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 مقدمه-1

 شده، انجام مطالعات مطابق. می باشد سرعت فوت، و جرح به منجر تصادفات بروز علل مهمترین از یکی 

منطقه  در همچنین. مجازاست غیر سرعت ها، جاده در تصادفات از ناشی شدن کشته درصد 52 تا 52 علت

 مجاز سرعت بر ساعت بر کیلومتر 2 هر افزایش با ،است ساعت بر متر کیلو 06 آن سرعت محدودیت که ای

 سال در فوت به منجر تصادفات درصد 06 همچنین. می شود برابر دو نقلیه، وسیله تصادف احتمال رانندگی،

 از استفاده در مسئله چالشترین پر شاید و مهمترین.  است بوده مجاز غیر سرعت از ناشی مستقیماً 5661

 امروزه. است مربوطه تجهیزات مکانیابی جهت مناسب معیارهای به یابیدست سرعت، کنترل روشهای

 پیشرفته کشورهای در سرعت کنترل سیستم های انواع از بهره برداری و مکانیابی در زیادی معیارهای

 روشی از استفاده سرعت، کنترل دوربینهای مکان تعیین در مسئله مهمترین. اند شده گرفته کار به و تدوین

 این افزایش با که چرا. گیرند قرار پوشش تحت کیلومتر در نقلیه وسائل تعداد بیشترین آن طریق از که است

 سیستم پوشش تحت نقلیه وسایل از بیشتری تعداد و مسیر از بیشتری طول فوق، مطالب به توجه با شاخص

 تحقق راستای در سیاسا و مهم مباحث از یکی ها قابلیت و توانمندی شناخت .گیرند می قرار سرعت کنترل

 و اجزا میان و بطن در بسیاری های پیچیدگی و متنوع مسائل که جایی آن از. است مناسب ریزی برنامه

 در با بایستی آن از استفاده منظور به گذاری سیاست فرآیند و گیری تصمیم لذا دارد، وجود محیط سازنده

 کاربرد و تهیه امروزه که است رو این از(. 1511، لشکری)باشد گر مداخله ابعاد تمامی ارزیابی و گرفتن نظر

 است یافته ای گسترده رواج ریزی برنامه امر در دقت افزایش منظور به معیاره چند گیری تصمیم های مدل

 دست گزینه بهترین انتخاب به توان می متعدد کیفی و کمی معیارهای به توجه ها،با آن طریق از که که چرا

 ریزان برنامه و است برخودار زیادی اهمیت از بهینه گزینی مکان امروزه(. Makowski،2002)  یافت

 نتیجه در و کرده شهرنشینان آسایش و رفاه تامین در موثری کمک ها، آن مناسب گزینی مکان با شهری
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 معلم، پور)دارند می بر پایدار شهری داشتن سمت به را بلندی اجتماعی،گام عدالت تحقق به کمک ضمن

1536) 

 

 

 

 (معرفی شاخصها در نظر گرفته شده در مکان یابی دوربین های کنترل سرعت5

 مسیر، هندسه سرعت، محدودیت مانند باشند می دخیل نقلیه وسایل سرعت افزایش در متفاوتی عوامل

 منظور به نیز گوناگونی های روش این بر عالوه معبر، جغرافیایی و روسازی شرایط نقلیه، وسایل تردد حجم

 یابی مکان صورت در. است کنترلی ابزارهای عوامل، موثرترین از یکی. شود می گرفته بکار سرعت سازی مآرا

 . یابد می کاهش موثری طور به آن از حاصل نتایج و تصادفات نرخ کنترلی، ابزارهای بهینه

. است شده استفاده های دوربین پوشش میزان سرعت، کنترل های دوریبن یابی مکان در معیار ترین مهم

 صورت بیشتری کنترل نقلیه وسایل رانندگان سرعت روی بر و یابد افزایش کشور جاده ها پوشش هرچه

