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 چکيده

پـروژه  در  گرفتـه    انجام   يها تيفعال ارائه شده و     يگزارش ها  از   يدر بر دارنده خالصه ا    گزارش  ن  يا

شـامل مطالعـه سـيکلهاي      ن پـروژه در سـه فـاز         ي ا ي ها شگزار. باشدي م مطالعات سيکل شهري تهران   

حرکتي کشورهاي مختلف و بررسي روشهاي اندازه گيري، داده برداري ترافيکـي در شـهر تهـران و بـه         

از دستاوردهاي اين پروژه ميتـوان بـه مـوارد زيـر            . ده است يارائه گرد دست آوردن سيکل شهري تهران      

 : اشاره نمود

 ش به دست آوردن سيکل حرکتي خودروها دستيابي به فناوري و دان -١

 به دست آوردن سيکل شهري تهران براي اولين بار در کشور -٢

 بررسي وضعيت ترافيکي شهر تهران در شرايط مختلف ترافيکي -٣

 مقايسه پارامترهاي سيکل شهري تهران با سيکل هاي استاندارد دنيا -٤

 مطالعه مباني تدوين استانداردهاي آالينده ها و مصرف سوخت -٥

 مطالعه روشهاي مختلف اندازه گيري پارامترهاي ترافيکي خودروها -٦

 .معرفي رانندگي تهاجمي و رفتار رانندگي و تاثير آن بر ايمني و مصرف سوخت خودروها -٧

 ضرورت به دست آوردن آن بـراي تـدوين           ف شده و  ي تعر سيکل حرکتي خودرو  ابتدا  ن گزارش   يدر ا 

هميت تدوين استانداردهاي ملي آالينده ها و مصرف سوخت         ا نيهمچن. ه است  بيان گرديد  هااستاندارد

هـاي حرکتـي بـه       پس از آن، سـيکل    . ه است خودروها به عنوان يک امر ضروري مورد تاکيد قرار گرفت         

هـا در    تنوع اين سـيکل   .  است مله آمريکا، اروپا و ژاپن ارائه شده      دست آمده در کشورهاي مختلف از ج      

داوم آنها در استانداردهاي ارائه شده در هر کشور بيانگر ضـرورت            کشورهاي مختلف و همچنين تغيير م     

اين مطالعات در کشورهايي    . به روز نمودن پيوسته استانداردها بر اساس مطالعات در اين زمينه ميباشد           

 . انجام ميشود که بعضا سابقه اي چهل ساله در تدوين استانداردهاي ملي خودرو دارند



برداري ترافيکي شامل روش غير مستقيم و روش مستقيم معرفي هاي داده  روش در بخش دوم

 اندازه گيري حرکت خودروها در سطحدر اين پروژه از روش اندازه گيري مستقيم جهت . شده است

 . استدهيگردشهر تهران استفاده 

ن يبر اساس ا.  ارائه شده استيکل حرکتي سدن به دست آوريمتدولوژ ، گزارشيقسمت بعددر 

محاسبات آماري و تحليل صورت گرفته بر روي داده هاي جمع آوري شده از رانندگي ، يمتدولوژ

 يبراتاکسي هاي تهران و سيکل حرکتي خودروهاي سواري شخصي   وارائهخودروها در شرايط واقعي 

 سيکل ارائه به همراه نمودارنيز ها  کلين سيمشخصات ا. ن بار در کشور به دست آورده شده استياول

 .تشده اس

هاي به دست آمده براي شرايط   وضعيت ترافيکي شهر با استفاده از سيکلگزارش، در بخش چهارم

دهد که سرعت متوسط حرکت در وضعيت يج نشان مياين نتا .شده استترافيکي مختلف تشريح 

 کيلومتر بر ساعت، در ٢/١٨ کيلومتر در ساعت، در وضعيت شهري ٥/٣ترافيکي متراکم در حدود 

 کيلومتر بر ساعت ٥/٤٨ کيلومتر بر ساعت و در وضعيت ترافيکي بزرگراهي ٩/٣٠اشهري وضعيت فر

ن سرعت متوسط حرکت کلي در شهر تهران براي خودروهاي سواري شخصي در يهمچن. ميباشد

 .  کيلومتر در ساعت است٧/٢٦حدود 

هران با  بين سيکل استخراج شده سواري هاي شخصي در تسهيمقانتايج در بخش بعدي گزارش، 

سه نشان ميدهد ين مقاي نتايج ا.ه استساير سيکل هاي استاندارد خودروهاي سواري در دنيا ارائه شد

هاي  از لحاظ نرخ. که سرعت متوسط سيکل حرکتي در تهران کمتر از سيکلهاي گذراي ديگر ميباشد

 سيکلهاي ديگر شتابگيري سيکل تهران داراي بيشترين مقادير شتاب ماکزيمم مثبت و منفي نسبت به

داراي سيکل تهران در عين حال . ميباشد که ميتواند بيانگر رانندگي تهاجمي در شهر تهران مي باشد

عالوه بر آن مشخص . ها ميباشد  سيکلشتاب متوسط مثبت و منفي کمتر و تقريبا هم رده با ساير

ليل آنست که سيکل بيشتري دارد و اين به د  آمريکا شباهتFTPکه سيکل تهران با سيکل گرديد 



FTP نيزمانند سيکل تهران يک سيکل واقعي گذرا ميباشد در حاليکه سيکلهاي اروپايي ECE و 

EUDCکه در حال حاضر مورد استفاده قرار ميگيرند سيکلهاي مصنوعي هستند .  

رفتار رانندگي از . گرفته استآن مورد بررسي قرار  ، الگوي رفتار رانندگي و تاثيربخش ششمدر 

همچنين مطالعات انجام شده، ارتباط قوي بين الگوي رفتار . يک سو اثر قابل توجهي بر ايمني دارد

در به عبارت ديگر .  و ساير آالينده ها اثبات کرده استCO2رانندگي را با ميزان مصرف سوخت، توليد 

 هوشمند و هاي پيشرفته زيست محيطي در خودروها به عنوان سخت افزار، استفاده تکنولوژي کنار

آگاهانه از خودروها به عنوان نرم افزار و يک راه حل قابل توجه براي کاهش مصرف سوخت و بهبود 

نتايج تحقيقات انجام . عملکرد زيست محيطي خودروهاي بخش حمل و نقل شخصي مطرح است

ز طرح نتايج حاصل ا. گرفته در اين زمينه اثر رفتار راننده بر ميزان مصرف سوخت را نشان ميدهد

ECO-DRIVING در اروپا حاکي از کاهش قابل توجه ميزان کاهش مصرف سوخت ميباشد که 

 .ميتواند زمينه تحقيقاتي مناسبي براي انجام مطالعاتي از اين قبيل در کشور ما باشد



 فهرست

 ١..................................................................................................................................... معرفي سيکل حرکتي-١

 ١.....................................................................................................................................................مقدمه )١-١
 ١...........................................................................................................................حركتي سيكل تعريف )٢-١
 ٤...................................................................................دنيا کشورهاي ساير حرکتي سيکلهاي معرفي )٣-١

