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چکیده
امروزه با توجه به اهمیت حمل و نقل ایمن در توسعه پایدار اقتصادی، لزوم استفاده از راه کارهای نوین برای بهبود سطح کیفی 
و ایمنی راه ها بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از متخصصان، سیستم های هوشمند حمل و نقل را راهکاری مناسب برای دستیابی 
به این هدف می دانند. یکی از مؤلفه های هوشمندی سیستم حمل و نقل تعیین محدودیت سرعت مطمئن راه ها است که به طور 
مستقیم در حجم، کیفیت ترافیک و ایمنی راه ها اثر می گذارد. در این مقاله با بررسی موضوع تعیین سرعت مطمئن و شاخص های 
اثرگذار در آن، به معرفی رویکردی ابتکاری برای تعیین محدودیت سرعت مطمئن مبتنی بر شرایط حاکم بر راه و به صورت پویا 
می پردازیم. هدف از این رویکرد کاهش سوانح ناشی از عدم اطالع رانندگان از شرایط راه، بی تجربگی رانندگان در تعیین سرعت 
مطمئن و افزایش ایمنی راه ها می باشد. در این روش با توجه به میزان انحراف شرایط حاکم بر راه از شرایط ایده آل آن، مقدار سرعت 

مطمئن تعیین می گردد. در نهایت به منظور بررسی کارایی رویکرد پیشنهادی از یک مثال عددی استفاده شده است. 

کلید واژه:  سرعت مطمئن، سیستم های هوشمند حمل ونقل، رویکرد ابتکاری.  

1- مقدمه

بهبود  و  توسعه  منظور  به  زیرساخت های الزم  از  یکی  امروزه 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در جوامع بشری، استفاده 
به  نگاهی  با  است.  کارآمد  و  روان  نقل  و  حمل  شبکه های  از 
از  باالیی  درصد  که  کرد  مشاهده  می توان  پیشرفته  کشورهای 
مساحت این کشورها را شبکه های حمل و نقل به خود اختصاص 
مهندسی سیستم های حمل  و  برنامه ریزی  نتیجه  در  است.  داده 
نقش  می تواند  که  است  اهمیتی  حائز  مسائل  جمله  از  نقل  و 
تعیین کننده ای در پیشرفت و بهبود یک منطقه ایفا کند. با توجه 
را می توان  نقل  و  بکاررفته، سیستم های حمل  تکنولوژی های  به 
آن ها  ترین  مهم  از  یکی  که  کرد  دسته بندی  مختلفی  انواع  به 
مطالعاتی،  منطقۀ  یک  مختلف  نواحی  ارتباط دهندۀ  عنوان  به 
است  جاده ای  نقل  و  حمل  شامل  زمینی  نقل  و  حمل  سیستم 
در  نقلیه  وسائل  و  خودروها  از  استفاده  افزایش  امروزه   .]1[
همچنین و  زمینی  نقل  و  حمل  سیستم  به  مربوط  شبکه های 
آلودگی های و  اثرات  انرژی،  منابع  کمبود  نظیر  عواملی 

سیستم های  برنامه ریزی  پیچیدگی  غیره  و  زیست  محیط 
کنترل  منظور  به  است.  شده  سبب  را  زمینی  نقل  و  حمل 
می توان  نقل،  و  حمل  کارامد  برنامه ریزی  و  مذکور  مشکالت 
چنین  نمود.  استفاده  نقل4  و  حمل  هوشمند  سیستم های  از 
و  تخصص ها  ابزارها،  از  مجموعه ای  از  استفاده  با  سیستم هایی 
و  نرم افزاری  تکنولوژی های  ترافیک،  مهندسی  نظیر  امکانات 
.]2[ دارند  نقل  و  حمل  کارای  مدیریت  در  سعی  سخت افزاری 

