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  مدیریت ترافیک و اعمال بهتر قوانین با استفاده از تابلوهاي سرعت مجاز متغیر

(VSL) Variable Speed Limit  
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  :چکیده 

هدف از سیستم محدودیت متغیر سرعت، اطالع رسانی به رانندگان از سرعت قابل قبول و ایمن براي 

سرعت . شرایط سفر با توجه به تغییرات ایجاد شده ترافیکی یا شرایط محیطی در طول مسیر است

شرایط محیطی مشخص است، ولی شرایط  هاي مجاز تعیین شده بر اساس شرایط نرمال ترافیک و

جاده ممکن است داراي شرایط نامناسب تر از نرمال باشد، لذا حرکت راننده با سرعت مجاز ثابت 

بنابراین اعالم سرعت . تعیین شده در شرایط غیرعادي ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد

اسب توسط راننده و در نهایت سبب متغیر در چنین شرایطی می تواند سبب انتخاب عکس العمل من

به تعیین سرعت مجاز بر اساس ) VSL(سیستم محدودیت سرعت متغیر . افزایش ایمنی مسیر گردد

البته این سرعت مجاز متغیر میتواند به صورت اخباري و یا به صورت .شرایط لحظه اي جاده می پردازد

در این مقاله به بررسی شرایط جاده و . قوانین راهنمایی و رانندگی و به صورت اعمال قانون باشد

و مدیریت راه   VSL) مکان استقرار(عوامل موثر در تعیین سرعت مجاز متغیر و تعیین محل استقرار 

نتایج مطالعات بیانگر آن است . به کمک آن در زمان هاي مختلف بر حسب شرایط، پرداخته می شود

شرایط . ر طول زمان متغیر است، بستگی داردمحدودیت سرعت متغیر به عواملی از جاده که د که

ترافیکی، محیطی یا جوي ، دید و تابع خطرات تصادف از مهمترین عوامل موثر تعیین محدودیت 

عالوه بر آن محدودیت سرعت متغیر زمانی مفیدتر و موثر تر خواهد بود که عوامل  .سرعت است

گرفته شود و نیز میتوان آن را به صورت تاثیرگذار مناسب و محل استقرار صحیح براي آن در نظر 

البته با توجه به بررسی اثرات می توان به این .اخباري و هشدار و یا به صورت اعمال قانون بیان کرد
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نتیجه رسید که اگر به صورت اعمال قانون باشد بازدهی بیشتري نسبت به زمانی که به صورت اخباري 

  .بیان شود دارد 

  

  سرعت متغیر، شرایط محیطی، شرایط ترافیکی،  ایمنی، استقرار محدودیت: کلمات کلیدي
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  :مقدمه  -  1

قرار  تحت تاثیر، زندگی مردم را در سراسر جهان سیستم هاي ارتباطیو  پیشرفت فن آوري اطالعات

 سیستم هاي حمل و نقل بدون نمی توانند کنند می زندگی که در شهرهامردم مدرن . داده است

جاده ها  در ترافیک باعث خودروافزایش استفاده از . زندگی کنند و غیره هواپیما، قطار، اتومبیل،مانند 

 هاي روش، مشکالتبراي پرداختن به این . می شود... ، تصادفات وزمان سفر افزایش در نتیجه و

دودیت محو هزینه هاي زیاد  داراي این روش پیشنهاد شده است، که ها جاده گسترش مانند، فیزیکی

 موجود براي حل مشکالت 5(ITS) هوشمند سیستم حمل و نقلتازگی، . می باشد هاي فیزیکی

به  همچنینو  سیستم ترافیک بازده باال ،هزینه کم به ارائهاهداف آن  .معرفی شده است فیزیکی

   .می باشد ها جاده ترافیک و کاهش تراکم در زمان هاي مختلف در ایمنی منظور افزایش

  

  :ادبیات و گذشته تحقیق  -2

و  شرایط ترافیک به توجه با، که است ITS از فن آوري هاي یکی، 6 (VSL) سرعت متغیرمحدودیت 

هایی ایستگاه از   VSLسیستم . شود باعث افزایش ایمنی تا حد زیادي می تواندمحیط اطراف جاده 

سنجش شرایط ترافیک و آب نمایش اطالعات ترافیک و سنسورهاي  پویاي سیستم هاي از متشکل که

به عنوان مثال، هنگامی که باران یا برف میبارد باعث تشدید . و هوا می باشند تشکیل شده است

یک حد مجاز سرعت متناسب با توجه به شرایط جاده ، حوادث و یا هجوم  VSL ترافیک می شود،

 VSL. به رانندگان اطالع دهد ناگهانی وسایل نقلیه ، تراکم ترافیک که در بزرگراه اتفاق می افتد را

می تواند با کنترل سرعت وسایل نقلیه در ورود به این شرایط، افزایش ایمنی و کاهش تراکم ترافیک 

  را ایجاد کند

، سیستمی سرعت متغیر هاي محدودیت که نشان داده استتحقیقات سازمان حمل و نقل آمریکا 

، حوادث، ساخت و ساز گرفتگی طول در، ترافیک شرایط براي مدیریت ترافیک مهندسیدر  موفق

