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چکیده
حفظ تراکم ترافیک و میزان آلودگي هاي هوا در یک سطح قابل قبول و همچنین تأمین ظرفیت مناسب براي حمل و نقل همگاني 
در شهرهاي بزرگ به یکي از بزرگ ترین دغدغه هاي مدیریت شهري در سال هاي اخیر تبدیل شده است. براي مواجهه با این مسأله 
یک تکنولوژي جدید براي مدیریت تراکم ارائه شده است. استراتژي نرخ بندي ترافیک با محدودسازي جریان ورودي به محدوده هاي 
متراکم و توزیع مناسب تراکم در کل شبکه اقدام به بهبود وضعیت تراکم، پیشگیري از انسداد شبکه و تسهیل در تردد حمل و 
نقل همگاني با استفاده از ابزار  چراغ ها مي کند.در این مقاله مدل نرخ بندي ترافیک بر مبناي این استراتژي ارائه شده و کاربرد آن 
در شبکه هاي شهري نشان داده شده است. مدل ارائه شده در یک شبکه شهري با الگوگیري از شبکه شهري تهران مورد استفاده 
قرار گرفته است. شبکه مد نظر در محیط نرم افزار VISSIM شبیه سازي شده و براي به کارگیري استراتژي کدنویسي شده ازماژول    
VISSIM-COM بهره گیري شده است. نتایج حاصل از به کارگیري این استراتژي بهبود قابل توجهي را در پارامترهاي عملکردي شبکه 
نظیر زمان تأخیر و سرعت متوسط نشان مي دهد. همچنین طول صف در شریاني هاي ورودي به شبکه نیز به نسبت قابل قبولي 

بهبود یافته است.

1- مقدمه

با افزایش تعداد وسایل نقلیه و نیاز رو به رشد به شبکه هاي 
با مسأله ي تراکم به  صورت  حمل و نقلي وسیع تر، معابر شهري 
ترافیک،  کنترل  چراغ هاي  که  آن جا  از  شدند.  مواجه  جدي تري 
ابزارهاي اصلي در تنظیم و بهینه سازي جریان در شبکه  شهري 
کارایي  افزایش  جهت  چراغ ها  این  دقیق  برنامه ریزي  مي باشند، 
اهمیت  حایز  اشباع  فوق  شرایط  در  آن  عملکرد  بهبود  و  شبکه 
بسیار مي باشد. در بحث مدیریت تقاضا و مطالب مرتبط با مدیریت 
صف، بحثي تحت عنوان کنترل یا ممانعت از حرکت در ترافیک 
تقاطع  یا  کمان  یک  به  ترافیک  ورود  از  آن  در  که  دارد  وجود 
جلوگیري مي شود تا حجم باالي تقاضا منجر به انسداد آن عضو 
بحراني نشود. این مطلب مي تواند در حد موضعي )یک تقاطع( و 

یا در مقیاس شبکه مطرح شود. 
بسیار  با حجم  که  ترافیک  تراکم  در شرایط  دیگر  عبارت  به 
زیاد وسایل نقلیه مواجه هستیم ، بعضاً استراتژي هاي اختالف فاز

عادالنه که در آن شرایط ترافیک خیابان هاي متقاطع نیز در نظر 
گرفته مي شوند یا سهمیه هاي مختلف سبز که به پراکندگي تراکم 
عملکرد  بهبود  در  است  ممکن  مي کنند،  در سطح شبکه کمک 

شبکه متراکم مؤثر باشند.

2- مفهوم نرخ بندي

از آن جا که مفهوم پایه اي و اساسي که این رساله بر مبناي 
آن پایه ریزي شده، بحث نرخ بندي ترافیک در شبکه هاي شهري 
می باشد، الزم است تا در این مرحله اشاره اي اجمالي و خالصه به 
مفهوم نرخ بندي ترافیک گردد. در بحث مدیریت تقاضا و مطالب 
مرتبط با مدیریت صف، بحثي تحت عنوان کنترل یا ممانعت از 
حرکت در ترافیک وجود دارد که در آن از ورود ترافیک به یک 
کمان یا تقاطع جلوگیري مي شود تا حجم باالي تقاضا منجر به 
انسداد آن عضو بحراني نشود. این مطلب مي تواند در حد موضعي 

)یک تقاطع( یا در مقیاس شبکه مطرح شود. 

