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چکیده
بسیاري از برنامهريزيهاي حملونقل بر اساس زمان سفر صورت ميگیرد .شهروندان نیز معمولاً براي انتخاب سريعترين مسیر از
سرويسهاي مکانمبنا استفاده ميکنند .اين سرويسها براي محاسبه زمان سفر بین دو نقطه مشخص در شبکه راه ،نیاز به داشتن
اطلاعاتي دقیق و بههنگام از زمان سفر کمانهاي تشکیل دهنده شبکه دارند .با توسعه روشهاي نوين موقعیتيابي و نصب
موقعیتيابهاي متکي بر سامانههاي موقعیتياب جهاني بر روي خودروها ،امکان تعیین زمان سفر کمانهاي شبکه فراهم شده است .به
خودروهايي که اطلاعاتي را ازشبکه راه جمع آوري ميکنند خودروهاي کاوشگر گفته ميشود .در حال حاضر در شهر تهران ،اتوبوسهاي
شهري به سامانه موقعیتياب مجهز هستند .تعیین زمان سفر کمانهاي شبکه راه با استفاده از دادههاي مکاني-زماني ،نیازمند تحلیلهاي
مکاني-زماني است .در اين پژوهش روش جديدي براي تعیین زمان سفر خودروها با استفاده از دادههاي اتوبوسهاي کاوشگر و اطلاعات
زمانبندي چراغهاي راهنمايي پیشنهاد شده است .اين روش مبتني بر دادههاي تاريخي و دادههاي آني است .علاوه بر اين چگونگي تعامل
با تأخیر ايستگاه اتوبوس و تأخیر چراغ راهنمايي معرفي شده است .بعد از مدلسازي و انجام آزمايشها مشخص شد که روش پیشنهادي
براي تعیین زمان سفر شريانهاي چراغدار عملکرد مناسبي دارد.
واژگان کلیدی :زمان سفر کمان،تحلیل مکاني-زماني ،اتوبوس کاوشگر ،تأخیر چراغ راهنمايي ،سامانه موقعیتياب
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 -1مقدمه
با دقیقتر شدن برنامهريزيها و زمانبنديهاي زندگي،
اهمیت زمان بیش از هر دوره ديگري مشخص شده است.
بهطور مشخص در شهر تهران ،سالیانه بخش عظیمي از
اوقات تلفشده شهروندان در شبکههاي پرتجمع ترافیکي
هدر ميرود که اين مسئله علاوه بر افزايش هدر رفت
سوخت ،بار رواني سنگیني نیز بر شهروندان تحمیل
ميکند .در چنین شرايطي اطلاع از وضعیت شبکه راه براي
انتخاب زمان آغاز سفر و همچنین گزينش بهترين مسیر
امري ضروري است .زمان سفر کمانهاي شبکه حملونقل
در طول روز مهمترين کمیت براي چنین
تصمیمگیريهايي است.تا کنون روشهايي براي تعیین
زمان سفر کمان به کار گرفته شده است .طبق دستهبندي
تیلور و همکاران ( )2222روشهاي برآورد زمان سفر در
شبکه معابر را ميتوان به دودسته کلي طبقهبندي نمود
[ .]4دسته اول روشهايي هستند که بر اساس گذر
خودروها از يک نقطه مشخص ،زمان سفر را تعیین
مينمايند .اين روشها معمولاً به روشهاي مکاني4معروف
هستند .دسته دوم آنهايي هستند که بهصورت متحرک
در جريان ترافیک ،زمان سفر در کمان شبکه را
اندازهگیري مينمايند .روشها ي مبتني بر آشکارگرها2
يکي از روشهاي مکاني بهمنظور برآورد زمان سفر در
معابر است .در اين روشها با استفاده از آشکارگرهايي که
بر روي مسیر قرار داده ميشود ،زمان سفر در معبر برآورد
ميشود .قدمت اين روشها بیش از  02سال است [.]2
سینگلتون و والد ( )4344در طي يک بررسي انواع
آشکارگرها و مشخصات آنها را با هم مقايسه نمودهاند
[ .]9دسته دوم روشهاي برآورد زمان سفر در معابر،
روشهاي مبتني بر خودروهاي کاشف ،کاوشگر 9و يا
شناور 7هستند .اين روشها داراي انواع مختلفي هستند .از
ديدگاه فناوري ميتوان آنها را به سامانههاي مبتني بر
 ،GPSبلوتوث و  RFIDتقسیم نمود .در اين روشها از
خودروهايي که در جريان ترافیک در حرکت هستند ،براي
پايش وضعیت ترافیک استفاده ميشود .اين فناوري
کاربردهاي فراواني در حملونقل پیدا نموده است .بهطور
1 Site Base
2 Detectors
3 Probe
4 Floating
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مثال چانگ و شلابي ( )2227از فناوري  GPSبهمنظور
بازسازي مسیر حرکت خودروها استفاده نمود [ .]7لي و
همکاران ( )2227نیز از اطلاعات  GPSبهمنظور شناسايي
خصوصیات سفر افراد استفاده نمودند [ .]0در خصوص
برآورد زمان سفر نیز از اطلاعات  GPSاستفاده شده است.
کويرگا و بولاک ( )4333روشي را بهمنظور برآورد سرعت
سفر با استفاده از دادههاي  GPSپیشنهاد نمودهاند [.]6
همچنین لي در سال  2229نشان داد که چنانچه از
متوسط  40دقیقهاي زمان سفر برداشتشده با استفاده از
 GPSبهمنظور برآورد زمان سفر استفاده شود ،دقت برازش
در حدود  %42خواهد بود [.]4
در اين پژوهش از اتوبوسهاي شهري به عنوان
کاوشگر زمانسفر کمانهاي شرياني استفاده شده است.
دلیل استفاده از اتوبوس آن است که در بسیاري از
شهرهاي دنیا ،از جمله در تهران ،تنها خودروهايي که به
تجهیزات موقعیتيابي مجهزند ،خودروهاي ناوگان
اتوبوسراني هستند .علاوه بر اين به دلیل حرکت اتوبوسها
در بسیاري از شريانهاي اصلي ،آنها گزينههاي خوبي
براي کاوش زمانسفر هستند .در اين پژوهش با استفاده از
کاوشگرِ اتوبوس ،زمان سفر کمانهاي شرياني در بازههاي
زماني تعیین ميشود .منظور از کمانهاي شرياني ،قسمتي
از شبکه شرياني است که بین دو تقاطع چراغدار واقع شده
است .زمان سفر کمان ،متوسط مدت زماني است که
خودروهاي مختلف براي طي کردن کمان سپري ميکنند.
محاسبه زمان سفر ،با فرض ثابت بودن اين کمیت در طول
يک بازه زماني صورت ميپذيرد .طول يک بازه زماني
ميتواند از  0دقیقه تا  92دقیقه متغیر باشد و با توجه به
تعداد مشاهدات در بازههاي زماني تعیین ميشود .سامانه
موقعیتياب اتوبوسها ي شهر تهران به گونه اي برنامه
ريزي شدهاند که هر  2دقیقه يک بار موقعیت جغرافیايي
خود را براي يک پايگاه داده ارسال ميکنند .علاوه بر اين
در هنگام باز و بسته شدن درب اتوبوس در ايستگاه،
مجدداً موقعیت اتوبوس ارسال ميشود که با علم به اين
مساله ،مدت زمان توقف کامل اتوبوس در ايستگاه قابل
محاسبه است .هدف نهايي اين پژوهش محاسبه زمان سفر
خودروهاي عادي از طريق مشاهدات موجود از
موقعیتيابهاي نصب شده بر روي اتوبوسهاي شهري
است .در اين پژوهش زمان سفر به صورت دو بخش مجزا،
شامل تأخیر ناشي از چراغ راهنمايي و سرعت حرکت

در اين قسمت به جزئیات حل مساله تعیین زمان سفر
خودرو با استفاده از دادههاي کاوشگر اتوبوس پرداخته
ميشود .در قسمت اول از اين بخش ،نحوه تعیین تأخیر
ناشي از ايستگاه اتوبوس مشخص شده است .آنگونه که در
بخش  4-2بیان ميشود ،محاسبه تأخیر چراغ راهنمايي،
به مقدار تأخیر چراغ راهنمايي وابسته است .در بخش 2-2
نحوه محاسبه تأخیر چراغ راهنمايي معرفي ميشود.

