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 هاي كنترل ترافيك بر مديريت سرعت اثربخشي دوربين
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 20/03/97پذيرش:  -06/10/96دريافت:       

  175-182صفحه                                                              

  چكيده

هـاي   هـاي كنتـرل ترافيـك يكـي از روش     ها اسـت. اسـتفاده از دوربـين    هاي مالي و جاني در تصادف ترين داليل خسارت سرعت از اصلي

مرسوم براي مديريت سرعت است. عملكرد اين ابزار به دليل داشتن برد مكاني محدود در قطعات قبل و بعد از محل نصب دوربـين  

خيز را نيز داشته باشيم. در ايـن پـژوهش اطالعـات سـرعت      خيز توان برآورد مناطق حادثه نقاط حادثه نياز به بررسي دارد، تا عالوه بر

آوري گرديـد. تغييـرات سـرعت در سـه فـاز       در سه قطعه قبل از محل نصب دوربين، محل نصب آن و قطعه بعد محـل نصـب جمـع   

و قطعه بعد مورد بررسي قرار گرفـت. تجزيـه و    سرعت قطعه قبل و محل نصب، سرعت قطعه بعد و محل نصب، سرعت قطعه قبل

بـين   وابسته براي بررسي اطالعات اسـتفاده شـد.   tصورت گرفت. از ضريب همبستگي و آزمون  SPSSافزار  تحليل اطالعات توسط نرم

تفـاوت معنـاداري در سـرعت     داراي رابطه و همبسـتگي اسـت.  % 95در بازه اطمينان  سرعت عملكرد محل نصب دوربين و قطعه قبل،

سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل نصب با سرعت عملكـرد در محـل نصـب دوربـين     عملكرد محل نصب و قطعه قبل وجود دارد. 

تفاوت سرعت معناداري بين اين دو قطعه وجـود دارد. سـرعت عملكـرد در قطعـه بعـد از محـل        داراي رابطه و همبستگي نيست، ولي

 سرعت عملكرد در اين دو قطعه تفاوت معناداري ندارد. در قطعه قبلش داراي رابطه و همبستگي نيست، نصب با سرعت عملكرد

 

  

  سرعت عملكردي، مديريت سرعت، دوربين كنترل ترافيك :هاي كليديواژه

 

  
  

  مقدمه -1
اي و افزايش تلفات  سرعت يكي از داليل اصلي حوادث جاده  

در دهد،  باشد. تحقيقات نشان مي و جراحات مربوط به آن مي

درصد از تصادفات  30اكثر كشورها سرعت عامل وقوع 

ترين  اصلي اي منجر به فوت يا جراحت شديد است. جاده

 ديد فواصل افزايش كند، زياد ايجاد مي مشكلي كه سرعت

 ديد فواصل سرعت، افزايش است با توقف و گيري تصميم

 اثر در ايجادشده ي ضربه شدت و يافته يشافزا تواني صورت به

).  Mäkinen, et al, 2011(يابد مي افزايش نيز تصادف

ابتدا  ارتباط بين سرعت و ايمني بر دو اصل استوار است:

كه خطر مرگ  يطور بهارتباط بين سرعت و شدت تصادف، 

برابر  20كيلومتر بر ساعت،  80سرنشينان خودرو با سرعت 

(هاشمي  كيلومتر بر ساعت است 30بيشتر از برخورد با سرعت 

دوم ارتباط بين سرعت و نرخ تصادف، كه هر  )1393سايرين و

يك كيلومتر در ساعت، افزايش يا كاهش سرعت منجر به سه 

(خسروي  گردد درصد افزايش يا كاهش در نرخ تصادف مي

كيلومتر بر ساعت سرعت متوسط  5/1در اثر كاهش  ).1392

درصد كاهش  7الي  2ترافيك تعداد تصادفات جرحي بين 

 ). Mäkinen, et al, 2011(يابد مي

بـيش   درآمد كمومير حوادث رانندگي در كشورهاي  تعداد مرگ

كه بـين تعـداد    يدرحالاز دو برابر كشورهاي با درآمد باال است 

ومير و وسايل نقليه در ايـن كشـورها ناسـازگاري وجـود      مرگ

اي در كشـورهاي بـا    درصد تلفـات جـاده   90كه  يطور بهدارد، 

ــط و   ــد متوس ــي درآم ــم رخ م ــط   ك ــد و فق ــد از  54ده درص

 ).Organization,2015(خودروهاي جهان را دارا هسـتند 
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  بر اساس درآمد كشورها است. شده ثبتاي و وسايل نقليه  جادهوميـر   بندي جمعيت، مرگ دربرگيرنده نمودارهاي تقسيم 1شكل 

