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چكيده
نگاهي به تاريخچه حمل و نقل نشان ميدهد که ايجااد يسام کارمماد حمال و نقال يکاي از فاکمورهااي مها در
جوابگويي به تقاضاي روزافزون حمل و نقل ميباشد يکي از اين روشهاي بهبود تردد در معاابر ايجااد دوربرراردان
ميباشد .مانور واررد يکي از پيچيدهترين مانورها در هنگام رانندري با خودرو ميباشد که مطالعاه من اخياراً ماورد
ا مقبال پژوهشگران قرار ررفمه ا ت .در اين مطالعه محور کرمانشااه – بيسامون در محادوده جااده قادي تهاران
مورد مطالعه قرار ررفت .برداشت حج در يک روز با شرايط جوي نرمال با ا مفاده از تکنيک فيلمبرداري به ماد
 6اعت و در ه دوره اوج صبحگاهي ظهرراهي و شبراهي انجام ررفت .پس از تحليلهاي حجا

شابکه پاياه در

نرمافزار شبيه از خردنگر  AIMSUNمدل ررديد .با توجه به وضع موجود دوربررردان در محور مورد مطالعاه 5
ناريو به منظور يافمن بهمرين روش جهت تکيمل مانور واررد طراحي ررديد .هر ناريو  5بار و هر بار به ماد

1

اعت شبيه ازي ررديد .نمايج حاصل از شبيه ازي نشان داد که حذف دوربررردان وضع موجود و احداث زيرراذر
در همان محدوده ناريوي برترميباشد به طوريکه شاخصهاي ترافيکي از جمله تاخخير و زماان افر شابکه در
صور

اجراي اين ناريو به طور چشمگيري بهبود مييابد .با توجه به برداشتهاي صور

روي مدل شبيه ازي انجام ررفت و نمايج حاصل از من در مي و اعمبار مدل را اثباا

ررفماه اعمبار انجي بار

کارد .ايان مقالاه برررفماه از

پروژه پژوهشي با عنوان «مطالعه تعيين مکان منا ب دوربرراردانهاا در راههااي اصالي کرمانشااه» ا ات کاه باه
کارفرمايي مرکز تحقيقا

راه مسکن و شهر ازي انجام شده ا ت.

واژههاي کليدي :دوربرگردان ،شبيهسازي ،نرمافزار AIMSUN

 -1مقدمه
امروزه معضل ترافيک در بسياري از شههرهاي دنيها ،بخه

معههابر موجههود ،ايجههاد تقار هههاي غيههر همسههطا از جملههه

عمدهاي از وقت و سرمايه شهروندان را تلف ميکند .با افهزاي

راهکارهاي کاه

معضالت ترافيک امروزي است .معموالً ايهن

بيرويه تقاضا در نقطهاي از شبکههاي حمل و نقهل ،رر ههاي

نوع راهکارها به دليل به صرفه نبهودن از نظهر زمهان احهداث و

ترافيکي اجرا شده جوابگوي تقاضاي حمهل و نقهل شههروندان

همچنين صرف بودجههاي کالن براي ساخت آن ،ترجيحاً نبايهد

نميباشد .رر هاي پرهزينهاي مانند افهزودن بهه ميهزان عرضهه

بههه عنههوان راهکههار اولي هه انتخههاش شههوند .در ن هين شههرايطي؛

شبکه حمل و نقل همچون احداث بزرگراههاي موازي ،تعريض

راهکارهاي مديريتي در زمينه عرضه و تقاضا ،عموماً با اسهتااده

از راهحلهاي موقت براي مشکالت موجود مطهر مهيباشهند.

ترافيک ،حرکتهاي عرضي و گردشي متنابهي را نشان ميدههد

يکي از اين نوع راهکارها که در ميانهه عرضهي مسهير راه اجهرا

يا ترافيک عبهوري پُهرحجم و پُرسهرعت وجهود دارد ،شهکل و

ميگهههردد ،ايجهههاد بريهههدگيههههاي مجزايهههي بهههراي دورزدن

پهناي بريدگي ميانه بايد انجهام حرکهتههاي گردشهي را بهدون

(دوربرگردانها) است .اين بريدگيها بهراي جلهوگيري از قطه

تجاوز به خطوط مجاور و بدون تداخل يا با تداخل جزئي بهين

مسههتقيم جري هان ترافي هک ي ها تغيي هر مس هير و ي ها دسترس هي بههه

حرکات ترافيکي ممکن سازد .رر بريدگي ميانه و دماغههههاي

کاربريهاي مجاور سمت ديگر راه رراحي مهيشهوند .بههدليهل

انتهايي بايد مبتني بر حجمهاي ترافيک ،خصوصيات شههري يها

تأثير مثبت ميانه در ايمني و عملکرد راهههاي شهرياني بهه ويهژه

برونشهري ،و نوع وسايل نقليه گهردش کننهده باشهد .ترافيهک

بزرگراههاي حومه شهري ،اسهتااده از دوربرگهردانهها بهه رهور

گذري و گردشي بايد با ترافيک عبوري در راه مجهزا هماهنه

روزافزوني در حال گسترش است .به اين ترتيب ،دسترسيها در

باشد .رراحي بايد براساس حجم و ترکيبي از کليه حرکتهاي

رول مسير محدود شده و فقه از رريهق بريهدگيههايي انجهام

همزمان در ساعت رر انجام شود .رر بريهدگي ميانهه شهامل

ميشود که به منظور عبور جريهان در ميانهه تعبيهه شهده اسهت.

