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Abstract 
      Generally, Advanced Parking Management Systems (APMS) use Variable Message 
Signs (VMS) to provide drivers with updated information on the number of open 
spaces at selected off-street parking facility to minimize or avoid parking search traffic 
within a full car park facility, and reduce the delay times at the entrance and exit gates 
of a parking facility. The simulation model STARSIM-VMS is developed, in the 
present study, to simulate the operation of a designed parking garage with the 
implementation of the VMS technology. The simulation results show that the delay 
values is smallest than that predicted without using the VMS technique, especially at 
the high proportions of vehicles waiting to park. These results reflect the importance of 
using the VMS in the transportation systems. 
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  )VMS(استخدام اللوحات االلكترونية القابلة لتغيير معلوماتها 
  لتقليل أوقات التأخير عند مواقف المركبات

  الخالصة
باستخدام اللوحات االلكترونيـة    ) APMS(بصورة عامة، تقوم أنظمة إدارة مواقف المركبات          

وف المتاحة ضمن موقف معـين      حول عدد أماكن الوق   ) VMS(التي لها القابلية على تحديث معلوماتها       
من مواقف المركبات لتقليل أو منع البحث عن مكان للوقوف ضمن موقف ملئ بالمركبات، وبالنتيجـة                
تقليل أوقات التأخير بالنسبة للمركبات التي تروم الدخول للموقف أو تلك التي تغادره أو المركبات التـي           

 STARSIM-VMS تطوير برنامج المحاكـاة  تم في هذا البحث. تسير ضمن الشارع المحاذي للموقف 
لتمثيل حركة المركبات وتداخلها ضمن وخارج موقف للمركبات متعـدد الطوابـق باالسـتعانة بتقنيـة          

  ).VMS(اللوحات االلكترونية 
 عند  -أشارت النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث إلى أن أوقات التأخير عند موقف المركبات                 

 هو أقل بكثير من أوقات التأخير عند عدم اسـتخدام هـذه التقنيـة    -للوحات االلكترونية استخدام تقنية ا 
إن هذه النتائج تعكـس مـدى أهميـة         . وخاصة عندما تزداد نسبة المركبات التي تريد الدخول للموقف        

  .استخدام هذه التقنية في أنظمة النقل بشكل عام وفي أنظمة إدارة مواقف المركبات بشكل خاص
 

                                                
* Building and Construction Engineering Department, University of Technology/ Baghdad 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

