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 چکیده

و سازی سیستم حمل ابزار یا تکنولوژی جدید نیست. در واقع، امکان یکپارچهسیستم حمل و نقل هوشمند تنها یک 

ها، وسایل نقلیه، افراد و کاالهاست. هر کدام از اجزای و نقل به طور کلی، شامل شبکهآورد. یک سیستم حمل نقل را فراهم می

آوری اطالعات قادر است تمامی این د. ولی فنهای جداگانه دولتی دارنها، و گاهی آژانسو نقل مشخصات، ارگان سیستم حمل

اگر اطالعات به صورت آسان و ارزان توسط تکنولوژی مدرن رد و بدل شود،  اجزا را به صورت یک سیستم یکپارچه درآورد.

سیستم امکان بیشتری برای بهینه شدن و مناسب عمل کردن خواهد داشت. برعکس، اگر اطالعات در دسترس نباشد و یا با 

پذیر نیست. در واقع، تبادل اطالعات تأثیر مستقیمی بر روی کارآمدی سیستم تأخیر جریان یابد، عملکرد درست سیستم امکان

و تواند به حل مشکالت قدیمی و کاذب موجود بین حمل و نقل با محوریت اطالعات، مییک سیستم حمل  و نقل دارد. حمل

ای دیگر منتقل شوند و در موارد زیادی، برای توانند از یک نقطه به نقطهاطالعات می نقل و ارتباطات کمک کند. افراد، کاال و

تر، تواند جایگزین دیگری شود. برای مثال، فرستادن یک نامه به صورت الکترونیکی سریعدستیابی مؤثرتر به این هدف، یکی می

ویدئو کنفرانس به جای مسافرت کردن و حضور در تر از پست کردن آن است و یا شرکت در یک تر و قابل اطمینانارزان

توانند به ایجاد آوری اطالعات میهای بوجود آمده در فنتر است. پیشرفتتر و اقتصادیکنفرانس در مکانی دیگر به مراتب ساده

 های آینده کمک کنند.یک سیستم کاماًل یکپارچه برای سال

 

 ایمنی، ترافیک.کلیدواژگان: سیستم حمل و نقل، تکنولوژی، 
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Abstract 

Intelligent transportation system is not only a tool or new technology. In fact, it is possible to provide integration 

of the transportation system. A transportation system in general, including networking, vehicles, people and 

goods. Each of the components of the transportation system characteristics, organ, and sometimes separate 

agencies of government. But information technology is able to bring all these elements into a unified system. 

If the information to be exchanged easily and cheaply by modern technology, the system can be more efficient 

and convenient operation. Conversely, if the information is not available or delayed flow, the system can not 

function properly. In fact, the exchange of information has a direct impact on the efficiency of the transport 

system. A transport system with a focus on information, can help to solve old problems and help stretch between 

transport and communications. People, goods and information can be transferred from one point to another point, 

and in many cases, to achieve this objective more effectively, one can be an alternative. For example, sending a 

letter to electronically is faster, cheaper and more reliable than mail it or take part in a video conference instead 

of traveling and attending conferences in other places is much simpler and more economical. Advances made in 

information technology can help to create a fully integrated system for the coming years. 

Keywords: transportation, technology, safety, traffic. 

 مقدمه

حمل و نقل مقوله ای است که تمام مردم بنحوی با آن در ارتباط مستقیم هستند و به موازات رشد و در جهان امروز 

توسعه شهرها نیاز به خدمات و تسهیالت همگانی نیز افزایش یافته است و این امر به نوبه خود، ابعاد جدیدی به مسایل عمومی 

های اجتماعی و اقتصادی منطقه نامـطلوب مـسئله بـر فعالیت کالن شهرها به ویژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد. اثرات

ریزی صحیح را به منظور تدارك به موقع ظرفیت مناسب و نیازی به روشنگری ندارد و این خود لزوم آینده نــگری و برنامه

 (.4002 1کافی برای شبکه حــمل ونقــل شهری مورد تاکید قرار دهد )مایلز،

سائل مهم در حوزه حمل و نقل و بویژه در صنعت حمل و نقل ریلی است. مسأله کنترل کنترل ترافیک یکی از م

ترافیک اگرچه از زمان پیدایش وسایل نقلیه مطرح بوده است، ولیکن با توجه به افزایش حجم قطارها، افزایش سرعت آنها و 

ل این معضالت بوده است. در یکی دو دهه اهمیت مسأله ایمنی در حرکت، همواره دستخوش تغییر، تحول و ارتقا به منظور ح

