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  :ده يچك

ان يجر يكنترل يستمهايس يابيآن ارز يحمل و نقل و در پ يدر مهندس يه سازيش روز افزون استفاده از ابزار شبيبا توجه به افزا
كه  يتواند در ساعات يبراهه ميكنترل ش.ش استيز رو به افزايبراهه ها نيعملكرد كنترل ش يابين ابزار در ارزياستفاده از ا ، كيتراف
ن يو همچن يان وروديحاصل از جر ير خطهاييق كاهش تداخالت و تغيت دارد از طريك به حد ظرفينزد يمقدار ير اصليك مسيتراف

ن ياز مهمتر يكين موضوع كه يبا توجه به ا. ش دهديرا افزا ير اصليمس ير ، سطح خدمت دهياز مس ييكاهش حجم تردد نها
ح در ير صحياست با اتخاذ تداب ير اصليتا گلوگاه در مسيبروز تداخالت و نها ير اصليبراهه به مسيان از شياز ورود جر يشمشكالت نا
  .داد يرير را كاهش چشمگيتوان رخداد گلوگاه در مس يبراهه ميكنترل ش

، بروز گلوگاه در پنج  يمربوط به منطقه مورد بررس يص پارامترهايو تخص AIMSUN يه سازيق با استفاده از ابزار شبين تحقيدر ا
تواند  يه گلوگاه در محل رمپ ميج حاصل ، تعبيرد كه بر اساس نتايگ يقرار م يابيبراهه مورد ارزيمتداول كنترل ش ينوع از روشها

  .داشته باشد ير اصليكاهش گلوگاه در مس ير بر روير تدابينسبت به سا يرتريار چشمگير بسيتاث
  

  نا ، گلوگاهيبراهه ، آلي، كنترل ش يه سازيشب: د واژه ها يكل

  
  :مقدمه - 1

ان با ين ميافته است و در ايش يتردد و حمل و نقل افزا ياز به مهندسين ت شهرهايش جمعيبا افزا
هم در  يمهندس يابزارها يريه ، بكارگيل نقليل تردد وسايدر تسه يشهر يتوجه به نقش بزرگراهها



 يفيموثر در ارتقاء سطح ك يتواند نقش يو هم در مرحله كنترل تردد بزرگراهها م يزيمرحله برنامه ر
  . رساختها داشته باشدين زيخدمات ا
ستم ، كنترل يدر ساعات اوج س يت بزرگراهيكنترل وضع ين ابزارهاياز مهمتر يكيان ين ميدر ا

ك به ينزد يمقدار ير اصليمسك يكه تراف يتواند در ساعات يباشد كه م يم )Ramp metering( براههيش
ن كاهش يو همچن يان وروديحاصل از جر ير خطهاييق كاهش تداخالت و تغيت دارد از طريحد ظرف

ن موضوع كه يبا توجه به ا .ش دهديرا افزا ير اصليمس ير ، سطح خدمت دهياز مس ييحجم تردد نها
تا گلوگاه يبروز تداخالت و نها ياصلر يبراهه به مسيان از شياز ورود جر ين مشكالت ناشياز مهمتر يكي

ن در ينو يكه ابزار AIMSUN يه سازيق با استفاده از ابزار شبين تحقيدر ا است ، لذا ير اصليدر مس
، بروز گلوگاه در  يمربوط به منطقه مورد بررس يص پارامترهايباشد و تخص يبراهه ها ميكنترل ش يابيارز

  .]1[ رديگ يقرار م يابيبراهه مورد ارزيمتداول كنترل ش يپنج نوع از روشها
 يق پارامترين تحقيزان رخداد گلوگاه، در اينمودن م ين كميبروز گلوگاه و همچن يابيبه منظور ارز

د و يگرد يه سازيوها شبيك از سناريهر  يف شده و برايتعر )OCD(ا يتحت عنوان تفاوت درصد اشغال 
  .ده استيگرد ييشناسا ير اصليدر مس د رخداد گلوگاهيو از دين سناريتا بهترينها
 
