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اس

پديدههاي موجود در جهان واقعي به دو دسته ايستا و پويا گروهبندي ميشوند .پديدههاي ايستا پديدههايي هستند که در طول زمان
ثابت ميباشند ولي پديدههاي پويا در طول زمان دچار تغییر ميشوند که اين تغییر ممکن است در مکان  ،هندسه  ،خصوصیات توصیفي و
 ...پديده انجام گیرد .از انجايي که خصوصیات ترافیک در طول زمان تغییر مييابد و نیز اين خصوصیات به يک مکان تعلق ميگیرد  ،يک
پديده مکاني-زماني محسوب ميگردد .امروزه پیشرفت فناوري باعث شده تا امکان مديريت پديدههاي مکاني-زماني در سیستمهاي
اطالعات مکاني فراهم آيد.
هدف اين تحقیق بررسي امکان کنترل و هماهنگسازي چراغهاي راهنمايي با استفاده از سیستم اطالعات مکاني-زماني ميباشد .به
همین منظور ابتدا مولفه ها و پارامترهاي مربوط به تعیین شرايط ترافیکي و هماهنگسازي چراغها جمعآوري شده و بر مبناي آن ساختار
دادههاي ترافیکي زماني (دادههاي پويا) براي ورود به پايگاه داده  ،تعیین ميگردد .اين ساختار به نحوي تعیین شده که متناسب با نوع
رفتار ترافیکي موجود  ،شرايط ترافیکي لحظهاي بر مبناي اطالعات دقیق کمي به سیستم معرفي ميگردد.
در اين تحقیق  ،ذخیرهسازي و مدلسازي دادههاي پويا به همراه دادههاي مکاني مربوط به مسیر خیابانها (دادههاي ايستا) بر اساس
مدل رابطهاي اشیاي مکاني داراي برچسب زماني انجام گرفته که با ايجاد ارتباط بین اين دادهها  ،تغییرات به وجود آمده در شرايط
ترافیکي در هر لحظه تعیین ميگردد .بر اساس اين تغییرات  ،پارامترهاي ترافیکي و مقدار وابستگي بین تقاطعها محاسبه ميشود و سپس
بر اساس اين اطالعات  ،زمانبندي چراغها به صورت منفرد و شبکه انجام ميپذيرد.

مديريت زمانبندي چراغهاي راهنمايي با استفاده از ...

 -1مقدمه
گسترش شهرها و افزايش تراکم آنها باعث به وجود
آمدن معضالتي در شهرها شده است که از جملهي اين
معضالت ميتوان به افزايش تعداد خودروها اشاره نمود که
پیامد آن افزايش ترافیک  ،کاهش سرعت حرکت و باال
رفتن زمان سفر در خیابانها ميباشد .شهر تهران نیز از
جمله شهرهايي ميباشد که همه روزه خیابانهاي آن با
مشکل ترافیک روبرو است .از طرف ديگر  ،علم و تکنولوژي
پیوسته در حال پیشرفت است و فنآوري سیستم اطالعات
مکاني از جمله پیشرفتهايي است که در عصر حاضر
توان سته در اکثر زمینه ها از جمله مديريت و برنامه ريزي
شهري 7مورد استفاده قرار گیرد].[7
عبور و مرور خودروها در خیابانها و به ويژه تقاطعها ،
غیرقابل پیشبیني و در هر لحظه امکان تغییر حجم و
جهت حرکت ترافیک وجود دارد  ،بنابراين ترافیک را مي-
توان يک پديده مکاني-زماني 7نامید .لذا براي مديريت
ترافیک  ،به خصوص زمانبندي چراغهاي راهنمايي که
هدف اصلي اين تحقیق است  ،نیز بايد به صورت زماني-
مکاني عمل نمود.
ايجاد يک  GISزماني 3و استفاده از دادههاي ترافیکي
لحظهاي ميتواند زمینه را براي مديريت چراغهاي
راهنمايي فراهم آورد .ولي نکته مهم  ،مناسببودن داده-
هاي ترافیکي لحظهاي ميباشد که بتوان با انجام پردازش
بر روي آنها  ،از شرايط واقعي ترافیک آگاه و زمانبندي
چراغها را بر مبناي آنها محاسبه نمود .در اين تحقیق با
تعريف يک ساختار براي دادههاي ترافیکي زماني در
محدوده اي از شهر تهران  ،شرايط ترافیکي مدل سازي
شده و بر مبناي مدل  ،چراغهاي راهنمايي کنترل مي
گردند.
اين تحقیق مشتمل بر شش بخش ميباشد .پس از
مقدمه در بخش دوم جديدترين تحقیقاتي که در اين
خصوص انجام گرفته مرور شده است .البته در اين بخش
به مرور تحقیقات در باره مديريت و کنترل چراغهاي
راهنمايي و ترافیک با استفاده از  GISکه موضوع اين
تحقیق ميباشد  ،پرداخته شده است .در بخش سوم
۱ Urban planning & Management
۲ Spatio-Temporal phenomena
۳ Temporal Geospatial Information System
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چارچوب نظري يا تئوري تحقیق در باره مديريت ترافیک و
 GISزماني توضیح داده شده است .بخش چهارم در مورد
روش تحقیق شرح داده شده و بخش پنجم در مورد پیاده
سازي شامل معرفي منطقه مورد مطالعه  ،آماده سازي
داده هاي مکاني طراحي و ايجاد پايگاه داده مکاني زماني و
تحلیل داده هاي مکاني است .در انتها اين مقاله با خالصه
و نتیجهگیري به پايان ميرسد.

