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چکيده
امروزه ،استفاده از سامانههاي هوشمند حملونقل ،با هدف رواني ترافيک و جانمايي مسافر و کاال و همچنين افزايش ايمني و
حفظ محيطزيست ،بهطور گستردهاي مورد توجه قرار گرفته است .تابلوهاي پيام متغير ،که بهاختصار  VMSناميده ميشوند ،از
وسايل کنترل ترافيک محسوب ميشوند که بهمنظور اطالعرساني به رانندگان در محل و بهصورت بهنگام استفاده ميشوند .در
اين مطالعه ،مکانيابي به دو صورت مختلف انجام شد .ابتدا ،مدل انتقال سلول براي خيابان آزادي تهران تهيه شد .سپس ،از طريق
يک مدل بهينهسازي ،همين امر روي منطقه مورد نظر اجرا شد .با توجه به تحليل و مقايسه دو مدل ،اين نتيجه حاصل شد که
مدل رياضي بهينه ،فاصله بيشتري را براي تعيين مکان تابلوي پيام متغير تعيين ميکند و ميزان حجم ورودي به منطقه انسداد و
مجموع زمان سفر را بيشتر کاهش ميدهد .بنابراين ،اين مدل مناسبتر از مدل انتقال سلولي است؛ هرچند که تفاوت دو مدل
بسيار کم است .مکان بهينه تابلوي پيام متغير براي مدل انتقال سلولي  515متر و براي مدل رياضي بهينه  525متر به دست آمد.
واژههاي کليدي :تابلوهاي پيام متغير ،بهينهسازي ،زمان سفر ،انتقال سلولي ،حملونقل هوشمند
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تابلوي پيام متغير يک وسيله کنترل ترافيکي است که

 .1مقدمه
امروزه ،استفاده از تابلوهاي پيام متغير در کنار عالئم ثابت

پيام آن را بهطور دستي ،الکتريکي ،مکانيکي و يا

نصبشده در شانهي راه رواج يافته است .اين در حالي

الکترومکانيکي ميتوان تغيير داد تا بهوسيله آن اطالعاتي

است که استفاده از هر فناوري در کنار مزاياي فراوان،
کاستيهايي را نيز به ارمغان خواهد آورد که آگاهي از

در مورد تراکم ترافيک ،تصادف ترافيکي ،عمليات
عمراني ،تعمير و نگهداري ،شرايط سخت جوي ،وضعيت

آنها بهگونهاي بر طراحي تأثير خواهند داشت که معايب

جاده ،وقايع و مناسبتهاي برنامهريزيشده و ديگر

آن به حداقل برسد (ديوپ و همکاران .)9101 ،يکي از

حالتهاي ممکن ،تسهيالت جادهاي مانند پلهاي

مهمترين اهدافي که با نصب تابلوهاي پيام متغير

متحرک ،باجههاي عوارض و ايستگاه وزنکشي به نمايش

دستيافتني است ،آگاه کردن راننده از شرايطي است که

درآورد (زواره وهمکاران .)9102 ،تابلوهاي پيام متغير با

در آيندهاي نزديک با آن مواجه خواهد شد .اين آگاهي

نامهاي ديگري نيز در نشريات معرفي ميشوند که

کمک ميکند تا راننده بتواند عکسالعمل سريعتري

عبارتاند از تابلوهاي پيام ديناميک ،تابلوهاي پيام

داشته و آمادگي روبهرويي با شرايط پيش رو را داشته

تغييرپذير و تابلوهاي پيام الکترونيک .تابلوهاي پيام متغير

باشد (زنگ و همکاران9102 ،؛ ژائو و همکاران.)9101 ،

جهت نمايش پيامهاي ترافيکي در سطح جادهها،

با توجه به بهبود وضعيت زندگي مردم ،ارزش زمان

بزرگراهها ،تونلها و مبادي پرتردد و حادثهخيز مورد

و مشکالت موجود در خصوص تأمين زيرساختهاي

استفاده قرار ميگيرند (رينولسمن و همکاران9102 ،؛

حمل و نقل مانند گراني زمين ،زمانبر بودن اجراي طرح-

هارمس و همکاران .)9101 ،صفحه نمايش اين تابلو

هاي راهسازي و در کنار آن افزايش تعداد تلفات جادهاي،

ماتريسي از پيکسلهاي متشکل از  LEDميباشد که

مديران کشورها را بر آن داشته است تا با نيمنگاهي به

توسط بوردهاي الکترونيکي کنترل ميگردد .اين تابلو

پيشرفتهاي حاصل در فناوري به دنبال راهحلي براي

قابليت ارتباط با مرکز کنترل را دارا ميباشد .بنابراين ،کليه

غلبه بر مشکالت حمل و نقل بوده و با روشي غير از

پيامهاي مربوط به کيفيت جاده ،سنگيني ترافيک،

روشهاي سنتي گذشته به دنبال حل اين مشکالت باشند.

توصيههاي ايمني و موارد ديگر را ميتوان در زمانهاي

در کالنشهرها ،مشکل ترافيک بسيار نگران کننده است.