در جهت ،  کشورها در سراسر جهان تعدادي از در VSL. ]1[ است نامساعد و آب و هواي، جاده

  .جاده اجرا شده است شبکه ترافیک در وري بهره ایمنی و بهبود

 1995در سال  دنور در غرب آیزنهاور تونلدر طول  سرعتمتغیر محدودیت  سیستمدر کلرادو، یک 

طراحی  خاص وسیله نقلیه سرعت نشان دادن با کامیون ایمنی به منظور بهبود این سیستم .انجام شد
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پس از  .اي است حلقهحسگرهاي  حرکت، سنسور، وزنسنسور  این سیستم متشکل از. شده است

 کاهش کامیون با مرتبط حوادث ونکامی حجم افزایشحتی با ،  شیبیسرا در بخش ،سیستم اجراي

  .]1[است یافته

 دراین سیستم .شد  ، آلمان، اجرادر مونیخ از اتوبان) مایل 11( کیلومتر 18 طول در VSLسیستم 

مورد  نیز مهم دیگر ترهايپارام در VSL سیستم اثرات اما. ]3[ایجاد گردید   بهبود ایمنی براي ابتدا

هماهنگ ، حادثه تشخیص: استراتژي کنترل سه بر اساس سرعت نمایشسیستم . بررسی قرار گرفت

بعد از بررسی دریافتند، هنگامی که ، )2006( و همکاران 7بویس. بود هوا و آب و شرایط سازي جریان

جریان محدودیت سرعت قبل از افزایش تراکم به صورت هشدار دهنده به رانندگان نمایش داده شد 

  .]2[نسبت به حالت بدون محدودیت روان تر شد 

 جاده در سرعت متغیر محدودیت، سیستم  WSDOT(8(واشنگتن  وزارت امور حمل و نقل در

از ویژگی  تابلوها .شد فعال 2010 سال این سیستم در ماه اوت .واقع در سیاتل را نصب کرد بوئینگ،

 ترافیک و خط بستن بودن نزدیک شدن به و هشدار خط براي هر منحصر به فرد نمایش صفحه هاي

حد مجاز  محدوده. است ازدحام ناشی از برخورد اهش تعدادبه منظور ک این پروژه. بعد از برخوردار بود

 داده هاي سرعت وحجم نمایش داده شده است مایل در ساعت بر اساس 60تا  مایل بر ساعت 40 از

]3[.  

محدودي شده است و همچنین بررسی کمی مربوط به  استفاده  VSL در تمام کشورها ازبا این حال، 

است، که در مزایا و نحوه الگوریتم مناسب تعیین سرعت مجاز متغیر و مکان استقرار آن، انجام شده 

  .ادامه به آن خواهیم پرداخت

  

  :بیان مسئله و اهداف تحقیق  -3

در کشور ایران پرکاربرد ترین و متداول ترین نوع حمل و نقل، حمل و نقل جاده اي است که با توجه 

 عامل سه معلول تصادف، هر وقوع. به آمارها ، داراي بیشترین میزان مرگ و میر و تلفات می باشد

 عوامل بروز ترین مهم از یکی عنوان به نقلیه سرعت وسایل .است راه و انسان نقلیه، هوسیل اصلی

 یا ها کشته درصد چهل تا سی دهد می نشان آمارها .آید شمار می به فوت یا جرح به منجر تصادفات
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 فواصل افزایش زیاد، سرعت مشکل ترین مهم و اند شده سانحه سرعت دچار عامل اثر در مجروحان

، به همین دلیل تعیین سرعت مجاز مناسب، یکی از بهترین راهکارها ]4[توقف است و گیري تصمیم

  .براي کنترل سرعت و افزایش ایمنی در جاده ها می باشد

هدف . مطرح می باشند جاده هاترافیک  زاري براي مدیریت کنترلاب محدودیت هاي سرعت متغیر

در بزرگراه ها و بهبود پارامترهاي ترافیکی در زمان هاي مختلف  ظرفیت باال بردن ،VSL استفاده از

مانند زمانی که تصادف و یا  دارد وجود در ایمنی ترافیک VSL استفاده از مزایاي متعددي براي. است

با کاهش سرعت، باعث کاهش تصادفات ثانویه  VSLترافیک ناگهانی در جلوتر مسیر اتفاق افتاده،که 

بیش از حد ، سرعت خطاي راننده باعث کاهش می تواند مختلف در مناطق VSLاجراي . خواهد شد

  .ایمنی گردد به منظور افزایش اتومبیل ها سرعت بین اختالف و

ف از سیستم محدودیت سرعت براي اطالع رسانی به رانندگان از سرعت قابل قبول و ایمن براي هد

با این حال سرعت هاي مجاز تعیین شده بر اساس شرایط ایده آل است، اما ممکن . شرایط سفر است

است شرایط جاده کمتر از شرایط ایده ال، مانند زمان هاي که بارندگی و یخ زدگی و یا شرایط 

تلفی از لحاظ ترافیکی مانند روزهاي تعطیل در جاده هاي تفریحی یا ساعت هاي اوج مختلف در مخ