 -2پیشینه تحقیق
نسل اولیه چراغ هاي راهنمايي و رانندگي که در شهر
تهران نصب شدند مجهز به فانوسهاي المپي کوچک
بودند وکنترل آنها بهصورت غیرخودکار و توسط ماموران
راهنمايي و رانندگي واقع در تقاطع و بر مبناي مشاهدات
انجام ميپذيرفت .تحوالت ديگر در طول اين دوران  ،راه-
اندازي چراغهاي راهنمايي و رانندگي زمان ثابت بودند که
در آنها مدت زمان سبز و قرمز براي هر يک از مسیرهاي
منتهي به تقاطع از قبل تعیین ميشد و اين زمانبندي
فارغ از تغییرات حجم ترافیک در ساعات مختلف شبانه روز
به صورت يکسان اعمال ميشد.
4
سیستم ترافیک هماهنگ کننده تطبیقي سیدني در
سال 7393میالدي در شهر سیدني استرالیا جهت کنترل
مرکزي تقاطع هاي اين شهر و پس از آن  ،در بسیاري
شهرها در سطح جهان ازجمله شهرهاي ايران نصب و راه
اندازي شد] .[3وجود رفتارهاي خاص ترافیکي در شهرهاي
مختلف باعث شده است که اين سیستم نتواند در همه
شرايط ترافیکي به خوبي عمل کند
از آنجائیکه موضوع اين تحقیق مطالعه و بررسي
هماهنگ سازي چراغهاي راهنمايي و رانندگي با استفاده
از  GISزماني است  ،در اين بخش کارهاي تحقیقي مرور
گرديدهاند که از  GISو دادههاي مکاني و زماني براي
کنترل چراغهاي راهنمايي استفاده کرده اند.
در مقالهاي تحت عنوان " مدل سازي پديده هاي پويا
در يک  GISزمانمند ] "[3عالوه بر بررسي اصول و مفاهیم
پايه مکان-زمان به پیادهسازي برخي المانهاي مهم يک
 GISزماني جهت نمايش تغییرات شبیهسازي شده اطالعات
ترافیکي بر روي يک نقشه رقومي  70511کاداستر ،با تکیه
٤ Sydney Coordinated Adaptive Traffic System
)(SCATS
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 -3تئوری تحقیق
 -1-3ترافیک
ترافیک در لغت به معناي عبور و مرور مي باشد و در
بحث ترافیک شهري شامل عبور و مرور خودروها و عابرين
ميباشد ،که در اين تحقیق تنها عبور و مرور خودروها مد
نظر مي باشد.
دادههاي ترافیکي زماني  ،شامل تعداد ورود (، )En
خروج ( )Exخودروها و سرعت حرکت آنها ( )Speedمي-
باشند .تعداد خودروها در هر مسیر با استفاده از روابط زير
تعیین شده و سپس با اضافه شدن داده ترافیکي بعدي ،
دوباره تعداد خودروها محاسبه گرديده و مقدار آن به تعداد
خودروهاي محاسبه شده در مرحله قبل اضافه ميشود.
سرعت حرکت ترافیک نیز با میانگینگیري از سرعتهاي
ثبت شده محاسبه ميگردد.

()7
()7
()3

d1 = En1 − Ex1
Car _ Number = d
1
1


V1 + ... + V j
=  Speed1
j

...

...
d i = Eni − Exi

Car _ Numberi = Car _ Numberi −1 + d i

V + ... + V j
 Speed i = 1

j

در داده ترافیکي جديد  ،اگر ورود و خروجي رخ ندهد
و يا تعداد ورودها و خروج ها برابر باشند  ،تعداد خودروها
تغییر نميکند  ،بنابراين نیازي به بروزرساني مقدار آن در
مسیر مورد نظر نميباشد.
پارامترهاي ترافیکي مربوط به هر مسیر که در اين
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند بصورت زير محاسبه
ميشوند ]0[77] [77
ظرفیت که نشان دهنده تعداد خودروهايي است که در
هر مسیر ميتوانند قرار گیرند و مقدار آن از رابطه زير بر
اساس تعداد خطوط ) (Lane_Numberو طول آن
) (Shape_Lengthمحاسبه ميشود.
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بر معرفي روشهاي مختلف مدلسازي زماني در ، GIS
پرداخته شده است .در اين تحقیق نمايش تغییرات بصورت
انیمیشن مورد توجه قرار گرفته و ساختاري براي ذخیره
دادههاي مکاني-زماني در پايگاهداده ارائه نشده است.
در تحقیقي با عنوان " برنامه استراتژي کنترل ترافیک
بر مبناي  GISدر تقاطعهاي شهري ] ، "[5ديدگاهي
طراحي شده که در آن درجه اهمیت هر تقاطع اندازهگیري
شده و نسبت تاثیر تقاطعهاي مجاور با استفاده از توانايي-
هاي  ، GISمدل ترافیک پويا و تئوري Space Syntax
مورد بررسي قرار گرفته است .مدل ترافیک پويا براي
محاسبه زمان عبور در تقاطعها و اتصال بین آنها و تئوري
 Space Syntaxبراي محاسبه درجه اهمیت هر تقاطع
مورد استفاده قرار گرفته است .در اين تحقیق نیز ساختار
ذخیرهسازي دادههاي مکاني-زماني ترافیک در پايگاهداده
مکاني-زماني که موضوع تحقیق حاضر است ارائه نشده
است.
در تحقیق ديگر با عنوان " مدل  GISزمانمند يک-
پارچه براي سیستمهاي ترافیکي ] "[4طراحي يک سیستم
اطالعات مکاني زماني براي مديريت يکپارچه سیستمهاي
ترافیکي انجام گرفته است .در اين سیستم مدل پايگاه
داده يکپارچه براي شبیه سازي ترافیک در دو سطح
میکروسکوپیک و مايکروسکوپیک ارائه شده است .ديدگاه
آن متکي بر انالیز دادههاي ترافیک از دو جنبه ايستا و پويا
ميباشد .طرح پايگاه داده براي انجام فرآيند پردازش بر
مبناي مدل رابطهاي و نمايش شبیه سازي بر مبناي زبان
شيگرا ميباشد.
در " تکنولوژي تعیین موقعیت جهت سیستم حمل و
نقل هوشمند در ايران و طراحي يک  GISزماني بر اساس
آن ] "[71روش هاي تعیین موقعیت متحرک ارزيابي شده
است و از اين میان تعدادي که قابلیت اجرايي در کشور را
داشته  ،مورد بحث قرار گرفتهاند .سپس بر اساس مناسب-
ترين روش تعیین موقعیت سیستم اطالعات مکاني زماني
نمونه طراحي و اجرا شده است.
در تحقیق حاضر ذخیرهسازي و مدلسازي دادههاي
پويا به همراه دادههاي مکاني مربوط به مسیر خیابانها
(دادههاي ايستا) بر اساس مدل رابطهاي اشیاي مکاني
داراي برچسب زماني انجام گرفته که با ايجاد ارتباط بین
اين دادهها  ،تغییرات به وجود آمده در شرايط ترافیکي در
هر لحظه تعیین ميگردد .بر اساس اين تغییرات ،

پارامترهاي ترافیکي و مقدار وابستگي بین تقاطعها
محاسبه ميشود و سپس بر اساس اين اطالعات ،
زمانبندي چراغها به صورت منفرد و شبکه انجام ميپذيرد.

مديريت زمانبندي چراغهاي راهنمايي با استفاده از ...

