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  مقدمه -1

به  يسازهیخچه شبیتار. باشدیم يوتریکامپ يهابا استفاده از مدل یواقع يایستم دنیس یکینامیارائه د يسازهیشب

ان یجهت مطالعات جر يسازهیکاربرد شب. گرددیبرم 1930در دهه  یتالیجیوتر دین کامپیاول یبعد از معرف یکم

شروع  1950ک در دهه یان ترافیجر يپس از توسعه تئور یکیتراف يسازهیشب يهامدل يهاونیک و فرموالسیتراف

ط مختلف یتحت شرا ینقلوحمل يهاپروژه یابیو ارز یبررس ییتوانا يک دارایتراف يسازهیشب يهامدل .]1[ دش

 یابیارز يابزارها يساز هیشب يهارو مدلنیاز ا. باشندیم) دان مشاهده کردیبتوان در م یسختکه به یطیشامل شرا(

- شرفتیل پیدلبه ،کیان ترافیجر يسازمنظور مدلبه يسازهیکاربرد شب. شوندیمحسوب م يدیار مفیک بسیتراف

- ن چالشیتراز مهم یکی. دا کرده استیش پیوتر، افزایکامپ يافزارو نرم يافزارسخت يهايآورفندر  يجار يها

-لیو تحل يزیربرنامه ياست که برا يوتریکامپ يهابا آن روبه رو هستند، دقت مدل ونقل حملن یکه متخصص یهائ

  .دهندیها مورد استفاده قرار مبزرگراه یاتیعمل يها

 يهامدل یبه اسام ردهتوانند به سه یکنند، میکه ارائه م یاتیبر اساس سطح جزئ یکیتراف يسازهیشب يهامدل

ستم یک سیتک خودروها را در ، رفتار تکخرد يسازهیشب يهامدل. شوند يبندک طبقهیو مزوسکوپ خرد، کالن

. کند یم يسازهیشب، 4ریو انتخاب مس 3رش گپی، پذ2ر خطیی، تغ1ب خودرویتعق يهار مدلیک با استفاده از زیتراف

 ياین با اشیجاده و همچن ير کاربرهایش سرعت خودروها را از تعامل آنها با سایافزا ،ب خودرویتعق يهار مدلیز

ه خطوط عبور بر یک خط عبور به بقیخط به راننده جهت حرکت از رییتغ يهامدلریز. دنکنیجاده مشخص م

وند خودروها یف پیرش گپ جهت توصیپذ يهار مدلیز. کنندیحاکم و اهداف راننده کمک م یکیط ترافیاساس شرا

انتخاب  يهامدلریراننده با استفاده از ز يرهایمس انتخاب صیتشخ. روندیکارمر، بهیک مسیک یان ترافیبه جر

ن یا يپارامترها. شودیگفته مز ین 6کرویم يسازهیشب يها، مدل5خرد يسازهیشب يهابه مدل. شودیر انجام میمس

راننده و  يرفتار يها و پارامترهاش سرعتی، افزاها، سرعت خودروی، سرفاصله زمانیسرفاصله مکان: ها شاملمدل

  .]3و  2[ روندیکار مبه کالن ياستنباط پارامترها ين پارامترها براین ایانگیم. باشندیره میغ

-ن مدلتاکنو. باشندیک میخرد تراف يسازهیشب يها، مدليهار مدلین زیاز مهمتر یکیب خودرو یتعق يهامدل

ک یان ترافیجر يسازهیشب يهاافته و در مدلیمشخص توسعه  يهامنطق ي، برمبنایمتفاوت يب خودرویتعق يها

 يب خودرویدهد، که همچنان مدل تعقیها نشان من مدلیا یبررس حالن یبا ا. مورد استفاده قرار گرفته است

موجود  يهاتیب را بطور کامل مدل کند، با توجه به محدودیط تعقیدر شرا یرانندگ هايکه بتواند همه رفتار یکامل

  . دا نکرده استیتوسعه پ

                                                 
1
 - Car-following 

2 - Lane-changing 
3 - Gap acceptance 
4 - Route-choice 
5 - Microscopic simulation models 
6 - Micro simulation models 



 

 

 يهابر انواع مدل یابتدا مرور کامل ين مقدمه، در بخش بعدیب خواهد بود که بعد از ایترتنین مقاله بدیساختار ا

 يهاافزارب خودرو بکار گرفته شده در نرمیتعق يهامدل ن بخش،ین در ایهمچن. دریگیب خودرو انجام میتعق

نه انواع یها و نواقص مطرح در زمتی، محدودسومدر بخش  سپس .ردیگیقرار م یابیمورد ارز ،معروف يسازهیشب

  .دیآیماز کل مباحث  يریگجهیو نت يبند، جمعچهارمت در بخش یده و در نهایب خودرو مطرح گردیتعق يهامدل

  

  ب خودرویتعق يهاانواع مدل - 2

ه پشت سر ینقللهیدو وس. شودیب خودرو استفاده میر در رابطه با تعقیز يهايگذارف و عالمتین مقاله، از تعاریدر ا

1nLبا طول  یله جلوئیوس n-1ه ینقللهیوس. ، در نظر گرفته شود1ر شکل یهم نظ  له یبوده و وسn ،عقبی  مورد

  .دهدیه را نشان مینقللهیت، سرعت و شتاب وسیزمان مشاهده موقع tس یاند. باشدیم )نقلیه هدفوسیله(

  
  ب خودرویمورد استفاده در مدل تعق يهايگذارف و عالمتیتعار –1شکل 

  