ترين  ها از رايج هاي كنترل سرعت در جاده استفاده از دوربين

اقدامات مديريت و كنترل سرعت هستند. اين اقدام با كنترل 

ها را افزايش داده و بر روي  سرعت وسايل نقليه ايمني جاده

 يتموقع يكدر نرخ تصادفات جرحي و فوتي تاثيرگذار است. 

متوسط انجام  يا يا صورت نقطه به ياثابت، سنجش سرعت 

 ياز اجزا يكي) ASC. كنترل خودكار سرعت (گيرد يم

 يو عمدتاً برا آيد يونقل به حساب م هوشمند حمل هاي يستمس

مورد استفاده  يا صورت نقطه سرعت به هاي يتكنترل محدود

 يستمس ينسرعت در نقاط نصب ا يها . كاهشگيرد يقرار م

 يراتتأث يندورببوده و به محض فاصله گرفتن از مكان  يدارپا

 يراتتأث گوييم يحالت م ين. در ارود يمثبت رو به كاهش م

عنوان حلقه فاصله  كه از آن به باشد يبرد فاصله م يدارا يندورب

محدود  يبرد زمان يدارا ها يندورب ين. همچنشود يم ياد محدود

و  شود يم ياد محدود يعنوان حلقه زمان كه از آن به باشند يم

است كه  يدوره زمان عالوه بر مزاياي ياد شده دهنده نشان

ياده شده اين عالوه بر مزاياي . ]5[ است. يدارپا يندورب يراتتأث

سازي هيچگونه  هاي آرام ها، برخالف اغلب روش سيستم

كنند كه موجب آزردگي كاربران  آلودگي صوتي ايجاد نمي

  شود. غيرموتوري نمي

 

 

  پيشينه تحقيق -2
هاي  رحيمي و همكارانش در بررسي ميزان اثربخشي دوربين

كنترل سرعت در كاهش سرعت ميانگين و تخلف تخطي از 

تبريز در يك دوره شش ماهه - در آزادراه زنجانسرعت مجاز 

اند كه سرعت  هاي ، به اين نتيجه رسيده پس از نصب دروبين

 ±%4% و تعداد تخلف سرعت غيرمجاز حداقل 20±%3متوسط 

ويلسون و همكارانش با بررسي نقش  % كاهش يافته است.30

هاي كنترل سرعت در جلوگيري از صدمات و تلفات  دوربين

اي، با تحليل سي و پنج مطالعه قبلي در  ادفات جادهناشي از تص

هاي كنترل سرعت در كاهش ميانگين  رابطه با نقش دروبين

اي در نقاط مختلف جهان و  سرعت تردد و تصادفات جاده

ها به اين سيستم به نتايج  مقايسه نتايج قبل و بعد از تجهيز راه

  ذيل دست يافتند:

 ثبت شده درصدي ميانگين سرعت 15تا  1كاهش  •

 اي درصدي تصادفات جاده 49تا  8كاهش  •

اي منجر  درصدي تصادفات جاده 44تا  11كاهش  •

 به فوت يا جراحات جدي

نقش تأثيرگذار اين سيستم در افزايش ايمني و كاهش تصادفات 

  براي برخي كشورها نشان داده شده است. 1در جدول 

 

