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چكیده
اولویت بندی متفاوت ذهن راننده در انتخاب شاخص های گوناگون در حرکت تعقیب خودرو منجر به تعیین سرعت ،کاهش و افزایش شتاب
متفاوت مبتنی بر رفتار متفاوت رانندگان میگردد .در این تحقیق سه شاخص ایمنی ،راحتی و زمان سفر به عنوان شاخص های اولویت بندی
ذهن راننده انتخاب شده اند .همچنین ،رفتار راننده در حرکت تعقیب خودرو در آشفتگی جریان ترافیک مبتنی بر مدلتعقیب خودرو رفتاری
دسته بندی شده اند .با استفاده از یک متدولوژی مسئله چندهدفه حل شده ،اولویت بندی ذهن راننده در انتخاب شاخص ها وزن دهی
شده اند .رفتار عملکرد وزن های تعیین شده از مدل با استفاده از شبکه عصبی ارزیابی و آنالیز شده است .نتایج ارزیابی مدل شبکه عصبی
راننده پرخاشگر و محتاط رفتار متفاوتی نسبت به اولویت بندی شاخص ها در فازهای متفاوت آشفتگی ترافیک ارائه می نمایند .راننده
پرخاشگردر خصوص اولویت بندی شاخص راحتی در فازکاهش (افزایش) شتاب مبتنی بر تغییرات وزن دهی اولویت بندی ،رفتاری افزایش
( افزایش) شتاب را نشان داد .همچنین ،در خصوص اولویت بندی شاخص ایمنی مبتنی بر تغییرات وزن دهی اولویت بندی ،رفتاری افزایش
(افزایشی  -کاهشی) شتاب و شاخص زمان سفر رفتاری افزایش (افزایش) شتاب را ارائه نمود .راننده محتاط در فاز کاهش (افزایش) شتاب
در خصوص اولویت بندی شاخص راحتی مبتنی بر تغییرات وزن دهی اولویت بندی ،افزایشی  -کاهشی ( افزایش) شتاب رفتار نمود .همچنین،
در خصوص اولویت بندی شاخص ایمنی مبتنی بر تغییرات وزن دهی اولویت بندی ،رفتاری افزیش (افزایشی  -کاهشی) شتاب و شاخص زمان
سفر مبتنی بر افزایش (افزایش) شتاب ارائه نمود.

واژههای كلیدی :الگوی رفتاری راننده ،حرکت تعقیب خودرو ،رفتار تعقیب خودرو ،شبکه عصبی ،مدل چندهدفه
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.1

میزان تغییر شتاب وسیله نقلیه  jerk،بیانشده است ] Yi and

مقدمه

 [ Chung, 2001و ] [ Grant and Haycock , 2008

ذهن راننده وسیله نقلیه مبتنی بر رفتار عکسالعملی خود در یک

و ] .[ Dovgan et al. 2013فناوری رانندگی خودکار قادر

حرکت تعقیب خودرو معیارهای گوناگونی را بهعنوان شاخص

است رانندگی راحت و ایمن را بهمنظور اجتناب از تصادفات

اصلی رانندگی در ترافیک حرکت – توقف در نظر میگیرد .رفتار

ناشی از خطاهای راننده فراهم کند .محققان اعتقاد دارند که

راننده پیرو مبتنی بر انتخاب معیارهای متفاوت متنوع است که

سیستمهای پیشرفته دستیار راننده مانند ACC systems,

منجر به عکسالعملهای متفاوت بر اساس رفتار ذاتی راننده

 AVs, and MTSSباید منطبق با ایجاد سبک رانندگی راننده

میشود .شناخت اولویت بمدی ذهن رانندگان در هر دو سطح

تولید شوند ] Schwarting, Alonso-Mora and Rus,

کلینگر (استراتژیک) و جزئینگر (عملیاتی) یک نکته اساسی

 [ 2018و ]  [ Zheng et al. 2019و ] Vollrath,

برای پیشرفتهای آینده می باشد .ادبیات مرتبط نشان میدهد

 [ Schleicher and Gelau, 2011و] Fu et al. 2019

که زمان سفر و ایمنی عمدهترین نگرانی رانندگان ازنظر انتخاب

[ و ]  .[ Eilers et al, 2013یک شبیهسازی دقیق حرکت

مسیرهای بهینه است ]  [ Boyce et al., 1999و ] Bell

تعقیب خودرو وسایل نقلیه در ترافیک توقف  -حرکت نیازمند

 .[ and Cassir, 2002بنابراین ریسکپذیری و عدم

شناسایی رفتارها و عکسالعملها و شاخصهای متفاوت ذهن

ریسکپذیری دو سبک رانندگی رایج در سطح کلینگر هستند

رانندگان مبتنی بر انتخاب معیارهای گوناگون در ترافیک عبوری

که در طراحی مسئله انتخاب مسیر تأثیرگذار هستند .افزایش

میباشد .هدف این تحقیق ارزیابی و ارزیابی عملکرد رفتار

ترافیک عبوری در آزادراهها و تغییر ناگهانی در رفتار وسیله نقلیه

متفاوت راننده در انتخاب شتاب مناسب در ترافیک حرکت –

پیشرو در زنجیره وسایل نقلیه ،منجر به افزایش ترافیک توقف –

توقف نسبت به سه شاخص ایمنی ،راحتی و زمان سفر در

حرکت و ریسک برخورد درحرکتهای تعقیب خودرو شده

حرکت تعقیب خودرو در آشفتگی جریان ترافیک میباشد.

است .محققان و مهندسان ترافیک بهمنظور آنالیز و حل نمودن

.2

مشکالت ایمنی ،تکنیکهای تداخل ترافیکی را مبتنی بر

مرور بر ادبیات

شاخصهای ایمنی بهمنظور آنالیز خطر و احتمال برخورد ،از

در رانندگی روزمره ،تغییر ناگهانی در رفتار وسیله نقلیه پیشرو

دادههای عبوری وسایل نقلیه بهعنوان یک رویکرد پیشگیرانه

منجر به ایجاد ترافیک توقف  -حرکت و افزایش خطر ریسک

ایمنی در سطح جزئینگر ایجاد نمودند که نشاندهنده اهمیت

برخورد میگردد ][Zheng, Ahn and Monsere, 2010

باالی شبیهسازی رفتار ترافیکی در آزادراهها با در نظر گرفتن

و ] .[ Saffarzadeh and Salehikalam, 2016

مقولههای ایمنی مبتنی بر تکنیکهای برخورد ترافیکی شده

رفتار نامتقارن راننده در تنظیم شتاب و سرعت وسیله نقلیه منجر

است .همچنین ،ترافیک توقف – حرکت منجر به ایجاد احساس

به الگوهای رفتاری متفاوت پرخاشگر و محتاط میگردد ]

عدم راحتی راننده و مسافر درحرکت تعقیب خودرو میگردد.

 [ Newell, 1962و ] Yeo and Skabardonis, 2009

این امر ،منجر به در نظر گرفتن راحتی در رانندگی بهعنوان

[ و ]

.[ Salehikalam and Kordani, 2019

دومین شاخص مهم رفتاری راننده میگردد] Vaiana et al.

شاخصهای گوناگونی مانند ایمنی ،راحتی و زمان سفر را در

 [ 2014و ]  [Chakravarty et al. 2013و ] Zhao et

عملیات کنترلی توسط الگوهای رفتاری متفاوت راننده بهینه

 .[ al. 2013رفتار راحتی در رانندگی با استراتژیهای گوناگون

میگردند.

تأمین ایمنی در رانندگی یکی از مهمترین

مانند :استراتژی

شاخصهای رفتاری رانندگان میباشد که با محدود کردن
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)31نابستان 3443

3494

ارزيابي رفتار راننده نسبت به شاخصهای تصمیمگیری ذهن راننده در حركت تعقیب خودرو مبتني بر الگوهای رفتاری راننده

مقادیر آستانه زمان و مکان تأمین میشود .اخیراً محققان با

کنترل بیانشده است ]  [ Zhang and Ioannou, 2006و ]

استفاده از تکنیکهای تداخل ترافیکی ،شاخصهای ایمنی

 .[Dovgan et al 2012تحقیقات اخیر نشان میدهد که مقدار

گوناگونی بهمنظور آنالیز رفتار ایمن راننده ارائه نمودهاند .در یک

شتاب راحتی برای هر راننده متفاوت و از یک شخص به شخص

دستهبندی کلی ،شاخصهای ایمنی را میتوان به شاخصهای

دیگر تغییر میکند .واو و همکاران مدل تعقیب خودرویی مبتنی

زمانی و غیر زمانی مانند فاصله ،کاهش شتاب و سایر پارامترها

بر ارتباط بین شتاب ترمز گیری و احساس رانندگی ایجاد

تقسیمبندی نمود .شاخصهای زمانی متنوعی مانند TTC1,

نمودند .شتاب راحتی وسیله نقلیه پیرو مبتنی بر فاصله مکانی

 TET2, TIT3, MTCC4وجود دارند که مبتنی بر مقادیر

بین دو وسیله و تغییرات سرعت وسیله نقلیه پیرو محاسبه گردید.