 ٤..........................................سيكلهاي حركتي بدست آمده و مورد استفاده در اياالت متحده) ١-٣-١
 ٦............................................................................................................ي حركتي اروپاسيكلها) ۱-۳-۲
 ٧.................................................................................سيكلهاي حركتي مورداستفاده در ژاپن) ۱-۳-۳

 ٨............................................................................سيستم اندازه گيري و داده برداري در سطح شهر تهران) ۲

 ٨.................................................................................................................................برداري داده روش )۲-۱
 ٩....................................................................................................خودرو سرعت گيري اندازه سيستم )۲-۲

 ٩....................................................................................................استفاده از سيستم مکانيکي) ۲-۲-۱
 ١٠...................................................................................................استفاده از حسگرهاي نوري) ٢-٢-٢
 ١٠........................................................................................................مدار الکترونيکي و رايانه) ٣-٢-٢
 ١١................................................................................................نرم افزار سيستم اندازه گيري) ۲-۲-۴

 ١١...............................................................................................تهران شهر در گيري اندازه مسيرهاي )۲-۳

 ١٤.........................................................................................متدولوژي به دست آوردن سيکل شهري تهران) ٣

 ١٤.............................................................................................................................ميکروتريپ تعريف )١-٣
 ١٤......................................................................................................................ترافيکي شرايط تعريف )٢-٣
 ١٦......................................................................................................نمايانگر هاي ميکروتريپ انتخاب )٣-٣
 ١٦..........................................................................................................حرکتي سيكلهاي کردن هموار )٤-٣
 ١٦.......................................................................................تهران شخصي هاي سواري حرکتي سيکل )٥-٣
 ١٨....................................................................................................تهران هاي تاکسي حرکتي سيکل )۳-۷

 ٢٠........................................................................بررسي وضعيت ترافيکي شهر با استفاده از سيکل حرکتي) ٤

 ٢٢..............................................................................مقايسه سيکل تهران با ساير سيکل هاي حرکتي دنيا) ٥

 ٢٥...................................................................................................................دگانبررسي الگوي رفتاري رانن) ٦

 ٢٥..........................................................................................................ايمني ديدگاه از رانندگي رفتار )١-٦
 ٢٦...................................................................خودرو در انرژي مصرف ميزان ديدگاه از رانندگي رفتار )٢-٦

 ٢٧................................................................پيشنهاد پروژه هاي جديد در راستاي پروژه سيکل شهري تهران

 



                                آزمايشگاه شبيه سازي و کنترل سيستم ها مطالعات سيکل شهري تهرانمديريتيگزارش 

 

 ١

 

 

 

 سيکل حرکتي ي معرف-١

 مقدمه) ١-١

شايد يكي از موضوعاتي كه در اولين سالهاي عرضه نخستين خودروها بـه بـازار ذهـن كسـي را بـه                      

 اي بود كـه در آينـده اي نـه چنـدان دور بـه طـور مسـتقيم يـا                      كرد مشكالت عديده    خود مشغول نمي  

  گذاري زيـادي    مشكالتي كه امروزه رفع آنها سرمايه      ؛ان خواهد شد  غيرمستقيم گريبانگير تمامي جهاني   

 .را به خود اختصاص داده است

يک چالش جدي لي است كه امروزه به ائمس آلودگي هوا،بهينه سازي مصرف سوخت و کاهش 

توليد و مصرف انرژي . تبديل شده استمانند تهران براي سازمانهاي ذيربط بويژه در شهرهاي بزرگ 

بر مصرف سوخت و عوامل  موثرترين از يكيلكن ، صورت ميگيردمختلفي توسط منابع ه ها اليندآ

 بررسي وضعيت لذا. شهر هستنداين  خودروهاي تردد كننده در ،شهر تهراندر کالن آلودگي هوا 

حرکت خودروها که تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله شرايط ترافيکي شهر، فرهنگ رانندگي و انواع 

 ميباشد گام ضروري اوليه براي تدوين استاندارد ملي مصرف سوخت و توليد آالينده هاي خودروها

 .خودرو ميباشد

 ١سيكل حركتيف يتعر) ٢-١

هاي سرعت بر حسب زماني هستند كه براي نوع خاصي از وسيله نقليه   سيكلهاي حركتي، منحني

پيروي شونده رانندگي براي آن براي نشان دادن الگوي خود در يك محيط حركتي با ويژگيهاي خاص 

                                        
1 Drive cycles 
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 ٢

يك سيكل حركتي بيانگر پديده هاي ترافيكي، . وسيله نقليه و در آن شرايط مورد نظر بكار مي روند

 . قواي محركه خودرو و شرايط ترافيكي يك شهر مي باشد،فرهنگ رانندگي

 :دو هدف عمده در بدست آوردن سيكلهاي حركتي عبارتند از

 .الينده هاي خروجي خودروهااستاندارد ميزان آتدوين  •

 .مصرف سوخت خودروهاتدوين استاندارد ميزان  •

تدوين استانداردها موضوعات ديگري نيز قابل بررسي  پس از انجام مطالعات سيکل حرکتي، عالوه بر

 :ميباشد که از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود

و ) بين شهري و درون شهري (كنترل ميزان مصرف سوخت براي الگوهاي مختلف حركتي •

 .ارزيابي اثر حالت راننده از نظر تهاجمي يا محافظه كار بودن بر ميزان مصرف سوخت

 .مقايسه آالينده هاي سوختهاي جايگزين با آنچه كه از سوخت مرسوم آن بدست آمده است •

ر بهسازي مسيرها، ارتباطات سيگنالي و ديگ( بررسي بازده سيستمهاي كنترل حمل و نقل •

از آنجا كه هم ميزان مصرف سوخت و هم ميزان آالينده ها با عملكرد ). فعاليتهاي مديريت ترافيك

ميزان اعتبار  وسيله نقليه به شدت تغيير مي كنند اندازه گيري بازدهي سيستمهاي كنترل بستگي به

 .سيكل حركتي دارد

ز اينكه در محدوده ميزان آالينده هاي وسايل نقليه و اطمينان امصرف سوخت و آزمايش  •

اندازه گيريهاي متعدد آالينده ها و مصرف سوخت بر روي غلطكهاي آزمايشگاه بسيار . مجاز هستند

 .ساده تر از انجام آن بر روي جاده و مسير ميباشد

. ترسيم سطوح آلودگي به خاطر آالينده هاي وسايل نقليه در تمام شهرهاي مهم دنيا •

 .حركتي مختلف براي بدست آوردن سطح واقعي آلودگي دارندهاي سيکلشهرهاي مختلف نياز به 

راي شهرهاي مختلف متفاوت مي باشد لذا استفاده از سيكل  رانندگي و ترافيکي باز آنجا كه شرايط

همچنين . براي مكاني غير از آنجايي كه سيكل بدست آمده است منطقي نمي باشد شهريک حركتي 

ل براي استفاده در همه جاي دنيا براي استاندارد كردن ايدة داشتن يك سيكل حركتي جهان شمو
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 ٣

توافق ميان كشورهاي دنيا در مورد مسائلي چون آالينده ها، مسأله گرم عدم آالينده ها در تمام دنيا با 

 به نظر مي در آينده اي نزديک غير محتملشدن زمين و ديگر موضوعات محيطي غير قابل قبول و 