  ها مواد و روش -3
اندازه گيري سرعت جريان در ها و تعاريف مختلفي براي  روش

يك قطعه از راه وجود دارد. در اين پژوهش اطالعات مربوط 

آوري  اي در هر قطعه از راه توسط ليزرگان جمع به سرعت نقطه

قطعه از راه كه  27وسيله نقليه سبك در  1450گرديد. رفتار 

-آباد شامل نه دوربين كنترل سرعت در مسيرهاي خرم

آباد مورد مطالعه  جرد و كمربندي خرمبرو-آباد كوهدشت، خرم

هاي وسايل نقليه سبك سواري در سه قطعه  قرار گرفت. سرعت

آوري  قبل، محل نصب دوربين و قطعه بعد از دوربين جمع

ربين يا تابلوي وجود دوربين سعي گرديد، فاصله قطعات از دو

. در واقع در مكاني كه دوربين تأثيري متر باشد 300شده است 

جريان نداشته باشد. الزم به ذكر است سرعت  بر سرعت

وسايل نقليه در حالت جريان آزاد، سرفاصله زماني از خودروي 

جلويي حداقل پنج ثانيه و از خودروي پشت سر حداقل سه 

آوري اطالعات پليس در  آوري شدند. در زمان گرد ثانيه، گرد

منطقه حضور نداشته و سعي شده است رانندگان متوجه حضور 

زرگان جانمايي شده در خودروي پژوهشگر نشوند. اين لي

شهري را  هاي چهارخطه برون پژوهش تغييرات سرعت در راه

افزار آماري  مورد بررسي قرار داده است. اطالعات توسط نرم

SPSS .تحليل شد  

  

  تحليل اطالعات -4

محل  اطالعات مربوط به سرعت وسايل نقليه در سه قطعه قبل،

آوري و مورد بررسي قرار  از دوربين جمع نصب دوربين و بعد

گرفت. تغييرات سرعت متوسط وسايل نقليه عبوري در حين 

، 14237برداري و سرعت عملكرد طبق استاندارد  عمليات داده

نشان داده شده است.   3و 2هاي  و شكل 3 و 2هاي  در جدول

سنجي اطالعات بدست آمده در اين مطالعه از  براي صحت

و همبستگي استفاده شده است. براي تاييد   tهاي آماري آزمون

هاي سرعت قبل، محل نصب و بعد از  نرمال بودن توزيع داده

 استفاده شده است.   Q-Qآن از احتمال نرمال يا نمودار
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 اي در كاهش تصادفات كنترل سرعت نقطه  نقش تأثيرگذار دوربين .1جدول 

  كاهش نرخ تصادفات سرعت  

  انگلستان
  % دركل تصادفات8.9كاهش -

  % در تصادفات منجر به مرگ12.1كاهش -

  استراليا،ايالت ويكتوريا

  % در تصادفات جاده اصلي ملبورن30كاهش -

كيلومتر در  60شهري با حداكثر سرعت مجاز  هاي بين در تصادفات در راه% 20كاهش -

  ساعت

  % در تعداد تصادفات جرحي در مقطعي از راه مجهز به دوربين25-%20كاهش -  آمريكا

  بلژيك، بروكسل
  هاي ثابت % در تصادفات جرحي با استفاده از دوربين35كاهش -

  هاي متحرك دوربيندر تصادفات جرحي با استفاده از  14كاهش %-

  %7% و تصادفات منجر به فوت در حدود 18كاهش در نرخ تصادفات تا -  آلمان

  % كاهش در نرخ برخوردها11-  نيوزلند

 سرعت عملكرد قطعات راه . 2دول ج

  95  111  100  104  99  108  110  82  96  درصد قطعه قبل 85سرعت 

  89  92  92  94  86  94  90  81  87  درصد محل نصب دوربين85سرعت 

  90  99  100  103  100  103  100  99  98  درصد قطعه بعد85سرعت 
 

كنيم تغييرات سرعت  مشاهده مي 2همانطور كه در جدول 

 20تا  1عملكرد در محل نصب دوربين به قطعه قبلش از 

كيلومتر بر ساعت كاهش داشته است، و سرعت عملكرد در 

كيلومتر  18تا  1قطعه بعد از دوربين نسبت به محل نصبش از 

بر ساعت افزايش داشته است. تغييرات سرعت عملكرد در 

بعد از نصب دوربين نسبت به قطعه قبل از نصب آن از قطعه 

كيلومتر بر ساعت افزايش  17كيلومتر بر ساعت كاهش تا  10

  موجود بوده است.