اس

 -2روش محاسبه زمان سفر خودرو

 -1-2تخمین تأخیر ناشی از ایستگاه اتوبوس با
استفاده از مشاهدات تاریخی
تا کنون پژوهشگران زيادي در رابطه با محاسبه تأخیر
اتوبوس در ايستگاه اتوبوس فعالیت کردهاند .در قريب به
اتفاق اين تحقیقات ،تعريف مشخص و يکساني از تأخیر در
ايستگاه معرفي شده است و آن را «زمان تلف شده در
ايستگاه »4نامیدهاند .همه پژوهش گران مدت زمان «توقف
کامل اتوبوس» در ايستگاه را به عنوان زمان تلف شده يا
تأخیر اتوبوس تعريف کردهاند .البته تنها دلیل ايجاد تأخیر
در حرکت اتوبوس ،توقف اتوبوس در ايستگاه نیست .شتاب
کاهنده و افزاينده اتوبوس پیش از ورود به ايستگاه و بعد از
خروج از ايستگاه نیز عاملي مهم در کند شدن حرکت
اتوبوس است .در پژوهش حاضر ،فرض بر اين است که
زمان توقف کامل در دسترس است (با داشتن زمان باز و
بسته شدن درب اتوبوس در ايستگاه) .بنابراين منظور از
زمان تلف شده در اين پژوهش ،مجموع زمان تلف شده
اتوبوس در اثر کاهش و افزايش سرعت در ايستگاه به علاوه
مقدار زمان توقف کامل اتوبوس است .پیش از اين محققان
عوامل مختلفي را در میزان تأخیر اتوبوس در ايستگاه مؤثر
دانستهاند .براي مثال تراکم جريان ترافیک ،نوع ايستگاه
اتوبوس و تعداد خطوط شريان ،تعدادي از متغیرهاي اصلي
در مقدار زمان تلف شده در ايستگاه هستند [ .]4هدف در
اين بخش محاسبه زمان تلف شده در هر ايستگاه به
صورت جداگانه و با استفاده از اطلاعات تاريخي
موقعیتياب اتوبوسها است .اطلاعات اتوبوسها شامل
اطلاعات موقعیت و زمان براي اتوبوسها است که هر دو
دقیقه يک بار به يک سرور ارسال ميشود .علاوه بر اين در
هنگام باز و بسته شدن درب اتوبوس در ايستگاه نیز
اطلاعات مشابهي به سرور ارسال ميشود که امکان

1 Stop Dwell time
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خودرو تفکیک شده است .در پژوهش حاضر تأثیر چراغ
راهنمايي و ايستگاه اتوبوس در حرکت اتوبوس ،به دقت
مورد توجه قرار گرفته است .هنگام استفاده از کاوشگر
اتوبوس ،تفاوت زمان سفر اتوبوس و خودروهاي عادي
(براي مثال خودروهاي سواري) ،بايد به گونه اي مدل
شود؛ اين مسئله نیز در روش پیشنهادي در نظر گرفته
شده است.
دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل دادههاي
تاريخي و آني سامانه موقعیتياب اتوبوسهاي شهري و
اطلاعات زمانبندي چراغ راهنمايي است .منظور از
دادههاي تاريخي ،دادههاي مربوط به زمان گذشته است.
با توجه به نوع دادههاي مورد استفاده و کمیت مورد سوال
(زمان سفر کمان) ،براي تعیین زمان سفر کمان نیاز به
تحلیلي مکاني-زماني وجود دارد .آنگونه که در بخشهاي
بعدي توضیح داده ميشود ،مشاهدات سامانه موقعیتياب
الزاما در ابتدا و انتهاي يک کمان صورت نميپذيرد؛ در
واقع اين مشاهدات ممکن است در هر مکاني از کمان
شکل بگیرند .از اين رو براي تعیین زمان سفر کمان ،نیاز
به تحلیل مکاني-زماني وجود دارد .از طرف ديگر تأخیر
ناشي از چراغهاي راهنمايي در تقاطعات ،کاملا وابسته به
زمان است و زمان سفر در طول روز به طور مداوم در حال
تغییر است .اين مسائل يافتن راه حلي براي تعیین زمان
سفر را به در نظر گرفتن زمان وابسته ميکند .در
بخشهاي بعد ،نحوه استفاده از دادههاي تاريخي و
زمانبندي چراغ راهنمايي براي محاسبه زمان سفر اتوبوس
در هر کمان مشخص ميشود .بعد از آن روش تعیین زمان
سفر خودروهاي عادي (که در اين مقاله آن را زمان سفر
خودرو مينامیم) از طريق زمان سفر اتوبوس معرفي
ميشود.

محاسبه تأخیر چراغ راهنمايي نیز وابسته به معلوم بودن
تأخیر ايستگاه اتوبوس است .براي رفع اين مشکل از
محاسبه تکراري تأخیر ايتگاه اتوبوس و تأخیر چراغ
راهنمايي استفاده ميشود (بخش  .)9-2در ادامه ضمن
تبیین دقیق مفروضات و تعاريف جديد ،روابط مورد نیاز
نیز آورده ميشود.
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محاسبه مستقیم زمان توقف کامل اتوبوس را فراهم
ميآورد .در اينجا قصد داريم تا مقدار تأخیر ناشي از
ايستگاه اتوبوس را براي شرايط مختلف ترافیکي تعیین
کنیم .شن 4و همکاران در سال  2249روشي را براي
تعیین تأخیر ناشي از شتاب (کاهنده و افزاينده) اتوبوس
در ايستگاه پیشنهاد دادند [ .]4آنها از اطلاعات خط سیر
اتوبوس (با فاصله زماني  42ثانیه بین هر دو مشاهده
 )GPSبراي تعیین شتاب اتوبوس هنگام ورود به ايستگاه و
خروج از آن استفاده کردند .در واقع شن و همکاران فرض
کردند که حرکت اتوبوس در هنگام ورود و خروج ،يک
حرکت با شتاب ثابت است .در تحقیق پیش رو نیز
محققان فرض مشابهي در مورد حرکت اتوبوس در نظر
ميگیرند ،يعني فرض بر اين است که تغییر سرعت
اتوبوس با شتاب ثابت انجام ميشود (.)42
فرض  :4اتوبوس قبل از رسیدن به ايستگاه و بعد از
ترک ايستگاه با سرعت ثابت 𝒕𝒖𝒐𝒗 حرکت ميکند .تغییر
سرعت اتوبوس در هنگام ورود به ايستگاه و هنگام خروج از
ايستگاه با شتاب ثابت صورت ميگیرد (.)42

فرض  :2با اين فرض معادله سرعت اتوبوس بر حسب
زمان به اين صورت خواهد بود:
𝑡𝑢𝑜𝑣

( )4

𝑡 ≤ 𝑇1
𝑡𝑢𝑜𝑣
𝑣𝑜𝑢𝑡 −
× (𝑡 − 𝑇1 ) 𝑇1 < 𝑡 ≤ 𝑇2
𝑇2 − 𝑇1
0
𝑇2 < 𝑡 ≤ 𝑇3
= )𝑡(𝑣
𝑡𝑢𝑜𝑣
) × (𝑡 − 𝑇3
𝑇3 < 𝑡 ≤ 𝑇4
𝑇4 − 𝑇3
𝑡 > 𝑇4
𝑡𝑢𝑜𝑣 {

در صورتي که فرض کنیم يک اتوبوس در ايستگاه
اتوبوس توقف نميکند ،به چنین اتوبوسي «اتوبوس
فرضي» ميگويیم .يک اتوبوس فرضي يا در صف چراغ
راهنمايي منتظر است و يا در کمان با سرعت 𝒕𝒖𝒐𝒗 حرکت
ميکند .بنابراين 𝒕𝒖𝒐𝒗 برابر سرعت اتوبوس فرضي است .از
اين به بعد 𝒕𝒖𝒐𝒗 را «سرعت خارج از ايستگاه» اتوبوس
مينامیم .سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس در کمان 𝒍 و در
𝒕 𝒗𝒍,نمايش ميدهیم .براي سادگي ،انديس
زمان 𝒕 را با 𝒕𝒖𝒐
𝒕  𝒍,در اغلب روابط حذف شده است.

شکل  -4تغییر سرعت اتوبوس در هنگام ورود به ايستگاه و خروج از آن

همزمان با محاسبه تأخیر ايستگاه اتوبوس ،سرعت
خارج از ايستگاه نیز محاسبه ميشود .همان طور که از 42
مشخص است اتوبوس در زمان 𝟏𝑻 شتاب کاهنده 𝒅𝒂 را
آغاز ميکند و در زمان 𝟐𝑻 کامل ًا در ايستگاه متوقف
ميشود .توقف اتوبوس تا زمان 𝟑𝑻 ادامه دارد و بعد از آن با
شتاب افزاينده 𝒂𝒂 شروع به حرکت ميکند و در زمان 𝟒𝑻
به سرعت ثابت ميرسد .براي تعیین تأخیر ناشي از شتاب
1 Shen
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کاهنده ( 𝒅𝜹) و تأخیر ناشي از شتاب افزاينده ( 𝒂𝜹) بايد
و 𝟏𝑻 مشخص شوند ( 𝟑𝑻 و 𝟐𝑻 معلوم هستند) .با داشتن
𝟒𝑻 و 𝟏𝑻 ،مقدار 𝒅𝜹 و 𝒂𝜹 به صورت زير به دست مي آيد:
𝟒𝑻