اخیر نیز با افزایش سرعت قطارها و همچنین افزایش حجم تقاضا و در نتیجه افزایش حجم ترافیک، مسائل کنترل ترافیک 

 (.4002اند )همان، ای یافتهاهمیت ویژه

ریزی روشهای مبتنی بر برنامهتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود که دسته اول های کنترل ترافیک را میاستراتژی

های از پیش تعیین شده است که ما در این مقاله آن را تحت عنوان مدیریت گیری بر اساس برنامهسیر و حرکت و تصمیم

های کنترل ترافیک مبتنی بر تئوری های مطرح در حوزه مهندسی ترافیک خواهیم شناخت. در مقابل دسته دیگری از روش

ه به دنبال کنترل اتوماتیک و به هنگام قطارها از نظر موقعیت و سرعت با حفظ مسائل ایمنی هستند. این کنترل وجود دارند ک

شوند به دلیل کاهش خطاهای انسانی، امکان های کنترل اتوماتیک ترافیک شناخته میها که با عنوان روشدسته از روش

                                                           
1 - Miles-John. 
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م در حرکت و عملکرد مستقل از اپراتور بسیار مورد توجه قرار های نرهای انتقال اطالعات، صدور فرمانبکارگیری تکنولوژی

 گرفته اند.

گذاری حاکم از طرف مدیران و متولیان امر حمل و نقل و ترافیک بیش از راهکارهای مبتنی بر امروزه سیاست سرمایه

ضا وتؤام با آن کنترل های حمل و نقل به سمت راهکارهای مدیریت ترافیک مانند مدیریت کاهش تقاتوسعه و ساخت شبکه

-آوری اطالعات درگستره خود روشترافیک و داشتن نگرش سیستمی بر این موضوع، معطوف گشته است. از طرفی امروزه فن

-های مدیریت ترافیک با بکارگیری فنالشعاع قرارداده است. بطوریکه درحال حاضر روشهای مدیریت ترافیک را نیز تحت

گیرد. های کاربران بهره میای از تکنولوژی مدرن برای توسعه ترافیک و برآوردن نیازها وخواستههاطالعات به نحو شایستآوری

ها و حفظ نظم درجریان ترافیک و قابلیت عبور تعداد کافی وسایل وسایل کنترل ترافیک ابزارهایی برای برقراری ایمن در راه

 (.4002لز، نقلیه با کمترین تأخیر و ناراحتی برای رانندگانند )مای

 بیان مساله

 و رشد موازات به و هستند مستقیم ارتباط در آن با بنحوی مردم تمام که است ای مقوله ونقل حمل امروز جهان در

 عمومی مسایل به جدیدی ابعاد خود، نوبه به امر این و است یافته افزایش نیز همگانی تسهیالت و خدمات به نیاز شهرها توسعه

 منطقه اقتصادی و اجتماعی هایفعالیت بـر مـسئله نامـطلوب اثرات. داد خواهد آن ونقل حمل مسئله ویژه شهرهابه کالن

 و مناسب ظرفیت موقع به تدارك منظور به را صحیح ریزی برنامه و نــگری آینده لزوم خود این و ندارد روشنگری به نیازی

 ومتولیان مدیران طرف از حاکم گذاری سرمایه سیاست امروزه. دهد قرار تاکید مورد شهری ونقــل حــمل شبکه برای کافی

 مدیریت راهکارهای سمت به ونقل حمل های شبکه ساخت و توسعه بر مبتنی ازراهکارهای بیش وترافیک ونقل امرحمل

 گشته معطوف موضوع، این بر سیستمی نگرش وداشتن ترافیک کنترل آن با وتؤام تقاضا کاهش مدیریت مانند ترافیک

 بطوریکه .است قرارداده الشعاع رانیزتحت ترافیک مدیریت هایروش خود درگستره اطالعات آوری فن امروزه ازطرفی.است

 ترافیک توسعه برای مدرن تکنولوژی از ایشایسته نحو به اطالعاتاوریفن بابکارگیری ترافیک مدیریت هایروش حاضر درحال

 . (1131گیرد )معصومی نژاد، می بهره کاربران های خواسته و نیازها برآوردن و

 در که نوین فناورهای از یکی عنوان به 1(ITS)ونقل  حمل هوشمند سیستم بکارگیری ضرورت و معرفی به ابتدا

و  خدمات بندی طبقه آن، ، مزایایITS سیستم عملکرد نحوه به وسپس پرداخته شهری و ترافیک و نقل حمل مدیریت

 در ونقل حمل هوشمند سیستم مناسب و استقرار گیریشکل جهت الزم نیازهای پیش در پایان .گرددمی اشاره ITS هایپروژه

