ثِ ًبم خذا

هَضَع:
اعتفبدُ اسعیغتن  scatsدر کٌتزل چزاؽ ّبی راٌّوبیی
هقذهِ:
در دِّ حبضز ثب تَخِ ثِ افشایؼ قبثل هالحظِ تؼذاد هغبفزیي ٍ ٍعبیل ًقلیِ در کٌبر هحذٍدیت ظزفیت ؽزیبًْبی
ارتجبعی ،ثکبرگیزی في آٍریْبی خذیذ را در سهیٌِ کٌتزل ٍ هذیزیت َّؽوٌذ تزافیک اهزی کبهال الشاهی ًوَدُ اعت .
عیغتن حول ًٍقل َّؽوٌذ( ) ITSاس في آٍریْبی ًَیي در سهیٌِ ّبی پزداسػ اعالػبت ،هخبثزات ٍ کٌتزل الکتزًٍیکی
ثزای رفغ ًیبسّبی حول ٍ ًقل ثْزُ ثزداری هی ًوبیذ ّ .ذف اعتفبدُ اس ایي عیغتن ّب رٍاى عبسی تزدد درهغیزّبی هْن ٍ
حغبط ٍ درکٌبر آى ثزقزاری ایوٌی تزدد ،اهکبى اعالع رعبًی ،کٌتزل ثٌْگبم خزیبى تزافیک ٍ اعتفبدُ اس ظزفیت ثْیٌِ
ؽزیبًْبی حول ٍ ًقل هی ثبؽذ .
عیغتن کٌتزل هزکشی َّؽوٌذ  SCATSدر راعتبی رعیذى ثِ هذیزیت تزافیک َّؽوٌذ ،ثْیٌِ ،کبرآهذ ٍ ،هتوزکش ٍ
ّوبٌّگ ثب آخزیي دعتبٍردّبی في آٍری رٍس دًیب ثِ ػٌَاى راُ حلی خْت کٌتزل تقبعؼْبی فزهبًذّی عغح ؽْز هؾْذ
در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ پظ اس اخزا عزح هغبلؼبت خبهغ تَعظ پبرک ػلوی ٍ في آٍری ثزای تَعؼِ هزکش کٌتزل تزافیک ثِ
ػٌَاى راُ حل ثْیٌِ اًتخبة ؽذُ اعت .


اًَاع رٍضْای کٌترل چراغْای راٌّوایی
اٍلیي چزاؽ راٌّوبیی ثِ فَرت گبسی در عبل  ٍ 1920در لٌذى راُ اًذاسی گزدیذ  .اس آى سهبى تب کٌَى
رٍؽْبی هختلفی خْت کٌتزل ثْیٌِ چزاغْبی راٌّوبیی در دًیب پیبدُ ؽذُ اعت  .ثِ عَر کلی اًَاع رٍؽْبی
کٌتزل تقبعغ ّبی دارای چزاؽ را هی تَاى ثِ سیز ؽبخِ ّبی سیز تقغین ًوَد .
رٍؽْبی کٌتزل چزاؽ راٌّوبیی ثِ دٍ دعتِ الف) هدشا ٍ ة) ّوبٌّگ اعت  .کِ دعتِ هدشا ثِ دٍ دعتِ
الف )1-حیؼ سهبًجٌذی ؽذُ ٍ الف )2-عبسگبر ثب تزافیک ٍ دعتِ ّوبٌّگ ثِ دٍ دعتِ ة )1-ؽزیبًی
ٍ ة )2-ؽجکِ ای تقغین هی ؽًَذ .