()2
()9

1
𝑑𝛿 𝑇1 = 𝑇2 − 2يا ) 𝛿𝑑 = (𝑇2 − 𝑇1
2
1
 𝑇4 = 2𝛿𝑎 + 𝑇3يا ) 𝛿𝑎 = (𝑇4 − 𝑇3
2

البته در  2فرض شده است که ايستگاه اتوبوس از
چراغ راهنمايي فاصله دارد و تغییر سرعت اتوبوس هنگام
اضافه شدن به صف چراغ راهنمايي در نظر گرفته نشده

اس

()7

)) ∑𝑛𝑖=1(𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑂 𝑃𝑖 ,𝑃𝑖+1
, 𝑂 𝑃𝑖 ,𝑃𝑖+1
)) ∑𝑛𝑖=1(𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑂 𝑃𝑖 ,𝑃𝑖+1
𝑡∈ 𝑂𝑏𝑙,

= ) 𝑡𝑣 (𝑂𝑏𝑙,

𝒕 𝒗(𝑶𝒍,سرعت متوسط به دست آمده از دسته
) 𝒃
𝒕𝒍,
مشاهدات اتوبوس 𝒃𝑶 است 𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉(𝑶𝑷𝒊 ,𝑷𝒊+𝟏 ) .طول
مشاهده زمان سفر 𝟏 𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+و ) 𝟏𝑫𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏(𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+
اختلاف زمان شروع و پايان مشاهده ( 𝒊𝒕  )𝒕𝒊+𝟏 −است.
بنابراين تا اينجا توانستیم به هر مشاهده 𝟏( 𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+که در
يک دسته مشاهده اتوبوس قرار ميگیرد) يک سرعت
متوسط کمان نسبت دهیم .بعد از اين مرحله ميتوانیم
تمام مشاهدات را بر مبناي سرعت متوسط آنها دسته
بندي کنیم .روش کار به اين صورت است که ابتدا چند
بازه مشخص از سرعت متوسط اتوبوس ايجاد کرده و
سپس هر مشاهده را به يکي از اين دستهها تخصیص
ميدهیم .مشاهداتي که در يک دسته قرار ميگیرند
مجموعه اي را تشکیل ميدهند که تقريبا سرعت يکساني
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است .چنانچه پیش از اين گفته شد ،قصد داريم مقدار
تأخیر اتوبوس را بر اساس شرايط ترافیکي دسته بندي
کنیم .به نظر ميرسد که سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس
شاخص خوبي براي شرايط ترافیکي باشد .دلیل اين امر آن
است که اولاً سرعت اتوبوس قبل و بعد از ايستگاه تأثیر
زيادي بر روي شتاب اتوبوس هنگام ورود به ايستگاه و
خروج از آن خواهد داشت .ثانی ًا سرعت خارج از ايستگاه
اتوبوس متغیري است که بر خلاف برخي کمیت هاي
ترافیکي (مانند حجم ترافیک) ،به صورت مستقیم از
مشاهدات کاوشگر اتوبوس قابل محاسبه است .در صورتي
که بخواهیم با استفاده از مشاهدات کاوشگر اتوبوس،
مقادير 𝒅𝜹 و 𝒂𝜹 را براي سرعتهاي مختلف بیابیم ،بايد
تابع تأخیر را بر حسب سرعت خارج از ايستگاه ( 𝒕𝒖𝒐𝒗)
بیابیم .از آنجايي که مدل مشخصي براي تعیین رابطه بین
مشاهدات پراکنده کاوشگر با تأخیر ايستگاه اتوبوس وجود
ندارد ،امکان تشکیل چنین تابعي در حال حاضر وجود
ندارد .راه ديگر اين است که مشاهدات تاريخي کاوشگر را
بر مبناي سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس دسته بندي
کرده و با استفاده از هر دسته از مشاهدات 𝑻𝟒 ،و 𝟏𝑻 را
بیابیم .منظور از دسته بندي مشاهدات بر اساس 𝒕𝒖𝒐𝒗 اين
است که مشخص شود در هنگام تشکیل هر يک از
مشاهدات ،سرعت حرکت اتوبوس در کمان قبل از زمان
𝟏𝑻 و بعد از زمان 𝟒𝑻 چه میزان بوده است .در واقع با
تشکیل چنین دسته بندي ،امکان تشکیل تابع گسسته
تأخیر بر حسب سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس فراهم مي
شود .البته از آنجايي که مقدار 𝒕𝒖𝒐𝒗 نیز نامعین است
امکان دستهبندي مشاهدات بر اساس آن وجود ندارد.
روش ديگر ميتواند اين باشد که سرعت متوسط اتوبوس
در کمان را مبناي دستهبندي مشاهدات قرار دهیم (روش
مورد استفاده در اين پژوهش) .در صورتي که تأخیر
ايستگاه براي اتوبوس هايي که سرعت خارج از ايستگاه
يکساني دارند مقدار مشابهي باشد ،اتوبوس هايي که
سرعت متوسط يکساني در طول کمان دارند ،تأخیر
يکساني را در ايستگاه تجربه مي کنند .براي تعیین سرعت
متوسط اتوبوس در کمان ،نیاز است تا تعريف جديدي ارائه
شود:
𝒊𝑷
 oمشاهده سامانه موقعیت ياب 𝑶 :مشاهده سامانه
( ϕو  )λو زمان
موقعیت ياب شامل مختصات مکاني
برداشت مختصات ( )tاست .در صورتي که فاصله يک نقطه

از يک تقاطع اختیاري را به عنوان مختصات مکاني
مشاهده ( 𝒊𝒙) در نظر بگیريم ،هر مشاهده به صورت زوج
مرتب ) 𝒊𝒕  𝑶𝑷𝒊 (𝒙𝒊 ,قابل تعريف است.
 oمشاهده زمان سفر ( 𝟏 :)𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+يک مشاهده زمان
سفر ،دو مشاهده متوالي 𝒊𝑷𝑶 و 𝟏 𝑶𝑷𝒊+از سامانه موقعیت
ياب يک اتوبوس است ( .)2در اين متن همواره منظور از
«مشاهده» ،مشاهده زمان سفر است.
𝒕𝒍,
 oدسته مشاهدات اتوبوس ( 𝒃𝑶) و دسته مشاهده
𝒕𝒍,
𝒕 𝑶𝒍,مجموعه
( 𝑶) :منظور از دسته مشاهدات اتوبوس 𝒃
مشاهدات زمان سفر است که اتوبوس 𝒃 در يک گذر از
کمان 𝒍 در زمان و يا بازه زماني  tتهیه ميکند و دسته
مشاهده 𝒕 𝑶𝒍,مجموعه تمام مشاهداتي است که اتوبوسها
در بازه زماني  tاز کمان 𝒍 تهیه ميکنند .يک مشاهده زمان
سفر 𝟏 𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+در صورتي جز مشاهدات کمان 𝒍 است که
اتوبوس قسمتي يا تمام زمان بین دو مشاهده 𝒊𝑷𝑶 و
𝟏 𝑶𝑷𝒊+را در کمان 𝒍 گذرانده باشد.
سرعت متوسط اتوبوس در کمان ،از طريق دسته
𝒕 𝑶𝒍,قابل برآورد است .براي تعیین سرعت متوسط
مشاهده 𝒃
حرکت اتوبوس در کمان ،در اين مرحله فرض ميکنیم
اتوبوس در تمام طول کمان با سرعت ثابت حرکت کرده
است .بر مبناي اين فرض سرعت متوسط کمان براي دسته
𝒕 𝑶𝒍,به صورت زير است:
مشاهدات 𝒃

محاسبه زمان سفر در کمانهاي شبکه شرياني با استفاده از دادههاي خودروهاي کاوشگر

دارند و آن را «دسته مشاهدات هم سرعت» مينامیم.
البته تا به اينجا مسئله مهمي مغفول مانده است؛ از
آنجايي که مقدار تأخیر در ايستگاه و مقدار تأخیر چراغ
راهنمايي مقداري تصادفي دارند ،بهتر است که در زمان
ايجاد دسته مشاهدات هم سرعت ،تأخیر ناشي از توقف در
ايستگاه و صف چراغ راهنمايي ،از سرعت متوسط حذف
شده باشد .اين به آن معناست که در رابطه  2براي
محاسبه سرعت متوسط اتوبوس ،زمان توقف کامل اتوبوس
در ايستگاه و زمان حضور اتوبوس در صف چراغ راهنمايي
از زمان کل مشاهدات کم شود .علاوه بر اين مسافتي که
اتوبوس در صف چراغ راهنمايي طي ميکند نیز بايد از
مجموع طول مشاهدات کسر شود .در صورتي که در
محاسبه سرعت متوسط اتوبوس ،اثر توقف کامل اتوبوس
در ايستگاه و صف چراغ راهنمايي حذف شود ،کمیت
حاصل را «سرعت متوسط اتوبوس متحرک» مينامیم.
سرعت متوسط اتوبوس متحرک براي يک دسته مشاهدات
به صورت زير محاسبه ميشود:
) 𝑡𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,
)) ∑𝑛𝑖=1 (𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 ) − 𝑋𝑞 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1

