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  :چکیده

 توسـعه هـا بـه سـرعت در حـال      هـا و آزادراه  ها، بزرگـراه  از وسایل حمل و نقل، راه  ادهبا گسترش استف

هاي ترمیم روسازي در مسیر ترافیک،  استقرار  کارگاه ،پس از سپري شدن عمر مفید روسازي. هستند

از  اثراتی از قبیل افزایش زمان تلف شده استفاده کنندگان کارگاهی،راکم ترافیک در مناطق ت.یابند می

شامل  این تاخیر.در پی خواهد داشترا افزایش ریسک تصادفات و افزایش هزینه هاي حمل و نقل ،راه

اشی از ندر اثر کاهش سرعت و بعد از خروج از منطقه کاري  ودر هنگام عبور از منطقه کاريتاخیر قبل

نـد بـا طراحـی    ي مـدلی اسـت کـه بتوا    ارایـه  ق،یتحق نیهدف از ا .می باشد اولیه،بازگشت به سرعت 

هاي بوجود آمده در اثر  ها و فواصل آنها از یکدیگر، زمان تاخیر ناشی از گلوگاه ي طول این کارگاه بهینه

افـزار   پس از کالیبراسیون نـرم  .بستن قسمتی از خط عبور جاده را تا آنجا که ممکن است کمینه نماید

AIMSUN  افـزار،   مناطق عملیاتی در ایـن نـرم  سازي  هاي ایران، و شبیه براي شرایط حاکم در جاده

ترافیکـی    پارامترهـاي : شـامل پارامترها گـروه اول .پارامتر مختلف بر زمان تـاخیر، بررسـی شـد    7تاثیر 

ي مربـوط بـه  هندسـه    اگـروه دوم پارامترهـ  و، عبوريبی جریان و درصد کـامیون د که عبارتند ازجریان 

شماره ي خط عبوري  ،بین کارگاه ها ي  ، فاصلهها اهطول کارگ ها، شامل تعداد کارگاه منطقه عملیاتی

بـر اسـاس داده هـاي    ادامه در .اسـت  عملیـاتی  نطقـه ي ها در م مسدود شده و نحوه ي چینش کارگاه

بهینه کردن زمـان تـاخیر در منـاطق عملیـاتی     ، مدلی جهت  AIMSUNاستخراج شده از نرم افزار 

  .شدارایه 
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  :مقدمه-1

ي بهینه کردن  هایی در زمینه تالش ها، داري راه با افزایش نیاز به عملیات تعمیر و نگه هاي اخیر در سال

هزینه ها کاهش براي  ،عملیات بندي اجراي عملیاتی و برنامه زمان منطقه طول پارامترهایی چون

هاي مختلفی چون طول  توان بر مبناي شاخص سازي مناطق عملیاتی را می هبهین. صورت پذیرفته است

ي  هزینه ،مصرف سوخت ،لودگی هواآمیزان  ،تعداد توقف ،تاخیر ،زمانطول صف ،منطقه عملیاتی

طرح  .یا ترکیبی از این موارد بنا نمودو ... و  رمپ باالدستتاثیرات بر ، ي کاربران هزینه، سوخت

آن تا حدود زیادي در دست طراح  هاي طرح جانمایی کارگاهکه –ي عملیاتی  ي یک منطقه هندسه

ها در  ها و حالت چینش کارگاه ها ، فواصل بین کارگاه می تواند شامل مواردي چون طول کارگاه - است 

آید می تواند  حاالت مختلفی که از ترکیب این پارامترهاي هندسی بوجود می.عرض و طول جاده، باشد

 .را بوجود آورد... اي از رفتار رانندگان، زمان سفر، زمان تاخیر ، سطوح مختلف ایمنی و  تردهي گس بازه

که شامل میزان مصرف   -هاي کل  در این میان زمان تاخیر، هم از نظر کاربران راه و هم از نظر هزینه