مقتضي به تابلو ارسال نمود .بنابراين ،با استفاده از اين

تا کنون در برنامههاي مختلف ،دستگاههاي مرتبط با حمل

نوع تابلوها ميتوان ضريب امنيت جاده و همچنين

و نقل ،طرحهاي مختلفي را که به نوعي جزو زيرپروژه-

فرهنگ رانندگي را ارتقا بخشيد .اين تابلوها قابليت تنظيم

هاي حمل و نقل هوشمند ميباشند ،براي رفع مشکالت

شدت نور خود بر اساس نور محيط را دارند و در شرايط

به اجرا در آوردهاند .مديران شهري نيز براي کنترل و

مختلف آب و هوايي ،مخصوصاً در هواي مهگرفته و

مديريت ترافيک شهري ،سازماندهي و هوشمندسازي

باراني ،بهخوبي قابلرؤيت ميباشند (لوما9111 ،؛ سونگ

حمل و نقل ،اقدامات مهمي را به انجام رساندهاند و

و همکاران.)9102 ،

درصدد گسترش زيرساختهاي مربوط به  ITSميباشند

پيامهاي تابلوهاي پيام متغير ،بهويژه در بزرگراههايي

که از مهمترين بخشهاي حمل و نقل هوشمند ميتوان

که سرعتهاي باالي رانندگي در آنها جريان دارد ،نقش

به تابلوهاي پيام متغير به عنوان يکي از زيرساختهاي

فوقالعاده حساسي را ايفا مينمايند .بهعنوان مثال،

مؤثر در شهرسازي و مديريت ترافيک اشاره نمود که در

پيشگيري از تصادفات ثانويه (يعني تصادفاتي که به دليل

اين مطالعه مورد بررسي قرار ميگيرند.

اولين تصادف رخ ميدهد) يکي از اين موارد است.
حداکثر کارايي تابلوهاي پيام متغير در شرايطي حفظ
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ميگردد که اطالعات مربوط به ترافيک بهصورت

داخل شهري که پيوستگي و تقاطعهاي زيادي دارند ارائه

همزمان ،صحيح ،دقيق و منظم در اختيار رانندگان قرار

نمودهاند (بويلس و واکر9100 ،؛ لي و همکاران)9102 ،

گيرد و در شرايطي که اعتماد و اطمينان راننده از اطالعات

و برخي براي آزادراهها و بخشهاي مشخصشده آنها

منتقلشده سلب گردد ،به فروپاشي سامانه خبري منجر

ارائه نمودهاند (چيو و هوين9112 ،؛ ونگ و همکاران،

ميگردد (راد و همکاران9100 ،؛ اميرقلي و همکاران،

.)9102

 .)9102در اين رابطه ،تحقيقات انجام شده نشان ميدهد

بهينهسازي و نگهداري بسياري از سيستمهاي

که به نمايش گذاشتن اطالعات غيرموثق يا نادرست ،به

مهندسي ،اقتصادي و حتي اجتماعي بهمنظور کمينه کردن

سلب اطمينان رانندگان از سامانه پيامرسان منجر ميشود

هزينه الزم و يا بيشينه کردن سود کاربرد دارد .به دليل

و نقش آن را کاهش ميدهد.

کاربرد وسيع بهينهسازي در علوم متفاوت ،اين مبحث

تابلوهاي پيام متغير بيش از  01سال است که در

رشد بسياري کرده است .بهطوري که در رياضيات،

بزرگراههاي اياالت متحده استفاده ميشوند .اولين نوع

مديريت ،صنايع و بسياري از شاخههاي علوم مورد

اين تابلوها بسيار ساده بوده و بهصورت کشويي در آن

مطالعه و بررسي قرار ميگيرد و حتي نامهاي متفاوتي از

جاسازي ميشده است .بعدها تابلوهاي بازشو ،تابلوهاي

قبيل برنامهريزي رياضي و تحقيق در عمليات براي اشاره

استوانه گردان و تابلوهاي طوماري توليد گرديد .اين

به مباحث بهينهسازي بهکار ميرود .براي حل و بررسي

تابلوها قابليت نمايش تعداد کمي از پيامها را داشتند ،ولي

يک مسئله بهينهسازي ،در ابتدا بايد آن را مدل نمود .مدل

موجب بدعتگذاري در آن زمان شد تا مهندسان

کردن به اين معني است که مسئله را با متغيرها و روابط

حملونقل نيازهاي خود را براي کاربردهاي وسيعتر

رياضي توصيف کنيم ،بهطوري که مسئله بهينهسازي را

دريابند .تابلوهاي پيام متغير ديگري در سير تحول به

شبيهسازي کند (اينتريليگيتور .)9119 ،در اين مطالعه نيز

وجود آمدند مانند تابلوهاي پرهاي ،ضربهاي ،المپي و

يکي از مدلها ،مدل بهينهسازي رياضي ميباشد.

ماتريس ديسک که قابليت نمايش تعداد زيادي پيام را
دارا بودند (جيحاني و همکاران9102 ،؛ لي و همکاران،

 .2مطالعات پيشين

 .)9101ولي اين پيامها ميبايست از قبل در تابلوها قرار

از اولين پژوهشهاي انجام شده در خصوص مکانيابي

ميگرفت تا قابل نمايش باشند .بعدها تابلوهاي فيبر نوري

تابلوهاي پيام متغير ميتوان به تحقيق عباس ()0111

و ديودهاي نوري فوق درخشان به بازار آمدند .در ادامه،

اشاره نمود که هدف آن يافتن مکانهايي است که

به بررسي تعدادي از مطالعات انجام شده در اين زمينه

بيشترين بازديدکننده را داشته باشد .اين مقاله ،با استفاده

پرداخته ميشود.

از الگوريتم ژنتيک ،مسئله بهينهسازي خود را حل نموده

مسئله مکانيابي تابلوهاي پيام متغير بهصورت

است .در اين مقاله ،تردد در مقاطع بهصورت ايستا فرض

مسئله شبکه گسترده مطرح ميگردد ،چرا که هدف

شده است و نتيجه تأثير تغيير مسير رانندگان در صورت

،کاهش هزينه و افزايش اطالعرساني صرفاً در يک بخش

مشاهده تابلوها و تأثير آن بر مدل ديده نشده است.

مطالعاتي خاص و محلي نيست؛ بلکه برآيند شبکه

شانگ و هوانگ ( )9111دو معيار فاصله از رمپ و

بايستي بهينه گردد و هدف بهينهسازي در يک معبر يا

فاصله از تقاطعها را بهعنوان معيارهايي براي مکانيابي

منطقه خاص نيست .پژوهشهاي انجام شده در اين

تابلوهاي پيام متغير معرفي نمودهاند .بر اساس نتايج

خصوص در دو محور کلي به اين مسئله پرداختهاند.