به تعیین سرعت مجاز بر اساس ) VSL(سیستم محدودیت سرعت متغیر . شبانه روز، را دارا باشد

 در این مقاله به بررسی شرایط جاده و عوامل موثر در تعیین سرعت. شرایط لحظه اي جاده می پردازد

چون تعیین سرعت مجاز . پرداخته می شود VSL) مکان استقرار(مجاز متغیر و تعیین محل استقرار 

متغیر زمانی داراي کارایی می باشد که عوامل موثر بر آن و شرایط جاده شناسایی شود و در نهایت 

  .چگونگی مدیریت راه به کمک آن در زمان هاي مختلف بر حسب شرایط، پرداخته می شود

  

  :  VSLروش تحقیق و ارزیابی  -4

، عوامل موثر بر  VSLهايدر این مقاله با توجه به محدودیت هاي سرعت متغیر انجام شده و الگوریتم

با توجه به شرایط راه و عواملی که قبال براي . محدودیت سرعت متغیر مورد بررسی قرار می گیرد

که تاثیر گذار بر محدودیت سرعت متغیر سرعت مجاز ثابت در نظر گرفته می شد، عوامل متغیر، 

براي  -1را به دو منظور کلی به کار برد  VSLکه بر این اساس می توان . شودخواهد بود انتخاب می

موثرتر خواهد بود،  VSLبا این حال زمانی یک . براي شرایط ترافیکی -2شرایط مختلف آب و هوا ، 

یعنی هدف از قرار گیري آن . در نظر گرفته شودکه محل مناسبی براي استقرار و نوع اعمال آن 

مشخص و شرایط استقرار آن با توجه به هدف، موجود باشد و منظور از نمایش آن نشان داده شود، که 

. محل استقرار آن باید از لحاظ برخورد ، ازدحام یا تراکم و شرایط سطح جاده مورد بررسی قرار گیرد
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انتخابی براي آن مقطع و محل استقرار مناسب  VSLه و نوع بر اساس ویژگی را VSLدر نهایت هر 

در نهایت چگونگی مدیریت راه به کمک آن در زمان هاي مختلف بر حسب . آن انتخاب می شود

شرایط و مکان به کار گیري، و در نهایت چگونگی بیان آن به صورت اخباري و یا اعمال قانون بیان می 

بیشتر مورد بررسی قرار  VSLجاده و محل مناسب استقرار براي  در ادامه این عوامل و شرایط. شود

  . می گیرد

  

  در ایاالت متحده آمریکا و اروپا VSL سازيپیاده : 4-1

- 4 جدول. استشده  گسترده اروپاو  متحده ایاالت سراسر در متعدد در مناطق VSLبه طور خالصه، 

 ،2- 4 جدول که حالی در، در ایاالت متحده آمریکا را نشان می دهد VSL هاي سیستم مروري بر 1

 VSL هاي سیستم از بسیاري. را نشان می دهد اروپا و دیگر کشورها در این سیستم یک مرور کلی از

از ولی تعدادي . اجرا شده است نامطلوب شرایط آب و هوایی براي رسیدگی به در ایاالت متحده

مطالعات . تصادفات اجرا شد مربوط به کاهش تراکم و ایجاد جریان آرامبراي  اروپایی سیستم هاي

افزایش  ایمنی مزایاي و همچنین کاهش سرعت استاندارد انحراف VSLبا اجراي  داد نشان متعدد

 همگن کردن تصادفات و به منظور کاهش جاده آب و هوا و شرایط از استفاده نیز با این سیستم. یافت

 . اجرا شد شرایط ترافیک
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  :در آمریکا  VSLخالصه اي از سیستم هاي اجرا شده : 1جدول 

اثرات مشاهده   هدف  VSLالگوریتم   سال  کشور

  شده

 سرعت، کامیون، وزن اساس بر خودکار طوربه   1995  کلرادو

  محور و پیکربندي

 ایمنیبهبود 

  کامیون

کاهش حوادث 

کامیون در سراشیبی 

  تند

هاي کنار  داده سرعت، از استفاده با محاسبه  1997  واشنگتن

  توسط اپراتور نمایش - جاده اي

 میانگینکاهش   ایمنیبهبود 

 سرعت وافزایش

 استاندارد انحراف

  سرعت

با  منطق فازي کننده کنترل بر اساس یک  1998  آیزونا

  جاده سطح شرایط جوي و هاي توجه داده

 در ایمنیبهبود 

نامساعد آب  شرایط

  و هوایی

 در ذاتی عدم دقت

داده هاي ورودي به 

  علت فازي بودن

 سرعت بر اساس تصمیم ، درخت از استفادهبا   2000  نوادا

  و شرایط کنار جاده، دید، درصد 85

 ازقابلیت اطمینان   ازدحام توجه به

محدود  سنسور دید

  بود

در  ساعت در مایل 30 سرعتمحدودیت   2009  فلوریدا

 تراکممایل بر ساعت براي  40سرعت ، ازدحام

  جریان آزاد براي مایل در ساعت  50کم و 

 ایمنی وبهبود 

 یک جریان ایجاد

  ثابت

سرعت رانندگان با 

محدودیت سرعت 

  مطالبقت نداشت

 -سیاتل

  واشنگتن

2009 - 

2010  

 تغییرات در بر اساس ،ناشناخته  الگوریتم

  و حجم سرعت متوسط 

 تصادفات وکاهش 

  ازدحام

رسمی  ارزیابیهیچ 

  نشده است

 
   