()4

][Capacity] = [Lane _ Number] × [Shape _ Length
4

حجم ترافیک مسیر که عبارت است از نسبت بین
تعداد خودروهاي موجود در مسیر به ظرفیت ترافیکي آن و
از رابطه زير بر اساس تعداد خودرو ) (Car_Numberو
ظرفیت ) (Capacityمحاسبه ميشود0
()5

[Per _ Volume _ Traffic] = [Car _ Number] × 100
][Capacity

زمان سفر در مسیرها که عبارت است از مدت زماني
است براي جابهجايي بین دو نقطه در مسیر  ،که بايد
سپري شود و از رابطه زير بر اساس طول مسیر
) (Shape_Lengthو سرعت ) (Speedمحاسبه ميشود0
()9

)[Time _ Travel] = [Shape _ Length] (sec
] [Speed

در مسیرهاي يکطرفه تنها سه پارامتر باال محاسبه مي-
شود ولي در مسیرهاي دوطرفه سه پارامتر باال در دو جهت
محاسبه ميشود که پارامترهاي ، Capacity_F
 Per_Valume_Traffic_Fو  Time_Travel_Fبراي خالف
جهت مسیر از همان روابط فوق محاسبه ميشوند.
تعیین پارامترهاي زمانبندي چراغهاي راهنمايي
خارج از موضوع تحقیق ميباشد و از پرداختن به جزئیات
و نحوه محاسبه آنها صرفنظر ميکنیم .فقط بخشي از
پارامترهاي زمانبندي که در اين تحقیق از مفهوم آنها
استفاده شده به شرح زير بیان ميشوند0
 طول سیکل  0مدت زماني است که چراغ يک محور
مجددا سبز ميشود.
 طول فاز  0درصدي از طول سیکل است که به زمان
سبز براي هر محور اختصاص داده ميشود.
 0 Offset فاصله زماني است که يک خودرو از يک
تقاطع به تقاطع بعدي ميرسد.
 تاخیر در تقاطع 0 7مدت زماني است که خودرو براي
عبور از تقاطع بايد منتظر بماند.
 موج سبز  0فرآيندي براي ايجاد هماهنگي بین
چراغها براي ايجاد فاز سبز در جهت موج حرکت
ترافیک ميباشد.

۱ Delay
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شکل  –7مفهوم

offset

همانطوريکه نمودار پايین شکل  7نشان ميدهد
خودروي قرمز رنگ  ،تقاطع اول و دوم را بدون هیچ
تاخیري طي ميکند ولي در تقاطع سوم با چراغ قرمز
مواجه و به مدت  D1در زمان تاخیر قرار ميگیرد .طول
سیکل براي تقاطع اول  Cyو  SC ، SB ، SAو  SDبه ترتیب
مقادير شکاف مرحله 7براي مسیرهاي  C، B، Aو Dدر
طول سیکل  Cyو مقادير  D0و  D1مدت زمان تاخیر
خودروي قرمز رنگ در مسیر مستقیم  ،در تقاطعهاي دوم
و سوم است که مقدار  D0صفر و مقادير  O12و  ، O23به
ترتیب مقدار Offsetبین تقاطع اول با دوم و دوم با سوم
مي باشد.

 -2-3سیستم اطالعات مکانی

زمانی3

زمان يکي از اجزاي اصلي يک  GISزماني ميباشد و
براي درک خصوصیات آن ديدگاه هاي مختلفي بیان شده
است که از جمله آنها ميتوان به زمان خطي ، 4زمان
دوره اي 5و زمان شاخه اي 9اشاره نمود].[7
دادههاي ترافیکي زماني در اين تحقیق شامل تعداد
ورودها و خروج ها و سرعت حرکت خودروها ميباشد که
در هر لحظه و در طول ساعتهاي روز ثبت ميشوند .اين
دادهها بر اساس ديدگاه زمان خطي و به صورت متوالي
شکل گرفته است.
در ديدگاه زمان خطي  ،زمان به صورت يک المان
متوالي و پشت سر هم ميباشد که ميتواند به صورت
مداوم و يا به صورت مقطعي امتداد داشته باشد .در حالت
اول  ،زمان به صورت مداوم ميتواند در فواصل زماني شبیه
۲ Stage split
۳ Temporal Geospatial Information System
٤ Linear Time
٥ Cyclic Time
٦ Branching Time

 -1-2-3مدلسازی

 GISزمانی1

۱ Temporal Geospatial Information System
۲ Static
۳ Dynamic
٤ Relational
٥ Object-Oriented
٦ Time Stamped Layer
۷ Time Stamping Event or Process
۸ Snapshot

شکل  - 7مدل شئ مکاني-زماني

در اين روشها مدلسازي بصورت رابطهاي ميباشد
].[1] [9
در مدلسازي داده مکاني-زماني بر اساس رويداد، 73
براي نمايش دادههاي زماني  ،از يک سري اليه داراي
برچسب زمان در طول يک بازه زماني استفاده ميشود و
تنها تغییرات به وجود آمده نسبت به حالتهاي قبلي را
ذخیره سازي ميکند .يعني هنگامي که يک رويداد اتفاق
میافتد و يا يک تغییر ايجاد ميشود  ،انگاه پايگاه داده به
روز ميشود .اين مدل به علت ساختار شبکهاي داراي
پیچیدگي ميباشد که فرايند پردازش را زمانبر مي نمايد.
۹ Time stamping attributes
۰۰ Space time composite
۱۱ Time stamping spatial objects
۱۲ Spatio-temporal object model
۱۳ Event base spatio-temporal data modeling
)(ESTDM
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اس

منظور از مدلسازي  ،ارائه بخشي از جهان واقعي مي-
باشد که در آن توانايي بررسي و مطالعه جهان واقعي وجود
دارد .پايگاه داده مکاني مدلي از جهان واقعي ميباشد که
مجموعهاي از دادههاي دنیاي واقعي در آن ذخیره شده و
با استفاده از توابع مختلف بین دادهها ارتباط برقرار مي-
گردد ] .[3مدلسازي داده در پايگاه داده مکاني به طور
کلي در دو حالت ايستا 7و پويا 3انجام ميشود.
با پیشرفت روشهاي مدلسازي در علوم کامپیوتري ،
مدلسازي در  GISنیز توسعه پیدا کرد .اين توسعه در
 GISايستا از مدلسازي رابطهاي 4به سمت مدلسازي
شئگرا 5و در  GISزماني و پويا نیز از مدلسازي اليه اي
داراي برچسب زماني 9به سمت مدلسازي فرايندي يا
رويدادي داراي برچسب زماني 1ميباشد ].[1
در مدل اليهاي داراي برچسب زماني يا مدل تصوير
لحظهاي 8در هر واحد زمان جديد  ،اليه جديدي ساخته
ميشود که در ان هم اطالعات تغییر يافته و هم بدون
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به هم و يا به صورت يک دوره طوالني با مشخص بودن
نقطه شروع (مانند مراحل تاريخي يا طول مدت يک
پروژه) امتداد داشته باشد (مانند روز ها و يا سالها).
مفهوم توالي در آن بدين معني است که اين دادهها
همه روزه و در تمام لحظه هاي يک روز به صورت متوالي
ثبت و ذخیره ميشوند.
در اين تحقیق زمان به صورت توصیف به سیستم
معرفي ميشود .دادههاي زماني که در هر لحظه ذخیره
ميشوند  ،شامل جداول توصیفي ميباشند که در فیلدهاي
آن  ،تعداد ورودها و خروجها و سرعت حرکت خودروها و
همچنین زمان ثبت اين مقادير در آن ذخیره شده است و
بیان کننده آن است که در هر لحظه چه تعداد خودرو در
يک مسیر وارد و يا خارج ميشوند و سرعت حرکت
خودروها چه مقدار ميباشد.

