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در شبکه معابر  SCATSافزار های حجم خروجی از نرمارزيابی و تحلیل داده

 تقاطع شهر قزوين( 3موردی:  شهری)مطالعهدرون
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 شگاه زنجاندان مهندسی،استاديار گروه عمران، دانشکده  -2

 

 

  خالصه                          

 

ی قابل توجهی های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی، تجهیزات کنترل ترافیک نیز توسعهدر سال     

ای، ها و کنترل معابر شهری به صورت لحظهی برداشت دادهاند. این تجهیزات با کمک به نحوهداشته
را به شدت کاهش داده و در مواقع مدیریت بحران نقش بسزایی ایفا میزان هزینه و زمان صرف شده 

 SCATSی افیزار کنتیرل هوشیمند و یکچار یهخواهند کرد. یکی از این تجهیزات الکترونیکیی نر 

هیای عد  تطیاب  داده SCATSافزار . درکنار فواید متعدد یکی از معایب برای تجهیزات نر باشدمی

در پژوهش حاضر با انجیا  باشد. واقعی آن بویژه در ساعات شلوغی می شمارشی حجم تردد با مقدار
هیای داده و مقایسیهمیدانی در سطح شبکه معابر درون شهری شهر قیزوین بیه بررسیی  یک مطالعه

و در  پرداختیههای واقعی برداشت شیده و داده SCATSشمارشی حجم حاصل از تجهیزات نر  افزار

شده است. نتایج براسیون اصالحی برای خروجی های نر  افزار ارایه ورت وجود اختالف ضرایب کالیص
دهد که اختالف درساعات غیر اوج نا یز است اما بیا افیزایش مقیدار حجیم در سیاعات اوج نشان می

هیا و شود. هر  ند عوامل دیگری همچون خطای تجهیزات شناساگر القیایی، عادتمقدار آن زیاد می

خودروهای سنگین، قرارگیری تقاطع در مراکز تجاری شهر و وجود خطیو   های رانندگان، وجودرفتار
بیا انجیا   تیر کننید. تواننید ایین اخیتالف را شیدیدانحصاری برای حرکات گردشی به نوبه خود می

های حجم  به شرح ذیل بدسیت آمدنید ب بیرای های آماری ضرایب کالیبراسیون اصالحی دادهتحلیل

که در پایان با انجا  یک  759.7، حرکت راستگرد  759.1 چگرد ، حرکت 950.0حرکت مستقیم  

 ی اعتبارسنجی صحت و دقت ضرایب بدست آمده مورد تأیید قرار گرفت.مطالعه
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 مقدمه  .1

هیا در باشند، از این رو حفظ و کنترل ایین تقاطعشهری می های  راغدار یکی از اجزای بحرانی سیستم حمل و نقلتقاطع

های ارزشمند باشد. یکی از ابزارهای اصلی مهندسان ترافیک میحالت بهینه برای هر شرایطی و هرمیزان تقاضایی از دغدغه

شیرفتعلم و های اخییر بیا پیباشیند. در سیالمهندسان برای نیل به این هدف تجهیزات الکترونیکیی کنتیرل ترافییک می

هیا و ی برداشیت دادهاند. این تجهیزات با کمک به نحوهقابل توجهی داشته تکنولوژی، تجهیزات کنترل ترافیک نیز توسعه

کنترل معابر شهری به صورت آنی میزان هزینه و زمان صرف شده را به شدت کاهش داده و در مواقع مدیریت بحران نقش 

 .[7]باشدمی SCATS*ی افزار کنترل هوشمند و یکچار هین تجهیزات الکترونیکی نر بسزایی ایفا خواهند کرد. یکی از ا

، یک سیسیتم میدیریت ترافیکیی اسیت کیه عیالوه بیر کنتیرل SCATSسیستم کنترل مرکزی  راغهای راهنمائی       

ریزی، ثبت گزارشیییییات، رنامه، تسهیالت زیادی را برای آنالیز ترافیکی، بهاای از تقاطعی شبکهیاتوماتیک  راغهای راهنما

کند. یک سیستم معتبر شیناخته شیده جهیانی اسیت و از طیرف مین میأها و تعمیر و نگهداری سیستم تتشخیص خرابی

کالن شهر دنیا با  .74گردد.در حال حاضر بیش از پشتیبانی می ،باشداسترالیا می در که یک ارگان دولتی RTA†سازمان 

 . [2]باشند ه این سیستم مجهز میتقاطع ب 01999بیش از 

قابلییت نصیب ، ITS بارتبا  با دیگر محیطهیای نیر  افیزاری و سیخت افیزاری SCATS برخی از ویژگیهای سیستم     

