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چکیده -در این مقاله ،رویکردي جدید براي حل مسئله اختصاص ناوگان در شبکه حملونقل اتوبوسی تندرو ،BRT ،در نظر گرفته شده است و
حل این مسئله به صورت همزمان با زمانبندي ناوگان اختصاص یافته به خطوط صورت میگيرد .یعنی برنامه عملکردي سامانه به صورت همزمان
و یکجا ارائه میشود .زمانبندي وسایل نقليه در هر خط با توجه به زمان انتظار مسافران در ایستگاهها صورت میگيرد و به تبع آن الگوي حرکت
وسایل نقليه اختصاص یافته به خطوط در ایستگاه اول هر خط ارائه می شود .در طراحی مدل سعی بر آن بوده که امکان توسعه آن وجود داشته باشد
و بتوان از آن براي کاربرد در مقياس جهانی استفاده کرد .مدل مورد نظر براي شبکه  BRTتهران دریافت شد و به وسيلهي الگوریتم حل ابتکاري و
استفاده از نرمافزار  Lingoو با توجه به اطالعات گرفته شده از معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران حل شد و نتایج آن مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت .از نتایج مهمی که از این پژوهش گرفته شد میتوان به لزوم استفاده از اتوبوسهاي با ظرفيت بيشتر در خطوط  BRTاشاره کرد.
چنانچه مشاهده شد ،استفاده از این اتوبوسها نقش زیادي در کاهش چشم گير زمان انتظار مسافران که در این مقاله به عنوان تابع هدف مد نظر
است ،دارد.

واژگان کلیدي :

اختصاص ناوگان ،زمانبندي ،حملونقل اتوبوسی تندرو ،شبکه  ،BRTالگوریتم حل ابتکاري.

مقدمه

تحميل شده به سيستم تحقق مییابد تا آنجا که میتوان با ارائه

در شهرهاي امروزي حملونقل عمومی وسيلهاي مهم براي

الگوي مناسب بهرهبرداري از ناوگان از هزینههاي عملياتی تا

دستيابی شهروندان به کاال و خدمات به شمار میرود .سيستم

حد زیادي کاست .با توجه به اینکه حملونقل عمومی و به

اتوبوسی سریع به عنوان یکی از اقتصاديترین راهکارها در

ویژه سيستم حملونقل تندرو در کشور رو به رشد است ،باید

انواع سيستمهاي حملو نقل عمومی شناخته شده است که

برنامهریزي صحيح در این زمينه صورت گيرد تا بتوان از

میتواند به صورت شبکهاي کامل و با سرعت و کيفيت باال

ناوگان موجود استفاده مطلوب را در جابهجایی مسافر و ارائه

مسافران را از نقطهاي به نقطهاي دیگر منتقل کند .با وجود

سرویس مطلوب و دلخواه انجام داد .با این وجود این مقاله
سعی دارد که مدلی ارائه شود تا نه تنها براي سيستم حملو-

آنکه زمان زیادي از پياده سازي این ایده وسيستم نمیگذرد،
مشخص شده است که این سيستم پتانسيل ایجاد تغيير اساسی

نقل تندرو اتوبوسی بلکه براي شبکههاي معمولی نيز کارا

در ساختار حملونقل شهري دارد [4و.]2

باشد.

ضرورت انجام این پژوهش در تأثير شگرف اختصاص بهينه

حوزه انجام این پژوهش ،شبکه اتوبوسرانی تندرو تهران است.

ناوگان موجود به خطوط شبکه بر هزینههاي عملکردي

با توجه به گستردگی دادههاي مورد نياز ،جمعآوري اطالعات
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و دادههاي معتبر از جمله مهمترین محدودیت مربوط به این

 -41بدون توجه به چگونگی توزیع بار جهتی مسافر در خط،

پژوهش پيش بينی میشود.

برنامه ریزي حرکت اتوبوسها درهر دو مسير رفت و

با توجه به نوع و چگونگی انجام پروژه فرضيات زیر ارائه

برگشت صورت میگيرد.

میشود:

این پژوهش به صورت زیر تنظيم شده است .پس از چکيده و

 -4طراحی صورت گرفته کنونی شبکه  BRTبراي اختصاص

مقدمه فوق ،در قسمت دوم به مرور مطالعات قبلی میپردازیم.

و گسيل ناوگان غير اقتصاي است.