كه با هدف اندازه گيري ميزان آالينده ها و يا اندازه گيري ميزان مصرف ين سيكل حركتي بنابرا. رسد

طراحي گردد نمي تواند قابل قبول باشد زيرا كه هر دون توجه به الگوي رانندگي در هر شهر سوخت ب

دو اين موضوعات به طور مستقيم نتيجه الگوي حركتي است كه يك سيكل حركتي نشان مي دهد و 

 .شندجدايي ناپذير مي با

 در كشور ما هم اكنون براي تست خودروها از سيكلهاي حركتي بدست آمده در نقاط ديگر دنيا 

مانند اروپا استفاده مي گردد كه طبق توضيحاتي كه در قبل آمد اين كار به هيچ وجه مناسب نيست و 

يي  هر سيكل حركتي معرف ويژگيهاي رانندگي و ترافيكي همان جاکتي،طبق تعريف يك سيكل حر

مصرف سوخت  و لذا استخراج سيكل حركتي شهر تهران براي انجام تست . است كه بدست آمده است

خودروهاي توليدي در داخل و خودروهاي  و همچنين شبيه سازيهاي کامپيوتري عملکرد آالينده ها

طاي اعتستهاي اين سيكل مي تواند براي انجام . ثمر خواهد بود  استفاده بسيار مفيد و مثمر مورد

آالينده هاي توليد شده توسط هر خودرو بكار گرفته شود مصرف سوخت و گواهينامه هاي تاييد ميزان 

 اجازه ،با موفقيت بگذرانداست و تنها خودرويي كه اين تستها را كه بيانگر شرايط واقعي حركت خودرو 

 .ادامه توليد و ورود به بازار مصرف را خواهد داشت

بدست آمدن سيکل حرکتي خودروها قابل تدوين از  پس آالينده ها كهمصرف سوخت و استاندارد 

از يک طرف مصرف  كه  استموضوعات بسيار ارزشمند براي كالن شهري چون تهرانميباشد، از 

آلودگي هوا  بار داراي معضالت جدي و فاجعهکننده حجم زيادي از سوخت مصرفي کشور و از طرفي 

بهينه سازي مصرف سوخت و مؤثر و عملي در جهت ه در اقدامات اوليگام لذا اين پروژه  .مي باشد

شهر تهران كه در واقع تنفس كننده آن خود ما و اطرافيان و همنوعان ما در بهبود وضعيت هوا 

 .باشند تلقي گردد مي
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 ٤

 معرفي سيکلهاي حرکتي ساير کشورهاي دنيا) ٣-١

  الت متحدهسيكلهاي حركتي بدست آمده و مورد استفاده در ايا) ١-٣-١

هاي  مختلف مورد استفاده براي بررسي خودروهاي مختلف در ايالت سيکلهاي ۳ تا ۱ول اجد

 .  را نشان ميدهدآمريکا

 سيکلهاي حرکتي وسايل نقليه سبک در اياالت متحده: ۱جدول 

 شرح نام سيكل حركتي

FTP-72 
يك سيكل گذرا براي اتومبيلهاي سواري و كاميونهاي با ظرفيت 

 روي يك دينامومتر شاسي انجام ميگيرد و مسيرهاي سبك كه
 .شهري را با توقفهاي متعدد شبيه سازي ميكند

FTP-75 

يك سيكل گذرا براي اتومبيلهاي سواري و كاميونهاي با ظرفيت 
 به دست آمده است و براي آزمايش FTP-72سبك كه از سيكل 

فيت سبك ميزان آالينده هاي اتومبيلهاي سواري و كاميونهاي با ظر
 .در اياالت متحده استفاده مي شود

SFTP  US06  يك سيكل مكمل سيكلهايFTP-72 ي شبيه سازي حركت اكه بر
 .تهاجمي در بزرگراهها استفاده مي شود

SFTP  SC03 
 كه براي اندازه گيري FTP-72يك سيكل مكمل سيكلهاي مكمل 

هويه آالينده هاي توليد شده مرتبط با استفاده از سيستمهاي ت
 .مطبوع در وسيله نقليه استفاده مي شود

New York City Cycle آژانس محيط زيستبرنامه  )EPA(  شبيه سازي سرعت پايين براي 
 .در شهر نيويورك

Highway Fuel 

Economy(HWFET) 
 به صورت حركت روي دينامومتر براي تعيين مقدار EPAبرنامه 

 .مصرف اقتصادي سوخت

IM 240 براي بازرسي و معاينه خودروهاي در حال استفاده سيكل حركتي 
 .براي اندازه گيري ميزان آالينده ها

LA 92 برنامه حركتي ايالت كاليفرنيا بر روي دينامومتر. 
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 FTP-72 سيكل: ۱شکل 

 
 FTP-75 سيكل: ۲شکل 
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  سيكلهاي حركتي اروپا) ۱-۳-۲

سـيکلها پـس از جـدول    ايـن  توضيحات بيشتر در مورد . کلهاي اروپايي را نشان ميدهد    سي ۲جدول  

 .آمده است

 سيکلهاي حرکتي اروپا: ۲جدول 

 شرح نام سيكل

ECE+EUDC 

(NEDC) 

نها در آيك سيكل دينامومتر مركب براي تست آالينده ها و تاييد 
 براي شبيه سازي حركت شهري و يك ECE سيكل شهري ٤از : اروپا

 .براي حركت در بزرگراه تشكيل شده است EUDCسيكل فوق شهري 

ECE R-49 
 حالت ١٣نقليه سنگيـن كه از ل ي وساسـيكل پايدار بـراي موتور

براي تاييد آالينده . مختلف بـر روي دينامومتر موتور تشكيل شده است
 . بكار ميرفته است٢٠٠٠هاي موتور وسايل نقليه سنگين قبل از سال 

ESC(OICA) 
 اين ٢٠٠٠از سال .سيكل پايدار جديد براي موتور اتوبوسها و كاميونها
 .سيكل براي تاييد موتورهاي ديزل سنگين بكار ميرود

ELR  اين سيكل براي تأيين ميزان كدر بودن دود در ٢٠٠٠اجرا در سال ، 
 .طول تاييد موتور ديزل وسايل نقليه سنگين استفاده ميشود

ETC  به همراه سيكل . براي موتوركاميونها و اتوبوسهاسيكل گذراي جديد
ECEبراي تأييد موتور وسايل نقليه سنگين استفاده ميشود . 

Braunchweig 

Cycle 
سيكل گذرا انجام گرفته بر روي دينامومتر كه يك مسير اتوبوس 

 .شهري را شبيه سازي ميكند

 
 NEDCسيكل : ۳شکل 
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 ژاپنسيكلهاي حركتي مورداستفاده در ) ۱-۳-۳

 . سيکلهاي حرکتي مورد استفاده در ژاپن را نشان ميدهد۳جدول 

 سيکلهاي حرکتي ژاپن: ۳جدول 

 شرح نام سيكل

Cycle 10 Mode 15-10سيكل حركتي شهري در ژاپن كه بعدا بوسيله سيكل Mode 
 .جايگزين شده است

Cycle 10-15 

Mode 
ينده هاي سيكل حركتي شهري كه هم اكنون در ژاپن براي تاييد آال

 .وسايل نقليه سبك استفاده ميشود

Cycle 6-Mode 

 در ژاپن استفاده براي وسايل نقليه سنگين با وزن Mode-٦دو سيكل 
 نفر استـفاده ١٠ تن و خودروهاي با ظرفيت مسافر بيش از ٥/٢بـيش از 
يك سيكل براي موتورهاي ديزل و يكي براي موتورهاي بنزيني و : ميشـود

LPG. 

