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 هماهنگ سازي بهینه کنترل چراغ ها در معابر شهري فوق اشباع و زیر اشباع
 

 3، نازلی دهقانی  2، هاجر حاج محمدي  1شهریار افندي زاده زرگري 
 دانشگاه علم و صنعت ایران  -دانشیار دانشکده عمران  -1
 دانشگاه علم و صنعت ایران  -دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي حمل و نقل-2
 دانشگاه علم و صنعت ایران  -برنامه ریزي حمل و نقل دکتريدانشجوي -3

 
 چکیده

. چراغ هاي راهنمایی به عنوان یکی از اجزاي مهم و کلیدي در تقاطعات ، نقش موثري در کنترل جریان ترافیک بر عهده دارند     
می تواند گام مهمی جهت جلوگیري از به وجود آمدن  از این رو مطالعه و تحقیق بر روي هماهنگ سازي و فاز بندي این چراغ ها

هماهنگ سازي تقاطعات شبکه یکی از بهترین راهکار ها جهت برقراري جریان . ازدحام و پس زدگی صف  در یک شبکه باشد 
ن مقاله هماهنگ سازي ، بسته به شرایط ، انواع مختلفی دارد که دو نوع ساده و معکوس آن در ای. ترافیک پیوسته می باشد 

اختالف فاز ، عنصر مهم و کلیدي یک شبکه  هماهنگ شده محسوب می شود ، از این رو  در این . مورد بررسی قرار گرفته است 
آنالیز گردیده و سپس   SYNCHROبراي محاسبه فازبندي بهینه و اختالف فاز مناسب ابتدا شبکه مد نظر در نرم افزار مقاله 

معیار کلی براي ارزیابی عملکرد چراغ راهنمایی مرجع و اختالف   . شبیه سازي شده است AIMSUNنتایج آن در نرم افزار 
به صورت تفاوت زمان سفر مورد  و AIMSUNاین تاخیر  توسط نرم افزار . فازمناسب ، تاخیر در شریانی اصلی شبکه می باشد 

نتایج حاصل شده حاکی از آن است که در .  گردد انتظار و زمان سفر اندازه گیري شده در شرایط شبیه سازي ، محاسبه می
شرایط فوق اشباع ، به دلیل پس زدگی صف و عدم توانایی چراغ پایین دست در تخلیه مناسب رویکرد ، استفاده از روش 

 . جهت هماهنگ سازي شبکه می باشند  پیشروي معکوس و در شرایط زیر اشباع استفاده از پیشروي مستقیم بهترین گزینه
 
 هماهنگ سازي ، پیشروي مستقیم ، پیشروي معکوس ، تاخیر: لید واژه ک
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 مقدمه -1
شاهد ازدحام ترافیک و اختالل در  اًبا توجه به رشد روز افزون جمعیت و وسایل نقلیه ، اخیر    

احداث خیابان ها ، بزرگراه ها و آزادراه هاي جدید ، با وجود آنکه . آمد و شد وسایل نقلیه هستیم 
ند به حل این معضل از طرق مختلف کمک نماید ، لیکن هنگامی که فضاي کافی در می توا

از این رو کنترل چراغهاي راهنمایی ، به عنوان یک راه حل . دسترس نباشد نا کارآمد می باشد 
 . کلیدي جهت حل مشکل ازدحام مطرح می شود

را در  موثريعات ، نقش چراغ هاي راهنمایی به عنوان یکی از اجزاي مهم و کلیدي تقاط    
یک سده پیشرفت ، کنترل کننده هاي چراغ  بعد از تقریباً. کنترل جریان ترافیک بر عهده دارند 

هنگامی که . هاي راهنمایی از کنترل یک تقاطع ساده به هماهنگ سازي یک شبکه رسیده اند 
هندسان ترافیک حجم ترافیک و تعداد تقاطعات چراغدار در یک شریانی افزایش می یابد ، م

نیازمند آن می شوند که عملکرد چراغ هاي راهنمایی را بهبود ببخشند ، از این رو به گروهی از 
عبور  یک شبکه وسایل نقلیه این اجازه را می دهند که بدون توقف از تعدادي چراغ راهنمایی

