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  دار هاي چراغتأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقاطع مدلسازي 

  ) شهر اصفهان: مطالعه موردي(

  

  2اله نصیري، حبیب1وحید شریفیان جزي

  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران - 2،1

   

 چکیده

این نوع از تخلف عالوه بر کاهش . دار استاغهاي چرترین انواع تخلفات در تقاطعتخلف ازچراغ قرمز یکی از شایع

شده و به عبارتی   تواند باعث بروز تأخیر در شروع حرکت وسایل نقلیه در فاز بعديها، میسطح ایمنی در تقاطع

اطالعات از  است تا با استفاده شده در این پژوهش سعی . ها در تخلیه وسایل نقلیه را کاهش دهدظرفیت تقاطع

سلولی در سطح این  شبکهمندي از یک هاي شهر اصفهان و همچنین بهرهبرداري در یکی از تقاطعحاصل از فیلم

شهري دار درونهاي چراغ، میزان تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر زمان سبز مؤثر و در نتیجه ظرفیت تقاطعتقاطع

ا از زمان تمام قرمز استفاده نشود، هبندي تقاطعزمان دهد در شرایطی که در سیستمنتایج نشان می .ارزیابی شود

درصد است که این میزان با افزایش زمان تمام قرمز  5 ها بر اثر پدیده تخلف از چراغ قرمزکاهش ظرفیت تقاطع

تأثیر قابل نسبت به پدیده تخلف از چراغ قرمز عالوه بر این رفتار رانندگان جریان سبز  .یابدکاهش میتقاطع 

  .ها داردطعقاتوجهی بر کاهش ظرفیت ت
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 مقدمه -1

ساالنه چیزي در حـدود  . [1]دار است هاي چراغعوامل بروز تصادف در تقاطعمهمترین تخلف از چراغ قرمز یکی از 

 90,000د که از این تعـداد حـدود   دهتصادف در ایاالت متحده آمریکا بر اثر تخلف از چراغ قرمز رخ می 100,000

تا به حال مطالعات گوناگونی پیرامون ابعاد مختلف ایـن  . [2]شود مورد باعث فوت می 1000مورد باعث جراحت و 

عنوان مثال نتایج دو به. اندبرخی از مطالعات به ارزیابی تعداد این تخلفات پرداخته. نوع از تخلف صورت گرفته است

 1000در هـر  تخلف  26/7و 78/10میزان تخلفات از چراغ قرمز را به ترتیب  [4]و  [3]یران هاي اپژوهش در شهر

و در وسیله نقلیـه   1000به ازاي هر  تخلف 1/4این میزان  [5] آمریکادر اي در مطالعه. دهدنشان میوسیله نقلیه 

ها به بررسی عوامـل  ر از پژوهشبرخی دیگ. دقیقه ارزیابی شده است 4یک تخلف در هر  [6] در پورتوریکوتحقیقی 

دهد احتمـال تخلـف از چـراغ قرمـز در بـین      نشان می ینتایج پژوهش. اندمؤثر در بروز تخلف از چراغ قرمز پرداخته

هـاي کوچـک و قـدیمی    و بیشـتر از خـودرو   بهـره بـرده  جوانان بیشتر بوده و این متخلفین کمتر از کمربند ایمنی 

میزان تخلف از چـراغ قرمـز    ،حجم ترافیکافزایش  با دهد کهنشان می قیقات دیگرنتایج تح؛ [1]کنند استفاده می

-و یا کاهش زمان زرد در تقاطعدر ترافیک با افزایش درصد وسایل نقلیه سنگین همچنین  ؛[7]شود میبیشتر نیز 

بـا  شـده اسـت کـه    دیگـري نشـان داده    اتدر تحقیق .[8]یابد دار میزان تخلف از چراغ قرمز افزایش میهاي چراغ

هرچـه وسـایل   و  [9]یابد کاهش می% 50در زمان چراغ زرد، تعداد تخلفات از چراغ قرمز حداقل  افزایش یک ثانیه

از  تخلـف صورت گروهی به تقاطع نزدیک شوند، میزان نقلیه در نزدیکی تقاطع سرعت بیشتري داشته باشند و یا به

  . [5] یابدچراغ قرمز افزایش می

 

  حقیقروش ت - 2

دار، از زمان سبز مؤثر هاي یک تقاطع چراغمنظور محاسبه ظرفیت خطبه مریکاآ [10] ١يهانامه ظرفیت راهآیین در

