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چکیــده -کنتــرل رمــپ در بزرگراههــای شــهری یکــی از سیاسـتهای کنتــرل ترافیــک کاراســت کــه میتوانــد وضعیــت ازدحــام

بزرگراههــا را بــا محــدود کــردن تعــداد خودروهــای ورودی بــه بزرگــراه بهبــود بخشــد .چالــش اصلــی ایــن اســتراتژی ،تعییــن
نرخهــای بهینــه ورود وســایل نقلیــه بــه تفکیــک رمپهــای مختلــف بــه مســیر اصلــی اســت بــه گون ـهای کــه منجــر بــه حداکثــر
حجــم تــردد در مســیر اصلــی شــود .در ایــن تحقیــق ،یــک مــدل برنامهریــزی خطــی جهــت کنتــرل بهینــه رمپهــا بــا توجــه بــه

محدودیــت ظرفیــت مســیر اصلــی و محدودیــت طــول صــف در رمپهــای ورودی توســعه یافتــه اســت .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق
پیادهســازی و اجــرای مــدل برنامهریــزی ریاضــی توســعهیافته بــرای یــک نمونــه واقعــی و پرازدحــام در شــهر تهــران و بررســی
چالشهــا و آثــار آن اســت .در عملیــات میدانــی نســبت ًا وســیع شــامل گــردآوری دادههــای حجــم تــردد بزرگــراه شــهید همــت تهــران

رويكــرد شــرق بــه غــرب حــد فاصــل بزرگــراه مــدرس تــا خروجــي بزرگــراه شــهيد چمــران و رمپهــای در ایــن محــدوده در

مــدت  3ســاعت ،حــدود  15000خــودروی عبــوری شــمارش شــدند .نتایــج اجــرای مــدل بــرای ایــن محــدوده نشــاندهنده بهبــود
ســطح ســرویس مســیر اصلــی از  Fبــه  Eو افزایــش ســرعت در مقاطــع اصلــی آزادراه بیــن  18و  24کیلومتــر در ســاعت و همچنیــن
کاهــش زمــان ســفر در مســیر اصلــی بــه مقــدار  9دقیقــه اســت.
واژگان کلیدی :کنترل رمپ؛ بهینهسازی؛ برنامهریزی خطی

 -1مقدمه

عنــوان یکــی از سیاســتهای مؤثــر مدیریــت رمپهــای
ورودی توســعه زیــادی یافتــه ،کــه از رویکردهــای مؤثــر
آن ،اســتفاده از روشهــای بهینهســازی ریاضــی اســت.
هــدف ایــن روشهــا بیشــینه کــردن جریــان ورودی بــه
بزرگــراه بــوده ،بــه طــوری کــه جریــان مســیر اصلــی از
محــدوده ظرفیــت بزرگــراه تجــاوز نکنــد [.]1
مدلهــای برنامهریــزی خطــی بــرای کنتــرل بهینــه
رمپهــا بــا دو رویکــرد مختلــف توســعه داده شــدهاند.
رویکــرد اول بــا هــدف کمینــه کــردن تأخیــر در جریــان

بزرگراههــا از جملــه معابــر بــا بخــش عمــدهای از
ســفرهای درونشــهری هســتند ،کــه کیفیــت جابهجایــی
نیــز در آنهــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .لــذا
نحــوه مدیریــت جریــان بزرگراههــا میتوانــد نقــش
عمــدهای در روانســازی جریــان ترافیــک درونشــهری
ایفــا نمایــد .در ایــن میــان ،رمپهــای ورودی بزرگراههــا
بــه عنــوان مبــادی ورودی خودروهــا بــه جریــان اصلــی
بزرگــراه دارای اهمیــت ویــژهای هســتند .کنتــرل رمــپ بــه
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بزرگــراه بــوده ،در حالــی کــه در رویکــرد دوم تابــع
هــدف ،بیشــینه کــردن جریــان ورودی بزرگــراه اســت بــه
طــوری کــه جریــان مســیر اصلــی از محــدوده ظرفیــت
تجــاوز نکنــد .یکــی از مهمتریــن انتقاداتــی کــه بــه
رویکــرد دوم سیاســت کنتــرل رمــپ وارد اســت ،تأخیــر
بهوجودآمــده در رمپهــا بــه دلیــل صــف تشکیلشــده
ناشــی از اجــرای ایــن سیاســت اســت .از دیگــر انتقاداتــی
کــه در کنتــرل رمــپ بــا اســتفاده از برنامهریــزی خطــی
مطــرح اســت ،مســأله برابــری 1بیــن رمپهــای ورودی
اســت ،چــرا کــه در اعمــال ایــن اســتراتژی ممکــن اســت
بــه برخــی از رمپهــا اجــازه عبــور بیشــتری نســبت بــه
ســایر رمپهــا داده شــود .هــدف رویکــرد دوم ،بیشــینه
کــردن جریــان ورودی بــه بزرگــراه بــوده کــه ممکــن
اســت باعــث بــه وجــود آمــدن نرخهــای کنترلــی شــود
کــه جریــان ورودی برخــی از رمپهــا را کمتــر و برخــی
دیگــر را بیشــتر محــدود کنــد [.]2
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت یــک مــدل برنامهریــزی
خطــی جهــت بهینهســازی جریــان ورودی بــه بزرگــراه
توســعه یابــد ،بــه طــوری کــه طــول صــف تشکیلشــده
در رمپهــای ورودی از حــد ظرفیــت رمپهــا تجــاوز
نکنــد و در عیــن حــال از ظرفیــت انبــاره رمپهــا بــه
طــور کامــل اســتفاده گــردد .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق
پیادهســازی و اجــرای مــدل برنامهریــزی ریاضــی بــرای
یــک نمونــه واقعــی و پرازدحــام در شــهر تهــران و بررســی
چالشهــا و آثــار آن اســت .در بخشهــای بعــدی ابتــدا
بــه مــروری بــر ادبیــات تحقیــق و ســپس متدولــوژی
تحقیــق و نمونــه مــوردی و چگونگــی گــردآوری دادههای
تحقیــق پرداختــه میشــود .در انتهــا نیــز نتیجهگیــری و
پیشــنهادات ارایــه خواهنــد شــد.