()0

=

) ∑𝑛𝑖=1(𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 ) − 𝑑(𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 )) − (𝑇3 − 𝑇2
𝑡, 𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 ∈ 𝑂𝑏𝑙,

در اين معادله ) 𝟏 𝑿𝒒 (𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+و ) 𝟏 𝒅(𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+به ترتیب
مسافت و مدت زماني است که اتوبوس در مدت زمان
مشاهده 𝟏 𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+در صف چراغ راهنمايي طي کرده است.
با استفاده از رابطه « 2سرعت متوسط اتوبوس متحرک» را
براي هر «دسته مشاهدات اتوبوس» مييابیم و دسته بندي
مشاهدات هم سرعت را بر اساس سرعت متوسط اتوبوس
متحرک انجام ميدهیم .در صورت زياد بودن حجم
اطلاعات تاريخي ،تعداد دستهها ميتواند هر عدد دلخواهي
باشد .براي مثال تعداد  0دسته براي مشاهدات مناسب به
نظر ميرسد .در صورتي که تعداد دسته ها برابر 𝒏 باشد،
مجموعه } 𝒏𝑩  𝑩 = {𝑩𝟎 , 𝑩𝟏 , … ,شامل  𝒏+1عضو،
مرزها ي دسته مشاهدات هم سرعت را مشخص مي کند.
با مشخص شدن مفاهیم و تعاريف مورد نیاز ،نحوه محاسبه
تأخیر مشاهدات را بر اساس تابع تأخیر مشاهدات معرفي
ميکنیم .تابع تأخیر مشاهدات به صورت زير تعريف مي
شود:
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𝐵0 ≤ 𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,𝑡 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 )) < 𝐵1

()6

𝐵1 ≤ 𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,𝑡 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 )) < 𝐵 2

𝑛 𝐵 < )) 𝐵𝑛−1 ≤ 𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,𝑡 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1

) 𝛿 𝑐 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1
) 𝛿 𝑐1 (𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1
) 𝛿 𝑐2 (𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1
.
=
.
.
) {𝛿 𝑐𝑛 (𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1

𝒕𝒍,
𝟏𝑷𝒊 ,𝑷𝒊+
𝒕 𝑶𝒍,است
)
𝑶( 𝒃𝑶 به معني دسته مشاهدات 𝒃
𝒕𝒍,
𝒕( 𝒌𝒄
𝑷
𝑷,
به طوريکه 𝟏 𝑶 𝒊 𝒊+عضو 𝒃𝑶 باشد 𝜹 𝒊 , 𝒕𝒊+𝟏 ) .در
رابطه  2به صورت زير است:

)𝑡(𝑑)𝑡( 𝑘𝐶 𝑣

()4

𝑐

𝑘
𝑡𝑢𝑜𝑣

𝑡𝑖+1
𝑖

𝑡∫

𝛿 𝑐𝑘 (𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1 ) = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 −

)𝒕( 𝒌𝑪𝒗 تابع سرعت اتوبوس هنگام حرکت با سرعت
𝒄
𝒄
𝒌𝒄
𝒕𝒖𝒐𝒗 است؛ اين اتوبوس تأخیر 𝒌𝒅𝜹 و 𝒌𝒂𝜹
خارج از ايستگاه
را در هنگام ورود به ايستگاه و خروج از آن تجربه ميکند.
با تشکیل معادلات رابطه  2براي همه مشاهدات تاريخي،
امکان تخمین مجهولات اين معادله وجود دارد .اين
𝒌
𝒕𝒖𝒐𝒄̂𝒗 𝜹̂𝒄𝒂𝒌 ،و 𝒌𝒅𝒄̂𝜹 برآورد مي شوند.
مجهولات به صورت
 -1-1-2تأخیر ایستگاه بین دو زمان 𝒎𝒕 و

𝒏𝒕 (> 𝒏

𝒎)
رابطه  2تأخیر ناشي از ايستگاه اتوبوس را براي
مشاهده 𝟏 𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+مشخص ميکند .در پارهاي از اوقات
نیازمند به داشتن تأخیر ناشي از ايستگاه بین دو زمان 𝒎𝒕
و 𝒏𝒕 براي يک مشاهده هستیم .در چنین حالتي از معادله
زير استفاده ميشود.

()4

) 𝑛𝑡 𝛿 𝑐 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 , 𝑡𝑚 ,
𝛿 𝑐1 (𝑡𝑚 , 𝑡𝑛 ) 𝐵 0 ≤ 𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,𝑡 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 )) < 𝐵1
) 𝑛𝑡 𝛿 𝑐2 (𝑡𝑚 ,
𝐵1 ≤ 𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,𝑡 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1 )) < 𝐵 2
.
=
.
.
𝑛 𝐵 < )) 𝐵 𝑛−1 ≤ 𝑣𝑚𝑜𝑏 (𝑂𝑏𝑙,𝑡 (𝑂𝑃𝑖,𝑃𝑖+1
) 𝑛𝑡 {𝛿 𝑐𝑛 (𝑡𝑚 ,

 -2-2محاسبه سرعت خارج از ایستگاه اتوبوس
و تأخیر چراغ راهنمایی در هر بازه زمانی
اگر چه در بخش قبل همزمان با محاسبه 𝒅𝜹 و 𝒂𝜹،
سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس ( 𝒕𝒖𝒐𝒗) نیز محاسبه شده
است ،مقدار محاسبه شده براي 𝒕𝒖𝒐𝒗 ،يک تخمین بر
اساس مشاهدات انجام شده در يک دسته مشاهدات هم

()3

𝑟𝑡 < ) 𝑡(𝑇 𝑓𝑖
𝑟𝑡 ≥ ) 𝑡(𝑇 𝑓𝑖

) 𝑡(𝑛
) 𝑡(𝑇 × 𝑚𝑞 𝑛 +
={ 0
) 𝑟𝑡 𝑛0 + 𝑞𝑚 × 𝑇(𝑡 ) − 𝑠𝑚 × (𝑡 −

در اين معادلات 𝟎𝒏 طول صف اولیه در هنگام قرمز
شدن چراغ 𝒒 ،جريان ترافیک وارد شونده به کمان (بر
حسب خودرو بر ثانیه) 𝑡 ،زمان طي شده از شروع چراغ
قرمز و 𝒔 جريان خارج شونده از کمان در هنگام سبز شدن
چراغ (بر حسب خودرو بر ثانیه) است 𝒕𝒓 .نیز مدت چراغ
قرمز است .چنانچه 𝒎𝒒 جريان وارد شونده به کمان بر
حسب متر بر ثانیه و 𝒎𝒔 جريان گذرنده از چراغ در هنگام

اس

سرعت است .رابطه  2به تأخیر و صف چراغ راهنمايي
و 𝒒𝑿) وابسته است .در صورتي که 𝒅 و 𝒒𝑿 را لحاظ نکنیم،
دستهبندي مشاهدات هم سرعت تنها بر اساس سرعت
متوسط اتوبوسها صورت گرفته است و مقدار تأخیر
چراغهاي راهنمايي در محاسبه آن نقشي نداشته است.
هدف در اين مرحله اين است که با در نظر گرفتن تأخیر
ناشي از چراغ راهنمايي و با استفاده از مشاهداتي که در
يک بازه زماني از يک کمان دريافت ميشود ،سرعت خارج
از ايستگاه اتوبوسها را براي همان بازه زماني به طور
دقیقتر محاسبه کنیم .براي تعیین مقدار تأخیر اتوبوس در
صف چراغ راهنمايي از معادلات تشکیل صف در تئوري
ترافیک استفاده ميشود:

()42

)𝑡( 𝑔𝑇 × 𝑚𝑠 𝑛(𝑡 ) = 𝑛0 + 𝑞𝑚 × 𝑇(𝑡) −

) 𝒕(𝑻 تابع تبديل زمان در سیستم زماني مرجع (𝒕) به
زماني با مبدا زمان تشکیل 𝟎𝒏 است 𝑻𝒈 (𝒕) .تمام مدت
زماني است که بعد از تشکیل صف اولیه 𝟎𝒏 ،چراغ
راهنمايي سبز بوده است .با فرض معلوم بودن کمیتهاي
حجم ترافیک در رابطه  ،2با داشتن طول صف اولیه 𝟎𝒏،
امکان محاسبه طول صف چراغ راهنمايي در هر لحظه از
زمان وجود دارد .در صورتي که سرعت خارج از ايستگاه
يک کمان را نیز داشته باشیم ( 𝒕𝒖𝒐𝒗) ،نحوه حرکت
اتوبوس در يک کمان را ميتوان تعیین نمود .از اين رو
کمیتهاي 𝟎𝒏 و 𝒕𝒖𝒐𝒗 را« ،کمیتهاي زمان سفر کمان»
مينامیم .معادلات را براي حالت خاصي از مشاهدات
( 𝟐𝑷 )𝑶𝑷𝟏,تشکیل ميدهیم (.)22