سیستن زهاى ثابت(پیص زهاًبٌدی ضدُ)
عبدُ تزیي ٍ اثتذا تزیي ًحَُ کٌتزل چزاغْبی راٌّوبیی کٌتزل ثِ فَرت سهبى ثبثت هی ثبؽذ  .در ایي رٍػ
در توبهی عبػبت ؽجبًِ رٍس فبسثٌذی ثبثتی هغتقل اس هیشاى ؽلَغی یب خلَتی تزافیک تقبعغ ثِ چزاؽ
راٌّوبیی اػوبل هی گزدد  .اس هْوتزیي هؼبیت ایي عیغتن ،تبخیزّبی ثی دلیل ،ثبالرفتي سهبى عفز ٍ یب ػذم
تخقیـ سهبى کبفی در عبػبت اٍج تزافیک هی ثبؽذ  .ثب ٍخَد ایٌکِ ایي رٍػ ارساًتزیي رٍػ هی ثبؽذ اس ًظز
کٌتزل تزافیکی کبهال غیز قبثل قجَل ثَدُ ٍ هزدٍد اعت .
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سیستن زهاى هتغیر(سازگار با ترافیک)
در ایي عیغتن در عبػبت هختلف ؽجبًِ رٍس ثز اعبط آهبرّبی ثذعت آهذُ اس ٍضؼیت تزافیکی تقبعغ هَرد
ًظز ،سهبًجٌذی هٌبعت اػوبل هی گزدد  .ایي رٍػ در هَرد هَاردی کِ تقبعغ دارای ًَعبًبت تزافیکی اعت
هٌبعت ًجَدُ ٍ هَخت افشایؼ سهبى ّبی تبخیز هی گزدد .



سیستن َّضوٌد هحلی(ضریاًی)
ایي عیغتن ّب اس خولِ رٍؽْبی کٌتزل عبسگبر ثب تزافیک هی ثبؽذ ٍ اس پیؾزفتِ تزیي رٍؽْبی کٌتزل ثَدُ ٍ
سهبًجٌذی ٍ فبسثٌذی تقبعغ را ثز هجٌبی ؽزایظ ٍاقؼی تز افیک ٍ ثقَرت لحظِ ای تٌظین هی ًوبیذ  .درک
ٍاقؼی ؽزایظ تزافیک تَعظ ایي عیغتن ثِ ٍعیلِ آؽکبر عبسی ّبی ٍعبیل ًقلیِ ( آؽکبر عبسّبی راداری ٍ یب
تقَیزی) اًدبم هی گیزد .اعالػبتی کِ اس آؽکبرعبسّبی ٍعبیل ًقلیِ ثِ کٌتزلگز هیزعذ ثزای تٌظین فبسثٌذی
ٍ سهبًجٌذی تقبعغ هَرد اعتفبدُ قزار هی گیزد  .هیشاى تزافیک تقبعغ ٍ درفذ اعتفبدُ اس یک هغیز ػَاهل
تؼییي کٌٌذُ ای خْت تٌظین سهبًجٌذی تقبعغ هی ثبؽذ .



سیستن ّای َّضوٌد ٍ هرکسی(ضبکِ ای)
در ایي عیتن ّب کِ  SCATSرا ًیش ؽبهل هی ؽَد ٍ ػالٍُ ثز اعتفبدُ اس حغگزّبی خَدرٍ خْت کٌتزل ٍ
اػوبل سهبًجٌذی َّؽوٌذ ثِ تقبعغ ،اعالػبت تزافیکی تقبعغ ّبی هختلف ثِ یک ًزم افشار هزکشی فزعتبدُ
ؽذُ ٍ خْت کٌتزل ثْیٌِ ؽزیبًْبی تزافیکی ًیش هَرد اعتفبدُ قزار هی گیزد .
ایي ًَع عیغتن در دعتِ کًتزل کٌٌذُ ّبی عبسگبر ثب تزافیک کٌتزل قزار گزفتِ ٍ ثِ فَرت ؽجکِ ای ػول
هی کٌذ .ثب اعتفبدُ اس قبثلیتْبی تغجیقی هی تَاًذ راّکبرّبی سیز را پیبدُ کٌذ :

