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 بازیابي تأخیر زماني ميتواند کارایي شبكه ریلي را باالبرده و جذابیت استفاده از حملونقل ریلي را در مقابل سایر صورتهای حملونقل افزایش:چکیده
 یک سیستم گسسته پیشامد است که بر اساس انحراف، مدل ارائهشده. این مقاله به ارائه یک مدل دینامیكي جدیدی از سیستم راهآهن بینشهری ميپردازد.دهد
 با توجه به وجود ایستگاههای فرعي متعدد در طول مسیر و امكان حل مسئله کنترل در.از مدتزمان سفر و انحراف از زمان توقف قطارها تعریف ميگردد
. از مقیاس بندی شبكه ریلي واقعي جمهوری اسالمي ایران به یک شبكه کوچکتر بدون از دست دادن صحت و کلیت مسئله استفادهشده است،زمان قابل قبول
 هدف از طراحي.از جبر بیشینه جمع بهمنظور مدلسازی دینامیک ترافیک در طول مسیر و از کنترلکننده پیشبین بهمنظور کنترل ترافیک استفادهشده است
 کاهش تأخیر زماني حرکت قطارها در طول مسیر و از بین بردن آن با استفاده از کاهش زمان سفر قطارها در فاصله مابین ایستگاهها و تغییر در،سیستم کنترل
 نتایج شبیهسازی بهمنظور نمایش صحت عملكرد، در بخش پایاني مقاله.بازه زماني مالقات یا عدم مالقات قطارهای برنامهریزیشده در ایستگاههای رابط است
 مدلسازی و شبیهسازی بر اساس اطالعات، یادآور ميگردد که در این مطالعه.مدل پیشنهادی و همچنین عملكرد موفق سیستم کنترل پیشبین ارائهشده است
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.واقعي ترافیک در خطوط اصلي راهآهن جمهوری اسالمي ایران انجام پذیرفته است
. بازیابي تأخیر زماني، کنترل پیشبین، جبر بیشینه جمع، مدلسازی دینامیكي ترافیک ریلي:کلمات کلیدی

Scaling, Modeling and Traffic Control of a Real Railway Network using
Max-plus Algebra and Model Predictive Control
Bijan Moaveni, Mehrshad Shafaati
Abstract: Delay time recovery can increase the efficiency of the railway network and increase the attractiveness
of railway transport against other transportation systems. This article presents a new dynamical model of railway
system. The proposed model is a discrete event systems that is defined based on the deviation of travel time and
deviation of stop time of trains. Due to the existence of multiple substations along the path and the possibility of
solving the control problem at an acceptable time, the realization of the real railway network of the Islamic
Republic of Iran into a smaller network has been used without losing the integrity of the issue. The Max-Plus is
used to model the dynamics of traffic along the route and Model Predictive Control is used to control the traffic.
The goals of the control system are reduction of time delay along the route and eliminate it by reducing the train
travel time between stations and change in meeting or not meeting time scheduled trains in the interface stations.
In the final section of the paper, simulation results are presented to show the validity of the proposed model as
well as the successful performance of the MPC system. It should be noted that in this study, modeling and
simulations have been done based on actual traffic information in the main lines of the Islamic Republic of Iran
Railways.
Keywords: Dynamic Modeling of Railway Traffic, Max-Plus Algebra, Model Predictive Control, Time Delay
Recovery.
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انجامشده است که از مقاالت مربوط به این حوزه ميتوان به چند نمونه

-1مقدمه
حملونقل ریلي به دالیل مختلف ازجمله سازگاری با محیطزیست،
کاهش مصرف سوختهای فسیلي ،سرعت قابلقبول در انتقال بار و مسافر
و ...از اهمیت بیشتری در مقابل سایر صورتهای حملونقل برخوردار
است .کاهش سرفاصله زماني ،1افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر در شبكه
ریلي ،پیروی هر چه بیشتر از جداول زماني2و بهبود ایمني را ميتوان
بهعنوان اهداف کنترل اتوماتیک ترافیک 3ریلي نام برد .خطوط راهآهن
همواره در معرض اغتشاشات ناخواسته ازجمله زمان توقف 4بیشازحد در

مهم زیر اشاره کرد:
در ] [2یک مدل ترافیكي از حرکت متناوب قطارها در یک شبكه ریلي
و کنترلکننده پیشبین برای مدیریت ترافیكي آنالین جدول زمانبندی
معرفي ميشود .هدف اصلي کنترلکننده بازیابي تأخیرها به یک روش
بهینه با تغییر زمان اعزام قطارها ،عدم مالقات قطارها و در یک مورد خاص
اگر خطوط چندگانه بین ایستگاهها وجود داشته باشد ،با توزیع قطارها در
خطوط دیگر با استفاده از مدل بیشینه جمع خطي هست .در ] [3یک مدل
گسسته پیشامد برای خطوط مترو ارائهشده است که شامل زمان اعزام

را در سیستم ترافیک ریلي از جدول زمانبندی اولیه طراحيشده دور نموده

مسافران موجود در ایستگاه بر روی زمان توقف هست .این تحقیق که از

و موجب کاهش محبوبیت حملونقل ریلي از دیدگاه مسافران و همچنین

اولین تحقیقات در بحث مدلسازی و کنترل زمان اعزام است با اشاره به

تحمیل هزینههای مختلف به سیستم ریلي ميگردد .در خطوط راهآهن

ناپایداری ذاتي در سیستمهای ترافیک ریلي به مدلسازی دینامیک زمان

سراسری که مسافران از قبل بلیت تهیهکردهاند و زمان حرکت آنها

اعزام ،ارائه کنترل بالدرنگ بهمنظور تنظیم ترافیک و بازیابي تأخیر زماني
9

مشخص است ،هنگام به وجود آمدن تأخیر قطارها نميتوانند از

پرداخته است .در این مقاله از تنظیمکننده مربعي خطي بهمنظور تنظیم

ایستگاههایي که بلیت آنها بهعنوان مبدأ یا مقصد فروختهشده است بدون

ترافیک و بازیابي تأخیر استفادهشده است .در ] [4از مدلسازی مبتني بر
10

توقف عبور نمایند و ميبایست در تمامي ایستگاههای برنامهریزیشده

جبر بیشینه جمع و از کنترلکننده پیشبین مبتني بر مدل  ،بهمنظور بازیابي

توقف داشته باشند .بنابراین در خطوط راهآهن سراسری هنگام بروز تأخیر

تأخیر یک سیستم ریلي استفادهشده است که در آن جهت حداقل کردن

برای بازیابي آن از اقداماتي نظیر عدم مالقات قطارهای برنامهریزیشده در
ایستگاه رابط و یا کاهش زمان سفر قطار در طول مسیر از طریق افزایش
سرعت در طول مسیر حرکت بهره ميبرند .درحاليکه در خطوط مترو،
اگر تأخیر از حد مشخصي بیشتر باشد و حجم مسافران منتظر بر روی سكو
در تعدادی از ایستگاهها بیشازحد مجاز باشد آنگاه قطارها ميتوانند برای

ایستگاههای دارای چند سكو صرفنظر نمود .در] [5با استفاده از سیستم
بیشینه جمع هدف بازیابي تأخیر در حضور همزماني حرکت قطارها کامالا
برآورده گردید .این الگوریتم در زمان اتفاق افتادن یک تداخل ،با استفاده
از یک تابع هزینه ،جستجوی اولیهای انجام ميدهد تا مشخص گردد کدام
قطارها اولویت بیشتری جهت حرکتدارند .در ] [6و ] [7باهدف بازیابي
تأخیر با تغییر زمان اعزام حرکت قطارها ،به مدلسازی سیستم ترافیكي

سریعتر به ایستگاههای شلوغ اعزامشده و مسافران مجتمع بر روی سكو را

ميپردازد .به این منظور مدلي گسسته پیشامد با روش سوییچینگ بیشینه

منتقل نمایند که این عملیات سبب عدم مطابقت با جدول زمانبندیشده و

جمع ارائه ميکند و با بهکارگیری کنترلکنندهی پیشبین مبتني بر مدل

نارضایتي مسافران را به همراه دارد .ميتوان متذکر شد که معموالا

به بازیابي تأخیر ميپردازد .در ] [8و ] [9یک الگوریتم برای محاسبه

مدتزمان تأخیر در خطوط مترو در حد چندین ثانیه هست اما در خطوط

تأخیرهای انباشتهشده در جدول زماني یک شبكه ریلي معرفي ميشود.