امیررضا ممدوحی و همکاران

جدول  :1برخی فوايد کنترل رمپ در اياالت متحده [4،5و ]6
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کاهش 50
درصدی تصادفات
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دترویت ،میشیگان

کاهش کل
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کاهش تصادفات
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النگ آیلند،
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ایجاد تعادل بین
کارایی و برابری

2009

نیوجرسی

بهبود  20درصدی
خروجی کل
سیستم

2008

کنتــرل رمــپ همــواره یکــی از کاراتریــن روشهــای
کنتــرل و بهبــود وضعیــت ترافیــک آزادراههــا از اوایــل
دهــه  1960بــوده اســت [ .]3بــه منظــور ارزیابــی عملکــرد
و کارایــی نتایــج حاصــل از اجــرای کنتــرل رمــپ ،معیــار
اســتاندارد و ثابتــی وجــود نــدارد .جــدول  1خالصــهای
از فوایــد گزارششــده از اجــرای کنتــرل رمــپ در نقــاط
مختلــف را نشــان میدهــد.

اســتراتژیهای کنتــرل رمــپ بــه دو دســته تقســیم
میشــود :کنتــرل رمــپ محلــی 2یــک بخــش مجــزا از
شــبکه را بــا یــک رمــپ ورودی تحلیــل کــرده و کنترلگــر
بــه تغییــرات در شــرایط محلــی پاســخ میدهــد و کنتــرل

1. Equity

2. Local Metering
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رمــپ یکپارچــه یــا هماهنــگ 1بــه هماهنگــی تعــدادی
رمپ ورودی میپردازد [.]3
آلینــا 2یــک الگوریتــم کنتــرل محلــی خطــی اســت کــه بــه
صــورت بازخــوردي عمــل میکنــد .در ایــن روش ،نــرخ
کنتــرل بــه گونــهای تنظیــم میشــود کــه ســطح اشــغال
پاییندســت از یــک مقــدار ســطح اشــغال معیــن کمتــر
شــود [ .]7آلینــا بــه عنــوان یــک اســتراتژی کنتــرل رمــپ
لــوپ بســته ،توســط پاپاجورجیــا و همــکاران در ســال
 1991ابــداع شــده اســت .در رابطــه اصلــی ایــن الگوریتــم
بــرای هــر بــازه زمانــی ( Tمث ـ ً
ا  )60sec=Tداریــم (رابطــه
:)1
) (

̂

)1

(

الگوریتمهــای هماهنــگ نســبت بــه الگوریتمهــای
محلــی در مقابلــه بــا کاهــش ظرفیــت ناشــی از تأخیــر
دارای انعطافپذیــری بیشــتری میباشــند [ .]8یکــی از
الگوریتمهــای هماهنــگ ،الگوریتــم پاســخگوی ترافیــک
گلــوگاه 3میباشــد .ایــن الگوریتــم از نــرخ کنتــرل محلــی
(بــا اســتفاده از دادههــای گذشــته) و یــک نــرخ کنتــرل
گلوگاهــی اســتفاده میکنــد کــه از حجــم ترافیــک در
پاییندســت رمــپ بــه دســت میآیــد .بــرای ایــن منظــور
ابتــدا بایــد نــرخ تجمــع خودروهــا بــا اســتفاده از رابطــه 2
محاســبه شــود [.]9
()2
))

) (

)(1
در این رابطه:
(  :u(kنرخ کنترل در بازه زمانی k
(  :Oout(kســطح اشــغال اندازهگیریشــده در بــازه زمانــی
k
 :KRضریب تبدیل واحد با مقدار ثابت
̂  :یــک مقــدار معیــن (مطلــوب) بــرای ســطح اشــغال
پاییندســت.
̂
معمــوالً  =Ocrدر نظــر گرفتــه میشــود کــه در ایــن
صــورت ،جریــان آزادراه نزدیــک بــه ظرفیــت خــود qcap
عمــل خواهــد کــرد (شــکل .)1
مقــدار معیــن ̂ ممکــن اســت در زمانهــای مختلــف
تغییــر کنــد .در نتیجــه میتــوان آلینــا را در قالــب یــک
سیســتم کنتــرل سلســله مراتبــی بــا مقادیــر معیــن هــر یــک
از رمپهــا کــه در زمــان واقعــی بــه دســت آمدهانــد و بــا
اســتفاده از یــک کاربــر و یــا یــک روش یکپارچهســازی
اســتفاده کــرد [.]4

() (

)) ( ) (

)