  :ن شرح است کهی، بد1شکل  يرهایف متغیتعار

1,n tx ، یه جلوئینقللهیت وسیموقع n-1 در زمان ،t،  

,n txه هدف ینقللهیت وسی، موقعn در زمان ،t،  

1,n tx 
یه جلوئینقللهی، سرعت وس n-1 در زمان ،t،  

,n txله هدف ی، سرعت وسn در زمان ،t،  

1nL یه جلوئینقللهی، طول وس،  

1, ,n t n tx x   ه در زمان ینقللهین دو وسیب ی، فاصله مکانt،  

1, , 1n t n t nx x L     ه در زمان ینقللهین دو وسیفاصله بt،  

1ns  1(، طول موثرnL  ه در حالت سکونینقلن وسائلیعالوه حداقل گپ ب هب (  

nوسیله هدف  n-1وسیله جلوئی 

فاصله 

فاصله مکانی



 

 

T  وtیه عقبینقللهیالعمل وسر عکسی، زمان تأخ.  

له ین، راننده وسیبنابرا. گذاردیر میله هدف تأثیوس یبر رفتار رانندگ یه جلوئینقللهیب خودرو، وسیدر حالت تعق

له هدف ین، راننده وسیعالوه برا. دهدیواکنش نشان م یه جلوئینقللهیاز رفتار وس یبه محرك درك شده ناش ،هدف

-یان رخداد محرك تا شروع واکنش میم یبازه زمان ،رین تأخیا. دهدین واکنش نشان میمع یر زمانیک تأخیبعد از 

  .باشد

  :]7و  6، 5، 4، 3[ باشندیر میز یدسته کل 4به  يبندمیب خودرو قابل تقسیتعق يهادر مجموع مدل

 من،یب خودرو فاصله ایتعق يهامدل  

 العمل،عکس -ب خودرو محركیتعق يهامدل  

 و  یجسمان -یب خودرو روانیتعق يهامدل  

 يبر منطق فاز یب خودرو مبتنیتعق يهامدل. 

 

  منیب خودرو فاصله ایتعق يهامدل - 1- 2

Reuschel  و  1950در سالPipes  من را یحداقل فاصله ا يهابودند که مدل ين افرادی، نخست1953در سال

ه قرار ینقلن وسائلیدر رابطه با فاصله ب ،ایفرنیه کالینقلر قانون وسائلیهر دو نفر بطور مستقل تحت تأث. توسعه دادند

 10هر  يازاهن است که بیگر ایکدیب یتعقه، جهت ینقلوسائل يبرا منیا منطق: کند کهیان میب ن قانونیا. داشتند

ن یبر ا. وجود داشته باشد یفاصله طول ،)فوت 15در حدود (ه ینقللهیک وسیبه اندازه طول ل بر ساعت سرعت، یما

من یها حداقل فاصله ان مدلیا. دادیرا نشان م ین نوع رفتار رانندگیتوسعه دادند که ا یکیتراف يهااساس، آنها مدل

. نمودیمان یاز سرعت ب یتابع خطک یرا به عنوان  یه جلوئینقللهیله هدف پشت سر وسیک وسیحفظ شده توسط 

توسعه  يهامدل. نمایندیت مین قانون تبعیها از اه در همه زمانینقلد که رانندگان وسائلنکنیها فرض من مدلیا

  . ]4و  3[ دهندیالعمل نشان معکس یه جلوئینقللهیبه عمل وس ید که رانندگان بطور آننکنیفرض م ،افتهی

  :باشدیر میفرم ز يدارا Pipesمدل 

)1(       1 1n n n nx x b Tx L      

  :نجایدر ا

b و ) به فوت(ه ساکن هستند ینقلاست که وسائل یه شده در زمانیتوص یفاصله قانونT ر ینظ بوده، یک ثابت زمانی

  :یعنی، )هیبه ثان(ه شده است یا توصیفرنیکال یآنچه که توسط مقررات رانندگ

)15
1.023 sec

1.47* 10

ft
T

mph
 .(  

  :شودیر میمن معادل با زیک حداقل فاصله این نکته منجر به یا

)2(       min 1n n nd x x c Tx      

1ncنجا یدر ا b L   ثابت است.  



 

 

 يسازهیافزار شبباشد، که در نرمیم Gippsمن، مربوط به یبر فاصله ا یب خودرو مبتنین مدل تعقیمعروفتراما 

AIMSUN ب یدر مدل تعق. ردیگیمورد استفاده قرار مب خودرو رانندگان یمدل نمودن رفتار تعقز، جهت ین

 ییجلو يخودرو توسطد شده یمق يا خودرویآزاد  ي، هر خودرو در هر لحظه به دو نوع خودروGipps يخودرو

دست آوردن منظور بهکند سرعتش را بهیم ی، سعییجلو يد شده توسط خودرویمق يخودرو. شودیم يبندمیتقس

 يخودرو) بدون تصادف(من یمشخص، در صورت امکان پاسخ ا یمکانک سرفاصلهی. م کندیمن تنظیا یمکانسرفاصله

 براساس ،آزاد يسرعت خودرو. شودیمن در نظر گرفته میا ییجلو يگونه عمل معقول خودروکننده به هربیتعق

 رودیکار مبه Gippsف مدل شتاب یل در توصیذ يگذارنشان. شودیمثبت محدود مسرعت مطلوب و حداکثر شتاب

  :]9و  8[
max
nx :يمثبت ممکن خودورحداکثر شتاب n )هیمتر بر مجذور ثان(،  
max
nd :يممکن خودور یمنفحداکثر شتاب n )هیمتر بر مجذور ثان(،  

1
ˆ
nd  :1 يممکن خودرو یمنفن حداکثر شتابیتخمn  )و) هیمتر بر مجذور ثان  

1ns  :ثابت است ين خودروهایاضافه پارامتر حداقل فاصله بطول موثر خودرو، برابر با طول خودرو به.  