 

8 

 

  :در اروپا  VSLخالصه اي از سیستم هاي اجرا شده :  2جدول 

  اثرات مشاهده شده  هدف  VSLالگوریتم   سال  کشور

متر باشد، حد مجاز 140اگر دید کمتر از   1991  هلند

  ساعت/کیلومتر 100 از سرعت

 اگر و یابد می کاهش ساعت/کیلومتر80به

 ساعت/کیلومتر60متر برسد، 70 از کمتر دید

  یابدمی  کاهش

 در بهبود ایمنی

  مه طول

  حدود سرعتمیانگین 

 ساعت/کیلومتر  10-  8

 کاهش مه شرایط در

 یافت

  

خطر کاهش   حجم سرعت و دقیقه 1  میانگینبر اساس   1992  هلند

  تصادفات، ازدحام

 خطوط در تمام سرعت

  کاهش یافت

تا  ساعت در مایل 70از  محدودیت سرعت  1995  انگلیس

میابد زمانی که  کاهش مایل در ساعت 60

تا  و کاهش  veh/h/ln 1650 بیش از  حجم

بیش از  حجم که هنگامی مایل در ساعت 50

 veh/h/ln 2050 برسد  

ایجاد ترافیک 

  آرام

کاهش  ٪15-10حوادث 

  یافت

در  ساعت / کیلومتر 80 به 100 ازکاهش   2003  فنالند

در  ساعت/ کیلومتر 100 به  120 از، زمستان

  تابستان

، بهبود ایمنی

 محدودیت

  اجباري سرعت

 میانگین و سرعتکاهش 

از  استاندارد انحراف

 سرعت

  

 تشخیص: استراتژي هاي کنترل سه بر اساس  2006  مونیخ

هماهنگ سازي جریان بر اساس ، حادثه

  هوا و آب و شرایط، نمودار اساسی 

جریان  تثبیت

ترافیک و بهبود 

  ایمنی

میانگین سرعت کاهش 

  یافت

حد مجاز : دو سناریو چگالی و آب و هوا   2008  سوئد

 90تا  جریان آزاد براي شرایط سرعت

،  veh/h/ln 950 در ..ساعت/ کیلومتر 

 می کاهش ساعت / کیلومتر 70 به سرعت

  یابد

بر اساس شرایط جاده به گروه : براي آب و هوا

هاي خشک ، خیس ، برف ، یخ و خیلی 

  لغزنده تقسیم شد

 در ایمنیبهبود 

نامساعد  شرایط

آب و هوایی و 

  چگالی

  کاهش: بر اساس چگالی 

  ٪20 تصادفات

: بر اساس آب و هوا

  ٪40 تصادفات  کاهش

 بهره وري بهبود  چگالیجریان  بر اساس نمودار  2008  اروپا

  ترافیک جریان

ایجاد سرعت امن براي 

در  رانندگی ولی اثرات

مشخص  ظرفیت جاده

  نیست
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  )VSL(محدودیت سرعت متغیر   عوامل موثر تعیین:  4-2

  به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر تعیین سرعت مجاز عبارتند از:  

  آزادراه ، بزرگراه ، جاده هاي اصلی و فرعی و: (نوع راه(...  

  قوس ها ، شیب و: ( هندسه جاده(...  

  ترانزیتی ، تفریحی و : ( نوع استفاده از راه(...  

  حضور وسایل سنگین ومیزان در صد : (ترکیب ترافیک(...  

  سازمان اروپایی وزیران حمل و نقل .(محیط اطراف ، نور جاده  و حضور کاربران آسیب پذیر
9ECMC، 10، سازمان توسعه و همکاري اقتصاديOECD 2006 (]5[  

حال سرعت مجاز متغیر تابع شرایطی از جاده که در طول شبانه روز و یا  به طور روزانه یا ماه در حال 

  .تغییر است، می باشد

انواع الگوریتم ها و شبیه سازي محدودیت سرعت متغیر، عوامل موثر با توجه به عوامل سرعت مجاز و 

  :تعیین سرعت مجاز متغیر را می توان به صورت زیر بیان کرد 

  میزان تردد یا جریان ، چگالی و سرعت : ( شرایط ترافیکی(  

  میزان بارش ، برف ، لغزندگی یا یخ زدگی ، مه و سرعت باد: شرایط جوي : ( شرایط محیطی(  

 و تابع خطرات تصادف است) میزان دید و روشنایی : ( رایط جاده ش.  