و  حمل  هوشمند  سیستم های  در  که  مواردی  جمله  از 
سرعت  محدودیت  کنترل  مسأله  می گیرد،  قرار  توجه  مورد  نقل 
مطمئن5 در شبکه های حمل و نقل است. این مسأله در مراحل 
ترابری نقش بسیار  یا کنترل یک سیستم  ارتقا و   ، برنامه ریزی 
می تواند  سرعتی  های  محدودیت  هدفمندسازی  دارد.  مهمی 
کمک  برون شهری  و  شهری  نقل  و  حمل  شبکه های  طراحی  به 
محدودیت  کنترل  منظور  به  مقاله،  این  در  نماید.  بسیاری 
پویا  رویکردی  راه ها،  متغیر  شرایط  به  توجه  با  مطمئن  سرعت 
برای  تصمیم گیری  در  را  محیطی  تغییرات  است  قادر  که 
می شود.   معرفی  بگیرد،  نظر  در  مطمئن  سرعت  محدودۀ  تعیین 

  
rozwood_mrh@yahoo.com
arashnob@basu.ac.ir  
amirsamankheirkhah@yahoo.com

4- Intelligent Transportation System
5- Safely Speed Limit



6

کارا باید تمامی این شاخص ها در نظر گرفته شوند. همان گونه که 
در شکل )1( نشان داده شده، هر سیستم حمل و نقل از سه جز 
اصلی راه، وسیله نقلیه و استفاده کنندگان تشکیل شده است ]8[. 

در ادامه به تشریح هر یک از این اجزا می پردازیم.

در  است:  شده  ساختاربندی  صورت  این  به  مقاله  این  ادامه 
فصل 2، مسأله تعیین محدودیت سرعت معرفی شده و به برخی از 
تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، اشاره می شود. رویکرد 
 3 فصل  در  مطمئن  سرعت  محدودیت  تعیین  برای  پیشنهادی 
رویکرد  ارزیابی  و  بررسی  منظور  به  همچنین  شد.  خواهد  ارائه 
نهایت،  در  و  می شود  برده  بهره  عدد  مثال  یک  از  پیشنهادی، 
نتیجه گیری و پیشنهاد برای مطالعات آتی در فصل 4 ارائه می شود. 

2- معرفی مسأله تعیین محدودیت سرعت مطمئن

تعیین  از  است  عبارت  مطمئن  سرعت  محدودیت  تعیین 
رانندگی  که  راه،  یک  در  مجاز  و حداکثر سرعت  مقادیر حداقل 
این  می باشد.  مجاز  تعریف شده  سرعت  حدود  در  تنها  آن  در 
عنوان  به  نهادهای ذی ربط  توسط  عمدتا  محدودیت های سرعت 
از  می گردد.  اعمال  راه ها  سطح  در  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
می توان  سرعت  محدودیت  اعمال  نمونه های  نخستین  جمله 
اعمال  انگلستان  در   1861 سال  در  که  سرعتی  محدودیت  به 
در  ساعت  بر  کیلومتر   16 به  را  مجاز  سرعت  حداکثر  و  گردید 
 4 و  شهرها  در  ساعت  بر  کیلومتر   2 و  شهری  برون  های  جاده 
کیلومتر بر ساعت در روستاها اعالم کرد، اشاره نمود. در آن سال 
دلیل اعمال این محدودیت ها حفظ ایمنی افراد عنوان شد ]3[. 
محدودیت های  از  استفاده  عمده  دالیل  از  یکی  حقیقت  در 
کنترل سرعت مطمئن، بهبود ایمنی و رضایت استفاده کنندگان 
سرعت،  محدودیت  مسأله   .]4[ است  ترابری  تسهیالت  از 
برای  نقلیه  وسائل  از  استفاده  مطلوبیت  در  می تواند  همچنین 
باشد. مؤثر  مختلف  نقلیه  وسائل  انتخاب  و  استفاده کنندگان 