]بازه  یدر طسرعت  , ]t t T شودیانتخاب م 3صورت رابطه به:  

)3(      ( ) min{ ( ), ( )}a b
n n nx t T x t T x t T       

ک ی یک خودرو در طیکه  یحداکثر سرعت. است يسازهیشب یبرابر با گام زمان Tالعملر زمان عکسیدر رابطه اخ

  :شودیمحاسبه م 4از رابطه مثبت شتاب با يسازهیگام شب

)4(      max ( ) ( )
( ) ( ) 2.5 1 0.025a n n

n n n desired desired
n n

x t x t
x t T x t x T

x x

 
         

 

 
  

 
  

  :شودیمحاسبه م 3صورت رابطه ، بهییجلو ي، با توجه به حضور خودروtدر زمان n يمن خودرویحداکثر سرعت ا

)3(   
2

max max 2 max 1
1 1

1

( )
( ) ( ) 2{ ( ) ( )} ( )

ˆ
b n
n n n n n n n n

n

x t
x t T d T d T d x t s x t x t T

d


 



 
            

 


     

 يتوسط خودرو ییجلو يممکن خودرو یمنفن شتابیتخم ي، براAIMSUNافزار کاربر نرم يبر اساس راهنما

ق ین دقیشود راننده قادر به تخمی، فرض میسادگ ين راه، برایدر اول]. 10و  3[کننده، دو راه وجود دارد بیتعق

  :برقرار است 4ن رابطه یاست و بنابرا ییجلو يخودرو یمنفشتاب

)4(      1 1
ˆ
n nd d   

و  ییجلو يمطلوب خودرو یمنفيهاعنوان متوسط شتاببه ییجلو يمطلوب خودرو یمنفن شتابیگر، تخمیراه د

  :است) 5رابطه (کننده بیتعق يخودرو

)5(      1
1

ˆ
2

n n
n

d d
d 






  
   



 

 

  لالعمعکس -محرك يب خودرویتعق يهامدل -2- 2

- لهیک وسیش و کاهش سرعت یافزا یالعملف رفتار عکسیتوص يمدل برا يسر GM( ،5(ن جنرال موتورز یمحقق

کند یافته، فرض میتوسعه  يهامدل. ه در جلو توسعه دادندینقللهیک وسی یات رانندگیه مشخص بواسطه عملینقل

نوان سرعت ، محرك به عGM يهادر مدل. ت راننده و محرك استیاز حساس یک راننده به عنوان تابعیکه واکنش 

به عبارت محرك دارد  یسرعت بستگ )کاهشا ی(شیزان افزایم. باشدیه پشت سر هم مینقللهین دو وسیما ب ینسب

  :]4و  3[ ر استیز یفرم کل ي، داراGM يهامدل. است یکه شامل سرعت و فاصله مکان

  t+∆t ( (واکنش خودروي تعقیب کننده در زمان 

  )t(محرك از سوي خودروي جلویی در زمان * حساسیت راننده خودروي تعقیب کننده

ن تفاوت که عبارت ی، برقرار بوده با اGMافته توسط یتوسعه  يب خودرویتعق يهانسل مدل 5ساختار باال در هر 

 یفرم نهائ. استدا کرده یر پی، در ز1مطابق با جدول  یراتییافته و تغیزمان توسعه  یج و در طیبتدر تیحساس

ر نشان داده ی، در ز6ز معروف است، در رابطه ین GHR يب خودروی، که با نام مدل تعقGM يب خودرویتعقمدل

  .شده است

  

  ]7و  GM ]5ب خودرو یتعق يهامدل يهاانواع نسل –1جدول 

  حاتیتوض  ساختار مدل  نسل

,  اول 1, ,n t n t t n t tx x x           ت مدلیپارامتر حساس  

,  دوم 1 2 1, ,n t n t t n t tx or x x           
1 =2کوتاه و  یت در فواصل مکانیپارامتر حساس =

  بلندتر یت در فواصل مکانیپارامتر حساس

  سوم
0

, 1, ,

1, ,

n t n t t n t t

n t t n t t

x x x
x x


  

  

     
    0

1, ,n t t n t tx x



    
 مدلت ی، عبارت حساس

  چهارم
,

, 1, ,

1, ,

n t t
n t n t t n t t

n t t n t t

x
x x x

x x
 

  

  

     


    ,

,

1, ,

n t t
n t

n t t n t t

x
x

x x
 

  


  


ت مدلی، عبارت حساس 

  پنجم
,

, 1, ,

1, ,

n t t

n t n t t n t t

n t t n t t

x
x x x

x x




 

  

  

     
  


    

,

1, ,

n t t

n t t n t t

x

x x




 

  

  

  


 ت مدلی، عبارت حساس

)6(      ,

, 1, ,

1, ,

n t t

n t n t t n t t

n t t n t t

x
x x x

x x




 

  

  

     
  


  

  
  ت مدل،ی، پارامتر حساسنجا یدر ا

 پارامتر سرعت و ،  

 باشندیم یپارامتر فاصله مکان.  