 .یافت خواهد کاهش ای مالحظه قابل طور به تصادفات بروز در انسانی عامل نقش گیرد،

 انتخاب ااسترالی در〖RTA〗 ترابری و راه سازمان توسط که ها دوربین این مکان تعیین در موثر عوامل

 :است ذیل شرح به اند، شده

 .اند شده انتخاب خبرگان توسط که خیز حادثه مقاطع

 نرخ و کیلومتر -نقلیه وسیله میلیون صد در تصادف 06 از باید تصادفات نرخ شهری برون های جاده برای

    .باشد بیشتر سال در کیلومتر هر در تصادف 2/6 از جراحتی تصادفات
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 کشور در نصب جهت وی بی کتسومتر شرکت توسط که ها دوریبن این سایت انتخاب برای مهم معیارهای

 :باشد می ذیل شرح به است، شده ارائه هلند

 متر 066: سایت طول-1

 بیشتر یا 1: سال سه در جراحتی تصادفات تعداد-5

 بیشتر یا 2: فوتی و شدید تصادفات تعداد-5

 یابیشتر 5: کنترل دادن دست از اثر در تصادفات تعداد-0

 بیشتر یا 5: مجاز سرعت از تجاوز از ناشی تصادفات تعداد-2

 (ساعت بر کیلومتر 10) ساعت بر مایل 16: میزان به مجاز حد از بزرگتر درصد پنجمین و هشتاد سرعت-0

 دوربین مکان شرایط بودن مناسب-7

 مهندسی گیری اندازه ابزارهای سایز وجود عدم-1

 و نمود تنظیم ها دوربین این نصب برای معیارهایی گالسکو شهر شورای یها جاده و نقل و حمل مدیر

 :داشت می را ذیل شرایط باید شده انتخاب مکان. شد نصب معیارها این مبنای بر 1337 سال از ها دوربین

 متر 266 حدود طول به نظر مورد مقطع شرایط بودن مناسب-

 گردد رافیکت شدن کند باعث که گیری اندازه وسیله وجود عدم-

 باشد داده روی جراحتی تصادف 0 حداقل باید ساله 5 زمانی دوره یک در جاده از بخش این در-

 در کنترل دادن دست از مثال طور به) باشد حد از بیش سرعت آن اصلی علت که تصادف 5 حداقل وقوع-

 (نقلیه وسیله واژگونی و جاده قوس
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 فوت به منجر یا شدید تصادف 0 حداقل وقوع-

 مجاز سرعت از( ساعت بر کیلومتر 10) ساعت بر مایل 16 باید مقطع برای درصد پنجمین و هشتاد سرعت-

 یا سرعت آن در نقلیه وسایل دردص 12 که است سرعتی درصد، پنجمین و هشتاد سرعت. )باشد بیشتر

 (.کنند می حرکت آن از کمتر

 های دوربین از استفاده آن هدف و شد تاسیس 5661 مارس در( LSCP) لندن ایمنی های دوربین شرکت

 مشخصات بود، لندن های راه در سرعت از ناشی تلفات و سرعت کاهش برای لندن موجود شبکه در سرعت

 :از عبارتند ها، دوربین این محل برای شرکت این توسط شده تعریف

 متر 266 دوربین، نصب برای نظر مورد مقطع طول حداکثر-

 اخیر سال سه در حتیجرا تصادف 2 حداقل وقوع-

 جاده، قوس در کنترل دادت دست از مثال طور به) سرعت اصلی عامل اثر در تصادف سه حداقل وقوع-

 (غیره و واژگونی

 اخیر سال سه در شدید تلفات یا فوت به منجر تصادف 2 حداقل وقوع-

 ( کافی دید) سایت شرایط بودن مناسب-

 نظر مورد سایت در مهندسی گیری اندازه ابزار دیگر از استفاده عدم-

 شهری برون های جاده در سرعت کنترل دوریبن نصب معیارهای و شرایط که شده بیان مطالب به توجه با

