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 زه ای راهنمایی با استفادهاچراغبندی اندیریت زمم

 یانزم-یانسیستم اطالعات مک

 غالمرضا فالحی

 نقشه برداري کشور انسازم - موزشکده نقشه برداريآ استاديار
fallahi-gh@ncc.org.ir  

 

 (7333 شهريورتاريخ تصويب  ، 7333 ردادخ )تاريخ دريافت  

 

 چکیده

 انکه در طول زم هستندهايي پديده ايستاهاي پديده .دنشوميبندي گروه پوياو  يستاه اقعي به دو دستوا انهاي موجود در جهپديده

خصوصیات توصیفي و  ، هندسه ، انين تغییر ممکن است در مکه اشوند کدچار تغییر مي اندر طول زم پوياي هاپديدهباشند ولي ثابت مي

يک  ، گیردتعلق مي انيابد و نیز اين خصوصیات به يک مکتغییر مي اندر طول زمترافیک ات جايي که خصوصیانجام گیرد. از انه ... پديد

هاي ي در سیستمانزم-يانهاي مکمديريت پديده انگردد. امروزه پیشرفت فناوري باعث شده تا امکي محسوب ميانزم-يانپديده مک

 ي فراهم آيد.اناطالعات مک

. به باشدمي يانزم-يانز سیستم اطالعات مکه ابا استفادهاي راهنمايي سازي چراغهماهنگکنترل و  انبررسي امکاين تحقیق هدف 

ساختار  آنآوري شده و بر مبناي ها جمعسازي چراغهمین منظور ابتدا مولفه ها و پارامترهاي مربوط به تعیین شرايط ترافیکي و هماهنگ

گردد. اين ساختار به نحوي تعیین شده که متناسب با نوع ميتعیین  ، ه پايگاه داده( براي ورود بپوياهاي )داده يانزمهاي ترافیکي داده

 گردد.ميه سیستم معرفي ب ميکدقیق بر مبناي اطالعات اي شرايط ترافیکي لحظه ، رفتار ترافیکي موجود

( بر اساس ايستاهاي )داده هاانیر خیابمربوط به مسي انهاي مکبه همراه داده ي پوياهاسازي و مدلسازي دادهذخیره ،تحقیق در اين 

تغییرات به وجود آمده در شرايط  ، هادادهجام گرفته که با ايجاد ارتباط بین اين ان يانزم برچسبي داراي اناشیاي مک ايمدل رابطه

شود و سپس ها محاسبه ميقاطعپارامترهاي ترافیکي و مقدار وابستگي بین ت ، بر اساس اين تغییرات .گرددترافیکي در هر لحظه تعیین مي

 پذيرد.جام ميانه ها به صورت منفرد و شبکبندي چراغانزم ، بر اساس اين اطالعات

 يانزم برچسبي داراي اناشیاي مک ، يانزم-يانسیستم اطالعات مک ، هاي راهنماييچراغ کلیدی : انواژگ
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 مقدمه -1

باعث به وجود  هاآنگسترش شهرها و افزايش تراکم 

ي اين ز جملهه است که ادن معضالتي در شهرها شدآم

که  فزايش تعداد خودروها اشاره نموده اب انوتميمعضالت 

کاهش سرعت حرکت و باال  ، افزايش ترافیک آنپیامد 

نیز از  اناشد. شهر تهربمي هاانسفر در خیاب انرفتن زم

با  آني هاانباشد که همه روزه خیابهايي ميجمله شهر

علم و تکنولوژي  ، از طرف ديگرست. ارو بافیک رومشکل تر

آوري سیستم اطالعات پیوسته در حال پیشرفت است و فن

يي است که در عصر حاضر هاتي از جمله پیشرفانمک

سته در اکثر زمینه ها از جمله مديريت و برنامه ريزي انتو

 .]7[مورد استفاده قرار گیرد 7شهري

 ، هاو به ويژه تقاطع هاانعبور و مرور خودروها در خیاب

تغییر حجم و  انمکه ابیني و در هر لحظغیرقابل پیش

-ترافیک را مي بنابراين ، جهت حرکت ترافیک وجود دارد
لذا براي مديريت  .نامید 7يانزم-يانيک پديده مک انتو

هاي راهنمايي که بندي چراغانبه خصوص زم ، ترافیک

-يانصورت زمنیز بايد به  ، هدف اصلي اين تحقیق است

 . ودي عمل نمانمک

ي ترافیکي هادادهز ه او استفاد 3يانزم GISايجاد يک 

ي هاچراغد زمینه را براي مديريت انتومي ايلحظه

-بودن دادهمناسب ، ولي نکته مهم .راهنمايي فراهم آورد
جام پردازش انبا  انباشد که بتواي ميهاي ترافیکي لحظه

بندي انقعي ترافیک آگاه و زماز شرايط وا ، هاآنبر روي 

در اين تحقیق با  محاسبه نمود. هاآنرا بر مبناي  هاچراغ

در  يانزمهاي ترافیکي تعريف يک ساختار براي داده

 شرايط ترافیکي مدل سازي ، اني از شهر تهره امحدود

ميي راهنمايي کنترل هاچراغ ، و بر مبناي مدل شده

 .دندگر

باشد. پس از ش ميبخ ششاين تحقیق مشتمل بر 

مقدمه در بخش دوم جديدترين تحقیقاتي که در اين 

ست. البته در اين بخش ه اجام گرفته مرور شدانخصوص 

به مرور تحقیقات در باره مديريت و کنترل چراغهاي 

که موضوع اين  GISز ه اراهنمايي و ترافیک با استفاد

ست. در بخش سوم ه اپرداخته شد ، باشدتحقیق مي

                                                           
۱ Urban planning & Management 
۲ Spatio-Temporal phenomena 
۳ Temporal Geospatial Information System 

تحقیق در باره مديريت ترافیک و يا تئوري نظري  چارچوب

GIS در مورد بخش چهارم  .سته اتوضیح داده شد يانزم

در مورد پیاده و بخش پنجم شده شرح داده روش تحقیق 

سازي شامل معرفي منطقه مورد مطالعه ، آماده سازي 

داده هاي مکاني طراحي و ايجاد پايگاه داده مکاني زماني و 

تها اين مقاله با خالصه اندر  ي مکاني است.تحلیل داده ها

 رسد. مي انگیري به پايو نتیجه

 قیتحق نهیشیپ -2

ندگي که در شهر اننسل اولیه چراغ هاي راهنمايي و ر

هاي المپي کوچک وساننصب شدند مجهز به ف انتهر

 انصورت غیرخودکار و توسط ماموربه هاآنبودند وکنترل 

در تقاطع و بر مبناي مشاهدات ندگي واقع انراهنمايي و ر

-، راه انپذيرفت. تحوالت ديگر در طول اين دورجام ميان
ثابت بودند که  انندگي زمانهاي راهنمايي و ردازي چراغان