  : و كاليبراسيون مدل منطقه مورد بررسي - 2

هاي بزرگراه شهيد چمران كه در ساعات اوج ترافيك عمدتا ايجاد مشكل  يكي از مهمترين ورودي
نمايد، ورودي خيابان يمن به اين بزرگراه بوده است كه با توجه به حجم باالي عبور خودروها و تالش  مي

از اين خودروها براي استفاده از دوربرگردان موجود در بزرگراه و ايجاد نقاط تالقي فراوان در اين  درصدي
تصوير هوايي رمپ مورد  1شكل . بخش ، در اين قسمت شاهد افزايش تراكم در باالدست جريان هستيم

  .دهد بررسي را نشان مي
  

  

  

  

  محل رمپ مورد بررسي خيابان يمن : 1شكل 

از مواقع ، نيروهاي پليس با حضور در اين بخش با ايجاد انسدادهاي موقتي حركت  برخيدر    
بر اساس پرسشهاي به . سازد خودروها را محدود نموده و جريان ترافيك موجود در بزرگراه را روانتر مي

ي اين اي و تجربي بودن اين عمليات نياز به بررسي علم عمل آمده از نيروهاي محلي پليس، با توجه سليقه



سازمان  يان شده در نقشه هايعالوه بر اطالعات ب برداشت جريان ترافيك. باشد بخش كامال محسوس مي
 در محلبا نصب دوربينهاي با كيفيت باال  تهران ، به صورت جداگانه يك شهرداريحمل و نقل و تراف

، در بازه برداشت تمامي حاصل شده از ميدان ديد دوربينها  ريتصاوبزرگراه انجام گرفت كه با توجه به 
  .] 2[باشند لينها در تمامي طول مقطع مورد بررسي در تصاوير ضبط شده قابل بررسي مي

ه و ميانگين آن شدتعداد خودروهاي عبوري ، بر اساس فيلمهاي برداشت شده از منطقه شمارش 
هاي حاصل از شمارش جريان به منظور تعيين تعداد ورودي خودروها به مدل  از اين داده. محاسبه گرديد

استفاده شد كه عالوه بر شمارش خودروها ، با در نظر گرفتن شاخصهاي تصويري با طولهاي مشخص كه 
  . ود آمددر تمامي فيلمها موجود هستند ، قابليت تعيين سرعت خودروها به وج

زمان . خودرو مورد بررسي قرار گرفتند 40عكس العمل در حالت توقف  زمانبراي تخمين همچنين 
عكس العمل در حالت توقف به عنوان زمان متوسط ميان حركت خودروي جلويي و آغاز حركت خودروي 

  . دثانيه در نظر گرفته ش 1.45عقبي در نظر گرفته شد كه اين مقدار به طور متوسط برابر 
با استفاده از صورت گرفت ؛ ) 1389(و همكاران  ين توسط نوريش از ايكه پ يقاتيبر اساس تحق

گيري به عنوان فاصله زماني بين  عكس العمل ترمز تصاوير به دست آمده از دوربينها و اين موضوع كه
عمال مساوي با فاصله  اين زمان .ترمز گرفتن خودرو جلويي و خودروي عقبي در نظر گرفته شده است

زماني بين روشن شدن چراغ ترمز خودرو جلويي و روشن شدن چراغ ترمز خودرو عقبي فرض گرديده 
  .] 3[ثانيه فرض گرديد 1جفت از خودروها زمان عكس العمل متوسط برابر با  40با مطالعه . است

العات بر اساس تعداد بر اساس اطالعات ارائه شده توسط خودروسازهاي داخلي و وزن دهي اين اط
خودروهاي موجود در كشور از هر نوع ، مقدار انحراف معيار، ميانگين ، ماكزيمم و مينيمم براي بيشينه 

به طور مشابه ميزان بيشينه شتاب . شتابي كه خودروها قابليت دستيابي به آن را دارند به دست آمد
متر بر مجذور ثانيه محاسبه نيمم بر حسب كاهنده در قالب انحراف معيار ، ميانگين ، ماكزيمم و مي