کلید واژه: نرخ بندی، ترافیک، تراکم، شبکه های شهری
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به  آن ها  و هدایت  مکان صف ها  تعیین  و  امکان شناسایي  طراح 
مسیرهاي طوالني که مي توانند نقش  ناحیه پیراموني ) میانگیر1 ( 
را ایفا کنند مي باشد. استراتژي یاد شده مدیریت مکان )موقعیت( 
صف نام دارد. مدل براساس تجمیع یک روش برنامه ریزي ریاضي 
ریاضي  برنامه ریزي  مدل  است.  شده  ایجاد    TRANSYTمدل با 
 TRANSYTبراي تعیین سهمیه هاي سبز و سطح نرخ بندي و مدل
براي شبیه سازي پروسه هاي دینامیکي به منظور بهینه سازي طول 

سیکل و اختالف فاز مورد استفاده قرار گرفته اند]2[.
در زمان اوج که صف ها تشکیل مي شوند، تعیین موقعیت مکاني 
آن ها حائز اهمیت است. توزیع صف ها در داخل شبکه به نحوي 
که آثار منفي آن ها )به خصوص پس زدگي( حداقل شود، از اهداف 
 2QLM اصلي کنترل است. این پروسه مدیریت موقعیت صف یا

نامیده مي شود. 
طریق  از  بحراني  کمان هاي  کردن  سرریز  از  جلوگیري  هدف، 
باقي مانده  جریان  کمان هاست.  این  به  ورودي  جریان  نرخ بندي 
بحراني  کمان  از  خارج  بیش تر  طول  با  کمان هاي  در  مي تواند 
جمع شود. گزینه دیگر این است که وسایل نقلیه  ورودي به این 
دیگر  مسیرهاي  به  مسیر  راهنماي  تابلوهاي  طریق  از  کمان ها 

هدایت شود]2[.
چراغ هاي  ابزار  با  ترافیک  جریان  بندي  نرخ  و  کنترل  مسأله 
راهنمایي در یک راه شریاني توسط چانگ و لیبر من ارائه شده 
است]3[. در این مطالعه فرمول بندي راهکار کنترل به  هنگام براي 
راه هاي شریاني فوق اشباع ارائه شده است. اهداف این مسأله شامل 

موارد زیر مي باشد:
الف( حداکثرسازي بازدهي سیستم: این هدف از طریق:

را مي بندد و زمان  تقاطعات  از پس زدگي صف که  1. جلوگیري 
سبز را هدر مي دهد.

2. جلوگیري از پدیده  قحطي زدگي3 که در اثر دیر رسیدن وسایل 
نقلیه به تقاطع و در نتیجه به هدر رفتن زمان سبزمي شود.

بیش ترین خدمات در طول  ارائه   براي  مدیریت تشکیل صف   .3
خط ایست، صورت مي پذیرد.

دنبال  به  هدف  این  ذخیره:  ظرفیت  از  کامل  استفاده   ب( 
طریق  از  مشخص  محدوده   یک  به  تراکم  شرایط  محدودسازي 

مدیریت صف در سیستم تغذیه و ارسال4 مي باشد. 
ج( تأمین یک سرویس دهي عادالنه: در این مورد، هدف تخصیص 
خدمات به ترافیک خیابان هاي متقاطع و حرکات چپ گرد مي باشد 
به نحوي که تمام رانندگان خدمات مناسب را دریافت کنند که 
همین مسأله راهي براي مشاهده  ایمني بیش تر در تقاطع به شمار 

مي رود.