سپس ،در قسمتهاي سوم و چهارم محدوده مورد مطالعه و

 -2با استفاده از روش انتخابی از ظرفيت موجود ناوگان تندرو

نتایج به دست آمده از مطالعه موردي بيان میشود و در انتها

بيشينه بهرهوري صورت میگيرد.

نتایج و پيشنهادات ارائه میشود.

 -9با استفاده از این مدل ،از حجم مسافر منتظر در ایستگاه-

مرور مطالعات قبلی

هاي محدود  BRTکاسته شده و جابهجایی مسافر سریعتر

مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی از دو مرحله الف) تعيين

صورت میگيرد.

ساختار شبکه و ب) تعيين برنامه عملکردي سيستم تشکيل

و پيش فرضها عبارتند از:

میشود .این مراحل شامل دو مسئله عمده تعيين مسير خطوط

 -4در شبکه اتوبوسرانی تندرو ،تقاضاي سفر و نرخ ورود

اتوبوسرانی (الف) و اختصاص ناوگان مناسب به آنها (ب)،

مسافر به ایستگاه مشخص است.

به منظور بهينهسازي وضعيت عملکرد سيستم است .وابستگی

 -2درشبکه اتوبوسرانی تندرو ،مسير حرکت اتوبوسها در هر

این دو مسئله ایجاب میکند که آنها ،به صورت همزمان و در

خط ،موقعيت زوج پایانهها ،موقعيت ایستگاههاي مسير ،زمان

قالب یک مدل حل شوند.

استراحت در ایستگاهها ،زمان سفر بين ایستگاهها در هر خط،

از آنجا که این امر سبب بزرگ شدن ابعاد مسئله میشود

زمان کنارهگيري مجاز ماکزیمم در هر ایستگاه و براي هر

عدهاي از پژوهشگران با چشمپوشی از این وابستگی،

اتوبوس مشخص است.

مدلهاي انتخاب مسير خطوط شبکه اتوبوسرانی و اختصاص

 -9زمان حرکت اولين اتوبوس از ایستگاه به عنوان درجه

ناوگان به خطوط را به صورت جداگانه مطرح و حل کردهاند.

آزادي مدل در هر خط برابر عددي ثابت در نظر گرفته می-

المپکين و سالمنز ]1[ 4مسائل تعيين مسير خطوط و

شود.

اختصاص ناوگان را به صورت مجزا مطرح کردهاند .به همين

 -1درصد مسافرانی که در هر ایستگاه از اتوبوس پياده می-

دليل مسائل سادهتري را براي طراحی شبکه حل کردهاند.

شوند ،مشخص است.

هاسلستروم نيز از یک روش دو مرحلهاي بهينهسازي استفاده

 -2نوع وسایل نقليه مورد بهرهبرداري در همه شبکه یکسان

میکند .کوکيور و هندریکسون ]2[ 2نيز طراحی خدمات

است.

اتوبوسرانی را از نظرهاي مختلفی چون فاصله مسيرها،

 -6زمان چرخه در هر خط برابر عددي ثابت است.

زمانبندي حرکت و کرایه ،در صورت وجود و عدم وجود

 -7ناوگان تندرو مورد استفاده در کل شبکه داراي اندازه

محدودیت بزرگی وسيله نقليه مورد بررسی قرار میدهند و

معينی است.

سطوح بهينه این متغيرها را در چند تابع هدف بررسی و تعيين

 -2گسيل اتوبوسها در هر خط در طول زمان چرخه صورت

میکنند .سدر و استرن ]6[ 9نيز کوششهاي دیگري را براي

میگيرد.

بهبود وضع اتوبوسرانی از نظر کاهش سفرهاي اتوبوسهاي

 -3گسيل اتوبوس در هر خط به گونهاي صورت میگيرد که

بدون سرنشين ،کاهش پيچيدگی شبکه اتوبوسرانی و تثبيت

در هر لحظه و نيز در پایان زمان چرخه وسيلهاي در ابتداي
خط براي گسيل آماده باشد.

1 Lampkin and Saalmans
2 Kocur and Hendrikson
3 Ceder and Stern
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زمانبندي حرکت انجام دادهاند .کيانگ ]7[ 1و همکاران

همين مطلب توابع هدف آنها از اهميت کمتري در شبکه

روشی را براي ارزیابی برنامه حملونقل سریع اتوبوس 2ارائه

 BRTبرخوردار است .زیرا این شبکه داراي نيازمنديها و

دادند .آنها تأکيد میکنند که برنامه  BRTچند موضوعی و

محدودیتهاي خاص خود است که با شبکه معمولی متفاوت

چند هدفی است.