Cycle 13-Mode 

 Mode-6سيكل جديدتر براي وسايل نقليه سنگين كه جايگزين يك

Cycle حاالت .  حالـت مـوتور تشكيل شده است١٣سـيكل از . شده است
مختلف براي مـوتـورهاي بنزيني و ديزلي يكي است اگر چه كه فاكتورهاي 

 . بيان ميشوندg/KWhها طبق واحد  آالينده. وزن متفاوتند

New Mode(JE05) 
که و سبک سيکل گذراي جديد يراي تست وسايل نقليه سنگين 

 .خواهد شد Mode 15-10و  Mode-13جايگزين سيکل
 

 
 Japanese 10-15 Modeسيكل : ۴شکل 
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  در سطح شهر تهراني و داده برداريريستم اندازه گيس) ۲

  يده برداراد روش) ۲-۱

خودروها در شرايط واقعي ميتوان از روشهاي مختلفي استفاده براي اندازه گيري داده هاي حرکتي 

 :که عبارتند ازتقسيم ميشوند دسته اين روشها به دو . کرد

در  روش خودرو تعقيب گر .١اندازه گيري غير مستقيم با استفاده از يک خودرو تعقيب گر -۱

 .ستفاده شده استادر حال حرکت بسياري مواقع براي بدست آوردن الگوهاي حركتي خودروهاي 

امکان اندازه گيري مستقيم حرکت واقعي که ماست که در خودرو تجهيز شده يک  خودرو تعقيب گر

تا حدي الگوي هدف درو خو، با دنبال کردن  اصلي که به آن خودرو هدف ميگوييم فراهم نباشدخودرو

 .خودرو را به دست ميدهدآن حرکتي 

در به دست آوردن الگوي حرکت و استفاده از مزاياي روش در اين پروژه براي اجتناب از عدم دقت 

 .مستقيم، از روش مستقيم استفاده گرديده است

 در اين روش تجهيزات .اندازه گيري مستقيم با استفاده از نصب تجهيزات بر روي وسيله نقليه -۲

ستفاده قرار اندازه گيري بر روي خودروي اصلي نصب ميشود و اين خودرو براي داده برداري مورد ا

در ثبت داده الزم را  مستقيم داده ها، دقت اندازه گيري، روش  با روش اولمقايسه در. ميگيرد

اينست که ساير اين روش يکي از مزيتهاي . فراهم ميکندها براي تعيين الگوي رانندگي 

طالت توسط راننده و ادنده انتخابي خودرو مانند دور خروجي موتور و نسبت اطالعات مربوط به 

اندازه گيري  .دلخواه ديگر در صورت نياز با سهولت بيشتري قابل اندازه گيري و ثبت ميباشد

 :مستقيم داده ها خود به دو صورت امکان پذير ميباشد

                                        
1 Chase Vehicle 
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ن روش يدر ا . داده برداري با خودرويي که در حال استفاده معمول و عادي روزانه خود ميباشد-۱

 مورد نظر ير مشخصيچ مسيباشد و لذا هي توسط مالک خودرو م خوديخودرو در حال استفاده معمول

 .تا مسيرهاي معمول خودشان را طي كنندشود يم گفتهبه رانندگان خودروها در اين روش  .باشدينم

است که ممکن اشكال اين داراي در صورت گسترده نبودن داده هاي بدست آمده از روش فوق 

توسط اين روش  ي ثبت شده رانندگيالگوهاعبارت ديگر ه  ب.دباشنداشته  و عموميت هخاص بوداست 

ت است که ين مزي اين روش داراي اما ا.باشدير نقاط شهر نميم به سايقابل تعمدر يک منطقه از شهر 

ات ئيرها را به صورت متنوع و در ساعات مختلف با جزي از مسيني نقطه معي حرکتيتواند الگويم

 . نشان دهديخوب

 تجهيز شده براي حرکت در مسيرهاي مختلف و ثبت داده ها در آن هايدرو استفاده از خو-۲

اندازه گيريها بوسيله  نيز شناخته ميشود ١ که به عنوان روش خودرو شناورن روشيدر ا .مسيرها

 با مبدا و ييرهاي در مسي حرکتي ثبت داده هاي برايريل اندازه گيز شده با وساي تجهيخودروها

ها توسط يري الزم است که اندازه گيط واقعي پوشش دادن مناسب شرايبرا. ندشوي مانجامن يمقصد مع

به  در اين روش بايد .ردي مختلف انجام پذيله خودروهايرانندگان مختلف در ساعات مختلف و بوس

در مواقع ترافيك  .دنبال كنند مسيرها را تا جريان ترافيكيشود آموزش داده خودروها رانندگان 

 رانندگي عادي خود را انجام دهند و از  به طور آزادانهميشود تا گفته سبك به رانندگان

 .حرکتهاي غير معمول در رانندگي اجتناب کنند

  سرعت خودروسيستم اندازه گيري) ۲-۲

  يکيستم مکانيساستفاده از ) ۲-۲-۱

يک در اين قسمت . استيکي از روشهاي اندازه گيري سرعت خودروها استفاده از وسايل مکانيکي 

 خودرو و چرخ كمكي همراه با چرخ. طراحي و ساخته شده استخ كمكي براي اندازه گيري سرعت چر

                                        
1 Floating Car Method 
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 ١٠

اين چرخ داراي يك قسمت . رد و با آن مي چرخديمي گيا يکي از اجزاء گردنده ديگر در تماس قرار 

 بادامكي شكل مي باشد كه با چرخش چرخ اين قسمت بادامكي مي تواند يك كليد را قطع و وصل

  چرخ کمکي طراحي شده را نشان ميدهد٥شکل  .كند

 استفاده از حسگرهاي نوري) ٢-٢-٢

 ١روش ديگري که در اين پروژه مورد استفاده واقع گرديده است استفاده از حسگرهاي نوري

اين حسگرها در سيستم اندازه گيري به جاي قسمت مکانيکي سيستم اندازه گيري مورد . ميباشد

سگرها با توجه به حجم کوچک و وزن کم و پايه مناسب،  نسبت به اين ح. يرنداستفاده قرار مي گ

سيستم مکانيکي راحت تر بر روي خودرو نصب ميشوند و بعد از نصب نيز  به علت عدم وجود 

مشکالت سيستمهاي مکانيکي مانند اصطکاک و سايش، خوردگي ناشي از آب و رطوبت و همچنين 

قابل اطمينان تر و در صورت تنظيم مناسب تا مدت زمان اثرات دما بر روي اجزاء سيستم، به صورت 

 .بسيار بيشتر از سيستم مکانيکي قابليت انجام کار را دارند

 مدار الکترونيکي و رايانه) ٣-٢-٢

 يـك مـدار     سيگنال ايجاد شده توسـط کليـد الکترومکـانيکي و يـا حسـگر نـوري بايسـتي توسـط                   