پیوتري، در امروزه شبیه سـازي کام .حائز اهمیت است -شوند سوخت و آلودگی زیست محیطی نیز می

ها  این روش. شود  ي مهندسی ترافیک محسوب می تحقیـقات تـرافیکی، ابزار تحلیلی مهمی در عرضه

نتایج تولید شده شامل ضرایب بوده ونتایج به سرعت قابل دسترسی  ؛هستندتر  بسیار کم هزینهمعموال 

از اختالل در جریان ؛ تأثیر فراوانی هستند که براحتی از مطالعات در محل قابل استخراج نیستند

بررسی و ارزیابی تأثیر عملی  ؛ندکن ترافیکی که در مطالعات در محل امري عادي هستند اجتناب می

  .ها مسیر است  افزایش تقاضا در آینده؛ توسط این روش

  :فرض هایی که در این تحقیق در نظر گرفته شده اند عبارتند از

 .خط عبور قرار دارد 4یا  3، 2منطقه عملیاتی در جاده اي با   -

ظرفیت هر خط عبور با توجه به محدودیت هاي بوجود آمده براي جریان ترافیکی و با توجـه   -

کـه   وسیله نقلیه در ساعت است 2000حداکثرشود،  به آنها اشاره می ادامهبه مطالعاتی که در 

 ..شرح داده شده است) شبیه سازي. 5(علت این امر در قسمت 

در طول ساعات روشـن روز اتفـاق افتـاده و بیشـتر از     ) پیک جریان  ساعت(جریان حداکثري  -

 .ساعت در نظر گرفته شده است 1ي شبیه سازي  زیرا بازه .انجامد یک ساعت به طول  نمی

ها مانند مناطق  متر است، در غیر این صورت کارگاه 500ها کمتر از  فاصله بین کارگاه -

شرح  )شبیه سازي. 5(قسمت یل این امر در دل .شوند عملیاتی جدا از هم در نظر گرفته می

 .داده شده است

  



 

 پیشینه تحقیق - 2

هاي هوشمند  ي سیستم ي ملی آمریکا، خواهان آغاز بررسی در زمینه مجلس کنگره 1991در سال 

، به ) ATMS(ي ترافیکی  هاي مدیریتی پیشرفته ي سیستم شد تا بتوان با توسعه) ITS(حمل و نقل

آغازي بود بر حرکتی  سر ،این اقدام کنگره.ریتی در کنترل ترافیک پرداخته شودي توان مدی توسعه

فراگیر بسوي استفاده از شبیه سازي جریان ترافیکی و مدل کردن ریاضی پارامترهاي مختلف جریان 

که تا به ... ها، زمان تاخیر، ظرفیت خطوط عبوري، سرعت متوسط جریان و  همچون زمان سفر، هزینه

  .مه داشته و رو به فزونی استامروز ادا

در سال .[1] نمود وبی ارائهچهار، چعملیاتیي  سازي طول منطقه نهبراي بهی Mccoy ،1980 در سال

  [2].الگوي ارائه شده را اصالح نمود ،Petersonبا همکاري ، وي 1987

مدت  به این نتیجه رسیدند که در دراز ،Mccoyبا بررسی مدل   Xuو Martinelli،1996 در سال

مدل آنان . تاثیري بر طول بهینه منطقه عملیاتی ندارد ،صف بندي در مناطق عملیاتیناشی از تاخیر 

  [3].ي محاسبه هزینه کل استوار است براي یافتن طول بهینه منطقه عملیاتی، بر پایه

Kim  ،یک مدل  ،هاي مریلند بر اساس اطالعات میدانی جمع آوري شده از آزادراهو همکارانش

رسیون خطی بین ظرفیت منطقه عملیاتی و فاکتورهایی چون تعداد خطوط مسدود شده ، درصد رگ

 [4].ندگسترش داد ،شیب و شدت عملیات راهداري ي سنگین،  طول منطقه عملیاتی وسایل نقلیه

