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  تقاطعات فرماندهی در شرایط فوق اشباع ترافیکی   تحلیل روابط طول چرخه و ظرفیت  بهینۀ

  )شهر مشهد کالهدوز -(نمونه موردي: تقاطع ابوطالب
  

  4مسعود یزدي ،3 سید مهدي امامی میبدي یزدي، 2، مانی حاذقی1محمود صفارزاده

  و نقل، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران دکتري حمل  - 1

  دانشجوي دکتراي حمل و نقل، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي -2

  دکتراي مکانیک خاك، دانشگاه منچستر، انگلستان -3

  مشهدواحد دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، دانشگاه آزاد  -4
  

  چکیده:

شـوند. بهینـه سـازي عملکـرد      شناخته مـی هاي ترافیکی  ترین گره ی به عنوان یکی از اصلیامروزه تقاطعات فرمانده

مان سفر و تـأخیر کـاربران   هاي مدیریتی  در راستاي کوتاه نمودن ز ترین گام تقاطعات هوشمند شهري یکی از اصلی

باشد. در طراحی تقاطعات هوشمند فرماندهی همواره باید سه اصل کنترل طول سـیکل یـا چرخـه چـراغ      شبکه می

سازي تقاطعات، مد نظر قرار گیرد. یکی از بزرگترین معضالتی کـه در حـال حاضـر     راهنمایی، زمانبندي و هماهنگ

باشـد. ایـن مشـکل     می تقاطعطراحان تقاطعات فرماندهی با آن مواجه هستند طراحی و محاسبۀ طول سیکل بهینه 

داشـته باشـد. در   دهد که تقاطع در وضعیت اشباع و یا فوق اشباع ترافیکی قرار  زمانی خود را بیش از بیش نشان می

چنین مواردي بسیاري از روابط موجود مورد استفاده در محاسبۀ طول سیکل  عمال کارایی نداشته و  طراح، تعیـین  

اعمـال   ،SCTAS نظیر طول چرخۀ تقاطع را عمال با قضاوت مهندسی خود به سیستم هاي کنترل هوشمند تقاطع

  نماید.    می

هـاي راهنمـایی و    بط موجود در تعیین طول چرخۀ چـراغ ضمن معرفی انواع روادر این پژوهش سعی بر آن است که 

هاي مورد نیاز براي محاسبۀ طـول سـیکل تقـاطع، بهتـرین رابطـه بـر اسـاس        اي کلی در پارامتر با مقایسه ،رانندگی

شـهري ارائـه شـود. بـدین منظـور از بـین       در شرایط مختلف ترافیکـی   ،ترکیب روابط ارائه شده طول سیکل تقاطع

یر کالهدوز به صـورت مـوردي انتخـاب شـده و بـا مقایسـۀ مقـاد        –تقاطعات فرماندهی  شهر مشهد تقاطع ابوطالب 

در  هاانـواع سـناریو   و با شبیه سـازي   SCTASآید، ضمن اعمال آن به نرم افزار  خروجی که از هر رابطه بدست می

اي جهت محاسبۀ طول سیکل بهینۀ تقاطعات در شرایط متفـاوت   ، سعی در  دست یافتن رابطه Aimsunنرم افزار 

  .ترافیکی خواهیم داشت
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  مقدمه:-1

رغم آنکه می توانند موجب کاهش تداخالت و تأخیرات موجود در شبکه گردند، در  فرماندهی علیهاي   چراغ

ترین عوامل تأخیر در شبکه معابر شهري  توانند یکی از اصلی اصولی خود میصورت طراحی نامناسب و غیر 

یـک چـراغ    دالیل طراحی نامناسب یک تقاطع، براورد ناصحیح طول چرخـۀ  نتلقی گردند. یکی از مهمتری

تردة تواند موجب افزایش گسـ  ل سیکل بهینۀ چراغ در هر حالت میاشد. تعیین طول سیکلی غیر از طوب می

زمـانی خـود را بـیش از    هاي یک چراغ فرماندهی گردد. اهمیت این موضـوع  زمان تأخیر در تمامی رویکرد

یر طـول صـف   اي در طول سیکل، با افزایش یا کاهش چشمگ دهد که گاه با تغییر چند ثانیه بیش نشان می

در شبکه معابر شهري مواجه خواهیم بود که این خود موجـب بـاال رفـتن زمـان تـأخیر و افـزایش مصـرف        

