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چکیده
جمعیت شهرها روز به روز افزايش مييابد؛ اما زيرساختهاي حمل و نقل شهري متناسب با روند افزايش توسعه نمييابد .اين امر باعث
بروز ازدحام شديد خیابانها شده است .کاربرديترين رويکرد ممکن براي حل اين مشکل استفاده کارا از اين زيرساختها است و کنترل
درست ترافیک نقش مهمي در اين کارايي دارد .هدف اين تحقیق توسعه يک سیستم شبیهساز عاملمبنا براي کنترل ترافیک شهري است.
در اين پژوهش ،از مدل میکروسکوپیک ترافیک در بستري شبیهسازي شده از انواع خیابانهاي متقاطع داراي چراغ راهنمايي ،جهت بهینه
کردن جريان ترافیک استفاده شده است .در اين روش با تعريف پارامترهاي اصلي ترافیک به عنوان مجموعهاي از عاملهاي هوشمند در
مقیاس میکرو ،انتظار ميرود بهترين تنظیمات چراغ راهنمايي براي بهبود مسأله ترافیک به دست آيد .عاملهاي مذکور شامل سه دسته
(خودروها ،مرکز کنترل ترافیک و چراغهاي راهنمايي) با عملکردهاي متفاوت هستند .سناريوهاي تعريف شده عالوه بر اينکه بهینهسازي
زمانبندي چراغ راهنمايي در تقاطعها را مد نظر دارند ،بهینهسازي کل جريان ترافیک را نیز دنبال ميکنند .سناريوها با تغییر نوع عملکرد
چراغ راهنمايي و نوع مسیريابي خودروها پیادهسازي شدهاند .براي چراغ راهنمايي سه حالت معمول ،شمارشي و بهینه (هوشمند) در نظر
گرفته شده است و همچنین براي مسیريابي خودروها از دو حالت کوتاهترين مسیر و حالت بهینه با استفاده از اطالعات ترافیک مسیر
استفاده گرديد .با ترکیب اين حالتها مجموعاً شش سناربو حاصل شد .نتايج حاصل از مقايسه زمان توقف خودروها و سرعت میانگین
خودروها ،بهینه شدن جريان ترافیک را در سناريوي ششم براي حالتي که هم چراغ راهنمايي هوشمند است و هم از مسیريابي بهینه با
استفاده از اطالعات ترافیکي استفاده ميشود ،نشان داد .در اين سناريو ،متوسط زمان توقف هر خودروها  9/02ثانیه بر کیلومتر کاهش و
سرعت متوسط آن  0/89کیلومتر بر ساعت افزايش را نسبت به مقادير میانگین هر شش سناريو به ثبت رساند .براي اعتبارسنجي اين مدل
از دادههاي کنترل شده استفاده شد که دقت نسبي  %89را براي پارامتر زمان توقف و  %14را براي میانگین سرعت نسبت به دادههاي
کنترل شده به دست آورد .اين نتايج حاکي از کارايي و قابلیت اطمینان مدل عاملمبناي توسعه داده شده براي روانسازي جريان ترافیک
در شهر است.
واژگان کلیدی :مدلسازي عامل مبنا ،مسیريابي هوشمند ،سیستمهاي کنترل ترافیک ،عامل چراغ راهنمايي


نويسنده رابط
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توسعه یک مدل شبیهساز عاملمبنا به منظور بهبود جریان ترافیک شهری

مقاله پژوهشي  -توسعه يک مدل شبیه ساز عاملمبنا به منظور بهینه سازي جريان ترافیک

 -1مقدمه

 -1-1مروری بر تحقیقات پیشین

در چند دهة اخیر ،مسأله ترافیک از مهمترين دغدغه-
هاي شهروندان در کالنشهرها بوده و حل آن از مهمترين
چالشهاي برنامهريزان شهري شده است [ . ]0امروزه با
بهبود استفاده از زيرساختها ميتوان کیفیت جريان
ترافیک را تا حدي بهبود بخشید .يکي از وظايف برنامه-
ريزي شهري ،بهبود نحوه استفاده از راههاي شهري است
[ .]2اين برنامهريزي دو جنبه دارد ،يکي برنامهريزي
راهبردي براي راهها (مثل يکطرفه کردن برخي از
خیابانها يا عريض کردن آنها) و ديگري کنترل ترافیک
موجود با توجه به شرايط ترافیکي شبکه راهها [ .]9به نظر
ميرسد که يکي از دستاوردهاي بشري در عصر تکنولوژي
و ارتباطات ،سیستم حمل و نقل (ترافیک) است .چالش-
هاي اساسي که حمل و نقل جادهاي با آنها مواجه است
عبارتند از افزايش ازدحام ترافیکي ،تصادفات ،تأخیرهاي
حمل و نقل و افزايش وسايل نقلیه [ .]4سازمان حمل و
نقل تگزاس آمريکا طبق گزارش توسعه شهري سال 2111
میالدي دانشگاه  A&Mتگزاس ،دادههاي مختلف ترافیکي
را از سال  0182تا سال  2112میالدي براي  491ناحیه
شهري در آمريکا در اختیار کاربران قرار داده است .بر طبق
اين گزارش ،هزينههاي ازدحام ترافیکي (هزينه ،وقت
تلفشده و سوخت) در  491ناحیه شهري از  01/2میلیارد
دالر در سال  0182میالدي به  82/2میلیارد دالر در سال
 2112میالدي رسیده است [ .]5جهت روان ساختن
ترافیک ميتوان آن را به صورت نرمافزاري شبیهسازي
نمود و روشهاي پیشنهادي را آزموده ،نتايج را در واقعیت
پیاده نمود .به منظور دستیابي و توسعه مدلي براي هدايت
خودروها به مقصدشان تحت وضعیت پوياي ترافیکي و
کاهش ترافیک شهري به خصوص در تقاطعها با عامل-
هاي 0هوشمند [ ،]1الزم است ورودي (خودرو) خیابان
قبل از رسیدن به تقاطع از طريق هوشمندسازي مسیريابي
با استفاده از دادههاي برخط کاهش يابد [ ]2و عالوه بر
آن ،چراغهاي راهنمايي با استفاده از اطالعات مرکز کنترل
ترافیک هوشمند شود [ ]8تا زمان توقف خودروها بهینه
شده و جريان ترافیک روان شود [ .]1در ادامه برخي از
تحقیقات مرتبط مختصراً مرور ميشوند.