  : [5]را ارائه دادي کارگاهی  طول بهینه مدلکاملترین  Schonfeld،  2005در سال 
  

  
 (Schonfeld, 2005)وت انسداد مسیر حاالت متفا. 1شکل 

  



 

با استفاده از یک تابع هیپربولیک و با ثابت در نظر گرفتن  Tienبا همکاري Schonfeldپس از آن 

سعی کردند طول منطقه عملیاتی را بر اساس به حداقل  ،حجم ترافیکی و نسبت انحراف ترافیکی

براي تخمین ظرفیت مان سال، دو محقق در ه. [6]دکننبهینه  ،ي تعمیر و نگهداري رساندن هزینه

به نام شبکه عصبی تابع اساسی شعاعی را گسترش  ها، نوعی شبکه عصبی مناطق عملیاتی آزادراه

روشی شامل یک الگوریتم تکرار شونده، براي بهینه کردن   Qianو  Jing،  2008در سال [7]. دادند

  . [8]طرفه ارائه دادند 2ي  خطه 2طول کارگاه در یک مسیر 

و در نظر گرفتن پارامترهاي  طول  VISSIMي عملیاتی در نرم افزار  با شبیه سازي منطقه

حجم  ،تفاوت سرعت میانگین بین وسایل نقلیه سواري و کامیون ،  Benekolahو  Chitturiکارگاه،

تفاوت سرعت ،طول کارگاهپارامتر  3جریان عبوري و درصد کامیون عبوریمتوجه شدند با افزایش 

یابد  حجم جریان عبوري ، زمان سفر افزایش میافزایش ، وانگین بین وسایل نقلیه سواري و کامیونمی

تفاوت سرعت میانگین بین وسایل نقلیه سواري و کامیون، بیشترین تاثیر  عامل، پارامتر 3بین این  که

د قسمت طول یک کارگاه را به چن2011و همکارش در سال Benekolahپس از آن  .[9]. را داراست

قسمت فضاي گذار و فضاي  2ي عملیاتی در  آنها بیان کردند کاهش ظرفیت در منطقه؛تقسیم کردند

مان تلف شده در زو  ظرفیت فضاي گذار، بیش از محیط فعالیت کارگاهی است.پذیرد کاري صورت  می

  .[10]آن کمتر خواهد بود 

  

  
 Benekolah , Ramezaniمنطقه عملیاتی توسط بندي تقسیم. 2شکل 
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و ) Lane Changing( خط تغییر ،)Car Following( تعقیب خودرو هاي درمدل که پارامترهایی

شوند بصورت پیش فرض مقادیر  بکار گرفته می AIMSUN نرم افزار )Gap Acceptance( فاصله تعیین

 . کرد  یا کالیبره واصالح  ي مورد نظر توان آنهارا براي منطقه خاصی دارند که می

  :هاي ترافیکی، در نظر گرفته شد براي برداشت داده ي زمانی بازه 3
  



 

  ؛)ترافیک کم و سرعت آزاد جریان برقرار است( ، به عنوان جریان ترافیکی آزاد  6:30ساعت  -

  FFSامـا سـرعت کمتـر از    ترافیـک روان،  ( نزدیک بـه اوج  جریان، به عنوان   8:00ساعت  -

  ؛)تاس

ترافیک سنگین و حرکت بخ صورت ایست توقـف  ( عنوان اوج ترافیک به  صبح ، 8:25ساعت  -

  ).است
  

هـم   ي حرکات در ها قسمتی از بزرگراه فاطمیه است که به علت وجود رمپ، مطالعه محل برداشت داده

ک سـنگین  تنیدگی میسر است و هر سه حالت جریان ترافیکی، یعنی جریان آزاد، جریان روان و ترافی

همچنین به علت ساخت پل منطقه عملیاتی در آن وجود داشته  .در ساعات خاصی قابل مشاهده است

از روي پل در دست ساخت، اقدام به تصویر برداري از ترافیک شد، تا .و یک خط عبور آن مسدود است