1.  buffer
2. Queue location management 
3. Starvation
4. feed-forward

بسیار  حجم  با  که  ترافیک  تراکم  شرایط  در  دیگر  عبارت  به 
اختالف  استراتژي هاي  بعضاً  هستیم،  مواجه  نقلیه  وسایل  زیاد 
نیز  متقاطع  خیابان هاي  ترافیک  شرایط  آن  در  که  عادالنه  فاز 
به  که  سبز  مختلف  سهمیه هاي  یا  مي شوند  گرفته  نظر  در 
است  ممکن  مي کنند،  کمک  شبکه  در سطح  تراکم  پراکندگي 

در بهبود عملکرد شبکه متراکم مؤثر باشند.
به طور کلي سه نوع از نرخ بندي )Metering( وجود دارد:

2-3- نرخ بندي آزادسازي
این نوع نرخ بندي به تنظیم خروج وسایل نقلیه از گاراژها و 

پارکینگ ها اشاره دارد]1[.
گال زور و همکارانش یک روش کنترل چراغ بر پایه نرخ بندي 
طراحي  براي  روشي  آنان  نمودند.  ارائه  ترافیک  )محدودسازي( 
برنامه  چراغ ها براي شبکه هاي متراکم شهري که در آن یک یا 
چند تقاطع پیش از باقي تقاطعات به شرایط فوق  اشباع مي رسند، 
ایده  اصلي این کار بر مبناي محدودسازي احجام  ارائه نمودند. 
ورودي به شبکه براي تنظیم آن در حد ظرفیت تقاطع بحراني 
و پیش گیري از انسداد تقاطع مي باشد. این پروسه نرخ بندي به 

2-1- نرخ بندي داخلي
را  شبکه  داخل  به  نقلیه  وسایل  ورود   نرخ بندي،  نوع  این 
محدود مي سازد. در شکل 1 این نوع نرخ بندي مشاهده مي شود.

نقطه نرخ بندي خارجي
مسیرهاي ورودي که نرخ بندي شده اند

شکل 1-  نرخ بندي خارجي
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)راهکار   RT/IMPOSTعنوان به  که  کنترلي  راهکار  این 
چراغ ها(  تنظیم  بهینه سازي  جهت  داخلي  به هنگام  نرخ بندي 
اشباع  رویکرد  هر  در  رشد صف  کنترل  جهت  مي شود،  شناخته 
از طریق نرخ بندي مناسب ترافیک جهت پایدار نگه داشتن طول 
صف طراحي شده است. بر این اساس محدودیت هاي طول صف و 
اختالف فاز چراغ ها تعیین مي شود. یک برنامه ریزي ترکیبي خطي 
عددي صحیح )MILP( جهت محدودسازي مقادیر بهینه  اختالف 

فاز و طول صف به کار گرفته شده است]3[.
یافته مطالعه چوي در  این مطالعه در حقیقت نسخه توسعه 
سال 1997 مي باشد.]4[. چوي در پایان نامه دکتري خود اقدام به 
ارائه روش جدید بهینه ساز سازگار چراغ ها براي راه هاي شریاني 
دوطرفه، چند فازه و با عملکرد چپگرد در شرایط فوق اشباع نمود. 
جهت  داخلي  بندي  نرخ  "راهکار  عنوان  تحت  وي  کار  خروجي 
اهداف  تأمین  مبناي  بر   "  )IMPOST( چراغ ها  بهینه  زمان بندي 

زیر ایجاد گردید:
)یا حداقل سازي  کنترل تشکیل صف جهت جلوگیري   .1

تکرار و طول مدت( پس زدگي به تقاطعات
استفاده کامل از کل زمان سرویس دهي با باالترین نرخ   .2

سرویس
استفاده مؤثر از ظرفیت ذخیره راه موجود  .3

حداقل سازي توقفات وسایل نقلیه  .4
حداقل سازي زمان تأخیر در عناصر زیر اشباع شبکه  .5

اساس روش فوق به صورت زیر است:
رویکردهاي  سمت  به  را  ترافیک  جریان  فاز  دوره   طول   .1
شده  کنترل  و  پایدار  صف  طول  تا  مي کند  نرخ بندي  فوق اشباع 
جریان هاي  مختلف  جهات  به  نیز  عادالنه  خدمات  یک  و  بماند 

