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 در ای ن مقال ه از. استفاده از روشهای هوشمند برای زمانبندی چراغهای راهنمایی در تقاطعها میباشد، یکی از روشهای کنترل ترافیک:چکیده
تلفیقی از روشهای خوشهبندی و الگوریتم ژنتیک برای طراحی و پیادهسازی مدلی مبتنی ب ر سیس تمه ای چن دااملی ب رای زم انبن دی تق اطع
. تقاطعهای تأثیرگذار در بار ترافیکی یکدیگر خوشهبن دی م یش وند، در سیستم پیشنهادی پس از دریافت بار ترافیکی تقاطعها.استفاده شده است
 همچنین برای رفع. بهترین زمانبندی برای چراغهای راهنمایی تقاطعها محاسبه میگردد،سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و اطالاات خوشهها
 از تبادل پیام بین،مشکالت احتمالی در رابطه با تغییر ناگهانی میزان ترافیک تقاطعها و جلوگیری از محاسبات زیاد در هر سیکل از چراغ راهنمایی
 ای ن. از مزایای روش پیشنهادی این است که هیچ محدودیتی در تعداد تقاطعها و فاص له آنه ا وج ود ن دارد.ااملهای مختلف استفاده شده است
 داده6211  روش پیشنهادی ب ا. همچنین پردازش بهصورت توزیعشده در سطح منطقه انجام میگیرد.روش قابلاجرا برای چندراهیها نیز میباشد
 پی ادهس ازی وJADE  و اب زارTropos  تقاطع توس روششناس ی1  داده آزمایشگاهی در مناطق کمتردد با354 آزمایشگاهی در مناطق پرتردد و
 نتایج ارزیابی روش پیشنهادی در مقایسه با سایر سیستمهایی ک ه فق از ی ک روش هوش مند ب رای زم انبن دی چ راغه ای.آزمایش شده است
 نشان داد که به طور میانگین مدتزمان اجرای چند سیکل متوالی در روش پیشنهادی کمتر از س ایر روشه ای منف رد،راهنمایی استفاده کردهاند
 زم ان ت أخیر%31/1  و%61/5  در مناطق پرتردد و کمتردد به ترتی ب، همچنین بهکارگیری روش پیشنهادی در مقایسه با سیستم زمان ثابت.است
.وسایل نقلیه را کاهش داده است
. اامل ترافیک شهری، سیستمهای چندااملی، کنترل هوشمند ترافیک:واژههای کلیدی
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Abstract: Using intelligent methods is one of the efficient methods of scheduling the traffic lights at intersections to control traffic
urban. In this paper used an clustering and genetic algorithms to control urban traffic at intersections based on multi-agent system.
Proposed system get traffic load of each intersection. Next, uses clustering algorithm to find adjacent intersections. Then, it
uses evolutionary computing algorithms to scheduling the traffic lights and also it has used exchange of messages between different
agents to control possible fluctuations.The main capabilities and advantages of proposed method for simulating a multi-agent system
for intelligent urban traffic control at the intersection are as follows: The number of intersection is considered infinite. Also, the
distance between intersections is not limited and adjustable. Furthermore,this method is applicable to multi-ways. Due to use
Multiagent technique and clustering algorithm for intersections, proposed method has been performed distributed processing which
avoid excessive computational load processing in each cycle of traffic lights. For the design and implementation proposed method
used Tropos methodology and JADE library. For evaluation, this proposed system tested with 1200 laboratory data in both low and
heavy traffic areas. In comparison with fixed-time systems, the average run-time in sequential cycles of intersections in our
combinational method is less than using the other single methods. In addition, for heavy traffic area and low traffic area, our system
respectively has 18.8% and 30.8% (in average) improvement in delay time of vehicles, compared to the fixed-time methods.
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 -1مقدمه
ادم توسعه زیرساختهای حملونقل شهری متناسب با افزایش جمعیت
شهرها ،سبب بروز ازدحام شدید در خیاب انه ا گردی ده اس ت بن ابراین
کنترل هوشمند ترافیک میتواند بهانوان کاربردیترین رویکرد ممک ن
برای استفاده کارا از این زیرساختها و درنهایت راهحل مشکل ترافی ک
باشد .سیستمهای متنوای جهت کنترل ترافیک شهری ارائ ه ش دهان د
که از بین آنها ،سیستمهای حملونقل هوشمند جایگزین سیستمهای
سنتی و دستی گذشته شده است .روشهای مختلف ی ب رای طراح ی و
اامال مدیریت ترافیک در شهرها وجود دارد .با توجه به اینک ه در ای ن
تحقیق بر روشهای هوشمند تکی ه ش ده اس ت در ذی ل ب ه برخ ی از
روشهایی که میتوانند بهصورت هوشمند کنترل شوند اشاره میکن یم
[ 2و :]6
 .6اقدامات مربوط به حق تقدم ابور اتوب و ه ا  .2کنت رل بهب ود
وضعیت تقاطعها (کنترل حقتقدم  -ایجاد راههای گردش ب ه راس ت -
ایجاد میدانها  -نصب تابلوهای االئم)  .3هم اهنگی ب ین چ راغه ای
راهنمایی  .7ایجاد محدودیت ابور
1
روشهای کنترل ترافی ک ام دتا ب ه دو روش [ ]3زم ان ثاب ت و
استفاده از روشهای هوشمند انجام م یگیرن د .روش زم ان ثاب ت []7
بهصورت خارج خ امل میکند .به این صورت که اطالاات تقاطعه ا
در چند دوره ثبت میشود ،سپس با توجه به اطالا ات ب هدس تآم ده
برای کنترل ترافی ک برنام هری زی ص ورت م یگی رد .ول ی در کنت رل
ترافیک با استفاده از روشهای هوشمند که در سال  6331ش رو ش د
از تکنیکهای یادگیری ب رای هوشمندس ازی کنت رل ترافی ک ش هری
استفاده شد؛ که از نمونههای اولیه آن میتوان ،سیس تمه ای هوش مند
حملونقل پیاده سازی شده  5[ Scootو  ]1و  4[ Scatsو  ]1را نام برد.
تکنیک های یادگیری برای استفاده از روشهای هوشمند به چن د
دسته تقسیم میشوند [:]3
 یادگیری تقویتی و یادگیری  :Qاکثر سیستمهای کنت رل ترافی ک
موجود نیاز به مدلی از پیش تعریف شده از جریان ترافی ک ب رای
داشتن یک پیشبینی کوتاهمدت از وضعیت ترافیک آین ده دارن د.
در یادگیری  3[ Qو  ،]61ه یچ م دل مش خا از مح ی زیس ت
موردنیاز نیست و رابطه بین اامله ا ،حال ته ا و مح ی توس
تعامل ب ا مح ی ی اد گرفت ه م یش وند .در تحقی ق [ ]66اام ل
بهصورت پویا با تعامل کردن با محی خود برای رسیدن به ه د
تالش میکند.
 شبکه اصبی :در روش [ 3و  ،]62پردازش دادهها مشابه ب ه آنچ ه
مغز امل میکن د ،انج ام م ی ش ود .درواق ع ب ا اس تفاده از ی ک
مجمواه آموزشی به سیستم آموزش داده میش ود .ازای نرو ،ای ن
روش بهانوان یک روش خودیادگیری قادر به حف و تش خیا،
ویژگیه ا و الگوه ا اس ت .ان وا مختلف ی از ش بکهه ای اص بی
مصنوای برای کنترل ترافیک شهری استفاده شده است .ازجمل ه،
شبکه اصبی مصنوای پیشخور ،]63[ 2در پ ژوهش [ ]67ش بکه
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پسانتشار بر روی مجموا ه دادهه ای مختل ف از حج م ترافی ک
بزرگراه های ایالتی ،بزرگراه بین شهری و تقاطعهای شهری اام ال
شده است.
سیستمه ای منط ق ف ازی :سیس تمه ای ف ازی [ 3و  65و ،]61
وضعیت ترافیک را ب ر اس ا مجموا های از ق وانین و تقریب ی از
روشهای کنترل بهینه ،سیگنال را ارزیابی میکنند .از کنترلرهای
فازی میتوان برای کنترل مدتزمان هر مرحل ه چ راغ راهنم ایی
استفاده نمود که در ش هرهای کن ونن 3و نیت یم اکی 4ب هص ورت
امل ی پی ادهس ازی ش دهان د .در پ ژوهش [ ]64ی ک الگ وریتم
خوشهبندی فازی دومرحلهای پیشنهاد شده است که ای ده آن ب ه
این صورت است که ابتدا بیشترین تقاطعهایی ک ه ب ر روی ی ک
تقاطع خاص تأثیر میگذارند ،ب ا اس تفاده از درج ه اض ویت ک ه
توس الگوریتم  C-meansمشخا میشود ،خوشهبندی میشوند.
سپس با استفاده از منطق فازی بهترین زمانبندی برای چراغهای
راهنمایی تعیین میگردد.
الگوریتم ژنتیک :این الگوریتم [ 3و  ]61تکنیک جستجویی ب رای
یافتن راهحل تقریبی برای مسائل بهین هس ازی و جس تجو اس ت.
الگوریتم ژنتیک نو خاصی از الگوریتمه ای تک املی اس ت ک ه از
تکنیک های زیست شناسی مانند وراثت و جهش استفاده میکن د.
الگوریتم ژنتیک که بهانوان یکی از روشهای تصادفی بهینهی ابی
شناختهشده ،توس جان هالند در سال  6314اب دا ش ده اس ت.
در پ ژوهش [ ]63ب رای زم انبن دی هوش مند چ راغ راهنم ایی
الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است به ای ن ص ورت ک ه ابت دا ب ا
استفاده از دوربینهای نصب شده در تقاطع ،تع داد وس ایل نقلی ه
(میزان ترافیک تقاطعها) در هر تقاطع برآورد شده است .سپس با
استفاده از الگوریتم ژنتیک و میزان کل بار ترافیک تقاطع ،بهترین
زمان بندی برای چراغ های راهنمایی تخم ین زده ش ده اس ت .در
این پژوهش میزان بار ترافیک در چندین ت والی اج رای الگ وریتم
ژنتیک سنجیده شده است و برای چیدمانی خاص با فاصله معینی
از تقاطعها این الگوریتم پیادهسازی شده است .در پ ژوهش []21
با اجرای یکبار الگوریتم ژنتیک بهصورت بالدرن ب ر روی ی ک
تقاطع ایزوله موفق به زم ان بن دی چ راغه ای راهنم ایی تق اطع
میشود .در پژوهش [ ]26با استفاده از جعب ه اب زار  5TSFمق ادیر
ت ابع برازن دگی الگ وریتم ژنتی ک را محاس به ک رده و ب ر روی
زمانبندی یک تقاطع ایزوله اامال میکند.