روانسازي ترافیک همواره از راههاي متعددي دنبال
شده است .در اين بین يکي از مهمترين رويکردها که مي-
توان آن را علميترين آنها نیز دانست ،رويکرد مدلسازي و
شبیهسازي است .در مدلسازي ترافیک ،عناصر زمینهاي و
ثابت مانند خیابانها در کنار عناصر متحرک يا چند حالته
مانند خودروها و چراغهاي راهنمايي و رانندگي ايفاي
نقش ميکنند .وجود خیابانها سبب دخیل شدن نقشه در
مدلسازي ترافیک و به نوبة خود موجب استفاده از GIS2
در مدلسازي ترافیک در سطوح مختلف شده است .از
طرفي مدلسازي عاملمبنا 9نیز به دلیل خصوصیات آن از
روشهاي کارا در مدلسازي ترافیک بوده است؛ چراکه
بسیاري از عناصر ترافیکي را ميتوان به عنوان عامل در
اين نوع مدلسازي به خدمت گرفت و ماحصل برهمکنش
آنها را رصد نمود .در هر صورت معموالً دو عنصر در
ترافیک شهري به عنوان عوامل اصلي مورد توجه قرار
گرفتهاند که عبارتند از خودروها و چراغهاي راهنمايي.
خودروها به عنوان عوامل اصلي ترافیک و چراغهاي
راهنمايي به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي کنترل
ترافیک مطرح هستند .بر همین اساس تحقیقات انجام
شده در مدلسازي ترافیک شهري تمرکز قابل توجهي بر
چراغ راهنمايي داشتهاند .براي نمونه الجافره 4و همکاران
( )2121به منظور به حداقل رساندن زمان انتظار راننده در
تقاطعها و جلوگیري از ايجاد ترافیک ،يک مدل
کنترلکننده چراغ راهنمايي تطبیقي عاملمبنا 5براي يک
شبکه موقت خودرويي پويا در يک تقاطع چهار طرفه
ايجاد نمودند که در آن از چهار پارامتر اصلي استفاده شده
است :زمان فاز سبز ،زمان ورود ،زمان سرويس و میانگین
زمان انتظار .1سپس عملکرد کنترلکننده تطبیقي
پیشنهادي با کنترلکننده زمان ثابت از نظر میانگین زمان
انتظار مقايسه و مشخص شد که کنترلکننده پیشنهادي
عملکرد بهتري دارد [ .]01ماتیو 2و همکاران ( )2121با
کمک يک شبیهسازي عاملمبنا بر اساس دو نوع محیط و
پنج استراتژي مختلف ،اثربخشي استراتژيهاي مختلف

1 Intelligent agents

164

2 Geospatial Information Systems
)3 AgentBased Modelig (ABM
4 Aljaafreh
5 Agent-based adaptive traffic light
)6 Average Wait Time (AWT
7 Mathieu

اس

)1 Simulation of Urban MObility (SUMO
2 Nice
3 Manhattan
4 Madrid
5 Traffic Signal Timing
6 Alekszejenkó
7 Dobrowiecki
8 Zhao
9 Ioannou

-2ترافیک و مدل عاملمبنا
ترافیک ،مجموعه پويايي از عوامل مختلف مثل انسان،
خودرو ،راه و وضعیت هوا است [ .]02در محیطهاي پويا
هیچ جزئي از محیط نميتواند باقي بماند مگر آنکه در برابر
تغییرات محیط انعطاف داشته باشد يا آنکه بتواند در مقابل
02
آن مقاومت کند [ .]01 ,08عامل را بنا بر تعريف مائس
ميتوان سیستمي دانست که اهدافي را در يک محیط پويا
10 Yousaf Saeed
11 Bazzan
12 Maes
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مديريتي را براي چراغهاي راهنمايي با استفاده از شبیه-
ساز  0SUMOو با کمک نقشههاي انتزاعي جاده و نقشه-
هاي واقعي شهرهاي نیس ،2منهتن 9و مادريد 4اندازهگیري
کردند [ .]00ترابي و همکاران ( )2121يک سیستم
زمانبندي چراغ راهنمايي ترافیک ( )5TSTعاملمبناي
توزيعشده شبکهاي را براي شرايط با تغییرات زياد ترافیکي
ارائه دادند که توسط مهندسین راهنمايي و رانندگي و
همچنین از طريق شبیهسازي گسترده شبکه ترافیکي در
 028تقاطع شهر ريچاردسون ،تأيید شده است .نتايج
تجربي نشان ميدهد که مدل پیشنهادي عملکرد بهتري
نسبت به سیستم ترافیک متداول مورد استفاده در شهر
دارد [ .]02در اثر الکسژينکو 1و دوبرويکي )2121( 2يک
سیستم مديريت تقاطع هوشمند معرفي شده است که
مبتني بر برقراري ارتباط با کنترلکنندههاي چراغ
راهنمايي به عنوان يک سیستمعامل مبناي سلسله مراتبي
سازمان يافته است .اين سیستم با استفاده از بسته
شبیهساز ترافیکي منبع -باز  SUMOاجرا شده است
[ .]09نوع وسايل نقلیه نیز از عواملي است که ترافیک را
تحت تأثیر قرار ميدهد .خودروهاي سواري به عنوان
وسايل نقلیه سريعتر و خودروهاي سنگین و اتوبوسها به
عنوان خودروهاي کندي به شمار ميروند که ميتوانند
ترافیک را مختل سازند .به همین دلیل برخي تحقیقات به
نقش خودروهاي سنگین در ترافیک توجه نمودهاند .براي
مثال ژائو 8و يوآنو )2101( 1در پژوهشي ،اولويت دادن به
کامیونها را در تقاطعهايي که ترافیک آنها توسط چراغ
کنترل ميشود (به دلیل از بین بردن تأخیرهاي اضافي
مربوط به کامیونها) ،براي همه وسايل نقلیه مفید
دانستند .نتايج آنها نشان داد که بهبودهاي مداوم در
کاهش تأخیرهاي ترافیکي کامیونها ( ٪5به  )٪01از
طريق اولويت دادن به آنها در تقاطعها ،در زمان سفر و
تعداد توقف وسايل نقلیه مسافري در تقاطعها مؤثر بوده و
آنها را کاهش داده است [ .]04مسیريابي بهینه و ارتباط
با خودروها از ديگر نکاتي است که در هدايت بهتر ترافیک