آستانه زمانی تا برخورد تعیینشدهاند] Mahmud et al.

با تعریف نمودن مقدار شتاب  2 m/s2بهعنوان مقدار شتاب

 .[ 2017همچنین شاخصهای مکانی زیادی مانند

راحتی را در سه ناحیه راحتی ،عدم راحتی و خطرناك تعیین

 PICUD5, DSS6, PSD7, UD8و شاخصهای مبتنی بر

شدند ]  .[ Wu, Liu and Pan, 2008وان و همکاران

شتاب مانند  DRAC9, CPI10, CIF11ارائه شدهاند تا

راحتی راننده را مبتنی بر عدم تغییر کنترلی یا نسبتی از تعداد بار

وضعیت ایمنی در جادهها بدون استفاده از دادههای تصادف

تغییر خط در زنجیره وسایل نقلیه بیان نمود .یک الگوریتم

] [Mahmud et al, 2017و

چندهدفه بهمنظور ارزیابی تعدادی از کنترلکنندهها نمود .این

] .[AASHTO, 2010هرکدام از این شاخصها مزایا و

الگوریتم مبتنی بر بهینه نمودن شاخصهای گوناگون مانند

معایبی دارند که در انواع ارزیابی مختلف احتمال برخوردها

راحتی و سرعت رانندگی در زنجیره وسایل نقلیه عمل میکند.

استفاده میگردند .سبحانی و همکاران مطابق مبتنی بر انرژی

نتایج تحقیق نشان میدهد که الگوریتم چندهدفه وی منجر به

برخورد دریک تصادف با استفاده از روابط فیزیک شاخص ایمنی

افزایش سرعت سفر و افزایش راحتی در مقایسه با مدلهای

انرژی جنبشی را ارائه نمود ]  .[ Sobhani et al, 2011لی

رفتاری تعقیب خودرو هوشمند استفادهشده در سیستم کنترل

و همکاران یک شاخص ایمنی ،با عنوان شاخص ریسک مبتنی

سیر تطبیقی میگردد ]

Willigen, Haasdijk and

بر زمان عکسالعمل و ماکسیمم کاهش شتاب راننده ایجاد نمود.

.[ Kester, 2013

تحقیقات وی فقط مبتنی بر در نظر گرفتن شاخص ایمنی در

زمان سفر از مبدأ تا مقصد را میتوان بهعنوان سومین شاخص

39

مهم رفتار رانندگی بهمنظور محاسبه هزینه رانندگی معرفی نمود.

انجام گردید و سایر شاخصهای دیگر مانند راحتی ،زمان سفر

ارزیابی عملکرد زمان سفر کاربردهای گوناگونی مانند:

و غیره در نظر گرفته نشدند .نتایج تحقیق نشان میدهد که کاهش

اندازهگیری سطح سرویس ازدحام  ،اندازهگیری سطح دسترسی

زمان عکسالعمل و افزایش کاهش شتاب منجر به افزایش ایمنی

و غیره دارد .تاکنون تحقیقات زیادی بهمنظور بهینه شدن زمان

در حرکت تعقیب خودرو میگردد] .[Li et al. 2017ترافیک

سفر تاکنون انجامشده است .در سالهای اخیر تحقیقات متعددی

توقف – حرکت منجر به ایجاد احساس ناراحتی راننده و مسافر

بهمنظور بهینه نمودن زمان سفر ارائه شده است ] Schrank,

در حرکت تعقیب خودرو میگردد .این امر ،منجر به در نظر

 [ Eisele and Lomax, 2012و ] Geurs and Van

گرفتن راحتی در رانندگی بهعنوان دومین شاخص مهم رفتاری

 .[ Wee, 2004اریک و همکاران یک الگوریتم بهینهسازی

راننده میگردد ] .[Luo et al. 2010رفتار راحتی در رانندگی

چندهدفه بهمنظور مینیمم سازی زمان سفر و مصرف سوخت و

با استراتژیهای گوناگون مانند :استراتژی میزان تغییر شتاب

شناسایی استراتژیهای راننده ایجاد نمودند .الگوریتم آنها مبتنی

وسیله نقلیه  ، jerk،و یا استراتژی مکرر بدون تغییر عملیات

بر الگوریتم بهینهسازی هوشمند ژنتیک 31ایجادشده است ]

مشخص شوند

ترافیک توقف – حرکت در سیستم هوشمند کنترل سیر تطبیقی
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 .[ Dovgan, Gams, and Filipič, 2011اریک و

سیستمهای کنترل تطبیقی با در نظر گرفتن سه تابع هدف ایمنی،

همکاران بهمنظور بهینهسازی کاهش نارضایتی ،زمان سفر و

راحتی و مصرف سوخت در حرکت تعقیب خودرو ارائه نمود.

مصرف سوخت یک الگوریتم بهینهسازی چندهدفه دوسطحی

نتایج الگوریتم وی در سناریوهای مختلف نشان میدهد که

ایجاد نمود .بهمنظور تعیین نمودن ،استراتژی بیشتر راحتی راننده

عالوه بر تأمین ایمنی ،شاخص راحتی و مصرف سوخت نیز

از راحتی بهعنوان یک هدف در الگوریتم بهینهسازی چندهدفه

تأمینشدهاند ] .[Luo et al. 2010ناندی و همکاران بهمنظور

استفاده نمودند .الگوریتم دوسطحی در دو سطح پایین و باال

تعیین شتاب بهینه یک استراتژی بهینه رانندگی برای وسایل نقلیه

تعیین گردید .الگوریتم سطح پایین مبتنی بر) (NSGA-IIایجاد

ارائه نمودند .با استفاده از بهینهسازی چندهدفه مقدار شتاب بهینه

گردید.سطح پایین استراتژی رانندگی را بهینه میکند درحالیکه

را برای دو هدف شتاب راحتی و مصرف انرژی نسبت به

سطح باال بهترین ورودی سطح پایین را بهینه میکند .مقایسه

تغییرات سرعت حل نمودند و یک ناحیه بهینه راحتی رانندگی

نتایج تحقیقات مبتنی بر مقایسه الگوریتم دوسطحی ایجادشده و

را تعیین نمودند ] Nandi, Chakraborty and Vaz,

الگوریتم بهینهسازی نشان میدهد که الگوریتم دوسطحی منجر

 .[ 2015وانگ و همکاران یک سیستم ارزیابی رانندگی تقاطع

به افزایش راحتی میگردد درحالیکه تفاوت معناداری بین زمان

ایجاد نمودند که با استفاده از بهینهسازی چندهدفه سه تابع هدف

سفر و مصرف سوخت مشاهده نگردید [Dovgan et al.

ایمنی ،راحتی و بهرهوری ترافیک را حل نمودند .نتایج

] .2012ارلیک و همکاران یک الگوریتم کنترلی در ارتباط با

تحقیقشان منجر به بهبود هر سه تابع هدف در تقاطعها گردید ]

ماشینهای سنگین متفاوت با کنترل تطبیقی استاندارد برای

.[ Wang et al. 2010

مسیرهای سرباالیی و سرازیری جاده باهدف کاهش زمان سفر

در این تحقیق ،بهمنظور ارزیابی رفتار راننده در آشفتگی ترافیک،

و مصرف سوخت ایجاد نمود .نتایج تحقیق وی کاهش معناداری

یک مدل چندهدفه مبتنی بر شاخصهای ایمنی ،راحتی و زمان

در مصرف سوخت در حدود  1.3درصد در مسیر  394کیلومتر

سفر ایجادشده است .شبیهسازی رفتار ایمن راننده با استفاده از

بدون افزایش زمان سفر ایجاد نمود .الگوریتم کنترلی وی نشان

شاخص ایمنی انرژی جنبشی با اعمال عکسالعملهای

میدهد که قبل از سرپایینی کاهش شتاب منجر به کاهش مصرف

لحظهای 34راننده با ارائه معادله برخورد انجام گردیده است.

سوخت کاهش مییابد و افزایش شتاب قبل از سرباالیی منجر

همچنین با محدود نمودن شتاب بهینه ایمنی راننده ،ارزیابی

به افزایش سرعت در سراسر تپه و کاهش نیاز برای دندههای

شاخص راحتی و زمان سفر رفتار راننده نیز تعیین شده است.

کمتر میشود .نتایج تجربی تحقیق بیانگر راحتی بیشتر راننده و

خروجی مدل وزنهای اولویتبندی ذهن راننده میباشند که

مسافر بود ] .[Hellström et al. 200راننده در حرکت

بهعنوان ورودی شبکه عصبی انتخاب و عملکرد رفتاری راننده

تعقیب خودرو به دنبال رفتار بهینه چندین هدف بهطور همزمان

در آشفتگی ترافیک آنالیز و بررسی میشود.

