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چکیده
اهمیت و ضرورت تحقیق :با افزايش روزافزون وسايلنقليه ،شاهد تداخل در عملکرد تقاطعها شهري به ويژه ميادين هستيم .معابر مشکل
زيادي بر سر راه ترافيک ايجاد نميکنند ،بلکه اين تقاطعها هستند که به دليل ايجاد ت داخل در جريان پيوسته و تبديل آن به جريان منقطع ،باعث
ازدحام در شبکه ميشوند .با توجه به تأثير عمدهاي که تقاطعهاي چراغ دار با افزايش زمان تاخير ،بر زمان سفر در معابر شهري ميگذارند ،توجه به
کاهش زمان تأخير و بهبود سطح سرويس تقاطعهاي چراغدار امري لازم مينمايد .از طرفي استفاده از نرمافزارها در جهت طراحي و شبيهسازي
رويکردها نياز به اطلاعات صحيح و دقيق در خصوص عملکرد کاربران محلي دارد ،لذا واکاوي دقيق اين رفتارها و اعمال صحيح آنها و تغيير حالت
پيشفرض و آرماني نرمافزار ،عملي ضروري در جهت اجراي صحيح شبيهسازي است .شبيهسازها درصورت اعمال نکردن دقيق و شفاف اطلاعات
ورودي ميتوانند نتيجه گيري غلط و هدر رفتن وقت و منابع مالي و در نهايت باعث شکست پروژه شوند .هدف :در اين تحقيق تلاش شده که با
تعيين رفتار رانندگان و اعمال پارامترهاي بومي در نرمافزار ايمسان ،نزديکترين شبيهسازي به واقعيت در قالب مطالعه موردي ميدان  03آبان شهر
همدان ارايه شده است.
نوع آوری :با توجه بهرهبرداري بالا از ميدانهاي چراغدار در ايران ،تاکنون تحقيق جامعي در مورد رفتار راننده در ميدانهاي چراغدار و
شبيهسازي آن انجام نگرفته است و نوعآوري تحقيق ميباشد .روش تحقیق :شيوه جمعآوري دادهها به صورت ميداني و به روش فيلمبرداري به
مدت يک ساعت بدون وقفه در ساعت اوج ظهرگاهي است و نتايج بدون اعمال پارامترهاي بومي و يک بار با اعمال پارامترهاي بومي مقايسه شده و
در نهايت صحت اطلاعات حاصل شده به صورت مشاهدات مستقيم با استفاده از فرمول مبتني از مدل وبستر و بر اساس مدل مکشين مورد ارزيابي
قرار گرفته است .براي شبيه سازي از نرم افزارهاي ايمسان و سيدرا استفاده شده است همچنين دو سناريو بررسي شد.
نتایج :بعد از اعمال رفتار رانندگان و شبيهسازي ،نتايج نشان دا د تاخير در سناريوي اول و سرعت در وضعيت موجود و سناريوي دوم کمترين
مقدار را نشان داد .همچنين زمان سفر براي حالت وضع موجود  20درصد افزايش ،براي حالت بدون چراغ  7درصد کاهش و براي حالت طول سيکل
 21ثانيهاي نيز  21درصد افزايش را نشان داد .پس از تعيين پارامترهاي بوميسازي شده ،اعتبارسنجي انجام شده با تطبيق حدودا  21درصدي با
وضع موجود محاسبه شده از نرم افزار همانند عمل مشابه در خصوص تأخير ،ميزان صحت محاسبات و درستي مسير پيموده شده در پروسه
بوميسازي را نمايش داد

کاربرد نتایج :مطالعه حاضر با لحاظ کردن کليه پارامترهاي هندسي و ترافيکي تأثيرگذار بر ميدان ،حداقل تأخير را ارائه داده است و
سهم به سزايي در حل مشکلات تراکم ترافيک شهري با حفظ هويت شهري دارد.
واژگان کلیدی :شبيهسازي ،بوميسازي ،رفتار رانندگان ،ميدان چراغدار ،زمانتاخير ،همدان
 .0استاديار ،گروه علمي عمران ،دانشگاه ملاير (نويسنده مسئول)
 .5استاديار ،گروه عمران ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
 .3کارشناس ارشد ،گروه عمران ،مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه
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مقدمه