سبز و قرمز براي هر يک از مسیرهاي  انمدت زم هاآندر 

بندي انشد و اين زممنتهي به تقاطع از قبل تعیین مي

ه روز انرافیک در ساعات مختلف شبفارغ از تغییرات حجم ت

 شد.اعمال مي انبه صورت يکس

 در 4ترافیک هماهنگ کننده تطبیقي سیدني سیستم

 کنترل جهت استرالیا سیدني شهر در میالدي7393 سال

 بسیاري در ، آن از پسو  شهر اين هاي تقاطع مرکزي

 راه و نصب انيرازجمله شهرهاي ا انجه سطح در هاشهر

وجود رفتارهاي خاص ترافیکي در شهرهاي  .]3[شد دازيان

د در همه انمختلف باعث شده است که اين سیستم نتو

 شرايط ترافیکي به خوبي عمل کند

مطالعه و بررسي جائیکه موضوع اين تحقیق نآاز 

ه ندگي با استفادانچراغهاي راهنمايي و رهماهنگ سازي 

در اين بخش کارهاي تحقیقي مرور  ، است يانزم GISز ا

ي براي اني و زماني مکهادادهو  GISز ه اد کانهرديدگ

 .دانه کردکنترل چراغهاي راهنمايي استفاده 

مدل سازي پديده هاي پويا  " اناي تحت عنودر مقاله

اصول و مفاهیم عالوه بر بررسي  "]3[مند انزم GISدر يک 

ي مهم يک هاانسازي برخي المبه پیاده انزم-انمک پايه

GIS طالعات ه اسازي شدنمايش تغییرات شبیهجهت  يانزم

با تکیه  ،کاداستر 70511ترافیکي بر روي يک نقشه رقومي 

                                                           
٤ Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 
(SCATS) 
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،  GISي در انهاي مختلف مدلسازي زمبر معرفي روش

نمايش تغییرات بصورت در اين تحقیق  ست.ه اپرداخته شد

ي براي ذخیره ساختاریمیشن مورد توجه قرار گرفته و ان

  ارائه نشده است.داده پايگاه ري دانزم-يانهاي مکداده

ستراتژي کنترل ترافیک ه ابرنام " اني با عنودر تحقیق

ديدگاهي  ، "]5[اي شهري هتقاطعدر  GISبر مبناي 

گیري دازهانهمیت هر تقاطع ه ادرج آنطراحي شده که در 

-اييانز توه اهاي مجاور با استفادشده و نسبت تاثیر تقاطع
 Space Syntaxو تئوري  ياپومدل ترافیک  ، GISهاي 

براي  پوياست. مدل ترافیک ه امورد بررسي قرار گرفت

و تئوري  هاآنها و اتصال بین عبور در تقاطع انمحاسبه زم

Space Syntax همیت هر تقاطع ه ابراي محاسبه درج

در اين تحقیق نیز ساختار  ست.ه امورد استفاده قرار گرفت

داده ترافیک در پايگاه يانزم-يانهاي مکسازي دادهذخیره

ي که موضوع تحقیق حاضر است ارائه نشده انزم-يانمک

 است.

-مند يکانزم GISمدل  " انديگر با عنوتحقیق در 
طراحي يک سیستم  "]4[هاي ترافیکي پارچه براي سیستم

هاي پارچه سیستمبراي مديريت يک ياني زماناطالعات مک

مدل پايگاه  م. در اين سیستسته اجام گرفتانترافیکي 

 پارچه براي شبیه سازي ترافیک در دو سطحداده يک

ه ست. ديدگاه اارائه شد مايکروسکوپیکو میکروسکوپیک 

 پوياو  يستاه اهاي ترافیک از دو جنبالیز دادهانمتکي بر  آن

جام فرآيند پردازش بر انباشد. طرح پايگاه داده براي مي

 انبر مبناي زباي و نمايش شبیه سازي مبناي مدل رابطه

  اشد.بميگرا شي

تکنولوژي تعیین موقعیت جهت سیستم حمل و  "در 

بر اساس  يانزم GISو طراحي يک  اننقل هوشمند در اير

ه روش هاي تعیین موقعیت متحرک ارزيابي شد "]71[ آن

تعدادي که قابلیت اجرايي در کشور را  انست و از اين میا

-سپس بر اساس مناسب د.انمورد بحث قرار گرفته ، داشته
 يانزم يانمکترين روش تعیین موقعیت سیستم اطالعات 

 ست.ه انمونه طراحي و اجرا شد

هاي سازي و مدلسازي دادهدر تحقیق حاضر ذخیره

 هااني مربوط به مسیر خیابانهاي مکپويا به همراه داده

ي اناي اشیاي مکهاي ايستا( بر اساس مدل رابطه)داده

جام گرفته که با ايجاد ارتباط بین اني انداراي برچسب زم

ها ، تغییرات به وجود آمده در شرايط ترافیکي در اين داده

گردد. بر اساس اين تغییرات ، هر لحظه تعیین مي

ها پارامترهاي ترافیکي و مقدار وابستگي بین تقاطع

شود و سپس بر اساس اين اطالعات ، محاسبه مي

 .پذيردجام ميانفرد و شبکه ها به صورت منبندي چراغانزم

 قیتحق تئوری -3

 ترافیک  -3-1

ترافیک در لغت به معناي عبور و مرور مي باشد و در 

بحث ترافیک شهري شامل عبور و مرور خودروها و عابرين 

باشد، که در اين تحقیق تنها عبور و مرور خودروها مد مي

 نظر مي باشد. 

( ، Enورود )ي ، شامل تعداد انهاي ترافیکي زمداده

-( ميSpeed) هانآو سرعت حرکت خودروها ( Exخروج )
با استفاده از روابط زير تعداد خودروها در هر مسیر باشند. 

تعیین شده و سپس با اضافه شدن داده ترافیکي بعدي ، 

به تعداد  آنو مقدار  هديگردمحاسبه دوباره تعداد خودروها 

 .شودميفه ضاخودروهاي محاسبه شده در مرحله قبل ا

هاي گیري از سرعتگینانسرعت حرکت ترافیک نیز با می

 گردد.ثبت شده محاسبه مي

(7) 

(7) 

(3) 
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ورود و خروجي رخ ندهد اگر در داده ترافیکي جديد ، 

خودروها  دد ، تعدانو يا تعداد ورودها و خروج ها برابر باش

در  آني مقدار انه بروزرسکند ، بنابراين نیازي بتغییر نمي

  باشد.مسیر مورد نظر نمي

در اين که  پارامترهاي ترافیکي مربوط به هر مسیر

بصورت زير محاسبه د انمورد استفاده قرار گرفته تحقیق 

 0]77[ ]77[ شوندمي

دهنده تعداد خودروهايي است که در  انظرفیت که نش

بطه زير بر از را آنند قرار گیرند و مقدار انتوهر مسیر مي

 آنو طول  (Lane_Number)اساس تعداد خطوط 

(Shape_Length) شود.محاسبه مي 
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(4) [ ] [ ] [ ]
4