گردد كه راننده بخواهد در موقعيتهاي اضطراري در كمترين  اين شتاب كاهنده زماني اعمال مي. گرديد
براي موقعيت شرايط رانندگي معمولي عمدتا از پارامتر ديگري به نام . سازد  متوقفزمان ممكن خودرو را 

 1388اين شتاب كاهنده در سال . گردد استفاده مي   (Normal Deceleration)شتاب كاهنده معمولي 
 توسط سادات حسيني و وزيري در يك بزرگراه بين شهري محاسبه گرديده است كه مقدار آن برابر 

m/s25 4[محاسبه گرديده است[  . 
  

  مقادير شتاب افزاينده و كاهنده لحاظ شده در مدل :1جدول 
 بيشينه كمينه ميانگين انحراف معيار

 3/4 5/1 25/2 04/2 شتاب افزاينده  بيشينه

 5 5 5 0 شتاب كاهنده در شرايط عادي

 9/6 7/6 1/6 32/2 شتاب كاهنده بيشينه



  بدون كنترل رمپ  -1- 2

به منظور مقايسه حاالت فاقد كنترل رمپ مذكور در آن ،  يپس از ساخت مدل و قرار دادن پارامترها
سازي در ابتدا بدون تعبيه كنترل رمپ ساخته شد و شناسگرهاي  و حالتهاي داراي كنترل ، مدل شبيه

ن هرچه بهتر رخداد گلوگاه و يتخم يبرا. پايين دست جريان و باالدست جريان در آن تعريف گرديدند
ن دست ييت پاياز است كه بتواند وضعين ي، به پارامتر يكم يل رخداد گلوگاه به پارامترين تبديهمچن

ن ييپا يزان تراكم و سرعت خودروها هم برايانگر ميد و نماينما يان را تواماً بررسيان و باالدست جريجر
 ينا ، پارامتريدر مدارك مربوط به كنترل رمپ از نوع آل. ان باشديباالدست جر يان و هم برايدست جر

نشان باشد كه به فرم  يرود درصد اشغال م يتردد خودروها به كار م ينيزان سنگيمن يكه به منظور تخم
   .] 5[گردد يف ميتعر 1داده شده در فرمول شماره 

        )1 (                                                                                            ∑∑
   

∑كه در آن   Detection( ييك بازه شناسايدر  يكيشناسگر تراف يخودرو بر رومجموع زمان حضور   

interval( كه بتواند رخداد  يافتن پارامتريبه منظور . شود يش داده مينما ن بازه با  ياست كه مدت ا
كه  يگونه ا به. ف گلوگاه كمك گرفته شديق از تعرين تحقيد، در اينما يمعرف يكم يگلوگاه را به گونه ا
ان و ين دست جرييرخداد گلوگاه با نام تفاوت درصد اشغال در پا يابيارز يبرا يپارامتر مورد بررس

ان اشغال در ياز اختالف م )OCD(ا به صورت مخفف ي )Occupansy Difference(ان يباالدست جر
ش داده ينما 2ماره كه در معادله ش به دست آمدان يان و شناسگر باالدست جرين دست جرييشناسگر پا
انگر درصد اشغال يب OUان و ين دست جرييانگر اشغال شناسگر پايب  ODن معادله يدر ا. شده است

  . باشد   يشناسگر باالدست م

)2                                                                                             (   

دقيقه يكبار تمامي درصد اشغالهاي شناسگرها محاسبه  1مدل به نحوي تنظيم گرديد كه در هر  
پس از پنج بار شبيه سازي مدل و گرفتن ميانگين از درصد . وارد شود Accessهاي  گردد و در پايگاه داده

يين دست اشغال به دست آمده در هر بار شبيه سازي مدل براي هر يك از شناسگرهاي باالدست و پا
  .به دست آمد 1نمودار رمپ ، نمودار نشان داده شده در 



  
دست محل اتصال رمپ به بزرگراه شهيد  نمودار درصد اشغال باالدست محل اتصال رمپ به بزرگراه و پايين:  1نمودار 