درنظر گرفتن جاگيري ترافيک موردنظر ،انتخاش خودروي رر

موقعيت و تعداد آنها بايد تاب نيازهاي محلي باشد .بهه درسهتي

به منظور کنترل هر يک از حرکتهاي گذري و گردشي ،بررسي

نميتوان تاريخ ابهداع دوربرگهردان را مشهخر کهرد ،ولهي در

امکان گردش وسايل نقليه بزرگتهر بهدون تهداخل ناموجهه بهه

کشورهاي مختلف و از جمله در کشور ما ،دهها سال اسهت کهه

خطوط مجاور و باالخره کنترل ظرفيت تقار ميشهود .نانچهه

با اين واژه و

از ظرفيت باشد ،احتماالً بايهد رهر را بهه

دوربرگردان به کار گرفته شده و مردم نيز کمابي

تقاضاي ترافيک بي

عملکرد آن آشنا هستند .معموالً در راههاي جدا شدهاي که نيهاز

کمک تعريض يا تنظيم عرضها براي حرکتهاي خا

به گردش  180درجهاي وسايل نقليه وجود داشهته باشهد ،يهک

داد .خصوصيات منارق شهري يها بهرون شههري ممکهن اسهت

بريههدگي در ميانههه راه ايجههاد مههيشههود کههه بههه آن اصههطالحاً

پهناي انتخابي ميانه را تحت تأثير قرار دهد .تقهار ههاي منهارق

بهه کهارگيري

شهري يا حومه با ميانههاي باريک ،عملکرد ايمنتري دارنهد ،در

دوربرگردان  ،نظرات متناقضي مطهر مهيباشهد .در ايهن مقالهه

صورتيکه تقار هاي برون شههري بهدون هراب بها ميانههههاي

سعي ميشود با استااده از نهرمافزارههاي شهبيهسهازي ترافيکهي

پهنتر عملکرد ايمنتري از خود نشان دادهاند .به منظهور رهر

خردنگر ،ارزيابي از وض موجود يکي از دوربرگردانهاي استان

حرکات دوربرگردان به نحو رضايت بخه  ،عهرض راه شهامل

کرمانشاه انجام شود و سپس براساس نياز منطقه ،اقدام به ايجهاد

ميانه بايد به اندازهاي کافي باشد تا وسيله نقليهه رهر بتوانهد از

سناريو در محدوده مورد مطالعه شده و با توجهه بهه معيارههاي

خ کمکي گردش به پ در فضاي ميانه به خ بعهد از شهانه

کارايي ،گزينه برتر انتخاش ميشود.

خارجي يا خ بعد از جدول در معبر خطوط ترافيک مقابل دور

دوربرگردان يا واگرد گاته ميشود .در خصهو

توسعه

بزند .در محل بريدگي ،پهناي ميانهه ،محهل و رهول بريهدگي و

 -2ادبيات پژوهش
فاصله بريدگيها بايد با معيارها يا ربقهبنديههاي مهديريت

رر دماغه آن به منظور تطبيق با حجم و نوع ترافيک عبوري و
گردشي بطور توأم مَدِ نظر قرار ميگيرد .بريدگيهاي ميانه بايهد
منعکس کننده ربقه بندي دسترسي معبر باشد.

دسترسي سازگار باشد .وقتي الگوي ترافيک نشان مهيدههد کهه

در آئين نامه  415رر هندسهي راهههاي ايهران ذکهر شهده

تقريباً تمامي ترافيک از راه مجزا عبور ميکند و حجهم ترافيهک

است که رول بريدگي ميانهه در تقهار بسهتگي بهه عهرض راه

به خوبي زيهر ظرفيهت اسهت ،بريهدگي ميانهه بها سهادهتهرين و

متقار دارد .در اين آئين نامه قيد شده است کهه حهداقل رهول

ارزانترين رر  ،ممکن است کهافي باشهد .ايهن نهوع بريهدگي،

بريدگي ميانه در حالتي که راه قط کننده ،جدا شده نباشد ،برابهر

حرکتهاي گردشي و عبورعرضي وسايل نقليه را امکهان پهذير

با عرض راه قط کننده (روسهازي بعهالوه شهانههها) اسهت .در

ميکند .اما در جريان اين عمل ،وسايل نقليهه ممکهن اسهت بهه

مواردي که راه قط کننده جدا شده باشد ،حداقل رول بريهدگي

خطوط مجاور تجاوز کنند و معمهوالً فضهاي محاهو جهدا از

برابر مجموع عرض راه متقار به اضافه عهرض ميانهه راه جهدا

جريانهاي ديگر ترافيک در اختيار نخواهند داشت .وقتي الگوي

شده است .همچنين تأکيد شده که از حداقل رول بريدگي فقه

در

واگرد يا گردش  180درجهيي) و يا براي جهايگزيني حرکهت

تقار هاي کم اهميت استااده ميشود.