مورد پژوهش بوده است .يوسف سعید 01و همکاران
( )2100يک سیستم کنترل خودکار چراغ راهنمايي
عاملمبنا با استفاده از حسگرهاي بيسیم را با به حداقل
رساندن زمان انتظار خودرو مخصوصاً وسايل نقلیه
اضطراري براي غلبه بر مشکالتي مانند ازدحام ،تصادفات،
سرعت و بينظمي ترافیک ارائه نمودند [ .]05البته بايد
توجه داشت که ارتباط با خودروها از طريق حسگرها يا
فناوريهايي مانند اينترنت اشیا از موضوعات جديدي است
که هنوز کمي با عمومیت يافتن فاصله دارد ولي مسیريابي
بهینه براي خودروها توسط برنامههاي کاربردي تلفن
همراه کامالً رايج و قابل پیادهسازي است .بازان 00و
همکاران ( )2115با استفاده از مدلسازي میکروسکوپي
عاملمبنا و شبیهسازي ،اثرات يکپارچهسازي تصمیمگیري
سازگار در مورد انتخاب مسیر (توسط رانندگان) و اقدامات
کنترلي (توسط چراغ راهنمايي) را با هدف بهینهسازي
کنترل چراغ راهنمايي با پشتیباني ناوبري براي رانندگان،
آزمايش نمودند و بهمنظور مقايسه عملکرد مدل
پیشنهادي ،از يک روش بهینهسازي بر اساس الگوريتمهاي
ژنتیک استفاده کردند [.]01
با توجه به مطالب عنوان شده ،هدف اصلي اين پژوهش
توسعه مدلي عاملمبنا بهمنظور هوشمندسازي چراغهاي
راهنمايي با اعمال سناريوهايي مختلف برگرفته از مدل
میکروسکوپي ترافیک در تقاطعهاي شبکه است که بتواند
حجم ترافیک و زمان معطلي خودروها در تقاطعها را
کاهش دهد .در اين راستا هم اعمال و عدم اعمال
مسیريابي بهینه خودروها و هم وجود وسايل نقلیه سنگین
در نظر گرفته شده است که در مجموع شرايطي نسبتاً
کامل و مدلي نوآورانه را رقم خواهند زد.
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برآورده ميسازد .عامل در يک محیط قرار دارد و قادر
است محیط را حس نمايد و در آن به فعالیت بپردازد
[ .]21مدل عاملمبنا مدلي است که شامل يک محیط و
يک يا چند عامل است که امکان تعامل ،ارتباط و تصمیم-
گیري براي عاملها فراهم است [ .]20فناوري عاملها
قابلیت همکاري و تعامل بین اجزاي سیستمهاي توزيع-
يافته را بهبود ميبخشد [ .]24-22به دلیل چنین قابلیت-
هايي است که مدلسازي عاملمبنا امروزه کاربردهاي
زيادي در امور مختلف از جمله در تحلیلهاي مکاني يافته
است [ .]25-29سیستمهاي عاملمبناي توزيعيافته ،0مي-
توانند اطالعات سیستمها و ايستگاههاي رديابي چندگانه و
متعدد را ترکیب کنند ،جريان ترافیکي را ارزيابي کنند و
به تغییرات جريان ترافیکي واکنش نشان دهند .درنهايت
اين سیستمها ميتوانند پاسخهاي عملي به تغییرات
جريان ترافیکي را به صورت لحظهاي ارزيابي کنند .تجمیع
و ترکیب اطالعات و داده حاصل از سیستمها و ايستگاه-
هاي رديابي چندگانه ميتواند به اپراتورها کمک کند تا
ديد وسیعتري از محیط پیدا کنند [.]22 ,21

پارامترهاي اصلي وضعیت و کنترل ترافیک در متون
علمي به شکل زير تعريف شدهاند [:]28
 نرخ جريان :2تعداد خودروي عبوري در واحد زمان. سرعت جريان :میزان مسافت پیموده شده توسطجريان ترافیک در واحد زمان.
 اشغال :9درصد زماني که يک نقطه از راه ،توسطخودرو اشغال ميشود.
 چگالي :4تعداد خودرو موجود در واحد مسافت درواحد زمان.
5
 زمان پیشروي بین خودروها  :فاصله زماني بینخودرو و خودروي پیش روي آن.
1
 فاصله پیشروي خودروها  :فاصله مکاني بین خودروو خودروي پیش رو.

1 Distributed agent-based systems
2 Flow rate
3 Occupancy
4 Density
5 Ahead time
6 Ahead distance
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 -2-2ارتباط بین پارامترها
با استفاده از قواعد فیزيکي و رياضي ميتوان روابط
متنوعي بین پارامترهاي فوق برقرار کرد؛ اما در دنیاي
واقعي ،رابطه ايدهآل بین اين پارامترها برقرار نیست .متون
ترافیکي بر اهمیت مکان در طبیعت داده تأکید دارند.
رفتار سرعت-جريان نسبت به هم در مکانهاي مختلف از
راه ممکن است متفاوت باشد [ .]21شکل  0وابستگي
روابط بین جريان و تعداد خودروها را با دو نسبت از تعداد
خودروهاي سنگین نشان ميدهد و مشخص ميسازد که
اين دو عامل چه اثري بر سرعت جريان ترافیک دارند [,21
.]91
101

کمتر از  %05خودرو سنگین
بیشتر از  %05خودرو سنگین

111
01

0111

0111

3111

تعداد خودرو

2111

1111

1

1

سرعت جريان خودرو (کیلومتر بر ساعت)

 -1-2تعریف پارامترهای وضعیت و کنترل ترافیک

 فاز :حاالتي که چراغ راهنمايي براي يک خیابانداشته باشد.
2
 چرخه  :مجموع زمان تمام فازها قطاع :8زمان سبز يا قرمز بودن چراغ که به ترتیبآن را قطاع سبز و قطاع قرمز گويند.
 -آفست :1فاصله زماني بین دو تقاطع

شکل  -0وابستگي سرعت جريان به نوع خودروها []21

 -3-2کنترل ترافیک
چراغهاي راهنمايي غیر چشمکزن در تقاطعهايي
نصب ميشوند که حجم زياد ترافیک جلوي استفاده کارا و
امن از تقاطع را بگیرد .از منظر چراغهاي راهنمايي ،دو
شیوة مجزا و مرتبط براي کنترل جريان ترافیک وجود دارد
[ .]90چراغهاي راهنمايي مجزا به دو صورت عملیات
پیشزمانبنديشده و عملیات واکنشي ميتوانند عمل کنند
[ .]92در عملیات پیشزمانبنديشده (که به دلیل رواج
در ايران ميتوانیم آن را حالت معمول بنامیم) ،چراغهاي
7 Cycle
8 Split
9 Offset

اس

در اين پژوهش ،سه روش مختلف براي فازبندي چراغ
راهنمايي و دو رويکرد مسیريابي براي خودروها در نظر
گرفته ميشود و بدين ترتیب در مجموع شش حالت در
قالب شش سناريو اجرا و آزموده ميشود .محیط کار يک
محیط شبیهسازي شده در نرمافزار  NetLogoاست و پس
از پیادهسازي ،جهت اعتبارسنجي کار اقدام ميشود .مدل
عاملمبناي توسعه داده شده در اين پژوهش داراي سه نوع
عامل است :خودروها ،چراغهاي راهنمايي و مرکز کنترل.
اين سه نوع در ادامه معرفي ميگردند.

 -1-3مرکز کنترل ترافیک
عامل مرکز کنترل ترافیک اطالعات لحظهاي خودروها
و نیز حالت چراغهاي راهنمايي را دريافت و به اطالعات
ترافیکي ترجمه ميکند و در اختیار همه خودروها قرار
ميدهد .در حقیقت با دريافت تعداد خودروهاي هر خیابان
زمان سفر هر يال محاسبه ميشود و در اختیار خودروهاي
ديگر قرار ميگیرد تا با توجه آن مسیريابي کنند.