میباشد .در سالهای اخیر ،تحقیقات گوناگونی بهمنظور

.3

بهینهسازی رفتار راننده مبتنی بر الگوریتمهای تابع چندهدفه

روش تحقیق

در این تحقیق بهمنظور ارزیابی دقیقتر عملکرد رفتاری راننده از

مبتنی بر شاخصهای گوناگونی مانند ایمنی ،راحتی ،زمان سفر

دادههای عبوری واقعی  NGSIMاستفادهشده است .مطابق

و مصرف سوخت و غیره در سیستمهای کنترلی هوشمند

شکل  ،3متدولوژی آمادهسازی دادههای عبوری ترافیک و روش

ایجادشدهاند .استفاده از این الگوریتمهای ترکیبی چندهدفه

حل بهینهسازی عملکرد رفتاری راننده پیرو نسبت به سه شاخص

کنترلی ،منجر به شناسایی اولویتبندی و نیازهای مختلف راننده

ایمنی ،راحتی و زمان سفر ارائه شده است.

در زمان حرکت میگردد .لو و همکاران یک الگوریتم برای
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شكل  . 1فلوچارت روش تحقیق

دادههای عبوری  NGSIMبا دقت  4.3ثانیه در دو آزادراه I-

 1-3آمادهسازی دادههای واقعي

 80 , US-101جمعآوریشدهاند ] .[NGSIM, 2018امواج
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حرکت – توقف در دادههای عبوری در سطح جزئینگر

بهعبارتدیگر از زمانی که ترافیک توقف  -حرکت در زنجیره

شناسایی میگردند که به دلیل متفاوت بودن امواج حرکت –

وسایل نقلیه منتشر میگردند از زمانی که شتاب بهطور پیوسته

توقف ایجادشده از مانورهای تغییر خط ،امواج ایجادشده از

 +باشند بهعنوان شروع و پایان فاز کاهش و
کمتر یا بیشتر از −1

مانورهای تغییر خط از دادههای عبوری حذف میگردند و فقط

افزایش شتاب برای راننده پیشرو و پیرو در نظر گرفته میشوند.

حرکت تعقیب خودرو وسایل نقلیهای که  39ثانیه قبل و بعد از

 3-3رفتار راننده در حركت تعقیب خودرو

حرکت تعقیب خودرو طولی مانور تغییر خط وجود نداشته باشد

33

مدل تعقیب خودرو نیویل

بهمنظور تحلیل و آنالیز در نظر گرفته میشوند .راننده پیرو در

بهمنظور شناسایی رفتار تعقیب خودرو در آشفتگی جریان

زنجیره وسایل نقلیه عکسالعملهای متفاوتی نسبت به امواج

ترافیک میباشد .در مدل تعقیب خودرو نیویل زمانی که راننده

منتشرشده از جریان پاییندست به سمت باالدست نشان میدهد

پیشرو تغییر شتاب میدهد ،راننده پیرو تصمیم میگیرد که شتاب

که منجر به رفتارهای متفاوتی میگردد .رفتارهای متفاوت

برای ادامه حرکت کافی است یا نیاز به تغییر شتاب دارد .مبتنی

رانندگان پیرو منجر به اولویتبندی و تصمیمگیریهای متفاوت

بر مدل تعقیب خودرو نیویل موج توقف  -حرکت با دو پارامتر

راننده پیرو مبتنی بر انتخاب شاخصها و انتخابهای گوناگون

زمانی  τو مکانی  Ѕدر زنجیره وسایل نقلیه منتشر میگردد و بین

میگردد .سه شاخص راحتی ،ایمنی و زمان سفر ،شاخصهایی

سرعت و سرفاصله مکانی یک رابطه خطی در نظر گرفته میشود

میباشند که در ذهن رانندگان متفاوت میباشد .هر راننده پیرو

] .[Newell, 2002مطابق شکل  ،1در شرایط افت سرعت

به دنبال بهینه و اولویتبندی نمودن شاخص موردنظر و

ناگهانی وسیله نقلیه پیشرو و انتشار موج در زنجیره وسایل نقلیه،

اولویتدار خود بهمنظور متفاوت میباشد .هر راننده پیرو به

وسیله نقلیه پیرو با دو پارامتر 𝝉 ،زمان سفر موج و  ،dسرفاصله

دنبال بهینه و اولویتبندی نمودن شاخص موردنظر و اولویتدار

مکانی اشباع از سرعت  Vبهسرعت تغییر  𝑉 ′تغییر سرعت

خود بهمنظور حرکت تعقیب خودرو در ترافیک عبوری میباشد.

میدهد .الزم به ذکر است ،در این مدل مقادیر 𝑖 𝑑 𝜏 i ,مقادیری

در این تحقیق بهمنظور شبیهسازی نمودن رفتار راننده پیرو ،یک

ثابت برای هر وسیله نقلیه مستقل از سرعت میباشند که با رابطه

مسئله بهینهسازی سه تابع هدف بر اساس سه معیار مذکور حل

خطی بین سرعت و سرفاصله مکانی  𝑠 i =𝑑 𝑖 +𝜏 𝑖 vدر نظر

میگردد تا ضرایب وزنی ذهن راننده در ترافیک عبوری

گرفته میشوند.

درحرکت تعقیب خودرو طولی تعیین و پیچیدگی رفتار ذهن

در این تحقیق ،بهمنظور شناسایی الگوهای رفتاری راننده پیرو ،

راننده پیرو ارزیابی گردد.

از مدل نامتقارن رفتاری  Chenدر آشفتگی ترافیک استفاده

 2-3فازبندی جريان ترافیك

نخستین مدل تعقیب خودرو

میگردد ] .[Chen et al. 2012مبتنی بر این مدل ،قبل و بعد

در این تحقیق شناسایی فازهای کاهش شتاب و افزایش شتاب

از آشفتگی ترافیک رفتار راننده متعادل در نظر گرفته میشود و

در حرکت تعقیب خودرو بر اساس تئوری نامتقارن رفتاری تعیین

انحراف رفتار راننده در آشفتگی ترافیک نسبت به رفتار راننده

میگردد ] .[Yeo, 2008مطابق شکل  ،9مبتنی بر تئوری

نیویل تعیین میگردد .رفتار راننده مبتنی بر انحراف رفتار راننده

نامتقارن رفتاری ،فازهای حرکت شتابدار تعقیب خودرو به سه

پیرو از مقدار ) ƞ𝑖 (tبه دو الگوی رفتاری پرخاشگر و محتاط

فاز کاهش شتاب (مقدار شتاب کوچکتر از  )-3و فاز افزایش

دستهبندی میشود .در این رابطه متغیر ) 𝜏𝑖 (tبهعنوان زمان سفر

شتاب (مقدار شتاب بزرگتر از  )+3و فاز کرانهای ( مقدار شتاب

موج متعلق به راننده  iدر زمان  tو متغیر  τبهعنوان مقدار

 ) +تقسیمبندی میشوند .فاز کاهش و افزایش شتاب بر
بین −1

متعادل بهدستآمده از مدل موج کینماتیک [Richards,

اساس کاهش و افزایش شتاب پیوسته در نظر گرفته میشود.

] 1955 ; Lighthill and Whitham, 1955در نظر گرفته
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میشود در مدل نامتقارن رفتاری  ،Chenراننده پیرو درزمانی که

میگردد .همچنین اگر  ƞ0𝑖 ~1باشد راننده پیرو از رفتار نیویل

در تعادل است ،مقدار ) ƞ𝑖 (tیک مقدار ثابت میباشد اما در

در فاز قبل از آشفتگی پیروی میکند .الگوی رفتاری محتاط و

شرایط غیر تعادل رفتار راننده نسبت به موج کاهش و افزایش

پرخاشگر در فاز بعد از آشفتگی از طریق پارامتر 𝑖 ƞ1و با یک

شتاب دریافتی در حرکت تعقیب خودرو تغییر میکند و مقدار

تحلیل مشابه با 𝑖 ƞ0بهمنظور شناسایی الگوهای رفتاری راننده

) ƞ𝑖 (tاز مقدار ثابت خود منحرف میگردد .الگوهای رفتاری

پیرو دستهبندی میشوند .راننده پیرو در آشفتگی جریان ترافیک

محتاط و پرخاشگر در مدل نامتقارن رفتاری  Chenاز طریق

با تغییر در مقدار )𝑡( 𝑖 ƞبه سه الگوی عکسالعمل مقعر ،محدب

محاسبه مقادیر 𝑖 ƞ0قبل و 𝑖 ƞ1بعد از آشفتگی ترافیک به شرح

و ثابت تغییر رفتار میدهد .دستهبندی الگوهای رفتاری متعلق به

ذیل دستهبندی میشوند .اگر مقدار ƞ0𝑖 ≪ 1راننده پیرو

دستهبندی عکسالعمل رفتاری راننده در فاز غیر تعادل مبتنی بر

متمایل به رانندگی در سرفاصله مکانی کمتر از راننده نیویل،

الگوهای رفتاری در فاز تعادل تعیین میشوند ] Chen et al,

رفتار پرخاشگر ،و اگر  ƞ0𝑖 ≫ 1باشد راننده پیرو متمایل به

.[ 2012

رانندگی در سرفاصله مکانی بیشتر از راننده نیویل ،رفتار محتاط،

شكل  .2فاز افزايش و كاهش شتاب در زنجیره وسايل نقلیه
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شكل  .3مدل تعقیب خودرو Newell

