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  در شرايط انتخاب مسير قطعي هكنندو استفاده
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  Bmirbaha@gmail.com: ي نويسنده مسئولپست الكترونيك
  20/10/1393: پذيرش -25/05/1393: دريافت

  

 چكيده

بـرداري  هاي طوالني در شبكه معابر شهري موجب شده تا متصديان امور حمل و نقل در جهت بهرهصف پيدايش خير وأايجاد ت  ،تراكم
  يكـي از روشـهاي مـوثر در ايـن زمينـه،      . نسبت به كارگيري روشهاي مـديريتي در شـبكه معـابر شـهري اقـدام نماينـد      از سيستم بهينه 

هاي اطالعـاتي سـفر هسـتند كـه     هاي اطالعاتي و هدايت مسير نوع خاصي از سيستمسيستم. هاي هدايت مسير استكارگيري سيستمهب
ه سيستم هدايت مسيري در نظر اسـت كـه طـي آن مركـز كنتـرل      ياين پژوهش، ارا در. رسانندرانندگان را در انتخاب مسير ياري مي

كه  گرددميبراي هر مسير پارامتري معرفي  در اين روش، .سازدمي ترافيك را قادر به كنترل شبكه در حالتي نزديك به تعادل سيستم
در جهـت   .سنجدسيستم مي تعادلميزان همپوشاني هزينه آن مسير را در خالل فرآيند هدايت مسير با هزينه همان مسير در شرايط 

 سـپس  .نمايـد مـي هاي مدل دوم را محاسبه استفاده شد كه مدل ابتدايي ورودي غيرخطي ريزيسازي فرآيند از دو مدل برنامهمدل
فرآيند تخصـيص معرفـي   در  .كندميرهاي همپوشاني و ميزان تحمل اپراتور نسبت به هدايت مسير اقدام مدل دوم با توجه به پارامت

سـريعاً از   رسد، مسير يادشـده مي تحمل مركز كنترل ترافيك آستانه حد به ميزان يك مسير همپوشاني مقدار پارامترزماني كه  ،شده
ـ مـدل ارا . ندشومي معرفي كنندهاستفاده بهذف و ساير مسيرها مجموع مسيرهاي قابل هدايت مسير مركز كنترل ترافيك ح ه شـده  ي

تـا   1 دهد كه در الگوي پيشنهادي تغييرات محدوده تحمل مركز كنترل ازمينتايج نشان . آزمايش گرديد مثال عددي كوچكبراي يك 
در شـرايطي كـه پـارامتر تحمـل مركـز كنتـرل       . سازي حركت در سيستم داشته باشـد ثير را بر بهبود و روانأتواند بيشترين تمي 4/1

همچنين، نتايج نشان داد كه تنها سهم اندكي . گرددجويي ميدرصد در زمان سفر كل شبكه صرفه 13انتخاب شود، بيش از  1/1ترافيك 
اقدام به تغييـر مسـير     كنندهاستفادهدر مقايسه با شرايط ) يك مسير در بيشترين حالت انكنندگاستفادهدرصد 15(ان كنندگاستفادهاز 
  .سازدميو بي اعتباري نتايج را مرتفع ان كنندگاستفادههاي ناشي از عدم تبعيت نمايند كه اين مهم تا حد زيادي نگرانيمي

  
  ، انتخاب مسير قطعيكنندهتعادل استفادههدايت مسير، تعادل سيستم،  :كلمات كليدي

 

  مقدمه  -1
خير سفر در مقايسه با شرايط أها خود را به صورت تتراكم راه      

خير ناشي از أدرصد از ت 60 حدوددر . دهدسرعت آزاد نشان مي
بيني است كه هاي آمريكا به دليل شرايط غيرقابل پيشتراكم در آزادراه

هاي وسايل نقليه و معموالً به داليلي همچون تصادفات، خرابي
 ,C. Barnhart and G. Laporte( دهدمواردي از اين قبيل روي مي

در شرايطي كه اين مشكالت خود موجب بروز تراكم و  .)2007
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 گردند، عدم اطالع مسافران نيز از تمامافزايش زمان سفر شبكه مي
  هايي كه براي آنها وجود دارد، موجب تشديد اين معضل گزينه
بيني بودن شرايط سفر، تجربيات با توجه به غيرقابل پيش. گرددمي

تواند مبناي كاملي براي تصميمات سفر باشد و پشتيباني آن قبلي نمي
تواند منجر به تصميمات بهتري در ارتباط با مي 1با اطالعات بالدرنگ

در اين راستا، شواهد ). Lindley, 1987(بهبود شرايط شبكه گردد
دانند، حتي كساني كه خود را آشنا با محدوده ميزيادي وجود دارد كه 

طور كه همان. هاي اطالعاتي محدودي را در اختيار دارندتنها گزينه
ها و بيان كرد، اطالعات بهتر در خصوص گزينه 1981در سال  2جفري

گردد تا حتي رانندگان بومي نيز مسافت سفر و شرايط سفر موجب مي
  . (Jeffery, 1981) هش دهنددرصد كا 7زمان سفر خود را تا 

در اين راستا، سيستمهاي هدايت مسير، رانندگان را با اطالعات      
   مناسب آشنا كرده و بسته به هدف عمليات يمربوط به مسيرها

ان كنندگاستفادهنظر متوليان شبكه،  مين اهداف موردأتواند موجب تمي
  .)Bottom, 2001( يا ساير اهداف مفروض گردد

 بسته به درنظر گرفتن تغييرات شرايط سفر بر حسب زمان تحليل،      
ي ديناميك ي يااستاتيك توان در دو قالبرا ميهاي هدايت مسير سيستم
يك الگوريتم مسيريابي استاتيك، مسير را از مبداء تا . بندي نموددسته

ترافيك  شرايط مقصد براي يك كاربر، بدون درنظر گرفتن تغييرات
سيستم هدايت از طرف ديگر، . گيردتعيين و درنظر مي برحسب زمان،

، اطالعات همزمان ترافيك و واكنشهاي مربوط به تغيير يديناميك مسير
تفاوت بين سيستمهاي هدايت . گيرددر وضعيت معابر را درنظر مي

بيان  زيرتوان به روشني به صورت را مي مسير ديناميكي و استاتيكي
  ):Schmitt, Jula, 2006( دكر

در شرايطي كه سيستمهاي هدايت مسير استاتيك نيازمند       
هستند، اين نوع  تريساده محاسبات فرآيندكمتر و  يهازيرساخت

پذيري بيشتري در قبال تصادفات و تراكم برخوردار ها از آسيبسيستم
هاي ديناميكي هدايت مسير از عملكرد بهتري در سيستم .هستند

نياز به فرآيند محاسباتي رخوردار هستند اما شرايط حوادث و تراكم ب
  .و هزينه تسهيالتي بسيار باالتري دارند

مدت به هر صورت، ماهيت هدايت مسير، امكان تغييرات كوتاه      
 3باتومبر اساس نتايج اخذ شده توسط . كندپذير نميمتناوب را امكان

رتباط با نوع ترجيحي در ا، هيچنيز ، از سوي كاربران2000در سال 
الگوي  ).Bottom, 2000( نوع سيستم هدايت مسير وجود ندارد

سازي استاتيك بيان پيشنهادي در اين پژوهش با آنكه بر مبناي مدل
اين امكان . شده است ولي امكان بسط به تحليل ديناميكي را نيز دارد