__ LengthShapeNumberLane
Capacity

×
=  

نسبت بین حجم ترافیک مسیر که عبارت است از 

و  آنتعداد خودروهاي موجود در مسیر به ظرفیت ترافیکي 

و  (Car_Number)از رابطه زير بر اساس تعداد خودرو 

 شود0محاسبه مي (Capacity)ظرفیت 

(5) [ ] [ ]
[ ] 100___ ×=
Capacity

NumberCar
TrafficVolumePer  

ي انمدت زمسفر در مسیرها که عبارت است از  انزم

جايي بین دو نقطه در مسیر ، که بايد است براي جابه

و از رابطه زير بر اساس طول مسیر  سپري شود

(Shape_Length)  و سرعت(Speed) شود0محاسبه مي 

(9) [ ] [ ]
[ ] (sec)__
Speed

LengthShape
TravelTime =  

-در مسیرهاي يکطرفه تنها سه پارامتر باال محاسبه مي
شود ولي در مسیرهاي دوطرفه سه پارامتر باال در دو جهت 

،  Capacity_Fشود که پارامترهاي محاسبه مي

Per_Valume_Traffic_F  وTime_Travel_F  براي خالف

 شوند.روابط فوق محاسبه مي انجهت مسیر از هم

 هاي راهنماييچراغ بندينازمتعیین پارامترهاي 

از پرداختن به جزئیات  و باشدخارج از موضوع تحقیق مي

بخشي از فقط کنیم. نظر ميصرف هانآو نحوه محاسبه 

 هانآکه در اين تحقیق از مفهوم  بنديانزمپارامترهاي 

 شوند0مي انبه شرح زير بیشده استفاده 

 ي است که چراغ يک محور انمدت زم0  طول سیکل

 شود.جددا سبز ميم

 اندرصدي از طول سیکل است که به زم0  طول فاز 

 شود.سبز براي هر محور اختصاص داده مي

 Offset  0ي است که يک خودرو از يک انفاصله زم

 رسد.تقاطع به تقاطع بعدي مي

 ي است که خودرو براي انمدت زم0  7تاخیر در تقاطع

 د.انعبور از تقاطع بايد منتظر بم

 فرآيندي براي ايجاد هماهنگي بین 0  موج سبز

ها براي ايجاد فاز سبز در جهت موج حرکت چراغ

 باشد.ترافیک مي

                                                           
۱ Delay 

 
 offsetمفهوم  –7 شکل

 دهدمي اننش 7نمودار پايین شکل که همانطوري

، تقاطع اول و دوم را بدون هیچ خودروي قرمز رنگ 

کند ولي در تقاطع سوم با چراغ قرمز طي ميتاخیري 

طول  گیرد.تاخیر قرار مي اندر زم 1Dو به مدت مواجه 

به ترتیب  DSو  AS  ،BS  ،CS و Cy براي تقاطع اول سیکل

در   Dو A ،B ،Cبراي مسیرهاي  7شکاف مرحلهر اديمق

تاخیر  انمدت زم 1Dو  0D و مقادير Cyسیکل  طول

هاي دوم خودروي قرمز رنگ در مسیر مستقیم ، در تقاطع

، به  23Oو  12O صفر و مقادير 0D ست که مقدارو سوم ا

بین تقاطع اول با دوم و دوم با سوم  Offsetترتیب مقدار

 مي باشد.

 3یانزمی انسیستم اطالعات مک -3-2

 اشد وبمي يانزم GISيکي از اجزاي اصلي يک  انزم

ه شد انبیهاي مختلفي ديدگاه  آنبراي درک خصوصیات 

 انزم ، 4خطي انبه زم انوتمي هاآنه ز جمله است کا

 . ]7[اشاره نمود 9يه اشاخ انو زم 5يه ادور

در اين تحقیق شامل تعداد  يانزمي ترافیکي هاداده

اشد که بميورودها و خروج ها و سرعت حرکت خودروها 

وند. اين شميي روز ثبت هاتدر هر لحظه و در طول ساع

صورت متوالي  خطي و به انبر اساس ديدگاه زم هاداده

 ست.ه اشکل گرفت

 انبه صورت يک الم انزم ، خطي اندر ديدگاه زم

د به صورت انوتمياشد که بميمتوالي و پشت سر هم 

در حالت  مداوم و يا به صورت مقطعي امتداد داشته باشد.

ي شبیه اند در فواصل زمانوتمي به صورت مداوم انزم ، اول

                                                           
۲ Stage split 
۳ Temporal Geospatial Information System 
٤ Linear Time 
٥ Cyclic Time 
٦ Branching Time 
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ي با مشخص بودن نو يا به صورت يک دوره طوالبه هم 

ند مراحل تاريخي يا طول مدت يک اننقطه شروع )م

 (. هالند روز ها و يا ساانامتداد داشته باشد )مپروژه( 

ها بدين معني است که اين داده آنمفهوم توالي در 

همه روزه و در تمام لحظه هاي يک روز به صورت متوالي 

 شوند.ثبت و ذخیره مي

توصیف به سیستم  به صورت انزمدر اين تحقیق 

ي که در هر لحظه ذخیره انزمي هادادهود. شميمعرفي 

اشند که در فیلدهاي بميشامل جداول توصیفي  ، دنوشمي

ها و سرعت حرکت خودروها و تعداد ورودها و خروج ، آن

ست و ه اذخیره شد آنثبت اين مقادير در  انهمچنین زم

خودرو در است که در هر لحظه چه تعداد  آنه کنند انبی

وند و سرعت حرکت شمييک مسیر وارد و يا خارج 

 اشد.بميخودروها چه مقدار 

  1یانزم GIS سازیمدل -3-2-1

-ميواقعي  انارائه بخشي از جه ، سازياز مدلمنظور 
وجود واقعي  انو مطالعه جهايي بررسي انتو آناشد که در ب

د که اشبميواقعي  اني مدلي از جهانپايگاه داده مکدارد. 

و شده ذخیره  آندر دنیاي واقعي ي هادادهي از اهمجموع

-ميارتباط برقرار  هادادهز توابع مختلف بین ه ابا استفاد
به طور ي انسازي داده در پايگاه داده مکمدل. ]3[ گردد