 یا پیشروي زموج سبحرکت گروهی از وسایل نقلیه از میان تعدادي تقاطع چراغدار ، . نمایند 
براي دستیابی به این موج سبز ، یک رابطه زمان بندي بایستی بین تقاطعات . نامیده می شود 
ت از پیش تعیین شده حرکت می که با سرعردد که در آن صورت وسایل نقلیه ،متوالی برقرار گ

ه زمانی ، با نام برقراري این رابط. می توانند از نشانگر سبز چراغ هاي متوالی عبور نمایند  کنند ، 
 . عملکرد هماهنگی یا هماهنگ سازي شناخته می شود 

کنترل "اول  مکانیزم. امکان پذیر است  مکانیزمبین تقاطعات یک شبکه با دو هماهنگ سازي    
رابطه بین زمان بندي تقاطعات توسط ساعت هاي بسیار  ، در این روش. می باشد   "زمان مبنا

براي یک زمان یکسان از  تقاطعچراغ ها در هر . یی انجام می گردد دقیق داخل هر چراغ راهنما
اختالف ، رابطه این کار براي تمام چراغ هاي شبکه انجام گردد  هنگامی که  روز تنظیم می شوند 

اتصال  "روش دوم ، استفاده از یک . متوالی قابل حصول است تقاطعات  سبز بین چراغ هاي فاز
کنترل (  صال داخلی سیستم ، کنترل کننده ي هر چراغ  در هر تقاطعبا ات. می باشد  "داخلی 

هر  .به یک کنترل کننده مرجع ویا به یک کامپیوتر مرکزي متصل هستند  ) کننده هاي محلی 
با یک تقاطع که به عنوان مرجع انتخاب شده است ، این کنترل کننده هاي محلی  کدام از

این روش نسبت به روش قبلی از کارایی  .د نمی گیر هماهنگ شده و نسبت به آن اختالف فاز
 ]1[. بیشتري بر خوردار است

صرف نظر از اینکه از چه مکانیزمی براي دستیابی به هماهنگ سازي استفاده شود ،  درهر    
سیستم هماهنگ سازي از اصول پایه اي جهت هماهنگ نمودن کنترل کننده ها استفاده می شود 

عمل ن رابطه آن است که تمامی چراغ هاي راهنمایی باید با یک طول سیکل قانون در ای اولین. 
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با  .گردد بایستی براساس فاصله چراغها و سرعت گروه وسایل نقلیه تعیین   طول چرخه . نمایند
شبکه به دنبال تقاطعی باشد که به  توجه به این اصل ، مهندس طراح می بایست در بین تقاطعات

اقل طول آن را به عنوان حد هنگ ساختن شبکه نیاز داشته باشد واي همابیشترین طول سیکل بر
سپس با توجه به ترکیب طول قطعه و سرعت گروه وسایل نقلیه ، یک طول .سیکل در نظر گیرد

با مشخص شدن طول سیکل شبکه ،  .سیکل مناسب براي شبکه هماهنگ شده در نظر گیرد 
پارامتر نهایی و . هر یک از تقاطعات شبکه می رسد راي نوبت به طراحی ترتیب فازها و طول آنها ب

 اختالف فاز. هر کدام از تقاطعات می باشد  " اختالف فاز "ن شود یمهمی که باید به دقت تعی
معموال به صورت تفاوت زمانی بین شروع زمان سبز در حرکت هماهنگ سازي شده نسبت به 

تعریف می ) ات نسبت به آن انجام می گردد تقاطعی که زمان بندي بقیه تقاطع(  تقاطع مرجع
 ]2[. گردد 

در این .  ]2[. طبق تعریف ، انواع مختلف پیشروي براي شرایط مختلف شبکه بیان شده است    
ایط زیر اشباع و فوق مقاله با بررسی دو نوع پیشروي ساده و معکوس ، که به ترتیب مختص شر

 . یسه می گردد ، کارایی هر کدام بررسی و مقااشباع هستند
شود که در آن تمام چراغهاي راهنمایی طوري  به آن نوع پیشروي گفته می پیشروي ساده   

شوند به تمام تقاطعات پایین دست،  اي که از اولین تقاطع رها می شوند که وسایل نقلیه تنظیم می
یشروي ساده منجر به از آنجا که پ. ، برسند شود اي که چراغ آنها تبدیل به سبز می دقیقاً در لحظه
، این )کند به سمت جلو حرکت می( رود  گردد که همراه با وسایل نقلیه پیش می موج سبزي می
شود، و علت این نامگذاري اثري است که پیشرفت  نامیده می پیشروي رو به جلوپیشروي اغلب 