مطالعات مختلف نشان داده اند که در صورت اعمال محدودیت 
های سرعت به گونه ای علمی و کارآمد می توان ترافیک را به عنوان 
.]5[ نمود  کنترل  حتی  و  تعدیل  شهرنشینی  مشکالت  از  یکی 

بررسی  به  همکاران  و  رابرت   ،2006 سال  در  مثال  برای 
تأثیرات مؤثر محدودیت سرعت در شرایط آب و هوایی مختلف 
سیستم   ،2010 سال  در   .]6[ پرداختند  ترافیک  جریان  بر 
در  واشنگتن  نقل  و  حمل  امور  وزارت  توسط  سرعت  کنترل 
و  ایمنی  افزایش  به  منجر  امر  این  و  شد  پیاده سازی  سیاتل 
نمونه  به عنوان  ترافیک گردید.  تراکم  از  ناشی  کاهش تصادفات 
کنترل  سیستم  به  می توان  سرعت  محدویدت  اعمال  از  دیگری 
محدودیت سرعت مطمئن در اتوبان مونیخ آلمان اشاره کرد ]7[.

شناسایی اجزا یک سیستم حمل  و نقل و شاخص های مهمی 
که می توانند در تعیین محدودیت های سرعتی اعمال گردند از 
ملزومات تحقیق بر روی این مسأله است. هر یک از این شاخص ها 
دارای اهمیتی متفاوت است که برای ارائه یک مدل حمل و نقل 

شکل 1:  اجزای سیستم حمل و نقل

2-1- راه
محدودیت  تعیین  بر  مستقیم  اثر  راه  یک  ویژگی های 
سرعت دارد. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی، نوع کاربری )از قبیل بازرگانی، توریستی و ...(، تعداد 
راه  وجود  عدم  یا  وجود  راه،  از  استفاده  میزان  عبوری،  سفرهای 
جایگزین، استانداردهای رعایت شده در ساخت، ویژگی ها کمی و 
کیفی )نظیر پهنا و کیفیت زیرساخت ها و ...(، ایمنی، امکانات و 

تسهیالت موجود و مناطق پوشش دهنده ]8[.

2-2- وسیله نقلیه
یکی دیگر از اجزای سیستم حمل و نقل، وسیله نقلیه است 
که نقش مهمی در تعیین محدودیت سرعت دارد. به دلیل وجود 
کاربری های گوناگون و انواع آن، برنامه ریزی برای تعیین حدود 
دسته  نیازمند  و  است  پیچیده   نقلیه  وسیله  به  توجه  با  سرعت 
بندی و کلی نگری بیشتر وسایل نقلیه می باشد. با این حال برای 
نوع کاربری  نظیر  به معیار  توان  تعیین حدود می  و  دسته بندی 
سرعت،  حداکثر  )نظیر  آن  طراحی  های  ویژگی  نقلیه،  وسیله 
وسیله  ایمنی  آن،  از  کننده  استفاده  افراد  تعداد  و...(،  امکانات 
نقلیه، وجود وسیله نقلیه جایگزین )وسیله نقلیه عمومی به جای 
و  ترافیک  ایجاد  یا  آلودگی  در  آن  نقش  نقلیه شخصی(،  وسایل 