که تا کنون هیچ مطالعۀ موثقی در رابطه با طول سیکل بهینـۀ  ی یو اتالف هزینه خواهد بود. از آنجاسوخت 

ات عمال کارایی خـود را در تقاطعـ   تقاطعات فرماندهی صورت نگرفته و بسیاري از روابط مورد استفاده فعلی

  .رسد اي کامال ضروري به نظر می هند، لزوم پرداختن به چنین مقولهد فوق اشباع ترافیکی، از دست می

  

  :تعریف مساله و اهداف تحقیق -2

کمینه نمودن تأخیر و بیشینه کردن  همواره مهمترین هدف عملکردي یک چراغ راهنمایی و رانندگی

تقیمی در عملکرد چراغ طع فرماندهی همواره نقش مساظرفیت، بوده است. محاسبه طول چرخۀ یک تق

اره در شرایط فوق هاي کشورمان، هموهاي موجود در کالنشهر داشته است. مخصوصا در شرایطی که تقاطع

ین با توجه به هوشمند بودن دهد. عالوه بر ا ان مینشبند، این نقش خود را بیش از بیش  اشباع به سر می

و امکان اعمال طول سیکل متغیر  SCTASهاي کنترل هوشمندي نظیر  هاي فرماندهی به سیستم تقاطع

طول سیکل بسیار ضروري به نظر  هاي کمی تقاطع نظیر ب در شاخصسیک طراحی منا به تقاطع، اهمیت

کل تقاطع در شرایط زیر اشباع براي تقاطعاتی که عمال شرایط استفاده از روابط تعیین طول سیرسد.  می

اال رفتن زمان تأخیر در تقاطع فایده بوده بلکه عمال باعث ب اشباع ترافیکی دارند، نه تنها بیاشباع و فوق 

روندان، آلودگی محیط زیست و مواردي از این قبیل، یامدي جز افزایش سطح نارضایتی شهگردد که پ می

اي محاسبۀ طول چرخۀ یک تقاطع فرماندهی در  اي که بتوان تا اندازه دسترسی به رابطه  ت.نخواهد داش

از جمله اهداف اصلی این پژوهش حالت فوق اشباع را عمال از حالت کیفی به متدي کمی، نزدیک نماید، 

  باشد.  می
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  ي:همسطح شهر يها مسائل تقاطع ییشناسا -3

 عوامل موثر نهیدر زم یاطالعات کاف دیابتدا با ستم،یس کیمسائل و نحوه عملکرد  ییشناسا يبرا یبطور کل

 کشور، يشهرها يها تقاطع تیبه وضع ینظر اجمال کیگردد. با  يآور جمع کیهر  ریتاث زانیبر آن و م

 با مشکالت یتیو ظرف یمنیها از لحاظ نظم و انضباط، ا برد که تقاطع ینکته پ نیتوان به سرعت به ا یم

 شود که یشود، مالحظه م ستهیبه مسئله نگر يتر قیعم دیکه با د یروبرو هستند. اما در صورت يا عمده

 بر عملکرد کل زین يا عمده ریتر داشته و تاث عیوس يابعاد يو اقتصاد یفرهنگ ،یمسئله از نظر اجتماع

  گذارد. یم يحمل و نقل شهر ستمیس

  نمود: يطبقه بند ریتوان تحت سه عنوان به شرح ز یها را م مسائل و مشکالت تقاطع یکل بطور

 ها نامناسب تقاطع يو اجرا یطراح ،يزیاز برنامه ر یمشکالت ناش -

 ادهیپ نیاز فرهنگ و رفتار نادرست رانندگان و عابر یمشکالت ناش -

 یو رانندگ ییاز مقررات راهنما یچیسرپ -

  شود. یآنها م دیمتقابل سه معضل فوق موجب تشد ریتاث

  

  طراحی چراغ راهنمایی -4

ح، واضح و ها باید عملکرد آنها صحی راغ هاي راهنمایی در کنترل تقاطعبه منظور کارآیی هر چه بیشتري چ

اي صـورت گیـرد کـه بـه راننـدگان، عـابرین پیـاده و         هاي راهنمایی باید به گونه روشن باشد. طراحی چراغ

هاي راهنمایی  آنها نگردد. در طراحی و نصب چراغدوچرخه سواران اطمینان خاطر داده و موجب سردرگمی 

  باید اصول زیر مدنظر قرار گیرد:

   1فازبندي .1

  بندي مناسب زمان .2

 2طول سیکل .3

هـاي وسـایل نقلیـه از     تردد از طریق جداسازي حرکـت ایمنی هاي راهنمایی، افزایش  هدف ازفازبندي چراغ

و  تعـداد فازهـا   یکدیگر و از عابرین پیاده و کاهش اثرات منفی ناشی از آن در ظرفیت و تاخیر تقاطع است.

