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ارزیابی و تحلیل مذل پارامتریک ظیعتم کنترل رمپ بر اظاض ظطح 

 ظرویط در معیرهای ظریع شهری

 
4، علی پیرهادی توانذشتی 3، ابورر شفیع پور 2، مهرداد میرشکاریان بابکی 1کامران رحیم اف 

 

 ،اػتادیاس، ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ پیام ًَس هشکض ؿویشاًات -1

 ،اًـگاُ پیام ًَس هشکض ؿویشاًاتداًـدَی دکتشا ساُ ٍ تشاتشی د -2

 ،داًـدَی دکتشا ساُ ٍ تشاتشی داًـگاُ پیام ًَس هشکض ؿویشاًات -3

 aptm80@yahoo.com، داًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ ساُ ٍ تشاتشی داًـگاُ ػؼلَیِ -4

 

 چکیذه:

 اّویت اص آًْا دس خایی ًیض خاتِ کیفیت کِ ّؼتٌذ، ؿْشی دسٍى اص ػفشّای ّای ػوذ تخؾ تا هؼاتش خولِ اص آصادساُ ّا

ؿْشی  دسٍى تشافیک خشیاى سٍاًؼاصی دس ای ًقؾ ػوذُ تَاًذ هی آصادساُ ّا خشیاى هذیشیت لزا ًحَی تشخَسداس اػت. تؼضایی

ًوایذ. یکی اص ساّْای هذیشیت تشافیک آصادساُ ّا، کٌتشل خشیاى سهپ هی تاؿذ کِ دس ایي هغالؼِ هَسد تشسػی قشاس گشفتِ  ایفا

 خلَگیشی تاػث تواًذ، تاقی تحشاًی حذ آصادساُ صیش دس چگالی کِ ًحَی تِ خشیاى سهپ ًشخ کشدى تٌظین تا سهپ اػت. کٌتشل

تشافیک هی ؿَد. ایي کاس تَػظ تٌظین حدن تشافیک ٍسٍدی اص سهپ تِ آصاد ساُ، تَػیلِ یک چشاؽ ساٌّوایی ٍ تا  اص ؿکؼت

 دس .هی ؿَد. اًدام ٍ سهپ دس آصادساُ ًقلیِ ًشخ خشیاى ٍػایل َىّوچ هتفاٍتی ّای هَلفِ اػاع تش آى ػثض چشاؽ صهاى تؼییي

گشفتِ  قشاس تشسػی هَسد سهپ کٌتشل ػیؼتن خْت پیادُ ػاصی یادگاساهام آصادساُ آصادساُ ًیایؾ اص تِ ٍسٍدی سهپ هغالؼِ ایي

ت ًشخ خشیاى سهپ ٍسٍدی تِ اػت. دس سٍؽ پیـٌْاد ؿذُ ػیؼتن کٌتشل سهپ تا اًذاصُ گیشی ًشخ خشیاى آصادساُ ٍ سهپ، ًؼث

هحذٍد ؿَد. ًتایح ایي سٍؽ تْثَد  Eآصادساُ سا تِ ًحَی تٌظین هی کٌذ کِ ػغح ػشٍیغ دس ًاحیِ تذاخلی سهپ تا آصادساُ تِ 

 هَثشی سا دس ػشػت ًاحیِ تذاخلی آصادساُ  سا ًـاى هی دٌّذ.

 ، آصادساُکٌتشل سهپ، ػغح ػشٍیغ، ًاحیِ تذاخلی های کلیذی: واشه
 

 ذمهمق -1
آصادساُ ّا اص خولِ هؼاتشی هی تاؿٌذ کِ تخؾ ػوذُ ای اص ػفشّای دسٍى ؿْشی تَػیلِ آًْا اًدام هی ؿَد. اص عشفی 

ًثایذ تحث خاتدایی ٍػایل ًقلیِ تشای آصادساُ سا تٌْا خصَصیت هْن آًْا تِ حؼاب آٍسد، تلکِ کیفیت ایي خاتدایی ًیض اص 

ایؾ تی سٍیِ ٍ تصاػذی تؼذاد ٍػایل ًقلیِ، ؿواس اػتفادُ کٌٌذگاى اص هؼاتش تَیظُ اّویت تؼضایی تشخَسداس هی تاؿذ. تا افض

آصادساُ ّا، تذلیل اهکاى حشکت ػشیؼتش دس آًْا، افضایؾ هی یاتذ ٍ ایي دس حالی اػت کِ عشاحی اصَلی تِ هٌظَس کٌتشل ٍ 

 ]1[هذیشیت ّواٌّگ دس آصادساُ ّای تْشاى پیؾ تیٌی ٍ اخشا ًـذُ اػت.