 این موقعیت تعیین در مهم خصوصیات کلی طور به داشته، بیان را دنیا در یافته توسعه کشورهای از بعضی

 :برشمرد زیر، موارد بیان در توان می را ها دوریبن

 ها آن از ناشی تلفات میزان و تصادفات کاهش برای الزم پتانسیل از برخورداری-

 سرعت آمارگیری نتایج-
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 محیطی تاثیرات-

 تردد حجم آمارگیری-

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می نقاط، این مهم خصوصیات جمله از همچنین

 باال نرخ با تصادفات وقوع-

 مجاز غیر رعتس با نقلیه وسایل از تعدادی حرکت-

 دوربین جایگاه نصب برای مناسب محل وجود-

 مذکور مطالعه در که مدلی در ها شاخص این استفاده نحوه همچنین و موثر های شاخص معیارهاو بنابراین

 .گردد می بیان زیر بصورت شد، خواهد ارائه

 ایمنی شاخص-

 درصد 12 سرعت شاخص-

 راه هندسی و فیزیکی های شاخص-

 رافیکیت های شاخص-

 (معرفی مدل انتخابی5

با توجه به توضیحات ارائه شده به معرفی مدل و پارامترهای مربوطه خواهیم پرداخت که در واقع شکل 

        به عنوان تابع برازش و روابط 1-5رابطه  می باشد. مدل مکان یابی با پوشش بیشینهدیگر و ابتکاری از مدل 

 .در نظر گرفته می شوند قیود مسئله بهینه سازی 15-5 تا 5-5
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5-2 
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5-16 
 

5-11 
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5-15 

 

5-15  

  

  

 :کنیم می انتخاب زیر صورت به را تصمیم متغیرهای ذکورم مدل در

قرار داده شود و صفر است در  jدوربین هایی از نوع  kاز قطعه بزرگ  iبرابر یک است اگر در قطعه   :

 غیر این صورت.

M( 2: تعداد قطعات بزرگ )کیلومتری 

CT)تعداد نوع دوربین ها )ثابت و متحرک : 

 k=1,…,M  ,kتعداد قطعات کوچک )زیر قطعه( واقع در قطعه ی بزرگ  :

 استفاده می کنیم. (k,i)ام از عبارت قطعه kام از قطعه بزرگ iدر ادامه برای اشاره به قطعه 

 .,…,i=1و  k=1,…,M ،j=1,…,CT، (k,i)در قطعه  jتاثیر دوربین نوع  :

و به منظور  i (b=Vدر طول مقطع  iبرابر است با حجم تردد عبوری از مقطع کوچک  مقدار 

کردن میزان تاثیر هریک از انواع دوربین های ثابت و متحرک در مدل مذکور،با توجه به اینکه لحاظ 

 دوربین های کنترل صرعت ثابت در تمامی ساعات از شبانه روز و دوربین های کنترل سرعت

متحرک تنها در زمان های روشنی می توانند فعالیت نمایند. به همین جهت در مدل بیان شده 

 میزان کارایی با 

نسبت یک به دو در نظر گرفته شده و برای دوربین های ثابت مقدار حجم تردد در طول مقطع و برای 

 محاسبه می گردد. bدوربین های متحرک به مقدار نصف حجم در طول، مقدار 
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 دار مذکور از نسبت تعداد تصادفات در هر قطعه بزرگ بر نرخ متوسط تصادفات حاصل می گردد.مق

  kضریب تاثیر سرعت در قطعه ی کوچک واقع در قطعه ی بزرگ  :

 درصد در هر قطعه کوچک بر سرعت مجاز در هر قطعه می باشد. 12مقدار مذکور نسبت بین سرعت 

را نشان می دهد در صورتی که قطعه قبلی از  kاز قطعه بزرگ  iتعداد دوربین در قطعه  در رابطه فوق 

از قطعه  iتعداد دوربین در قطعه ی  طریق بکارگیری دوربین کنترل سرعت ایمن سازی نشده باشد و 