شبيهسازي انجام شده توسط آنها ،مکان بهينهاي براي

برخي از مراجع ،مدل بهينه خود را براي شبکه راههاي
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عامری ،بیگدلی راد ،شاکر ،عامری

تابلوهاي  VMSوجود دارد که زمان سفر کل را به حداقل

را دارد لزوماً براي اولين بار با يک تابلو اختصاص داده

ميرساند .نحوه تغييرات انتخاب مسير بعد و قبل از

نخواهد شد.

تصادف نيز در مطالعات آنها مورد ارزيابي قرار گرفت.

گان و همکاران ( )9112برخي قواعد کلي جهت

آنها نتيجه گرفتند که تابلوهاي  VMSبايد در فاصله

مکانيابي تابلوهاي  VMSدر شبکه بزرگراهي

دوري از تصادفهاي شديد باشند.

درونشهري ارائه دادند که در آن مکانيابي بدون استفاده

هندرسون ( )9110با هدف توسعه مدل برنامهريزي،
به بررسي مکانهايي براي استقرار تابلوها پرداخت که

از مدل بهينهسازي ،و فقط بر اساس ارزيابي شاخص،
مطرح بوده است.

تابع هدف آن بر اساس حداکثر کردن ميزان

ژانگ و همکاران ( )9102ارتباط بين تابلوهاي پيام

صرفهجوييهاي زمان سفر مورد انتظار در کل دوره

متغير و توزيع جريان در شبکه را با استفاده از برنامهريزي

زماني بود که تابلوها نصب شده بودند .براي حل اين

دوسطحي بررسي نمودند که مسئله بهينهسازي ،حداکثر

مدل برنامهريزي ،بجاي استفاده از تکنيکهاي سنتي ،از

کردن کارايي تابلوهاي پيام متغير در سطح باال مد نظر

دو راهبرد ابتکاري به نامهاي تخصيص حريصانه 0و

قرار داده شده است و سطح پاييني آن مدلهاي تخصيص

الگوريتم ژنتيک استفاده نمود (تخصيص حريصانه يکي

بر مبناي تعادل استفادهکننده ميباشد.

از روشهاي مشهور و پرکاربرد طراحي الگوريتمها است

دستورالعمل تجهيزات کنترل ترافيک راهنمايي براي

که با ساختاري ساده در حل بسياري از مسائل استفاده

قرارگيري بهينه تابلوها در باالدست محدودههاي کاري

ميشود .اين روش ،اغلب در حل مسائل بهينهسازي

(محدودههايي که عملياتي مانند تعمير و نگهداري انجام

استفاده شده و در پارهاي مواقع جايگزين مناسبي براي

شده و کارگران در آن محدوده مشغول به فعاليت هستند)

روشهايي مانند برنامهريزي پويا است .در حالت کلي،

تعيين نکرده است .در اين مطالعه ،به تعيين مکان بهينه

اين روش ،سرعت و مرتبه اجرايي بهتري نسبت به

يک تابلوي قابل حمل در باالدست محدوده کاري راه

روشهاي مشابه خود دارد؛ اما متناسب با مسئله ممکن

روستايي دوطرفه ،يکخطه با هدف کاهش سرعت مؤثر

است به يک جواب بهينه سراسري ختم نشود) .با استفاده

وسايل نقليه پرداخته شده است (راد و همکاران.)9101 ،

از زبان برنامهنويسي  ،C++دادههاي ورودي نرمافزار

دو راه  k-4و  US-36در کانزاس آمريکا که محدوديت

شامل شبکه راه با گرهها و لينکها ،ماتريس مبدأ -مقصد

سرعت  21مايل بر ساعت را داشتند ،انتخاب شدند.

(در سه زمان قبل از ظهر ،بعد از ظهر و زمان غيراوج)

حجم ترافيک اندک هر دو راه نشان از شرايط بحراني

بوده است .دو مجموعه داده مورد استفاده قرار گرفته که

سرعت جريان آزاد بود .در آزمايش مربوط به راه ،k-4

مجموعه اول شامل يک شبکه فرضي و مجموعه دوم

تابلو در سه فاصله مختلف ( 211 ،911و  0911فوت) از

بخشي از بزرگراه  010و راههاي اطراف آن در شهر

نقطه شروع منطقه کاري قرار گرفت و سرعت خودروها

تورنتو بوده است .در صورت عدم وجود يک رويکرد

با هفت حسگر اندازهگيري سرعت در دو هفته در ماه-

روشمند براي مکانيابي تابلوها ،مديران ترافيک معموالً

هاي مه و سپتامبر  9101از ساعت  2صبح تا  2شب

با روش موقتي اکتشافي ،تابلوها را بر اساس حجم

برداشت شد و در نهايت با رسم پروفيل  120خودرو

ترافيک در لينکهاي آزادراه و فرصتهاي انحراف در

مکان بهينه اوليه تابلو حاصل شد .سري دوم آزمايشها

رمپهاي خروجي مکانيابي ميکنند .در حالي که بر

مربوط به راه  US-36بود که تابلو در فواصل 121 ،011

اساس تخصيص حريصانه ،لينک راهي که بيشترين حجم

و  211فوت بوده و سرعت  0921خودرو از  90سپتامبر

0

- Greedy assignment

0
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تا اول اکتبر سال  9101برداشت شد .مطابق با نتايج

شدهاند .بخشي از اين دادهها از طريق مشاهده و دوربين-

ايشان ،زماني که تابلو در فاصله  211و  121فوتي قرار

هاي ترافيکي به طور تصادفي از بخشهاي مختلف منطقه

دارد ،سرعت خودرو کاهش بيشتري داشته است .براي

مورد مطالعه و بخشي ديگر از مرکز کنترل ترافيک

تعيين محل بهينه تابلو ،از متوسط سرعت خودرو در

شهرداري تهران بهدست آمده است.

