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چکیده :در سالهای اخير ،بازيابی تأخير زمانی و تنظيم بالدرنگ جريان ترافيک در خطوط مترو با استفاده از کنترلکنندههای اتوماتيک بهمنظور بهره-
برداری بهينه از سامانههای فرکانس باالی مترو ،بهطور ويژه موردتوجه قرار گرفته است .اين مقاله ،به ارائه مدل ديناميكی جديدی از سيستم ترافيكی مترو
در يک مسير رفت و برگشتی میپردازد .مدل ارائهشده ،يک نمايش گسسته پيشامد غيرخطی است که بر اساس انحراف از زمان اعزام قطارها در يک مسير
رفت و برگشتی بيان گرديده و برخالف مدلهای پيشين پديده انتقال ضربهای تأخير نيز باهدف نمايش واقعی از نحوه عملكرد حرکت قطارها در آن لحاظ
گشته است .همچنين در اين مقاله ،با هدف بازيابی تأخير و دفع اثر اغتشاشات از کنترلکننده پيشبين غيرخطی استفاده شده و ورودی کنترلی در جهت
کاهش تأخير زمانی در هر مرحله توليد و به زمان سفر قطارها در فاصله بين ايستگاهها اعمال میشود .در فرايند طراحی اين کنترلکننده ،تابع هزينهای بر
مبنای کاهش تأخير زمان اعزام قطارها و همچنين افزايش رضايت مسافران مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين با هدف ايجاد امكان پيادهسازی واقعی،
نقش قيود و محدوديتهای واقعی بر روی سيگنال کنترلی و سرفاصله زمانی اعزام قطارها در فرايند طراحی کنترلکننده لحاظ شده است .درنهايت نتايج
شبيهسازی بهمنظور نمايش صحت عملكرد مدل پيشنهادی و همچنين عملكرد موفق سيستم کنترل پيشبين غيرخطی ارائه شده است.
کلمات کلیدی :مدلسازی ديناميک ترافيک ريلی ،بازيابی تأخير زمانی ،کنترل پيشبين غيرخطی ،قيود عملكردی

Modeling and Real-time Traffic Regulation in Metro Loop Lines using
Nonlinear Model Predictive Control
Sima Najafi, Bijan Moaveni
Abstract: Automatic traffic regulation plays an important role in public transportation especially in metro
lines. Delay recovery and real-time control strategies are employed to obtain optimal schedule of high frequency
lines in recent years. This paper presents a new traffic model for metro loop lines based on the time deviations
of departure times. In this model, a phenomena of transferring knock on delay from one train to another one has
been considered. The objective function is considered to minimize the time deviation and increase the passenger
satisfaction with headway adherence. Nonlinear model predictive controller is employed to compensate the
disturbances and recover the nominal time schedule in metro traffic system by varying the running time between
two successive platforms. We minimize the objective function by designing nonlinear model predictive
controller in the presence of the operational constraints on control actions and time interval between two
successive trains. Simulation results verify the introduced model and show the performance of nonlinear model
predictive controller to minimize the delays.
Keywords: Metro Traffic Modelling, Delay Recovery, Nonlinear Model Predictive Control,
Operational Constraints.
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هستيم .در ] [1و ] [2يک مدل گسسته پيشامد برای خطوط مترو ارائه

 -1مقدمه
امروزه افزايش چشمگير جمعيت و درنتيجه افزايش تقاضا برای
استفاده از وسايل حملونقل عمومی موجب توجه ويژه به مسئله
حملونقل و بهويژه کيفيت سرويسدهی آن در کالنشهرها شده است.
شبكه مترو يكی از کارآمدترين ابزارهای حملونقل عمومی است که با
برنامهريزی و بهرهبرداری صحيح و سرويسدهی بهموقع میتوان به
جذابيت آن افزود و استفادهکنندگان از آن را به استفاده هر چه بيشتر از
آن ترغيب نمود .اين امر در حالی است که خطوط مترو همواره در
معرض اغتشاشات ناخواسته ازجمله مشكالت فنی ،تغيير ناگهانی حجم
مسافرين متقاضی سفر به علل مختلف و همچنين رخدادهای مقطعی و ...
قرار میگيرند که عملكرد حرکت سيستم ترافيكی را از جدول زمانبندی
اوليه دور مینمايد.
خطوط مترو سيستمهای حملونقل ،خطوط فرکانس بااليی محسوب
میگردند که از ويژگیهای آنها ،ناپايداری اين خطوط است .ناپايداری
در خطوط مترو درواقع عبارت است از اينكه ،با بروز اغتشاش و به وجود
آمدن تأخير در يكی از قطارها ،مقدار اين تأخير در طول مسير برای خود
قطار و همچنين قطارهای بعدی رشد نموده و منجر به ناپايداری کل
سيستم ترافيكی خواهد شد] [1و ] .[2ازاينرو کنترل بالدرنگ 1ترافيک
و کنترل حرکت قطارها طبق جدول زمانبندی ازجمله مواردی است که
در سالهای اخير در جهت افزايش کارايی و ارتقا بهرهبرداری از شبكه
مترو مورد توجه مهندسين و محققين حوزه سيستمهای هوشمند ترافيک

شده است که شامل زمان اعزام 3حرکت قطارها ،مدت زمان توقف 4در
هر ايستگاه و بيان تأثير حجم مسافران موجود در ايستگاه بر روی زمان
توقف میباشد [1] .و ] [2اولين تحقيقاتی هستند که با اشاره به ناپايداری
در سيستمهای ترافيكی به مدلسازی ديناميک زمان اعزام و ارائه سيستم
کنترل بالدرنگ با هدف تنظيم ترافيک و از بين بردن تأخير زمانی
پرداختهاند .وليكن در اين دو مقاله ،به قيد بر روی زمان اعزام ،سرفاصله
زمانی( 5فاصله زمانی بين حرکت دو قطار متوالی) و مسائل ايمنی مرتبط
توجه نشده است که میتوان اين مورد را يكی از نقاط ضعف اين مقاالت
به شمار آورد  [2] .که کار خود را بر مبنای مدلسازی خطوط فرکانس
باال قرار داده است ،شامل نقاط ضعفی میباشد که در ادامه مختصرا به
آنها اشاره شده است .بهطورکلی در مدل ارائهشده در ] [2مشاهده می-
شود که درصورتیکه قطاری دچار تأخير شود ،در فاصله زمانی که قطار
بعدی به ايستگاه برسد چون سرفاصله زمانی از حد معمول کمتر بوده
تعداد مسافران کمتری در ايستگاه تجمع پيدا میکنند و اين امر موجب
میگردد که قطار بعدی زمان کمتری در ايستگاه منتظر بماند و درنتيجه از
برنامه جدول زمانبندی جلوتر حرکت خواهد کرد .اين فرايند به معنای
نزديک شدن بيش از حد قطارها به يكديگر و درنتيجه باعث کاهش
ايمنی و افت سرويسدهی به مسافران میشود .در ] [2از تنظيمکننده
مربعی خطی 6به منظور تنظيم ترافيک و بازيابی تأخير استفادهشده است
وليكن همانگونه که پيشتر نيز اشاره شد ،متأسفانه هيچگونه قيد
عملكردی بر روی متغيرهای حالت ،خروجی و سيگنال کنترلی در نظر