  .البته میتوان میزان یا در صد حضور خوردرو سنگین را در تعیین سرعت مجاز متغیر نیز در نظر گرفت

از پیش  هایی ارزش را بر اساس سرعتهاي ، محدودیتVSL از اولیه کاربردي هاي برنامه از برخیدر 

 استفاده با عمل این، فن آوري هاي جدید ظهور با، حال اینبا  .میکردند و تنظیم تعیین شده محاسبه

 اطالعات، ترافیک واقعی داده هاي زمان اساس بر را سفرو زمان  سرعت که از الگوریتم هاي جدید

     .جایگزین شدندمیکند،  محاسبه حادثه شناسایی و، آب و هوا به مربوط

  :شرایط جاده : 2-1- 4 

 محدودیت سرعت تابلو، مرطوب آب و هواي شرایط ایده آل باشد، مانند از کمتر جاده شرایط اگر

 حد مجاز سرعتاستفاده از . نشان ندهدرا  ایمن یا مناسب حد مجاز سرعت است، ممکن استاتیک

 خطرات عث کاهشبا تواند می، شرایط ایده آل کمتر از و یا نامساعد هواي و آب در  (VSL) متغیر

جاده هایی که میزان بارش هاي جوي و تغییرات آب  .بهبود بخشدرا  باال بوده و ایمنی سرعت در سفر

                                                             
9 - EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT 
10 - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMEN 
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، بین ایاالت متحده سراسر در .تصادف بیشتري نسبت به سایر جاده ها استو هوایی زیاد است، داراي 

  .است داده رخ مرطوب جاده هاي در منجر به مرگ از تصادفات درصد 12,6 ، 2009 و 2000 سالهاي

 ملیانجمن ، بزرگراه بین ایالتی در مرطوب آب و هواي در منجر به مرگتصادفات  بررسیپس از 

در  ترافیک بهبود ایمنی براي 2(FHWA) مدیریت بزرگراه فدرالو 11 (NTSB) حمل و نقل ایمنی

تصمیم به بررسی شرایط جاده و تعیین سرعت مناسب در این شرایط و  مرطوب آب و هواي شرایط

  .ایجاد الگوریتم مناسب براي سرعت مجاز متغیر گرفت

 ویژه به، مرطوب در آب و هواي  VSLاستفاده از سیستم هاي دستورالعمل ها برايبه منظور توسعه 

دید است الزم است  فاصله از بیش توقف فاصله طراحی و سرعت از بیش سرعت عملی هنگامی که

شرایط جاده بررسی شود که البته در ایران نیز راه هایی زیادي با این نوع شرایط وجود دارد مانند 

که به علت مه گرفتگی در این جاده در ساعات مختلفی از شبانه روز باعث کاهش  جاده فیروزکوه

  .فاصله توقف و دید می شود

  فاصله توقف دید و فاصله :  2- 4-2

 دید و فاصله سواره رو با توجه به رابطه بین بخش براي ایمن، سرعت و حداکثر طراحی مناسبسرعت 

 کافی زمان و رو پیش جاده قادر به دیدن بایدراننده  .شده، تعیین می شود در نظر گرفته فاصله توقف

 منحنی هر دو در دید فاصله محاسبات براي تعیین. نیاز را داشته باشد  صورت در کامل براي توقف

 فاصله براي تعیین را می توان، دید سنسورهاياما است،  دسترس براي شرایط ایمن در افقی و عمودي

زیرا در این شرایط دید راننده متفاوت ، داد قرار استفاده مورد مه و یا، برف باران در شرایط مناسب دید

با توجه به . ایمن و ایده ال استهمچنین طول توقف در این شرایط متفاوت و بیشتر از شرایط . است

گیرد ، پس نمی توان یک سرعت ثابت براي کل جاده اینکه جاده تحت تاثیر آب و هواي زیاد قرار می

در تمام زمان ها، در نظر گرفت و نیازمند محدودیت سرعت متغیر است، که با توجه به شرایط لحظه 

  .اي جاده سرعت ایمن براي رانندگی را تعیین کند

 ضرایب از استفاده با عوارض جانبی و یا سایر مرطوب شرایط را می توان تحت ایمنکثر سرعت حدا

 هاي ویژگی اساس بر چسبندگیضریب . تعیین کرد سواره رو و درجه،  دید فاصله، چسبندگی مختلف

همچنین بررسی  .شرایط محیطی متفاوت خواهد بود، و تایر خصوصیات، وسیله نقلیه ، جاده  سطح

براي  وسیله نقلیه براي ترمزمسافت  و همچنین راننده زمان واکنش طول در الزم از مسافت طی شده

عملی  سرعت به منظور کاهش می تواند  VSL هاي سیستم. تتوقف کامل مورد نیاز اس رسیدن به

                                                             
11 - National Transportation Safety Board 
2- Federal Highway Administration 
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مورد استفاده شود،  مرطوب در شرایط آب و هواي دید فاصله کمتر از برابر یا توقف فاصله به طوري که

  . قرار گیرد

در آب و هواي مرطوب را باید در مکان هایی که داراي شرایط نامساعد آب و هوایی و   VSLسیستم 

نرخ تصادفات باالتر از حد انتظار را دارا است نصب کرد و همچنین در مواردي که فاصله توقف بیش از 

کمتر از  مایل بر ساعت 10این موارد سرعت ایمن فاصله دید است، در نظر گرفت، که عموما در 

باید به منظور برقراري ارتباط محدودیت سرعت مناسب،  VSL سیستم  .محدودیت سرعت ثابت است