است .در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن

باليوانيوس ]2[ 6به معرفی ابزار  smartBRTبه منظور

محدودیتهاي موجود در این شبکه ،اختصاص ناوگان و

گسترش عمليات ،شبيهسازي کامپيوتري ،ارزیابی و

زمانبندي حرکت ناوگان اختصاص یافته را انجام دهيم.

بصريسازي  BRTپرداخته است .ویجایارا قاوان و انتارامایه7

فرمولبندي مسئله

[ ]3با تعریف دو نوع سرویس جدید و نيز تغيير زمان

یکی از مهمترین مراحل در مدلسازي ،تعيين تابع هدف می-

سرویسدهی هر خط ،اندازه ناوگان مورد نياز آن را کاهش

باشد .در این مقاله اختصاص بهينه ناوگان به خطوط به گونه-

داده و مسئله مدیریت ناوگان شبکه را در سطحی جزئیتر

اي که زمان انتظار مسافران در ایستگاهها مينيمم شود مد نظر

بررسی کردهاند .لبالنک ]41[ 2روشی براي طراحی شبکه

است .توجه کنيد که منظور از زمان انتظار مسافران در ایستگاه

اتوبوسرانی ارائه میدهد که با استفاده از آن میتوان تواتر هر

عبارت است:

یک از خطوط را به شکلی تعيين کرد که بين بيشينه

زمان انتظار مسافران پس از اینکه به ایستگاه میرسند و منتظر

بهرهبرداري از خطوط و کمينه هزینه عمليات ،تعادلی ایجاد

رسيدن اتوبوس میشوند.

شود .در این روش یک مسئله اختصاص ترافيک-انتخاب

زمان انتظار مسافران جا مانده از سرویس به علت حجم باالي

وسيله حل میشود و تأثير حاصل از تفکيک وسایل در

مسافر درون اتوبوس.

افزایش یا کاهش تواتر هر یک از خطوط بررسی میشود.

زمان انتظار مسافران درون اتوبوس از زمانی که به ایستگاه

تام و مهان ]44[ 3با هدف کمينه کردن مجموع هزینههاي

میرسند تا زمانی که دوباره از ایستگاه به سمت ایستگاه بعدي

استفاده کنندگان و گردانندگان سيستم مسئله انتخاب مسير

حرکت میکنند.

خطوط و اختصاص ناوگان به هر خط را به صورت هم زمان

در این مسئله اختصاص در طول یک دوره زمانی صورت می-

مدل و آن را با استفاده از الگوریتم ژنتيک حل کردهاند .جاو و

گيرد و چنين فرض میشود که در طول این دوره تقاضا ثابت

همکاران ]42[ 41نيز مسئله اختصاص ناوگان در یک شبکه

است .فرمول ریاضی این مسئله را می توان به شکل زیر ارائه

حملونقل همگانی را به صورت یک مسئله مجزا مدل و آن را

نمود:

از روش برنامهریزي دو سطحی 44حل کردهاند.

()1
WT

چنانچه مشاهده میشود همه پژوهشهاي انجام شده روي
شبکههاي معمولی اتوبوسرانی صورت گرفته است و تاکنون

()2

Min
L



Nl  F

هيچ پژوهشی به شکل خاص به مسئله اختصاص ناوگان در

l 1

()3

شبکه  BRTنپرداخته است؛ مضاف بر اینکه در هيچکدام از

 TC

l
 
max 
Hl


این پژوهشها زمانبندي حرکت ناوگان اختصاص یافته در

l  1 , 2 , 3 ,..., L

کنار اختصاص ناوگان در نظر گرفته نشده است .بر اساس

l

N



()4


4 Qiang
5 Bus Rapid Transit, BRT
6 Balvanyos
7 Vijayaraghavan T .A .S and Anantharamaiah K .M
8 Leblanc .J
9 Tom V .M and Mohan S

max
j

/ H

j

 TC

 F 

l

N

jl

l , j  1 , 2 , 3 ,..., L

()5

 

