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چکیده
افزایش سرعت و روانی حرکت از جمله اهداف مدیریت ترافیک شهری محسوب میشود از طرف دیگر این افزایش سرعت باعث افزایش شاخص خطر در
نقاط تالقی وسایل نقلیه و عابر پیاده میشود .استفاده از عالئم ترافیکی یکی از راهکارهای افزایش احتیاط رانندگان در این نقاط است که کارآئی آنها به عوامل
متعدد بستگی دارد.
در این پژوهش سعی شده تا با نصب تابلوی گویا و فرستادن پیام های هشداری شنیداری مبنی بر نزدیک شدن به محل عبور عابر روی امواج رادیوئی اف ام
خودروها توجه رانندگان بیش از پیش به چنین موقعیتهای ی جلب شود تا میزان تداخالت بحرانی بین وسیله نقلیه و عابرپیاده کاهش یافته و در نهایت باعث
افزایش ایمنی عابرپیاده شود .از آنجایکه نتایج این تحقیق بر اساس شاخص های تداخل ترافیکی زمان مانده تا برخورد مدلسازی شده است ،برای این کار داده-
های تداخلی بر اساس سیستم خودکار مبتنی بر دادههای ویدیوئی ،از سه منطقه مختلف شهرستان قم جمع آوری شد .در این پژوهش پس از تصویربرداری از
مناطق مطالعه شده در دو حالت با ارسال پیام هشداری صوتی و بدون آن به رانندگان ،وضعیت تداخل وسایل نقلیه و عابران پیاده بر اساس شاخص زمان مانده
تا برخورد مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بدست آمده از مدلهای این پژوهش بیانگر آنست که تابلوی گویا تداخالت کلی بین وسیله و عابر را  ، %64تداخالت
بحرانی بین این دو کاربر را  %21کاهش داده است و به میزان  4/620ثانیه در افزایش زمان مانده تا برخورد وسیله با عابر اثر مثبت دارد.
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واژگان کلیدی :تابلویگویا ،تداخالت ترافیکی ،6زمان تا برخورد ،عابرپیاده ،پیادهگذر

 -1مقدمه

راهها برای عابر پیاده ،عالوه بر بکارگیری عالئم و هشدارهای

امروزه ایمنی تردد در سطح شبکههای درون شهری و برون

بصری ،استفاده از قوای شنیداری رانندگان برای دریافت

شهری یکی از اصول اساسی حاکم بر مهندسی راه ،ترافیک و

اطالعات و هشدارهای جادهایی در رابطه با محل تردد عابران

برنامهریزی حملونقل است .عابران پیاده از جمله آسیبپذیر

پیاده ،میتواند جز کارآمدترین روشها محسوب شود .طبق

ترین کاربران سیستم حمل و نقل هستند .برای ارتقا ایمنی

1. Traffic conflicts
2. crosswalk
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آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی ( 54 6)WHOدرصد کل