هاي زماني كوچك و تخصيص تواند از طريق تقسيم تقاضا در بازهمي
  .ها و در نتيجه بروزرساني متناوب شبكه انجام پذيردبازه آن در اين
ها را از مبداء و، سيستمهاي هدايت مسير خودربندي ديگريدر تقسيم

كنند كه اين ها در حالي هدايت ميتا مقصدشان بر روي شبكه راه
ها تمام اين سيستم .توانند اهداف مختلفي را دنبال نمايندميها سيستم
از . يا شبكه هستند كنندهمسيري بهينه از ديدگاه استفاده هيارا به دنبال
تواند توسط يك سيستم ريزي مسير در شبكه ميبرنامهرو، همين

مركزي كنترل شود كه شرايط كل شبكه را درنظر بگيرد يا توسط يك 
. سازي وضعيت خود را داشته باشدبهينه انفرادي كه قصد كنندهاستفاده

، شبكه معابر مسئوليت بيشتري را براي 4در سيستمهاي مركزگرا
، 5در يك سيستم غيرمركزگرااما  گيردانتخاب مسير به عهده مي

  .)Schmitt, Jula, 2006( است كنندهمسئوليت بر عهده استفاده
ترين نوع هاي مركزگرا و غيرمركزگرا، متداولدر ارتباط با سيستم

كننده دل استفادهسازي را مسائل تعادل سيستم و تعارويكردهاي مدل
  تبعيت واردروپ  اول و دوم هر دو از اصول دهند كهتشكيل مي

فرض بر آن است  كنندهاستفادهشرايط  يسازديدگاه بهينهدر . نمايندمي
در شرايطي كه اطالع كاملي از كليه راههاي موجود  كنندگاناستفادهكه 

  ام بين مبداء و مقصد خود دارند، نسبت به انتخاب مسيري اقد
بديهي است  .نمايند كه كمترين هزينه را براي آنها در بر داشته باشدمي

تر و با تراكم هاي طوالنيكه اين شرايط موجب عدم استفاده از راه
تر موجب افزايش هزينه تا زماني كه تراكم در راههاي كوتاه(كمتر 

شود كه اين امر موجب عدم استفاده كامل از مي) استفاده آنها گردد
هاي كل سيستم ظرفيت كامل شبكه و در نهايت موجب افزايش هزينه

كننده همواره به معني سازي شرايط استفادهبنابراين بهينه. گرددمي
  .سازي شرايط سيستم نيستبهينه
) Roughgarden, 2002)  and Tardosوقگاردنرتاردوس و      
ر در شرايط داد كل زمان سفه نمودند كه نشان مييهايي را ارامثال

  تواند تا حد قابل توجهي بيشتر از شرايط مي كنندهاستفادهتعادل 
سازي سازي سيستم باشد، هر چند هرگز به دو برابر زمان بهينهبهينه

   .سيستم نخواهد رسيد
ن و متوليان مانند ديدگاه مسئوال ديگر از يك ديدگاه كلي        

سيستم بسيار  تعادلاسبه ترافيك، كمينه نمودن زمان سفر از طريق مح
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جايي هبه طوري كه، سيستم موجود توانايي جاب. باشدمطلوب مي
 Ferry and Ruszczynski(خودروهاي بيشتري را داشته باشد 

از طريق درنظر ) قانون دوم واردروپ(سيستم  شرايط تعادل). 2000
  . شودن يك فرض غيرواقعي ايجاد ميگرفت
عمال مستقيم اين سياست، برخي از به طوري كه در صورت ا       

 ندتربه صورت غيرقابل قبولي طوالني ي كهرانندگان به مسيرهاي
تري برخوردار  كوتاه مسيرتا برخي ديگر از رانندگان از  شدهرهنمون 

منطقي است اگر تنها تعداد بنابراين،  ).Roughgarden 2002(شوند 
 بخواهند مسير كوتاه خود را قرباني كنندگاناستفادهبسيار كمي از 

  .جامعه نمايند منفعت
پيشنهاد دادند تا نسبت به پيدا  6در همين راستا، بوللي و بكاريا      
دن استراتژي هدايت مسير، تصميمي اتخاذ شود كه كل زمان سفر كر

شبكه را كمينه اما برخي ملزومات در سطح خرد را نيز به صورت 
رويكرد اصلي اين پژوهش نيز بر مبناي . دگيرمحدوديت درنظر مي

هدف اين پژوهش يافتن يك . همين پيشنهاد تدوين يافته است
سازي سيستم است كه مسيرهاي رويكرد هدايـت مسير با هدف بهينه

  هاي پيشنهادي در آن، عالوه بر اهداف تعادل سيستم، محدوديت
اقعيت نيز مركز در و. را نيز درنظر بگيردان كنندگاستفادهاي هزينه

كنترل ترافيك با علم بر اين موضوع كه سيستم هرگز به شرايط 
  . بهينگي كامل نخواهد رسيد، از انتظارات خود كم خواهد كرد

در ادامه اين پژوهش ابتدا نسبت به بررسي ادبيات تحقيق در      
سپس روش انجام تحقيق بازگو . خصوص موضوع اقدام شده است

  . سازي بيان شده استرد و فرضيات مدلشده كه در آن رويك
سازي تبيين گرديده و در در بخش چهارم اين پژوهش، رويكرد مدل

بخش آخر نسبت به حل يك مثال با استفاده از الگوريتم پيشنهادي 
  .دست آمده از آن مورد بحث قرار گرفته استهاقدام و نتايج ب

  

ادبيات تحقيق -2  
 پركاربردترينتوان به عنوان را مي كنندهاستفادهاستفاده از تعادل       

در اين روش، رانندگان به مسيرهايي با . روش هدايت مسير دانست
شوند و در حقيقت هيچ مسير كمترين هزينه براي آنها هدايت مي

ديگري وجود نخواهد داشت كه آن را به مسير پيشنهادي ترجيح 
بار توسط واردروپ در جريان منتج در اين روش براي اولين . دهند

  خواست رفتار طبيعي رانندگان را معرفي شد كه مي 1952سال 

الب مقاالت متعددي مورد مطالعه قرار قسازي نمايد و بعدها در مدل
، )1993( 9، ناگورني)1985( 8، شفي)1984( 7مگنتي. گرفت

در ارتباط با روابط ) 1995( 11و فلوريان و هارن) 1994( 10پاتريكسون
استاتيك تحقيقات زيادي  كنندهاستفادهي و فرموالسيون تعادل رياض
تواند بر اساس هاي تخصيص ترافيك ميبه طور كلي، مدل. كردند

  .بندي گرددفرضيات رفتاري مرتبط با انتخاب مسير دسته
الباً در دو نيز غمطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش        

اند و مطالعات غيرمركزگرا به انجام رسيدهگروه سيستمهاي مركزگرا و 
  .اندكي به هر دو رويكرد به صورت توام پرداخته است

مركزي را  سيستمكارگيري يك ه تاثير ب 2004در سال  12ايزومي      
سيستم پيشنهادي . بررسي نمود كنندگاناستفادهبراي هدايت مسير 

سرور مركزي شد تا خودروها اطالعات مسير را به يك موجب مي
انجام  سازيشبيه نتايج .د و اطالعات ترافيكي دريافت كندنارسال نماي

كه خودروهاي مجهز به سيستم هدايت مسير، زمان سفر  نشان داد شده
كمتري را در مقايسه با خودروهايي كه مجهز به اين سيستم نبودند، 

  .)Yamashita, Izumi, 2004( نمايندتجربه مي
يك سيستم هدايت مسير غيرمركزگرا را  2006در سال  13وندرليچ      

اين . كننده مورد بررسي قرار دادبينيهاي پيشبا استفاده از الگوريتم
تحقيق نشان دهنده تاثيرات يك سيستم غيرمركزگراي موثر و در عين 

بيني مقدار پيش( كننده بر اساس ميزان نرخ نفوذ بازاربينيحال پيش
 )صد تجهيز افراد به سيستمهاي اطالعاتي پيشرفتهشده در ارتباط با در

 . )Wunderlich, Kaufman, 2006( افراد بود

ه يك سيستم هدايت مسير ينسبت به ارا در همين سال ساراچيك نيز    
 با ديناميك غيرمركز گرا اقدام نمود كه خودروها را به يك شبكه 

           دادهش مينمود و تراكم را كاهدايت مي هاي جايگزين متعددراه
)Sarachik,Ozguner, 1982(.  

