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 فاصله ی خوانایی عالیم بر LEDشبیه سازی اثر چراغ های 

 

  ،. 2 دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی 1 نیپرو ایپو

 حمل و نقل دانشگاه اصفهان یزیارشد برنامه ر یکارشناس یدانشجو -1

 و نقل دانشگاه اصفهان عضو هیآت علمی دانشکده حمل -2

 

 چکیده

دادهای در انتخاب مسیر و رویارویی با رخبا توجه به اهمیت عالیم راهنمایی و رانندگی و تاثیر آن بر رفتار رانندگان 

در تصادفات جاده  غیرمنتظره، بررسی کیفیت و فاصله ی خوانایی آن ها در شرایط مختلف، بسیار حایز اهمیت است.

محققان همواره در پی  مالحظه ای از آمار موجود، نتیجه ی عدم مشاهده یا تاخیر در درک عالیم است.ای، بخش قابل 

این پیگیری ها به راه کار های متفاوتی ختم می شوند که یکی از آن ها،  .بهبود شرایط ایمنی جاده ای بوده اند

ندازه، محل قرارگیری و الگوی عملکردی آن ها پی بردن به تاثیر این چراغ ها، شکل، ا است. LEDبکارگیری چراغ های 

در این پژوهش تالش شده تا با شبیه سازی  می تواند راه کاری برای پیشبرد تعابیری در جهت بهبود ایمنی باشد.

             بوسیله ی اتاقک شبیه ساز رانندگی، جمع آوری داده ها و سپس محاسبه ی شاخص مقایسه ی اثر بخشی

(*i ec) ،پس از جمع بندی داده ها به این نتیجه رسیده می شود که شکل  مطلوب به این تاثیرات پرداخته شود. بطور

 لیکن اندازه، محل قرارگیری و الگوی عملکردی آن کامال موثر و مفید می باشند. چراغ، تاثیری در نتایج پژوهش ندارد.

 

عالیم  چشمک زن، شبیه سازی، اثر عالیم،، چراغ های LEDچراغ های  ایی،فاصله ی خوان :کلمات کلیدی

 راهنمایی و رانندگی.
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 مقدمه

در بسیاری از موارد تغییر مسیر یا سرعت ناگهانی، خروج از مسیر اصلی، توقف اضطراری و حتی حرکات ممنوع در 

طوالنی، منجر به مکان های پر مخاطره نظیر بزرگراه ها به علت عدم دیده شدن تابلو و اجتناب از پیمودن مسافت های 

برای جلوگیری از چنین حوادث ناخوشایندی الزم است تا بر روی مکان مناسب قرارگیری  وقایع ناگواری گشته است.

 عالمت، شکل آن، اندازه و سایر مواردی که ممکن است به هرچه مفیدتر عمل کردن آن ها کمک کنند، تاکید گردد.

این مسأله  می تواند امر خوانایی بسیار مفید باشد، کنتراست عالیم است. عالوه بر محل قرارگیری، یکی از عواملی که

لیکن ایراد عمده ی شبرنگ ها، عمر کوتاه و عدم کارایی در مکان  می تواند توسط شبرنگ ها تا حدودی تأمین گردد.

به سبب افزایش فاصله ی خوانایی و جلب توجه از  LEDچراغ های چشمک زن  های کم نور یا پر دود و مه می باشد.

روش های مختلفی برای اطمینان از اثر بخشی  فواصل بیشتر، می توانند جایگزین های مناسبی برای شبرنگ ها باشند.

لیکن قابل اطمینان ترین و کم هزینه ترین آن ها، روش شبیه سازی به کمک اتاقک شبیه  این چراغ ها موجود است.

روش عملکرد این اتاقک به این نحو میباشد که شخص بر روی صندلی متحرک مجهز به سنسور نشسته و  .ساز است

در ادامه به تفصیل  بوسیله ی برنامه یا ویدیو، در طول مسیر رانندگی کرده و اطالعات مورد نیاز ثبت و ضبط می شوند.

 ر بخشی خواهیم داشت.لیکن پیش از آن، نیم نگاهی به این اث بیشتر آن خواهیم پرداخت.

 اثربخشی عالیم ترافیکی با توجه به کتاب کاسترو و هوربری به چهار مرحله وابسته است:

 / خواندن عالمت / درک ذهنی عالمت / نشان دادن واکنش بر اثر مشاهده ی عالمت  مشاهده ی عالمت

د بطور کامل و با موفقیت این چهار مرحله اگر عالمت ترافیکی بطور دقیق و صحیح طراحی شده باشد، راننده باید بتوان

 را پشت سر بگذارد.