  چمران فاقد كنترل رمپ

بوده % 100تقريبا گردد، درصد اشغال شناسگر باالدست رمپ  همانگونه كه در نمودار مشاهده مي
در ابتداي . باشد است كه اين امر نمايانگر تراكم شديد و سرعت كم خودروها بر روي شناسگر باالدست مي

بوده است اما با گذشت زمان و با رخداد % 100شبيه سازي تراكم خودروها در پايين دست نيز در حدود 
كاسته شده و اين به مفهوم افزايش تاثير گلوگاه در باالدست جريان از تراكم خودروها در پايين دست 

گردد با گذشت زمان اين مشكل رو  رخداد گلوگاه در محل مورد بررسي است كه همانگونه كه مالحظه مي
دست آمده از محل ورود به  OCDبررسي هرچه بهتر اين رخداد ، پارامتر  يكه برا .رود به وخامت مي

  - 12.7به دست آمده از اين بخش در حدود  OCDگين ميان .نشان داده شده است 2رمپ در نمودار 
بوده است كه عمال عالمت منفي نمايانگر بيشتر بودن اشغال در بزرگراه در محل باالدست نقطه اتصال 

  .باشد دست نقطه اتصال رمپ به بزرگراه مي رمپ به بزرگراه نسبت به اشغال در بزرگراه در محل پايين

  
  )OCD(دست و باال دست  درصد اشغال پايين نمودار تفاوت :  2نمودار 



بر اساس آزمايشات به عمل آمده هر اندازه اين پارامتر به سوي منفي پيش برود ، وضعيت رخداد 
سازي نيز رخداد گلوگاه و افزايش تراكم خودروها را  بررسي چشمي مدل شبيه . است  گلوگاه وخيمتر بوده

براي اثر سنجي استفاده از كنترل رمپ در ميزان كاهش يا  .دهد در محل حدفاصل دو شناسگر نشان مي
افزايش گلوگاه در جريان اصلي ترافيك ، پنج سناريو اصلي با كنترل رمپ تعريف گرديده و ساخته شد كه 

رمپها به شرح موارد زير ، بهترين حالت براي هر يك از  انجام شده در پروژهبر اساس بهينه سازي 
  .باشد مي
  

  زمان سبز ثابت  - 2- 2

در اين حالت كنترل چراغ بر اساس يك زمانبندي مشخص خودروها اقدام به عبور از محل تعبيه 
. كنند اين نوع از رمپ مترينگها به مانند يك چراغ زماندار با زمان ثابت كار مي .نمايند كنترل رمپ مي

ثانيه در مدلسازي لحاظ  6ثانيه با زمان سبز  28.75ثانيه ، طول چرخه  3طول زمان زرد به ميزان 
بوده است كه بر اساس   -  14.88به دست آمده از اين بخش در حدود  OCDميانگين . گرديده است

اه وخيمتر آزمايشات به عمل آمده هر اندازه اين پارامتر به سوي منفي پيش برود ، وضعيت رخداد گلوگ
رود كه اين موضوع  تر شدن پيش مي همچنان به سوي منفي پارامتر ،3نمودار شماره  بر اساس. است بوده

سازي ،  اما پس از گذشت نيم ساعت از شروع شبيه. باشد نمايانگر افزايش مشكل رخداد گلوگاه با زمان مي
روي شبكه مشخص گرديد كه اين گيرد كه با بررسي چشمي بر  اين پارامتر مقداري ثابت به خود مي

با وجود اينكه پارامتر تفاوت .  موضوع به دليل رسيدن شبكه به تعادلي نسبي در تردد خودروها است
اشغال شناسگرها به تعادل رسيده است ، اما با اين حال اين موضوع تاثير چنداني بر كاهش گلوگاه 

مشخص اثرگذاري استفاده از اين استراتژي را  نداشته است و رها سازي تعداد زيادي خودرو پس از زمان
  . در جلوگيري از رخداد گلوگاه كاهش داده است

 