میدیریت تمیامی ، امکان توسعه سیستم بدلیل ماژوالر بودن سیخت افیزار مربوطیه،بودنWINDOWSو تحت  PCروی

ای و بیر اسیاج جرییان بندی بصورت لحظیهتنظیم پارامترهای زمان، ت متمرکزتقاطعات هوشمند موجود در شبکه  بصور

ایجاد موج سیبز و ، خیر و توقف اعمالی بر خودروها در تقاطعات درون شهریأکاهش ت، ترافیک و درجه اشباع در هر سیکل

ی بیر مبنیای تيیییرات ینماهای راهسازی عملکرد  راغکنترل اتوماتیک و بهینه، هماهنگی بین تقاطعات متوالی یک محور

طریی  ازهای سیسیتم و ییا وضعیت تقاطعات از طری  ترمینال ومشاهدهکنترل، ای در تقاضا و ظرفیت تردد خودروهالحظه

ارائه سطوح دسترسی مختلیف بیه کیاربران ، کاهش زمان سفر، آلودگی هوا، صوتی، روانی و مصرف سوخت، مود  از راه دور

در  های زمانی مشخص و ارائه بصورت فایلهای متنیی و گرافیکیی.عات و آمار ترافیکی در بازهجمع آوری کلیه اطال، سیستم

 .[0]نمایش داده شده است SCATS( نمایی از نر  افزار 7شکل)

گیرد. در شهر قزوین نییز بیا های ایران نیز مورد استفاده قرار میامروزه عالوه بر نقا  مختلف جهان در بسیاری از شهر     

افزار مدیریت و دار مجاور هم تحت این نر های  راغ؛ برخی از تقاطع70.0سیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری در سال تا

با توجه نتایج طرح مطالعات جامع شهر قزوین در حیال حاضیر ایین شیهر دارای بییش از یکصید تقیاطع  .شوندکنترل می

شوند . از این تقاطع به صورت  راغدار کنترل می .0ها د. از بین آنباشمی شدهترافیکی که با یکی از انواع کنترل مدیریت 

 6تقاطع به صورت هوشمند محلی و  SCATS  ،0تقاطع به صورت هوشمند مرکزی تحت کنترل سیستم  20مورد ،  .0

مورد از آن به  0میدان با ابعاد مختلف وجود دارد که  .2شوند. همچنین در این شهر بندی ثابت کنترل میتقاطع با زمان

میورد هوشیمند مرکیزی باتوجیه بیه  20های مورد مطالعه در این پژوهش از میان همیان تقاطع .باشدصورت  راغ دار می

 [.4] امله انتخاب شده استطهای مورد ممعیار

                                                 
* . Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 
† . Roads & Traffic Authority  
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 SCATSصفحه نمايشگر نرم افزار . 1شکل 

 

 اهمیت مساله .2

 ،سازی دارد تا براساج شرایط معابر شهری مورد اسیتفاده در منطقیههوشمندی نیاز به آزمایش و کالیبرههرتجهیزات        

های شمارشی تیردد وسیایل نقلییه داده SCATSهای مهم نر  افزار هارا در اختیار بگذارد. یکی از خروجیبهترین خروجی

شده در پشت خط توقف رویکردها تعداد عبور وسایل نقلیه  باشد. این نر  افزار به کمک شناساگرهای القایی خود تعبیهمی

بیا  مقادیر شمارش شیدهگذارد. گاهی این دقیقه یا بیشتر در اختیار می .های زمانی مانند از روی هر شناساگر را برای بازه

ر وب امیی آورد. در  یبندی و... مشکالتی بوجود های بعدی مانند زمانها مطابقت نداشته و در عملیاتمقادیر واقعی داده

 شود.میدانی پرداخته می ل در قالب یک مطالعهشکاین پژوهش به بررسی این م

 

 پیشینه تحقیق .3

ی اند، نحیوهریزی حمیل و نقیل شیهری شیدهاز زمانی که تجهیزات الکترونیکی وارد عرصه مهندسی ترافیک و برنامه      

اند. در کنار این فواید بسیار برخی از معایب نیز وجود دارد. لوبی بخشیدههارا کیفیت مطکنترل معابر شهری و برداشت داده

های شمارشی حجم تردد با مقدار واقعی آن بیویژه در عد  تطاب  داده SCATSافزار یکی از این معایب برای تجهیزات نر 

ند به دالیل مختلفی از جمله خطای شوافزار ثبت میها که توسط شناساگرهای القایی نر باشد. این دادهساعات شلوغی می