یا ػٌدؾ سهپ تؼٌَاى یکی اص اقذاهات هَثش تشای هقاتلِ تا پذیذُ تشاکن دس آصادساُ ّا تـخیص دادُ ؿذُ ٍ هَسد کٌتشل 

اػتفادُ قشاس هی گیشد. تغَس کلی اػتشاتظی کٌتشل تشافیک تٌحَی اػت کِ تشافیک ٍسٍدی تِ آصادساُ اص سهپْای ٍسٍدی عَسی 

 تداٍص ًکٌذ. تٌظین هی گشدد، کِ خشیاى آصادساُ اص ظشفیت آى

دس ػالْای اخیش الگَسیتن ّای هختلفی تشای اعویٌاى اص کاسایی اػتشاتظی کٌتشل خشیاى سهپ، هَسد تشسػی قشاس گشفتِ 

عَل صف ٍ...  ،اػت. اًدام کٌتشل خشیاى سهپ تِ ػَاهل هتؼذدی ّوچَى حدن تشافیک، ؿشایظ تشافیک دس پاییي دػت سهپْا

 کٌَى سهپ تایؼتی دس تشافیک خیاتاًْا ٍ هؼیشّای اعشاف، هذ ًظش قشاس گیشد. تاتؼتگی داسد ٍ اثشات کٌتشل خشیاى 

 دس اػتشاتظیْا کشدُ اًذ. ایي اثثات سا آى تاثیشگزاسی ٍ ؿذُ اًذ سهپ اخشا ًشخ کشدى تٌظین تشای هختلفی کٌتشلی اػتشاتظیْای

 اٍل ّای دػتِ الگَسیتن هیاى هی ؿًَذ. دس تٌذی تقؼین هثٌا ػاصی تْیٌِ ٍ تدشتی دػتِ الگَسیتن ّای دٍ تِ کلی حالت



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

 هحثَب ٍ پشکاستشد فاصی تؼیاس کٌتشل پیـگَیاًِ ٍ کٌتشل دػتِ دٍم الگَسیتن ّای هیاى اص ظشفیت ٍ آلیٌا ٍ -تقاضا اػتشاتظی

 ]2[.ّؼتٌذ

 ّذف تا اٍل دسٍیکش .اًذ ؿذُ دادُ تَػؼِ هختلف سٍیکشد دٍ تا تْیٌِ سهپ ّا کٌتشل تشای خغی تشًاهِ سیضی هذل ّای

تِ  اػت آصادساُ ٍسٍدی خشیاى کشدى تیـیٌِ تاتغ ّذف، دٍم سٍیکشد دس کِ حالی خشیاى آصادساُ تَدُ، دس دس تأخیش کشدى کویٌِ

 کٌتشل ػیاػت دٍم تِ سٍیکشد کِ اًتقاداتی هْوتشیي اص ًکٌذ. یکی ظشفیت تداٍص اص هحذٍدُ اصلی هؼیش خشیاى کِ عَسی

 ]3[اػت. ػیاػت ایي اخشای اص ؿذُ ًاؿی تـکیل صف دلیل تِ سهپ ّا دس آهذُ ٍخَدتأخیش تِ  اػت، ٍاسد سهپ

یکی اص هْوتشیي ػَاهل هَثش تش ًتایح تکاسگیشی ػاهاًِ کٌتشل سهپ، ػغح ػشٍیغ هؼثش اصلی) آصادساُ( هی تاؿذ. تِ 