 ود.شميجام ان 3و پويا 7کلي در دو حالت ايستا

 ، کامپیوتري سازي در علومهاي مدلروش پیشرفتبا 

نیز توسعه پیدا کرد. اين توسعه در  GISسازي در دلم

GIS  سازي به سمت مدل 4ياهسازي رابطاز مدلايستا

ي ه االيسازي مدلنیز از و پويا  يانزم GISو در  5گراشئ

فرايندي يا  سازيمدل به سمت 9يانزم برچسبداراي 

 .]1[اشد بمي 1يانزم برچسبداراي رويدادي 

ي يا مدل تصوير انزم برچسب ي داراياهدر مدل الي

اليه جديدي ساخته  ، جديد اندر هر واحد زم 8ايلحظه

بدون هم م اطالعات تغییر يافته و ه انود که در شمي

                                                           
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 

 اننسبت به هم بی هاآنولي تغییرات وجود دارد تغییر 

و نیز  هادادهود. در اين حالت با مشکل افزونگي شمين

 .احتمال عدم سازگاري مواجه هستیم

يا مدل ترکیب  3يانزم برچسبدر مدل توصیفات داراي 

در يک  انو مک اني از اشیا از نظر زماهمجموع 71فضا انزم

ي اليه انو با همپوش وندشميدوبعدي و در يک اليه مدل  يفضا

و بر مبناي  اني در طول زمانتغییرات مک ، ايلحظهتصوير  هاي

در  ود.شميداده  اننش ، هاآنتغییرات هندسي و توپولوژي بین 

اين مدل به دلیل اينکه روابط هندسي و توپولوژي بین واحدها 

 شودلذا بايد کل پايگاه داده مجددا ساختاردهي  ، کندميتغییر 

 بر باشد.انين فرآيند ممکن است زمه اک ،

يا مدل  77يانزم برچسبي داراي اناشیاي مک مدلدر 

اشیاي  به صورت يک مجموعه انجه ، 77يانزم-يانمکشئ 

به صورت قائم به فضاي  اني و با ترکیب بعد زمانزم-يانمک

 ،داده شده اننش 7که در شکل طوريانهم آندو بعدي 

و قادر به ذخیره سازي تغییرات در هر دو  ارائه مي گردد

اشد. اين بميبا هم يا به صورت مجزا  انو مک انبعد زم

ات قادر به نمايش تغییر ، ند دو مدل قبليانمدل هم

 اشد.بميي خطي اني در يک ساختار زمانناگه

 
 زماني-مدل شئ مکاني - 7 شکل

اشد بميي اهسازي بصورت رابطها مدلدر اين روش

]9[ ]1[. 

 ، 73ي بر اساس رويدادانزم-ياندر مدلسازي داده مک

اليه داراي از يک سري  ، يانزمي هادادهبراي نمايش 

و  ودشمياستفاده ي اندر طول يک بازه زم انزم برچسب

ي قبلي را هاتتنها تغییرات به وجود آمده نسبت به حال

يعني هنگامي که يک رويداد اتفاق  .کندميذخیره سازي 

گاه پايگاه داده به ان ، ودشميفتد و يا يک تغییر ايجاد امی

ي داراي اهود. اين مدل به علت ساختار شبکشميروز 

 بر مي نمايد.انرا زميند پردازش ااشد که فربميپیچیدگي 

                                                           
۹ Time stamping attributes 
۰۰ Space time composite 
۱۱ Time stamping spatial objects 

۲۱  Spatio-temporal object model 
۳۱  Event base spatio-temporal data modeling 

(ESTDM) 
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دامنه ز سه ه ابا استفاد اشیاء 7گراسازي دامنهدر مدل

-ياني و مفهومي مورد تجزيه و تحلیل مکانزم ، يانمک

که انبه جاي  انزم ، . لذا در اين مدلگیرندي قرار ميانزم

 انبه عنو ، داده توصیفي به مجموعه معرفي شود انبه عنو

سازي شرکت در مدل انيک مفهوم مستقل در حوزه زم

سازي سازي در اين روش ها بر اساس مدلمدل .کندمي

 .]8[ ،]9[اشدبميگرا شي

با جداول سروکار داشتن به دلیل در اين تحقیق 

ها بر اساس ها و تهیه خروجيجام پردازشانتوصیفي و 

 .ايمکردهي استفاده اهايجاد ارتباط بین جداول از مدل رابط

تغییرات به براي تعیین مدلي  به زهمچنین به دلیل نیا

از مدل  ، اندر طول زم يانزمي هادادهوجود آمده بین 

 .ايمکردهاستفاده  اشیاي مکاني داراي برچسب زماني

 روش تحقیق -4

هاي ترافیکي داده ، با استفاده از تجهیزاتدر ابتدا 

)شامل تعداد خودروهاي ورودي و خروجي در هر مسیر، 

کننده شرايط ترافیکي انبیا( که سرعت حرکت خودروه

آوري جمعاي به صورت لحظهباشند موجود در مسیرها مي

هاي داده انهاي دينامیک يا همداده انو به عنو دنشومي

 . شوندي در پايگاه داده ذخیره ميانزم
، تعداد ها ها بر روي اين دادهپردازشانجام با 

افیکي بر و سرعت حرکت ترخودروهاي موجود در مسیرها 

 د. نشودر هر لحظه تعیین مي( 3( و )7( ، )7)اساس روابط 

)که هاي استاتیک دادهو ها دادهاستفاده از اين با 

باشد(، پارامترهاي شامل مشخصات هندسي مسیرها مي

سفر در هر  انحجم ترافیک و زمظرفیت ، ترافیکي شامل 

 د. نشوتعیین مي( 9( ، )5( ، )4با استفاده از روابط )مسیر 

ذخیره سازي پارامترها و شرايط ترافیکي هر روز و با 

با پردازش . ديتاريخچه ترافیک به وجود مي آ ، هر لحظه

گین و اطالعاتي از انرفتار ترافیکي میتاريخچه ترافیک 

هاي هاي اوج ترافیک، مسیرها و تقاطعقبیل ساعت

و  هاانو نیز جهت جري هانآپرترافیک و درجه اهمیت 

هاي مختلف روز حاصل ترافیک در ساعتحرکت هاي موج

فرضي براي بندي پیشانبرنامه زم آنو بر مبناي شده 

  شود.ميچراغ ها تنظیم 

                                                           
۱ Domain oriented modeling 

دهنده حرکت يک شرايط موج حرکت ترافیک نشان

خاص ترافیکي در طول يک مسیر و در فاصله زماني مشخص 

نمودار موج ترافیک ، نموداري است که محور  باشد.مي

مودي آن )از پائین به باال( ، سپري شدن زمان و محور افقي ع

هاي مختلف تقسیم آن مسیري را نشان مي دهد که به بخش

بنديها از محل تالقي مسیر مورد نظر با شده است. تقسیم

گردد و جهت آن از چپ به راست مسیرهاي ديگر حاصل مي

را  3، هم جهت با جهت حرکت در مسیر است )شکل 

. فواصل تقسیم بندي در محور عمودي وابسته به ببینید(

روزرساني اطالعات ترافیکي )يا انتخاب کاربر( دارد. مدت به

د. براي وشميارائه و نمايش داده  7با ساختار رسترينمودار 

ها ، به پیکسلمثال ، با گذشت يک واحد زماني ، يک سطر از 

و  شوندکنار هم چیده ميدر نمودار هاي مسیر ، تعداد بخش

که حجم ترافیک در بسته به شرايط ترافیکي پیکسل هر به 

آن بخش به خود اختصاص مي دهد مقداري تعلق مي گیرد 

و با سپري شدن  که با رنگ حاصي نمايش داده مي شود

 گیرند.زمان ، سطرهاي ديگر روي سطر قبل قرار مي

 
 هاسازي تقاطعنمودار هماهنگ - 3شکل

-ات ترافیکي در اين نمودار ، شکلبا قرارگیري اطالع
هاي مختلفي از قبیل موج ترافیک انتقالي ، پخش شونده ، 