ريلی قرار گرفته است].[3
مديريت خطوط ريلی در چهار سطح انجام میشود :استراتژيک،
تاکتيكی ،کنترل عملياتی و کنترل بالدرنگ .مديريت استراتژيكی مربوط
به تصميمگيریهای درازمدت است .درحالیکه عمليات تاکتيكی
برنامهريزی ساالنه ،ماهانه و هفتگی است و تصميمات آن بر اساس
برنامهريزی خط ،طراحی جدول زمانبندی و مسيرسازی میباشد .کنترل
عملياتی در بازههای زمانی کمتر از مديريت تاکتيكی میباشد و بيشتر در
زمان بهرهبرداری از آن استفاده میشود .کنترل بالدرنگ نيز در زمانی که
رخدادهای غيرمنتظره در سيستم ترافيكی موجب رخ دادن تأخير می-
گردد مورداستفاده قرار گرفته و در جهت کاهش تأخير عمل مینمايد.
لذا بازيابی جدول نامی زمان اعزام قطارها در زمان رخ دادن تأخير زمانی
که به اصطالح بازيابی تاخير 2زمانی ناميده میشود از اهداف اين سطح از
مديريت ترافيک ريلی میباشد].[4
امروزه تحقيقات متنوعی در جهت بهکارگيری استراتژی مناسب
کنترل بالدرنگ بهمنظور کاهش تأخير و دفع اثر اغتشاشهای واردشده به
سيستم ترافيكی صورت گرفته است] .[3در دهههای اخير پژوهشهای

گرفته نشده است که اين امر پيادهسازی کنترلکننده پيشنهادی را با
چالش مواجه مینمايد .البته از نكات قابل توجه و ارزشمند ارائه شده
در] [2میتوان به مدلسازی و کنترل دو فرم خط باز ترافيكی 7و مسير
رفت و برگشتی 8و همچنين ارائه تحليلهای پايداری حلقه باز و حلقه
بسته اشاره نمود.
در ] [5با استفاده از معادالت ديناميكی ارائه شده در ] [2و جايگزين
نمودن مدل خطی زمان توقف قطار در هر ايستگاه با مدل غيرخطی ،مدل
جديدی را برای ديناميک زمان اعزام قطارها ارائه مینمايد .اين مدل با در
نظر گرفتن قيود عملياتی ،ساير نقاط ضعف مدل ارائه شده در ] [2را دارا
بوده وليكن نحوه اثرگذاری تعداد مسافران بر زمان توقف را با دقت
بيشتری بررسی مینمايد .ضمناً در ] [5به طراحی کنترلکننده بهينه تطبيقی
در حضور قيود عملياتی پرداخته شده که از نقاط قوت اين تحقيق می-
باشد .اين الگوريتم با استفاده از اطالعات ترافيكی و با بهرهگيری از
شبكههای عصبی به تنظيم ترافيک و کاهش تأخير زمانی میپردازد .در
] [6با توجه به مدل غيرخطی مشابه] ،[5نقاط ضعف گفتهشده در] [5را

زيادی در زمينه مدلسازی و کنترل بالدرنگ ترافيک انجام شده است
که همواره برای اين هدف نيازمند يک مدل مشخص از سيستم ترافيكی
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همچنان شامل میشود و به منظور کنترل سيستم ،روش کنترل بهينه

در مقاله پيش رو ،ابتدا مدلی غيرخطی از سيستم ترافيكی مترو ارائه

تطبيقی را برای بهبود روش برنامهريزی ابتكاری دوگانه 1به کار میگيرد.

میگردد که هدف آن رفع نواقص مدلهای ارائهشده در تحقيقات

اين ارزيابی نشان میدهد که روش کنترل تطبيقی بهينه قادر به پيدا کردن

پيشين ،همچون عدم توجه به پديده انتقال ضربهای تأخير در مدل های

نزديکترين راهحل بهينه بسيار سريعتر از روش برنامهريزی ابتكاری می-

پيشنهادی در آن تحقيقات است .اين مدل بر مبنای زمان اعزام قطارها

باشد .الزم به ذکر است که در ] [7با در نظر گرفتن مسئله رضايت

ارائه شده و در آن مسئله انتقال ضربهای تأخير از يک قطار به قطارهای

مسافران ،با استفاده از مينيمم کردن تابع هزينه به روش گراديان نزولی ،به

بعدی لحاظ شده ،که نتيجه آن مدل غيرخطی برای ديناميک زمان اعزام

مقدار بهينه زمان اعزام و زمان ورود به ايستگاه دست خواهد يافت[8] .

در يک مسير رفت و برگشتی خطوط مترو بوده است .سپس با هدف

نيز به منظور بازيابی تأخير زمانی و تنظيم ترافيک ،به مدلسازی شبكههای

جبران انحراف از جدول زمانبندی و انحراف از سرفاصله زمانی به

ريلی میپرداز د .در اين مقاله با بيان مدل ميكروسكپی و اشاره به باال بودن

طراحی کنترلکننده پيشبين غيرخطی پرداخته شده است .اين

حجم محاسبات و ضعفهای اين مدل ،مدل ديگری تحت عنوان مدل

کنترلکننده به طراحی قانون کنترل مناسب با در نظر گرفتن افق پيشبينی

ماکروسكپی معرفی میشود و به مقايسهای بين اين دو مدل میپردازد .در

برای خروجی سيستم و تالش کنترلی و همچنين با حداقل کردن تابع

] [9يک معماری توزيع شده برای کنترل ترافيک ريلی با نام

هزينهای که بر مبنای کاهش انحراف از زمان اعزام و تبعيت از سرفاصله

 DARTCMASارائه میگردد که هدف آن استفاده از ايده سيستمهای

زمانی نامی سيستم ترافيكی نوشته شده است ،می پردازد .در مدل

چند عامله در کنترل سيستمهای ترافيک ريلی است.

ارائهشده  ،سيگنال کنترلی با تغيير مدت زمان سفر بين دو ايستگاه به

ازجمله سيستمهای کنترل که در تنظيم اتوماتيک ترافيک ريلی و يا

بازيابی تأخير خواهد پرداخت .الزم به ذکر است که در استخراج قانون

بهعبارتديگر بازيابی بالدرنگ تأخير زمانی بكار گرفتهشده و عملكرد

کنترل بهينه ،قيدهای عملياتی بر روی سيگنال کنترلی و همچنين سرفاصله

موفقی نيز داشته ،سيستمهای کنترل پيشبين مبتنی بر مدل بوده است که

زمانی سيستم تراف يكی در نظر گرفته شده است که اين امر جنبههای

در تحقيقات مختلف نظير ] [11]، [10و ] [12نيز به آن اشاره شده است.

پيادهسازی عملياتی روش پيشنهادی را به نحوه قابلتوجهی تقويت می-

] [10با در نظر گرفتن حلقه ترافيكی برای شبكه مترو مدل تنظيمکننده

نمايد.