 

 

 یالعملمنجر به عکس) کندیحرکت م یله جلوئیکمتر از وس یبا سرعت یله جلوئیکه وس یزمان( یمنف یسرعت نسب

شتر از یب یبا سرعت یله جلوئیکه وس یزمان(مثبت  یک سرعت نسبیبر عکس، . بصورت کاهش سرعت خواهد شد

 )ا کاهشی(شیزان افزایم. گرددیش سرعت میالعمل، بصورت افزامنجر به عکس) کندیحرکت م یله عقبیوس

  .است یو فاصله مکان یه عقبینقللهیدارد که شامل سرعت وس تیحساسبه عبارت  یسرعت بستگ

کار مدل تعقیب خودروي به. کنداستفاده می GHRرو بنوعی از مدل تعقیب خود MITSIMسازي افزار شبیهنرم

رژیم : شودکننده در هر رژیم تشکیل میاز سه رژیم با رفتارهاي متفاوت خودروي تعقیب MITSIMافزار رفته در نرم

  . ]11و  3[ منفی اضطراريرانندگی آزاد، رژیم تعقیب و رژیم شتاب

اگر . شودجلویی مشخص میکننده تا خودرويخودروي تعقیب زمانیکننده با سرفاصلهنوع رژیم خودروي تعقیب

وسیله خودروي جلویی محدود نشده شود خودروي مورد نظر بهباشد، فرض می upperhزمانی بیش از آستانه سرفاصله

اگر . باشدیممثبت بشتا يدارااست و در رژیم رانندگی آزاد قرار دارد و بنابراین، تا رسیدن به سرعت مطلوب، 

وسیله  باشد، خودرو در حالت تعقیب خودرو است و نرخ شتاب به lowerhو آستانه دیگر  upperhزمانی بین سرفاصله

کمتر باشد، سپس، خودروي  lowerhزمانی از اگر سرفاصله. شودتفاوت سرعت و فاصله بینابینی خودروها تعیین می

  .]3[ گیردکار میمنفی اضطراري بهزمانی شتابکننده جهت زیاد شدن سرفاصلهتعقیب

  .صورت زیر استهاي مختلف بهرفتار خودرو در رژیم

اگر سرعت جاري آنها بیش از . دست آوردن سرعت مطلوب استدر این رژیم هدف خودروها به: رژیم رانندگی آزاد

استفاده منفی عادي تا رسیدن به سرعت مطلوب نرخ شتاباز سرعت مطلوب باشد، خودرو جهت کاهش سرعت، 

مثبت را تا رسیدن به از طرف دیگر، اگر سرعت خودروها کمتر از سرعت مطلوب باشد، بیشترین نرخ شتاب. کندیم

مثبت تابعی از نوع خودرو و سرعت منفی عادي و حداکثر شتابپارامترهاي شتاب. گیردکار میسرعت مطلوب به

  :شودبیان می 7شکل رابطه به nنرخ شتاب خودروي . باشندجاري می
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naکه در آن 
 مثبت و حداکثر شتابna

 2منفی عادي، هر دو با واحد شتاب/m sاست ،.  

) 8رابطه (متقارن غیر GHR، بر اساس مدل nxدر رژیم تعقیب خودرو،  nنرخ شتاب خودروي: رژیم تعقیب خودرو

  :آیددست میبه
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که در آن   ،   و  پارامترهاي. باشندپارامترهاي مدل می  ،   و  1در حالتn nv v  و پارامترهاي

  ،   و  1در حالتn nv v  روندکار میبه.  



 

 

-از تصادف و ازدیاد سرفاصلهمنفی جهت جلوگیري در این رژیم، خودروها از نرخ شتاب: منفی اضطراريرژیم شتاب

  :است 9صورت رابطه منفی بهاین نرخ شتاب. کنندزمانی استفاده می

)9    (    
2

1 1 1 1 1

1 1
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  جسمانی -تعقیب خودرو روانی هايمدل -3- 2

- یلهترتیب که، وسبدین. محرك است -هاي واکنشجسمانی مشابه با مدل - هاي تعقیب خودروي روانیمفهوم مدل

، بیان 1974در سال  Wiedemann. گذاردنقلیه جلوئی بر حرکت طولی وسیله عقبی در یک خط مشابه اثر می

طولی را تنها زمانی که محرك از یک مقدار حداقل معین بیشتر رود، درك  فواصلداشت که رانندگان تغییرات در 

  .کنندمی

ها و فواصل مطلوب با استفاده از یک مجموعه از آستانه هاي راننده راالعملجسمانی رفتارها و عکس -مدل روانی

این . کندیمها، مدهاي متفاوتی در رابطه با اندرکنش میان وسیله جلوئی و عقبی را تعریف این آستانه. دادنشان می

ي فرآیندهاي متفاوت رانندگی به مدها. استمدها شامل رانندگی آزاد، نزدیک شدن، تعقیب و ترمزگیري اضطراري 

  .]12و  3[ هاي مشخص را نشان دهدمختلف نسبت داده شده تا رفتار رانندگی تحت موقعیت

، جهت تعیین فاصله بین دو وسیله براي مدهاي Wiedemannهاي متفاوت توسعه یافته توسط ، آستانه2شکل 

ا و محور عمودي هدر این شکل، محور افقی تفاوت بین سرعت. دهدمختلف رانندگی در حالت تعقیب را نشان می

نماید که در اختالف سرعت مثبت، فرآیند نزدیک شدن را توصیف می. دهدفاصله بین دو وسیله نقلیه را نشان می

  .]3[ دهدآن سرعت وسیله جلوئی کمتر از وسیله عقبی بوده و اختالف سرعت منفی، فرآیند دور شدن را نشان می