آيد که هر کدام متمرکز شونده و تحمیلي به وجود مي

-نشان 4کند. مثال شکل مفهوم خاص خود را بیان مي
دهنده موج ترافیک تحمیلي است که برخي عوامل مثل 

غیره باعث به  شکل ساختاري مسیرها ، وجود موانع و

 شود.وجود آمدن آن مي

 
 موج ترافیک تحمیلي - 4 شکل

                                                           
۲ Raster 
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ه بر اساس پارامترهاي ترافیکي به دست آمدهمچنین 

ي اندر فواصل زم ها،در هر لحظه، وابستگي بین تقاطع

هايي از تشکیل گروه آنتیجه که ن شودمختلف تعیین مي

تشکیل  با باشد که به يکديگر وابسته هستند.ها ميتقاطع

با استفاده از  هانآهاي موجود در ها، چراغاين گروه

پارامترهاي ترافیکي و همچنین با توجه به تاريخچه 

بندي به نحوي انشوند که اين زمبندي ميانترافیکي، زم

گیرد که خودروها در طي مسیر خود، حداقل جام ميان

 تاخیر را داشته باشند. 

لب يک دياگرام را در قا، مراحل ذکر شده 5شکل 

 0دهدمي اننش

 
 مراحل تحقیق -5شکل 

بندي ممکن است تقاطعي به علت فاصله در گروه

ها دارد فاقد تاثیر  بر ي زيادي که با ديگر تقاطعانزم

هاي مجاورش باشد، لذا به صورت منفرد در نظر تقاطع

 گرفته مي شود.

ها و تعیین طول سیکل و فاز براي يک بندي چراغانزم

زياد بوده  ي مجاورشهابا تقاطع آني انقاطع که فاصله زمت

تاثیري ندارد ، متناسب با حجم ترافیک موجود  هانآو بر 

 باشد. در مسیرهاي منتهي به تقاطع مي

هاي موجود در سازي چراغبندي و هماهنگانبراي زم

يک گروه ، موارد ديگري را نیز بايد مد نظر قرار داد. تعیین 

هاي مجاور بايد بدين صورت فازهاي تقاطع طول سیکل و

باشد که خودروها در طول طي مسیر با حداقل تاخیر )فاز 

فاصله مقدار  9قرمز( مواجه شوند. براي مثال در شکل 

،  3و  7هاي یه و تقاطعانث 71،  7و7هاي بین تقاطع يانزم

 باشد.یه ميانث 31

 
 هاسازي تقاطعهماهنگ -9 شکل

براي  1 ان، فاز سبز در زم 7یکل تقاطع اگر در طول س

 7شروع گردد ، فاز سبز در طول سیکل تقاطع  Aمسیر 

، شروع شود ، تا  71 انیه و در زمانث71بايد پس از گذشت 

نیز عبور کند. فاز سبز  7خودرو بدون تاخیر از تقاطع 

یه ديگر و انث 31نیز بر همین اساس بايد بعد از  3تقاطع 

مسیر تاخیر به  تماميشود تا در شروع  51 اندر زم

 داده شده است. اننش 1حداقل برسد ، که در شکل 

 
 هاسازي تقاطعنمودار هماهنگ -1شکل

هاي خاکستري طول سیکل و در اين شکل ، ستون

سبز طول فاز سبز براي مسیر مورد نظر در هر ستون هاي 

 باشد.تقاطع مي

اهمیت هر تقاطع و مسیر نیز بر اساس درجه  انمیز

و  A  ،Bهاي شود. يعني اگر تقاطعسنجیده مي آناهمیت 

C  در مجاور هم باشند و درجه اهمیتA  ازB وC  بیشتر

طول  هانآبندي انسازي و زمباشد ، به منظور هماهنگ

میل کنند تا  Aبیشتر بايد به سمت  Cو  Bسیکل و فاز 

جايي ها و تغییرات در حالت جابه برعکس ، که در اين

باشد. الزم بذکر مي Aبیشتر از  Cو  Bطول سیکل و فاز 

است تعداد خودروهاي موجود در مسیرهاي پر ترافیک در 

 خوردار هستند. بندي از اهمیت بااليي برانزم

 پیاده سازی -5

 منطقه مورد مطالعه -5-1

قه باعث شده منط انتوجه به بعد زم ، در اين تحقیق

داراي محدوده  ، يانمورد مطالعاتي عالوه بر محدوده مک

 اشند0بميکه به شرح زير  ي نیز باشدانزم
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 یانمحدوده مک -5-1-1

ي اصلي و هااني در برگیرنده خیابانمحدوده مک

اي هناشند که مجهز به دوربیبمي اني شهر تهرهابزرگراه

کنترل ترافیک هستند )يعني در صورتي که بزرگراهي 

( و تنها گرددميربین نباشد در محدوده لحاظ نجهز به دوم

مورد  انبراي بررسي ساده موج ترافیک در شهر تهر

 .دنگیرمياستفاده قرار 
 ، براي جلوگیري از به وجود آمدن پیچیدگي زياد

در مرکز شهر مورد استفاده در اين تحقیق ي انمحدوده مک

مال به ز شه است که ا( واقع شد9و در منطقه ) انتهر

دکتر شريعتي و از  انآذر شهر و از شرق به خیاب انخیاب

قالب منتهي ان انحافظ و از جنوب به خیاب انغرب به خیاب

تخاب انعلت اصلي براي  .رجوع شود( 8)به شکل ودشمي

اي متعدد و فواصل کوتاه بین هتقاطعوجود  ، اين محدوده

فواصل ا داراي هتقاطعاشد زيرا در صورتي که بمي هانآ

اي هتقاطعدر  هاچراغتاثیر  انمیز ، زياد از هم باشند

ود.شميمجاور بسیار کم و يا حتي بي تاثیر 

 
 محدوده مکاني تحقیق -8شکل 

 یانمحدوده زم -5-1-2

موج ترافیک وضعیت ترافیکي در بازه کلي براي بررسي 

به  انبا طول زم ، 7337 انآب 79تا  71ز ه اي يک هفنانزم

مورد استفاده قرار  ، يک ساعت به يک ساعت 7يانرسروز

 ست.ه اگرفت
موج ترافیک و همچنین  تردقیقجزئي و براي بررسي 

ي انوضعیت ترافیکي در بازه زم ، هداف تحقیقه ادستیابي ب

با  ، صبح 3الي  1بین ساعت  ، ( ساعت در يک روز7)

ه مورد استفاده قرار گرفت ، دقیقه 5 يانرسبه روز انزم

  ست.ا

سفر متاثر از شرايط ترافیک  انبه دلیل اينکه طول زم

ها در بازه باشد ، بنابر اين تحلیلموجود در مسیرها مي

                                                           
۱ Update 

ي که حجم ان، نماينده زم 1015تا  1ي ساعت انهاي زم

،  8045تا  8041باشد ،  ساعت ترافیک در منطقه سبک مي

-ي که حجم ترافیک در منطقه معمولي مياننماينده زم
ي که حجم ان، نماينده زم 8075تا  8071ساعت  باشد ،

،  8015تا  8باشد و ساعت ترافیک در منطقه سنگین مي

ي که حجم ترافیک در منطقه خیلي سنگین اننماينده زم

 جام شده است.انساعت  7ي انباشد در طول بازه زممي

 هادادهآماده سازی  -5-2

اد يجه ادر منطقه مورد مطالع هاانشبکه خیابابتدا 

جام انه فرآيند ايجاد شبکه تنها يکبار در پايگاه دادگرديد. 