 -1-1ارزیابی روشهای هوش مصنوعی با روش زمان ثابت
در پژوهش [ ]3سه روش هوشمند با روش زم ان ثاب ت مقایس ه ش ده
است و نتیجه مقایسه متوس زمان تأخیری وسایل نقلی ه ب ه م دت 5
ساات با  61بار اجرای  2سناریو چنین ذکر شده است:
سناریو  5 :6ساات شبیهسازی با  5511وسیله نقلیه (اوج بار)
سناریو  5 :2ساات شبیهسازی با  3111وسیله نقلیه (نبودن اوج بار)
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میانگین تأخیر کل هر خودرو را برای  5ساات شبیهس ازی نش ان
میدهد که در آن سیستم منطق فازی ،شبکه اص بی ،ی ادگیری  Qب ه
ترتیب دارای  ٪46 ،٪47و  ٪11بهبود در مقایسه با کنترلکننده زم ان
ثابت میباشند؛ که در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  :1ارزيابی روشهای هوش مصنوعی با روش زمان ثابت []3

درواقع بهکارگیری روشهای هوشمند بهبود بس یاری در می انگین
تأخیر ک ل خودروه ا داش ته اس ت .ب هک ارگیری روش منط ق ف ازی،
میانگین تأخیر کل هر خودرو را بهاندازه  %47بهبود بخش یده ک ه ای ن
میزان از سایر روشهای یادگیری بیشتر است.
سيستمهای چندعاملی :یکی دیگ ر از روشه ای هوش مند در ح ال
ظهور ،سیستمه ای چن دااملی [ (MAS) ]3اس ت ک ه از اام له ای
هوشمند متعددی استفاده میکند .این اام له ا در تعام ل ب ا یک دیگر
میباشند و برای حل مشکالتی که حل آنها برای یک سیستم یکپارچه
بیش از حد دشوار است مورد استفاده قرار میگیرند .در پ ژوهش []22
یک سیستم مبتنی بر ااملها ب رای کنت رل ترافی ک ش هری پیش نهاد
شده است .این سیستم نسبت به تغییرات محی واک نش نش ان داده و
خود را با توجه به شرای کنونی تنظیم میکند .معماری ای ن سیس تم
مبتنی بر ااملهای تق اطع و اام له ای منطق های اس ت .اام له ای
منطقهای در شبکه ،وظیفه هماهنگی را بهمنظور بهینهسازی کلی ش بکه
بر اهده دارند .در پ ژوهش [ ]23ی ک معم اری سلس له مراتب ی ب رای
سیستم در نظر گرفته شده است که االوه بر ااملهای منطقهای ،اامل
هماهن کننده منطقهای نیز جهت رف ع ت داخله ای کنترل ی در نظ ر
گرفته شده است .در پژوهش [ ]27یک سیستم کنترل ترافیک مبتن ی
بر سیستم چندااملی بنام  holonicپیشنهاد شده که ب ر روی ش بکهای
دارای  51تقاطع ،آزمایش شده اس ت .ی ادگیری و آم وزش اام له ا از
طری ق روش ی ادگیری  Qانج ام ش ده اس ت .در پ ژوهش [ ]25ی ک
الگوریتم یادگیری تق ویتی ب رای ب ه چ الش کش یدن مش کل کنت رل
هماهن سیگنال پیشنهاد شده است .درواقع االئم رانندگی ب ه ان وان
ااملهای هوشمند در تعامل با محی ترافیک پویا مدل میش وند .ای ن
آزمایش بر روی یک شبکه که دارای  61تقاطع م یباش د انج ام ش ده
است .پژوهش [ ]21یک سیستم مبتن ی ب ر اام لهاس ت ک ه کنت رل
جریان ترافیک تقاطع با روش رزرو انجام میگیرد درواقع با تبادل پی ام
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بین اامل وسیله نقلیه و تقاطع املیات رزرو انجام میگیرد ی ا ن ه .ه ر
اامل راننده درخواست رزرو زمان -مکان به اامل تق اطع م یفرس تد و
مدیر تقاطع مشخا میکند که آیا با این درخواست موافقت میکند ی ا
خیر ،در صورت موافقت اامل تقاطع ،پیام تأیید به اامل راننده ارسال و
پارامترهایی را جهت تنظیم به اامل راننده میفرستد .در صورت برآورد
کردن پارامترا توس اامل راننده ،رزرو برای وی در نظر گرفته میش ود
و در غیر این صورت اامل راننده باید در زمان دیگ ری درخواس ت رزرو
کند.
ازآنجاییکه ترافیک شهری در طول شبکه حملونقل شهری توزیع
شده و دارای نوسانات زیاد است بنابراین بهسختی میتوان دید کامل و
صحیحی از ترافیک در کل شبکه داشت .االوه بر آن ایجاد این دید
نیازمند نصب حسگرها در تمام شبکه و ارسال دائم اطالاات آنها به
یک مرکز است که بسیار پرهزینه است .یکی از روشهای هوشمند
قابلاستفاده برای کنترل ترافیک ،روش نوظهور سیستم چندااملی
است که از ااملهای هوشمند متعدد برای حل مسائل استفاده میکند.
این ااملها باهم در تعامل هستند و قابلیت انجام اامال خودمختارانه
را دارند .سیستمهای چندااملی روشی مناسب برای طراحی و
پیادهسازی سیستمهای توزیعشده میباشند .با توجه به ماهیت
توزیعشدگی دادهها در ترافیک شهری در طول شبکه حملونقل
شهری ،سیستمهای چندااملی الگویی کارآمد برای کنترل ترافیک
شهری است .در یک سیستم کنترل هوشمند شهری مبتنی بر
سیستمهای چندااملی ،ااملها باید بتوانند با توجه به اطالاات محلی از
محدوده مورد مشاهده خود تصمیمگیری کنند و این تصمیمگیری باید
در راستای تأمین هد کلی که کنترل بهینه ترافیک شبکه است،
صورت گیرد .در مقاالت مطالعهشده در این زمینه بیشتر با محدودیت
تعداد و فاصله تقاطعها و تکرار محاسبات پردازشی جهت زمانبندی
چراغهای راهنمایی در هر سیکل مواجه هستیم ،در روش تلفیقی
هوشمند پیشنهادی مبتنی بر سیستمهای چندااملی برای زمانبندی
چراغهای راهنمایی مشکالت ذکرشده را برطر شده است .در بخش
دوم روش پیشنهادی بهطور کامل بیان شده است ،در بخش سوم نتایج
بهدستآمده بررسی و درنهایت در بخش چهارم منابع مورداستفاده ذکر
شده است.