 .1حذف یب اضبفِ ًوَدى فبس
 .2تٌظین سهبى یک فبس یب چزاؽ
 .3اًتخبة فبسثٌذیْبی هٌبعت ثزای ؽزایظ هختلف ٍ قبثلیت تغییز اس هزکش کٌتزل تزافیک
 .4تغییز یک فبس یب چزاؽ سٍد قغغ کٌٌذُ ٍ یب عجش کٌٌذُ
 .5ایدبد حبلت توبم قزهش خْت تخلیِ تقبعغ
 .6ایدبد هَج عجش ثزای تقبعغ ّبی ًشدیک ثْن
 .7دادى اٍلَیت ثِ خَدرٍ ّبی ٍیضُ ٍ اٍرصاًظ
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عزح فبس ثٌذی ٍ سهبًجٌذی یک تقبعغ در عبػبت هختلف ثب تَخِ ثِ حدن تزافیک هتفبٍت اعت  .در عبػبت ؽلَؽ ؽبیذ عَل
عیکل ٍ تؼذاد فبسّبی ثیؾتز هغلَة ثبؽذ در فَرتیکِ در عبػبت خلَت هوکي اعت ثزػکظ ثبؽذ ٍ یب حتی تقبعغ
ًیبس ثِ سهبًجٌذی ًذاؽتِ ثبؽذ ٍ چؾوک سى ثَدى چزاغْب کفبیت کٌذ ّ .وچٌیي ایدبد ّوبٌّگی ثیي تقبعؼْبی هَخَد
در یک عیغتن هزکشی هَخت ثزٍس هَج عجش ٍ کبّؼ هیشاى کل تبخیزّبی ٍعبیل ًقلیِ هی گزدد  .اعتفبدُ اس ایي
رٍػ دارای هشایبی دیگزی هبًٌذ ارعبل اعالػبت تزافیک ٍ خزاثیْبی ّز تقبعغ ثِ هزکش ٍ هؾبّذُ ٍضؼیت تزافیکی
عغح ؽْز رٍی ففحِ ًوبیؾگز دیَاری ٍ ً ...یش هی ثبؽذ.


معرفی سیستن  ٍ SCATSقابلیت ّای آى
عیغتن کٌتزل هزکشی ٍ َّؽوٌذ  SCATSپظ اس اًدبم هغبلؼبت اٍلیِ ،اٍلیي ثبر در عبل  1969در ؽْز
عیذًی اعتزالیب خْت کٌتزل هزکشی تقبعؼْبی ایي ؽْز هَرد اعتفبدُ قزار گزفت  .پظ اس آىً ،غخِ ّبی
خذیذ ایي ًزم افشار ثِ ّوزاُ پیؾزفت تکٌَلَصی ًزم افشاری ٍ عخت افشاری یکی پظ اس دیگزی تَلیذ ؽذُ ٍ
تبکٌَى در  56ؽْز ٍ ثیؼ اس  12200تقبعغ هْن در عغح دًیب ًقت ٍ راُ اًذاسی ؽذُ اعت ً .تبیح هثجت
اعتفبدُ اس ایي عیغتن ثگًَِ ای اعت کِ تبکٌَى توبهی هزاکش کٌتزل در عغح دًیب کِ ایي عیغتن را ثکبر
گزفتِ اًذ ،اس ػولکزد آى راضی ثَدُ ٍ دعت ثِ تؼَیض آى ًشدُ اًذ .
هْوتزیي قبثلیت ایي عیغتن کِ آًزا خْت اعتفبدُ در ًقبط هختلف دًیب ٍ ثب فزٌّگْبی تزافیکی هتفبٍت ٍ
ًغجتب هتٌبقض عبسگبر ًوَدُ اعت ،ػکظ الؼول لحظِ ای ٍ کبهال تغجیقی درهقبثل تغییزات تزافیکی ّز
تقبعغ ثب در ًظز گزفتي تزافیک ؽزیبًْبی هزتجظ ثِ آى هی ثبؽذ  SCATS .ثز خالف دیگز عیغتن ّبی
هَخَد در کٌتزل تزافیک پبراهتزّبی چزاغْبی راٌّوبیی را ثقَرت لحظِ ای ایدبد کزدُ ٍ سهبًجٌذی چزاغْب
را ثز اعبط خزیبى تزافیک ٍ درخِ اؽجبع در ّز عیکل تٌظین هی ًوبیذ  .در حبلیکِ عیغتن ّبی دیگز اس
هذلْبی تزافیکی اس پیؼ تؼییي ؽذُ ثؼضب قبثل تغجیق ثب رفتبر تزافیکی راًٌذگبى هحلی ًیغت اعتفبدُ هی
کٌٌذ.
سیستن کٌترل هرکسی  SCATSرا هی تَاى در یکی از چْار حالت زیر بکار گرفت:

 .1کٌتزل هزکشی :در ایي حبلت ّز تقبعغ ثب ًزم افشار هزکشی هغتقز در هزکش کٌتزل تزافیک در ا رتجبط ثَدُ ٍ ضوي ارائِ
هیشاى ٍ حدن تزافیک ثِ هزکش ،سهبًجٌذی هزثَط ثِ خَد را اس ًزم افشار هزکشی دریبفت هی ًوبیذ  .در ایي حبلت کٌتزل
تزافیک ثِ فَرت ؽجکِ ای ثَدُ ٍ اهکبى پیبدُ عبسی هَج عجش ٍخَد دارد .
 .2حبلت تغجیقی :در فَرت ثزٍس اؽکبل در خظ ارتجبعی ٍاعظ ثیي مرکش کٌتزل ٍ کٌتزل کٌٌذُ هحلی ،عیغتن ثِ عَر
َّؽوٌذ ثز اعبط هیشاى تزافیک تقبعغ سهبًجٌذی را هحبعجِ ٍ اػوبل هی ًوبیذ .
 .3حبلت هدشا :در ایي حبلت عیغتن ثز اعبط خذٍل سهبًی خَد ًغجت ثِ اػوبل سهبًجٌذی ٍ افغت اقذام هی ًوبیذ .
 .4حبلت چؾوک سى :در عبػبت خلَت ؽجبًِ رٍس یب در فَرت ثزٍس هؾکل خذی در عیغتن کٌتزل هحلی ،عیغتن ثِ عَر
چؾوک سى ػول هی کٌذ .

~~3

اس هْوتزیي قبثلیتْبی عیغتن  SCATSهی تَاى ثِ هَارد سیز اؽبرُ کزد:
 -1کٌترل تطبیقی ٍ َّضوٌد:


ایي عیغتن قبدر ثِ ػکظ الؼول در هقبثل تغییزات لحظِ ای در تقبضب ٍ ظزفیت ثَدُ ٍ ثغَر اتَهبتیک
سهبًجٌذی چزاغْب را تٌظین هی ًوبیذ تب در عغح ؽجکِ خزیبى تزافیک ثْیٌِ تزیي حبلت را داؽتِ ثبؽذ  .هیشاى
تزافیک ٍ راًذهبى ّز تقبعغ ثَعیلِ حغگزّبی خَدرٍ اػن اس تقَیزی ،راداری ٍ ثب لَپْبی القبیی اًذاسُ گیزی
ؽذُ ٍ ثْتزیي سهبًجٌذی خْت ثْیٌِ عبسی سهبًجٌذی تقبعغ ،اًتخبة ؽذُ ٍ اػوبل هی گزدد  .ایي عیغتن
ثزخالف دیگز رٍؽْبی کٌتزلی اس هذلْبی ریبضی ٍ تئَری خْت اختقبؿ ثْیٌِ سهبًجٌذی اعتفبدُ ًویکٌذ
سیزا رفتبر تزافیکی راًٌذگبى در ًقبط هختلف دًیب ،هتفبٍت ثَدُ ٍ اعتفبدُ اس هذلْبی تزافیکی ،هحذٍدیت ایدبد
هی ًوبیذ.

 -2ایجاد ّواٌّگی بیي چراغْای فرهاًدّی:


اس آًدب کِ ایي عیغتن هیشاى تزافیک ّز تقبعغ را ثغَر خذاگبًِ دریبفت کزدُ ٍ تَعظ یک ًزم افشار هزکشی،
هحبعجبت هزثَط را اًدبم هی دّذ ،اهکبى ایدبد ّوبٌّگی ٍ هَج عجش در تقبعغ ّبیی کِ ثزای ًزم افشار
تؼزیف هی ؽَد ٍخَد دارد.