() (

(

) () (

)1

(

(

در این رابطه:
( :ui (t +1کاهــش حجــم مــورد نیــاز در باالدســت رمــپ
بــرای مقطــع  ،iدر بــازه زمانــی بعــدی
(  : qin(i)(tحجــم ثبتشــده توســط شناســگرهای باالدســت
رمــپ (مســیر اصلــی) در  1دقیقــه گذشــته
(  : qon(i)(tحجــم واردشــده بــه مقطــع از محــل رمپهــای
ورودی در یــک دقیقــه گذشــته
( :qout(i)(tحجــم ثبتشــده توســط شناســگرهای
پاییندســت رمــپ (مســیر اصلــی) در یــک دقیقــه گذشــته
( :qoff(i)(tحجــم خارجشــده از مقطــع از محــل رمپهــای
خروجــی در یــک دقیقــه گذشــته
4
در الگوریتــم برنامهریــزی خطــی (یوشــینو و همــکاران)
ابتــدا یــک تابــع هــدف بــه همــراه تعــدادی معــادالت
شــرطی بــه گونــهای تعریــف میشــود کــه تابــع هــدف
بهینــه گــردد .مــدل برنامهریــزی خطــی از متغیرهــای از
پیــش تعیینشــده و لحظــهای و همچنیــن پارامترهــای
قابــل تنظیــم و ضرایــب وزنــی بــرای رمپهــا جهــت
تعییــن نرخهــای کنتــرل بهینــه تمامــی رمپهــا اســتفاده
میکنــد [.]3
5
در مطالعــهی منــگ و همــکاران ،شــاخصی ابتــکاری
بــرای برابــری بیــن رمپهــا تعریــف گردیــد و مدلــی
چندهدفــه جهــت بهینهســازی چندهدفــه ایــن شــاخص
و کارایــی سیســتم توســعه داده شــد .همچنیــن از یــک

شکل  :1دیاگرام اساسی جریان ترافیک

3. Bottleneck
4. Yoshino
5. Meng

1. Coordinated Metering
2. ALINEA
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مــدل جابهجایــی ســلولی 1ویــژه جهــت اعمــال اســتراتژی
کنتــرل رمــپ اســتفاده شــد [.]5

 -3متدولوژی تحقیق

مــدل پیشــنهادی ایــن تحقیــق مبتنــی بــر مدلهــای یوشــینو
[ ]3و مســر ]10[  2اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه در مــدل
یوشــینو طــول صــف بیشــینه در رمپهــا لحــاظ نشــده و
در مــدل مســر نرخهــای کنتــرل ورودی متأثــر از ظرفیــت
ناحیــه همگرایــی میباشــند .در مــدل برنامهریــزی خطــی
پیشــنهادی جهــت اعمــال کنتــرل رمــپ ،تابــع هــدف
بیشینهســازی خودروهــای ورودی بــه سیســتم بــا توجــه
بــه محدودیتهــای عملکــردی و طــرح هندســی اســت.
محدودیتهــای مــدل فــوق عبارتنــد از ظرفیــت مقاطــع
در مســیر اصلــی ،طــول صــف در رمپهــای ورودی و
مقادیــر مــرزی بــرای نــرخ کنتــرل.

 -1-3فرضهای تحقیق
در ایــن تحقیــق ،فرضهــای زیــر در نظــر گرفتــه
میشــو ند :
 -1در جریــان ترافیــک مســیر اصلــی هیچگونــه انســداد
ناشــی از تصــادف وجــود نــدارد و روابــط اساســی
ترافیــک بــرای جریــان ،ســرعت و چگالــی بــر محــدوده
حاکــم اســت.
 -2هریــک از خودروهــا از محــل توقــف بــه صــورت
مجــزا و بــا رعایــت قاعــده اولیــن ورودی ،اولیــن
خروجــی 3عبــور میکننــد.
 -3بــرای بــه دســت آوردن ظرفیــت انبــاره رمــپ ،بــا
توجــه بــه ترکیــب خودروهــای عبــوری از سیســتم ،طــول
هــر خــودرو بــا احتســاب ســرفاصله در توقــف 7 ،متــر در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
 -4یــک بــازه زمانــی عبــارت اســت از بــازه زمانــی
گــردآوری داده توســط کاربــر .بــه عنــوان مثــال ،در
صورتــی کــه دادههــا در بازههــای زمانــی  5دقیقــهای
گــردآوری شــدهاند ،تعــداد بازههــای زمانــی بــرای هــر
ســاعت گــردآوری داده  12عــدد خواهــد بــود.
جهــت ارزیابــی میــزان بهبــود حاصــل از اعمــال کنتــرل از
ســطح ســرویس و ســرعت مســیر اصلــی بــه عنــوان معیــار
1. Cell Transition Model
2. Messer
3. First In First Out

امیررضا ممدوحی و همکاران

عملکــردی اســتفاده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه ســرعت مســیر اصلــی در
مقاطــع بحرانــی قبــل و بعــد از کنتــرل ،بــرای بــه دســت
آوردن ســرعت از رابطــه گرینبــرگ اســتفاده شــده اســت
[.]11
 -2-3مدل برنامهریزی خطی پیشنهادی
بــا توجــه بــه فرضهــای بخــش قبــل ،مــدل برنامهریــزی
خطــی بــه صــورت زیــر توســعه داده شــده اســت:
 .1تابع هدف:
()3
) ( ∑∑
1

