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چکیده:
ماتریس تقاضای مبدأ– مقصد یکی از مهمترین ارکان مورد نیاز در برنامهریزی حملونقل است که همواره متخصصان امر سعی بر آن
داشتهاند که با استفاده از روشهای ریاضی و آماری و نیز استفاده از تکنیکهای بهینهسازی آن را تخمین زده بهترین تقریب از آن را به دست
آورند .در این مقاله یک مدل ریاضی ارایه شده است که با در نظر گرفتن امکان ردیابی وسایل نقلیه از طریق تشخیص پالک و نیز حرکت
آنها در طول شبکه راههای ایران ،بهترین نقاط را برای نصب دوربینهای پالک خوان وسایل نقلیه به نحوی تعیین نماید که بر اساس تعقیب
وسایل نقلیه بتوان ماتریس مبدأ-مقصد را تخمین زد .مبنای اصلی مدلسازی صورت گرفته بر حرکت وسایل نقلیه در کوتاهترین مسیر بین
مبدأ و مقصد بوده است .در دو حالت مد نظر قرار دادن حد باالی تعداد دوربین مورد نیاز برای تعقیب وسایل نقلیه در مسیر و نیز شانس
تشخیص وسیله نقلیه در مسیر حرکت ،نتایج مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور ارزیابی کارآیی مدل توسعه داده شده ،راههای هفت
استان شرقی ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و اطالعات شبکهی محدوده مطالعه ،در قالب  013گره و  053کمان یک طرفه (217
کمان دو طرفه) با  0333زوج مبدأ و مقصدهای مورد استفاده در حملونقل جادهای ،در نرمافزار معروف بهینهسازی ( )GAMSکدگذاری
شده است .نتایج ،حاکی از آن است که مدل میتواند با خطیی قابل قبول که مبنای آن تحت پوشش قرار دادن حرکت مبدأ به مقصد وسایل
نقلیه است ،بهترین مکانهای نصب دوربینهای پالک خوان را تعیین نماید.

واژه های کلیدی :بهینهسازی ،دوربین پالک خوان،شبکه جادهای،ماتریس مبدأ– مقصد ،مکانیابی
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محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
این مقاله در چهار بخﺶ اصلی سازماندهی شده است .پس از مقدمه

 .1مقدمه

که در آن موضوعات مرتبط با مکانیابی در شبکه و نیز مطالعات
ماتریس مبدأ -مقصد سفر ،یکی از مهمترین دادهها در برنامهریزی

صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده است ،مدل ریاضی مختص

حملونقل ،کنترل و مدیریت ترافیك محسوب میشود .این ماتریس

رویکرد تعقیب وسایل نقلیه توسعه داده شده با رویکرد مختص این

نشان دهنده توزیع سفر میان نواحی ترافیکی در یك شبکه

مطالعه مورد تببین قرار گرفته است .سپس محدوده و مختصات

حملونقل بوده و اطالعات جریان ترافیك به طور معمول با استفاده

مطالعه موردی در بخﺶ سوم تشریح و نحوه تطبیق شرایط واقعی

از این ماتریس مورد ارزیابی و تخمین (برآورد) قرار میگیرد و به

موجود با مدل مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نیز در همین

همین دلیل برآورد ماتریس مبدأ–مقصد همواره یکی از موضوعات

بخﺶ مورد تحلیل قرار گرفته است .در پایان نیز با ارایه مختصری

مهم در مطالعات مهندسی ترافیك محسوب میشود.

از کل فرآیند و نتایج مطالعه ،تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

درحالتکلیبرآورد ماتریسمبدأ -مقصد سفر ممکناست بهروش

 1-1مکانیابی در شبکه

مستقیم به مفهوم استفاده ازپردازشفرمهای پرسﺶو پاسخهای
مبدأ-مقصدی و نیز روش ﻏیرمستقیمبه مفهوم استفاده ازمدلهای
ریاضی یا مدلهای تخصیص مبتنی بر دیگر پارامترهای حملونقل و
ترافیك انجام شود .برای دستیابی به روشهای ﻏیرمستقیم این
ضرورت وجود دارد که تقریبی نسبتاً مناسب از وضعیت حملونقل
و مبادی و مقاصد مورد استفاده در شبکه راهها ارایه شود که بر این
اساس میتوان از تجهیزاتی نظیر دستگاههای ترددشمار و یا
دوربینهای پالک خوان وسایل نقلیه ،برای تشخیص میزان تردد
وسایل نقلیه استفاده نمود]

Fadaei, Ghatei and

 .[ Tashakori, 2012مطالعات فوق در کنار دیگر مطالعاتی
صورت گرفتهاند که همواره بر روشهای افزایﺶ دقت تشخیص
صحیح پالک متمرکز شدهاند به نحوی که حتی در مواردی که پالک
وسایل نقلیه آسیب دیده باشد نیز بتوانند با خطای قابل قبول شماره
آن را تشخیص دهند] Tahirou, Assogba, Vianou, 2017
[  .هدف اصلی در این تحقیق آن است که با تعیین مکانهای بهینه
برای استقرار دوربینهای پالک خوان وسایل نقلیه شرایطی فراهم
گردد که بتوان در آینده نسبت به تخمین المانهای ماتریس تقاضای
مبدأ– مقصد در شبکه حملونقل با استفاده از روند ردیابی و تعقیب
وسایل نقلیه اقدام نمود.