 ,Jahn( در تحقيق ديگري كه توسط جاهن و همكاران       

Mohring, Shulz and Moses, 2005(  گرفت،انجام  2005در سال 
هاي ه شد كه در آن محدوديتيارا مركزگرايي سيستم هدايت مسير

نيز مدنظر قرار  تر رابراي طي مسيرهاي طوالني انكنندگاستفاده
0aآنها براي طول يك كمان پارامتري به صورت   .گرفت 

آنها براي درنظر . تعريف نمودند و آن را طول نرمال كمان ناميدند
معياري با عنوان معيار  كنندگاناستفادهگرفتن شرايط انتخاب مسير 

   1تر يا مساوي ناعدالتي تعيين نمودند كه اين معيار همواره بزرگ
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1(باشد مي  .(ه شده سعي بر يدر فرموالسيون مبتني بر مسير ارا
ه شده بين هر مبداء و مقصد يكه طول نرمال مسيرهاي ارا شده بودآن 

ترين مسير بين همان مبداء و مقصد چندان بيشتر مشخص، از كوتاه
افزايش نسبت ( ميزان ناعدالتي تر، پارامتربه صورت مشخص. نباشد

. نمودطول مسير نرمال را محدود مي )كنندهاستفاده به حالت تعادل
 كه رابطهشود پذير فرض ميامكان زماني يك مسير يعني

p kT  برقرار باشد كه در آن kp  و k   مجموعه
 شرايط پيشنهادينتايج نشان داد كه در . بودپذير تمام مسيرهاي امكان

درنظر گرفته شود، زمان  02/1برابر با   و در وضعيتي كه پارامتر
درصد بيشتر از  10حداقل  كنندگاناستفادهدرصد از  5/4سفر تنها 

به عنوان مقايسه، . گرددمي مقصد - مبداءترين مسير بين هر زوج كوتاه
 .باشددرصد مي 3/15برابر با  تعادل سيستماين عدد در حالت 

) درصد 80(ان كنندگاستفادهدر سيستم پيشنهاد شده، اكثر  همچنين
تحمل  كنندهاستفادهزمان سفر كمتري را در مقايسه با شرايط تعادل 

 Shouhua and( 2007نگژو در سال شوهوا و ژ .ردندكمي

Zhenzhou, 2007 (ه يك مدل دوسطحي براي هدايت ينسبت به ارا
آنها در . نمودندكننده تصادفي تعادل استفادهمسير ترافيك در شرايط 

 براي  18اندازاين پژوهش از مفهوم جديدي بر مبناي تئوري چشم

اين  .بردند بهرهسازي رفتار رانندگان در ارتباط با انتخاب مسير مدل
پردازد كه طي آن وقتي افراد با مفهوم، به طبيعت تابع ارزش افراد مي

نظر كردن از ريسك و در  گردند، سعي به صرفمنفعت روبرو مي
در اين . نمايندزمان مواجهه با ضرر تمايل به ريسك بيشتري پيدا مي

انندگان ان را در دو گروه صاحبان سيستم و ركنندگاستفادهتحقيق آنها 
كارگيري ه دند كه هدف گروه اول از بكربندي نمودند و بيان دسته

خير كلي سيستم و هدف گروه دوم أسيستم هدايت مسير، كاهش ت
  مقادير تئوريدر اين پژوهش،  .باشدكاهش زمان سفر خود مي

با توجه به رفتار رانندگان در ارتباط با انتخاب مقادير  اندازچشم
   .مختلف به صورت متغيري تصادفي انتخاب شد

مركز كنترل  دهد كه كمتر از نگاه به طور كلي، تحقيقات نشان مي   
ها بيشتر سيستم به هدايت مسير نگريسته شده و پژوهش ترافيك
نتخاب مسير توسط راننده محور بوده و غالباً بر  نحوه ا كنندهاستفاده

 اين در حالي است كه موضوع هدايت مسير توسط  .متمركز شده است
مركز كنترل شود و بايد اهداف و نيازهاي انجام مي مركز كنترل ترافيك

  .مين نمايدأرا تا حد قابل قبولي ت ترافيك

متدولوژي  -3  

ژي در اين بخش از پژوهش نسبت به تبيين فرآيند و متدولو        
ساختار كلي اين بخش بدين . هدايت مسير مورد نظر اقدام شده است

صورت است كه ابتدا پارامترهاي بيان شده و روابط تشريح گرديده 
  .   سازي مورد بحث قرار گرفته استاست و در ادامه رويكرد مدل

  
  كاررفته در مدل پيشنهاديه پارامترها و مفاهيم ب -3-1

كاررفته الزم هسازي بمسئله و ديدگاه بهينه پيش از تبيين بيان       
. اند بيان گردندرفته كاره است تا پارامترهايي كه در ادامه اين تحقيق ب

  :اين موارد عبارتند از
N :هاي شبكه،مجموعه گره  
A :هاي  شبكه،مجموعه كمان  
R :هاي مبداء،مجموعه گره  
S :هاي مقصد،مجموعه گره  

Krs:  مجموعه مسيرهاي بين مبداءr  )r R ( و مقصدs  )s S(،  
SKrs :اساس تعادل سيستم مسيرهاي مطلوب مركز كنترل ترافيك بر

  ،)r,s(بين زوج مبداء و مقصد 
UKrs :كننده سيستم بين زوج مسيرهاي مطلوب بر اساس تعادل استفاده

  ،) r,s(مقصدمبداء و 
GKrs : مسيرهاي قابل هدايت از ديدگاه مركز كنترل ترافيك سيستم بين

  ،)r,s(زوج مبداء و مقصد 
,k sk

rs : درجه همپوشاني بين مسير مدنظر  مركز كنترل ترافيك سيستم
rssk SK  و هر مسيرrsk K اء و مقصد بين زوج مبد)r,s(،  
k

rsC : هزينه مسيرk  بين مبداء و مقصد)r,s(،  
k

rsf : جريان در  مسيرk  بين مبداء و مقصد)r,s(،  
برخي از تعاريفي كه در ارتباط با مسيرها با توجه به رويكردي        

  كننده در ارتباط با آنها اتخاذ كه مركز كنترل ترافيك يا استفاده
  :نمايند، عبارتند ازمي