j

 Wt


i

Wt

 i , j  1 , 2 , 3 ,..., L

10 Gao .Z et al
11 Bilevel Programming
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()6

محمود صفارزاده و سيد سجاد مظلوم
()14

L
l

 Wt

Wt 

l 1

()7

 i  2 ,..., S l , k  2 ,..., N l

()15

 ،Wtlزمان انتظار مينيمم خط  lبراي تعداد ناوگان
اختصاص یافته Nl

i  1,..., S l

()16

k  2 ,..., N l



))  l i  1 , k  1 .( 1  A i

front



 i  2 ,..., S l ,



 Ai

max

 (L

middle

i,k 1

 Ai

, l i  1 , k .( 1  A i )  p i , k  p i, k

0 , p

rear

max

p i, k  max

Ai  Ai

L

l i , k  min

که  wt42کل زمان انتظار استفاده کنندگان از شبکه BRT
()17
()18

است F .کل ناوگان موجود است .همچنين  Lبيانگر تعداد کل
خطوط سيستم اتوبوسرانی است.

l

TC

زمان چرخه اتوبوس-
max

هاي تندرو خط  lاست و عددي ثابت فرض میشود.

l

()19

 =Slتعداد کل ایستگاههاي خط ،l

 بيشينه اختالف مجاز براي مقادیر بهينه زمان انتظار در هر

 =Nlتعداد کل اتوبوسهاي خط ،l

دو خط دلخواه  iو  jاست (براي برقراري توازن اختصاص

 =  iنرخ ورود ساعتی مسافر به ایستگاه  iام،

ناوگان بين خطوط) و عددي ثابت فرض میشود .زمان انتظار
کل نيز بر طبق محدودیت ( )6از جمع زمان انتظار خطوط

d i ,k

حاصل میشود .محدودیت آخر نيز بيانگر پارامتر اصلی مدل

max

است.
مينيمم

Ai
Wt

 ، Wtبا استفاده از زیرمدلی که در

  i .( d i , k  d i , k  1 ) / 2  ( l i  1 , k .( 1  A i )).( d i , k  a i , k ) 

 
) k  2   p i , k .( d i , k  d i , k  1


2

 = Lبيشينه ظرفيت اتوبوسها،
= درصد مسافرانی که در ایستگاه  iام از اتوبوس پياده

rear
Nl

Sl



= زمان گسيل اتوبوس  kام از ایستگاه  iام،

میشوند،

ادامه به تشریح آن میپردازیم ،حاصل میشود.
()8

k  2 ,..., N l

Wt l  Min

i 2

Ai

 i  1,..., S l , k  2 ,..., N l

max

0  d i ,k  d i ,k 1  H

= درصد مسافرانی که در ایستگاه  iام از درب عقب

اتوبوس پياده میشوند،
middle

()9

 i  2 ,..., S l ,

d i ,k , l i ,k

p i, k ,

p i ,k ,

int eger

که در آن

هاي تندرو در خط  lاست.

در هر خط،

k  2 ,..., N l

 i  2 ,..., S l ,

a i ,k  0

d i ,k  0 ,

H

نيز بيانگر بيشينه سرفاصله زمانی مجاز براي حرکت اتوبوس-

l

l

TC  d 1 ,1  d 1 , N

Ai

s .t

= درصد مسافرانی که در ایستگاه  iام از درب وسط

اتوبوس پياده میشوند،
front

()11

k  2 ,..., N

 i  2 ,..., S l ,

k  1,..., N l

 i  2 ,..., S l ,

l

()11

()12

i,k

d i , k  a i , k  dwell

اتوبوس پياده میشوند،
a i ,k

a i , k  d i  1 , k  tt i  1 , i

 t b .( p i , k  p i, k )  t a .l i  1 , k . A i ,



 min 

max
 l i  1 , k (1  A i )). t b  l i  1 , k A i t a 
 (L



= زمان رسيدن اتوبوس  kام به ایستگاه  iام،

tt i 1 , i
i,k

dwell

p i ,k

…

= زمان سفر بين ایستگاههاي  iو ،i-1

= تعداد مسافرانی که در ایستگاه  iام از زمان گسيل

اتوبوس  k-1ام تا رسيدن اتوبوس  kام جمع میشوند.

 i  2 ,..., S l , k  1,..., N l

()13

Ai

= درصد مسافرانی که در ایستگاه  iام از درب جلو

p i, k

p i , k   i .( a i , k  d i , k  1 )  i  2 ,..., S l , k  2 ,..., N l

= تعداد مسافرانی که در ایستگاه  iام از اتوبوس  kام به

علت ازدحام اتوبوس جا میمانند،
i ,k

12 Waiting Time
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میتوان مدیریت صحيحی را در شبکه خطوط در هر بازه

 = t bمتوسط زمان سوار شدن یک مسافر به اتوبوس ،و
l i ,k

زمانی بکار گرفت و در هر زمان بار مسافر ورودي به خطوط

= تعداد مسافران اتوبوس  kام زمانی که از ایستگاه  iام

را به گونهاي کنترل کرد که در کمترین زمان به مقصد خود

گسيل میشود.

