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-1مقدمه

چکیده
ارتباط مستقیم و پیوستۀ مسافرين و وسايلنقلیه عمومی ،بعنوان دو عضو اصلی از يک
سامانۀ حملونقل ،باعث شده است که هرگونه بهبود و خللی در بهرهبرداری از سیستمهای
حملونقل عمومی اثر مستقیمی بر روی زمان سفر و زمان انتظار مسافرين داشته باشد.
همچنین کاهش زمان سفر و انتظار برای مسافرين از جمله عواملی است که باعث افزايش
تمايل عابرينپیاده بر استفاده از سیستمهای حملونقل عمومی میشود .از طرفی با استفاده
از نرمافزارهای شبیهساز ،که امروزه يکی از قویترين و قابلقبولترين ابزارهای تحلیل
سیستمها هستند ،میتوان استراتژیهای مختلف را شبیهسازی نموده و سپس مورد ارزيابی
قرار داد .در اين پژوهش با استفاده همزمان از نرمافزارهای ايمسان و لجیون ،اجزا شبکه
مورد نظر شامل قطار شهری ،ايستگاهها و احجام تردد عابرين پیاده شبیهسازی و محدوده
ايستگاه قیطريه تا شهید حقانی از خط  1مترو تهران مدلسازی شد .با ساخت مدل بر
اساس زمانبندیهای حال حاضر مترو و تغییر زمانبندی تردد قطارها مشاهده گرديد که
با درنظر گرفتن سرفاصله زمانی معادل  5دقیقه ،مجموع زمان انتظار مسافرين حدود 15
درصد نسبت به حالت فعلی کاهش میيابد .همچنین کاهش يک دقیقهای سرفاصلۀ زمانی
و در نظر گرفتن آن معادل  4دقیقه ،کاهش  45درصدی در زمان انتظار مسافرين را در پی
خواهد داشت.
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با توجه به رشد گستردۀ جمعیت شهرها و به تبع آن افزايش
ترافیک شهری و از سوی ديگر مزايای چشمگیر بکارگیری
سیستمهای حملونقل عمومی و انسانمحور ،کلیۀ شهرهای
پیشرفته جهان به سوی توسعۀ حملونقل عمومی گام
برمیدارند.
با وجود مزايای قابل توجه اين رويکرد ،در صورتی که فارغ
از ديدگاه صحیح مهندسی اقدام به ساخت و توسعه
تسهیالت حملونقل عمومی شود ،درعمل نتیجۀ قابلقبول

و بهینه به دست نخواهد آمد و زيرساختهای تعبیه شده،
بهرهوری مطلوب را حاصل نمینمايند.
يکی از جديدترين و در عینحال مفیدترين روشها در
مهندسی حملونقل که در سالیان اخیر توسعه شگرفی
يافته ،روش شبیهسازی نرمافزاری شبکۀ حملونقل و مدل-
سازی پارامترهای ترافیک است .با توجه به تحقیقاتی که در
سالیان متمادی روی رفتار رانندگان در کشورهای مختلف
صورت گرفته است ،رفتارهای ترافیکی رانندگان را میتوان
به چند بخش کلی طبقهبندی نمود که شامل رفتار تعقیب

* پست الکترونیک نويسنده مسئولm.dehnad@qom.ac.ir :

 .1استاديار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم
 .2مدير مطالعات و برنامهريزی امور فنی و عمرانی ،استانداردسازی و امور بحران
مرکز مطالعات شهر تهران
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بکارگیری شبیهسازی يکپارچه وسايلنقلیه و عابرينپیاده در ارزيابی سیاستگذاریهای قطار شهری
مسیر4