  ):SKrs( مركز كنترل ترافيك مسيرهاي مطلوب       

 آنها توسط  استفادههستند كه در صورت  ييمسيرها         

و سيستم در شرايط  شودي، كل زمان سفر شبكه كمينه مكنندهاستفاده
به عالقمند كنترل ترافيك بنابراين مركز . بهينگي قرار خواهد گرفت
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تا حد مورد نظر خود چنين مسيرهايي توسط رانندگان  كارگيري 
 . است

 
با مسيرهايي هستند كه ): UKrs( كنندهاستفادهمسيرهاي مطلوب       

كننده در شبكه         توجه به اين كه موجب كمينه نمودن هزينه استفاده
كننده تمايل به انتخاب استفادهكننده بوده و گردند مطلوب استفادهمي
اين مسيرها از ديدگاه تخصيص شبكه زير مجموعه . خواهد داشت آن

باشد كه در آن فرض بر آن كننده ميتخصيص در شرايط تعادل استفاده
كننده در هر شرايط مسيري كه كمترين هزينه را براي است كه استفاده

 .نمايدوي در برخواهد داشت انتخاب مي

,(مركز كنترل ترافيك  و كنندهاستفادهرجه تشابه مسير د       SKk k
rs :(  

كننده هزينه كه معيار اساسي انتخاب مسير توسط استفادهبا توجه به اين
شود، معيار همپوشاني به صورت تابعي مستقيم از درنظر گرفته مي

  :يعني. گرددهزينه مسيرها پيشنهاد مي
)1(  

,
rs rs; , , K , SK

k
rsSK

SK

k
a ars

ak k
rs SKk

rs

c

r s k k
C




 



   


  
  :كه در آن

, SKk k
rs:  

SKبا مسير  kدرجه تشابه مسير 
k مبداء و مقصد زوج بين 

)r,s (،بر مبناي هزينه   
k

rs
:   مجموعه كمانهاي مسيرk بين زوج مبداء و مقصد)r,s(،  

ac:  هزينه كمانa،  
SKk

rsC:   هزينه مسيرk  در شرايط تعادل سيستم)sk rsk SK(،  

k
ars: 

اگر مسير  1مسير كه برابر است با  –ماتريس وقوع كمان 

k   شامل كمانa )k

rs
a  (باشد و برابر با صفر است 

  :در غير اينصورت
عبارت است ): o( حد آستانه تحمل  مركز كنترل ترافيك        

بين مبداء و  kاز حد آستانه  مركز كنترل ترافيك كه در آن مسير 
به عنوان يك مسير قابل كنترل توسط مركز كنترل ) r,s(مقصد مشخص
   .شودترافيك پذيرفته 

كننده قرار دارند در اين راستا، مسيرهايي كه در حد تحمل استفاده      
بحث قابليت . توان به عنوان مسيرهاي قابل هدايت دانسترا مي

توان با استفاده از فاكتور همپوشاني به صورت هدايت يك مسير را مي

k,تايي مانند   2يك متغير  sk
rs  د كرتعيين  زيربه صورت:   

 
 كه در جايي                       اگر 

      
  
                                          صورت غير اين در

  :كه در آن
o : هزينه  نسبتدر ارتباط با  مركز كنترل ترافيك ميزان تحمل

  ترين مسير و مسير پيشنهادي سيستم،كوتاه
, SKk k

rs : مسير اگر پارامتر همپوشاني  1متغير دوتايي كه برابر است با

k  با مسيرSK
k كمتر از حد آستانه تحمل مركز مديريت ترافيك باشد

  صورت، و برابر با صفر است در غير اين
k,، 2در رابطه         sk

rs شرايط  برابر با يك است اگر هزينه مسير در
هزينه مقايسه با  كننده دركننده به صورت تعادل استفادهانتخاب استفاده

. گردد كمترسيستم از يك حد آستانه  در وضعيت تعادلمسير همان 
, يبه عبارت ديگر، وقت SKk k

rs  برابر با يك باشد، مسير مربوطه را
مركز  از ديدگاه (ه عنوان يك مسير قابل هدايت دانست توان بمي

  ).كنترل ترافيك

      o شود در اين جا حد آستانه  مركز كنترل ترافيك نامگذاري مي
اين پارامتر ميزان مقبوليت . گرددو مساوي يا بيشتر از يك تعيين مي

اند به صورت نسبت هزينه تودهد و ميينشان م تفاوت هزينه مسير را
   مركز كنترل ترافيك و  كنندهاستفادهمطلوب  مسير در شرايط

  .مطرح گردد
مركز كنترل  باشد، در حقيقت  يكبرابر  oدر شرايطي كه       

و سيستم را قابل هدايت ندانسته  تعادلبجز مسير  يهيچ مسير ترافيك
هاي سيستم به سمت كننده از پياماستفادهدر صورت تبعيت كامل 

    باشد، بيشتر از يك انتخاب oهر چقدر. نمايدبهينگي سوق پيدا مي
مركز كنترل ترافيك حساسيت خود را نسبت به حصول شرايط بهينگي 
  از دست خواهد داد و مسيرها به صورت كامل براي انتخاب 

, SKk k
rs o   1o   ١ 

٠ 
, SKk k

rs   
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كننده دسترس خواهد بود و طبيعتاً استفاده كننده قابلاستفاده
  .نمايد را انتخاب خواهد نمود كوتاهترين مسيري كه تصور مي

از ديدگاه مسيرهايي هستند كه  :)GKrs( مسيرهاي قابل هدايت       
كننده مركز كنترل ترافيك قابل هدايت تلقي شده و بنابراين به استفاده

توانند شامل مسيرهاي اين مسيرها مي. گردندمي معرفيبراي انتخاب 
و يا بخشي از مسيرهاي  )SKrs(مجموعه مطلوب  مركز كنترل ترافيك 

كننده باشند كه در محدوده تحمل  مركز كنترل ترافيك مطلوب استفاده
  :به عبارت ديگر. نيز قرار دارند

, SKk k
rs rs ok GK       

  
  
  سازي بهينهديدگاه  -3-2
  سازي كه در اين پژوهش مدنظر قرار دارد، تمركز دگاه بهينهدي     

هايي است كه  كننده با توجه به محدوديتبر هدايت مسير استفاده
در اين شرايط،  مركز . باشدمركز كنترل ترافيك سيستم با آن روبرو مي
كننده مسيرهايي را انتخاب كنترل ترافيك همواره درنظر دارد تا استفاده

با اين حال، در . مطابق با مسيرهاي تعادل سيستم است نمايد كه
افتد و وضعيت به صورت يكي از واقعيت اين شرايط اتفاق نمي

  :حاالت ذيل خواهد بود
مركز كنترل  و كننده استفادهموردنظر  يانطباق كامل بين مسيرها -الف

مركز  اگر بين هر مبداء و مقصد مشخص، مسيرهاي مدنظر   :ترافيك
. باشد مركز كنترل ترافيك كامالً منطبق بر مسير مدنظر  كنترل ترافيك

  :توان نوشتميدر اين شرايط، 
)4(  

 r s r s r sk S K U K k G K   
        در اين حالت كه تطابق دو مسير به صورت كامل صورت

  .خواهد بود 1گيرد، پارامتر همپوشاني برابر با مي
  حالت دوم شرايطي است كه تطابق به صورت كامل انجام  -ب
كننده به دليل همپوشاني نسبتاً شود اما مسيرهاي انتخابي استفادهنمي

مناسب با مسيرهاي مدنظر  مركز كنترل ترافيك همچنان مسيرهاي 
  . شوندمناسبي محسوب مي

)5( 

, SKk k
rs o rsk GK   

 