تغییر وجود دارد ولي تغییرات آنها نسبت به هم بیان
نميشود .در اين حالت با مشکل افزونگي دادهها و نیز
احتمال عدم سازگاري مواجه هستیم.
در مدل توصیفات داراي برچسب زماني 3يا مدل ترکیب
زمان فضا 71مجموعهاي از اشیا از نظر زمان و مکان در يک
فضاي دوبعدي و در يک اليه مدل ميشوند و با همپوشاني اليه
هاي تصوير لحظهاي  ،تغییرات مکاني در طول زمان و بر مبناي
تغییرات هندسي و توپولوژي بین آنها  ،نشان داده ميشود .در
اين مدل به دلیل اينکه روابط هندسي و توپولوژي بین واحدها
تغییر ميکند  ،لذا بايد کل پايگاه داده مجددا ساختاردهي شود
 ،که اين فرآيند ممکن است زمانبر باشد.
77
در مدل اشیاي مکاني داراي برچسب زماني يا مدل
شئ مکاني-زماني ، 77جهان به صورت يک مجموعه اشیاي
مکاني-زماني و با ترکیب بعد زمان به صورت قائم به فضاي
دو بعدي آن همانطوريکه در شکل  7نشانداده شده ،
ارائه مي گردد و قادر به ذخیره سازي تغییرات در هر دو
بعد زمان و مکان با هم يا به صورت مجزا ميباشد .اين
مدل همانند دو مدل قبلي  ،قادر به نمايش تغییرات
ناگهاني در يک ساختار زماني خطي ميباشد.

مديريت زمانبندي چراغهاي راهنمايي با استفاده از ...

در مدلسازي دامنهگرا 7اشیاء با استفاده از سه دامنه
مکاني  ،زماني و مفهومي مورد تجزيه و تحلیل مکاني-
زماني قرار ميگیرند .لذا در اين مدل  ،زمان به جاي انکه
به عنوان داده توصیفي به مجموعه معرفي شود  ،به عنوان
يک مفهوم مستقل در حوزه زمان در مدلسازي شرکت
ميکند .مدلسازي در اين روش ها بر اساس مدلسازي
شيگرا ميباشد].[8] ،[9
در اين تحقیق به دلیل سروکار داشتن با جداول
توصیفي و انجام پردازشها و تهیه خروجيها بر اساس
ايجاد ارتباط بین جداول از مدل رابطهاي استفاده کردهايم.
همچنین به دلیل نیاز به مدلي براي تعیین تغییرات به
وجود آمده بین دادههاي زماني در طول زمان  ،از مدل
اشیاي مکاني داراي برچسب زماني استفاده کردهايم.

 -4روش تحقیق
در ابتدا با استفاده از تجهیزات  ،دادههاي ترافیکي
(شامل تعداد خودروهاي ورودي و خروجي در هر مسیر،
سرعت حرکت خودروها) که بیانکننده شرايط ترافیکي
موجود در مسیرها ميباشند به صورت لحظهاي جمعآوري
ميشوند و به عنوان دادههاي دينامیک يا همان دادههاي
زماني در پايگاه داده ذخیره ميشوند.
با انجام پردازشها بر روي اين دادهها  ،تعداد
خودروهاي موجود در مسیرها و سرعت حرکت ترافیکي بر
اساس روابط ( )7( ، )7و ( )3در هر لحظه تعیین ميشوند.
با استفاده از اين دادهها و دادههاي استاتیک (که
شامل مشخصات هندسي مسیرها ميباشد) ،پارامترهاي
ترافیکي شامل ظرفیت  ،حجم ترافیک و زمان سفر در هر
مسیر با استفاده از روابط ( )9( ، )5( ، )4تعیین ميشوند.
با ذخیره سازي پارامترها و شرايط ترافیکي هر روز و
هر لحظه  ،تاريخچه ترافیک به وجود مي آيد .با پردازش
تاريخچه ترافیک رفتار ترافیکي میانگین و اطالعاتي از
قبیل ساعتهاي اوج ترافیک ،مسیرها و تقاطعهاي
پرترافیک و درجه اهمیت آنها و نیز جهت جريانها و
موجهاي حرکت ترافیک در ساعتهاي مختلف روز حاصل
شده و بر مبناي آن برنامه زمانبندي پیشفرضي براي
چراغ ها تنظیم ميشود.

موج حرکت ترافیک نشاندهنده حرکت يک شرايط
خاص ترافیکي در طول يک مسیر و در فاصله زماني مشخص
ميباشد .نمودار موج ترافیک  ،نموداري است که محور
عمودي آن (از پائین به باال)  ،سپري شدن زمان و محور افقي
آن مسیري را نشان مي دهد که به بخشهاي مختلف تقسیم
شده است .تقسیمبنديها از محل تالقي مسیر مورد نظر با
مسیرهاي ديگر حاصل ميگردد و جهت آن از چپ به راست
 ،هم جهت با جهت حرکت در مسیر است (شکل  3را
ببینید) .فواصل تقسیم بندي در محور عمودي وابسته به
مدت بهروزرساني اطالعات ترافیکي (يا انتخاب کاربر) دارد.
نمودار با ساختار رستري 7ارائه و نمايش داده ميشود .براي
مثال  ،با گذشت يک واحد زماني  ،يک سطر از پیکسلها  ،به
تعداد بخشهاي مسیر  ،در نمودار کنار هم چیده ميشوند و
به هر پیکسل بسته به شرايط ترافیکي که حجم ترافیک در
آن بخش به خود اختصاص مي دهد مقداري تعلق مي گیرد
که با رنگ حاصي نمايش داده مي شود و با سپري شدن
زمان  ،سطرهاي ديگر روي سطر قبل قرار ميگیرند.

شکل - 3نمودار هماهنگسازي تقاطعها

با قرارگیري اطالعات ترافیکي در اين نمودار  ،شکل-
هاي مختلفي از قبیل موج ترافیک انتقالي  ،پخش شونده ،
متمرکز شونده و تحمیلي به وجود ميآيد که هر کدام
مفهوم خاص خود را بیان ميکند .مثال شکل  4نشان-
دهنده موج ترافیک تحمیلي است که برخي عوامل مثل
شکل ساختاري مسیرها  ،وجود موانع و غیره باعث به
وجود آمدن آن ميشود.

شکل  - 4موج ترافیک تحمیلي
۱ Domain oriented modeling
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۲ Raster

شکل  -9هماهنگسازي تقاطعها

اگر در طول سیکل تقاطع  ، 7فاز سبز در زمان  1براي
مسیر  Aشروع گردد  ،فاز سبز در طول سیکل تقاطع 7
بايد پس از گذشت 71ثانیه و در زمان  ، 71شروع شود  ،تا
خودرو بدون تاخیر از تقاطع  7نیز عبور کند .فاز سبز
تقاطع  3نیز بر همین اساس بايد بعد از  31ثانیه ديگر و
در زمان  51شروع شود تا در تمامي مسیر تاخیر به
حداقل برسد  ،که در شکل  1نشان داده شده است.