راهآهن سراسری مدتزمان تأخیر در حد چند دقیقه و بیشتر است .باید

سیستم ریلي با سیستمهای خطي بیشینه جمع برای انباشتگي تأخیرها

متذکر شد که یكي از اهداف مهم در سیستمهای حملونقل ریلي در بخش

مدلسازی ميشود .انواع مختلف تأخیرها و رفتار آنها موردبحث قرار

انتقال مسافران ،افزایش آسایش مسافران و جلب رضایت آنها هست ].[1

ميگیرد ،که شامل تأخیرهای اولیه و ثانویه ،تأخیرهای ساختاری،

بهطورکلي استراتژیهای متعددی برای مدلسازی و کنترل ترافیک

تأخیرهای تناوبي و تأخیرهای انفجاری هست .در ] [10هدف اصلي بازیابي

وجود دارد که ميتوان تنظیم ترافیک ،5جبر بیشینه جمع ،6پتری نت 7و

تأخیرها به بهترین روش با عدم مالقات قطارها ،تغییر آرایش قطارها و یا

اتوماتای سلولي 8را بهعنوان مهمترین روشهای آن نام برد ] [2و ]. [3در
دهههای اخیر تحقیقات زیادی درزمینهی بازیابي جدول زمانبندی

ریلي معرفي ميشود و نشان داده ميشود که مسئله با جبر بیشینه جمع و یا
الگوریتم ژنتیک حل ميشود.

1
2

7
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افزایش سرعت قطارها هست .کنترل بهینه برای بازیابي تأخیر در شبكه
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بازیابي تأخیر از تعدادی ایستگاهها بدون توقف عبور نمایند تا بتوانند هرچه

یک تابع هدف ميتوان از حضور همزمان تعدادی از قطارها در
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ایستگاهها ،مشكالت فني و  ...قرار ميگیرند که عملكرد حرکتي قطارها

حرکت قطارها ،مدتزمان توقف در هر ایستگاه و بیان تأثیر حجم
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ازجمله پژوهشهای که در داخل کشور در ارتباط با مسئله کنترل
ترافیک ریلي انجامشده است ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:

موجود در مقاله از جدول زمانبندی مربوط به فصل پاییز سال  1395از
شرکت راهآهن جمهوری اسالمي ایران استخراجشده است.

موجود در هر سكو تعداد مسافران موجود در هر قطار برای مدل نمودن

و اصطالحات موردنیاز جهت درک بهتر مفاهیم ارائهشده در مقاله ،معرفي

زمانبندی حرکت قطارها ارائه و نقش مسافران در زمانهای اعزام سیستم

ميگردد .در بخش سوم مقاله ،به مدلسازی دینامیک زمان اعزام قطارها

ترافیک ریلي بهطور کامل در نظر گرفتهشده است .تابع هزینهای بر اساس

در خطوط راهآهن سراسری ميپردازد .در بخش چهارم به طراحي

سه نوع نارضایتي مسافران از سرویسدهي سیستم حملونقل مترو ،پیشنهاد

کنترلکننده پیشبین مبتني بر مدل برای سیستم ترافیكي و تابع هزینهای

دادهشده است .با استفاده از کنترلکنندهی پیشبین ،یک قانون کنترلي

بهمنظور بهینهسازی و بازیابي تأخیر خواهیم پرداخت .بخش پنجم به مقیاس

بهدستآمده و تحلیل پایداری سیستم حلقه بسته نیز موردبررسي قرارگرفته

بندی خطوط ریلي در راهآهن سراسری خواهد پرداخت .در بخش آخر،

است .در ] [12مدل ارائهشده برای توصیف دینامیک ترافیک خطوط

نتایج شبیهسازی بهمنظور نمایش عملكرد سیستم ترافیكي در چهار

مترو ،یک نمایش گسسته پیشامد غیرخطي است که بر اساس انحراف از

استراتژی بدون حضور کنترلکننده ،تأثیر کنترلکننده با روش کاهش

زمان اعزام قطارها در یک مسیر رفت و برگشتي بیان گردیده و برخالف

زمان سفر ،تأثیر کنترلکننده با روش تغییر در بازه زماني مالقات یا عدم

مدلهای پیشین پدیده انتقال ضربهای تأخیر نیز باهدف نمایش واقعي از

مالقات قطارهای برنامهریزیشده در ایستگاه رابط و تأثیر کنترلکننده با

نحوه عملكرد حرکت قطارها در آن لحاظ گشته است .برای بازیابي تأخیر

استفاده از ترکیب هر دو روش کاهش زمان سفر و تغییر در بازه زماني

از کنترلکننده پیشبین غیرخطي استفادهشده و تابع هزینهای نیز بر مبنای

مالقات یا عدم مالقات قطارهای برنامهریزیشده در ایستگاه رابط ارائه

کاهش تأخیر زمان اعزام قطارها و همچنین افزایش رضایت مسافران لحاظ

ميشود.

گشته است .همچنین باهدف ایجاد امكان پیادهسازی واقعي ،نقش قیود
واقعي بر روی سیگنال کنترلي و سرفاصله زماني اعزام قطارها در فرایند
طراحي کنترلکننده لحاظ گشته است.
در این مقاله ،مسئله مدلسازی دینامیک ترافیک در مورد سه مسیر
قزوین – مشهد ،ساری – گرمسار و کاشان – تهران از خطوط راهآهن
جمهوری اسالمي ایران مدنظر قرارگرفته است که در هر یک از مسیرهای
فوق یک قطار سیر ميکند .قابلتوجه است که تاکنون مدلهای ارائهشده
در مراجع مرتبط با حوزه کنترل ترافیک ریلي با استفاده از استراتژی بیشینه

در این بخش بهمنظور توصیف مدلسازی خطوط راهآهن به ارائه
تعاریفي پرداخته ميشود .سیستم ترافیكي بهصورت یک خط باز11در
نظر گرفته ميشود که تعدادی قطار در آن در حال حرکت هستند
بهطوریکه قطارها از یک مبدأ وارد مسیری که ابتدا و انتهای آن باز است
مي شوند .الزم به ذکر است که شبكه ریلي موردمطالعه در این تحقیق،
ساختار کلي بهصورت شكل  1دارد.

واقعي از مسیر حرکت مدنظر نبوده است که در این مقاله از یک شبكه
واقعي ریلي استفادهشده است .در روند مدلسازی ترافیک در مسیرهای
ذکرشده ایستگاههای اصلي و فرعي متعددی وجود دارد که مسئله
مدلسازی و سپس محاسبات کنترل را با مشكل جدی مواجه مينماید .لذا
در مسئله مدلسازی ،مقیاس بندی مسیر واقعي بهمنظور سادهتر شدن مسئله

شكل  :1نمونهای از شبكه ریلي که امكان جابجایي مسافر در ایستگاه رابط
را نشان ميدهد.

مدلسازی و محاسبه سیگنال کنترل ،ضمن جلوگیری از غیرواقعي شدن
مدل یک مسئله مهم است .از جبر بیشینه جمع بهمنظور مدلسازی دینامیک
ترافیک در طول مسیر و از کنترلکننده پیشبین بهمنظور کنترل ترافیک
استفادهشده است .این کنترلکننده با تولید سیگنال کنترلي جهت تغییر در
بازه زماني مالقات یا عدم مالقات قطارهای برنامهریزیشده در ایستگاههای
رابط و کاهش زمان سفر بین دو ایستگاه متوالي به بازیابي تأخیر ميپردازد.
محدودیتهای واقعي بر روی سیگنال کنترلي در فرایند طراحي
کنترلکننده لحاظ شده است .الزم به ذکر است که تمامي اطالعات زماني

Open line
Track
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

11
12

محور :12خط مابین دو ایستگاه متوالي محور نامیده ميشود که در شكل
 1محورها معرفيشده است.
مسیر :13به مجموعهای از محورهای متوالي مسیر ميگویند که هر مسیر
دارای مبدأ و مقصد منحصربهفرد هست .در شكل  1مسیرهای متفاوتي

وجود دارد که از بین آنها ميتوان به  n − i − j − zو l − j − w
اشاره کرد.

ایستگاه اصلی :14ایستگاههای پرجمعیت مسافری یا باری که شامل تعداد
زیادی از مناطق مسكوني یا مكانهای صنعتي هست که به دو نوع ایستگاه
Route
Main Station

13
14
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همچنین باهدف ایجاد امكان پیادهسازی واقعي ،نقش قیود و

j
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جمع ،مدلهای سادهای از حرکت قطارها را مدنظر قرار دادهاند و مدل

-2

معرفی عالئم و اصالحات
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رابط و معمولي دستهبندی ميشود .در شكل  1بنا به تعریف باال هرکدام از

ایستگاهها ميتوانند اصلي یا فرعي باشند ولي قطعاا ایستگاه رابط j

یک

است که روی محور  jقرار دارد و منظور از ایستگاه j
محور  jهست.