 -2روش پیشنهادی
روش پیشنهادی دارای  7گام اصلی میباشد:
گام اول ،محاسبه میزان ب ار ترافی ک تق اطعه ا اس ت .روشه ای
متعددی برای محاسبه میزان بار تقاطعها وجود دارد که در ادامه بی ان
خواهند شد.
گام دوم ،نحوه تشخیا تقاطعهای مرتب به هم م یباش د .ب رای
این کار الگوریتمهای خوشهبندی متعددی وجود دارد ،از میان آنه ا از
الگوریتم  K-meansدومرحلهای ،با در نظر گرفتن ویژگی فاصله و مقدار
بار تقاطعها ،استفاده شده است.
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گام سوم ،محاسبه بهترین زمانبندی ب رای چ راغه ای راهنم ایی
تقاطعها میباشد .برای این کار از میان الگوریتمهای پ ردازش تک املی،
از الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی استفاده نمودهایم.
گام چهارم ،نحوه تعریف و املکرد ااملها و تکنی که ای ارس ال
پیام میباشد .بدین منظ ور از قابلی ت ردوب دل پی امه ا ب ا اس تفاده از
کتابخانه  ]24[ Jadeبرای پیادهسازی روش پیش نهادی و روششناس ی
ااملگرای  21[ Troposو  23و  ]31استفاده شده است.
مرحله اول در کنترل ترافیک تقاطع ،تخمین میزان بار ترافی ک در
تقاطع است برای این کار ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد []36؛
ازجمله ،ردیابی لوپ القایی ،ردی ابی وی دیویی خودروه ا ،فن اوریه ای
رایانشی ،اخذ اطالاات خودروی در حال حرکت با تلفن همراه و .RFID
با توجه ب ه اینک ه تمرک ز م ا در ای ن مقال ه ب ر روی زم انبن دی
چراغهای راهنم ایی م یباش د ،از اطالا ات ب هدس تآم ده از یک ی از
روشهای ذکرشده در باال برای تخمین می زان ب ار ترافیک ی تق اطعه ا
استفاده میکنیم.
با توجه به مقدمات ف وق ،در بخ ش بع دی ط رح پیش نهادی ک ه
سیستمی هوشمند برای کنترل ترافیک شهری مبتنی بر سیس تمه ای
چندااملی است ،پرداخته شده است.
 -1-2تعیین عاملها
مرحله بعدی در کنت رل ترافی ک تق اطع ب ا اس تفاده از سیس تمه ای
چندااملی ،تعیین اامله ا و روش هوش مندی و نح وه ارتب اط آنه ا
است .ابتدا به معرفی ااملهای تعریفشده در روش پیشنهادی پرداخته
شده است و سپس وظایف هر اامل متناسب ب ا رون د تحقی ق توض یح
داده شده است .در سیستم پیشنهادی از ااملهای ذیل اس تفاده ش ده
است:
 اامل حسگر ترافیک :این اامل مجمو بار تمامی جادههای تقاطع
را محاسبه کرده و به اامل تقاطع ارسال میکند .هر اامل تق اطع
دارای یک اامل حسگر میباش د .تم امی ای ن اطالا ات در فای ل
ذخیره میشوند.
 اامل تقاطع :هر تقاطع دارای یک اامل تقاطع میباشد که فاصله
خود را از سایر تقاطعهای متصل به خود میدان د .ای ن اام ل ب ا
اامل حسگر در ارتباط است و اطالاات بار ترافیک تقاطع مرب وط
به خود را در هرلحظه در اختیار دارد .همچنین هر اام ل تق اطع
نتایج نهایی زمانبندی موفقیتآمیز دریافتی از اامل محاسبهگر را
نیز در اختیار دارد .بنابراین هر تقاطع اطالاات زیر را در هرلحظ ه
در اختیار دارد:
 .6نام تقاطع  .2میزان بار ترافیک فعلی و ترافیک در سیکل قبل ی
به ازای تمامی جادههای تقاطع  .3بهترین زمانبندی فعلی که هر
تقاطع بعد از انجام محاسباتی که در ادامه توضیح داده شده است،
در هر سیکل در خود ذخی ره م یکن د .7 .فاص له از تق اطعه ای
همس ایه  .5اتص االت ه ر ج اده از تق اطع ب ا س ایر ج ادهه ای
تقاطعهای دیگر.
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اامل خوشه بند :با فرض اینکه شهر موردنظر منطقه بن دی ش ده
است ،برای هر منطقه از شهر یک اامل خوشهبند در نظ ر گرفت ه
شده است .هر اامل خوشه بند با ااملهای تقاطع در ارتباط بوده
و از اطالاات ،بار ترافیک و فاص له تق اطع از س ایرین ک ه توس
اامل تقاطع در تقاطعها ذخیره میشود ،استفاده میکند.
یکی از مشکالت روش خوشهبندی با الگوریتم  ،K-meansانتخ ا
سرخوشه است که در این مقاله برای رفع ای ن مش کل ه ر اام ل
خوشه بند با در نظر گرفتن یک حد آستانه ب رای ب ار ترافی ک ،از
بین تقاطعهای منطقه مربوط به خ ود تق اطع ی ا تق اطعه ایی را
بهانوان سرخوشه تعیین میکند .سپس با استفاده از الگ وریتم k-
 ]32[ meansو در نظر گ رفتن دو ویژگ ی فاص له و ب ار ترافی ک،
تقاطعهای منطقه مربوط به خود را خوشهبندی میکند.
این اامل در دو مرحله اصلی ابتدا با در نظر گرفتن فاصله و سپس
با در نظر گرفتن میزان ب ار ،تق اطعه ای منطق ه را خوش هبن دی
میکند .املیات خوشهبندی با توجه به شرای مقدار بار ترافیک ی
تقاطعها در هر سیکل تکرار میش ود و در ص ورت برق رار نب ودن
شرای  ،بر اسا خوشهبندی سیکلهای قبلی مراح ل ک ار ادام ه
مییابد و نیازی به خوشهبندی جدید نیست .بررسی ای ن ش رای
در گامهای بعدی توضیح داده خواهد شد .در مرحله اول ابت دا ب ا
داشتن ماتریس میزان فاصله تقاطعها از ه م و داش تن اطالا ات
میزان بار ترافیک تقاطعها و حد آستانه ،تقاطعهای منطقه را طی
سه گام خوشهبندی میکند:
 -6ابتدا با تعیین مقدار حد آستانه سرخوشه ها مشخا میگردد،
بدیهی است که در مرحله بعدی متناسب با سرخوشهها خوشهه ا
معین میگردد .این امر االوهبر رفع مش کل خوش هبن دی ،س بب
توزیع مراکز پردازش در سطح منطقه میگردد .فرض کنید تقاطع
 Aو  Eدارای بار ترافیکی بهاندازه حد آستانه تعیینشده یا بیشتر
از آن میباشند ،بنابراین بهانوان سرخوشه تعیین میگردند .شکل
 2بهانوان یک منطقه از شهر در نظر بگیرید که در آن تقاطعهای
 A, Eبهانوان سرخوشه تعیینشدهاند.