خودروی جلويی ،1تغییر خط ،2قبول گپ 3و انتخاب
میباشد که بر اساس هر يک از اين رفتارها مدلهايی توسعه
يافته است و در نرمافزارهای مختلف شبیهساز از اين مدلها
استفاده میگردد .با وجود توسعه چشمگیر و رشد روزافزون
مدلهای شبیهسازی ترافیک خودروها ،مدلهای شبیهساز
حرکت عابرين پیاده به دلیل پیچیدگی بیشتر و نظم کمتر
در تردد عابرين از توسعۀ کمتری برخوردار بودهاند و در عین
حال دقت ارزيابی کمتری را دارا هستند .يکی از
نرمافزارهايی که در در سالیان اخیر توسعۀ قابل توجهی
يافته و در شرايط مختلفی مورد ارزيابی قرار گرفته است،
نرمافزار لجیون 5است که اخیراً در ترکیب با يکی از قوی-
ترين نرمافزارهای شبیهساز ترافیک در دنیا تحولی چشمگیر
را در شبیهسازی يکپارچه عبور عابرينپیاده و مسافرين در
اندرکنش با حرکت وسايل نقلیه به وجود آورده است .در
اين مقاله تالش میگردد تا با استفاده از شبیهسازی رفتار
عابرين پیاده و مسافرين حاضر در تعدادی از ايستگاههای
قطار شهری و سپس سوار شدن آنها بر قطار مترو و سفر به
مقصد و سپس پیاده شدن در ايستگاه و ارزيابی اين فرايند،
بستری برای اثرسنجی استراتژیهای حملونقلی در شبکه
مترو فراهم گردد .سپس با تغییر سرفاصلۀ تردد قطارهای
شهری ،زمان سفر مسافرين به دست آمده و اثر بکارگیری
استراتژیهای مذکور بر زمان انتظار و سفر مسافرين
سنجیده شود.

 -2شبیهسازی نرمافزاری
همانگونه که بیان شد ،شبیهسازی عملکرد عابرينپیاده،
فرآيندی پیچیده و دارای خطای نسبتاً باال است .در اين راه
بررسیهای زيادی صورت پذيرفته که شماری از آنها منجر
به توسعه نرمافزارهای شبیهساز رفتار عابرينپیاده شده
است .در اين بخش ابتدا تعدادی از اين نرمافزارها بررسی و
ارزيابی شدهاند ،سپس شبیهسازی ترافیک خودروها مورد
بحث قرار گرفته و نهايتاً ترکیب اين دو دسته نرمافزار
شبیهساز ،که در اين تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند،
معرفی میشوند.
 -1-2شبیهسازی عابرين پیاده
مطالعات متنوعی در زمینه شبیهسازی حرکت عابرينپیاده
انجام شده است .شفابخش و محمدی به شبیهسازی حرکت