 
  درصد 85نمودار ميانگين سرعت  .2كل ش

  توان نتيجه گرفت: مي 2با توجه به شكل 

 كيلومتر بر ساعت كاهش داشته است. 11.11ميانگين سرعت عملكرد در قطعه قبل نسبت به محل نصب دوربين  •

 كيلومتر بر ساعت داراي افزايش بوده است.  9.67ميانگين سرعت عملكرد در قطعه بعد نسبت به محل نصب   •

 كاهش داشته است. 1.44ميانگين سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل نصب نسبت به قطعه قبل از آن  •
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 سرعت متوسط قطعات راه .3جدول 

  85.08  97.33  98.37  88.58  88.23  84.35  94.70  92.30 81.24  سرعت متوسط قطعه قبل

  80.20  85.65  77.13  81.25  73.92  75.35  83.27  81.18  76.61  سرعت متوسط محل نصب دوربين

  77.43  87.10  86.82  89.93  83.60  87.37  91.08  92.02  86.57  سرعت متوسط قطعه بعد

 تحليل اطالعات سرعت در قطعات مختلف راه .4جدول  نمودار ميانگين سرعت متوسط  .3شكل 

  محل دوربين  قطعه قبل
مقداركاهش 

ميانگين سرعت 

  متوسط

(بين قطعه قبل 

  ومحل دوربين)

درصد كاهش 

ميانگين سرعت 

  متوسط

(بين قطعه قبل 

  ومحل دوربين)

  مقدار كاهش

  ميانگين

  درصد85سرعت

(بين قطعه قبل 

  ومحل دوربين)

  كاهشدرصد

  يانگينم

  درصد85سرعت

قبل (بين قطعه 

  ومحل دوربين)

ط
وس

 مت
ت

رع
 س

ين
نگ

ميا
 

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

85%
 

ط
وس

 مت
ت

رع
 س

ين
نگ

ميا
 

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

85%
 

90.02  100.56  79.40  89.44  10.62 11.80  11.11  11.05  

  قطعه بعد  محل دوربين
مقدار افزايش 

ميانگين سرعت 

  متوسط

(بين محل دوربين 

  و قطعه بعد)

درصد افزايش 

ميانگين سرعت 

  متوسط

(بين محل دوربين 

  و قطعه بعد)

  مقدار افزايش

  ميانگين

  درصد85سرعت

(بين محل دوربين 

  و قطعه بعد)

  درصدافزايش

  يانگينم

  درصد85سرعت

(بين محل دوربين 

  و قطعه بعد)

ط
وس

 مت
ت

رع
 س

ين
نگ

ميا
 

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

85%
 

ط
وس

 مت
ت

رع
 س

ين
نگ

ميا
 

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

85%
 

79.40  89.44  86.88  99.11  7.48  9.42  9.67  10.81  

  مقدار كاهش  قطعه بعد  قطعه قبل

  ميانگين 

  سرعت متوسط

 (بين قطعه قبل و

قطعه بعد از 

  دوربين)

  درصد كاهش

  ميانگين 

  سرعت متوسط

 (بين قطعه قبل و

قطعه بعد از 

  دوربين)

  مقدار كاهش

  ميانگين

  درصد85سرعت

 (بين قطعه قبل و

قطعه بعد از 

  دوربين)

  درصد كاهش

  يانگينم

  درصد85سرعت

 (بين قطعه قبل و

قطعه بعد از 

ت   دوربين)
رع

 س
ين

نگ
ميا

ط
وس

 مت

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

85%
 

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

ط
وس

 مت

ت 
رع

 س
ين

نگ
ميا

85%
 

90.02  100.56  86.88  99.11  3.14  3.49  1.44  1.46  

  

  

  

90.02

79.40

86.88

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

سرعت قطعه قبل سرعت محل نصب دوربين سرعت قطعه بعد
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حاكي از اين است  3اطالعات موجود در جدول  •

تغيير سرعت متوسط در محل نصب دوربين به قطعه 

كيلومتر بر  21.24تا  4.88قبل از محل نصب آن از  

ساعت كاهش داشته است. سرعت متوسط قطعه بعد 

 12.02تا  1.45نسبت به محل نصب دوربين از 

تغييرات كيلومتر بر ساعت افزايش داشته است. 

ت متوسط در قطعه بعد از نصب دوربين نسبت سرع

كيلومتر بر ساعت  10.23به قطعه قبل از نصب آن از 

كيلومتر بر ساعت افزايش داشته  5.33كاهش تا 

 است.

 

  توان نتايج زير را دريافت نمود: مي 3از شكل

ميانگين سرعت متوسط در قطعه قبل از محل نصب  •

لومتر كي 10.62دوربين نسبت به محل نصب دوربين 

 بر ساعت كاهش داشته است.

 

ميانگين سرعت متوسط در قطعه بعد نسبت به محل  •

كيلومتر بر ساعت داراي افزايش بوده  7.48نصب 

 است.