مبتنی بر الگوهای رفتاری در آشفتگی ترافیک شبیهسازی گردد

 4-3تعیین عكسالعمل زمان لحظهای
عکسالعمل

زمانی

یک

پارامتر

ضروری

].[Chen et al. 2012

بهمنظور

 5-3مدلسازی رياضي

شبیهسازیدقیقتر حرکت تعقیب خودرو در سطح جزئینگر
میباشد .در اکثر مدلهای تعقیب خودرو مقدار عکسالعمل

در این تحقیق ،اولویتبندی ذهن راننده در رفتارهای تعقیب

زمانی ثابت در نظر گرفته میشود .اخیراً با استفاده از مدلهای

خودرو بر اساس یک مدل بهینهسازی چندهدفه بهعنوان فرایند

تعقیب خودرو هوشمند مقدار عکسالعمل زمانی بهصورت

تصمیمگیری راننده با سه عملکرد هدف (به حداقل رساندن خطر

لحظهای در نظر گرفته میشود تا رفتار تعقیب خودرو راننده پیرو

تصادف و زمان سفر و حداکثر راحتی) ،نمایانگر نگرانیهای

دقیقتر شبیهسازی شود ]. [Khodayari et al. 2011

عمده رانندگی پیشنهادشده است .این مدل تابع چندهدفه با

تحقیقات اوزاکی نشان میدهد که ارتباط باالی بین عکسالعمل

استفاده از روش کالسیک وزنی 31به چند تابع تک هدف در

زمانی در زمان  tو افزایش و کاهش شتاب وسیله نقلیه پیشرو

نرمافزار  GAMSحل شده است .بهمنظور حل و بهینهسازی

سرفاصله مکانی بین پیشرو و پیرو در زمان  tوجود دارد

تابع چندهدفه از دادههای عبوری واقعی تعقیب خودرو استفاده

ژنگ و همکاران با مشخص نمودن

میگردد تا به مدل آموزش داده شود تا بهترین سیستم وزن دهی

عکسالعمل لحظهای از نمودار سرفاصله مکانی و سرعت در

برای سه فاکتور تعیین شود .این مدل با توجه به سیستم وزن

مقایسه با مقدار عکسالعمل لحظهای از استخراجشده از نمودار

دهی مختلف برای هر سه فاکتور حل میشود تا مقدار افزایش

شتاب و سرعت نسبی ،رفتار تعقیب خودرو راننده پیرو را

و کاهش شتاب برای راننده پیرو تعیین میگردد.

].[Ozaki, 1993



واقعیتر شبیهسازی نمود ] .[Zheng et al. 2013در این

معرفي پارامترها و ورودی

تحقیق ،مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری چن و همکاران مقدار

𝑙  :وسیله نقلیه پیشرو

عکسالعمل زمان لحظهای بهوسیله متغیر ) 𝜏𝑖 (tدر فاز کاهش

𝑓  :وسیله نقلیه پیرو

و افزایش شتاب برای هر الگوی رفتاری پرخاشگر و محتاط

 : 𝑡,𝑡 ′شاخصهای زمانی

تعیین میگردد .عکسالعمل زمان لحظهای محاسبهشده در مدل

𝑇  :کل زمان موجود در حرکت تعقیب خودرو

تعقیب خودرو تابع چندهدفه در فاز کاهش و افزایش شتاب
استفاده میگردد تا ارزیابی دقیقتری از شاخصهای رفتار راننده
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𝛽𝛾,

 : td,1 ,td,2زمان برخورد بین دو وسیله پیشرو و پیرو

 :مقادیر حل معادله درج دوم خطر ریسک

مبتنی بر تابع هدف ایمنی

برخورد

𝑡 : 𝑎𝑙,شتاب وسیله نقلیه پیشرو در زمان t

 : k1 , k2 , Kانرژی جنبشی برخورد
 : 𝑍1اگر تصادف اتفاق بیفتد > 𝛾𝛼𝛽 2 − 4

𝑡 : 𝑣𝑙,سرعت وسیله نقلیه پیشرو در زمان t
𝑡 : 𝑎𝑓,شتاب وسیله نقلیه پیرو در زمان t

 ، 0مقدار متغیر باینری برابر با  3در غیر

 : 𝑣𝑓,tسرعت وسیله نقلیه پیرو در زمان t

این صورت صفر.

'𝑎𝑙,t

 : 𝑍2اگر  𝑡𝑑,1 ≤ 0مقدار متغیر باینری برابر با

 :افزایش و کاهش شتاب وسیله نقلیه پیشرو
در زمان t+1

صفر در غیر این صورت یک
 : 𝑍2′اگر 𝑎𝑡 𝑡𝑑,1 ≤ −مقدار متغیر باینری

 : 𝑣𝑙,𝑡 ′سرعت وسیله نقلیه پیشرو در زمان t+1
∗
𝑎𝑓,t
'

𝑡𝑑

برابر با صفر در غیر این صورت یک

 :افزایش و کاهش شتاب وسیله نقلیه پیرو در

 : 𝑍3اگر  𝑡𝑑,2 ≤ 0مقدار متغیر باینری برابر با

زمان  t+1باهدف تأمین تابع هدف راحتی

صفر در غیر این صورت یک

 :سرفاصله مکانی بین وسیله پیشرو پیرو در

 : 𝑍3′اگر 𝑎𝑡 t d,2 ≤ −مقدار متغیر باینری

لحظه t

𝑓𝑀 :جرم وسیله نقلیه پیرو

برابر با صفر در غیر این صورت یک
 : 𝑍4اگر  𝑍2′ + 𝑍3′ = 0مقدار متغیر باینری

𝑎𝑡  :عکسالعمل وسیله نقلیه پیرو
 : εیک مقدار مثبت کوچک

برابر با صفر در غیر این صورت یک
 : 𝑍5اگر  𝑘2 > 𝑘1مقدار متغیر باینری برابر با

𝑀  :یک مقدار مثبت بزرگ
𝑊1

𝑊2

𝑊3

یک در غیر این صورت صفر

 :مقدار وزن دهی ذهن راننده پیرو نسبت به

 : 𝑍6مقدار باینری صفر است اگر مقدار کاهش

تابع هدف راحتی
 :مقدار وزن دهی ذهن راننده پیرو نسبت به

شتاب راننده پیرو در محدوده شتاب راحتی

تابع هدف زمان سفر

نباشد در غیر این صورت یک

 :مقدار وزن دهی ذهن راننده پیرو نسبت به

'af,t

تابع هدف ایمنی

𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥(𝑓 :مقدار ایدهال تابع هدف راحتی

 :افزایش و کاهش شتاب راننده پیرو در
زمان t+1

مدل پیشنهادی چندهدفه شامل چند مرحله است:


𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛)𝑥(𝑓 :مقدار غیر ایده آل تابع هدف راحتی

مرحله اول

𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥(𝑔  :مقدار ایده آل تابع هدف زمان سفر

یک مجموعه حرکت تعقیب خودرو از دادهها در بازه زمانی T

𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛)𝑥(𝑔  :مقدار غیر ایده آل تابع هدف زمان سفر

استخراج میشوند و به تیکهای زمانی 𝑎𝑡 𝑇⁄تقسیم میشوند.


𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥( : ℎمقدار ایده آل تابع هدف ایمنی

ورودیهای مدل مانند 𝑡𝑑  ,𝑎𝑙,t 𝑣𝑙,t ,را از تیکهای زمانی

𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛)𝑥( : ℎمقدار ایده آل تابع هدف غیر ایمنی


مرحله دوم

معرفي متغیرهای تصمیم

انتخاب میکنیم .الزم به ذکر است که متغیر  𝑎𝑓,𝑡 ′مجهول مدل

𝛼  :مقدار ثابت یک معادله درجهدو که برای

است که بهعنوان ورودی در مدل انتخاب نمیشود.


کمی سازی خطر برخورد طراحیشده است
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مدل ریاضی فراخوانی میشود و به دلیل اینکه مدل ما یک مدل

()34

𝑍2′ (td,1 +ta ) ≥ 0

چندهدفه است .ابتدا باید مدل چندهدفه را به یک مدل تک

()33

(1 − 𝑍2′ )(td,1 + 𝑡𝑎 ) ≤ 0

هدف بوسلیه روشهای وزنی به یک مدل تک هدف مطابق

()31

𝑍3 (td,2 -ε) ≥ 0

رابطه  3تبدیل میگردد.