پيشبينی ترافيک را بر مبنای بهينهسازی تابع هزينه در افق زمانی مشخص

مطالب اين مقاله بدين صورت تنظيم شده است که در بخش دوم

معرفی میکند .اين مقاله با طراحی تنظيمکننده در تالش برای جبران

اصطالحات و عالئم موردنياز جهت درک بهتر مفاهيم ارائهشده در مقاله،

انحراف از جدول زمانبندی و انحراف از سرفاصله زمانی موردنظر با

معرفی میگردد .قسمت سوم به مدلسازی انحراف از زمان اعزام قطارها

تغيير زمان سفر 2بين دو ايستگاه بوده است .همچنين در ] [11با در نظر

در خطوط رفت و برگشتی مترو خواهد پرداخت .در بخش چهارم مقاله،

گرفتن مدل جديدی که بر مبنای سرفاصله زمانی حرکت قطارها و مدل

تابع هزينهای بهمنظور بهينهسازی و بازيابی تأخير ارائه میگردد و همچنين

ديناميكی مسافران میباشد به توصيف ارزيابی سرفاصله زمانی قطارها و

قيود عملياتی که بر سيستم ترافيكی حاکم است نيز معرفی میشود .در

تعداد مسافران در شبكه مترو میپردازد .در اين مقاله روش جديدی برای

بخش پنجم به طراحی کنترلکننده پيشبين غيرخطی برای سيستم

محاسبه برنامه بهينه حرکت قطارها معرفی میکند که اين روش از

ترافيكی خواهيم پرداخت .در بخش آخر ،نتايج شبيهسازی بهمنظور

برنامهريزی خطی بر مبنای فرموالسيون کنترل پيشبين و با در نظر گرفتن

نمايش عملكرد سيستم ترافيكی در دو حالت بدون حضور کنترلکننده ،و

قيود عملياتی به منظور بازيابی تأخير استفاده شده است .همچنين ،در ][12

همچنين تأثير کنترلکننده پيشبين غيرخطی مقيد در جهت جبران تأخير

با هدف بازيابی تأخير در تقاطعها ،با تغيير زمان اعزام حرکت قطارها ،به

ارائه میشود.

مدلسازی سيستم ترافيكی می پردازد .به اين منظور مدلی گسسته پيشامد
با روش سوييچينگ جمع-حداکثر 3ارائه میکند و با بهکارگيری
کنترلکننده های پيشبين مبتنی بر مدل به بازيابی تأخير با هدف کنترل
اتوماتيک ترافيک میپردازد [13] .با درنظرگرفتن تأثير تعداد مسافران
موجود در سكو و تعداد مسافران موجود در قطار و اثر آن بر زمان اعزام
قطارها به ارائه مدل گسسته پيشامد برای سيستم ترافيكی میپردازد و با
طراحی کنترلکننده پيشبين ،ورودی قانون کنترلی بهينه را با در نظر
گرفتن قيود عملياتی به دست آورده و به سيستم اعمال میکند.

 -2معرفی عالئم و اصطالحات
بهمنظور توصيف مدلسازی خطوط رفت و برگشتی مترو ،به
تعاريفی جهت درک بهتری از مدل ارائهشده در بخشهای بعدی نياز
است که در اين بخش به اين موضوع پرداخته میشود .سيستم ترافيكی
بهگونهای در نظر گرفته میشود که تعدادی قطار در آن در حال حرکت
هستند بهطوریکه که قطارها از پارکينگ وارد حلقهای مشابه شكل 1
می شوند که ابتدا و انتهای آن به هم اتصال دارد و تعداد ايستگاههای
موجود در آن با مقدار  Nدر نظر گرفته میشود .تعداد قطارهای که در

Dual heuristic programming
Running time
Switching max-plus
مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،2تابستان 1394

1
2

اين حلقه وارد میشوند برابر  Mمیباشد بهطوریکه پشت سر هم و به
فاصله يک ايستگاه به مجموعه ترافيكی اعزام میشوند .از پارامترهای
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اصلی مدلسازی میتوان به زمان اعزام قطارها ،مدت زمان توقف در

زمان توقف در ايستگاه موردنظر بستگی دارد.

ايستگاه ،زمان سفر بين دو ايستگاه اشاره کرد ،که اين بخش به معرفی اين
موارد می پردازد و همچنين به ساير پارامترهايی که در ادامه مهم خواهد
بود بهطور خالصه اشاره میشود .عالوه بر مواردی که به آن اشاره شد

جدول :1عالئم و اصطالحات
پارامتر

تعاريف

t ik

زمان اعزام قطار iام در ايستگاه kام

rki

زمان سفر واقعی قطار iام بين ايستگاه kام و k+1ام

جهت درک بهتر بخشهای آينده به آشنايی با اصطالحات و فرضياتی
که در مدلسازی استفاده میشود ،نيازمنديم .ازجمله اين موارد میتوان به
" سرفاصله زمانی" " ،انتقال تأخير بهصورت ضربهای "1و " زمان حائل"2
اشاره کرد:

i
k 1

مدت زمان توقف قطار iام در ايستگاه k+1ام

d

Rk

زمان سفر نامی قطارها بين ايستگاه kام و k+1ام

Tki

زمان اعزام نامی قطار iام در ايستگاه kام تعيينشده توسط جدول
زمانبندی

t ik

انحراف زمان اعزام حرکت قطارiام در ايستگاه kام از مقدار نامی

u ik

سيگنال کنترلی قطار iام جهت تنظيم زمان سفر بين ايستگاه kام و
k+1ام

شكل  :1مسير رفت و برگشتی خطوط مترو

سرفاصله زمانی :فاصله زمانی بين حرکت دو قطار متوالی از ديدگاه
يک نقطه ثابت در مسير خط ريلی] [14و ].[15

hk

سرفاصله زمانی ديناميكی سيستم

H

سرفاصله زمانی نامی

D

حداقل زمان توقف قطار در هر ايستگاه بهمنظور ورود به سكو و باز و
بسته شدن درها

انتقال ضربهای تأخير] :[16عبارت است از پديدهای که در صورت
رخ دادن تأخير در يک قطار و عقب ماندن آن از برنامه زمانبندی ،اين
تأخير به قطارهای پشت سر آن منتقل میشود.
زمان حائل] :[15مدت زمان اختالف مابين حداقل سرفاصله زمانی و
سرفاصله زمانی نامی.

ck

1

نرخ تأخير جهت تعيين مدت زمان توقف قطار در ايستگاه

tB

مدت زمان حائل

w

اغتشاشات ناشی از عوامل خارجی وارد بر زمان سفر

w

اغتشاشات ناشی از عوامل خارجی زمان توقف

w

مجموع اغتشاش ناشی از عوامل خارجی قطار iام در ايستگاه kام

مورداستفاده قرار میگيرد که با هدف درک سادهتر و بهتر توسط

f

اغتشاشهای ناشی از انتقال تأخير به زمان سفر

خوانندگان در جدول  1معرفی شدهاند .توجه گردد همانگونه که در
جدول نيز مشخص است انديسهای باال بيانکننده شماره قطار و انديس-

f
f ki

اغتشاشهای ناشی از انتقال تأخير به مدت زمان توقف قطار
مجموع اغتشاشهای ناشی از انتقال تأخير

های پايين بيانکننده شماره ايستگاه میباشند.

