سامانه ترددشمار برخط راهها و كاربردهاي آن
در اقدامات زمستاني مركز مديريت راههاي كشور
• علي صبا ،پوريا عليمردان ،اکبر اختياري

آمار عبور و مرور وسايلنقليه از اساسيترين و مهمترين

انواع دستگاههاي ترددشمار

توسعه و بهسازي راهها ،ارزيابي منافع اقتصادي پروژههاي

دستگاه ترددشمار مغناطيسي داراي سنسورهاي با قابليت القاي

آمارهاي مورد نياز در مديريت حملونقل است .برنامهريزي

مرتبط با راه و حملونقل ،مکانيابي امکانات و خدمات رفاهي

در طول شبکه راهها ،بررسي شرايط ايمني عبور و مرور و ...

همه نيازمند داشتن اطالعاتي از تردد محور است.

در کشورهايي که منابع زيادي براي ساخت راههاي جديد

وجود ندارد ،بدون داشتن اطالعات کامل از اين که راههاي

موجود چگونه استفاده ميشوند ،نميتوان در مورد نگهداري

دستگاه ترددشمار مغناطيسي

مغناطيسي بسيار زياد ميباشد كه ميتواند با عبور وسيلهنقليه از باال
يا نزديكي دستگاه ،بدون هرگونه تماس فيزيكي طول وسيلهنقليه را
با تقريب مناسب اندازهگيريكند .در واقع با عبور وسيلهنقليه تغييري
در ميدان مغناطيسي دستگاه ايجاد خواهد شد كه از اين طريق طول
و سرعت وسيلهنقليه توسط دستگاه اندازهگيري و ثبت ميشود.

زيرساختهاي موجود و توسعه بهينه شبكه ،برنامهريزي كرد.

عالوه بر استفاده از آمار تردد محور به صورت برداشت شده،

از اطالعات تردد به صورت برخط نيز ميتوان استفاده كرد،

اين اطالعات ،شاخص مناسبي در تعيين سطح سرويس مسير

مورد نظر در هر لحظه و ابزاري به منظور برنامهريزي و مديريت

ترافيك لحظهاي در آن مسير است .بدين منظور ميتوان از

اطالعات تردد مسير براي اطالعرساني برخط وضعيت ترافيك

و سطح سرويس مسير استفاده كرد.

در سالهاي گذشته تالشهاي بسياري در سازمان راهداري

و حملونقل جادهاي کشور به منظور اتخاذ روشهاي مناسب

براي جمعآوري مکانيزه آمار تردد جادهاي و سپس برخطسازي

سامانه صورت گرفته است.

در اين گزارش ضمن معرفي انواع سيستمهاي ترددشمار به

تشريح اقدامات انجام شده در خصوص برداشت اطالعات

ترافيکي جادهها از سيستم ترددشمار برخط راهها پرداخته
و در انتها كاربردهاي آن در مديريت عملياتهاي جادهاي در
مرکز مديريت راههاي کشور در اين مورد بيان ميشود:
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تصوير دستگاه ترددشمار مغناطيسي و درگاههاي اتصال آن

دستگاه ترددشمار ثابت حلقه القايي
ايـن نوع دسـتگاه ترددشـمار كـه در حـال حاضر بهصـورت عمده در
طرحهـاي ترددشـماري سـازمان راهـداري و حملونقـل جـادهاي از
آن اسـتفاده ميشـود ،توانايـي شـمارش ،طبقهبنـدي و ثبت سـرعت
خودروهـا را دارا اسـت .هـر دسـتگاه داراي دسـتكم چهار حسـگر و
يـك كامپيوتر پردازشگر اسـت ،حسـگرها در سـطح روسـازي نصب
ميشـوند و روي هـر خـط عبـوري ،دو حسـگر بـا فاصلهاي مشـخص
در نظـر گرفتـه ميشـود .به ايـن ترتيب حرکـت خودروها بـا در نظر
گرفتـن جهـت ،سـرعت و سـبقت غيرمجاز آنهـا ثبت ميشـود .براي
نصـب حسـگرها نيـاز بـه بـرش سـطح روسـازي و ايجاد اختلال در

حرکـت وسـايلنقليه ميباشـد .حسـگرها در اين سيسـتم به صورت

جداول مختلف ارائه مينمايد .در ادامه به برخي نمودارهاي خروجي

يـک حلقـه سـيمپيچ مربـع شـکل اسـت کـه از پيچيـدن چنـد دور

سامانه و كاربردهاي آن در مديريت ترافيك اشاره شده است.

سـيم (معمـوالً  4دور) در شـکافهايي کـه روي سـطح روسـازي
ايجـاد ميشـوند ،تشـکيل شدهاسـت.