شکل  -2وضعیت مشاهده زمان سفر در هنگام مواجهه با چراغ راهنمايي

به دلیل محدوديت فضا امکان معرفي انواع معادلات
مشاهدات وجود ندارد .در ادامه به نحوه استفاده از
مشاهدات کاوشگر براي محاسبه کمیتهاي زمان سفر
ميپردازيم .مشاهده 𝟐𝑷 𝑶𝑷𝟏,در  2حالت خاصي از
مشاهدات ممکن در يک کمان است .اين مشاهده شامل دو

نقطه 𝟏𝑷 و 𝟐𝑷 است .اتوبوس در زمان  𝑡1در فاصله
از چراغ قرار دارد؛ بعد از آن اتوبوس در زمان 𝒋𝒕 به صف
چراغ راهنمايي ميرسد و در زمان 𝟐𝒕 در فاصله ) 𝟐𝒕(𝒙 از
چراغ ،داخل صف چراغ راهنمايي قرار ميگیرد .معادلات
زير را براي مشاهده 𝟐𝑷 𝑶𝑷𝟏,ميتوانیم تشکیل دهیم:
) 𝟏𝒕(𝒙

09

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطلاعات مکاني  ،دوره ششم  ،شماره  ، 7آذر ماه 4937

(𝒅

چراغ سبز و بر حسب متر بر ثانیه باشد ،امکان تشکیل
معادله صف بر حسب واحد طول (متر) وجود دارد 𝒒𝒎 .و
𝒎𝒔 را «کمیتهاي حجم ترافیک کمان» مينامیم .علاوه
بر اين بايد توجه شود که 𝒕 بايد زمان گذشته از تشکیل
صف اولیه 𝟎𝒏 را نشان دهد .در چنین شرايطي طول صف
پشت چراغ راهنمايي را از رابطه تعمیم يافته زير خواهیم
داشت:

محاسبه زمان سفر در کمانهاي شبکه شرياني با استفاده از دادههاي خودروهاي کاوشگر

()44

⇒ 𝑚𝐿 𝑥(𝑡1 ) − 𝑥(𝑡2 ) = 𝐿𝑤 +
𝑥(𝑡1 ) − 𝑥(𝑡2 ) = 𝑠𝑚 × (𝑇𝑔 (𝑡2 ) − 𝑇𝑔 (𝑡𝑗 )) +
)) 𝑗𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑡 × (𝑡𝑗 − 𝑡1 − 𝛿 𝑐 (𝑂 𝑃𝑖 ,𝑃𝑖+1 , 𝑡1 ,
⇒ ) 𝑗𝑡(𝑛 = 𝑤𝐿 𝑥(𝑡1 ) −

()42

)) 𝑗𝑡 𝑥(𝑡1 ) − 𝑣𝑜𝑢𝑡 × (𝑡𝑗 − 𝑡1 − 𝛿 𝑐 (𝑂 𝑃𝑖 ,𝑃𝑖+1 , 𝑡1 ,
) 𝑗𝑡( 𝑔𝑇 × 𝑚𝑠 = 𝑛0 + 𝑞𝑚 × 𝑇(𝑡) −

در اين معادلات ) 𝒋𝒕  𝜹𝒄 (𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+𝟏 , 𝒕𝟏 ,برابر تأخیري
است که مشاهده 𝟏 𝑶𝑷𝒊,𝑷𝒊+بین زمانهاي 𝟏𝒕 و 𝒋𝒕 ،به
خاطر ايستگاه و قبل از ورود به صف تجربه کند (طبق
رابطه .)2
در هنگام تشکیل معادله مشاهدات فرض بر اين است
که ايستگاه اتوبوس تنها در حرکت خارج از صف ايستگاه
اتوبوس تاثیرگذار است؛ اين به آن معناست که چنانچه
ايستگاه اتوبوس در مکاني در مجاورت صف چراغ راهنمايي
باشد ،از قسمتي يا از تمام تأخیر ايستگاه اتوبوس صرف
نظر ميشود .علت اين فرض آن است که تفکیک تأخیر
ناشي از ايستگاه اتوبوس از تأخیر و توقف ناشي از صف
چراغ راهنمايي امري دشوار است .با استفاده از مشاهده
𝟐𝑷 ،𝑶𝑷𝟏,امکان تشکیل معادلات روابط  2و  2وجود دارد.
𝒎𝒒 𝒏𝟎 ،𝒗𝒐𝒖𝒕 ،𝒔𝒎 ،و 𝒋𝒕 مجهولات اين معادله هستند.
براي تعیین پارامترهاي 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 ميتوان از اطلاعات
سامانههاي مجهز به لوپهاي الکترومغناطیسي استفاده
کرد .در صورت وجود اطلاعات چنین سامانههايي ،تمام
پارامترهاي مورد نیاز در معادلات معین است و امکان
استفاده از معادلات براي تخمین تأخیر و سرعت خارج از
ايستگاه کمان فراهم است .در بسیاري از شهرهاي جهان
سامانه اي براي تعیین حجم جريان در معابر شرياني وجود
ندارد .در چنین شرايطي يک گزينه اين است که از
محاسبه سهم تأخیر چراغ راهنمايي در هر مشاهده
چشمپوشي شود .با توجه به اهمیت تعیین تأخیر چراغ در
هنگام استفاده از کاوشگر اتوبوس ،به نظر ميرسد اين
چشم پوشي دقت نتايج حاصل از کاوشگر اتوبوس را
کاهش دهد .راه ديگر اين است که با استفاده از دادههاي
کاوشگر اتوبوس و استفاده از معادلات مشاهدات ،به
تخمیني از اين پارامترها برسیم .در واقع به نظر ميرسد با
استفاده از دادههاي کاوشگر اتوبوس و استفاده از اطلاعات
زمان بندي چراغ راهنمايي ،بتوان تا حد زيادي پارامترهاي
تقاطع و کمان را تخمین زده و میزان تأخیر چراغ را
مشخص کرد.
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هافلیتنر در سال  2242براي تعیین تابع توزيع تأخیر
چراغ راهنمايي فرض کرد که جريان وارد شونده به يک
کمان داراي توزيع يکنواخت است [ .]42[]3او همچنین
فرض کردکه متوسط جريان وارد شونده به يک کمان و
جريان خارج شونده از آن از يک الگوي تاريخي پیروي
ميکنند .او اينگونه فرض کرد که در بازههاي زماني
مشخص ،اين پارامترها مقدار ثابتي دارند (براي مثال
ساعت  44الي  .)44:40با اين مفروضات امکان تعیین
معادلات تشکیل صف و به تبع آن تعیین تأخیر چراغ
راهنمايي وجود دارد .اگر چه دقت تخمین پارامترهاي
حجم ترافیک کمان به صورت غیر مستقیم ،احتمال ًا پايین
تر از دقت مشاهده مستقیم آنها است ،با اين حال صِرف
تعیین حدودي نوع حرکت اتوبوس در کمان و پیش از
چراغ راهنمايي ،کمک زيادي به تعیین دقیقتر زمان سفر
کمان مي کند .بنابراين در تحقیق حاضر نیز پژوهشگران
مفروضات مشابهي با مفروضات ذکر شده در تحقیقات
هافلیتنر مطرح ميکنند:
فرض  𝒔𝒎 ، 𝒒𝒎 :9در تمام طول يک بازه زماني ثابت
هستند .يک بازه زماني 𝒅 𝜟𝒕𝒕,با يک دوگانه )𝒅 (𝒕,
مشخص ميشود که 𝑡 نشانگر 𝑡 امین بازه زماني در روز و
𝑑 نشانگر روزي است که بازه زماني در آن قرار دارد.
بازههاي زماني که 𝑡 يکساني دارند «بازههاي زماني مشابه»
نامیده ميشوند .علاوه بر اين فرض مي کنیم 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 در
بازههاي زماني مشابه مقدار ثابتي دارند .مجموعه
} 𝒍𝒂𝒄𝒊𝒓𝒐𝒕𝒔𝒊𝒉𝑫 ∈ 𝒅| 𝒅 𝜟𝑻𝒕𝒔 = {𝜟𝒕𝒕,را مجموعه بازههاي
زماني مشابه در بازه زماني  tمينامیم.
فرض  𝒗𝒐𝒖𝒕 :7در تمام طول يک بازه زماني ثابت است.
فرض  :0در اين پژوهش کمیتهاي زمان سفر ( 𝑡𝑢𝑜𝑣 و
𝟎𝒏) را براي بازههاي زماني با طول مشخص محاسبه مي
کنیم 𝒏𝟎 .طول صف پشت چراغ راهنمايي در لحظه شروع
اولین سیکل چراغ راهنمايي در يک بازه زماني است.
فرض  9مشخص ميکند که 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 در بازههاي
زماني مشابه مقداري برابر دارند .براي مثال در بازه زماني
 42تا  42:40روزهاي يکشنبه و دوشنبه مقدار اين کمیت
برابر است .البته توجه شود که فرض  7در رابطه با ثابت
بودن 𝒕𝒖𝒐𝒗 در بازههاي مشابه گزارهاي ارائه نميکند .در
واقع مقادير 𝒕𝒖𝒐𝒗 براي هر بازه زماني مقداري منحصر به
فرد دارد .به طور کلي متغیرهاي 𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 براي هر بازه