 -2-3چراغ راهنمایی
چراغهاي راهنمايي از طريق تنظیم زمان فاز رنگ سبز
و فاز رنگ قرمز ترافیک را در تقاطعها کنترل ميکنند .سه
حالت براي کنترل چراغ راهنمايي در نظر گرفته شده
است:
 حالت اول همان حالت سنتيِ کنترل چراغهاي
راهنمايي در شهرها است که زمانبندي چراغ بهصورت
ثابت است و بدون توجه به حجم ترافیک يا شب و روز
بودن زمان قرمز يا سبز بودن براي مسیرهاي عبوري
رنگ چراغ عوض ميشود .اين حالت در اين پژوهش،
حالت معمول نامیده ميشود.
 حالت دوم در مدل ،حالت شمارشي نام نهاده شده
است .در اين حالت چراغ قرمز ميشود و تعداد
خودروهاي پشت چراغ در حال اضافه شدن هستند.
اين تعداد شمارش شده و پس از رسیدن به يک مقدار
معین که «صف قطع »0نام دارد ،در حقیقت يک حد
آستانه است ،چراغ سبز شده و اجازه عبور به خودروها
1 Queue-cut
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سبز ،زرد و قرمز در بازههاي از پیش تعیین شدهاي تقسیم
ميشوند .در اين نوع عملیات ،الگوي ترافیک را قابل
پیشبیني فرض ميکنند .چراغهاي راهنمايي واکنشي ،از
کنترلگرها و حسگرها تشکیلشدهاند .در اين نوع عملیات،
الگوريتم کنترل روي خاتمه زمان سبز متمرکز شده است
[ ]95-99و به چهار طريق ممکن است سبز قطع شود
[:]91
 -0زمان سبز بیشینه به سر آيد .زماني اين اتفاق مي-
افتد که زمان سبز بیشینهاي که اپراتور براي چراغ
راهنمايي تعريف کرده است به سر آيد.
 -2جريان ترافیک دچار وقفه شود ،زماني که تفاوت
در وضعیت ترافیک خیابانها بیشتر از حد آستانه تعريف
شده باشد.
 -9سیستم مرکزي کنترل چراغ خاتمه سبز را
خواستار شود .زماني که چراغ راهنمايي بخشي از يک
سیستم هماهنگ باشد ،سیستم ميتواند آن را تغییر دهد.
 -4چراغ راهنمايي انقطاع پذير باشد .به عبارت ديگر
چراغ راهنمايي راه را براي خودرويي که داراي اولويت
ميباشد و به آن ميرسد ،باز ميکند.
در حالت چراغهاي راهنمايي مرتبط ،چراغهاي
راهنمايي عالوه بر کنترل بر اساس دادههاي محل خود،
کنشهاي خود را بايد با ديگر تقاطعها بهمنظور دست
يافتن به يک سیاست کنترلي جامع هماهنگ کنند که
براي توسعه اين سیستمها دو رويکرد متمرکز و توزيعشده
دارد .در سیستم متمرکز کامپیوتر مرکزي با توجه به داده-
هاي دريافتي از حسگرهاي شبکه ،وضعیت ترافیک شبکه
را بررسي کرده ،تصمیمات کنترلي مناسب را اتخاذ و براي
اجرا به کنترلگرهاي تقاطعها ديکته ميکند .از ويژگيهاي
اين روش ميتوان به وابستگي زياد به خطوط ارتباطي،
مقرون به صرفه نبودن به علت نیاز به شبکهبندي به
منظور ارتباط با کامپیوتر مرکزي و ارائه تصوير جامع از
ترافیک و بهینهسازي گسترده شبکه ترافیک اشاره کرد
[ .]98-91در سیستم توزيع شده ،کنترلگر تقاطع وظیفه
اتخاذ تصمیم براي کنترل تقاطع را دارد .البته ميتواند با
ساير کنترلگرها نیز ارتباط داشته باشد و از ويژگيهاي آن
ميتوان به متکي بودن بر کنترلگري محلي ،توسعهپذيري
بهتر نسبت به سیستمهاي متمرکز و مقرون به صرفه بودن
به علت شبکهبندي کمتر اشاره کرد [.]40-91

 -3روش تحقیق

مقاله پژوهشي  -توسعه يک مدل شبیه ساز عاملمبنا به منظور بهینه سازي جريان ترافیک

داده ميشود .اين حالت نیمههوشمند براي کنترل
چراغ راهنمايي است.
 حالت سوم براي هوشمند کردن کنترل چراغ راهنمايي
و جريان ترافیک پیشنهاد و توسعه داده شده است .اين
حالت در مدل ،حالت بهینه نامیده ميشود .روش کار
در اين حالت به اين صورت است که چراغ راهنمايي
تعداد خودروهاي هر دو سمت چراغ را زير نظر گرفته
و ميشمارد .سپس با يک نسبت بین ماشینهاي دو
سمت عبوري تقاطع زمان چراغ تنظیم ميشود يا به
عبارتي هر طرف که تعداد ماشین بیشتري در صف
باشند چراغ راهنمايي زمان بیشتري براي سبز بودن
آن اختصاص ميدهد.

 -3-3خودرو
عاملهاي خودرو داراي رفتار متقابلي نسبت به يکديگر
هستند .خودروها در هرلحظه با اعالم مختصات خود و
حضور در هر خیابان ،مکان لحظهاي خود را اعالم ميکنند
و ديگر خودروها به کمک مرکز کنترل ترافیک از حضور
تعداد خودروها در هر خیابان آگاه ميشوند .هر خودرو با
ورود به هر خیابان در مواجهه با ديگر خودروها سرعت
خود را کاهش ميدهد که اين باعث ازدحام و شلوغي در
هر يال ميشود .پرواضح است که اگر خودرويي وارد
خیاباني بشود که در آن خودرويي وجود ندارد ،با حداکثر
سرعت (تعريف شده براي خیابان) ،به حرکت ادامه
ميدهد .خودروها پس از رسیدن به عامل چراغ راهنمايي
حالت آن را دريافت کرده ،با توجه به سبز ،زرد يا قرمز
بودن تصمیم ميگیرند .در صورت قرمز بودن چراغ
خودروهاي پشت سر آن نیز سرعت خود را از دو واحد
نرمافزاري ،عقبتر از چراغ کاهش داده و پشت چراغ مي-
ايستند.
در مدل اين پژوهش ،عاملهاي خودرو خود به سه
دسته (خودروهاي سبک ،سنگین و اتوبوسها) تقسیم مي-
شوند .همچنین يک مفهوم ابتکاري به نام طول مجازي
براي هر خیابان در نظر گرفته شده است .تعبیر طول
مجازي اين است که هنگام حرکت در خیابان خلوت ،يک
خودرو با سرعت مشخص  Vطول خیابان  Lرا در زمان t
ميپیمايد؛ حال اگر خیابان شلوغ شود و تعدادي خودرو در
آن وجود داشته باشد ،سرعت خودرو کاهش پیدا ميکند و
طول  Lرا با سرعتي کمتر و در زمان ʹ tميپیمايد .اگر

168

فرض شود که خیابان خلوت است و خودرو با همان
سرعت  ،Vاما در زمان ʹ tحرکت کرده است ،مثل اين است
که طول مجازي خیابان را ميپیمايد و فرض ميشود
مقدار ʹ tطول ميکشد .زمان ʹ tزمان سفر مجازي يال
نامیده ميشود .طول مجازي در رابطه  0مشاهده ميشود.
()0