ورود به منطقه کاري براي تجزيه و تحليل رگرسيون و
تعيين رابطه محل بهينه تابلو و سرعت ورود وسيله نقليه

 1-3مدل انتقال سلول

استفاده شده است .بهنحوي که بهترين مکان جايي است

يک شبکه ساده را مطابق شکل  0فرض کرده که در آن

که سرعت ورود وسيله نقليه کمترين مقدار را داشته باشد.

لينکهاي  0و  9مسير  0را تشکيل ميدهند و لينکهاي

محدوده بهينه جايگذاري تابلو ،فاصله  112تا  121فوتي

 0و  0مسير  9را تشکيل ميدهند .يک کاربر ميتواند

از شروع منطقه کاري مشخص گرديد.

بهوسيله يکي از مسيرهاي  R1يا  R2از نقطه شروع  0به

چيو و هوين ( )9112با استفاده از دو معيار حوادث

مقصد  9برسد .گره  ،9در هر دو مسير ،يک گره مياني

تصادفي و سناريوهاي  ،ATISمکانيابي براي تابلوهاي

ميباشد .در صورت رخداد تصادف در لينک  ،9فرض

پيام متغير متحرک را بررسي نمودهاند .آنها روشي را

کنيد تمامي اطالعات در مورد تصادف بهتمامي مسافران

ارائه کرده و

که از طريق لينک  0حرکت ميکنند داده شود .در اين

مدلي براي مکانيابي با رويکرد اتفاقي دومرحلهاي ارائه

صورت ،مسافران سعي در تغيير مسير خود دارند تا با

دادند .آنها همچنين مطالعه موردي را براي شهري در

لينک  9مواجه نشوند.

تگزاس انجام دادند تا اثرات متغيرهايي مانند تقاضا،

عبدي و همکاران ( )9102اثبات کرد که اگر رابطه بين

ساختار شبکه ،نرخ تأثير  VMSو ساير ويژگيهاي هر

جريان ترافيک  uو چگالي  gتوسط معادله ( )0بيان شود:

براي توسعه استفاده از تابلوهاي

VMS

حادثه را ارزيابي کنند .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد
که طراحي و توسعه مشترک تابلوهاي  VMSو

ATIS

بسيار مقرونبهصرفه تر و مؤثرتر است نسبت به زماني
که اين دو بهعنوان دو سيستم جداگانه مديريت ترافيک
عمل کنند.
در ادامه ،به معرفي مدلها و اجراي آنها روي خيابان
آزادي تهران پرداخته ميشود تا بتوان مقايسه مناسبي ميان
مدلهاي انتقال سلول و مدلهاي بهينهسازي داشت.

()0

𝑢 = min{𝑣𝑔, 𝑢𝑚𝑎𝑥 , 𝑤(𝑔𝑗𝑎𝑚 −
𝑢)},
≤𝑔≤0
𝑚𝑎𝑗𝑔

که 𝑢 سرعت جريان آزاد 𝑢𝑚𝑎𝑥 ،ظرفيت يا حداکثر
جريان W ،سرعت موج عقبگرد و 𝑚𝑎𝑗𝑔 حداکثر
چگالي است ،معادله اصلي  LWRبراي يک لينک
بزرگراهي يکطرفه ميتواند بهوسيله مجموعهاي از
معادالت خطي تخمين زده شود .از طريق جداسازي جاده
به بخشهاي همگن (سلولها) و تقسيم زمان به بازههايي
که طول سلول برابر با فاصله پيموده شده توسط ترافيک

 .3روش تحقيق

جريان آزاد در يک بازه زماني ميباشد ،مدل  LWRمطابق

در اين مطالعه ،به مکانيابي تابلوهاي پيام متغير در بخشي

معادالت ( )9و ( )0ميباشد:

از شهر تهران پرداخته ميشود .به اين منظور ،در ابتدا مدل
انتقال سلول  CTMبراي اين بزرگراه بهکار برده شده و

)𝑡( 𝑛𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑛𝑗 (𝑡) + 𝑦𝑗 (𝑡) − 𝑦𝑗+1
()9

در بخش دوم از مدل بهينهسازي رياضي استفاده ميشود.
دادههاي مورد نياز در اين مطالعه از منابع مختلفي تأمين
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𝑤

𝑦𝑗 (𝑡) = min{ 𝑛𝑗−1 (𝑡), 𝑈𝑗 (𝑡), ( )(𝑁𝑗 (𝑡) −
𝑣
}))𝑡( 𝑗𝑛
()0

بدهد ،دوره زماني  Tبه بازههاي زماني نهايي
} H={h:h=1,…, Hتقسيم ميشود که هر بازه با طول
ميباشد.H μ=T :

در اين معادالت j ،سلول  (j+1) ، jو ) : (j-1به ترتيب
سلول بااليي و پاييني  𝑛𝑗 (𝑡) ،jتعداد خودروها،

μ

لينکهاي  9 ،0و  0به ترتيب به سلولهاي همگن

)𝑡( 𝑗𝑦

 𝐵2 ،𝐵1و  𝐵3تقسيم ميشوند .يک سلول مجازي  rبا

خروجي واقعي 𝑛𝑗 (𝑡) ،حداکثر تعداد خودروهاي آمده

ظرفيت نامتناهي به مکان باالدست لينک  0بهعنوان سلول

به سلول  jدر زمان  tو )𝑡( 𝑗𝑈 حداکثر تعداد خودروهايي

منبع اضافه ميشود .جريان خروجي )𝑡( 𝑟𝑈 اين سلول

که ميتوانند در زمان  tتا زمان  t+1به سلول  jبروند.