شکل  :2گام اول از مرحله اول تعيين سرخوشهها
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 -2تقاطعهایی را که بهطور مستقیم به سرخوشهها وصل هس تند
با در نظر گرفتن کمترین فاص له ،ب هص ورت ش کل  3آنه ا را در
خوشه متناسب با همان سرخوشه قرار میدهد.

شکل  :3گام دوم از مرحله اول تعيين اعضای هر خوشه

 -3تقاطعهایی را هم که بهطور غیرمستقیم به سرخوشهه ا وص ل
هستند مطابق شکل  ،7با در نظر گرفتن این شرط که به هر کدام
از ااضای خوشه نزدیکتر باشد ،به آن خوشه تعلق میگیرد.

طراحی و پیادهسازی یک روش تلفیقی . . .

پرتراکم شناخته میشود و در ص ورت ا دم داش تن ای ن ش رای
خوشه مربوطه بهانوان خوشه کم تراکم تعیین خواهد شد.
 -2حال در مرحله بعد اگر تقاطعی با داشتن شرای انتق ال ،قاب ل
جدا شدن از خوشه پرتراکم باشد آن را از خوشه پرتراکم به خوشه
کم تراکم انتقال خواهیم داد .ازجمله شرای انتقال تقاطع به سایر
خوشهها )6 :همسایگی با خوشهه ای ک م ت راکم  )2ج دا ش دن
تقاطع سبب از هم گسستگی خوشه جاری نشود.
اگر در شکل  ،7تقاطع  Kو تقاطع  Cبا بار نزدیک به ح د آس تانه
باشد ،آنگاه خوشه  Eبهانوان خوشه پرتراکم و خوشه  Aبهان وان
خوشه کم تراکم تعیین خواهد شد.
تقاطع  Kقابلانتقال به خوشه  Aبوده ولی تقاطع  Cبه دلیل آنک ه
در صورت جدا شدن از خوشه خود سبب هم گسیختگی میش ود
در خوشه خود باقی میماند .درنهایت خوشهها بهص ورت ش کل 5
تغییر مییابند.
خروجی این مرحله تعیین خوش ه بن دی نه ایی اس ت س پس در
مرحله بع د ،بهت رین زم انبن دی ب رای خوش هه ا توس اام ل
محاسبهگر محاسبه میگردد.

شکل  :5مرحله دوم تعيين اعضای هر خوشه
شکل  :4گام سوم از مرحله اول تعيين اعضای هر خوشه

شکل  7مرحله اول خوشهبندی را نشان میدهد که فق بر اسا
فاصله بین تقاطعها و با تعیین اولیه سرخوشهها است.
در مرحله بعدی خوشهبندی ،خوشههای تعیینشده از مرحله قبل
بر اسا میزان بار تقاطعها بررسی خواهند شد ،ای ن ک ار س بب
ایجاد تعادل بار بین خوشهها میشود و در صورت نی از خوش هه ا
تغییر خواهند کرد .این مرحله طی  2گام ب هص ورت ذی ل انج ام
میشود.
 -6ابتدا خوشهها به دو نو پرتراکم و کمتراکم تقسیم م یش وند.
بدینصورت که اگر تعداد تقاطعهایی که در ی ک خوش ه هس تند
میزان بار ترافیکشان تا حدود  21درصد از میزان حد آستانه کمتر
بودند ،یعنی تعداد تقاطعهای هر خوشه که سرخوشه نیستند ولی
میزان بار ترافیک آنها نزدیک به حد آستانه بود بیشت ر از نص ف
تعداد ااضای آن خوشه باشند ،آن خوش ه ب هان وان ی ک خوش ه
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اامل محاسبه گر :مرحل ه بع د تعی ین بهت رین زم انبن دی ب رای
خوشهها است .حال با استفاده از اطالاات دریافتی ،بهترین زمانبن دی
را برای چراغهای راهنمایی خوشه تعیینشده ،ب ا اس تفاده از الگ وریتم
ژنتیک [ ]33توس اامل محاسبه گر ،تعیین میشود .الگوریتم ژنتی ک
این اطمینان را میدهد که درصورتیکه املیات ک اوش مناس ب باش د
در بهینه محلی گرفتار نمیشود و حتما بهینه سراسری و یا نزدیک ب ه
آن را پیدا میکند که در اینجا بهینه سراسری همان بهترین زمانبندی
ممکن متناسب با بار ترافیکی تقاطعها است .این اام ل ب ا اس تفاده از
اطالااتی که اامل خوشهبند به آن ارسال میکن د ،برنام ه چ راغه ای
راهنمایی خوشهها را محاسبه مینماید و درنهایت این زمانبندی را ب ه
ااملهای تقاطع ارسال کرده تا آنها نیز به چراغه ای راهنم ایی خ ود
اام ال کنن د .مرحل ه اول در اج رای الگ وریتم ژنتی ک تعی ین ژن و
کروموزوم است .حداقل مدتزمان چراغ سبز برای هر چراغراهنما براب ر
با  65ثانیه و حداکثر  21ثانیه و مدتزمان هر سیکل تقاطع برابر با 41
ثانیه در نظر گرفته شده است .مقدار هر ژن اددی بین  1تا  5خواه د
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بود بهطوریکه مجمو زمان چراغ سبز برای هر تقاطع برابر با  41ثانیه
باشد .مقداردهی به ژنها باید طوری باشد که این محدودیت را راای ت
کند.

 ≥ 5ژن ≥ 1
اگر خوشهای ی ش امل  mتق اطع ب هص ورت س هراه ی و  nتق اطع
بهصورت چهارراهی باشد طول کروموزوم بهصورت زیر محاسبه خواه د
شد:
 = ∑mطول کروموزوم
3 + ∑ni=6 7
i=6
این روش برای چندراهیها نیز قابلتعمیم میباشد .این ک ار باا
میشود تا در زمانبندی انوا مختلفی از تقاطعها با تع داد ج ادهه ای
مختلف ،محدودیتی به وجود نیاید.
برای نمون ه کروم وزوم خوش ه  Aک ه دارای  7تق اطع ب هص ورت
چهارراهی و یک تقاطع بهصورت س هراه ی اس ت ،ب هص ورت ش کل 1
خواهد بود ،بهطوریکه هر ژن مق داری ب ین  1ت ا  5خواه د گرف ت و
مجمو زمان چراغراهنمایی هر تقاطع  41ثانیه خواهد بود.