 

 

  
  ]3[ منطق تعقیب خودرو –2شکل 

  

  :]3[ باشدهاي نشان داده شده در شکل باال میتعاریف آستانهموارد زیر 

AX :آید، که در واقع فاصله از جلو تا جلو بوده و با رابطه زیر بدست میمتوقفنقلیه فاصله مطلوب براي وسائل:  

1( ).AX L AXadd RND I AXmult    

  .کندمحدوده حداقل فاصله مطلوب را تعریف می AXmultو  AXaddدر اینجا 

ABX :آیدهاي پائین بوده و با رابطه زیر بدست میحداقل فاصله تعقیب مطلوب در اختالف سرعت:  

ABX AX BX   

( . 1( ))BX BXadd BXmult RND I V   

  کندتغییرات را تعریف میمحدوده  BXmultو  BXaddدر اینجا 

SDV :شودآستانه درك اختالف رعت در فواصل طوالنی بوده و بصورت زیر تعریف می:  
2

DX AX
SDV

CX


  

( ( 1( ) 2( )))CX CXconst CXadd CXmult RND I RND I    

  .کندها را تعریف میمحدوده آستانه CXmultو  CXconst ،CXaddدر اینجا 

SDX :شودترتیب محاسبه میدرك فاصله در حال افزایش در فرآیند تعقیب بوده و بدین:  

.SDX AX EX BX   

افزایش فاصله کاهش فاصله

تفاوت سرعت

عکس العمل

عدم انجام عکس العمل آستانه درك

کاهش سرعت

برخورد

واکنش 

ناخودآگاه

فاصله عقب تا جلو



 

 

( 2( ))EX EXadd EXmult NRND RND I    

CLDV :ترتیب ال کاهش است و بدینهاي کم در فواصل کوتاه در حآستانه درك، براي تشخیص تفاوت سرعت

  :شودتعریف می

2.CLDV SDV EX  
OPDV :ترتیب هاي کوچک در فواصل کوتاه، اما در حال افزایش بوده و بدینآستانه درك تشخیص تفاوت سرعت

  :شودتعریف می

( . )OPDV CLDV OPDVadd OPDVmult NRND    

  .کندمحدوده پارامترها را تعریف می OPDVmultو  OPDVaddدر اینجا 

رانندگی در : کنندمد تقسیم می 4هاي تعریف شده در باال رفتار رانندگی را به همانطور که قبالً گفته شد، آستانه

  .حالت آزاد، فرآیند نزدیک شدن، فرآیند تعقیب و ترمزگیري اضطراري

مدل  يهامیف رژیتعر يبرا. است Fritzscheمعروف، مدل  یجسمان -یروان يخودروب یتع يهاگر از از مدلید یکی

Fritzsche داشته باشد که توسط  یمشخص ید بزرگیمثال، اختالف سرعت با يبرا. شودیاز درك انسان استفاده م

  .]3[ م ساخته شده استیف رژیتعر يل برایذ يهااز آستانه Fritzscheمدل . راننده درك شود

 10صورت رابطه که به) PTP(و اختالف سرعت مثبت ) PTN( یدرك اختالف سرعت منف يبرا ییهاآستانه

  :شودیف میتعر

)10    (    
2

1

2
1

( )

( )

PTN n x

PTP n x

PTN k x s f

PTP k x s f





    

    
  

آستانه  ریمقاد ریکننده اختالف سرعت زبیتعق يخودرو. باشندیمدل م يپارامترها xfو  PTNk،PTPkکه در آن

PTN  وPTP ،نسبت به  يکوچکتر یشود رانندگان اختالف سرعت منفین، فرض میهمچن. کندیرا درك نم

  .است PTPکوچکتر از PTNنیزنند و بنابرایم نیاختالف سرعت مثبت تخم

 يجفت خودرو یمکانسرفاصله يآستانه برا 4درك اختالف سرعت، از  يهاعالوه بر آستانه Fritzscheدر مدل 

  .]3[ شودیاستفاده م ییجلو يکننده تا خودروبیتعق

 ).11رابطه (ل به حفظ آن دارد یاست که راننده تما یان کننده گپیفاصله مطلوب ب: ADفاصله مطلوب، 

)11    (    1n D nAD s T x     

  .باشدیمطلوب م یانگر گپ زمانینما DTکه در آن، پارامتر   

 :شودیف میتعر 12صورت رابطه به :ARسک، یفاصله ر

)12    (    1 1n r nAR s T x      

سک، رانندگان جهت اجتناب از یفاصله ر يکوچکتر مساو يهاگپ يبرا. سک استیر یگپ زمان rTکه در آن،

  .برندیکار مبه یمنفشدت شتابتصادف به



 

 

 ين جفت خودرویاد فاصله بیکه در صورت ازد یمکانن سرفاصلهیعنوان کوچکترن فاصله بهیا: ASمن،یفاصله ا

 ).13رابطه (شود یف میقبول است، تعرمثبت قابل، شتابییکننده و جلوبیتعق

)13    (    1n s nAS s T x     

  پارامتر مدل است sTکه در آن،

ن، امکان رخداد تصادف در صورت یخودرو محدود است؛ بنابرا یمنفاز آنجا که حداکثر شتاب: AB،يریترمزگفاصله 

صورت رابطه ن تصادف، فاصله ترمز بهیاز ا يریجهت جلوگ. ن دو خودرو وجود داردیاد بیز ییاختالف سرعت ابتدا

 :شودیف میتعر 14

)14    (    
2

m

v
AB AR

b


 


  

  :شودیفرض م 15صورت رابطه به mbکه در آن،   

)15    (    min 1m nb b x     

1nxو  minbمدل، ير، پارامترهایدر رابطه اخ


کنندیرا کنترل م یمنف، حداکثر شتاب.  