رل سرعت ایمن سازی را نشان می دهد در صورتی که قطعه قبلی از طریق بکارگیری دوربین کنت kبزرگ 

متر   5666شده باشد. این مهم به این دلیل صورت می گیرد، با توجه به اینکه برد دوربین ها در حال حاضر 

می باشد و همان طور که در قبل بیان شد، در صورت ایمن سازی توسط دوربین کنترل سرعت، همسایگی 

متر در  5666رگذاری یک دوربین را بطول متر، از حد میزان تاثی 5666تا  1666خواهیم داشت به طول 

 نظر می گیریم.

متر و ثابت  166عالوه بر این همان طور که بیان گردید دوربین های متحرک برای حداقل طول مقطع 

 متر بکار گرفته می شوند که در مدل این مهم نیز منظور شده است. 266برای حداقل طول مقطع 

 :در محور مورد بررسی با استفاده از مدل پیشنهادی(براورد تعداد دوربین مورد نیاز 0 

 چالوس می باشد. این محور -کیلومتر ابتدایی محور کرج 72همان طور که بیان گردید مورد مطالعاتی  

متر می باشد و اکثر آن به صورت  02/5یک راه اصلی آسفالته اصلی محسوب می شود و عرض هر خط آن  

د. این محور ارتباطی بین استان تهران و مازندران بوده و در طول آن کوهستانی و شیب های تند می باش

کیلومتر بر ساعت می باشد. با این وجود بر طبق  26کیلومتر می باشد. متوسط سرعت در این محور  107

 آمار اطلس حمل و نقل ایران یکی از محورهای پر تصادف ایران نیز محسوب می شود .

 ر مورد مطالعهآمار تصادفات محو(وضعیت 0-1
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آمار تصادفات در این محور بر اساس اطالعات استخراج شده از فرم های نیروی انتظامی می باشد. در این 

سال بوقوع پیوسته اند، محاسبه شده و  2کیلومتری و در مدت  2آمار تعداد تصادفاتی که در بازه های 

کیلومتری فقدان ابزار مناسب ثبت  2ی منحنی توزیع تصادفات ترسیم گردیده است. علت انتخاب بازه ها

 نرخ قابل مالحظه دقیق کیلومتر وقوع تصادفات توسط نیروی پلیس می باشد. با ارزیابی بر روی

  درصدی( رشد داشته اند.11)

 

 

 مطالعه مورد محور 1 -0 شکل

 

 هر در تصادفات ینمیانگ مقدار مقایسه از توان می خیز حادثه مقاطع تعیین منظور بهبا تصادفات میگرددکه

 مقاطع شناسایی های روش از یکی که نمود استفاده ها، میانگین مقادیر مجموع از حاصله شاخص با بازه

 .باشد می خیز حادثه
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 :گردد می محاسبه زیر صورت به موجود آمار اساس بر شاخص این

 ر( تصادفات= متوسط تصادفات در محوکیلومتری / مجموع کل )و یا میانگین  2تعداد بازه های  

 

میانگین تصادفات  بازه شماره مقطع

 ساله 2در بازه 

 نسبت حادثه خیزی  نرخ میانگین

 

1 2-6 10340 0740 545 

5 16-2 16340 0740 140 

5 12-16 1540 0740 145 

0 56-12 1640 0740 145 

2 52-56 1645 0740 145 

0 56-52 15545 0740 5 

7 52-56 7745 0740 141 

 

  

 حجم تردد وسایل نقلیه در محور مذکور (0-5

با توجه به اینکه حجم تردد وسایل نقلیه یکی دیگر از پارامترهای موثر میزان و نحوه مدیریت سرعت در 

ذ برنامه جاده ها می باشد، از این رو استفاده از حجم تردد وسایل نقلیه در مقاطع حادثه خیز به منظور اتخا

 مناسب مدیریتی، الزم می باشد.