اس

شکل -1نمودار هماهنگسازي تقاطعها

شکل  -5مراحل تحقیق

در گروهبندي ممکن است تقاطعي به علت فاصله
زماني زيادي که با ديگر تقاطعها دارد فاقد تاثیر بر
تقاطعهاي مجاورش باشد ،لذا به صورت منفرد در نظر
گرفته مي شود.
زمانبندي چراغها و تعیین طول سیکل و فاز براي يک
تقاطع که فاصله زماني آن با تقاطعهاي مجاورش زياد بوده
و بر آنها تاثیري ندارد  ،متناسب با حجم ترافیک موجود
در مسیرهاي منتهي به تقاطع ميباشد.
براي زمانبندي و هماهنگسازي چراغهاي موجود در
يک گروه  ،موارد ديگري را نیز بايد مد نظر قرار داد .تعیین
طول سیکل و فازهاي تقاطعهاي مجاور بايد بدين صورت
باشد که خودروها در طول طي مسیر با حداقل تاخیر (فاز
قرمز) مواجه شوند .براي مثال در شکل  9مقدار فاصله
زماني بین تقاطعهاي 7و 71 ، 7ثانیه و تقاطعهاي  7و ، 3
 31ثانیه ميباشد.
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همچنین بر اساس پارامترهاي ترافیکي به دست آمده
در هر لحظه ،وابستگي بین تقاطعها ،در فواصل زماني
مختلف تعیین ميشود که نتیجه آن تشکیل گروههايي از
تقاطعها ميباشد که به يکديگر وابسته هستند .با تشکیل
اين گروهها ،چراغهاي موجود در آنها با استفاده از
پارامترهاي ترافیکي و همچنین با توجه به تاريخچه
ترافیکي ،زمانبندي ميشوند که اين زمانبندي به نحوي
انجام ميگیرد که خودروها در طي مسیر خود ،حداقل
تاخیر را داشته باشند.
شکل  ،5مراحل ذکر شده را در قالب يک دياگرام
نشان ميدهد0

در اين شکل  ،ستونهاي خاکستري طول سیکل و
ستون هاي سبز طول فاز سبز براي مسیر مورد نظر در هر
تقاطع ميباشد.
میزان اهمیت هر تقاطع و مسیر نیز بر اساس درجه
اهمیت آن سنجیده ميشود .يعني اگر تقاطعهاي  B ، Aو
 Cدر مجاور هم باشند و درجه اهمیت  Aاز  Bو Cبیشتر
باشد  ،به منظور هماهنگسازي و زمانبندي آنها طول
سیکل و فاز  Bو  Cبیشتر بايد به سمت  Aمیل کنند تا
برعکس  ،که در اين حالت جابهجايي ها و تغییرات در
طول سیکل و فاز  Bو  Cبیشتر از  Aميباشد .الزم بذکر
است تعداد خودروهاي موجود در مسیرهاي پر ترافیک در
زمانبندي از اهمیت بااليي برخوردار هستند.

 -5پیاده سازی
 -1-5منطقه مورد مطالعه
در اين تحقیق  ،توجه به بعد زمان باعث شده منطقه
مورد مطالعاتي عالوه بر محدوده مکاني  ،داراي محدوده
زماني نیز باشد که به شرح زير ميباشند0
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مديريت زمانبندي چراغهاي راهنمايي با استفاده از ...

 -1-1-5محدوده مکانی
محدوده مکاني در برگیرنده خیابانهاي اصلي و
بزرگراههاي شهر تهران ميباشند که مجهز به دوربینهاي
کنترل ترافیک هستند (يعني در صورتي که بزرگراهي
مجهز به دوربین نباشد در محدوده لحاظ نميگردد) و تنها
براي بررسي ساده موج ترافیک در شهر تهران مورد
استفاده قرار ميگیرند.
براي جلوگیري از به وجود آمدن پیچیدگي زياد ،
محدوده مکاني مورد استفاده در اين تحقیق در مرکز شهر

تهران و در منطقه ( )9واقع شده است که از شمال به
خیابان آذر شهر و از شرق به خیابان دکتر شريعتي و از
غرب به خیابان حافظ و از جنوب به خیابان انقالب منتهي
ميشود(به شکل  8رجوع شود) .علت اصلي براي انتخاب
اين محدوده  ،وجود تقاطعهاي متعدد و فواصل کوتاه بین
آنها ميباشد زيرا در صورتي که تقاطعها داراي فواصل
زياد از هم باشند  ،میزان تاثیر چراغها در تقاطعهاي
مجاور بسیار کم و يا حتي بي تاثیر ميشود.

شکل  -8محدوده مکاني تحقیق

 -2-1-5محدوده زمانی
براي بررسي کلي موج ترافیک وضعیت ترافیکي در بازه
زماني يک هفنه از  71تا  79آبان  ، 7337با طول زمان به
روزرساني 7يک ساعت به يک ساعت  ،مورد استفاده قرار
گرفته است.
براي بررسي جزئي و دقیقتر موج ترافیک و همچنین
دستیابي به اهداف تحقیق  ،وضعیت ترافیکي در بازه زماني
( )7ساعت در يک روز  ،بین ساعت  1الي  3صبح  ،با
زمان به روزرساني  5دقیقه  ،مورد استفاده قرار گرفته
است.
به دلیل اينکه طول زمان سفر متاثر از شرايط ترافیک
موجود در مسیرها ميباشد  ،بنابر اين تحلیلها در بازه
۱ Update
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هاي زماني ساعت  1تا  ، 1015نماينده زماني که حجم
ترافیک در منطقه سبک ميباشد  ،ساعت  8041تا ، 8045
نماينده زماني که حجم ترافیک در منطقه معمولي مي-
باشد  ،ساعت  8071تا  ، 8075نماينده زماني که حجم
ترافیک در منطقه سنگین ميباشد و ساعت  8تا ، 8015
نماينده زماني که حجم ترافیک در منطقه خیلي سنگین
ميباشد در طول بازه زماني  7ساعت انجام شده است.

 -2-5آماده سازی دادهها
ابتدا شبکه خیابانها در منطقه مورد مطالعه ايجاد
گرديد .فرآيند ايجاد شبکه تنها يکبار در پايگاه داده انجام
ميگیرد ولي از انجايي که توصیف ها و پارامترهاي شبکه
بر اساس دادههاي ترافیکي زماني محاسبه ميگردند  ،لذا

ارتباط بین دادهاي استاتیک و پويا در يک پايگاه داده
رابطهاي ايجاد گرديده که نمونهاي از مدل منطقي آن در
شکل  77نشان داده شده است.