Xij

بردار حالت بيانکننده انحراف از زمان اعزام نامی قطارها

عالوه بر اصطالحاتی که پيشتر اشاره شد عالئمی نيز در ادامه مقاله

 -3مدلسازی دینامیک زمان اعزام قطارها در

i
k

i
j

U

بردار کنترل جهت تنظيم خطوط ترافيكی

Wji

بردار اغتشاش تعيينکننده اغتشاشهای بيرونی اعمالشده بر سيستم

یک مسیر رفت و برگشتی خطوط مترو
در اين قسمت با ارائه يک مدل گسسته پيشامد به بيان روابط
ديناميكی توصيفکننده سيستم ترافيكی خواهيم پرداخت .در اين مقاله
تعداد قطارها ،تعداد ايستگاهها ،سرفاصله زمانی موردنظر و تعداد مسافرانی

i
k

همچنين زمان سفر بين دو ايستگاه ، r ،را میتوان بهصورت زير بيان
نمود:
i
k

()2

w

i
k

f

i
k

Rk u

i
k

r

که در يک ثانيه وارد ايستگاه میشوند ثابت در نظر گرفته میشود ].[2

رابطه ( )2نشان میدهد که زمان سفر تحت تأثير زمان سفر نامی بين دو

ضمناً فرض بر اين است که زمان سفر بين دو ايستگاه بستگی به تعداد

ايستگاه ، R k ،اغتشاشات ناخواسته بيرونی در زمان حرکت بين دو
i
k

ايستگاه ، w ،اغتشاشات داخلی از جنس پديده انتقال ضربهای

مسافران داخل قطار ندارد که فرض منطقی محسوب میگردد.
زمان اعزام هر قطار را میتوان به صورت زير بيان نمود:
()1

1

d ik

rki

t ik

i
k 1

i
تأخير ، fk ،و تالش کنترلی بهعنوان ابزاری بهمنظور کاهش و/يا افزايش

t

i

رابطه ( )1نشان می دهد که زمان اعزام هر قطار در هر ايستگاه به زمان
اعزام همان قطار در ايستگاه قبلی ،به زمان سفر بين دو ايستگاه و مدت
Knock on delay

با توجه به تعريف سرفاصله زمانی و زمان اعزام ارائهشده در بخش ،2
رابطه زير را بهمنظور بيان رياضی سرفاصله زمانی میتوان ارائه نمود:

1

Buffer time
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زمان سفر بين دو ايستگاه  ، u k ،است.
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t ik 11

()3

t ik

1

hk

1

به همين ترتيب زمان توقف قطار را میتوان بهصورت زير قابل بيان است:
t ik 11

()4

t ik

1
1

1

D ck

w ik

d ik

1

f ki

1

رابطه ( )4نشان میدهد که زمان توقف قطار مشابه زمان سفر وابسته به
i
حداقل زمان توقف ، D ،اغتشاش واردشده از خارج به سيستم، w k 1 ،

و اغتشاشات ناشی از پديده انتقال ضربهای تأخير،

1

 ، f kiمیباشد.

همچنين زمان توقف قطار در ايستگاه رابطه مستقيم با حجم مسافران
داخل ايستگاه دارد و با افزايش حجم مسافران داخل ايستگاه الزم خواهد
بود که قطار مدت زمان بيشتری در ايستگاه توقف کند .از سوی ديگر،
حجم مسافران موجود در ايستگاه به فاصله زمانی اعزام دو قطار متوالی از
ايستگاه بستگی دارد بهگونهای که هرچقدر اين فاصله زمانی بيشتر باشد
مسافران بيشتری در ايستگاه تجمع خواهند کرد و زمان توقف در ايستگاه
نيز بيشتر میشود .اين مفهوم با عبارت t ik 11

1

t ik

1

 ، ckدر رابطه

( )4نشان داده شده است .با توجه به روابط ( )4( -)1رابطه زير را بهمنظور
توصيف ديناميک زمان اعزام میتوان ارائه نمود.
()5

i
k

u ik

1

t R k fki w ik D
c k 1 t ik 1 t ik 11 f ki 1

w ik

i
k 1

()6

1

D ck 1H k
1
1

()7

Tki

1

همانگونه که در مقدمه مقاله نيز اشاره شد يكی از موارد مهم در
بحث مدلسازی لحاظ کردن پديده انتقال تأخير در خطوط مترو بهمنظور
حفظ مسئله ايمنی میباشد .بهگونهای در صورت رخ دادن تأخير در يک
قطار و عقب ماندن آن از برنامه زمانبندی اين تأخير به قطارهای پشت سر
آن منتقل میشود تا از برخورد جلوگيری شود که اين پديده با عنوان
انتقال ضربهای تأخير معرفی میشود .اين تأخير در برخی از موارد به
قطارهای پشت سر منتقل نخواهد شد و اين امر زمانی اتفاق میافتد که
ايمنی سيستم به خطر نيفتد .در واقع اگر ميزان تأخير به وجود آمده در
قطار ،کمتر يا برابر با زمان حائل باشد اين تأخير به قطارهای پشت سر
انتقال پيدا نمیکند و ساير قطارها به حرکت عادی خود ادامه میدهند.
الزم به ذکر است که حداقل سرفاصله زمانی مدت زمانی است که اگر
فاصله زمانی حرکت قطارها کمتر از آن باشد ،ايمنی حرکت به خطر می-
افتد .توجه به اين نكته ضروری است که اگر قطاری که دارای تأخير باشد
و قطار پشت سر هم از برنامه زمانی خود عقب باشد (دارای تأخير باشد)،
مقدار تأخير منتقلشده از قطار جلويی به عقبی برابر اختالف تأخير دو
قطار متوالی نسبت به زمان حائل خواهد بوده و با توجه به اين توضيحات

t

و تعريف اغتشاشات ناشی از پديده انتقال ضربهای تأخير ،تعريف زمان
i
k

حائل و رابطه ( )8میتوان بهسادگی نشان داد که  fتابعی از سه متغير

مشابه روابط ( )3و ( )5به سادگی برای حالت نامی داريم:
Rk

Tki

()11

t ik

t ik

i
k 1

i
k

T

T

Tki

1

t ik , t ik 11 , t B

است .لذا رابطه ( )10را میتوان بهصورت رابطه زير

بازنويسی نمود که در درک بهتر روابط بعدی کارآمد میباشد.

Hk

روابط ( )6و ( )7بهمنظور بيان ارتباط رياضی زمان اعزام نامی ،سرفاصله

1

()12

زمانی نامی و زمان سفر نامی قابل ارائه است .واضح است که با توجه به

u ik

اينكه اين روابط در حالت نامی بيان شدهاند ،روابط ( )6و ( )7شامل
مطابق تعريف تابع

هيچگونه اغتشاش ،تأخير و سيگنال کنترلی نمیباشند.

c k 1H k
w ik

i
k
i 1
k 1

T
t

i
k 1
i
k 1

T
t

t ik , t ik 11 , t B

t ik , t ik 11 , t B

i
k
1

t
ck

i
k 1

t

f ki

 f kiرا میتوان بهصورت

معادله زير در نظر گرفت:

با تعريف
()8

1

i
k 1

()9

w

f ki

fki
i
k

w

f ki
i
k

w

و استفاده از رابطه ( )6و ( ، )7میتوان رابطه ( )5را بهصورت زير

t ik , t ik 11 , t B

()13

بازنويسی نمود:
()10

1
i
k

u

i
k

f

t ik Tki 1 Tki c k 1H k
c k 1 t ik 1 t ik 11 w ik

1

t ik

tB

سرفاصله زمانی نامی میباشد .به همين دليل t ik

زمان اعزام نامی بهصورت زير تعريف میگردد که حرکت دادن آن به
سمت مقدار صفر بهمنزله برآورده شدن هدف مدنظر يعنی تنظيم

t ik
tB

ديناميک ترافيک بر اساس زمان اعزام و کنترل کاهش انحراف از

بهعنوان انحراف از

tB

t ik

t ik 11

0
tB

t ik 11

t ik

که البته رابطه ()13را بهصورت زير نيز میتوان نمايش داد:

همانگونه که در بخش مقدمه ذکر شد ،هدف اين مقاله مدلسازی
زمانهای اعزام نامی در جدول زمانبندی و همچنين کاهش انحراف از

tB

t ik

t ik 11

t ik 11
i
k

t

i 1
k 1

u

t ik , t ik 11 , t B

f ki

t

()14
0

1

0

0

u

از سوی ديگر با استفاده از ( )11و ( ،)12ديناميک انحراف از زمان اعزام
نامی برای هر قطار در هر ايستگاه بهصورت تابعی از تأخير همان قطار در

بالدرنگ ترافيک است.
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الزم است به اين نكته توجه گردد که همانگونه که پيشتر اشاره

ايستگاه قبلی و تأخير قطار پيشين در ايستگاه پيش رو بهصورت رابطه زير

شد ،تعداد قطارها و ايستگاهها بهصورت مستقل و با مقادير  MوN

قابلارائه میباشد.
i
k

w

u ik

,t B

i
k

i 1
k 1
i 1
k 1

t
t ik , t

i
k 1

t
f ki

t

مشخص شدهاند که اين امر موجب میگردد که معادله ديناميكی توانايی
مدلسازی ديناميک ترافيک را با هر تعداد قطار و ايستگاه را داشته باشد.