دیگر عوامل اشاره کرد ]8[.
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و  تجزیه  مورد  را  جاده  وضعیت  که  از حسگرها  دیگر  دسته 
قبیل  از  قرار می دهند، شامل حسگرهای وضعیت جاده  تحلیل 
دمای سطح راه، خشک یا تر بودن سطح، رطوبت و الیه یخ در 
سطح راه، حسگرهای  نقطه انجماد و دمای زیرسطحی می باشد. 
همچنین با استفاده از شناسگرهای جریان ترافیک و دوربین های 
وضعیت  از  نیاز  مورد  اطالعات  توان  می  جاده  سطح  در  مستقر 
ترافیکی راه را بدست آورد ]10[. پس از دریافت داده های الزم 
این  گیری  تصمیم  های  روش  از  استفاده  با  و  حسگرها  این  از 
برای  را  مطمئن  سرعت  محدوده  بهترین  که  دارد  وجود  امکان 
راه در شرایط فعلی و به صورت پویا محاسبه نمود و با استفاده 
و  رانندگان  اطالع  به  را  ها  محدودیت  متغیر1  پیام  تابلوهای  از 
آوردن                بدست  از  پس   .]11[ رساند  راه  از  استفاده کنندگان 
مختلف  حسگرهای  آن  در  که  ایستگاه  هر  به  مربوط  های  داده 
می  مطمئن  سرعت  محدودیت  تعیین  به  نوبت  اند،  شده  نصب 
رسد. برای این کار استفاده از روش ابتکاری پیشنهاد شده است. 
دلیل انتخاب این روش آن است که مقدار هر یک از شاخص ها 
با توجه به فاصله آن از مطلوب ترین مقدار )مربوط به هر شاخص( 
در شرایط ایده آل مقایسه می گردد. یعنی هر چه شرایط جاده و 
راه به شرایط ایده آل آن نزدیک تر باشد محدوده مطمئن سرعت 
گردد. می  تر  نزدیک  جاده  در  مجاز  سرعت  مقدار  حداکثر  به 

3-1- تشریح رویکرد پیشنهادی
راه  برای  مطمئن  سرعت  تعیین  نظر  مورد  مسأله  اینجا  در 
با توجه به شرایط حاکم بر آن است. شاخص های تصمیم گیری 
با توجه به اطالعاتی که می توان از راه کسب کرد به سه دسته 
و  شرایط  جوی،  شرایط  از:  عبارتند  که  گردد  می  تقسیم  زیر 
به  می تواند  جوی  شرایط  ترافیکی.  اطالعات  و  راه  های  ویژگی 
های  داده  که  شود  سنجیده  راه  در  نصب شده  ابزارهای  وسیله 
حاصل از آن عمدتا کمی می باشند. داده های مربوط به شرایط و                                 
ویژگی های راه و همچنین اطالعات ترافیکی می تواند از طریق 
بازرسی مأموران راهداری و یا پلیس راهنمایی و رانندگی حاصل 
گردد. این داده ها ممکن است به صورت کمی یا کیفی باشند. 
داده های کیفی را می توان با استفاده از روش کمی سازی مقیاس 
باید  طرفی  از   .]12[ نمود  تبدیل  کمی  به  فاصله ای2  دوقطبی 
داده  آموزش  کاماًل  کنند  می  آوری  را جمع  ها  داده  که  کسانی 
از جمع  یابد. پس  تا میزان اختالف در قضاوت ها کاهش  شوند 
مطمئن  پیشنهادی، سرعت  رویکرد  از  استفاده  با  ها  داده  آوری 

محاسبه می شود. 

2-3- استفاده کنندگان
توان  می  را  نقل  و  یک سیستم حمل  از  کنندگان  استفاده 
ایجادکنندگان سفر به طور مستقیم یا غیرمسقیم دانست. نقش 
از قوانین، اداره کردن مشکل در حمل و نقل و  افراد در پیروی 
در   .]8[ است  توجه  قابل  بسیار  مربوطه  های  سازمان  به  کمک 
تعیین حدود سرعت باید عالوه بر ایجاد قوانین، به فرهنگ سازی 
در اجرای آن نیز توجه شود زیرا نقش استفاده کنندگان در اداره 