 .تاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوندبه دو فاز کو در راه هاتحقیقات صورت گرفته در مورد عالیم و وسایل نصب شده 

نظیمات مطالعه ی این ت در فاز بلند مدت به .مات و نحوه ی اعمال این عالیم استفاز کوتاه مدت درباره ی تنظی

با تحقیقات بیشتر، به این نتیجه می رسیم که موضوع مهمتری که در این مقاله نیز مورد بحث قرار  .پرداخته می شود

شکل چراغ چشمک زن، اندازه و محل  خواهد گرفت، فاصله ی خوانایی است که در همان فاز اول مشخص می شود.

تفصیل بیشتر آن ها  که در ادامه به رد توجه می باشندنیز از دیگر موارد مو قرارگیری آن و الگوی چشمک زدن

 .پرداخته خواهد شد
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 مزایای شبیه ساز ترافیکی 

 

همانطور که قبال نیز گفته شد، جهت کاهش تلفات و سوانح، کاهش هزینه های آزمایش، پی بردن به عالیم و اطالعات 

تر و کم هزینه تر، از شبیه ساز ترافیکی استفاده شده که مربوط به آن ها و انجام آزمایشات به روش های بسیار ساده 

 این روش در ادامه به تفصیل، شرح داده خواهد شد. روش پردازش ویدیویی، بهترین و رایج ترین روش است.

در هر بار، عالیم و اشیاء  .ه استدر تحقیقات انجام شده ی مذکور، هر داوطلب در جاده دو بار با وقفه رانندگی کرد

در هر وقفه عالیم و جایگاه آن ها تغییر داده شد و به این نتیجه رسیده  .ن شده ای به داوطلب نمایش داده می شدیتعی

 شد که قطعا جایگاه این عالیم بر روی فاصله ی خوانایی آن ها تاثیر گذار است.

 راننده چه موقع: هدف این بود که مشخص شود

 بیند.چراغ های چشمک زن هشدار دهنده را می  (4

 عالیم جاده را مشاهده می نماید. (2

 می تواند کلمات یا عالمت روی تابلو را دیده و بخواند. (7

 اشیاء را ببیند.)عابرین پیاده، موانع طبیعی و غیر طبیعی( (0

 به محض اینکه راننده اسمی را بر زبان می آورد، موقعیت و فاصله ی خوانایی برای آن شیء یا عالمت ثبت می شد.

الیم توقف و عالیم هشدار، جهت حفظ تمرکز راننده در حین آزمایش در طول مسیر و جمع آوری اطالعات بیشتر ع

 بکار می روند.

کوچک خاکستری رنگ و مانکن عابر پیاده در لباس پزشکی آبی رنگ در  و موانع مانند سطل آشغال، جعبه اشیاء

 وه بر عالیم و تابلوها، اجبارا به سایر موارد نیز دقت کند.آزمایش نیز مورد استفاده قرار گرفتند که راننده عال

زن  %22سال و  22مرد باالی  %22در بخش جمع آوری داده ها، آزمایش در روز و شب و طی دو هفته صورت گرفت.

جهت دقیق  سال در آزمایشات بعنوان داوطلب حاضر شدند. 22زن زیر  %22سال و  22مرد زیر  %22سال،  22باالی 

 شدن نتایج، داده ها پخش و سپس از آن ها میانگین گیری شد. تر
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 پیشینه ی تحقیقات 

 

 از مطالعات اخیری که در این زمینه صورت گرفته اند نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

o Paniati ،میالدی در آمریکا را مورد 4990عالمت رایج دهه ی  22 بر روی فاصله ی خوانایی و درک راننده 

وی در طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که فاصله ی خوانایی با افزایش سن راننده،کاهش  آزمایش قرار داد.

 می یابد.

o  میالدی، جهت تخمین فاصله ی خوانایی حداقل و حداکثر صورت  2000در تحقیقی دیگر که در اوایل دهه ی

 گرفت، نیمی از داوطلبان مسن و نیمی دیگر جوان بودند.

             نتایج حاصله بدین شرح بود که پس زمینه و روشنایی و شکل عالمت، تاثیر بسزایی در فاصله ی تشخیص و  

 (Paniatiخوانایی آن داشته، لیکن سن داوطلب و پیچیدگی عالمت موثر نیستند.)مخالف نظر 

o  Zwahlen و Schnell  حقیقی را صورت دادند که در بر روی فاصله ی شناسایی و خوانایی در طول روز و شب ت

داوطلب باید کامال از دیدن عالمت اطمینان حاصل می  شیء مورد استفاده قرار گرفتند. 40عالمت و  44طی آن، 

سپس زمان دید تا درک عالمت اندازه گیری شد.نتایج از این قرار بود که فاصله ی تشخیص و خوانایی در  کرد.