امروزه با توجه به روند روز افزون رشد تعداد وسايلنقليه و افزايش ميزان جريان ترافيک در معابر ،به ويژه تقاطعات ،ساماندهي اين
تقاطعات از اهميت ويژه اي برخوردار شده است .اين موضوع بخصوص در کشور ايران با توجه به رشد بيرويه ميزان جمعيت ،تصادفات،
توليد روزافزون خودرو ،عدم فرهنگسازي رانندگان در رعايت قوانين ،از جايگاه ويژهاي برخوردار است(عامري ،کرمرودي ،0326 ،امانپور و
همکاران .) 0312 ،حال آن که در کشور شاهد ترکيب ميدان و چراغ ترافيکي در تقاطعهاي دايرهاي هستيم ،از اين رو طراحي مناسب
چراغهاي راهنمايي از اهميت خاصي برخوردار است .از طرفي رفتار شناسي رانندگان در تقاطع ،پيش زمينه اقدامات موفق مديريت
ترافيک(قبل از اجرا) بهشمار ميرود(توکلي کاشاني ،منصوري کارگر0312 ،؛ خوشنويس ،اسماعيلي .)0312 ،بررسي پارامترهاي رفتار
رانندگان ،منجر به شناسايي مجموعه اي از عوامل موثر در بروز تصادفات شده است که از طريق ارزيابي اين عوامل و با اتخاذ سياستهاي
جامع و ارائه راهکارهاي مناسب ،ميتوان شدت و ميزان تصادفات را کاهش داد(مدديان ،صوفي0316 ،؛ فداکار .)0310 ،از طرفي با توجه
به هزينههاي سرمايهگذاري و بهمنظور ارزيابي و اثرسنجي انجام پروژههاي مختلف پيش از اجراي آنها از نرمافزارهاي شبيهساز بهمنظور
ارزيابي شاخصهاي عملکردي قبل و بعد از اجراي طرحها استفاده ميگردد .استفاده از نرمافزارهاي شبيهساز محدوديتهايي دارد که با
توجه به نوع نرمافزار و ميزان دقت و گستردگي عوامل ورودي بايستي نرمافزاري را که بيشترين همخواني را با شرايط واقعي داشته باشد،
انتخاب نمود .بنابراين بهينه سازي ميدان موجود با توجه به رفتار رانندگان به کاهش تصادفات و افزايش ظرفيت آن تا حد ممکن ،با
استفاده از نرمافزارهاي شبيه ساز در راستاي مديريت ترافيک شهري و کاهش ريسکها ميتواند کمک شايان توجه به سيستم مديريت
شهري کشور کند .بنابراين استفاده بي قيد و شرط و در نظر نگرفتن مسائل بومي منطقه از جمله رفتار رانندگان در طراحي معابر ،مديريت
ترافيک غيرعملي است(گوريري 0و همکاران5102 ،؛ ال مسيد0111 ،5؛ سيلوا 3و همکاران .)5100 ،در اين تحقيق تلاش بر اين است که
با تعيين پارامترهاي بومي در نرمافزار ايمسان نزديکترين شبيهسازي به نوع رفتار کاربران راه در ايران در جهت مديريت ترافيک ارائه
شده است .همچنين تأثير کاربرد چراغ راهنمايي بر خصوصيات ميکروسکوپيک جريان ترافيک ميدان از قبيل تأخير ،سرعت عبور
وسيلهنقليه ،سطح سرويس دهي ،تعداد خودروهاي منتظر در صف و زمان سفر با استفاده از نرمافزاردر ساعت اوج تعيين شود .با استفاده از
پارامترهاي بومي محاسبه شده و اعمال اين پارامترها در محيط شبيهسازي نرمافزار ايمسان در قالب دو سناريو نتايج مقايسه شدند.
همچنين هدف از انجام پژوهش ،پاسخ به دو پرسش زير است:
 -0نحوه تأثير عوامل مؤثر بر رفتار رانندگان چگونه است؟
 -5تاثير بوميسازي پارامترهاي مختلف نرمافزار شبيهساز بر خروجيها چگونه است؟
ميدان بهعنوان يک جايگزين مناسب بهجاي تقاطعهاي سنتي در سراسر جهان ،بهويژه در اروپا و آمريکاي شمالي ،پذيرفته شده است.
مطالعههاي متعددي ،افزايش سطح خدمات و جريان ترافيک را هنگام تبديل تقاطعهاي سنتي به ميدانها را نشان ميدهد(فلانري ،داتا،0
 ،0117ليندرمن ،5117 ،2استي اوبين 7و همکاران ،5103 ،منيج 0و همکاران . )5113 ،همچنين افزايش سطح ايمني در مطالعههايي که
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قبل و بعد از آن انجام شده ذکر شده است(نجم 5و همکاران ،5101 ،پرسود 3و همکاران ،5110 ،ال رکايبي .)5112 ،بنابراين ،ميدان به-
طور فزآيندهاي بهعنوان يک روش جايگزين براي مديريت ترافيک در تقاطعها پيشنهاد شده است(ان اچ سي آر پي ،5101 ،0الکدار 2و
همکاران .)5151 ،اين موضوع که هندسه ميدان بر رفتار رانندگي و در نتيجه عملکرد کلي آن تأثير ميگذارد ،پذيرفته شده است(ال صالح
و بنداک.)5105 ،7
شناسايي نحوه تأثير عوامل مؤثر بر تصادفات ميدانهاي چراغ دار با توجه به فازبندي ،زمان بندي و زمان تصادف و نحوه زاويه برخورد
توسط رشوندي و همکارانشان ( )0312مورد بررسي قرار داده شد .دادهها در دو بازه زماني سال  10و  12وضعيت چراغدار و بدون چراغ
برداشت شد .نتايج نشان داد تنها سه درصد از تصادفات داخل ميدان جرحي است .اين موضوع بيان کننده اين است که ميدان چه در
حالت چراغدار و چه در حالت بدون چراغ باعث کاهش سرعت و در نتيجه کاهش تصادف شده است .همچنين ميزان تأخير در ميدان پس
از چراغ دار شدن به شدت افزايش پيدا کرده بود .به طوري که افزايش بيش از پنج برابري در مقدار تأخير مشاهده شده است .اين امر
ميتواند موجب افزايش مصرف سوخت و در نهايت انتشار آلودگي شود .تحقيقات نشان داده است رفتار رانندگان در ميادين جديد به علت
حرکت آرامتر ،سطح بالاتري از مسئوليت پذيري را شامل شده است و از طرفي رانندگان مجبورند تا تمرکز بيشتري را هنگام ورود به اين
ميادين ازخود نشان دهند (آزاد و همکاران ،0312 ،شيخفرد ،حقيقي .)0316 ،از تحقيقات صورت گرفته از بين روشهاي آناليز ميدانها،
روش آناليز کشور استراليا بهدليل کامل تر بودن و در نظر گرفتن عوامل هندسي و رفتار رانندگان در تحليل ميدانها و داشتن قابليت انتقال