1

در تابع هدف فوق:
(  : Xi(kنــرخ کنتــرل رمــپ ورودی  iدر بــازه زمانــی k
(متغیــر تصمیــم)
i=1,…,N
 : iاندیس رمپهای ورودی کنترلشده
i=1,…,N
 : kاندیس بازه زمانی k=1,…,W
 : Nتعداد رمپهای ورودی کنترلشده
k=1,…,W
 : Wتعداد بازههای زمانی کنترل
 .2محدودیتها
 -1محدودیت ظرفیت مقاطع بزرگراه
(        )4
در رابطه فوق:

1

) (

) ( ) (

∑
1

 : Aijبخشــی از جریــان ترافیــک ورودی از رمــپ  iکــه از
مقطــع  jدر مســیر اصلــی عبــور میکنــد.
) : Bj(kظرفیت مقطع  jدر بازه زمانی k
 : jاندیس مقاطع مسیر اصلی
 : Lتعداد مقاطع مسیر اصلی
ایــن محدودیــت تضمیــن میکنــد کــه جریــان ترافیــک
در تمــام مقاطــع مســیر بزرگــراه ( )jاز ظرفیــت مقاطــع
تجــاوز نکنــد.
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 -2محدودیت حداکثر طول صف

از تقاضــا (بــدون کنتــرل) و نــرخ رمــپ دیگــر بســیار کمتر
از تقاضــا (نــرخ کامـ ً
ا محدودکننــده) شــود .بنابرایــن ایــن
نــرخ ســبب تشــکیل صــف طوالنــی و پسزدگــی جریــان
میگــردد و مغایــر بــا قاعــده برابــری بیــن کاربــران اســت.
 .3بــر اســاس قواعــد برنامهریــزی خطــی ،هــر قــدر مــرز
محدودیتهــا گســترش یابــد ،جــواب مــدل بهترخواهــد
شــد .از طرفــی در صورتــی کــه تقاضــا کمتــر از ظرفیــت
باشــد ،تعییــن ظرفیــت بــه عنــوان مــرز محدودیــت باعــث
جــواب بهتــری خواهــد شــد.
حــد پاییــن نــرخ کنتــرل بایــد بــه گونـهای باشــد کــه از بــه
وجــود آمــدن نرخهــای بســیار کــم و کامـ ً
ا محدودکننــده
جلوگیــری شــود ،زیــرا منجــر بــه تأخیــر قابــل توجــه در
رمــپ خواهنــد شــد [.]13

                               )      (5
   )Ri(k)=Ti (k)-Xi (k
)Qi (k)=1/H Ri (k)                                              (6
)Ti (k+ 1)=Di(k+ 1)+Ri (k
     
                    )      (7
Qi (k)≤Ui,max
			
                                         )(8
در روابط فوق:
) : Ri(kتقاضــای سرویسدهینشــده در رمــپ  iدر
بــازه زمانــی k
) : Ti(kتقاضای کل در رمپ  iدر بازه زمانی     k
)1

(

) (

) (

 -4نمونه موردی

) : Qi(kتعــداد خــودرو در صــف رمــپ ورودی  iدر
بــازه زمانــی  ،kخودروهــای منتقلشــده بــه بــازه زمانــی
)veh( 1 + k
 : Hتعداد بازههای زمانی بر واحد زمان ()1/ hr
 : Ui,maxظرفیــت انبــاره رمــپ  iبــرای جــای دادن
خودروهــای در صــف ()veh
) : Di(kتقاضــای جدیــد بهوجودآمــده در رمــپ در بــازه
زمانــی k
 -3محدودیتهای حدی (مرزی) نرخ کنترل
                          )      (9

بــه منظــور پیادهســازی و اجــرای مــدل برنامهریــزی
ریاضــی پیشــنهادی بــرای یــک نمونــه واقعــی و پرازدحــام
در شــهر تهــران و بررســی چالشهــا و آثــار آن ،بزرگــراه
شــهید همــت رويكــرد شــرق بــه غــرب حــد فاصــل
بزرگــراه مــدرس تــا خروجــي بزرگــراه شــهيد چمــران
و رمپهــای ایــن محــدوده بــه عنــوان نمونــه مــوردي
انتخــاب گردیــد (شــکل .)2
 -1-4شرح آمارگيري
همانطــور کــه در شــکل ( 3تصویــر شــماتیک) مشــاهده
میشــود ،پنــج رمــپ ورودي و چهــار رمــپ خروجــي در
محــدوده مــورد مطالعــه وجــود دارد ،کــه بــه همــراه مســير
اصلــي و رمــپ خروجــی بزرگــراه مــدرس ،تشــکیل یــازده
ايســتگاه آمارگیــری (جــدول  )2جهــت برداشــت داده از
طریــق دوربیــن فیلمبــرداری میدهــد .آمارگیــری روز
سهشــنبه  19مــرداد  1389از ســاعت  17الــی  20جهــت
برداشــت ســه نــوع داده انجــام شــد:
 .1حجــم تــردد در هــر يــك از رمپهــاي ورودي و
خروجــي و مســير اصلــي در محــل ورود بــه محــدوده.
 .2ســهم خودروهــاي باقيمانــده در مقاطــع مختلــف مســير
اصلــي بــه تفکیــک رمــپ ورودي.
 .3مشــخصات هندســی و فیزیکــی ،ماننــد عــرض خــط،
تعــداد خــط و طــول رمپهــای ورودی.