)ʺLʹ=L+(n+2nʹ+2n

که در آن  nتعداد خودروهاي سبک است و از آنجا که
طول خودروهاي سبک ،يک واحد در مقیاس نرمافزار در
نظر گرفته شده است؛ مقدار طول اضافه شده به طول
واقعي خیابان برابر با  0×nيا همان  nدر نظر گرفته شده
است .همچنین ʹ nتعداد خودروهاي سنگین است و از آنجا
طول آنها برابر  2واحد در نظر گرفتهشده است اين متغیر
دو برابر شده است و در انتها ʺ nنیز تعداد اتوبوسها است
که آنها نیز داراي طول  2واحد هستند.
 -1-3-3سناریوهای مسیریابی مدل
روشهاي مختلفي براي يافتن کوتاهترين مسیر در
دهههاي  51و  11میالدي به وسیله بلمن،]42[0
دايجسترا ،]49[ 2فلويد ،]44[9وارشال ]45[4و ديگران ارائه
ارائه شد .در بین الگوريتمهاي موجود ،الگوريتم دايجسترا
در تحقیقات مختلفي توسعهيافته است .الگوريتم دايجسترا
مسأله کوتاهترين مسیر از يک مبدأ را حل ميکند .اين
الگوريتم از يک نقطه (مبدأ) شروع ميکند و کوتاهترين
مسیر را به همه گرههاي ديگر (مقصد) در گراف به دست
ميآورد [ .]42 ,41در اين روشها تمامي جوابهاي
مسأله ،به دست آمده و بررسي ميشوند و در نهايت
بهترين جواب از بین همه جوابها انتخاب ميشود .با
بزرگ شدن شبکه ،حجم محاسبات زياد شده و به دست
آوردن جواب زمانبر خواهد شد .الگوريتم * Aبر خالف
الگوريتم دايجسترا کوتاهترين مسیر به تمام گرهها را
حساب نميکند و از اين رو به زمان بسیار کمتري نیاز
دارد [ .]48با اين حال در شبکههاي خیلي بزرگ يا با
شروط زياد و متنوع ،زمان يافتن جواب بسیار به درازا
خواهد کشید .در چنین مواردي ،روشهاي رياضي کارايي
1 Bellman
2 Dijkstra
3 Floyd
4 Warshall

در اين پژوهش با توجه به سه حالت چراغ راهنما و دو
رويکرد مسیريابي در کل شش سناريوي شبیهسازي ترافیک
1 Ant colony algorithm
2 Bee Colony algorithm
3 Genetic algorithm
4 Inverse Pheromone

اس

 -0-3تعریف سناریوها

 -0-3روش ارزیابی و اعتبارسنجی
پس از پیادهسازي مدل عاملمبنا ،به ترتیب مراحل
تأيید يا راستيآزمايي ،5کالیبراسیون يا تنظیم و
اعتبارسنجي 1مدل انجام ميشود .طي شدن اين مراحل
براي آماده نمودن مدل جهت کاربرد مورد نظر ضروري
است .راستيآزمايي به معني اشکالزدايي 2است و آن را
اعتبارسنجي داخلي 8نیز نامیدهاند .با کم و زياد کردن
خودروها ميتوان مدل را به خوبي آزمود و در تعداد کم
ميتوان رفتار هر خودرو را به دقت ارزيابي کرد و پیاده-
سازي انجام شده را راستيآزمايي کرد .همچنین مشاهده
ميشود که با زيادشدن تعداد خودروها زمان اجراي برنامه
بیشتر ميشود .به دلیل معلوم بودن پارامترها نظیر تعداد
خودروها و نحوه حرکت آنها ،کالیبراسیون عمالً با دادههاي
از پیش معلوم انجام شد .درنهايت براي بررسي میزان
اعتبار مدل از روشهاي اعتبارسنجي به شرح زير استفاده
ميگردد.
 -1-0-3اعتبارسنجی
براي اعتبارسنجي مدل ميتوان دو روش عمده را در
پیش گرفت .روش نخست مقايسه نتايج به دست آمده با
دادههاي جهان واقعي است که نیازمند استفاده از دادههاي
واقعي يک شبکه خیابانهاي شهري ،سوابق ترافیک و عبور
مرور خودروها ،اطالعات ترافیکي لحظهاي و مبدأ و مقصد
خودروها در اين شبکه ميباشد تا با قرار دادن آنها در
مدل نتايج با وضعیت واقعي مقايسه گردد.

5 Verification
6 Validation
7 Debugging
8 Inner Validation
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الزم را ندارند .از اين رو روشهاي فرا ابتکاري مطرح
گرديدند .با ظهور هوش مصنوعي رفته رفته عالقه به
استفاده از آن در بیشتر زمینههاي علمي افزايش يافت.
استفاده از الگوريتمهاي مختلف هوش مصنوعي در حل
مسأله مسیريابي نیز بسیار رايج است .الگوريتمهاي کلوني
مورچه ، ]41[0زنبورعسل ،]51[2ژنتیک ،]50[9از جمله
روشهاي هوش مصنوعي و فرا ابتکاري هستند که مي-
توانند در مسیريابي مورد استفاده قرار بگیرند.
در اين تحقیق از دو رويکرد براي انجام آنالیز
مسیريابي براي عاملها استفادهشده است تا بتوان تفاوت
روشهاي گوناگون مسیريابي را مشاهده کرد .هرچند براي
بهینهسازي ترافیک تمرکز اصلي بر روي هوشمندسازي
چراغهاي راهنمايي است اما به کار بردن يک روش بهینه
براي مسیريابي و پیدا کردن بهترين مسیر (نه لزوماً
کوتاهترين مسیر) و مقايسه آن با سناريوهاي مربوط به
چراغ راهنمايي ميتواند در هر چه روانتر کردن ترافیک
شهري کمک شاياني نمايد .دو رويکرد مسیريابي مورد
استفاده به شرح زير هستند:
 رويکرد اول :اين روش در مددل ،روش معمدول نامیدده
شده است .دلیل اين نامگذاري اين اسدت کده در آن از
معموليترين روش مسیريابي يعني کوتاهترين مسیر با
بهرهگیري از الگوريتم * Aاستفاده شده است.
 رويکرد دوم :ايدن روش در مددل ،روش بهینده ندام دارد
چراکه داراي بهینهسازيهايي نسبت به روش اول اسدت.
در ايددن روش بدده جدداي اسددتفاده از کوتدداهترين مسددیر،
مسیري انتخاب ميشود که ترافیک کمتري داشته باشد.
در اين روش از تکنیدک فررمدون معکدوس 4در الگدوريتم
کلوني مورچه [ ]41اسدتفاده شدده اسدت .ايدن روش را
ميتوان روش هوشمند مسیريابي نیز دانست.
روندنماي مراحل اجراي مدل در شکل  2نشدان داده
شده است.