آن به ملل ديگر نسبت به روشهاي ديگر ارجحتر است (کيمنش و همکاران ،0312 ،جانفشان .)0321 ،نتيجه تحقيقي نشان داده است
که با توجه به تفاوت طرح هندسي و رفتار راننده ها در ايران و دشواري و پرهزينه بودن روش تجربي ،روش فاصله-قبول(قبول فاصله)
روش مناسب و قابل قبولي جهت تخمين ظرفيت ميادين در ايران است (معروف .)0321 ،به عقيده بسياري چنانچه ميادين جديد در يک
فضاي مناسب و با رعايت معيارهاي طراحي مناسب ،احداث شوند ،ميتوانند امن ترين نوع حرکت در تقاطع را موجب شوند .اين ميادين
جديد با دو معيار اصلي شناخته ميشوند-0 :رعايت حق تقدم در هنگام ورود -5پيچش مناسب وسايلنقليه در تمامي نقاط ورودي .با
توجه به اين که در ايران صدها ميدان غيراصولي که معيارهاي ميادين جديد را ندارند ،وجود دارند ،بنابراين بايد روشهاي بهبود کمهزينه
براي اصلاح اين ميادين بر اساس استاندارد ميادين جديد اتخاذ شود (اسدالهي و همکاران.)0321 ،
در تحقيقي مدلي براي شبيهسازي و پيش بيني رفتار راننده انساني هنگام رانندگي در جريان واقعي ترافيک بر پايه مدلهاي نوروفازي
خطي-محلي با الگوريتم يادگيري لوليموت 6ارائه شده است .از اطلاعات جمعآوري شده در جريان واقعي ترافيک به منظور آموزش مدل
نوروفازي استفاده شده است .از مدل آموزش ديده به منظور شبيهسازي و پيش بيني رفتار راننده در چگونگي کنترل سرعت خودرو استفاده
شده است .مقايسه نتايج حاصل از شبيهسازي مدل با داده هاي مشاهده شده در جريان واقعي ترافيک ،قابليت اطمينان مدل ارائه شده را
تاييد ميکند(غفاري و همکاران .)0326 ،در مقاله سادات حسيني و همکاران ( )0326يک مدل خرد ترافيک براي بررسي رفتار حرکتي
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رانندگان در قسمت اصلي آزادراه ارائه شده است .در اين مدل مانند مدل هاي سلولي سطح آزادراه به تعدادي سلول تقسيم شده که در هر
زمان هر سلول يا خالي است يا توسط يک وسيلهنقليه اشغال شده است و حرکت وسايلنقليه با جابجا شدن آنها در سلولهاي آزادراه
توصيف مي شود .در مدل پيشنهادي رفتار حرکتي رانندگان بر مبناي فرآيند بهينه سازي رانندگان جهت کاهش ريسک تصادف و افزايش
سرعت توصيف شده است .مقايسه نتايج به دست آمده از شبيهسازي با دادههاي جمعآوري شده از شرايط واقعي نشان داد که مدل
پيشنهادي براي توصيف رفتار حرکتي رانندگان در آزادراه هاي ايران معتبر است.
در تحقيقي براي بررسي رفتار حرکتي رانندگان در قسمت اصلي آزادراههاي تهران ،از دادههاي برداشت شده از بزرگراه تهران-کرج
در تحقيقات گذشته استفاده شده است .از يک نرمافزار شبيهساز خرد ترافيک نيز براي شبيه سازي مدل پيشنهادي استفاده شده است .با
مقايسه موقعيت وسايل نقليه در شرايط واقعي با مقادير متناظر آنها در محيط شبيه سازي ،ميزان مطابقت مدل با رفتار حرکتي رانندگان در
شرايط واقعي نمايش داده شده است .مقايسه نتايج به دست آمده از شبيهسازي با دادههاي استفاده شده از شرايط واقعي نشان داده که
مدل اي ام 0براي توصيف رفتار حرکتي رانندگان در قسمت اصلي آزادراههاي تهران مناسب بوده است(سعيد منجم .)0311 ،در تحقيقي،
به دنبال تعيين تأثير پارامترهاي رفتار راننده نظير شتاب کاهنده و شتاب افزاينده خودروها و زمان درک و واکنش رانندگان بر طول ناحيه
ترديد است .نتايج تحقيق نشان ميدهد ،هماهنگي خوبي بين شاخص هاي تمرکز و پراکنش در مطالعه جاري و مطالعات پيشين وجود
دارد .رانندگان ميدانهاي چراغدار در مقايسه با تقاطعات چراغدار ،رانندگان محافظه کارتري هستند (نجمي و همکاران.)0317 ،
در تحقيقي با عنوان کاربرد روش کنترل با چراغراهنمايي در ميدان ،با استفاده از نرمافزار ايمسان و مدل کردن ميادين چراغدار با
محوريت کنترل تأخير انجام شده است .نتايج نشان داده است پارامتر تعيين کننده اصلي براي تأخير متوسط وسايلنقليه در ميدان چراغدار
زمان چرخه است(لو 5و همکاران .)5117 ،لي )5107( 3در تحقيقاتي به بررسي رفتار حرکتي وسايلنقليه نزديک رمپهاي ورودي و
خروجي ،قسمتهاي اصلي آزادراه و قسمتهاي دور از رمپها پرداخته است .وي رانندگان را به دو گروه لاکپشتي و خرگوشي با سرعتهاي
مطلوب آنها تقسيمبندي کرده است .در نهايت براي دو نوع رژيم تک لولهاي و دو لولهاي ،روابطي براي نشان دادن رفتار حرکتي
رانندگان ارايه نموده است .ژائو )5101( 0مدلي براي رانندگي پيشنهاد کرد که شامل رانندگي آزاد ،دنبالهروي وسايلنقليه و رفتار تغيير خط
بود .اين مدل رفتار رانندگان را با جزييات ،در حد وضعيت پدالها و چرخها بررسي کرده است .وي در احتمال مانورهاي راننده بر اساس
ايمني اين حرکات ،تعيين تکليف کرده است.
اين تحقيق از دو جنبه داراي نوعآوري است :مطالعه حاضر با لحاظ کردن کليه پارامترهاي هندسي و ترافيکي تأثيرگذار بر تأخير
ميدان در روشهاي مختلف چراغ دار کردن ميدان براي دستيابي به حداقل تأخير را نشان داده و سهم به سزايي در حل مشکلات ترافيک
شهري با حفظ هويت شهري داشته باشند .همچنين با توجه به نوع رفتار رانندگان و شبيهسازي آنها در نرمافزار ايمسان به روش بومي در
داخل کشور تاکنون انجام نشده است.