)Xi,min≤Xi≤Xi,max  ,Ti (k

در ایــن محدودیــت ،حــدود بــاال و پاییــن نــرخ کنتــرل
تعییــن میشــود .بــا توجــه بــه تعریــف ظرفیــت (حداکثــر
تعــداد خودرویــی کــه در یــک ســاعت میتوانــد از یــک
مقطــع از راه عبــور کنــد) ،ایــن کمیــت نامــزد مناســبی
بــرای حــد بــاالی نــرخ کنتــرل اســت ،ولــی بایــد بــه
نــکات زیــر در ایــن ارتبــاط توجــه داشــت [.]12
 .1بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت تقاضــای یــک رمــپ
مقــداری کمتــر از ظرفیــت باشــد ،در صــورت اســتفاده از
ظرفیــت ممکــن اســت نــرخ کنتــرل بهدسـتآمده از مــدل
بیــش از تقاضــای رمــپ باشــد و یا بــه عبارتــی . Di≤Xi≤Ci
 .2بــا توجــه بــه محدودیــت ظرفیــت مقطــع اصلــی ،نــرخ
رمپهــای دیگــر کــه متأثــر از یکدیگرنــد نیــز کاهــش
یافتــه و در نتیجــه باعــث میشــود نــرخ یــک رمــپ بیــش
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امیررضا ممدوحی و همکاران

شکل   : 2تصویر هوایی محدوده مورد مطالعه (بزرگراه شهید همت رویکرد شرق به غرب ،حد فاصل بزرگراه مدرس تا خروجی بزرگراه چمران)
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شکل  : 3تصویر شماتیک از موقعیت رمپهای ورودی و خروجی محدوده مورد مطالعه
جدول  : 2موقعيت ايستگاههاي آمارگيري

جدول  : 2موقعيت ايستگاههاي آمارگيري
شماره
ايستگاه
1
2
3

موقعيت ايستگاه

نوع داده مورد نياز
تردد

پالكخواني

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

رمپ خروجي بزرگراه كردستان

بله
بله

بله
بله
بله

بزرگراه همت قبل از رمپ خروجي
مدرس
رمپ خروجي بزرگراه مدرس
رمپ ورودي بزرگراه مدرس جنوب

4

رمپ ورودي بزرگراه مدرس شمال

5

رمپ ورودي بزرگراه افريقا

7

رمپ خروجي خيابان شيخ بهايي

بله

8

رمپ ورودي خيابان شيخ بهايي

بله

9

رمپ خروجي بزرگراه چمران شمال

بله

بله

11

رمپ خروجي بزرگراه چمران جنوب

بله

بله

11

رمپ ورودي بزرگراه چمران شمال

بله

خير

6

 -2-4نتایج شمارش حجم
دادههــای تــردد بــه تفکیــک وســیله نقلیــه ،شــامل ســواری
و وانــت ،تاکســی ،مینیبــوس ،اتوبــوس واحــد ،اتوبــوس
غیــر واحــد ،کامیــون و موتــور و دوچرخــه برداشــت شــده
و بــرای تعییــن حجــم همســنگ ســواری ،از جــدول 3
اســتفاده شــد [.]14
جدول  : 3ضرایب همسنگ سواری شهر تهران []14
نوع وسیله نقلیه
سواری و وانت
ضرایب همسنگ
جدول : 3تاکسی
مینیبوس
اتوبوس واحد
اتوبوس غیر واحد
وسایل نقلیه سنگین (کامیون)
دوچرخه و موتور

بله

152

ضریب همسنگ سواری
4
سواری شهر4/2تهران ][41
2
5/5
2/5
1
0/3
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جدایــی  0/75متــر) محاســبه میشــود .خالصــه نتایــج
ایــن محاســبات در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.

حجــم ســاعتی ایســتگاههای آمارگیــری بــه تفکیــک بــازه
زمانــی در جــدول  4ارایــه شــده اســت.

()01

 -3-4مشخصات فیزیکی محدوده
بــه منظــور تعییــن فضــای انبــاره رمپهــای ورودی نیــاز
بــه طــول و عــرض رمــپ مــورد نظــر؛ و جهــت تعییــن
ظرفیــت مســیر اصلــی ،نیــاز بــه تعــداد خــط و عــرض
ایــن مســیر اســت ،کــه بــا اســتفاده از گــزارش «اطالعــات
فیزیکــی معابــر شــهر تهــران» و نرمافــزار google earth
بــرآورد گردیــد [ .]14خالصــهای از ایــن اطالعــات در
شــکل  4بــه صــورت شــماتیک نشــان داده شــده اســت.