 -1-1-2نرمافزار سیمولکس
اين نرمافزار توسط تامپسون در انگلستان توسعه يافته است
و قابلیت شبیهسازی تخلیۀ اضطراری ساختمانهای بلند را
دارا میباشد [ .]2يکی از موارد استفاده از اين نرمافزار
شبیهسازی تخلیۀ اضطراری سه ساختمان بلند در کشور
استرالیا است .در اين آزمايش عملیات تخلیه هم در فضای
واقعی و هم در محیط نرمافزار صورت گرفت که مقايسه
نتايج بدست آمده نشان دهنده دقت خوب و قابل قبول نرم
افزار است .تغییر پارامترهای هندسی و فیزيکی نرمافزار،
توسط نرمافزار جانبی ارائه شده به همراه سیمولکس6
امکانپذير است .اين نرمافزار از الگوريتم نقشه  -فاصله برای
هدايت عابرين پیاده به نزديکترين خروجی استفاده میکند
و همچنین آمار تعداد عابرين را در هر خروجی اعالم می-
نمايد .اطالعات به صورت متنی و تصويری به کاربر ارائه
میگردد [.]3
در مطالعهای چاو و کندی به بررسی زمان انتظار در شرايط
تخلیۀ اضطراری پايانههای پرجمعیت حملونقل عمومی ،از
طريق مدلسازی با نرمافزار سیمولکس پرداختند [ .]4در
مقالهای ديگر در سال  ،2011نرمافزار شبیهساز سیمولکس
برای مطالعۀ روند تخلیۀ اضطراری ايستگاه مترو و تعیین
موقعیتهای «گلوگاه» به کار گرفته شد .نتايج نشان داد که
راهپلههای منتهی به سکو و سالن بلیطفروشی ،به عنوان
موقعیت گلوگاه و جايی که ازدحام جمعیت زياد است ،در
هنگام تخلیه مشخص میشود [.]5
اين نرمافزار برای استفاده به عنوان يک ابزار تحقیق و
طراحی برای تحلیل و شبیهسازی تخلیۀ جمعیت انبوه از
محیطهای ساختمانی از طريق تعريف يک طیف گسترده
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عابرين پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی که بــرای
مــدلســازی میکروســکوپیک عــابرين پیــاده اســت،
پرداختند .ايشان از طريق فیلمبرداری و تحلیل دادههای
سرعت و چگالی پیادهروهای تهران و همچنین تحلیل
رگرسیون خطی به همبستگی خوبی بین دادههای میدانی
و مدلسازی دست پیدا کردند [ .]1بسیاری از مطالعات
صورت گرفته ،از نرمافزارهای مختلفی برای مدلسازی و
شبیهسازی سود بردهاند که در ادامه برخی از اين نرمافزارها
تشريح میشوند.
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نیز در نظر گرفته شده است [ .]6در مقالهای تفاوتهای
روشهای استفاده شده در بسته نرمافزاری سیمولکس از
نظر متغیرهای میانگین و سرعت جريان با روشهای سنتی
ارزيابی حرکت بررسی شد [ .]7مهمترين ويژگی اين مدل،
شبیهسازی دقیق هندسی حرکت تخلیه هر فرد از فضای
ساختمان است.
 -2-1-2نرمافزار پِدگو
اين نرمافزار يک نرمافزار شبیهساز است که در کنار پروژهای
موسوم به بایپس در کشور آلمان و توسط تیممیر کینگ و
کلیپفل ارائه گرديده است .اين نرمافزار توانايی شبیهسازی
بیش از  10هزار نفر را به صورت همزمان دارد و توسط
کامپیوترهای پرقدرت برای شبیهسازی خروج بیش از 100
هزار نفر از حجاج از روی پل جماعت در کشور عربستان
استفاده شده است.
نرمافزار پِدگو 1کاربر را قادر به شبیهسازی محیط پیرامونی
نیز میسازد .در اين نرمافزار عابرينپیاده با مشخصات
سرعت بیشینه ،توقفات ،نوسانات در مسیر حرکت و کاهش
سرعتهای افراد بر اساس توزيعهای نرمال شبیهسازی
میشوند .خروجیهای تصويری ،نمايش تراکم ،زمان تردد و
فاصله تردد برای افراد و اطالعات خام تردد افراد از جمله
خروجیهای اين نرمافزار میباشد .در مقالهای در سال
 ،2014از اين نرمافزار برای شبیهسازی بزرگ مقیاس چند
حالته برای ترافیک عابرين پیاده استفاده کردند .نويسندگان
اشاره نمودند که برای برنامهريزی رويدادهای بزرگ،
مديريت جمعیت از اهمیت اساسی برخوردار است .برای اين
منظور ،شبیهسازیهايی برای شناسايی ازدحام و «نقاط
دارای وضعیت هشدار» احتمالی ،برای تخمین زمان الزم
برای تخلیه و مدت زمان الزم برای خروج بازديدکنندگان
از جشنوارهای در امانتال سوئیس و سوار شدن به قطار انجام
شد [ .]8در پژوهش ديگری برای بررسی تأثیر قرارگیری
عابر پیاده و زمانهای قبل از حرکت در شبیهسازی تخلیه
از ساختمان بلند مرتبه اداری ،هتل و مدرسه از نرمافزار
پِدگو استفاده نمودند [.]9
 -3-1-2نرمافزار گريدفلو
اين نرمافزار توسط ديويد پورسر در انگلستان توسعه داده
شده است .اين نرمافزار در انواع مختلفی از ساختمانها
1
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اعتبارسنجی شده و تنها در مورد خروج اضطراری عابرين
پیاده از ساختمانها کاربرد دارد [.]11 ,10
يک نرمافزار پیادهسازی طرح هندسی به منظور ايجاد
هندسه موانع و مسیرها ،در نرمافزار قرار داده شده است.
قابلیت وارد نمودن اطالعات طراحی از نرمافزار اتوکد را نیز
نرمافزاری جانبی که به همین منظور طراحی شده است
تحت نام جوزفین انجام می دهد .امکان وارد نمودن تاخیر
قبل از حرکت و همچنین سرعت حرکت و توزيع آن در
نرمافزار تعبیه گرديده است و عالوه بر آن شبیهسازی
تاثیرات دود ،آتش و گازهای سمی در فضای تنفس عابرين
امکانپذير است .نرمافزار همچنین از يک روش سلولی برای
شبیهسازی خردنگر جابهجايیها استفاده میکند .وارد
نمودن خروجیهای نرمافزار به طور مستقیم در اکسل،
تعداد افراد در هر مقطع در هر بازه زمانی ،زمان خروج و
نمايش گرافیکی شبیهسازی از جمله خروجیهای نرمافزار
میباشد [.]11 ,10
رانچی در سال  2013از نرمافزار گريدفلو 2و سیمولکس به
همراه  4مدل پیش بینی تخلیه ديگر برای تحلیل ايمنی
آتش در تونل استفاده نمود [.]12
 -4-1-2نرمافزار اسری
نرمافزار اسری 3توسط ولکر اشنايدر از موسسه زيکرهیست-
تکنیک 4به بازار عرضه شده است و توانايی شبیهسازی تعداد
زياد عابرين را در حرکتهای پیچیده دارا است .اين نرمافزار
همچنین توانايی شبیهسازی شرايط تخلیه بناها در شرايط
اضطراری را نیز دارد .عابرين مورد شبیهسازی توسط
پارامترهای زيادی همچون اندازه ،سرعت ،تناسب اندام،
میزان شناخت از ساختمان و همچنین مقصد تردد هر يک
از افراد از يکديگر متمايز میشوند [ .]13مطالعه ديگری در
آلمان در زمینه ايمنی حوادث در مقیاس بزرگ به بررسی
مدلسازی میکروسکوپی جريان انبوه سناريوهای ورود و
خروج پرداخت [.]14
 -5-1-2نرمافزار لجیون
نرمافزار لجیون توسط شرکت لجیون اينترنشنال 5توسعه
داده شده است .اين نرمافزار حاصل سالها تحقیق و بررسی
بر روی جابجايی جمعیت و رفتار جمعی عابرين میباشد.
اين نرمافزار توانايی شبیهسازی هزاران عابر پیاده را روی
Sicherheits-Technik
Legion International
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چگونگی انجام ارزيابی پويا از طراحی امکانات ترمینال
چندحالته استفاده شد [.]16
در مطالعهای موردی ،آرکل با استفاده از نرمافزار لجیون به
آنالیز دقیق و همهجانبه شبکهای شامل قطار سبک شهری
و ترافیک عمومی در يک محیط مشترک و همچنین تردد
عرضی عابرين پیاده از تقاطعات چراغدار با طراحی دقیق
پرداخته است [.]17