 ل شب می باشد.برابر این فاصله در طو 4.9طول روز=

تا پیش از این تحقیقات ادبیات خاصی برای درک عالیم روی تابلوها، وقتی که از چراغ های چشمک زن استفاده 

این تحقیق  لذا می توانیم در این تحقیق بینشی خاص به این مساله بدست آوریم. می شد، در دست نبود.

با توجه به اینکه معیارها و استانداردها برای هر لیکن  همچنین به کمی سازی معیارهای ما نیز کمک می کند.

حالت متفاوت است و همچنین امکان وجود چندین حالت در یک محل، امر تصمیم گیری با مشکل مواجه خواهد 

 i ec (effectiveness comparement مقایسه ی اثر بخشی بنابراین در این مقاله با معرفی شاخص شد.

index)  بهتر شرایط می پردازیم.به مقایسه ی هرچه 
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 روش شبیه سازی و برداشت داده ها

 

می شود.سپس چهار  و با سرعت اتومبیل ثابت و زاویه ی دید باال، ضبط FULL HDابتدا یک فیلم ویدیویی با کیفیت 

 بر روی آن انجام می شود. مرحله مطابق زیر

 بهینه سازی کیفیت تصویر قدم اول:تنظیم و 

  سه بعدی نقاط مرجع توسط دوربینقدم دوم:ردیابی 

 قدم سوم:یکپارچگی ویدیویی مدل های سه بعدی موجود 

  فریم از عکس های حقیقی بر ثانیه( 22قدم چهارم:شفاف سازی و تحویل نهایی)تولید 

 

م از آنجایی که استانداردها همواره رو به پیشرفت بوده اند، روش های متنوعی جهت طراحی هرچه بهتر و موثرتر عالی

در زیر به اجمال  ترافیکی و انتقال حجم وسیع تری از اطالعات به استفاده کنندگان از جاده، همواره ارایه شده اند.

 برخی از روش ها و تکنیک های تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم:

  خواسته می شود که روش کاغذ و قلم:یک برنامه ی ترافیکی به افرادی که در آن دخیل نبوده اند، داده شده و

 ایرادات مشاهده شده را ثبت کرده و روش های پیشنهادی خود جهت بهبود بخشیدن شرایط موجود را ارایه دهند.

 این عمل موجب پیدایش ایده های جدید و رفع نقص های پنهان خواهد شد.

 هایی از ماهیت جاده و  آزمون های رایانه ی همراه:یک آزمایش بسیار کم هزینه است که در آن عکس ها و ویدیو

طبیعت آن به افراد نشان داده شده و سواالتی از قبیل محل قرارگیری عالیم و خط کشی ها و میزان و فاصله ی 

 خوانایی آن ها و ..... از آن ها پرسیده می شود.

  مطالعات حرکت چشم:بکمک یک وسیله ی ردیاب چشمی که متصل به مانیتور است صورت می گیرد که حرکات

مزیت  چشم و اینکه شخص به چه نقاطی نگاه کرده و موارد مورد مشاهده توسط شخص را بررسی و ثبت می کند.

این روش نسبت به دو روش قبلی، عدم وجود تعصب و غرض است و عیب آن عدم اطمینان از این مطلب است که 

 ن را درک می کند یا خیر؟آیا هنگامی که شخص شیی را مشاهده می کند، در ذهن او پردازش نیز شده و آ

  آزمایشات میدانی:در این روش محققین می توانند از یک جاده ی واقعی جهت برداشت میدانی داده ها استفاده

 کرده و یا از یک آزمایش طراحی شده بر اساس واقعیت استفاده کنند.

 وسط ویدیو پروژکتور، مطالعات شبیه ساز رانندگی:در این روش، شخص داوطلب بر روی یک صندلی نشسته و ت

تصویری بر روی پرده برای او نمایش داده شده و اطالعات ثبت می شوند.دارای دو نوع صندلی متحرک و ساده 

 است.به دو روش صورت می گیرد:
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 :روشی سنتی است که می توان در محیط مجازی یک برنامه ی شبیه ساز، رانندگی کرد. شبیه سازی مجازی 

ملموس بودن و تعامل با سایر رانندگان و محیط اطراف، و معایبی از جمله بیماری شخص  دارای مزایایی از جمله

 در حین آزمایش به دلیل رایانه ای بودن آن است.

