاضاي  4همانطور که پیشتر در بخش 

بزرگراه صیاد (صف تشکیل شده در رمپ به بزرگراه مجاور ،رمپ و ترافیک باالي مسیر عبوري محور رسالت غرب

نماید، در نتیجه در هنگام کنترل رمپ باید به کنترل   میپس زده و باعث ایجاد تداخل با ترافیک عبوري ) شیرازي

. ه استاستفاده شد X-ALINEA/Qکنترل رمپ ر نتیجه در این سناریو از الگوریتم د. نیز توجه کردرمپ طول صف 

توضیح داده شد براي اجراي این الگوریتم نیاز به اندازه گیري بهنگام طول صف  3-2همانطور که پیش تر در بخش 

در هر  w(k)طول صف باشد، در نتیجه در محیط شبیه ساز از شناساگر لوپ در انتهاي رمپ براي اندازه گیري   می

در نظر  40برابر با  �wصف قابل قبول  بیشترین مقدار طولبر اساس هندسه رمپ پارامتر . بازه زمانی استفاده گردید
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 )Aimsun )Aimsun APIاز قابلیت کد نویسی در  AIMSUNبراي شبیه سازي این الگوریتم در  .گرفته شد

   .استفاده گردید

  

   ارائه نتایج و تحلیل آن -7

ي زمانی یک  شبیه سازي در بازه ،ي مختلف کنترلها و اجراي سناریو Aimsunاز ساخت کریدور مورد نظر در پس 

ي عملکردي زمان سفر و تاخیر به عنوان نتایج حاصل از شبیه سازي ها پارامتر. ساعته در اوج ترافیک صبح انجام شد

  .باشد  میبراي هر سناریو مطرح شده بدست آمده است که به شرح زیر 

اول که منطبق  يویدوم بهتر از سنار يویدر سنار ریبهبود زمان سفر و تاخ زانیارائه شده، م جیبا توجه به جدول نتا

 هیناح یکیتراف طیاز رمپ بر اساس شرا یمقدار نرخ خروج ALINEAدر کنترل رمپ  رایز باشد،  یبوده م تیبر واقع

زمان سفر نسبت به کنترل رمپ زمان ثابت که بدون  کاهشو  ریتاخ شتریباعث کاهش ب جهیدر نت باشد،  یادغام م

  .شود  یم پردازد،  یدست رمپ به کنترل رمپ م نییپا یکیتراف طیتوجه به شرا

 
  Aimsunافزار  نرم در تقاطع سناریوي سازي سه شبیه از حاصل تاخیر مقایسه پارامترهاي:  1جدول 

 
  %میزان بهبود  )ثانیه(تاخیر

 -  761  )واقعیت(زمان ثابت  کنترل رمپ: 1سناریوي 

 ALINEA 680 11کنترل رمپ : 2سناریوي 

 PI-ALINEA 624 18 کنترل رمپ:  3سناروي 

 XALINEA/Q 590 22کنترل رمپ :  4سناریوي 

 
 

و وجود رمپ کنترل نشده  خطدر کریدور مورد مطالعه از آن جایی که در پایین دست ناحیه ادغام به دلیل کاهش 

از رمپ بر اساس شرایط در سناریوي سوم مقدار نرخ خروجی شرایط بحرانی تري نسبت به ناحیه ادغام دارد و 

شود، در نتیجه نسبت به سناریوي دوم تاثیر   میتعیین تر از ناحیه ادغام  در محلی بحرانی) پارامتر اشغال( ترافیکی 

  .جه کاهش زمان سفر داردبیشتري در کاهش تاخیر و در نتی
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در سناریوي چهارم با توجه به در نظر گرفتن کنترل صف رمپ عالوه بر کنترل رمپ باعث کاهش تداخل ترافیک 

در نتیجه باعث کاهش چشمگیري در زمان تاخیر  ،صف ایجاد شده توسط رمپ و ترافیک عبوري بزرگراه مجاور شده

  .گردد  می رتاخیدرصدي زمان  22شبکه و در نتیجه بهبود 

  

  نتیجه گیري  -8

براي کنترل و مدیریت کریدور بزرگراهی با رویکرد کنترل رمپ بود است، براي  عملی هدف از این مقاله ارائه روشی

اصل از این پژوهش نتایج ح. شهر تهران انجام شده استاین منظور یک مطالعه موردي بر روي کریدور بزرگراهی در 

  :بیان نمود توان به شرح ذیل   میرا 

 

کنترل رمپ تنها بر اساس شرایط در شرایطی که در پایین دست رمپ به دالیلی گره ترافیکی وجود دارد،  - 1

براي بهبود بیشتر . تاثیر چندانی در کاهش تاخیر و زمان سفر شبکه نخواهد داشت ترافیکی ناحیه ادغام

نیاز است تا بصورت یکپارچه به ه شد، همانطوري که در سناریوي سوم مشاهدپارامترهاي عملکردي کریدور 

رایط ترافیکی مدیریت و کنترل کریدور پرداخت و با شناسایی نقاط بحرانی نرخ خروجی رمپ را بر اساس ش

 .ن نقاط تنظیم نمودآ

  
و ایجاد یکی از مهم ترین تاثیرات جانبی کنترل رمپ پس زدن صف ایجاد شده در رمپ به بزرگراه مجاور  - 2

کنترل صف  ،مراه کنترل رمپه باشد، براي کاهش اثرات منفی آن باید به  میاخالل در ترافیک عبوري آن 

مراه ه همانطور که در سناریوي چهارم مشاهده شد با اعمال کنترل صف رمپ به. رمپ نیز انجام شود

 .کردتوان کاهش چشم گیري در تاخیر و زمان سفر کریدور مشاهده   میکنترل رمپ 

  

و  دیمف اریبزرگراه بس کنترل بهنگام يبرا و در نتیجه باشد  میاي  هروش حل ساد يدارا ALINEAالگوریتم  - 3

با  توان  میبراي بهبود این ضعف  بصورت محلی است،کنترل رمپ ، ولی یکی از نقاط ضعف آن، کارآمد است

شرایط کریدور مورد مطالعه، توسط بر اساس ) در این مقاله سناریوهاي مطرح شده(تغییرات   میاعمال ک

  .بر روي کریدور بزرگراهی اعمال نموداي  هکنترل و مدیریت یکپارچ این الگوریتم
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Abstract 

Today impressive demand for transportation causes many congestions on highways. In 
accordance with the limited financial and land resources, maximum usage of existing 
capacity by taking advantage of management and controlling methods is more considerable 
than developing the infrastructure of roads. Ramp Metering is one of the best method in 
highway management methods. In this paper one highway corridor in Tehran is managed 
and controlled by using ramp metering strategy (ALIENA) with all improved stated and 
AIMSUN software. Then the effects of ramp metering on traffic indexes such as delay and 
travel time is analyzed and compared with current situation. Results show that in highway 
management and control, the control of ramp merged area is not adequate, also in order to 
adjust exit ratio of ramp, downstream traffic node and queue control should be consider. 
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