 .گذارد  بیننده می تصویر بصري عالمت سبز به سمت پایین خیابان، بر
آل   ایده اختالف فازهاي داخلی وسایل نقلیه به حدي بزرگ هستند که  ایط خاصی صفحت شرت   

شود؛ در چنین شرایطی چراغ راهنمایی تقاطع پایین دست باید قبل از چراغ راهنمایی  منفی می
تقاطع باالدست سبز شود تا زمان کافی براي شروع حرکت وسایل نقلیه موجود در صف، قبل از 

بنابراین به چنین پیشروي تحت عنوان . نقلیه به آنها، اختصاص داده شود  لرسیدن گروه وسای
 . گردد اشاره می پیشروي معکوس

و زمان بهینه سازي تقاطعات  در طی دهه هاي گذشته ، تحقیقات و مطالعات بسیاري در زمینه   
ا می توان به بسیاري از این مدل ها رهماهنگ شده ،  انجام شده است ؛ بندي چراغ ها در شبکه 

 ]3[ . امه ریزي ریاضی و روش شبیه سازي برن: دو گروه تقسیم کرد 
زمان  براي (MILP)برنامه ریزي خطی عدد صحیح ترکیبی در برنامه ریزي ریاضی ، یک مجموعه 

که به ماکزیمم نمودن پهناي باند و یا مینیمم کردن تاخیر در ،  ]4[پیشنهاد می گردد  بندي
با وجود مفید بودن این مطالعات ، بسیاري از آنها نقش ترافیک .  ]5[کنند کمک می  تقاطعات 
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گذشته از این بسیاري از . سنگین و غیر متعادل را در مختل کردن پیشروي در نظر نمی گیرند 
مدل هاي ماکزیمم کردن پهناي باند ، به تاثیر پس زدگی صف در جریان ترافیک که باعث محدود 

براي در نظرگیري برهمکنش . شرایط فوق اشباع می گردد ، توجهی ندارند شدن کارایی آنها در 
جریان ترافیک ، برخی تحقیقات استفاده از روش شبیه سازي را پیشنهاد می دهند ؛ مدل هاي 

و مدل هاي گسترش یافته  TRANSYT , TRANSYT _7F , SYNCHROگوناگون از نرم افزار 
دي چراغ هاي راهنمایی به طور گسترده اي استفاده می ي دیگر  ، براي بهینه نمودن زمان بن

 ]3[. گردند 
بنگ  "مدلی با نام  براي مقابله با تاثیر شرایط فوق اشباع بر روي زمان بندي چراغ راهنمایی ،     
شرایط  ، براي تقاطعات درهینه تغییر فاز که بر پایه ي پیدا کردن نقطه ي ب شدارائه  "بنگ –

و براي پوشش  داده شد به یک نوع گسسته توسعه  فوقمدل سپس .  ]6[بودر فوق اشباع  استوا
دادن یک شبکه فوق اشباع ، با استفاده از یک مدل انتشار جریان ترافیک بین دو تقاطع نزدیک به 

زمان بندي دینامیک براي بهینه سازي چراغ هاي یک مجموعه از   . ]7[پیدا کرد هم ، گسترش 
از  مدیریت تشکیل و پراکندگی صف در یک شبکه فوق اشباع می گردد راهنمایی که منجر به

هماهنگ سازي  ی برايمدل. ]8[کارهاي ارزشمند دیگري است که در این زمینه انجام شده است
؛ با استفاده از الگوریتم ژنتیک فرمول بندي و حل شده است زمان گسسته  چراغ هاي راهنمایی

ي چراغ راهنمایی ارائه می شود ؛ این زمان بندي صفوف که در آن یک زمان بندي بهینه برا
با وجود . ]9[تعداد سیکل ها توزیع می نماید دار و روي  وسایل نقلیه را روي تعداد تقاطعات چراغ

این ، مطالعات باال مدل صریح و روشنی از پس زدگی دینامیک صف و اثرات مسدود شدن خیابان 
؛ در حالی که این اثرات براي طراحی معنادار چراغ ها و ند ها و تقاطعات در شبکه ارائه نمی کن

 . زمان بندي آنها در شرایط فوق اشباع نقش بحرانی و مهمی دارند
شرایط زیر اشباع ، تقاطعات متوالی براي فراهم کردن یک طور خالصه می توان گفت در به    