1- EM
2- Lu
3- Li
4- Zhao
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شکل(  :)۳مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق

قوانين رانندگي و قواعد مطرح شده در مهندسي ترافيک ،بر مبناي شناخت رفتار حرکتي وسايلنقليه استوار است .چنان چه رفتار
حرکتي وسايلنقليه با آنچه که فرض شده است ،تفاوت داشته باشد ،راهحلهايي که در مهندسي ترافيک پيشنهاد ميشوند ،کارآيي لازم را
نخواهند داشت .در اين مطالعه به منظور بررسي فازبندي چراغ راهنمايي از نرمافزار شبيهساز ترافيکي ايمسان 0استفاده شده است .نرمافزار
ايمسان نرم افزاري بسيار جامع در حوزه کنترل ترافيک ميباشد که در سه سطح ابزار تخصيص ترافيک استاتيک ،مزوسکوپيک و
ميکروسکوپيک ،مدلهاي حملونقل را ارائه ميدهد .يکي از پر کاربردترين موضوعاتي که مهندسان ترافيک با آن روبرو هستند و عمدتا
در حوزههاي شهري بيشتر با آن دست و پنجه نرم ميکنند ،بحث فازبندي چراغهاي راهنمايي است .براي فازبندي چراغ راهنمايي در
کتابهاي مهندسي ترافيک شيوه هاي محدودي از جمله رابطه معروف وبستر وجود دارد که با استفاده از اين روابط به راحتي فازبندي يک
تقاطع انجام ميشود .اما براي محاسبه دقيقتر و ارائه موزونتر موضوع نرمافزارهاي متعددي در دسترس قرار دارد که ميتوان نرمافزار
سينکرو را يکي از مهمترين و دقيق ترين اينها نام برد.
بررسي نوع رفتار رانندگان در تقاطعات ،پارامترهاي ترافيکي با استفاده از مطالعات ميداني انجام شده و بازنگري در پارامترهاي
ميکروسکوپيک به صورت واقعي شبيهسازي شده است .شيوه جمعآوري دادهها به صورت ميداني و به روش فيلمبرداري به مدت يک
ساعت بدون وقفه در ساعت اوج ظهرگاهي است .از مزيت اين روش نسبت به ترددشماري ميتوان به محاسبه آمار مبدا مقصد
وسايلنقليه اشاره کرد که اين مهم ،شبيهسازي نزديک به وضعيت موجود بهتري را حاصل ميکند.
برا ي صحه گذاشتن به نکات گفته شده نياز به مطالعه موردي است که بتواند به عنوان يک نمونه از دسته فراواني ميادين سطح
کشور باشد از اين رو ميدان  03آبان همدان به دليل قرار گرفتن در حلقه اصلي يکي از کلان شهرهاي کشور و ورودي 5تا  0خطه و مسير
گردشي  2خطه مورد بررسي قرار گرفته شد .در ابتدا برداشت هاي هندسي لازم از محل مورد نظر از جمله عرض وروديها ،عرض
خروجيها ،شعاع دايره محاطي ،شعاع دايره مرکزي و ديگر برجستگيهاي عمراني برداشت و با دقت نزديک به واقعيت در نرمافزار اعمال
شده است .آمار وروديها در ساعت اوج بهوسيله فيلمبرداري بدون وقفه به مدت يک ساعت از ساعت  05:31تا  03:31از نقطه مرتفع در
ضلع شمال غربي رويکرد در روز سه شنبه مصادف با سيام آبان ماه سال  0316انجام شد .لازم بهذکر است فيلم برداري با کسب مجوز از
1- Aimsun
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سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري همدان انجام گرفته است .پس از تعيين پارامترهاي موثر بر ظرفيت ميدان همچون تاخير ،زمان
سفر ،سرعت ،چگالي و سطح سرويس دهي برداشت آمار و اطلاعات از نقاط انتخابي صورت پذيرفته و مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت.
نتایج تحقیق
معرفی محل برداشت اطلاعات

ميدان 03آبان شهر همدان به عنوان ميدان مورد مطا لعه به دليل ابعاد و ازدحام و همچنين ساختار شهرسازي پويا و در حال رشد
انتخاب شده است .اين تقاطع داراي يک تقاطع دايرهاي با چهار ورودي دو خطه ميباشد .اين ميدان با قرار گرفتن در مرکز حلقه اصلي
تبديل به شريان پرتردد و همچنين با گسترش شهرنشيني در ميانه شهر قرا ر گرفته است .اين تقاطع محل برخورد دو معبر درجه يک،
بلوار فاطميه و بلوار ولايت و همچنين خيابانهاي شهيد خجسته و شهيد خرمرودي به عنوان جمع و پخشکننده است .وضع موجود اين
تقاطع دايرهاي ،در ساعتهاي اوج عبور ،چراغدار است که اين موضوع حاکي از ترافيک عبوري و ورودي پر حجمش است(شکل .)5

شکل( :)2موقعیت میدان  ۳۱آبان

در اين تحقيق شبيهسازي هاي انجام شده در وضعيت موجود و دو سناريو در قالب ميدان بدون چراغ و ميدان چراغدار طراحي انجام
شد:
 وضعيت موجود ،ميدان چراغدار سيکل 22 :ثانيه (شرقي-غربي  31ثانيه و شمالي-جنوبي  51ثانيه) سناريو اول ،ميدان بدون چراغ (کنترل بر اساس حق تقدم) سناريو دوم ،ميدان چراغ دار با چرخه سيکل 21:ثانيه (شرقي-غربي  00ثانيه و شمالي-جنوبي  30ثانيه)که با توجه به بروز رسانيآمار تردد در ساعت اوج توسط نرمافزار سيدرا طراحي شد.
وضعیت موجود

ميدان  03آبان در حال حاضر در ساعات عادي روز به صورت بدون چراغ و حقتقدمي و در ساعت پيک ،به وسيله چراغراهنمايي
دوفازه ثابت ،کنترل ميشود(شکل 3و .) 0همچنين پارامترهاي تأخير ،سرعت ،نسبت حجم به ظرفيت و طول صف در وضع موجود با
نرمافزار ايمسان محاسبه شد که در ادامه با سناريوهاي ديگر مقايسه خواهد شد .اطلاعات حاکي از آن است که ميدان در حال حاضر در
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ساعات اوج در سطح سرويسدهي مطلوبي قراردارد شاخههاي ورودي ميدان در سطح سرويس دهي  Aتا  Cو مسيرهاي گردشي ميدان
در سطح  Bتا  Dقرار دارند.