یک هؼثش اصلی تِ هقذاس کافی ، چگالی تشافAرکش ؿذُ کِ دس ػغح ػشٍیغ  "ساٌّوایی ظشفیت آصادساُ "ًحَی کِ دس هشخغ 

 Aکن تَدُ ٍ تِ تشافیک سهپ اخاصُ ادغام تذٍى هـکل سا هی دّذ. تٌاتشایي، اػتفادُ اص کٌتشل سهپ دس ٍضؼیت ػغح ػشٍیغ 

تَاًایی ٍػایل ًقیلِ  B  ٍC ٍاخذ هضایا ًوی تاؿذ، صیشا ّیچ تْثَدی دس هؼیش خشیاى آصادساُ تَخَد ًوی آیذ. دس ػغح ػشٍیغ

س تا حذٍدی هحذٍد هی تاؿذ ٍ کٌتشل سهپ هی تًَذ اًذکی دس ػولکشد ادغام ٍػایل ًقلیِ تا پشاکٌذُ ػاختي صف ّای دس هاًَ

قاتلیت هاًَس ٍػایل ًقلیِ دس خشیاى تشافیک تِ هقذاس قاتل تَخْی  Dٍػایل ًقلیِ سهپ، ػَدهٌذ تاؿذ. دس ػغح ػشٍیغ 

سهپ تشای تْثَد ٍضؼیت خشیاى تشافیک ٍخَد داسد. دس ػغح هحذٍد ؿذُ اػت، دس ًتیدِ فشصت تیـتشی تشای کٌتشل 

، فَاصل تیي ٍػایل ًقلیِ هؼثش اصلی تشای ٍسٍدی ٍػایل ًقلیِ ای ٍاقغ دس سهپ، قاتل اػتفادُ ًثَد ٍ دس ًتیدِ Eػشٍیغ 

هؼثش تِ ػلت ٍخَد اختالل دس خشیاى حشکت ٍػایل ًقلیِ دس  Fػَدهٌذی کٌتشل سهپ کاّؾ هی یاتذ. دس ػغح ػشٍیغ 

اصلی، ػولکشد کٌتشل سهپ دس پاییي تشیي حذ هوکي هی تاؿذ. دس هدوَع ػغح ػولکشدی کٌتشل سهپ دس هؼاتشی کِ قاتلیت 

 ]1[(، دس تاالتشیي حذ هوکي هی تاؿذ.Dهاًَس هحذٍد ٍلی غیش هوکي ًوی تاؿذ )ػغح ػشٍیغ 

 
 

 روغ تحقیق -2

ذاخل، اغتـاؿی سا دس هداٍست سهپ تَخَد هی آٍسد. ٍػایل ػول ٍسٍد یک ٍػیلِ ًقلیِ هٌفشد اص سهپ تِ تِ داخل هحل ت

ًقلیِ تاصُ سػیذُ اص آصادساُ تشای دٍسی اص ایي اغتـاؽ تِ ػوت چپ حشکت هی کٌٌذ. هغالؼات ًـاى هی دّذ کِ ٍػایل ًقلیِ 

پاییي دػت سهپ اداهِ هتش  450تاثیش ػٌگیي تشی تش ػولکشد ًاحیِ تذاخل داسًذ ٍ ًاحیِ تاثیش سهپ ٍسٍدی تا  2دس خغَط ا ٍ 

 هی یاتذ.

 

 
 : ناحیه تاثیر رمپ ورودی1شکل شماره 

 

دسػت دس تاالدػت ًاحیِ تاثیش  2ٍ  1تِ هٌظَس تؼییي ػغح ػشٍیغ دس ًاخیِ تذاخلی، اتتذا تایذ خشیاى ٍسٍدی خغَط 

یا پیؾ تیٌی ؿذُ هقایؼِ (  تؼییي ؿَد. ػپغ، ظشفیت آصادساُ هحاػثِ هی ؿَد ٍ تا خشیاًْای تقاضای هَخَد V12اتصال )

(  ٍ ػغح ػشٍیغ تش اػاع ایي DRهی ؿًَذ تا احتوال اصدحام تؼییي ؿَد. تاالخشُ چگالی خشیاى دس داخل ًاحیِ تاثیش سهپ )
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( دس آصادساُ ّای ّـت خغِ تش اػاع ًشخ خشیاى ٍاسد ؿًَذُ V12)1ٍ2هتغیشّا تؼییي هی ؿًَذ.  ًشخ خشیاى ٍسٍدی اص خظ 