ده از تقاطع باالدست ، بتواند پهناي باند مناسب هماهنگ می شوند ، به طوري که اتومبیل رها ش
در این حالت ، هدف و معیار بهینه سازي . بدون توقف از تقاطعات متوالی پایین دست عبور نماید 

یط فوق رالیکن تحت ش. ، مینیمم نمودن برخی عدم مطلوبیت ها مانند تعداد توقف خواهد بود 
اکزیمم کردن عملکرد خروجی سیستم اشباع ، اهداف و معیار ها تغییر کرده و به عنوان مثال به م

 ]10[. ودن تاخیر شبکه پرداخته می شودو یا مینیمم نم
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 متدولوژي  -2
 شرایط زیر اشباع 1-2
درحالت شرایط زیر اشباع و پیشروي ساده ، فرض بر این می باشد که صفی در مسیر پایین    

پیشروي ساده ، به صورت زیر براي ظر گرفتن این فرض ، اختالف فاز با در ن. دست وجود ندارد 
 :تعریف می گردد 

)1                                                                                                (  
سرعت متوسط  Vو طول لینک متصل کننده تقاطع باالدست به پایین دست   در این رابطه 
نیز قابل مشاهده است ؛ در  1همان گونه که از شکل . ل ها از این مسیر می باشد حرکت اتومبی

این حالت هماهنگ سازي ، سعی می شود اولین وسایل نقلیه آزاد شده از تقاطع باالدست درست 
این پیشروي تا قرمز . در لحظه سبز شدن چراغ پایین دست به آن برسد و بدون توقف عبور نماید 

 . دست ادامه خواهد داشت شدن چراغ باال
 

 پیشروي ساده –نمودار زمان فاصله براي شرایط زیر اشباع :  1شکل
 شرایط فوق اشباع 2-2

. شرایط فوق اشباع ، به علت وجود صف در مسیر پایین دست ، روابط تا حدي تغییر می کنددر   
از زمان سبز و دیگري  در این شرایط با دو معیار وابسته به هم روبرو هستیم ، یکی استفاده موثر

 .به آن پرداخته می شود پیشگیري نمودن از قرمز ناخواسته که در زیر 
 استفاده موثر از زمان سبز   -

حداکثر : براي استفاده موثر و بهینه از زمان سبز ، دو شرط وابسته به هم زیر باید برقرار گردد 
ده ،  باید بیشترین نرخ جریان استفاده از زمان سبز صورت گیرد و این زمان سبز استفاده ش
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براي دستیابی به شرط اول ، اختالف فاز باید طوري تنظیم گردد که اولین . ترافیک را عبور دهد 
، متصل گردد ؛ در حالی که این صف   ،  2، به انتهاي صف مسیر  1اتومبیل رها شده از تقاطع 

 . با سرعت پیش بینی شده حرکت می نماید 
، با استفاده از مفاهیم موج    حرکت خود را آغاز نماید ، نی که طول می کشد تا صف زما

سبز می گردد  2، هنگامی که چراغ راهنمایی مسیر   kبراي سیکل . ضربه اي قابل محاسبه است 
این مدت زمان .می رسد  ثانیه به انتهاي صف  ، یک موج شتاب گیرنده طی مدت زمان 

 :                                                                                 قابل محاسبه می باشد  2از رابطه 
)2(                                                                                                      

طول موثر وسایل نقلیه در  LV، 1تعداد وسایل نقلیه موجود در صف مسیر   که در آن 
 / ftدر مقیاس )  موج ضربه ا ي( سرعت موج شتاب گیرنده  υو    ft / vehحالت ساکن بر حسب 

sec  می باشد . 
نام دارد ، با   بپیوندد ،  به انتهاي صف  زمانی که طول می کشد تا ابتداي صف 

 . سرعتی معادل با سرعت طراحی شده پایه حرکت کند با این پیش فرض که صف 
 : تعریف می گردد  3رابطه بدین ترتیب ، براي استفاده موثر از زمان سبز ، اختالف فاز به صورت  

                                                             )3(                
      

به  2و 1در واقع در این حالت اختالف فاز به صورت تفاوت زمانی بین متصل شدن دو صف 
به علت . یکدیگر و زمانی که صف پایین دست براي شروع حرکت الزم دارد ، تعریف می گردد 

