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چکیده

تروریسمی، فعالیت های لرزه ، زمین آتش ، مانند مترقبه غیر حوادث بروز هنگام در شهری تخليه شهرها، کالن در حياتی چالش های از يکی
مناسب مدیریت با می توان را شبکه ترافیک در ازدحام است. ممکن زمان کمترین در مسیرها روی جمعیت ازدحام کاهش با هسته ای تصادف های
شود ارایه شهری تخلیه مدیریت برای چندهدفه ریاضی مدل یک شده تالش مقاله این در داد. کاهش مقصد به ورود زمان و منطقه تخلیه زمان برای
کمترین اهداف با مقصد به ورود زمان و ناحیه هر تخلیه زمانبندی مسیر، هر احتمالی شکست سناریو گرفتن نظر در با بهینه مسیرهای بطوریکه
ارائه مدل عملکرد می شود. تبدیل هدفه یك مساله به هدفه چند مسـاله دهـی، وزن روش با اینجا در دهد. نتیجه نقلیه وسایل تعداد و تخلیه هزینه

می شود. ارزیابی عددی نتایج توسط شده
تقاضا. مدیریت تخلیه؛ زمان صحیح-امیخته؛ خطی ریزی برنامه شهری؛ تخلیه کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

یك بیافتد، اتفاق شهری منطقه در است ممكن كه حوادث دیگر و سونامی هسته ای، تصادف های تروریسمی، فعالیت های لرزه ها، زمین آتش ها،
می باشد. امن نقطه به رسیدن برای پزشكی، كمك های و نشانی آتش ادارات قبیل از نجات و امداد خدمات و اورژانس برای مهم نگرانی

یك موضوع این می شوند. داده انتقال امن مكان های به خطرناك مكان های از خطر، معرض در مردم آن در كه است فرآیندی شهری تخلیه
جلب خود به زیاد حادثه های دلیل به اخیر سال های در را بسیاری توجه و می باشد اضطراری و اورژانسی موقعیت های اداره برای رایج استراتژی
بسیاری كه می باشد پیچیده مشكل یك تخلیه برنامه ریزی اما شود هدایت دقیق و صحیح صورت به باید تخلیه حادثه، به پاسخ طول در است. كرده
محاسبه را شبکه نیاز مورد تخلیه زمان و کرده اند فرض ثابت را تقاضا نرخ تخلیه، مدل های اکثر می كند. درگیر را رفتاری و مدیریت جنبه های از
و راه آهن خطوط مثل جاده ای مسیرهای از بزرگی شبکه یک شامل تخلیه برای نظر مورد ناحیه که هستند مناسب زمانی مدل ها این کرده اند.
در واقع در نمی رسند. نظر به مناسب ذره بینی) شبکه های (اصطالحاً کوچک یا متوسط شبکه های برای ثابت تقاضا نرخ با مدل ها اما شود. مترو
مدل های پس، کرد. لحاظ مدل در را تاخیر یا صف در پویا تخصیص مثل شبکه در ترافیک ازدحام بر موثر پارامترهای می توان ذره بینی شبکه های
مفهوم گسسته سازی با (DTA) ترافیک پویا تخصیص مدل های .[١] بود خواهند پویا رفتار دارای شبکه ها این تخلیه برای مناسب تخصیص
و ترافیک پویا تخصیص مساله می پردازد. گره ای انتقال مدل بیان به معادل زمانی بسط یافته شبکه یک در جریان و پارامترها در شبکه پویای
و لی کرد. فرمول بندی خطی برنامه ریزی مدل یک براساس می توان را مشخص تقاضا نرخ برمبنای منبع-مقصد برای بهینه ای مسیر های تعیین
ناحیه هر برای تخلیه زمان مدت و مشخص تخلیه شروع زمان برمبنای ترافیک پویا تخصیص مساله برای خطی برنامه ریزی مدل [٢] همکارانش
به مقاله، این در گیرد. انجام بازه آن در تخلیه زمان کل باید که گرفتند نظر در مشخص تلورانس با را تخلیه ای شروع زمان یک آنها دادند. ارایه
پارامترهای و منطقه هر تقاضای نرخ آن در که می پردازیم ترافیک پویا تخصیص مساله برای هدفه چند صحیح-آمیخته خطی برنامه ریزی مدل ارایه
نظر در ناحیه هر تخلیه برای ثابتی زمان اینجا در همچنین هستند. متغیر زمان به نسبت ریلی) خطوط (جاده، کمان ها و گره ها به مربوط ظرفیت
کاهش شبکه ازداحام و ترافیک تا می شود مشخص ناحیه هر برای مناسب، زمان یک تخلیه زمان افق در پیشنهادی مدل از استفاده با و نشده گرفته