و استفاده از این سیستم غیر قابل انکار است ]9[.
ارتقای  و  افراد  ایمنی  حفظ  برای  نقل  و  حمل  سیستم  هر 
سطح کیفیت سفر با توجه به شاخص های مذکور، نیازمند تعیین 
محدودیت های سرعتی به تفکیِک وسایل نقلیه است. در برخی 
کشورها این محدودیت ها به صورت ایستا و دائمی لحاظ می گردند. 
این بدین معنی است که در این کشورها محدودیت های سرعت 
با توجه به شرایط مختلف راه شامل بارندگی، لغزنده بودن جاده 
ها و یا ساعات مختلف شبانه روز به صورت ثابت برقرار هستند. 
کنترل  راه ها،  شرایط  در  ممکن  تغییرات  به  توجه  با  حالیکه  در 
حاصل  بهتری  نتایج  می تواند  پویا  صورت  به  سرعت  محدودیت 
رویکردی  شد،  خواهد  سعی  مقاله  این  در  دلیل  همین  به  کند. 
ارائه گردد که با بهره گیری از تکنولوژی روز و جمع آوری اطالعات 
از سطح راه، تعیین و کنترل محدودیت سرعت مجاز به صورت 
پویا را با توجه به شرایط جوی و عمومی راه و تراکم وسایل نقلیه 
گرفتن  نظر  در  و  راه  سطح  در  تعمیرات  مثل  خاص  شرایط  یا 
تابلوهای  از  با استفاده  نتیجه  دیگر شاخص ها، ممکن سازد. در 
راهنمایی می توان به صورت پویا اقدام به اعمال محدودیت سرعت 

کرد. در ادامه، رویکرد پیشنهادی معرفی خواهد شد. 

محدودیت  تعیین  برای  پیشنهادی  رویکرد   -3
سرعت مطمئن به صورت پویا

هدف از رویکرد پیشنهادی، کنترل محدودیت سرعت مطمئن 
شرایط  نظیر  عواملی  تغییرات  از  ناشی  اثرات  گرفتن  نظر  در  با 
آب و هوایی، لغزندگی راه ها و غیره است. بنابراین قبل از کنترل 
محدودیت سرعت باید بتوان اطالعاتی نظیر شرایط آب و هوایی 
کرد.  جمع آوری  غیره  و  بارندگی  راه،  سطح  لغزندگی  منطقه، 
حسگرهای  از  می توان  راه  بر  حاکم  شرایط  از  اطالع  منظور  به 
گوناگونی استفاده نمود. از جمله حسگرهایی که وضعیت جوی یا 
وضعیت راه را مشخص می کنند حسگرهای مربوط به دما، سمت 
و سرعت باد، نقطه شبنم، ارتفاع برف، میزان رطوبت، میزان بارش، 
میدان دید، تشعشع خورشیدی و همچنین حسگرهای جریان و 
جهت جریان هوا )که در تونل ها به کار برده می شوند( می باشد.

1- Variable Message Sign
2- Interval Bipolar Scale
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با  سرعت  بر  شاخص  هر  اثرگذاری  امتیازدهی  )جدول  عنوان  با 
ایده آل( تعریف می گردد و در  از حالت  انحراف  توجه به درصد 
انتها یک جدول با عنوان )ضریب تعدیل مناسب برای داده ها با 
توجه به شرایط حاکم بر راه( تشکیل داده می شود. پس از این 

مرحله گام های زیر دنبال می شوند.

ساعت محاسبه شده است. جداول امتیازدهی اثرگذاری و ضریب 
تعدیل توسط کارشناسان به صورت جداول )1( و )2( ارائه شده 

است.

3-2-  گام های الگوریتم
در ابتدا برای استفاده از این رویکرد باید حداکثر سرعت مجاز 
محاسبه  متخصصان  توسط  آل  ایده  شرایط  در  راه  برای  ایمن  و 
به عنوان 100 درصد سرعت  شود. سپس حداکثر سرعت مجاز 
مجاز در نظر گرفته شود. همچنین برای هر شاخص مؤثر، جدولی

از یک  ادامه به منظور تشریح بیشتر رویکرد پیشنهادی  در 
مثال عددی استفاده می شود.