خطکشی عرضی خیابان برای آشکار سازی محل برای عبور

تلفات حوادث رانندگی در جهان را عابران پیاده ،دوچرخه و

عابر از عرض خیابان ،جز اولین اقدامات ایمن سازی راههای

موتوسواران تشکیل میدهند که سهم تلفات عابران پیاده یک

شهری برای عابر پیاده بود که پژوهشگران با انجام بررسی

چهارم کل تلفات جادهای است [.]1

مقایسهای بین مکانهایی که دارای خطکشی عابر پیاده است و

مطالعات نشان داده است که رانندگان به عالئم شنیداری

مکانهای که فاقد این اقدامات بودند نتایج قابل توجهی

خیلی سریعتر نسبت به عالئم دیداری عکسالعمل نشان می-

بدست آوردند .نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش

دهند ،به گونهای که زمان عکسالمعل در برابر عالئم

دوبرابری سرعت وسایل نقلیه در موقعیت نزدیک شدن به

شنیداری  654میلی ثانیه و در برابر عالئم دیداری  244میلی

محل عبور عابر و کاهش سه برابری تداخل بین عابر و وسیله

ثانیه است [ .]2از آنجا که تقریبا  34درصد اطالعاتی که

در محلهای دارای خطکشی نسبت به معابر بدون خطکشی

رانندگان در فرآیند رانندگی استفاده میکنند بصری است ]،[3

است [.]4

استفاده از روش مکمل که اطالعات تابلوها را به صورت

مطالعه ای توسط  Várhelyiدر سال 6331در مورد استفاده

شنیداری به کاربران ارسال کند باعث کاهش خطای رانندگان

همزمان خطکشی محل عبور عابر و تابلوی هشدار دهنده قائم

در دریافت پیامها شده و اطالعات با احتمال بیشتری منتقل

آن ،در سوئد انجام شد که نشان داد  %22رانندگان هنگام

خواهد شد .پس ارسال پیامهای هشدار دهنده شنیداری با

نزدیک شدن به اینگونه عالئم و تجهیزات برای جلوگیری از

استفاده از تابلوی گویا به رانندگان در موقعیتهای نزدیک به

برخورد با عابر سرعت خود را کاهش میدهند و %52

محل خطکشیهای عابرپیاده که احتمال تصادف به علت عدم

رانندگان کاهش سرعت ناچیز از خود نشان میدهند و %61

توجه راننده به جلو و تابلویهای عمودی و افقی دیداری

رانندگان بدون توجه به عالئم قائم با همان سرعت ادامه مسیر

زیاد است ،روشی مهم برای کاهش تصادفات بین وسیله و

میدهند [.]5

عابرپیاده خواهد بود .با توجه به اینکه جمعآوری دادههای

در سال  Friedman ،6339و همکاران سعی کردند با روشن

تداخلی با استفاده از روش تحلیل ویدیویی یک روش آسان و

کردن سطح روسازی محل عبور عابر با نصب چراغ در دو

نوین است در این پژوهش سعی شد میزان ارتقا سطح ایمنی

رأس هر خط ،میزان تأثیر آن نسبت به سایر مکانهایی که

راه برای عابران پیاده ،با استفاده از سیستم تابلوهای گویا به

فاقد اینگونه تجهیزات هستند را بدست بیاورند .این روش

عنوان یکی از سامانههای  (ITS)2برای کاهش تداخالت

دید راننده را درشب نسبت به عابر و محل پیادهگذر باال برده

بحرانی براساس شاخص تداخل ترافیک ارزیابی شود.

و او را وادار به جستجوی بصری بیشتری نسبت به عابر و
اطراف مسیر میکند .نتایج پژوهش بیانگر آن بود که
حدود %14تصادفات عابر در شب در موقعیتهایی رخ می-

 -2مروری بر مطالعات گذشته

دهد که فاقد اینگونه تجهیزات است و نصب این تجهیزات

همزمان با موضوع افزایش روز افزون تعداد وسایل نقیله،

این آمار را  %62کاهش داده است [.]6

ایمنی تردد در شبکه راههای شهری و برونشهری نیز جز

با پیشرفت فناوری و استفاده از سیستمهای حمل و نقل

موضوعات مهم مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است.

هوشمند 9در زمینههای مختلف ،مهندسان ترافیک و ایمنی نیز

ارائه راهکارها و ابداع روشهای جدید بمنظور ارتقاء ایمنی

سعی دارند تا از فناوریهای جدید برای افزایش ایمنی هرچه

راههای شهری و برونشهری برای کاربران غیرموتوری و

بیشتر سیستم حملونقل استفاده کنند .در یکی از پژوهشهای

عابران پیاده از جمله اهداف این مطالعات است.

انجام شده در فنالند پژوهشگران قبل از خط ایست برای عابر

1 World health organization
2 Intelligent traffic system

)3 ITS(Intelligent Transportation System
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پیاده پایههایی که قادر به نمایش تصاویر سه بعدی است

 -3روش تحقیق

نصب کردند که این پایهها در زمانی که چراغ برای وسایل

برای انجام مطالعه میدانی در این پژوهش سه موقعیت مختلف

نقلیه قرمز میشود به طور اتوماتیک تصاویر سه بعدی را به

از شبکه خیابانهای شهرستان قم انتخاب شد .موقعیتهای

نمایش می گذارد که نشان دهنده عبور کودکان در حال عبور

اول و دوم در امتداد بلوار جمهوری اسالمی و موقعیت سوم

از عرض خیابان است .نتایج پژوهش قبل از نصب تابلو نشان

در امتداد بلوار شهید نواب صفوی قرار داشت .از آنجا که این

دهنده این بود که  %94رانندگان بدون توجه به عالئم از محل

موقعیتها بدون چراغ راهنمایی بود و دارای حجم ترافیک

عبور عابر رد میشدند که آمار بعد از نصب تابلوی سه بعدی

وسیله و عابر زیادی بود ،نرخ تداخل بین وسایلنقلیه و عابر

با  %63کاهش همراه شد [ .]7پژوهشهای دیگری با استفاده

پیاده زیاد بود و فقدان سرعتگیر قبل از رسیدن به خط کشی

از دوربین نمایش دهندهی پیادهگذر که دارای یک عده

در این موقعیت ها ،آنها را به محلیهای مناسبی برای انجام

حسگر بود انجام شد .این حسگرها هرگونه حرکت عابر در

این پژوهش تبدیل کرده بود .موقعیت اول خیابان اصلی

سطح پیادهگذر را سریعا نمایش داده و رایانه متصل به آن

داخلی شهری است که دارای سه خط در هر جهت است که

بالفاصله بعد از تشخیص عابر چراغ ترافیکی را برای وسایل

یک خط آن به عنوان پارکینگ وسایل نقلیه استفاده میشود.