های ریاضی و آماری مختلفی مانند ب مدل سری ریاضی، برنامه شناسایی، رفتار رانندگان و ... با واقعیت تطاب  ندارند. روش

نویسی ریاضی، مدل سلسله مراتبی، آزمون ها آماری فیشر و خی دو و ... برای بدست آوردن این خطاها و محاسبه ضرایب 

 اند که در ادامه به برخی اشاره خواهد شد.ها مورد استفاده قرار گرفتهراسیون اصالحی دادهکالیب

هیا در منیاط  های کنتیرل ترافییک و بهینیه سیازی آنبا اشاره به نقش مهم  راغ خودپژوهش  در لین و همکاران        

سیازی تنظیمیات کنتیرل گرهیا، بیه فییت بهینههای بکار برده شده بر کیمتراکم شهری و همچنین اثرات میزان دقت داده

های حجم تردد برای پی بردن به میزان دقت و پردازند. در بخش مربو  به دادهها میمقایسه ی دو روش کنترل این  راغ
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های خروجیی حجیم نیر  افیزار ها دادهاند. آنهای هوا نمودههای حجم اقدا  به برداشت میدانی به کمک تیوبکیفیت داده

SCATS  را به کمک این برداشت میدانی کالیبره کرده و به کمک شبیه سازی با نر  افزار ایمسان نتیایج حاصیل از ایین

 .[.]داده هارا مقایسه نموده اند

در شبکه  SCATSبررسی عملکرد و کالیبراسیون سیستم کنترل یکچار ه مک کین در  ار وب پژوهشی تحت عنوان     

های درون شهری شهر دوبلین ایرلند انجا  شده است، به بررسیی که بر روی شبکه تقاطع  ینمعابر درون شهری شهر دوبل

های ورودی از طری  سیستم شناساگرها و بررسی پرداخته شده است. از جمله داده SCATSگا  به گا  عملکرد سیستم  

کیه در اثیر عید  کیالیبره سیازی  باشد. تفاوت هاییکیفیت و صحت و دقت این اطالعات بخش دیگری از این پژوهش می

آورد در بخش بعدی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز به عملکیرد سیسیتم اطالعات در نتایج بوجود می

SCATS [6] ها اشاره شده استبرای بهینه سازی کنترل تقاطع. 

را میورد  SCOOTو  SCATS ه مرکزی عملکرد دو سیستم کنترل هوشمند یکچار کرگایه و همکاران در پژوهشی      

های درون شهری ایالت یوتا پیاده شیده اسیت. بررسی به کمک مطالعه ی میدانی در سطح تقاطع اند. اینبررسی قرار داده

هیای نزدیکتیری بیه واقعییت را اراییه ها خروجیهدف اصلی پژوهش یافتن پاسخ این سوال است که کدا  یک از سیسیتم

های کارایی بهتر خواهد بود. در  ار وب این مقایسیه ا کیفیت طرح زمانبندی کدامیک از نظر شاخصخواهند کرد و نهایت

ها پرداختیه شیده های آماری و یافتن ضرایب کالیبراسیون این دادههای حجم خروجی به کمک روشبه کالیبراسیون داده

 . [1]است

های  راغدار درون شهری به کمک شبیه سیازی ظرفیت تقاطعتحلیل ای تحت عنوان در مقاله ادهری و رانجیتکار        

ها در حال حاضر در نر  افزارهای شبیه ساز خردنگر ند. به عقیده ی آنبوده اها ظرفیت راهدقی  خرد نگر به دنبال تحلیل 

ز سیسیتم کنتیرل های بدست آمیده اشود. برای بررسی این موارد از دادهها پرداخته میکمتر به کیفیت تحلیل ظرفیت راه

ها به به نر  افیزار ایمسیان منتقیل در ایالت آکلند کشور نیوزلند استفاده شده است و نهایتا انواع داده  SCATSیکچار ه 

یک مجموعه اقدامات گسترده ای از برداشیت   SCATSهای حجم خروجی از سیستم شده است. در بخش مربو  به داده

های خروجی به واقعیت انجا  به یک مدل کالیبره سازی برای نزدیک کردن مقدار دادهمیدانی تا برنامه نویسی و دستیابی 

 .[.]های دیگر قرار گرفته استشده که این مدل مبنای اجرای بسیاری از پژوهش

 فیاز درانتهیای قرمیز بیه زرد فیاز دراثرافیزودن وریبهره  وب پژوهشی تحت عنوان بررسیرمیر بها و همکاران در  ا       

 پردازش بوسیله آن کالیبراسیون وSCATS افزار  نر  توسط مترافیکی احجا اند که برداشتراهنمایی اشاره کرده رمز راغق