گردش به پ در تقار ها بوده است .در نشريه ي شماره 145

در گهههزارش  375موسسهههه تحقيقهههات ملهههي راهههههاي

سازمان مديريت و برنامه ريهزي کشهور تحهت عنهوان ضهواب

آمريکها ) (NCHRP 375کهه توسه ههاروود و همکهاران بهه

رراحي تقار هاي همسطا شهري در رابطه باکهاربرد خطهوط

نگارش درآمده ،اثرات رول بريهدگي ميانهه در رفتهار نهامطلوش

واگرد دوربرگردان) نين آمده است :

رانندگان بر سر رقابت بر فضاي محدود ميانه مورد توجهه قهرار
گرفته و به اين نتيجه رسيده است که افزاي
روستاها سبب افهزاي
سبب کاه

رهول بريهدگي در

تصهادف و در شههرها و حومهه شههرها

تصهادف مهيشهود (Ingrid B. Potts, NCHRP

در صورت وجود ممنوعيت گردش به پ در يک تقهار
ميتوان بعد از تقار يک خ واگرد براي گردش به هپ غيهر
مستقيم پي

بيني کرد.

در دسهتورالعمل رهر هندسهي راهههاي کشهور آمريکها

) .375بر اساس دو فاکتور مهم رر هندسي (متعارف ،جهتهي

) (AASHTOموارد کاربرد دوربرگردان در بزرگراهها به شر

و دسته سبويي) و درجه دسترسي (فق دوربرگهردان ،دسترسهي

زير بر شمرده شده است:

به يک ررف و دسترسي به دو رهرف) ،نشهريه NCHRP 524

 -1بعد از تقار هاي همسهطا يها غيرهمسهطا بهراي آن کهه

بازشدگي ميانه را به  7دسته ربقه بندي کرده است .ايهن هاهت

رانندگان ناآشنا به تقار را قادر سازد تا اشتباه احتمالي خود

دسته براساس حضور خ گردش به پ و وجود تهورفتگي و

راجبران کند.

نوع حرکات مجاز ،خهود در مجمهوع بهه  17زيردسهته تقسهيم
ميشوند.

 -2خارج از محدوده تقار ها بهراي برقهراري امکهان دور زدن
وسايل نقليه

با توجه به انواع بازشهدگي ميانهه ،نشهريه  NCHRP524تعهداد
نقاط برخورد مربهوط بهه ههر بازشهدگي ميانهه را در جهدول 1

 -3قبل از تقار ها در صورتي که حرکتهاي مستقيم و گردشي
با حرکت واگرد تداخل داشته باشد.
 -4در نقاط اتصال راههاي فرعي که ترافيک مجاز بهه عبهور از

خالصه کرده است.

بزرگراه نيست ولي نيازمند گردش به هپ اسهت .در ايهن
جدول  .1تعداد نقاط برخورد با توجه به نوع بازشدگي ميانه

حالت نخست وسايل نقليه گردش به راسهت کهرده و وارد

نوع بازشدگي ميانه

تعداد نقاط برخورد

جريان ترافيک اصلي ميشوند و سپس دوربرگهردان انجهام

بازشدگي ميانه متعارف

4

بازشدگي ميانه جهتي

4

بازشدگي ميانه متعارف در يک تقار
با  3رويکرد
بازشدگي ميانه جهتي در يک تقار با
 3رويکرد
بازشدگي ميانه متعارف در يک تقار
با  4رويکرد
بازشدگي ميانه جهتي در يک تقار با
 4رويکرد
دسته سبويي مابين تقار

11

ميدهند.
 -5در صهورتي کهه در فواصهل مهنظم بهراي انجهام عمليهات
نگهداري ،انتظامات و تعمير وسايل نقليهه نيهاز بهه بريهدگي
باشد.

6

محل ايجاد دوربرگردان بر ايمني و کارايي آن تأثير مسهتقيم
دارد .بريدگي ميانه در فواصل نزديک به دسترسهيههاي فرعهي،

32

منارق مارپيچي کو ک به وجهود مهيآورد کهه بهه ههيچ وجهه
مناسب نيست .مکان ايجاد دوربرگردانهايي که براي گردش بهه

12

پ رراحي ميشود ،توس رول تهداخل مسهير بهين تقهار و

4

بريدگي مسير تعيين ميشود .ايهن رهول روي الگهوي تقهار و
زمان کل سار براي وسايل نقليهاي که گهردش بهه هپ انجهام

کاربرد دوربرگردان به مثابه يک ابزار ترافيکي در کشورهاي

دادهاند ،افزاي

مييابد .اگر اين رول بسيار کوتهاه باشهد ،بهراي

گوناگون رايج بوده و در آيهين نامهه هها و دسهتورالعمل ههاي

ايمني و عملکرد گردشهاي پ و راست وسايل نقليهه کهه از

مربوره نيز منعکس است .بررسي اين آيين نامه ها نشان ميدهد

سه يا هار خ عبور با دوربرگردان تقار دارند ،ايجاد مشهکل

که جايگاه کاربردي دوربرگهردان عمومهاً بهراي انجهام حرکهت

ميکند .همچنين ايهن رهول بها سهطا سهرويس ترافيهک جهاده

مستقيم و حجم خودروي گردشهي ارتبهاط دارد .همچنهين ايهن

در ساعت و  Lرول مقط تغيير خ بر حسب متر ميباشد .ژو

رول با سطا سرويس ترافيهک جهاده مسهتقيم روبهرو و حجهم

دريافت که تأخير براي حرکت دوربرگردان بهراي خودروههايي

پگهرد

که از خيابان فرعي باال دست گردش به راست ميکننهد ،رابطهه

فراتر رود ،وسايل نقليه که منتظر دسترسي به بريدگيها هسهتند،

قوي با آفست راب باالدست و پائين دست ،رول مقطه تغييهر

رفتن صف نمي-

خ  ،فاصله بين خيابان فرعي و هراب باالدسهت و فاصهله بهين

دورزننده رابطه دارد .در صورتيکه صف از انتهاي خ
در صف گير افتاده و قادر به گردش تا به پي