مسائل مکانیابی از اوایل دهه  8335میالدی جایگاه مهمی در
مباحث تحقیق در عملیات پیدا کردهاند .این گونه از مسائل به
بررسی چگونگی قرارگیری یك مجموعه از تسهیالت برای
بهینهسازی یك تابع هدف با وجود تعدادی از محدودیتهای
موجود در تعریف مسأله میپردازند .هدف در مسایل مکانیابی
عموماً بیشینه نمودن بهرهوری از امکانات (منابع) و کمینه نمودن
هزینهها یا به عنوان مثال در حملونقل زمان و مسافت است .به
دلیل آن که مسایل مکانیابی از انواع مدلهای تصمیمگیری چندجانبه
یا چندمعیاره به شمار میروند ،در گستره وسیعی از کاربردهای
عملیاتی مورد استفاد قرار میگیرند .امروز نیز تعیین محل مناسب
برای استقرار تجهیزات یا مراکز خدماتی در یك شبکه موضوع
مهمی بوده و در چند دهه اخیر توجه بسیاری را به خود جلب
نموده است .تصمیمات مربوط به مکانیابی در مسائل گوناگونی
اعم از بخﺶهای دولتی و خصوصی ظاهر میگردند .در قسمت
خصوصی ،مراکز صنعتی و کارخانجات برای استقرار دفاتر خود در
سطح شهر ،تعیین محل مراکز توزیع و  ...نیاز به اتخاذ تصمیم دارند
و در بخﺶ دولتی نیز تعیین مکان مراکزی از قبیل ایستگاههای
پلیس ،اورژانس و  ...از اهمیت ویژهای برخوردار است.مسائل
مکانیابی از دیدگاههای مختلف دارای تقسیم بندیهای مختلف
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توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
است .این تقسیمبندیها میتواند بر مبنای هدف ،شرایط جغرافیایی،

طبقه مدلهای پوششی قرار گرفته و مدل توسعه داده شده از نوع

نوع معیارها (کمی و کیفی) ،تعداد مکانها (تك یا چندگانه) و ...

پوششی است که سعی بر آن است مکان دوربینها به نحوی تعیین

باشد .طبقهبندی مدلهای مکانیابی بر اساس نوع دادهها در شکل

گردند که حداکثر پوشﺶ وسایل نقلیه و مبادی و مقاصد حاصل

شماره ()8نشان داده شده است .همانگونه که در شکل شماره ()8

گردد.

مشاهده میشود ،به منظور مکانیابی تسهیالت بر روی شبکه ،مدل

 2-1مطالعات پیشین

های مختلفی وجود دارند .به طور کلی ،مشخصات مکانیابی بر

در دهههای گذشته موضوع مکانیابی در بخشهای مختلف

روی شبکه عبارتند از -8:فضای قابل قبول در شبکه که از گرهها و

حملونقل اهمیت بیشتری یافته است که در این قسمت از پژوهﺶ،

کمان ها تشکیل شده است -4.فواصل بین گرهها که بر اساس زمان

به بررسی شماری از آنها پرداخته شده است .در قالب یك رویکرد

یا مسافت است و به شکل کوتاهترین مسیر بین دو گره تعریف

کلی ثابت شده است که مکانیابی مناسب تجهیزات تشخیص دهنده

میشود] .[ Seraj, 2011با توجه به موارد فوق مکانیابی

در حوزه حملونقل و ترافیك از اهمیت خاصی برخوردار هستند

دوربینهای پالک خوان مورد نظر در این تحقیق در شبکه بر اساس

به نحوی که تمامی موضوعات مرتبط با برآورد پارامترهای ترافیکی

حداکثر نمودن شانس تعقیب وسایل نقلیه با تردد از محلهای نصب

نظیر زمان سفر ،ماتریس مبدأ – مقصد به صورت قابل توجهی به

دوربین است و همانگونه که از شکل ( )8نیز قابل مشاهده است،

موقعیت و تعداد تجهیزات و دستگاههای تشخیصی نصب شده در

مدل مورد توسعه در این تحقیق از نوع مدلهای کمی با عملکرد

شبکه مورد استفاده وابستگی دارند [Peijun and Wen,

روی شبکه خواهد بود .همچنین تابع هدف به نحوی سعی در

].2018

پوشﺶ حداکثری مسیرهای مبدأ تا مقصد با در نظر گرفتن تعداد
دوربین مشخص شده دارد که در طبقهبندی مدلهای مکانیابی در
روش نمره دهی
روش منطق فازی
روش تحلیل سلسله

مدلهای کیفی

مراتبی
مستقیم خطی

مدلهای

اقلیدسی

مکانیابی بر

مجذور اقلیدسی

روی سطح

انواع مدلهای
مکانیابی بر
اساس نوع
دادهها

مدلهای کمی

مدلهای p- median
مدلهای p- center

مدلهای مکانیابی

مدلهای پوششی

بر روی شبکه

سایر مدلها
شکل  .1انواع مدلهای مکانیابی بر اساس نوع دادهها
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محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
مکانیابی مناسب تجهیزات عالوه بر موارد فوق در دقت تعیین

تصادفات انجام شده است ،منجربه شناسایی نقاط پرمخاطره با

پارامترهای ترافیکی نیز زمانی که در بودجه یا تعداد دستگاهها

استفاده ازمدلهای بهینهسازی وتخصیص دونوع دوربین ثابت ویا

محدودیت وجود داشته باشد ،از اهمیت خاصی برخودار است و

متحرک به این محدوده گردیده است .مدل ارائه شده دارای دو

بر این اساس سعی میشود که با مد نظر قرار دادن حد مشخصی

مرحله است ،در ابتدا مناطق پرمخاطره با توجه به نرخ تصادفات

برای تعداد تجهیزات تشخیصی مکان آنها به نحوی تعیین شود که

معین و سپس با استفاده از مدل بهینهسازی شده قسمتهای پر

حداکثر دقت تخمین پارامترهای ترافیکی حاصل گردد

مخاطره به جهت به کارگیری دوربینهای کنترل سرعت شناسایی

]. [Tahmina and Anderson, 2016

میگردند .عالوه بر این استفاده از روشهای شناسایی پالک وسایل

در مطالعات اجرای طرح ممنوعیت تردد بر اساس شماره پالک،

نقلیه برای مقاصد دیگری نظیر مدیریت ترافیك و همچنین نظارت

] [ Alenouri et al. 2014با هدف بیشینه کردن پوشﺶ تخلفات

بر رفتارهای ترافیکی رانندگان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