  سازيمدل -3-3
توان به شده، فرموالسيون كلي مسئله را مي ه موارد يادبا توجه ب       

ساختار كلي فرموالسيون مسئله در . نوشت 16الي  6صورت روابط 
به طوري كه ابتدا با استفاده از مدل اول . ه شده استيدو مرحله ارا

شود و در ام ميهاي مدل دوم اقدنسبت به تعيين يكي از ورودي
مرحله بعدي از مدل دوم كه مدل اصلي هدايت مسير را در اين مسئله 

  . دهد، استفاده خواهد شدتشكيل مي
هاي ذكر شده كه و محدوديت 10با استفاده از رابطه          

دهد، ابتدا شبكه با فرض تعادل فرموالسيون تعادل سيستم را نشان مي
 درثابت  يتقاضا برايآن جريان  يو ط شودسيستم تخصيص داده مي

(  شبكه يهر يك از كمانها
sax (با استفاده از . به دست خواهد آمد

هر كمان نسبت به تعيين زمان  حجمدست آمده در ارتباط با ه نتايج ب
sk(هر مسير بين هر مبداء و مقصد مشخص  جريان   يسفر برا

rsf( 
استفاده در مدل دوم  يدست آمده براه اقدام خواهد شد و مقادير ب

  .ذخيره خواهد شد
دهد، بر مدل دوم كه مدل هدايت مسير اين مسئله را تشكيل مي        

كننده كننده بر اساس قوانين تعادلي استفادهفرض انتخاب مسير استفاده
دهنده بدين معني كه تابع هدف نشان. در شبكه تعيين شده است
كننده كننده با اين فرض است كه استفادهكاهش زمان سفر استفاده

نمايد همواره با آگاهي از وضعيت ساير مسيرها، مسيري را انتخاب مي
در اين مدل، نقش . كه كمترين هزينه را براي وي در برخواهد داشت

مركز كنترل ترافيك در تعيين استراتژي دلخواه براي انتخاب حد 
هر مسير در ) هزينه(است كه وي براي زمان سفر ) o( ايآستانه

مركز كنترل ترافيك با انتخاب .  مقايسه با شرايط بهينگي قائل است
اين حد آستانه در حقيقت همواره در حال معرفي مجموعه مسير به 

مجموعه كننده با اطالع از در اين  شرايط استفاده. باشدكننده مياستفاده
نمايد كه مسير معرفي شده به وي نسبت به انتخاب مسيري اقدام مي

به عبارتي، شرايط انتخاب . كمترين هزينه را براي وي در پي دارد
  .كننده در اين مدل قطعي فرض شده استمسير براي استفاده

k,نكته قابل توجه در اين مدل، نقش پارامتر       sk
rs ل دوم در مد  

هاي باشد كه به عنوان يك پارامتر ناظر بر نحوه انتخاب مجموعهمي
اين پارامتر كه ميزان تشابه بين هزينه مسيرهاي . نمايدمسير عمل مي

نمايد با كميت مدنظر مركز كننده را پايش ميمدنظر سيستم و استفاده

)3(   

sk
rsf

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1393يازدهم، شماره سوم، پاييز پژوهشنامه حمل و نقل، سال                    
285  

 

ي بين رود كه مسيرهابنابراين انتظار مي. شودكنترل ترافيك محدود مي
مسيرها ) زمان سفر(هر مبداء و مقصد همواره در حال پايش هزينه 

به محض . نمايندهستند و نسبت به تعيين هزينه هر يك اقدام مي
تجاوز هزينه يك مسير از مقدار مشخص شده توسط مركز كنترل 
ترافيك در مقايسه با حد آستانه مركز كنترل ترافيك، مسير حذف و 

اين فرآيند تا . شودين ساير مسيرها انجام ميعمليات هدايت مسير ب
  .انتهاي تخصيص كل تقاضا ادامه خواهد يافت

دهنده بحث تنازع جريان در مسيرها است كه نشان 7رابطه         
دهنده برابري مجموع جريان مسيرهاي بين هر مبداء و مقصد نشان

. دباشمشخص با نرخ جريان كل حاكم بين آن دو مبداء و مقصد مي
براي اطمينان از معني دار بودن پاسخ مسئله از ديدگاه فيزيكي  8رابطه 
  به جريان در مسير  جهت تبديل جريان در كمان 9رابطه . است
هايي باشد و طي آن جريان در هر كمان برابر مجموع تمام جريانمي

است كه از مسيرهاي مختلف بين مبادي و مقاصد مختلف از آن كمان 
  .كندعبور مي

دهنده تنازع جريان و مثبت نشان 12و  11در مدل دوم روابط       
باشند كه در ارتباط با مدل اول در خصوص آنها توضيح بودن آن مي

هاي انتخاب دهنده نحوه محاسبه نسبت هزينهنشان 13رابطه . داده شد
كننده در مقايسه با هزينه مسيرها در شرايط تعادل شده توسط استفاده

k,در اين محدوديت، . باشدميسيستم  sk
rs  پارامتري است كه همواره

و در حين تخصيص هر جزء از نرخ جريان كل محاسبه شده و هزينه 
 14در رابطه . نمايدكننده محاسبه ميمسير را در شرايط تحمل استفاده

بايد  شود واين پارامتر با ميزان تحمل مركز كنترل ترافيك مقايسه مي
  . همواره از اين كميت بيشتر باشد

كننده كمتر در شرايطي كه پارامتر مقايسه از ميزان تحمل استفاده       
  شود، مسير از ديدگاه مركز كنترل ترافيك به عنوان يك مسير 

  ه به يپذير محسوب نشده و از مجموع مسيرهاي قابل اراامكان
نحوه تبديل زمان به هزينه را  15رابطه . شودكننده حذف مياستفاده

كننده دهنده ارزش زماني استفادهنشان دهد كه در آن نشان مي
هاي مدل قبلي نشان طور كه در محدوديتنيز همان 16رابطه . است

 داده شد، نحوه تبديل جريان در كمان به جريان در مسير را 

  .دهدنشان مي
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, SKk k
rs : درجه تشابه مسيرk  با مسيرSK

k مبداء و مقصد زوج بين 
)r,s (،بر مبناي هزينه   

k

r s
 :هاي مسير مجموعه كمانk  كه زوج مبداء و مقصد)r,s ( را به

rsk. كندهم متصل مي UK،  

ac : هزينه كمانa،  
 :كننده براي ميزاني كه يك استفاده(گان كنندارزش زماني استفاده

  .)ذخيره نمودن زمانش حاضر به پرداخت است
rs
ak : اگر مسير  1مسير كه برابر است با  –ماتريس وقوع كمانk  

  .صورت باشد و برابر با صفر است در غير اين aشامل كمان 
SKk

rsC : هزينه مسيرk  ،در شرايط تعادل سيستم  
Krs :ي بين مبداء و مقصد مجموعه مسيرها)r,s(.  