  :صدق کنند 16 يد در نامساویبا sTو  DT ،rTزمان گپ يآخر، پارامترهادر 

)16    (    D s rT T T   

شود یف میاال تعرذکر شده در ب يهابر اساس آستانه یو مکان نسب یاگرام سرعت نسبید يب خودرویتعق يهامیرژ

  ).3شکل (

  
  ]Fritzsche ]3 يب خودرویمختلف در مدل تعق يهامیها و رژآستانه -3شکل

رانندگی آزاد

نزدیک شدن

خطر

IIتعقیب 

Iتعقیب 



 

 

از مدل تعقیب خودرو  VISSIMافزار و نرم Fritzscheاز مدل تقیب خودرو  PARAMICSسازي افزار شبیهنرم

Wiedemann 14و  3[ کنندسازي وضعیت تعقیب خودرو استفاده میجهت شبیه[.  

  

  هاي تعقیب خودرو مبتنی بر منطق فازيمدل -4- 2

فازي اخیراً براي مدل نمودن رفتار رانندگی در  -هاي مبتنی بر منطق عصبیهاي مبتنی بر منطق فازي و مدلمدل

مفهوم اساسی مدل مبتنی بر منطق فازي، این است که فاکتورهاي ورودي . اندهاي تعقیب خودرو پیشنهاد شدهمدل

ها از قوانین معمول عبارت دیگر، این مدلهب. کندفرم زبانی با استفاده از توابع عضویت معین تبدیل می را به به

از طرف دیگر، رویکرد شبکه عصبی مشابه با منطق فازي بوده اما رفتار . کنندرانندگی مبتنی بر زبان، استفاده می

در  Chakrobortyو  Kikuchiبطور مثال، . کندیر میرانندگی در گذشته را از طریق فرآیند یادگیري و تعلیم درگ

هاي رانندگان براساس واکنش. ، تعقیب خودرو را براساس سیستم استنباط فازي، پیشنهاد دادند1992سال 

بطور مثال، یک قانون نمونه براي واکنش . ]6[ بودهاي زبانی میمجموعه قوانین رانندگی تبدیل یافته به عبارت

  :د داراي فرم زیر باشدتوانراننده می

  باشد کافیاگر فاصله بین دو وسیله  

  است نزدیک به صفرسرعت نسبی  

  است مالیمواکنش افزایش سرعت وسیله جلوئی  

  سرعت خود را افزایش دهدبه آرامی آنگاه وسیله هدف بایستی. 

  

  هاي تعقیب خودروهاي انواع مدلمحدودیت - 3

نوع مدل تعقیب خودرو مرور شده در بخش قبلی ذکر و سپس  4از هاي هر یک در این بخش ابتدا محدودیت

  .شودهاي تعقیب خودرو ذکر میهاي کلی مدلمحدودیت

  

  هاي تعقیب خودرو فاصله ایمنهاي مدلمحدودیت - 1- 3

. منطقی است Gippsو  Sasakiو  Kometaniو  Reuschel ،Pipes ،Forbesهاي توسعه یافته توسط ساختار مدل

  :]4[ هاي مهم زیر هستندین وجود داراي محدودیتاما با ا

ها شامل متغیرهاي مهمی نظیر سرعت متوسط که ممکن است بر چگونگی حفظ فاصله ایمن این مدل - 1

این مسأله ممکن است منجر به مدل نمودن غیر دقیق رفتار . باشندینمتوسط رانندگان اثرگذار باشد، 

  .گرددرانندگان میالعملی کاهش و افزایش سرعت عکس



 

 

رانندگان هاي میان العمل ثابت را فرض و تفاوتها بطور کلی، یک مقدار زمان تأخیر عکساین مدل - 2

  .گیرندنقلیه را نادیده میوسائل انواع

کنند، که یک فرض غیرواقعی ها، بطورکلی میزان افزایش و کاهش سرعت را ثابت فرض میاین مدل - 3

  .العمل افزایش و کاهش سرعت، ممکن است متفاوت باشدنندگان براي عکسرفتار راچرا که . است

  

  محرك -هاي تعقیب خودرو واکنشمدل هايمحدودیت -2- 3

اگر . دنباشداراي چند محدودیت مهم در نشان دادن رفتار تعقیب خودرو رانندگان می محرك، -واکنش هايمدل

 3را مورد بررسی قرار دهند، اما همچنان  GMهاي مدل چه، مطالعات متعددي تالش داشتند تا محدودیت

  :]5[ محدودیت مهم در این رابطه وجود دارد

 هاي میانالعمل براي همه رانندگان مشابه بوده و تفاوتکنند که زمان عکسها فرض میاین مدل - 1

  .گیرندنقلیه را نادیده میانواع وسائل رانندگان

توانند تشخیص دهند، که یک نندگان حتی مقادیر کوچک محرك را میکنند که راها فرض میاین مدل- 2

رود رانندگان به عملیات وسیله جلوئی تنها زمانی که محرك درك انتظار می چرا که .فرض غیر واقعی است

  .شده از یک مقدار معین آستانه فراتر رود، واکنش نشان دهند

سرعت، سرعت نسبی و : پارامترهاي مدل، شامل ها یک مقدار منفرد براي هر یک از سایراین مدل - 3