()15
1

با توجه به معادله ديناميكی سيستم ،تعداد المانهای بردار حالت با مقادير

ck 1
1
= ,
1 ck 1
1 ck

 Nو  Mرابطه مستقيم دارند و ازاينجهت محدوديتی در جهت توليد
وضعيتهای مختلف با هر قطار و هر ايستگاه وجود ندارد .ازاينرو هنگام

با هدف نوشتن معادالت حالت توصيفکننده سيستم که متشكل از

شبيهسازی معادالت میتوان تعداد قطارها و ايستگاهها را بهصورت

 Nالمان می باشد ،اگر انحراف از زمان اعزام هر قطار که در مجموعه قرار

دلخواه در نظر گرفت ،البته الزم به ذکر است که تعداد قطارها حداکثر

دارد را بهعنوان متغيرهای بردار حالت در نظر بگيريم  Mسطر آخر بردار

میتواند برابر تعداد ايستگاهها منهای يک باشد .در اين مقاله فرض بر اين

به انحراف زمانی تمامی قطارهايی که وارد مجموعه شدهاند اختصاص

است که قطارها پشت سر هم وارد میشوند و اگر قطار اول در ايستگاه

داده میشود و با توجه به معادله ( )15قابلمحاسبه میشوند .الزم به ذکر

چهارم باشد قطار دوم در ايستگاه سوم و به همين ترتيب ساير قطارهای

است که ما به تعداد قطارها در مدلسازی معادله حالت داريم و نظر به

ديگر وارد مجموعه خواهند شد .نكتهای که در اينجا مطرح میگردد اين

اينكه چه تعداد قطار در خطوط مترو وارد شده باشند از معادله مربوطه

است که در برخی از خطوط با سرفاصله زمانی پايين ،قطارها به فاصله

استفاده میکنيم N-M .سطر اول آن مربوط به انحراف زمانیهای قطار

يكی در ميان در ايستگاهها قرار خواهند گرفت ،يعنی قطاری اگر ايستگاه

موردنظر در ايستگاههای قبلی هستند.

شماره  5باشد قطار پشت سرش در ايستگاه شماره  3خواهد بود و با توجه

با توجه به اين نكته که ما در يک مسير رفت و برگشتی مترو

به مدلسازی ارائه شد در اين مقاله میتواند قطاری را در ايستگاه شماره 4

حرکت میکنيم در دور اول جلوی قطار اول ،قطاری وجود ندارد ولی

بهعنوان قطار مجازی در نظر گرفت بهگونهای که به قطار مذکور در اين

در دورهای بعدی قطار آخر قطار جلويی قطار اول محسوب میشود که

ايستگاه اجازه وارد شدن هيچ اغتشاش خارجی وجود نخواهد داشت و

دليل وجود  N-Mسطر اول محسوب میشود .با توجه به اين توضيحات،

صرفاً جهت مطابقت با مدل پيشنهادی میتوان از اين استراتژی استفاده

بردارهای حالت بهصورت زير در نظر گرفته میشود .که با انتخاب

کرد].[17

بردارهای فضای حالت مورد نظر و استفاده از معادله ( )15مدل ديناميكی
غيرخطی در پايين صفحه برای يک مسير رفت و برگشتی به دست می-

-4تابع هزینه و قیود حاکم بر مسئله

آيد.
همانگونه که گفته شد هدف ما در اين مقاله ،بازيابی تأخير در يک
....
T

()16

T
T

M 1
1
M 1
1

M 1
1

t ij

N 1

...

M

... u ij

... w ij

t ij

1
1

t ij

N

t ij

X ij

u ij 1M

w ij 1M

M

دست يافتن به اهداف سيستم ترافيكی نياز خواهيم داشت که حداقل

t ij

M 1

u ij

U ij

w ij

Wji

M

سيستم ترافيكی مترو است .برای اين هدف به تابع هزينهای در جهت
کردن آن بتواند موجب دست يافتن به قانون کنترل بهينه و اهداف مدنظر
ذکرشده در بخش مقدمه گردد .اين بخش به معرفی تابع هزينه و هدف
آن و بيان قيود حاکم بر سيستم خواهد پرداخت.

 -1-4تابع هزينه

همانگونه که در معادله ( )17مشاهده میشود ضابطه اول توليدکننده

با توجه به معادالت فضای حالت سيستم که در ( )17ارائه شد ،حالتهای

 N-Mسطر اول معرف برخی از المانهای بردار حالت کنونی است می-

سيستم انحراف از زمان اعزام نامی میباشد .که يكی از اهداف ما نزديک

باشد .ضابطه دوم و سوم از رابطه ( )15برای محاسبه انحراف زمانی آينده

کردن زمان اعزام قطارها به زمانهای اعزام نامی است که توسط جدول

سيستم استفاده میکنند .دليل تفكيک ضابطه سوم از دوم قرار گرفتن

زمانبندی از قبل مشخص شده است.

قطار آخر بهعنوان قطار جلويی قطار اول میباشد.

]X ij 1 F(X ij , Wji , U ij ) [f m ]N 1 , m [1, N], i [1, M
R N M
N M

()17
N

m

N M
N
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می گردد ،لذا حداکثر زمان سفری برای هر قطار بين دو ايستگاه لحاظ میگردد
در کنار اين بحث يكی از مواردی مهمی که در موضوع کنترل اتوماتيک
ترافيک مطرح است بحث رضايت مسافران میباشد ،بهگونهای که نحوه اعزام
قطارها بايد در جهتی باشد که زمان انتظار مسافران بيشازحد نباشد که اين مسئله
باعث عدم رضايت مسافران و تجمع بيشازحد آنها در ايستگاه میشود.
به بيان ديگری میتوان گفت عالوه بر اينكه ما سعی داريم انحراف از زمان

که بر اساس آن حد باالی سيگنال کنترل تعيين میشود .در مقابل حداکثر
سرعت قطار نيز دارای محدوديتهای از جنس ايمنی است که بر اساس آن حد
پايين سيگنال کنترل تعيين میگردد.
()20

اعزام را کاهش دهيم به تبعيت از سرفاصله عملياتی سيستم ترافيكی بهمنظور
رضايت مسافران نيازمنديم ] .[2به همين منظور تابع هزينه بهصورت زير معرفی
شده است ].[2

()18

U max

U ik

U min

قيد سرفاصله زمانی
حرکت دو قطار متوالی از يک نقطه نمیتواند با فاصله زمانی کوتاهتر از
حداقل سرفاصله زمانی صورت بگيرد .اين رخداد موجب عدم رعايت مسائل

) (X ij 1 ) T P (X ij 1
(U ij ) T U ij

i

) SN X j

i

1

i T

S N X j ) Q(X j
0

..

:

N N

1
:

1

0

:

0

..