و کاهﺶ تخلفات به دلیل خطای انسانی ،اقدام به مکانیابی این نوع

به نحوی که مطالعات در کشورهای دیگر نیز نشان داده است که

دوربینهاجهت کنترل مکانیزه محدوده نمودهاند .مدل ارائه شده

داشتن ساختار مناسبی برای جمعآوری اطالعات حرکت وسایل

دراین پژوهﺶ ازنوع صفرویك بوده ومحدودیتهای مختلفی

نقلیه از طریق سامانههای تشخیص و تحلیل تصویر میتواند گام

ازجمله محدودیت بودجه ،تعداد نیروی انسانی وتعدادحداقل

موثری در بهبود وضعیت ترافیکی شبکههای با حجم ترافیك باال

معابردرهررده عملکردی درنظرگرفته شده است .پس ازحل این

باشد ][Salari et al. 2010] . [Lajish and Sunil, 2015

مدل بااستفاده ازالگوریتم شاخه وکران،ازآنجاکه تعداد معابرتحت

نیز در پژوهشی به تخصیص بهینه شناساگرهای نقطهای مانند

پوشﺶ کنترل مکانیزه متناسب باهزینه تخصیص داده شده است،

شناساگرهای حلقوی جهت کمینهسازی خطای اندارهگیری عملکرد

تحلیل حساسیتی نیز برروی هزینه ومیزان پوشﺶ تخلفات ارائه

این شناساگرها پرداخته و برای بهینهسازی مکان این شناساگرها

شده است .نتایج حاصل ازتحلیل حساسیت هزینهها نشانگرافزایﺶ

درطول محورهای آزادراهی ازروش برنامهریزی خطی عددصحیح

چشمگیرتخلفات پوشﺶ داده شده تاهزینه تقریبی حدود 1/00

وبرای حل آن ازتکنیك شاخه وکران بهره گرفتهاند .آزمایشهای

هزارمیلیاردریال وکاهﺶ روندپوشﺶ تخلفات پس از این محدوده

عددی درطول محورهای آزادراهی نشان میدهند که این مدل

است .این تحلیل ومیزان پوشﺶ تخلفات به ازای هزینههای مختلف

مکانیابی برای تخصیص شناساگرهای حلقوی جهت افزایﺶ دقت

تخصیص داده شده میتواندگامی موثردرجهت تسهیل تصمیمگیری

تخمین سفرباموفقیت همراه بوده است.

مدیران به منظورتخصیص بودجه برای اجرای این طرح باشد.

امروزه شبکه حسگرهای هوشمند به عنوان یکی از روشهای نوین

استفاده ازابزارمدرن و کنترل روشهای مفیدسرعت نیز یك

اخذ اطالعات ،در مدیریت ترافیك مطرح است که با امکان پایﺶ

عنصرمهم در کاهﺶصدمات ناشی از سرعت باال است .نکته

هوشمند معابر شهری منجر به کاهﺶ سوانح جادهای میگردد .در

ضروری در به کارگیری دوربینهای کنترل سرعت ،پوشﺶ

این راستا تجهیزات مختلفی مانند دوربین پالک خوان یا حتی

حداکثری ،وسیله نقلیه است؛ مطالعات [Fazelifar, Monabati

اطالعات ارسالی از تلفنهای همراه مورد استفاده قرار میگیرند تا

] and Seyedhosseini., 2012که پیرامون مکانیابی نصب

حرکت وسایل نقلیه در شبکه راهها و خیابانها مورد بررسی قرار

دوربین های کنترل سرعت درراههای برونشهری به منظورکاهﺶ

گیرند .در حال حاضر موضوع تعقیب وسایل نقلیه از طریق ردگیری
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توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
تلفنهای همراه به موضوعی جدی تبدیل شده است و مدلهای

از اعداد فازی در مقایسه زوجی معیارها برای محاسبه وزن آنها،

ریاضی هم برای مکانیابی و انتخاب نقاط جمعآوری اطالعات

منجر به افزایﺶ دقت محاسبات گردید .در مرحله بعد وزنهای

تلفنهای همراه توسعه داده شدهاند که از آن جمله میتوان به

محاسبه شده با استفاده از روش تاپسیس به رتبهبندی اتصاالت

مطالعات ] [Shahadat et al. 2014اشاره نمود .موضوعات

شهری در محدوده مورد مطالعه پرداخت .در نهایت بعد از اجرای

مرتبط با تشخیص و تعقیب وسایل نقلیه از طریق ردگیری تلفنهای

تحلیل مذکور با استفاده از نمره حاصل از روش تاپسیس اتصاالت

همراه رانندگان و نحوه حرکت آنها بین دکلهای مختلف ارسال

شهری در منطقه مورد مطالعه به سه کالس متفاوت طبقهبندی

پالسهای مخابراتی نیز از اساسیترین موارد تحقیقاتی در حملونقل

شدند .اتصاالت شهری قرار گرفته در کالس اول به عنوان اتصاالت

به شمار میرود که سعی بر آن است با استفاده از دادههای حرکتی

شهری با بیشترین اولویت برای نصب حسگرها انتخاب شدند.