 . تالف فاز منفی می باشد وجود صف در پایین دست ، این اخ
استفاده ماکزیمم از زمان سبز بدین معنی است که برقراري جریان ترافیک در شرایط اشباع و فوق 
اشباع ، توسط ترکیبی از تاثیرات تنظیم اختالف فاز ، همان گونه که در باال بیان شد ، و تقسیم 

ي ترافیک در هر مسیري به صورت تقاضا. زمان سبز بر پایه تقاضاي ترافیک ؛ امکان پذیر است 
 . دینامیک در هر سیکل تعین می گردد 

نسبت به  1، به دلیل شرایط فوق اشباع و پس زدگی صف ،  تقاطع  2با توجه به شکل شماره    
، در حالی که چراغ  2ابتدا صف موجود در مسیر . داراي اختالف فازي منفی می باشد  2تقاطع 

،  1سپس با سبز شدن چراغ تقاطع . تخلیه می شود  2از تقاطع  تقاطع باالدست قرمز است ،
بدیهی است که چنانچه براي . گردند  2می توانند وارد مسیر  1وسایل نقلیه منتظر در مسیر 

شرایط فوق اشباع ، همانند شرایط اشباع عمل شود و اختالف فاز مثبت در نظر گرفته شود ، دچار 
قابل به تخلیه آن نخواهد  2هیم بود  و چراغ سبز تقاطع خوا 1پس زدگی صف موجود در مسیر

 . بود 
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 پیشروي معکوس –فاصله براي شریط فوق اشباع  –نمودار زمان :  2شکل 
 4عملی   پیشگیري از قرمز -

قرمز ناخواسته در شرایطی رخ می دهد که چراغ راهنمایی سبز است اما جریان ترافیک به دلیل    
براي مقابله با این شرایط ، زمان سبز براي مسیر . قادر به پیشروي نمی باشد  پس زدگی صف

باالدست بایستی با توجه به طول زمان سبز در تقاطع پایین دست ، اختالف فاز بین دو تقاطع ، و 
گامی که چراغ پایین در هن( زمانی که طول می کشد تا موج ضربه اي ساکن در تمام طول 

 . گسترش یابد ؛ تعیین گردد ) قرمز استدست 
نشان داده شده است ، به سادگی می توان  2فاصله در شکل  –در مثالی که از یک نمودار زمان 

 :دریافت که با برقراري شرایط زیر می توان از قرمز ناخواسته اجتناب نمود 
[ + ]   

 سرعت µ  .می باشد   kدر سیکل  iزمان سبز تقاطع  و     = / µآن     که در 
 . می باشدموج ضربه اي 

 بررسی میزان تاخیر براي دو حالت اشباع و غیر اشباع  3-2
اغدار می تاخیر وسایل نقلیه بی شک یکی از پارامتر هاي مهم ارزیابی عملکرد تقاطعات چر    

اهمیت این . باشد ، که توسط کارشناسان حرفه اي حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد 
براي مثال ، . پارامتر در استفاده آن هم در طراحی و هم در ارزیابی عملکرد تقاطعات می باشد 

استفاده ده و هماهنگ شده مینیمم نمودن تاخیر غالبا در معیارهاي بهینه سازي براي تقاطعات سا
تنوع مدل . با این حال ، تاخیر پارامتري است که به راحتی قابل تعریف نمی باشد . می گردد 

                                                             
٤ - de facto red 
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تعدادي از این . هایی که براي تخمین تاخیر وجود دارند نیز ، نشانگر همین موضوع می باشد 
ی م  7حالت دائمی تصادفی  و 6، موج ضربه اي  5 قطعیمدل ها ، به عنوان نمونه ،مدل صف 

 . .  ]11[باشند 
، توانایی پیش بینی تاخیر در تقاطعات چراغ داري را دارد که در آنها تعداد  قطعیمدل صف    

 وسایل نقلیه اي که می توانند هنگام زمان سبز از تقاطع عبور کنند ، از تعداد وسایلی که در هر
اتی که سطح سرویس در واقع این مدل براي تقاطع. باشد  بیشترسیکل به آن تقاطع می رسد 

ورود اتومبیل ها به تقاطعات با یک در این مدل فرض بر این است که . باالیی دارند به کار می رود 
نتیجه این فرضیه این است که صف تولید شده در تقاطع ، . نرخ ثابت و پیوسته انجام می پذیرد 