جايي که توصیف ها و پارامترهاي شبکه انولي از  گیردمي

لذا  ، دنگردميمحاسبه  يانزمي ترافیکي هادادهبر اساس 
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ي ترافیکي الزم است که توصیف ها و هادادهبا تغییر 

 د.نشو يانبه روز رسنیز  آنپارامترهاي 

هاي ترافیکي شامل تعداد خودروها و سرعت داده

باشند ، که تعداد خودروها بر اساس مي هاآنحرکت 

-خصوصیات هندسي مسیرها ، به صورتي مقداردهي شده
د که متناسب با حجم ترافیک مورد نظر باشد. سرعت ان

هاي ثبت شده در حرکت ترافیک نیز بر اساس سرعت

هاي مختلف مدر حج انسايت شرکت کنترل ترافیک تهر

گیري ي شکلهااند. همچنین زمانترافیک مقداردهي شده

شرايط مختلف ترافیکي نیز بر مبناي اطالعات ثبت شده 

 جام گرفته است.انهاي کنترل ترافیک توسط دوربین

 انجام اين تحقیق امکان انالزم به ذکر است که در زم

هاي ترافیکي دقیق و واقعي در شهر دسترسي به داده

ها بر اساس برخي وجود نداشت ، بنابراين داده انتهر

جايي که ايجاد نآاطالعات ترافیکي شبیه سازي شدند و از 

ي انباشند ، بازه زمبر ميانها بدين روش بسیار زماين داده

به دو ساعت محدود شده است و علت استفاده از بازه 

به وجود آمدن شرايط ترافیکي  صبح ، 3الي  1ي بین انزم

 باشد.ي ميانلف در اين بازه زممخت

 زمانی-پایگاه داده مکانیو ساخت  طراحی -5-3

هاي خارجي ، مفهومي ، منطقي و مدلدر اين تحقیق 

زماني ايجاد -فیزيکي براي طراحي پايگاه داده مکاني

، جداول و ( را ببینید 3)شکل گرديد. در مدل خارجي 

داينامیک ستونهاي مورد نیاز براي داده هاي استاتیک و 

 شناسايي گرديدند. 

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

نیاز به خصوصیات  ي ترافیکيپارامترهاه براي محاسب

با توجه به اينکه در هر لحظه  .اشدبميهندسي مسیرها 

تنها يک مجموعه از مقادير)تعداد خودروها و سرعت 

يک بنابراين  بد ،ياحرکت( به هر مسیر اختصاص مي

 هايداده واستاتیک  عوارضبین  7کي به کيط باارت

زماني بوسیله شناسه مشترک و منحصر به فرد  يکیتراف

  .را ببینید( 71)شکل  گرددرقرار ميب

 
 نمونه اي از مدل مفهومي ارتباط بین داده هاي استاتیک و پويا -71 شکل

پايگاه داده ارتباط بین دادهاي استاتیک و پويا در يک 

اي از مدل منطقي آن در اي ايجاد گرديده که نمونهرابطه

 نشان داده شده است.  77شکل 

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

هاي ترافیکي زماني ، شامل تعداد خودروها دادهجداول 

ي از گیرو سرعت حرکت ترافیکي در هر مسیر با میانگین

هاي ثبت شده در هر اليه داراي برچسب زماني با سرعت

گرديده و به ( محاسبه 3( و )7( ، )7استفاده از روابط )

 شوند.مداوم در طول روز به پايگاه داده وارد مي صورت

  بخشي از اين پايگاه داده را نشان مي دهد.  77شکل 

 
 جداول و داده هاي توصیفي ترافیک -77 شکل

رامترهاي ترافیکي مربوط به هر مسیر بر پاسپس 

( و 5( ، )4هاي ترافیکي و با استفاده از روابط )اساس داده

 شوند. ( محاسبه مي9)

                                                           
۱ One to One 
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 تحلیل های مکانی -5-4

از در اين تحقیق براي گروه بندي چراغ هاي راهنمايي 

استفاده گرديده است. با  7دهيمنطقه خدمات تحلیل

سفر در هر مسیر ،  انزم و طولاستفاده از اين تحلیل 

ها )طولي از مسیر در پشت از چراغ ي قبلانپوشش زم

چراغ قرمز واقع در تقاطع که در صورت سبز بودن چراغ ، 

و بعد از  توانند از پشت چراغ خارج شوند(خودروها مي

)طولي از مسیر بعد از چراغ واقع در تقاطع که ها چراغ

در ز چراغ دور شوند( توانند اخودروها در طول فاز سبز مي

 . مده استبدست آ هانآمسیرهاي منتهي به 

به دلیل تاثیر طول زمان سفر از شرايط ترافیک موجود 

در مسیرها ، تحلیل ها در چهار زمان و چهار شرايط 

به شرح ذکر ساعت  7ترافیکي مختلف در طول بازه زماني 

 .انجام شده است 7-7-5شده در بخش 

هاي ي نماينده ترافیکانزه زمدر هر يک از چهار با

ي انسبک، معمولي، سنگین و خیلي سنگین ، مسافت زم

ها مورد یه براي قبل و بعد از چراغانث 31و  71،  71

دهنده اننش 74و  73هاي قرار گرفته است. شکلتحلیل 

جام اين پردازش در حالت حجم ترافیک سنگین اننتايج 

 د.نباشمي

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

 
کند که مي انها ، اين مطلب را بیسطح پوشش چراغ

-سفر بین تقاطع انهر چه حجم ترافیک افزايش يابد ، زم
براي ايجاد  7يابد. بنابراينهاي مجاور نیز افزايش مي