شکل( :)۱فاز بندی چراغها در وضع موجود(شمالی-جنوبی 22 :ثانیه)
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شکل(  :)4فاز بندی چراغها در وضع موجود(شرقی-غربی ۱2 :ثانیه)

سناریو اول

در اين سناريو ،ميدان حقتقدمي شبيه سازي شده است .اين سناريو از اين رو در شبيهسازيها قرار دارد شد که مقايسهاي کلي در
قالب ارايه پارامترهاي مشترک بين حالت حق تقدمي و چراغدار را نشان دهد .نتايج نشان داد در حالت حقتقدمي به دليل عدم رعايت حق
تقدم ،سطح سرويس به مراتب بدتري از حالت قبل را نشان ميدهد .به طوري که در شاخههاي ورودي سطح سرويس  Dو حتي  Fرا
شاهد هستيم .به دليل طولاني شدن از بيان خروجيهاي نرمافزار صرف نظر شد .با دقت در مدلهاي موفق و ناموفق طراحيهاي ميدان
حق تقدمي در داخل کشور ،اين نکته برجسته است که ،استفاده از ميدانهاي حقتقدمي تنها در شرايط جريانهاي ترافيک پايين
امکانپذير بوده و با افزايش تقاضاي ترافيک ميدان مشکلاتي مانند افزايش نرخ تصادفات را به همراه دارد .از سويي ديگر نرمافزارهاي
شبيهسازي توانايي آناليز دقيق رفتار رانندگان را ندارند و اين نکته در بررسي کلي ميتواند بسيار حائز اهميت باشد.
سناریو دوم

ترکيب کردن ميدان و تقاطع چراغ دار در ساعات اوج به عنوان يک راهکار کم هزينه است .در بين انواع مختلف تقاطع ،تقاطعهاي
چراغ دار از اهميت خاصي برخوردار هستند .ادغام کردن اين نوع از تقاطع با ميدان چالشي اساسي در زمينه طراحي و نظارت ترافيکي و
مديريتي است .در سناريوي دوم حالت ميدان چراغدار با نرمافزار شبيهسازي شد که به دليل طولاني شدن از بيان خروجيهاي نرمافزار
صرف نظر شد  .لازم بذکر است سيکل چراغ با توجه به آماربرداريهاي انجام گرفته و تردد بروزرساني شده خودروهاي عبوري ،بر اساس
استاندارد  HCM 2010بازطراحي شد.
همانطور که در شکل  0مشاهده ميشود ،زمان تأخير در سناريو ( 0بدون چراغ) بسيار پايينتر از حالتهاي چراغدار است .نمودار
حاکي از آن است که ،با توجه به شبيهسازيهاي انجام شده ،ميدان در حالت حق تقدمي راندمان بهتري به نسبت دو سناريوي ديگر دارد
که اين موضوع با مشاهدات ميداني مغايرت داشته و با بازبينيهاي مکرر و اقدام به طراحيهاي دوباره ،اين نتيجه حاصل شد که ،علت
عملکرد بهتر حالت حق تقدمي در شبيه سازي اين مطلب است که با توجه به آمارهاي بالاي وروديها ،ميدان در حالت به اصطلاح قفل
شده قرار مي گيرد و نمودارهاي عرضه شده تا قبل از قرارگيري در اين حالت است .اين مطلب خود به تنهايي ميتواند ثمره موفق از يک
قضاوت مهندسي باشد ،چون مشاهدههاي ميداني در حالت حق تقدمي حتي در ساعات نزديک به اوج ،که ميدان بدون چراغ عمل ميکند،
به مراتب آمار تأخير و زمان سفر بيشتري را به نسبت اعداد استخراج شده از نرمافزار نشان ميدهد(شکل  7و  .)2در حالت کلي استفاده از
سيستم کنترل چراغ راهنمايي در ميادين شهري با ايجاد نظم ترافيکي بخصوص در ساعت اوج کمک ميکند ،شاخصهاي ايمني در
شرايط ترافيکي اوج بهبود يافته و در مديريت شهري شرايط حفظ ميدان به عنوان مظهري از هويت شهري فراهم شده است.

شکل( :)5زمان تأخیر(بر حسب ثانیه بر کیلومتر)
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شکل(  :)6زمان سفر (بر حسب ساعت)

يکي از مهمترين مسائل ايمني در طراحي ميادين ،انحنايي است که در حرکت به وسيله نقليه تحميل ميشود که موجب کاهش
سرعت وسيله نقليه در طول مسير ،ورودي ها و در طول تقاطع است .مطالعه زمان سفر معمولا منتهي به اطلاعاتي در مورد سرعت و تأخير
مي شود .بالا بودن سرعت در حالت بدون چراغ بازگو کننده اين نکته است که هر چه زمان تأخير کمتر باشد حرکت وسايلنقليه آزادتر و با
شتاب افزايشي در تقاطع انجام ميشود .شکل  ،6يک ارزيابي کلي از سرعت در سناريوهاي مختلف را ارائه ميکند.
بديهي است که استفاده از ميدان چراغ دار تنها براي ساعاتي از روز مناسب بوده و اين روش براي مياديني قابل توصيه است که در
چند ساعت محدود از روز نياز به کنترل پريوديک دارند .اين نکته مي تواند به عنوان پيش نياز تبديل ميدان حقتقدمي با ميدان چراغدار
باشد .در نهايت با توجه به بحثهاي مذکور همچنين برداشت و بازديدهاي بهعمل آمده از تقاطع 03آبان اجراي پريوديک چراغ دو فازه با
اصلاح زمانبندي(سناريو )5در ساعات اوج ترافيک پيشنهاد شده است.