 [.0]استگردیده انجا  ترافیک درمرکزکنترل شهرقزوین سطح تصویری نظارت هایازدوربین ویدئویی تصاویر

های درون شهری منطقه اوکلند از ایالت میشیگان انجا  شده عکه بطور ویژه بر روی تقاط خود در پژوهشداتا و مکاوی     

و کنترل با زمانبندی ثابت   SCATSبا اجرای مطالعه میدانی به مقایسه ی نتایج اجرای سیستم کنترل هوشمند یکچار ه

هیای حجیم های  راغدار پرداخته شده است. برای رسیدن به این نتایج در بخشی از پژوهش بیه کالیبراسییون دادهتقاطع

پرداخته شده و اثرات اختالف مقادیر حجم با مقدار واقعی بر روی معیارهای کارایی بررسیی  SCATSخروجی از نر  افزار 

های نر  افزار مقایسه شده های ویژه برداشت و با خروجیهای حجم برای هشت هفته و با استفاده از دوربینشده است. داده

 .[79]عصر بوده است .تا  .بعداظهر و نهایتا  2تا  77صبح،  0تا  6است . زمان برداشت ساعات 
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های مورد نیاز به داده طی تحقیقات میدانی گستردهگزارش کارگروه راه ایالت کالیفرنیا   در  ار وب گزارشژانگ و ما     

انید. در هیا پرداختههبرای ساخت یک مدل شبیه سازی خرد نگر برای هر یک از تسهیالت مورد نظر و کالیبراسیون این داد

های طرح هندسی، زمانبندی، شمارش های مورد نظر برای کالیبراسیون هرکدا  از دادهبخشی از گزارش به اقدامات و روش

های حجم به یک کدنویسی و ایجیاد ییک الگیوریتم بیرای اند. برای مثال برای دادهحجم و رفتارهای رانندگان اشاره کرده

 .[77]ها و نهایتا ورود به نر  افزار شبیه ساز دست یافته اندکالیبراسیون آن ها وبررسی کیفیت داده

های ترافیکی وزارت حمل و نقل فدرال به دنبال معرفی اقداماتی برای باال بردن کارگروه کیفیت دادهگزارش در ماجیوتا      

تا  24بوده که برای کالیبراسیون آن از برداشت ها نرخ حجم تردد باشد. یکی از این دادههای ترافیکی میدقت و صحت داده

ساعته حجم ترافیک به کمک فیلمبرداری از مقاطع مورد نظر بوده است. در بخش دیگری از پژوهش به عوامیل ایجیاد  .4

 .[72]تهای این خطاها پرداخته شده اسخطا در صحت داده ها، بطور ویژه خطاها در بخش برداشت هوشمند و راه حل

برای پیش بینی  SCATSهای خروجی سیستم استفاده از داده ی تحت عنوانپژوهش ار وب ومی و همکاران در مظل     

در تعییین و پییش بینیی  SCATSهای خروجی از نر  افزار های حجم و سایر دادهزمان سفر اتوبوج به اهمیت نقش داده

هیای حجیم را اراییه بیه کیالیبره سیازی و صیحت دادههای آماری را برای رسیدن زمان سفر اتوبوج اشاره کرده و راه حل

 SCATSهای خروجی نیر  افیزار اند. در پایان نیز به کمک محاسبات آماری به ارایه ضرایب کالیبراسیون برای دادهنموده

 . [70]اندپرداخته

 

 . روش تحقیق4
     

ه معابر درون شهری شهر قزوین به بررسی با انجا  یک مطالعه میدانی در سطح شبک این است کهپژوهش حاضر  هدف     

هیای واقعیی و داده  SCATSهای شمارشی حجیم حاصیل از تجهییزات نیر  افیزاریوجود یا عد  وجود اختالف بین داده

و نهایتاً  های نر  افزار ارایه دهدی خروجیورت وجود اختالف ضرایب کالیبراسیون اصالحی براصبرداشت شده بچردازد و در 

هیای شمارشیی زیرا کیه دقیت دادهاعتبارسنجی برای ارزیابی صحت و دقت ضرایب به دست آمده انجا  دهد. یک مطالعه 

گیذارد.در ایین بندی و هماهنگ سازی و بهینه سازی آنها اثیرات مسیتقیم مییتمامی اقدامات بعدی از جمله زمانبرحجم 

انید. در ز از روش برداشیت مییدانی بدسیت آمیدههای میورد نییاتحلیلی استفاده شده است. داده-پژوهش از روش توصیفی