قلیـه و سـایر   وسـایل ن  خطوط و رعایت فواصـل ایمنـی  پارامترهاي مربوط به رفتار رانندگان در تغییر 

  .بدست آیدپارامترها 
  

  جهت محاسبه زمان عکس العملهاي برداشت شده  داده. 1جدول 

  زمان عکس العمل   

  15/1  8:00 بازه ي زمانی ساعت

  8/0  8:25بازه ي زمانی ساعت 

  

وسیله نقلیه در هر خط عبور در هر ساعت زمان  750براي حجم عبوري کمتر از زمان عکس العمل، 

  .ثانیه ، بدست آمد 8/0ثانیه و براي احجام بزرگتر از آن   15/1ل  عکس العم

  

  زمان عکس العمل در حالت سکون . 2جدول 

  زمان عکس العمل در سکون  

  ثانیه 4/1  8:00بازه ي زمانی ساعت 

  ثانیه 8/1  8:25بازه ي زمانی ساعت 

  

  .بودثانیه خواهد  6/1بنابر این  زمان عکس العمل در حالت سکون برابر 

خط معیار بی احتیاطی در تغییر .دست به تغییر خط  بی احتیاط می زنند ،رانندگان %  15تقریبا 

  : عبور شامل موارد زیر است

 عبور درخط نزدیک خودروي وجود به توجه بدون عبور غییرخطت، راهنما ازچراغ نکردن استفاده

   دارد وجود عبورفعلی درخط هک بامانعی برخورد از جلوگیري جهت ناگهانی، ط، تغییر خمقصد



 

بدست ) Distance Zone(فواصل منطقه اي  –صبح  6:30با بررسی اطالعات برداشت شده در ساعت 

  :آمد 
  

  زمان عکس العمل در حالت سکون.  3جدول 

  زمان به ثانیه  

  8  1منطقه 

  5  2منطقه 

  

  

  فراوانی سرعت خودروها. 4جدول 

  140-120  120-100  100- 80  80-60  )کیلومتر با ساعت(سرعت 

  120  100  80  60  میانگین سرعت

  4  11  10  5  فراوانی

  

کیلومتر بر  89بدست آمد که در نرم افزار برابر کیلومتر بر ساعت،  33/89حداکثر سرعت دلخواه برابر 

و با توجه به توزیع میانگین وزنی جدول با مراجعه به تارنماي سازندگان خودرو  .منظور گردید  ساعت،

در نظر متر بر مجذور ثانیه،5/2 در شبیه سازي مقدار آن  برابربوده که  متر بر مجذور ثانیه 38/2برابر 5

  . گرفته شد

  

  شتاب افزایشی خودرو هاي سواري به تفکیک نوع خودرو . 5 جدول
  زانتیا  سمند  ریو  90تندر   پیکان  206پژو   وپرشیا405پژو   پراید  

  4  10  1  8  1  18  25  28  خودرودرصد 

  78/2  2  52/2  78/2  90/1  89/2  52/2  91/1  حداکثر شتاب

  

Vaziri وHoseiniمتر بر 5(کرج برابر-، مقدار شتاب کاهشی نرمال را با برداشت داده، در بزرگراه تهران

مورد استفاده قرار می  6که در نرم افزار به جاي مقدار پیش فرض  ذکر کردند) مجذور ثانیه

  [11].گیرد

هاي برداشت  و جدول توزیع سرعت که از داده کیلومتر بر ساعت، 120سرعت با توجه به محدودیت

 :آید شده بدست می
  

  محاسبه ي میزان پذیرش سرعت از فراوانی سرعت خودرو ها. 6جدول

  جمع  140-120  120-100  100- 80  80-60  )کیلومتر بر ساعت(سرعت 

  120  100  80  60  میانگین سرعت

  30  4  11  10  5  تعداد خودرو



 

% 86اند، بنابر این میزان پذیرش سرعت  نفر از سرعت مجاز تخلف کرده 4راننده شمارش شده،  30 از