يک کامپیوتر شخصی دارد و در کلیۀ شرايط اضطراری و
نرمال قابلیت کاربرد دارد .نرمافزار تسهیالت قابل توجهی را
برای وارد کردن و اختصاص شرايط محلی فراهم مینمايد.
امکان تعريف ورودیها ،خروجیها و مسیرهای جابجايی در
اين نرمافزار فراهم است اما به صورت پیشفرض هر يک از
عابرين پیاده بر اساس اهداف خود تصمیمگیری میکنند.
آنها همچنین از محدوده اطراف خود درک داشته و اين
ادراک را در رفتار خود لحاظ مینمايند.
تعداد زيادی از مشخصات عابرين در قالب الگوهای
پیشفرض در نرمافزار قراردادهشدهاند که در برگیرندۀ نوع
عابرينپیاده شامل توريست ،مشتريان مغازهها و ...و
مشخصات مربوط به هر يک از انواع عابرين ،نوع وسايل مورد
حمل توسط عابرين است .دادههای خروجی شامل میزان
تراکم محلی ،مناطق شلوغ و پرتراکم ،زمان الزم برای
رسیدن افراد به مقصد ،ويدئو و عکس است که نرمافزار قادر
به ارائه مستقیم اين خروجیها میباشد.
در مقالهای در سال  ، 2016تأثیر زاويه و شعاع منحنیهای
راهرو مترو ،بر ويژگیهای جريان عابر پیاده تجزيه و تحلیل
گرديد .مشخص شد ظرفیت پیادهروی عابرين پیاده در
شعاعهای بیش از  10متر در سطح بهتری قرار میگیرد
[ .]15در پژوهشی ديگر ،يک مدل شبیهسازی از يک
ساختمان پايانه چند شیوهای ساخته شد و با نرمافزار لجیون
کالیبره و مدل شد .از نتايج شبیهسازی برای نشان دادن