0

1

M

p IM
0

M

R

q IM

0R
0

R

0R
0

کند .حد باالی اين قيد با توجه به سرفاصله زمانی نامی و حداقل سرفاصله زمانی
بهصورت زير تعيين میشود.

H

()21

0
:

()19

N N

(X ij

0

0
N N

1

J

ايمنی میشود که وجود قيد بر روی سرفاصله زمانی از اين مسئله جلوگيری می-

SN

H min

i 1
k

t

i
k

t

توجه نماييد که قيد بر روی زمان توقف در اين مقاله لحاظ نشده است ،چرا
که در طراحی کنترلکننده پيشنهادی ،کنترلی برای کنترل زمان توقف بهمنظور
بازيابی تأخير لحاظ نگرديده است.

P

 -5طراحی کنترلکننده
کنترلکننده پيشبين مبتنی بر مدل يكی از کنترلکنندههای رايج در صنعت

Q

میباشد] .[18اين کنترلکننده بر اساس مدل صريحی از سيستم ،رفتار آينده
فرايند را پيشبينی و کنترل میکند ،بهطوریکه در هر بازه کنترلی با در نظر

جمله اول در رابطه ( )18نشاندهنده انحراف از زمان اعزام قطار ،جمله دوم

گرفتن افق پيشبينی و افق کنترلی به محاسبه رشتهای از تنظيمات متغيرهای

تبعيت از سرفاصله زمانی بهمنظور رضايت مسافران و جمله آخر بيانکننده نقش

موردنظر بهمنظور بهينه کردن رفتار آينده میپردازد .اين دسته از کنترلکنندهها با

سيگنال کنترلی در تابع هزينه میباشد .با بهينهسازی تابع هزينه به سيگنال کنترل

حداقل کردن انحراف متغيرهای کنترل شونده از مقدار مطلوبشان از طريق

بهينه مدنظر سيستم ترافيكی بهمنظور تنظيم ترافيک و بازيابی تأخير زمانی دست

حداقل سازی تابع هزينه که بر مبنای مربعات خطاهای پيشبينی سيستم نوشته

پيدا خواهيم کرد .توجه نماييد که با توجه به رابطه ( ،)2منفی بودن سيگنال

میشود به قانون کنترلی بهينه دست پيدا میکنند .اولين دنباله از اين قانون بهينه

کنترل به معنای کاهش زمان سفر بين دو ايستگاه و مثبت بودن آن به معنای

به سيستم اعمال میشود و برای مراحل بعدی مراحل بهينهسازی مجدداً تكرار

افزايش زمان سفر میباشد.

خواهد شد .از مزيتهای مهم کنترلکنندههای پيشبين میتوان به قابليت تعميم

 -2-4قيود عملياتی حاکم بر مسئله
قيد حاکم بر سيگنال کنترل
همانگونه که توضيح داده شد سيگنال کنترلی اعمالی بهمنظور پايدارسازی
سيستم نبايد تناقضی با مسائل مربوط به بهرهبرداری داشته باشد .بهعبارتديگر،
کاهش يا افزايش زمان سفر درنتيجه افزايش يا کاهش سرعت قطار میباشد و
ازآنجايی که سرعت در طول خط دارای محدوديت است ،لذا محدوديت روی

اين کنترلکنندهها به سيستمهای چند متغيره اشاره کرد .اين کنترلکنندهها می-
توانند در حضور قيود قانون کنترل بهينه سيستم را در افق مدنظر محاسبه نمايد
که اين امر از ويژگیهای مهم اين دسته از کنترلکننده محسوب میگردد][12

و] .[19از خصوصيات ديگر اين کنترلکنندهها میتوان به امكان استفاده از نسخه
غيرخطی آنها برای سيستمهای غيرخطی اشاره کرد .در اين روش با در نظر
گرفتن معادالت سيستم بهصورت غيرخطی و بيان الگوريتم پيشبين برای سيستم
موردنظر ،ارائه تابع هزينه و حداقل کردن آن با روشهای حل عددی به قانون
کنترلی بهينه میتوان دست يافت ].[20

سرعت قطار در طول خط الزم است با محدوديتهای معادل بر روی سيگنال
کنترلی در طراحی سيستم کنترل لحاظ گردد.

 -1-5فرموله سازی مسئله برای طراحی کنترلکننده

حد باالی سيگنال کنترل متناظر حداقل سرعت قطار در سيستم ترافيكی پیشبین
میباشد .با توجه به اينكه مسير تحت بهرهبرداری است و حرکت با سرعت پايين

با در نظر گرفتن معادالت غيرخطی ارائهشده در ( )17و اهداف کنترلی

قطار به معنای اشغال ماندن خط و عدم امكان استفاده توسط بهرهبردار را موجب

مدنظر و با توجه به قيود حاکم بر سيستم ،استفاده از کنترل پيشبين غيرخطی
مناسب به نظر میرسد .در اين قسمت به بيان روابط کلی و الگوريتم کنترل
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پيشبين غيرخطی پرداخته و سپس الگوريتم پيشبين غيرخطی ] [21بهمنظور

0

0

SN

تنظيم ترافيک ارائهشده و از آن برای محاسبه قانون کنترل بهينه در حضور قيود

0

SN

0

عملكردی استفاده می شود .با توجه به معادالت حالت سيستم و نيز توجه به اين

0

نكته که تمامی متغيرهای حالت ،الزم است تحت کنترل باشند واضح به نظر می-

)(Py N) (Py N

0
0

SN

SN

0

رسد که سيستم مدنظر يک سيستم چند وروردی-چند خروجی میباشد.
همانگونه که به آن اشاره شد متغيرهای حالت که توصيفکننده زمان اعزام

مشابه آنچه در بخش  4توضيح داده شد ،عبارت اول رابطه ( ،)25انحراف از
زمان اعزام ،عبارت دوم انحراف از سرفاصله زمانی (رضايت مسافران) و جمله

قطارها در مسير رفت و برگشتی میباشند در معادله زير قابلمشاهده است:

آخر قانون کنترلی را در افق پيشبينی مدنظر نشان میدهد .الزم به يادآوری
) F(X ij , Wji , U ij

()22

1

X ij

X ij

است که بهينهسازی تابع هزينه ( )25در حضور قيدهای ( )20و ( )21الزم است

y ij

انجام پذيرد.

بهمنظور پيشبينی آينده سيستم معادالت بهصورت زير نوشته میشود:
F X ij| j , U ij| j
F

G1

()23
1| j

Pu 1| j

,..., U ij

Yji 1| j

G1 X ij , U ij| j
i
j 1| j

1| j

1| j

X ij

با توجه به غيرخطی بودن مدل ديناميک ترافيک و وجود قيود حاکم بر

,U

i
j 1| j

نبوده و در اين موارد از حلهای عددی استفاده میشود .يكی از روشهای حل

i
j 2| j

F X

Y

i
j| j

G 2 X , U ij| j , U ij

G Py X ij , U ij| j , U ij

مسئله ،يافتن حل بهينه جامع برای تابع هزينه بهصورت تحليلی و بهسادگی ممكن
عددی استفاده از الگوريتم  SQPمیباشد .اين روش مسائل بهينهسازی مقيد با
تابع هزينه به فرم غيرخطی را در حضور قيود حل میکند [22] .و ].[23

Py | j

Yji

که در اين رابطه افق پيشبينی و افق کنترلی بهصورت  Pyو  Puتعريف
میشوند و همچنين توابع  G1تا  G Pyترکيبی از توابع غيرخطی میباشند.
اغتشاشات وارد بر سيستم با  Wjiنشان داده می شود .الزم به يادآوری است که
اغتشاشات فعلی در مسئله کنترل ترافيک از جنس تأخير زمانی بوده و مقادير

در اين قسمت الگوريتمی از اعمال بهينهسازی را مشاهده میکنيم:
الگوریتم بهینهسازی کنترل پیشبین غیرخطی
مرحله اول:
مرحله دوم:

معلومی میباشند ،وليكن مقادير آنها در مراحل آينده نامعلوم هستند ،لذا در

مرحله سوم:

فرايند طراحی و شبيهسازی نيز مقادير آينده آنها صفر در نظر گرفته شده است.