  :براي محاسبه ظرفیت یک تقاطع عبارت است ازنامه در این آیینمجموعه روابط مورد استفاده . شوداستفاده می

                                                                                                 )1(  

                                                                                                                          )2(  

                                                                                                                                              )3(  

  :در آن که

gi : ثانیه(هر خط در هر سیکل سبز مؤثر(               Gi : زمان سبز هر خط در هر سیکل)ثانیه(  

yi : ثانیه(زمان زرد هر خط در هر سیکل(               ari : زمان تمام قرمز هر خط در هر سیکل)ثانیه(  

                                                           
1 - Highway Capacity Manual (HCM) 
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l1 : ثانیه(زمان از دست رفته در ابتداي سبز(            l2 :مان از دست رفته در انتهاي زرد ز)ثانیه ( 

S : وسیله نقلیه در یک ساعت سبز براي هر خط(نرخ تردد اشباع(    

h : ثانیه(سرفاصله زمانی در حالت اشباع(                ci : ظرفیت)وسیله نقلیه در ساعت به ازاي هر خط(  

C : ثانیه(طول سیکل(  

توجـه نشـده    تأثیر پدیده تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیـت تقـاطع  به  HCMروابط  شود درهمانطور که مشاهده می

هـاي  در این راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تأثیر پدیده تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقـاطع  .است

  .شودپرداخته می جزئیات روش تحقیقدر ادامه به بیان  .دار استچراغ

  

  انواع تخلف از چراغ قرمز -2-1

تـرین عوامـل   یکـی از مهـم  ) جریان سـبز (ها تخصیص داده شده است در جهتی که چراغ سبز به آنفتار رانندگان ر

نقلیـه   اجازه یا عدم اجـازه حرکـت بـه وسـیله    در واقع . تأخیر ناشی از تخلف از چراغ قرمز استمیزان تأثیرگذار بر 

با درنظرگیري . مؤثر استتخلف از چراغ قرمز یر میزان تأخ برطور چشمگیري جریان سبز به رانندگانمتخلف توسط 

  : زیر تقسیم کرد نوعتوان تخلف را به سه حاالت مختلف براي رفتار رانندگان جریان سبز، می

نقلیه متخلف اقـدام بـه    وسیلهدر این حالت رانندگان جریان سبز تا تخلیه کامل  مسیر خود توسط : تخلف نوع اول

 .کنندحرکت نمی

کنند؛ اما به وسیله نقلیـه متخلـف   سبز حرکت میزمان در این حالت رانندگان جریان سبز با شروع : متخلف نوع دو

  .دهنداجازه کامل کردن حرکت خود را می

وسایل نقلیه ابتداي صف در جریان سبز، اجازه حرکـت را بـه وسـیله نقلیـه     در این حالت رانندگان : سومتخلف نوع 

در واقع در این شرایط وسیله نقلیه متخلف بـراي مـدتی در بـین وسـایل     . شوندیو وارد تقاطع م دهندمتخلف نمی

  . شودنقلیه جریان سبز به دام افتاده و تأثیر تأخیري تخلف از چراغ قرمز تشدید می

  

  روش سلولی -2-2

سـته  بامل وااز چراغ بر تأخیر تحمیل شده به جریان سبز به چندین عتخلف یک دار میزان تأثیر هاي چراغدر تقاطع

  :برخی از این عوامل عبارتند از. است

 خطی که وسیله نقلیه متخلف در آن حضور دارد -

 جهت حرکت وسیله نقلیه متخلف در تقاطع -

 سیستم فازبندي تقاطع -

جریـان   وارد شده بـه  منظور درنظرگیري عوامل فوق در ارزیابی تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر تأخیردر این مطالعه به

در این روش بـه  . شوددار، از یک شبکه سلولی در سطح تقاطع استفاده میهاي چراغنتیجه ظرفیت تقاطعسبز و در
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زمـان  گیري با اندازهسپس . شودمسیر حرکت وسایل نقلیه در دو فاز پیاپی یک سلول اختصاص داده می تقابلنقاط 

و با اسـتفاده از روابطـی   ) بدون وجود تخلفبا وجود تخلف و (هاي تقاطع در دو حالت رسیدن وسایل نقلیه به سلول

طرحـی   1در شـکل  . شـود که در ادامه ارائه خواهد شد، تأثیر تخلف از چراغ قرمز بـر ظرفیـت تقـاطع ارزیـابی مـی     

