
 

 

 GPS/GISمدیریت سرعت ترافیک شهری با استفاده از 

 
 كارشناس سازمان فاوا شهرداري شيراز  راحله حسيني  

           

 چکيده

گذارد. در حالی كه سرعت بیيش می سرعت ترافيک غالب در هر بخش از جاده بر كيفيت ترافيک تاثير
هاي شیهري یيین ینیان گذار است اما سرعت موجود در محيطاي تاثير از حد بر شدت تصادفات جاده

یکی از عناصر كليدي در بریامه ریني میدیریت سیرعتط قه یه بنیدي كیاركردي . دهنده ازدحام است
 60كيلومتر در ساعت  براي مناقق مسکویی و 30به عنوان مثال سرعت  .ها بر اساس سرعت استجاده

هاي بيرون شهري در یظر گرفته شده اسیت. امیروزه عمده جادهكيلومتر در ساعت و باالتر براي مناقق 
پذیر امکان (GPS) هاي تعيين موقعيت جهاییها از قریق یکپارچه سازي سيستمیظارت مفيد بر خودرو

هاي ترافيک مایند سرعت وسیيله ی ليیه و جهیت جرییان ترافيیک در ییک سيسیتم باشد كه از دادهمی
به ارائه زمان GPS-GIS این سيستم یکپارچه .ایدزیست حاصل شده محيط (GIS) اقالعات جغرافيایی

سيسیتم  پردازد. ایندار و وضعيت وسایل ی ليه در شهکه می واقعی رویدادهاي ترافيکی به صورت معنی
 ط دومیين شیهر بینرن دیيیاKumasiبراي ینان دادن تغييرات در سرعت و جهیت تیردد خودروهیا در

ها و تجسم یتایج در ی نه بیه ارائیه تصیویر هاي جغرافيایی در دادهمولفه استفاده شده است. استفاده از
هیایی از جیاده را ینیان به وضوح بخش GPSپردازد. تري از وضعيت در هر مسير در شهکه میواضح

رینان شود تا بریامهاست و رفتار راینده باعث می یام هولها با سرعت حركت كردن داده است كه در آن
ی ل گنینه مورد یظر را در مورد روش كنترل سرعت ایتخاب كنند كه به بههود سيسیتم ترافيیک حمل و 

 .پردازدمی

 سرعت ترافيکط كيفيت ترافيکط حمل و ی ل شهري. :كليدي هايواژه
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  منهع:  برگردان(www.fig.net) 



 1392 تابستان شماره اولسال اول                      

 

   172 

 . مقدمه1
هاي مختلی  ماینید معيارهیاي مدیریت سرعت درواقع روش سازگاري بين روش

هاي پينیرفته بیراي كمیک بیه آوري ها و یا فنجادهط اجراط كمپينقایوییط اقدامات قرح 

مدیریت سرعت لنوما در مورد كیاهش سیرعت یمیی . تنظيم سرعت وسایل ی ليه است

باشد بلکه تا حد قابل توجهی بیه بریامیه رییني و قراحیی قیرح راه و شیهکه جیاده و 

هاي ست كه تکنيکدستيابی به سرعت مناسبط مربوط می شود.این مساله حائن اهميت ا

هیاي مسیکویی )كیه در آن هیاي شیهري از جادهمدیریت سرعت براي همیه ییوج جاده

راییج تیرین روش  .ها استفاده شیودتکنيک به قور گسترده استفاده می شود( تا بنرگراه

شناخته می شیود.  "روش آرام كننده ترافيک"مورد استفاده در مدیریت سرعت با عنوان 

اقق محلی به منظور كاهش سرعت و یا جریان ترافيیک اسیتفاده این روش عمدتا در من

هاي مختل  هاي مختل  مدیریت سرعتاین كار را می توان از قریق تکنيک .می شود

 .ایجام داد مثل قراحی جادهط تاثيرات دیدط قایونط م ررات یا عالمت گذاري

هاي ال دادهبه منظور دریافت یک تصویر از ترافيک موچود و وضعيت ایمنیط معمو

مربوقه جمع آوري می شوید تا پارامترهاي هندسی جادهط تصیادفاتط جرییان ترافيیکط 

در یتيجیه . محيط اقرافط و یظر كاربران جاده و رایندگان راتحیت پوشیش قیرار دهنید

توان سپس می. اقالعات به دست آمده پردازش و سپس روي ی نه ینان داده می شوید

 اي ایجاد یک پایگاه داده در سيستم اقالعیات جغرافيیاییاز اقالعات به دست آمده بر

(GIS)  ریني از جمله مدیریت سرعت جهت كمک به تصميم گيري در هر روید بریامه

اسیت كیه ی نیه  (GPS)استفاده كرد. منیت استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهایيیان 