 -3-5طراحی و ساخت پایگاه داده مکانی-زمانی

شکل  -77نمونه اي از مدل منطقي ارتباط بین داده هاي استاتیک و پويا

در اين تحقیق مدلهاي خارجي  ،مفهومي  ،منطقي و
فیزيکي براي طراحي پايگاه داده مکاني-زماني ايجاد
گرديد .در مدل خارجي (شکل  3را ببینید)  ،جداول و
ستونهاي مورد نیاز براي داده هاي استاتیک و داينامیک
شناسايي گرديدند.

جداول دادههاي ترافیکي زماني  ،شامل تعداد خودروها
و سرعت حرکت ترافیکي در هر مسیر با میانگینگیري از
سرعتهاي ثبت شده در هر اليه داراي برچسب زماني با
استفاده از روابط ( )7( ، )7و ( )3محاسبه گرديده و به
صورت مداوم در طول روز به پايگاه داده وارد ميشوند.
شکل  77بخشي از اين پايگاه داده را نشان مي دهد.

شکل  -3نمونه اي از مدل خارجي داده هاي استاتیک و پويا

براي محاسبه پارامترهاي ترافیکي نیاز به خصوصیات
هندسي مسیرها ميباشد .با توجه به اينکه در هر لحظه
تنها يک مجموعه از مقادير(تعداد خودروها و سرعت
حرکت) به هر مسیر اختصاص مييابد  ،بنابراين يک
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شکل  -71نمونه اي از مدل مفهومي ارتباط بین داده هاي استاتیک و پويا

اس

با تغییر دادههاي ترافیکي الزم است که توصیف ها و
پارامترهاي آن نیز به روز رساني شوند.
دادههاي ترافیکي شامل تعداد خودروها و سرعت
حرکت آنها ميباشند  ،که تعداد خودروها بر اساس
خصوصیات هندسي مسیرها  ،به صورتي مقداردهي شده-
اند که متناسب با حجم ترافیک مورد نظر باشد .سرعت
حرکت ترافیک نیز بر اساس سرعتهاي ثبت شده در
سايت شرکت کنترل ترافیک تهران در حجمهاي مختلف
ترافیک مقداردهي شدهاند .همچنین زمانهاي شکلگیري
شرايط مختلف ترافیکي نیز بر مبناي اطالعات ثبت شده
توسط دوربینهاي کنترل ترافیک انجام گرفته است.
الزم به ذکر است که در زمان انجام اين تحقیق امکان
دسترسي به دادههاي ترافیکي دقیق و واقعي در شهر
تهران وجود نداشت  ،بنابراين دادهها بر اساس برخي
اطالعات ترافیکي شبیه سازي شدند و از آنجايي که ايجاد
اين دادهها بدين روش بسیار زمانبر ميباشند  ،بازه زماني
به دو ساعت محدود شده است و علت استفاده از بازه
زماني بین  1الي  3صبح  ،به وجود آمدن شرايط ترافیکي
مختلف در اين بازه زماني ميباشد.

ارتباط يک به يک 7بین عوارض استاتیک و دادههاي
ترافیکي زماني بوسیله شناسه مشترک و منحصر به فرد
برقرار ميگردد (شکل  71را ببینید).

شکل  -77جداول و داده هاي توصیفي ترافیک

سپس پارامترهاي ترافیکي مربوط به هر مسیر بر
اساس دادههاي ترافیکي و با استفاده از روابط ( )5( ، )4و
( )9محاسبه ميشوند.
۱ One to One
13
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 -4-5تحلیل های مکانی
در اين تحقیق براي گروه بندي چراغ هاي راهنمايي از
تحلیل منطقه خدماتدهي 7استفاده گرديده است .با
استفاده از اين تحلیل و طول زمان سفر در هر مسیر ،
پوشش زماني قبل از چراغها (طولي از مسیر در پشت
چراغ قرمز واقع در تقاطع که در صورت سبز بودن چراغ ،
خودروها ميتوانند از پشت چراغ خارج شوند) و بعد از
چراغها (طولي از مسیر بعد از چراغ واقع در تقاطع که
خودروها در طول فاز سبز ميتوانند از چراغ دور شوند) در
مسیرهاي منتهي به آنها بدست آمده است.

به دلیل تاثیر طول زمان سفر از شرايط ترافیک موجود
در مسیرها  ،تحلیل ها در چهار زمان و چهار شرايط
ترافیکي مختلف در طول بازه زماني  7ساعت به شرح ذکر
شده در بخش  7-7-5انجام شده است.
در هر يک از چهار بازه زماني نماينده ترافیکهاي
سبک ،معمولي ،سنگین و خیلي سنگین  ،مسافت زماني
 71 ، 71و  31ثانیه براي قبل و بعد از چراغها مورد
تحلیل قرار گرفته است .شکلهاي  73و  74نشاندهنده
نتايج انجام اين پردازش در حالت حجم ترافیک سنگین
ميباشند.

شکل  -73پوشش زماني قبل از چراغ  ،در ( 71قرمز تیره) ( 71 ،قرمز) و ( 31قرمز روشن) ثانیه در شرايط ترافیک (( )4خیلي سنگین)

سطح پوشش چراغها  ،اين مطلب را بیان ميکند که
هر چه حجم ترافیک افزايش يابد  ،زمان سفر بین تقاطع-
هاي مجاور نیز افزايش مييابد .بنابراين براي ايجاد
هماهنگي بین تقاطعهاي همجوار نیاز به طول فاز بیشتر و
به دنبال آن طول سیکل بیشتري ميباشد.
7

۱ Service Area
81
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شکل  -74پوشش زماني بعد از چراغ  ،در ( 71قرمز تیره) ( 71 ،قرمز) و ( 31قرمز روشن) ثانیه در شرايط ترافیک (( )4خیلي سنگین)

“Total_Time_Travel” > 1 AND
“Total_Time_Travel” <= 10 A Group
“Total_Time_Travel” > 10 AND
“Total_Time_Travel” <= 20 B Group
“Total_Time_Travel” > 20 AND
“Total_Time_Travel” <= 30 C Group
“Total_Time_Travel” > 30 D Group

در ادامه تقاطعها و چراغهاي حاصل از مرحله قبل ،
انتخاب شده و در آخر نیز چراغهاي انتخاب شده در هر
گروه و مسیرهاي بین آنها با استفاده از تحلیل حريم7
مشخص گرديدند که خروجي حاصل از اين مرحله در
شکل  75نشانداده شده است .در اين شکل دايرههاي
قرمز نشاندهنده چراغهاي گروه ( )Aبا مسیر قرمز ،
دايرههاي نارنجي نشاندهنده چراغهاي گروه ( )Bبا فاصله
۱ Closest Facility
۲ Buffer