با شرايط يکسان شبکه و پارامترهاي يکسان شامل تعداد
خودروها ،نوع خودروها ،احتمال تک مقصدي بودن
خودروهاي سواري ،احتمال وجود مبدأ و مقصد خارج از
شبکه ،حد نهايي تعداد خودروها در صف چراغ قرمز و
سرعت مجاز تعريف شده براي خیابانها ،ايجاد ميشود.
سپس شرايط ترافیک ،شبیهسازي شده ،اثر حالتهاي
مختلف مشاهده ميشوند .در جدول  0خصوصیات
سناريوهاي تعريف شده در اين پژوهش ،قابل مشاهده است.
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شکل  -2روندنماي اجراي مدل
جدول  -0سناريوهاي ششگانه
سناريوها

وضعیت چراغ راهنمايي

نوع مسیريابي

توضیحات

سناريوي اول

معمول

معمول

سناريوي دوم

معمول

بهینه

سناريوي سوم

شمارشي

معمول

سناريوي چهارم

شمارشي

بهینه

سناريوي پنجم

بهینه

معمول

سناريوي ششم

بهینه

بهینه

اين سناريو حالت پايه است و هیچگونه هوشمندسازي و بهینهسازي در آن وجود
ندارد.
در اين سناريو چراغ راهنمايي در حالت معمولي بوده و تأثیر مسیريابي بهینه را
ميتوان در مقادير زمان توقف و میانگین سرعت مشاهده کرد.
در اين سناريو چراغ راهنمايي در حالت نیمه اتوماتیک بوده و در صورتي که تعداد
خودروهاي صف از عدد چهار بیشتر شود ،چراغ سبز ميگردد.
در اين سناريو نیز چراغ راهنمايي نیمه اتوماتیک بوده و مسیريابي بهینه با توجه به
وضعیت ترافیک انجام ميگیرد.
در اين سناريو مرکز کنترل ترافیک تعداد خودروهاي هر تقاطع را اندازهگیري
نموده ،با مقايسه تعداد خودروها در هر طرف تقاطع ،فازبندي مناسب براي چراغ را
انجام ميدهد.
در اين سناريو مسیريابي و فازبندي چراغ راهنمايي بهطور همزمان بهینهشدهاند.

هرچند اين روش مؤثر و قابل اتکا ميباشد ،اما همواره
نميتوان به چنین دادههايي دسترسي پیدا کرد .روش
دوم ،امتحان نمودن نتايج با استفاده از دادههاي
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شبیهسازيشده و کنترلشده است؛ به اين معني که با
پارامترهاي يکسان (حجم و نوع خودروهاي در گردش،
بیشینه سرعت مجاز ،ويژگيهاي شبکه خیابانها) ،نتايج

براي ارزيابي عملکرد شش سناريو بايد سه آماره
(متغیر) را مقايسه کرد:
 .0سرعت میانگین :0سرعت لحظهاي هر خودرو از ابتداي
حرکت آن ذخیره ميشود و در پايان حرکت سرعت
میانگین خودرو محاسبهشده و ذخیره ميشود .در
پايان شبیهسازي تمامي سرعتهاي میانگین
ذخیرهشده و متوسط آنها به عنوان سرعت میانگین
کل شبیهسازي در نظر گرفته ميشود و ميتوان آن را
بهعنوان میزان روان بودن ترافیک تعبیر کرد چراکه هر
چه اين عدد باالتر باشد نشان از سرعت باالي حرکت
خودروها و ترافیک کمتر دارد و برعکس.

1 Average speed

اس

 -2-0-3ارزیابی سناریوها

 -0نتایج
محیط پیادهسازي يک فضاي طراحي شده از خیابان-
هاي يک طرفه و دوطرفه به همراه تعداد متنوعي از چهارراه
و سهراه با ابعاد  021×021واحد نرمافزاري ) (Patchمي-
باشد که در شکل  9نشان داده شده است .واحد نرمافزاري
نیز معادل پنج متر و برابر با طول يک خودروي سواري در
نظر گرفته شده است .چراغهاي راهنمايي در چهارراهها و
سهراههاي شکل  9قابل مشاهده هستند .در صورت سبز
بودن چراغ ،خودروها قادر به حرکت هستند و در صورت
قرمز بودن آن ،خودروها ميايستند.
در اين پژوهش تعداد  45خودروي سواري شامل 91
خودرو داراي مقاصد تصادفي و  05خودرو داراي مقاصد
گردشي (مانند تاکسي که پس از رسیدن به مقصد ،هدف
ديگري را براي خود بهعنوان مقصد جديد تعريف
ميکنند) 01 ،خودروي سنگین و  5خودروي حمل و نقل
2 Wait time
3 Number of cars
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حاصل از روش پیشنهادي با نتايج حاصل از يک مدل به
اثبات رسیده مقايسه شوند و صحت نتايج ،مورد ارزيابي
قرار گیرند.
در اين پژوهش به دلیل دسترسي نداشتن به دادههاي
موردنیاز روش نخست اعتبارسنجي ،از روش دوم براي
اعتبار سنجي مدل پیشنهادي استفاده ميشود .بدين
منظور از نرمافزارهاي  VISSIMو  VISTROکه دو
نرمافزار شناخته شدة ترافیکي هستند ،استفاده ميشود.
 VISTROو  VISSIMمکمل يکديگر هستندVISSIM .
نرمافزار شبیهساز است و  VISSIMبهینهسازي شبکه را
انجام ميدهد .لذا زمان بهینه سبز و قرمز ابتدا توسط
 VISTROانجام شده و سپس توسط  VISSIMشبیه-
سازي ميگردد .پس از اجراي مدل و به تعادل رسیدن،
نتايج اصلي و پارامترهاي مقايسهاي مثل میانگین توقف و
میانگین سرعت قابل استحصال است .بنابراين ،هرگاه در
ادامه صحبت از اين نرمافزارها شده ،از هر دو استفاده شده
است .از طرف ديگر از آنجا که بحث مسیريابي را نميتوان
در اين نرمافزارها مطرح و پیادهسازي کرد ،هر شش
سناريو در آنها قابل پیادهسازي نیست .لذا نتايج
سناريوهايي که در هر دو مدل قابل اعمال است (که
سناريوي  5است) با هم مقايسه و سپس نتايج هر شش
سناريوي شبیهسازيشده در محیط  NetLogoبا يکديگر
سنجیده ميشوند.