نقلیه قرمز کرده وحق تقدم را به عابران پیاده داد .نتایج مطالعه

موقعیت دوم و سوم نیز جزئی از خیابانهای اصلی داخل

نشان داد که آگاهی رانندگان از حضور عابر  %16بیشتر از

شهری بود که هر کدام دارای سه خط سواره رو در جهت

زمان قبل از نصب این سیستم شد و تداخالت بین عابر و

مورد مطالعه است.

وسیله نقلیه را به اندازه  %63کاهش داد [.]8

جمعآوری دادههای ویدیوئی در موقعیت اول از روی

در سال  2461بروجردیان و همکاران در پژوهشی با ارسال

ساختمان پنج طبقه با فاصله حدود  04متر از محل پیادهگذر

پیامهای شنیداری صوتی رعایت بیشینه سرعت مجاز روی

در شش روز کاری ،از  65الی  24شهریور ماه  6935و بین

گیرندههای رادیویی وسایل نقلیه سعی کردند تا عکسالعمل

ساعات 62:44تا 62:44بعد ازظهر ،در موقعیت دوم در سه

کاهش سرعت رانندگان را دریابند که نتایج این پژوهش نشان

روز کاری ،از  21الی  21مهر ماه  6935آخر هفته در همان

داد که پیامهای هشدار صوتی ،سرعت میانگین ،سرعت میانه

ساعتها و از روی ساختمان شش طبقه با فاصله  05متر از

و سرعت عملکردی را به ترتیب  %63 ،%61و  %22کاهش

محل پیادهگذر و در موقعیت سوم دادههای ویدیوئی از روی

داده و بطور متوسط باعث کاهش  61درصدی سرعت وسایل

پل عابر با فاصله  09متر از محل پیاده گذر و در چهار روز

نقلیه شد [.]9

کاری 1 ،الی  64آذر ماه  6935و بین ساعت  1:44الی 61:44

با مرور کلی بر پیشنه مطالعات انجام شده در زمینه روشهای

بعد از ظهر انجام شد.

سنتی و نوین ،ایمنسازی محل پیادهگذرها به راحتی میتوان
دریافت که بیشتر مطلق این روشها مبتنی بر استفاده از قوای

شکل  .1محل استقرار دوربین و فرستنده ارسال پیام گویا

دیداری رانندگان بوده و نتایج حاصله از پژوهشها نیز بیشتر
برپایه دادهآماری یا تصادفات است .در این پژوهش سعی شد
تا میزان تاثیر پیامهای شنیداری ارسال شده به رانندگان در

Fig. 1. Conflict area, sign & camera location

ایمنی محل عبور عابر براساس شاخصهای تداخل ترافیک
بررسی شود.

همان گونه که در شکل ( 6الف تا ج) نیز دیده میشود تمام
ناحیه تداخلی در هر سه موقعیت به صورت کامل تحت
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 1-3تحلیل ویدیوئی

پوشش دوربینهای دادهبرداری قرار گرفته است .در تمام
ساعات دادهبرداری ،تابلوی هشدار دهنده گویا که در فاصله

همانگونه که گفته شد در این پژوهش از روش تجزیه و

 24متری قبل از محل عبور عابر نصب شده بود هر  5دقیقه

تحلیل ویدیوئی برای جمع آوری دادههای حرکت تداخلی

به صورت نوسانی فعال و غیر فعال بود.

کاربران و محاسبه شاخص ایمنی منطقه مورد مطالعه استفاده

فرستنده تابلوی صوتی مورد استفاده قادر است تاپیامهای

شد .بعد فیلمبرداری از روش پردازش تصویر ،اطالعات مورد

مختلف هشداری را تا شعاع 244متری خود روی رادیوهای

نیاز برای مدلسازی آماده شد .از جمله پیچیدگیهایی که در

وسایل نقلیه ارسال کند که در این مطالعه خاص از پیام

فرآیند پیادهسازی دادههای پردازش تصویر مورد بررسی قرار

هشداری "محل عبور عابر پیاده" استفاده شد .با استفاده از

گرفت ،تغییرات زاویه خودرو و عابر نسبت به دوربین ،کاهش

تابلوی گویا پیام مذکور را به چهار فرکانس رادیوئی جوان،

ابعاد خودرو و عابر به دلیل دورنما بودن تصاویر ،تغییرات در

پیام ،قم و تهران که بیشترین مخاطب را در شهرستان قم دارد

نور منعکس شده از خودروها و عابر ،در برخی از موارد

ارسال شد .فرستنده مورد استفاده در این پژوهش ،قادر به

مخفی شدن وسایل نقلیه و عابر به دلیل سرعت زیاد و

ارسال پیام به چهار فرکانس رادیوئی به صورت همزمان است.