رمپ
همت قبل از پل فجر
مدرس جنوب
مدرس شمال
آفریقا
شیخ بهایی
چمران شمال

ایستگاه

 03:61تا
03:61
3333
6703

6676

6636

رمپ ورودی مدرس
جنوب
رمپ ورودی مدرس
شمال
رمپ ورودی افریقا

0381

3131

3036

3388

3833

3336

0333

0333

0813

رمپ خروجی کردستان

0713

0770

0633

رمپ خروجی شیخ بهائی

033

303

310

رمپ ورودی شیخ بهائی

0367

0370

0383

رمپ خروجی چمران
شمال
رمپ خروجی چمران
جنوب
رمپ ورودی چمران
شمال

308

317

333

838

313

333

3600

3373

3338

بزرگراه همت قبل از
رمپ خروجی مدرس
رمپ خروجی مدرس

حجم انباره (خودرو)
0202
513
111
81
50
021

 -4-4ماتریس ضرایب مبدأ -مقصد
در مــدل برنامهریــزی خطــی ،مقاطــع بحرانــی مقاطــع بــا
بيشــترين جريــان بــوده کــه ممكــن اســت در آنهــا تقاضــا
فراتــر از ظرفيــت رود .ایــن مقاطــع پــس از رمپهــاي
ورودي و قبــل از رمــپ خروجــي قــرار دارنــد .در محدوده
مــورد مطالعــه در مجمــوع  3مقطــع بحرانــی وجــود دارد
کــه بایــد در آنهــا حجــم مســیر کنتــرل شــود (شــکل .)5
ظرفیــت مقاطــع بحرانــی برابــر  527خــودرو در ســاعت
در متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت [.]14
بــراي بــه دســت آوردن ماتریــس ضرایــب مبــدأ -مقصــد
( )Aijبــرای ایــن مقاطــع الزم اســت محــل ورود و خــروج
تمامــي خودروهايــي كــه وارد سيســتم ميشــوند معيــن
شــود و تعــداد آنهــا نیــز شــمارش شــود .بــراي ايــن
منظــور از پالكخوانــي خودروهــاي ورودي و خروجــي
اســتفاده گرديــد کــه بــا توجــه بــه عــدم دسترســي بــه
سيســتمهاي پالكخوانــي خــودكار ،پالكخوانــي بــه
صــورت دســتي انجــام شــد .نتایــج حاصــل از روش فــوق
در جــدول  6ارایــه شــده اســت.

بازه زمانی
 03:61تا
03:61
3130

7

جدول  : 5فضای انباره رمپهای ورودی

جدول  : 4احجام ساعتی ایستگاههای مسیر (نتایج آمارگیری)

 03:61تا
03:61
3737

تعداد خطوط عبور *

طول رمپ

جدول  :6ماتریس ضرایب مبدأ -مقصد در بازه زمانی  16:30تا 17:30
جدول  :6ماتریس ضرایب مبدأ -مقصد در بازه زمانی  06:61تا 03:61
رمپ ورودی
A
ij

فضــای انبــاره رمپهــای ورودی بــا توجــه بــه میانگیــن
فضــای مــورد نیــاز هــر خــودرو در صــف بــا اســتفاده از
رابطــه ( 10و بــا فــرض میانگیــن ســرفاصله خودروهــا
 7متــر ≈ میانگیــن طــول خودروهــا  6/11متــر  +فاصلــه

مقاطع
بحرانی

153

0
2
6

0
1/490
1/641
1/252

2
0
1/999
1/9

6
0
1/999
1/926

4
0
1/941
1/949

5
1
0
1/990

6
1
1
0
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شكل  :4مشخصات فیزیکی محدوده مورد مطالعه[]14

 -5نتایج مدل

بــرای حــل مــدل پیشــنهادی ،احجــام شمارششــده در
بازههــای زمانــی ســاعتی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
بدیــن منظــور فــرض میشــود در هــر ســاعت  12ســیکل
چــراغ وجــود داشــته باشــد و نرخهــای کنتــرل بــرای
بازههــای  5دقیقــهای تعییــن میشــوند .از اینــرو مقــدار
 Hدر ایــن ســناریو برابــر بــا  12اســت .همچنیــن ظرفیــت
مقاطــع بــرای بازههــای  60دقیقــهای منظــور میشــوند.
بــه عنــوان مثــال ،بــا فــرض ظرفیــت پایــه  527خــودرو در
ســاعت در خــط در متــر ،ظرفیــت دورهای مقطــع  1برابــر
اســت بــا:
()11

⁄

31 2 725

6576

محدودیتهــای مــرزی نرخهــای کنتــرل نیــز بــه
صــورت رابطــه  12اســت.
(        )12
)1

(

) (

) (

)1

(

) (

در رابطــه فــوق ،بــا توجــه بــه اینکــه تقاضــا در بازههــای
زمانــی اولیــه از حجــم انبــاره صــف کمتــر اســت ،مقــدار
کمینــه نــرخ کنتــرل منفــی خواهــد شــد کــه صفــر لحــاظ
میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه تقاضــای ســرویس
دادهنشــده در هــر بــازه زمانــی بــه تقاضــای بــازه زمانــی
بعــدی افــزوده میشــود .در نهایــت ،نتایــج حاصــل
از اجــرای مــدل در جــدول  7نشــان داده شــده اســت.
همچنبــن ،مقادیــر ســمت چــپ محدودیتهــا در بــازه
زمانــی  16:30تــا  17:30بــه شــرح جــدول  8اســت.
همانطــور کــه در جــدول  8مالحظــه میشــود،
محدودیتهــای اول و ســوم بــه حــد خــود نرســیدهاند

                                          