 .2زمان توقف :2زماني است که خودرو در پشت چراغ
قرمز توقف ميکند .سپس همانند پارامتر سرعت
میانگین ،زمانهاي توقف همه خودروها ذخیره
ميشود .هر چه اين پارامتر مقدار کمتري داشته باشد
نشاندهنده روانتر بودن ترافیک است؛ اما با توجه به
تصادفي بودن مسیر خودروها از طوالني يا کوتاهي
مسافت سفر مقدار پارامتر بهدستآمده بر مسافت طي
شده تقسیم ميشود.
 .9تعداد کل خودروها :9در نظر گرفتن دو پارامتر سرعت
میانگین و زمان انتظار بهتنهايي کار درستي نیست .در
واقع با اين عمل ممکن است پارامتر سرعت میانگین
در يک شبیهسازي باال باشد اما ناشي از کم بودن
تعداد خودروها باشد و اين موضوع نميتواند بهطور
کامل نشاندهنده مثبت بودن روند شبیهسازي باشد؛
بنابراين در کنار دو آماره قبلي بايد تعداد کل خودروها
نیز در نظر گرفته شود .البته اين آماره در همه
سناريوها در ابتدا تقريباً يکسان معرفي ميگردد ولي با
توجه به شرايط مدل گاهي مقادير آن تغییر ميکند.
در اين پژوهش چنانچه تعداد خودروها يکسان باشد
بوده باشد ،اين آماره ارائه نميشود.
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عمومي (مانند اتوبوس داراي مبدأ-مقصد و مسیر مشخص
که در مسیريابي بهینه شرکت نميکنند) ،در نظر گرفته
شده است که به جز خودروهاي گردشي مابقي در تمامي
پیادهسازيها اعمال ميشوند .پارامترهاي اعمالي از جمله
اندازه ،سرعت ،شتاب افزاينده و کاهنده به همان اندازه که
در مدل عاملمبنا در نظر گرفته ميشوند در نرمافزارهاي
ترافیکي نیز وارد ميشوند.
شمايي از پیادهسازي در نرمافزارهاي  VISTROو
 NetLogoدر شکل  9و  VISSIMدر شکل  4نشان داده
شده است .براي پیادهسازي مدل در  NetLogoمدل تا
زمان رسیدن به تعادل اجرا شد .براي در نظر گرفته شدن
حالت اتفاقي نیز ،مدل  05بار از ابتدا اجرا و پس از هر بار
اجرا میانگین نتايج  011گام آخر اخذ و با هم میانگین-
گیري شد.

همچنین دقت نسبي  %05براي مقادير زمان توقف و دقت
نسبي  %5براي میانگین سرعت مدل محاسبه شد ،هرچند
ممکن است ازنظر زمان توقف برتري احراز نشده باشد .با
توجه به انحراف معیار به دست آمده از هر مدل و رسم نمودار
زنگولهاي ،احتمال اينکه مقادير زمان انتظار و سرعت میانگین
روش عاملمبنا در محدوده مقادير نرمافزار  VISTROبا بازه
اطمینان  %15قرار گیرد برابر با  %89و همچنین احتمال
اينکه مقادير میانگین سرعت روش عاملمبنا در محدوده
مقادير نرمافزار  VISTROدر بازه اطمینان  %15قرار گیرد
برابر با  %14است .در شکلهاي  5و  1قرارگیري محدوده
نمودار مربوط به مدل  NetLogoدر بازههاي اطمینان  %11و
 %15در نمودار مدل  VISTROنشان داده شده است .اين
نتايج را ميتوان نشانگر وجود توأم کارايي ،اطمینان و انعطاف
در مدل عاملمبناي توسعه داده شده دانست.
جدول  -2مقايسه نتايج دو روش
انحراف
معیار

میانگین
سرعت،
(کیلومتر
بر ساعت)

انحراف
معیار

2/2
1/89

49/0
41/22

0/1
0/18

زمان
توقف،
(ثانیه بر
کیلومتر)
00/9
09/19

روش
شبیهسازي
VISTRO
NetLogo

شکل  -9پیادهسازي در نرمافزار ( NetLogoسمت چپ) و پیادهسازي
در نرمافزار ( VISTROسمت راست)

شکل  -4پیادهسازي در نرمافزار  VISSIMبهصورت سهبعدي

نتايج بهدستآمده از نرمافزار شبیهسازي  VISTROو
همچنین روش شبیهسازي  ،NetLogoبهصورت مقادير
عددي خروجيهاي اصلي (زمان توقف و میانگین سرعت)
در جدول  2آمده است.
ارزيابي نتايج حاصل از روش  NetLogoبا نرمافزار
ترافیکي  VISTROنشان ميدهد که مقادير به دست آمده از
مدل عاملمبنا (پیادهسازي شده در نرمافزار  )NetLogoبه
دلیل پايین بودن انحراف معیار قابل اطمینانتر هستند.
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شکل  -5توزيع پراکندگي نتايج زمان توقف بهدستآمده از دو مدل با
استفاده از روش گوسي

شکل  :1توزيع پراکندگي نتايج میانگین سرعت خودروها بهدستآمده
از دو مدل با استفاده از روش گوسي

اس

در هنگام شبیهسازي با مدل عاملمبنا ،محدوديتهاي
نرمافزارهاي ترافیکي وجود ندارد .از اين رو ميتوان
خودروهاي گردشي مانند تاکسيها را که نقش پررنگي در
واقعیت دارند به مدل افزود .نتايج کار در شش سناريوي
معرفي شده در جدول  9و شکل  2نشان داده شده است.
براي محاسبة درصد تغییرات در شکل  ،2ابتدا مجموع قدر
مطلق اختالفها نسبت به میانگین ،حساب شده و سپس
درصد اختالف نتیجة هر سناريو نسبت به اين عدد به
دست آمده است .در شکل مشاهده ميشود که سرعتهاي
میانگین ،هنگامي که چراغ راهنمايي روي حالت معمول
قرار دارد (سناريوي  0و  )2با کمي اغماض از بقیه
سناريوها کمتر است .سرعت میانگین ،در حالت شمارشي
(سناريوي  9و  )4نیز ،از حالت بهینه کمتر است چراکه در
اين حالت چراغ روي قرمز باقي ميماند تا تعداد
خودروهاي پشت چراغ به يک حد آستانه برسد و سپس
سبز ميشود.
جدول  -9نتايج عددي سناريوها
زمان توقف (ثانیه
بر کیلومتر)

میانگین سرعت
(کیلومتر بر ساعت)

سناريوها

29/082
22/191
29/011
21/480
01/548
01/224
22/842

14/249
11/510
11/481
15/10
12/148
18/081
11/952

سناريوي 0
سناريوي 2
سناريوي 9
سناريوي 4
سناريوي 5
سناريوي 1
میانگین

سناريوي 1
%21

سناريوي 0

%-90
سناريوي 2
%9

سناريوي 5
%01

سناريوي 9
%2
سناريوي 4
%-01
سناريوي 9
سناريوي 1

سناريوي 2
سناريوي 5

سناريوي 0
سناريوي 4

شکل  -2مقايسه نسبي سرعت میانگین خودروها
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 -1-0تحلیل نتایج سناریوها