 :از یک فیلم ویدیویی که قبال از یک جاده ی  نسبت به روش قبلی مدرن تر و دقیق تر است. پایه پردازش ویدیویی

مزیت آن نسبت به روش  ی توان اطالعات بیشتری از این روش بدست آورد.م موجود ضبط شده استفاده می شود.

لیکن عیب آن عدم توانایی راننده در کنترل اتومبیل  قبلی، حقیقی بودن جاده و رفتار طبیعی سایر رانندگان است.

 و تعامل با جاده و سایر رانندگان است.

 .مذکور جمع آوری شده اندک از روش های داده های بدست آمده در ادامه، به هر ی

 

 نتایج فاصله ی خوانایی 

 

برای روز و شب  i ecمقادیر میانگین و استاندارد تقریبی و  4برای درک محدوده ی فاصله ی خوانایی، در جدول 

 با افزایش فاصله، تغییر و تنوع داده ها نیز افزایش می یابد. مشخص شده اند.
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 خوانایی شب و روز برای عالیم مختلف با یکدیگرمقایسه فواصل  4جدول 

 عالمت اختصار
 روز شب

Count DD(m) SD(m) i ce Count DD(m) SD(m) i ce 

A:C-A12 0.609 27 69 34 0.64 31 87 34 عبور رهگذر 

A:C-A12 0.616 63 164 35 0.51 107 218 35 ویلچر 

A:C-B12 0.223 143 184 36 0.68 61 188 34 دوچرخه 

A:C-B12 0.7 72 240 36 0.59 125 303 35 عبور عابر پیاده 

A:C-B8 0.566 85 196 36 0.61 121 307 34 گوزن 

A:C-B8 0.633 81 221 35 0.67 101 306 35 عبور عابر پیاده 

A:C-V12  
 
 0.637 86 237 35 0.61 116 297 34 تقاطع انحراف

A:C-V12 0.634 87 238 36 0.69 98 314 36 عبور عابر پیاده 

A:LEDs  
 
 0.57 108 251 35 0.56 129 296 35 تقاطع انحراف

A:LEDs 0.602 102 256 35 0.71 89 311 34 عبور عابر پیاده 

A:R-A 0.731 58 216 35 0.64 110 303 33 عبور عابر پیاده 

A:R-A  
 

 0.452 63 115 36 0.45 90 164 35 تقاطع االکلنگ

A:R-B  0.388 79 129 33 0.48 84 163 34 پیادهدوچرخه و عابر 

A:R-B 0.668 68 205 36 0.62 115 299 34 عبور عابر پیاده 

A:WO-B 0.703 71 239 35 0.59 133 324 34 عبور عابر پیاده 

A:WO-B  تقاطعT 0.63 100 270 36 0.63 126 336 35 شکل 

 0.51 99 202 564 0.52 127 264 551 مجموع کل

Count= کت کنندگانتعداد  شر ,DD=   فاصله شناسایی میانگی(m),SD=انحراف معیار فاصله(m) 

i ce= شاخص مقایسه اثربخشر=(DD-SD)/DD 

 

یا مستطیلی می باشد.  Rectangularمخفف  "R"یا دایره ای است. Circularمخفف واژه ی  "C"در جدول فوق، 

"A"  ،"B"  ،"V"  و"WO"  نیز به ترتیب معرف باال )باالی عالمت(، پایین، مدفون )داخل عالمت( ، و فاقد چراغ

 هستند.نیز نشانگر قطر تابلوی دایره ای  در قسمت اختصار اعداد روبروی عالمت ها می باشند. LEDچشمک زن 

زه و یا جایگاه آن ها بر روی یکی از اهداف از این آزمایشات این بود که پی ببریم آیا شکل چراغ های چشمک زن، اندا

شکل چراغ چشمک زن، همانطور که در طی آزمایش مشاهده شد، تاثیری بر روی  نتایج تاثیر گذار هستند یا خیر.

همچنین سایز و جایگاه)باال و پایین بودن(عالمت نیز تفاوت چشمگیری در فاصله ی خوانایی  فاصله ی خوانایی نداشت.

نتایج، استثنایاتی وجود دارند که ثابت می کند موارد مذکور، برای عالیم غیر رایج که باعث  البته بر اساس ایجاد نکرد.

 پیچیدگی موضوع می شوند، صادق نیستند.