()30

(1 − 𝑍3 )(td,2 -𝜀) ≤ 0

𝑀𝑖𝑛 𝑈(𝑥) = 𝑊1 𝑓(𝑥)𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟 −𝑓(𝑥)𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 +

()31

𝑍3′ (td,2 +ta ) ≥ 0

𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥(𝑓𝑊2 𝑓(𝑥)𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟 −𝑓(𝑥)𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 +𝑊3 𝑓(𝑥)𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟 −

()34

(1 − 𝑍3′ )(𝑡𝑑,2 + 𝑡𝑎 ) ≤ 0

()94

𝑍4 (𝑍2′ + 𝑍3′ − 𝜀) ≥ 0

𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥(𝑓𝑓(𝑥)−

)(3


𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥(𝑓𝑓(𝑥)−

𝑙𝑎𝑒𝑑𝑖)𝑥(𝑓𝑓(𝑥)−

مرحله چهارم

()93

مدل تک هدف تبدیلشده برای وزنهای مختلف حل میشود تا
مقدار  𝑎𝑓,𝑡 ′برای هر تابع هدف محاسبه شود .سیستم وزن دهی

()99

یک مقدار  𝑎𝑓,𝑡 ′محاسبه میکند که از مقدار واقعی مشاهدهشده

− 𝜀) ≤ 0

𝑍3′

+

𝑍4 )(𝑍2′

(1 −

2
) Z2 Z'2 (af,t' td,1 +af,t ta +vf,t

1
[ 𝑘1 = 𝑀𝑓 𝑍1 𝑍4
]
2
2
) +(1-Z2 Z'2 ) (af,t (ta +td,1 )+vf,t
2

 𝑎𝑓,𝑡 ′برای راننده پیرو مینیمم انحراف را دارد که این مقدار

()91

) Z3 Z'3 (af,t' td,2 +af,t ta +vf,t
1
[ 𝑘2 = 𝑀𝑓 𝑍1 𝑍4
]
2
2
) +(1-Z3 Z'3 )(af,t (ta +td,2 )+vf,t

وزنهای بیانگر بهترین مقادیر اولویتبندی ذهن راننده پیرو

()94

𝑍5 (𝑘1 − 𝑘2 ) ≤ 0

است.

()93

(1 − 𝑍5 )(𝑘1 − 𝑘2 ) ≥ 0

()91

𝐾 = 𝑍5 𝑘2 + (1 − 𝑍5 )𝑘1

این متدولوژی محاسبه برای تمام دادههای ورودی تکرار میشود

()90

(af,t' -a*f,t' ) (1-Z6 ) ≥ 0

در غیر اینصورت الگوریتم حل خاتمه مییابد.

()91

(af,t' -a*f,t' ) (Z6 ) ≤ 0

مدل ریاضی پیشنهادی در زیر ارائه شده است ،و به دنبال آن

()94

|af,t' -af,t |≤σ

اهداف و محدودیتهای مدل با جزئیات ارائه شده است:

()14

}𝑍1 , Z2 , Z2' , Z3 ,Z3' ,Z4 , Z5 , Z6 ∈{0,1



مرحله3

() 9

∗
𝑡𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑥) = (𝑎𝑓,
′ − 𝑎𝑓,𝑡 ′ )𝑍6

مدل پیشنهادشده دارای سه تابع هدف دارد که تابع هدف راحتی

() 1

𝑀𝑎𝑥 𝑔(𝑥) = 𝑎𝑓,𝑡 ′

اولین تابع هدف است .راحتی راننده و مسافر در زمان تعقیب

() 4

𝐾 = )𝑥(𝑀𝑖𝑛 ℎ

خودرو در آشفتگی ترافیک یکی از فاکتورهای مهم راننده

ST:

میباشد که تأمین این فاکتور به مقدار انحراف)  (𝑎𝑓,𝑡 ′راننده

() 3

1
) 𝛼 = (𝑎𝑙,𝑡 ′ − 𝑎𝑓,𝑡 ′
2

∗
𝑡 (𝑎𝑓,در
پیرو از مقدار مجاز افزایش یا کاهش شتاب مجاز ) ′

() 1

𝛽 = 𝑣𝑙,t' − vf,t

() 0

1
) 𝛾 = 𝑑𝑡 + 𝑡𝑎 2 (al,t -af,t ) + 𝑡𝑎 (vl,t -vf,t
2

هدف زمان سفر ،دومین تابع هدف است باهدف ماکسیمم سازی

() 1

𝑍1 (𝛽 2 − 4𝛼𝛾) ≥ 0

نرخ افزایش و کاهش شتاب راننده پیرو بهمنظور کاهش زمان

() 4

(1 − 𝑍1 )(𝛽 2 − 4𝛼𝛾) ≤ 0

سفر است .اگر راننده پیرو بتواند افزایش شتاب دهد سرعت

()34

= t d,1

راننده پیرو افزایش مییابد که منجر به کاهش زمان سفر میگردد.

()33

t d,2

) −𝛽 + √𝑍1 (𝛽 2 − 4𝛼𝛾) − 𝑀(1 − 𝑍1
𝛼2
) −𝛽 − √𝑍1 (𝛽 2 − 4𝛼𝛾) − 𝑀(1 − 𝑍1
=
𝛼2

()39

𝑍2 (𝑡𝑑,1 − 𝜀) ≥ 0

()31

(1 − 𝑍2 )(td,1 -𝜀) ≤ 0

هر فاز افزایش و کاهش شتاب بستگی دارد.

الزم به ذکر است که افزایش یا کاهش شتاب به دلیل ویژگیهای
وسیله نقلیه دارای محدودیت میباشد که این محدودیت منجر
به قرار گرفتن مقادیر قبل و بعد افزایش شتاب  af, tو ' af,tدر
یک محدوده منطقی 𝜎 میگردد.
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سومین هدف راننده پیرو ،افزایش ایمنی بهمنظور اجتناب از

()14

برخورد در ترافیک توقف – حرکت میباشد .مطابق شکل (،)4

()13

زمانی که موج کاهش شتاب در زنجیره وسایل نقلیه منتشر

با جایگزین کردن روابط  19تا  13در رابطه  ،13یک معادله

میشود ،راننده پیرو در زمان ) ،(tاطالعات رفتار حرکت وسیله

درجه دوم (رابطه  )11حاصل میگردد که مقدار 𝑑𝑡 ( زمان

نقلیه پیشرو را دریافت میکند درحالیکه تا پایان زمان آنالیز

برخورد) مجهول رابطه میباشد:

)  (t+𝑡 ′سرفاصله مکانی بین دو وسیله نقلیه در حال کاهش

1

× 𝑡𝑑𝑡 + 2 [al,t × (𝑡𝑎 )2 + 𝑎𝑙,𝑡 ′ × (𝑡𝑑 )2 ] + 𝑣𝑙,

()11

میباشد .بهمنظور تأمین شدن فاصله ایمن بین وسیله نقلیه پیشرو

در معادله  ،11اگر )  ( Δ ≥ 0برخورد اتفاق میافتد و دو

زمان )  (t+𝑡 ′با اعمال مقدار حداکثر شتاب کاهنده ، 𝑎2′ ,𝑡 ، ،در

مقدار )  (𝑡𝑑,1 , 𝑡𝑑,2زمان برخورد میباشند .بنابراین با استفاده

شرایط در نظر گرفتن ایمنی وضعیت برخورد دو وسیله مطابق

از پارامتر باینری )  (𝑍1به دو مقدار صفر و یک تعیین میشود.