گردد. حداقل مسیر هر از عبوری نقلیه وسایل تعداد و مقصد به مبداها از کلی انتقال هزینه و یافته
می شود پرداخته ترافیک پویا تخصیص مساله برای تخلیه مدل برای ریاضی مدل بندی نحوه و پارامترها متغیرها، تعاریف بیان به مقاله ادامه در

می پردازیم. شبیه سازی نتایج توسط مدل كارایی ارزیابی به گمز محیط در مدل سازی پیاده با نهایت در و
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تقاضا مدیریت با تخلیه ریاضی مدل ٢

شبکه یک می پردازیم. ترافیک پویا تخصیص مساله برای تخلیه برنامه ریزی و زمانبندی جهت الزم مفاهیم و تعاریف بیان به ابتدا قسمت این در
یا کمان ها مجوعه E و تقاطع...) چهارراه، معرف ) گره ها مجموعه C که داد نمایش G = (C,E) جهت دار گراف یک با می توان را شهری

می شوند: تعریف زیر شرح به متغیر ها و پارامتر ها سایر هستند. (.. خیابان بزرگراه، ریلی، خطوط ) اتصاالت

تخلیه. برای زمانی افق :Tevac

.T = {٠, ١, ٢, ..., Tevac} یعنی گسسته زمانی فاصله مجموعه :T

.(CS مقصد ،CR منطقه ،CG ها(عمومی گره از ای مجموعه :C

.(ES مقصد ،ER منطقه ،EG (عمومی کمان ها از ای مجموعه :E

شبکه. در گره یک اندیس :i

.o منطقه برای زمانی بازه در i گره در نقلیه وسایل تعداد xo,ti

.t زمانی بازه در i گره ظرفیت :N t
i

.o منطقه برای j گره به i گره از t زمان بازه در عبوری نقلیه وسایل تعدادی :yo,tij

.o منطقه در موجود افراد یا منابع تعداد :do

.o منطقه تخلیه برای نیاز مورد زمان :χo

پناهگاه. گره یا مقصد گره :D

.t زمانی بازه در i گره از خروجی ظرفیت :Qti

.j گره به i گره از نقلیه وسیله هر عبوری هزینه :cij

برای تخلیه شروع زمان که است معنا بدین ao,te = ١ اگر واقع در است. o منطقه برای تخلیه زمان نشانگر که است دودویی متغیر :ao,te
می باشد. te لحظه در o منقطه

تخلیه زمان شروع برای مثبتی کمکی متغیر :s(o,t)

می شود. نتیجه نیاز مورد نقلیه وسایل تعداد و انتقال مسیرهای هزینه کمینه سازی هدف های با (I) مدل فوق تعاریف به توجه با

کل در نقلیه وسایل انتقال کلی هزینه ،(٢) هدف تابع و مقصد) تا (منبع o-D مسیر های همه طول در نقلیه وسایل تعداد ،(١) هدف تابع
می دهد. نشان تخلیه زمان

تعداد اضافه به i گره در نقلیه وسایل تعداد با برابر t لحظه در i گره روی نقلیه وسایل تعداد یعنی است i گره جریان تعادل معرف (٣) قید
می باشد. t− ١ لحظه در گره از شده خارج نقلیه وسایل تعداد منهای i گره به شده وارد نقلیه وسایل