 ( تؼییي هی ؿَد.SFRٍ ػشػت خشیاى آصاد دس سهپ )   (VR( ٍ ًشخ خشیاى سهپ)VFتِ ًاحیِ تذاخلی)

 

(1)  
V12= VF  PFM 
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 : ناحیه تاثیر رمپ ورودی2شکل شماره 

 

 اػت. دس ًظش گشفتِ ؿذُ PFMدٍ هحذٍدیت تشای هقذاس  "ساٌّوایی ظشفیت آصادساُ "دس هشخغ 
 

(2)  
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ظشفیت یک ًاحیِ تذاخلی اصَال تَػیلِ ظشفیت قغؼِ آصادساّی پاییي دػت آى تؼییي هی ؿَد. تٌاتشایي کل خشیاى 

خَد سػیذُ اص تاالدػت آصادساُ ٍ سهپ ٍسٍدی ًوی تَاًذ اص ظشفیت پایِ قغؼِ پاییي دػت آصادساُ تداٍص کٌذ. ّیچ ؿاّذی ٍ

ًذاسد کِ ًـاى دّذ اغتـاؽ ًاحیِ اتصال تاػث هی ؿَد ظشفیت پاییي دػت آصادساُ، کوتش اص ظشفیت قغؼِ پایِ آصادساُ ؿَد. 

 F ( اص ظشفیت آصادساُ دس پاییي دػت تداٍص کٌذ کِ دس ایي هَسد ػغح ػشٍیغVFO) اگش کل خشیاى تشک کٌٌذُ آصادساُ 

 ِ  اتصال)تذاخل( تـکیل خَاٌّذ ؿذ.هَسد اًتظاس اػت ٍ صف ّای تاالدػت قغؼ

هتش اص هحلی کِ ؿاهل خظ ؿتاتگیشی یا کاّؾ  450هؼیاس ػغح ػشٍیغ تش اػاع چگالی ٍ تش سٍی ًاحیِ ای تِ عَل 

 آصادساُ اػت، اص ساتغِ صیش تذػت هی آِیذ. 2ٍ  1ػشػت ٍ خغَط 

(3) 
 DR=5.475+0.00734*VR+0.0078* V12-0/00627 LA 
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شٍیغ دس ًَاحی تاثیش اتصال )تذاخل( ٍ اًـؼاب تَػیلِ چگالی تشای توام ػولکشدّای پایذاس، دس قالة ػغح ػغح ػ

صهاًی ٍخَد داسد کِ خشیاى تشک کٌٌذُ ًاحیِ تذاخل)اتصال( اص ظشفیت  F تؼییي هی ؿَد. ػغح ػشٍیغ Eتا  A ػشٍیغ

دی پیؾ تیٌی ًوی ؿَد. هؼیاسّای ػغح ػشٍیغ ًَاحی قغؼِ آصادساّی پاییي دػت آى تداٍص کٌذ. چگالی تشای چٌیي هَاس

تا ػولکشد پایذاس ٍ  Eتا  Aاتصال )تذاخل( دس ؿکل صیش فْشػت ؿذُ اًذ. هقادیش چگالی ًـاى دادُ ؿذُ تشای ػغح ػشٍیغ

 ]1[تذٍى ساّثٌذاى دس داخل ًاحیِ تاثیش تذاخل، فشض ؿذُ اًذ.