ترافیک ارائه شود.
2. هماهنگ سازي چراغ )نظیر اختالف فاز( تقابل بین دسته 
که  نحوي  به  مي کند،  کنترل  را  ایستاده  صف  و  رسیده  جریان 
استفاده  کامل از ظرفیت ذخیره اتفاق بیفتد، پس زدگي صف در 

تقاطع رخ ندهد و بیش ترین بازدهي )خروجي( حاصل شود.
نتایج مقایسه  استراتژي پیشنهادي با سایر مدل ها، موارد زیر 

را دربر داشته است:
متراکم  شریاني  راه  بازگشت  جهت  در  ایستاده  صف 
 RT/IMPOSTنرخ بندي استراتژي  توسط  که   )Outbound(
طوالني  کافي  حد  به  نداشته،  را  پس زدگي  شرایط  شده،  کنترل 
تغذیه  اشباع(  )نرخ جریان  اشباع  با جریان  را  اصلي  راه  بوده که 
کند و فضاي بین خط ایست و آخرین وسیله  داخل صف به حدي 

نیست که نرخ تخلیه صف را تخریب سازد.
استراتژي هاي کنترلي مدیریت  راتهي]5[  در مطالعه دیگري 
ترافیک را که نرخ جریان ورودي به یک محدوده متراکم شهري

استراتژي هاي  او  داد.  قرار  بیشتر  بررسي  مورد  مي کنند  کنترل 
کنترلي نرخ بندي را در دودسته تقسیم بندي نمود:

1. کنترل داخلي
- کنترل تقاطع بحراني براي مواجهه با شرایط تراکمي که از 

نظر مشخصات، موضعي به شمار مي آید.
- استراتژي هاي راه هاي شریاني که جریان را در طول راه هاي 

شریاني متراکم کنترل مي کنند.
شریاني هاي  طول  در  را  جریان  که  شبکه  استراتژي هاي   -
اصلي و شریاني هاي فرعي متقاطع با آن ها براي پیشگیري از بروز 

شرایط قفل شدگي شبکه کنترل مي کنند.
2. کنترل خارجي 

براي  نظر  مد  منطقه  پیراموني  محیط  در  ترافیک  کنترل   -
محدود سازي ورود ترافیک )با سرویس دهي تقاضا در حد قابل 

قبول( براي بهبود کیفیت جریان ترافیک در محدوده کنترلي
نتایج شبیه سازي مطالعه راتهي]5[ نشان داد که استراتژي هاي 
کنترل خارجي پتانسیل بهبود عملکرد ترافیک را درون محدوده 
و در رویکردهاي منتهي به محدوده متراکم کنترلي دارند. نتایج 
کنترل  راهکارهاي  از  استفاده  مي کند  پیشنهاد  شبیه سازي  این 
کاهش  حد  تا  که  محدوده هایي  پیرامون  خارجي  بندي  نرخ 
سرویس دهي به وسایل نقلیه متراکم شده اند )به دلیل پس زدگي 

صف( الزامي است.
براي  با توسعه مدل نرخ بندي راه هاي شریاني  این مقاله  در 
تراکم در  مناسب  توزیع  با  تا   شبکه هاي شهري، سعي مي شود 
و  انسداد  بروز  از  شهري،  متراکم  مناطق  اطرافي  محدوده هاي 
تراکم در داخل هسته هاي با اولویت باال در شبکه پیشگیري به 

عمل آید. 

3- متدولوژی

مسأله نرخ بندي شبکه به منظور کنترل حجم ورودي به شبکه 
جهت پیشگیري از بروز انسداد و قفل شدگي درآن طراحي شده 
است. نقطه تمایز این مسأله با مطالعات پیشین در لحاظ نمودن 
از  دقیق شرایط کمان هاي ورودي به شبکه به جهت جلوگیري 
پس زدگي صف در آن ها مي باشد به نحوي که نه تنها از رخ دادن 
پدیده پس زدگي صف در کمان هاي باالدست پیشگیري به عمل 
از  را  استفاده  حداکثر  صف،  طول  بهینه سازي  به  بلکه  مي آورد 
ظرفیت ذخیره کمان هاي باالدست به عمل مي آورد. چرا که این 
تراکم  انباره هاي ذخیره سازي جریان ورودي در شرایط  کمان ها 
هستند و لذا باید حداکثر استفاده از ظرفیت آن ها به عمل آمده