تلفنهای همراه در مدیریت ترافیك و برنامهریزی حملونقل مدلهای

بنابراین اتصاالت مذکور در بیشترین اولویت برای نصب

مناسب توسعه داده شده و مورد ارزیابی و استفاده قرار

حسگرهای ترافیکی خواهند بود.

گیرد ] [Lauren et al. 2015علیرﻏم اهمیت نصب و استقرار

در حوزه ایمنی حملونقل محموالت خطرناک نیز ،مسألهمکانیابی

چنین تجهیزاتی ،مهمترین دﻏدﻏه تعیین مکان بهینه جهت نصب

از اهمیت خاصی در برنامهریزی حملونقل برخوردار است به

آنهاست .در تحقیقات بعدی تالش شد که حتی هدف سفر نیز بر

طوریکه در پژوهشی Mahmoudabadi,] Farokhi and

اساس تکرار دفعات تردد افراد از محلهای تعیین شده تشخیص داده

] Fattahi, 2016یك فرآیند برنامهریزی آرمانیمرحلهای را

شود که در این صورت محلهای شروع سفر شامل منزل ،محل کار

موردتوجهقرار دادهاند که دو تابع هدف کمینه کردن

و دیگر نقاط و همچنین وضعیت تردد به صورت روزانه ،هفتگی و

ریسكوکمینهکردن هزینه به صورت اولویتبندیشده درمدل وارد

دیگر موارد طبقهبندی شده و نتایج نیز با مقایسه آمارهای جمعآوری

شدهاند .از آنجا که اهمیت ریسك در مسایل مواد خطرناک بیشتر

شده مطلوب بوده است ] .[Lauren et al. 2015در پژوهشی

است ،درمرحله اول ریسك جابجایی مواد خطرناک به حداقل

] ،[Sadeghi, Delavar and Rokhsari., 2014به ارائه

ممکن میرسد و پس از آن پاسخ به دست آمده از مرحله اول با

روشی مناسب جهت مکانیابی بهینه حسگرهای ترافیکی

درنظرگرفتن رواداری در دامنه تغییرات ریسك به منظور ایجاد

پرداختهاند .روش پیشنهادی ترکیبی از روشهای فازی سلسله مراتبی

انعطاف در انتخاب تصمیمگیرنده بهصورت محدودیتی جداگانه در

و تاپسیس 8است .الزم به ذکر است که برای تست روش پیشنهادی

مرحله دوم که مکانیابی و مسیریابی بادرنظرگرفتن هزینه جابجایی

در این تحقیق بخشی از شبکه معابر شهری در شمال آمریکا به

مواد و هزینه اولیه احداث مراکز توزیع است ،وارد میشود.

عنوان داده نمونه انتخاب گردید .در مرحله بعد با نظر کارشناسان

درنهایت با درنظرگرفتن مراکز توزیعو مقاصد (جایگاههایسوخت)

ترافیك معیارهای تعیین مکان بهینه انتخاب گردید که در این تحقیق

باهدف کمینه نمودن ریسكو هزینه ،بهترین مسیرتعیین ودرمرحله

عبارت بودند از ترافیك متوسط سالیانه ،شدت تصادفات ،شیب

دوم بهترین مکانهای احداث مراکزتوزیع مشخص میشود.

متوسط و فاصله هر اتصال در شبکه شهری تا مکانهای نیازمند

مکانیابی در حوزه مسایل مرتبط با حملونقل ،خصوصاً در

کنترل ترافیك .برای مشخص کردن میزان اهمیت معیارهای ورودی

حیطه مکانیابی تجهیزات مرتبط با تشخیص تردد وسایل نقلیه به

از روش سلسله مراتبی فازی استفاده گردید ،این روش با استفاده

کرات مورد استفاده متخصصان حملونقل بوده است .به عنوان مثال
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محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
مطالعات نشان داده است که تعیین تعداد و مکان دستگاههای

منجر به تولید مجموعهای از جوابهای بهینه شده است که طیف

ترددشماری جهت برآورد بهینه ماتریس مبدأ -مقصد از اهمیت

وسیعتری از تحقیقات مختلف نقاط شمارش ترافیك را برای امکان

باالیی برخوردار بوده زیرا تخمین بهینه ماتریس مبدأ -مقصد با

تطبیق ایستگاههای ترافیك شمار در اختیار تصمیم گیرنده قرار

استفاده از تجهیزات حملونقل هوشمند عالوه بر کاهﺶ هزینهها تا

میدهد]  [ Afandizade et al. 2013مکانیابی ایستگاههای

حد قابل قبولی بر دقت و روزآمدی اطالعات نیز میافزاید

ترافیك شمار برای تخمین ماتریس مبدأ– مقصد همواره موضوع

].[Hosseinitaleghai and Seyedabrishami, 2016

مهمی بوده است ،به نحوی که ] [ Sun et al. 2011درتحقیقی

مکانیابی تجهیزات کنترل و نظارت نیز در حملونقل جادهای از

اقدام به مکانیابی شمارندههای ترافیکی بااستفاده ازمدل بهینهسازی

اهمیت قابل توجهی برخوردار است و مدلهای توسعه داده شده در

کلونی مورچگان کردهاند .دراین مقاله ،مدل بهینهسازی بادوتابع

خصوص نصب تجهیزات کنترل سرعت در ایران نیز از این قاعده

هدف ارائه شده که درسطح اول به بیشینه کردن پوشﺶ تعدادجفت

مستثنی نبوده و محققان مدلهایی را توسعه دادهاند که با فرض

مبدأ -مقصدهاپرداخته ودرسطح دوم ،تعدادایستگاههای شمارش

محدودیتهای بودجه و ساختار شبکه بهترین نقاط را برای نصب

ترافیك را کمینه میکند .در برخی شبکههای ترابری که از پیﺶ

تجهیزات کنترل و نظارت مشخص نمایند.