)10(  
 
 
)11(  

 
)12(  

 
 
)13(  

)14(  

)15(  
)16(  

)6(  
 
 

)7(  

 
)8(  

)9(  
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  دياگرام هدايت مسير در شرايط انتخاب قطعي مسير رانندگان .1 شكل

 آغاز

:ها شاملدريافت ورودي
ها، تقاضاي مبداء و مقصد، زمان ها، كمانمجمموعه گره

زمان سفر –سفر، ارزش زمان، تابع حجم   

 حل مسأله تعادل سيستم

SKkمحاسبه
rsC

  زمان سفر  –تخصيص جزء به جزء بر اساس تابع حجم 

 محاسبه ميزان همپوشاني

, ; , ,
k
rsSK

SK

k
a ars

ak k
rs k

rs

c

r s k
C




 



 


 

, SKk k
rs o 

o)1o تعيين (

sوrبا كمترين هزينه بينkكردن مسيرپيدا

rsq تخصيص تقاضاي

n
  k به 

 بله

خير

پايان

 rsqتخصيص داده شده؟ 

 بله

خير
 

 k توقف تخصيص به مسير
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SKrs : مسيرهاي مطلوب مركز كنترل ترافيك بر اساس تعادل سيستم
  ،)r,s(بين زوج مبداء و مقصد 

UKrs : سيستم بين كننده استفاده) بر اساس تعادل(مسيرهاي مطلوب
  ،)r,s(زوج مبداء و مقصد

GKrs : مسيرهاي قابل هدايت از ديدگاه مركز كنترل ترافيك سيستم بين
  ،)r,s(زوج مبداء و مقصد 

k
rsC : هزينه هر مسيرk  بين مبداء و مقصد)r,s(،  

k
rsf : جريان در  مسيرk  بين مبداء و مقصد)r,s(،  

با توجه به موارد عنوان شده دياگرام كلي هدايت مسير در        
همان . معرفي كرد 1توان به صورت شكل ساختار معرفي شده را مي

طور كه در شكل نشان داده شده است، الگوريتم هدايت مسير 
  :پيشنهادي به صورت گامهاي ذير است

  شروع -گام صفر
انها، توابع زمان سفر و ها، كمهاي مدل شامل گرهورودي -1گام

  . كنيدهمچنين تقاضاي تردد بين مبادي و مقاصد شبكه تعيين مي
در جهت تعيين معياري از هزينه براي هر كمان نسبت به  -2گام

با توجه به نتايج به دست آمده، . گردداقدام ميتخصيص تعادل سيستم 
  ) r,s(بين زوج مبداء و مقصد  هاينسبت به محاسبه هزينه مسير

  .كنيداقدام 
مركز (اقدام نماييد ) o(نسبت به انتخاب يك حد آستانه  -3گام

  ).كنترل ترافيك

rsqبر اساس تعادل كاربر تقاضاي   -4گام

n  را تخصيص دهيد.  

فاكتور همپوشاني را براي هر مسير محاسبه و با حد آستانه  -5گام
در صورتي كه فاكتور همپوشاني . مقايسه كنيد 4در گام  تعيين شده

  .را متوقف كنيد kتر از حد آستانه باشد، تخصيص به مسير بزرگ
  .را تا تخصيص تمام تقاضا تكرار نماييد 6و 5هاي گام  -6گام
  پايان -7گام

 
 همان 10و  6ريزي ذكر شده در روابط براي حل روابط برنامه       

نيز بدان اشاره شده است، در هر دو  2فلوچارت شكل طور كه در 
كننده و سيستم براي سادگي از روش تخصيص شرايط تعادل استفاده

  حل به اين طريق  فرآيند كلي روش. شوداستفاده ميجزء به جزء 
  .)Sheffi, 1985( است

قسمت  Nهر تقاضا بين هر مبداء و مقصد به : آغاز –گام صفر 
 قرار دهيد و 1را برابر  n. شودبندي ميمساوي تقسيم

0 0,ax a .  

)1 بروزرساني كنيد -1گام ),n n
a a at t x a  .  

تخصيص همه يا هيچ را . بارگذاري جزء به جزء را آغاز كنيد -2گام

n{بر اساس 
at{ تقاضاي، با استفاده از n

rsq  براي هر زوج
با استفاده از هر اين فرايند  .انجام دهيد sو   rمبداء و مقصد 

n( جزء از تقاضا
aw (گيردانجام مي.  

1.جريانها را جمع كنيد -3گام ,n n n
a a ax x w a  ،    

n اگر :قانون توقف -4گام N توقف كنيد .  
  .و به گام اول برگرديد n=n+1صورت  در غير اين

  كار ه ب كنندهاستفادهفرآيند فوق براي حل مسئله در شرايط تعادل 
جاي ه ب ستا براي حل مسئله در شرايط بهينگي سيستم كافي. رودمي

استفاده  زيركننده از رابطه كمان در شرايط تعادل استفاده –تابع هزينه 
  :)Sheffi, 1985(شود 

)17(  

 

( )
( ) ( ) a a

a a a a a
a

dt x
t x t x x a

dx
  

  
اي اضافه شدن يك ثير حاشيهأتواند به عنوان تمي atكه در آن      

. شودتفسير ميبر زمان سفر  كمانامين  aكننده بر روي استفاده
شود، رابطه باال از دو بخش تشكيل شده همانطور كه مشاهده مي

)بخش اول . است )a at x باشد كه عبارت است از زمان سفري مي

)كند و تحمل ميaxبر اثر جريانكننده استفادهكه  )a a

a

dt x

dx
ن زما

كه از  گانيكنندكننده بر تمام استفادهاي است كه اين استفادهسفر اضافه
  .كندنمايند، اعمال مياستفاده مي  aكمان 

  
مثال عددي  -4  

   از اين مطالعه هدف. شبكه ذهني و ساده روبرو مفروض است       
دليل اصلي انتخاب  .سازي سيستم هدايـت مسير پيشنهادي استپياده

اين اقدام مزيت يك شبكه كوچك براي اعتبارسنجي مدل پيشنهادي، 
   .است هاي جديدبراي تعيين مشكالت احتمالي براي الگوريتم

n N

1( ),n n
a a at t x a 
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سازي آن با استفاده از نتايج اين مطالعه امكان توسعه مدل و پياده      
  .تر در تحقيقات آينده وجود خواهد داشتهاي پيچيدهبر شبكه

  

 
 له فرضي  أشبكه مس .2شكل      

  
 

 
 
 
 

  
ايجاد مقياسي براي مقايسه با الگوريتم پيشنهادي هدايت براي      

مسير، نسبت به تخصيص تقاضاي نشان داده شده در شرايط تعادل 
وضعيت حجم تخصيص يافته در اين شرايط، . كننده اقدام شداستفاده

  .خواهد بود 1به هر مسير و زمان سفر آنها مطابق جدول 

  
  حجم تردد و زمان سفر شبكه فرضي  .1جدول

  در شرايط تخصيص تعادل كاربر

  نام مسير
حجم تردد 

)Pc/h(  
زمان سفر 

  )دقيقه(
1  325  4/20  
2  310  4/20  
3  115  4/20 

 
  

شود شبكه ساده فوق از يك زوج طور كه مشاهده مي همان -1گام
 1مسير  .تشكيل شده است مسير بين آنها 3مبداء و مقصد به همراه 

داراي بيشترين زمان سفر ازاد  3زاد و مسير آسفر داراي كمترين زمان 
وسيله نقليه در  O,D (750(تقاضاي بين مبداء و مقصد . باشدمي

ا به صورت هزمان سفر كمان –ساعت فرض شده است و توابع حجم 
  .باشدمي 20تا  18روابط 

و مدلهاي  1ه شده در شكل يدر ادامه مطابق با فلوچارت ارا -2گام
  نسبت به  هاي مربوطهو محدوديت 10و  6ه شده در روابط يارا