 -3اٍلَیت بِ خَدرٍّای ٍیصُ(:) EVP


ایي عیغتن ثِ ردیبة خَدرٍّبی ٍیضُ هبًٌذ پلیظ ،آتؾٌؾبًی ،اٍرصاًظ ٍ یب ؽخقیتْب هدْش ثَدُ تب در
فَرت لشٍم هَج عجش را ثزای حزکت عزیغ ایي خَدرٍّب ایدبد ًوبیذ .

ً -4وایص ٍضعیت عولکرد تجْیسات تقاطع در هرکس کٌترل :


اس آًدبییکِ ػولکزد کٌتزل کٌٌذُ ّبٍ ،اکٌؼ ثِ اعالػبت دریبفتی اس حغگزّبی ٍعبیل ًقلیِ هی ثبؽذ،
چگًَگی ػولکزد ایي حغگزّب اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار اعت  .عیغتن  SCATSػالٍُ ثز ارعبل اعالػبت
هزثَط ثِ حدن تزافیک تقبعغ ثِ هزکش کٌتزلٍ ،ضؼیت خزاثی حغگزّب ٍ چزاغْبی راُ ًوبیی را در ّز لحظِ
ثِ هزکش کٌتزل هٌتقل هی کٌذ .
ثب ثِ کبرگیزی عیغتن کٌتزل هزکشی  SCATSهی تَاى ثِ ػولکزد کلیِ کٌتزل کٌٌذُ ّبی تقبعؼْب اس یک
هحل ثِ فَرت هتوزکش ًظبرت داؽت ٍ در فَرت ّزگًَِ خزاثی اػن اس خزاثی حغگزّبی خَدرٍ ،عَختي
الهپْب ٍ یب خزاثی خظ ارتجبعی اةکٌتزل کٌٌذُ تقبعغ ،پیغبم هزثَط ثِ کبهپیَتز هزکشی ارعبل ؽذُ ٍ هی
تَاى ثِ عزػت پزعٌل تؼویز ٍ ًگْذاری را خْت تؼویز تدْیشات هزثَط اػشام کزد .
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 SCATS -5یک سیستن هعتبر ٍ ضٌاختِ ضدُ جْاًی است .


ایي عیغتن اس عزف  RTAکِ یک ارگبى دٍلتی اعتزالیب هی ثبؽذ پؾتیجبًی هی گزددً .غخِ ّبی هختلفی اس
ایي ًزم افشار در دعتزط هقزف کٌٌذگبى هی ثبؽذ ٍ ثب تَخِ ثِ اعتفبدُ اس ایي عیغتن در ثغیبری اس
کؾَرّبی دًیب ،ثب هغزح ؽذى ًیبسّبی خذیذ ،اهکبًبت هتٌبعت ثب آى ًیبسّب ثِ ًزم افشار اضبفِ ؽذُ کِ در
اختیبر دیگز هقزف کٌٌذگبى ًیش قزار هی گیزد .

 -6هاشٍالر بَدى سیستن


 SCATSیک عیغتن هبصٍالر هی ثبؽذ ٍ لذا تَعؼِ آى اهکبى پذیز اعت  .عبختبر آى ثقَرت علغلِ هزاتجی
ثَدُ ٍ در فَرتیکِ ارتجبط کٌتزل کٌٌذُ ّب ثب هزکش قغغ ؽَد ،ػالٍُ ثز ایٌکِ خغب ثِ هزکش گشارػ دادُ
هیؾَد ،کٌتزل کٌٌذُ ٍارد حبلت ػولکزد هدشا ؽذُ ٍ ثقَرت هٌفزد ٍ هغبثق سهبًجٌذی اس پیؼ تؼیییي ؽذُ
خَد ػول هی کٌذ  .ثٌبثزایي ػولکزد عیغتن در ّز ؽزایظ اداهِ هی یبثذ .

 -7اهکاى آهارگیری ٍ گسارش گیری


ایي اهکبًبت ثِ فَرت ًزم افشاری خْت آهبرگیزی ٍ تْیِ ًوَدارّبی السم ثزای ًوبیؼ هیشاى تزافیک در
ؽزیبًْبی هزتجظ ثِ عیغتن ّوزاُ ثب گشارػ خزاثیْبی تدْیشات ثِ عَر ٍعیؼی ٍخَد دارد .

ٍالغالم...
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