  )OCD(دست و باال دست  نمودار تفاوت درصد اشغال پايين  : 3نمودار



  جريان ثابت  -3- 2

عمدتا در اين نوع سيستمها تعداد مجاز . كنند رمپ مترينگهايي كه بر اساس جريان عبوري كار مي
گردد كه چه تعداد از خودروها مجاز به  شود و همچنين اعالم مي عبوري از محل رمپ به سيستم داده مي

سپس سيستم بصورت خودكار . عبور در هر يك بار صدور مجوز عبور توسط رمپ مترينگ هستند
ستم هاي مديران سي نمايد كه جريان عبوري از رمپ بر اساس خواسته زمانبندي را به نحوي تنظيم مي

  .] 6[تردد نمايد
اي است  بر اساس بهينه سازي صورت گرفته ، بهترين حالت عملكرد رمپ با اين نوع از كنترل به گونه

خودرو اجازه عبور  10گذرند كه در هر بازه سبز به طور متوسط بخودرو از محل كنترل رمپ  2200كه 
در نمودار درصد اشغال شناسگر پايين دست ، با توجه به افزايش انسداد مدل  يهايخروجبر اساس . دارند

دهد اما اين كاهش بسيار كمتر از  به كاهش را از خود نشان مي رودر مسير اصلي در محل رمپ، مقداري 
باشد و عمال ميزان اشغال پايين دست جريان و باالدست جريان مقاديري نزديكتر به  حاالت پيشين مي

خورد كه عمال  حاصل  با بررسي چشمي شبكه، وضعيت ترافيك روانتري به چشم مي. باشد ا ميهم را دار
همچنين بر . باشد عملكرد مطلوب كنترل رمپ در كاهش گلوگاه در بين محل قرارگيري دو شناسگر مي

رخداد  باشد كه نمايانگر كماكان منفي مي OCDمقدار پارامتر  4نمودار اساس نمودار نمايش داده شده در 
گلوگاه بوده ولي مقدار قدر مطلق آن كمتر شده است كه نمايانگر كاهش چشمگير در تاثير رخداد اين 

  .گلوگاه است

  
  )OCD(دست و باال دست  نمودار تفاوت درصد اشغال پايين : 4نمودار 

 
را از خود نشان داده است كه به نسبت دو  -5.59متوسط مقداري معادل  OCDهمچنين پارامتر 

 .سناريوي پيشين مقداري بسيار مطلوبتر بوده است

  



  تاخير ثابت  - 4- 2

اي را به هر يك از خودروهاي عبوري وارد  تاخير خاص و از پيش تعريف شدهن نوع از كنترل يا 
نمايد و سپس  چراغ يا ساير انواع كنترلر توقف ميهر خودرو به مدت زمان مشخصي در پشت . سازد مي

با  .دهد در اصل اين روش در هر سيكل عملكردي تنها اجازه عبور به يك خودرو را مي. يابد اجازه عبور مي
گيريم براي دستيابي به بيشترين ظرفيت در  توجه به اينكه كنترل شيبراهه را از نوع مكانيزه در نظر مي

. گيريم  وارد به هر خودرو را برابر مجموع زمان زرد و زمان قرمز چراغ در نظر مي شيبراهه مقدار تاخير
همانگونه كه  .كنيم ثانيه و انحراف معيار آن را صفر فرض مي 3بنابر اين ميانگين زمان تاخير را به ميزان 

ميانگين  گردد اين سير نزولي در انتهاي بازه شبيه سازي موجب رسيدن نيز مشاهده مي 5در نمودار 
شود كه با وجود اينكه در انتهاي بازه ميزان تاثير گلوگاه افزايش يافته است ،  مي -5.31به  OCDپارامتر 

 .باشد با اين وجود مقدار بهتري را نسبت به دو حالت پيشين دارا مي

  

  
  )OCD(دست و باال دست  نمودار تفاوت درصد اشغال پايين : 5نمودار 

  