برسد .عالوه بر آن ،پس از گسيل اتوبوس از ایستگاه اول ،در

در این مدل تابع هدف به صورت کمينه کردن کل زمان انتظار

صورتی که براي آن اتفاق خاصی مانند نقص فنی و  ...رخ

مسافرانی است که در شبکه  BRTسفر میکنند که برابر با

ندهد ،زمان بازگشت اتوبوس براي شروع برنامهاي دوباره

مجموع زمان انتظار کل خطوط است.

مشخص است.

محدودیت اول در مدل اصلی تضمين میکند که مجموع

استفاده از بازههاي زمانی باال به این علت است که زمان پایان

اتوبوسهاي اختصاص یافته به خطوط مختلف از کل ناوگان

یک سفر انتهاي زمان چرخه است .به عبارت دیگر ،اتوبوس

موجود تجاوز نکند .محدودیت دوم مينيمم اتوبوس هر خط

سفر خود را در ابتداي خط آغاز میکند .این سفر زمانی پایان

را براي راضی شدن شرط بيشينه سرفاصله زمانی تضمين می-

مییابد که اتوبوس دوباره به ابتداي خط باز گردد .این امر

کند .در محدودیت سوم حد باالي اتوبوسی را که میتوانيم در

بخاطر این است که عمليات رفت و برگشت در خط به

خط  lبه کار گيریم به دست میآید .محدودیت چهارم براي

صورت یک چرخه کامل در نظر گرفته شده است.

برقراري شرط توازن در خطوط مختلف مورد استفاده قرار

در این حالت ،مينيمم  WTبه ازاي بهترین اختصاص از

میگيرد .محدودیت پنجم نيز بيان کننده چگونکی حصول

اتوبوسهاي تندرو و زمانبندي بهينه آن تعداد اتوبوس

زمان انتظار کل است که برابر با مجموع مينيمم زمان

اختصاص یافته به خطوط حاصل میشود .مطالعه انجام شده

انتظارهاي حاصل شده در خطوط است.

در این مقاله الگوریتمی ابتکاري براي حل مدل ارائه میدهد و

در این مدل متغير تصميم زمان گسيل اتوبوسها در بازههاي

سپس بااستفاده از برنامه  turbo C++و نرم افزار  Lingoبه

زمانی مختلف است که با توجه به ارائه سرویسی که در

حل آن میپردازد.

نهایت منجر به زمان انتظار مينيمم کل در خط شود ،به دست
میآید .با استفاده از این مدل میتوان تصویر درستی از خط

الگوریتم حل مدل اختصاص ناوگان

در تمامی ساعات سرویسدهی آن داشت .با حل این مدل

قبل از بيان الگوریتم حل مسئله اختصاص ناوگان ،ابتدا لمهاي

پارامترهایی مانند :زمان گسيل اتوبوسها از تمامی ایستگاهها و

زیر را بيان و اثبات میکنيم و از نتایج آن در الگوریتم حل

در تمام مدت سرویسدهی ،ميزان بار اتوبوسها در هر لحظه،

مسئله اختصاص ناوگان استفاده خواهيم کرد.

ميزان زمان کناره گيري اتوبوسها در ایستگاهها ،ميزان مسافر

لم  .4در یک خط  ،BRTچنانچه با  N1اتوبوس به زمان

هر ایستگاه ،ميزان مسافر منتظر در هر ایستگاه و در هر زمان و

انتظار

 ...مشخص میشود و بدین ترتيب تصميم گيري براي اداره

N1

Wt

دست یافتيم ،با  N2اتوبوس ( )N2>N1به
N

Wt

خط به آسانی صورت میگيرد .قابل ذکر است که در بازههایی

زمان انتظار

که زمان انتظار خط زیاد میشود می توان تعداد اتوبوسها را

یافت .به عبارت دیگر:

2

در خط با توجه به خروجی این مدل افزایش داد.