ها، مشخصـات خطـوط عبـور،     هندسی تقاطع (مانند تعداد ورودي بستگی به طرح زمان مربوط به هر کدام،

                                                           
١
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حجم و جهت حرکت ترافیک وسایل نقلیه و نیازهاي عابرین  ،ص گردش)وجود یا عدم وجود خطوط مخصو

  پیاده و دوچرخه سواران دارد.

سـبب بـروز تـاخیر     ،حجم حرکات مربوطه سیکل با توجه بهعدم تناسب زمان اختصاص داده شده به طول 

  .ایی می گرددهاي بسیار و تشویق رانندگان و عابرین پیاده به عدم رعایت قوانین و مقررات راهنم

  

  : متودولوژي -5

  براي ارائۀ روند تحقیق  سه گام اساسی زیر معرفی می گردد.

 Aimsunدر وضع موجود در  شبیه سازي تقاطع -1

  Aimsun در نرم افزار بهینه سازي زمانبندي و طول سیکل تقاطع -2

محاسبۀ طول ه صورت ترکیبی و ، بتحلیل ظرفیت و طول چرخۀ تقاطع متعدد استفاده از روابط -3

  . Aimsunهاي مختلف با استفاده از این روابط و مقایسۀ آن در نرم افزار  سیکل

تقاطع)، با توجه  200(بیش از  از میان تقاطعات هوشمند فرماندهی شهر مشهد جهت ارائۀ گام به گام فوق

محور قرنی  امتداددید. این تقاطع در کالهدوز انتخاب گر-به تفکیک زمانبندي و فازبندي، تقاطع ابوطالب

که  جنوبی  - شمال کالهدوز با عملکرد متصل کرده است و محور (حرم مطهر) که غرب مشهد را به شرق

؛ قرار دارد. تقاطع یاد شده به سیستم کنترل کند مشهد را به محور احمدآباد متصل میقائم  بزرگراه

جهته براي کنترل تغییرات  4ري هاي نظارت تصوی وربینز بوده و عالوه بر این دمجه SCTASهوشمند 

قابل به ذکر است که این تقاطع در وضعیت  ترافیک، تمامی بازوهاي منتهی به آن را پوشش می دهد.

را نشان محدودة تقاطع مورد مطالعه  1. تصویر شماره شود فاز مستقل فرماندهی می 4به صورت کنونی 

  دهد. می
  

  
  موقعیت محدوده مورد مطالعه - 1 شکل
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  :  Aimsunشبیه سازي تقاطع در وضع موجود در  -5-1

  : برداشت اطالعات حجم ترافیک -5-1-1

نرخ  نظارت تصویري و به صورتهاي  اهده میدانی و استفاده از دوربینطالعات برداشت شده با توجه به مشا

در  برداشـت شـده   نرخ جریان برداشت گردید. در ساعت اوج صبح تقاطع، اي دقیقه 15جریان در بازه هاي 

. قابل به ذکر است که با توجـه بـه فـاز    در نظر گرفته شده ضرب شده است 0,9منطقه اي که  phfضریب 

از مجمـوع   Aimsunهر چهاربازو، آمـار حجـم ورودي پشـت چـراغ در      بندي و تمایالت راستگرد مجزاي

و آمـار   صل گردیده استاي حا منطقه phfضریب  حاصلضربهاي جریان تمایالت مستقیم و چپگرد در نرخ

اضاي موجـود  ، به عنوان تقخودرو از راستگرد تفکیک شدهحجم راستگرد با توجه به حرکت مستقل و آزاد 

  در صف تقاطع لحاظ نگردیده است.