 . و توليد پالس مطلوب گردد      سبب ايجاد و قطع ولتاژ     ها قطع و وصل شدن آن     الکترونيکي تنظيم شود تا   

از اين رو به همراه چرخ كمكي طراحي شده يک برد طراحي شده است که در واقع قسمت الكترونيكي                   

همچنين براي اندازه گيري و ذخيره پالسهاي ولتاژ ايجـاد   .مدار توليد پالس وسيله اندازه گيرخواهد بود   

 . استفاده شده است(Laptop)شده از يک رايانـه قابل حمل 

                                        
1 Photo Electric Sensors 
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چرخ کمکي طراحي شده براي اندازه : ٥شکل 

 گيري سرعت

 
حسگر نوري: ٦شکل 

 رم افزار سيستم اندازه گيرين) ۲-۲-۴

. به علت استفاده از رايانه در سيستم اندازه گيري، طراحي يک نرم افزار نيز براي کار الزامي است

برنامه نوشته شده در  .ه است تهيه گرديدTurbo Pascalزبان بدين منظور يک برنامه کامپيوتري با 

 تست و يي شناساياز برايمورد نهنگام شروع هر بار داده برداري از کاربر ميخواهد تا اطالعات 

 سن ،راننده و خودرو را مانند شماره تست، نام مسير، نوع خودرو، شماره پالک خودرو، نام راننده

 .وارد کندراننده و  شغل راننده  را 

  در شهر تهرانيري اندازه گيرهايمس) ۲-۳

.  ناحيه مختلف تقسيم بندي شده اند۴مسيرهاي اندازه گيري خودروهاي سواري در شهر تهران به 

. ناحيه شمالي، ناحيه مرکزي، ناحيه شرقي و جنوبي، ناحيه غربي و جنوبي: اين چهار ناحيه عبارتند از

؛ هرچند ممکن مسيرهايي که مرز نواحي فوق را ه اندشد تفکيک  اين نواحيدرمسيرهاي تعريف شده 

اگر بيشترين مقدار طول يک مسير در يک ناحيه قرار در اين حالت  .قطع کنند نيز وجود داشته باشد

 به عنوان يري اندازه گيرهاي از مسي برخ.شده استداشته باشد آن مسير به همان ناحيه منتسب 

 .است آورده شده ۴نمونه در جدول 



                                آزمايشگاه شبيه سازي و کنترل سيستم ها مطالعات سيکل شهري تهرانمديريتيگزارش 

 

 ١٢

 شهر تهرانشده دري  اندازه گير يمسيرها يبرخمشخصات : ٤جدول 
)km( طي شدهمسافت  رديف  مسيرنام مدت زمان تست  متوسطسرعت سرعت ماكزيمم  متوسطشتاب شتاب منفي متوسط  ماكزيممشتاب شتاب منفي ماکزيمم 

 1  ميدان ونک- تجريش ميدان 1137 19.84 63.86 0.75 3.5- 2.6 2.6- 6.27 

 2  سيد خندان-ونک  715 35.8 101.32 0.64 0.79- 2.37 3.31- 7.11 

 3  تجريش- سيدخندان 1313 23.47 63.84 0.69 3.79- 2.6 0.75- 8.56 

 4  ميني سيتي-تجريش  1060 31.48 63 0.59 0.74- 2.84 2.84- 9.27 

 5  ونک- نوبنياد 1270 24.5 81.74 0.59 0.73- 2.6 4.26- 8.64 

 6  ابتداي مطهري-ونک  1111 13.28 48.53 0.57 0.58- 2.37 2.37- 4.1 

 7  ميدان هروي- رسالت 1016 28.29 60.45 0.53 0.62- 2.36 4.49- 7.98 

 8  ميدان رسالت-چهارراه پاسداران  1461 20.31 67.26 0.66 0.7- 2.6 4.49- 8.24 

رسالت - سيتي ميني 718 45.19 114.94 0.65 0.83- 3.08 3.78- 9.01   9 

 7.19 -1.89 2.13 -0.48 0.47 74.07 28.31 914  10  ميدان آيت اهللا حکيم-ميدان رسالت 

 11  کاخ نياوران- سيدخندان 1951 17.92 54.49 0.64 0.66- 3.78 2.74- 9.71 

 12  ابتداي ميرداماد-چهاراه پاسداران  1990 22.74 71.52 0.63 0.68- 2.6 3.08- 12.57 

)غرب به شرق(  ميردامادخيابان 176 42.37 79.18 0.83 0.74- 2.37 3.31- 2.07   13 

 14  ميدان قدس-وبنيادنميدان  940 27.46 63 0.56 0.66- 1.89 3.07- 7.17 

 15  نمايشگاه- هنگام 1370 31.01 83.6 1.03 1.04- 3.87 3.87- 11.8 

 16  ابتداي مطهري-ونک  669 20.54 49.4 0.67 0.65- 1.96 2.21- 3.82 

 17  سيد خندان- مطهري ابتداي 1529 11.91 36.17 0.58 0.58- 1.96 2.21- 5.06 
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 18  نوبنياد-سيدخندان  1026 21.92 52.05 0.65 0.74- 1.96 3.19- 6.25 
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   تهرانيشهرمتدولوژي به دست آوردن سيکل ) ٣

ي بدست آمده از اندازه گيري و ثبت سرعت خودروها در شرايط واقعي حرکت آنها داده هاپس از 

داده تحليل اين . ها براي استخراج داده هاي نمونه از بين آنها، مورد تحليل قرار ميگيرند اندازه گيري

هايي را که داراي بيشترين شباهت با کل داده ها هستند براي تشکيل سيکل حرکتي انتخاب مي 

ها به   دسته بندي ميکروتريپها و سپس در اين روند پس از دسته بندي داده ها به ميکروتريپ. کند

شرايط ترافيکي مختلف، ميکروتريپ هايي که داراي بيشترين حالت نمايانگري از داده ها هستند 

. انتخاب ميشوند و از کنار هم گذاردن اين ميکروتريپ هاي نمايانگر، سيکل نهايي به دست مي آيد

ميزان تطابق هر کدام از پارامترهاي مشخصات اين سيکل بايد با مشخصات کل داده ها مقايسه شود تا 

سيکل با همان پارامتر براي کل داده ها بدست آيد و ميزان مطلوب بودن سيکل به دست آمده معين 

 .گردد

 تعريف ميکروتريپ) ١-٣

 بر اساس يحرکتبراي بدست آوردن سيکل ات موضوع يدر ادبهاي انجام شده  تقريبا تمامي تحليل

تي از نمودار حرکت يک خودرو بر حسب زمان، که بين دو زمان ايست يا قسم. ميکروتريپ ها ميباشد

در صورت وجود . توقف در طول مسير حرکت آن قرار ميگيرد، اصطالحاً يک ميکروتريپ ناميده ميشود

يک ميکروتريپ . يک مدت زمان توقف، آن را به طور قراردادي در ابتداي ميکروتريپ در نظر ميگيريم

ت هاي مختلف حرکتي شامل زمانهاي توقف شتابگيري، ترمزگيري و حرکت با در بر دارنده وضعي

ها   داده ها بايد بر اساس ميکروتريپ،ها ميکرو تريپم داده ها به يتقسپس از  .ميباشدسرعت ثابت 