که کمتر از

N1

مدل ارائه شده میتواند در بازههاي مختلف چرخه اتوبوسها

 Wt

N1

N2

Wt

Wt

است ،دست خواهيم



N1  N 2



براي حل مسئله اختصاص ناوگان به خطوط شبکه BRT

مانند [ ]TC, 2TC[ ،]0, TCو  ...که خطوط مختلف داراي

الگوریتم حلی ارائه شده است که در زیر بدان اشاره می شود.

بار ورودي متفاوتی هستند ،مورد استفاده قرار گيرد و بدین

کران پائين تعداد اتوبوسهاي الزم در هر خط را با استفاده از

وسيله در هر زمان تعداد اتوبوس کافی مورد استفاده قرار

فرمول زیر بيابيد.

گيرد .با استفاده از مدل ارائه شده در این مقاله به آسانی
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max
l

/ H

l

TC

min



l

محمود صفارزاده و سيد سجاد مظلوم

عبارت دیگر ،اتوبوسها به گونهاي از ایستگاه اول گسيل می-

N

کران باالي اتوبوسی را که در هر خط میتوان به کار برد را

شوند که در کل ،تعداد کمتري از مسافرانی که قصد عبور از

با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنيد:

خط  BRTرا دارند ،منتظر رسيدن اتوبوس و سوار شدن به



max
j

/H

j

 TC

 F 

max

آن شود .بنابراین ،این زمانبندي با هدوي ثابت صورت نمی-

Nl

jl

گيرد و با توجه به نرخ ورود مسافران به ایستگاهها و همچنين

L
min
l



N

F 

l 1

اگر

درصد پياده شدن مسافران از اتوبوسها ،در هر ایستگاه ،داراي

باشد ،آنگاه اختصاص امکان ناپذیر

هدوي متفاوت است.

است (به دليل کمبود اتوبوس براي برقراري شرط فاصله
زمانی ماکسيمم) بروید به پایان.

معرفی محدوده مورد مطالعه

مجموعه  را به گونه زیر تشکيل دهيد:







L
max
l

 N

l

 N

min
l

N

 F,

l

N



به منظور اجراي مدل شبکه  BRTتهران مورد

)    ( N 1 , N 2 , N 3 ,..., N L

بررسی قرار گرفت .در حال حاضر  2خط از کل شبکه BRT



l 1

براي هر یک از اعضاي مجموعه فوق ميزان  Wtمينيمم را

تهران در حال بهرهبرداري است و سایر خطوط مصوب نيز به

در هر خط به دست آورید.

سرعت در حال پيگيري براي اجرا و بهرهبرداري است .این

اعضایی از مجموعه  که در آنها شرط توازن در خطوط

شبکه در ابتدا کار خود را با محور دپوي شرق-پایانه آزادي

برقرار نيست را از این مجموعه حذف کنيد .در این مرحله،

آغاز کرد .بر اساس مطالعات شرکت  Systraبا همکاري

استفاده از لمها محاسبات را ساده تر میکند.
 

اگر

شرکت متروي تهران ،ميزان جمعيت مناطق مختلف و تراکم

 ،اختصاص به دليل عدم برقراري شرط توازن

اشتغال در سال  4929در شکلهاي زیر آمده است [.]4

امکان ناپذیر است ،بروید به پایان.

مجموع  WTخطوط را در هر عضو مجموعه  به دست

آورید و سپس مجموعه   را به گونه زیر تشکيل دهيد:

)




L
l

 Wt

    (( N 1 , N 2 , N 3 ,..., N L ), (Wt 1 , Wt 2 , Wt 3 ,..., Wt L ),


l 1

عضوي از مجموعه

 

که داراي مينيمم  WTاست را

انتخاب کنيد .این عضو کمينه تابع هدف است و مشخصات
توزیع ناوگان و زمان انتظار در هر یک از خطوط با توجه به
ناوگان اختصاص یافنه به آن نيز معين است.