رابطه ( )13بررسی نمود:

()19
()11

1

] 𝑡𝑎 +𝑣𝑙,t' × 𝑡𝑑 − 2 [𝑎𝑓,t × (𝑡𝑎 )2 + 𝑎𝑓,t' × (𝑡𝑑 )2𝑣𝑓,𝑡 × 𝑡𝑎 − vf,t' × 𝑡𝑑 = 0

و وسیله پیرو در هرلحظه در صورت عکسالعمل راننده پیرو در

()13

1
𝑑𝑡 × 'dl,d = al,t' ×(t d )2 +vl,t
2
1
𝑑𝑡 × 'df,d = af,t ' ×(t d )2 +vf,t
2

اگر )  ( Δ < 0باشد مقدار )  (𝑍1 = 0باشد و اگر ( Δ > 0

𝑑𝑡 + dl,a +dl,d =df,a +df,d

) باشد مقدار )  (𝑍1 = 1است و مقدار زمان برخورد برابر با:

1
𝑎𝑡 × dl,a = al,t ×(t a )2 +vl,t
2
1
df,a = af,t ×(t a )2 +vf,t ×t a
2

شكل  .4نگاه شماتیك عكسالعملهای تعقیب خودرو
)𝛾𝛼−𝛽 + √(𝛽 2 − 4
𝛼2
)𝛾𝛼−𝛽 − √(𝛽 2 − 4
=
𝛼2

()10

= 𝑡𝑑,1

()11

𝑡𝑑,2

دارد .به دلیل آنکه مطابق شکل ،3احتمال برخورد وسیله نقلیه
پیرو در زمان تحلیل 𝑎𝑡 وجود دارد.
بنابراین ،انرژی جنبشی برخورد ،بهعنوان شاخص ایمنی باید در

اگر مقدار )  (𝑡𝑑,1 > 0باشد آنگاه زمان برخورد در بازه زمانی

بازه زمانی )∞  𝑡𝑑 ∈ (−ta , +محاسبه شود .بهمنظور حذف

) ∞ ( 0 ,+قرار دارد و برخورد قطعاً اتفاق میافتد .اما ،اگر

پاسخ زمان برخورد در بازه زمانی ) 𝑎𝑡  (−∞, −از پاسخ ای

مقدار )  (𝑡𝑑,2 < 0باشد آنگاه باید بررسی شود که زمان

معادله درجه دوم برخورد ،روابط  39تا  93ارائهشدهاند .این

برخورد در کدام بازه منفی یعنی ) 𝑎𝑡 (- ∞ , -یا ) (-𝑡𝑎 0قرار

روابط بهطور خالصه بیان میکنند که :
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شكل  .5برخورد وسیله نقلیه در زمان تحلیل 𝑎𝑡



روابط  39و  31معنی میدهند که اگر 𝑡𝑑,1 ≤ 0

مقدار  𝑍2 = 0در غیر این صورت 𝑍2 = 1


روابط  39و  31معنی میدهند که اگر 𝑎𝑡𝑡𝑑,1 ≤ −

غیرممکن

) ∞(0,+

)(-𝑡𝑎 ,0

) 𝑎𝑡(-∞,-

غیرممکن

پاسخ

پاسخ

غیرقابلقبول

مقدار  𝑍2′ = 0در غیر این صورت 𝑍2′ = 1


پاسخ

زمان برخورد 𝟐𝒕𝒅,

مقدار  𝑍3 = 0در غیر این صورت 𝑍3 = 1
روابط 31و  34معنی میدهند که اگر ≤ 𝑡𝑑,2

𝑎𝑡−مقدار  𝑍3′ = 0در غیر این صورت 𝑍3′ = 1
روابط 94و  93معنی میدهند که اگر  𝑍2′و  𝑍3′برابر



برخورد

جدول  .2تحلیل همزمان هر دو زمان برخورد ) 𝟐( 𝒕𝒅,

روابط 31و  30معنی میدهند که اگر 𝑡𝑑,2 ≤ 0



بازه زمان

با صفر باشند آنگاه مقدار  𝑍4 = 0در غیراینصورت = 𝑍4
1
مطابق جدول  3و  ،9نتایج زمان برخورد )  (td,1 , td,2با

4

1

9

3

وضعیت

3

3

4

4

𝟑𝒁

4

3

3

4

𝟑𝒁′

غیرممکن

) ∞(0,+

)(-𝑡𝑎 ,0

) 𝑎𝑡(-∞,-

غیرممکن

پاسخ

پاسخ

غیرقابلقبول

بازه زمان
برخورد
پاسخ

مطابق نتایج جدول  3و  ،9در دو وضعیت ( 9و  )1امکان

استفاده از متغیرهای باینری  𝑍3, 𝑍3 , , 𝑍2, 𝑍2 ,در

برخورد برای هر دو زمان برخورد )  (td,1 , td,2وجود دارد.

وضعیتهای مختلف ارائه میگردد:

درنتیجه رابطه انرژی برخورد باید بهگونهای در نظر گرفته شود

جدول  .1تحلیل همزمان هر دو زمان برخورد ) 𝟏(𝒕𝒅,

که بهطور همزمان با توجه به شرایط زمان برخورد مقدار انرژی

زمان برخورد 𝟏𝒕𝒅,

مطابق روابط ( 43 ،44 ،14و  )49برای هر یک از پاسخهای

4

1

9

3

وضعیت

3

3

4

4

𝟐𝒁

4

3

3

4

𝟐𝒁′

)  (𝑡𝑑,1 , td,2ارائه میشود که برای هر پاسخ در هر شرایط
زمانی فقط یکی از پاسخها در نظر گرفته میشود.
1
2
] ) 𝑀 𝑍 𝑍 [𝑍 𝑍 ′ (a' X +a t +v
2 2 1 4 2 2 2,t 1 2,t a 2,t
1
2
] ) = 𝑀2 𝑍1 𝑍4 [(1 − 𝑍2 𝑍2′ )(a2,t (t a +X 1 )+v2,t
2

()14

= 𝑘11

()44

𝑘12
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1
2
] ) 𝑀 𝑍 𝑍 [𝑍 𝑍 ′ (a' X +a t +v
2 2 1 4 3 3 2,t 2 2,t a 2,t
1
2
] ) = 𝑀2 𝑍1 𝑍4 [(1 − 𝑍3 𝑍3′ )(𝑎2,𝑡 (𝑡𝑎 + 𝑋2 )+𝑣2,t
2

()43

= 𝑘21

ورودی ،دوالیه پنهان و یکالیه خروجی است که هریک از

()49

𝑘22

الیهها شامل نرونهایی است که اطالعات را از الیههای قبل

درنهایت رابطه انرژی کل برای هر یک از پاسخهای

دریافت و سپس به سمت الیههای بعدی پیش میبرند و تعداد

)  (td,1 , td,2مطابق روابط ( 99و  )91ارائه میشود که مقدار

نرونهای الیههای پنهان از طریق حدس و خطا بهمنظور رسیدن

انرژی برخورد نهایی برابر با ماکسیمم گیری کردن بین مقادیر

به شرایط ایدهآل تعیین میشوند .عمل نمودن پرسپترونهای

انرژی )  (𝑘1 , 𝑘2محاسبه میشود تا ریسکپذیرترین وضعیت

چندالیه بهعنوان تابع تقریب گر منجر به مزیت آنها نسبت به

برخورد در زمانهای برخورد )  (td,1 , td,2تعیین میگردد و

ساختارهای پیچیدهتر شبکههای عصبی است که با انتخاب

تابع هدف با مینیمم سازی مقدار انرژی برخورد ،متغیرهای

درست تابع عملگر میتوان مستقیم به مدل آماری مرتبط نمود.

تصمیم مدل را مبتنی بر معیار ایمنی تعیین میکند.

.4

جدول  .3ويژگيهای ساختاری شبكه عصبي

ايجاد مدل شبكههای عصبي

مقادير

پارامتر

مقدار اولویت وزنی شاخص ایمنی

بهمنظور شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر ترافیک حرکت–

مقدار اولویت وزنی شاخص راحتی

توقف در سطح جزئینگر به سبب زیادی پارامترها و خطا در

ورودیها

مقدار اولویت وزنی شاخص زمان سفر

دادههای برداشتشده و به سبب وجود نویز در سنسور
دوربینهای نصبشده و ضرورت نداشتن به تعبیر تابع هدف ،از

Tansig
شتاب وسیله نقلیه پیرو

ساختار

الگوی شبکه عصبی استفاده میشود .با استفاده از الگوی شبکه

Back - propagation

روش آموزش

عصبی ،عملکرد رفتاری راننده ،شتاب وسیله نقلیه پیرو ،نسبت

مطابق جدول  ،1ورودیها و خروجی تابع محرك شبکه عصبی،

به اولویت وزنهای انتخابشده ذهن راننده بر اساس الگوهای

تابع  Tansigدر نظر گرفتهشده است و متدولوژی آموزش

رفتاری مختلف شناسایی میشود .شبکههای عصبی ،مدلهای

شبکه عصبی بر اساس ثابت در نظر گرفتن وزنها برای همه

محاسباتی است که با یک فضای بزرگ پارامتری و ساختار

متغیرها به جزء متغیرهای ورودی ثابت پس از آموزش شبکه

منعطف مشخص ،با الهام از مطالعات اعصاب زیستی ،روشی

عصبی است و همچنین دادههای عبوری به سه قسمت

عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر

training (70%), Cross – validation (15 %),
) testing (15%تقسیمشدهاند.

حقیقی ،توابع با مقادیر گسسته و توابع با مقادیر برداری
میباشند که بر پایه اتصال بههمپیوسته چندین واحد پردازشی

.5

ساخته میشوند که شبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره یا

الگوی رفتاری راننده ،شتاب راننده پیرو ،در هر دو فاز کاهش و

واحد یا نرون تشکیل میشود که مجموعه ورودی را به

افزایش شتاب در ترافیک حرکت – توقف نسبت به مقادیر بهینه

خروجی ربط میدهند ] Principe, Euliano, Lefebvre

هر یک از اولویتهای وزنی انتخابشده توسط راننده

 .[ , 1999در این پژوهش از شبکههای پرسپترون چندالیه

شناساییشده است.