 -2-1-6نرمافزار سیموالک
سیمولیشن1

در سوئیس
اين نرمافزار توسط شرکت سوانا
تهیه گرديده است که در هر دو حالت شبیهسازی عبور و
مرور عادی عابرين پیاده و تخلیه سريع افراد از محل حادثه
کاربرد دارد ،با اين وجود شبیهسازی شرايط عادی شامل
محدوديتهايی است .در اين نرمافزار می توان نقطه شروع،
مسیر و نقطه پايان را برای شبیهسازی جمعیت با تعداد و
تراکم باال بهکار برد [ .]18داس و همکاران نیز در هند با
استفاده از نرم افزار شبیهساز ويسواک جريان تردد عابرين
پیاده را در مقیاس بزرگ مدلسازی نمودند [ .]19کاراموتا
و همکاران تحقیقات گستردهای روی تکنیکهای تشخیص،
مدل های رياضی و نرم افزار شبیه سازی در دينامیک عابر
پیاده را بررسی نمودند و در مطالعه شان شبیه سازهای
چون لجیون ،سیمواک و ويسواک را ارزيابی نمودند [.]20
بهمنظور مقايسه هرچه بهتر نرمافزارهای شبیهساز تردد
عابرين پیاده جدول  1تهیه شده است [.]21

جدول  -1مقايسه امتیاز نرمافزارهای شبیهساز تردد عابرين پیاده
ابزارهای گزارش-
گیری و محاسبه
خروجیها
6/2
6/8
4/9
6

16/5
9/3
10/6
8/25

50/3

13/6

19

14/12

47/1

13/1

15

12/4

6/6

40/7

11/4

14/1

10/9

4/3

مجموع از 100
امتیاز
40/1
35/4
32/8
23/2

مدل شبیهسازی

 -2-2شبیهسازی ترافیک خودروها
نرمافزارهای شبیهسازی ترافیک خودروها عموماً به سه
دسته کلی میکروسکوپیک ،مزوسکوپیک و ماکروسکوپیک
Savannah Simulation
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ابزارهای شبیه-
سازی طرح
هندسی
14
7/8
14/4
6/7

توانایی شبیه
سازی تجمعات با
تراکم باال
3/45
11/5
2/9
2/3

اسری
پدگو
سیمولکس
گریدفلو

3/4

لجیون
استپس
سیموالک

نام نرمافزار
توانایی شبیهسازی
تخلیه اضطراری
عابرین
تخلیه اضطراری
عابرین  +عبور
عادی عابرین

تقسیمبندی میشوند .نرمافزارهای میکروسکوپیک
بیشترين سطح جزئیات را در شبیهسازی به خود اختصاص
میدهند و در عین حال در صورت کالیبراسیون دقیق

1
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بیشترين سطح دقت را ارائه مینمايند .در اين گروه از نرم-
افزارها ،نرمافزارهای ويسیم ،1پارامیکس 2و ايمسان 3از
بیشترين تعداد کاربر در سطح دنیا برخوردار هستند که نرم
افزار ايمسان با توجه به شبیهسازی خطوط حملونقل
عمومی شهری و همچنین دسترسی آسان ،به عنوان
نرمافزار مورد استفاده در اين تحقیق انتخاب گرديد.
در مطالعهای با استفاده از نرمافزار ايمسان ،تصادفات با زمان
پاکسازیهای مختلف و برای خطوط متفاوت بهعنوان
سناريوها شبیهسازی و مقايسه گرديد و زمان تاخیر در هر
يک از حاالت اندازهگیری شد [ .]22عالوه بر اين در مقالهای
ديگر ،عملکرد خطوط سامانه اتوبوسهای تندرو در دو
سناريو مختلف با نرمافزار ايمسان شبیهسازی و مدلسازی
شد [.]23
در تحقیقی ديگر شفابخش و شاهحسینی از تکنیک
شبیهسازی با استفاده از نرمافزار خردنگر کورسیم ،4برای
بررسی جريان ترافیک عبوری بزرگراه گرمسار -سمنان
پژوهشی انجام دادند .ايشان نتیجه گرفتند که کورسیم يک
نرمافزار توانمند برای شبیهسازی جريان ترافیک راهها است
که قادر است اغلب مشخصات هندسی بزرگراه را شبیه-
سازی کند [.]24
برخی مطالعات نیز متمرکز بر قطارهای شهری و مسافرين
آن انجام شدهاند .بهعنوان نمونه ،سلماسنیا و همکاران،
بهینهسازی چند هدفه متوسط زمان سفر در خط  4مترو
تهران را ارزيابی نمودند .ايشان رويکرد مدلسازی و حل بر
اساس شبیهسازی گسسته – پیشامد و متدولوژی سطح
پاسخ را ارائه نمودند و نشان دادند که از ديدگاه مسافران
کاهش در هر دو مقدار زمان سفر و همچنین نرخ پر بودن
واگن از مطلوبیت برخوردار است .همچنین احتمال عزيمت
مسافران از يک ايستگاه به ايستگاه ديگر از طريق توزيع
ورود مشتريان را ارزيابی نمودند [.]25
 -3-2شبیهسازی يکپارچه خودروها و عابرين
يکی از مهمترين نقاط ضعف نرمافزارهای شبیهسازی
ترافیک خودروها ،ضعف در شبیهسازی رفتار عابرين پیاده
است که با بکارگیری همزمان نرمافزارهای شبیهساز
عابرينپیاده و خودروها میتوان بر اين ضعف عمده فائق
آمد .با توجه به ارائه نسخههای جديد نرمافزار شبیهساز
VISSIM
Paramics
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2