هاي همجوار نیاز به طول فاز بیشتر و بین تقاطع هماهنگي

 باشد.طول سیکل بیشتري مي آنبه دنبال 

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

 
 يانفاصله زمها بر اساس مقدار در اين تحقیق چراغ

 Bیه ، انث 71تا  7ي اندر بازه زم Aدر چهار گروه  هانآبین 

 31تا  71ي اندر بازه زم Cیه ، انث 71تا  71ي اندر بازه زم

 گیرند.مي یه قرارانث 31ي بیشتر از اندر بازه زم Dیه و انث

ترين ابتدا با انجام تحلیل نزديکجام اين کار انبراي 

بناي پارامترهاي بر روي شبکه ايجاد شده و بر م 7خدمت

ها بر اساس فاصله زماني ترافیکي ، مسیرهاي بین تقاطع

ي مربوط به هر انسپس فواصل زم. گرديدها مشخص نآ

 0شدندتخاب انگروه بااستفاده از عبارت زير 

“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 

هاي حاصل از مرحله قبل ، ها و چراغدر ادامه تقاطع

تخاب شده در هر انهاي تخاب شده و در آخر نیز چراغان

 7استفاده از تحلیل حريمبا  هانآگروه و مسیرهاي بین 

که خروجي حاصل از اين مرحله در  گرديدندمشخص 

هاي شکل دايرهاين در  داده شده است.اننش 75شکل 

( با مسیر قرمز ، Aهاي گروه )دهنده چراغقرمز نشان

فاصله ( با Bهاي گروه )دهنده چراغهاي نارنجي نشاندايره

                                                           
۱ Closest Facility 
۲ Buffer 

هاي زرد يرهثانیه و مسیر نارنجي ، دا 71تا  71 زماني

 31تا  71 فاصله زماني( با Cهاي گروه )دهنده چراغنشان

هاي دهنده چراغهاي سبز نشانثانیه و مسیر زرد و دايره

 باشند.ثانیه مي 31بیشتر از فاصله زماني( با Dگروه )  

نتايج اين مرحله نشان داد که در فاصله زماني کمتر از 

 71،  3،  8،  1،  9،  5،  4،  3،  7،  7هاي ثانیه چراغ 31

در  75و  74،  73هاي ( ، چراغ7در دسته ) 77و  77، 

 گیرند.( قرار مي3در دسته ) 79 ( و چراغ7دسته )

های بندی چراغسازی و زمانهماهنگ -5-5

 راهنمایی

ها به صورت انفرادي و يا بندي چراغکنترل و زمان

ختصر به گیرد ، که روش هر کدام به طور مشبکه انجام مي

 باشد0شرح زير مي

 انفرادی -5-5-1

گیرد که هايي انجام ميحالت انفرادي براي تقاطع

باشد. براي مثال در ها ميداراي فاصله زياد از ديگر تقاطع

هاي به علت فاصله زياد با تقاطع 79اين تحقیق ، تقاطع 

شود. مقدار بندي ميمجاور خود ، به صورت انفرادي زمان

هاي ديگر شود يک تقاطع از تقاطعه باعث ميفاصله اي ک

تا  311مستقل شود ، بر مبناي سیستم و قوانین موجود 

ثانیه تعیین شده است. در اين  41تا  31متر )و يا  411
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هاي موجود در تقاطع منفرد و بندي چراغحالت زمان

ها ، بر اساس حجم ترافیک تعیین طول سیکل و فاز آن

شود. هي به تقاطع محاسبه ميموجود در مسیرهاي منت

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 

نیه ثا 751سیکل در سیستم و قوانین تجربي موجود ، 

باشد که علت آن به طور کلي ، افزايش تاخیر در مي

 باشد.مسیرهاي ديگر مي

 شبکه -5-5-2

هاي هم جوار به هاي تقاطعبندي چراغکنترل و زمان

گیرد تا فاز هاي سبز صورت شبکه ،بدين منظور انجام مي

ها به نحوي نسبت به همديگر چیدمان شوند تا در تقاطع

خیر ، از مسیرها عبور کند. از آنجا موج ترافیک با حداقل تا

-پذير نمياي امکانکه تعیین موج ترافیک به صورت لحظه
باشد ، لذا با استفاده از تاريخچه ترافیک و پردازش آن ، 

-رفتار و شرايط ترافیکي میانگین براي هر مسیر در ساعت
 شود. هاي مختلف روز تعیین مي

دو حالت  در اين تحقیق پردازش تاريخچه ترافیک در

کلي و جزئي مورد بررسي قرار گرفته است. در حالت کلي 

هاي اصلي به صورت ها و خیابان، شرايط ترافیکي بزرگراه

هاي ترافیکي زماني از سايت کنترل ترافیک جداول داده

ساعت ، به  74تهران ، در بازه زماني يک هفته و به صورت 

گیري از نعنوان تاريخچه ترافیک تهیه شده و با میانگی

هاي ها ، رفتار و شرايط ترافیکي میانگین در ساعتآن

 اند.مختلف روز تعیین شده و در پايگاه داده ذخیره شده
 
 

 
 هابندي چراغنتايج گروه -75شکل 

 

( سبک به رنگ سبز 7شرايط ترافیکي)در پنج کالس )

( سنگین به رنگ نارنجي ، 3(معمولي به رنگ زرد ، )7، )

( مسدود به رنگ 5لي سنگین به رنگ قرمز و )( خی4)

قرمز تیره( ، بازه زماني رويداد و شناسه مسیر در پايگاه 

اند. براي ايجاد ارتباط بین جدول داده ذخیره شده

 7تاريخچه ترافیک با مسیرها ، از ارتباط يک به چند

 .را ببینید( 79)شکل  استفاده شده است

 
جدول تاريخچه ترافیک و  ارتباط يک به چند بین -79 شکل

 مسیرها
                                                           

۱ Many to One 
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ي هاموج ، ز نمودار موج ترافیکه اسپس با استفاد

بر اساس رفتار  آني به وجود آمدن هاتترافیک و ساع

 . گرددميگین مشخص انترافیکي می

در اين تحقیق ، پس از ايجاد ارتباط بین تاريخچه 

ترافیک با مسیرهاي موجود در محدوده مکاني مورد مطالعه 

اهلل هاي آيتاستفاده از نمودار موج ترافیک براي خیابانو 

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 

بخشي در هاي ترافیک موج ساعت ، حاصل گرديد. 7زماني 

 اند.نشان داده شده 71منطقه مورد مطالعه در شکل از 

نمودار موج ترافیک خیابان آيت اهلل طالقاني نشان مي 

در اين  8051الي  1075دهد که موج ترافیکي از ساعت 

 8071الي  1041گیرد که زمان اوج آن بین مسیر شکل مي

باشد و نوع آن )به صورت غالب( از نوع پخش شونده مي

 814و  813هاي بین بخش باشد. اين موج در تقاطعيم

)تقاطع  811و  819)تقاطع طالقاني و قرني( و بخش 

 شود.طالقاني و مفتح( در مسیر هاي مختلف پخش مي

نمودار موج ترافیک خیابان شهید قرني نشان مي دهد 

در اين مسیر  8035الي  1035که موج ترافیکي از ساعت 

باشد و مي 8015الي  1051وج آن گیرد که زمان اشکل مي

 باشد.نوع آن )به صورت غالب( از نوع انتقالي مي
 

 
 اهلل طالقاني و شهید مفتح )از باال به پايین(هاي شهید قرني ، آيتنمودارهاي موج ترافیک خیابان -71شکل 

 
 و فازها هالسیک سازیهماهنگ -5-5-3

مايي با ي راهنهاچراغز ه اهماهنگ سازي هر دست

ي ترافیک هاموجي سبز هم راستا با هاموجهدف ايجاد 

حداقل تاخیر از  باترافیک  انتا جري گیردميجام ان

 عبور کند.  هاآنمسیرهاي بین 

 9ي تعداد انآيت اهلل طالق اندر خیاب ، در اين تحقیق

( 77) ، (1) ، (3ي )هاچراغچراغ راهنمايي وجود دارد که 

( به علت 75( و )73ي )هاچراغ ( در يک دسته و77و )

براي  .دانگرفتهقرار  ديگردر دسته  ، فاصله زيادي که دارند

فرض مي کنیم که  ، وله ادر دست هاچراغ سازيهماهنگ

ي مي خواهد مسیر انآيت اهلل طالق انخودرويي در خیاب

( را از غرب به شرق 77( تا تقاطع )3مستقیم بین تقاطع )

اگر فاز نشان مي دهد ،  78شکل  گونه کههمان طي کند.