تقار هها دارد .او بهراي يهافتن مکهان مناسهب دوربرگهردان در

باشند.
ليژ حداقل رول تداخل  213-244متر بها حجهم تهداخلي
 2600-200وسيله نقليه در ساعت و سرعت  50-25مايل بهر
ساعت را در راههاي دو خطه شهري و حومهاي مناسب ميداند.

محدوده تقهار

راغهدار ،مهدلي براسهاس آفسهت بهين هراب

راهنمايي باالدست و پائين دست ،رول کلي مسير ،سرعت مجاز
و فاصله خيابان فرعي تا تقار

راغدار باالدست پيشنهاد داد.

اين رول در ند خطههها بايسهتي بهه  488-366متهر برسهد.
( )Liu, P., Chen, Lu, 2008در برخي از تقار هاي راغهدار
شهري و حومه شرياني در ميشيگان ،گردش به هپ در تقهار
ممنوع و فاصله دورزدن در  201متهري از تقهار قهرار گرفتهه
است (عزيهزي وشهيخاالسهالمي  .(1388 ،هنهدبو

فلوريهدا

مربوط به ميانه ،فاصله بهينه از رمپ آزادراه تا بريهدگي ميانهه را
ارايه نمهوده و در خصهو

( )2
𝐿
21.5
21.5 2
𝑡∆
[− (1 − 0.082∆𝑡 +
) + √(1 − 0.082∆𝑡 +
] ) + 7.05
𝑣
𝑣
𝑣
=
0.164
𝑣

منهارق دو خطهه شههري و حومهه

شهري در سرعت و حجم معمولي ،رول تداخل 243 – 213

( )3
) (𝑙 − 2𝐿1
𝑣

متههههههههههههههههههههههههر و در نهههههههههههههههههههههههههد
خطهه هها  265تها  487متهر را توصهيه مهي کنهد( Lu , J. ,

∆𝑡 = ∆𝑇 × 0.278 +

 .)2005لو در مطالعات خود حداقل رول تغيير خ را با توجه
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تعههداد خ ه در مقط ه بصههورت جههدول  2پيشههنهاد م هيکنههد
(.) Lu , J., Pirinccioglu,,F. Pernia, J,2004,
جدول  .2حداقل طول تغيير خط با توجه به تعداد خط (تحقيق لو)

حداقل رول تغيير خ (متر)

تعداد خ در مسير اصلي

80
110
140

2
3
4

𝐿 :رول مقار تغيير خ بهينهه :𝑣 .سهرعت مجهاز در خيابهان
اصلي )𝑟 :∆𝑡،(𝐾𝑚⁄ℎتابعي از افست بهين هراب راهنمهايي
باالدست و پائين دست ،رول کلي مسير ،فاصله خيابان فرعي تها
تقار

راغدار باالدست آن و سرعت مجهاز ∆𝑇 ،افسهت بهين

تقار

راغدار باالدست و پائين دست ( ثانيه) 𝐿1 ،فاصهله بهين

خيابان فرعي و تقهار

راغهدار باالدسهت آن بهر حسهب متهر

ميباشد (.) Zhou, H , Jian , 2004 John Lu

تههار س هيد 2در تحقيق هي کههه در سههال  2012انجههام داد،
عملکرد مانور دوربرگردان را با کمک نرمافزارههاي شبيهسهازي،

ژو و همکاران 1در سال  2004مدلي را بهراي يهافتن مکهان

ارزي هابي کههرد .او از نههرمافههزار  VISSIMبههراي شبيهسههازي و

بهينههه دوربرگههردان براسههاس کمتههرين تههأخير بههراي حرکههت

ارزيابي سهه نهوع از دوربرگهردان تحهت سهناريوههاي مختلهف

دوربرگردان پيشنهاد دادند .ژو متوجه شد کهه سهرعت ميهانگين

استااده کرد .او تأخير ميانگين تقار و ظرفيت را به عنوان معيار

خودروها با رول مقط تغيير خ  ،رابطه خطي دارد .آنهها بهراي

کههارايي در نظههر گرفههت .از نههرمافههزار  Synchroبههه منظههور

به دست آوردن سرعت ميانگين مقار تغيير خ براساس رهول

بهينهسازي زمانبندي راب راهنمايي استااده شد .در سناريو بها

مقط  ،رابطه  1را پيشنهاد دادند.
( )1

𝐿 𝑆𝑤 = 21.5 + 0.082

که 𝑤𝑆 سرعت ميانگين براي مانور  RTUTبر حسب کيلهومتر

حجم متعادل ،دوربرگردان غير متعارف تأخير کمتري نسبت بهه
ساير سيستمها داشت .اما زودتر از همه گزينهها به حد ظرفيهت
م هيرس هيد .ظرفي هت دوربرگههردان غي هر متعههارف  %27کمتههر از