-تخمین یک مقدار منفرد براي هر یک از پارامترهاي مدل، تفاوت. کنندنقلیه فرض میفاصله بین دو وسیله

نقلیه بطور مثال، رانندگان وسائل. دهدنقلیه را نشان نمیهاي فردي میان رانندگان مختلف و انواع وسائل

هاي بزرگ رفتار کنند تا وقتی که پشت یک در زمان حرکت در پشت کامیونممکن است بطور متفاوتی 

  .کنندنقلیه شخصی حرکت میوسیله

  

  جسمانی - هاي تعقیب خودروي روانیهاي مدلمحدودیت -3- 3

هاي درك انسان از براي نشان دادن رفتار تعقیب خودرو رانندگان براساس محدودیت، جسمانی - هاي روانیمدل

  :]4[ باشندمحدودیت زیر می 4داراي  زیها نن مدلبه هر حال، ای. انداجسام طراحی شدهجابجائی 

1 - Wiedemannبراي پارامترهاي مختلف، در زمان توسعه ها ع، ذکر کرد که هیچ اطالع دقیقی از توزی

)1بنابراین، پارامترهاي راندوم شامل . ه استمدل وجود نداشت )RND I ،NRND  4و( )RND I فرض ،

یعنی (توزیع شده باشند  15/0و انحراف استاندارد  5/0شود که بطور نرمال با مقدار میانگین می

(0.5,0.15 )N.(  



 

 

واکنش نشان شود که رانندگان بطور آگاهانه به جابجائی وسیله جلوئی در فرآیند تعقیب، فرض می - 2

. باشداین موضوع بر خالف انتظار می. دهند اما سعی دارند تا یک شتاب مثبت پائین را حفظ کنندنمی

  .رسد که رانندگان در فرآیند تعقیب، با توجه به موارد مربوط به ایمنی بیشتر هوشیار باشندبنظر می

ها، بعبارت دیگر، این مدل. شوندنمی نقلیه عقبی را شاملالعمل، وسیلهها زمان تأخیر عکساین مدل - 3

  .دهندکنند که رانندگان بطور آنی بعد از رسیدن به آستانه مطلوبشان واکنش نشان میفرض می

نقلیه نادیده گرفته هاي میان انواع وسائلهاي مدل براي رانندگان متفاوت مشابه بوده و تفاوتآستانه - 4

نقلیه مورد ي در رفتار رانندگی، رانندگان مختلف بسته به نوع وسیلههاها تفاوتبنابراین، این مدل. شودمی

  .گیردنظر را نادیده می

  

  هاي تعقیب خودروي مبتنی بر منطق فازيمدلهاي محدودیت -4- 3

  :]6[ هاي زیر هستندهاي مبتنی بر منطق فازي داراي محدودیتمدل

انواع  رانندگان هاي میانگان فرض نموده و تفاوتالعمل ثابتی براي رانندها زمان تأخیر عکساین مدل - 1

  .گیرندنقلیه را نادیده میوسائل

  .ها و انتخاب نوع تابع و مقادیر محدودکننده آنها مشکل استکالیبراسیون این مدل - 2

است، مشکل  کافیفاصله بین دو وسیله  :ها براساس قوانین رانندگی زبانی نظیردر عمل، تعیین آستانه - 3

نقلیه براي مقادیر مشابه بطور مثال، براي رانندگان مختلف کافی بودن فاصله بین دو وسیله. باشدمی

  . محرك، ممکن است بطور متفاوتی تعریف شود

دهند اما ها پارامترهاي مهمی را در برگرداندن رفتار تعقیب خودروي رانندگان، نشان میاین مدل - 4

  .باشنددار میلحاظ آماري معنی کنند که چه پارامترهائی بهمشخص نمی

  

  هاي تعقیب خودروهاي کلی مدلمحدودیت -5- 3

  :]15[ باشدیب خودرو قابل طرح میتعق يهاانواع مدل یکل يهاتیر به عنوان محدودیموارد ز

العمل هاي ساده عکسفلسفه تحقیق اکثر مطالعات تعقیب خودرو قبلی، این بود که ابتدا مدلی براساس تئوري

  . هاي میدانی پرداخت و اعتبارسنجی گرددها با استفاده از دادهراننده توسعه داده شود و سپس این مدل

هاي تعقیب خودرو، واکنش مطلق رانندگان براي حالت افزایش و کاهش سرعت یکسان است، یعنی در اکثر مدل

  . ها متقارن هستنداین مدل

گیرند که همه رانندگان بطور مشابه رفتار کرده و یک بررسی قرار می هاي تعقیب خودرو با این فرض مورداکثر مدل

-العملدر واقع، ممکن است که عکس. العمل وسیله عقبی وجود داردرابطه قطعی میان عمل وسیله جلوئی با عکس

داشته هاي مختلف براي یک راننده و یا در بین رانندگان مختلف وجود هاي متفاوتی به یک محرك مشابه در حالت



 

 

در . هاي سببی معینی نظیر سرعت نسبی و فاصله مکانی مورد مطالعه قرار گرفته استهمچنین، تنها المان. باشد

مشخصات  :نظیر يموارد. رگذار باشندتأثین موضوع یبر اتوانند فاکتورهاي بسیار متعددي وجود دارند که میکه یحال

  .حیط اطرافمتفاوت انسان، مشخصات ترافیکی و جاده و مشخصات م

اي از متغیرهاي کینماتیک نظیر فاصله مکانی و سرعت و جهت هاي تعقیب خودرو موجود، تنها از مجموعههمه مدل