 

 : چگالی ظطح ظرویط1جذول شماره

 ظواری بر ظاعت بر خط(چگالی) ظطح ظرویط

A <10 

B >10-20 

C >20-28 

D >28-35 

E >35 

F تقاضا تیؾ اص ظشفیت 

 

یا تذتش،  Dهؼیاس ػغح ػشٍیغ هی تَاًذ تؼٌَاى یک ؿاخص خْت اػتشاطی هذیشیت سهپ اًتخاب گشدد. ػغح ػشٍیغ 

رکش  "ساٌّوایی ظشفیت آصادساُ "هشخغ اًتخاب هٌاػثی تشای ػیؼتن کٌتشل سهپ دس هؼیشّای ؿْشی تِ ؿواس هی سٍد. دس 

ؿشایظ ػوکشد ًضدیک تِ ظشفیت اػت ٍ تغییشات اًذکی دس تقاضا یا تَصیغ تاػث تـکیل  Eؿذُ اػت کِ دس ػغح ػشٍیغ 

تاؿذ، ػیؼتن کٌتشل سهپ تِ  Eصف دس آصادساُ ٍ سهپ ٍسٍدی هی ؿَد. اص سٍ دس ؿشایغی کِ ػغح ػشٍیغ آصادساُ کوتش اص 

تاؿذ، کٌتشل  Eًـَد ٍ دس حالتی کِ ػغح ػشٍیغ آصادساُ  Eٌذ کِ ػغح ػشٍیغ ًاحیِ تذاخلی ّیچگاُ ًحَی ػول هی ک

 Fسهپ تش اػاع ظشفیت آصادساُ، خشیاى سهپ ٍسٍدی سا هذیشت هی کٌذ کِ تا اضافِ ؿذى خشیاى سهپ، ػغح ػشٍیغ آصادساُ 

دس ًاحیِ تذاخل ٍ عَل ؿتاب گیشی سهپ،  Eذاکثش ًـَد. تٌاتشایي دسایي هغالؼِ تا دس ًظش گشفتي هؼیاس ػغح ػشٍیغ ح

 ًؼثت ًشخ خشیاى سهپ تِ تاالدػت آصادساُ تذػت هی آیذ.

 

(4)               

R

F

V

V
A  

 

(5)              

DR≤35 

                                                                                                                                                                                  

 انتخاب رمپ موثر برای کنترل رمپ -2-1

اًتخاب هحل هٌاػة اخشای ػیؼتن کٌتشل سهپ ًقؾ هْوی دس ٍیظگی ّای ػولکشدی آصادساُ داسد ٍ دس صَستی کِ سهپ 

سهپ  ًگشدد، ّضیٌِ ّای ػٌگیٌی تِ ػیؼتن تحویل هی ؿَد. ًشخ خشیاى هٌاػة خْت پیادُ ػاصی کٌتشل سهپ اًتخاب

کوتشیي  آهذُ دػت تِ تدشتیات اػاع تش .تاؿذ داؿتِ تأثیش آصادساُ اصلی سٍی تا تاؿذ صیاد کافی اًذاصُ تِ ٍسٍدی تِ آصاداُ تایذ

 تاؿذ، کوتش هقذاس ایي اص سهپ خشیاى اگش ؿذُ اػت. پیـٌْاد خظ ّش اصای تِ ػاػت ّش دس ًقلیِ ٍػیلِ 400 سهپ خشیاى ًشخ

دس ًاحیِ تذاخلی تِ اًذاصُ کافی ًیؼت. اص عشفی دیگش اگش ًؼثت حدن سهپ تِ آصادساُ تیي  خشیاى ؿکؼت تشای آى هتقاتل اثش
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دس  کِ اػت فاکتَسّای هْوی اص سهپ عَل]2[دسصذ تاؿذ، سهپ تشای اخشای ػیؼتن کٌتشل سهپ هٌاػة اػت. 40تا  25

 تؼذاد رخیشُ تَاًایی عَل اًثاسُ سهپ تایذ پ هٌاػة خْت ًصة ػیؼتن کٌتشل سهپ تایذ دس ًظش گشفتِ ؿَد.اًتخاب سه

 دس هی ؿَد، تـکیل ٍػایل ًقلیِ تذلیل اػوال کٌتشل سهپ صف کِ صهاًی تاؿذ ٍ داؿتِ سهپ سا دس ًقلیِ ٍػایل اص هٌاػثی

سهپ اػت. اص عشفی ًثایؼتی اص کل عَل سهپ  ؿیة ٍ خشیاى هیضاى تِ ٍاتؼتِ هْن ایي .]4[ًیایذ ٍخَد تِ پؼضدگی سهپ