  

  حجم عبوري  برداشت شده تقاطع در ساعت اوج - 1جدول 

  
   

دارد جهـت انجـام شـبیه     مستقیمی از چـراغ به دلیل اینکه برداشت آمار حجم در محل تقاطع تاثیرپذیري 

       کـه تـردد وسـایل     به نحوي صورت پذیرفتتر برداشت اطالعات ترافیکی پروژه در در هر بازو  سازي مناسب

براورد طـول صـف هـر بـازوي منتهـی بـه        که عالوه بر این باشد. نداشتهاز طول صف و یا چراغ تاثیر  نقلیه

   دارد. تقاطع درکالیبراسیون و شبیه سازي نرم افزار، تأثیر بسزایی

  برداشت اطالعات حمل و نقل همگانی  -5-1-2

حرکتـی خطـوط    و تمـایالت  فرکـانس تی در نرم افزار اطالعـات جانمـایی،   جهت شبیه سازي خطوط حرک

تعـداد خطـوط و متوسـط     2اتوبوسرانی در چهار بازوي تقاطع برداشت و به نرم افزار اعمال گردید. جـدول  

سـت کـه در تقـاطع    الزم بـه ذکـر ا   دهـد.  جهت اعمال به نرم افـزار نمـایش مـی   حجم عبوري در ساعت را 

  گذري، حرکت چپگرد در هیچ یک از بازوها ندارند. مذکورخطوط اتوبوس
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  خطوط اتوبوس و سرفاصله زمانی اتوبوس هاي محدوده - 2ل جدو

  
  

نیز اطالعات مربوط به هاي تاکسی و زمان توقف آنها و  طالعات مربوط به جانمایی ایستگاهعالوه بر این ا

  افزار مورد شبیه سازي قرار گرفت.اي در تقاطع نیز در نرم  پارك حاشیه

  

  
  اي تقاطع مورد بررسی  جانمایی پارك حاشیه - 2 شکل

  

  ي:و زمان بند يفازبند  -5-1-3

با  يبندفاز نیا باشد. ستقل و جهت حرکتی آن، ساعتگرد میفاز م فازبندي تقاطع یاد شده به صورت چهار

 نیکه در اعمال ا ییها یاز جمله نگرانطراحی شده است.  هدف به صفر رساندن تداخالت موجود در تقاطع 

طول  شیو افزا کلیاحتمال باال رفتن طول س ،تقاطع، وارد است یکیتراف طیبا توجه به شرا يدنوع فازبن

  باشد. یممخصوصا در شرایط فوق اشباع،  صف بازوها
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   SCATSچهارراه ابوطالب در  فازیندي  و زمانبندي  -3شکل

  

، متوسط زمان اعمالی براي هر SCTASالزم به ذکر است که با توجه به متغیر بودن زمانبندي در سیستم 

در مد  Aimsunبرداشت گردید و به  Traffic Reporterفاز در طول ساعت آمار برداري از نرم افزار 

Actuated   دهد. هاي اعمالی در هر فاز را نمایش می متوسط زمان ،4اعمال گشت. شکل  

  

 
   SCATSچهارراه ابوطالب در نرم افزار  يزمانبند -4شکل

  

  :Aimsun  در تقاطع  و طول سیکل بهینه سازي زمانبندي  -5-2

ساز، وضع موجود با استفاده از اطالعات  کالیبره بودن نرم افزار در شبیه در ابتداي این بند جهت اطمینان از

افزار، مورد  قاطع با طول صف بدست آمده در نرمورودي و مقایسه شاخص طول صف برداشتی از هر بازوي ت

با فرض ثابت ماندن سهم زمان هر فاز از طول چرخه چراغ، در گام بعد . زي و کالیبره قرار گرفتشبیه سا

هر هاي خروجی  سناریو مختلف به سیستم اعمال شد و شاخص 15 متعددي در قالب طول سیکل هاي

ی به نرم بدین ترتیب در هر سناریو با توجه به تغییرات طول سیکل اعمال سناریو با یکدیگر مقایسه گردید
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اي از  نمونه 3جدول . افزار سهم هر فاز به نسبت سهم وضع موجود از طول سیکل، مورد تغییر قرار گرفت

  دهد. ریو وضع موجود تقاطع را نمایش میسنا نرم افزار را در خروجی

  

  ثانیه) 170خروجی وضعیت موجود (طول سیکل  – 3جدول 

  
  

ه ترین طول سیکل سناریو مختلف جهت انتخاب بهین 15در هایی  چنین خروجی الزم به ذکر است که

  خروجی نرم افزار مورد مقایسه قرار گرفت.