و اعتبار سینجی وهش ارایه شده است. با توجه به موضوع و اهداف پژوهش نیاز به مطالعه موردی ژ( فرآیند کلی پ2شکل)

 نمونه تقیاطع سه، شهر قزوینSCATSهای تحت کنترل هوشمند مرکزی سیستم ابتدا از میان تقاطعباشد.درمینتایج آن

 ها نشان داده شده است. ( محدوده تقاطع0تجاری مرکز شهرانتخاب شدند. در شکل) محدوده درواقع 
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 شروع 

 ای در زمینه پژوهشخانهانجا  مطالعات کتاب

 های مورد مطالعهبا توجه به زمینه پژوهش انتخاب تقاطع

 هابرداشت داده

 SCATSهای خروجی حجم داده های میدانی )تصاویر ویدیویی(داده

 انجا  محاسبات ریاضی و مقایسه مقادیر

 انجا  تحلیل آماری و بدست آوردن ضرایب کالیبراسیون

 پایان

 ایب بدست آمدهی اعتبارسنجی ضرانجا  مطالعه

آیا ضرایب 

 ؟معتبراند

 خیر

 بله

 . روند انجام پژوهش2شکل 
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 های شهر قزوين. محدوده مورد مطالعه تقاطع3شکل 

گیروه  دووطیه، هیای الز  بیا مرکیز کنتیرل ترافییک و مسیمولین مربها و انجیا  هماهنگیپس از مشخص شدن تقاطع    

ها تعیین شدند. برداشت میدانی میورد نظیر طیی از سطح تقاطع 4مطاب  شکل  تصویربردار برای برداشت تصاویر ویدیویی

های اوج و غیر اوج انجا  شد. به طور معمول در ساعات به مدت یک هفته و برای بازه 7004 آبان ماه 22الی  76روزهای 

هیا، از طریی  پیردازش اند. پس از اتمیا  برداشیتها اجرا شدهشب برداشت 29تا  71از  صبح و شبانگاهی 0تا  6روزانه از 

و مانور ترافیکی آن رویکیرد بیه ازای  تقاطع دتصاویر ویدیویی میزان حجم تردد و درصد خودروهای سنگین برای هر رویکر

ای بیرای مجمیوع رویکردهیا ای پیانزده دقیقیههای از این حجم( نمونه7ای به دست آمد. در جدول )های پانزده دقیقهبازه

ای ساعات اوج و غیر اوج بیرای دقیقه .7های بازه همهشود. هر ند که هدف این پژوهش نبوده اما با محاسبه مشاهده می

 اند.تمامی روزهای هفته بدست آمده

 

 ای از برداشت تصاوير ويديويی. نمونه4شکل
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 ای برداشت میدانی شدهدقیقه 11هایای از داده. نمونه1جدول

6:00 7:00 8:00 17:00 18:00 19:00

0:15 230 276 369 28 74 267

0:30 220 322 366 26 87 343

0:45 216 364 387 37 110 390

1:00 242 383 372 61 218 370

908 1345 1494 152 489 1370

954 1438 1153 198 682 1103

1056 1482 813 259 938 760

1204 1505 463 332 1218 370

مجموع 

احجام

ساعتی
 

و با کسب مجوزهای  SCATSنر  افزار  راپراتو ،از طری پس از مشخص شدن مقدار حجم واقعی ساعات اوج و غیر اوج     

ای کیه برداشیت ساعت از هفت روز هفته24ای دقیقه .7های مربوطه داده های خروجی حجم نر  افزار را برای تمامی بازه

آنهیا بیه  SCATSهیای نیر  افیزار . از آنجا که برای کاهش حجم خروجیه استدر اختیار گرفت ،میدانی انجا  شده است

عید بیه فاییل صیفحه های بدون بُفایل ی کامچیوتری؛کنند، به کمک برنامه نویس(( ذحیره می.صورت بدون بعد )شکل )

برای آبیان .7هیا بیرای روز دوشینبه ( نتایج برداشت2انجا  محاسبات را دارد تبدیل شدند. در جدول)گسترده که قابلیت 