برابر است با جريان ورودي مطلوب اين لينک در بازه

بهمنظور اجرا کردن اين اصل در شبکه به نمايش

زماني  .tيک سلول خروجي  Zکه در گره پاياني 9

درآمده در شکل  ،0aدر ابتدا شبکهاي تشکيل داده

بهمنظور خروجي تمام ترافيک تعبيه شده است ،داراي

ميشود که توسط سلولها ساخته شده باشد .از آنجا که

ظرفيت نامتناهي بوده و داراي ظرفيت متغير بازمان

دوره زماني  Tبهاندازه کافي طوالني است تا بهتمامي

بهمنظور پذيرش جريان ميباشد .بياني از شکل شبکه 0

مسافران اجازه خروج از شبکه را در طول دوره مطالعه

در شکل  9به نمايش درآمده است.

3

لینک 3

لینک 2

2

تالو پيام

لين
0

شکل  .1يک شبکه با تمامي نقاط و لينکها و تصادف در لينک 2

6
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z
𝐵3

𝐵2

2

2
1

1
𝐵1

1
0
شکل  .2ساختار سلولي شبکه
−1

(𝑌𝑃𝑧 (𝛿) −

بهطور مثال ،چنانچه در زمان  t1حادثه آغاز شده و در
زمان  t1+l1در سلول  dدر لينک  9به اتمام برسد،
اين تصادف در تابلوي پيام متغير با تأخيري به ميزان

L2

2
𝐻∑ = τ
∫ ℎ=1 ∑𝑃=1
−1

))𝛿( 𝑟𝑃𝑌
2
𝑧𝑟
𝐻∑ =)𝛿(d
)ℎ=1 ∑𝑃=1 𝜏𝑝 (H) 𝑆𝑝 (H

L1

طول دوره تصادف ميباشد .فرض ميشود که اطالعات

)𝑌𝑃𝑟 (ℎ
)𝑌𝑃𝑟 (ℎ−1

()0

که ) 𝑆𝑝 (Hجريان ورودي مطلوب ميباشد که از

سلول r

به نمايش درآيد .فرض کنيد که مسافراني که به مکان

در مسير  pو در زمان  Hعبور ميکند 𝑌𝑝𝑟 (𝐻) ،ترافيک

) (0,t1+L2و

تجمعي خروجي از سلول  rدر مسير  pدر زمان 𝑌𝑝𝑧 (𝑡) ،H

) (t1+L2+L1,Tميرسند ،به ترتيب مسير  R1و مسير R2

ترافيک تجمعي ورودي به سلول  zدر مسير  pدر زمان

انتخاب ميکنند .همچنين افرادي

 𝜏𝑝𝑟𝑧 (H) ،tمتوسط زمان سفر در مسير 𝑌𝑃 (𝛿) ،تابع

تابلوي پيام متغير در بازه زماني
را با احتمال  P1و

P2

که در بازه زماني ) (t1+L2,t1+L2+L1به تابلو ميرسند،

𝑧 −1

𝑟 −1

معکوس )𝑡( 𝑧𝑝𝑌 و )𝛿( 𝑃𝑌 تابع معکوس

)𝛿( 𝑟𝑝𝑌 است.

p2

همچنين ،فرض ميشود که صف مسدود شدن تقاطع

انتخاب ميکنند .همانطور که مشخص است ،روابط

به دليل تصادف در لينک  9موجب مسدود شدن لينک 0

 P1+P2=1 ،p1<P1و  p1+p2=1برقرار ميباشد.

نميشود .يا بهعبارت ديگر نيازي به مطالعه در مورد

به ترتيب مسيرهاي  R1و  R2را با احتماالت  p1و

جانمايي تابلوهاي پيام متغير در لينک  0نيست .فرض
 .1-1-3زمان سفر واقعي

ميشود که مجموع ترافيک خروجي از سلول  rدر بازه

در اين بخش ،به تعيين زمان سفر پرداخته ميشود .به اين

زماني  kبهطور کامل ميتواند به سلول  Bجريان پيدا کند،

ترتيب که در معادله ( )0که توسط زرگري و همکاران

البته قبل از بازه زماني  .h+eبهعبارت ديگر 𝑒 𝑠  ∑𝑒𝑛=1که

( )9101معرفيشده است ،زمان سفر کلي تمامي مسافران

در اين معادله 𝑒 𝑠 بيانگر حجم جرياني است که سلول

r

محاسبه ميشود:

را در زمان  hترک کرده و به سلول  Bدر زمان  h+nوارد
ميشود .زمان سفر واقعي از سلول  rبه سلول  Bبراي
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مسافران خروجي در بازه زماني  𝜏 𝑟𝐵 (ℎ) ،hعبارت است

لينک 𝑇𝑟,𝑑 ،مجموعهاي از لينکها که اطالعات آنها تنها

از:

توسط نزديکترين تابلوي پيام متغير باالدست لينک  dمد

= )𝜏 𝑟𝐵 (ℎ

=

)𝑠1 (ℎ+1−ℎ)+ 𝑠2 (ℎ+2−ℎ)+⋯+ 𝑠𝑒 (ℎ+𝑒−ℎ
)𝑘(𝑆

()1

𝑒𝑠𝑒𝑠1 +2𝑠2 +⋯+
)𝑘(𝑆

نظر قرار ميگيرد 𝑍𝑑 ،متغير باينري ميباشد که چنانچه
تابلوي پيام متغير روي لينک  dباشد مقدار  0و در غير
اين صورت مقدار صفر ميگيرد 𝜑 ،فراواني تصادفات هر

هدف از اين مطالعه ،يافتن مکان بهينه سلول  Bبراي

لينک H ،حداکثر تعداد تابلوي پيام متغير 𝐿𝑟𝑑,𝑠 ،شاخص

حداقل کردن شاخص عملکرد سيستم 𝜏 است.