رانندگان معموال توانایی انتخاب سرعت ایمن . بر اساس اطالعات زمان واقعی جاده در نظر گرفته شود

حتمال بیشتري وجود دارد که یک خطاي راننده، باعث ا .تحت شرایط آب و هواي مرطوب را ندارند

به عنوان مثال، رانندگان نمی توانند سرعت مناسب بر روي سطح لغزنده، که  .ایجاد تصادف شود

عالوه . سیستم ترمز به دلیل اصطکاك کم الستیک با سطح جاده خوب عمل نمی کند را انتخاب کنند

عت مناسب مربوط به یک منحنی افقی تا زمانی که وارد منحنی توانند سربر این، رانندگان نا آشنا نمی

ممکن    VSLدر چنین شرایطی. شوند را تشخیص دهند و مجبور به ترمز به طور ناگهانی می شوند

است یک راه حل مناسب براي برقراري ارتباط با رانندگان براي نشان دادن سرعت ایمن رانندگی 

  .شوند

 براي، خطر و هر گونه رو پیش جاده قادر به دیدن باید، رانندگان رآمدو کا بهره برداري ایمنبراي 

باشند که البته جاده هاي شمالی کشور ما نیز داراي این نوع را داشته  آن واکنش نشان دادن به

  ..شرایط بوده که بارش باران باعث کاهش عکس العمل رانندگان هنگام رانندگی می شود

بر پایه یه سري از اعداد ثابت بسته به نوع جاده و ضرایب اصطکاك حال می توان گفت طراحی جاده 

بر اساس سطح خاصی از شرایط جاده است ولی این در حالی است که ممکن است شرایط جاده در 

طول زمان متغیر باشد مثال اگر جاده بر اساس شرایط مرطوب طراحی شود، زمانی که جاده خشک 

مانی که بر اساس سطح جاده مناسب طراحی شده باشد، براي شرایط باشد رانندگان را به تخلف و در ز

مرطوب خطرناك است و رانندگی ایمن نمی باشد، زیرا سرعت مناسب نمایش داده نشده است و 

از مثال هایی .فاصله توقف بیشتر از حد و فاصله دید کمتر از حالت هایی است که طراحی شده است 

ن بیان کرد براي شرایط جاده با مه است که در زمان هاي خاصی که براي فاصله دید متفاوت میتوا

مثل صبح و یا شب ممکن است جاده مه گرفته شود و در نتیجه میزان دید متفاوت است نسبت به 

پس میتوان گفت در طراحی و در نظر گرفتن محدودیت سرعت . حالتی که جاده طراحی شده است

   .اید در نظر گرفته شودمتغیر شرایط جاده و زمان تغییرات آن ب
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  VSLشرایط کاربرد و محل استقرار : 4-3

  :تحت شرایط زیر ضروري است  VSLبررسی ادبیات نشان می دهد که کاربرد 

  تصادفاتتاریخچه 

 تراکم یا سطح سرویس 

 ساخت و ساز /ر منطقه کا 

  نامساعد آب و هوایی شرایط(مه  / برف  /یخ(   

سرعت  کنترل سازي پیاده معیارها براي از یکی عنوان به ترافیک حجم عوامل فوق، آستانهعالوه بر 

در بعضی از  veh/h/ln 1650 و veh/h/ln1600 متغیر میتوان در نظر گرفت که حجم هاي 

را براي دو منظور به کار  VSLبا توجه به عوامل گفته شده میتوان . الگوریتم ها در در نظر گرفته شد

  :برد 

  براي شرایط ترافیکی -2ف آب و هوا ، براي شرایط مختل -1

  .باید شرایط زیر را بررسی کرد VSLکه در هر دو این موارد براي استقرار 

  :برخورد یا تصادف : 1- 4-3

مورد استفاده  است ممکن سه معیار، برخورد بر اساس ها در مکان  VSLتشخیص استقراربه منظور 

  .برخورد و شدت) قرار گرفتن در معرض یا ریسک ( برخورد نرخ یا تعداد برخورد، فرکانس :قرار گیرد

فراوانی یا فرکانس تصادف، ساده ترین معیار شناسایی است اما این معیار نواقصی دارد، این که تمایل 

  .به انتخاب مکان ها با حجم ترافیک باال و به حساب نیامدن شدت تصادف و ماهیت تصادف را دارد

تصادفات و تعداد وسایل نقلیه موجود می باشد، که بهتر از فراوانی نرخ تصادف نسبت بین تعداد 

  .تصادف است ولی همچنان ماهیت تصادف در آن قرار ندارد

 به به طور معمول و در نتیجه  )قرار گرفتن در معرض( ترافیک حجم تفاوت در بیشتر بر برخوردنرخ 

 فرکانس به جاي برخورد با نرخ بنديرتبه  هايمکان .است برخورد فرکانس بهتري از شاخص عنوان

 شود که با حجم کم مکان به نفع تعصب ممکن است منجر به بهتر است، اما روش به طور کلی یک

 نرخ بهتر است، انتخاب اینبراي اصالح  .باال است برخورد سرعت کم است، اما نسبتاآن  هايبرخورد