این مسیاله  .یجام شودا GIS برداري از پارامترهاي مربوقه می تواید به راحتی در محيط

این امکان را فراهم می آورد تا به پيش ارزیابی اقدامات مختل  مرتهط با اهداف محلیی 

در یهایت میدیریت ترافيیک سیرعت . بپردازیم كه معموال ثابت شده است قطعی هستند

توان به ارزیابی واقعی روید یا الگوي ترافيیک كند كه بر اساس آن میمهنایی را ایجاد می

منکالت مربوقه زیست محيطی بر اساس ایین فرضیيه پرداخیت كیه فرضیيه روش و 
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 .ارزیابی كنترل سرعت تایيد شده است

 

 مشاهدات ميدان .2

  GPSردیاب  .1.2
در  یصب شیده اسیت. GSMبه همراه  GPSیک وسيله می باشد كه در باالي آن 

خودكیار در دوره شود كه مکان و سرعت را به قیور استفاده می GPSگيریده  عوض از

سيم به ارائه دسترسی سیریع و بی GPS كند. سيستم ردیابیمنظم یمویه برداري ثهت می

موقعيیت وسیيله  .آسان به زمان و اقالعات مربوط به ایت ال اقالعات الزم میی پیردازد

ها داده GPSهاي ها ثهت شدید آن گاه دادهوقتی موقعيت شود.ثهت می ی ليه در هر ثایيه

ق سيستم تله متري به یک قسمت كنترل ترافيک حمل و ی ل ارسال می شوید كه از قری

شیود. در یهاییت اي تطهيق داده میهاي جادههاي شهکهدر آن جا داده با یک پایگاه داده

ایین فراینید در . هاي خیا  بیه دسیت آوردتوان زمان ایت ال و سرعت رابراي جادهمی

 .ینان داده شده است 1شکل 

 
 GPS: فرآیندهاي دخيل در ردیابي 1شکل 
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)ییک  GPS هايبراي غلهه بر منکل دقیت سيسیتم بیراي اییدازه گيیريط گيرییده

یک ایستگاه پاییه  و ( باارائه دقت باالتر در تعيين موقعيتDGPSسيستم با زمان واقعی 

فته هاي جمع آوري شده ازشهکه جاده شهري مورد استفاده قرار گریين براي اصالح داده

 .است. اصالحات مناسب بودید چون فاصله از ایستگاه اصلی كم بود
 

 معيارهاي سرعت ميداني    .2.2

در  Kumasi در شیهر GPS هايپروژه اي با م ياس كامیل بیا اسیتفاده از گيرییده

اجرا شده است اما در جاده كمربندي ایین  CBDمنط ه مركني تجاري و منط ه مجاور 

درصد تمیام مسیيرهاي آن در  60اي كه هاي جادهدر ارتهاط با شهکه. گيردشهر قرار می

شودط در تح ي یات آزماینیی ختم می Kejetaشود و به منط ه آغاز می Kumasiمنط ه 

ها جهت مدیریت ترافيک از مركن شهر به عنوان م صد اصلی و اوليیه بیراي تمیام سیفر

 استفاده شد. 

هاي زمایی متفاوت در قول ییک این وسيله ی ليه در كل جریان ترافيک و در دوره

روز استفاده شد. اقالعات مربوط به این تح يیق در شیرایط مختلی  و در صیهح زودو 

مچنين بعد ازظهر در قول كل هفت روز جمع آوري شدید. بیراي مسیير هیر بخیشط ه

محاسهه شید. بیا  GPSهاي زمایی اختالف زمایی بين ی طه شروج و پایان بر اساس داده

هاي آغازین و پایاییط سیرعت وسیيله ی ليیه در در یظر گرفتن سرعت منخص بين یود

هیاي مسير یين بر اساس مجموعیه داده سرعت كلی در این. امتداد كل مسير محاسهه شد

 زمایی و مکایی محاسهه شد. 
 