کاهنده براي تابلوي پيام متغيري که در لينک  dروي مسير
 rقرار گرفته است و لينک پاييني  sکه اطالعاتي مانند
تصادف را با استفاده از تابلوي پيام متغير روي لينک

 .2-3مدلسازي رياضي و بهينهسازي

𝑛

در اين بخش ،يک مدل برنامهريزي رياضي بهمنظور
بهينهسازي جايگاه تابلوهاي پيام متغير درونشهري ارائه
ميشود .تابع هدف اين مدل بهصورت بيشينهسازي در
نظر گرفته شده است .اين امر از طريق تعيين لينکهايي
جهت جايگذاري اين سيستم و لحاظ کردن
محدوديتهاي الزم روي مسير و حجم جريان بهمنظور
تعيين تعداد تابلوهاي پيام متغير انجام ميشود.
𝑟𝑉𝑚,𝑛,
))) 𝑠∑(𝛾𝑚,𝑛,𝑟,𝑑 𝑍𝑑 ( ∑ 𝜑𝐴𝐿𝑟𝑑,
𝐴2
𝑑𝑆∈𝑇𝑟,

𝐷∈𝑑

𝐶 𝑛𝑖𝑀
( ∑

d

∑

نشان ميدهد .اين شاخص برابر است با 𝑈 که  Uپارامتر
باينري صفر و  0است و  nتعداد لينکهاي بين  dو

s

ميباشد U .در واقع بهدقت و قابليت اطمينان مسافران به
اطالعات درجشده در تابلوهاي پيام متغير حساس
ميباشد.
در نهايت ،مدل بهينهسازي رياضي (تابع هدف مورد
نظر و محدوديتهاي آن) وارد نرمافزارهاي متلب و لينگو
شده و مدل بهينهسازي حل شد.

=

𝑛(𝑚,𝑛)∈𝐺 𝑟∈𝑅𝑚,

s.t

 .4منطقه مورد مطالعه

()2

()2

𝐻 = 𝑑𝑍 𝐷∈𝑑∑

خيابان آزادي ،در غرب تهران واقع شده و از ميدان آزادي

()2

𝐷 ∈ 𝑑∀ }𝑍𝑑 ∈ {0,1

در سوي غربي خيابان آغاز شده و در ميدان انقالب پايان

که  Cزمان سفر کل A ،فاصله تابلو پيام متغير از تعداد

مييابد .خيابان آزادي در شمال خيابانهايي چون

G

جيحون ،کارون و آذربايجان جاي دارد و از خيابانهاي

اجتماعي از تمامي جفت مبدأ -مقصدها R ،مجموعهاي

مهم و مرکزي تهران و کانون راهپيماييها در اين شهر به

از مسيرها 𝑅𝑚,𝑛 ،مجموعهاي از مسيرها که مبدأ و مقصد

شمار ميآيد .محله آزادي يکي از محلههاي قديمي و

 mو  nرا به هم متصل ميکنند 𝑉𝑚,𝑛,𝑟 ،حجم ترافيک روي

معروف تهران است که به علت همجواري با برج آزادي

مسير  Rمتصلکننده  mو  𝛾𝑚,𝑛,𝑟,𝑑 ،nاگر لينک  dاز

و ميدان انقالب بهعنوان بکي از مهمترين محلههاي شهر

مسير  Rبا مبدأ و مقصد  mو  nباشد ،مقدار يک را اتخاذ

تهران محسوب ميشود .در اين مطالعه ،مطابق با شکل

تابلوي پيام متغير m,n ،جفت مبدأ و مقصدها،

ميکند و در غير اين صورت مقدار صفر D,d ،لينکها،

8

S

 ،0خيابان آزادي مورد بررسي قرار گرفته است.
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شکل  .3منطقه مورد مطالعه

پارامترهاي ورودي در اين مطالعه شامل موارد زير

 .5نتايج و تحليل آنها

ميباشد:

در اين بخش ،به تحليل و بررسي دو مدل توضيح داده

ظرفيت جريان 211 :وسيله نقليه بر ساعت در هر خط

شده پرداخته ميشود .به اين صورت که ميزان زمان سفر

چگالي اشباع 21 :وسيله نقليه در هر کيلومتر

کل کاربران منطقه مورد نظر توسط هر يک از مدلها

سرعت جريان آزاد 00/2 :متر بر ثانيه (سئو و همکاران،

آورده شده و سپس درون يک نمودار کلي به نمايش

 )9101و  W/V=0.6است که  Wسرعت موج عقبگرد

درميآيند .همچنين ،همين امر براي ميزان حجم ورودي

و  Vسرعت جريان آزاد ميباشد.

از لينک دوم که در واقع لينک مسدودي بود و توسط

حد فاصل خيابان سپاه تا خيابان شهيد دکتر مفتح در
خيابان آزادي (لينک  )0به  21سلول ،هر يک به طول

تابلوهاي پيام متغير در لينک يک هشدار مسدودي داده
شده بود ،انجام شد.

 00/1متر ،تقسيم ميشود .حد فاصل خيابان دکتر مفتح تا
خيابان وليعصر (لينک  )9به  011سلول ،هر يک به طول
 00/1متر ،و در نهايت ،حد فاصل خيابان وليعصر تا
خيابان بهبودي شامل  911سلول ،هر يک به طول 00/1
متر ،تقسيم ميشود (لينک  .)0افق زماني مدلسازي
 9011ثانيه و بازه زماني  0ثانيه در نظر گرفته شد .به طور
مثال ،اگر تصادفي در سلول  02لينک  9از زمان

t1=150

و  L1= 290در نظر گرفته شود ،ديگر پارامترها عبارتاند
از L2=28 :ثانيه p1=0.25 ،P1=P2=1 ،و  .p2=0.75حال،
به مدلسازي و بهينهسازي توسط دو مدل توضيح داده
شده در بخشهاي قبل پرداخته شده و در ادامه نتايج آنها
تحليل و مقايسه ميشوند.