 -5-5هماهنگسازی و زمانبندی چراغهای
راهنمایی
کنترل و زمانبندي چراغها به صورت انفرادي و يا
شبکه انجام ميگیرد  ،که روش هر کدام به طور مختصر به
شرح زير ميباشد0
 -1-5-5انفرادی
حالت انفرادي براي تقاطعهايي انجام ميگیرد که
داراي فاصله زياد از ديگر تقاطعها ميباشد .براي مثال در
اين تحقیق  ،تقاطع  79به علت فاصله زياد با تقاطعهاي
مجاور خود  ،به صورت انفرادي زمانبندي ميشود .مقدار
فاصله اي که باعث ميشود يک تقاطع از تقاطعهاي ديگر
مستقل شود  ،بر مبناي سیستم و قوانین موجود  311تا
 411متر (و يا  31تا  41ثانیه تعیین شده است .در اين
87

اس

در اين تحقیق چراغها بر اساس مقدار فاصله زماني
بین آنها در چهار گروه  Aدر بازه زماني  7تا  71ثانیه B ،
در بازه زماني  71تا  71ثانیه  C ،در بازه زماني  71تا 31
ثانیه و  Dدر بازه زماني بیشتر از  31ثانیه قرار ميگیرند.
براي انجام اين کار ابتدا با انجام تحلیل نزديکترين
خدمت 7بر روي شبکه ايجاد شده و بر مبناي پارامترهاي
ترافیکي  ،مسیرهاي بین تقاطعها بر اساس فاصله زماني
آنها مشخص گرديد .سپس فواصل زماني مربوط به هر
گروه بااستفاده از عبارت زير انتخاب شدند0

زماني  71تا  71ثانیه و مسیر نارنجي  ،دايرههاي زرد
نشاندهنده چراغهاي گروه ( )Cبا فاصله زماني  71تا 31
ثانیه و مسیر زرد و دايرههاي سبز نشاندهنده چراغهاي
گروه ( )Dبا فاصله زماني بیشتر از 31ثانیه ميباشند.
نتايج اين مرحله نشان داد که در فاصله زماني کمتر از
 31ثانیه چراغهاي 71 ، 3 ، 8 ، 1 ، 9 ، 5 ، 4 ، 3 ، 7 ، 7
 77 ،و  77در دسته ( ، )7چراغهاي  74 ، 73و  75در
دسته ( )7و چراغ  79در دسته ( )3قرار ميگیرند.

مديريت زمانبندي چراغهاي راهنمايي با استفاده از ...

حالت زمانبندي چراغهاي موجود در تقاطع منفرد و
تعیین طول سیکل و فاز آنها  ،بر اساس حجم ترافیک
موجود در مسیرهاي منتهي به تقاطع محاسبه ميشود.
يعني مسیري که داراي حجم ترافیک بیشتري است ،
درصد بیشتري از طول سیکل را به خود اختصاص مي
دهد و برعکس .البته اين نکته نیز وجود دارد که طول
سیکل نبايد از حدي بیشتر گردد که حداکثر مقدار طول
سیکل در سیستم و قوانین تجربي موجود  751 ،ثانیه
ميباشد که علت آن به طور کلي  ،افزايش تاخیر در
مسیرهاي ديگر ميباشد.
 -2-5-5شبکه
کنترل و زمانبندي چراغهاي تقاطعهاي هم جوار به
صورت شبکه ،بدين منظور انجام ميگیرد تا فاز هاي سبز
در تقاطعها به نحوي نسبت به همديگر چیدمان شوند تا

موج ترافیک با حداقل تا خیر  ،از مسیرها عبور کند .از آنجا
که تعیین موج ترافیک به صورت لحظهاي امکانپذير نمي-
باشد  ،لذا با استفاده از تاريخچه ترافیک و پردازش آن ،
رفتار و شرايط ترافیکي میانگین براي هر مسیر در ساعت-
هاي مختلف روز تعیین ميشود.
در اين تحقیق پردازش تاريخچه ترافیک در دو حالت
کلي و جزئي مورد بررسي قرار گرفته است .در حالت کلي
 ،شرايط ترافیکي بزرگراهها و خیابانهاي اصلي به صورت
جداول دادههاي ترافیکي زماني از سايت کنترل ترافیک
تهران  ،در بازه زماني يک هفته و به صورت  74ساعت  ،به
عنوان تاريخچه ترافیک تهیه شده و با میانگینگیري از
آنها  ،رفتار و شرايط ترافیکي میانگین در ساعتهاي
مختلف روز تعیین شده و در پايگاه داده ذخیره شدهاند.

شکل  -75نتايج گروهبندي چراغها

شرايط ترافیکي(در پنج کالس ( )7سبک به رنگ سبز
)7( ،معمولي به رنگ زرد  )3( ،سنگین به رنگ نارنجي ،
( )4خیلي سنگین به رنگ قرمز و ( )5مسدود به رنگ
قرمز تیره)  ،بازه زماني رويداد و شناسه مسیر در پايگاه
داده ذخیره شدهاند .براي ايجاد ارتباط بین جدول

تاريخچه ترافیک با مسیرها  ،از ارتباط يک به
استفاده شده است (شکل  79را ببینید).

چند7

شکل  -79ارتباط يک به چند بین جدول تاريخچه ترافیک و
مسیرها
۱ Many to One
87
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سپس با استفاده از نمودار موج ترافیک  ،موجهاي
ترافیک و ساعتهاي به وجود آمدن آن بر اساس رفتار
ترافیکي میانگین مشخص ميگردد.
در اين تحقیق  ،پس از ايجاد ارتباط بین تاريخچه
ترافیک با مسیرهاي موجود در محدوده مکاني مورد مطالعه
و استفاده از نمودار موج ترافیک براي خیابانهاي آيتاهلل
طالقاني (حد فاصل خیابان حافظ تا بهار)  ،شهید قرني (حد
فاصل میدان فردوسي تا خیابان شاداب) و شهید مفتح (حد
فاصل خیابان بهشت تا خیابان انقالب)  ،نتايج زير در بازه
زماني  7ساعت  ،حاصل گرديد .موجهاي ترافیک در بخشي
از منطقه مورد مطالعه در شکل  71نشان داده شدهاند.

نمودار موج ترافیک خیابان آيت اهلل طالقاني نشان مي
دهد که موج ترافیکي از ساعت  1075الي  8051در اين
مسیر شکل ميگیرد که زمان اوج آن بین  1041الي 8071
ميباشد و نوع آن (به صورت غالب) از نوع پخش شونده
ميباشد .اين موج در تقاطعهاي بین بخش  813و 814
(تقاطع طالقاني و قرني) و بخش  819و ( 811تقاطع
طالقاني و مفتح) در مسیر هاي مختلف پخش ميشود.
نمودار موج ترافیک خیابان شهید قرني نشان مي دهد
که موج ترافیکي از ساعت  1035الي  8035در اين مسیر
شکل ميگیرد که زمان اوج آن  1051الي  8015ميباشد و
نوع آن (به صورت غالب) از نوع انتقالي ميباشد.