 

 

 

 

 

 آمار حجم تردد وسایل نقلیه در مقاطع حادثه خیز  1-0جدول 



 

12 
 

 حجم تردد لومتراژکی ردیف
 )معادل سواری روزانه(

1 6-12 15505 

5 12-52 50557 

5 52-52 3650 

 کیلومتری به زیر مقاطع 5تقسیم مقاطع (4-3

کیلومتر طول دارند و هیچ سیستمی کنترلی قادر  2ز آنجا که مقاطع مورد نظر برای کنترل سرعت، ا

کیلومتر را پوشش دهد، از این رو برای بکارگیری سیستم کنترل سرعت در هر  2نیست به تنهایی طول 

ز دوربین های مقطع، الزم است مقاطع به زیر مقاطع کوچک تر تقسیم گردند که بتوان در آن زیر مقاطع ا

کنترل سرعت استفاده نمود. بر اساس بازدید میدانی بعمل آمده، با توجه به مشخصات هندسی که بعنوان 

کیلومتری را به  2یکی از پارامترهای موثر در تعیین روش های کنترل سرعت بکار گرفته می شود، مقاطع 

کیلومتری حاصل  2قطعه  7قطع در کل زیر م 105زیر مقاطع کوچک تر تقسیم کرده ایم. در مجموع تعداد 

 گردید.

 کیلومتری 5تعداد زیر مقاطع در مقاطع  2-4جدول 

 (k)کیلومتری  2قطعات بزرگ  

 1 5 5 0 2 0 7 (k)شماره 

 56 51 57 52 50 56 50 تعداد زیر قطعات

        

 درصدی در زیر مقاطع 55برداشت سرعت ( 4-4

هریک از زیر مقاطع سرعت متوسط عبوری را نیز برداشت می نماییم. این مهم از طریق ثبت مدت  برای

زمان طی زیر مقطع حاصل می گردد. بر اساس اطالعات سرعت برداشت شده در مقاطعی از راه، )معین 

 26)کیلومتر بر ساعت با سرعت متوسط  56درصد دارای اختالفی به اندازه  12گردیده است که سرعت 

 درصد( می باشد.
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 تعیین محدودیت سرعت در هریک  از زیر مقاطع و ضریب اهمیت سرعت(4-5

می بایست محدودیت سرعت در هریک از زیر مقاطع را معین نمود. بدین منظور برای زیر مقاطعی که 

محدودیت سرعت معین شده دارا می باشند، محدودیت سرعت مذکور و برای زیر مقاطعی که فاقد سرعت 

 12مجاز معین شده هستند، با توجه به آیین نامه، این عمل صورت می گیرد. همچنین با استفاده از سرعت 

را محاسبه نمود. نمونه هایی از اطالعات بدست آمده در درصد هر یکی از مقاطع ضریب اهمیت سرعت 

 مقاطع در جدول زیر ارائه شده است.

 ر قطعهطول زی بازه

 (L) متر 

 ول زمانی ط

 ه()ثانی

حجم تردد 

(V) 

سرعت 

 میانگین

سرعت مجاز  %12سرعت 

(SL) 
 

16-2 551 1041 15505 71 31 76 1456 

 137 1641 15505 76 36 76 1453 

525 1547 15505 75 35 76 1451 

120 743 15505 71 31 76 1456 

525 1541 15505 71 31 76 1456 

510 1645 15505 72 32 76 1450 

260 5241 15505 75 35 76 1455 

575 1541 15505 72 32 76 1436 

510 1643 15505 71 31 76 1456 

517 1143 15505 00 10 76 1455 

575 10 15505 76 36 76 1453 

517 1141 15505 76 36 76 1453 

517 1145 15505 03 13 76 1457 

525 1545 15505 03 13 76 1457 

511 1245 15505 70 30 76 1450 

120 743 15505 71 31 76 1456 

510 1647 15505 75 35 76 1451 

 137 1645 15505 03 13 76 1457 

553 1542 15505 03 13 76 1457 

511 1040 15505 07 17 76 1450 

 مکان یابی بهینه

مورد نظر با شرط بیشینه نمودن  به منظور معین نمودن تعداد دوربین مورد نیاز جهت ایمن سازی محور