هافلیتنر و همکاران در سال  2242روشي را براي
تخمین پارامترهاي چراغ راهنمايي بر اساس توزيع مکاني
خودروهاي کاوشگر در کمان ارائه کردند .آنها با
بهکارگیري مفروضاتي و با استفاده از اطلاعات تاريخي
خودروهاي کاوشگر ،طول متوسط صف چراغ راهنمايي و
1 Grid search, mesh search

اس

 -1-2-2محاسبه مقدار اولیه برای 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔
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زماني مقادير منحصر به فردي دارند و در بازههاي زماني
مشابه ،برابر نیستند.
با تعیین مقاديري اولیه براي 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 ،امکان محاسبه
𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 در هر بازه زماني به صورت جداگانه وجود دارد.
علت اين مساله اين است که مجهولات 𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 تنها در
معادلات مربوط به يک بازه زماني ظاهر ميشوند .با
تشکیل جداگانه معادلاتِ مشاهدات براي هر بازه زماني ،با
استفاده از جستوجوي شبکه ،4مقادير 𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 را براي
آن بازه زماني مييابیم .جستوجوي شبکه روشي ساده
براي حل مسائل بهینه سازي است .دلیل استفاده از
جستوجوي شبکه براي حل معادلات مشاهدات،
پیچیدگي و ناپیوستگي اين معادات است .براي اطلاعات
بیشتر درباره اين روش به [ ]44رجوع شود .بعد از محاسبه
𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 براي تمام بازههاي زماني مشابه ،مجدد ًا
معادلات مشاهدات را براي تمام بازههاي زماني مشابه به
صورت يکجا تشکیل ميدهیم و اينبار با معلوم فرض
کردن 𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 براي تمام بازههاي زماني مشابه ،مقادير
𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 را تعیین ميکنیم .در صورت داشتن مقادير
𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 براي همه بازههاي زماني مشابه ،محاسبه
مجدد 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 از طريق حل يک دستگاه معادلات خطي
میسر است .در واقع هدف از محاسبه مجدد 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 از
طريق تمام بازههاي زماني ،بهبود دقت مقادير اولیه تعیین
شده براي اين کمیتها است .به اين صورت ،از يک روش
تکراري براي محاسبه 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 استفاده شده است.
عملیات تخمین مجهولات را براي چند تکرار ادامه
ميدهیم تا به برآورد مناسبي از مجهولات دست يابیم.
نکتهاي که در اين محاسبات تکراري اهمیت دارد ،انتخاب
مقدار اولیه مناسب براي 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 است .براي محاسبه
مقادير اولیه پارامترهاي تشکیل صف ،از روشي مبتني بر
مدلي به نام «مدل چگالي» استفاده شده است [.]4

جريان وارد شونده به يک کمان را تخمین زدند .آنها
فرض کردند جريان وارد شونده به يک کمان داراي توزيع
يکنواخت است .نتیجه اين فرض اين است که مجموع
طول خودروهاي اضافه شونده به صف پشت چراغ به
صورت خطي و با نرخي متناسب با متوسط جريان وارد
شونده به کمان افزايش مييابد .علاوه بر اين آنها فرض
کردند متوسط جريان وارد شونده به يک کمان و جريان
عبوري از چراغ در هنگام سبز بودن چراغ (جريان خارج
شونده از کمان) در بازههاي زماني مشابه ،مقادير ثابتي
دارند .هافلیتنر با تکیه بر اين دو فرض و همین طور اين
فرض که پارامترهاي چراغ راهنمايي در يک بازه زماني
ت قريباً ثابت هستند نشان داد که صف چراغ راهنمايي در
يک بازه زماني رفتاري پريوديک را تجربه ميکند .اين به
آن معناست که طول صف اولیه در ابتداي چراغ قرمز،
براي سیکلهاي مختلف که در يک بازه زماني هستند،
مقدار ثابتي است .البته با توجه به فرض در دسترس بودن
زمان بندي چراغهاي راهنمايي در پژوهش حاضر ،ثابت در
نظر گرفتن طول چراغها در يک بازه زماني الزامي ندارد و
از اين فرض تنها در تخمین اولیه پارامترهاي کمان در
مدل چگالي در نظر گرفته ميشود .لازم به يادآوري است
که در اين مرحله دو پارامتر 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 تنها با استفاده از
مشاهدات  GPSتخمین زده ميشود .مدل چگالي دقت
محدودي دارد و نتايج حاصل از آن تنها براي برآورد اولیه
پارامترهاي تقاطع مناسب است .در ادامه مدل چگالي را
معرفي مي کنیم.
هافلیتنر با معرفي تابع احتمال حضور خودرو در کمان،
روشي را براي به دست آوردن سه پارامتر 𝐱𝐚𝐦𝐥 𝒍𝐫 ،و 𝒂̃
𝝆
ارائه داد .اين پارامتر ها به ترتیب حداکثر طول صف پشت
چراغ ،صف باقي مانده و متوسط چگالي نرمال شده جريان
وارد شونده به کمان ،در بازه هاي زماني هستند .منظور از
صف باقي مانده ،طول صف در انتهاي چراغ سبز است.
صف باقي مانده بايد براي عبور از چراغ ،منتظر سیکل
بعدي بماند .ايده مدل چگالي از اين واقعیت نشات مي-
گیرد که احتمال حضور خودروها در فواصل نزديک به
چراغ راهنمايي بیشتر از احتمال حضور آنها در فواصل
دورتر است .در واقع با استفاده از اطلاعاتي در رابطه با
طول صف پشت چراغ و همین طور جريان وارد شونده به
کمان و طول کمان ،امکان تعیین احتمال حضور يک
خودرو در مکان مشخصي از کمان وجود دارد (.)92
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شکل  -9تعداد مشاهدات خودروهاي کاوشگر بر حسب فاصله از چراغ

تابع توزيع احتمال حضور خودرو در فاصله مشخصي از
انتهاي کمان (اين فاصله با 𝒙 نشان داده مي شود) به
صورت زير است:
)𝑥( 𝑋𝑓
𝑎̃𝜌

𝑟𝑙 𝑥 ≥ 𝑙𝑚𝑎𝑥 +

()49

𝑥 (𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙𝑟 ) −
̃𝜌𝛥
= 𝜌̃𝑎 +
𝑥𝑎𝑚𝑙
̃𝜌𝛥 { 𝜌̃𝑎 +

] 𝑟𝑙 𝑥 ⋲ [𝑙𝑟 , 𝑙𝑚𝑎𝑥 +
𝑟𝑙 ≤ 𝑥

𝐿 𝑎̃𝜌 1 −
𝑥𝑎𝑚𝑙
𝑟𝑙 +
2

()47

= ̃𝜌𝛥

با استفاده از رابطه  2و داده هاي تاريخي و حداکثر
کردن احتمال توابع بالا ،پارامتر هاي مورد نظر را تخمین
ميزنیم .براي اين کار بايد مسئله بهینهسازي زير را حل
کنیم:
1
𝐿
𝐿 ≤ 𝑟𝑙 𝑙𝑚𝑎𝑥 +
𝑥𝑎𝑚𝑙 ≤ 0 ≤ 𝑙𝑟 , 0
≤ 𝑎̃𝜌 ≤ 0

()40

{ 𝑡 max ∑ ln(𝑓𝑋 (𝑥𝑜 )) 𝑠.
𝑂⋲𝑜

𝑥𝑎𝑚𝑙̃𝑎,𝑙𝑟 ,
𝜌

در اينجا 𝑳 طول کمان است .هدف از محاسبه 𝒙𝒂𝒎𝒍،
𝐫𝒍 و ̃𝝆 ،يافتن 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 است 𝒍𝒎𝒂𝒙 .طول صفي است که
در طول چراغ سبز از چراغ عبور مي کند .در حالت کلي
مدت زماني که براي عبور صفي به طول 𝒙𝒂𝒎𝒍 از چراغ
راهنمايي نیاز است در دسترس نیست .در صورتي که
ناپديد شدن صف 𝒙𝒂𝒎𝒍 تا انتهاي چراغ سبز زمان ببرد،
مي توان گفت که صفي به طول 𝒙𝒂𝒎𝒍 در زمان 𝐠𝒕 از چراغ
عبور مي کند .زماني که 𝑟𝑙 مقداري بیش از صفر داشته
باشد ناپديد شدن صف 𝒙𝒂𝒎𝒍 در زمان 𝐠𝒕 انجام مي شود.
بنابراين بايد در بازه هاي زماني به دنبال بازه اي بگرديم
که 𝒓𝒍 در آن بزرگتر از صفر باشد .در چنین حالتي 𝒎𝒔 را
به صورت زير مي توان تخمین زد:
06