دوربرگههردان متعههارف بههود ،در حاليکههه ظرفي هت دوربرگههردان
راغدار به همراه تقار
راب به همراه تقار

راغهدار  % 10و دوربرگهردان بهدون
راغدار حهدود  % 8از تقهار

عادي بيشتر بود .همچنين نشان داده شد کهه بها افهزاي
گردش به پ ،تأخير تقار افزاي

راغهدار
حجهم

مييابد .همچنين با افزاي

حجم گردش به هپ از  %20بهه  %30ظرفيهت تقهار %3/2
کاه

پيدا کرد .البته در اين تحقيق ،سيد پارامترههاي نهرمافهزار

 VISSIMرا براساس شراي محيطهي مصهر کهاليبره نکهرده و
مقادير پي

فهرض را بهه کهار بهرده اسهت[ .]13بوداپهاتي 3در

تحقيقي که در سال  2008ميالدي انجام داد ،به مقايسهه بهين 2
نوع بازشهدگي ميانهه و مهانور دوربرگهردان پرداخهت .او بهراي

در يک پژوه

 ،اميرمسعود رحيمي و همکار به يهافتن فاصهله

بهينه دوربرگردان از تقار

راغهدار شههري پرداختنهد .آنهها 2

تقار را در شهر تهران انتخاش کردند .براي مدلسازي خرد نگر
از نرمافزار  AIMSUNو براي بهينه سازي زمهانبنهدي هراب
راهنمايي از نرمافزار  SYNCHROاستااده کردند .آنها در اين
پههژوه  ،پارامترهههاي رفتههاري و ترافيکهي ايهن  2نههرمافههزار را
براساس شراي ترافيکي شهر تهران کاليبره کردند .نتايج تحقيهق
آنها نشان داد که مکان بهينهه دوربرگهردان از تقهار

 190متر قبل از آن ميباشد .آنها سپس مدل ايجاد شده را مورد
اعتبارسنجي قرار دادند و اعتبارسنجي صهورت گرفتهه ،صهحت

تحقيق از نرمافزار  VISSIMو  HCSاستااده کرد و معيارهاي

انجام کار را تأييد کرد( رحيمي و مظاهري .(1393 ،

شد .خروجيهاي شبيه سازي نشان داد که بهراي حجهم کهم در

 -3معرفي محدوده مورد مطالعه

کارايي زمان تأخير ،زمان سار و سطا سهرويس در نظهر گرفتهه
خيابان اصلي ،رر پيشنهادي او بهترين عملکهرد را دارد ،بهراي
حجم متوس خيابان اصلي ،دوربرگردان از رريهق ميانهه بهدون
کنترل راب و براي حجم باالي خيابهان اصهلي ،دوربرگهردان از
رريق ميانه با کنتهرل هراب بهتهرين عملکهرد را دارد ( Jarvis
.)Autey , Tarek Sayed , 2010

راغهدار،

محدوده مورد مطالعه در اين پژوه  ،دوربرگهردان موجهود در
بزرگهراه کرمانشههاه – بيسههتون در محههدوده جههاده قههديم تهههران
ميباشد .شکل  ،1عکس هوايي محدوده مورد مطالعهه را نشهان
ميدهد.

شكل  .1محدوده دوربرگردان محور کرمانشاه – بيستون

ب

الف

شكل  .2برداشت آماري و ميداني در محدوده دوربرگردان محور کرمانشاه  -بيستون

برداشت ميداني حجهم عبهور و مهرور بها اسهتااده از روش

نسبت به محاسبه سرعت نقطهاي هر خودرو و نهايههتاً محاسهبه

فيلمبرداري جريان ترافيک براي روز اوج که بر اساس سهياُمين

سههرعت متوس ه اقههدام گرديههد .مي هانگين اي هن سههرعتها 93

بيشترين ساعت اوج در سهال کهه در تحليهل وضهيعت راهههاي

کيلومتربر ساعت مشخر گرديد.

اصلي کرمانشاه براساس ارالعات گردآوري شده بدسهت آمهده
است ،انجام گرفت.
احجام عبوري به تاکيک وسايل نقيله که شامل وسيله نقيله
سبک ،کاميون ،اتوبوس شهري و غير شهري ،تريلي و
موتورسيکلت ثبت گرديد .تهيه آمار مربوط به محدوده مورد
مطالعه در تاريخهاي  1393/9/13و  1293/9/14با شراي
آشوهوايي متعادل با استااده از دوربين اقدام به فيلمبرداري شد.
نمونهاي از محل قرارگيري دوربين فيلبرداري و برداشت از
مسيرها در تصاوير شکل  2نماي

داده است.