 نمایش داده شده است.های عدل و خیا  تقاطع

 آبان 11ها در محدوده مورد مطالعه برای روز . نتايج برداشت2 جدول

 حرکت رویکرد تقاطع
 چگرد یا خط

 انحصاریراستگرد

شماره 

 شناساگر

درصد وسیله  حجم تردد غیر اوج)غیراشباع( تردد اوج)اشباع( حجم

 SCATS میدانی SCATS میدانی سنگین

 عدل

 )تجاری(

 شمالی

 9 791 777 7.7 761 4 دارد راستگرد

 9 7.4 710 090 210 . - مستقیم

 9 1. 0. .70 747 6 ندارد  چگرد

 شرقی

 7 .77 729 717 7.9 1 دارد راستگرد

 7 007 ..0 600 697 . - تقیممس

 7 701 747 7.0 291 0 دارد  چگرد

 - جنوبی

 غربی

 7 206 200 .49 .46 7 ندارد راستگرد

 7 4.7 444 192 616 2 - مستقیم

 7 0. 64 0. 00 0 دارد  چگرد

  7.21 7.02 21.2 .2.9 مجموع تقاطع عدل

 خیام
 )تجاری(

 شمالی
 9 790 770 700 700 7 ندارد راستگرد

 9 .02 022 7.. 01. 0و2 - مستقیم

 شرقی
 2 2.6 .20 467 001 .و4 - مستقیم

 2 11 04 772 7.1 6 ندارد  چگرد

 - جنوبی 

 - غربی

  164 114 7200 7209 مجموع تقاطع خیام
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 SCATSافزار. داده خام خروجی از نرمError! No text of specified style in document.1شکل 

استخراج  SCATS( برای تمامی شش روز دیگر نیز احجا  میدانی واقعی و احجا  حاصل از نر  افزار 2به مانند جدول)     

 ها برای هرکدا  مقدار حجم اوج و غیر اوج بدست آمده است.دقیقه .7شده و پس از محاسبه مجموع 

 

 ها. يافته1
بیه غییر از  در روزهای مختلف مطالعه، هاا و شرایط حاکم بر رویکردهای تقاطعهبا توجه به نتایج این جداول و ویژگی     

در معابر شیهر قیزوین مقیادیر کمتیر از مقیدار  SCATSافزار توان گفت که نر در مجموع می ،محدودخاص و مورد   ند

حرکیت مسیتقیم حجیم  اًرویکیرد مخصوصییک نماید. البته هر ند که ممکن است در یکی از مانورهای واقعی را ارایه می

مجموع آن رویکرد مقدار حجم کمتیری از واقعییت را نشیان نظر گرفتن مانورهای گردشیدر دربابیشتری را نشان بدهد اما 

 دهد، که این اختالف بسته به شرایط زیر ممکن است متفاوت باشد از تقاطعی به تقاطع دیگر بمی

ییک عامیل -2باشید. رسیدن به حالت فوق اشیباع میر ساعت اوج وف همان افزایش حجم دترین عامل این اختالمهم -7

باشید.بویژه در در ایران عیادات راننیدگی افیراد جامعیه می های حجم مخصوصاًالعاده موثر برای ایجاد اختالف در دادهفوق

انجیا  حرکیت تصیمیم بیه  ؛انیدحرکات گردشی بسیاری از رانندگان که از شناساگر مربوطه به حرکت مستقیم عبور کرده

میانور مسیتقیم را انجیا   ،نمایند ویا بلعکس رانندگانی که در مسیر شناسیاگر گردشیی قیرار دارنیدراستگرد یا  چگرد می

خودروها و شناسیایی فاصله عبوردر شناسایی  SCATSافزار اشباع خود تجهیزات شناسایی نر در حالت فوق-0دهند. می

رایط فوق اشباع و  ه در حالت زیر اشباع وجود خودروهای سنگین با طیول بیشیتر  ه در ش-4شوند. آنها د ار اشتباه می

هیا را دو  نیدان شدت ایین اخیتالف شهر، ها در محدوده تجاریوجود تقاطع -.کند. سیستم شناسایی را د ار اشتباه می

های حجم است این اختالف دادهدر رویکردهایی که برای مانورهای گردشی مسیر جداگانه تعبیه شده  معموالً-6نماید. می

ها کم بوده و نزدیک به واقعیت و اختالف داده در مجموع باید اشاره کرد که در شرایط زیر اشباع معموالً-1باشد. کمتر می

 باشد.قابل  شم پوشی می

 بدست آوردن ضرايب کالیبراسیون اصالحی . 1-1

هیای بوده و نیاز است تیا ضیرایب کالیبراسییون اصیالحی بیرای دادهها قابل مالحظه در حالت فوق اشباع اختالف داده     

شوند. با توجه شهر قزوین ارایه می عدل و خیا های خروجی نر  افزار محاسبه شود. در ادامه بحث این ضرایب برای تقاطع
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پس از حذف موارد خاص و باشد، زوج داده برای هر روز می 0به اندازه جامعه آماری مورد نظر که شامل هفت روز مطالعه و 

توان از آزمون نرمال جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کیرد. را رعایت کرده و می n>30متفاوت تعداد نمونه شر  