همپوشانی خودروهایی که در تداخل شرکت نداشتند با

در این پژوهش برای تعیین درصد رانندگان شنونده چهار

وسایل نقلیه اشتراک کننده در تداخل است .برای خنثی کردن

فرکانس پیش گفته ،پرسشنامهای تهیه شد و با انجام مصاحبه

چالشهای ذکر شده از سیستم پردازش انتخابی تصاویر

از  944راننده مختلف به صورت تصادفی همزمان با ساعات

استفاده شد که بعد از پیدا کردن تداخالت بین وسیله نقلیه و

دادهبرداری ،درصد شنوندگان این چهار فرکانس تعیین شد تا

عابر از فیلمها ،مسیر تداخل آنها با سرعت  4/6ثانیه بر اساس

آثار مستقیم و غیر مستقیم تابلو بر رفتار و عکسالعمل

تغییرات تصاویر تعقیب و ردیابی شد .مختصات لحظهای

رانندگان مشخص شود .زیرا درصدی از رانندگان ممکن است

وسیله نقلیه و عابر اشتراک کننده در تداخل توسط نرمافزار

با شنیدن پیام گویا عکس العمل نشان داده و برای جلوگیری

تعقیب کننده مسیر 1بعد از هر  9فرم یا  4/6ثانیه به صورت

از برخورد سرعت و مسیر خود را تغییر دهند که این گروه از

اعداد حقیقی و به صورت خودکار در فایل جداگانهای ثبت

رانندگان تحت تأثیر مستقیم پیام قرار گرفتهاند و تعدادی از

شد.

رانندگان نیز ممکن است تحت تأثیر رانندگان گروه اول
واکنش نشان داده و جهت حرکت و مسیر خود را تغییر دهند

 2-3تحلیل شاخص تداخل ترافیکی

که این گروه از رانندگان به طور غیر مستقیم تحت تأثیر
تابلوی گویا قرار گرفتهاند.

پس از کالیبره کردن دوربین با استفاده از تحلیل ویدیوئی

هدف از این پژوهش تعیین میزان تأثیر پیامهای شنیداری بر

مسیر حرکت کاربران بدست آمد .با توجه به عدم رخداد

کاهش تداخل بین وسیله نقلیه و عابر پیاده براساس شاخص-

تصادف در فیلمهای برداشت شده ،فرض میشود که یکی از

های تداخل ترافیک با استفاده ابزارهای متداول تحلیل کننده

کاربران اشتراک کننده در تداخل در سرعت و مسیر حرکت

دادههای ویدیوئی است .برای جمعآوری دادههای تداخلی از

خود مانور اصالحی انجام میدهد .در این مرحله بعد از آن

روش تحلیل ویدیویی ،تعقیب مسیر همزمان وسیله نقلیه و

زمان تا برخورد هر تداخل تعیین میشود .زمان تا برخورد

عابر پیاده از یک تصویر به تصویر بعدی استفاده شد .در این

مساوی با زمان باقی مانده برای برخورد دو کاربر راه است در

روش مختصات دقیق وسیله نقلیه و عابر در هر تصویر پس از

صورتی که در سرعت و مسیر فعلی آنها تغییر رخ ندهد.

کالیبره کردن دوربین بدست آمد .در نهایت زمان مانده تا

مختصات کاربران راه و سرعت آنها از پارامترهای مهم تعیین

برخورد وسیله نقلیه با عابر در هر مانور محاسبه شد [.]11

1 Tracker
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و محاسبه زمان تا برخورد محسوب میشود .همانگونه که

در یک زمان مشخص از فرآیند نزدیک شدن ،حالت کنونی

قبال گفته شد و در شکل ( )2نیز دیده میشود این پارامترها از

وسیله نقلیه و عابر پیاده میتواند با سرعت آنها  VS6و ،PS2

تعقیب کردن مسیر کاربران اشتراک کننده در تداخل از تصاویر

فاصله طولی وسیله نقلیه تا نقطه تداخل ( )LODV9و فاصله

با سرعت  61فرم در ثانیه بدست میآید .برای تبدیل کردن

جانبی عابر پیاده تا نقطه تداخل ( )LADP0تعریف شود.