 . گرددمی ارائه زمینه این در رو پیش هایچالش و راهکارها و شده بررسی منطقه یک

 اهمیت و ضرورت

 بطور شخصی نقلیه از وسایل استفاده آن و متعاقب سفر شده تقاضای افزایش سبب جمعیت روز افزون رشد

برابر  را چندین شهری نواحی در خصوص به ونقل حمل موجود هایبرشبکه امرفشارحاصل این .است یافته افزایش چشمگیری

 هایآلودگی شده، تصادفات، تخلفات، تلف هایزمان تراکم، افزایش قبیل از ونقل حمل به مربوط مشکالت و مسائل. است نموده

 از یکی کارا و ایمن و نقل حمل تامین تا شده باعث و نقل حمل تقاضای سریع رشد روند و انرژی منابع محیطی، کاهش زیست

 مشکالت این حل راهکارهای از یکی. شود محسوب توسعه حال در و یافته توسعه  کشورهای اغلب روی پیش مسائل مهمترین

 عمرانی، محدودیت ظرفیت محدودیت دلیل به ونقل حمل هایشبکه توسعه که ازآنجایی اما. است ونقل حمل هایشبکه توسعه

                                                           
1 - Intelligent Transportation Systems. 
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ایجاد  اینکه به با توجه دیگر طرف از و باشدنمی نقلیه تولید وسایل رشد روزافزون با متناسب زیست محیط به صدمه و بودجه

 با وجود مذکور هایروش خواهدشد، لذا کاربران در سفر تولید برای بیشتری انگیزه ایجاد باعث و نقل حمل جدید هایشبکه

 معضل حل جهت در مناسب و قطعی حل راه بعنوان تواندنمی تنهایی به اجرا جهت زیاد زمان و کالن گذاریسرمایه به نیاز

 ارزش افزایش و مردم زندگی سطح از افزایش ناشی کاربران جدید نیازهای تأمین همچنین .شود محسوب شهرها کالن ترافیک

 مدیران فعالیت بر حاکم دیدگاه لذا. 1پذیرنیست امکان سنتی هایبر روش تکیه با ترافیک رسانیاطالع هایسیستم مانند زمان

معابر و  توسعة به مربوط کالن هایگذاریسرمایه رساندن نتیجه به جهت هاییاز مکانیزم استفاده شهرها به کالن ترافیک

-بهره با شهری و نقل حمل شبکه وریبهره و کارایی ایمنی، سطح ارتقاء و موجود منابع و امکانات از بهینه استفاده راهسازی،

با  مرتبط و مباحث  توسعه هایبرنامه در عمل ابتکار و نوآوری داشتن نوین، هایتکنولوژی از حاصل هایپیشرفت از گیری

 . است کرده پیدا گرایش شهری ترافیک مدیریت

 بکارگیری ایده گیردمی نشأت اطالعات آوریفن از که ترافیک مدیریت راهکارهای و مؤثرترین از جدیدترین یکی

 تحرك به دستیابی برای ایتازه افق الکترونیکی شهرداری تحقق راستای در تواندمی که است ونقل حمل هوشمند های سیستم

 . (1131پور، نماید )ابوالحسن  ایجاد شهروندان به بهتر خدمات و ارائه اطالعات و ارتباطی درجامعه روان و پویا

 اهداف 

 هدف کلی 

 های هوشمند ایمنی در ترافیکمطالعه سیستم

 اهداف جزیی

 اطالعات جهت ایمنی. آوریفن از که ترافیک مدیریت راهکارهای شناسایی مؤثرترین

 در ایمنی و ترافیک. بکارگیری سیستم های هوشمند حمل ونقل

 .بعنوان تنها ابزار حل مشکالت حمل و نقل ITSبکارگیری 

 و ایمنی در ترافیک. بعنوان تنها ابزار حل مشکالت حمل و نقل Scatsبکارگیری 

 سیستم های هوشمند ایمنی در ترافیک

ITS  
 چند به ادامه در .استشده ذکر آن برای مختلفی تعاریف دنیا در ونقل حمل هوشمند هایسیستم ظهور بودن جدید به توجه با

 : خواهدشد اشاره تعاریف ترینمتداول از نمونه

« ITS است نقل و حمل سیستم عملکرد بهبود برای اطالعات آوریفن بکارگیری ». 