درصید  .0توان با اطمینیان درصد می.به این مفهو  که آیا دو جامعه دارای پراکندگی یکسانی هستند و با سطح خطای 

ها بیرای هیر دو دسته داده نزدیک به هم دارند. نمودارهای مربوطه به تحلیل آماری یانگین تقریباًمبیان کرد که دو جامعه 

اند. در مورد این نمودارها الز  به ذکر است که اعداد روی محور افقیی بیه ( نمایش داده شده1) و( 6های )در شکل تقاطع

هیا در محاسیبات دقیقیه .7هیای تمامی مجمیوع حجمباشد بلکه از معنای درنظر گرفتن فقط یک سری اعداد خاص نمی

فقط برای وضوح بیشتر نمودار اعداد محدوده مورد  ها محاسبه گردیده است ومیانگین تمامی روزها و ساعت ده شده وااستف

 اند.نظر وارد شده

 

 
 های تقاطع عدل. نتايج تحلیل آماری داده6شکل 

 

 
 های تقاطع خیام. نتايج تحلیل آماری داده7شکل 
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برای بدست آوردن ضرایب کالیبراسیون اصالحی میانگین حسابی دو جامعه را برای هر میانور ترافیکیی از هیر رویکیرد     

ردن ضرایب وزنی اصالحی ترین حالت برای بدست آوترین و منطقیها سادهکنیم. که نسبت آنها برای کل نمونهمحاسبه می

در حالت  SCATSهای خروجی حجم نر  افزار ها ضرایب کالیبراسیون داده. با انجا  محاسبات آماری برای کل نمونهاست

 ( بدست آمده است.0فوق اشباع مطاب  جدول )

 های شهر قزوينهای خروجی نرم افزار برای تقاطعداده ضرايب کالیبراسیون . 3جدول 

 ضريب کالیبراسیون یکیمانور تراف

 759.7 حرکت راستگرد

 950.0 حرکت مستقیم

 759.1 حرکت  چگرد
 

 

اعتبار سنجی ضرايب محاسبه شده . 6  

های تحت اعتبار سنجی نیز انجا  شود. به همین علت از میان تقاطع برای تأیید صحت نتایج بدست آمده باید یک مطالعه

( نشیان داده شیده، انتخیاب .آن در شکل) نا  تقاطع شهرداری که محدوده یک تقاطع دیگر به SCATSکنترل سیستم 

عصر  29تا  71صبح و 0تا6ای وساعات میدانی گروه تصویربردار برای همان بازه زمانی یک هفته است. همانند مطالعهشده

ار آن برای هر کدا  از مانورهیای تصاویر ویدیویی را برداشت کرده وبا پردازش و آنالیز تصاویر مقدار حجم هر رویکرد و مقد

هیای آن رویکرد و همچنین درصد وسایل نقلیه سنگین بدست آمد. بار دیگر با همکیاری مرکیز کنتیرل ترافییک خروجی

برای تقاطع مورد نظر برای اعتبار سنجی یعنی تقاطع شهرداری دریافت شد. بیازهم  SCATSفزار شمارش حجم تردد نر 

صفحه گسترده شده ومحاسبات مربوطه بر روی ارقا  خروجی حجم انجیا  شیدند تیا در نهاییت ها تبدیل به فایل خروجی

مقدار کل حجم هر رویکرد و مانورهای آن برای روزهای مورد مطالعه بدست آید. نتایج محاسبات حجم برای هیردو دسیته 

 ( بیان شده است.4ها برای تقاطع شهرداری در جدول)داده

 
 موقعیت تقاطع مورد مطالعه اعتبارسنجی در شهر قزوين -1شکل 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         12 

 اعتبارسنجی های مطالعهنتايج برداشت -4جدول 

 حرکت رویکرد تقاطع
 چگرد یا خط

 انحصاریراستگرد
شماره 

 شناساگر
درصد وسیله  حجم تردد غیر اوج)غیراشباع( حجم تردد اوج)اشباع(

 SCATS یمیدان SCATS میدانی سنگین

 شهرداری

)مسکونی 

 تجاری(

 شمالی

 9 .1 0. 701 7.9   راستگرد

 9 206 222 490 490 2 - مستقیم

 9 7. 0. 7.0 767 0 ندارد  چگرد

 - شرقی

 - جنوبی

 غربی
 9 69 62 792 772 4 دارد راستگرد

 9 714 714 027 071 6و. - مستقیم

  626 609 7720 7740 مجموع تقاطع شهرداری

 