و از طرفي مانع از پس زدگي جریان آن ها به باالدست شد.
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شرایط  گرفتن  نظر  در  براي  جدیدي  بخش  این  بر  عالوه 
شبکه اي به مسأله اضافه شده که آن شامل ماکزیمم سازي جریان 
ورودي به شبکه مي باشد. محدودیت هاي این بخش شامل موارد 

زیر است:
       )رابطه 3(     

         
       )رابطه 4(       

       )رابطه 5( 

       )رابطه 6(   
    

       )رابطه 7(      

      که در آن: 
                    : برابر با مقدار بحراني TTS است که بر اساس 

دیاگرام هاي پایه اي ترسیم شده )بند قبل( به دست مي آید
  A : ضریب خطا 

       : خطاي اندازه گیري
        اندیس تقاطع ورودي به شبکه

       : تعداد خطوط عبوري در شریاني اصلي ورودي 
        تعداد تقاطعات ورودي

        زمان سبز شریاني اصلي ورودي )ثانیه(
        زمان تلف شده )ثانیه( 

        سرفاصله اشباع )ثانیه بر وسیله نقلیه
         درصدر حرکات گردشي از خیابان اصلي به خیابان هاي     

 j فرعي در تقاطع
         جریان ترافیک کنترل نشده )وسیله نقلیه بر ساعت( 

بر  نقلیه  از زیر شبکه )وسیله  ترافیک خروجي        جریان 
ساعت(

        وزن مرتبط با تقاطع j  از سري تقاطعات ورودي به 
شبکه

    C: زمان طول چرخه )ثانیه(

4- مطالعه موردي

شبکه  در  تراکم  متداول ترین  شاخص  برآورد  منظور  به 
متداول ترین روش حل مسأله تخصیص در شبکه مي باشد. براي 
حل مسأله اینگونه که در آن باید امکان تغییر مسیر رانندگان را 
برخي  در  محدودسازي  سیاست  اعمال  دلیل  به  مسیر  میانه  در 
براي حل  است  بهتر  گرفت،  نظر  در  ورودي  کمان هاي  و  گره ها 

مسئله تخصیص از تخصیص دینامیکي بهره گرفته شود. بدیهي 

براي  نرخ بندي  مسأله  یافته  ارتقا  مدل  شده  ارائه  مدل 
شریاني هاي شهري که توسط چانگ ]3[ ارائه شده بود جهت حل 

براي شبکه هاي شهري است.
فرمول بندي حل مسأله به شرح زیر است:

ماکزیمم سازي  براي  هدف  تابع  یک  مسأله  اول  بخش  در 
اختالف فاز بین هر دو تقاطع پشت سر هم حل مي شود

)رابطه 1(                                       
که در آن:

      اختالف فاز مابین دو کمان پي در پي در جهت رفت
       اختالف فاز مابین دو کمان پي در پي در جهت برگشت و 

            وزن هاي تخصیص داده شده  به آن ها مي باشد.
 محدودیت هاي این مسأله شامل محدودیت هاي طول صف، 
دلیل  به  که  مي باشد  بسته  لوپ  محدودیت  یک  و  فاز  اختالف 
خطي  برنامه ریزي  صورت  به  باید  مسأله  آخر  محدودیت  همین 
   )Mixed integer linear  programming( ترکیبي عدد صحیح