ایستگاه مبدأ

جدول  :1معرفي عالئم

ایستگاه اصلي است.
ایستگاه فرعی :15ایستگاههایي که دارای جمعیت کم و تعداد مكانهای

عالئم

تعاریف

d

زمان اعزام واقعي قطار  jاز ایستگاه j

D

زمان اعزام نامي قطار  jاز ایستگاه j

اصلي و فرعي باشند و ایستگاهي است که فقط مابین دو ایستگاه قرار دارد

t
l, j

زمان تعیینکننده مالقات یا عدم مالقات قطارهای l

این ایستگاه فقط ميتواند مبدأ یا مقصد برای مسافران باشد .در شكل 1

C
l, j

عملیات تعویض قطار در این ایستگاهها رخ نميدهد و مسافران در این

M

صنعتي خیلي کم هست و فقط شامل ایستگاههای معمولي ميباشند.

j

ایستگاه معمولی :16این ایستگاهها ميتوانند جزء هر دودسته ایستگاههای

j

و در آن هیچگونه عملیات تعویض قطار توسط مسافران انجام نميشود و

ایستگاهها فقط ميتوانند از قطار پیاده شده یا بر آن سوار شوند.
ایستگاه رابط :17ازجمله ایستگاههای اصلي بوده و ایستگاهي است بین دو
یا چند ایستگاه که محل تقاطع دو یا چند محور از مسیرهای مختلف هست
و بهمنظور برقراری ارتباط بین دو یا چند ایستگاه ایجاد ميگردد که در

شكل  1ایستگاه j

یک ایستگاه رابط است .ایستگاه رابط عالوه بر اینكه

ميتواند مبدأ یا مقصد برای مسافران باشد ،در آن امكان تعویض قطار
توسط مسافران نیز وجود دارد .لذا مسافراني که سوار یک قطار از یک
مسیر خاص ميباشند در این ایستگاه ميتوانند از قطار خود پیاده شده و
سوار قطار دیگری که مختص مسیر دیگری هست ،شوند .در شكل 1

مسافراني که در داخل قطار مسیر n − i − j − z
رابط  jميتوانند از قطار خود پیاده شده و منتظر ورود قطار مسیر
 l − j − wبه ایستگاه رابط  jمانده و سپس بر آن قطار سوار شوند.
ميباشند ،در ایستگاه

همزمان به یک ایستگاه رابط برسند مالقات همزمان گوییم که در این
حالت هر دو قطار باید زمان کافي برای مسافراني که قصد تعویض قطار
خود را دارند توقف نمایند .بهعنوانمثال در شكل  1هنگاميکه قطارهای

مسیر  n − i − j − zو  l − j − wبه ایستگاه رابط j

ميرسند،

مالقات همزمان نامیده ميشود.
تذکر :همانطور که ميدانید هر ایستگاه ميتواند اعم از معمولي یا رابط
دارای چندین محور خروجي یا ورودی باشد ،بهعنوانمثال در شكل 1

ایستگاه  jدارای محورهای خروجي j , j
2

1

و محورهای ورودی

 l , iهست.
متغیرها و عالئم بكار گرفتهشده در این تحقیق در جدول  1معرفيشده
است .الزم به ذکر است که در این مقاله تمامي پارامترهایي که در اندیس

l, j

U

متغیر کنترلي تعیین مالقات یا عدم مالقات قطارهای l

و

 jدر ایستگاه رابط j
C
i
T
i
V
i
Ci

Fi
R
i
min
r
i
j
S
i
j
M
l
Vs
k

هزینه مربوط به کاهش زمان سفر قطار i
تابع هزینه کاهش زمان سفر قطار i
متغیر کنترلي تغییر زمان سفر در محور i
هزینه مربوط به انحراف از زمان اعزام قطار i
تابع هزینه انحراف از زمان اعزام قطار i
زمان سفر نامي محور  iام
حداقل زمان سفر محور  iام

زمان توقف نامي قطار  iدر ایستگاه j
زمان جابجایي نامي مسافران قطارهای  lو j
رابط j

در ایستگاه

متغیر کنترلي تغییر زمان سفر در محور فرعي k

(بین دو

ایستگاه فرعي متوالي)

زمان سفر نامي محور فرعي k

Rs
k
Ss
k

زمان توقف نامي در ایستگاه فرعي k

R

نسبت بین زمان سفر نامي دو ایستگاه فرعي متوالي به دو

ام

ایستگاه اصلي متوالي

A
R, i
A
S, j
N

اغتشاش وارده به زمان سفر نامي محور  iام

اغتشاش وارده به زمان توقف نامي ایستگاه j

ام

تعداد محورهای موجود در شبكه

s

بهصورت (  ) استفادهشده است مربوط به

ایستگاهها/محورهای فرعي ميباشند و همچنین منظور از قطار j

قطاری

Sub Station
Normal Station
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

15
16

Connection Station
Train Crossing

17
18
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باالی آنها از پارامتر s

l, j

حداکثر هزینه مربوط به عدم مالقات قطارهای  lو j
در ایستگاه رابط j
تابع هزینه مالقات یا عدم مالقات قطارهای  lو  jدر
ایستگاه رابط j
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مالقات همزمان قطارها :18هرگاه دو قطار از دو مسیر متفاوت بهطور

 jدر ایستگاه رابط j
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ایستگاههای  n, i, z , w, lایستگاههای معمولي ميباشند زیرا هیچگونه

و
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 -3مدلسازی دینامیک زمان اعزام قطارها

در حالت کلي برای تعیین مقادیر j ، i

()4

و  lکه در شكل  1نمایش داده شد

 -4حال با معرفي سیگنال کنترلي

بهصورت زیر عمل ميکنیم:
.1

توان شماره قطارها را در این مجموعه مشخص کرد .به عنوان

مثال ،اندیس j

که مختص قطار جلویي یک مسیر نمونه

است ،در داخل بازه مذکور به صورت ˆ j  Jقرار مي گیرد.
.2

j
()5
d  d + R + M +A + U
j
l
l
l
R, l
l, j
حال ميتوان رابطه ( )6را برای حداقل مقدار زمان اعزامي (  ) dکه تمامي
j
روابط ( )2( ،)1و ( )5را برآورده ميکند و به عبارتي تجمیع اثر تمامي
شرایط ( )2( ،)1و ( )5است را ارائه کرد.



در یک مسیر حرکت مي کنند ،مجموعه ]Iˆ :[1, N − 1

تعریف شود .به عنوان مثال ،اندیس  iکه مختص قطاری است

که در یک مسیر نمونه (در جهت حرکت قطار j

و پشت سر

آن) پشت سر قطار اول جرکت مي کند ،در مجموعه مذکور
به صورت ˆ i  Iقرار مي گیرد.
.3

()6

اگر مجموعه ̂ Lشامل تمامي محورهای ختم شونده به
ایستگاههای رابط موجود در شبكه باشد ،بهطوریکه





j
 D j , max di + Ri + Si + AS , j +AR, i , 
ˆ


iI
d = max 

j
 max d + R + M j +A

+U
l
l
R, l
l, j
l  Lˆ l








 Uبرای بازیابي تأخیرها ميتوان از سیگنال

عالوه بر سیگنال کنترلي
l, j
کنترلي  Vجهت کاهش زمان سفر مابین ایستگاهها استفاده کرد که در هر
i
دو نوع ایستگاه معمولي و رابط کاربرد دارد .ازآنجاکه در راهآهن سراسری
هر مسافر فقط ميتواند سوار قطاری که شماره آن روی بلیت ذکرشده

محورهای مجموعه ̂ Lبا محورهای شروع شونده از

است شود ،پس دیگر دلیلي بر افزایش زمان سفر (همانند مترو) وجود

الزم به ذکر است که در فرایند مدلسازی اصول و قواعدی بر روی زمان

ندارد ،لذا باید همواره  V  0باشد .درنهایت رابطه ( )6بهصورت زیر
i
قابل بازنویسي است:

ایستگاههای رابط تشكیل مسیر ندهد آنگاه ˆ l  Lهست.
اعزام واقعي وجود دارد که با در نظر گرفتن این قواعد ميتوان معادله زمان
اعزام واقعي را به دست آورد .با توجه به شكل  1این قواعد و اصول موجود
بر روی زمان اعزام واقعي عبارتاند از:

d D
j
j

()1

 -2اگر قطار  jکه قصد اعزام از ایستگاه j
 iباشد که قبالا از ایستگاه  iبه سمت ایستگاه  jاعزامشده و
را دارد همان قطار

()7



()2

 -3اگر محور  lو محور  jدر ایستگاه رابط  jباهم تقاطع داشته
باشند آنگاه اگر قطار  jمنتظر رسیدن قطار  lبه ایستگاه رابط
 jبماند و پسازاینكه تعدادی از مسافران یا تمامي مسافران
هر دو قطار ،قطار خود را تعویض کردند اعزام شود رابطه ()3

()3

j
d  d + R + M +A
j
l
l
l
R, l

برابر با مقدار حداکثر سه

عبارت زیر هست:
•

زمان اعزام نامي قطار j

•

اگر ایستگاه  jیک ایستگاه معمولي باشد آنگاه زماني قطار j
اعزام ميشود که قطار  iکه همان قطار  jدر ایستگاه قبلي
است به ایستگاه معمولي  jرسیده باشد.