شکل  :6کروموزوم متناسب با خوشه A

در این مقاله یک محدودیت بر روی ژن های کروموزوم پیش نهادی
اامال شده است .به این صورت که برای محاسبه بهترین زمان متناسب
با بار ترافیکی تقاطع ،یک بازه را برای ب ار ترافی ک ه ر ج اده در نظ ر
گرفتهایم .تا زمان تخم ین زدهش ده پاس خگوی نوس انات ناگه انی ب ار
ترافیکی تقاطع باشد و در هرلحظه نیاز به تغیی ر زم انبن دی نباش د و
بتوان واکنش مناسبی را نشان داد .ای ن مح دوده در نظ ر گرفت هش ده
برای بار ترافیک هر جاده ،نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد؛ زیرا
اگر خیلی بزرگ باشد سیستم دچار مش کل م یش ود و ق ادر ب ه ح ل
مشکل ترافیک نخواهد بود و ترافیک رفتهرفته افزایش مییابد .اگر ه م
خیلی کوچک باشد تأثیری ندارد و قادر به بهب ود سیس تم نیس ت .ب ه
همین دلیل ما  61درصد بار ترافیک (تحم ل می زان خط ا) را در نظ ر
گرفتهایم.
تابع برازن دگی 7پیش نهادی ب ا در نظ ر گ رفتن ای ن ش رای ) 6 :
نوسانات احتمالی بار ترافیک هر جاده تا  61درصد افزایش  )2اندازه هر
کروموزوم متناسب با اندازه خوشه  )3شاخا املکرد) .(G.Tدر رابط ه
( )3تعیین میگردد.
شاخا املکرد درواقع بهترین مدتزمان چراغ سبز متناسب با بار
ترافیکی میباشد .که برای هر جاده از تق اطع ،ب ه ص ورت زی ر تعری ف
میشود که در رابطه ( ،g )6مقدار ژن میباشد.
( + gثانیه) G.T= 65
() 6
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تابع برازندگی پیشنهادی برای هر جاده از تقاطع مطابق رابطه ()2
با در نظر گرفتن دو اامل مهم ،اول با در نظر گرفتن بار ترافیکی تقاطع
تا  61درصد افزایش جهت کنترل نوسان احتمالی ب ار و ک اهش تک رار
محاسبات در سیکلهای بعدی و اامل دوم ،میزان انتظار وسایل نقلی ه
با استفاده از شاخا املکرد ،بهترین زمانبندی را برای چراغراهنمایی
تقاطع با در نظر گرفتن مقدار بار ترافیک محاسبه خواهد نم ود .رابط ه
شماره  2در واقعی تناسبی اس ت از می زان ب ار ترافیک ی ه ر تق اطع و
مدتزمان انتظار.
()2

fi  P.I i  (Si ) / G.Ti  P.I i  (Si  0.1 Si ) / G.Ti

نحوه محاسبه تابع برازندگی برای تقاطع  Aبا  7جاده بهصورت زیر
خواهد بود:
()3
f A  f  f2  f3  f4
1

درنهایت با توجه به شکل  1تابع برازندگی متناس ب ب ا کروم وزوم
مربوط به خوشه  Aبهصورت رابطه ( )7محاسبه خواهد ش د ک ه ه د
کمینهسازی تابع  Fاست.
F  f A  fB  fL  fD  fK
()4
در پیاده سازی روش پیشنهادی اندازه ماتریس برای جمعیت اولی ه
 51و تعداد دفعات تولید نسل  61در نظر گرفته شده اس ت .همچن ین
در املیات انتخا والدین با در نظر گرفتن ویژگی نخبهگرایی 8از روش
چرخ رولت 9استفاده شده است ،س پس در مرحل ه ب رش ،10روش ت ک
نقطهای 11و در مرحله جهش ،12روش یکنواخت 13اام ال ش ده اس ت و
درنهایت املیات تصحیح 14برای راایت محدودیتهای در نظ ر گرفت ه
شده ،انجام گرفته و بهترین کروموزوم بهانوان بهترین زمانبندی ب رای
تقاطعهای هر خوشه انتخا میشود.
با توجه به اینکه املیات جهش ممکن اس ت س بب ا دم ارض ای
محدودیتها گردد ،بهصورت شکل  4کروم وزوم جه شیافت ه تص حیح
گردیده است.
اگر در یک کروموزوم پس از املیات برش و جهش مجم و زم ان
چراغ سبز برای هر تقاطع کمتر از  61شود ،از ابتدای کروموزوم مقادیر
هر ژن را به ترتیب بهاندازه مقدار بیشتر از  61اضافه م یکن یم و اگ ر
مجمو زمان چراغ سبز برای هر تقاطع بیشتر از  61ش ود ،از ابت دای
کروموزوم مقادیر هر ژن را به ترتیب بهاندازه مقدار ب یشت ر از  61ک م
میکنیم.

شکل  :7مرحله تصحيح کروموزوم

 -2-2نحوه ردوبدل پیام بین عاملها
ما هر سیکل چراغ راهنم ایی را  41ثانی ه در نظ ر گرفت های م .پ س از
گذشت  41ثانیه میزان ب ار تق اطعه ا تغیی ر خواه د نم ود ک ه ب رای
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زمانبندی دوباره چراغراهنماییها در س یکل جدی د ب ا  7حال ت زی ر
مواجه میشویم ،درواقع با بررسی شرای زی ر مش خا م یگ ردد ک ه
املی ات خوش هبن دی دوب اره انج ام م یگی رد ی ا تق اطعه ای
خوشهبندیشده هر منطقه با در نظر گرفتن مح دوده مش اهدات خ ود
قادر به رفع مشکل خواهند بود یا نه.
 -6در این وضعیت مقدار بار ترافیک تقاطع تغیی ر ک رده و ممک ن
است جادهای از تقاطع با افزایش یا کاهش بار مواجه شود .اگر اف زایش
میزان بار ترافیک تقاطع از  61درصد بیشتر نشود هم ان زم انبن دی
قبلی اامال میگردد زیرا همانطور که در بخش قبل ی گفت ه ش د م ا
نوسانات احتمالی تا افزایش  61درصد بار برای هر جاده تقاطع در نظ ر
گرفتهایم.
 -2در این وضعیت میزان بار ترافیک تقاطع تغیی ر ک رده و می زان
افزایش بار جادهها بیشتر از  61درصد بوده بن ابراین ابت دا تق اطع ب ه
محاسبه زمان اضافی خود می پ ردازد ،اگ ر خ ود ق ادر ب ه جب ران ب ود
خودش زمان خود را تغییر میدهد؛ زیرا ممکن است ج ادهای از آن ب ا
افزایش و دیگری با کاهش بار مواجه شده باشد.
نحوه محاسبه زمان اضافی به این صورت است که میزان زمان بهینه که
توس اامل محاسبهگر با در نظر گرفتن میزان تحمل بار با  61درص د
بیشتر از مقدار واقعی برای بار جادههای هر تقاطع حس ا ش ده ب ود،
میتوان با یک تناسب ساده بهصورت زیر تخمین زد:
اگر میزان زمان بهینه اختصاصیافته  ،Tمقدار بار واقعی جاده در سیکل
جدید  ،Wiمقدار زمان اضافی برای جاده  Iرا با  Teو مقدار بار باتحم ل
میزان نوسان در نظر گرفتهشده در ژنتیک بهص ورت رابط ه ( )5باش د.
آنگاه میزان زمان درخواستی تقاطع مطابق با رابطه ( )1حسا میشود.
()5
k  S i  10%  S i
()6

(

k

پرداخت ،اگر نتواند میزان زمان اضافی درخواستی را تأمین کن د آنگ اه ب ه
اامل خوشه بند پیغام  Informو به تقاطع متقاضی پیغ ام  Refuseخواه د
داد که مجددا املیات خوشهبندی انجام گیرد .اامل خوشهبند نیز به اامل
محاسبهگر پیغام  CFPخواهد فرستاد که دوباره بهترین زمانبندی را ب رای
تق اطعه ا محاس به کن د و درنهای ت اام ل محاس بهگ ر پیغ ام
 Accept_Proposalفرستاده و زمانبندی جدیدی را متناسب ب ا تغیی رات
ترافیک را برای تقاطعهای منطقه محاسبه میکند .شکل  1نحوه ردوب دل
کردن پیام ب ین اام له ا در ه ر س یکل چ راغراهنم ایی را متناس ب ب ا
حالتهای گفتهشده در روش پیشنهادی ،نشان میدهد.