مرحله چهارم:

با توجه به روابط ( )23دو بردار  Uijو  Yjiکه متشكل از مقادير
T

()24

Py | j

تعريف مقدار اوليه برای X
i
j

تعيين مقدار اغتشاشات ( ) W
با توجه به مشخص کردن پارامترهای مجهول مثل زمان حائل
i

i

شود.

U ij

U ij

1| j

Yji

2| j

Yji

U ij| j

U ij

Yji 1| j

Yji

مرحله پنجم:

) (Yji ) T P(Yji
!DisplayText cannot span more than one line
) (Yji SN Yji 1 ) T Q(Yji SN Yji 1

J

با در نظر گرفتن تابع هزينه ( ،)25و با استفاده روش حل عددی بر
i

مبنای الگوريتم  U j ،SQPمحاسبه میشود.
مرحله ششم:

لذا تابع هزينه سيستم ( )23و ( )24را میتوان بهصورت زير بازنويسی نمود:

)

i
j

و  X j ،...را در رابطه ( )23قرار داده و  Yjمحاسبه می-

پيشبينیشده میباشند عبارت خواهند بود از:
Pu 1| j

 i=Mو  j=1قرار میدهيم.

تنها  Mسطر اول Uij ( ، Uij
اعمال و

مرحله هفتم:

i

 ) U jدر معادله ( )22به سيستم

i

1

 X jمحاسبه میشود.

به مقدار  jيک واحد اضافه گشته و به مرحله سوم بازگرديد .اين
فرآيند به تعداد ايستگاهها در دورهای متوالی قطار در مسير رفت و
برگشتی تكرار میشود.

) (U ij ) T (U ij

که در آن
0

0

P

0

P

0

0
) (Py N ) (Py N

P

0
0

0

0

0

Q

0

) (Py N ) (Py N
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Q

0
0

P

0

اين بخش ،ابتدا به شبيهسازی مدل ارائهشده برای سيستم ترافيكی و مقايسه
آن با مدلهای ارائهشده در تحقيقات پيشين میپردازد .همچنين قسمت دوم اين

0
Q

0

 -6نتایج شبیهسازی

بخش ،به طراحی و شبيهسازی سيستم کنترل پيشبين غيرخطی با هدف تنظيم
ترافيک و بازيابی تأخير زمانی خواهد پرداخت.
Q

 -1-6بررسی مدل ارائهشده و مقايسه با مدلهای پيشين
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همانگونه که پيشتر نيز اشاره شد ،مدلهای ارائهشده در تحقيقات پيشين
Loop3

دارای ايراداتی میباشند که از مهمترين آنها عدم لحاظ نمودن پديده انتقال

Loop1

Loop2

400
200

ضربهای تأخير است .مدل ارائهشده ،)17( ،در اين مقاله با هدف رفع اين نقص
20

0

10

حاضر و مدل پيشين انجام میپذيرد.

0
0

در شبيهسازی حاضر ،نتايج عملكرد سيستم در حالت بدون کنترلکننده و

-200
train2

بدون حضور قيد وليكن در حضور اغتشاش موردتوجه قرار گرفته است .اهداف
شبيه سازی ،نمايش عملكرد کلی سيستم ،نشان دادن پديده رشد تأخير و همچنين

20

30

0

10

200

مقايسه مدل ارائهشده با مدلهای پيشين است .در اين شبيهسازی ،قطارها سه

100

مرتبه مسير رفت و برگشتی ترافيكی را دور میزنند و پارامترهای اين سناريو به
همراه مقادير اوليه شبيهسازی بهصورت جدول شماره  2تنظيم شده است.

train3
20

30

0

10

0
0

همانگونه که در جدول  2نيز مشخص است اغتشاش وارده به سيستم ترافيكی،

-20

تأخير به وجود آمده در اعزام قطار اول در ايستگاه دوم به مقدار  150ثانيه می-
باشد.

-400

-40

train4
30

20

0

10
Platform Number

جدول  -2پارامترهای شبيهسازی بخش 1-6
10

N

شكل  :2انحراف زمانی سيستم ترافيكی مترو بر اساس معادالت ارائهشده در تحقيقات

4

M

پيشين (بدون لحاظ کردن انتقال ضربهای تأخير) بدون جبرانساز

0.03

1

Time Deviation of Departure Time

عمده ارائه گرديد که در اين بخش با ارائه شبيهسازی ،مقايسهای مابين مدل

train1
30

ck

 60ثانيه

tB

 240ثانيه

H H min t B

 150ثانيه

w 12

در شكل  ،2نتايج شبيهسازی مدل ديناميكی ترافيكی ارائهشده در][2]،[1

و] [5ارائه میشود .همانگونه که در اين شكل ديده میشود با رخ دادن تأخير

Loop 2

200
Train1
30

10

20

0

0
400
200

Train2
30

10

20

0

0

در يک قطار ،قطار پشت سر آن چون مدت زمان کمتری در ايستگاه به دليل

400

تجمع کمتر مسافران میايستد زودتر از برنامه خود حرکت میکند .اين فرآيند

200

باعث میشود يک قطار جلوتر از برنامه (انحراف زمانی منفی نشاندهنده حرکت
جلوتر از برنامه جدول زمانبندی) و قطار ديگر ديرتر از برنامه حرکت کند که

Train3
30

10

20

0

200

اين عملكرد بسيار از عملكرد واقعی سيستم ترافيک ريلی دور است.
بهعبارتديگر در اين مدلها پديده انتقال ضربهای تأخير در مدلسازی لحاظ
نگرديده است و واضح است که پس از گذشت مدتزمانی قطارها به يكديگر

0

)Time Deviation of Departure Time (s

 180ثانيه

H min

Loop 3

Loop 1

400

0
Train4
30

10

20

0

-200

Platform Number

میرسند.
در اينجا بهمنظور ايجاد امكان مقايسه مدلها ،مدلی که در ( )17ارائه شد

شكل  :3انحراف زمانی در مدل پيشنهادی بدون جبرانساز

مشابه آنچه در باال گفته شد ،موردتوجه قرار گرفته است که در شكل  3نتايج
شبيهسازی آن ديده میشود .همانگونه که در اين شكل مشخص است ،تأخير

 -2-6نتایج شبیهسازی با اعمال کنترلکننده پیشبین

اعمالشده در ايستگاه دوم برای اعزام قطار اول بهاندازه  150ثانيه بوده است که غیرخطی
با در نظر گرفتن زمان حائل و رابطه ( )17بهصورت ضربهای به قطارهای پشت

در اين بخش با اعمال کنترلکننده پيشبين غيرخطی به سيستم ترافيكی

سر منتقل میشود .همانگونه که مشخص است برخالف مدل پيشين و شكل ،2

ارائهشده در ( )17و با در نظر گرفتن قيود عملياتی بر روی قانون کنترلی و

قطارهای بعدی نيز دچار تأخير میشوند وليكن دو نكته مهم در شكل ديده می-

انحراف از ميزان سرفاصله زمانی ،نتايج شبيهسازی سيستم تحت کنترل بهمنظور

شود ،يكی اينكه تأخير تمامی قطارها در طول خط افزايش میيابد و ثانياً اينكه

جبران تأخير ارائه میشود.