•

اگر ایستگاه  jیک ایستگاه رابط باشد آنگاه قطار  jميتواند

زماني اعزام شود که قطار  lکه با قطار  jدر ایستگاه رابط j
تقاطع دارد به ایستگاه  jرسیده باشد و یا اینكه قطار  lبه
ایستگاه  jنرسیده باشد که در این حالت شرکت راهآهن

شامل پرداخت جریمه ميشود که باید به مسافران قطار l
پرداخت گردد].[13

 -4طراحی کنترلکننده پیشبین مبتنی بر مدل

و اگر قطار  jمنتظر رسیدن قطار  lبه ایستگاه رابط  jنمانده و اعزام شود

کنترلکننده پیشبین مبتني بر مدل بر اساس مدل صریحي از سیستم،

رابطه ( )4الزم است برقرار باشد.

رفتار آینده فرایند را پیشبیني و کنترل ميکند .این دسته از کنترلکنندهها
با حداقل کردن انحراف متغیرهای کنترل شونده از مقدار مطلوبشان از

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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ميبایست برقرار باشد.



با توجه به رابطه ( )7زمان اعزام واقعي قطار j

رسیده است ،آنگاه قطعاا رابطه ( )2برقرار است:

j
d  d + R + S +A +A
j
i
i i
S , j R, i





j
 D j , max Di + Ri + Si + AS , j +AR, i + Vi , 


ˆi  I
d = max 

j
j
 max D + R + M +A + V + U

l
l
R, l l
l, j
l  Lˆ l




] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

 -1قطار در هر محور نباید قبل از زمان اعزام نامي اعزام شود:
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مشابه  ،1برای مجموعه قطارهای ممكن که پس از قطار اول

l, j

 Uميتوان روابط ( )3و

( )4را ترکیب کرده و به رابطه ( )5تبدیل کرد:

مجموعه تمامي قطارهای ممكن در یک شبكه ریلي برابر
تعداد محورها بوده و لذا با تعریف مجموعه ]  Jˆ :[1, Nمي

j
d  d + R + M +A
j
l
l
l
R, l
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طریق حداقل سازی تابع هزینه که بر مبنای مربعات خطاهای پیشبیني

با توجه به رابطه ( )13سه حالت زیر ممكن است اتفاق بیفتد:

سیستم نوشته ميشود به قانون کنترلي بهینه دست پیدا ميکنند .با توجه به

•

وجود قیود حاکم بر مسئله ،یافتن حل بهینه جامع برای تابع هزینه بهصورت

اگر  0
 tباشد آنگاه مقدار زمان کافي برای تمامي
l, j

تحلیلي و بهسادگي ممكن نبوده و در این موارد از حلهای عددی استفاده

مسافران قطارهای  lو j

ميشود].[13

نمایند .در این حالت مقدار هزینه

 -1-4تابع هزینه و قیود حاکم بر مسئله

•

وجود دارد تا قطار خود را تعویض

l, j

 Mصفر هست.

j
اگر  M
 0  tباشد آنگاه مقدار زمان کمي برای
l, j
l

همانگونه که پیشتر اشاره شد هدف مدنظر در کنترل ترافیک ریلي،

مسافران قطارهای  lو j

بازیابي تأخیر در یک سیستم ترافیكي ریلي است .برای این هدف به تابع

نمایند و مسافران باید سریعتر قطارهای خود را تعویض نمایند.

هزینهای در جهت دست یافتن به اهداف سیستم ترافیكي نیاز خواهیم

در این حالت مقدار

 Mبرابر با درصدی از بیشترین مقدار

داشت که حداقل کردن آن بتواند موجب دست یافتن به قانون کنترل بهینه

خود (  ) Cهست.
l, j

تابع هزینه پیشنهادی بهصورت رابطه ( )8مشتمل بر سه بخش  J ، Jو
2 1
 Jاست.
3
J =J +J +J
()8
1 2
3
 .1بخش اول تابع هزینه ( :) J
1
هدف این بخش از تابع هزینه ،تضمین پیروی سیستم ترافیک

ریلي (زمان اعزام قطارها) از جدول زمانبندی است .لذا J
1
J = α.  F i
1
ˆi  I

()9

)

()10

(

j

j



 * tl , j



t
M
l, j
l

0


 C
 l , j
M
= 
l, j
 M j
 l

C

 l, j

در روابط ( )11( ،)9و ( ،)14پارامترهای  β ، αو γ

ضرایب وزني به

ترتیب برای تعیین اهمیت هر یک از توابع هزینه ، F i
 Mو T
l, j
i

ميباشند .الزم به ذکر است پارامتر  βبدون واحد بوده ،پارامتر α
1
1
) ميباشند .درنهایت
) و پارامتر  γدارای واحد (
واحد (
)2واحد زمان(
واحد زمان

دارای

باید گفت مقادیر بهینه متغیرهای  Vو
i
رابطه ( )8مقدار  Jرا حداقل نمایند.

l, j

 Uمقادیری هستند که در

 1-1-4قیود عملیاتی حاکم بر مسئله
عالوه بر مدلسازی و تعریف تابع هزینه مناسب ،ازجمله نكات دیگری که

در رابطه ( )12و بهمنظور ایجاد شرایط مختلف مالقات دو قطار ،متغیر
 tرا ميتوان با توجه به رابطه ( )7برای تعیین مالقات یا عدم مالقات
l, j

کنترل تعریف شود .در این بخش دو قید حاکم بر متغیر کنترل زمان سفر

قطارهای  lو j
()13

j
t
= D + R + M +A
+V − d
l, j
l
l
l
R, l
l
j

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

و قید حاکم بر تالش کنترلي مالقات یا عدم مالقات قطارها در ایستگاه
رابط معرفي ميشوند:
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در تعریف و طراحي صحیح سیستم کنترل و عملیاتي شدن آن نقش مهمي
دارد قیود و محدودیتهایي است که ميبایست بر روی متغیرهای سیستم

بهصورت ( )13تعریف نمود:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

t
0
l, j

J = γ.  T
3
i
ˆi  I

()15
T = C (V )2
i
i i
در ( V )15نشانگر تغییر زمان سفر مختص تمامي محورهای مابین
i
ایستگاهها اعم از ایستگاههای رابط و معمولي هست.

و  lاست .به این منظور  Jتعریف ميشود:
2
J = β. 
 M
()11
2
l, j
ˆj  Jˆ l  L
که:

()12

 .3بخش سوم تابع هزینه ( :) J
3
بخش سوم تابع هزینه ،باهدف حداقل کردن تغییرات زمان سفر بهصورت

که:

F i = Ci d − D
i
i

 .2بخش دوم تابع هزینه ( :) J
2
هدف بخش دوم تابع هزینه مربوط به مالقات یا عدم مالقات قطارهای

j

داراست.

()14

واضح است که با توجه به رابطه ( F i ،)10همواره نا منفي هست.

0t
M
l, j
l

در این حالت مقدار  Mبیشترین مقدار خود (  ) Cرا
l, j
l, j

( )14ارائهشده است:

بهصورت زیر تعریف ميگردد:

که:

اگر  tl , j  M ljباشد آنگاه قطار  jایستگاه رابط j
قبل از اینكه قطار  lبه ایستگاه رابط  jبرسد ترک ميکند.

را

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

و اهداف مدنظر ذکرشده در بخش مقدمه گردد.

•

l, j

وجود دارد تا قطار خود را تعویض
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•

مرحله اول :مقدار  j = 1قرار داده شود.

قید حاکم بر تالش کنترلي کاهش زمان سفر

همانگونه که توضیح داده شد سیگنال کنترلي اعمالي بهمنظور پایدارسازی
سیستم نباید تناقض با مسائل مربوط به بهرهبرداری داشته باشد.
بهعبارتدیگر ،کاهش زمان سفر درنتیجه افزایش سرعت قطار هست و
ازآنجایي که سرعت در طول خط دارای محدودیت است ،لذا محدودیت

مرحله دوم :تعریف محدودیت الزم برای  Vو
i

l, j

 Uبا توجه به رابطه

( )16و (.)20
مرحله سوم :اگر مقدار  j = 2بود آنگاه مقدار  i = j − 1خواهد بود.
مرحله چهارم :اگر  jمحوری باشد که از ایستگاه رابط  jشروع ميشود


بر روی سیگنال کنترلي که موجب تغییر زمان سفر ميگردد ميبایست در

آنگاه  lآن عضوی از مجموعه  Lهست که به ایستگاه رابط j

طراحي کنترلکننده لحاظ گردد .ازآنجاکه در خطوط راهآهن سراسری و

ميشود.