تؼٌَاى رخیشُ ٍػایل ًقلیِ اػتفادُ کشد صیشا کِ دس اثش تغییشات لحظِ ای تقاضا دس سهپ اهکاى پؼضدگی ٍػایل ًقلیِ ٍخَد 

ٍػایل ًقلیِ دس صَست گشفتِ اػت، اًثاسُ الصم تشای ّش سهپ دُ دسصذ حدن  Minneapolisداسد. دس تحقیقاتی کِ دس ایالت 

 (Uسهپ) دس خَدسٍ ّش ًیاص هَسد هیاًگیي فضای تِ تَخِ تا ٍسٍدی سهپ ّای اًثاسُ .  فضای]3[ػاػت اٍج پیـٌْاد ؿذُ اػت

 هتش( تذػت هی آیذ. 5/6اص ساتغِ صیش )تا فشض هیاًگیي ػش فاصلِ خَدسٍ  اػتفادُ تا

 

(6)     

*تؼذاد خظ ػثَس
6.5

RL
U   

RL ;عَل سهپ      
                                                                                                                                                              

 راهنمایی چراغ زمانبنذی -2-2

هی  تشافیک تش هثتٌی ٍ ثاتت سٍؽ کٌتشل دٍ اػاع تش ساٌّوایی چشاؽ صهاى تٌظین چگًَگی ساٌّوایی چشاؽ صهاًثٌذی

 گشفتِ ًظش دس سهپ چشاؽ ػیکل یک تشای ثاتت هذت صهاى اػت، ؿذُ تؼییي پیؾ اص ٍ ثاتت کٌتشل ًشخ اٍل سٍؽ دس .تاؿذ

 ًیؼت. دٍهیي ؿٌاػاگش اص اػتفادُ تِ لضٍهی تٌاتشایي ًوی پزیشد؛ اصلی تأثیش هؼیش دس تشافیک خاسی ٍضؼیت اص ٍ هی ؿَد

 سهپ کٌتشل ًشخ هحاػثِ تشای سهپ آصادساُ ٍ دس ؿٌاػگشّا اص سٍؽ ایي تشافیک اًدام هی پزیشد. دس تش هثتٌی اػتشاتظی ؽ،سٍ

 سهپ، هحل ًضدیکی ًقلیِ دس ٍػایل هتَػظ ػشػت تِ تَخِ تا. ]5[هی ؿَد آصادساُ اػتفادُ هَخَد ؿشایظ تشافیکی اػاع تش

 ٍػایل گشفتي ؿتاب تشای هؼافت . ایي]6[هحل ًصة هی ؿَد اص هتشی 15 لِفاص دس سهپ دس ساٌّوایی چشاؽ گشفتي قشاس

 ؿثیِ ػاصی ّای هی ؿَد. تؼییي سهپ عَل سهپ ٍ تشافیکی حدن تِ تَخِ تا ػیکل الصم اػت. صهاى تَقف حالت اص ًقلیِ

ل عَالًی تاػث ًاضایتی اسائِ ًذادُ اًذ، اص عشفی دیگش صهام ػیک سا خَتی ًتایح کَتاُ ػیکل ّای صهاى تشای ؿذُ اًدام

. دسایي هغالؼِ صهاى ]2[ساًٌذگاى ؿذُ ٍ اػتفادُ کٌٌذگاى اص سهپ تشحیح هی دٌّذ اص هؼیش ّای خایگضیي اػتفادُ کٌٌذ

ثاًیِ ٍ فاصلِ تیي خَدسٍ  1ثاًیِ( ٍ صهاى ػثض هتغیش دس ًظش گشفتِ هی ؿَد ٍ صهاى ػکغ الؼول ساًٌذُ  60ػیکل چشاؽ ثاتت ) 

( ٍ ًشخ خشیاى  qrampًظش گشفتِ ؿذُ اػت. صهاى ػثض تش اػاع هیضاى ًشخ خشیاى هغلَب ٍسٍدی تِ آصادساُ)هتش ٍ دس  5/0

 ( اًذاصُ گیشی هی ؿَد.sاؿثاع ػثَسی اص چشاؽ)

 