رابطههای 6و 2استفاده میشود ].[12

 TTCPPEDو  TTCPVEHبه عنوان زمان رسیدن عابر تا

مختصات بدست آمده از تصاویر به مختصات واقعی از

n
j

()6

()2

j

i

a ij x y

i

a ij x y

n


j0

i0

n

n


j0

نقطه تداخل و زمان رسیدن وسیله نقلیه تا نقطه تداخل
x  p( X ,Y ) 

تعریف میشود .اگر حرکت کنونی بدون تغییر فرض شود و
 W0به عنوان عرض وسیله نقلیه تعریف شود ،بنابراین برای
اثبات حالت های تداخل از رابطه  9استفاده میشود.

y  q( X ,Y ) 

i0

()9

که در آن )x,y( :نشان دهنده مختصات واقعی)X,Y(،

  t1

T T C PP E D  T T C PV E H
 T T C PP E D

مختصات تصویر و  nدقت چند جملهای را در توان nام نشان

T T C PV E H

زمانیکه مقدار   t1از رابطه  0بدست آید تداخل به شکل

میدهد .استفاده از مقادیر بدست آمده از رابطههای (6و)2
میتواند با حلهای ماتریسی پیچیده منجر به جواب نهایی

(2الف) رخ خواهد داد و زمانیکه مقدار   t 2از رابطه 5

زمان تا برخورد بین دو کاربر راه شود .در حالیکه روشهای

بدست آید تداخل به شکل (2ب) خواهد بود.

تجربی به راحتی میتواند تمام دادههای تداخلی بین وسیله و

LODV

T T C PP E D 

PS

عابر را ارائه کند .با وجود اینکه تمام پارامترهای کینماتیکی

()0

وسیله نقلیه را میتوان به عنوان یک نقطه در نظر گرفت ولی

LODV

T T C PV E H 

VS

W0 / 2

برای واقعی شدن تجزیه و تحلیل شرایط برخورد شکل

PS

 t1 

هندسی با ابعاد مشخص وسیله نقلیه باید در نظر گرفته شود
()5

که اینکار برای عابر پیاده لزومی نداشته و میتوان پارامترهای

  t2

T T C PP E D  T T C PV E H
T T C PP E D

حرکتی آنرا به عنوان یک نقطه فرض کرد [.]13

T T C PV E H

W0 / 2
VS

 t2 

و مقدار  TTC5نیز از رابطه  1تعیین میشود

شکل  .2مدل ابعاد و شناسایی حالتهای برخورد عابر و وسیله

()1

 T T C PV E H  T T C PV E H  T T C PP E D
TTC  
T T C PP E D
 T T C PV E H  T T C PV E H

بنابراین در هر فریم مقدار تداخل ترافیکی وسیله نقلیه و
عابر تعیین و تمامی منحنیهای زمان تا برخورد جمعآوری

1 Vehicle Speed
2 Pedestrian Speed
3 vehicle longitudinal distance to the conflict point
4 pedestrian lateral distance to the conflict point
5 Time to collision

Fig. 2. Vehicle and pedestrian collusion model
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میشود .اما همانگونه که در شکل ( )9نیز دیده میشود ،از

65ساعت آن بدون حضور تابلویگویا و  65ساعت آن با

تمام تداخالت بدست آمده از مقدار کمینه زمان مانده تا

حضور تابلویگویا صورت گرفته در مجموع  600تداخل

تصادف به عنوان شاخص مورد نظر در تحلیل و مدلسازی

وسیله با عابر شناسائی و مختصات برداری شد که %59/5

استفاده میشود.

تداخالت آن در زمانهای عدم حضور تابلویگویا و %01/5
( %20/61از اثر مستقیم و  %22/92از اثر غیر مستقیم تابلو)

شکل  .3منحنی تئوری (Laureshyn, 2010) TTC

تداخالت در زمانهای حضور تابلویگویا اتفاق افتاده است.
از میان تداخالت ثبت شده  24تداخل بحرانی بدست آمده
که  %54تداخالت بحرانی ( %21از اثر مستقیم و  %20از اثر
غیرمستقیم تابلو) در زمان حضور تابلویگویا و %54
تداخالت در زمانهای بدون حضور تابلویگویا رخ داده
است .متوسط کمینه زمان تا برخورد در  95تداخل بحرانی
بدون حضور تابلویگویا  4/15ثانیه و متوسط کمینه زمان تا
برخورد در  95تداخل بحرانی با حضور تابلوی گویا حدود
 6/60ثانیه بوده که عالوه بر نتایج بدست آمده از مدل نیز

Fig. 3. theory of TTC

نشان میدهد که تابلو زمان بیشتری را برای انجام مانور
اصالحی در زمان تداخالت بحرانی در اختیار عابر و راننده

 -4مقایسه و تحلیل نتایج

قرار میدهد .برای مقایسه و تحلیل جزئیات بیشتر نتایج مدل

نتایج پرسشنامه نشان داد که  %09رانندگان رادیو گوش نمی-

بر اساس توزیع مقادیر کمینه زمان تا برخورد بر روی متغیر-

کردند و  %52رانندگان شنونده رادیو بود که از این بین %52

های مستقلی مانند حضور یا عدم حضور تابلوی گویا ،برای

آنها شنونده یکی از چهار فرکانس رادیوئی مورد نظر بودهاند

حرکت عابر پیاده از پیاده رو به سمت بلوار و برعکس و خط

که میتوان نتیجه گرفت که تأثیر تابلو بر نتایج تداخالت بین

عبوری که تداخل در آن اتفاق میافتد میتوان به مقادیر

وسیله و عابر  %52به صورت مستقیم و  %01به صورت غیر

آمارهای ارائه شده در جدول ( )6توجه کرد.