  

  طول چرخۀ تقاطع، به صورت ترکیبی: استفاده از روابط تحلیل ظرفیت و  -5-3

سعی در انتخاب ، مختلف تعیین ظرفیت و طول چرخه چراغ راهنماییبررسی روابط گام با  در این

      در گام قبل، گرفته شد. بدین منظور ازبراي تحلیل  Aimsunهاي  ن رابطه با توجه به خروجیتری مناسب

دستورالعمل اندونزي و وبستر و براي محاسبۀ طول سیکل چراغ از  ، 1HCMظرفیت تقاطع،  از روابط 

 هاي کدام از روشهر  براياستفاده گردید. در این گام استرالیایی) ( اکسلیکو  HCM85وبستر،      روابط 

روش تحلیل  3. بدین ترتیب از میان تحلیل ظرفیتی استفاده گردید روابط محاسبۀ طول سیکل از تمامی

سناریوي جدید براي محاسبه بوجود آمد که هر کدام از آنها به  9روش محاسبۀ طول سیکل،  3ظرفیت و 

  اعمال گردید. Aimsunتفکیک محاسبه و به 

  طول چرخۀ تقاطع، به صورت ترکیبی: روابط تحلیل ظرفیت واستفاده از   -5-3-1

  تحلیل ظرفیت رابطهHCM   

                                                           
١
 - Highway Capacity Manual 2000&2010   
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یک ساعت زمان سبز در  معادل سواري در 1900ظرفیت اشباع مبنا براي هر خط برابر مطابق آیین نامه 

  شود: آل به شرح زیر تعریف می شود. وضعیت ایده آل تقاطع گرفته می وضعیت ایده

 جهت مستقیم باشند و گردش به راست و یا چپ انجام نگیرد.ها در  کلیه حرکت -

 اي نایستد و یا توقف نکند. متري تقاطع، وسیله نقلیه 100صله تا فا -

 متر باشد. 3,75عرض هر خط  -

، ضرایب تعدیل عرض خطوط، تعدیل هر کدام از سه شرط فوق عدول نموددر صورتی که شرایط تقاطع از 

 هرظرفیت اي و ضریب تعدیل پیاده و سوار کردن  مسافر به حسب موردي در منطقه اي، پارك حاشیه 

با توجه به موارد اشاره شدة فوق و با توجه به خصوصیات فیزیکی  خط حرکتی تأثیر گذار خواهد بود.

  در عدد ظرفیت ایده آل، لحاظ شد.  HCMتقاطع، ضرایب تعدیل زیر مطابق با جداول استاندارد 

  

  HCMرابطه  تعدیل شده بازوهاي تقاطع مطابق باظرفیت  -6جدول 

  
 

  مطابق با دستور العمل اندونزيتحلیل ظرفیت   

  اساس این دستور العمل تردد اشباع در حالت حمایت شده از رابطه زیر بدست می آید: بر

  )1(رابطه

� = �0 × ��� × ��� × ��� × ���  
  ضرایب آن به شرح زیر است:) و سایر sآل ( که مقادیر تردد اشباع ایده

وسـیله نقلیـه    600مقدار تردد اشباع ایده آل در هر ساعت سبز و هر متر عرض موثر ورودي برابر  -1

 سواري معادل است.
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2- Fcs  در نظر گرفته شد. 1,05و براي شهر مشهد  145ضریب تأثیر بزرگی شهر که مطابق نشریه 

3- Frf کاك ا توجه به بافت تجاري پیکره و اصطبوده که ب تاثیر شرایط محیطی تقاطع در تردد اشباع

 در نظر گرفته شد. 0,94زیاد آن با بدنۀ سواره رو مطابق آیین نامه 

4- Frt  آید: زیر بدست می 2بوده که مطابق رابطهضریب تعدیل وسایل نقلیه راستگرد 

  )2(رابطه

��� = 1.0 − 	0.16	��� 
 عبارت است از نسبت وسایل نقلیه راستگرد. Prtکه در آن 

5- Flt   وسایل نقلیه چپگرد که از رابطه زیر بدست می آید:ضریب تعدیل 

  )3(رابطه

��� = 1.0 + 0.26	��� 
در تقاطع ابوطالب به علـت  الزم به ذکر است که  رتست از نسبت وسایل نقلیه چپگرد.عبا  PLT که در آن

در نظـر   1عدم استفاده تمایالت چپگرد از باند مقابل خـود، ضـریب تعـدیل    بازو تقاطع و  4وجود آیلند در 

اندونزي  با توجه به نکات اشاره شده، ظرفیت تعدیل شده بازوهاي تقاطع، مطابق با دستور گرفته شده است

  باشد.مطابق جدول زیر می

  