  .است

  .گردد منظور می% 86خواهد بود که در نرم افزار برابر 

) ترافیک نزدیک به اوج(صبح   8:00ي زمانی  هاي برداشت شده از بازه از داده، حداقل سرفاصلهپارامتر

  شدثانیه در نظر گرفته  1برابر راننده ،  40، براي 
  

  کالیبراسیون نتایج حاصل از اعتبار سنجی  -4

صبح طی شد و زمان سفر براي هر بار طی  8:00بار مسیر مورد  نظر در بازه زمانی   3بدین منظور 

اي ثبت شد که با سبقت گرفتن هر خودروي عبوري از خودروي  کردن مسیر بطور جداگانه به گونه

  .ي عبوري از مقطع باشد ها خودرو نیز ازخودرونمونه، این 
  

  داده هاي برداشت شده در محل برداشت اطالعات. 7جدول 
 km/hسرعت متوسط بر حسب   زمان سفر برحسب ثانیه  

  57  102  سفر اول

  46  120  سفر دوم

  52  114  سفر سوم

  51,5  112  میانگین

  

  

حالت  قبل و  2افزار در  هاي خروجی نرم دهپس از  مدل سازي مسیر طی شده با خودروي نمونه،  دا

  :افزار، به صورت زیر،  بدست آمد  بعد از کالیبراسیون نرم
  

  داده هاي خروجی نرم افزار قبل از کالیبراسیون . 8جدول 

زمان سفر برحسب   

  ثانیه

  میانگین متوسط سرعت km/hسرعت متوسط بر حسب   میانگین زمان سفر

    128  سفر اول

124  

47    

46,5  

  
  49  120  سفر دوم

  43,5  124  سفر سوم

  

  داده هاي خروجی نرم افزار بعد از کالیبراسیون.  9جدول 

  میانگین متوسط سرعت km/hسرعت متوسط بر حسب   میانگین زمان سفر  زمان سفر برحسب ثانیه  

    108  سفر اول

109  

55    

53,5  

  

  56  107  سفر دوم

  50  112  سفر سوم



 

براي متوسط سرعت  درصد در خروجی نرم افزار 5/6، بهبود نتایجی معادل 19جدول با در نظر گرفتن 

 .مشاهده شد بعد از کالیبراسون نسبت به قبل از آن  درصد براي زمان سفر، 8/5و 
  

 

  AIMSUNي عملیاتی در نرم افزار روند شبیه سازي منطقه - 5

  :در شکا زیر ارائه شدهها  هر یک از این مسیرحاالت مختلف بسته شدن هر خط عبور، براي 

  

  
  حاالت متفاوت هندسه منطقه عملیاتی. 4شکل 

  

وسیله نقلیه در ساعت در هر 2000و  1500، 1000،  500حالت   4ها،  در مدل حجم جریان ترافیکی

یه به وسایل نقلوسیله نقلیه باعث ترافیک شدید شده و  2000مقادیر بیش از .خط عبور خواهد بود

درصد . دهد صف مجازي نرم افزار انتقال داده خواهند شد و نتایج شبیه سازي را تحت تاثیر قرار می



 

در نظر گرفته % 30و %  15،  % 5، که در مدل ها خواهد بود%   30 دلیلعبوري کامیون نیز به همین 

  . شده است

حالت  3حالت دبی جریان ،  4اند،  به تفصیل آورده شده 4در شکل مدل هندسی که  14 با داشتن

هاي ساخته شده در  ها،  تعداد مدل ي بین کارگاه حالت فاصله 3حالت طول کارگاه و  3درصد کامیون، 

  :برابر است با AIMSUNنرم افزار 

1512=3  ×3  ×3  ×4  ×14  

بار  AIMSUN ،10نرم افزار  )  Stochastic( ها با توجه به ماهیت تصادفی  که هر کدام از این مدل

بار اجرا در  10اجرا شده و میانگین هر  AIMSUNبار، نرم افزار  15120اند ، که در نهایت  اجرا شده