مستقیم است .در موقعیت اول از جمعآوری  94ساعته داده که
جدول  .1مدل رگرسیون  ANOVAمقادیر کمترین زمان مانده تا برخورد

Table 1. Model of TTC regression on variables
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جدول  .2مدل رگرسیون  ANOVAمقادیر کمترین زمان مانده تا برخورد

Table 2. Model of TTC regression on variables

همانگونه که در جدول ( )6دیده میشود  p-valueضریب

از جمله  514تداخل بدست آمده  %01/2تداخالت در زمان

مربوط به خط عبور در سطح معنی داری  % 5قرار ندارد

حضور تابلوی گویا ( %20/6از اثر مستقیم و  22/6از اثر غیر

بنابراین تاثیری در سطح معنی داری  %5بر مقدار شاخص

مستقیم تابلوی گویا) و  %59/1تداخالت در زمان بدون

زمان تا تصادف ندارد .مقادیر  p-valueهر دو ضریب مربوط

حضور تابلوی گویا اتفاق افتاده است .از میان تداخالت ثبت

به تابلو و جهت حرکت عابر پیاده در سطح معنی داری 5

شده  261تداخل بحرانی بدست آمده که  %92تداخالت

درصد تأثیر گذار میباشند و مقدار شاخص کمینه زمان تا

بحرانی در زمان حضور تابلو گویا ( %63/20از اثر مستقیم و

تداخل برای حالت با تابلو به میزان  4/099بیشتر از حالت

 %62/21از اثر غیر مستقیم تابلو) و  %19تداخالت در زمان-

بدون تابلو است ،این بدین معنی است که وجود تابلوی گویا

های بدون حضور تابلویگویا صورت گرفته است .قابل گفتن

در ارتقاء ایمنی تأثیر گذار بوده است .نتیجه دیگر مدل این

است که در تمام دوره زمانی داده برداری زمانهای حضور و

است که برای حرکت عابر از سمت بیمارستان به سمت بلوار

عدم حضور تابلوی گویا مساوی بوده که این خود بیانگر

خطرناکتر از حالت معکوس آنست زیرا میدان دید راننده

آنست که تابلوی گویا نقش مؤثر در کاهش تداخالت بین

نسبت به عابر پیاده در خط نزدیک بیمارستان به سبب حضور

وسیله نقلیه و عابر را ایفا کرده میکند .از تمامی تداخالت

خودروهای متوقف در کنار سواره رو کاهش پیدا میکند .با

ثبت شده  261تداخل بحرانی بدست آمده که مدل بر اساس

وجود اینکه مدل مورد نظر از دیدگاه کیفیت ارائه نتایج بر

این تعداد مشاهدات استوار است که برای توصیف شرایط اثر-

اساس اهداف تعیین شده پاسخگوی سواالت طرح شده است

گذاری پارامترهای مستقل به روی زمان مانده تا برخورد نتایج

ولی از دیدگاه کمیت آماری دادههای تداخلی دارای اعتبار با

با سطح اطمینان بهتری نسبت به مدلهای قبلی ارائه میکند .با

سطح باال نیست .پس مدل ارائه شده در جدول  2از یکجا

توجه به اینکه تمامی متغیرهای مستقل از نوع Dummy

کردن دادههای موجود و جمعآوری دادههای تداخلی جدید از

است ،رگرسیون ساخته شده یک رگرسیون  ANOVAاست.

موقعیتهای دوم و سوم ساخته شد .جمعآوری دادهها برای

مدل اولیه ساخته شده مطابق جدول ( )9است .برای بدست

ساخت مدل بعدی از فیلمبرداری  13ساعته در  69روز از سه

آوردن مقدار متغیر وابسته از چهار متغیر مستقل از رابطه 2

موقعیت متفاوت صورت گرفته است که حدود  514تداخل

استفاده میشود.

در کل این ساعت بین وسیله و عابر ثبت و شناسائی شده

()2

است.
187

y   0   1 1   2  2   3 3   4  4
T T C m in  1 .1 7  0 .1 2 sig n  0 .2 8 p e d m  0 .1 D 1  0 .1 6 D 2

المیرا احمدی و مهدی اثنیعشری

تأثیر آب دریا بر مقاومت فشاری تکمحوری خاک رس ...