شکل( :)7سرعت متوسط(بر حسب کیلومتر بر ساعت)

بومیسازی پارامترهای نرمافزار

نرمافزار ايمسان به صورت پيش فرض از رفتار و ويژگيهاي محل به وجود آمدن اين نرمافزار (کشور اسپانيا) تبعيت ميکند و همان -
گونه که ميدانيم اين رفتار و ويژگيها در دو کشور ايران و اسپانيا متفاوتاند ،براي آنکه مدلسازي به نتايج منطبقتري با آنچه در
ايران ميگذرد نزديک شود ،بايد پارامترهاي اين نرمافزار را براي کشور ايران بومي سازي نمود ،تا بتوان به نتايج حاصل از آن اتکا کرده و
در عمل از آن استفاده نمود .در روند بوميسازي نرمافزار ،براي شبيه سازي يک منطقه ،يا يک مسير خاص ،اولين گام برداشت اطلاعات از
محل مورد نظر است .پارامترهايي که در اين تحقيق تحليل شدهاند شامل :الف-گام زماني به هنگام کردن پارامترها ،ب -زمان
عکسالعمل راننده ،ج -پارامترهاي مختص رفتار رانندگان هنگام سبقت گيري .رفتار رانندگان هنگام سبقت گرفتن با  3پارامتر اصلي
مشخص شده است (عبارتند از-0 :درصد ماندن در خط سبقت -5سبقت از راست -3تغيير خط بي احتياط) ،د -خصوصيات و ويژگيهاي
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وسايلنقليه (عبارتند از-0 :طول وسيلهنقليه-5 ،عرض وسيلهنقليه-3 ،حداکثر شتاب کاهشي) ه-حداقل فاصله مابين وسايلنقليه ،و-مدت
زمان رعايت حق تقدم ،ز -حداقل سرفاصله
با بازبيني فيلم در بازه زماني يک ساعته از ( 05:31ساعت نزديک به اوج) و زير نظر گرفتن رفتار  21راننده ،زمان واکنش رانندگان
به طور ميانگين ،در نرم افزار اعمال شد .لازم به توضيح است اين پارامتر از روي زماني که راننده نسبت به تغيير سرعت راننده جلو ،واکنش
نشان ميدهد ،به دست مي آيد .در نهايت پارامترهاي توضيح داده شده به صورت شکل  2و جدول  0تعيين شد .براي جلوگيري از طولاني
شدن ،از توضيح هر پارامتر و روش اندازهگيري خودداري شد.

شکل ( :)8اعمال بومیسازی در نرمافزار
جدول(  :)۳جزییات اعمال بومیسازی پارامترهای نرمافزار
پیش فرض نرمافزار

بومیسازی

1/62

1/62

1/62
صفر
صفر
صفر
2
5
0
5/3
01
صفر

 0/32و 0/2
٪61
٪0
٪02
0/00
0/72
7
0/31
01
0/12

پارامتر
گام زماني به هنگام کردن
پارامترها
زمان عکسالعمل راننده
درصد ماندن در خط سبقت
سبقت از راست
تغيير خط بي احتياط
طول وسيلهنقليه
عرض وسيلهنقليه
حداکثر شتاب کاهشي
حداقل فاصله مابين وسايلنقليه
مدت زمان رعايت حق تقدم
حداقل سرفاصله

پارامتر
Simulation Step
Reaction Step
Staying in Overtaking Lane
Under taking
Imprudent Line changing
Lenght
Width
Max Accelertion
Min Distance Veh
Max Give Way Time
Min Headway

شبیه سازی با پارامترهای بومی و مقایسه پارامترها قبل و بعد از بومیسازی

پس از اعمال تغييرات در نحوه رفتار رانندگان و وسايلنقليه ،مجدداً شبيهسازي (وضع موجود ،سناريو 0و سناريو  ) 5انجام شد .پس از
اعمال تغييرات مذکور در جهت بوميسازي شاخصهاي تاثيرگذار نرمافزار خروجيهاي نرمافزار به صورت جدول  5و نمودارهاي  1تا 00
آورده شده است .لذا لازم است مقايسهاي بين حالت قبل و بعد از بوميسازي صورت گرفت.
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جدول(:)2جزییات کلی خروجی نرمافزار
وضع موجود
شاخص
تأخير
سرعت
زمان سفر
زمان سفر (متوسط)

Sec/Km
Km/hr
hr
Sec/Km

قبل از
بوميسازي
02782
0282
06182
30782

بعد از
بوميسازي
37581
0582
56180
01586

سناريو0
(بدون چراغ)
بعد از
قبل از
بوميسازي بوميسازي
0086
0286
5681
5785
0083
0280
05183
03681

سناريو 5
(طول سيکل )21
قبل از
بوميسازي
00782
0282
07181
56685

بعد از بوميسازي
51582
0582
53282
053

با توجه شکلهاي  2تا  ،00نمودار کلي تأخير قبل و بعد از بومي سازي بيانگر تفاوت بسيار زياد عددهاي خروجي از نرمافزار است ،در
حالت وضع موجود نزديک به 15درصد ،در حالت بدون چراغ 00درصد و در حالت طول سيکل  21ثانيهاي  17درصد افزايش در نرخ تأخير
را مشاهده شد .در مورد سرعت نيز عددها متفاوت هستند ،براي حالت وضع موجود  03درصد کاهش ،براي حالت بدون چراغ  6/6درصد
افزايش و براي حالت طول سيکل  21ثانيهاي نيز  03درصد کاهش را نشان داد.
زمان سفر يکي از معيارهاي مورد استفاده جهت بررسي ويژگيهاي جريان ترافيک در معابر و تقاطعها است .زمان سفر وسايلنقليه
بيانگر خصوصياتي همچون زمان تأخير ،طول صف ،سرعت جريان و سطح سرويس شبکه است .انتظار تغيير در نمودارهاي زمان سفر با
افزايش تأخير و کاهش سرعت دور از ذهن نيست ،براي حالت وضع موجود  20درصد افزايش ،براي حالت بدون چراغ  7درصد کاهش و
براي حالت طول سيکل  21ثانيهاي نيز  21درصد افزايش را شاهد هستيم.