 .گيرنديممورد تحليل قرار 

 يکيط ترافيف شرايتعر) ٢-٣

ملکـرد خـودرو و ميـزان آالينـده هـا و            شرايط ترافيكي مختلف موجود در هر شهر، سبب تفـاوت در ع           

مصرف سوخت خودرو ميشود و لذا دسته بندي شرايط ترافيکي و تخصيص داده هاي بدست آمـده بـه                   
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 ١٥

در اين پروژه شرايط    . هر کدام از شرايط مختلف براي بررسي ميزان اين تاثيرات الزم و ضروري ميباشد             

 :ترافيکي به چهار دسته زير تقسيم بندي شده اند

اين دسته نشانگر شرايط حرکت در نواحي : )Congested Urban( ط شلوغ و متراکم شهريشراي -١

 کيلومتر در ساعت و ١٠سرعت متوسط اين دسته کمتر از . شلوغ و يا ساعات اوج ترافيک ميباشد

 .زمان توقف آن داراي محدوده کم تا زياد ميباشد

 با سرعت متوسط پايين و تعداد  نشانگر جريان حرکتي نه چندان آزاد:)Urban(شرايط شهري -٢

 کيلومتر در ٢٥ تا ١٠اين وضعيت ترافيکي داراي سرعت متوسط بين . توقفهاي متوسط است

 .ساعت و درصد زمان توقف متوسط و کم ميباشد

هاي   اين وضعيت نشانگر جريان نسبتا آزاد ترافيکي با توقف:)Extra Urban(شرايط فراشهري -٣

 کيلومتر در ساعت و درصد ٤٠ تا ٢٥سط اين وضعيت ترافيکي بين سرعت متو. نسبتا کم  ميباشد

 .زمان توقف آن پايين ميباشد

نشانگر جريان ترافيکي کامال آزاد در بزرگراه ها با سرعت متوسط : )Highway(شرايط بزرگراهي  -٤

 . کيلومتر در ساعت و درصد زمان توقف بسيار پايين ميباشد٤٠بيش از 
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 رعت متوسط بر حسب زمان توقف خودرونمودار توزيع س: ٧شکل 
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 ١٦

 هاي نمايانگر انتخاب ميکروتريپ) ٣-٣

اين ميکروتريپها به منظور بدست آوردن سيکل حرکتي با در کنار هم قرار دادن آنها با توجه به 

 . وزن زماني هرکدام از دسته ها و رسيدن به زمان مورد نظر براي سيکل انتخاب و استخراج ميشوند

يکروتريپ هاي نمايانگر، پارامترهاي آنها را با پارامترهاي بدست آمده از کل داده ها براي تعيين م

مقايسه کرده و ميکروتريپ هايي که داراي حداقل اختالف نسبت به پارامترهاي کل داده ها ميباشند 

 بدين منظور الزم است تا از پارامترهاي مورد توجه، يک عدد به عنوان شاخص هر. انتخاب مي شوند

ها بر اساس شاخص   با مرتب کردن ميکروتريپ.ميکروتريپ که معيار انتخاب آن خواهد بود بدست آيد

 .هاي نمايانگر انتخاب ميشوند انتخاب آنها، ميکروتريپ

 هموار کردن سيكلهاي حرکتي ) ٤-٣

جام اجراي آن هنگام تست خودرو بر روي دينامومتر و يا انکل و امکان ي سيريتکرارپذبراي قابليت 

زمان ارائه شده به -هاي باالي موجود در منحني سرعت شبيه سازيهاي کامپيوتري، حذف فرکانس

براي اين منظور داده ها از يک فيلتر که فرکانسهاي باال را حذف . عنوان سيکل حرکتي الزم است

 .شونديعبور داده مميکند 

  تهراني شخصي هاي سواريکل حرکتيس) ٥-٣

داده هاي ثبت شده در شرايط واقعي براي  يبر رو ت آماري و روند تحليلاسبابا به کار گيري مح

سواريهاي شخصي در تهران، پس از انتخاب ميکروتريپ هاي نمونه و قرار دادن آنها در کنار يکديگر، 

اين سيکل از چهار قسمت متوالي که بيانگر . سيكل حرکتي خودروهاي سواري به دست مي آيد

 ١٨٠٠مدت زمان سيکل در حدود . موجود در شهر ميباشد تشكيل شده استشرايط ترافيكي متفاوت 

 . ثانيه در نظر گرفته شده است
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 سيکل حرکتي خودروهاي سواري شخصي شهر تهران: ٨شکل 

 مشخصات سيکل حرکتي خودروهاي سواري شخصي تهران: ٥جدول 

خودروهاي سواري 
 کلينوع س شخصي
 )هيثان(زمان 1815

  توقفيندر صد زما 16.20

 يري شتابگيدر صد زمان 38.35

 يري ترمزگيدر صد زمان 30.47

  سرعت ثابتيدر صد زمان 31.24

 سرعت متوسط 26.68

 شتاب متوسط 0.40

  متوسطيشتاب منف 0.51-

 مميسرعت ماکز 87.70

 مميشتاب ماکز 1.74

 ممي ماکزيشتاب منف 3.24-

 مسافت 13.46

 پهايکروتريتعداد م 24

 لومتريتعداد توقفها در هر ک 1.78
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 ١٨

  تهراني هاتاکسي يکل حرکتيس) ۳-۷

" راهي"داده هاي اين قسمت مربوط به دو نوع تاکسي موجود در سطح شهر يعني تاکسيهايي که به                  

موسوم هستند و ابتدا و انتها و مسير آنها کامال مشخص ميباشد و همچنين تاکسـيهايي کـه بـه طـور                      

کل ي داده هـا سـ     يل بر رو  ي با انجام تحل   .ام به جابجايي مسافر ميکنند ميباشد     آزادانه در سطح شهر اقد    

 . به دست آمده است۸ شهر تهران مانند شکل يهاي مربوط به تاکسيحرکت
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 سيکل حرکتي تاکسي هاي شهر تهران:  ٩شکل

 مشخصات سيکل حرکتي تاکسي هاي تهران: ٦جدول 
 کلينوع س هاي تهران تاکسي

 )هيثان(زمان 1789

  توقفيدر صد زمان 13.86

 يري شتابگيدر صد زمان 39.97

 يري ترمزگيدر صد زمان 33.09

  سرعت ثابتيدر صد زمان 27.00

 سرعت متوسط 21.80

 شتاب متوسط 0.46

  متوسطيشتاب منف 0.56-

 مميسرعت ماکز 73.59

 مميشتاب ماکز 1.85

 ممي ماکزيشتاب منف 3.87-

 مسافت 10.84

 پهايکروتريمتعداد  37

تعداد توقفها در هر  3.41
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 ١٩

 لومتريک
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 ٢٠

 يکل حرکتي شهر با استفاده از سيکيت ترافي وضعيبررس) ٤

هاي بـه دسـت آمـده بـراي          وردن سيکل حرکتي، اکنون ميتوان با مقايسه سيکل       آپس از به دست     

وجـود در   شرايط ترافيکي مختلف م   . شرايط ترافيکي مختلف به چگونگي وضعيت ترافيکي شهر پي برد         