T  Wi
( Te  T 

که اگر مقدار  Teمثبت بود نشاندهنده مقدار بار اض افی و در غی ر
این صورت بیانگر مقدار کمبود زمان است.
 -3در این وضعیت میزان بار تقاطع تغییر کرده و میزان افزایش بار
جادهها بیشتر از  61درصد بوده بنابراین ابتدا تقاطع به محاسبه زم ان
اضافی خود میپردازد ،ولی خود قادر به جبران میزان زمان اضافی خود
نیست .به سرخوشه خود پیغ ام  CFPداده و درخواس ت زم ان اض افی
میکند .سرخوشه به محاسبه زمان اضافی خود و س ایر ااض ای هم ان
خوشه خواهد پرداخت ،اگر بتوان د می زان زم ان اض افی درخواس تی را
تأمین کند آنگاه زمان ااضای خوشه و خودش را بهروزرسانی میکند و
زمان درخواستی را به تقاطع موردنظر با پیغام  Proposeمیدهد.
 -7در این وضعیت میزان بار تقاطع تغییر کرده و می زان اف زایش ب ار
جادهها بیشتر از  61درصد بوده بنابراین ابتدا تق اطع ب ه محاس به زم ان
اضافی خود میپردازد ،ولی خود قادر به جبران میزان زم ان اض افی خ ود
نیست .به سرخوشه خود پیغام داده و درخواس ت زم ان اض افی م یکن د.
سرخوشه به محاسبه زمان اضافی خود و سایر ااضای همان خوشه خواه د
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شکل  :8نحوه ردوبدل کردن پيام بين عاملها درروش پيشنهادی

 -3-2روششناسی  Troposبرای روش پیشنهادی
 ]64[ Troposیک روششناسی مهندسی نرمافزار مبتنی بر اامل اس ت
که تمام فرآیندهای توسعه ن رماف زار را پوش ش م یده د Tropos .ب ر
مدلسازی اهدا و ارتباط آنها با بازیگران ،15وظایف و من ابع سیس تم
تأکید دارد .دیاگرام بازیگر 16در طول فاز تعی ین نیازمن دی ه ای اولی ه
نرمافزار کامل میشود .دیاگرام بازیگر از روش پیشنهادی در یک منطقه
شهر را میتوان با استفاده از روششناسی  Troposب هص ورت ش کل 3
نشان داد .در دیاگرام بازیگر ،دایره بیانگر اامل ،بیض ی بی انگر اه دا ،
شکل ابر بیانگر اهدا نرم است و خ چین بیانگر آن است که چن دین
زیرسیستم از این نو میتواند در محی قرار گیرد.
 -4-2معماری روش پیشنهادی
در این بخش معماری پیشنهادی برای روش ارائه شده بیان شده است:
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اامل حسگر :برای محاسبه میزان بار تقاطع
اامل تقاطع :دریافت میزان بار از اامل حسگر و قابلی ت ردوب دل
پیام با سایر ااملها

طراحی و پیادهسازی یک روش تلفیقی . . .

بهصورت خالصه می توان شکل  61را بهانوان معماری ب رای ی ک
منطقه از شهر در نظر گرفت.

 -3ارزیابی و مقایسه
بررسی کیفی و کلی مزایای روش پیشنهادی برای زمانبندی چراغهای
راهنمایی در تقاطعها با استفاده از سیستمهای چندااملی در مقایسه با
س ایر روشه ای کل ی زم انبن دی چ راغه ای راهنم ایی [ 31و ]35
پیادهسازی شده در شهرها:

شکل  :9دياگرام بازيگر روش پيشنهادی در يک منطقه شهر با
استفاده از روششناسی Tropos




اامل خوشهبند :تعیین سر خوشههای منطقه و انجام خوشهبن دی
دومرحلهای با  k-meansو قابلیت ردوبدل پیام با سایر ااملها
اامل محاسبهگر :تعیین بهترین زمانبندی برای تق اطعه ا ب ا در
نظر گرفتن نوسانات احتمالی میزان بار تقاطعها و قابلیت ردوب دل
پیام با سایر ااملها.
برای جلوگیری از انجام محاسبات باال در هر سیکل از چراغراهنما،
امکان ردوبدل پیام بین ااملها در نظر گرفته شده است.

 - 3-1سیستم زمان ثابت
ساده ترین و ابتداییترین نح وه کنت رل چ راغ ه ای راهنم ایی کنت رل
بهصورت زمان ثابت اس ت .در ای ن روش در تم امی س ااات ش بانهروز
فازبندی ثابتی ،مستقل از میزان شلوغی یا خل وتی ترافی ک تق اطع ب ر
روی چراغ راهنمایی اامال میگردد .از مهمترین معایب ای ن سیس تم،
تأخیرهای بیدلیل ،باال رفتن زمان سفر و یا ادم تخصیا زمان ک افی
در سااات اوج ترافیک است .باوجوداینک ه ای ن روش ارزانت رین روش
است از نظر کنترل ترافیکی کامال غیرقابلقب ول ب وده و م ردود اس ت.
مهمترین مزایای روش پیشنهادی ما در مقایسه با این سیستم ،تنظ یم
چراغهای راهنمایی بهصورت بالدرن و متناسب با ترافی ک تق اطعه ا
است.
 -3-2سیستم زمان متغیر
در ای ن سیس تم در س ااات مختل ف ش بانهروز ب ر اس ا آماره ای
بهدستآمده از وضعیت ترافیکی تقاطع موردنظر ،زمانبندی مناسب ب ر
روی چراغ راهنمایی اامال میگردد .این روش در م واردی ک ه تق اطع
دارای نوسانات ترافیکی است مناسب نبوده و موجب افزایش زم انه ای
تأخیر میگردد.