شمارش حجم وسايل نقيله به تاکيک وسايل نقيله سهبک و
سنگين انجام شد .با توجه به شهمارشهها حجهم عبهوري ،اوج
بازهي صبحگاهي  3778وسهيله نقليهه بهر سهاعت ،اوج بهازهي
ظهرگاهي  4145وسيله نقليه برساعت ،اوج بهازهي عصهرگاهي
 3975وسيله نقليه بهر سهاعت عبهور کردنهد .درنهايهت حجهم
عبوري در ساعت اوج روز به تاکيک جهات عبوري در شکل 3
نشان داده شده است.
با جانمايي دوربينها و ثبت سه رقم راست پال خوروها و
اختالف زمان عبور سرعت بدست ميآيد .پال

 50خهودرو و

زمان عبور از محل دو دوربهين مشهخر ،ثبهت گرديهد .سهپس
اختالف زمان عبور محاسبه و بها توجهه بهه فاصهله دو دوربهين

 -4طراحي سناريو براي محدوده مورد مطالعه
فاصله دوربرگردان تا ورودي جاده قديم تههران 342 ،متهر
ميباشد .اين فاصله بدان معني است که خودروهايي که از جاده
قديم تهران ،وارد بزرگراه ميشهوند ،حهدود  340متهر فرصهت
دارند تا ند خ عوض کرده و اقدام به مانور واگرد نمايند .بها
توجه به توصيه هندبو

فلوريهدا و تحقيقهات محققهان ديگهر،

به نظر ميرسد که اين فاصله کهافي نباشهد ،بهدين منظهور نهد
سناريو به منظور بهبود عملکرد اين محور و افزاي

ايمني عبور

و مرور در نظر گرفته شد :
 -1سناريو اول :وض موجود
-2سناريو دوم :حذف دوربرگردان از محور و ايجهاد دسترسهي
دسته کوزهاي به صورت زيرگذر
 -3سناريو سوم :جابجا کردن محل ورودي جهاده قهديم تههران
به بزرگراه و حاظ موقعيت دوربرگردان
 -4سناريو هارم :جابجا کردن دوربرگردان به ميزان  190متهر
به سمت غرش
 -5سناريو پنجم :جابجا کردن دوربرگردان به ميهزان  380متهر
به سمت غرش

شكل  .3خالصه برداشت حجم در محور کرمانشاه – بيستون

شكل  .4توزيع نمايي ورود خودرو به شبكه در نرم افزار AIMSUN

 -5شبيهسازي سناريوها
به منظور شبيهسازي سناريوها در ايهن مطالعهه از نهرمافهزار
 AIMSUN Advancedمحصههول شههرکت  TSSاسههپانيا
استااده ميشود .اين نرمافزار به منظور مطالعات ميکروسکوپيک،
ماکروسههکوپيک و مزوسههکوپيک ترافيکهي مههورد اسههتااده قههرار
ميگيرد .در اين مطالعات هر سناريو  5بار و هر بار به مهدت 1
ساعت در نرمافزار شبيهسازي ميگردد و براي هر سناريو ،شبکه
به مدت  5ساعت شبيهسازي ميشود .خروجيهاي هر سهناريو،
ميانگين مقدار  5بار اجراي نرمافزار براي هر سناريو ميباشد.
نحههوه ورود خههودرو بههه شههبکه نههرمافههزار  AIMSUNاز
الگوريتمهاي خاصي پيروي ميکنهد .بهازه زمهاني ميهان ورود 2
خودروي متوالي به شبکه (سرفاصله زماني) بها اسهتااده از يهک

توزي تصادفي شکل ميگيرد .هنگامي که حجمها و يا مهاتريس
مبدأ – مقصد به شبکه تخصير داده ميشود ،ميتوان ند مدل
سرفاصله مختلف را انتخاش نمود .بهترين مدل سرفاصله ،مهدل
نمايي ميباشد .در اين مدل ،بازه زماني بهين ورود  2خهودروي
متوالي (سرفاصله زماني) در قطعهه ورودي شهبکه ربهق نظريهه
کوان 4از يهک توزيه نمهايي ناشهي مهيشهود .جريهان ورودي
ميانگين برحسب خودرو  /ثانيه با  lو سرفاصله زماني ميانگين با
𝜆 1⁄محاسبه ميشود .الگوريتم محاسبه سرفاصله زماني ( )tبهه
صورت زير است:
)u = random (0, 1
)If (> 0.0
))t = ((-1/)*ln(u
Else
t = max_float

end if
توزي سرفاصله مذکور ،بيانگر زمهان ورود ههر خهودرو بهه
شبکه به صورت تئوري ميباشد .امابايد بررسي شود آيها امکهان
ورود خودرو به شبکه به صورت عملهي وجهود دارد يها خيهر؟
فرآيند ورود خودرو به شبکه به صورت الگوريتم زير ميباشد:
If (Is There Space) then
Enter a new vehicle
Else
Add Vehicle in the Virtual queue
End if
مطابق سناريوهاي رراحي شهده ،شهبکه پايهه در نهرمافهزار
شبيهساز خردنگر مدل شده و سپس مطابق هر سناريو ،تغييهرات
بر روي شبکه اعمال ميشهود و خروجهيههاي ههر سهناريو در
ديتههابيسهههايي ذخي هره م هيگههردد .در اينجهها بههه رههور نمونههه،
خروجيههاي سهناريوي  ( 2ايجهاد زيرگهذر ) ذکهر مهيگهردد.
خروجيهاي شبکه در اين سناريو پس از اجراي  5بار و گرفتن
ميانگين از معيارهاي کارايي در جدول  3نشان داده شده است:
زمان تأخير شبكه ،زمان تأخير ميانگين به ازاي هر وسيله نقليهه
در هر کيلومتر ميباشد .ايهن معيهار بها توجهه همهه خودروهها
محاسبه شده و سپس به صورت ثانيه بر کيلومتر تبديل ميشود.