  .محاسبات منظور گردید 
  

  بررسی و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش -6

 

  تاثیر حجم جریان بر زمان تاخیر-١- ۶

خطه با فواصل  2 تغییرات زمان تاخیر در برابر تغییرات حجم عبوري در یک مسیر 7در شکل 

  .دهد متر را نشان می 50کارگاهی و طول 

  

  تغییر حجم جریان بر زمان تاخیرتاثیر . 5شکل 
  

تخمین ) 1نزدیک به  R2(، با دقت باال   3ها را می توان بصورت یک تابع خطی درجه این منحنی

  .زد

3 رابطه            

  :داده شده است 5منحنی شکل  3ها براي  بر داده ضرایب و دقت فیت کردن منحنی 10در جدول 
  



 

  درصد متفاوت کامیون 3تعیین ضرایب رابطه ي حجم و زمان تاخیر براي . 10جدول 

  کامیون عبوري
1a  2a  3a  4a  R2  

    درصد  5
0  -0/115 9/4 1  

      درصد 15
0/034 -2/55 1  

    درصد 30
0  0/041 -3/155 1  

  

  

  تاثیرات درصد کامیون عبوري بر زمان تاخیر -6-2

 .می باشد 2دهد که تاثیر درصد کامیون عبوري بصورت تابع درجه  روند کلی این منحنی ها نشان می

  

4رابطه        

خطه ي حالت  4ب و دقت فیت کردن منحنی بر داده ها براي یک مسیر ضرای 1114و جدول  6شکل 

  :دهد متري بدست می 100و فواصل  500، با طول کارگاه  VIانسداد 
  

  
  بررسی تاثیر درصد کامیون بر زمان تاخیر. 6شکل

  

  دبی متفاوت 3تعیین ضرایب رابطه ي حجم و زمان تاخیر براي . 11جدول

  حجم  عبوري
1a  2a  3a  R2  

500  0 0/095 1/402 1  

1000  -0/067 5/103 5/631 1  

1500  -0/046 2/705 87/40 1  

  



 

گردد و  شبیه می  2اي درجه اي بیشتر باشد، منحنی بیشتر به تابع چند جمله هرچه طول کارگاه جاده

ها مقادیر  ي بین کارگاه افزایش فاصله.دهد  نی را به سمت یک خط راست سوق میطول کمتر آن، منح

نیز اثر  KarimوAadeli .کنند ها به سمت باال شیفت پیدا می زمان تاخیر را افزایش داده و منحنی

  .[7] درصد کامیون را بر ظرفیت مسیر ، بسیار باال ارزیابی کردند

  

  اخیرها بر زمان ت تاثیر طول کارگاه-٣- ۶

هاي مختلف کارگاه، نشان  با ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترها، مقادیر زمان تاخیر در برابر طول

تغییرات زمان تاخیر را با افزایش روند،  7شکل .ي تاثیر این پارامتر بر زمان سفر خواهد بود  دهنده

افیکی پایین اي، براي سه مقدار متفاوت درصد کامیون و دبی جریان تر طول کارگاه جاده

  :دهد  نشان می) ي نقلیه در ساعت در هر خط عبور وسیله100(

  
  ها بر زمان تاخیر بررسی تاثیر طول کارگاه. 7 شکل

  

ها به سمت باال شیفت پیدا  نمودار ،با افزایش درصد کامیون. رسد هاي مشابه، به نظر می با بررسی داده

در حجم جریان عبوري کمتر از .یابد ي افزایش میگیر کنند، یعنی زمان تاخیر آنها به طور چشم می

اي، در ابتدا بصورت  ، افزایش زمان تاخیر با افزایش طول کارگاه جادهوسیله نقلیه در ساعت 100

  .گیرد لگاریتمی در ارتباط بوده و پس از مدتی، روندي خطی بخود می

، با افزایش طول بیشتر شود% 20د کامیون عبوري از وسیله نقلیه، هنگامیکه درص 1000در دبی باالي 