ايمسان به گونهای که قابلیت کار با محیط نرمافزار لجیون
را نیز داشته باشد از نسخه  6/1اين نرمافزار جهت
شبیهسازی مدل راهآهن شهری و ساخت ايستگاهها استفاده
شد و سپس ترافیک عابرينپیاده در اين محیط بارگذاری
گرديد.
گرمهای و کاشی در مقالهای ،کالیبراسیون مدل جريان
وسايلنقلیه و عابرينپیاده در میدان با نرمافزار ايمسان را
بررسی کردند .در مطالعه ايشان ،پارامترهای میانگین
سرعت عابر پیاده ،زمان واکنش و زمان تاخیر در حاالت
مختلف بررسی و مقايسه شدهاند [.]26
در پژوهشی ديگر ،نیلز و همکاران با توسعه سناريوهايی و
استفاده همزمان از نرمافزارهای ايمسان و لجیون ،يک طرح
جديد کنترل تقاطع يکپارچه برای وسايل نقلیه خودکار و
عابران پیاده ،مبتنی بر شبیه سازی ارزيابی و ارائه نمودند
[.]27

 -3مدلسازی
 -1-3منطقه مورد بررسی
به دلیل محدوديتهای موجود جهت جمع آوری اطالعات
مسیر عبور ريلهای مترو و اطالعات تردد قطارها و ترافیک
مسافرين ،قطعه مورد بررسی به حدفاصل ايستگاه قیطريه
تا ايستگاه شهید حقانی محدود گرديد و در اين تحقیق
شبیهسازی ايستگاههای شهید حقانی ،میرداماد ،دکتر
شريعتی ،قلهک ،شهید صدر و قیطريه بر اساس اطالعات
موجود صورت پذيرفت .نقشه خط در نرمافزار وارد گرديد و
خطوط مترو با حداکثر سرعت  100کیلومتر بر ساعت در
مدل وارد گرديد .همچنین جهت حرکت مورد بررسی از
سوی ايستگاه قیطريه به سوی ايستگاه شهید حقانی انتخاب
شد.
 -2-3ورود اطالعات برای مدلسازی
با توجه به مشخصات فنی ارائه شده در وبسايت شرکت
بهرهبرداری متروی تهران مشخصات قطارهای خط مورد
مطالعه به شرح ارائه شده در جدول  2میباشد که به همین
صورت در مدل وارد گرديد .همچنین سرفاصله عبور قطارها
بر اساس اطالعات مندرج در وبسايت شرکت متروی تهران
در حال حاضر از ساعت  5:30الی  5:50به میزان  20دقیقه،
از ساعت  5:50الی  6:05به میزان  15دقیقه ،از ساعت 6:05
3

Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and
)non-urban (AIMSUN
4
CORSIM

سال نوزدهم ،شماره  ،66پائیز 1400

بکارگیری شبیهسازی يکپارچه وسايلنقلیه و عابرينپیاده در ارزيابی سیاستگذاریهای قطار شهری