  آلينا - 5- 2

توسط   1997همانگونه كه پيش از اين بيان گرديد، اين الگوريتم از كنترل شيبراهه در سال 
Papageorgiou et al  توسعه يافت و عمال به عنوان روشي محلي براي بيشينه نمودن جريان عبوري

  .] 7[گردد بزرگراه اصلي بر اساس درصد اشغال راه اصلي در پايين دست جريان محسوب مي

گيري  اند كه قابليت اندازه هر يك از كنترل شيبراهه هاي با كنترل آلينا به تعدادي شناسگر مجهز شده
  . را دارند ) يك شناسگر براي هر لين( تعداد خودروي عبوري كه بر روي رمپ بالفاصله پس از كنترل 



ريان اصلي نصب گيري درصد اشغال در پايين دست ج همچنين يك مجموعه شناسگر با قابليت اندازه
كه اين شناسگرها كامال جدا از . نمايند كه به ازاي هر لين ميزان اشغال را محاسبه مي .شده اند

  .شناسگرهاي استفاده شده در مانيتورينگ شبكه هستند

  
  )OCD(دست و باال دست  نمودار تفاوت درصد اشغال پايين:  6نمودار 

سازي، اين نوع از كنترل شيبراهه در زمره كنترلهاي بر اساس جريان  افزار بكار رفته براي شبيه در نرم 
لذا جريان اصلي متوسط عبوري از رمپ را برابر با جريان محاسبه شده براي نوع . گردد طبقه بندي مي

Flow ضور كنترل شيبراهه و جريان جريان ماكزيمم عبوري را برابر با تردد آزاد بدون ح. گيريم در نظر مي
) برابر با كمترين جريان موجود در ساير سناريوها( خودرو در ساعت  400مينيمم عبوري را معادل با 

 . نماييم فرض مي
 
  ايجاد گلوگاه در انتهاي رمپ ورودي -6- 2

ها افزايش تاخير  ترين راهكارهاي كنترل شيبراهه يكي از ساده ترين و در عين حال كم هزينه
اين . باشد خودروهاي ورودي به شبكه توسط ايجاد گلوگاه ترافيكي در انتهاي رمپ ورودي به بزرگراه مي

راهكار عمدتا در ساعت اوج توسط پليس راهنمايي و رانندگي و با چيده شدن موانع نرم ترافيكي ، قرار 
اد گلوگاه در مسير با ايج. گيرد گيري خودروي پليس يا استفاده از موانع سخت قابل حمل صورت مي

جريان عمال خودروهاي حاضر در لين بسته شده مجبور به يافتن گپ الزم در ميان ساير خودروها 
كنند كه به نوبه خود موجب بروز تاخير در تردد  شوند و يا در صورت عدم وجود، اين گپ را ايجاد مي مي

  .شود خودروهايي كه قصد عبور از رمپ به مسير اصلي را دارند مي
با توجه به سادگي بسيار و سهولت ايجاد و برچيدن اين سيستم و همچنين انعطاف پذيري باال ، اين 

ايجاد گلوگاه در رمپ ، توانسته . گزينه نيز در ميان ساير گزينه هاي بكار رفته ، مورد بررسي قرار گرفت
نين از بروز نوسانات در است به نحو بسيار مطلوبي درصد اشغال شناسگر پايين دست را باال برده و همچ

يكي از داليل اين موضوع آن است كه ايجاد گلوگاه در رمپ موجب مجبور . اين پارامتر جلوگيري نمايد



شدن رانندگان به انتخاب گپ شده و اين انتخاب گپ در شرايط تراكم باال موجب ايجاد خروجي كامال 
) به جز حالت اعمال تاخير ( ر تمامي حالتها اين در حالي است كه استفاده از چراغ د. گردد يكنواخت مي

شود و به نوعي خودروها كامال به صورت  موجب عدم همگني در جريان ترافيك خروجي از رمپ مي
شوند كه به جاي خود موجب افزايش تداخل  نمايند و وارد محل رمپ مي ناگهاني محل چراغ را ترك مي