  . [11]به همین نتیجه رسیده است نیز   Benekolah .یابد کارگاه،  زمان تاخیر روند نزولی می

  

  

  



 

  تاثیر فواصل بین  کارگاه ها  بر زمان تاخیر -6-4

ي برقراري  یابند که نشان دهنده ها بصورت خطی افزایش می کارگاهی، نمودار فواصل بین افزایشدر 

  .اي خطی بین این دو پارامتر است  طهراب
  

  
  ها بر زمان تاخیر بررسی تاثیر فواصل کارگاه. 8شکل

  

  :گردد  هاي تغییر فواصل کارگاهی بر زمان تاخیر،  نکاتی چند مشخص می با بررسی داده

یابد و یا با روند کمتري  متر است، زمان تاخیر یا کاهش می 80تا  50ي بین کارگاهها  وقتی فاصله

ي دید رانندگان  رسد دلیل این امر به فاصله به نظر می.یابد  ي نمودار افزایش می نسبت به بقیه

گیري و واکنش، مسافتی است که خودرو در  ي مشاهده، تصمیم نامه راه، فاصله طبق آیین. گردد می بر

ي  نامه آییندر کند و این مقدار  گیري و واکنش راننده،  براي ترمز کردن طی می مدت مشاهده، تصمیم

،  دراین فاصله .متر است 75که معادل  شود ثانیه در نظر گرفته می 5/2برابر  ها، طرح هندسی راه

این، صف اتومبیل در  شوند، بنابر خط نمیآن و وارد  بینند اي بعدي را می رانندگان، کارگاه جاده

متر، هر چه  75واصل بیش از در ف. شود باالدست این مناطق بوجود نیامده و زمان تاخیر کمینه می

ي عملیات راهداري افزایش یابد، رانندگان بیشتري به خط عبور بسته شد وارد  ي بین کارگاه ها فاصله

 .دهد  شوند که این خود زمان تاخیر را  افزایش می می
  

  ي کارگاهی منطقه يبهینه سازتوسعه مدل  -7

اسپالین ، درون یابی الگرانژ ،  درون  - Bهاي  شها می توان به رو سازي داده هاي آماري مدل روشاز 

  ر سنگین و وقت گیري دارندبعد، محاسبات بسیا 3اشاره کرد، که در فضاي بیش از ... یابی هرمیت  و 

  

  



 

  روش حداقل مربعات  -7-1

  :اصول کلی یک برازش به روش حداقل مربعات، به صورت اجمالی به شرح زیر است 

  :گردد  می انتخاب 5ي  رابطه صورت بهغیر خطی  تابع یک صورت بهرا اي چندجمله ابتدا تابع
  

p(x)=a(X1
b+X2

c+(X1X2)
d) +e      5رابطه  

  . عبارتست از زمان تاخیر سفرو فاصله ي بین کارگاهها  طول کارگاه ،  که 

در   Sیابیم که را بگونه اي می ضرایب معادله ي زمان تاخیر، حاصل از شبیه سازي،ها با داشتن داده

  :،  کمینه گردد  6 ي رابطه

6رابطه        
  

 تعریف شده 5ي  رابطه در و AIMSUNافزار  مقادیر زمان تاخیر حاصل از شبیه سازي در نرم 

  .است

مقادیر حجم عبوري خطوط عبور مسدود شده،  ي شمارهتوسعه داده شده، با دریافت افزاري  نرممدل 

کند تا بهترین رویه را  سعی می جریان و درصد کامیون عبوري، براي مسیري با تعداد خطوط مشخص

ي عملیاتی در  افزاري منطقه هاي مربوط به زمان تاخیر مسیر مربوطه که از شبیه سازي نرم داده

AIMSUNبا مشخص شدن . خواهد بود 5ي  به صورت رابطهکه فرم کلی آنها .بدست آمدند، برازش کند