کنترل ترافیک با استفاده از روش جبر بیشینه جمع سیگنال کنترلي همواره

مرحله پنجم :با قرار دادن پارامترهای مشخص زمان سفر نامي ،زمان توقف

نامثبت بوده و هدف آن صرفاا افزایش سرعت هست تا زمان سفر را کاهش

نامي ،زمان جابجایي نامي و همچنین مقادیر اغتشاش زمان سفر و اغتشاش

دهد ،درنت یجه حد باالی سیگنال کنترل صفرمي باشد .حد پایین سیگنال

 Uو  Vمحاسبه
زمان توقف در رابطه ( )7مقدار  dبرحسب
l, j
j
i

واضح است که اگر سیگنال کنترلي حداقل مقدار خود را بگیرد ،زمان سفر
حداقل گشته و با حداکثر سرعت باید مسیر طي شود:
()16
•

ميشود.
مرحله ششم d :بهدستآمده از مرحله چهارم را در رابطه ( )10قرار داده
j
و مقدار  F iبرحسب

r min − R  V  0
i
i
i
قید حاکم بر تالش کنترلي مالقات یا عدم مالقات قطارها در

مرحله هفتم :حال با داشتن مقادیر پارامترهای رابطه ( )7مقدار  tمطابق
l, j

ایستگاه رابط

رابطه ( )13به دست ميآید.

همانگونه که توضیح داده شد سیگنال کنترلي اعمالي بهمنظور پایدارسازی
سیستم نباید تناقض با مسائل مربوط به بهرهبرداری داشته باشد .ازآنجایيکه
بهرهبرداری و ظرفیت در طول خط دارای محدودیت است ،لذا محدودیت
بر روی سیگنال کنترلي که تعیینکننده مالقات یا عدم مالقات قطارها در
ایستگاه رابط هست ميبایست در طراحي کنترلکننده لحاظ گردد .در

 Uو  Vمحاسبه ميشود.
l, j
i

j
مرحله هشتم :با قرار دادن
 tدر رابطه ( )12و پارامترهای مشخص M
l, j
l

 Uمحاسبه ميشود.

 Cمقدار  Mبرحسب
و
l, j
l, j
l, j
مرحله نهم :با قرار دادن  Cدر رابطه ( )15مقدار  Tبرحسب  Vمحاسبه
i
i
i
ميشود.

 Uبهگونهای باید باشد تا بهینهسازی

U

جمع هدف سیگنال کنترلي افزایش ظرفیت خط به همراه جابجایي مسافران
در ایستگاه رابط هست .حد باالی

l, j

 Uنیز

رعایت شود و نیز از جدول زمانبندی پیروی شود و حد پایین
l, j
بهگونهای در نظر گرفته ميشود که مقدار آن بینهایت نشود .حال اگر در

رابطه ( )7مقدار عبارتها را برای سهولت نمایش بهصورت زیر بازنویسي
کنیم:
()17





j
G1 = max D + R + S + A +A + V
i
i i
S , j R, i i
ˆ
iI

j
()18
G 2 = D + R + M +A
+V
l
l
l
R, l
l
آنگاه ميتوان رابطه ( )7را بهصورت زیر خالصه نمود:
()19



l, j

 Uرا بهصورت رابطه ( )20نمایش داد:

min  D , G1 − G 2  U  max  D , G1 − G 2
l, j
 j

 j


 -2-4الگوریتم کنترل پیشبین مبتنی بر مدل
در این قسمت الگوریتمي از اعمال بهینهسازی را مشاهده ميکنیم:
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

l, j

و  Vبیان ميشود.
i
مرحله یازدهم :استفاده از روش حل عددی بر مبنای الگوریتمSQP
 Uو  Vبا حداقل نمودن تابع هزینه.
بهمنظور محاسبه
l, j
i

 Uو  Vدر رابطه ( )7مقدار d
مرحله دوازدهم :با قرار دادن
l, j
j
i
برحسب زمان به دست ميآید.

مرحله سیزدهم :به مقدار j

یک واحد اضافه گشته و به مرحله سوم

بازگردید ،این فرایند به تعداد محورها تكرار ميشود.

 -5مقیاسبندی شبکه ریلی
همانگونه که پیشتر گفته شد با توجه به وجود ایستگاههای فرعي متعدد
در شبكه ریلي برای ساده نمودن فرایند مدلسازی و امكان حل مسئله
کنترل در زمان قابل قبول ،در این قسمت یک شبكه ریلي واقعي به شبكه
کوچکتر مقیاس بندی ميشود .با این عمل تعداد معادالت و زمان انجام
محاسبات کنترل را کاهش داده ،ضمن اینكه از دقت مدل و صحت نتایج
کنترل نیز کاسته نميشود .ازآنجاکه برای مسئله مدلسازی ترافیک و
کنترل آن پارامترهای زماني همچون زمان اعزام ،زمان توقف و زمان سفر
Journal of Control, Vol. 14, No. 3, Fall 2020
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حال ميتوان محدوده
()20





d = max  D , G1 , max G 2 + U

j
j
l
,
j


ˆl  L

به اهداف طراح در رابطه ( ،)8تابع هزینه بهصورت تابعي صریح از

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

خطوط راهآهن سراسری و کنترل ترافیک با استفاده از روش جبر بیشینه

مرحله دهم :با قرار دادن  M ، F iو  Tو تعیین ضرایب وزني با توجه
l, j
i
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کنترل نیز متناظر اختالف بین زمان سفر نامي و حداقل زمان سفر هست.

ختم
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از/در ایستگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است ،لذا تعدادی از
ایستگاههای فرعي حذف گشته و اطالعات زماني ایستگاههای فرعي به
ایستگاههای اصلي انتقال ميیابد .در روش مقیاس بندی ،زمان توقف
ایستگاه فرعي را حذف نموده و مقدار آن به زمان توقف ایستگاه اصلي
بعدازآن منتقل ميشود .در حالت کلي ميتوان نشان داد که مطابق رابطه
( )21اگر محور اصلي  iکه مابین دو ایستگاه اصلي متوالي است و مابین
این دو ایستگاه اصلي a ،ایستگاه فرعي وجود داشته باشد ،را به
زیرمحورهای فرعي  k = 1, 2,3,..., a + 1تقسیم کنیم ،آنگاه ميتوان با
محاسبه مجموع زمانهای سفر نامي زیرمحورهای فرعي مقدار زمان سفر

a +1
()21
R =  Rs
i
k
k =1
رابطه ( )22نیز نشان ميدهد اگر محور اصلي  iکه مابین دو ایستگاه اصلي
متوالي است و مابین این دو ایستگاه اصلي ،تعداد

a

i

ميتوان مقدار  V sرا مطابق رابطه ( )24محاسبه کرد:
k
()24
V s = R.V
k
i
با توجه به شكل  7مقدار ( Vسیگنال کنترلي کاهش زمان سفر در کل
1
مسیر قزوین تا کرج) برابر با  -10دقیقه هست .بنابراین مقدار زمان سفر
جبران شده مابین هر دو ایستگاه فرعي متوالي با استفاده از رابطه ( )24در
جدول  2نمایش دادهشده است.
جدول  :2جدول زماني مسیر قزوین – کرج

ایستگاه فرعي وجود

داشته باشد ،را به زیرمحورهای فرعي  k = 1, 2,3,..., a + 1تقسیم
کنیم ،آنگاه ميتوان با محاسبه مجموع زمانهای توقف نامي قطار در

ایستگاههای فرعي k = 1, 2,...., a

مقدار زمان توقف نامي در

ایستگاه اصلي را به دست آورد:

a
j
()22
S =  Ss
i
k
k =1
بهمنظور درک بهتری از توضیحات ارائهشده در باال ،شكل  2در مسیر ریلي
قزوین – مشهد را در نظر بگیرید .مابین دو ایستگاه قزوین تا کرج  5ایستگاه
فرعي وجود دارد و  2ایستگاه قزوین و کرج اصلي ميباشند .با توجه به
دقیقه هست و با توجه به رابطه ( )22و جدول  2زمان توقف نامي در ایستگاه
کرج برابر با  13دقیقه هست.