-سخت افزاری،نرم هایتکنولوژی ترافیک، مهندسی مفاهیم قبیل از هاتخصص و امکانات و ابزارها از ایمجموعه به ITS کلمه»

 به نقل و حمل سیستم در ایمنی و کارایی بهبود منظور به مجتمع و هماهنگ صورت به که شودمی اطالق مخابراتی و افزاری

  (.4001، 4شود )سادك و همکارانمی گرفته کار

«ITS های شبکه عملکرد بهبود برای را کنترل و ارتباطات اطالعات تکنولوژیهای که نقلی و حمل هایسیستم از است عبارت 

 که هستند استوار تجمیع و ارتباطات اطالعات مشخصه سه مبنای بر نقل و حمل های ابزار. گیرند می کار به نقلی و حمل

                                                           
1 - ITS Handbook of Japan", Ministry of Land,Infrastructure,4002. 
2 - Chowdhurry,Mashrur and Sadek. 
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 ابزار. بگیرند موجود شرایط با تری متناسب و بهتر تصمیمات تا کند می کمک مسافران و نقل و حمل های شبکه مدیرانبه

 و زندگی کیفیت بهبود و انسانها، جان حفظ وقت، در جویی صرفه باعث ها سیستم عملکرد بهبود طریق از  ITS های

  (.4002، 1)کانچن و همکاران .«شود می اقتصادی های فعالیت کارایی افزایش و انسانها زیستمحیط

 و ارتباطات الکترونیک، اطالعات، پردازش قبیل از نوین تکنولوژیهای بکارگیری معنای به ونقل حمل هوشمند سیستم»

 سطح ارتقاء جهت یکپارچه و هماهنگ ایگونهبه مدیریت هایاستراتژی و ارتباطی آوریهای فن دیگر و کنترل سیستمهای

 .« است ونقل حمل در ارزانی و کارایی و ایمنی

  ITS عملکرد ساختار و نحوه

 اصلی  هسته در واقع که کنندکار می و اطالعات کنترل هایآوریفن براساس و نقل حمل هوشمند هایسیستم

 که است شده تشکیل اصلی جزء سه از ITS گفت توانمی کلی دیدگاه یک از .باشدمی هاییسیستم چنین وعملکرد وظایف

 بخش در که است بزرگراهی یا جاده ، هوشمند راه. 4ارتباطی هایو زیرساخت هوشمند نقلیه وسائل هوشمند، راه: از عبارتند

و  مناسب چارچوبی رعایت و همچنین جاده در شده نصب الزم تجهیزات انواع شامل و گیردقرار می بنایی زیر تأسیسات

 محدوده تبادل بمنظور ITS خدمات از وسیعی محدوده در سیستم مختلف اجزاء عملکرد کردن یکپارچه جهت استاندارد

 . (4002و همکاران، باشد )کانچن می پیاده عابرین و نقلیه وسائل رانندگان، شامل کاربران بین ما اطالعات از وسیعی

 به مجهز ITSدر  شده تعریف خدمات از بخشی ارائه جهت که اینقلیه وسائل از عبارتند هوشمند نقلیه وسائل

 راه و هوشمند نقلیه وسائل بین را اطالعات جریان که تکنولوژیی عنوان به ارتباطی هایزیرساخت .باشندمی خاصی تجهیزات

 دریافت و آوریجمع قبیل از مراحلی شامل مذکور تکنولوژی در اطالعات جریان .شودمی محسوب سازدبرقرار می هوشمند

 عملکرد جهت که باشدمی شده پردازش اطالعات از برداریبهره و توزیع و همچنین و هاداده پردازش و هاداده انتقال ها،داده

 .  (1131ایجاد گردد )ابوالحسن پور،  و تعریف آنها بین مناسبی ارتباطیزنجیره  است الزم سیستم و مناسب صحیح

    ITS سیستم گیریشکل جهت الزم های نیازپیش بر مروری

 لذا .دارد آن و اقلیمی اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، شرایط به زیادی بستگی کشور هر در ITS خدمات سازیپیاده

 نیازها، گرفتن در نظر با و خاص صورت به هرکشور برای معماری است الزم ITS خدمات از بهینه برداریبهره بمنظور

 از برداریکپی قابل معماری این و گرددمی طراحی مربوطه استانداردهای رعایت با و کشور آن انتظارات و هامحدودیت

 و همچنین آن دهنده تشکیل عناصر اساس بر سیستم از کلی شمایی ITS معماری از منظور اینجا در .نیست دیگر کشورهای

 خدمات با وجود آنکه ترتیب این به. کند ریزیطرح را سیستم از کاملی شکل است قادر و باشدمی مذکور عناصر بین روابط

ITS اولویت در خدمات از بخشی منطقه هر مختلف شرایط و نیازها براساس اما .گیرد برمی در را کاربردها از وسیعی طیف 