126

الی  6:25به میزان  10دقیقه ،از  6:25الی  6:55به میزان
 5دقیقه ،در ساعت اوج صبحگاهی در بازه میان  6:55الی
 9:05به میزان  4,5دقیقه میباشد .سپس تا شروع بازه اوج
عصرگاهی سرفاصله عبور به میزان  5دقیقه افزايش میيابد.
با شروع ساعت اوج عصرگاهی در بازه میان  17:05الی 20
اين زمان مجدداً به  4,5دقیقه کاهش میيابد و پس از آن
تا ساعت  ( 22:30اتمام کار خط  1متروی تهران) سرفاصله
تردد قطارها افزايش خواهد داشت.
با توجه به ابزارهای موجود در نرمافزار لجیون ،عابرين پیاده
از نوع آسیايی و با بارهای دستی کوچک تعريف گرديد.
همچنین با توجه به شبیهسازی صرفا جهت شمال به جنوب
خط از سوی ايستگاه قیطريه به ايستگاه شهید حقانی،
ماتريس تردد مسافرين به صورت مثلثی و به میزان نمايش
داده شده در جدول  3تعريف گرديده و در نرمافزار وارد شد.
با توجه به اينکه شرکت بهرهبرداری از قطارهای شهری
تهران به منظور کاهش زمان تردد مسافرين در بین
ايستگاهها تالش در افزايش تعداد قطارها و کاهش سرفاصله
تردد قطارها دارد ،لذا عالوه بر ساخت مدل بر اساس
زمانبندیهای حال حاضر مترو ،استراتژی تغییر زمانبندی
تردد قطارها به سرفاصلههای  5دقیقه 4 ،دقیقه 3 ،دقیقه،
 2دقیقه و  1دقیقه مورد شبیهسازی قرار گرفت و
پارامترهای مجموع زمان انتظار مسافرين ،زمان پیادهروی
متوسط مسافر بر روی سکو و همچنین زمان سفر متوسط
مسافر از لحظه ورود به سکو تا لحظه خروج از سکوی
ايستگاه مقصد به دست آمد و مبنای قضاوت قرار گرفت.

 -4نتايج خروجی
به دلیل ماهیت احتماالتی مدلهای شبیهسازی مورد
استفاده ،عملیات محاسبات مدل برای هر يک از سناريوها
به تعداد سه بار تکرار اجرا گرديده و در پايگاه دادههای مدل
ثبت شد .در مجموع  18بار مدل مورد شبیهسازی قرار
گرفت و میانگین نتايج حاصله محاسبه گرديد .همچنین هر
يک از مدلها توسط کاربر در دو حالت دو بعدی و سه بعدی
مورد بازبینی قرار گرفت .نتايج حاصل از خروجیهای دو
بعدی و سه بعدی شبیهسازی ،به تجزيه و تحلیل و درک
عملکرد سیستم مورد مطالعه کمک نموده و میتواند راهی
قدرتمند برای جلب مقبولیت گسترده برای استراتژیهای
پیچیده باشد.
شکل ( )1مدل عابرين پیاده در حال ورود و خروج به متروی
متوقف شده را نشان میدهد .نتايج شبیهسازی پس از
محاسبه میانگین در جدول شماره  4نمايش داده شده است.
در حالت عادی و در هنگامی که سرفاصلههای بیش از 5
دقیقه در سیستم وجود دارد مجموع زمان انتظار مسافرين
بیشترين مقدار خود را دارد و مقدار آن به حدود 400000
ثانیه میرسد .با کاهش سرفاصله عبور قطارها به  5دقیقه
در تمامی اوقات روز ،اين مقدار به حدود  340000ثانیه
میرسد که کاهشی در حدود  60000ثانیه را از خود نشان
میدهد .اين کاهش زمان انتظار با رسیدن سرفاصله به 4
دقیقه در حدود  180000ثانیه و با رسیدن سرفاصله به 3
دقیقه رقمی در حدود  280000ثانیه را به خود اختصاص
خواهد داد.

جدول  -2مشخصات قطارهای عبوری از خط  1متروی تهران
میانگین شتاب منفی ()m/s2

شرح

آرايش قطار

جرم قطار بدون
مسافر (تن)

رانش

خط  1قطار

Mc-M-Ms-Ms-M-M-Mc

257

0/9

DC

ترمز سروی

ترمز اضطرار

بیشینه
سرعت()Km/hr

-1

-1/2

80

جدول  -3ماتريس تردد ايستگاههای مورد بررسی
قیطريه

صدر

قلهک

شريعتی

میرداماد

حقانی

0

0

0

0

0

0

حقانی

0

0

0

0

0

1354

میر داماد

0

0

0

0

886

1000

شريعتی

0

0

0

1014

1443

1629

قلهک

0

0

738

413

588

664

صدر

0

788

2219

1243

1770

1997

قیطريه

مجله مدل سازی در مهندسی

سال نوزدهم ،شماره  ،66پائیز 1400

127

دهناد و نوری

شکل  -1نمای سه بعدی مسافرين در حال سوار شدن و پیاده شدن از قطار
جدول  -4نتايج خروجی مدل
با سرفاصله عبور
قطار  1دقیقه