با توجه به شکل  2مشاهده ميشود زماني که چراغ
راهنمايي در حالت بهینه است ،سرعت میانگین خودروها از
بقیه سناريوها بیشتر است .همین موضوع نشاندهنده
کارايي روش ارائه شده براي بهینهسازي و روان شدن
ترافیک بهخصوص براي تقاطعهايي با چراغ راهنمايي است.
در سناريوهاي سوم و چهارم که چراغ راهنمايي روي
حالت شمارشي است زمان توقف خودروها از بقیه سناريوها
بیشتر است .در اين حالت ممکن است تعدادي از خودروها
بدون اينکه نیازي باشد ،مدت زمان بیشتري معطل شوند.
حالت بهینه براي چراغ راهنمايي باعث ميشود که زمان
توقف مجموعه خودروها با هم کاهش يابد .هرچند در
لحظاتي ممکن است زمان توقف لحظهاي افزايش يابد اما
در کل ،زمان توقف کلي در اين سناريو از بقیه سناريوها
کمتر است .سناريوي  5با تفاضل نسبي  %29با میانگین
زمان توقف خودروها داراي کمترين مقدار توقف است و
سناريوي  4با مقدار  %41درصد افزايش ،بیشترين زمان
معطلي پشت چراغ را دارد .يکي از نکات جالب در اين
نتايج تفاوت سناريوهاي  9و  4است که هر دو از چراغ
راهنمايي در حالت شمارشي استفاده ميکنند .در اين
مقايسه ميبینم که وقتي چراغ راهنمايي به صورت
شمارشي باشد ،مسیريابي هوشمند کارايي الزم را ندارد.
البته در اين مورد نبايد از نقش خنثيساز اتوبوسها در
مسیريابي هوشمند نیز غافل شد.
سناريوهاي پنجم و ششم که مربوط به حالت چراغ-
راهنمايي بهینه هستند داراي مقادير بهتري نسبت به بقیه
سناريوها ميباشند .در سناريوي پنجم سرعت میانگین
بهاندازه  0/21کیلومتر بر ساعت بهبود يافته و میانگین
زمان توقف  9/9ثانیه به ازاي هر کیلومتر کاهش يافته
است .در سناريوي ششم سرعت میانگین بهاندازه 0/89
کیلومتر بر ساعت بهبود يافته و میانگین زمان توقف 9/02
ثانیه به ازاي هر کیلومتر کاهش يافته است .علت بیشتر
بودن سرعت میانگین در سناريوي ششم نسبت به سناريو
پنجم را بايد به موفق بودن فرايند مسیريابي نسبت داد .با
مسیريابي بهینه با توجه به آگاهي از ترافیک موجود در
تقاطع بعدي ،خودروها مسیرهاي کمترافیکتر را انتخاب
ميکنند ،بنابراين سرعت آنها افزايش پیدا ميکند .بیشتر
بودن ناچیز زمان توقف در سناريوي پنج نسبت به
سناريوي ششم را ميتوان به دلیل وجود خودروهاي با
مسیر ثابت نظیر اتوبوسها (که از مسیريابي استفاده نمي-
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کنند) و نیز تعداد زياد تقاطعها نسبت به ابعاد نقشه
دانست که در واقعیت معموالً چنین نیست .به هر حال
باالتر بودن سرعت میانگین در سناريوي ششم ،نشان از
برتري کلي آن بر سناريوي پنجم و در نتیجه انتخاب آن
به عنوان بهترين سناريو دارد.

 -0نتیجهگیری و پیشنهادها
مدلسازي عاملمبنا انطباق زيادي با کاربردهاي
شهري و بهصورت جزئيتر ،مسئله ترافیک دارد .در
سناريوهاي ارائه شده ،بهینهسازي دو خصوصیت
تعريفشده زمان توقف و میانگین سرعت براي بررسي
وضعیت ترافیک ،با تغییر يک سري از پارامترها (نوع
مسیريابي و عملکرد چراغ راهنمايي) و ثابت ماندن بقیه
(سرعت ،تعداد و نوع خودروها) پارامترها دنبال شد .براي
چراغ راهنمايي ،سه حالت معمول ،شمارشي و بهینه در
نظر گرفته شد .همچنین مسیريابي خودروها در حالت
معمول با روش کوتاهترين مسیر و در حالت بهینه با
استفاده از اطالعات ترافیک مسیر انجام گرديد .از طرف
ديگر ،تفکیک خودروها در فرآيند شبیهسازي به سه نوع
خودروهاي شخصي (بهعنوان بخش اعظم حجم ترافیک
شهري) ،خودروهاي سنگین و خودروهاي حمل و نقل
عمومي و شبیهسازي ترافیک واقعي شهر با تفکیک
خودروهاي شخصي به دو نوع معمولي که با الهام از دنیاي
واقعي تقريباً داراي مبدأ و مقصد مشخص هستند (مانند
حرکت از منزل به محل کار و برعکس) و گردشي (مانند
تاکسيها) که پس از حرکت و رسیدن به مقصد دوباره
مقصد جديدي انتخاب ميکنند و در ترافیک حرکت
ميکنند امکان بررسي همزمان مسیريابي و کنترل
هوشمند ترافیک و در نتیجه استفاده از يک روش بهینه-
سازي براي مسیريابي خودروها عالوه بر هوشمندسازي
چراغ راهنمايي ،را فراهم آورد .نتايج حاصل از مقايسه
آمارههاي زمان توقف خودروها و سرعت میانگین خودروها،
بیانگر روانتر شدن جريان ترافیک با تنظیم چراغ
راهنمايي روي حالت بهینه و نیز با بهرهگیري از حالت

مسیريابي هوشمند خودروها است که هر دو مورد با
استفاده از اطالعات عامل مرکز کنترل ترافیک محقق مي-
گردند .افزون بر آن مشخص شد که بهینهسازي زمانبندي
چراغ راهنمايي اثر مناسبتري بر روانسازي ترافیک دارد تا
بهینهسازي مسیريابي.
در اين تحقیق به منظور توسعه مدل عاملمبنا براي
کنترل ترافیک شهري ،با توجه به خصوصیات
میکروسکوپیک ترافیک در تقاطعها با تعريف پارامترهاي
اصلي ترافیک ،مجموعهاي از عاملهاي هوشمند در مقیاس
میکرو ،در شش سناريو مختلف در محیط نرمافزار
 NetLogoو در يک نقشه تمثیلي از شبکه خیابانهاي
شهري ،به ايفاي نقش پرداخته ،ترافیک شهري را شبیه-
سازي کردند .اعتبار سنجي مدل با استفاده از نرمافزار
( VISTROبه عنوان يک نرمافزار شناخته شده و قابل
اعتماد در حوزه ترافیک) انجام گرديد و نتايج آن ،مدل
مورد استفاده را تأيید نمود .در اين تحقیق هوشمندسازي
چراغ راهنمايي و تعويض مدتزمان سبز و قرمز شدن
چراغ با توجه به حجم ترافیک دو مسیر با استفاده از
سناريوي ششم صورت گرفت که در آن مسیريابي با
استفاده از تکنیک فرمون معکوس و فازبندي چراغ
راهنمايي به طور همزمان بهینه شدند و اين کار باعث شد
که ترافیک روانتر شده و از حجم ترافیک کل مجموع
خیابانها کاسته شود .اين نتايج نشان از کارايي مناسب
مدل عاملمبنا در شبیهسازي مدلي پیچیده همچون
ترافیک شهري دارد که به همین دلیل ميتواند براي
مديريت شهري مورد استفاده قرار گیرد .پس از انجام اين
پژوهش ميتوان پیشنهادهايي را براي تحقیقات در آينده
ارائه نمود.
يکي از پیشنهادها واردکردن اجزاي ديگر مانند تونل-
هاي شهري ،دوربرگردانها ،تقاطعهاي غیر همسطح و
غیره به محیط شبیهسازي است .همچنین ميتوان
چندزمانه کردن چراغهاي راهنمايي در چهارراهها و نیز
وارد کردن عاملهاي ترافیکي ديگر نظیر عابر پیاده به
مدل را هم ،مد نظر قرار داد.
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