 قبیل از مسائلی خصوص در پیشرفته کشورهای تجربیات به توجه راستا این در البته .گیرند قرارمی منطقه آن ITS هایبرنامه

 معماری، کاربر، خدمات آنها، انجام بندیزمانبرنامه همراه به شده انجام هایشده، پروژه انجام اقدامات تشکیالتی، ساختار

 .1باشدمیمؤثر قبیل این از ومواردی الزم هایزیرساخت

                                                           
1 - Miles-John C and KanChen. 
2 - ITS Handbook of Japan. 
3 - National ITS Architecture Documentation ver.6. Available at http://www.iteris.com/itsarch/. 
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 مرکزی و هوشمند های سیستم

 زمانبندی اعمال و کنترل جهت خودرو حسگرهای از استفاده بر عالوه و شود می شامل نیز را SCATS که ها سیتم این در

 شریانهای بهینه کنترل جهت و شده فرستاده مرکزی افزار نرم یک به مختلف های تقاطع ترافیکی اطالعات تقاطع، به هوشمند

 به و گرفته قرار کنترل ترافیک با سازگار های کننده کنترل دسته در سیستم نوع این. گیرد می قرار استفاده مورد نیز ترافیکی

 :کند پیاده را زیر راهکارهای تواند می تطبیقی قابلیتهای از استفاده با. کند می عمل ای شبکه صورت

 فاز نمودن اضافه یا حذف .1

 چراغ یا فاز یک زمان تنظیم .4

 ترافیک کنترل مرکز از تغییر قابلیت و مختلف شرایط برای مناسب فازبندیهای انتخاب .1

 کننده سبز یا و کننده قطع زود چراغ یا فاز یک تغییر .2

 تقاطع تخلیه جهت قرمز تمام حالت ایجاد .5

 بهم نزدیک های تقاطع برای سبز موج ایجاد .1

 ( EVP)اورژانس و ویژه های خودرو به اولویت دادن .7

 طول شاید شلوغ ساعات در. است متفاوت ترافیک حجم به توجه با مختلف ساعات در تقاطع یک زمانبندی و بندی فاز طرح

 به نیاز تقاطع حتی یا و باشد برعکس است ممکن خلوت ساعات در صورتیکه در باشد مطلوب بیشتر فازهای تعداد و سیکل

 سیستم یک در موجود تقاطعهای بین هماهنگی ایجاد همچنین. کند کفایت چراغها بودن زن چشمک و باشد نداشته زمانبندی

 دیگری مزایای دارای روش این از استفاده. گردد می نقلیه وسایل تاخیرهای کل میزان کاهش و سبز موج بروز موجب مرکزی

 نمایشگر صفحه روی شهر سطح ترافیکی وضعیت مشاهده و مرکز به تقاطع هر خرابیهای و ترافیک اطالعات ارسال مانند

 .باشد می نیز...  و دیواری

SCATS آن های و قابلیت 

 متناقض نسبتا و متفاوت ترافیکی فرهنگهای با و دنیا مختلف نقاط در استفاده جهت آنرا که سیستم این قابلیت مهمترین

 ترافیک گرفتن نظر در با تقاطع هر ترافیکی تغییرات درمقابل تطبیقی کامال و ای لحظه العمل عکس است، نموده سازگار

 چراغهای پارامترهای ترافیک کنترل در موجود های سیستم دیگر خالف بر SCATS. باشد می آن به مرتبط شریانهای

 می تنظیم سیکل هر در اشباع درجه و ترافیک جریان اساس بر را چراغها زمانبندی و کرده ایجاد ای لحظه بصورت را راهنمایی

 محلی رانندگان ترافیکی رفتار با تطبیق قابل بعضا شده تعیین پیش از ترافیکی مدلهای از دیگر های سیستم حالیکه در. نماید

 .کنند می استفاده نیست

 :گرفت بکار زیر حالت چهار از یکی در توان می را SCATS مرکزی کنترل سیستم

 ضمن و بوده ارتباط در ترافیک کنترل مرکز در مستقر مرکزی افزار نرم با تقاطع هر حالت این در: مرکزی کنترل .1

 کنترل حالت این در. نماید می دریافت مرکزی افزار نرم از را خود به مربوط زمانبندی مرکز، به ترافیک حجم و میزان ارائه

 .دارد وجود سبز موج سازی پیاده امکان و بوده ای شبکه صورت به ترافیک

 طور به سیستم محلی، کننده کنترل و کنترل مرکز بین واسط ارتباطی خط در اشکال بروز صورت در: تطبیقی حالت .4