ي  رابطه با کمینه کردن .آید اي با ضرایب معلوم ، بدست می بصورت معادله ، 5ي ، رابطه ضرایب 

  :،کمینه خواهد شد  بعدي، مقدار زمان تاخیر 3بر اساس مشتق گیري در فضاي بدست آمده، 
  

7بطه را       

  

به ترتیب طول کارگاه و  x2و  x1پارامترهاي . آمده است 9خروجی مدل در شکل  ز نتایجمثال هایی ا

  .فاصله بین گارگاهها هستند هستند

  



 

  
  

  

  
  



 

  
  نمونه هایی از خروجی نرم افزار - 9شکل 

  

  گیري بندي و نتیجه جمع -8

شد تا نتایج حاصل از اعتبار سنجی نرم  ، باعثAIMSUNکالیبره کردن پارامترهاي نرم افزار شبیه ساز 

. ها، نزدیک شوند ي میدانی از محل برداشت داده هاي برداشت شده افزار ، به مقدار قابل توجهی به داده

هاي  ها در طول مسیر، بر مقادیر زمان تاخیر بصورت خطی تاثیر گذاشته و نمودار افزایش تعداد کارگاه

بر اثر  ي عملیات راهداري تغییرات زمان تاخیر منطقه .جا میکندجابه زمان تاخیر را به سمت باال 

تبعیت   3این تغییرات از یک منحنی درجه . تغییر دبی جریان، با دقت باال قابل پیش بینی است

  .کند می

ي عملیات راهداري، بر اثر تغییر درصد کامیون عبوري نیز شبیه به  تغییرات زمان تاخیر منطقه

، با دقت باالیی قابل تخمین  2ر ناشی از تغییر دبی جریان بوده و با تابع درجهتغییرات زمان تاخی

به نظر . شود نزدیک می 2ها بیشتر باشد، این تابع بیشتر به یک منحنی درجههرچه طول کارگاه.است

دهد، مدل تخمین  رسد چون افزایش طول کارگاه، زمان تاخیر را به صورت تصاعدي افزایش می می

 .شود  نزدیک می 2ر در برابر درصد کامیون عبوري نیز به تابع درجه زمان تاخی



 

با افزایش دبی  ي آن است که اي بر زمان تاخیر، نشان دهنده هاي جاده بررسی روند تاثیر طول کارگاه

هاي  در دبی یابد؛ جریان، زمان تاخیر ابتدا به صورت لگاریتمی و در ادامه به صورت خطی افزایش می

درصد، با افزایش طول کارگاه  20، و درصد کامیون باالي در ساعت نقلیه ي وسیله 1000ي عبوري باال

هنگامیکه آن است که،  رسد دلیل این پدیده به نظر می. یابد اندکی کاهش می تاخیر، زمان  اي جاده

یابد، با افزایش طول کارگاه، ظرفیت مسیر  جریان ترافیکی زیاد شده و درصد کامیون افزایش می

کاهش یافته و ترافیک سنگین ایجاد شده در گلوگاه باعث کم شدن سرعت میانگین خودروهاي 

  .کند  ها را تسهیل میسواري شده و عبور کامیون

ي عملیات  ي خط مسدود شده، تاثیر غیر قابل چشم پوشی بر میزان زمان تاخیر منطقه شماره

خط کنار  2وجود آمدن حرکات تداخلی در مسدود کردن خطوط عبور میانی، به علت ب .راهداري دارد

ي  تر، کمترین تاثیر منفی بر زمان تاخیر منطقه ها و بستن خط عبور پرسرعت زمان تاخیر ینآنها،بیشتر

  .عملیاتی خواهد داشت

ي زیر که بهترین برازش را بر نتایج زمان تاخیر حاصل از  مدل توسعه داده شده، از کمینه کردن رابطه

 :کند ها، استفاده می ي بهینه کارگاه دهد، براي یافتن طول و فاصله می شبیه سازي بدست

 
p(x)=a(X1

b+X2
c+(X1X2)

d) +e  
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