فاز اول مربوط به رویکرد (ارائه شده است  هاي موجود در دو فاز پیاپیهاي یک تقاطع براي حرکتشماتیک از سلول

 ایلدهنده مسیر حرکت وسـ در این شکل خطوط ممتد نشان .)است تقاطع بوط به رویکرد جنوبیغربی و فاز دوم مر

همچنین . دهنده مسیر حرکت جریان سبز در زمان سبز استچین نشاننقلیه متخلف در زمان قرمز و خطوط نقطه

  . نشان داده شده است هایی با دایره اشاره شدههاي تقاطع براي دو فاز سلول

  

 
   هاي موجود در دو فاز پیاپیهاي یک تقاطع براي حرکتطرحی شماتیک از سلول :1شکل 

  

  آوري اطالعاتجمع -2-3

دار با استفاده از هاي چراغدر روابط مورد استفاده در این مطالعه، ارزیابی تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقاطع

 روشاز در ایـن مطالعـه   به این منظور . گیردها صورت میآمار واقعی برداشت شده از تخلفات حادث شده در تقاطع

  . شودآوري و استخراج اطالعات مورد نیاز استفاده میمنظور جمعبهبرداري فیلم

  

  مدلسازي -2-4

سبز جریان هاي تقاطع از وسایل نقلیه با استفاده از اختالف زمان تخلیه سلولتحقیق شد در این اشاره همانطور که 

الزم بـه ذکـر اسـت بـه     . شودها ارزیابی می، تغییرات در ظرفیت تقاطعو عدم وجود تخلفوجود تخلف در دو حالت 

بینی نبـوده و مقـدار عـدد    قابل پیش) 1-2رجوع شود به بخش (دلیل اینکه میزان تأخیر حاصل از تخلف نوع سوم 

مطالعه تنها براي تخلفات نـوع اول و   ها در اینتواند تغییرات زیادي داشته باشد، مدلسازي ظرفیت تقاطعتأخیر می
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در تعیـین ظرفیـت    HCMبه منظور درك بهتر از مدل ارائه شده که در واقع تغییریافته مدل  .پذیرددوم انجام می

  . شودمرحله انجام می چهاردار است، مدلسازي در هاي چراغتقاطع

 بررسیفاز مورد  زمان سبز مؤثر بر اثر هر تخلف براي هر خط :مرحله اول  

  :پذیردکننده زیر انجام میاستخراج روابط ریاضی در این قسمت بر اساس فرضیات ساده

قبـل از شـروع    این رانندگانشود قانونی است و رفتار رانندگان در فازي که میزان سبز مؤثر آن ارزیابی می - 1

 .عبارتی تخلف از چراغ قرمز مربوط به فاز قبلی استبه. شوندوارد تقاطع نمیسبز 

خط امکان انجام حرکـت  این در همچنین. شودانجام میمنتهاعلیه سمت چپ در خط  تنهاگرد حرکت چپ - 2

 .مستقیم نیز وجود دارد

 .امکان یک تخلف از چراغ قرمز در هر سیکل وجود دارد تنهادر هر خط از فاز قبلی  - 3

گرد کمتـر از  لف چپگرد در خطوط مختلف، تأثیر ناشی از تخدرصورت بروز همزمان تخلف مستقیم و چپ - 4

 .شودتخلف مستقیم بوده و در محاسبات تنها تأثیر تخلف مستقیم درنظر گرفته می

گیرند با اسـتفاده از روابـط   هایی که تحت تأثیر تخلف از چراغ قرمز قرار میمیزان سبز مؤثر در هر سیکل براي خط

هسـتند مربـوط بـه     maxیی که داراي اندیس الزم به ذکر است در روند مدلسازي، پارامترها. آیدبدست می )5و4(

  .مربوط به تخلفات نوع اول هستند maxتخلفات نوع دوم و پارامترهاي بدون اندیس 

                                                                                 )4(    

                                                                            )5(  

  :که در آن

gi : ثانیه(زمان سبز مؤثر براي خط تحت تأثیر از تخلف از چراغ قرمز در هر سیکل(  

D1 : ثانیه(تأخیر ایجاد شده بر اثر تخلف نوع اول براي خط تحت تأثیر از تخلف از چراغ قرمز در هر سیکل(  

    )ثانیه(رو العمل نسبت به رفع مانع از سلول پیشزمان از دست رفته در ابتداي سبز براي عکس: 