اس

شکل  -71نمودارهاي موج ترافیک خیابانهاي شهید قرني  ،آيتاهلل طالقاني و شهید مفتح (از باال به پايین)

 -3-5-5هماهنگسازی سیکلها و فازها
هماهنگ سازي هر دسته از چراغهاي راهنمايي با
هدف ايجاد موجهاي سبز هم راستا با موجهاي ترافیک
انجام ميگیرد تا جريان ترافیک با حداقل تاخیر از
مسیرهاي بین آنها عبور کند.
در اين تحقیق  ،در خیابان آيت اهلل طالقاني تعداد 9
چراغ راهنمايي وجود دارد که چراغهاي ()77( ، )1( ، )3
و ( )77در يک دسته و چراغهاي ( )73و ( )75به علت
فاصله زيادي که دارند  ،در دسته ديگر قرار گرفتهاند .براي
هماهنگسازي چراغها در دسته اول  ،فرض مي کنیم که
خودرويي در خیابان آيت اهلل طالقاني مي خواهد مسیر
مستقیم بین تقاطع ( )3تا تقاطع ( )77را از غرب به شرق
طي کند .همانگونه که شکل  78نشان مي دهد  ،اگر فاز
سبز براي خودروي مورد نظر در تقاطع ( )3در زمان صفر
شروع گردد و خودرو از تقاطع ( )3عبور کند  ،به دلیل
اينکه فاصله زماني بین تقاطع ( )3و ( )1مقدار  31ثانیه

است  ،لذا فاز سبز در تقاطع ( )1براي مسیر مورد نظر بايد
بعد از گذشت  31ثانیه ديگر  ،يعني در زمان  31شروع
گردد تا خودرو بدون تاخیر از تقاطع ( )1عبور کند و بر
همین مبنا فازهاي سبز تقاطعهاي ( )77و ( )77نیز در
زمانهاي  41و  91شروع گردند تا در مجموع خودروي
فرضي با حداقل تاخیر در مسیر حرکت کند.

شکل  -78هماهنگ سازي سیکل ها و فازها در دسته اول
83
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از آنجايي که طول سیکلها و فازها و نیز فاصله زماني
بین تقاطعها داراي مقادير مختلفي ميباشند  ،لذا رعايت
موارد باال در تمامي مسیرها به علت تداخلهايي که به
وجود ميآيد  ،امکانپذير نميباشد .بنابراين  ،حالت
میانگین را براي آنها در نظر مي گیريم تا در مجموع
مقدار تاخیرها کاهش يابد ولي به دلیل آنکه در اين
تقاطعها  ،مسیرهايي وجود دارند که از حجم ترافیک و
درجه اهمیت بیشتري برخوردار هستند لذا حالت میانگین
را بايد به آنها نزديکتر در نظر گرفت.
در محدوده مورد مطالعه  ،به دلیل اينکه موجهاي
ترافیکي در خیابانهاي آيت اهلل طالقاني و شهید قرني به
ترتیب از غرب به شرق و جنوب به شمال در جريانهستند
لذا حالت میانگین براي تقاطعهاي موجود در اين دسته ،
بايد به نحوي تعیین گردد که در آن بیشتر توجه مربوط به
چراغهايي باشد که ترافیک را از غرب به شرق (براي
خیابان آيت اهلل طالقاني) و جنوب به شمال (براي خیابان
شهید قرني) هدايت ميکنند.

 -6خالصه و نتیجه گیری
همانطوريکه در بخشهاي قبل اين تحقیق توضیح
داده شد پديده هاي ترافیکي داراي خصوصیت مکاني-
زماني ميباشند .لذا اين خصوصیت باعث گرديد که در اين
تحقیق از يک  GISزماني براي دستیابي به اهداف استفاده
نمائیم.
پايگاه داده مکاني-زماني با ايجاد مدلهاي خارجي،
مفهومي ،منطقي و فیزيکي طراحي و پیاده سازي شد و
دادههاي ترافیکي زماني شامل خودروهاي خروجي ،
خودروهاي وررودي و نیز سرعت حرکت آنها نیز ثبت
گرديد .با استفاده از اين داده ها پارامترهاي ترافیکي
مربوط به هر مسیر محاسبه و در پايگاه داده مکاني-زماني
بصورت پويا ذخیره گرديد.

 -1-6نتایج تحقیق
اسکیمايي براي پايگاه داده مکاني-زماني مورد استفاده
در اين تحقیق طراحي و پیاده سازي گرديد .دادههاي
ترافیکي لحظهاي مي تواند به اين پايگاه داده وارد شده ،
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پردازش شده و تغییرات به وجود آمده در هر لحظه جديد
ثبت گردد.
تاريخچه ترافیک که براي شناخت رفتار و شرايط
ترافیکي به منظورکنترل چراغهاي راهنمايي استفاده مي
گردد ،از ذخیره سازي دادههاي ترافیکي زماني روزهاي
گذشته در پايگاه داده مکاني-زماني بدست مي آيد.
بر مبناي اطالعات بدست آمده از اين تحقیق  ،ساعت-
هاي شکلگیري  ،جهتهاي موجهاي ترافیک و مسیرهاي
پر تردد بر اساس رفتار ترافیک میانگین تعین ميگردد.
سپس بر مبناي آن چراغها در تقاطعهاي مجاور به نحوي
هماهنگ گرديده که بیشترين فاز سبز به مسیرهاي
پرتردد و داراي موج ترافیک اختصاص يابد تا اين جريان-
هاي ترافیکي با حداقل تاخیر از مسیرها عبور کنند.
براي ارزيابي ،نتايج زمان بندي چراغهاي راهنمايي
واقع در تقاطع هاي خیابان آيت اهلل طالقاني که نتايج آن
در بخش  3-5-5ذکر گرديده بايد به اين چراغها اعمال
مي شدند و اثر آن بر روي موج سبز ترافیک منطقه مورد
بررسي قرار مي گرفت و با نتايج پیش بیني شده در اين
تحقیق مقايسه مي گرديد .اما امکان اعمال زمان بندي بر
روي اين چراغها در منطقه مورد مطالعه فراهم نشد.

 -2-6پیشنهاد برای تحقیقهای آتی
براي ارائه موضوعات تحقیقات آتي در راستاي اين
تحقیق  ،ميتوان موارد زير راپیشنهاد کرد0

 مدلسازي دادههاي ترافیکي زماني بر اساس
مدلهاي شي گرا
با توجه به اينکه مدلسازي اين تحقیق به صورت
مدل رابطه اي ميباشد  ،بررسي روش ارائه شده در اين
تحقیق ميتواند در مدلهاي شي گرا نیز انجام گیرد.

 تعیین طول فاز و سیکل بر مبناي دادههاي
ترافیکي زماني
در اين تحقیق از پرداختن به محاسبه طول فاز و
سیکل صرف نظر شده است  ،لذا محاسبه اين پارامترها بر
اساس اطالعات خروجي اين تحقیق ميتواند موضوع
پیشنهادي براي ادامه تحقیق محسوب گردد.
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