نمونهاي از حسگرهاي سيستم حلقهالقايي

نمـودار فـوق مقايسـه حجـم تـردد در دو محـور منتهـي بـه شـمال
دستگاه ترددشمار ثابت راداري ()RTMS

كشـور (هـراز و فيروزكـوه) نشـان ميدهـد .بـر اسـاس نمـودار در

دستگاه ترددشمار راهداري نياز چنداني به عمليات نگهداري نداشته

هنـگام شـدت بـارش بـرف هـراز بـا اطلاع رسـاني مركـز مديريـت

و عملکرد آن که تحت تأثير شرايط آبوهوايي قرار ندارد .اين دستگاه

راههـا كاربـران راه بـه سـمت مسـير جايگزيـن محـور فيروزكـوه

بهگونهاي طراحي شدهاست که در شرايط مختلف روسازي (حتي

هدايـت شـدهاند.

روسازيهاي شني) ،تونلها ،پلهاي فلزي ،در زير بارش شديد برف و
باران و آفتاب شديد ،دقت خود را از دست نميدهد .همچنين نصب
آن نياز به بستن راه نداشته و به روسازي و سازههاي راه آسيب وارد
نميکند.

نمـودار فوق افت محسـوس سـرعت تردد نسـبت بـه وضعيت نرمال
سـرعت در محـور كـرج چالـوس در سـاعات شـدت بـارش را نشـان

كاربردهاي سامانه تردد شمار برخط در اقدامات زمستاني

ميدهـد( .دايـره قرمز)
پــس از بررســي نمــودار و اطــاع رســاني بــه گش ـتهاي راهــداري و

مركز مدیريت راههاي كشور

ســاير ارگانهــاي ذيربــط و اقدامــات الزم بــراي بهبود شــرايط مســير

فرآينـد برخـط سـازي ترددشـمارها در زمسـتان سـال  1388بـه

وضعيــت ســرعت در ســاعات بعــدي بــه ســرعت نرمــال نزديك شــده

همـت مركـز مديريـت راههـا آغاز و بـه تدريج سـامانه ترددشـماري

اســت ( دايــره ســبز)

برخـط توسـعه يافتـه اسـت .در حـال حاضـر بيـش از  1100نقطـه
مجهـز بـه تـردد شـمار برخط هسـتند.
اين سامانه بر پايه سه داده حجم تردد ،سرعت متوسط و تفكيك
وسايل نقليه سبك و سنگين و نيز ميزان تخلفات از سرعت مجاز
بنا شده است و انواع و اقسام خروجيهاي روزانه و ماهانه و ساالنه را
به صورت استاني و كشوري و به تفكيك محور و در غالب نمودار و

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
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نمودار فوق نشان ميدهد كه با هدف مديريت تقاضاي سفر در

اســت كــه ميتوانــد اهــداف مختلــف را در چارچــوب يــک برنامــه

ساعات اوج روزهاي برفي عالوه بر افزايش تردد كلي در محور با

جامــع و بــا جلوگيــري از دوبارهکاريهــا و صــرف هزينههــاي

اعمال كنترلهاي الزم كاهش درصد وسايلنقليه سنگين نسبت به

زيــاد تحقــق بخشــيد .ترددشــماري وســايلنقليه ،برداشــت پــاك

وضعيت نرمال عالوه بر رواني بيشتر تردد ،ايمني محور افزايش يابد.

خــودرو در طرحهــاي پالكخوانــي ،دوربينهــاي شناســگري

رويکرد مرکز مديريت راهها براي توسعه و استفاده از

هوشــمند و برداشــت وزن محــوري وســايلنقليه ،از جملــه
آمارهايــي هســتند کــه اهــداف آنهــا بــا هــم همپوشــاني دارد.

سامانههاي هوشمند در ارتباط با ترددشماري برخط

بنابرايــن از طريــق تدويــن يــک برنامــه جامــع ميتــوان بــه

در طراحــي ســامانههای هوشــمند حملونقــل جديــد الزم اســت

اهــداف تعييــن شــده در هــر ســه مــورد دســت يافــت و از طــرف

ارتبــاط ســامانههای موجــود بــه ســامانههای جدیــد در تمامــي

ديگــر پوشــش کاملــي در جادههــاي کشــور بــراي هــر ســه نــوع

ســطوح ســازمان مــورد توجــه قــرار گيــرد و باید بــه دنبــال برقراری

نيــاز آمــاري ايجــاد كــرد.

هماهنگــی بیــن اجــزای سیســتم بــود .يكــي از مصاديــق ايــن

بــا توجــه بــه گســتردگي ســامانههاي هوشــمند در حــال اســتفاده

هماهنگــي برخطســازي ترددشــمارهاي مكانيــزه آفاليــن ســازمان

در مركــز مديريــت راههــا ،در آينــده گزارشهــاي تخصصــي

و اســتفاده از اطالعــات آنهــا بــه منظــور مديريــت و ســاماندهي

ديگــري در خصــوص كاربردهــاي متفــاوت ســامانه ترددشــماري

جريــان ترافيــك در راههــاي كشــور بــوده اســت .بهعــاوه الگــوي

و ســاير ســامانههاي هوشــمند حملونقــل توســط كارگــروه

توســعه تــردد شــماري يــک برنامهريــزي منســجم و هــدفدار

تخصصــي مركــز مديريــت راههــاي كشــور ارائــه خواهــد شــد.

56

شمـاره  ■ 71بهمـن مـاه 1392