 ظرفیت تعدیل شده بازوهاي تقاطع مطابق با دستور العمل اندونزي - 7 جدول

  
  

  مطابق با روش وبسترتحلیل ظرفیت 

شود. براي تعیین جریان اشـباع واقعـی   اع بر اساس عرض کل مسیر تعیین میدر روش وبستر، تردد اشب     

هر ورودي تقاطع باید ضرایب تاثیر عوامل موثر، در مقدار جریان اشباع پایه ضرب شود. جریان اشـباع پایـه   

متر بیشتر باشد، عرض رویکرد  5,1ها از صورتی که عرض رویکرد باشد. در می تابعی از عرض ورودي تقاطع 

هاي محلـی بـر جریـان     در روش وبستر اثر ویژگیگردد. الزم به ذکر است که   محاسبه می w525از رابطۀ 

ویژگـی محلـی) دخالـت داده    اي که در تعیین پـارامتر (  ت مجزا دیده شده است. عوامل عمدهاشباع به صور



  

 

١١ 

 

هاي ترافیکی، قابلیت دید، شعاع گردش، طـرح هندسـی مناسـب و میـزان تـردد       از؛ تداخلاند عبارتند  شده

و مطابق آیین نامه، ویژگی محلی تقاطع نامناسب و نسبت جریان استاندارد بـه   عابرین پیاده، بر این اساس 

  در نظر گرفته شد.  0,8اشباع آن 

بر روي جریان اشباع به صورت کـاهش عـرض   در روش وبستر تاثیر وسایل نقلیه متوقف در نزدیکی تقاطع 

 آید: بدست می 4ض سواره رو از رابطهشده است. میزان کاهش عر لحاظسواره رو 

 )4(رابطه

 
تـرین وسـیله نقلیـه متوقـف در      فاصله بین خط توقف تا نزدیک   Zزمان سبز چراغ (ثانیه) و  Gکه در آن 

ترین وسیلۀ نقلیه تا  با توجه به رابطۀ ارائه شده و برداشت فواصل توقف از نزدیکحاشیه خیابان (متر) است. 

رو را در رابطۀ وبستر نمایش  جدول زیر میزان کاهش عرض سواره ن سبز هر فاز،و زما پارك شده در حاشیه

  دهد. می

  میزان کاهش عرض سواره رو براي هر رویکرد تقاطع - 8جدول 

  
  

  باشد.  ق رابطۀ وبستر مطابق رابطۀ زیر میبا توجه به نکارت ارائه شده فوق، ظرفیت اشباع تدیل شده، مطاب
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 ظرفیت تعدیل شده بازوهاي تقاطع مطابق با روش وبستر - 9جدول 

 
  

  به صورت ترکیب روابط ظرفیت ارائه شده استفاده از روابط طول چرخۀ تقاطع  -5-3-2

 روش وبستر 

  در روش وبستر، رابطۀ طول چرخۀ بهینه چراغ بصورت زیر

   )5(رابطه

�� = 	
1.5� + 	5

1 − �
 

این با توجه به آمار حم هر رویکرد و . بنابرباشد می یا همان درجه سنگینی تقاطع Y=V/C در رابطۀ فوق،

هاي مختلفی دست یافـت. الزم بـه    توان به طول سیکل می ظرفیتظرفیت بدست آمده از هر رابطه تحلیل 

هر فاز، بـا توجـه    به ازايیا همان زمان تلف شده  Lبراورد مقدار ، طول چرخه بهینه ۀذکر است که در رابط

ثانیه در نظر گرفته شده که با توجه  3ثانیه،  2ثانیه و پیش فرض زمان تأخیرات اولیه  1به زمان تمام قرمز 

ذکر شده  با توجه به موارد گردد. ثانیه براورد می 12در این رابطه زمان تلف شده کل  ،چراغ نفازه بود 4به 

  باشد.  ط تحلیل ظرفیت مطابق جدول زیر میانواع طول سیکل بدست آمده در روش وبستر مطابق با رواب
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  سنگینی رویکرد ها با توجه به روابط تحلیل ظرفیت - 9جدول 

  
  

محاسبه شده از هر رابطه مقادیر طول سیکل محاسـبه شـده از رابطـه وبسـتر مطـابق       Yمقادیربا توجه به 

  محاسبه گردید. 10جدول شماره 

  

  محاسبۀ طول سیکل با استفاده از روش وبستر -10جدول

  
  