متعلق به شبکههای پیشخور و بر مبنای قانون یادگیری انتشار

تحلیل نتايج

 1-5ارزيابي عملكرد شبكه عصبي

خطا عقبگرد استفاده میشود ] Hornik, Stinchcombe

بهمنظور ارزیابی عملکرد شبکه عصبی ،مطابق روابط  44 ،41و

 [ and Whiteو ] Orfanou, Vlahogianni and

 43از سه شاخص میانگین خطای مربع  ،MSE،میانگین خطای

 .[ Karlaftis, 2012شبکه عصبی شامل  4الیه ،یکالیه

مطلق MAE،و ضریب همبستگی ، r،استفادهشده است .اگر
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ارسالن صالحی کالم ،علی عبدی کردانی
مقادیر دو شاخص  MSE , MAEنزدیک به صفر و مقدار

بیانگر افزایش راحتی راننده پیرو در تعیین شتاب بهینه کاهش

همبستگی متمایل به یک باشد بیانگر عملکرد مناسب شبکه

شتاب مناسب می باشد .مطابق شکل  ،9 .1افزایش شاخص

Orfanou, Vlahogianni and

ایمنی یک رفتار متغیر کاهش شتاب و سپس افزایش شتاب را

عصبی میباشد ]
.[ Karlaftis, 2012

نشان میدهد .رفتار راننده پرخاشگر در فاز کاهش شتاب نشان

1
MSE= ∑𝑛𝑖=1[ 𝑌̂𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 − 𝑌𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 ]2

میدهد که افزایش شتاب بیانگر افزایش قدرت مانور راننده در

𝑁

()41

=|

()44

𝑖𝑑𝑒𝑣𝑟𝑒𝑠𝑏𝑂 𝑂𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖 −
𝑛

حرکت کاهش شتاب درنتیجه افزایش شاخص ایمنی در فاز
| MAE= ∑𝑛𝑖=1

)𝑦 ∑()𝑥 ∑(𝑛 ∑ 𝑥𝑦−

()43

√𝑛(∑ 𝑦 2 )−(∑ 𝑦)2

کاهش

𝑒
| 𝑖 | ∑𝑛𝑖=1
𝑛

√𝑛(∑ 𝑥 2 )−(∑ 𝑥)2

𝑚2
𝑠

=r

شتاب

میباشد.

مقدار

کاهش

شتاب

 -9یک مقدار کاهش شتاب بحرانی می باشد که منجر به

تغییر رفتار راننده به مظور تامین شاخص ایمنی می باشد .به

مطابق جدول  ،4ارزیابی عملکرد پرسپترون شبکه عصبی نشان

عبارت دیگر ،افزایش کاهش شتاب بیشتر تا مقدار
𝑚2

میدهد که ضریب همبستگی بین دادههای مشاهدهشده و

𝑠

پیشبینیشده ،بر اساس هر الگوی رفتاری متفاوت و مرتبط با

 -9منجر به افزایش شاخص ایمنی می گردد اما تامین

بیشتر شاخض ایمنی در کاهش شتاب کم تر از

هر متغیر ارائه میشود.

𝑚2
𝑠

 -9تامین

می گردد .مطابق شکل  ،1 .1افزایش شاخص زمان سفر منجر به

 2-5شناسايي الگوی رفتاری راننده نسبت به

کاهش شتاب بیشتر رفتار راننده در حرکت کاهش شتاب ترافیک

شاخصهای اولويتبندی ذهن راننده

حرکت – توقف میگردد .افزایش کاهش شتاب در فاز کاهش

مدل بهینهسازی چندهدفه برای ورودیهای مختلف دادههای

شتاب منجر به افزایش زمان سفر و در نتیجه افزایش شاخص

عبوری حل و وزنهای اولویت ذهنی راننده تعیین شده است.

زمان سفر می شود.

مدل شبکه عصبی ایجادشده و عملکرد رفتار راننده ،شتاب ،برای

 2-2-5راننده پرخاشگر در فاز افزايش شتاب

وزنهای بهینه تعیین شده ذهن راننده برای دو الگوی رفتاری

مطابق شکل  ،3 .0افزایش شاخص راحتی راننده منجر به افزایش

پرخاشگر و محتاط ارزیابیشده است.

شتاب راننده به دلیل تمایل راننده پرخاشگر به رانندگی به
عملکرد سریعتر میگردد .بهعبارتدیگر افزایش شتاب راننده

جدول  .4ارزيابي آماری عملكرد شبكه عصبي
پرخاشگر

محتاط

پرخاشگر منجر به قدرت مانور بیشتر راننده پرخاشگر و احساس

رفتار راننده

افزایش

کاهش

افزایش

کاهش

شتاب

شتاب

شتاب

شتاب

راحتی بیشتر به دلیل افزایش عملکرد رفتاری میکند .همچنین

فاز حرکت

شکل  ،9 .0افزایش شاخص ایمنی منجر به کاهش شتاب بیشتر

4.413

4.434

4.433

4.434

MSE

میگردد که به دلیل کاهش قدرت مانور راننده پرخاشگر در

4.394

4.391

4.399

4.393

MAE

سرعتهای باالتر است .به عبارت دیگر ،در فاز افزایش شتاب

43

49

40

43

(rدرصد)

رانندگی راننده پرخاشگر در سرفاصله مکانی کم منجر می گردد

 1-2-5راننده پرخاشگر در فاز كاهش شتاب

تا افزایش شتاب کم تر راننده پرخاشگر در فاز افزایش شتاب

مطابق شکل  ،3 .1افزایش شاخص راحتی راننده پیرو منجر به

منجر به تامین بیشتر شاخص ایمنی گردد .شکل  ،1 .0افزایش

افزایش شتاب به دلیل توانایی راننده پرخاشگر به رانندگی در

شاخص زمان سفر راننده پرخاشگر با تأمین افزایش شتاب بیشتر

سرفاصله مکانی کم و خروج از ترافیک ازدحام میگردد .با

راننده پرخاشگر تأمین میگردد .در فاز افزایش شتاب ،افزایش

افزایش شاخص راحتی مقدار منفی شتاب کاهش می یابد که
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ارزيابي رفتار راننده نسبت به شاخصهای تصمیمگیری ذهن راننده در حركت تعقیب خودرو مبتني بر الگوهای رفتاری راننده

شتاب راننده پرخاشگر بیانگر افزایش اهمیت شاخص زمان سفر
می باشد.
راننده پرخاشگر  -فاز کاهش شتاب
4.34
4.44
4.434

4.444

-3.44
-3.34

شتاب راننده پیرو

4.494

4.433

4.443

4.143

4.144
-4.34

-9.44
-9.34

شاخص راحتی
شكل  .1.1شاخص راحتي
راننده پرخاشگر  -فاز کاهش شتاب
4.44
4.494

4.433

4.434

4.443

4.444

4.143
-4.34

-3.34
-9.44
-9.34

شاخص ایمنی
شكل  .2.1شاخص ايمني
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شتاب راننده پیرو

-3.44

ارسالن صالحی کالم ،علی عبدی کردانی

راننده پرخاشگر  -فاز کاهش شتاب
4.44
4.93

4.94

4.34

4.30

4.31

4.31
-4.34

-3.34

شتاب راننده پیرو

-3.44

-9.44
-9.34

شاخص زمان سفر
شكل  .3.1شاخص زمان سفر
شكل  .1عملكرد رفتار راننده پرخاشگر نسبت به تغییرات اولويتبندی ذهن راننده در فاز كاهش شتاب
فاز افزایش شتاب  -فاز افزایش شتاب
4.1
4.1

4.9
4.4
4.444

4.141

4.141

4.144

4.149

4.144

شتاب راننده پیرو

4.4

4.111
-4.9
-4.4

شاخص راحتی
شكل  .1.1شاخص راحتي
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ارزيابي رفتار راننده نسبت به شاخصهای تصمیمگیری ذهن راننده در حركت تعقیب خودرو مبتني بر الگوهای رفتاری راننده

فاز افزایش شتاب  -فاز افزایش شتاب
4.434
4.444
4.134

شتاب راننده پیرو

4.144
4.934
4.944
4.334
4.344
4.434
4.444
4.449

4.444

4.141

4.141

4.149

4.144

4.144

4.111

شاخص ایمنی
شكل  .2.1شاخص ايمني
فاز افزایش شتاب  -فاز افزایش شتاب
0.3
0.25

شتاب راننده پیرو

0.2

0.15
0.1

0.05
0
0.225

0.22

0.215

0.205

0.21

0.2

شاخص زمان سفر
شكل  .3.1شاخص زمان سفر
شكل  .1عملكرد رفتار راننده پرخاشگر نسبت به تغییرات اولويتبندی ذهن راننده در فاز افزايش شتاب
𝑚2