ميانگين سرعت متوسط در قطعه بعد از محل نصب  •

كيلومتر بر ساعت  3.14نسبت به قطعه قبل از آن 

 است.كاهش داشته 

  

  
  

  

نمودارهاي احتمال براي سرعت عملكرد قطعات مختلف .3ل كش  

 

  

طبق اطالعات موجود ميانگين سرعت متوسط در محل نصب 

درصد كاهش داشته است،  11.80دوربين نسبت به قطعه قبلش 

درصد كاهش است.  11.05اين نسبت براي سرعت عملكرد 

ميانگين سرعت متوسط در قطعه بعد نسبت به محل نصب 

درصد افزايش داشته است، ميزان افزايش سرعت  9.42دوربين 

درصد بوده است. ميزان  10.81عملكرد براي اين تناسب 
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كاهش ميانگين سرعت متوسط در قطعه بعد از محل نصب 

ان كاهش درصد است، ميز 3.49دوربين نسبت به قطعه قبلش  

 4درصد بوده است. در جدول 1.46ميانگين سرعت عملكرد 

الزم به ذكر  اين نتايج به صورت مختصر آورده شده است.

هاي  است كه نتايج بدست آمده از اطالعات تاكنون در راه

چهارخطه برون شهري و بدون در نظر گرفتن ديگر پارامترهاي 

  .موثر بر سرعت بوده است

هاي سرعت عملكرد  براي داده Q-Qي با توجه به نمودارها

، سرعت عملكرد محل (Va)قطعه قبل از محل نصب دوربين 

توان  مي (Vc)و سرعت عملكرد قطعه بعد از آن  (Vb)نصب 

به اين نتيجه رسيد كه موارد مذكور داراي توزيع نرمال هستند 

 استفاده نمود. tتوان از آزمون  و مي

ن سرعت عملكرد در محل و همبستگي بي tدر گام اول آزمون 

  است. (Vb)نصب 

  را مورد بررسي  (Va)سرعت عملكرد قطعه قبلش  

  دهيم. قرار مي

  

  

 ضريب همبستگي بين سرعت عملكرد محل نصب دوربين و قطعه قبل .5 جدول

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Vb & Va 9 .826 .006 

  

  

% سطح 95كه در فاصله اطمينان  5طبق اطالعات جدول 

يعني فرض  Sig=0.006داري بدست آمده برابر است با  معني

شود  (فرضيه پژوهشگر) تأييد مي ��شود و فرض  رد مي ��

يعني سرعت عملكرد در قطعه قبل از محل نصب با سرعت 

عملكرد در محل نصب دوربين داراي رابطه و همبستگي است. 

اين رابطه قوي و مستقيم  0.826با توجه به ضريب همبستگي 

 است.

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Vb - Va -11.111 6.092 2.031 -15.794 -6.428 -5.472 8 .001 

آزمون مقايسه سرعت عملكرد در محل نصب دوربين و قطعه قبل .6ل جدو

% سطح معني 95، در فاصله اطمينان tبا توجه به نتايج آزمون 

است، از طرفي چون در بازه  Sig=0.001داري برابر با 

درصدي براي اختالف سرعت عملكرد قطعه قبل و  95اطمينان 

رد  ��رض محل نصب حد پايين و باال هر دو منفي هستند، ف

شود، يعني در سرعت عملكرد  تأييد مي ��شود و فرض  مي

قطعه قبل و محل نصب تفاوت معناداري وجود دارد. به اين 

توان گفت كه  مي - 11.111ها برابر  دليل كه تفاضل ميانگين

ميانگين سرعت عملكرد در قطعه قبل از محل نصب بيشتر بوده 

  است.
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  ضريب همبستگي بين محل قطعه بعد و نصب دوربين .7ول جد

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Vc & Vb 9 .328 .389 

 ��فرض  Sig=0.389% با 95در بازه اطمينان  7طبق جدول 

  سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل نصب  شود، يعني رد نمي

  

با سرعت عملكرد در محل نصب دوربين داراي رابطه و 

 همبستگي نيست.