مطالعات برنامهریزی حملونقلی انجام نگرفته ،میتوان با مکانیابی

]  [Mirbaha and Hosseini, 2017کهفی و توکلی

و تعداد کافی از سنسورها ،به ماتریس OD4دست یافت و در شبکه

مقدم نیز مدلی ارایه نمودند که در آن مکان نصب دوربینهای نظارت

های دارای این مطالعات ،به روزسازی اطالعات به کمك اطالعات

تصویری به نحوی تعیین شدهاند که امکان تشخیص تخلفات ورود

سنسورها انجام می گیرد که در هر دو صورت در زمان و هزینه این

به محدوده زوج و فرد در کالن شهر تهران به حداکثر ممکن برسد

مطالعات صرفه جویی چشمگیری فراهم خواهد شد .در پژوهشی]،

].[ Kahafi and Tavakolimoghadam, 2014از این رو

 [Hosseini and Abrishami, 2016بر پایه تغییر پایه در

بهینهسازی موقعیت سنسورها برای نصب در شبکه معابر در راستای

فضای چندبعدی جبری شیوه ای ارایه نمودند که به گونه ای کارآتر

تخمین و بهنگامسازی ماتریس مبدأ  -مقصد سفر نیز از مواردی

و سریعتر ،از میان مجموعه کارگذاری های مختلف شمار مشخصی

است که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است .در این نوع از

سنسور در شبکه ای دارای سنسورهایی از پیﺶ کارگذاری شده،

پژوهشها با استفاده از مدلهای ریاضی یا شبیهسازی ترافیك ،مکان

بهترین مجموعه که بیشترین پوشﺶ روی مسیرهای شبکه را دارد

مناسب تشخیص ترافیك تعیین میگردند به نحوی که عموماً

شناسایی کند که در نتیجه آن ،امکان تخمین بهتر جریانهای  ODو

روشهای موجود جهت حل مسأله مکانیابی در قالب مدلهای با

ماتریس حجم های مبدا -مقصد فراهم شود .شیوه ارایه شده روی

تعیین کمانها و یا گرههای شبکه بررسی میشوند [Afandizade

یك شبکه فرضی به کار گرفته شده و نتایج به دست آمده با شیوه

] et al. 2012در پژوهشی دیگر موضوع بهینهسازی مکان

پیشین استفاده شده روی همان شبکه ارزیابی شده است .نتایج

شمارش ترافیك جهت بهنگامسازی ماتریس مبدأ-مقصد سفر با

نشانگر آن است که روش تغییر پایه جبری معرفی شده ،با صرف

استفاده از برنامهریزی چندهدفه مورد بحث قرار گرفته و مدل

زمانی کمتر و نیاز کمتری به اطالعات پیﺶ دانسته و با حجم

پیشنهادی در کنار به کارگیری یك الگوریتم تکاملی چندهدفه،

محاسباتی کمتر ،مجموعه مکانیابی مناسبتری را شناسایی میکند.

تحت عنوان الگوریتم تکاملی قوی پرتو برخالف مدلهای متداول،
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توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
تراکم ترافیکی شبکه و عدم قطعیت در جریان ترافیك نیز از اهمیت

نتایج با فرض این که الزاماً تمامی تجهیزات در مسیر فعال نباشند

خاصی برخوردار بودهاند به نحوی که] Yang and Xiaolei,

مورد تحلیل قرارگرفتهاند .پارامترهای ترافیکی نیز با ساختار

 [ 2016یك الگوریتم دو مرحلهای جهت برآورد ماتریس مبدأ-

احتمالی از طریق تجهیزات تشخیص ترافیك مورد بررسی قرار

مقصد ارائه نمودند که در آن انتخاب مسیرها و پارامتر پراکندگی

گرفتهاند به نحوی که ] [Park and Haghani, 2015بهترین

آنها با استفاده از شمارشگرهای ترافیکجزئی در یك شبکه متراکم

مکانهای نصب دستگاههای بلوتوث را برای تشخیص حرکت

پیشنهاد میگردد .بدین منظور یك مدل بهینهسازی ﻏیرخطی توسعه

وسایل نقلیه در شبکه راههای پر ترافیك با این فرض که زمان

داده شده است که شامل پارامتر پراکندگی پویامیباشد و با محاسبه

حرکت آنها به صورت احتمالی میباشد ،توسعه داده و در یك مدل

حداقل مربعات خطاهای کل ماتریس وتکرار مدلهای یکسانسازی

دو مرحلهای بهترین محلها را برای نصب دستگاههای بلوتوث

خدمت ،همگرایی حاصل گردد .برای ارزیابی عملکرد الگوریتم،

تعیین و در نهایت نتیجه گرفتند که میتوان با تعداد کمتری از

روش پیشنهادی این است که در یك شبکه فرضی با استفاده از

دستگاههای تشخیص دهنده به اطالعات و پارامترهای ترافیکی در

دادههای ورودی با خطای باال اجرا ،و آزمایﺶ زیر طیف وسیعی از

شبکه دست یافت.