جمعيت مناطق مختلف در سال 4929

پایان.
زمانبندي حرکت اتوبوسها
با به دست آوردن بهترین عضو مجموعه

 

که داراي

کمترین زمان انتظار در مجوعه خطوط است ،زمانبندي
حرکت اتوبوسها نيز با توجه به ناوگان اختصاص یافته به
آنها در طول محاسبه مينيمم زمان انتظار در خط مورد نظر
حاصل میشود .باید توجه کرد که این زمانبندي با توجه به

تراکم اشتغال تهران در سال 4929

تابع هدف مينيم زمان انتظار کل در خط حاصل میشود .به
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نتایج حاصل از مطالعه موردي

بررسی تغییرات تابع هدف در مقابل ظرفیت

در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از اجراي مدل با توجه

اتوبوسها

به تعداد ناوگان مورد استفاده و ظرفيت ماکسيمم اتوبوسها و

همانگونه که در شکل  7مشخص است ،با افزایش حجم

در نهایت تأثير این پارامترها بر تابع هدف میپردازیم .بدیهی

وسيله نقليه میتوان از زمان انتظار به ميزان بيشتري کاست تا

است که تابع هدف مربوطه ،با افزایش ميزان ناوگان مورد

اینکه تعداد بيشتري وسيله نقليه را در خط مورد استفاده قرار

استفاده و نيز افزایش تعداد مسافري که در یک اتوبوس حمل

داد .این موضوع به ویژه درخطوط  BRTکه با حجم بيشتري

میشوند ،افزایش مییابد .اما باید دید که با توجه به چه برنامه

از مسافر روبروست اهميت بيشتري دارد .ميزان تابع هدف،

عملی میتوان از ظرفيت موجود بيشترین استفاده را کرد.

تابع هزینه زمان انتظار با استفاده از  441وسيله نقليه ،که داراي
حجمی برابر با  411مسافر ایستاده و نشسته است ،برابر با

بررسی تغییرات تابع هدف

 4192162مسافر -دقيقه است؛ در حالی که با استفاده از 21

چنانچه مشاهده میشود ،با افزایش تعداد ناوگان مورد استفاده

وسيله نقليهاي که داراي ظرفيتی برابر با  421مسافر ایستاده و

در خط از ميزان زمان انتظار سپري شده در طول زمان چرخه

نشسته است ،میتوان به تابع هدفی برابر با  4141661مسافر-

کاسته میشود .در این  2مسير ،حداقل ناوگان مجاز برابر با

دقيقه دست یافت.

زمانی ماکسيمم بين اتوبوسهاي گسيل شده از هر ایستگاه،

1600000

نمیتوان ناوگانی کمتر از  71اتوبوس را در خط اختيار کرد.

1400000

با افزایش تعداد ناوگان از ميزان تابع هدف کاسته میشود .این

VC=100

1000000

VC=150

کاهش در ابتدا با سرعت بيشتر و سپس با سرعت کمتري

تابع هدف

1200000

800000

دنبال میشود .یعنی ،نمیتوان با تزریق بيش از حد ناوگان

زمان انتظار مسافر (مسافر-دقیقه)

 71اتوبوس است .پس ،به دليل عدم برقراري شرط فاصله

600000
400000

سعی در کاهش زیاد زمان انتظار داشت .واحد تابع هدف

120

110

100

90

85

80

75

70

تعداد ناوگان

مسافر -دقيقه است.

چگونگی کاهش تغييرات تابع هدف با توجه به افزایش ظرفيت اتوبوسها
1400000
1300000

900000
800000

تابع هدف

1000000

700000
600000
500000

زمان انتظار مسافر (مسافر-دقیقه)

1200000
1100000

ارائه برنامه زمانبندي به منظور گسیل ناوگان
همانگونه که پيشتر نيز اشاره شد ،رسيدن به هدف مورد نظر
این مقاله ،کاهش زمان انتظار در کل شبکه ،مستلزم گسيل به
موقع اتوبوسها از ایستگاه اول است؛ به گونهاي که هدف

400000
120

110

100

90

85

80

75

مورد نظر به دست آید .در این مطالعه موردي نيز گسيل

70

تعداد ناوگان

اتوبوسها ،با توجه به تعداد آنها و نيز ماکزیمم هدوي مورد

چگونگی کاهش تابع هدف با افزایش تعداد ناوگان (ظرفيت کل هر

انتظار در هر ایستگاه صورت گرفته است .توجه شود که در

اتوبوس  411نفر است)

این مدلسازي ،ماکزیمم هدوي در کل ایستگاهها در نظر گرفته
شده است .به عبارت دیگر ،مسافري که در ایستگاه منتظر

این نمودار با توجه به ظرفيت ماکسيمم  411مسافر ایستاده و

رسيدن اتوبوس میماند ،بایستی در زمانی کمتر از زمان هدوي

نشسته براي هر اتوبوس حاصل شده است.