 هاي عالئم موجود ترافيکي هاي شبکه جاده اي و مجموعه دادهداده .3.2

 ArcMapهیا و از ها براي شهکه كلی جادهبه عنوان ابنار جمع آوري داده GPSاز 

هیا به تعيين عالمت GPSهاي مربوط به عالئم استفاده شد. بخش براي جمع آوري داده

 هیاي مربوقیه را بیر روي ییک كیامپيوتر واردپرداخت در حالی كه بخش دیگر داده می

را تنیکيل میی داد. در پاییان روز و بعید از جمیع آوري  GPSمی كرد كیه بخنیی از 
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. هیر گوییه شیدیددایلود شده و در دفتیر بينیتر ارزییابی  PCهاط اقالعات بر روي هددا

هیا آوري دادهععالئم خا  دیگر هم به صورت جداگاییه بیا اسیتفاده از دوربیين جمی

 آوري شدید. جمع

 

 ها و ساده سازيپردازش داده .3

 GPSپردازش . 1.3

هیاي بییه دسییت آمییده وارد بریامییه هییاي ميییداییط دادهپیس از ایجییام ایییدازه گيري

هاي واقعیی ایجیام شیود و كامپيوتري شدید تا پردازش به صورت خودكار بر روي داده

سرعت و زمان ایت ال وسيله ی ليه در هر بخیش جیاده اییدازه گيیري شیود. ییرم افینار 

( یاميده میی شید كیه بیراي TTC)Total Trimble Controlكامپيوتري مورد استفاده 

و به دسیت آوردن زمیان ایت یال در هیر بخیش جیاده  GPSهاي پردازش خودكار داده

 . شدمیاستفاده 

 

 آماده سازي نقشه زمينه  .2.3
از یک ی نه دیجيتالی مربوط به شهکه جاده در این حيطه تح ي اتی به عنوان ی نیه 

هاي ینان داده شدید چون یکی از قسیمت GISزمينه استفاده شد كه بر اساس آن یتایج 

 باشد.  یک ی نه زمينه می GPSموفق ی نه زمان واقعی 

د سپس به یک درست شدید و با هم تركيب شدی GPSهايپس ازاین كه تمام داده

 .تهیدیل شید Total Trimble Controlبیا ییرم افینار  JPEG)هايفرمت بسته )فایل

ثهت شدید كیه بیا توجیه بیه سيسیتم مرجیع شیهکه جهیایی سیال  GPSها توسط داده

 ArcMapبنابراین اقالعیات تصیویري در ابتیدا بیه  (WGS84) ثهت شده بودید1984

احتمال تجسم سیازيط بررسیی و تجنییه و تحليیل  ArcMapسپس  ارجاج داده شدید.

 .هاي فضایی و ایجام تجنیه و تحليل شهکه را فراهم آوردداده
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 GISكاربرد  .3.3
 ArcGIS هاي مختلی  دردر حال حاضر به دیدگاه GPSهاي به دست آمده داده

جیاده و به عنوان مثالط می توان فضاي تم اصلی لينک ی نیه بیرداري  .تهدیل شده است

هیاي هاي دیگر مثل بخشهاي مربوقه را در جدولی ارائه داد. تمها ویژگیهمچنين داده

هاي دیگراقالعیات هاي اضافی مایند بخش جادهط تغييرات سرعت و پس زمينهتم دیگرط

شهکه را هیم  dBase هايهاي جدولی مایند فایلبراي اهداف دیگر می باشد. دیگر داده

. پیس از اضیافه كیرداضیافه  GPS هاي ی نیهگاه اضافه و به ویژگیتوان به این دیدمی

توان ینان داد. واضیح هاي جدولی را از لحاظ جغرافيایی میكردن این قسمت تمام داده

دهد تا كارهاي مختل  را ایجیام هاي مکایی به كاربر اجازه میاست كه یک ی نه با داده

 :( از جمله2005)پل هسوط  دهد

 هاي هر منخصهگیپيدا كردن ویژ 

 هاي خود آنایتخاب ویژگی با توجه به منخصه 

 هاي دیگرهاي بر اساس یندیکی به ویژگیایتخاب ویژگی 

  ایجام تجنیه و تحليل شهکه 

  پيگيري هر موقعيت خودرو بر روي شهکه 

 قراحی ی نه و چاپ آن 
 

 ها       ارائه داده. 4.3
ها چندین مورد اجرایی هر بار براي ارائه خطاهاي مجاز در برآورد ميایگين سرعت

پرداختند كه در برگيریده زمانط سیرعت  GPSایجام شد. هر بار اجرا به ایجاد یک فایل 

هاي تح ي یات هاي منترک می شود. این مورد در ارائه پروفایلو همچنين مجموج داده

ارامترهاي مربوقه براي تح ي یات ایت یال زمیایی مثیل زمایی مسيرهاي مختل  و دیگر پ

 .تاخير زماییط حداكثر و حداقل سرعت و از این قهيل موارد استفاده شده است
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