شکل  :11معماری از روش پيشنهادی در يک منطقه شهر
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در روش پیشنهادی برای جلوگیری از نوس انات احتم الی ب ار ترافی ک
تقاطع تغییری در محاسبه تابع برازندگی اامال شده اس ت ت ا در ه ر
سیکل تقاطع مجبور به اجرای الگ وریتمه ای خوش هبن دی و ژنتی ک
نگردیم زیرا اجرای این الگوریتمهای هوش مند ب رای تع داد زی ادی از
تقاطعها میزان بار محاسباتی و هزینه اج رای ب االیی خواه د داش ت.
بدین منظور در محاسبه تابع برازندگی میزان بار هر جاده را  61درصد
بیشتر مقدار واقعی آن در نظر گرفتهایم .البته قابلذکر اس ت ک ه ای ن
میزان درصد خطا برای نوسانات اندک در نظر گرفته ش ده اس ت زی را
این روش برای کنترل نوسانات زیاد ممکن است با ات ال زم ان زی اد
مواجه گردد.
هد از طراحی روش پیشنهادی ب ا اام له ا ،اس تفاده از ویژگ ی
خودمختاری ااملها است .در این صورت ااملها میتوانند در راس تای
رسیدن به اهدا خود و متناسب با تغییرات محلی ترافیک و جلوگیری
از اجرای غیرضروری چندین بار الگوریتمها در فواصل زمانی مختل ف از
این ویژگی استفاده نمایند .هرگاه تقاطع با میزان بار ترافی ک بیش تر از
 61درصد مقدار فعلی مواجه گردید قبل از فراخوانی ااملهای خوش ه
بند و محاسبهگر منطقه و اجرای الگوریتمها ب ه بررس ی ش رای خ ود
میپردازد.
اامل تقاطع ابتدا میزان کمب ود زم ان خ ود را محاس به نم وده و
درصورتیکه خود قادر به حل مش کل باش د آن را رف ع م یکن د زی را
همانطور که گفته شد میزان زمان در سیکل قبل برای بار ترافیکی ب ا
 61درصد بیشتر تخمین زدهشده است .حال اگر اامل تقاطع ق ادر ب ه
رفع مشکل نب ود ،آن را ب ه سرخوش ه ،خوش های ک ه در آن ق رار دارد
اطال داده و تقاضای زمان میکند ،اامل تق اطع خوش ه می زان زم ان
اضافه ااضای خوشه را حسا ک رده و درص ورتیک ه ق ادر ب ه جب ران
میزان زمان درخواستی باشد .آن را به تقاطع درخواستکننده ارس ال و
زمانبندی تقاطعهای خوشه خود را تغییر میدهد در غیر ای ن ص ورت
به اامل خوشه بند منطقه اطال میدهد دوباره املیات خوشهبندی از
اول اجرا گردیده و سپس اامل خوشه بند اطالاات خوش هبن دی را در
اختیار اامل محاسبهگر گذاشته ت ا بهت رین زم انبن دی را ب ر اس ا

استفاده از ویژگی خودمختاری اامله ا و قابلی ت ردوب دل ک ردن
پیام بهصورت سلسله مراتبی در راستای اهدا تعی ینش ده ب رای ه ر
اامل سبب کاهش میزان محاسبات م یگ ردد .ای ن ک اهش در زم ان
محاسبات نی ز منج ر ب ه ک اهش می زان معطل ی در ترافی ک ،ک اهش
آلودگی ،کاهش مصر سوخت و مدتزمان مسافرت میگردد.
 -3-3سیستم هوشمند محلی
این سیستمها ازجمله روشهای کنترل س ازگار ب ا ترافی ک اس ت و از
پیشرفتهترین روشهای کنترل بوده و زمانبندی و فازبن دی تق اطع را
بر مبنای شرای واقعی ترافیک و بهصورت لحظهای تنظیم م ینمای د.
ای ن سیس تم ب هوس یله
درک واقع ی ش رای ترافی ک توس
آشکارسازیهای وسایل نقلیه (لوپهای القایی یا آشکارسازهای راداری
و یا تصویری) انجام میگیرد .اطالا اتی ک ه از آشکارس ازهای وس ایل
نقلیه به کنترلگر میرسد برای تنظیم فازبندی و زم انبن دی تق اطع
مورداستفاده قرار میگیرد .میزان ترافیک تق اطع و درص د اس تفاده از
یک مسیر اوامل تعیینکنندهای جهت تنظیم زمانبندی تقاطع اس ت.
در این روش اطالاات بار ترافیکی تقاطعهای مجاور به تقاطع موردنظر
در نظر گرفته میشود .مهمترین مزایای روش پیشنهادی در مقایسه با
این سیستم ،در نظر گرفتن تعداد نامحدود تقاطع باقابلیت خوشهبندی
است .درروش پیشنهادی هر خوشه دارای پردازش گر مرک زی اس ت و
متناسب با میزان ترافیک بهصورت هوشمند بهترین زمانبن دی ب رای
تقاطعها تعیین میگردد.
در جدول  6بهصورت خالصه مزایای روش پیشنهادی نسبت به سه
سیستم زمانبندی چراغهای راهنمایی را بیان نمودهایم.
روش پیشنهادی  61بار در من اطقی ب ا ای ن تع داد وس یله نقلی ه در
دستگاهی با پردازنده  Core i7و مقدار حافظه اصلی  7اجرا گردی د ک ه
مدتزمان اجرای آن برای دو منطقه با میزان تردد متفاوت در جدول 2
و  3نشان دادهشده است.
تعداد مجمو وسایل نقلیه در منطقه کم تردد351 :
تعداد مجمو وسایل نقلیه در منطقه پرتردد6211 :

ترافیک فعلی در اختیار تقاطعها قرار دهد؛ و این روند در هر س یکل از
چراغ راهنمایی اجرا میگردد.
جدول  :1بررسی کلی و کيفی مزايای روش پيشنهادی نسبت به سه سيستم زمانبندی چراغهای راهنمايی پيادهسازیشده در
شهرها [ 35و ]34
عدم محدودیت
تعداد تقاطعها

قابلیت
خودمختاری

توزیع مراکز
پردازش

زمانبندی متناسب
با بار تقاطعها

تکرار پردازش در هر
سیکل

در نظر گرفتن
نوسانات بار

نام سیستم

خیر

خیر

خی ر

خیر

-

خیر

سیستم زمان ثابت

خی ر

بلی

بلی

خی ر

بلی

بلی

بلی

بلی

خیر

خیر
خیر
بلی
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خیر
خیر
بلی

خیر
بلی
بلی

سیستم زمان متغیر
سیستم هوشمند محلی
سیستم پیشنهادی
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جدول  :2ميانگين مدتزمان اجرا برای  11بار اجرای برنامه در