قطارهای بعدی دارای تأخير کمتری میباشند.
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سيما نجفی ،بيژن معاونی

مقادير عددی پارامترها در اين شبيهسازی در جدول شماره  3قابل مشاهده
است .قطار سه مرتبه در مسير رفت و برگشتی حرکت میکند .ميزان اغتشاش،
همانطور که در جدول آمده است به قطار اول در ايستگاه دوم و قطار سوم در
ايستگاه شانزده اعمال میشود .الزم به ذکر است چون ما در يک مسير رفت و
برگشتی حرکت میکنيم و تعداد ايستگاهها  12عدد میباشد ،منظور از ايستگاه

با توجه به شكل  5محدوديت  30ثانيه روی سيگنال کنترلی بهخوبی
مشخص است و درنهايت سيستم پايدار و ميزان تأخير به صفر رسيده است و
سيگنال کنترلی هم به صفر ميل میکند.
در شكل  6انحراف از سرفاصله زمانی نامی در هر ايستگاه نيز برای سيستم
تحت کنترل ديده میشود .با توجه به تأخير قطار اول در ايستگاه دوم بهاندازه
 150ثانيه و قطار دوم در همان ايستگاه بهاندازه  60ثانيه ،انحراف از سرفاصله

شماره  ،16ايستگاه شماره  4در دور دوم است.
همانگونه که در قسمتها ی پيشين ذکر شد ،يكی از قيود حاکم بر سيستم،
قيد روی قانون کنترلی است ،که حد باالی سيگنال کنترلی +30و حد پايين آن
 -30در نظر گرفته شده است .به اين معنا که زمان سفر نامی نمیتواند بيشتر از
 30ثانيه کاهش يا افزايش پيدا کند .همچنين در اين شبيهسازی قيد رابطه ()21
نيز در نظر گرفته شده است که با توجه به جدول شماره  3حد باالی آن

زمانی  -90در ايستگاه شماره  2بهطور واضح مشخص است .به همين ترتيب
برای ايستگاههای بعدی نيز اين فرآيند تكرار میشود.
همانگونه که در شكل ديده میشود برای هر قطار يک نمودار و درنهايت
چهار نمودار ديده میشود که هر يک نشاندهنده اختالف سرفاصله زمانی هر دو
قطار متوالی در هر ايستگاه میباشند .بايد به اين نكته توجه شود که قطار اول در
دور اول ،چون قطاری جلوی آن وجود ندارد انحراف از سرفاصله زمانی نيز

قابلمحاسبه است.
جدول  -3پارامترهای شبيهسازی بخش 2-6
12

N

4
0.03

M
ck 1

100

p ,q

6

Py

3

Pu

 180ثانيه

H min

 60ثانيه

tB

 240ثانيه

tB

H min

130ثانيه

3
16

در نظر گرفته شده است .با توجه به پارامترهای شبيهسازی ،انحراف سرفاصله
زمانی با توجه به قيد نمیتواند از  -60کمتر باشد که اين امر در شكل  6مشخص
است .در اولين تأخير و تأخير قطار سوم در ايستگاه شانزده چون بهصورت
ناگهانی رخ میدهد و کنترلی بر روی ورود اغتشاش نداريم اين مقدار از -60
کمتر است ولی با توجه به اعمال کنترلکننده در مراحل بعدی و حضور قيود
بهينهسازی اين مقدار از  -60بيشتر است .با اعمال کنترلکننده ،از يک قطار به
قطار بعدی انحراف به وجود آمده کمتر و درنهايت به صفر میرسد.
Loop2

Loop3

H

w

Loop1
200

train1

36

100
12

24

0

0
100

با استفاده از الگوريتم کنترل پيشبين غيرخطی ارائهشده در ( ،)23انحراف
از زمان اعزام قطارها در شكل  4نمايش داده میشود .همانگونه که در اين

train2

36

50
12

24

0

شكل ديده می شود اغتشاش اعمالی به قطار اول در ايستگاه دوم کمی بيشتر از
150ثانيه است که دليل اين امر وجود ضريب

1

 c kدر عدد اغتشاش است .اين

200
train3

100

تأخير با توجه به زمان حائل به قطارهای بعدی منتقل میشود ( اگر کمتر از زمان
حائل باشد منتقل نخواهد شد) و با توجه به عدم انتقال تأخير و سرفاصله زمانی
کم و عدم وجود قطار در ايستگاه و حجم کم مسافران توقف کمتری در

36

12

24

0

train4

کند .با توجه به شكل  4ديده میشود که قطار اول و دوم در دور دوم مجدداً
دچار تأخير میشوند که علت آن قرار گرفتن قطارهای  3و 4در جلوی قطارهای
اول و دوم در زمانی است که دو قطار اول و دوم وارد دور دوم شدهاند .به همين

36

12

24

0

0

Platform Number

شكل  :4انحراف زمان اعزام قطارها از مقدار نامی در حضور کنترلکننده
پيشبين غيرخطی مقيد

ترتيب زمانی که اغتشاش دوم صورت میگيرد پديدههای گفتهشده برقرار
خواهد بود .همچنين بروز تأخير در دور سوم در قطار اول به خاطر وجود قطار
چهارم جلوی قطار اول و بروز تأخير در قطار چهارم ،انتقال آن به قطار اول و
انتشار تأخير به قطارهای بعدی میباشد.
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0

50

ايستگاه رخ میدهد و قطار از برنامه خود جلوتر حرکت میکند و همانگونه که
در شكل  5ديده می شود ،سيستم سيگنال کنترلی مثبت جهت جبران توليد می-

0
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w 12

برای آن تعريف نمیشود و مقدار انحراف از سرفاصله زمانی در شبيهسازی صفر
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Loop2

Loop3

پاسخ مدل ارائهشده در اين مقاله در مقايسه با مدلهای ارائهشده تحقيقات

Loop1

train1
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0
-20
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-20
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)Control Signal Applied to Running Time (Sec

20
0
-20

پيشين که نتيجه آن نشانگر موفقيت مدلسازی پيشنهادی در اين مقاله میباشد.

Platform Number

شكل  :5سيگنال کنترل اعمالی به سيستم ناشی از کنترلکننده پيشبين

50

0

-50

35
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25

15
20
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5

)Headway Deviation in the Platforms (Sec

100

0

باشد که ازجمله آن میتوان به نامعينی موجود در پارامتر

1

 c kبا توجه به

متغير بودن مدت زمان توقف قطارها در ايستگاههای مختلف اشاره کرد که
الزم است در تحقيقات بعدی بيشتر مورد توجه قرار گيرد .در بخش دوم
شبيهسازیها نيز نقش موفق کنترلکننده پيشبين غيرخطی در تنظيم ترافيک
نشان داده شده است.

 -8مراجع

0

train1
train2
train3
train4

البته قابلذکر است که مدل پيشنهادی در اين مقاله شامل نقاط ضعفی هم می-

-100

شكل  :6انحراف از سرفاصله زمانی نامی در هر ايستگاه

 -7نتیجهگیری
در اين مقاله يک مدل گسسته پيشامد غيرخطی برای زمان اعزام قطارها
در خطوط مترو با شكل رفت و برگشتی ارائه گرديد .نكته مهم در اين
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