 .نماید می اعمال و محاسبه را زمانبندی تقاطع ترافیک میزان اساس بر هوشمند

 .نماید می اقدام افست و زمانبندی اعمال به نسبت خود زمانی جدول اساس بر سیستم حالت این در: مجزا حالت .1
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 به سیستم محلی، کنترل سیستم در جدی مشکل بروز صورت در یا روز شبانه خلوت ساعات در: زن چشمک حالت .2

 .کند می عمل زن چشمک طور

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می SCATS سیستم قابلیتهای مهمترین از

 :هوشمند و تطبیقی کنترل -1

 را چراغها زمانبندی اتوماتیک بطور و بوده ظرفیت و تقاضا در ای لحظه تغییرات مقابل در العمل عکس به قادر سیستم این

 بوسیله تقاطع هر راندمان و ترافیک میزان. باشد داشته را حالت ترین بهینه ترافیک جریان شبکه سطح در تا نماید می تنظیم

 زمانبندی سازی بهینه جهت زمانبندی بهترین و شده گیری اندازه القایی لوپهای با و راداری تصویری، از اعم خودرو حسگرهای

 اختصاص جهت تئوری و ریاضی مدلهای از کنترلی روشهای دیگر برخالف سیستم این. گردد می اعمال و شده انتخاب تقاطع،

 ترافیکی، مدلهای از استفاده و بوده متفاوت دنیا، مختلف نقاط در رانندگان ترافیکی رفتار زیرا نمیکند استفاده زمانبندی بهینه

 .نماید می ایجاد محدودیت

 :فرماندهی چراغهای بین هماهنگی ایجاد -4

 مربوط محاسبات مرکزی، افزار نرم یک توسط و کرده دریافت جداگانه بطور را تقاطع هر ترافیک میزان سیستم این که آنجا از

 .دارد وجود شود می تعریف افزار نرم برای که هایی تقاطع در سبز موج و هماهنگی ایجاد امکان دهد، می انجام را

 (: EVP)ویژه خودروهای به اولویت -1

 را سبز موج لزوم صورت در تا بوده مجهز شخصیتها یا و اورژانس آتشنشانی، پلیس، مانند ویژه خودروهای ردیاب به سیستم این

 .نماید ایجاد خودروها این سریع حرکت برای

 :کنترل مرکز در تقاطع تجهیزات عملکرد وضعیت نمایش -2

 این عملکرد چگونگی باشد، می نقلیه وسایل حسگرهای از دریافتی اطالعات به واکنش ها، کننده کنترل عملکرد آنجاییکه از

 مرکز به تقاطع ترافیک حجم به مربوط اطالعات ارسال بر عالوه SCATS سیستم. است برخوردار ای ویژه اهمیت از حسگرها

 .کند می منتقل کنترل مرکز به لحظه هر در را راهنمایی چراغهای و حسگرها خرابی وضعیت کنترل،

 صورت به محل یک از تقاطعها های کننده کنترل کلیه عملکرد به توان می SCATS مرکزی کنترل سیستم کارگیری به با

 با ارتباطی خط خرابی یا و المپها سوختن خودرو، حسگرهای خرابی از اعم خرابی هرگونه صورت در و داشت نظارت متمرکز

 جهت را نگهداری و تعمیر پرسنل سرعت به توان می و شده ارسال مرکزی کامپیوتر به مربوط پیغام تقاطع، کننده کنترل

 .کرد اعزام مربوط تجهیزات تعمیر

5- SCATS است جهانی شده شناخته و معتبر سیستم یک. 

 در افزار نرم این از مختلفی های نسخه. گردد می پشتیبانی باشد می استرالیا دولتی ارگان یک که RTA طرف از سیستم این

 نیازهای شدن مطرح با دنیا، کشورهای از بسیاری در سیستم این از استفاده به توجه با و باشد می کنندگان مصرف دسترس

 .گیرد می قرار نیز کنندگان مصرف دیگر اختیار در که شده اضافه افزار نرم به نیازها آن با متناسب امکانات جدید،

 سیستم بودن ماژوالر -1

SCATS صورتیکه در و بوده مراتبی سلسله بصورت آن ساختار. است پذیر امکان آن توسعه لذا و باشد می ماژوالر سیستم یک 

 عملکرد حالت وارد کننده کنترل میشود، داده گزارش مرکز به خطا اینکه بر عالوه شود، قطع مرکز با ها کننده کنترل ارتباط
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 شرایط هر در سیستم عملکرد بنابراین. کند می عمل خود شده تعییین پیش از زمانبندی مطابق و منفرد بصورت و شده مجزا

 .یابد می ادامه

 گیری گزارش و آمارگیری امکان -7

 به مرتبط شریانهای در ترافیک میزان نمایش برای الزم نمودارهای تهیه و آمارگیری جهت افزاری نرم صورت به امکانات این

 .دارد وجود وسیعی طور به تجهیزات خرابیهای گزارش با همراه سیستم

 مسائل وچالشهای سیستم حمل ونقل

حمل ونقل یکی از مهمترین زیرساختهای جوامع امروزی به شمار می آید که به منظور رفع نیازهای اجتماعی  -

 واقتصادی ایجاد شده است .