3-3- مثال عددی
برای روشن شدن نحوه عملکرد رویکرد پیشنهادی، اطالعات 
در  مجاز  سرعت  حداکثر  است.  شده  ارائه  فرضی  صورت  به  زیر 
بر کیلومتر  راه 120  برای یک  پاییز  در فصل  و  آل  ایده  شرایط 

1( کمی سازی داده های کیفی به روش دوقطبی فاصله ای در دامنه 0 تا 100
2( تعیین حالت ایده آل هر شاخص

3( تعیین دامنه تغییر ممکن برای هر شاخص و تبدیل آن به یک طیف در محدوده 0 تا 100
4( تعیین محدوده حالت ایده آل هر شاخص در طیف بدست آمده 0 تا 100 آن شاخص از گام3 و محاسبه میزان انحراف داده ها از 

حالت ایده آل برحسب درصد
5( امتیازدهی به هر شاخص )از جدول امتیازدهی اثرگذاری با توجه به درصد انحراف از حالت ایده آل(

6( انتخاب ضریب تعدیل مناسب با توجه به شرایط حاکم بر راه ) از قبیل بارندگی، طوفان و...( و ضرب آن در امتیاز هر شاخص 
حاصل از گام قبل. 

7( درصد میزان کاهش سرعت برابر است با بیشترین مقدار محاسبه شده در گام 6
8( کاستن مقدار محاسبه شده برحسب درصد از 100 و ضرب آن در حداکثر سرعت در حالت ایده آل

گام های الگوریتم

جدول 1: امتیازدهی اثرگذاری هر شاخص بر سرعت با توجه به درصد انحراف از حالت ایده آل
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نظر  به  توجه  با  شاخص  هر  برای  آل  ایده  حالت   )2 گام 
کارشناسان تعیین می شود. حالت ایده آل برای لغزندگی صفر، 
دمای هوا )با توجه به فصل( 25 درجه سانتی گراد، حجم ترافیک 

صفر، میدان دید بیشتر از 2 کیلومتر. 
گام 3( کران ممکن باال و پایین برای هر شاخص نیز با توجه 
به نظر کارشناسان تعیین می شود. حد باال برای لغزندگی 100 
درصد، دمای هوا )سردی هوا با توجه به فصل( 35- درجه سانتی 
گراد )100درصد(، حجم ترافیک سنگین )100درصد(، میدان دید 

کمتر از 50 متر )100درصد(. حد پایین شاخص برای لغزندگی

صفر درصد، دمای هوا )با توجه به فصل( 25 درجه سانتی گراد 
صفر درصد، حجم ترافیک صفر، میدان دید بیشتر از 2 کیلومتر 

)0درصد( تعیین شده است.
ایده آل بر روی طیف مشخص شود و سپس  گام 4( ناحیه 
میزان انحراف از حالت ایده آل در هر شاخص را مطابق جدول 
)3( مشخص می گردد. به طور مثال لغزندگی سطح راه که معادل 
با عدد 30 و حالت ایده آل آن برابر صفر در نظر گرفته شده بود 

30 درصد اختالف از حالت ایده آل را نشان می دهد.

جدول 2: ضریب تعدیل مناسب برای داده ها با توجه به شرایط حاکم بر راه

　 　⼀㌀ 　⼀㔀 　⼀㜀 

شکل 2: لغزندگی سطح راه

جدول 3: طیف انحراف هر شاخص از مقدار ایده آل

شکل 3: حجم ترافیک

15 درجه سانتیگراد
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می باشد. مقدار امتیاز هر شاخص در جدول )4( نشان داده شده 
و به قرار زیر است:

بیشترین  با  است  برابر  سرعت  کاهش  میزان  درصد   )7 گام 
عامل  ترین  مهم  عنوان  به  که   ،6 گام  در  شده  محاسبه  مقدار 
کاهش سرعت شناسایی شده است. در این مثال بیشترین مقدار 

مربوط به لغزندگی سطح راه و برابر 70 است. 