ضرایب متنوع تکرارمیشود و در هر مرحله میانگین مربع خطا از

بررسی مطالعات موجود نشان میدهد که تحقیقات صورت گرفته

برآورد تقاضای مبدأ-مقصد و لینك جریان مورد ارزیابی قرار

در زمینه مکانیابی تسهیالت ترافیکی ،از جایگاه کاربردی قابل

میگیرد [Fadaei, Ghatei and Tashakori, 2012] .دو

توجهی برخوردار بوده و تکنیكهایی نظیر مدلسازی ریاضی،

مدل جدید برای مسأله مکانیابی شمارندههای ترافیکی به منظور

شبیهسازی ،روشهای آماری و دوربین تشخیص پالک مورد

بیشینهسازی پوشﺶ مسیرها ارایه نموده که با توجه به نحوهی

استفاده قرار گرفتهاند .در مطالعات قبلی صورت گرفته به این

عملکرد دوربینهای تشخیص پالک خودروها ،با اضافه نمودن قید

موضوع اشاره نشده است که چه تعداد از دستگاههایی که در مسیر

بودجه به مسأله مکانیابی ،بیشینهسازی پوشﺶ مسیرها مورد توجه

حرکتی وسایل نقلیه قرار میگیرند ،میتوانند با افزایﺶ شانس در

قرار گرفته است .در مدل دوم با توجه به تابع هدف بیشینهسازی

معرض دید قرار گرفتن وسایل نقلیه تقریب نسبتاً مناسبی از شروع

تعداد مسیرهای دارای تجهیزات و کمینهسازی تعداد دوربینها به

و خاتمه حرکت وسایل نقلیه متحرک در شبکه ارایه نمایند از این

صورت همزمان جواب مسأله تعیین شده و با استفاده از تکنیك

رو تفاوت قابل مالحظه این پژوهﺶ با دیگر مطالعات از دو منظر

شبیهسازی کارآیی مدلهای توسعه داده شده با استفاده از اطالعات

قابل بررسی با مطالعات پیشین تفاوت قابل مالحظه دارد.

ترافیکی بخﺶ ﻏربی شبکهی بزرگراهی شهر تهران مورد تحلیل

اولین منظر آن است که در این تحقیق ردیابی وسایل نقلیه در طول

قرار گرفته است.

شبکه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدل ریاضی با رویکرد

موضوعات احتمالی نیز در مکانیابی تجهیزات تشخیص دهنده در

تعقیب وسیله نقلیه در طول شبکه راهها در طول مسیر مختص به

شبکه در مطالعات پیشین به چشم میخورد .یکی از موارد مرتبط

خود توسعه داده شده است و منطق حاکم بر تعیین مسیر حرکت

با احتماالت در سامانههای تشخیص دهنده وضعیت خرابی آنها و

وسایل نقلیه در قالب انتخاب کوتاهترین مسیر نیز در رویکرد اتخاذ

عدم کارکرد مناسب میباشد که به صورت جامعی از طریق

شده ،مد نظر بوده است.

] [Danczyk, Di and Liu, 2016مورد بررسی قرار گرفته و
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محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
دومین منظر آن است که تفکر حاکم بر تشخیص پالک وسایل نقلیه

نتایج این مطالعه این امکان را برای متخصصان حملونقل فراهم

نیز بر این اساس است که دوربینهای پالک خوان با توجه به اهداف

میآورد که بررسی نمایند آیا موضوع تعقیب وسیله نقلیه در

دیگری نظیر کنترل سرعت وسایل نقلیه در طول راههای کشور

بخﺶهای مختلف شبکه میتواند خطای برآورد ماتریس مبدأ-

نصب میشوند واین موضوع نیز در ارزیابی و تعیین مکان دوربینها

مقصد را کاهﺶ دهد یا خیر.

نقﺶ داشته و در تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی دقیق مطالعات صورت گرفته یك موضوع را نمایان میکند
که توان و قابلیت تشخیص در مسیرهای دارای تجهیزات تشخیصی
مد نظر قرار گرفته نشده است به این مفهوم که در نهایت در چند
نقطه باید جسم متحرک در شبکه مورد شناسایی قرار گیرد تا تقریب
درستی از تشخیص آن حاصل گردد .به نظر میرسد این مهم
میتواند از طریق معیارهایی نظیر تعداد دفعات تشخیص در مسیر
حرکت نسبت به طول مسیر و همچنین حداکثر تعداد دوربین
تشخیص دهنده جسم متحرک در شبکه مورد بررسی قرار گیرد.
این موضوع مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین تفاوت اصلی نگرش در مدل توسعه داده شده در این مقاله
نسبت به دیگر مطالعات صورت گرفته بر ردیابی و تعقیب وسایل
نقلیه در طول مسیر مبدأ و مقصد است که با مد نظر قرار دادن حد
باالی تعداد دوربین مورد نیاز واقع در مسیر حرکت و نیز شانس
ردیابی وسیله نقلیه در حال حرکت در طول شبکه راهها پایهگذاری
شده است .مبنای اساسی توسعه مدل آن است که با در نظر گرفتن
حد باالیی در تعداد دوربینهای پالک خوان برای ردیابی وسایل
نقلیه میتوان مکانهای نصب را به نحوی تعیین نمود که بیشترین
مسیرهای مبدا–مقصد تحت پوشﺶ قرار گیرند.
به منظور تحقق موارد فوق یك مدل ریاضی دو مرحلهای ارایه
میشود که با مشخص نمودن مسیرهای حرکت وسایل نقلیه حامل

