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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دفاعيه جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ
 (نيمه حضوری       غيرحضوری        حضوری  : مشخص شود)

 
سازی ماکروسکوپيک ترافيک شهری و طراحي سيستم کنترل پيش بين لمد :پروژه عنوان

 به منظور کاهش تراکم ترافيکي توزيع

 

 – 9806254خالق نژاد طبری )پرهام  :(و ايميل دانشجوييشماره )دانشجوخانوادگي  ام و نامن

parhamknt@gmail.com) 

صدیق ( و دکتر علی خاکیb.moaveni@kntu.ac.irدکتر بیژن معاونی ) استاد راهنمای پروژه:

(sedigh@kntu.ac.ir) 

 - استاد مشاور پروژه:

 tahsiri@eetd.kntu.ac.ir دکتر تحسیری )استادیار( (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

 س(ربیت مدرترمضانی )استادیار؛  تردک (:نام دانشگاهو  مرتبه علميبا ذکرکامل نام و نام خانوادگي، ارزياب خارجي)

ramezani@modares.ac.ir 
 

 چکيده)فارسي(:

شوند و در هر به یکدیگر متصل می 1وندهای پیتعدادی تقاطع بوده که به وسیله ای متشکل ازسیستم ترافیک شهری، شبکه

ین خواهد شد؛ به عنوان مثال یک عملگر ها با کمک عالئم راهنمایی و رانندگی، قوانین حرکت خودروها تعیکدام از این تقاطع

 کند و با قرمزعبور وسایل نقلیه را صادر می یرایج در سیستم ترافیک شهری چراغ راهنمایی است که با سبز شدن خود، اجازه

هایی تشکیل خواهد شد که هر چه طول شود. بدیهی است که از عبور و مرور وسایل نقلیه، صفشدن، باعث توقف خودروها می

صف تشکیل شده بیشتر باشد، وضعیت ترافیکی متراکمی در آن ناحیه تشکیل خواهد شد و برعکس؛ هر چه تعداد خودروهای 

 شود.خلوت مشاهده میای کم باشد، وضعیت ترافیکی ر در صف ناحیهحاض

ی ترافیکی اهمیت زیادی سازی شبکهرود، مدلاز آن جایی که سیستم ترافیک شهری، سیستمی با ابعاد وسیع به شمار می

توان طول صف خودروهای حاضر در های ابعاد بزرگ، میهای کنترلی قابل پیاده سازی در سیستمکند؛ چرا که با روشپیدا می
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 معابر را کاهش داد.

ها از مدل فضای حالت گسسته استفاده کردیم و برای های تشکیل شده در تقاطعسازی طول صفدر این پروژه برای مدل

ی غیرمتمرکز مشاهده کردیم و سادگی در امر کنترل، اصالحاتی در آن انجام دادیم که درستی مدل را پس از کنترل به شیوه

تصل بودن چندین تقاطع به یکدیگر، قصد استفاده از کنترل متمرکز را داشتیم که های واقعی، با فرض مسپس با استفاده از داده

 پس از شبیه سازی، اقدام به مقایسه و تحلیل عملکرد کنترل متمرکز در کاهش تراکم ترافیکی نمودیم.

 

 13:30، ساعت 1400ام مهرماه 28شنبه چهار : زمان
 

 آنالين مکان:
 .شودارشد در جلسه دفاعيه توصيه ميشجويان کارشناسيحضور دانشجويان سال آخر بخصوص دان

 :تذکر

 .فرم حداکثر در يک صفحه آماده شود.1

 الزامي است. عيه به صورت مجازی)غيرحضوری( است، حضورشان در جلسه دفاکه .درج ايميل اساتيدی 2
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