بدست آمده  1,07در رابطۀ تحلیل ظرفیت وبستر،  Yالزم به ذکر است که با توجه به اینکه مقدار سنگینی 

و مخرج کسر در رابطه طول سیکل منفی می گردد، بنابراین هیچ کدام از روابط طول سیکل با اسـتفاده از  

  گردد. بحرانی مناسب نبوده و ارائه نمی تحلیل ظرفیت وبستر براي تقاطع یاد شده در شرایط فوق

  

 اکسلیک( استرالیایی)  روش  

  روش، رابطه زمان چرخه بهینه بصورت زیر است: در این

  )6(رابطه

�� =
(1.4 + �)� + 6

1 − �
 

  که در آن:

K .هم ارز توقف است و بقیه متغیرها مطابق تعاریف قبلی هستند  

  هاي مختلف عملکرد تقاطع به قرار زیر است: مربوط به شاخص Kمقادیر 
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  در روش اکسلیک Kشاخص عملکرد  - 11جدول 

  
  

 0,3در تقاطع مـورد بررسـی    Kچون تقاطع در مرکز شهر و شرایط بحرانی است در رابطه اکسلیک ضریب 

  در نظر گرفته شده است.

  

  روش اکسلیک محاسبۀ طول سیکل با استفاده از - 12جدول 

  
  

ارامتر یک خصوصیت مهم رابطه این است که در این رابطه اهداف کنترل و طراحی تقاطع بـا اسـتفاده از پـ   

در عمل، اتخاذ یک استراتژي خاص بستگی به شرایط خـاص محمـل در    شوند. هم ارز توقف بهم مربوط می

هاي با سرعت باال در ساعات غیر اوج، استراتژي  دارد. مثالً درطرح تقاطع خیابان دوره زمانی طراحی مربوطه

هاي مرکزي شهر در ساعت  خیابانکمینه نمودن مصرف سوخت قابل قبول خواهد بود. در حالیکه در تقاطع 

  گردد. ودن طول صف در طرح تقاطع مطرح میاوج، استراتژي کمینه نم

  

  دستورالعملHCM   

  در این دستورالعمل، طول چرخه بهینه بر اساس رابطه زیر تعیین می شود:

  )7(رابطه

�� = 	
���

�� − �
 

آیین نامه در رابطه با  درجه اشباع بحرانی تقاطع است. Xcهمان تعاریف قبلی را دارند و  Yو  Lکه در آن 

هـاي بـا کنتـرل     و براي تقاطع 0,9تا  0,8مقادیر  بندي شده، هاي پیش زمان در رابطه با تقاطع Xcمقادیر 

د. با توجه به اینکه تقـاطع مـورد مطالعـه یـه     نمای را پیشنهاد می 0,95تا  0,9مابین سازگار مرکزي مقادیر 

دهـی   سمجهز  بوده و در اکثـر سـاعات روز بـه صـورت اشـباع سـروی       SCTASسیستم هوشمند مرکزي 

اره شـده،  با توجـه بـه مـوارد اشـ     تعلق گرفت. 0,95براین به درجه اشباع بحرانی تقاطع مقدار نماید، بنا می

  دهد. ستفاده از روش اکسیک را نمایش میا اهاي محاسبه شده ب انواع طول سیکل 12جدول 
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   HCMمحاسبۀ طول سیکل با استفاده از روش  - 13جدول 

  
  

 :شبیه سازي محاسبات طول سیکل در نرم افزار  

 بدست آمـده در هـر روش   هاي طول سیکل پس از محاسبات ظرفیت و طول سیکل با روش هاي ذکر شده،

هـاي   ي بدست آمده از هر کدام با خروجیها گرفت و خروجید سناریو سازي قرار مور Aimsunدر  مجددا

ترین طول سـیکل از روابـط بدسـت آمـده معرفـی       بل مقایسه گردید تا بهینهقهاي اعمالی بند  طول سیکل

هاي فاز براي هر رویکرد  این است که زمان Aimsunقابل اهمیت در این بعد سناریو سازي در . نکته گردد

و زمـان هـر فـاز بـا       به نسبت فازبندي و طول سیکل اولیه تقاطع تغییر ننمود سناریو پیشین 15برخالف 

  توجه به روابط ارائه شده به نرم افزار اعمال گشت.