D2 : ثانیه(براي خط تحت تأثیر از تخلف از چراغ قرمز در هر سیکل دوم تأخیر ایجاد شده بر اثر تخلف نوع(  

  .هستند 1طه شده در راب هاي استفادهدهنده مؤلفهها نشانسایر پارامتر

تأخیر احتمالی ناشی از کاهش سرعت جریان سبز در مواجه بـا وسـیله    D2 پارامتر 5الزم به ذکر است که در رابطه 

شود در حین تخلف نوع دوم، جریان سبز بـدون کـاهش سـرعت    در واقع فرض می. شودنقلیه متخلف را شامل نمی

  . بیشینه است g ، مقدارD2به دلیل کمینه بودن مقدار  جهدر نتی. ددهاجازه عبور را به وسیله نقلیه متخلف می

 فاز مورد بررسی خطوطزمان سبز مؤثر بر اثر هر تخلف براي کل  :مرحله دوم 

-فاز مورد بررسی براي هر تخلف با استفاده از روابط زیر بدست مـی  خطوطمیزان سبز مؤثر در هر سیکل براي کل 

  :آید

                                                                  )6(  
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)7 (                                                            

  :که در آن

gt : ثانیه(فاز مورد بررسی در هر سیکل  خطوطزمان سبز مؤثر براي کل(  

nt : ررسیفاز مورد ب خطوطتعداد کل     

n : فاز مورد بررسی خطوطاز کل  تخلف تحت تأثیر خطوطتعداد  

  .اندها قبالً معرفی شدهسایر پارامتر

هاي مختلـف مقـادیر   شود و براي فازگرد وسیله نقلیه متخلف مشخص میبر اساس حرکت مستقیم یا چپ nمقدار 

  . متفاوتی دارد

 در یک بازه زمانیزمان سبز مؤثر براي تخلفات ثبت شده  :مرحله سوم  

صورت سیکل به سیکل و به تفکیک هاي از زمان بدر صورتیکه آمار تخلفات از چراغ قرمز را براي یک رویکرد در بازه

  :توان بدست آوردمیزان سبز مؤثر در فاز بعدي را با استفاده از روابط زیر می مشخص باشدجهت حرکت 

  )8     (

                                                                                                                         

)9       (

                                                                                                                       
  :که در آن

gp : ثانیه(فاز مورد بررسی در بازه زمانی مورد نظر  کل خطوطزمان سبز مؤثر براي( 

mt :هاي مورد بررسیتعداد کل سیکل  

m1 :گرد در آن اتفاق افتاده استهایی که تخلف مستقیم یا مستقیم و چپتعداد سیکل  

m2 :استگرد در آن اتفاق افتاده هایی که فقط تخلف چپ تعداد سیکل  

n1 : فاز مورد بررسی خطوطتحت تأثیر از تخلف با حرکت مستقیم از کل  خطوطتعداد  

n2 : فاز مورد بررسی خطوطگرد از کل چپ تحت تأثیر از تخلف با حرکت خطوطتعداد  

  .اندها قبالً معرفی شدهسایر پارامتر

هاي مختلف اتفاق بیفتد، تأثیر آن در خط الزم به ذکر است در صورتیکه مثالً دو یا سه تخلف مستقیم به موازات هم

   .با یک تخلف تفاوت چندانی ندارد که این موضوع در روابط باال در نظر گرفته شده است
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 ظرفیت تقاطع براي تخلفات ثبت شده در یک بازه زمانی: مرحله چهارم  

با در نظر گرفتن پدیده تخلف از ا رشهري هاي درونظرفیت هر یک از فازهاي تقاطع تواناستفاده از روابط زیر می با

  .قابل محاسبه است 2در این روابط با استفاده از رابطه  sپارامتر . بدست آوردچراغ قرمز 

                                                                                                 )10(  

                                                                                         )11(  

  :که در آن

cp:  وسیله نقلیه در ساعت(ظرفیت فاز مورد بررسی بر اساس تخلفات ثبت شده در یک بازه زمانی( 

  .اندها قبالً معرفی شدهسایر پارامتر

 :توان بدست آوردمی ان کاهش ظرفیت تقاطع را با وجود پدیده تخلف از چراغ قرمز از روابط زیرمیز ،عالوه بر این