ده و نهايتا منجر به افزايش تغييرات در اشغال شناسگر ناگهاني ش اي گونهخودروها با جريان اصلي به 
منفي بوده كه نمايانگر بروز گلوگاه در محدوده  OCD، پارامتر  7بر اساس نمودار  .شود پايين دست مي

دهد كه به دليل  باشد و از سوي ديگر مقدار قدر مطلقي كمتري را از خود نشان مي ميان دو شناسگر مي
 . باشد استراتژي مي عملكرد بسيار خوب اين

  

  
  )OCD(دست و باال دست  نمودار تفاوت درصد اشغال پايين  : 7نمودار 

  يريجه گينت - 3

،  گردد يز مشاهده مين 8و در نمودار شماره  بررسي شده نشان داده شد سناريوهايهمانگونه كه در 
استفاده از اعمال گلوگاه در منطقه خروجي رمپ ، يكي از بهترين سياستهاي ممكن در كاهش گلوگاه در 

علت اين موضوع آن است كه يكي از مهمترين عوامل بروز گلوگاه در منطقه . مسير اصلي بوده است
در . ر اصلي استتداخل جريان ورودي از رمپ به جريان اصلي ، نامنظمي حاكم بر ورود خودروها به مسي

اين شرايط خودروهايي كه قصد ورود به مسير اصلي جريان را دارند در هنگام تالش براي ورود به مسير 
اصلي ، اجبارا بايد به دنبال گپ الزم براي ورود به آن بگردند و با توجه به اينكه يافتن اين گپ در جريان 

اين رفتار منجر به  .كنند دام به ايجاد آن ميترافيك به هم فشرده ساعت اوج ممكن نيست ، اجبارا اق
شود كه عمال موجب تشديد مشكل شده و اثر بروز  يتغيير خط تعدادي از خودروها به خطوط مجاور م

اين مشكل و انتخاب گپ و ايجاد نامنظمي جريان، در تمامي روشهاي بررسي شده . يابد گلوگاه افزايش مي



كان وجود دارد و روشهاي مذكور تنها تعداد ورودي خودروها به به جز روش ايجاد گلوگاه در رمپ كما
 .نمايند رمپ را كنترل مي

  :توان به سه دسته تقسيم بندي نمود  داليل اثر بخشي روش كنترل گلوگاه را مي
روش كنترل گلوگاه همانند ساير روشها تعداد خودروهاي ورودي به شبكه را كاهش داده و كنترل  )١

 .نمايد مي

عداد خودروها به صورت خودكار توسط رانندگان و در پي جستجوي آنها براي يافتن گپ كنترل ت )٢
 .باشد  گيرد و عمال خروج خودروها از محل كنترل رمپ به صورت پيوسته مي مناسب انجام مي

  
  يمختلف مورد بررس يهاياستراتژ يبرا OCDسه پارامتر  يمقا:  8نمودار 

گردد و عمال فرصت تصميم گيري بيشتري را  ميبه دورتر شدن محل تداخل دو جريان اين روش منجر  )٣
   .دهد به رانندگان مي

تواند موجب افزايش  عالوه بر كاهش رخداد گلوگاه ، اين نوع كنترل رمپ به دليل پيوستگي جريان مي
يار كم خرج بوده و اين روش عالوه بر اثر بخشي زياد ، بس. ايمني خودروهاي خروجي از محل رمپ شود

  .آيد نسبت به ساير روشهاي كنترل روش مناسبتري به حساب مي
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Abstract : 
During the recent years use of simulation tool in transportation engineering has been 
devloped quickly. Similarly using the simulation tool in service level estimation of ramp 
meterings and optimisation of  passing flow has been induced noticably. The metering 
can increase the level of service in a highway with changing two elemets: 
1.Reduction of the passing flow trough the path 2. Reduction of conflict points in the 
stream and thus reduction of local buttleneck points.  
In this research effort AIMSUN software has been used to simulate and evaluate five 
types of different controls in ramp metering.With definition of a new parameter called 
OCD,the results has been compared in the term of the buttle neck phenomena and the 
buttleneck control in ramp has been selected as the best scenario. 
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