میون نرمیال توان از آزرا رعایت کرده و می n>30شر  ها که باز هم تعداد دادههمانند دو تقاطع قبلی با توجه به این      

های حسابی های آماری ومحاسبه میانگینهای حجم استفاده کرد.باانجا  تحلیلآماری دادهجامعهجهت مقایسه میانگین دو

هیای آمیاری در های حرکتی بدست آورده شده است. نمودار حاصل از تحلیلبرای انواع مانورمقادیر ضرایب کالیبراسیون را 

( نمایش داده شده اسیت. بیا .ی ضرایب کالیبراسیون اصالحی برای تقاطع شهرداری در جدول)( و نتایج محاسبه0شکل)

ف نا یز آنها با مقادیر بدست آمده برای توجه به مقادیر بدست آمده برای ضرایب کالیبراسیون تقاطع اعتبار سنجی و اختال

توان گفت که ضرایب بدست آمده قابلیت کاربرد برای هیر تقیاطع دیگیری را بیا مقیدار خطیای نیا یز دو تقاطع قبلی، می

 خواهند داشت.

 

 
 شهرداری تقاطعی هادادهی آمار لیتحل جينتا-9شکل 
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 ی اعتبار سنجیمطالعه نویبراسیکال بيضرا-1جدول 

 ضريب کالیبراسیون مانور ترافیکی

 75941 حرکت راستگرد

 95064 حرکت مستقیم

 75910 حرکت  چگرد

 

 

 گیری. بحث و نتیجه7
میورد ارزییابی وتحلییل قرارگرفیت.دو میورد از  SCATSافیزار های حجم خروجیی از نیر دراین پژوهش مقداردقت داده    

موردی و تقاطع  شوند، به عنوان مطالعهکه تحت سیستم یکچار ه این نر  افزار هوشمند کنترل می های شهر قزوینتقاطع

های میدانی به صورت تصاویر سو  برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از دو تقاطع اول انتخاب شدند. در ادامه با انجا  برداشت

  SCATSهای حاصل از نر  افزار ها با دادهد به مقایسه آنویدیویی و پردازش تصاویر و بدست آوردن میزان حجم واقعی ترد

 های آماری نتایج زیر بدست آمد بپرداخته شد. با انجا  محاسبات ریاضی و تحیل

  سیستم شناسایی نر  افزارSCATS   در سطح معابر درون شهری شهر قزوین به طور کلی مقدار حجم را کمتیر از

ند ممکن است در موارد خاص و محدودی مقداری افزایش نیز وجود داشیته دهد. هر  موارد واقعی آن نشان می

 باشد.افزار کمتر از مقدار واقعی میباشد اما درمجموعمقادیر خروجی نر 

 های آماری مشخص شد که وقوع این خطا با سیطح اطمینیان بیاالیی بیا افیزایش مقیدار حجیم رابطیه با تحلیل

های راننیدگان، ها و رفتارمچون خطای تجهیزات شناسایی القایی، عادتمستقیمی دارد. هر  ند عوامل دیگری ه

وجود خودروهای سنگین، قرارگیری تقاطع در مراکز تجاری شهر، وجود خطو  انحصاری برای حرکیات گردشیی 

میوردی بیرای هیر  شود که این  نیین مطالعیهتوانند این اختالف را شدیدتر کنند. پیشنهاد میبه نوبه خود می

ها انجا  شود تیا ضیرایب برای باال بردن دقت داده SCATSطع از شهرهای دیگرتحت کنترل سیستم هوشمندتقا

کالیبراسیون متناسب با آن شهر بدست آیند، زیرا که این خطاها ممکن از شهری بیه شیهر دیگیر بیا توجیه بیه 

 معیارهای ذکر شده در باال متفاوت باشند.

 هیا و بیا محاسیبه مییانگین حسیابی آن هیا مقیادیر ضیرایب ل سازی دادهکمک روابط آماری و آزمون های نرما

،  759.1، حرکت  چگرد 950.0کالیبراسیون اصالحی داده ها به شرح ذیل بدست آمدند ب برای حرکت مستقیم  

و در پایان میزان اعتبار و دقت این ضرایب کالیبراسیون با انجا  مطالعه اعتبیار سینجی 759.7حرکت راستگرد 

 د تایید قرار گرفت.مور

 

 . قدردانی1

 والز  پذیرفته صورت شهرقزوین ترافیک ومرکزکنترل شهرقزوین وترافیک حملونقل محتر  معاونت باهمکاری پژوهش این

 .گردد تشکروقدردانی رشوند مهندج آقای وجناب دکترمیزانی آقای ومستمر،جناب مستقیم هایازحمایت دراینجا است
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