تغییر سیستم های حمل ونقل ، شرایطی پیش می آید که درآنها حمل ونقل به صورت یک با تغییر این نیازها وبا  -

 مشکل ویا معضل رخ می نماید.

 مهمترین چالش های حمل ونقل در شرایط فعلی به شرح ذیل می باشد: -

 )بهبود ایمنی ) آمار باالی تلفات و جراحات ناشی از سوانح حمل ونقل 

  برظرفیت سیستم ها (مدیریت تراکم ) فزونی تقاضا 

 ) تامین دسترسی برابر ) دسترسی مناسب به سیستم های حمل ونقل برای تمام گروههای مردم 

 ) حفظ محیط زیست ) تاثیرسیستمهای حمل ونقل بر محیط زیست 

  به کارگیری سیستمهای هوشمند ( بکارگیری فن آوریهای جدید– ITS ) 

 ی (تامین منابع مالی ) کمبود منابع مالی دولت 

 )ایجاد ساختار تشکیالتی مناسب)استفاده از بخش خصوصی وبهبود ساختار های دولتی 

 برنامه ریزی حمل ونقل

برنامه ریزی حمل ونقل ، فرآیند تصمیم گیری در مورد آینده سیستم حمل ونقل است وبه موضوعهایی همچون تقاضای  -

قلی ، رابطه بین کاربری زمین وحمل ونقل ، روشهای حمل ونقل آتی ، برهم کنش سیستمها و تسهیالت مختلف حمل ون

مختلف بهره برداری سیستمهای حمل ونقل ، عوارض اجتماعی ، اقتصادی وزیست محیطی سیستم های حمل ونقل پیشنهادی 

 وتشکیالت سازمانی واعتباری الزم برای اجرای پیشنهادها می پردازد.

اد سیستم حمل ونقلی است که بتواند حرکت انسان و کاال را با ایمنی کافی بدین ترتیب هدف از برنامه ریزی حمل ونقل ایج -

 وبطور اقتصادی فراهم سازد به عالوه آنکه سفرها باید راحت وساده باشند.

میان مدت وبلند مدت ارائه می گردد. دربرنامه ریزی کوتاه و میان مدت   -درسه بازه زمانی کوتاه مدت  "برنامه ریزیها معموال -

 ف حداکثر بهره برداری از تسهیالت موجود می باشد.هد

 بطور کلی فرآیند برنامه ریزی به شرح ذیل می باشد: -

سازمان ) سیاستگذاری(: خط مشی ویا روش کاری که برای پیشرفت به سوی یک مقصود اتخاذ می شود .  -1

 ح آن است.سیاستگذاری مشتمل بر ارزیابی وضعیت فعلی یک سیستم وانتخاب جهت های اصال

 اهداف ومقاصد: به منظور هدایت روند برنامه ریزی حمل ونقل برای بدست آوردن یک نتیجه موفقیت آمیز   -4

 بررسی وضع موجود: بدست آوردن عناصری که به درك اساسی خصوصیات سفردرمنطقه کمک می کند  -1
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 برای پیش بینی آینده تحلیل وکالیره نمودن مدل : تحلیل اطالعات وضع موجود وتکنیک هایی -2

 تخمین جمعیت وفعالیتهای اقتصادی -5

 پیش بینی کاربری زمین -1

 تولید سفر از هرکاربری -7

 توزیع سفر: بدست، آوردن تخمین هایی از جهت وطول سفرها-3

 تفکیک سفر به انواع سیستمهای حمل ونقل  -9

 تخصیص سفر یا قراردادن سفرها برروی شبکه های حمل ونقل خصوصی وعمومی  -10

 ارزیابی وانتخاب برنامه  -11

 راهکارها و پیشنهادات

 های پاسگاه حفاظتی، های ساختمان ، ها پناهگاه ، ها پارکینگ طرح ، کشور های راه جانبی تاسیسات  مورد در نظر اظهار -1