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،ساختار ترافیكي موردنظر در این تحقیق
مربوط به بخشي از راهآهن جمهوری اسالمي ایران بهصورت نشان دادهشده
در شكل  3هست .ازآنجاکه هدف این مقاله جبران تأخیر در شبكه ریلي
راهآهن جمهوری اسالمي ایران با در نظر گرفتن نقش ایستگاه رابط و همراه
با مسئله مقیاس بندی شبكههای واقعي هست ،لذا اطالعات زماني واقعي از
شرکت راهآهن استخراج و مسیرهایي از شبكه راهآهن که شامل
ایستگاههای رابط ميباشند ،انتخابشده است .ازآنجاکه در دوره تناوب
یکروزه فقط در یک بازه زماني خاص از روز قطارهای شبكه در
ایستگاههای رابط مالقات همزمان دارند ،لذا در هر یک از مسیرهای شبكه

شكل  :2قسمتي از نقشه واقعي راهآهن جمهوری اسالمي ایران در مسیر قزوین–

شكل  3فقط یک قطار سیر ميکند .همانگونه که در شكل  3مشاهده

کرج ،شامل تمامي ایستگاههای اصلي و فرعي

ميکنید ،سه مسیر وجود دارد که قطار اول مسیر قزوین  -مشهد ،قطار دوم

تا اینجا یک مسئله واقعي به یک مسئله با مقیاس کوچکتر شبیهسازی شد.
حال برای آنكه بتوان مسئله شبیهسازیشده را به مسئله واقعي اولیه تبدیل
کرد نیاز به محاسبات دیگری است که بتوان نتایج مسئله مقیاس بندی شده
را به مقادیر قابلاستفاده در شبكه ریلي واقعي تبدیل نمود .بدین منظور ابتدا

مسیر ساری – گرمسار و قطار سوم مسیر کاشان – تهران را طي ميکنند.
مسیرهای مذکور در شبكه ریلي واقعي مجموعاا شامل  90ایستگاه و 88
محور ميباشند .با توجه به توضیحات گفتهشده در بخش  5مدل مقیاس

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

رابطه ( )21و جدول  2زمان سفر نامي بین ایستگاه قزوین و کرج برابر 71

 -6نتایج شبیهسازی
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نامي بین دو ایستگاه اصلي متوالي را به دست آورد.

Rs
()23
R= k
R
i
همانطور که گفته شد پس از محاسبه مقدار  Vبا داشتن مقدار R

بندی شده مجموعاا شامل  14ایستگاه و  13محور ميشود.

نسبت بین زمان سفر نامي دو ایستگاه فرعي متوالي و زمان سفر نامي دو

در رابطه ( )23نسبت بین زمان سفر نامي دو ایستگاه فرعي متوالي و زمان
سفر نامي دو ایستگاه اصلي متوالي به دست ميآید:
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

شكل  :3قسمتي از نقشه واقعي راهآهن جمهوری اسالمي ایران در مسیر قزوین–
کرج ،شامل تمامي ایستگاههای اصلي و فرعي
Journal of Control, Vol. 14, No. 3, Fall 2020
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ایستگاه اصلي متوالي را به دست آورده و پس از محاسبه  Vمربوط به دو
i
ایستگاه اصلي متوالي ،مقدار  V sمربوط به دو ایستگاه فرعي متوالي به
k
دست ميآید.
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همانگونه که در شكل  3دیده ميشود ،ایستگاههای تهران و گرمسار

تذکر :الزم به ذکر است که منظور از حالت بدون کنترل حالتي است که

ایستگاههای رابط ميباشند که مالقات قطارها در آنها ميتواند رخ دهد و

اگر تأخیری برای یک قطار به وجود آید این تأخیر بهکل شبكه انتقال

مابقي ایستگاهها بهصورت ایستگاه معمولي در نظر گرفتهشدهاند .با توجه

ميیابد و از بین نميرود .همچنین در مورد ایستگاه رابط نیز ميتوان گفت

به شكل  3مسیر قزوین به مشهد شامل محورهای  1تا  9هست که با (

اگر قطار  lدچار تأخیر شود آنگاه قطار  jمنتظر رسیدن قطار  lو

) به هم متصل شدهاند ،مسیر ساری – گرمسار شامل محورهای
 10تا  11هست که با (

سوارشدن مسافران قطار  lبر قطار  jميماند.

) به هم متصل شدهاند و مسیر کاشان –

تذکر :الزم به ذکر است که پارامتر افق پیش بیني در شبیه سازی حاضر

) به هم متصل

برابر با  4در نظر گرفته شده است که با توجه به تعداد ایستگاه های اصلي

تهران شامل محورهای  12تا  13هست که با (

شدهاند .الزم به ذکر است که در شبیهسازی شكل  3مقادیر ]، Jˆ :[1,13
اطالعات زماني شبكه ترافیكي موردنظر شكل  3که شامل حداقل زمان
سفر ،زمان سفر نامي ،زمان توقف نامي و زمان اعزام نامي هست در جدول

محاسبه آن با توجه به تعداد ایستگاه های بعدی در شبیه سازی وجود داشته
باشد.
اغتشاشهای استراتژیهای ذکرشده بهصورت جدول  4تنظیمشده است:
جدول  :4اغتشاشهای وارده در شبیهسازی

 3نمایش دادهشده است .بهمنظور درک بهتر از ساختار ترافیكي مدنظر در
این تحقیق ،اگر مسافری از ایستگاه ساری به سمت ایستگاه مشهد قصد سفر
داشته باشد باید قطار ساری – گرمسار را سوار شده و در ایستگاه رابط
گرمسار خط خود را عوض کرده و سوار قطار قزوین – مشهد شود .در
مورد ایستگاه رابط تهران نیز ميتوان چنین گفت که اگر مسافری بخواهد
از ایستگاه کاشان به ایستگاه مشهد برود باید قطار کاشان – تهران را سوار
شده و در ایستگاه رابط تهران خط خود را عوض کرده و سوار قطار قزوین
– مشهد شود .در بیشتر مواقع ایستگاه رابط یک امكان انتخاب مضاعف به

پارامترهای کاربردی شبیهسازی در جدول  5تنظیمشده است .الزم به ذکر
است که در جدول  5مقادیری که برای  C iدر نظر گرفتهشده است با
توجه به مقدار مسافت باقیمانده تا مقصد هر مسیر انتخابشده است،

بدینصورت که هرقدر مسافت باقیمانده تا مقصد بیشتر باشد مقدار C i

در ادامه نتایج شبیهسازی و عملكرد سیستم در چهار سناریوی مختلف

طول مسیر به ازای حرکت بر مسیر از مبدأ به سمت مقصد اگر قطار رو به

مطرح ميشود:

فراز باشد مقدار  C iافزایش و اگر قطار رو به شیب باشد مقدار  C iکاهش

مسیر یک مسیر را انتخاب نمایند.

•

حلقه باز (بدون کنترل)

•

کنترل با استفاده از تغییر در بازه زماني مالقات یا عدم مالقات
قطارهای برنامهریزیشده در ایستگاه رابط

•

کنترل با استفاده از کاهش زمان سفر

•

کنترل با استفاده از ترکیب کاهش زمان سفر همراه با تغییر در

ميیابد.
جدول  :5پارامترهای بكار گرفتهشده در شبیهسازی

بازه زماني مالقات یا عدم مالقات قطارهای برنامهریزیشده
در ایستگاه رابط
جدول  :3پارامترهای زماني شبكه ریلي نشان دادهشده در شكل ( 3ایستگاههای
تهران و گرمسار ایستگاه رابط هستند).

بیان شد بهصورت جداول  6و  7مشاهده ميشود:
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در این قسمت قیود الزم برای سیگنالهای کنترلي که در رابطه ( )16و ()20

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

مسافران ميدهد که مسافران ميتوانند با توجه به عالقه خود از بین چندین

بیشتر است .در مورد  Cنیز باید گفت ازآنجاکه در هنگام حرکت در فراز
i
به منظور افزایش سرعت باید مقدار سوخت بیشتری مصرف شود ،لذا در

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

] Iˆ :[1,12و  Lˆ : 11,13ميباشند.