(7)   

ramp

1
q *

tcycle

G
S


                                                                                                                                                                           

 
 

 مطالعه موردی کنترل رمپ در شهر تهران -2-3

تا تَخِ تِ تَضیحات دادُ دس قؼوت قثل، دس ایي هغالؼِ سهپ ًیایؾ ؿشق تِ یادگاس اهام خٌَب هَسد هغالؼِ قشاس گشفتِ 

سهپ ٍ  تاالدػت آصادساُ هی تَاى احدام تشافیکی سا تشداؿت کشد ٍ تا اػوال ضشایة ّوؼٌگ ػَاسی، اػت. تا ًصة ؿٌاػاگش دس 

( دس سهپ ٍسٍدی تِ یادگاس اهام خٌَب ٍ پل 8:30الی  7:30ًشخ خشیاى سا تذػت آٍسد. دادُ ّای تشافیکی دس ػاػت اٍج تشافیک)
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 2ٍ3دس تاصُ ّای صهاًی یک دقیقِ ای تشداؿت ؿذُ اػت. دس خذاٍل  ًیایؾ)تاالدػت آصادساُ( تا اػتفادُ اص سٍؽ فیلن تشداسی ٍ

 هـخصات ٌّذػی ٍ تشافیکی سهپ)پغ اص اػوال ضشایة ّوؼٌگ ػَاسی( ًـاى دادُ هی ؿَد.

 

 : مشخصات رمپ2جذول شماره 

ػشػت خشیاى آصاد دس سهپ )هایل تش  عَل خظ ؿتاتگیشی )هتش( عَل سهپ )هتش(

 ػاػت(

 تؼذاد خظ

623 45 35 1 

 

 : ویصگی ترافیکی رمپ مورد مطالعه3جذول شماره 

 خشیاى آصادساُ دس تاالدػت سهپ )ػَاسی تش ػاػت( خشیاى سهپ )ػَاسی تش ػاػت( تاصُ صهاًی )دقیقِ(

0-15 1020 7036 

15-30 1115 7165 

30-45 1206 7296 

45-60 1226 7460 

 

سهپ سا هذیشیت هی کٌذ کِ ػغح ػشٍیغ  حَی خشیاى خشٍخیتا تَخِ تِ دادُ ّای تشافیکی، ػیؼتن کٌتشل سهپ تِ ً

ػغح ػشٍیغ دس آصاد ساُ ٍ  4دس خذٍل  ( تذػت هی آیذ.6ؿَد ٍ صهاى ػثض تا اػتفادُ اص ساتغِ ) Eدس ًاحیِ تذاخلی حذاکثش 

ؿَد. الصم تِ  هایل تش ػاػت، ًـاى دادُ هی 65دس ًاحیِ تذاخلی پغ اص اضافِ ؿذى خشیاى سهپ تش اػاع ػشػت خشیاى آصاد 

 تذػت هی آیذ. 1تَضیح اػت کِ ػغح ػشٍیغ دس ًاحیِ تذاخلی تش اػاع خذٍل 

 

 

 : ظطح ظرویط در آزادراه و ناحیه تذاخلی4جذول شماره 

 ظطح ظرویط ناحیه تذاخلی ظطح ظرویط آزادراه بازه زمانی

15-0 D E 

30-15 D E 

30-45 D E 

60-45 D E 

 

اضافِ ؿذُ خشیاى سهپ تِ آصادساُ ػغح ػشٍیغ دس ًاحیِ تذاخلی دس تواهی تاصُ ّای صهاًی  تا 3تا تَخِ دادُ ّای خذٍل 

E  هی ؿَد. تٌاتشایي کٌتشل سهپ، خشیاى ٍسٍدی تِ آصادساُ سا تش اػاع ایٌکِ ػغح ػشٍیغ دس ًاحیِ تذاخلیD  ،تاقی تواًذ

ػغح ػشٍیغ،  5ِ آصادساُ تَخَد ًیایذ. خذٍل الثتِ ؿشط هْن ایٌؼت ّیچگاُ پؼضدگی صف ٍػایل ًقلیِ تتٌظین هی کٌذ. 