 . در شرایط زیر اشباع ، قبل از فرارسیدن زمان قرمز تخلیه می شود 
جریان ترافیک با توجه به خصوصیاتی نظیر جریان ، چگالی و مدل تاخیر موج ضربه اي ، در    

همانند مدل قبلی ، فرض بر این است که . سرعت همانند دینامیک سیاالت توصیف می گردد 
طبق تحلیل دینامیک جریان . اتومبیل ها از یک مسیر غیر تصادفی و پیوسته پیروي می کنند 

به دلیل عملکرد تناوبی چراغ ها به وجود می آید  جود موج ضربه اي که در پایین دستترافیک ، و
 ]6[. اثبات شده است ، 

ابتدا زمان سفر تمامی این مدل که در شرایط نزدیک به اشباع و فوق اشباع کارایی دارد ، در    
ن نواحی مختلف ، وسایل نقلیه که به تقاطع وارد می شوند ، با استفاده از چگالی و نرخ جریا

به دلیل وجود چراغ راهنمایی ، وسایل نقلیه زمان سفري اضافه بر مقدار . تخمین زده می شود 
تاخیر کلی ترافیک در طی یک سیکل از زمان . قبلی تجربه می کنند که تاخیر نامیده می شود 

ون چراغ راهنمایی چراغ راهنمایی ، با محاسبه اختالف زمان سفر با چراغ راهنمایی و زمان سفر بد
 . قابل دستیابی می باشد 

و موج ضربه اي بر این فرض استوارند که ورود وسایل نقلیه  قطعیهنگامی که مدل هاي صف    
به صورت یکنواخت است ، مدل جریان دائمی تصادفی از ورود اتفاقی اتومبیل ها استفاده می کند 

رت تخمین میزان متوسط تاخیر با فرض اولین عبا. از سه قسمت عبارت شده است این مدل . 
دومین عبارت شامل تاخیرهاي اضافی . می باشد )  قطعیهمانند مدل صف ( ورود یکنواخت 

عبارت سوم ضرایب تصحیح تجربی می باشد که تاخیر .ناشی از ورود تصادفی وسایل نقلیه است 
این مدل به دلیل . دهد در نتایج شبیه سازي کاهش می % 5 –% 15تخمین زده شده را به میزان 

بهره گیري از جریان دائمی براي شرایط زیر اشباع استفاده می شود و در نتیجه بایستی سیستم 
 . دائمی در بیاید ی زمان براي عملکرد داشته باشد تا شرایط به صورت به حد کاف

                                                             
٥ - deterministic queuing 
٦ - shock wave 
٧ - steady-state stochastic 
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می شود ،  که براي شبیه سازي جریان ترافیک در این مقاله استفاده  Aimsunدر نرم افزار    
یده آل ازمانی سفري که وسیله نقلیه در شرایط ( تاخیر به صورت تفاوت زمان سفر مورد انتظار 

این زمان سفر . و زمان سفر اندازه گیري شده در شرایط شبیه سازي ، می باشد ) تجربه می کند 
تر تبدیل صورت میانگین تمام وسایل نقلیه محاسبه می شود ، سپس به واحد زمان بر کیلومبه 

 . می گردد 
 

 مطالعه موردي -3
 براي تحقیق بر روي دو روش هماهنگ سازي ساده و معکوس ، خیابان شریانی شهید بهشتی ،    

 ترافیک این خیابان در ساعات اوج. ئم مقام و میرزاي شیرازي شبیه سازي می شود با دو تقاطع قا
یشروي معکوس براي هماهنگ سازي به همین دلیل از پ. به حالت فوق اشباع در می آید  صبح

در ساعات غیر اوج ، این خیابان به صورت زیر اشباع عمل می . تقاطعات آن استفاده می گردد 
 . می شود  انجام) اختالف فاز مثبت ( کند و هماهنگ سازي آن ساده 

ات آن مدل گردید و طول سیکل و فاز بندي تقاطع  Synchroشبکه مورد نظر ابتدا در نرم افزار   
 . آمده است  6 تا 3نتایج این شبیه سازي در شکل هاي. بهینه شد 

 
 
 
 
 
 

 
 )حالت فوق اشباع ( شهید بهشتی  –براي تقاطع قائم مقام  Synchroخروجی نرم افزار :  3شکل 

 
 
 
 
 
 
 