ر نرخ بحرانی تصادف، ماهیت تصادف نیز در چون د .بحرانی باهم مقایسه شوند برخورد نرخ و برخورد

نظر گرفته می شود که اگر نرخ برخورد از نرخ بحرانی بیشتر بود تحلیل ایمنی براي آن منطقه ضروري 

  .است

به طور کلی مکان هایی که خطرناك محسوب شدند، بر اساس معیار شناسایی که مورد استفاده قرار 

همان طور که ذکر شد معیار فراوانی تصادف ، مکان هایی را شناسایی می کند . گرفته ، متفاوت است
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سایی معیار نرخ تصادف مکان هایی با حجم ترافیک پایین را شنا. که حجم ترافیک باالتري دارند

هیچ یک از این . میکند و معیار شدت نیز مکان هایی را شناسایی می کند که خارج از شهر قرار دارند

مجمع . (هر کدام از آنها مشکالت را از منظر خود برجسته می کنند. معیار ها لزوما بهترین نیستند

شود ولی در اکثر عموما بهتر است از لحاظ چند معیار یک مکان بررسی . . 12PIARC)  - جهانی راه

در آن مکان از نرخ برخورد در مقایسه با  نرخ بحرانی بر خورد استفاده می  VSLموارد براي استقرار 

  شود

  :یا تراکم  ازدحام: 2- 4-3

یک جاده  می تواند از لحاظ ترافیکی در زمان هاي مختلف متفاوت باشد یعنی ممکن است در کل 

از این . شبانه روز داراي ساعات اوج ترافیکی و یا در ایام خاص مانند تعطیالت داراي تراکم زیاد باشد

به نام  در این شرایط و سنجش تفاوت شرایط در زمان هاي مختلف از پارامتري VSLرو براي نصب 

یک وسیله سنجش کیفی است که  LOS) (13 که سطح سرویس. سطح سرویس استفاده می شود

عالوه بر این براي . شرایط ترافیک و درك این شرایط را توسط رانندگان و مسافرین توصیف می کند

 گیري اندازهراه هاي  ازیکی . ارزیابی و تعیین تسهیالت راه ها از سطح سرویس استفاده می شود

  .کنندو انواع سطح خدمات را با استفاده از مقادیر نهایی چگالی بیان می .است سطح خدمات، تراکم

]6[  

  :شرایط سطح:  3- 4-3

رتبه به منظور . ومرطوب یخ ، برف ، لغزنده خشک، :تقسیم می کنند دست 5 بهراه  سطح  شرایط

 (، سازمان ارائه دهنده خدمات جهانی پشتیبانی فنی و مدیریت حرفه اي سطح از شرایط مکان بندي

(AECOM توصیه کرده است  سطح نوعسنسورها  اساس سطح را تنها بر شرایط درصد محاسبه.   

  

  :مدیریت راه :  4-4

شرایط ترافیکی که  -1: براي دو شرایط و زمان هاي خاص مفید است VSLنهایت می توان گفت 

شرایط آب و  -2ممکن است در یک مسیر در طول روز متغیر باشد یا در ایام خاصی مثل تعطیالت 

در شرایط  VSLاگر . هوایی که بر اساس سرما و گرما، یعنی داراي برف و بارندگی باشد یا خشک

ترافیکی استفاده شود می توان با تنظیم سرعت در ساعات اوج ترافیک و قبل از شروع تراکم به کاهش 

                                                             
١ - World Road Association-PIARC  

-٢  Level of Service 
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موجود نباشد کمک  VSLزمان سفر و افزایش پارامتر آرامش روانی رانندگان نسبت به حالتی که 

م تعطیل داراي شرایط و یا زمان هاي تعطیل در جاده هاي تفریحی مانند جاده هراز که در ایا. کرد

مناسب و محل  VSLمتفاوتی نسبت به حاالت روزهاي عادي دیگر دارد به کار برد که با استفاده از 

در شرایط آب  VSL و اگر از . استقرار مناسب آن می توان باعث افزایش پارامترهاي ترافیکی شد

  . کمک کردهواي متفاوت استفاده شود می توان به افزایش ایمنی و کاهش برخورد 

  

  :و چگونگی اعمال قانون   آموزش استراتژي:  4-5

 براي پیاده سازي موفق یکی از عوامل مهم  عمومی آموزش و پرورش که دهد می نشان ادبیاتبررسی 

 آموزش عمومی از جمله هاياستراتژي راه اندازي این سیستم باید  بهقبل از . است VSL یک سیستم

البته آموزش عمومی به این . استفاده شود... و  روزنامهدر  ، تبلیغات تبلیغاتی فیلمسینما، نقاشی، 

شده و مردم از تغییرات سرعت تبعیت  VSLسرعت وسایل نقلیه با  انطباقدلیل مهم است که باعث 

البته سرعت مجاز متغیر به دو صورت می  .کرده که باعث افزایش کارایی و ایجاد ایمنی بیشتر می شود

  .اعمال قانون -2اخباري  -1: شان داده شودتوان ن

البته در کشورهاي سیستم سرعت مجاز متغیر در هر دو حالت آن اجرا شده که هم به صورت قانون و 