همانگونه که در مدل ارائه شده در جدول ( )2دیده میشود،

برای بدست آوردن مقدار متغیر وابسته از سه متغیر مستقل از

مقدار  p-valueمتغیرهای خط عبوری (  D1و  )D2در

رابطه  1استفاده میشود.

سطح اطمینان  35درصد معنیدار نبوده و با حذف آنها و
ساخت مجدد آن مدل نهایی ارائه شده در جدول ( )9بدست

y   0   1 1   2  2

()1

T T C m in  1 .1 7  0 .1 2 s ig n  0 .2 8 p e d m

میآید.

جدول  .3مدل رگرسیون  ANOVAمقادیر کمترین زمان مانده تا برخورد باحذف متغیر خط عبوری 6و2

Table 3. Model of TTC regression by eliminating the variable D1&D2

همانگونه که در مدل ارائه شده در جدول ( )9دیده میشود،

ج -در حالتی که تابلوی گویا فعال و جهت حرکت از بلوار

مقادیر  p-valueمتغیر  signو  pedmدر سطح اطمینان 35

به سمت پیادهرو باشد :این حالت نشان میدهد که متغیر

درصد معنیدار است و با توجه به رابطه  2و اینکه متغیرهای

مستقل تابلویگویا با ضریب  4/620زمان مانده تا برخورد

مستقل از نوع  Dummyاست و مقدار آن فقط میتواند

بحرانی را افزایش میدهد و نشان دهنده تأثیر تابلوی گویا در

صفر و یک باشد به راحتی میتوان فهمید که فقط در چهار

کاهش تداخالت بحرانی و افزایش ایمنی محل عبور عابر

حالت ممکن است متغیرهای مستقل روی

پیاده است.

T T C m in

تأثیرگذار باشد که هریک از این حالتها را بررسی کرد.

د -در حالتی که تابلوی گویا فعال و جهت حرکت از پیادهرو

الف -زمانیکه تابلوی گویا خاموش باشد و جهت حرکت از

به سمت بلوار باشد :این حالت نشان میدهد که تابلو و جهت

بلوار به سمت پیادهرو باشد :این حالت ضمن حفظ معنی

حرکت عابر هردو در کاهش و افزایش زمان مانده تا برخورد

داری تاثیر تابلوی گویا ناشان میدهد جهت حرکت تأثیری در

بحرانی تأثیر داشته که اثر تابلوی گویا با ضریب  4/620مثبت

کاهش و افزایش کمینه زمان مانده تا برخورد ندارد.

و اثر جهت حرکت عابر با ضریب  4/23در یکی از جهات

ب -در حالتی که تابلوی گویا خاموش باشد و جهت حرکت

حرکت منفی است .چون مقدار ضریب جهت حرکت بیشتر از

از پیادهرو به سمت بلوار باشد :این حالت نشان میدهد که

ضریب تابلو است بنابراین زمانی که تابلو فعال بوده و جهت

متغیر مستقل جهت حرکت در این مدل تأثیر منفی داشته و

حرکت نیز از سمت پیادهرو به سمت بلوار است زمان مانده تا

زمان مانده تا برخورد را به اندازه  4/23کاهش میدهد وچون

برخورد بحرانی با ضریب  4/611کاهش پیدا میکند .در این

در ساخت مدل ،حرکت از سمت پیادهرو به سمت بلوار قبول

مدل هر دو ضریب مربوط به تابلو و جهت حرکت عابر پیاده

شده بود پس این جهت به اندازه ذکر شده نا امنتر از جهت

در سطح معنی داری  5درصد تأثیر گذار است و مقدار

مخالف آن برای عبور عابر پیاده است.

شاخص کمینه زمان تا تداخل برای حالت با تابلو به میزان
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 4/620بیشتر از حالت بدون تابلو است ،این بدین معنی است

 .9از میان متغیرهای مستقل دادهبرداری شده که در مدل

که وجود تابلو در ارتقای ایمنی تاثیر گذار بوده است .از

استفاده شد متغیر مستقل خط عبور در سطح اطمینان %35

طرفی متغیر جهت حرکت که جهت حرکت عابر را نشان

معنیدار نشده ولی با توجه به تحلیلی بودن مدل در سطح

میدهد نیز معنیدار است .بنابراین عابرانی که از پیادهرو به

اطمینان  %34میتواند معنی دار باشد که نشان دهنده این

سمت بلوار میروند زمان تا تصادف کمتری به میزان 4/212

است که تداخلهایی که در خطهای عبوری نزدیک

نسبت به عابران جهت مخالف دارند .بنابراین این جهت برای

پیادهرو انجام میشود زمان مانده تا برخورد کمتری نسبت

عابران خطرناکتر است .ناامنتر بودن جهت حرکت از

به خطوط وسطی و کنار بلوار در اختیار کاربران قرار می-

پیادهرو به سمت بلوار دالیل متعددی میتواند داشته باشد .از

دهد .پس ایجاد تداخل در این خط عابران را با خطر

این جمله میتوان به کاهش میدان دید راننده نسبت به عابر

بیشتری مواجه میکند.