 )حالت فوق اشباع ( شهید بهشتی – میرزاي شیرازيبراي تقاطع  Synchroخروجی نرم افزار :  4شکل 
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 )حالت زیر اشباع ( شهید بهشتی  –براي تقاطع قائم مقام  Synchroخروجی نرم افزار :  5شکل 

 
 
 
 

             
       

                       
 )حالت زیر اشباع ( شهید بهشت –براي تقاطع میرزاي شیرازي  Synchroخروجی نرم افزار :  6شکل 

در جدول    Synchroدو حالت فوق اشباع و زیر اشباع توسط نرم افزار  تاخیر شریانی بدست آمده در
 . زیر آمده است 

 
 ) Synchroنرم افزار (تاخیر شریانی شهید بهشتی در حالت فوق اشباع و زیر اشباع :  1جدول 

 
 
 
 

 
 

استفاده   Aimsunدر نرم افزار در مرحله بعدي   Synchroبه دست آمده از   فاز بنديطول سیکل و 
در این مرحله با طرح کردن سناریوهاي مختلف براي دو شرایط اشباع و فوق اشباع ، . می گردد 

اختالف فاز هاي مختلف امتحان می گردد و با توجه به معیار تاخیر ، بهترین اختالف فاز براي دو 
 .در جدول زیر نتایج این شبیه سازي آمده است .  شودتعیین می  شرایط

 
 

   ) ثانیه ( تاخیر  

 کل متوسط   

 421 417 فوق اشباع 

 228 225 زیر اشباع 
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 )  Aimsunنرم افزار (و زیر اشباع اشباع  فوقتعیین اختالف فاز با استفاده از معیار تاخیر در حالت :  2جدول 

 اختالف فاز
)ثانیه ( (فوق اشباع)   تاخیر  

 اختالف فاز
)زیر اشباع (   

 )ثانیه (تاخیر 

 کل  متوسط   کل  متوسط  
10- 189 190 10 193 197 
15- 185 186 15 185 188 
20- 184 185 20 189 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )حالت فوق اشباع (سناریوي مختلف اختالف فاز  3براي   Aimsunخروجی نرم افزار : 7شکل 
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 )حالت زیر اشباع (ختلف اختالف فاز سناریوي م 3براي   Aimsunخروجی نرم افزار : 8شکل 
 

اختالف فاز  با در نظر گیري معیار کمترین تاخیر ،همان طور که از نتایج نیز قابل درك است ،     
در شرایط زیر اشباع ، . ، انتخاب می گردد  براي شرایط فوق اشباعبه عنوان بهترین اختالف فاز  -20

را به عنوان اختالف فاز بهینه ارائه می دهد که با شبیه سازي  ثانیه 12اختالف فاز   Synchroنرم افزار 
ار کمترین ثانیه به عنوان بهترین اختالف فاز با معی 15نیز اختالف فازي در حدود  Aimsunشبکه در 

 .تاخیر به دست می آید 
 
 تیجه گیري ن -4

از این رو مطالعه . د شرایط فوق اشباع ، در هر شبکه اي جزء شرایط بحرانی و خاص تلقی می گرد     
و تحقیق بر روي انواع روش هاي هماهنگ سازي و فاز بندي چراغ هاي راهنمایی این شبکه ها می 

نتایج حاصل . س زدگی صف در این شبکه ها باشد تواند گام مهمی در جهت رفع مشکل ازدحام و پ
م توانایی چراغ پایین شده حاکی از آن است که در شرایط فوق اشباع ، به دلیل پس زدگی صف و عد

دست در تخلیه مناسب رویکرد ، استفاده از روش پیشروي معکوس و در شرایط زیر اشباع استفاده از 
 .پیشروي مستقیم بهترین گزینه جهت هماهنگ سازي شبکه می باشند 

م به دست می آید ، آن است که این نر  Sinchroنکته مهم دیگري که از شبیه سازي با نرم افزار    
افزار توانایی در نظر گرفتن برهم کنش وسایل نقلیه بر یکدیگر را در شرایط فوق اشباع ندارد و از این 
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و لذا برآورد اختالف فاز بهینه جهت . می دهد   Aimsunتاخیر بسیار بزرگتري نسبت به نرم افزار رو ، 
 . می باشد رویکرد مناسبی ن Synchro مدل سازي شبکه هاي فوق اشباع در نرم افزار 
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