است. مساوی یا کوچکتر آن داخل نقلیه وسایل تعداد از i گره از شونده خارج نقلیه وسایل تعداد که می کند بیان (۴) قید

می باشد. گره از خروجی و ورودی نقلیه وسایل تعداد و گره کلی ظرفیت قیود معرف (٧) تا (۵) قیود

مقصد). تقاضای شود(قید برقرار باید که است تخلیه زمان کل در o منطقه از مقصد به شده رسیده تقاضای محدودیت به مربوط (٨) قید

مبدا). عرضه شوند(قید تخلیه χo مشخص مدت در و مشخص زمان یک در باید o ناحیه در افراد که می کند بیان (٩) قید

قیود دهد. رخ اتفاق این یکبار باید فقط تخلیه زمان کل در اینکه و می کنند مشخص را منطقه یک تخلیه شروع زمان (١٢) تا (١٠) قیود
می باشند. متغیرها عالمت قیود به مربوط باقی مانده
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Molde I:

min z1 =
∑
o∈Cr

∑
i∈CG∪CS

∑
t∈T

xo,ti (1)

min z2 =
∑
o∈Cr

∑
(i,j)∈E

∑
t∈T

cijy
o,t
ij (2)

S.t.

xo,ti − x
o,t−1
i − (

∑
{j;(i,j)∈E}

yo,t−1
ij −

∑
{j;(j,i)∈E}

yo,t−1
ji ) = 0, (3)

∀i ∈ C, ∀o ∈ CR, ∀t ∈ T/ {0},∑
(i,j)∈E

yo,tij − x
o,t
i ≤ 0, ∀i ∈ C, ∀o ∈ CR,∀t ∈ T, (4)

∑
o∈CR

∑
(i,j)∈E

yo,tij +
∑
o∈CR

xo,tj ≤ N
t
j , ∀j ∈ C, ∀t ∈ T, (5)

∑
o∈CR

∑
(i,j)∈E

yo,tij ≤ Q
t
j , ∀j ∈ C, ∀t ∈ T, (6)

∑
o∈CR

∑
(i,j)∈E

yo,tij ≤ Q
t
i, ∀i ∈ C, ∀t ∈ T, (7)

∑
(i,D)∈E

τ=Tevac∑
τ=0

yo,τij = do, ∀o ∈ CR, (8)

∑
(o,j)∈E

t+χo∑
τ=t

yo,τoj + so,τ = do, ∀o ∈ CR, (9)

so,t ≤M ∗ (1− ao,t), ∀o ∈ CR, ∀t ∈ {0, 1, 2, ..., Tevac − χo}, (10)
(1− ao,t) ≤ so,t, ∀o ∈ CR, ∀t ∈ {0, 1, 2, ..., Tevac − χo}, (11)
Tevac−χo∑

t=0

ao,t = 1,∀o ∈ CR, (12)

ao,t ∈ {0, 1}, ∀o ∈ CR,∀t ∈ {0, 1, 2, ..., Tevac − χo}, (13)
xo,0i = 0,∀i ∈ C, ∀o ∈ CR, (14)
yo,0ij = 0, ∀(i, j) ∈ E,∀o ∈ CR, (15)
xo,ti ≥ 0, ∀i ∈ C, ∀o ∈ CR, ∀t ∈ T, (16)
yo,tij ≥ 0, ∀(i, j) ∈ E, ∀o ∈ CR,∀t ∈ T, (17)
so,t ≥ 0, ∀o ∈ CR, ∀t ∈ {0, 1, 2, ..., Tevac − χo}, (18)

می آید شمار به روش ها ترین ساده از دهی وزن روش می باشد. صحیح-آمیخته خطی برنامه ریزی چندهدفه بهینه سازی مساله یک فوق مساله
هدفه یک مساله به هدفه چند مسـاله دهـی، وزن روش از اسـتفاده بـا می شود. چندهدفه بهینه سازی درمسائل آن از بسیاری استفاده جهت بدین و
در هـدف توابـع جمـع حاصـل از جدیـد هدف تابع و می شود گرفته نظـر در وزنـی هدف توابع از یک هر برای که صورت بدین شود. می تبدیل
می تواند وزن ها این که دارد هدف توابع وزن های تعیین چگونگی به بستگی روش این کارایی بنابراین می آید. به دست هریک بـا متنـاظر وزن مقـادیر
هدفه تک مدل یک (I) مدل قیود به مشروط w١z١ + w٢z٢ هدف تابع گرفتن نظر در با بنابراین شود. انتخاب هدف توابع اولویت به توجه با