شکل زیر  کیلومتر پیموده شده، نقاط پیشنهادی به صورت زیر معرفی می گردند. –پوشش وسیله نقلیه 

 همگرایی الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.
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 نمودار همگراییشکل 

 مقدار تابع برازش در زمان همگرایی3-4جدول 

 (1531، فاضلی فر) PSO GA PSO-GSO یتمالگور

     مقدار تابع برازش در همگرایی
 

( تقریبا نصف 1531، فاضلی فرالگوریتم پیشنهادی توانسته است که میزان تابع برازش را نسبت به روش )

 کند.

 

 

 

 

چالوس با استفاده از  –کیلومتر محور کرج  72تعداد دوربین مورد نیاز برای ایمن سازی   5-0جدول 
 الگوریتم پیشنهادی

  تعداد دوربین مجموع

 7 0 2 0 5 5 1 K 

 ثابت 1 1 5 6 1 1 5 1

 متحرک 1 5 1 1 1 1 1 1

 مجموع 5 5 5 1 5 5 5 10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 
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 5-4جدول

 

 

 

 (1531، فاضلی فر)چالوس  –کیلومتر  محور کرج  72تعداد دوربین مورد نیاز برای ایمن سازی   0-0جدول
 

 

 

  تعداد دوربین مجموع

 7 0 2 0 5 5 1 K 

 ثابت 6 1 1 6 1 1 1 2

 متحرک 5 5 5 1 1 1 5 10

 مجموع 5 5 0 1 5 5 0 13

 0-0جدول

 مالحظه می گردد، به دلیل اعمال محدودیت های بیان شده که در مدل وارد گردیده، به منظور پوشش

 1دوربین پیشنهاد می گردد که به تعداد  10کیلومتر حادثه خیز محور مورد اشاره، در مجموع  52دادن 

روش پیشهادی در  عدد دوربین کنترل سرعت متحرک می باشند. 1عدد دوربین کنترل سرعت ثابت و 

پیشنهاد می  محور مورد بررسی دوربین کمتر برای کنترل سرعت 5( مجموعا 1531، فاضلی فر)مقایسه با 

 کنیم.
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 جمع بندی

روشی نوین برای مکان یابی دوربین های کنترل سرعت در جاده های برون شهری ارائه شد.  مقالهدر این 

الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم ازدحام توده ذرات است. نتایج حاکی از قدرتمند بودن الگوریتم 

 رد نیاز در این محور را نشان میدهد.پیشنهادی است. جدول زیر تعداد دوربین های مو

 

 چالوس –کیلومتر محور کرج  55تعداد دوربین مورد نیاز برای ایمن سازی  5-4جدول 

  تعداد دوربین مجموع

 7 0 2 0 5 5 1 K 

 ثابت 1 1 5 6 1 1 5 1

 متحرک 1 5 1 1 1 1 1 1

 مجموع 5 5 5 1 5 5 5 10

 
 د.متر خواهد گردی –ه وسیله نقلی ، مقدار تابع مدل برابر با دوربین پیشنهادی 10ری با به کارگی

درصد رانندگان با سرعت مجاز حرکت  12مسلما با قرارگیری دوربین های کنترل سرعت، بطور تقریبی، 

 درصد آنان از سرعت مطمئنه، تخطی می کنند. 12کرده و تنها 

 پیشنهادات

تابع برازش با استفاده از الگوریتم های تکاملی  شنهاد می شودآتی، پی به عنوان پیشنهاد برای پژوهش های

        سه شود. مقاله مقاین شود و نتایج بدست آمده را با روش پیشهادی اینه سازی دیگر بهی
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