ماکسيمم شاهد رسيدن اتوبوس باشد .یعنی در این مدلسازي
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محمود صفارزاده و سيد سجاد مظلوم

عالوه بر اینکه زمان انتظار را در کل مسير کاهش داده ایم،

پارامترها میتوان برآورد دقيقتري از مسافران عبوري از هر

قدرت حفظ هدوي 49را نيز در کل مسير و اعتماد به

ایستگاه براي طراحی فضاي ایستگاهها داشت .این موضوع در

سرویسدهی به موقع را در ذهن مسافران افزایش داده ایم.

ایستگاههاي سربسته از اهميت بيشتري برخوردار است.

شکل زیر ،براي اندازه ناوگان  ،11ظرفيتهاي  411و 421

زمان رسيدن اتوبوسها به هر ایستگاه مشخص است و بدین

نفري اتوبوسها و زمان چرخه  211دقيقه در خط یک رسم

ترتيب میتواند اطالع رسانی دقيقی به مسافران صورت گيرد

شده است.

به گونهاي که هر مسافر بداند چه زمانی را در ایستگاه براي
40

رسيدن اتوبوس بعدي منتظر بماند.

37

ظرفيت یا حجم اتوبوسها نقش زیادي در کاهش زمان انتظار

34

مسافران دارد و استفاده از اتوبوسهاي داراي ظرفيت بيشتر،

31
28

زمان انتظار مسافران را تا حد زیادي تحت تأثير قرار میدهد.

22
VC=150

19

VC=100

شماره اتوبوس

25

استفاده از تعداد بيشتر اتوبوسهاي داراي ظرفيت کمتر ،نقش
ضعيفتري در کاهش زمان انتظار مسافران نسبت به استفاده

16

از تعداد اتوبوس کمتر اما با ظرفيت بيشتر دارد.

13
10

در صورتيکه فرض شود همه مسافران منتظر در هر ایستگاه

7

به محض رسيدن اتوبوس سوار آن میشوند ،یعنی هيچ

4

مسافري منتظر رسيدن اتوبوس بعدي نمیشود ،نتيجهگيري

1
200
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100
زمان گسیل اتوبوس (دقیقه)

50
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قبلی بر عکس است.

چگونگی گسيل وسایل نقليه از ایستگاه اول خط  4با توجه به

نرخ ورود مسافران به ایستگاه تأثير زیادي بر چگونگی گسيل

ظرفيتهاي متفاوت  411و  421مسافر

اتوبوسها از ایستگاه اول دارد .چنانچه بار مسافر در مسير

بحث ،نتیجه گیري و پیشنهادات

رفت بيشتر باشد گسيل اتوبوسها از ایستگاه اول با فاصله

با استفاده از مدل ارائه شده در این مقاله ،اندازه ناوگان بهينه

بيشتر و چنانچه بار مسافر در مسير برگشت بيشتر باشد،
گسيل اتوبوسها از ایستگاه اول با فاصله کمتر صورت می-

هر خط حاصل میشود.
با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش ،برنامه زمانی

گيرد .در واقع مدل سعی در انتقال همه مسافران از ایستگاهها

حرکت ناوگان بهينه اختصاص یافته به هر خط حاصل می-

دارد .حال اگر مسافران بيشتري در مسير برگشت باشند،

شود.

اتوبوسها سریعتر و در حالت عکس اتوبوسها کندتر از

مدل ارائه شده ،قابليت انطباق با دو شرط ظرفيت اتوبوس (پر

ایستگاه اول گسيل میشوند.

و کمتر از آن) را در خط دارد.

نمیتوان با تزریق بيش از حد ناوگان سعی در کاهش زیاد

تابع هدف این مدل زمان انتظار کل مسافران را محاسبه می-

زمان انتظار داشت.

کند .این تابع هدف مجموعی از زمان انتظار مسافرانی است

با استفاده از این مدل ،زمان انتظار مسافران نسبت به حالت

که تازه به ایستگاه رسيدهاند و همچنين مسافرانی که از

گسيل اتوبوسها با هدوي برابر تا حد زیادي کاسته میشود.

سرویس قبلی به دليل ازدحام آن جا ماندهاند .پس حجم
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