هستند. (٢) و (١) هدف توابع به مربوط وزن های w٢ و w١ آن در که می شود حاصل
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عددی نتایج ٣

می پردازیم. ١ شکل در شده داده نشان شبکه روی بر انتقال کلی هزینه و منطقه هر تخلیه زمان محاسبه در پیشنهادی مدل ارزیابی به بخش این در
انتقالی هزینه معرف کمان هر روی شده داده نشان اعداد می باشد. (١٠ (گره پناهگاه یک و تخلیه برای (٢ ١و (گره های منطقه دو دارای شبکه این
در گره هر به ورودی و خروجی ظرفیت منطقه، هر برای χo = ٢ تخلیه زمان و do = ١٠ برابر نیاز مورد تقاضای است. جریان واحد یک برای
بازه در گسسته یکنواخت تصادفی عدد ،N t

i زمان ها، تمام در گره هر ظرفیت و بازه[١٠،١۵] در گسسته یکنواخت تصادفی عدد ،Qti زمان ها، تمام
سایر و a١,٢١ = ١ بهینه جواب در اینکه به توجه با می شود. حاصل ذیل نتایج w١ = w٢ = ١

٢ گرفتن نظر در با است. شده فرض [١۵،٢٠]

تخلیه منطقه دو با شبکه ای :١ شکل

a٢,١١ = ١ دو منبع برای مشابه طور به و می باشد ٢١ گام در منطقه١ برای تخلیه زمان بهترین که می رسیم نتیجه این به است، صفر برابر مقادیر
برابر نقلیه وسایل تعداد حداقل کننده مشخص ،z١ اول، هدف تابع که هدف توابع مقادیر می باشد. ١٩ عدد منطقه٢ در تخلیه زمان بهترین یعنی

می باشد. ١٨٠ برابر انتقال کلی هزینه کننده مشخص ،z٢ دوم، هدف تابع و ۶٩۶٬۵
این شکست تاثیر اینجا در هستند. مقصد و تخلیه ها محل کننده جدا برش یک معرف (۴،٧) و (۵،۶) ،(٣،٨) کمان های ١ شبکه به توجه با
یعنی ،٢١ گام در همچنان ١ منبع برای تخلیه زمان شود کمانی شکست دچار (٣،٨) کمان اگر مثال عنوان به کنیم. بررسی را نتایج در کمان ها
دوم هدف تابع مقدار همچنین و a٢,٢٠ = ١ یعنی می افتد اتفاق ٢٠ گام در ١ گام بجای ٢ منبع برای تخلیه زمان ولی می افتد اتفاق ،a١,٢١ = ١

است: آمده ذیل جدول در نتایج که شده اجرا مختلف کمان های برای قبلی سناریوی با مشابه سناریویی می یابد. افزایش ٢٢٣ به

کمان ها شکست تاثیر :١ جدول
٢ منطقه تخلیه زمان انتقال هزینه کمان شکست

٢٠ ٢٢٣ (٣،٨)
١۵ ١٨٠ (۴،٧)
١٢ ١٨٠ (۵،۶)

نتیجه گیری ۴
است نقلیه وسایل تعداد و تخلیه زمان انتخاب مسیر، انتخاب شامل که شد بررسی تخلیه زمانی افق یک در پویا تقاضا مدیریت مساله مقاله این در
این حل برای صحیح-آمیخته هدفه دو خطی برنامه ریزی مدل یک منظور این برای یابد. کاهش مسیرها در ازدحام و انتقال کلی هزینه به طوریکه

شد. ارزیابی عددی نتایج توسط مدل کارایی که گردید پیشنهاد مساله
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