 .2توسـعه مـدل ریاضـی
همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد ،هدف این پژوهﺶ توسعه
مدل ریاضی به منظور حداکثر نمودن امکان تشخیص وسایل نقلیه
در حال حرکت در شبکه راهها در طول مسیر انتخابی برای حرکت
از یك مبدأ مشخص به مقصد مشخص است .بنابراین مبنای توسعه
مدل ریاضی استفاده از مدلهای شبکه است که برای منظور خاص
این پژوهﺶ توسعه داده شده است .مدل توسعه داده شده دارای دو
بخﺶ (فاز) اصلی است که بخﺶ اول که متناظر با اولین منظر مد
نظر نویسندگان در خصوص انتخاب کوتاهترین مسیر توسط
رانندگان است،حرکت وسایل نقلیه در شبکه راهها بوده و بخﺶ
دوم تعیین مکانهای تشخیص وسایل نقلیه با تکیه بر افزایﺶ شانس
تعقیب آنها در شبکه است .شانس تعقیب وسایل نقلیه که در منظر
دوم مد نظر نویسندگان مطرح شده است امکان حرکت وسایل نقلیه
از محل دوربینهای نصب شده است وبا توجه به توضیحات ارایه
شده ،مدل کلی مکانیابی نصب دوربینهای تشخیص پالک خودرو
با هدف برآورد تقاضای زوج مبدأ-مقصد به شرح زیر بیان شده
است .همانگونه که در شکل شماره  4نشان داده شده است ،فرض
اصلی بر آن است که یك وسیله نقلیه در مسیر حرکت خود از
مبدأ Oبه مقصد  Dاز کمان ) (I, Jعبور میکند.

بار در شبکه گسترده جادههای کشور تجهیزات تشخیص پالک به
نحوی مکانیابی میشوند که احتمال تشخیص صحیح مبدأ-مقصد
را بر اساس مسیرهای انتخاب شده توسط وسایل نقلیه به حداکثر
ممکن برساند.

 111فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی)24:

توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...

j

𝑗𝑖𝐿  :طول کمان ( )i,jدر شبکه است .با توجه به وجود راههای

i

دوطرفه برای مسیر برگشت نیز طول معادل در نظر گرفته میشود
که در معادله شماره ( )9نشان داده شده است.
() 9

D

O

∀ (i, j) ∈ G

Lij = Lji

𝑑𝑜𝑀  :تعداد وسایل نقلیه عبوری از مبدأ oبه مقصد ( dشایان ذکر
است این متغیر وضعیت موجود تقاضای مبدأ– مقصد را نشان

شکل  .2شمای کلی حرکت وسایل نقلیه در طول شـبکه

میدهد).

به منظور توسعه مدل ریاضی مرتبط با تحقیق در این قسمت

 2-2متغیرهای مدل ریاضی

توضیحاتیدر خصوص بخشهای مورد نیاز توسعه مدل ریاضی اشاره
میگردد:

𝑑𝑜𝑆𝑇  :کوتاهترین فاصله مسیر بین مبدأ oتا مقصد ( dاز آنجا که
فرض بر آن است رانندگان با توجه به محدودیتهای تردد در شبکه

 1-2پارامترهای مدل

راهها کوتاهترین مسیر را انتخاب مینمایند ،این متغیر در بخﺶ اول

 : Gمجموعه کمانهای موجود در شبکه است .هر کمان در شبکه

مدل ریاضی محاسبه میگردد).

به صورت نماد ( )i,jنشان داده میشود که در آن  iابتدای کمان و

𝑑𝑜𝑆  :تعداد دستگاه پالکخوان نصب شده در مسیر وسایل نقلیه

 jانتهای کمان است .از آنجا که در شبکه برونشهری محدودیتهای

از مبدأ  oبه مقصد d

یك طرفه وجود نداشته یا به ندرت وجود دارند ،برای هر کمان

𝑑𝑜𝑃  :شاخص نشان دهنده احتمال تشخیص صحیح مسیر مبدأ-

مسیر برگشت نیز با ویژگیهای متناظر قابل تعریف است .بنابراین

مقصد از  oبه  dبر اساس طول مسیر و تعداد دستگاه

معادله شماره ( )8نشان دهنده وضعیت کمانهای موجود در شبکه

شاخص نشان دهنده احتمال تشخیص در این پژوهﺶ بر این مبنا

راهها است.

تعریف شده است که وسایل نقلیه با مسیرهای حرکت طوالنیتر

() 8

(i, j)and(j, i) ∈ G

بهتر است در مسیر دستگاههای پالک خوان بیشتری قرار گیرند .به

 :Nمجموعه زوجهای مبدأ-مقصد در شبکه است .از آنجا که

عبارت دیگر شانس تشخیص مبدأ-مقصد وسایل نقلیه با تعداد

زوجهای مبدأ-مقصد در شبکه راهها فوق تعریف میشوند بنابراین

دستگاه پالک خوان ارتباط مستقیم و با طول مسیر رابطه عکس

هر مبدأ و مقصد گرهی از شبکه است .نکته قابل توجه آن است که

دارد .اگر این ارتباط خطی فرض گردد احتمال تشخیص به صورت

زوجهای مبدأ– مقصد الزاماً برگشت پذیر نبوده و تقاضای رفت با

معادله شماره  2تعریف میشود.

تقاضای برگشت مساوی نیست .معادله شماره ( )4نشان دهنده
شمول گرههای موجود به عنوان مبادی و مقاصد حرکت وسایل
نقلیه در ماتریس موجود مبدأ– مقصد است.
() 4

(o, d) ∈ N

() 2

Pod = TSod /Sod

متغیر بعدی مهمترین متغیر مسأله است که نشان دهنده وضعیت
قرار گیری کمان در طول مسیر حرکت وسایل نقلیه از مبدأ به مقصد
است .این متغیر در معادله شماره ( )0تعریف شده است .این متغیر
دارای مقادیر صفر و یك بوده و به صورت باینری در مدل تعریف
میشود .همچنین وضعیت قرار گیری دوربین پالک خوان در هر

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی111 )24:

محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
کدام از کمانهای شبکه نیز به شرح معادله شماره ( )1قابل تعریف

این اساس تحلیلهای بعدی با توجه به خروجی بخﺶ اول مدل و

است.