شكل  ،3انتخاب شده است و به گونه ای در نظر گرفته شده است که قابلیت
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جدول  :6قیود الزم برای سیگنال کنترلي ( Vواحد :دقیقه)

کمي برای مسافران قطارهای  3و  13وجود دارد تا قطار خود را تعویض

−31  V  0
1
−20  V  0
2
−5  V  0
3
−10  V  0
4
−12  V  0
5
−27  V  0
6
−86  V  0
7
−33  V  0
8
−47  V  0
10
−63  V  0
11
−24  V  0
12
−43  V  0
13

نمایند و مسافران باید سریعتر قطارهای خود را تعویض نمایند که مقدار

i

 ) Cهست.
 Mبرابر با درصدی از بیشترین مقدار خود (
13,3
13,3

•
جدول  :7قیود الزم برای سیگنال کنترلي

l, j

U

−20  U
 −10
13,3
−5  U
5
11,6

مسیر اول (قزوین  -مشهد)

در این قسمت ابتدا نمودارهای مربوط به قطار اول (مسیر قزوین – مشهد)
نمایش داده ميشود .در شكل  6تأخیر زماني در حالت بدون کنترل ،متغیر
 Uو تأخیر زماني در حالت کنترل با روش تغییر در بازه زماني

کنترلي
l, j
مالقات یا عدم مالقات قطارها نمایش دادهشده است:

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :5زمان تعیین کننده مالقات یا عدم مالقات قطارها در ایستگاه رابط

در این قسمت به ترتیب به نمایش نمودارهای مربوطه ميپردازیم و ابتدا در
شكل  4اغتشاشهای وارده بر زمان سفر هر سه مسیر را نمایش ميدهیم:

شكل  :4نمایش اغتشاشهای وارده بر زمان سفر هر سه قطار

کنترل و کنترل با روش مالقات یا عدم مالقات قطارها

در شكل  5نیز مقدار زمان تعیینکننده مالقات یا عدم مالقات قطارهای 3

همانطور که در شكل  6مشاهده ميکنید اغتشاش وارده به زمان سفر در

و  13در ایستگاه  ،3قطارهای  11و  6در ایستگاه  6را نمایش ميدهد .با

برای تعویض قطارهای خود دارند .اما ازآنجاکه = 10
 tمثبت
13,3
هست و از زمان توقف نامي (  ) M 3 = 15کمتر است ،لذا قطار  3منتظر
13
قطار  13ميماند و شامل پرداخت جریمه ميشود .در این حالت مقدار زمان
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

محور اول به میزان  10دقیقه در تأخیر زماني حالت بدون کنترل اعمالشده
است .همچنین تأخیر زماني در حالت بدون کنترل در محور سوم نیز
بهصورت صعودی هست که مقدار آن به دلیل اغتشاش وارده به زمان سفر

قطار  13به میزان  20دقیقه هست .همچنین مقدار = −10.2
 Uهست
13,3
که با اعمال آن تأخیر در حالت کنترل با روش تغییر در بازه زماني مالقات

یا عدم مالقات قطارها به میزان تقریباا  10دقیقه ميرسد .حال در شكل 7
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توجه به روابط ( )12و ( )13ازآنجاکه مقدار = −5
 tمنفي هست،
11, 6
لذا قطار  6منتظر قطار  11ميماند و تمامي مسافران هر دو قطار زمان کافي

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

شكل  :6نمایش متغیر کنترلي

l, j

 ، Uتأخیر زماني در حالتهای بدون
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متغیر کنترلي  ، Vتأخیر زماني در حالت کنترل با روش کاهش زمان سفر
i
و تأخیر زماني در حالت کنترل ترکیبي نمایش دادهشده است:

شكل  :7نمایش متغیر کنترلي  ، Vتأخیر زماني در حالت کنترل با روش کاهش

•

قطار مسیر دوم (ساری  -گرمسار)

i

در این قسمت ابتدا نمودارهای مربوط به قطار دوم (مسیر ساری – گرمسار)

زمان سفر و کنترل ترکیبي

همانطور که در شكل  7مشاهده ميکنید مقدار  V = −10هست که با
1
اعمال آن تأخیر در حالت کنترل با روش کاهش زمان سفر در محور اول
صفر و مقدار تأخیر در محور سوم نیز با اعمال  V = −15و
13
 V = −5به میزان تقریباا  5دقیقه ميرسد .در مورد کنترل ترکیبي نیز به
3
دلیل آنكه ترکیب دو متغیر کنترلي  Vو  Uهست ،بنابراین تأخیر در
l, j i

نمایش داده ميشود .در شكل  9تأخیر زماني در حالت بدون کنترل ،متغیر
کنترلي

l, j

 Uو تأخیر زماني در حالت کنترل با تغییر در بازه زماني روش

مالقات یا عدم مالقات قطارها نمایش داده شده است:

قطار  3در ایستگاه ( 3تهران) ميرسد ولي مسافران زمان کافي برای تعویض
قطار ندارند و درنتیجه ممكن است تعدادی از مسافران نتوانند قطار خود را
تعویض کنند) سبب تولید بیشترین مقدار هزینه به مقدار  1500ميشود

شكل  :9نمایش متغیر کنترلي

l, j

 ، Uتأخیر زماني در حالتهای بدون کنترل و

کنترل با روش مالقات یا عدم مالقات قطارها

 Uدر محور

(همانطور که در شكل  6مشاهده نمودید سیگنال کنترلي
l, j
 3دارای بیشترین مقدار هست) .همچنین همانطور که مشاهده ميکنید

کاهش زمان سفر موجب افزایش هزینه ميشود و با توجه به شكل 8
مشاهده ميشود که در تمامي محورهایي که سیگنال کنترلي  Vمقدار
i
دارد تابع هزینه مربوطه دارای مقدار هست .با توجه به شكل  8بیشترین

محور  10به میزان  5دقیقه در تأخیر زماني حالت بدون کنترل اعمالشده
است ،درنتیجه تأخیر زماني در حالت کنترل با روش تغییر در بازه زماني
مالقات یا عدم مالقات قطارها با حالت بدون کنترل برابر است .حال در
شكل  10متغیر کنترلي  ، Vتأخیر زماني در حالت کنترل با روش کاهش
i
زمان سفر و تأخیر زماني در حالت کنترل ترکیبي نمایش دادهشده است:

وزني تعیینشده مقدار تابع هزینه نهایي  Jنیز مطابق رابطه ( )8بهصورت
شكل  8نمایش داده ميشود و همانطور که مشاهده ميکنید بیشترین مقدار
 Jبه محور  1تعلق دارد که دارای مقدار  5500هست.
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مقدار  Jمربوط به محور  1هست که دارای مقدار  5500هست
3
(همانطور که در شكل  7مشاهده نمودید سیگنال کنترلي  Vدر محور 1
i
دارای بیشترین مقدار هست) .درنهایت با مجموع این سه بخش و ضرایب

همانطور که در شكل  9مشاهده ميکنید اغتشاش وارده به زمان سفر در

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

محور اول با اعمال  V = −10برابر صفر هست و تأخیر در محور سوم نیز
1
با جمع  V = −15و = −10.2
 Uبرابر صفر ميشود .حال در
13,3
13
شكل  8هر سه بخش تابع هزینه نهایي برای حالت کنترل ترکیبي که ، J
1
 Jو  Jميباشند به همراه تابع هزینه نهایي  Jبرای مسیر اول نمایش
2
3
دادهشده است .بهعنوانمثال در مورد  ، Jمسافران قطار  13که قصد
2
سوارشدن بر قطار  3را دارند ،کاهش انحراف از زمان اعزام (قطار  13به

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :8توابع هزینه برای قطار مسیر قزوین  -مشهد در حالت کنترل ترکیبي
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•

قطار مسیر سوم (کاشان  -تهران)

در این قسمت ابتدا نمودارهای مربوط به قطار سوم (مسیر کاشان – تهران)
نمایش داده ميشود .در شكل  12تأخیر زماني در حالت بدون کنترل ،متغیر
 Uو تأخیر زماني در حالت کنترل با تغییر در بازه زماني روش

کنترلي
l, j
مالقات یا عدم مالقات قطارها نمایش دادهشده است:

i

زمان سفر و کنترل ترکیبي

همانطور که در شكل  10مشاهده ميکنید مقدار  V = −3.09هست که
1
با اعمال آن تأخیر در حالت کنترل با روش کاهش زمان سفر در محور
یازده به میزان تقریباا  2دقیقه ميرسد و تأخیر در حالت کنترل ترکیبي با
کنترل به روش کاهش زمان سفر برابر است .حال در شكل  11هر سه بخش

 ، Uتأخیر زماني در حالتهای بدون کنترل و

شكل  :12نمایش متغیر کنترلي

بهعنوانمثال بیشترین مقدار  Jمربوط به محور  10هست که دارای مقدار
3
 958هست (همانطور که در شكل  10مشاهده نمودید سیگنال کنترلي V
i
در محور  10دارای بیشترین مقدار هست) .انحراف از زمان اعزام نیز دارای

همانطور که در شكل  12مشاهده ميکنید و نیز با توجه به شكل 4
ندارد و این اغتشاش سبب دیر رسیدن مسافران قطار  13به ایستگاه تهران

هزینه هست که به عوامل مختلفي (تعداد مسافران ،نارضایتي آنها و)...