سن راننده، نوع عالمت، نوع  طبق آزمایشات و مشاهدات انجام شده، متغیرهای ذیل هنگام شب قابل مالحظه اند:

هرچند که نوع همگذاری در طول روز بر فاصله ی خوانایی تاثیر  ع عالمت.همگذاری عالمت و برهمکنش بین سن و نو

 نداشت، لیکن در طی شب تاثیر بسزایی از آن مشاهده شد.
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 نتیجه گیری

 

 .همانطور که انتظار می رفت، فاصله ی خوانایی عالیم در طول روز نسبت به شب بیشتر است 

  این در حالیست که  بیشتری نسبت به رانندگان مسن تر داشتند.در این آزمایش رانندگان جوان فاصله ی خوانایی

، به این نتیجه رسیده شد که سن موثر  STOPدر آزمایشی بر روی خط کشی عبور عابر پیاده و عالمت توقف یا 

لیکن دلیل آن است که در آن آزمایش، داوطلب ناچار به خواندن چیزی نبوده است و فقط می بایستی خط  نیست.

لذا می بایستی در آزمایشات آینده، شفافیت  را مشاهده می نموده است. STOPرنگ قرمز عالمت  کشی یا

 بیشتری در مورد داوطلبان مسن ذکر و رعایت گردد.

  پس از جمع بندی داده ها به این نتیجه رسیده شد که شکل چراغ چشمک زن بر روی فاصله ی خوانایی در طی

لیکن هنگام  راین تفاوتی میان چراغ های مستطیلی و دایره ای وجود ندارد.بناب روز و شب، تاثیر گذار نیست.

مقایسه ی یک جفت چراغ چشمک زن خاص به این نتیجه رسیده شد که شب هنگام، شکل چراغ چشمک زن 

 C-B12متر زودتر متوجه عالمت می شد وقتی که از  09برای مثال بر طبق جدول داخل متن، راننده  موثر است.

 استفاده شد. R-Bبجای 

  آزمایش ثابت کرد که در مورد چراغ های چشمک زن مستطیلی، فاصله ی خوانایی برای جایگاه باال و پایین هیچ

 لیکن با در نظر گرفتن خرابکاری ها،  ترجیه داده می شود که باالی عالمت قرار داده شوند. تفاوتی ندارد.

 مک زن نداریم، وضعیتی که فقط تابلوی عبور عابر پیاده برای مقایسه ی تمامی حاالت با حالتی که چراغ چش

وجود داشت را در نظر گرفتیم و پی بردیم که فقط شب هنگام و آن هم در حالتی که چراغ مستطیلی در زیر 

متر دیرتر نسبت به زمانی که چراغ  79عالمت قرار داشته باشد، تفاوت ایجاد می کند که باعث می شود رانندگان 

 ، تابلو یا عالمت را بخوانند.وجود ندارد

  اگرi ec .منفی شد، استفاده از چراغ چشمک زن غیر قابل قبول خواهد شد 

  هرچهi ec  به صفر نزدیک تر باشد،  اثر بخشی چراغ چشمک زنLED .بیشتر است 
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 ایده هایی برای تحقیقات آینده

 

  در طی این تحقیقات مشخص شد که وجود یکR-B .لیکن مطالعات گسترده تری برای پی  بسیار موثر است

برای مثال در مورد میزان نور چراغ چشمک زن  بردن به سایر مشخصات محدود کننده یا بهبود بخشنده نیاز است.

 و الگوی چشمک زدن آن.

 .هنگامی که الزم است لغتی خوانده شود، باید از چشمک زدن زیاد اجتناب شود 

 د که ممکن است موجب دیرتر خوانده شدن یک عالمت شود، لیکن خود یک هشدار به وجود یک چراغ هرچن

لذا تحقیقات بیشتری جهت پی بردن به این مطلب الزم است که بفهمیم آیا این اثر  راننده محسوب می گردد.

وز هشدار دهنده ی چراغ چشمک زن به اندازه ای حایز اهمیت هست که مانع خوانده شدن عالمت گردد و هن

 منفعت بیشتری داشته باشد یا خیر؟

  همچنین در مورد انواع الگوهای چشمک زدن و اثر بخشی هرکدام و پیامی که هریک می رسانند، ترکیب چراغ

 های چشمک زن و رنگ و نور آن ها ، الزم است تا پژوهش های دقیق تری صورت گیرند.

 ودن آپشن سرعت نیز می تواند کمک شایانی به دقت پدال های گاز و ترمز جزو این آزمایش می باشند.لیکن افز

سایر موارد نظیر تعامل با جاده و سایر رانندگان، انعطاف پذیری و زاویه ی بیشتر دوربین و تعمیم  نتایج بکند.

نتایج برای سایر جاده ها با ماهیت های مختلف نیز در جهت افزایش هرچه بیشتر صحت و مقبولیت داده ها،  موثر 

 د.می باشن
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