9

 .1-5زمان سفر کلي
با توجه به فاصله قرارگيري تابلوهاي پيام متغير از مبدأ
لينک  9در درون لينک  ،0حالتهاي مختلفي براي تعيين
زمان سفر کلي تعيين شد .در ابتدا ،به بررسي اين متغير
توسط مدل سلولي پرداخته ميشود .مطابق شکل  ،0زمان
سفر کل مسافران با توجه به سلول قرارگيري تابلوي پيام
متغير نسبت به لينک  9آورده شده است که بيانگر اين
مسئله است که چنانچه فاصله بين محل قرارگيري سلول
تابلوي پيام متغير تا مبدأ لينک  9که تصادف در آن رخ
داده است بيشتر شود ،زمان سفر کل کاهش مييابد که
البته اين امر تا سلول شماره  01ادامه مييابد .پس از اين

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال هفتم ،پیاپی بیست و پنجم  ،بهار 0011

عامری ،بیگدلی راد ،شاکر ،عامری

سلول ،اين زمان سفر بهطور ماليم افزايش مييابد که

کل را شاهد باشيم .کم بودن زمان سفر کل نشانگر اين

نشان ميدهد که در اين مورد خاص ميبايست تابلوي

مطلب است که ميزان تأخير کاربران در اين منطقه

پيام متغير در سلول  01قرار گيرد تا کمترين زمان سفر

مطالعاتي کاهش مييابد.
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شکل  .4زمان سفر کل مسافران با توجه به سلول قرارگيري تابلو پيام متغير نسبت به لينک 2

حال ،به بررسي زمان تأخير کل توسط مدل رياضي

ادامه مييابد .پس از اين فاصله ،اين زمان سفر بهطور

بهينه پرداخته ميشود .همانطور که در شکل  1ديده

ماليم افزايش مييابد که نشان ميدهد در اين منطقه مورد

ميشود ،زمان سفر کل مسافران با توجه به فاصله

مطالعه ميبايست تابلوي پيام متغير در فاصله  291متري

قرارگيري تابلوي پيام متغير نسبت به لينک  9آورده شده

قرار گيرد تا کمترين زمان سفر کل را شاهد باشيم .کم

است که نشاندهنده اين موضوع است که چنانچه فاصله

بودن زمان سفر کل نشانگر اين مطلب است که ميزان

بين محل قرارگيري تابلوي پيام متغير تا مبدأ لينک  9که

تأخير کاربران در اين مکان کاهش مييابد.

تصادف در آن رخ داده است بيشتر شود ،زمان سفر کل
کاهش مييابد که البته اين امر تا فاصله  291متري از مبدأ
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شکل  .5زمان سفر کل مسافران با توجه به فاصله قرارگيري تابلو پيام متغير از مبدأ لينک 2
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در اينجا ،به مقايسه نتايج دو مدل مطرح شده براي

 9شده و براي رسيدن به مقصد خود از لينک سوم استفاده

زمان سفر کل منطقه مورد نظر پرداخته ميشود .همانطور

کردهاند .مدل سلولي مکان مناسب براي تابلوي پيام متغير

که در شکلهاي  2و  2ديده ميشود ،نتايج حاصل از دو

را در فاصله  101متري از مبدأ و مدل رياضي بهينه مکان

مدل مشابه يکديگر ميباشد؛ اما تفاوتهايي نيز دارند.

بهينه تابلوي پيام متغير را در فاصله  291متري از مبدأ

چنانچه تابلوي پيام متغير در ابتداي لينک  9قرار گيرد هر

لينک  9نشان ميدهد .اين امر ،با توجه به کمتر بودن زمان

دو مدل تقريباً مقدار  010211ثانيه را نشان ميدهند .اما

سفر کل کاربران ،مدل بهينه رياضي را بهتر نشان ميدهد.

با دور شدن از مبدأ ،مدل رياضي بهينه مقدار زمان سفر

در ادامه نمودار نيز روند رشد زمان سفر در مدل سلولي

کل را کمتر و مقدار زمان تأخير را کمتر نشان ميدهد.

سريعتر از مدل بهينه رياضي ميباشد.

اين امر نشان ميدهد که مسافران متوجه انسداد در لينک
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شکل  .6مقايسه زمان سفر کل در هر دو مدل رياضي بهينه و مدل سلولي
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شکل  .5طرح راداري از زمان سفر کل در مدلهاي رياضي بهينه و سلولي
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 .2-5حجم جريان ورودي لينک 2

پيام متغير تا مبدأ لينک  9که تصادف در آن رخ داده است

با توجه به فاصله قرارگيري تابلوهاي پيام متغير از مبدأ

بيشتر شود ،حجم ورودي به لينک  9کاهش مييابد ،که

لينک  9در درون لينک  ،0حالتهاي مختلفي براي حجم

البته اين امر تا سلول شماره  01ادامه مييابد .پس از اين

ورودي به لينک  9تعيين شد .در ابتدا ،به بررسي اين متغير

سلول ،اين مقدار بهطور ماليم افزايش مييابد که نشان

توسط مدل سلولي پرداخته ميشود .مطابق شکل  ،2زمان

ميدهد که در اين مورد خاص ميبايست تابلوي پيام

سفر کل مسافران با توجه به سلول قرارگيري تابلوي پيام

متغير در سلول  01قرار گيرد تا کمترين حجم عبور از

متغير نسبت به لينک  9آورده شده ،که بيانگر اين مسئله

لينک  9را شاهد باشيم .کم بودن حجم ورودي نشانگر

است که چنانچه فاصله بين محل قرارگيري سلول تابلوي

اين مطلب است که ميزان تراکم کاهش يافته و تأخير
کاربران در اين منطقه مطالعاتي کاهش مييابد.
600

400

300

200

100

حجم ورودی به لینک ( 2وسیله نقلیه در ساعت در هر خط)

500

0
70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

شماره سلول

شکل  .8حجم ورودي به لينک  2با توجه به سلول قرارگيري تابلوي پيام متغير از مبدأ لينک 2