با سرفاصله
عبور قطار 2
دقیقه

با سرفاصله
عبور قطار 3
دقیقه

با سرفاصله
عبور قطار 4
دقیقه

با سرفاصله عبور
قطار  5دقیقه

سرفاصله در
حال حاضر

63690

69890

125010

220950

340170

396940

مجموع زمان انتظار
مسافرين (ثانیه)

223

225

257/2

318/2

457

488/4

زمان سفر متوسط
مسافر(ثانیه)

42/2

24/8

25/2

29

38/1

42/2

زمان پیاده روی متوسط
مسافر بر روی سکو(ثانیه)

شکل  -2نمودار زمان پیادهروی متوسط مسافرين برای هر يک از سناريوهای مورد بررسی

با کاهش يک دقیقهای سرفاصله عبور قطار و رساندن آن به
 2دقیقه مجموع زمان انتظار مسافرين بر روی سکوها در
حدود  50000ثانیه کاهش میيابد .اما با اين وجود تغییر
سرفاصله به  1دقیقه تاثیر چندان چشمگیری را بر زمان
انتظار مسافرين بر روی سکوها نخواهد داشت .علت اين
موضوع آن است که زمان پیادهروی متوسط مسافرين بر
روی سکو ثابت باقی میماند که در مدل جزئی از زمان

مجله مدل سازی در مهندسی

انتظار به حساب میآيد و عمالً همانگونه که در جدول
شماره  4مشاهده میشود ،تغییر در سرفاصله میان قطارها
و رسیدن اين زمان از  2دقیقه به  1دقیقه تاثیر چندانی بر
اين زمان نخواهد داشت.
با توجه به اينکه مسافرين در مدل نقاط مشخصی را برای
سوار شدن به قطار انتخاب میکنند ،با افزايش سرفاصله
عبور قطارها و شلوغتر شدن ايستگاه ،زمان بیشتری را برای
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رسیدن به محلهای مورد نظر خود انتخاب مینمايند که
اين موضوع منجر به افزايش زمان پیاده روی مسافر بر روی
سکو میشود .در شکل شماره ( )2نمودار زمانپیاده روی
متوسط مسافرين برای هر يک از سناريوهای مورد بررسی
به تصوير کشیده شده است.

-5نتیجه گیری
در اين پژوهش تالش گرديد برخی از نرمافزارهای رايجی
که در شبیهسازی تردد عابرين پیاده استفاده میشوند،
بررسی و مقايسه گردد و اندرکنش تردد وسايل نقلیه و
عابرين پیاده مورد توجه قرار گیرد .استفاده از نرمافزار
شبیهساز لجیون روی بستر نرمافزار ايمسان ،در اين تحقیق
نتايج مطلوبی ارائه داد؛ به منظور افزايش دقت مدل و
کاهش تفاوتهای اقلیمی و اجتماعی پهنه مورد مطالعه با
کشورهای ارائهکننده نرمافزارها ،کالیبراسیون نرمافزار
اقدامی مهم بوده که تالش گرديد با ورود اطالعات و جزئیات
مربوط به وسیله نقلیه (قطار شهری) و عابر پیاده و تدقیق
الگوريتمهای پیشفرض نرمافزار تا حدی مشابهت قابل
قبولی با شرايط واقعی متصور گردد.
بر اساس مطالعه و ارزيابی صورت گرفته نتايج زير حاصل

گرديد:








با بکارگیری همزمان نرمافزارهای شبیهساز عابرين
پیاده و خودروها میتوان بر ضعف شبیهسازهای
ترافیک وسايل نقلیه که قادر به شبیهسازی مناسب
رفتار عابر پیاده نیستند ،غلبه نمود.
با کاهش سرفاصله زمانی عبور قطار ،مجموع زمان
انتظار مسافرين کمتر شده و بیشترين کاهش در
سرفاصله معادل  2دقیقه بدست آمد که حدود 45
درصد نسبت به سرفاصله معادل  3دقیقه زمان انتظار
مسافرين کمتر میشود .نتیجه نسبی بهدست آمده در
راستای نتايج بررسی مدلهای ارتباط بین سرفاصله
زمانی و زمان انتظار مسافرين در تحقیقات پیشین،
همچون [ ]28و [ ]29بوده است.
با کاهش سرفاصله زمانی نرخ کاهش زمان انتظار
مسافرين بیشتر از نرخ کاهش زمان متوسط سفر
مسافرين محاسبه گرديد.
بیشترين کاهش زمان پیاده روی متوسط مسافرين با
کاهش سرفاصله زمانی از  5دقیقه به  4دقیقه حاصل
شد.
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