نتيجه دوم :با کنترل میزان نوسانات میتوان در بسیاری از سیکلها از

منطقه کم تردد

تکرار مجدد پردازشها جلوگیری نمود.
چون روش پیشنهادی در سطح آزمایشگاهی در یک منطقه از شهر اجرا
شده است و روش پیش نهادی ب ا دادهه ای واقع ی اج را نش ده اس ت،
بنابراین نم یت وانیم در س طح آزمایش گاهی ارزی ابی درس تی از روش
پیش نهادی در مقایس ه ب ا دو روش سیس تم زم ان متغی ر و سیس تم
هوشمند محلی ارائه دهیم .از این رو روش پیشنهادی به ط ور خ اص و
جزئیتر فق با سیستم زمان ثابت مقایسه شده اس ت و نت ایج حاص ل
بررسی شده است .در کارهای آتی ارزیابی با سایر روشها را با دادههای
واقعی انجام خواهد شد.
در روش پیشنهادی چون زمانبندی چراغهای راهنم ایی تق اطعه ا ب ر
اسا مجاورت با سایر تقاطعه ا و می زان ب ار ترافیک ی آنه ا در نظ ر
گرفته شده است بنابراین میزان زم ان توق ف و معطل ی وس ایل نقلی ه
پشت چراغقرمز کاهش مییابد؛ زیرا:
 همانطور که میدانیم اامال یک زمانبندی مش خا ب ه تم امی
چراغهای راهنمایی بدون در نظر گرفتن میزان بار ترافیکی آنه ا
سبب افزایش زمان سفر و افزایش مدتزمان ت أخیر خواه د ش د.
ممکن است جادهای بدون ب ار ترافیک ی و ی ا دارای ب ار ترافیک ی
اندک باشد ولی همچنان مدتزمانی را پش ت چ راغقرم ز منتظ ر
بماند.
 و یا ممکن است جادهای دارای بار ترافیکی بسیار زیاد باش د ول ی
مدتزمان چراغ سبز اختصاصیافته به آن برای تخلیه کامل جاده
بسیار کم بوده باشد و بسیاری از وسایل نقلیه مجب ور ش وند چن د
سیکل متوالی منتظر بمانند.
بیشتر سیستمهای زمان ثابت استفادهشده در شهرها ،زمان ثاب ت
 21ثانیه را به تمامی چراغه ای راهنم ایی هم ه تق اطعه ا اختص اص
میدهند .در روش پیشنهادی مدتزمان چ راغ راهنم ایی ه ر ج اده از
تقاطع متناسب با میزان بار ترافیکی جاده مربوطه ،ا ددی ب ین  65ت ا
 21ثانیه در نظر گرفته شده است.
روش پیشنهادی 61 ،بار در سطح آزمایشگاهی در مناطق کم تردد
و پر تردد با  1تقاطع و  6211وسیله نقلیه اج را ش د و می زان ک اهش
تأخیری وسایل نقلیه در پشت چراغ قرمز بهطور خاص ب ر روی تق اطع
 Dدر مقایسه با سیستم زمان ثابت ،بررسی گردید.
در  61بار تکرار آزم ایش در س یکله ای مت والی در ی ک منطق ه
پرتردد با  6211وسیله نقلیه بهطور خاص بر روی تق اطع  ،Dمی انگین
مدت زمان تأخیری وسایل نقلیه در پشت چراغ قرمز به اندازه  61/3ثانیه
یعنی معادل  %61/5در مقایسه با زمان ثابت ،کاهش یافت.
زم ان  61/3ثانی ه می انگین م دتزم ان تخم ین زده ش ده در
سیکلهای متوالی برای تخلیه کامل تق اطع مربوط ه متناس ب ب ا ب ار
ترافیکی آن میباشد .همانطور ک ه ق بال نی ز اش اره نم ودیم در روش
پیشنهادی زمانبن دی چ راغه ای راهنم ایی ،متناس ب ب ا می زان ب ار
ترافیکی تقاطعها در نظر گرفت ه ش ده اس ت .از ای ن رو الزام ا تم امی

مدتزمان اجرا

الگوریتمهای هوشمند
میانگین مدتزمان اجرای الگوریتم ژنتیک []21

 34/1میلیثانیه

میانگین مدتزمان اجرای الگوریتم خوشهبندی دومرحلهای

631/1

توس اامل خوشه بند و الگوریتم ژنتیک توس اامل

میلیثانیه

محاسبهگر
میانگین مدتزمان بهروزرسانی زمان چراغ راهنمای تقاطع

 2/5میلیثانیه

توس خود تقاطع
میانگین مدتزمان بهروزرسانی زمان چراغ راهنمای تقاطع

 11میلیثانیه

توسط سرخوشه

جدول  :3ميانگين مدتزمان اجرا برای  11بار اجرای برنامه
در منطقه پرتردد
الگوریتمهای هوشمند

مدتزمان اجرا

میانگین مدتزمان اجرای الگوریتم ژنتیک []21

616/1میلیثانیه

میانگین مدتزمان اجرای الگوریتم خوشهبندی
دومرحلهای توس اامل خوشهبند و الگوریتم ژنتیک
توس اامل محاسبهگر
میانگین مدتزمان بهروزرسانی زمان چراغ راهنمای
تقاطع توس خود تقاطع
میانگین مدتزمان بهروزرسانی زمان چراغ راهنمای
تقاطع توس سرخوشه

651/6
میلیثانیه
 2/2میلیثانیه
 62/5میلیثانیه

یکی از دالیل آنکه چرا میانگین مدتزمان بهروزرسانی زمان چ راغ
راهنمای تقاطع توس خود تقاطع و توس سرخوش ه در منطق ه ک م
تردد بیشتر از پرتردد است؛ زی را می زان نوس انات  10درص د در نظ ر
گرفته شده است که این میزان در تقاطعهای پرترافیک تع داد اف زایش
وسایل نقلیه زیادی را در برمیگیرد و نیاز به تغییر زمانبندی نمیباشد
و یا در صورت تغییر به زمان اندکی نیاز دارد درصورتیکه این میانگین
زمان در منطقه کم تردد تع داد اف زایش وس ایل نقلی ه ک مت ری را در
برمیگیرد و به زمان بیشتری نیازمند است.
نتيجه اول :این روش پیشنهادی برای مناطق پرتردد زمان کمت ری
برای پردازش زمان درخواستی و جبران زمان نیاز دارد .م دت زم ان
میانگین اج رای الگ وریتم خوش ه بن دی دومرحل ه ای توس
خوشه بن د و الگ وریتم ژنتی ک توس

اام ل

اام ل محاس به گ ر درروش

پیشنهادی در سیکل اول بیشتر از سیستم ه ای مش ابهی اس ت ک ه
فق

توس اجرای الگوریتم ژنتیک در هر سیکل م ی باش د ول ی در

مقابل روش پیشنهادی نیازی به اج رای ای ن دو مرحل ه در تم امی
سیکل ها ندارد؛ زیرا در سیکل های بعدی نوسانات ت ا  10درص د ب ا
ردوبدل پیام کنترل می شوند.
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وسایل نیازی نیست که مدتزمان خاصی را در پشت چراغقرمز تق اطع
مربوطه معطل گردند همچنین زم انبن دی ب رای س یکله ای بع دی
چراغ قرمز متناسب با میزان زمان درخواستی تقاطعها و ن ه ب ر اس ا
. محاسبه میشود،مقادیری ثابت
این میانگین مدتزمان تأخیری در یک منطقه کم ت ردد ب ا تع داد
 در مقایس ه ب ا%31/1  ثانیه یعن ی مع ادل63/17  به351 وسیله نقلیه
. کاهش یافت،زمان ثابت

 نتیجهگیری-4
در این مقاله مسئله کنترل ترافیک ب هط ور خ اص در کنت رل ترافی ک
تقاطعها از طریق زمانبندی مناسب چراغهای راهنمایی با الگو گ رفتن
 ای ن روش پیش نهادی از.از سیستمهای چندااملی بررسیش ده اس ت
ااملهای مستقل متفاوتی تشکیلشده که با یک دیگر تب ادل اطالا ات
 در زیر بهصورت خالصه به مهمترین مزیتهای روش پیش نهادی.دارند
:اشاره میکنیم
 عدم محدودیت در تعداد تقاطعها-1
 عدم محدودیت در فاصله بین تقاطعها-2
 خوشهبندی تقاطعها متناسب با میزان فاصله و بار تقاطعها-3
 توزیع پردازش و محاسبات در هر خوشه (همه محاسبات-4
)فقط توسط یک کنترلگر مرکزی انجام نمیگیرد
 راهیها4 ً قابلیت اجرا بر روی تقاطعهای چندراهی نه لزوما-5
 در نظر گرفتن نوسانات احتمالی بار تقاطعها و کنترل آن-6
 عدم اجرای تمامی مراحل محاسبات در هر سیکل-1
 قابلیت پیامرسانی عاملها-8
 با کنترل میزان نوسانات میتوان در بس یاری از س یکله ا از-3
.تکرار مجدد پردازشها جلوگیری نمود
بهانوان کار آینده میخواهیم روش پیشنهادی را با دادههای واقعی
در سطح وسیعی از شهر ب ا در نظ ر گ رفتن چن دین منطق ه آزم ایش
 م یت وان ه ر،نماییم سپس با توجه به تلفیقی بودن روش پیش نهادی
مرحله از روش پیشنهادی را با سایر روشها و ابزارها جایگزین نم ود و
.نتایج حاصل را با یکدیگر مقایسه کرد
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