(قیمــت ســایه ایــن محدودیتهــا برابــر صفــر اســت).
ایــن بــدان معناســت کــه بــه منظــور بهبــود وضعیــت
فعلــی محــدوده مطالعــه ،تعریــض و افزایــش ظرفیــت
مقاطــع اول و ســوم در اولویــت قــرار نــدارد .امــا مقــدار
ســمت چــپ محدودیــت دوم در حالــت مــرزی بــوده و
قیمــت ســایه آن برابــر بــا  1/1اســت .ایــن بــدان معناســت
کــه افزایــش ظرفیــت مقطــع دوم بــه میــزان  1خــودرو
در ســاعت منجــر بــه افزایــش جــواب بهینــه بــه میــزان
 1/1خــودرو در ســاعت خواهــد شــد .بــه عبــارت دیگــر،
افزایــش عــرض ایــن معبــر بــه مقــدار  10ســانتیمتر منجــر
بــه افزایــش بهــرهوری سیســتم بــه تعــداد  60خــودرو در
ســاعت خواهــد شــد .همچنیــن بــا فــرض ثابــت بــودن
عــرض معبرهــای  1و  ،3در صورتــی کــه مقــدار ســمت
راســت محدودیــت  ،2بــه میــزان  144واحــد (معــادل 27
ســانتیمتر عــرض معبــر) افزایــش یابــد ،قیمــت ســایه آن
صفــر شــده و مقــدار جــواب بهینــه  160واحــد افزایــش
مییابــد.
از آنجــا کــه تقاضــا در مقاطــع بحرانــی  1و  2بیــش از
ظرفیــت بــوده و پــس از اجــرای مــدل ،ایــن تقاضــا برابــر
بــا ظرفیــت مقطــع میشــود ،ســطح ســرویس ایــن مقاطــع
از  Fبــه  Eبهبــود یافتــه اســت .بــه منظــور تعییــن ســرعت
مقاطــع راه اصلــی قبــل از اعمــال کنتــرل بــا اســتفاده
از رابطــه اساســی ترافیــک و روابــط گرینبــرگ ،بایــد
چگالــی مقاطــع قبــل از کنتــرل تعییــن شــود .بــا توجــه بــه
نمــودار چگالــی -حجــم (شــکل  ،)6زمانــی کــه تقاضــا
از ظرفیــت یــک مقطــع فراتــر رود (شــاخه دوم منحنــی)،
حجــم عبــوری نیــز کاهــش مییابــد .در صورتــی کــه  
مقــدار کاهــش حجــم عبــوری برابــر تفــاوت تقاضــا
وظرفیــت فــرض شــود ،ســرعت در مقاطــع مختلــف بــه
صــورت جــداول  10 ،9و  11خواهــد بــود.
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شكل  :4مشخصات فیزیکی محدوده مورد مطالعه[]14
جدول :7نتایج مدل برنامهریزی خطی با حجم دورهای و محدودیت طول صف برای ظرفیت پایه  527وسیله در ساعت در متر
ظرفیت مقاطع RHS

جهت

6556
8007
11500

≥
≥
≥

مقدار جواب بهینه
14065

مقدار جواب بهینه

11545

مقدار جواب بهینه

10856

X6
1
0
0
1
201
2311
0
2311
2311
0

X5
1
0
1
0/571
32
1534
1550
1534
1550
374

X4
1
1
0/540
0/745
57
1768
651
1768
651
1186

X3
1
1
0/755
0/723
117
2855
1335
2855
1335
1416

X2
1
1
0/755
0/700
315
1750
0
1750
1486
384

X1
1
0/451
0/340
0/252
2060
6657
0
6657
6657
0

2246
2246
0
2246
2246
0

1541
2325
1541
2325
1541
374

1782
3047
1782
3047
1782
1186

2588
3553
2588
3553
2588
1416

2020
2354
0
2354
0
2354

8081
8081
0
8081
2513
4157

2255
2255
0
2255
2255

1556
2340
1556
2340
1556

1506
2672
1506
2672
1506

2663
4085
2663
4085
2663

2163
4558
888
4558
888

8464
11622
0
11622
1555

0

374

1186

1416

3870

متغیر
Max
محدودیت مقطع 1
محدودیت مقطع 2
محدودیت مقطع 3
ظرفیت انباره رمپ Ui
تقاضا Di
بازه زمانی
محدوده مرزی پایین
محدوده مرزی باال
 16:30الی
نرخ کنترل Xi
18:30
خودروهای سرویس داده
نشده Ri
تقاضا Di
بازه زمانی
تقاضای کل Ti
محدوده مرزی پایین
 18:30الی
محدوده مرزی باال
نرخ کنترل Xi
17:30
خودروهای سرویس داده
نشده Ri
تقاضا Di
تقاضای کل Ti
بازه زمانی
محدوده مرزی پایین
 17:30الی
محدوده مرزی باال
نرخ کنترل Xi
15:30
خودروهای سرویس داده
نشده Ri

10023

جدول :8مقادیر سمت چپ برای بازه زمانی  16:30تا 17:30

مقدار بیشینه سمت راست
9097
-

قیمت سایه
0
0/0
0

Slack
060
0
0900

مقدار سمت راست
6596
9007
00500
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مقدار سمت چپ
6959
9007
7075

محدودیت
مقطع 0
مقطع 7
مقطع 0
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شكل  :6نمودار چگالی -حجم
جدول  :9سرعت مقطع  1قبل و بعد از کنترل

تقاضای کل قبل از کنترل

9590

⁄

حجم عبوری با ظرفیت پایه 855
وسیله در ساعت در متر
سرعت مقطع با استفاده از رابطه

44

⁄

گرینبرگ
حجم عبوری مقطع بعد از کنترل
(نتایج جدول )5
سرعت مقطع بعد از کنترل از

⁄

رابطه گرینبرگ

1485

⁄

9591

⁄

4695

994
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5588

4680

)9989

(9590

)
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4119
)

)

19 81

(
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(

0 194 9996
9989
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1485

0 194 9996
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جدول  :10سرعت مقطع 2قبل و بعد از کنترل