به سبب حضور خودروهای متوقف در عرض خیابان و کنار

 .0حدود %55تداخالت در زمانهای عدم حضور تابلوی

سوارهرو و عدم دید کافی عابران نسبت به تغییرات مکانی

گویا و  % 05تداخالت در زمان حضور تابلوی گویا ثبت و

وسایلنقلیه در حال حرکت و درک نادرست عابر از آنها به

شناسائی شده است که نشان دهنده آنست که پیامهای

واسطه حضور همین خودروهای پارک شده در کنار خیابان

شنیداری حدود  %64در کاهش تداخالت بین وسیله و

که باعث میشود عابر از این جهت با سرعت بیشتری وارد

عابر نقش داشته و میتواند سبب افزایش ایمنی محل عبور

پیاده رو شود ،اشاره کرد.

عابر پیاده شود.
 .5از کل تداخالت ثبت شده در داده برداری  269تداخل

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

بحرانی توسط مدل مورد شناسائی قرار گرفت که از جمله

در این پژوهش آثار تابلوی گویا در کاهش تداخل وسیله و

این تداخالت بحرانی  %19آن در زمانهای بدون حضور

عابر بر اساس شاخصهای تداخل ترافیک در سه موقعیت

تابلوی گویا و  %92آن در زمانهای حضور تابلوی گویا در

مختلف شهرستان قم مورد بررسی قرار گرفت با تحلیل داده-

زمانهای مساوی داده برداری اتفاق افتاده است که نشان

های جمعآوری شده نتایج زیر حاصل شد.

دهنده کاهش  %21میزان تداخالت بحرانی در زمانهای

 .6مدلهای ساخته شده نشان داد که حضور تابلوی گویا با

حضور تابلوی گویا است.

سطح معنی اطمینان  %35زمان مانده تا تداخالت بحرانی
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Abstract
Road accident is one of the most important factors which are threating Iran’s general safety, becoming a real
national disaster. Statistics show that unlike different indicators, traffic accident risk’s and its casualties are
in high level. In driving accidents, pedestrians have less immunity, therefore it is the cause of most of the
damages, and has allocated the highest percentage of damage and injury to itself. One of the most important
factors in traffic engineering is pedestrian crossing safety. Investigating the parameters affecting the
pedestrian’s safety margins, and their relationship with identifying the main causes of accidents related to
pedestrians on the streets without traffic signs are of important role. Although increasing rate of vehicles use
in Iran has become an unavoidable issue, as pedestrians are accounted as one of most necessary parts of
modern life, numerous challenges in regard with decreased speed and mobility of urban traffic flow in
connection with pedestrian are readily imaginable. Speed and mobility increase are counted as urban traffic
management goals. On the other hand, this speed increase causes an increase in hazard index at vehicle and
pedestrian conflict points. Using traffic signs is a solution to enhance the drivers’ caution, the performance of
which depends upon a variety of factors such as cultural factors, road infrastructure and behavior of drivers
and pedestrians. For this purpose, 69 hours of videos, recorded in 13 days, were evaluated. This study was
cross-sectional and was conducted on the basis of observational data. Data analysis was performed using
STATA 12 software and linear regression method.
In this research, using voice message signs before the pedestrian crossing place marked by ladder road
horizontal signs as the crossing place, and sending the voice message alarm of approaching the pedestrian
crossing place on 4 different frequency channels on FM waves, the attempt was to draw incoming drivers’
attention to this situations causing a decrease in the number of conflicts and an increase in safety using a
voice sign, so that the vehicles receiver play the message for the driver. This research is based on the use of
traffic conflicts indices, more precisely the Time to Collusion index (TTC). To do this, the conflicts data was
gathered using an automatic video data mining system, analyzing videos from three different points in the
city of Qom, Iran, before and after using the voice message sign. The first point was near the Valieasr
Hospital along with Jomhuri Eslami BLVD. The second point was also along with Jomhuri Eslami BLVD
near Basij square and the third point was along with the Shahid Navab Safavi BLVD near the Abal-Basir
high school. In this research, after capturing videos from study points in both situations of usual traffic flow
and traffic flow sending the warning voice message, condition of vehicle-pedestrian conflict TTC index was
evaluated. The models results showed that the use of voice sign decreases the overall conflicts by 10%, the
critical conflicts by 26% and increases the time to collusion by 0.124 seconds.
Keywords: Voice signs, Traffic conflict, Time to collusion, crosswalk
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