در واقع، فاکتورهاي متعدد دیگري در کنار موارد کینماتیک پایه وجود دارند . کنندتعیین رفتار رانندگان استفاده می

جنسیت، شرایط محیطی (مشخصات افراد : فاکتورهائی نظیر. ر بگذارندکه ممکن است بر رفتار تعقیب خودرو تأثی

نقلیه، سطح نوع وسیله(، مشخصات ترافیک و جاده ))بحث حواسپرتی(مثل استفاده از تلفن یا تعداد سرنشینان 

 قابل ن رابطهیدر ا )زمان و شرایط آب و هوائی(و مشخصات محیطی ) تراکم، تعداد خطوط و موقعیت خط رانندگی

 .بررسی خواهد بود

شود و اکثراً در شرایط دانستند که رفتار آنها ثبت میهاي انجام شده، رانندگان وسیله عقبی میدر اغلب آزمایش

هاي تحقیق همچنین، آنها از فرضیه. دادنداستفاده از ابزارهاي مشخص عملیات تعقیب خودرو مورد نظر را انجام می

تواند نشان دهد که رانندگان نرمال، تحت شرایط هاي واضح بوده و نمیاراي ضعفاین نوع طراحی، د. آگاهی داشتند

همچنین این فرآیند، یک فهم بسیار محدود از تغییرات رفتار . دهندنرمال رانندگی در یک مسیر چه عملی انجام می

رگ ک گروه جمعیتی بزعضو محدود از ی) یا چند(چرا که تنها یک . کندتعقیب در بین رانندگان مختلف فراهم می

 .اندمورد استفاده قرار گرفته

 

  گیريو نتیجهبندي جمع -4

- هاي تعقیب خودرو پرداخته و کاربردهاي آنها را نیز مورد ارزیابی قرار میبطورکلی این تحقیق به مرور انواع مدل

هاي فاصله مدل -1: ازبندي شده که عبارتند هاي تعقیب خودرو به چهار دسته کلی تقسیمدر مجموع مدل. دهد

کاربردهاي . هاي مبتنی بر منطق فازيمدل -4جسمانی و  -هاي روانیمدل -3محرك،  -هاي واکنشمدل -2ایمن، 

سازي هاي خرد جریان ترافیک جهت شبیهسازي به عنوان یکی از زیرمدلافزارهاي شبیهها در نرماصلی این مدل

هاي تواند مربوط به توسعه سیستمها میکاربرد دیگر این مدل. باشدمیرفتار رانندگگان در شرایط تعقیب خودرو 

هاي تعقیب خودرو و مشخص نمودن نواقص و در نتیجه فهم دقیق انواع مدل. باشد پیشرفته دستیار راننده

تواند سازي رفتار تعقیب خودرو رانندگان ضروري بوده و حتی میها، جهت شبیههاي هر یک از مدلمحدودیت

  .هاي کمتر شودهاي تعقیب خودرو جدیدي با محدودیتنجر به توسعه مدلم

هاي مشخصی بوده که باال داراي محدودیتب خودرو ذکر شده در هاي تعقیدسته مدل 4به هر حال، هر یک از 

  :ها عبارتند ازبایستی در هنگام استفاده از آنها مد نظر قرار گیرد، مهمترین این محدودیت

  .هاي میان رانندگان مختلف در شرایط تعقیب خودروي متفاوترفتن تفاوتدر نظر نگ - 1

  .نحوه برداشت اطالعات جهت توسعه و کالیبراسیون مدل - 2



 

 

  .انجام واکنش تنها بعد از چند ثانیه از انجام محرك و در نظر نگرفتن توالی زمانی در تعقیب - 3

  .هاي تعقیب خودروقطعی بودن برخی مدل - 4

  .ها براي شرایط افزایش و کاهش سرعتخی مدلتقارن بر - 5

  .هاي تعقیب خودرودر نظر نگرفتن رفتار تغییر خط در مدل - 6

اي تعقیب خودرو انجام شده و در در حال حاضر مطالعات مفصلی در رابطه با انواع مدلتوان گفت، که یدر مجموع م

- هاي صورت گرفته همچنان محدودیتهمه پیشرفتهاما همانطور که ذکر شد، با وجود . ادبیات تحقیق موجود است

تواند بر مدلسازي صحیح رفتار رانندگان در شرایط تعقیب ها وجود داشته که میهاي به نسبت زیادي براي این مدل

ارائه مدل تعقیب  نه،ین زمیدر ا یات آتتحقیقجهت انجام ترین پیشنهاد بطور قطع اصلی. خودرو موثر باشد

نظیر تفاوت در رانندگان، (با استفاده از روش صحیح برداشت داده و در نظر گرفتن همه شرایط خودروئی است که 

  .یک مدل واقعی از رفتار تعقیب خودرو رانندگان در ایران ارائه نماید...) تفاوت در شرایط، رفتار تغییر خط و 
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Abstract 

Simulation models are very useful tools in studying traffic in a transportation network. 
These models are classified into three groups, based on the level of detail they provide: 
macroscopic, microscopic and mesoscopic models. Microscopic models are consisting of 
different sub models, that each does different traffic simulating operations. Car-following 
models are one of these sub models, which describe the interaction between a vehicle and a 
leading vehicle in a similar lane. So far, various car following models are developed and 
used in traffic simulation models. In this paper, at first a complete overview on the car 
following models is carried out and simulation software which developed on the basis of 
these models will be introduced then the challenges and shortcomings of existing car-
following models will be mentioned and finally summary and conclusions of the topics will 
be presented. 
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