 هتَػظ ػشػت دس ًاحیِ تذاخلی ٍ صهاى ػثض عشاحی ؿذُ سا ًـاى هی دّذ. 
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 ظطح ظرویط، متوظط ظرعت در ناحیه تذاخلی و زمان ظبس طراحی شذه :5جذول شماره 

 تاصُ صهاًی

 کٌتشل سهپ فؼال کٌتشل سهپ غیش فؼال

 ػاػت(ػشػت)کیلَهتش تش  ػغح ػشٍیغ
ػغح 

 ػشٍیغ

ػشػت)کیلَهتش تش 

 ػاػت(

صهاى 

 ػثض)ثاًیِ(

پؼضدگی 

 صف

0-15 E 86.1 D 90.5 30 خیش 

15-30 E 84.8 D 90.1 28 خیش 

30-45 E 83.5 D 88.8 26 خیش 

45-60 E 82.1 D 86.6 25 ِتل 

 

ٌتشل سهپ فؼال ٍ ٍضغ آصادساُ دس حالتی کِ ػیؼتن ک تْثَد هؼیاس ػشػت ٍ ػغح ػشٍیغ دس ًاحیِ تذاخلی 5خذٍل 

دس  Fدس ػیؼتن کٌتشل سهپ پیـٌْادی ٍ تا اضافِ ؿذى خشیاى سهپ ٍسٍدی، ّیچ گاُ ػغح ػشٍیغ . هَخَد سا ًـاى هی دّذ

دقیقِ آخش تذلیل حدن  15آصادساُ هَسد اًتظاس ًیؼت ٍ ػشػت دس ًاحیِ تذاخلی تغَس هتَػظ پٌح دسصذ تْثَد داؿتِ اػت. دس 

یل دس صف افضایؾ هی یاتذ ٍ پؼضدگی تِ آصادساُ ًیایؾ تَخَد هی آیذ کِ ػیؼتن کٌتشل سهپ تایؼتی تاالی سهپ، تؼذاد ٍػا

 هَقتا غیش فؼال گشدد. تٌاتشایي چشاؽ ساٌّوا ػثض هی ؿَد تا تخلیِ ٍػایل ًقلیِ ّش چِ ػشیؼتش اًدام ؿَد.

 

 نتیجه گیری  -3

ٍسٍدی دس ؿْش تْشاى پشداختِ  یکی اص سهپ ّای  سٍی تش سهپ کٌتشل ػیؼتن اخشای ػٌدی اهکاى تِ هغالؼِ ایي دس -1

تشافیکی هٌاػثی تاؿٌذ. پغ اص تشسػی  ٍ فیضیکی ٍیظگیْای داسای تایذ هی ؿًَذ، اًتخاب کٌتشل تشای کِ ؿذ. سهپ ّایی

 خشیاى ٍ عَل سهپ ّا، تؼذاد اًذکی اص سهپ ّای ٍسٍدی دس ؿْش تْشاى، هٌاػة تشای اخشای ػیؼتن کٌتشل سهپ هی تاؿٌذ.

تا تَخِ تِ هتذٍلَطی اسائِ ؿذُ تش اػاع ػغح ػشٍیغ ٍ فضای اًثاسُ سهپ، هؼیاس ّای ػولکشدی دس آصادساُ یادگاس  -2

 خٌَب تْثَد هَثشی داؿتِ اًذ.-اهام ؿوال

فضای کافی اًثاسُ سهپ ٍسٍدی یکی اص هؼایل هْوی اػت کِ دس عشاحی ػیؼتن کٌتشل سهپ تایؼتی دس ًظش گشفتِ  -3

دی صیاد ٍ صهاى قشهض عَالًی تاػث پؼضدگی خشیاى سهپ هی ؿَد کِ ایي هَضَع ػولکشد ػیؼتن کٌتشل ؿَد. ًشخ خشیاى ٍسٍ

سهپ سا صیش ػَال هی تشد. تٌاتشایي دس عشاحی ػیؼتن کٌتشل سهپ تایذ عَل صف پـت چشاؽ تش اػاع صهاى ػثض ٍ هتَػظ 

 عَل ٍػایل ًقلیِ، اًذاصُ گیشی ؿَد.
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