جدول 4: امتیاز عوامل تاثیرگذار در کاهش سرعت مطمئن

جدول 5: تعیین میزان کاهش سرعت

4- نتیجه گیری

سیستم های حمل و نقل در هر جامعه همانند شریان های حیاتی 
هر کشور عمل کرده و سالمت و ایمنی آن ها منجر به توسعه پایدار 
در آن کشور می گردد. نگاه سیستماتیک و بهبود مستمر منجر به 
کاهش ریسک های موجود و بهبود وضعیت حمل و نقل می گردد. 
رانندگی  باالی سوانح  به درصد  توجه  با  مقاله  این  در   -1
به منظور کنترل  از عدم رعایت محدوده سرعت مطمئن،  ناشی 
پویای محدودیت سرعت مطمئن، رویکردی پیشنهاد گردید که 
اثرات ناشی از تغییرات مربوط به شرایط راه ها را در تعیین سرعت 

مطمئن لحاظ می کند.
در سیستم های کنونی حمل و نقل، راننده مجبور است   -2
با  که  مختلفی  شرایط  در  را  مطمئن  سرعت  تجربه  به  توجه  با 
از سیستم های  استفاده  با  اما  نماید  تعیین  روبه رو می شود  آن 
هوشمند که توانایی تعیین سرعت مطمئن و اعالن آن به رانندگان 
را دارد می توان از سوانح ناشی از بی تجربگی یا عدم اطالع کافی 

از شرایط راه جلوگیری کرد.

گام 5( با توجه به جدول )1( مقادیر امتیاز هر شاخص محاسبه 
می شود. طبق این جدول امتیاز 30 درصد انحراف از حالت ایده 
آل برابر 70 درصد کاهش سرعت از مقدار مجاز درحالت ایده آل

ضریب  کارشناس   ،)2( جدول  مقادیر  از  استفاده  با   )6 گام 
تعدیل مناسب برای هر شاخص را با توجه به شرایط حاکم بر راه 
برآورد می نماید و در امتیاز حاصل ضرب می نماید. برای مثال، 
ضریب تعدیل  لغزندگی عدد 1 در جدول )5( لحاظ گردیده است. 

در  مطمئن  سرعت  درصد  صد  از  درصد   70 مقدار   )8 گام 
در  شده  حاصل  مقدار  ضرب  با  گردد.  می  کم  آل  ایده  شرایط 
به  توجه  با  مطمئن  سرعت  آل،  ایده  حالت  در  مطمئن  سرعت 
بر  مطمئن  سرعت  مقدار  مثال  در  گردد.  می  تعیین  راه  شرایط 

حسب کیلومتر بر ساعت برابر                            
 است.  

در  را  اثر  بیشترین  که  شاخصی  گیرنده  تصمیم  بنابراین 
کاهش سرعت مطمئن دارد به عنوان معیار خود درنظر می گیرد. 
رانندگان با اطالع از مقدار سرعت مطمئن اعالم شده می توانند از 
بد بودن شرایط راه اطالع یابند و با دقت بیشتر رانندگی نمایند. 
با استفاده از چنین سیستمی در نهایت شاهد کاهش سوانح ناشی 
از بی اطالعی از شرایط راه و عدم رعایت سرعت مطمئن خواهیم 

بود.
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رویکرد پیشنهادی قادر است با بهره گیری از تکنولوژی    -3
از تغییرات محیطی، به  روز  برای جمع آوری اطالعات و آگاهی 
سرعت  محدوده  و  کرده  لحاظ  را  شرایط  در  تغییر  پویا  صورت 

مطمئن را تعیین و کنترل نماید. 
ایمنی،  افزایش  بر  عالوه  این حوزه  در  گذاری  سرمایه   -4
کاهش خسارات، هزینه های ناشی از تصادفات و افزایش رضایت 
استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل را در پی خواهد داشت.

به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی می توان به نحوه جمع 
آوری داده ها الزم از سطح راه یا روش تحلیل داده ها و همچنین 

نحوه محاسبه سرعت مطمئن اشاره نمود.
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