  نوع اول  تخلفبراي 

)12    (                                                     

  دومنوع  براي تخلف

 )13   (                                                                            

 :که در آن

  درصد کاهش ظرفیت با وجود تخلف از چراغ قرمز:  

c:  وسیله نقلیه در ساعت(ظرفیت فاز مورد بررسی بدون درنظر گرفتن پدیده تخلف از چراغ قرمز(  

cp :وسیله نقلیه(ا درنظر گرفتن پدیده تخلف از چراغ قرمز ظرفیت فاز مورد بررسی ب( 

g :هاي فاز مورد بررسی در بازه زمانی مورد نظر بدون در نظر گرفتن پدیـده تخلـف از   زمان سبز مؤثر براي کل خط

 )ثانیه(چراغ قرمز 

gp : پدیده تخلف از چراغ  فاز مورد بررسی در بازه زمانی مورد نظر با در نظر گرفتن خطوطزمان سبز مؤثر براي کل

  )ثانیه(قرمز 

 

  تحلیل نتایجمطالعه موردي و  - 3

قبـل بـا    دار، روابط ارائه شده در قسمتهاي چراغمنظور ارزیابی میزان تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقاطعبه

ایـن منظـور از تقـاطع    هب. گیرندقرار میدار مورد بررسی استفاده از اطالعات واقعی برداشت شده از یک تقاطع چراغ

در . فـازه اسـت  بنـدي سـه  این تقاطع داراي سیستم زمان. شریعتی واقع در شهر اصفهان استفاده شده است -توحید

هاي این تقاطع با شروع زمـان قرمـز   سلول 6تا  3هاي در شکل. تقاطع ارائه شده استاین فازبندي  سیستم 2شکل 
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تحـت   ،شبکه سلولی براي هر رویکردکه الزم به ذکر است  .شده است دادهنشان هاي تقاطع براي هر یک از رویکرد

تأثیر سیستم فازبندي تقاطع بوده و مختص آن رویکرد است؛ چرا که با توجه به سیستم فازبندي تقاطع اسـت کـه   

  .شودنقاط تداخل در دو فاز پیاپی مشخص می

  

 
  شریعتی - سیستم فازبندي تقاطع توحید: 2شکل 

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شریعتی  –هاي تقاطع توحید سلول: 3 شکل

 با شروع قرمز رویکرد شمالی

شریعتی با  –هاي تقاطع توحید سلول: 4شکل 

 شروع قرمز رویکرد جنوبی

شریعتی با  –هاي تقاطع توحید لسلو: 5 شکل

 شروع قرمز رویکرد شرقی

شریعتی با  –هاي تقاطع توحید سلول: 6 شکل

 شروع قرمز رویکرد غربی
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داخل تـ شبکه سلولی براي رویکردهاي مختلف تقاطع یکسان نبوده و بـر حسـب میـزان    ، 6تا  3ي هابر اساس شکل

 6تـا   3هـاي  هرچنـد در شـکل  . کنـد هاي تقاطع براي هر رویکرد تغییر مـی ها در دو فاز پیاپی، تعداد سلولتکحر

-2هاي مطالعه در بخش بر اساس فرضولی ویکرد نشان داده شده است حرکت گردش به چپ در دو خط آخر هر ر

  .شودبه چپ تنها در خط آخر هر رویکرد انجام می ش، گرد4

سـیکل در تقـاطع    45تخلـف در مـدت    196، آوري اطالعـات در مرحله جمـع  بردارينتایج حاصل از فیلمبر اساس 

تقـاطع ارائـه شـده    این ثبت شده براي رویکردهاي مختلف تخلفات  1در جدول  .شریعتی اتفاق افتاده است -توحید

  .است

  

 شریعتی -تخلفات ثبت شده در تقاطع توحید: 1جدول 

  کل  رویکرد غربی  رویکرد شرقی  رویکرد جنوبی  رویکرد شمالی  

  196  47  21  64  64  تعداد تخلفات

  

ارائـه  یف انجام شده در بخش مدلسـازي  با توجه به تعارتقاطع  این براي  n2و  nt ،n1مقادیر مربوط به  2در جدول 

  .ارزیابی شده است 6تا  3هاي شکلاین مقادیر با توجه به . شده است

  

  شریعتی - تقاطع توحید راي رویکردهاي مختلفب n2و  nt ،n1یر مقاد: 2جدول 

 تخلف در رویکرد غربی تخلف در رویکرد شرقی تخلف در رویکرد جنوبی تخلف در رویکرد شمالی پارامتر

nt 6 4 4 4 

n1 6 1 4 4 

n2 4 4 4 2 

  