()46

𝑥𝑎𝑚𝑙
,𝑙 > 0
𝑟 𝑡g

= 𝑚𝑠

از طرفي چگالي نرمال شده جريان وارد شونده به
کمان 𝒂̃𝝆 به صورت زير با چگالي جريان وارد شونده به
کمان در ارتباط است:
()44

𝑐𝑍𝜌̃𝑎 = 𝜌𝑎 /

()44

𝑥𝑎𝑚𝑙
( 𝑍𝑐 = 𝐿𝜌𝑎 +
+ 𝑙𝑟 )𝑑 #
2

()43

𝑅
𝑅
) 𝑎𝜌 𝑑 # = ( 𝜌𝑚𝑎𝑥 + (1 − ) 𝜌𝑐 −
𝐶
𝐶

𝒄𝝆 چگالي بحراني 4و 𝒙𝒂𝒎𝝆 چگالي اشباع است .در
صورتي که براي 𝒄𝝆 و 𝒙𝒂𝒎𝝆 مقادير مناسبي پیشنهاد
دهیم ،امکان محاسبه 𝒂𝝆 از معادلات بالا وجود دارد 𝝆𝒄 .و
𝒙𝒂𝒎𝝆 براي تمام کمان ها مقدار تقريبا يکساني دارند و مي
توان با روشهاي میداني مقدار آنها را براي يک کمان
دلخواه مشاهده کرده و سپس در همه کمانها از آن
استفاده کرد .با محاسبه 𝒂𝝆 امکان تعیین جريان وارد
شونده به کمان وجود دارد:
()22
()24

𝑡𝑢𝑜𝑣 × 𝑎𝜌 = 𝑞
𝑞
𝑥𝑎𝑚𝜌

= 𝑚𝑞

1 Critical density

تعیین آنی سرعت خارج از ایستگاه
تا به اينجا روابط مربوط به محاسبه تأخیر چراغ راهنمايي و
سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس تعیین گرديد .در تشکیل
معادلات مشاهدات ( روابط 2و  )2مقدار تأخیر ايستگاه اتوبوس
را نیاز داريم .از طرفي در هنگام تشکیل تابع تأخیر ايستگاه (در
رابطه  ،)2تأخیر چراغ راهنمايي را بايد داشته باشیم (𝒅 و 𝒒𝑿).
براي حل اين مشکل مي توان در مرحله اول براي تخمین
تأخیر ايستگاه اتوبوس ،مقدار 𝒅 و 𝒒𝑿 را برابر صفر قرار داد .در
واقع با صفر در نظر گرفتن اين متغیر ها ،از تاثیر چراغ
راهنمايي در محاسبه تأخیر ايستگاه اتوبوس صرف نظر شده
است .با اين فرض ،تأخیر ناشي از چراغ راهنمايي ،که در
مشاهدات مختلف مقداري متفاوت دارد ،در تشکیل تابع تأخیر
ايستگاه لحاظ نشده است .يعني ممکن است مشاهداتي که
𝒕𝒖𝒐𝒗 يکسان ندارند ،به دلیل تأثیر تأخیر ناشي از چراغ
راهنمايي در يک دسته هم سرعت قرار گیرند .در حالي که

اس

ترافیک (𝒎𝒒 و 𝒎𝒔) و تابع تأخیر ایستگاه و

شکل  -7محاسبه همزمان تأخیر ايستگاه اتوبوس ،پارامترهاي تقاطع و متغیرهاي زمان سفر
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 -3-2محاسبه تکراری پارامترهای حجم

دستهبندي از ابتدا با هدف ادغام مشاهداتي صورت گرفته است
که دسته مشاهده در بر گیرنده آنها سرعت خارج از ايستگاه
يکسان دارند .براي رفع اين مشکل بايد در ادامه با محاسبه
مقدار تأخیر چراغ راهنمايي و تعیین سهم آن از هر مشاهده،
امکان تعیین 𝒅 و 𝒒𝑿 فراهم شود .از آنجايي که در هنگام
تعیین 𝒅 و 𝒒𝑿 تأخیر چراغ راهنمايي هنوز دقیق نیست ،اين
دو متغیر هنوز هم به دقت نهايي خود نرسیدهاند .با تکرار
چندين باره اين عملیات ،تأخیر چراغ راهنمايي و سرعت خارج
از ايستگاه را با حداکثر دقت ممکن مييابیم 72 .الگوريتم
محاسبه سرعت خارج از ايستگاه و پارامترهاي حجم تقاطع
( 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔) را با استفاده از اطلاعات تاريخي نمايش مي دهد.
اين الگوريتم با استفاده از داده هاي تاريخي و براي همه بازه
هاي زماني مشابه اجرا ميشود .بعد از اين کار 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 را
براي تمام بازههاي زماني مشابه در اختیار خواهیم داشت .با
استفاده از 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 امکان تعیین آني 𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏 با استفاده از
دادههاي آني به وجود ميآيد .براي اين کار کافي است تنها از
قسمتي از الگوريتم  72استفاده شود :تشکیل معادلات
مشاهدات براي بازه زماني و محاسبه 𝒕𝒖𝒐𝒗 و 𝟎𝒏.
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 -4-2تعیین زمان سفر خودرو و توزیع احتمال
تأخیر چراغ راهنمایی
هدف نهايي اين پژوهش ،تعیین سرعت حرکت
خودروها در هر کمان و توزيع تأخیر چراغ راهنمايي براي
خودروها است.
ونزويلن و همکاران در سال  ،2242تابع توزيع تأخیر
چراغ راهنمايي را براي تقاطعات چراغدار را تعیین کردهاند
[ .]42آنها اين توابع را بر حسب 𝟎𝒏 𝒒𝒎 ،و 𝒎𝒔 محاسبه
کردهاند .با محاسبه آني 𝟎𝒏 و داشتن 𝒎𝒒 و 𝒎𝒔 براي هر
بازه زماني ،امکان تعیین توزيع تأخیر چراغ راهنمايي و
همچنین میانگین تأخیر چراغ وجود دارد .روابط کامل
مربوط به توزيع تأخیر چراغ در وضعیتهاي مختلف
ترافیکي ،در مقاله ونزويل و همکاران وجود دارد و در
اينجا از بازنويسي آنها خودداري ميشود.
در اين بخش قصد داريم تا روشي را براي تعیین
سرعت خودروها در هر کمان مشخص کنیم .اول از همه
فرضيهايي مشابه با فرضهاي بخش  2-2خواهیم داشت.
فرض  :6سرعت حرکت خودروها در کمان 𝑙 و بازه
زماني 𝑡 ،در طول بازه زماني ثابت است و با 𝑡 𝑣𝑐𝑙,نمايش
داده مي شود.
فرض  :4خودروهايي که در بازه زماني 𝑡 در کمان 𝑙
حرکت مي کنند ،يا در صف چراغ راهنمايي قرار دارند و
𝒕 𝒗𝒍,حرکت مي کنند.
يا با سرعت 𝒄
تحقیقات پیشین ثابت کرده است که نسبت به سرعت
اتوبوس واقعي ،ارتباط بهتري بین سرعت اتوبوس فرضي و
سرعت خودروها وجود دارد .در بخش هاي پیشین سرعت
اتوبوس فرضي يا همان سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس
𝒕𝒖𝒐𝒗 محاسبه شد .از قبل میدانستیم که يک اتوبوس
فرضي يا با سرعت 𝒕𝒖𝒐𝒗 در حرکت است و يا در صف چراغ
راهنمايي قرار دارد .با در نظر گرفتن مفروضات اخیر قصد
داريم با استفاده از سرعت خارج از ايستگاه اتوبوس به
سرعت خودرو برسیم .مزيت استفاده از سرعت خارج از
ايستگاه اتوبوس آن است که تاثیرات تأخیر ايستگاه
اتوبوس و همین طور تاثیر چراغ راهنمايي از آن حذف
شده است .در واقع با حذف اثر خطاهاي تصادفي از سرعت
حرکت اتوبوس ،امکان برقراري رابطه بین زمان سفر
اتوبوس و زمان سفر کمان افزايش يافته است .علاوه بر اين
با حذف متغیرهايي مثل تأخیر ايستگاه اتوبوس ،به تعداد
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مشاهده کمتري براي تعیین رابطه زمان سفر خودرو نیاز
است .در پژوهش حاضر قصد داريم «سرعت خودرو در
𝒕 )𝒗𝒍,را بر حسب سرعت خارج از ايستگاه به
کمان» ( 𝒕𝒖𝒐
دست آوريم .با فرض وجود يک رابطه درجه دوم بین
سرعت خارج از ايستگاه با سرعت خودرو ،رابطه زير را
خواهیم داشت:
()22

𝑡𝑙,
𝑙,𝑡 2
𝑡𝑢𝑜𝑣𝑎 = 𝑡𝑣𝑐𝑙,
𝑡𝑢𝑜𝑣(𝑏 +
𝑐) +

𝒂 𝒃 ،و 𝒄 پارامترهاي معادله هستند .با مشاهداتي که
𝒕𝒗𝒍,
طي روز آزمايش از سرعت خودروها برداشت مي شود𝒄 ،
براي بازههاي زماني در دسترس خواهد بود.
رابطه  2را براي همه بازههاي زماني و مشاهدات
موجود به صورت همزمان تشکیل داده و با برآورد کمترين
مربعات مقادير 𝒂 𝒃 ،و 𝒄 را تخمین مي زنیم .اين تخمینها
برابر ̂𝒂 𝒄̂ ،𝒃̂ ،خواهد بود و براي برآورد سرعت خودرو در
کمان مورد استقاده قرار خواهد گرفت.