شهر که مجموع آنها شرايط حرکتي شهر را تشـکيل ميدهـد، داراي تفاوتهـاي اساسـي بـا يکـديگر در                      

 .پارامترهاي حرکتي و لذا تفاوت در نحوه کارکرد خودرو در هر کدام از شرايط ترافيکي مختلف ميباشد

 ٥/٣ که سرعت متوسـط حرکـت در وضـعيت ترافيکـي متـراکم در حـدود                  ميدهدنشان  بررسي ها   

 کيلومتر بر   ٩/٣٠ کيلومتر بر ساعت، در وضعيت فراشهري        ٢/١٨کيلومتر در ساعت، در وضعيت شهري       

سرعت متوسط حرکـت کلـي      .  کيلومتر بر ساعت ميباشد    ٥/٤٨ساعت و در وضعيت ترافيکي بزرگراهي       

 . کيلومتر در ساعت است٧/٢٦در شهر تهران براي خودروهاي سواري شخصي در حدود 
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ودار مقايسه سرعت متوسط براي نم: ١٠شكل 

 شرايط ترافيکي مختلف
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نمودار مقايسه سرعت متوسط حرکت : ١٢شكل 

  براي شرايط ترافيکي مختلف
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نمودار مقايسه سرعت ماکزيمم براي : ١١شكل 

 شرايط ترافيكي مختلف
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نمودار مقايسه مسافت پيموده شده : ١٣شكل 

 براي شرايط ترافيکي مختلف
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دار مقايسه شتاب متوسط براي نمو: ١٤شكل 

 شرايط ترافيکي مختلف
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نمودار مقايسه درصد زمان توقف براي : ١٦شكل 

 شرايط ترافيکي مختلف

 
نمودار مقايسه شتاب منفي متوسط : ١٥شكل 

 براي شرايط ترافيکي مختلف
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نمودار مقايسه تعداد توقف در هر : ١٧شكل 

 کيلومتر براي شرايط ترافيكي مختلف
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نمودار مقايسه درصد زمان با سرعت ثابت، شتابگيري و ترمز گيري براي شرايط ترافيکي مختلف: ١٨ل شك
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 ٢٢

 اي دني حرکتيها کلير سيکل تهران با سايسه سيمقا) ٥

مشخصات سيكل حرکتي تهران با ساير سيكلهاي مربوط به خودروهـاي سـواري در              قسمت  اين  در  

 و  ECE، سـيکلهاي اروپـايي      FTP سـيکلهاي آمريکـايي      ايـن سـيکلها شـامل     . دنيا مقايسه شده اسـت    

EUDC    و سيکل J10-15  اين مقايسه شرايط حرکتـي خودروهـاي سـواري در تهـران را             .  ژاپن ميباشد

همچنين در اين قسمت مشخص ميشـود کـه         . نسبت به ساير شهرها يا کشورهاي دنيا مشخص ميکند        

  .ت بيشتري مي باشدسيکل تهران يا کدام يک از سيکلهاي موجود داراي شباه

نتايج به دست آمده از اين مقايسه نشان ميدهد کـه شـتاب مـاکزيمم منفـي و مثبـت خودروهـاي                      

اين مساله ميتواند بـه معنـاي تهـاجمي تـر بـودن             . سواري در تهران بيشتر از سيکلهاي ديگر مي باشد        

خت و آالينـده هـاي      رانندگي در شهر تهران باشد که اثرات خود را هم در ايمني و هم بر مصـرف سـو                  

همچنين سرعت متوسط سيکل رانندگي در شهر تهران از سيکلهاي واقعي ديگـر ماننـد          . خودروها دارد 

FTP   عالوه بر آن زمان توقف سيکل تهران کمتر از زمان توقف سيکل هاي ديگر اسـت                .  پايين تر است

ومتر شاسـي و تـدوين      که اين ميتواند به دليل طراحي سيکل هاي استاندارد بـراي تسـت هـاي دينـام                

نکتـه قابـل توجـه    . استانداردها باشد که معموال همراه با افزودن زمانهاي توقف اضافي صـورت ميگيـرد    

هـاي   ديگر اينست که علي رغم اينکه شتاب هاي ماکزيمم مثبت و منفي سيکل تهران بيشتر از سيکل            

هـاي ديگـر      بـا سـيکل    ديگر است ولي هم شتاب متوسط مثبت و هم شتاب متوسط منفي در مقايسه             

اين نيز ميتواند به دليل شرايط خاص حرکتي در تهران و تکنولـوژي خودروهـاي مـورد                 . کمتر ميباشد 

 آمريکـا   FTPگردد که سـيکل تهـران بـا سـيکل           مي عالوه بر آن مشخص      .استفاده در شهر تهران باشد    

ان يک سـيکل واقعـي       نيز مانند سيکل تهر    FTPشباهت بيشتري دارد و اين به دليل آنست که سيکل           

 که در حـال حاضـر مـورد اسـتفاده قـرار             EUDC و   ECEکه سيکلهاي اروپايي     گذرا ميباشد در حالي   

در سيکل تهران درصد قابل توجهي از توزيع سرعت سيکل، بـه             .هاي مصنوعي هستند   ميگيرند سيکل 

 هـم در سـيکل      اگرچه هم در سيکل تهـران و      .  کيلومتر بر ساعت اختصاص دارد     ٣٥سرعتهاي کمتر از    

 کيلومتر در ساعت مواجه هسـتيم کـه ناشـي از            ٥ تا   ٠هاي ديگر با يک درصد باال براي سرعتهاي بين          
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 ٢٣

زمان توقف و سرعت صفر موجود در سيکل ميباشد لکن در سـاير سـيکل هـا درصـد هـاي بعـدي تـا                         

ر بيشـتري    کيلومتر بر ساعت اندک مي باشد، اما در سـيکل تهـران داراي مقـادي               ٤٥ تا   ٣٥سرعت بين   

 کيلـومتر بـر     ٤٠ميباشد که اين بيانگر توزيع بيشتر سرعت در شهر تهـران در محـدوده سـرعتهاي تـا                   

 .ساعت ميباشد
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نمودار توزيع سرعت در سيكل : ١٩شكل 
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نمودار توزيع سرعت در سيكل : ٢١ شكل
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نمودار توزيع سرعت در سيکل : ٢٣شکل 
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نمودار توزيع سرعت در سيكل : ٢٠شكل 
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 ECEنمودار توزيع سرعت در سيکل : ٢٢شکل 
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 مقايسه سيکل تهران با ساير سيکل هاي حرکتي دنيا: ١٠جدول 

مسافت 
)km( 

در صد 
زمان 
 توقف 

سرعت 
متوسط 

)km/hr(

سرعت 
ماکزيمم 

)km/hr( 

ب شتا
منفي 

متوسط 
)m/s2( 

شتاب 
مثبت 

متوسط 
)m/s2( 

شتاب 
منفي 

ماکزيمم 
)m/s2( 

شتاب 
مثبت 

ماکزيمم 
)m/s2( 

زمان 
)sec( 

  
سيکل تهران 1815 1.74 3.24- 0.40 0.51- 87.7 26.68 16.2 13.46
11.92 18.92 31.32 90.72 -0.57 0.50 -1.47 1.47 1369 FTP72 
17.77 19.43 31.51 91.25 0.58 0.51 1.48 1.48 2477 FTP75 
0.99 32.3 18.35 50.0 0.75 0.63 0.83 1.06 195 ECE 
10.93 27.38 32.23 120.0 0.79 0.54 1.39 1.06 1220 ECE+EUDC 