طور كه عنوان شد همان .شودسازي الگوريتم پيشنهادي اقدام ميپياده
بهينگي سيستم در در فاز اول نسبت به تخصيص تقاضا در شرايط 

 كافي تعادل سيستمبراي تخصيص در شرايط . شودشبكه اقدام مي
جديد در تابع عملكرد كننده استفادهاي ورود هر ثير حاشيهأست تا

نتايج تخصيص در شرايط بهينگي سيستم به صورت . لحاظ گردد
  .خواهد بود 2 جدول

 
  و زمان سفر شبكه فرضي  حجم تردد .2جدول

  تعادل سيستمدر شرايط تخصيص 

  نام مسير
حجم تردد 

)Pc/h(  
  )دقيقه(زمان سفر 

1  250  66/13  
2  250  25/17  
3  250  44/21  

  
دست آمده، اين امكان وجود دارد كه مقدار ه با استفاده از نتايج ب       

,k sk
rs كنترل مركز براي  معياريايجاد  را به ازاي هر مسير براي

 . محاسبه نمودسازي سيستم هدايت مسير جهت پياده ترافيك

با توجه به اينكه در اين مثال هزينه هر مسير، تنها به صورت زمان       
 سفر آن در نظر گرفته شده است، ضرايب همپوشاني مسيرها را 

  :توان به صورت ذيل در نظر گرفتمي

1 1

2 2

3 3

, 1

, 2

, 3

13.66

17.25

21.44

k sk
rs

k sk
rs

k sk
rs

x

x

x












  

هاي مختلف براي گرداننده اقدام نسبت به انتخاب حد آستانه -3گام
حدود مورد نظر از حالت تعادل سيستم تا حالت تعادل كاربر . شودمي

  . متغير است) تحمل حداقل تا حداكثر(
  .شودتخصيص جزء به جزء در شبكه انجام مي -4گام

)21(  

)22(  

)23(  

41
1

42
2

43
3

1 0 (1 0 .1 5 ( ) )
2 0 0

1 5 (1 0 .1 5 ( ) )
2 5 0

2 0 (1 0 .1 5 ( ) )
3 0 0

7 5 0O D

x
t

x
t

x
t

q

 

 

 



 

)18(  

)19(  

)20(  
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مركز كنترل  براي  تحمل مختلف حدود اكنون با درنظر گرفتن  -5گام
نسبت به محاسبه زمان سفر و نحوه توزيع جريان مسيرها ، ترافيك
دهنده وضعيت جريان هر يك از مسيرها نشان 3شكل  .شودمياقدام 

محور . است مركز كنترل ترافيك تحملآستانه در شرايط مختلف حد 
دهد تشكيل مي مركز كنترل ترافيك حد آستانهافقي نمودار را ميزان 

  تعادل تا حالت ) كمترين تحمل( تعادل سيستمكه از حالت 
اي كه به وضوح از نكته. متغير است) بيشترين تحمل(كننده استفاده

نتايج قابل درك است، تاثير الگوريتم پيشنهادي در ارتباط با توزيع 
  . متناسب جريان بين مسيرهاي مختلف است

  داراي  2و  1، مسيرهاي كنندهتعادل استفادهشرايط  در        
بيشتر مسير زمان سفر هستند، در حالي كه به دليل هاي مشابهي جريان

يك سوم جرياني معادل كمتر از  ،كنندهاستفاده، در شرايط تعادل 3
اين در  .كندبه اين مسير اختصاص پيدا مي 2و  1جريان مسيرهاي 

. باشدكمترين ظرفيت را در بين مسيرها دارا مي 1مسير  حالي است كه
شرايط  در نشان داده شده است، 4، همانطور كه در شكل اين مسير

  . باشدمي 625/1داراي نسبت حجم به ظرفيت كننده تعادل استفاده

عمالً بسيار پايينتر  1ظرفيت معبر برابر  5/1با  3در حالي كه مسير      
 شرايط مطلوب در ، از سوي ديگر .نمايدمل ميع) 38/0(از ظرفيت 

 3هر  است كه جريان وضعيتي ،)تعادل سيستم( مركز كنترل ترافيك
مسير با يكديگر مساوي باشد كه در اين حالت، نسبت حجم به 

 83/0به  3مقدار براي مسير  نكاهش و همي 25/1به  1ظرفيت معبر 
 2تغييرات در مقايسه با داراي كمترين  2مسير  .نمايدافزايش پيدا مي
با توجه به اين مهم كه نسبت حجم به ظرفيت . باشدمسير ديگر مي

 1نيز چندان بيشتر از  كنندهتعادل استفادهاين مسير حتي در شرايط 
وضعيت جريان ، وضعيت هدايت مسير نيز چندان بر )17/1(باشد نمي

كه سيستم به طور كلي، قابل مشاهده است . باشداين مسير موثر نمي
هدايت مسير در شبكه فرضي مورد آزمايش داراي بهترين عملكرد در 

  است كه اين موضوع  1/1تا  8/0حجم به ظرفيت شرايط نسبت 
 نمايدييد ميأن گذشته را در اين خصوص تاهاي محققيافته

(Prashker, Bekhor 2000).   
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  مركز كنترل ترافيك تحمل  آستانه مختلف حدودوضعيت زمان سفر كل شبكه با توجه به  .6شكل 
  
 

دهنده تغييرات زمان سفر مسيرها در حدود تحمل نشان 5شكل        
كننده مختلف  مركز كنترل ترافيك در حدفاصل شرايط تعادل استفاده

نكته قابل توجه، كاهش زمان سفر مسيرهاي . باشدتا تعادل سيستم مي
با توجه به اين كه حجم تخصيص . باشدر ميبه ازاي اين مقادي 2و  1

كننده بيشتر از ميزان داده شده به اين مسيرها در شرايط تعادل استفاده
باشد، كاهش جريان به دليل تأثير سيستم هدايت مسير، ظرفيت آنها مي
تر از حد ظرفيت كه پايين( 3تري در مقايسه با مسير اثر محسوس

  . گرددمشاهده ميبر زمان سفر ) نمايدعمل مي
گردد در شرايطي كه حد تحمل  مركز همچنين مشاهده مي        

گردد، فرايند هدايت و بيش از آن مي 4/1كنترل ترافيك نزديك به 
دهند و در حقيقت  مركز كننده خود را از دست ميمسير عمالً استفاده

ردد گاي به تغييرات زمان سفر غيرحساس ميكنترل ترافيك به اندازه
كه در اين پژوهش قطعي در (گان مطابق با تصور خود كنندكه استفاده

نمايند و در شرايطي كه ميزان انتخاب مسير مي) نظر گرفته شده است
رسد، نتايج تقريباً منطبق مي 5/1ضريب تحمل  مركز كنترل ترافيك به 

  .گرددكننده ميبر شرايط تعادل استفاده

وسيله نقليه كل شبكه در  –يت زمان دهنده وضعنشان 6شكل      
  كننده تا بهينگي سيستم و به ازاي حدفاصل شرايط تعادل استفاده
  همان طور كه مشاهده . باشدكننده ميحدود آستانه تحمل استفاده

درصد كاهش زمان  9/16شود شبكه در شرايط بهينگي سيستم با مي
  . باشده روبرو ميكنندسفر شبكه در مقايسه با شرايط تعادل استفاده

درصد افزايش  10در شرايطي كه حد آستانه تحمل مركز كنترل ترافيك 
  . رسددرصد در شبكه مي 13يابد، مقدار كاهش زمان سفر به 