است که تخلف از چراغ از تخلف در رویکردهاي فازي  ثرأمتدهنده تعداد خطوط نشان 2مقادیر ارائه شده در جدول 

دهـد کـه   نشـان مـی   2عنوان مثال مقادیر ارائه شده در ستون اول جدول به. قرمز در فاز قبلی آن اتفاق افتاده است

که مربوط بـه فـاز   (خط موجود در رویکردهاي شرقی و غربی  6تخلف در رویکرد شمالی تقاطع،  درصورت بروز یک

 6درصورتیکه این تخلف مربوط به حرکت مستقیم باشـد همـه   . پذیرنداز این تخلف تأثیر می) غربی هستند -شرقی

متـأثر از  خط  6ط از خ 4گرد باشد خط موجود تحت تأثیر تخلف هستند و درصورتیکه تخلف مربوط به حرکت چپ

  .هستندتخلف 

با توجه به تعاریف انجام شده در بخش مدلسازي ارائه شـده   D2و  D1 گیري شدهاندازه متوسط مقادیر 3در جدول 

  . است
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  )ثانیه - واحد( شریعتی - تقاطع توحید هاي مختلفبراي رویکرد D2و  D1مقادیر : 3جدول 

 ar=0 ar =1 ar =2 ar =3 ar =4 

D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 

3/3 تخلف در رویکرد شمالی  3/0  3/2  2/0  4/1  1/0  8/0  1/0  4/0  0/0  

5/4  تخلف در رویکرد جنوبی  6/0  5/3  3/0  5/2  2/0  6/1  1/0  9/0  1/0  

9/6  تخلف در رویکرد شرقی  9/1  9/5  4/1  9/4  9/0  0/4  6/0  2/0  4/0  

9/5  تخلف در رویکرد غربی  9/1  9/4  3/1  9/3  0/1  9/2  7/0  1/0  5/0  

  

الزم به . با استفاده از کرنومتر و بازبینی تصاویر ضبط شده از تخلفات بدست آمده است 3مقادیر ارائه شده در جدول 

تأثیر تخلف از چراغ قرمـز   ولی یابد، افزایش می نیزهرچند با افزایش زمان تمام قرمز تقاطع، طول سیکل ذکر است 

لحاظ شـده و مقـادیر    3در مقادیر ارائه شده در جدول له أمساین . یابدکاهش میجریان سبز وارد شده به بر تأخیر 

D1  وD2 شامل تأخیر حاصل از زمان تمام قرمز نیستند.  

شریعتی بر ظرفیت فاز بعدي  -عنوان نمونه تأثیر تخلفات ثبت شده در رویکرد شمالی تقاطع توحیددر این قسمت به

، سایر اطالعـات مـورد   3تا  1عالوه بر اطالعات ارائه شده در جداول . شودابی میارزی) غربی -فاز شرقی(این رویکرد 

مقادیر پارامترها بر اساس انواع مقادیر در این جدول  .ارائه شده است 4در جدول  13تا  8نیاز براي استفاده از روابط 

ar ) غربی فراهم شود -بر ظرفیت فاز شرقی ارائه شده است تا امکان بررسی تأثیر زمان تمام قرمز )ثانیه 4از صفر تا .

  .مقادیري منطقی فرض شده است ي این جدول،برخی از پارامترها برايعالوه بر این 

 
 13تا  8مقادیر پارامترهاي مورد استفاده در روابط : 4جدول 

  mt m1 m2 
Gi 

(s) 
yi 

(s) 
C 
(s) 

h  

  یفرض

(s) 

l1 

 یفرض

(s) 

 

  یفرض

(s) 

l2 فرضی  

  )برابر زمان تمام قرمز(

(s) 

ar=0 45 24 4 40 3 104 4/2 حالت  2 2 0 

ar =1  45 24 4 40 3 107 4/2 حالت  2 2 1 

ar =2 45 24 4 40 3 110 4/2 حالت  2 2 2 

ar =3 45 24 4 40 3 113 4/2 حالت  2 2 3 

ar =4 45 24 4 40 3 116 4/2 حالت  2 2 4 

  

 زشریعتی بر اثر تخلفات ثبت شده در فا -غربی تقاطع توحید -ات در ظرفیت فاز شرقیمیزان تغییر نتایج مدلسازي