  آزمون مقايسه سرعت عملكرد در قطعه بعد و محل نصب دوربين .8 جدول

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Vc - Vb 9.667 4.690 1.563 6.061 13.272 6.183 8 .000 

  

% سطح معني 95، در فاصله اطمينان  tبا توجه به نتايج آزمون 

است، از طرفي چون در بازه اطمينان  Sig=0.00داري برابر با 

درصدي براي اختالف سرعت عملكرد قطعه بعد و محل  95

  شود و  رد مي ��نصب حد پايين و باال هر دو مثبتند، فرض 

شود، يعني در سرعت عملكرد قطعه بعد و  تأييد مي ��فرض 

محل نصب تفاوت معناداري وجود دارد. به اين دليل كه تفاضل 

توان گفت كه ميانگين سرعت  مي 9.667ها برابر  نگينميا

 عملكرد در قطعه بعد از محل نصب بيشتر بوده است.

  

 

 

 ��فرض  Sig=0.315% با 95در بازه اطمينان  9طبق جدول 

سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل نصب  شود، يعني رد نمي

با سرعت عملكرد در قطعه قبلش داراي رابطه و همبستگي 

%  با 95، در فاصله اطمينان tبا توجه به نتايج آزمون  نيست.

Sig=0.622  95است، از طرفي چون در بازه اطمينان 

درصدي براي اختالف سرعت عملكرد قطعه قبل و بعد از 

محل نصب حد پايين و باال داراي دو عالمت منفي و مثبتند، 

شود يعني در سرعت عملكرد قطعه قبل و  رد نمي ��فرض 

  حل نصب تفاوت معناداري وجود ندارد.بعد م

  ضريب همبستگي بين محل قطعه قبل و قطعه بعد از محل نصب دوربين. 9ول جد

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Va & Vc 9 .378 .315

  
                      

 

آزمون مقايسه سرعت عملكرد در قطعه قبل و بعد از محل نصب دوربين .10 جدول  

Paired Samples Test 

 

 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Sig. (2-tailed) Lower Upper 

Pair 1 Va - Vc 1.444 8.443 2.814 -5.045 7.934 .513 8 .622 
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  گيري  نتيجه -5

هاي صورت گرفته بين سرعت عملكرد  با توجه به تحليل - 1

داراي % 95در بازه اطمينان  ،محل نصب دوربين و قطعه قبل

 0.826رابطه و همبستگي است. با توجه به ضريب همبستگي 

تفاوت معناداري در سرعت  اين رابطه قوي و مستقيم است.

ها  عملكرد محل نصب و قطعه قبل وجود دارد. تفاضل ميانگين

كيلومتر بر ساعت بوده است، پس ميانگين  -11.111برابر 

 سرعت عملكرد در قطعه قبل از محل نصب بيشتر بوده است.

عت سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل نصب با سر - 2

% داراي 95عملكرد در محل نصب دوربين در فاصله اطمينان 

تفاوت  tرابطه و همبستگي نيست، ولي با توجه به آزمون 

تفاضل  سرعت معناداري بين اين دو قطعه وجود دارد.

توان  كيلومتر بر ساعت بوده است، مي 9.667ها برابر  ميانگين

نصب گفت كه ميانگين سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل 

 بيشتر بوده است.

سرعت عملكرد در قطعه بعد از محل  %95در بازه اطمينان  - 3

نصب با سرعت عملكرد در قطعه قبلش داراي رابطه و 

سرعت عملكرد در  ،tبا توجه به نتايج آزمون  همبستگي نيست.

  اين دو قطعه تفاوت معناداري ندارد.

  

 مراجع -6

 )،1394، (و ح. شمعيان ،ح. جوانشير ،ش. ،زاده فنديا- 
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. پانزدهمين "هاي اصفهان اي و تخلفات سرعت در راه جاده

  .لمللي مهندسي حمل و نقل و ترافيككنفرانس بين ا

 

كنترل  يها نيدورب ريتاث يابيارز")، 1392, ه.، (يخسرو-

:  ي(مطالعه مورد يسرعت معابر برون شهر تيريسرعت در مد

 يارشد مهندس يكارشناس نامه اني. پا"استان سمنان) يمحورها
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  .مدرس

 

  )، 1394و س. سودمند، ( ،يا.ح.، م.ت. هاشم ،يهاشم- 

كنترل سرعت در  يها نيدورب يبازدارندگ نقش يبررس"

حمل و نقل  يها ستميس شيهما نينخست ،"يا تصادفات جاده

  .رانيتهران، ا ،ايهوشمند جاده
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