 . مافوق مقام به هادپیشن و ها هتل  و راه پلیس

 حریم تغییر و االحداث جدید های راه جهت حریم تعیین کمیسیون در طرح منظور به راه حریم میزان تدوین و تهیه -4

 . کشور های راه حریم حفظ بر نظارت و موجود های ضرورت و طبیعی شرایط و ترافیک میزان براساس موجود راههای

 از پس فوق طرحهای اجرای بر نظارت و ها تونل تهویه و روشنایی همچنین و مخابراتی تاسیسات های طرح اجرای و تهیه -1

 . ذیربط مقام تصویب

 روشنایی ، مخابراتی تاسیسات از برداری بهره و سرویس ، نگهداری زمینه در الزم های دستورالعمل و ضوابط تنظیم و تهیه -2

 . تونلها تهویه و

 . ترافیک حجم به توجه با ها راه بهسازی ضرورت اعالم و استان راههای ترافیک ن میزا بررسی و مطالعه -5

 . اطالعاتی و ایمنی عالئم تدارك و تهیه و برآورد ، بررسی -1

 . وقوع هنگام در تصادف علت تعیین بمنظور  تصادفات علل  خصوص در نظر اعالم -7

 و تصادفات علل بندی طبقه ، تصادف محل از بازدید و راه پلیس توسط شده تهیه تصادف آمار تحلیل و ،تجزیه بررسی -3

 . آن اصالح پیشنهاد و ایمنی وسائل به استان ارتباطی های راه در ضعف نقاط تجهیز

 . راهها حریم آرایی منظر و سازی زیبا ، پاکسازی بر  نظارت -9

 . موجود راههای حادثه پر نقاط اصالح و شناسایی مدیریت فرآیند انجام و حوادث اطالعات مستمر و منسجم گردآوری-10

 .نقلیه وسایل روان و ایمن مرور و عبور برقراری و راهها نگهداری جهت ترافیک هوشمند تجهیزات و سامانه بکارگیری-11

 منابع

 منابع فارسی  -الف

روانسازی ترافیک شهر در  ITS ونقل هوشمند های حملکارگیری سیستم بررسی تأثیر به(. »1131ابوالحسن پور، امیر. )

 .1ص «. اصفهان

«. ونقل شهری در شهرهای کشور بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی مدیریت حمل(. »1131توسلی، محمد؛ فرداد، فریدون. )

 .2هشتمین کنفرانس مهندسی حملونقل ترافیک روان. ص 

 . 41های ترافیک .   (،  بررسی ضوابط موثردر افزایش ظرفیت پارکینگ، تازه1131داوودی، پیام، )
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ونقل  های حملارزیابی متغیرهای مؤثر بر ایمنی راه با راهکارهای سیستم(. »1131دل پیشه، علیرضا؛ شهریاری، محمد. )

 .5و  2ونقل ترافیک روان. صص  هشتمین کنفرانس مهندسی حمل«. هوشمند

ونقل عمومی شهری در جهت  نوآوری در فناوری حمل»(. 1131صفار زاده، محمود؛ چاوشی، امیرپوریا؛ زینالی، یاشار. )

 .11ونقل ترافیک روان. ص  هشتمین کنفرانس مهندسی حمل«. توسعه پایدار

ای موفق از کاربرد کنترل مکانیزه تردد خودروها در مناطق پرازدحام نمونه(. »1131عطاییان، حمیدرضا؛ رستمی، حبیب. )

 .7ص «. یونقل شهر فناوری اطالعات در مدیریت حمل

ترابری، معاونت  (. تهران: وزارت راه و1131ونقل هوشمند. ت: علی اقبالیان. ) (. راهنمای سیستم حمل1943کان، چن. )

 .ونقل آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل

 .31بهار  – 41شماره  –سال پنجم  -سازمان حمل ونقل وترافیک تهران –مجله تازه های ترافیک 

 شرکت پردازش و برنامه ریزی شهرداری. –و نقل و ترافیک برای تهیه طرح های تفصیلی  مطالعات حمل

نامه کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه های حمل و نقل هوشمند و کاربرد آن. پایان( سیستم1131معصومی نژاد، امین )

 آزاد اسالمی، واحد دزفول.

« ونقل شهری و عوامل مؤثر بر آن های حملهای ترافیکی سیستم مؤلفهبررسی (. »1132منتظری، محمد؛ اداوی، مجید. )

 .2ص 

 فنی پژوهشی گروه علمی سراسری همایش ، دومینIntelligent Traffic (، ترافیک های هوشمند  1190یوسف زاده، نرگس، )

 جوان. پژوهشگران مهندسی باشگاه ـ
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