شکل( :)9نمودار کلی تأخیر قبل و بعد از بومیسازی

شکل(:)۳2نمودار کلی سرعت متوسط قبل و بعد از بومیسازی(بر حسب کیلومتر بر ساعت)
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شکل ( :)۳۳نمودار کلی زمان سفر (بر حسب ساعت) قبل و بعد از بومیسازی

اعتبارسنجي

براي بررسي ميزان تاثير بوميسازي پارامترهاي مختلف نرمافزار بر خروجيها و بررسي تطابق نتايج مدلسازي با واقعيت ،ميتوان با
مقايسه کردن تفاوت نتايج خروجي نرمافزار در دو حالت قبل و بعد از بوميسازي با نتايج برداشت شده در محل به ميزان تاثير و درصد
صحت پروسه بوميسازي پي برد .پارامترهاي تأخير و ميانگين زمان سفر به عنوان مهمترين و متداولترين پارامترها در تقاطعهاي
چراغدار در سوي اعتبارسنجي شبيهسازيهاي انجام شده انتخاب شدند .بدين ترتيب رويکرد ياد شده دوباره مورد بررسي قرار گرفت.
با توجه به تعاريف مختلف از تأخير تاکنون روش هاي زيادي براي محاسبه تأخير توسط متخصصان ارائه شده است که با مطالعه اين
مدلها با توجه به چراغ دار بودن ميدان مورد مطالعه ،روش محاسبه تأخير مبتني بر مدل وبستر ارائه شد .فرمول ارايه شده زمان تأخير را
به دو بخش ،تأخير يکنواخت و تأخير در حالت اشباع تقسيم ميکند(فائزي()0312 ،رابطه .)0
()0
 : ISبازه زماني بين شمارشهاي زمان در صف (.)S
: ∑VIqمجموع کل وسايل نقليه در صف بر حسب (.)Veh
 :VTمجموع کل وسايلنقليهاي که در مدت زمان مطالعه وارد رويکرد شدند بر حسب وسيلهنقليه (.)Veh

 :cطول دوره تناوب سيکل چراغ (.)s
 :gطول چراغ سبز (.)s
 :Vکل حجم ترافيک ورودي معبر (.)Veh
 :Wعرض خيابان ورودي (.)m
 :Sنرخ تخليه در هر متر عرض خيابان (.)Veh/h
محاسبه تأخير به صورت ميداني به دليل وابسته بودن به زمان و پيچيدگيهاي محاسبه و تحليل صف فرايندي دشوار و پيچيده است،
همچنين قضاوتهاي مشاهده کنندگان و ناظران به اين پيچيدگي ميافزايد .به همين دليل برداشتها به صورت فيلم برداري از مکان
مرتفع است .شکل  05مقايسه عددي است که اعتبارسنجي با دو حالت وضع موجود و سناريو دوم در نرمافزار ايمسان را نشان ميدهد.
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شکل( :)۳2اعتبارسنجی با دو حالت وضع موجود و سناریو دوم (مقایسه تأخیر)

وضع حال حاضر ميدان  03آبان و اعتبارسنجي انجام شده به صورت ميداني تنها  2/6درصد اختلاف دارند .اين اختلاف جزيي دليلي بر
انسجام بوميسازي انجام شده در نرمافزار است .لازم به ذکر است که ،بر اساس جدولهاي ارائه شده پارامتر تأخير ،تأثير مستقيم در ديگر
پارامترهاي يک تقاطع دارد .در همين راستا براي پارامتر زمان سفر نيز اعتبارسنجي ،هم سو با پارامتر تأخير انجام شده است و از روش از
وسيلهن قليه آزمون استفاده شد .براي جلوگيري از طولاني شدن مطلب ،از ذکر جداول آن خودداري شد .نتايج نشان داد که اعتبارسنجي
انجام شده با تطبيق حدودا  21درصدي با وضع موجود محاسبه شده از نرم افزار همانند عمل مشابه در خصوص تأخير ،ميزان صحت
محاسبات و درستي مسير پيموده شده در پروسه بوميسازي را نمايش ميدهد.
بحث

نداشتن شناخت درست از رفتار حرکتي وسايلنقليه باعث نادرست شدن تحليلهاي ترافيکي خواهد شد و اين مطلب حياتي بودن
چنين تحقيقاتي را به وضوح نمايان کرده است .در اين مقاله سعي شده تا با بررسي رفتار حرکتي وسايلنقليه ،شناخت لازم براي ارايه
راهحلهاي ترافيکي فراهم شود .از طرفي چراغدار کردن ميدان به عنوان يکي از گزينههاي مديريت بومي ترافيک شهري ،قابليتها و
توانايي ها و معيارهاي اعتمادپذيري ميدان از قبيل تأخير کنترل شده را تحت شرايط و روشهاي مختلف کنترل چراغدار ارتقاء بخشيده و
بنابراين تأثيرگذاري بر متوسط تأخير نيز قابل انتظار است .از خصوصيات تبديل نکردن اين نوع ميادين با تقاطعها همسطح ميتوان به
تردد روانتر با تأخير کمتر و کاهش آثار رواني رانندهگان در ساعات عادي روز همچنين حفظ سيما و منظر زيباتر ،رضايت ساکنين رويکرد
به حفظ هويت و نوع دسترسي آسانتر اشاره کرد که اين نتيجه در تحقيق جانفشان( )0321و لو ، )5117(0اسدالهي و همکاران ( )0321و
رشوندي و همکاران( )0312اشاره شده است .بهينهسازي و شبيهسازي زمانبندي چراغهاي ترافيکي ميتواند تأثير به سزايي در افزايش
ظرفيت داشته باشد .همچنين با بررسي آثار سوء مدل سازي و بدون در نظر گرفتن عوامل بومي و نوع رفتار و حرکات کاربران راه ،نتايج
عکسي حاصل شده است .که اين نتيجه در تحقيق منيجر 5و همکاران( ،)5113نجم 3و همکاران( ،)5101آکسليک،)5112(0
ليندنمن(،)5117الکدر و همکاران( ،)5151سيلوا و همکاران( ،)5100ميتوان مشاهده کرد .مقايسه نتايج پژوهش حاضر با نتايج مطالعات