 -3مدلسازی و آزمایش
براي تعیین زمان سفر خودرو از طريق کاوشگ ِر
اتوبوس ،آزمايشهاي لازم صورت گرفته و بر مبناي روش
معرفي شده در بخش  ،2مدلسازي انجام شده است .در
اين بخش ضمن معرفي نحوه انجام آزمايشات ،نتايج
حاصل از مدلسازي معرفي ميشود .براي تعیین زمان سفر
آني خودروها بايد پارامترهاي رابطه  2تعیین شود .علاوه
بر اين بايد مقادير متغیرهاي اين رابطه براي آخرين بازه
زماني تعیین گردد .با داشتن پارامترهاي تقاطع و استفاده
از مشاهدات مربوط به هر کمان در آخرين بازه زماني،
مقادير 𝒕𝒖𝒐𝒗و 𝟎𝒏 براي آخرين بازه زماني محاسبه ميشود.
براي تعیین پارامترهاي رابطه  2از برآورد کمترين مربعات
استفاده شده است .براي استفاده از روش کمترين مربعات
𝒕 𝒗𝒍,در چند بازه زماني در کمانهاي
نیاز به داشتن مقدار 𝒄
𝒕𝒍,
مختلف است .از آنجايي که مقدار 𝒄𝒗 در کمانهاي شهر
تهران در دسترس نیست ،براي به دست آوردن اين کمیت
از خودروهاي تست استفاده شده است .براي اين منظور در
دو روز متوالي از  9خودروي تست استفاده شده است .از
اطلاعات به دست آمده در روز نخست براي محاسبه
پارامترهاي معادله  2استفاده شده است .از اطلاعات روز
دوم براي اعتبارسنجي کل روش استفاده شده است.

اس

 -4نتیجهگیری
در اين پژوهش روشي جديد براي محاسبه زمان سف ِر
کمانهاي چراغدار در شبکه شرياني حملونقل شهري معرفي
شد .در اين روش با استفاده از دادههاي موقعیت اتوبوسهاي
شهري و استفاده از اطلاعات زمانبندي چراغ راهنمايي ،زمان
سفر کمانهاي چراغدار محاسبه شد .اين زمان سفر به صورت
سرعت خودروها در کمان و توزيع احتمال تأخیر چراغ
راهنمايي (و يا متوسط تأخیر) محاسبه شده است .اگرچه در
پژوهشهاي پیشین از دادههاي زمانبندي چراغ راهنمايي
همراه با اطلاعات کامل حجم ترافیک براي تخمین زمان سفر
استفاده شده است ،با اين حال استفاده از زمانبندي چراغ
راهنمايي (بدون داشتن کمیتهاي حجم تقاطع) و دادههاي
خودروي کاوشگر ،براي اولین بار صورت گرفته است .روش
پیشنهادي اين پژوهش در موقعیتي کاربرد دارد که اطلاعات
زمانبندي چراغ در دسترس باشد و تعداد کمي کاوشگر نیز
در شبکه حملونقل در حال تردد باشند .ذکر اين نکته حائز
اهمیت است که در روشهاي کنوني مورد استفاده در تخمین
زمان سفر و يا تخمین تأخیر چراغ راهنمايي ،از تعداد زيادي
کاوشگر استفاده ميشود .براي مثال بسیاري از روش هاي
تخمین صف چراغ راهنمايي با اين فرض که  0تا  42درصد
خودروهاي در حال تردد از نوع خودروهاي کاوشگر باشند،
اقدام به محاسبه زمان سفر ميکنند .حال آنکه معمولا تعداد
خودروهاي کاوشگر بسیار پايینتر از اين تعداد است.
مسئله ديگري که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته
بود ،استفاده از کاوشگر اتوبوس است .با توجه به ويژگيهاي
منحصر به فرد حرکت اتوبوسها ،استفاده از دادههاي موقعیت
اين خودروها با دشواريهايي همراه است .در اين پژوهش
تأخیر ايستگاههاي اتوبوس به دو قسمت تقسیم شد که
قسمت اول تأخیر ناشي از توقف کامل در ايستگاه و قسمت
دوم تأخیر ناشي از تغییر سرعت قبل و بعد از ايستگاه است.
قسمت اول اين تأخیر معلوم فرض شد و قسمت دوم نیز مدل
شد .از طرفي براي جبران اختلاف سرعت بین اتوبوسها و
خودروهاي عادي ،از يک رابطه درجه دوم استفاده شد .به نظر
ميرسد استفاده از اين راهکارها در بهبود دقت زمان سفر
کاوشگر اتوبوس موثر بوده است .به طور کلي نتايج اين
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خودروهاي تست از ساعت  4الي  42و  47الي  40در
مسیرهاي تعیین شده حرکت کرده اند .دلیل انتخاب اين
ساعات ،انجام آزمايش در شرايط ترافیکي سنگین و روان
است .مسیرهاي مورد نظر مسیر جنوب به شمال خیابان
کارگر ،از میدان انقلاب تا خیابان جلال آل احمد و همین
طور خیابان آيت الله طالقاني ،حد فاصل وصال شیرازي تا
خیابان حافظ هستند .از يک دستگاه  GPSدر هر يک از
خودروهاي تست استفاده شده است که مختصات خودرو را
هر  4ثانیه يک بار دريافت کرده و در حافظه داخلي خود
ذخیره ميکند .زمان حرکت خودروهاي تست و توقف آنها
پشت چراغ راهنمايي ،از طريق بررسي خطسیر به دست
آمده از اطلاعات حافظه داخلي گیرندههاي  GPSقابل
استنتاج است .براي تشخیص وضعیت خودروهاي تست از
الگوريتمهاي اتوماتیک استفاده نشده است و از طريق
بررسي بصري خطوط سیر ،لحظه رسیدن خودرو به چراغ
راهنمايي استنتاج شده است .با توجه به محدود بودن
حجم اطلاعات خودروهاي تست ،استفاده از اين روش
منطقي است؛ علاوه بر اين که استفاده از استنتاج انسان
دقت بالاتر و خطاي کمتري نسبت به روشهاي خودکار
دارد .از سرعت به دست آمده از خودروها در هر بازه زماني
میانگین گرفته و به عنوان 𝑡 𝑣𝑐𝑙,براي آن بازه زماني در نظر
گرفته شده است .طول صف چراغ راهنمايي و لحظه
رسیدن خودرو تست به صف نیز از خطسیر خودرو
استخراج شده است .بعد از به دست آوردن پارامترهاي
رابطه  2امکان آزمايش روش پیشنهادي فراهم مي گردد.
براي بررسي دقت محاسبه سرعت حرکت خودرو 𝑡 𝑣𝑐𝑙,از
اطلاعات روز دوم آزمايش استفاده شده است .از آنجايي که
براي بررسي دقت برآورد تأخیر ناشي از چراغ راهنمايي و
طول صف پشت چراغ ،نیازي به رابطه  2وجود ندارد،
ارزيابي دقت برآورد اين کمیتها با استفاده از اطلاعات هر
دو روز آزمايش صورت مي گیرد .نهايتا نتايج آزمايشات
نشان داد برآورد طول صف چراغ راهنمايي در زمان
پیوستن خودروهاي تست به صف چراغ راهنمايي ،در 32
درصد مواقع خطايي کمتر از  23درصد و در  40درصد
مواقع خطايي کمتر از  22درصد داشته است .اين خطاها
براي تقاطع در حالت فرااشباع نتايج بهتري را نشان داده
است .به طوري که در  32درصد مواقع خطايي کمتر از 26
درصد و در  40درصد مواقع خطايي کمتر از  22درصد
داشته است .برآورد سرعت اتوموبیل در کمان در 32

درصد مواقع خطايي کمتر از  44درصد و در  40درصد
مواقع خطايي کمتر از 49را نشان داده است.

 استفاده از اتوبوسهاي شهري به عنوان کاوشگر،پژوهش
.ترافیک را بسیار مناسب ارزيابي ميکند
در اين پژوهش نحوه محاسبه آني زمان سفر مشخص
 براي پژوهشهاي آتي پیشنهاد ميشود تا.معرفي شد
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 پیشبیني.نحوه پیشبیني زمان سفر مد نظر قرار گیرد
زمان سفر باعث ميشود که حتي در مواقعي که هیچ
 امکان،مشاهدهاي در بازه زماني آخر در دسترس نباشد
.تخمین زمان سفر وجود داشته باشد