حال ،در اين قسمت به بررسي حجم ورودي به لينک

تا فاصله  291متري از مبدأ ادامه مييابد .پس از اين

 9توسط مدل رياضي بهينه پرداخته ميشود .همانطور که

فاصله ،اين زمان سفر بهطور ماليم افزايش مييابد که

در شکل  1ديده ميشود ،زمان سفر کل مسافران با توجه

نشان ميدهد در اين منطقه مورد مطالعه ميبايست تابلوي

به فاصله قرارگيري تابلوي پيام متغير نسبت به لينک 9

پيام متغير در فاصله  291متري قرار گيرد تا کمترين حجم

آورده شده است که نشاندهنده اين موضوع است که

ورودي به لينک  9را شاهد باشيم .کم بودن حجم ورودي

چنانچه فاصله بين محل قرارگيري تابلوي پيام متغير تا

نشانگر اين مطلب است که ميزان تراکم کاهش يافته و

مبدأ لينک  9که تصادف در آن رخ داده است بيشتر شود،

تأخير کاربران در اين منطقه مطالعاتي کاهش مييابد.

حجم ورودي به لينک  9کاهش مييابد که البته اين امر

02
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شکل  .9حجم ورودي به لينک  2با توجه به فاصله قرارگيري تابلوي پيام متغير از مبدأ لينک 2

در اين بخش ،به مقايسه و اعتبارسنجي نتايج دو مدل

متوجه انسداد در لينک  9شده و براي رسيدن به مقصد

مطرح شده براي حجم ورودي به لينک  9منطقه مورد

خود از لينک سوم استفاده کردهاند .مدل سلولي ،مکان

نظر پرداخته ميشود .همانطور که در شکلهاي  01و 00

مناسب براي تابلوي پيام متغير را در فاصله  101متري از

ديده ميشود ،نتايج حاصل از دو مدل مشابه يکديگر

مبدأ و مدل رياضي بهينه مکان بهينه تابلوي پيام متغير را

ميباشد؛ اما تفاوتهايي نيز دارند .چنانچه تابلوي پيام

در فاصله  291متري از مبدأ لينک  9نشان ميدهد .اين

متغير در ابتداي لينک  9قرار گيرد هر دو مدل تقريباً مقدار

امر ،با توجه به کمتر بودن حجم ورودي کاربران ،مدل

 111وسيله نقليه در ساعت در هر خط را نشان ميدهند.

بهينه رياضي را بهتر نشان ميدهد .در ادامه نمودار نيز

اما با دور شدن از مبدأ ،مدل رياضي بهينه مقدار حجم

روند رشد زمان سفر در مدل سلولي سريعتر از مدل بهينه

ورودي به لينک  9را کمتر و مقدار زمان تأخير و تراکم

رياضي ميباشد.

را کمتر نشان ميدهد .اين امر نشان ميدهد که مسافران
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شکل  .11مقايسه حجم ورودي به لينک  2در هر دو مدل رياضي بهينه و مدل سلولي
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عامری ،بیگدلی راد ،شاکر ،عامری
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شکل  .11طرح راداري از حجم ورودي به لينک  2در مدلهاي رياضي بهينه و سلولي

طول صف ايجاد شده در لينک  9با توجه به مکان

خود دليل ديگري مبني بر توصيه استفاده از اين مدل بهينه

قرارگيري تابلوهاي پيام متغير در طول لينک  0محاسبه

به نسبت مدل سلولي ميباشد .مشخص است که با دور

شد .طول هر خودرو  1متر در نظر گرفته شده است.

شدن قرارگيري تابلوها از مبدأ لينک  ،0طول صف

همانطور که در شکل  09ديده ميشود ،مدل سلولي که

افزايش مييابد .در ابتداي لينک  0نيز اين مقادير زياد

با رنگ نارنجي نشان داده شده است ،در تمامي

است .اما رفته رفته با نزديک شدن به مکان بهينه ،طول

موقعيتهاي قرارگيري تابلوهاي پيام متغير ،طول صف

صف کاهش يافته و مجدداً بر طول آن اضافه ميشود.

بيشتري را نسبت به مدل بهينه نشان ميدهد که اين امر
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شکل  .12طول صف ايجادشده در لينک  2با توجه به مکان قرارگيري تابلوي پيام متغير در هر يک از مدلها
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ساخت مدلهای انتقال سلولی و بهینهسازی بهمنظور تعیین فواصل مابین تابلوهای پیام متغیر

اين امر با توجه به کمتر بودن زمان سفر کل

-

 نتيجهگيري.6

9 ) و ميزان حجم ورودي به لينک%02 ً(تقريبا

 به تعيين مکان مناسب تابلوهاي پيام متغير،در اين مطالعه

 مدل بهينه رياضي را بهتر نشان،)%2 ً(تقريبا

در صورت مشاهده يک انسداد در يکي از لينکها

.ميدهد

 دو مدل بهينهسازي رياضي و، به اين منظور.پرداخته شد

پس از نقطه بهينه نمودار نيز روند رشد زمان

-

مدل انتقال سلولي ساخته شدند و براي منطقه مورد

 ميزان حجم ورودي در مدل سلولي،سفر

 نتايج. استفاده شد، که خيابان آزادي تهران بود،مطالعه

، يعني.سريعتر از مدل بهينه رياضي ميباشد

:حاصل از اين مطالعه بهطور خالصه عبارتاند از

ميزان افزايش زمان سفر و حجم ورودي به

 مکان مناسب براي تابلوي پيام،مدل سلولي

ً در آن بيشتر است (نرخ رشد تقريبا9 لينک

 متري از مبدأ تعيين101 متغير را در فاصله

.) بيشتر است%01

.ميکند

 با توجه به9 طول صف تشکيلشده در لينک

-

 مکان بهينه تابلوي پيام متغير،مدل رياضي بهينه

،0 مکان قرارگيري تابلوي پيام متغير در لينک

 نشان9  متري از مبدأ لينک291 را در فاصله

در مدل بهينه کمتر از مدل سلولي ميباشد که

.ميدهد

-

-

. ميباشد%02 اين مقدار در حدود
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