𝑠𝑦𝑆𝑇𝐷 :زمان تأخير ميانگين به ازاي هر خودرو در هر کيلومتر
𝑠𝑦𝑆𝑇𝐷 :تعداد خودرويي که در بازه  Iاز شبکه خارج ميشوند.
𝑇𝐷 :زمان تأخير ميانگين در هر کيلومتر بهراي وسهيله نقليهه  Iام
( ثانيه)
𝑖𝑇𝐷 𝑆𝑌𝑆𝑁∑
= 𝑖=1
𝑆𝑌𝑆𝑁

()4

𝑆𝑌𝑆𝑇𝐷

𝑆𝑌𝑆𝑒𝑚𝑖𝑇𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟𝑇𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

( )5

𝑆𝑌𝑆𝑁

𝑖𝑁𝐸𝑇 = ∑ 𝑇𝐸𝑋𝑖 −
𝑖=1

زمان سفر مجموع عبارت است از مجموع زمان سار تجربه
شده بر حسب ساعت توس خودروههايي کهه در شهبکه عبهور
کردهاند .اين پارامتر با استااده از رابطه زير محاسهبه مهيگهردد.
البته در فرمول براساس ثانيه محاسبه مهيگهردد ،امها در جهدول
خروجي بر حسب ساعت ذکر ميشود.
𝑖𝑋𝐸𝑇 :زمان خروج وسيله نقليه  Iام از شبکه (ثانيه)
𝑖𝑁𝐸𝑇 :زمان ورود وسيله نقليه  Iام به شبکه (ثانيه)

در نرمافزار ،اين پارامتر با استااده از فرمول محاسبه ميشود.

شكل  .5سناريو  .2ايجاد زيرگذر در محل دوربرگردان در محور کرمانشاه  -بيستون

جدول  .2خروجي نرم افزار براي سناريو  2در محور کرمانشاه  -بيستون

معيار کارايي

مقدار

انحراف معيار

واحد

زمان تأخير شبكه

1/308

0/0260

ثانيه/کيلومتر

چگالي شبكه

5/604

-

خودرو  /کيلومتر

جريان شبكه

4236

-

خودرو  /ساعت

مصرف سوخت شبكه

279/042

-

ليتر

سرعت هماهنگ شبكه

97/993

0/0927

کيلومتر بر ساعت

سرعت شبكه

98/635

0/0921

کيلومتر بر ساعت

زمان توقف

0/0006

0/001

ثانيه  /کيلومتر

تعداد توقف

0/0001

-

عدد/خودرو/کيلومتر

مسافت طي شده شبكه

4596/29

-

کيلومتر

زمان سفر مجموع شبكه

47/1152

-

ساعت

زمان سفر شبكه

36/7371

0/034

ثانيه  /کيلومتر

شكل  .6تأخير در شبكه پس از اجراي سناريو( 2بازه  15دقيقهاي) در محور کرمانشاه  -بيستون

شكل  .7سرعت در شبكه پس از اجراي سناريو  ( 2بازه  15دقيقه اي) در محور کرمانشاه  -بيستون

شكل  .8زمان سفر در شبكه پس از اجراي سناريو  ( 2بازه  15دقيقه اي) در محور کرمانشاه  -بيستون

با توجه به نتايج خروجيهاي به دست آمده از نرمافزار ،به منظور ارزيابي گزينهها و انتخاش گزينه برتر ،نمودارهاي شکل  9تا  13با
توجه به خروجي گزينهها ايجاد ميشود.
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شكل  .9مقايسه زمان سفر شبكه براي سناريوهاي مختلف در محور کرمانشاه -بيستون
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شكل  . 10مقايسه مصرف سوخت شبكه براي سناريوهاي مختلف در محور کرمانشاه -بيستون

98.64 98.46
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شكل  .11مقايسه سرعت شبكه براي سناريوهاي مختلف در محور کرمانشاه -بيستون
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شكل  . 12مقايسه زمان سفر به ازاي خودروي موجود در شبكه براي سناريوهاي مختلف در محور کرمانشاه -بيستون

4
3.43

3
2.5
1.98

1.95
1.31

2
1.5

0.98

1

تأخیر شبکه ( ثانیه  /کیلومتر)
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شكل  . 13مقايسه زمان تأخير شبكه براي سناريوهاي مختلف در محور کرمانشاه-بيستون

با توجه به نتايج بهه دسهت آمهده و بررسهي خروجهيههاي

نرمافزار اقدام به شمارش خودرو ،درصد اشهغال ،تاکيهک نهوع

نرمافزار از  5سناريو ،مشخر ميشود کهه سهناريو  2و ،3

وسيله نقليه ،سرفاصله زماني و گهالي در محهور مهيکننهد .در

سناريوهاي برگزيده مطالعات در اين محور ميباشهند .البتهه

سهناريوي وضه موجههود ،مها  6شناسههگر در محورهها تعريهف

شاخرها و معيارهاي کارايي در سناريو  3قهدري بهتهر از

ميکنيم که محل نصب شناسگرها به ترتيب زير است:

سناريو  2ميباشد .به دليل اينکه که به لحا اجرايي ،امکان

شماره  :1محور شرق به غرش قبل از جاده قديم تهران

پياده کردن گزينه  3در محل مشکل ميباشد ،لذا سهناريو 2

شماره  :2جاده قديم تهران قبل از الحاق به مسير شرق به غرش

سناريو برگزيده در اين محور ميباشد.