 3-2-5راننده محتاط در فاز كاهش شتاب

𝑠

مطابق شکل  ،3. 1تأمین شاخص راحتی راننده پیرو در فاز
کاهش شتاب یک رفتار متغیر را در مقدار کاهش شتاب

 -4.1منجر به افزایش راحتی راننده می شود اما افزایش

بیشتر شاخص راحتی در کاهش شتاب بیشتر راننده پیرو تامین

𝑚2

می گردد .در فاز کاهش شتاب راننده پیرو به دلیل تمایل به

𝑠

 -4.1نشان میدهد که منجر به افزایش شتاب و سپس کاهش

رانندگی در سرفاصله مکانی ایمن بیشتر ،تا مقدار مشخصی از

شتاب راننده پیرو میگردد .کاهش مقدار کاهش شتاب تا مقدار

شاخص راحتی با تمایل افزایش شتاب تأمین میگردد اما
بهمنظور تأمین بیشتر شاخص راحتی مجبور به افت شتاب بیشتر
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میگردد .شکل ،9 ..1افزایش شاخص ایمنی منجر به افزایش

افزایش شتاب رانند محتاط در فاز افزایش شتاب ،بیانگر افزایش

-3

سرفاصله مکانی ایمن و توانایی بیشتر رانندگی راننده محتاط و

رفتار ثابتی را نشان می دهد و افزایش شاخص ایمنی در شتاب

در نتیجه افزایش شاخص راحتی راننده در رانندگی می باشد.

شتاب راننده پیرو میگردد و در مقدار کاهش شتاب

ثابت

𝑚2
𝑠

𝑚2
𝑠

شکل  ،9 .4شاخص ایمنی یک رفتار متغیر افزایشی و سپس

 -3حاصل می گردد .بهعبارتدیگر افزایش شاخص

𝑚2

ایمنی راننده محتاط منجر به افزایش قدرت مانور راننده و تأمین

کاهشی را نشان میدهد و مقدار

شدن سرفاصله مکانی ایمن راننده محتاط در فاز کاهش شتاب

تغییر فتار راننده پیرو می باشد .در محدوده مقادیر کمتر شاخص

و درنتیجه تمایل به افزایش شتاب راننده پیرو میگردد .شکل..1

ایمنی ،افزایش شتاب منجر به تأمین ایمنی به دلیل کافی بودن

 ،1افزایش شاخص زمان سفر راننده پیرو منجر به افزایش شتاب

سرفاصله امینی میگردد اما با افزایش بیشتر شاخص ایمنی راننده

راننده محتاط میگردد .بهعبارتدیگر ،راننده محتاط تأمین

محتاط بهمنظور تأمین ایمنی بیشتر و تمایل به رانندگی در

افزایش شاخص زمان سفر بیشتر را با افزایش شتاب راننده

سرفاصله مکانی ایمن بیشتر مجبور به کاهش شتاب میگردد.

محتاط تأمین مینماید.

شکل  ،1 .4همچنین افزایش شاخص زمان سفر منجر به کاهش

𝑠

 +9.3یک مقدار بحرانی

و سپس افزایش شتاب راننده محتاط شده است .مقدار شتاب

 4-2-5راننده محتاط در فاز افزايش شتاب

𝑚2

مطابق شکل  ،3 .4افزایش شاخص راحتی منجر به افزایش

𝑠

 + 9 .34یک مقدار بحرانی برای تغییر رفتار شاخص زمان
𝑚2

شتاب وسیله نقلیه پیرو میگردد .بهعبارتدیگر ،افزایش قدرت

سفر می باشد .در مقادیر کم تر از شتاب

مانور راننده محتاط در حین افزایش شتاب منجر به افزایش

شتاب مثبت راننده پیرو منجر به افزایش اهمیت شاخص زمان

راحتی راننده در فاز افزایش شتاب میگردد .به عبارت دیگر،

سفر می شود اما افزایش شاخص زمان سفر منجر به افزایش

𝑠

 + 9 .34کاهش

شتاب راننده می شود.
راننده محتاط  -فاز کاهش شتاب
4.4
4.433

4.434

4.443

4.444

4.143

4.144
-4.9
-4.4

-4.1
-3.4

شتاب راننده پیرو

-4.1

-3.9
-3.4
-3.1

شاخص راحتی
شكل  .1.1شاخص راحتي
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راننده محتاط  -فاز کاهش شتاب
4.4
4.433

4.434

4.444

4.443

4.143

4.144
-4.3

-3.3

شتاب راننده پیرو

-3.4

-9.4

-9.3

شاخص ایمنی
شكل  .2.1شاخص ايمني
راننده محتاط  -فاز کاهش شتاب
4.4
4.99

4.93

4.94

4.31

4.34

4.30

-4.9 4.31
-4.4
-4.1
-3.4
-3.9

شتاب راننده پیرو

-4.1

-3.4
-3.1
-3.1

شاخص زمان سفر
شكل  .3.1شاخص زمان سفر
شكل  ..1عملكرد رفتار راننده محتاط نسبت به تغییرات اولويتبندی ذهن راننده در فاز كاهش شتاب
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راننده پرخاشگر  -فاز افزایش شتاب

4.443

4.444

4.143

4.443

4.444

4.143

4.144

4.113

4.114

4.103

شتاب راننده پیرو

4.3
4.4
1.3
1.4
9.3
9.4
3.3
3.4
4.3
4.4
4.104

شاخص راحتی
شكل  .1.1شاخص راحتي
راننده پرخاشگر  -فاز افزایش شتاب
1.3
1.4

9.4
3.3
3.4

شتاب راننده پیرو

9.3

4.3
4.4
4.144

4.113

4.114

4.103

4.104

شاخص ایمنی
شكل  .2.1شاخص ايمني
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راننده پرخاشگر  -فاز افزایش شتاب
9.90
9.91
9.93
9.91
9.99
9.93

شتاب راننده پیرو

9.94

9.94
9.34
9.31
4.993

4.994

4.933

4.943

4.934

4.944

شاخص زمان سفر
شكل  .3.1شاخص زمان سفر
شكل .1عملكرد رفتار راننده محتاط نسبت به تغییرات اولويتبندی ذهن راننده در فاز افزايش شتاب

.1

افزایش شتاب و همچنین افزایش شاخص زمان سفر منجر به

نتیجهگیری

کاهش شتاب بیشتر رفتار راننده پرخاشگر در حرکت تعقیب

رانندگان وسیله نقلیه رفتارهای متفاوتی در آشفتگی جریان

خودرو شده است.

ترافیک نشان می دهند که منجر به اولویت بندی های متفاوت



شاخصهای گوناگون مانند ایمنی ،راحتی و زمان سفر مبتنی بر

به دلیل تمایل راننده پرخاشگر به رانندگی به عملکرد سریعتر،

الگوهای رفتاری متفاوت پرخاشگر و محتاط می گردد .در این

افزایش شاخص راحتی راننده منجر به افزایش شتاب راننده به

تحقیق ،یک مدل بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر فرایند

دلیل تمایل راننده پرخاشگر به رانندگی به عملکرد سریعتر و

تصمیمگیری راننده با سه عملکرد هدف (به حداقل رساندن خطر

افزایش شاخص ایمنی منجر به کاهش شتاب بیشتر و افزایش

تصادف و زمان سفر و حداکثر راحتی) ،ارائه شده است تا سیستم

شاخص زمان سفر راننده پرخاشگر با تأمین افزایش شتاب بیشتر

وزن دهی برای سه فاکتور تعیین شود .همچنین ،با ایجاد نمودن

راننده پرخاشگر تأمین میگردد.

شبکه عصبی ،رفتار راننده پیرو مبتنی بر تغییرات وزن های تعیین



شده از مدل بهینه سازی نسبت به تغییرات شتاب در چهر سناریو

راننده محتاط در فاز کاهش شتاب

شاخص راحتی راننده پیرو در فاز کاهش شتاب بیانگر یک رفتار

متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .مقایسه نتایج برای

متغیر افزایشی – کاهشی شتاب راننده پیرو است .همچنین،

هر چهار سناریو تعقیب خودرو در این تحقیق نشان میدهد:


راننده پرخاشگر در فاز افزایش شتاب

افزایش شاخص ایمنی و شاخص زمان سفر راننده محتاط منجر

راننده پرخاشگر در فاز کاهش شتاب

به افزایش قدرت مانور راننده و تأمین شدن سرفاصله مکانی

راننده پرخاشگر به دلیل تمایل به رانندگی در سرفاصله مکانی

ایمن راننده محتاط در فاز کاهش شتاب و درنتیجه تمایل به

کم و خروج از ازدحام ترافیک در فاز کاهش شتاب ،منجر به

افزایش شتاب راننده پیرو میگردد.

افزایش شاخص راحتی راننده پیرو منجر به افزایش شتاب و



افزایش شاخص ایمنی یک رفتار متغیر کاهش شتاب و سپس
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شتاب وسیله نقلیه پیرو و شاخص ایمنی یک رفتار متغیر افزایشی
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