4.16 32.58 22.68 69.97 0.65 0.57 0.83 0.79 660 J10-15 
mode 
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در صد زمان توقف
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شـتاب منفی ماکزيمم 
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  رانندگاني رفتاري الگويبررس) ٦

 رفتار -٢ . رفتار رانندگي از ديدگاه ايمني-١ : بررسي استبررسي رفتار رانندگي از دو رويکرد قابل

 .رانندگي از ديدگاه ميزان مصرف انرژي در خودرو

هدف از بررسي رفتار رانندگي در اين پروژه بيشتر تاکيد بر قسمت دوم يعني اثرات رفتار رانندگي 

 با اشاره به پروژهدر اين . بر روي ميزان مصرف سوخت و ميزان آالينده هاي توليدي در خودرو ميباشد

تجربيات و تحقيقات انجام گرفته توسط کشورهاي پيشگام در اين زمينه ها، اين اثرات نشان داده 

 . ميشود

 رفتار رانندگي از ديدگاه ايمني) ١-٦

رانندگي تهاجمي که يکي از الگوهاي رفتاري رانندگي به شمار ميرود به عنوان يكي از بزرگترين 

درن شاخته شده است و اصطالح رانندگي تهاجمي مدت زيادي است كه در ادبيات مشكالت دنياي م

الگوي رانندگي كه همراه با افزايش ريسك تصادف بوده و باعث تحريك حس بي  .موضوع وجود دارد

اين رفتار برخي . صبري، آزار رساني و يا عمليات خصمانه شود رفتار رانندگي تهاجمي ناميده ميشود

رانندگي تهاجمي تركيبي از عمليات رانندگي غير . جويي در زمان صورت ميگيرد ور صرفهاوقات به منظ

باشد و به عنوان هر عملي كه در  قانوني و غير ايمن كه نشان دهندة اعتنا نكردن به امنيت است مي

ي استرس رو به رشد در شرايط رانندگ. شود ها دخالت كند شناخته مي ها يا پياده حركت ساير راننده

 .كنوني، اهميت بررسي وضعيت روانشناسي راننده را نسبت به كارآيي خودرو روشن تر ميکند

 ،سـن و جنسـيت راننـده       دهـد کـه      ينشـان مـ   بررسي برخي فاكتورهاي مؤثر بر رفتار تهاجمي راننده         

عوامـل  و   شرايط ترافيکي و حرکتـي       ،٢ ديدگاه رانندگي  ،١ سبك زندگي  ، شخصيت ،فاكتورهاي اجتماعي 

 .دنباشيممؤثر رفتار تهاجمي راننده   هستند که بري از جمله عوامليژنتيك

 

                                        
1   Life Style 
2 Driving Attitude 
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 رفتار رانندگي از ديدگاه ميزان مصرف انرژي در خودرو) ٢-٦

در دهه گذشته فناوري و تکنولوژي موتور خودروهاي سواري، کاميونها و اتوبوسها بهبود سريعي 

 ECO-DRIVING. اين پيشرفت تغيير نداده اندداشته است؛ اما اکثر رانندگان طرز رانندگي خود را با 

با اساس تکنولوژي مدرن موتور خودروهاي امروزي تطبيق داده شده است و به معناي رانندگي 

 .  و ايمن و در دور کمتر موتور ميباشد١يکنواخت

ECO-DRIVINGمورد ٢ طرحي است که قسمتي از آن توسط برنامه سابق بازدهي انرژي اروپايي 

 هماهنگ ميگردد و (.E.V.A)اين پروژه توسط آژانس انرژي اتريش. ي قرار گرفته استحمايت مال

اين طرح با تکيه بر ايجاد يک شبکه . همکاران اصلي پروژه به عنوان شرکاي طرح نقش ايفا ميکنند

ها درصدد  فعاليت اروپايي، بناي يک بنيان علمي در اين زمينه و وارد کردن بحث در سياست گذاري

 عالوه بر افزايش ايمني جاده ها سبب ECO-DRIVING . به اهداف مطلوب خود ميباشدرسيدن

همه . بهبود وضعيت محيط زيست محلي و جهاني، جلوگيري از اتالف سوخت و هزينه کمتر ميشود

مزاياي متفاوت سبب ورود بحث به . ادامه کار باشنداين مزيتها آنقدر مهم هستند که دليل انجام و 

 بهبود :ختلف سياست گذاري و فعاليتهاي مرتبط با آن ميگردد که اين مزايا عبارتند ازعرصه هاي م

  .زان مصرف سوخت و ايمني، حفاظت از محيط زيست و سالمتي افراد، کاهش هزينه هايم

به همين . بهترين روش براي گسترش فرهنگ رانندگي اقتصادي، آموزش رانندگان تازه کار است

  ECO-DRIVING.  اين استراتژي را دنبال کرده اندECO-DRIVINGي خاطر تمام برنامه ها

ن آموزشها يج اي نتا.بايد در آموزشگاههاي رانندگي به عنوان رانندگي استاندارد آموزش داده شود

 :عبارتند از

                                        
1 Smooth 
2 European Energy Efficiency Program 
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 درصدي مصرف سوخت نسبت به ١٥ تا ١٠روش رانندگي رانندگان آموزش ديده باعث کاهش  -

 .ش نديده اند، حتي در سرعتهاي متوسط باالتر ميگرددرانندگي کساني که آموز

- ECO-DRIVINGاثر مثبت بر روي عملکرد راحتي سفر و فرسودگي و خرابي خودرو دارد  .

 .درنرانندگان آموزش ديده پارامترهاي قابل اندازه گيري کامال بهتري نسبت به آموزش نديدگان دا

 يدر راننگميزان مصرف سوخت . سال از آنها بگذرداثر آموزشها باقي ميماند، حتي اگر دو يا چند  -

 .به ميزان قابل توجهي از رانندگان آموزش نديده بهتر استده يرانندگان آموزش د

آموزشهاي تئوري به تنهايي کافي نمي باشد بلکه آموزشهاي عملي براي فراگيري مهارت نياز  -

 .ميباشد

  تهرانيکل شهري پروژه سيد در راستاي جديشنهاد پروژه هايپ

 پروژه جديد زير در راستاي ادامه تحقيقات انجام شـده در پـروژه مطالعـات                سه،  ن پروژه ي ا در پايان 

 :سيکل شهري جهت ادامه کار پيشنهاد مي گردد

 شبيه سازي تاثير سيکل حرکتي بر مصرف سوخت خودروها -١

پروپزال اين پروژه قبال طي نامه شماره 
10/10/82

 .ده است   ارائه ش403250

 انجام تست دينامومتر شاسي با استفاده از سيکل شهري تهران -٢

  خودروهابر ميزان مصرف سوختو تاثير آن  رانندگي اقتصادي مطالعات -٣

 .پروژه نيز در صورت نياز ارائه خواهد گرديد دو پروپزال اين 

 