شماره  :3محور شرق به غرش بعد از جاده قديم تهران
شماره  :4در ميانه دوربرگردان
شماره  :5محور غرش به شرق قبل از دوربرگردان

 -6اعتبارسنجي
به منظور اعتبارسنجي مدلسازي ،اقدام بهه کارگذاشهتن ديتکتهور
(شناسگر) در مسيرهاي وض موجود مهيکنهيم .شناسهگرهها در

شماره  :6محهور غهرش بهه شهرق بعهد از الحهاق دوربرگهردان
به جريان.

جدول  .3خروجي شناسگرها براي حالت وضع موجود در محور کرمانشاه  -بيستون

حجم خودروي

اشغال

چگالي

سرفاصله

حجم در روز

درصد تغيير حجم

شناسگر

عبوري

()%

()veh/km

زماني()sec

برداشت آمار

نسبت به واقعيت

1

1518

12/32

14/21

2/37

1532

-%0/9

2

598

8/20

9/48

5/97

600

-%0/3

3

2109

17/65

20/38

1/71

2132

-%1

4

527

14/05

16/26

6/80

525

+%0/3

5

2130

16/89

19/49

1/69

2088

+%2

6

2651

22/69

26/21

1/36

2613

+%1/4

يکي از پنج سناريوي وض موجود اجرا شده و ارالعات
از شناسگرها استخراج مهيشهود .بهراين اسهاس ،ارالعهات

اين محدوده ،اعتبارسنجي انجام شد که نتايج حاصهل شهده،
صحت مدلسازي را تأييد کرد.

به دست آمده از شناسگرها در جداول زير ذکر شده است.
همانطور که مالحظه ميشود ،حجمههاي شهمرده شهده
توسه شناسههگرها بهها درصههد بسهيار بههااليي ( بههاالي %98

-8پينوشتها
1. Zhou et al.
2. Tarek Sayed
3. Boddapati
4. Cowan

بصههورت ميهانگين) بهها حجههمهههاي برداشههت شههده در روز
آماربرداري همخواني دارد .حجمهاي ورودي بهه نهرمافهزار
مطابق آمارهاي برداشهت شهده  4220خهودرو در سهاعت
ميباشد که خروجي نهرمافهزار  4252خهودرو در سهاعت
ميباشد .اين بدان معنا است که معيارهاي کارايي به دسهت
آمده ،حالت بدبينانهتر و محافظه کارانهتري به دليهل تعهداد
خودروي موجود بيشهتر در شهبکه دارد .همچنهين سهرعت
برداشت شده در اين محهور  93کيلهومتر بهر سهاعت بهوده
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بيستون در استان کرمانشاه ،شيوه بهينهه بهه منظهور حرکهت
واگرد تعيين گردد .بدين منظور محهدوده مهورد مطالعهه بهه
آماربرداري شد .تحليلهاي حجم صورت گرفهت و شهبکه
پايه در نهرمافهزار شهبيه سهاز خردنگهر  AIMSUNمهدل
واگرد 5 ،سناريو در نرمافزار رراحي گرديد .ههر سهناريو 5
بار و هر بار به مهدت  1سهاعت در نهرمافهزار شهبيهسهازي
گرديد .پس از اجراي شبيهسازي ،خروجهيههاي نهرمافهزار
صورتيکه در محدوده مورد مطالعه بهه جهاي دوربرگهردان،
زيرگذر به منظور تکميهل حرکهات واگهرد احهداث گهردد،
نسبت به سناريوهاي ديگر معيارهاي ترافيکي شبکه از جمله
زمان سار ،تأخير و سرعت هماهن

شبکه بهبود مييابد ،به

روريکه زمان تأخير شبکه و زمان سهار شهبکه بهه ترتيهب
 %35و  %3کاه

مييابد ،همچنين سرعت شبکه به ميهزان

 %4بهبود مييابد .با توجه به برداشتهاي صورت گرفته در
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ABSTRACT
Look at the History of Transportation shows that efficient transport system, an important
factor for the preservation and conservation of cities from ancient times to modern age.
Technological and economic development of human society, human evolution happened very
fast. With skyrocketing demand in the Networks, the traffic is not carried out to meet the
transport demand. In such Networks, management solutions in the field of supply and
demand, generally using a temporary solution to the problems remain. That is why other
methods known as Unconventional method, used. One of these methods is U-turns. U-turn
maneuver is one of the most complicated maneuvers which recently welcomed researchers.
In this study, the Kermanshah - Biston highway were studied. Data collection was performed
in one day with normal weather conditions for 6 hours using video techniques. After Data
analyzing, network was modeled in Aimsun micro simulation. Considering the U-turn’s
current condition in the study area, five scenarios were designed to find the best way to Uturn maneuver must be matched. Each scenario was simulated 5 times and each time for 1
hour. The simulations’ results revealed that replacing current U-turn with underpass is the
best scenario in study area based on measure of effectiveness, so that network’s delays and
travel time improved. Considering the data collection, validation on the simulation Model
was performed and the results confirmed the accuracy of the model.
Keywords: U-turn, Simulation, Aimsun

2

Zhou et al 1
Tarek Sayed
3
Boddapati
Cowan 4