فقط در کشورهایی که فرهنگ سازي و آموزش عمومی به . هم به صورت اخباري و هشدار دهنده

ولی زمانی که . هشدار دهنده اجرا شد صورت فراگیر وجود داشته این سیستم به صورت اخباري و

این سیستم و هشدار هاي آن براي مردم مشخص نباشد .براي مردم، آموزش مناسب انجام نشده باشد 

در  VSLبهتر است به صورت اعمال قانون بیان شود که این اعمال قانون میتواند باعث افزایش اثرات 

  .ف شودمدیریت راه در زمان هاي مختلف و شرایط هاي مختل

  

  :خالصه و  نتیجه گیري  -5

به است که  ITS از فن آوري هاي یکی)  (VSLمحدودیت سرعت متغیر همان طور که گفته شد، 

در این مقاله محدودیت هاي سرعت  تعیین سرعت مجاز بر اساس شرایط لحظه اي جاده می پردازد،

عالوه بر این، عوامل موثر در تعیین . شبیه سازي شده در نقاط مختلف و الگوریتم هاي آنها پرداختیم

محدودیت سرعت متغیر و این که مکان استقرار و ضرورت این که در چه مکانی مناسب و کارایی 

در نقاط جهان به منظور کاهش   VSLي بررسی ها نشان می دهد که اجرا. بیشتري دارد بررسی شد

. تصادفات و افزایش ایمنی وایجاد روانی در جریان و کاهش زمان سفر مورد استفاده قرار گرفته است

ها باعث افزایش زمان سفر و در شرایط ترافیک کم موثر بودند، با این حال هنوز  VSLاگر چه بیشتر 
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ررسی است که آیا اعمال آن  به صورت اخباري و در نقاط مختلف در حال ب VSLبررسی روي اثرات 

البته با توجه به بررسی اثرات می توان به این نتیجه رسید که .هشدار باشد  و یا به صورت اعمال قانون

اگر به صورت اعمال قانون باشد بازدهی بیشتري نسبت به زمانی که به صورت اخباري بیان شود دارد 

 VSLمهم است، زیرا باعث کارایی و اثر گذاري بهتر   VSLي استقرار البته عوامل و هدف از قرار گیر

اي از مسیر قرار گیرد که داراي شرایط تراکم ، تغییرات آب و باید زمانی در قطعه VSLشود، چون می

محدودیت سرعت متغیر به عواملی از جاده که در طول زمان متغیر است، . هوا و تاریخچه تصادف باشد

موثرتر خواهد بود، که محل مناسبی براي استقرار آن در نظر  VSLزمانی یک ر نهایت د .بستگی دارد

یعنی هدف از قرار گیري آن مشخص و شرایط استقرار آن با توجه به هدف، موجود باشد، . گرفته شود

انتخابی براي آن مقطع و محل استقرار مناسب  VSLبر اساس ویژگی راه و نوع  VSLدر نتیجه هر 

 -1: براي دو شرایط و زمان هاي خاص مفید است VSLدر نهایت می توان گفت .  .اب شودآن انتخ

شرایط ترافیکی که ممکن است در یک مسیر در طول روز متغیر باشد یا در ایام خاصی مثل تعطیالت 

که اگر . شرایط آب و هوایی که بر اساس سرما و گرما، یعنی داراي برف و بارندگی باشد یا خشک -2

VSL  در شرایط ترافیکی استفاده شود می توان با تنظیم سرعت در ساعات اوج ترافیک و قبل از

 VSLشروع تراکم به کاهش زمان سفر و افزایش پارامتر آرامش روانی رانندگان نسبت به حالتی که 

 و یا زمان هاي تعطیل در جاده هاي تفریحی که در ایام تعطیل داراي شرایط. موجود نباشد کمک کرد

سرعت مجاز متغیر می تواند به دو البته . متفاوتی نسبت به حاالت روزهاي عادي دیگر دارد به کار برد

صورت اخباري و یا اعمال قانون نمایش داده شود که با توجه به مطالب بیان شده، می توان نتیجه 

در زمان هاي  به صورت اعمال قانون باعث افزایش ایمنی و مدیریت بهتر راه ها VSLگرفت که نصب 

  .مختلف و شرایط می شود که این مستلزم آموزش عمومی نیز می باشد
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Abstract 
The purpose of this speed limits system is informing drivers of for acceptable and 
safe speed for road travel conditions change or the environment along the way . 
Since the speed limit is based on normal traffic conditions , road conditions , but 
may have a more difficult situation than is normal . Driver moves with constant 
speed limits fixed in abnormal conditions may be risk seeking . So declare a 
variable speed in such conditions can lead to the selection of an appropriate 
response by the driver and ultimately increase the safety of the route. System 
Variable Speed Limit (VSL) to set speed limits according to road conditions 
moment deals. Course this can be predictive variable speed limits or traffic laws 
and enforcement to be.This paper examines the factors determining road 

conditions and variable speed limits and designated place ( location ) VSL and 
management solutions to help it at different times of the situation, will be 
reviewed. The results indicate that the variable speed limits on the road to factors 
that vary over time , it depends. Traffic conditions , environmental or 
atmospheric visibility and the accident risks of the most important factors 
determining the speed limit . 
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