1- Lu
2- Manage
3- Najm
4- Akcelik
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صورت گرفته در ساير کشورها ،ميتوان چگونگي نقش رفتار رانندگان در شبيهسازي نزديک به واقعيت را بهتر ترسيم کرد .اين موضوع
پيشتر در تحقيقات ال روکبي 0و همکاران ( ،)5112گوريري 5و همکاران( ،)5102گزارش شده است.

نتیجهگیری

ميدانها يکي از انواع تقاطعها هم سطح شهري هستند که نقش مهمي در هدايت ترافيک بر عهده دارند .ميادين به علت شکل خاص
و نحوهي کنترل ترافيک و واقع شدن در تقاطعها ،بخش مهمي در شبکه حملونقل شهري را بر عهده دارند.
با گذشت زمان و افزايش تقاضاي حمل ونقل درون شهري به نسبت حجم عبوري ،ظرفيت ميدان کاسته شده و سطح سرويس ميدان
با توجه به ثابت ماندن طرح و جانمايي ميدان افت پيدا ميکند .با توجه به آنکه تعداد ميدانها در سطح کشور زياد و هزينه احداث
جايگزين ميدان بسيار زياد بوده و امکانسنجي طرح يک تقاطع غير هم سطح تنها در نقاط خاصي انجام پذير است ،در عمل بهينهسازي
ميدان موجود به افزايش ظرفيت آن تا حد ممکن ،با استفاده از نرمافزارهاي شبيهساز در راستاي کاهش ريسکها و خطاهاي احتمالي و
همچنين قضاوت مهندسي صحيح ميتواند با حفظ سرمايههاي ملي و عملکرد بهتر از قبل کمک شايان توجه به سيستم شهرسازي کشور
کند .از طرفي بومي سازي پارامترهايي نظير عوامل ترافيکي همچون متوسط تأخير ،طول صف ،زمان سفر و عرض مسير گردشي در
شبيه سازي جريان ترافيک و ميزان سطح سرويس ميدان بر عملکرد ميدان تأثيرگذار است .به زبان سادهتر استفاده بيقيد و شرط و در نظر
نگرفتن مسائل بومي منطقه از جمله رفتار رانندگان ،طراحي معابر و حتي ميزان سطح سواد و اطلاعات آيين نامهاي کاربران راهها ،نتايج
عکس به همراه خواهد داشت .لذا سعي بر آن است که در مورد چراغدار کردن ميادين بهعنوان يک پارامتر بوميسازي شده نگاه دقيق-
تري صورت گيرد تا بتوان با کمک گرفتن از شبيهسازي هاي موجود معايب و محاسن آن را مورد بررسي قرار داد ،همچنين با بررسي
موشکافانه در رفتار رانندگان سعي بر بوميسازي پارامترهاي پيشفرض نرمافزار در جهت دقيقتر شدن تحليلهاي بهعمل آمده شده
است.

1-Al-Rukaibi
2- Guerrieri
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چراغ راهنمايي در ايران و تأثير آن در ميزان تاخير اين تقاطعات به روش پيشنهادي  ، 5111 HCMپژوهشنامه حملونقل ،سال پنجم،
شماره اول ،صص 03-0

67  شماره،نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي
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 شبيه سازي رفتار راننده در جريان واقعي ترافيک بر پايه مدلهاي نوروفازي،)0326(  مجيد، عبداله زاده، رضا، زرين قلم، علي، غفاري
. دانشگاه تربيت مدرس، تهران، شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق ايران،محلي-خطي
 تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، مهندسی ترافیک پیشرفته،)0312(  مهدي، کوهيان، سيدفرزين، فائزي
 پرخاشگري و، نقش واسطهاي سلامت عمومي،)0310(  ميثم، سيدمسلم؛ صادقي، جليل؛ موسوي پناه، پرويز؛ يونسي، فداکار گيلو
.67  تا22  صص،05  شماره، مطالعات پژوهشي راهور،خطرپذيري در پيشبيني رفتار رانندگي
 شماره،00  دوره، تحليل و ارزيابي تأثير خشم راننده بر شدت تصادفات،)0312( ، الناز، ارقند، علي، نصراله تبارآهنگ، محمودرضا، کيمنش
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 پيشبيني رفتارهاي پرخطر رانندگي بر اساس درک خطر رانندگي و باورهاي غيرمنطقي رانندگان،)0316( ، صلاح، صوفي، کامران، مدديان
015  تا072  صص،56  شماره، سال هفتم، راهور،وسايلنقلية عمومي
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 مطالعه ناحيه ترديد در،) عباس (استاد مشاور، محمدي،) عبدالاحد (استاد راهنما، چوپاني،) ايمان(استاد راهنما، آقايان، احمد، نجمي اترآباد
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 کنفرانس،) راهکارهاي افزايش کارائي ميدانهاي شهري با استفاده از متد شبيهسازي ترافيک0313( سيدمصطفي،حسيني،سعيد، نيکنژاد
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