  

  جمع بندي و نتیجه گیري:  -6

هاي زمان تـاخیر، طـول   و در نظر گرفتن پارامتر Aimsunهاي مختلف در نرم افزار با تحلیل روابط سناریو

   ها با یکدیگر، نتایج کلی زیر حاصل شد. ن پارامترو چگالی و مقایسه ایصف، زمان سفر 

هاي تقاطع بنا به نظر کارشناسی و بـا در نظـر گـرفتن نسـبت      ر سناریو سازي اولیه که طول سیکلد -الف

مشاهده گردید که تقاطع بـا  یافت،  تغییر می Aimsunزمان هر فاز به نسبت طول سیکل اولیه تقاطع، در 

  ثانیه کمترین زمان سفر و تأخیر در تقاطع را به خود اختصاص داده است.  180خۀ طول چر

که از روابط تعیـین طـول سـیکل و تحلیـل ظرفیـت       Aimsunهاي اعمالی به  با مقایسۀ طول سیکل -ب

بدست آمده و زمانبندي هر فاز نیز با توجه به رابطۀ خود به سیستم اعمال گشته است، مشاهده گردید کـه  

متوسط زمان سفر کل تقـاطع  ،  HCMۀ تعیین طول چرخۀ وبستر با استفاده از روابط تحلیل ظرفیت رابط

ن را بهبود داده است. این بدان معناست که زمانبندي تقاطع نیز متناسب با طول سیکل محاسبه شده در ای

  کالیبره شده است.تر شده و اطالعات زمانبندي تقاطع نیز نسبتا  حالت به شرایط بهینۀ خود نزدیک

  دهد. اعمالی نمایش میمقایسۀ شاخص زمان سفر را در بین سناریو هاي  1نمودار 
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    Aimsunتغییرات زمان سفر در نرم افزار  - 1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  Aimsunتغییرات زمان تأخیر در نرم افزار  - 2نمودار 
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هاي نرم افزار در حالت طول سیکل و  شده نمایانگر خروجیقرمز رنگ در دو نمودار ارائه اي  نمودارهاي میله

تغییرات زمان سـفر   12با توجه به نتایج ارائه شده جدول  باشد. می ،محاسبه شده بر حسب روابط زمان فاز

   دهند.   ت به وضع موجود تقاطع را نشان مینسب

  

   درصد تغییرات زمان سفر نسبت به وضع موجود -14جدول

  
  

درصدي  11با کاهش  Hcmسناریو طول سیکل وبستر با استفاده از روش تحلیل ظرفیت  14طبق جدول 

زمان سفر در تقاطع بهینه ترین مقدار طول سیکل در میان اعداد ارائه شده بوده است. البته ذکر این نکتـه  

ار نهایی حائز اهمیت است که با توجه به این نکته که درجه سنگینی تقاطع در تحلیل ظرفیت و تعیین مقد

سـایر تقاطعـات   هـاي آن در   فاده از این رابطه و تحلیـل خروجـی  طول چرخۀ تقاطع نقش اساسی دارد، است

 تر بنماید. ها نزدیک نزدیک ساختن به صحت داده خروجی تواند ما را در هاي دیگر می اشباع و با فازبندي
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Abstract: 

Nowadays, the intersection of command known as one of the major gridlock. 
Optimize performance, smart urban intersections  One of the main steps in 
management in order to shorten the travel time and delay network users. In the 
design of smart intersections Command Three principles should always control the 
length of the cycle, the cycle of traffic lights, timing and synchronization 
intersections, taken into consideration. One of the biggest difficulties currently faced 
by designers intersections command is the intersection of design and calculation of 
optimal cycle length. This time the problem over and over in a saturated or 
supersaturated show that the intersection is traffic. In such cases, many existing 
relationships used in calculating the length of the cycle practically does not work and 
Design, engineering judgment to determine the length of the cycle intersection with 
virtually intelligent intersection control systems such as SCTAS, as well. in this 
research It is trying to introduce a variety of relationships in determining the length 
of the cycle of traffic lights, a comparison of the parameters required for the 
calculation of the cycle intersection, the best relationship based on correlations are 
combined cycle length of the intersection, , Traffic in different cities 
Among intersections command in Mashhad. Abotaleb - Kolahdoz For the selected 
item and by comparing the output values obtained from any relationship, Besides its 
application to application SCTAS and To simulate a variety of scenarios in the 
application Aimsun, Trying to achieve in relation to the calculation of the optimum 
cycle at different intersections have traffic. 

 

Keywords: cycle time, oversaturation, simulator Aimsun, system SCTAS, the intersection of 
Command 
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