حل شود.
خروجي هاي مسأله قبل شامل طول صف هاي بهینه استخراج 

شده به عنوان ورودي در بخش بعدي مسأله وارد مي شود:
)رابطه 2(

که درآن:
 I: ندیس کمان هاي اشباع

     : وزن هر یک از کمان هاي ورودي
       : نسبت طول صف ایستاده 

       : نسبت طول صف ایستاده بهینه 
       : زمان سبز تنظیم شده در تقاطع i ، ثانیه

     :  وزن حجم ورودي از تقاطعj از سري تقاطعات ورودي 
شبکه

     طول سیکل
       حجم ورودي از تقاطع    به شبکه به حجم کل داخل 

شبکه
راههاي  براي  مسأله  حل  شرایط  شامل  فوق  مسأله  شرایط 
شده  پرداخته  بدانها  چانگ  مسئله  در  )که  باشد  مي  شریاني 
اعمال                        شبکه  به  ورودي  هاي  شریاني  تک  تک  براي  که  بود( 
مي شود. الزم به ذکر است که این محدودیت ها براي لحاظ نمودن 
شرایط اتصال شریاني هاي مد نظر به زیر شبکه متراکم دستخوش 

تغییراتي شده اند.

شکل 2-  شماي شماتیک مسئله نرخ بندي شبکه
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ماتریس  یک  به  نیاز  دینامیکي  تخصیص  مسأله  براي حل  است 
مبدا – مقصد اولیه مي باشد که در اولین گام به مسیر هاي موجود 
شماتیک  صورت  به   2 .شکل  مي شود  داده  تخصیص  شبکه  در 
شبکه مد نظر براي اعمال مدل بهینه سازي نرخ بندي ترافیک را 

نشان مي دهد.

نرم افزار  محیط  در  مقصد   – مبدأ  ماتریس  ورود  با  منظور  بدین 
شبیه ساز ترافیکيVISSIM  و استفاده از مدل تخصیص دینامیکي 

این نرم افزار میزان تراکم بحراني شبکه حاصل شده است.

4-1-  شبکه ترافیکي مد نظر 
شبکه ترافیکي مد نظر شامل یک شبکه فرضي )با الگو گرفتن 
به  اوج  ساعات  در  که  مي باشد  تهران(  شهر  در  واقعي  شبکه  از 
شراط تراکم و پس زدگي مي رسد. در شکل 3 زیر شبکه مد نظر 
VISSIM همراه با شبکه معابر اطراف آن که در نرم افزار شبیه ساز

مدل شده است نشان داده شده است.

براي کنترل داراي پنج نقطه کنترلي ورودي  شبکه مد نظر 
مي باشد که در هر یک از نقاط، شریاني باال دست به اندازه دو الي 
سه تقاطع براي اعمال مسأله بهینه سازي در نظر گرفته شده است 
اعمال  با  باالدست  به  جریان  پس زدگي  در صورت  که  نحوي  به 

مسأله بهینه سازي خارجي، طول صف در این معابر بهینه گردد.
از آن جا که در نرم افزارهاي خردنگر شبیه  سازي ترافیک در 
هر بار اجرا جواب هاي متفاوتي به دست مي آید براي رسیدن به 
جواب مطمئن برنامه مد نظر براي شرایط قبل از اعمال سیاست 
مقادیر  نتایج  و  شده  اجرا  بار   8 تعداد  به  آن  از  پس  و  کنترلي 

متوسط معیارهاي عملکردي با یکدیگر مقایسه شده است.

5- معیار عملکردي

استراتژي نرخ بندي باید بتواند معیارهاي عملکردي شبکه را 
بهبود ببخشد تا بتوان از آن به عنوان یک استراتژي موفق و اثر 
بخش در سطح شبکه بهره برد. بدین منظور دو معیار تاخیر کل و 
متوسط سرعت در شرایطي که استراتژي نرخ بندي به کار گرفته 

شود و یا خیر با هم مقایسه شده اند.
نرم افزار  محیط  در  نظر  مد  شبکه  مقایسه،  این  انجام  براي 
شده  بهینه  سبز  زمان هاي  است.  شده  شبیه سازي   SYN CHRO
به   VISSIM نرم افزار  ورودي  عنوان  به    SYN CHRO نرم افزار  در 
کار گرفته شده اند. جدول 1 نتایج مقایسه پارامترهاي تأخیر در 
کل شبکه و متوسط سرعت را در نتیجه به کارگیري استراتژي 
نرخ بندي و بدون آن نشان مي دهد. همان گونه که مشخص است 
متدولوژي به کار گرفته شده باعث کاهش 14 درصدي تأخیر و 

افزایش 18 درصدي سرعت شده است.