  .نشان داده شده است 7ارائه و در شکل  5شمالی در جدول 
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 شریعتی - غربی تقاطع توحید -نتایج حاصل از مدلسازي تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت فاز شرقی: 5جدول 

 تخلف نوع دوم تخلف نوع اول  

gp (s) cp (s) Δc/c*100 gp max (s) cp max (s) Δc/c*100 

ar=077/4 3379 1757 حالت  1837 3533 43/0  

ar =1  1784 3334 32/3 حالت  1840 3439 29/0  

ar =2 1808 3287 02/2 حالت  1842 3350 14/0  

ar =3 1824 3228 16/1 حالت  1842 3261 14/0  

ar =4 1834 3163 58/0 حالت  1845 3181 00/0  

 

 
  شریعتی -غربی تقاطع توحید -تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت فاز شرقی: 7شکل 

 

دار هـاي چـراغ  تواند باعث کاهش ظرفیـت در تقـاطع  د که پدیده تخلف از چراغ قرمز میندهنتایج نشان میبررسی 

نـوع   ازوع اول چندین برابر تخلفـات  ن ازنوع تخلف در میزان کاهش ظرفیت مؤثر بوده و تخلفات  ،عالوه بر این. شود

، آنچه باعث تمـایز  1-2طبق تعریف ارائه شده براي انواع تخلف در بخش  .دوم در کاهش ظرفیت تقاطع تأثیرگذارند

دهد میزان کـاهش ظرفیـت   در واقع نتایج نشان می. شود، رفتار رانندگان در جریان سبز تقاطع استانواع تخلف می

-نشان می 7شکل  ،عالوه بر این. رفتار رانندگان در جریان سبز است تابعبه نحو چشمگیري  دارهاي چراغدر تقاطع

شود که زیرا باعث می یابددهد که با افزایش زمان تمام قرمز، تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقاطع کاهش می

  .بدست آورندفرصت  تخلیه تقاطع را  زمان اینوسایل نقلیه متخلف در 

   



 

12 
 

  گیرينتیجه -4

در . شهري اسـت دار درونهاي چراغدر کاهش سطح ایمنی تقاطعثر ؤمعوامل  مهمترینتخلف از چراغ قرمز یکی از 

تأثیر آن بر تـأخیر و در   به لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و به تنها تخلف از چراغ قرمز پدیده ،هااکثر پژوهش

نیز نادیده گرفته شده  HCMاین موضوع حتی در روابط ظرفیت . ده استها توجه چندانی نشنتیجه ظرفیت تقاطع

پدیـده  تأثیر دار به ارزیابی هاي چراغدر این مطالعه سعی شد تا با استفاده از ساختاري سلولی در سطح تقاطع. است

  : ت کهبیانگر این اسنتایج این مطالعه  .دار پرداخته شودهاي چراغتخلف ازچراغ قرمز بر ظرفیت تقاطع

 .شودمیدرصد  5تا سقف دار هاي چراغتخلف ازچراغ قرمز باعث کاهش ظرفیت  تقاطع -

. اثرگـذار اسـت  میزان کاهش ظرفیت تقـاطع بر  یقابل توجهطور به ،رفتار رانندگان جریان سبز نوع تخلف و -

 . ها داردتخلف نوع اول در مقایسه با تخلف نوع دوم تأثیر بیشتري بر ظرفیت تقاطع

ها کاهش یافته و نتایج حاصل از مدل تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقاطع ،افزایش زمان تمام قرمزبا  -

 .شودهمگرا می HCMنتایج حاصل از روابط  به ارائه شده
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Abstract 

One of the frequent aspects of lawlessness at signalized intersections is red-light violation 
(RLV). In addition to its adverse effect on intersection safety, RLV can cause delay in the 
start-up of the vehicles in the next phase defined as “green flow”. In this research, the 
adverse effect of RLV on the effective green time and intersections capacity is evaluated 
using data collected from one signalized intersection in the City of Esfahan, Iran. By using 
a cellular network at this intersection, it was shown that if there was no all-red interval in 
the intersection phasing system, RLV can decrease intersection capacity up to about 5%. 
This amount decreases by increasing the all-red interval duration. Also, the drivers’ 
behaviours in the green flow can have significant effect on the reduction of the intersection 
capacity. 
 
Keywords: Red-Light Violation, Signalized Intersection, Capacity, Cellular Network 
 