 حدوددهنده ميزان تغييرات جريان در مسيرها به ازاي نشان 7شكل      
ر دهد كه حتي دنتايج نشان مي. باشدمي مركز كنترل ترافيك تحمل

دهد شرايطي كه مركز كنترل ترافيك حد تحمل كمي از خود نشان مي
كنندگان زيادي نسبت به تغيير مسير خود در ، استفاده)1/1مثالً (

  ، اقدام كنندهمقايسه با شرايط انتخاب در حالت تعادل استفاده
و  1در مسير  15/0تنها  1/1مثالً در شرايط حد تحمل . نمايندنمي
اين نسبت در شرايط . دهنداقدام به تغيير مسير مي 2در مسير  06/0

  .رسدمي 2در مسير  0و  1در مسير  11/0به  2/1حد تحمل 
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  مركز كنترل ترافيكحدود مختلف آستانه تحمل  در كنندهمقايسه با جريان در شرايط تعادل استفادهي مختلف در جريان مسيرها نسبت .7شكل 
 

 
 

 

 
  مركز كنترل ترافيك تحمل حدود مختلف آستانه وضعيت پارامتر همپوشاني هر يك از مسيرها با توجه به . 8شكل

 
دهنده تغييرات پارامتر همپوشاني هر نشان 8همچنين شكل        

يك از مسيرها در مقايسه با حدود مختلف تحمل  مركز كنترل 
شود، ميزان همپوشاني مشاهده ميطور كه همان. باشدترافيك مي

باشد و اين موضوع به معني مي 1در تمام شرايط، كمتر از  3مسير 

. زمان سفر كمتر اين معبر در مقايسه با شرايط تعادل سيستم است
دهد كه حد تحمل  مركز كنترل از طرف ديگر، نتايج نشان مي

شرايط  ترافيك معموالً تنها براي مسيري كه بيشترين تقاضا را در
گردد و ساير نمايد اعمال ميبه خود جذب ميكننده تعادل استفاده
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افيك تر از حد آستانه تحمل مركز كنترل ترمسيرها معموالً پايين
حتي در شرايطي كه حد  2پارامتر همپوشاني مسير  .نمايندعمل مي

 .است 2/1باشد، كمتر از  5/1كنترل ترافيك  تحمل  مركز
  
گيري نتيجه -5  

سازي تردد براي روانكنندگان رساني و هدايت استفادهاطالع      
كنندگان حمل و نقل اداره. استمعابر حائز اهميت زيادي  در

ارگيري هر چه بهتر از كه سازي و ببهينه به دنبالزميني، همواره 
كنندگان براي رسيدن از طرف ديگر استفاده. هستندها زيرساخت

 لذا. هاي كمتر هستنددنبال صرف هزينه به مقاصد خود همواره به
را  مركز كنترل ترافيكطي آن كه ه يك سيستم هدايت مسير يارا

شرايط بهينگي  ازخود  اتبا توجه به انتظار قادر به اين سازد كه
ان گكننداستفادهمختلفي را براي معرفي مسير سيستم، الگوهاي 

   .است، از ضرورت قابل تجهي برخوردار ه نمايديارا
پارامتري به نام  شود كه در آنه ميايروشي ار در اين تحقيق     

ه شده ياين پارامتر در مدل ارا .گرددميپارامتر همپوشاني معرفي 
  ده و كربراي هدايت مسير نقش كنترل عملكرد مسيرها را ايفا 

كنترل  مركزكه ناظر بر ميزان تحمل  oبر مبناي پارامتري مانند 
مدل . كندرا كنترل ميكنندگان استفادهاست، هدايت مسير  ترافيك

نيز مورد آزمايش قرار  يك مثال عددي كوچكه شده بر روي يارا
  :است زير قراراز  ،دست آمدهه ترين نتايج بگرفت كه مهم

كه الگوي پيشنهادي بيشترين تاثير را در محدوده  نتايج نشان داد -1
اين نتيجه تقريباً . دارد 4/1تا  1از  فيكمركز كنترل ترا تحمل 

 2005نتايج اخذ شده توسط جاهن و همكاران را كه در سال 
بودند را اقدام نموده كنندهاستفادهنسبت به ارزيابي ميزان تحمل 

  .نمايدتاييد مي
مركز كنترل  زيادها نشان داد كه حتي در شرايط انتظار بررسي -2

در ارتباط با شبكه تحت نظارت خود، سهم كمي از  ترافيك
تعادل ان در مقايسه با انتخاب مسير در شرايط گكننداستفاده
در مطالعه موردي  .نماينداقدام به تغيير مسير مي كنندهاستفاده

 .درصد بود 15 برابرانجام شده، اين نسبت در بيشترين حالت 

ر ارتباط با ها نشان داد كه هدايت مسير دنتايج بررسي -3
نمايند، ظرفيت خود عمل مي مسيرهايي كه تقريباً در محدوده

با توجه به اين مهم كه هدف اصلي . ثيرگذار نيستأتچندان 
خيرهاي أدر سيستم جلوگيري از ايجاد ت مركز كنترل ترافيك

باشد، مي قابل توجه ناشي از افزايش حجم به ظرفيت معبر
جه بر معابري باشد كه يا به تمركز تورسد كه بديهي به نظر مي

يا بسيار كمتر از صورت قابل توجهي خارج از ظرفيت خود 
 .كنندظرفيت خود عمل مي

ارزيابي حد آستانه تحمل مركز كنترل ترافيك در مقايسه  نتايج -4
هاي نشان داد كه هدايت مسير در شبكهبا زمان سفر شبكه 

ها به عنوان هايي كه وجود راه جايگزين در آنيا شبكه( شهري
  . تواند بسيار موثر باشدمي )گردديك ويژگي مهم تلقي مي

درصد نسبت به  10تا  مركز كنترل ترافيكدر شرايطي كه 
درصد  13پوشي نمايد، بيش از آل شبكه چشمشرايط ايده

 .كاهش زمان سفر در شبكه مشاهده شد

 
ات براي تحقيقات آتيپيشنهاد -6  

  :توان موارد ذيل را برشمردميدر جهت توسعه اين پژوهش   
اين امكان وجود دارد كه اين تحقيق را در شرايطي كه  -1

گردد، مورد بررسي تقاضا نسبت به زمان متغير فرض مي
هاي در اين شرايط بالطبع نياز به كارگيري مدل. قرار دارد

ديناميكي تخصيص تقاضا خواهد بود كه از پيچيدگي 
 .بود ساختاري بيشتري برخوردار خواهد

 در شرايط انتخاب مسير  كنندهاستفادهدر اين تحقيق، رفتار  -2

. به صورت قطعي و با فرض تبعيت كامل فرض شده است
اين در شرايطي است كه در دنياي واقعي اين مهم بدين 

در گام بعدي اين تحقيق كه بزودي . شودصورت انجام نمي
ه خواهد شد، فرض انتخاب مسير يتوسط نويسندگان ارا

به صورت تصادفي و بر مبناي يك تابع  كنندهستفادها
 .انتخاب مسير احتمالي انجام خواهد گرفت

ه شده بر اساس يبا توجه به اين كه پارامتر همپوشاني ارا -3
ان بايد پرداخت نمايند، تعيين شده گكننداستفادهاي كه هزينه

را در ه شده ياين امكان وجود دارد كه الگوي ارااست، 
 . كار برده گذاري نيز بهاي قيمتاستراتژيتركيب با 
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