 

شکل 2-  شماي شماتیک مسئله نرخ بندي شبکه

شکل 3- زیر شبکه مد نظر همراه با شبکه معابر 
   VISSIM اطراف آن در نرم افزار شبیه ساز
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جدول 1 – معیارهاي عملکردي در شبکه در حالت به کارگیري و عدم به کارگیري استراتژي نرخ بندي

اجراي 7اجراي 8
متوسط

متوسط

متوسط سرعت)کیلومتر 
بر ساعت(

متوسط سرعت)کیلومتر 
بر ساعت(

متوسط تاخیر )ثانیه(

متوسط تاخیر )ثانیه(

عدم بکارگیري استراتژي نرخ بندي

بکارگیري استراتژي نرخ بندي

اجراي 1اجراي 2اجراي 3اجراي 4اجراي 5اجراي 6

392.75426

12

321

16

362

14

338

16

352

15

327

16

330

14

325

15

346

14

379

13

393

12

367

14

395

11

402

12

374

14

406

13

337.625

15

12.625

این نتایج نشان مي دهند که توزیع مجدد تراکم در شبکه با 
انسداد جلوگیري مي شود  بروز  از  یک رویکرد درست که در آن 

مي تواند معیارهاي عملکردي را تا حد زیادي بهبود بخشد.
یکي از اهداف اصلي این استراتژي کنترل و بهینه سازي طول سف 
نتایج مقایسه نسبت هاي  به شبکه است.  در شریاني هاي ورودي 
طول صف )متوسط طول صف تقسیم بر طول هر کمان( در حالت 
به کارگیري و عدم به کارگیري استراِت نرخ بندي در شکل 4 نشان 
داده شده است. این نتایج نشان مي دهد که نسبت طول صف به 
طور متوسط 9.8 درصد کاهش یافته است. این مسأله بسیار حائز 
اهمیت است چراکه در بسیاري موارد دست یآبي به جواب بهینه اي 
که عالوه بر در نظر گرفتن شرایط پایین دست امکان بهینه سازي 

شرایط باالدست را هم داشته باشد بسیار مشکل است.

6- نتیجه گیري

در این مقاله، یک متدولوژي جدید براي بهینه سازي چراغ ها 
کنترل  براي  متدولوژي  این  است.  شده  ارائه  شبکه  سطح  در 
شرایط پایین دست براي پیشگیري از بروز انسداد و پس زدگي در 
شبکه هاي با اولویت باال در هسته هاي مرکزي شهر ایجاد شده که 
در آن به صورت هم زمان شرایط عملکردي جریان هاي ورودي به 

محدوده مد نظر بهینه مي گردد.
نتایج حاصل از بکارگیري این استراتژي براي یک شبکه فرضي 
با الگوگیري از یک شبکه واقعي درشهر تهران، بهبود معیارهاي 
عملکردي نظیر سرعت و تاخیر را در کل شبکه نشان مي دهد. 
همچنین بهبود نسبت هاي طول صف در معابر ورودي نیز نتیجه 

بهینه سازي هم زمان باالدست و پایین دست شبکه مي باشد.
باید در نظر گرفت که رسیدن به جواب بهینه در برخي شرایط 
به لحاظ فیزیک خاص برخي از شبکه ها ممکن است حاصل نشود. 
پارامترهاي  و  عوامل  از  تأثیر حاصل  و  انواع شبکه ها  بررسي  لذا 
مورد  آتي  مطالعات  در  مي تواند  مسأله  جواب  بر  شبکه  مختلف 

بررسي قرار گیرد.
 

دوره زمانی  

عدم بکارگیری نرخ بندی
بکارگیری نرخ بندی 
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 ص

ول
 ط

ت
سب

ط ن
وس

مت

  1       2      3       4      5       6    

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شکل 4- متوسط نسبت طول صف در شریاني هاي ورودي
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