صفر  ان( در زم3سبز براي خودروي مورد نظر در تقاطع )

به دلیل  ، ( عبور کند3شروع گردد و خودرو از تقاطع )

ه یانث 31( مقدار 1( و )3بین تقاطع ) يانفاصله زماينکه 

( براي مسیر مورد نظر بايد 1لذا فاز سبز در تقاطع ) ، ستا

شروع  31 انيعني در زم ، یه ديگرانث 31بعد از گذشت 

( عبور کند و بر 1گردد تا خودرو بدون تاخیر از تقاطع )

( نیز در 77( و )77اي )هتقاطعهمین مبنا فازهاي سبز 

شروع گردند تا در مجموع خودروي  91و  41ي هاانزم

 تاخیر در مسیر حرکت کند.فرضي با حداقل 

 
 در دسته اول  هماهنگ سازي سیکل ها و فازها -78شکل 
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 يانفاصله زمو فازها و نیز  هالجايي که طول سیکنآاز 

عايت لذا ر ، اشندبميا داراي مقادير مختلفي هتقاطعبین 

يي که به هالموارد باال در تمامي مسیرها به علت تداخ

حالت  ، اشد. بنابراينبمين پذيرانامک ، يدآميوجود 

ريم تا در مجموع در نظر مي گی هاآنگین را براي انمی

که در اين نآمقدار تاخیرها کاهش يابد ولي به دلیل 

ز حجم ترافیک و ه امسیرهايي وجود دارند ک ، اهتقاطع

گین انهمیت بیشتري برخوردار هستند لذا حالت میه ادرج

 نزديکتر در نظر گرفت. هاآنه را بايد ب

ي هاموجبه دلیل اينکه  ، در محدوده مورد مطالعه

ي و شهید قرني به اني آيت اهلل طالقهااندر خیابترافیکي 

ستند هانترتیب از غرب به شرق و جنوب به شمال در جري

 ، اي موجود در اين دستههتقاطعگین براي انلذا حالت می

بیشتر توجه مربوط به  آنبايد به نحوي تعیین گردد که در 

يي باشد که ترافیک را از غرب به شرق )براي هاچراغ

 اني( و جنوب به شمال )براي خیابانآيت اهلل طالق انخیاب

 .دنکنميشهید قرني( هدايت 

 خالصه و نتیجه گیری -6

هاي قبل اين تحقیق توضیح که در بخشطوريانهم

-يانداراي خصوصیت مکترافیکي داده شد پديده هاي 

که در اين  گرديداين خصوصیت باعث لذا  اشند.بميي انزم

هداف استفاده ه ابراي دستیابي ب يانزم GISتحقیق از يک 

 نمائیم.

زماني با ايجاد مدلهاي خارجي، -پايگاه داده مکاني

و شد طراحي و پیاده سازي مفهومي، منطقي و فیزيکي 

 ، خودروهاي خروجيشامل  يانزمي ترافیکي هاداده

نیز ثبت  هاآنخودروهاي وررودي و نیز سرعت حرکت 

پارامترهاي ترافیکي . با استفاده از اين داده ها گرديد

زماني -مربوط به هر مسیر محاسبه و در پايگاه داده مکاني

 بصورت پويا ذخیره گرديد. 

 نتایج تحقیق -6-1

زماني مورد استفاده -پايگاه داده مکانيبراي ي ياسکیما

ي هاداده. طراحي و پیاده سازي گرديددر اين تحقیق 

،  هوارد شد اين پايگاه دادهبه مي تواند  ايلحظهترافیکي 

لحظه جديد هر تغییرات به وجود آمده در شده و پردازش 

 . ثبت گردد

که براي شناخت رفتار و شرايط تاريخچه ترافیک 

هاي راهنمايي استفاده مي ترافیکي به منظورکنترل چراغ

هاي ترافیکي زماني روزهاي از ذخیره سازي دادهگردد، 

 .  يدآي مبدست زماني -پايگاه داده مکاني درگذشته 

-تساع ، اين تحقیقز ه ابر مبناي اطالعات بدست آمد
ي ترافیک و مسیرهاي هاموجي هاتجه ، گیريشکلي ها

 .دگردميگین تعین انپر تردد بر اساس رفتار ترافیک می

اي مجاور به نحوي هتقاطعدر  هاچراغ آنسپس بر مبناي 

که بیشترين فاز سبز به مسیرهاي  هگرديدهماهنگ 

-انو داراي موج ترافیک اختصاص يابد تا اين جري پرتردد
  ي ترافیکي با حداقل تاخیر از مسیرها عبور کنند.ها

نتايج زمان بندي چراغهاي راهنمايي  ،براي ارزيابي

که نتايج آن خیابان آيت اهلل طالقاني واقع در تقاطع هاي 

ه اين چراغها اعمال ذکر گرديده بايد ب 3-5-5در بخش 

ر آن بر روي موج سبز ترافیک منطقه مورد مي شدند و اث

و با نتايج پیش بیني شده در اين  بررسي قرار مي گرفت

امکان اعمال زمان بندي بر يد. اما گردمي تحقیق مقايسه 

 .فراهم نشدروي اين چراغها در منطقه مورد مطالعه 

 های آتیپیشنهاد برای تحقیق -6-2

اين تاي راستحقیقات آتي در موضوعات براي ارائه 

 موارد زير راپیشنهاد کرد0 انوتمي ، تحقیق

  بر اساس  يانزمي ترافیکي هادادهمدلسازي

 مدلهاي شي گرا

ينکه مدلسازي اين تحقیق به صورت ه ابا توجه ب

بررسي روش ارائه شده در اين  ، اشدبميي ه امدل رابط

 جام گیرد.اني شي گرا نیز هالد در مدانوتميتحقیق 
 ي هادادهز و سیکل بر مبناي تعیین طول فا

 يانزمترافیکي 

ه محاسبه طول فاز و در اين تحقیق از پرداختن ب

ين پارامترها بر ه الذا محاسب ، سته اسیکل صرف نظر شد

موضوع د انوتمياساس اطالعات خروجي اين تحقیق 

 تحقیق محسوب گردد.ه ادامپیشنهادي براي 
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