ميشود ،لذا در حالت بدون کنترل و با کنترل به روش تغییر در بازه زماني

بستگي دارد و همانطور که مشاهده ميکنید بیشترین مقدار  Jبه محور
1
 11تعلق دارد که دارای مقدار  1142هست (همانطور که در شكل 10

مالقات یا عدم مالقات قطارها هیچ تأخیر زماني وجود ندارد .حال در شكل

مشاهده نمودید بیشترین مقدار تأخیر در حالت کنترل ترکیبي مربوط به

ازآنجاکه اغتشاش وارده به زمان سفر قطار  ،13تأثیری در قطار مسیر سوم

 13متغیر کنترلي  ، Vتأخیر زماني در حالت کنترل با روش کاهش زمان
i
سفر و تأخیر زماني در حالت کنترل ترکیبي نمایش دادهشده است:

محور  11هست) .درنهایت با مجموع این سه بخش و ضرایب وزني
تعیینشده مقدار تابع هزینه نهایي  Jنیز مطابق رابطه ( )8بهصورت شكل

 11نمایش داده ميشود و همانطور که مشاهده ميکنید بیشترین مقدار J
به محور  11تعلق دارد که دارای مقدار  1160هست.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

تابع هزینه نهایي برای حالت کنترل ترکیبي که  J ، Jو  Jميباشند
2 1
3
به همراه تابع هزینه نهایي  Jبرای مسیر دوم نمایش دادهشده است.

l, j
کنترل با روش مالقات یا عدم مالقات قطارها

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :10نمایش متغیر کنترلي  ، Vتأخیر زماني در حالت کنترل با روش کاهش

شكل  :13نمایش متغیر کنترلي  ، Vتأخیر زماني در حالت کنترل با روش کاهش

i

همانطور که در شكل  13مشاهده ميکنید مقدار  V = −15.31هست
13
که با اعمال آن به محور سوم قطار مسیر اول تأخیر در حالت کنترل با روش
شكل  :11توابع هزینه برای قطار مسیر ساری  -گرمسار در حالت کنترل ترکیبي

کاهش زمان سفر به میزان تقریباا  5دقیقه ميرسد ،پس همانطور که گفته
شد برای قطار مسیر سوم تأخیر زماني وجود ندارد .حال در شكل  14هر
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سه بخش تابع هزینه نهایي برای حالت کنترل ترکیبي که  J ، Jو J
2 1
3
ميباشند به همراه تابع هزینه نهایي  Jبرای مسیر سوم نمایش دادهشده

است .بهعنوانمثال بیشترین مقدار  Jمربوط به محور  13هست که دارای
3
مقدار  0.0968هست (همانطور که در شكل  13مشاهده نمودید سیگنال
کنترلي  Vدر محور  13دارای بیشترین مقدار هست) .درنهایت با مجموع
i
این سه بخش و ضرایب وزني تعیینشده مقدار تابع هزینه نهایي  Jنیز
مطابق رابطه ( )8بهصورت شكل  14نمایش داده ميشود و همانطور که
مشاهده ميکنید بیشترین مقدار  Jبه محور  13تعلق دارد که دارای مقدار
 0.0968هست.

ازآنجاکه سیگنال کنترل ترکیبي مجموع سیگنال  Vو
i

l, j

 Uهست و با

 Uفقط در ایستگاههای رابط  3و 6

توجه به اینكه سیگنال کنترلي
l, j
(تهران و گرمسار) مقدار دارد ،لذا در مابقي ایستگاهها مقدار سیگنال کنترل
ترکیبي تقریباا با مقدار سیگنال کنترلي  Vبرابر است (همانطور که در
i
شكل  15مشاهده ميکنید تمامي دایرهها در تمامي محورها بهجز محور 3
بر روی مربعها منطبق ميباشند) .با توجه به شكل  15مقدار انحراف از زمان
اعزام برای قطار مسیر  2در حالت بدون کنترل و کنترل با روش تغییر در
بازه زماني مالقات یا عدم مالقات قطارهای برنامهریزیشده در ایستگاه
رابط برابر است و این بدان معني است که قطار  6منتظر رسیدن قطار  11به

 6ثابت است که در این حالت مقدار = 0
 Uهست .با توجه به
11, 6
اغتشاشي که به زمان سفر قطار  13دادهشده است ،با استفاده از متغیر کنترلي
= −10.99
 Uقطار  3منتظر رسیدن قطار  13مانده است ولي
13,3
مسافران زمان کمي برای تعویض قطار خود دارند و ممكن است عدهای از

آنها نتوانند قطار خود را تعویض کنند ،به همین دلیل مقدار انحراف از
زمان اعزام قطار ( 3عالمت  )+کاهشیافته است و مقدار تأخیر زماني برای
هر چهار استراتژی در مسیر سوم صفر است .الزم به ذکر است ازآنجاکه
شكل  :14توابع هزینه برای قطار مسیر کاشان  -تهران در حالت کنترل ترکیبي

تعداد متغیرهای کنترلي کم است و همچنین تعداد ایستگاهها کم هست و

مقادیر حداکثر تأخیرها و مجموع آنها برای هر چهار استراتژی و نیز برای

بهصورت خط باز حرکت انجام ميشود تأخیرها به مقدار کمي جبران شده

هر سه مسیر در جدول  8نمایش دادهشده است:

است.

جدول  :8قیود الزم برای سیگنال کنترلي

l, j

U

 -7نتیجهگیری

سفر و مدتزمان توقف قطارها در خطوط راهآهن ایران ارائه گردید .نكته
مهم در این مدلسازی نسبت به مدلهای ارائهشده در تحقیقات پیشین،
مقیاس بندی شبكه ریلي و لحاظ نمودن قیود عملیاتي هست .مدل دینامیكي

استراتژی در شكل  15نمایش دادهشده است:

دو متغیر ،تغییر در بازه زماني مالقات یا عدم مالقات قطارها در ایستگاه
رابط و تغییر زمان سفر را شامل ميشود و از آنها بهمنظور جبران تأخیر
استفاده ميکند .بهمنظور مدلسازی از روش بیشینه جمع و از کنترلکننده
پیشبین مبتني بر مدل بهمنظور کنترل استفادهشده است .هدف طراحي این
کنترلکننده تنظیم ترافیک از طریق بازیابي تأخیرهای بزرگ و همچنین
بهموقع حرکت کردن قطارها مطابق با جدول زمانبندی بهمنظور کسب

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.1.3

در این مقاله یک مدل گسسته پیشامد خطي برای انحراف از مدتزمان

در پایان به منظور مقایسه تأخیرهای زماني برای هر سه مسیر و نیز هر چهار

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ایستگاه تهران مانده است و به همین دلیل مقدار انحراف از زمان اعزام قطار

رضایت مسافران بوده است و در طراحي کنترلکننده ،قیود واقعي بر
روی سیگنال کنترل در نظر گرفتهشده است .جدول زمانبندی استفادهشده
جمهوری اسالمي ایران هست .عملكرد کنترل در چهار حالت بدون کنترل،
تغییر در بازه زماني مالقات یا عدم مالقات قطارها در ایستگاههای رابط،
شكل  :15نمایش تأخیرهای زماني هر چهار استراتژی برای شبكه ریلي موردنظر

کاهش زمان سفر قطار بین ایستگاهها و ترکیب روش تغییر در بازه زماني
مالقات یا عدم مالقات قطارها در ایستگاههای رابط همراه با روش کاهش
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زمان سفر قطار بین ایستگاهها برای جلوگیری از انباشته شدن تأخیرهای
 با توجه به اینکه در خطوط.بزرگ با در نظر گرفتن تابع هزینه انجام شد
 هنگام به وجود،راهآهن سراسری بلیت مسافران از قبل خریداریشده است
آمدن تأخیر نميتوانیم از یک ایستگاه بدون توقف عبور نماییم و باید در
 بنابراین در خطوط راهآهن سراسری.تمامي ایستگاهها توقف داشته باشیم
برای بازیابي تأخیر اقداماتي ازجمله تغییر در بازه زماني مالقات یا عدم
مالقات قطارها در ایستگاههای رابط و کاهش زمان سفر قطار با افزایش
 باید متذکر شد که روش مقیاس بندی.سرعت حرکت صورت ميگیرد
برای خطوط ریلي واقعي به دلیل امكان حل مسئله کنترل در زمان قابلقبول
 بدون از دست دادن صحت،و کاهش مدتزمان محاسبات سیگنال کنترل
و کلیت مسئله مناسب هست و همچنین نسبت به مقاالت پیشین برتری مدل
 در پایان نیز.پیشنهادی بر اساس مدلسازی سیستمهای واقعي مشخص شد
نقش موفق کنترلکننده پیشبین در تنظیم ترافیک خطوط راهآهن
سراسری و همچنین موفقیت سیستم خطي بیشینه جمع در مدلسازی نمایش
.داده شد
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