0643

تقاضای کل قبل از کنترل

0 63 0695

حجم عبوری با ظرفیت پایه

⁄

 855وسیله در ساعت در متر
سرعت مقطع با استفاده از
رابطه گرینبرگ
حجم عبوری مقطع بعد از
کنترل (نتایج جدول )5
سرعت مقطع بعد از کنترل از
رابطه گرینبرگ

⁄

5005

⁄

⁄

0 666 0680 0 666 5588
00009
⁄

4600

00
0880
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جدول  :11سرعت مقطع 3قبل و بعد از کنترل
تقاضای کل قبل از کنترل
حجم عبوری با ظرفیت پایه
 525وسیله در ساعت در متر

2311

رابطه گرینبرگ
کنترل (نتایج جدول )5

0 661 1634

0 646 1695

0 252 9966

0 6 1650 0 623 2555
11226
⁄

با توجه به اینکه تقاضای کل کمتر از ظرفیت میباشد ،همین مقدار به عنوان حجم عبوری فرض میشود

سرعت مقطع با استفاده از
حجم عبوری مقطع بعد از

جدول  :11سرعت مقطع 3قبل و بعد از کنترل

2311

سرعت مقطع بعد از کنترل از
رابطه گرینبرگ

51

⁄

0 661 1550

⁄

0 646 961

)

)

39 53

(

0 6 1459 0 623 1336
6366
⁄
)
) 39 53

59

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،بــا اعمــال اســتراتژی
کنتــرل رمــپ ســرعت در مقاطــع بحرانــی مســیر اصلــی
بهبــود قابــل توجهــی ( 18الــی  24کیلومتــر در ســاعت)
مییابــد .همچنیــن زمــان ســفر بــه ازای هــر خــودرو بــا
اســتفاده از رابطــه ( )13محاســبه میشــود .در ایــن رابطــه
میانگیــن افزایــش ســرعت  20کیلومتــر در ســاعت در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
(  )13
3
2 51
9
02

22 9 (36 2

(

11226
0 252 9966

22 9 (36 2

6366

محــدوده مــورد مطالعــه بــه همــراه مســير اصلــي و رمــپ
خروجــی بزرگــراه مــدرس ،یــازده ايســتگاه آمارگیــری
جهــت برداشــت داده (روز سهشــنبه  19مــرداد 1389
از ســاعت  17الــی  )20از طریــق دوربیــن فیلمبــرداری
شناســایی شــدند .نتایــج ایــن تحقیــق در ارتبــاط بــا
مطالعــه مــوردی بــه شــرح زیــر اســت:
 .1اعمــال اســتراتژی کنتــرل رمــپ بــا کاهــش تقاضــای
ورود بــه مســیر اصلــی باعــث بهبــود ســطح ســرویس
مســیر اصلــی از  Fبــه  Eو افزایــش ســرعت در مقاطــع
اصلــی بزرگــراه شــهید همــت بــه میــزان  18تــا 24
کیلومتــر در ســاعت میگــردد.
 .2در ایــن اســتراتژی بــا وجــود اینکــه در رمپهــای
کنترلشــده تأخیــر بــه وجــود میآیــد ،افزایــش ســرعت
در مســیر اصلــی بزرگــراه شــهید همــت منجــر بــه کاهــش
زمــان ســفر در مســیر اصلــی بــه مقــدار  9دقیقــه میگــردد.
بــا توجــه بــه تقاضــای نســبت ًا بــاالی مســیر اصلــی بزرگــراه
همــت قبــل از پــل فجــر و همچنیــن بــه دلیــل وجــود
محدودیــت فضــای انبــاره رمــپ در رمپهــای مــدرس
شــمال و مــدرس جنــوب ،پیشــنهاد میشــود کــه کنتــرل
رمپهــای ورودی بــه ایــن بزرگــراه از باالدســت پــل
فجــر اعمــال شــود .همچنیــن بهکارگیــری متدولــوژی
ارائهشــده در ایــن پژوهــش بــرای ســایر نمونههــای
مــوردی و اثرســنجی کارایــی آن میتوانــد بــه عنــوان
پیشــنهادی بــرای برخــی از مطالعــات مرتبــط در آینــده
مــد نظــر قــرار گیــرد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات

بــا توجــه بــه اهمیــت کنتــرل رمــپ بــه عنــوان یــک
اســتراتژی مدیریــت عرضــه ،در ایــن تحقیق مدلــی ریاضی
بــرای ایــن اســتراتژی بــا هــدف بیشینهســازی خودروهــای
ورودی بــه بزرگــراه بــا توجــه بــه محدودیتهــای ظرفیت
مقاطــع در مســیر اصلــی و طــول صــف در رمپهــای
ورودی توســعه پیــدا کــرد .بــه منظــور پیادهســازی و
اجــرای مــدل برنامهریــزی ریاضــی پیشــنهادی بــرای
یــک نمونــه واقعــی و پرازدحــام در شــهر تهــران و
بررســی چالشهــا و آثــار آن ،بزرگــراه شــهید همــت
رويكــرد شــرق بــه غــرب حــد فاصــل بزرگــراه مــدرس
تــا خروجــي بزرگــراه شــهيد چمــران و رمپهــای ایــن
محــدوده بــه عنــوان نمونــه مــوردي انتخــاب گردیــد .بــا
توجــه بــه پنــج رمــپ ورودي و چهــار رمــپ خروجــي در
157
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