استفاده از رابطه ( )1صورت میگیرد و نیازی به استفاده از رابطه
𝑑𝑜
𝑗𝑖𝑋

اگر کمان)𝑗  (𝑖,در مسیر حرکت

() 0

1

وسایل نقلیه از مبدأ𝑜 به مقصد𝑑 قرار گیرد .
}

=

0

در غیر این صورت

( )2نخواهد بود.
() 1

∑ Lij × X ijod

∑ = Min Z1

(o,d)∈N (i,j)∈G

 1-1-2محدودیتهای بخش اول مدل

{

در بخﺶ اول مدل (تعیین کوتاهترین مسیر) تنها یك محدودیت
اگر در کمان)𝑗  (𝑖,دستگاه

1

دوربین پالکخوان نصب شود .

() 1
}

= 𝑗𝑖𝑌
0

در غیر این صورت

وجود دارد که مرتبط با رعایت پیوستگی کمانهای واقع در مسیر از

{

مبدأ تا مقصد است .این محدودیت از طریق تفاضل تعداد کمانهای
خروجی و ورودی به هر گره در کل شبکه تامین میگردد که در
معادله شماره ( )3تعریف شده است که در آن  Exمجموعه
کمانهای خروجی و  Enمجموعه کمانهای ورودی به گره ) (jدر

 1-2تابع هدف بخش اول مدل
همان گونه که توضیح داده شده است؛ تعیین مسیر برای وسایل

شبکه است [Mahmoudabadi and Seyedhosseini ,

نقلیه توسط رانندگان مستقل از تعیین محل نصب دستگاههای

2014].
X ijod

پالکخوان است ،بنابراین بخﺶ اول مدل تعیین کوتاهترین مسیر
برای تمامی زوجهای مبدأ -مقصد در شبکه است .از آنجا که
براساس اصول تعادل استفاده کننده و تعادل سیستم
]،[ Seyedhosseini, 2010تعیین کوتاهترین مسیر برای کلیه
مسیرها میتواند با جمع کل طول مسیرهای موجود در شبکه یکسان
باشد ،تابع هدف بخﺶ اول مدل به شرح معادله شماره ( )2خواهد
بود که در آن  Z1مجموع کل مسافت طی شده در شبکه است.
= Min Z1
() 2

∑ Lij × Mod × X ijod

)i∈En (j

(o,d)∈N (i,j)∈G

∑
)i∈Ex (j

1 if j = o
() 3
= {−1 if j = d} ∀ j
0 O. W.
∈ G 𝑎𝑛𝑑(o, d) ∈ N
با اضافه نمودن محدودیت به صورت معادله شماره ( )85کوتاهترین
مسیر برای هر زوج مبدأ-مقصد در متغیر  TSodجایگذاری خواهد
شد.
()85

∑

∑ −

X jiod

∀ (o, d) ∈ N

Lij X ijod

∑ = TSod
(i,j)∈G

 1-2تابع هدف بخش دوم مدل

نکته قابل توجه آن است که در تعیین مسیرهای با کوتاهترین

در مرحله دوم توسعه مدل که هدف تعیین مکان نصب دستگاههای

مسافت و با مد نظر قرار دادن این که مسیرهای انتخابی مستقل از

پالک خوان است ،تابع هدف به صورت حداکثر نمودن احتمال

یکدیگر میباشند ،تفاوتی در مجموعه نهایی مسیرهای به دست

تشخیص وسایل نقلیه در هر مسیر مبدأ-مقصد و تعداد دستگاههای

آمده بین حالتی که تعداد وسیله جابجا شده بین مبدأ و مقصد در

عبوری است ،تعریف میشود که معادله شماره ( )88نشان دهنده

معادله در نظر گرفته شود و حالتی که در نظر گرفته نشود ،وجود

تابع هدف در مرحله دوم است.

ندارد میتوان به جای معادله ( )2از معادله ( )1نیز استفاده نمود .بر

 111فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی)24:

توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
in which Pod

Max Z2 = ∑ Pod

و بلوچستان ،کرمان و سمنان انجام گرفته است.از نظر کاربردی

(o,d)∈N

()88
Sod
=
TSod
در صورتی که مبنای تعیین محل نصب دستگاه دوربین پالک خوان

اتصاالت شبکه تقریباً امکانپذیر نیست و فرض در نظر گرفته شده

حد باالی تعداد دوربین منصوبه در مسیر باشد رابطه شماره ()88

در طراحی مدل که رانندگان کوتاهترین مسیر را انتخاب مینمایند

با رابطه شماره ( )84جایگزین خواهد شد که در آن  UCحد باالی

به واقعیت نزدیكتر خواهد بود.

تعداد دوربین نصب شده در مسیر باشد .منظور از حد باالی تعداد

وسعت استانهای یاد شده که در محدوده مطالعه قرارگرفته اند

دوربین نصب شده آن است که تشخیص وسیله نقلیه با تعداد

حدود  22درصد از سطح کشور را تشکیل میدهند و طول کل

دوربین بیﺶ از حد تعیین شده باعث ارتقای تشخیص وسیله نقلیه

راهها در مجموع حدود 81232کیلومتر است که حدود  85درصد

نخواهد شد .به عنوان مثال تفاوت قابل مالحظهای بین مسیری که

از طول راههای کشور را تشکیل میدهند .برای انجام تحلیلهای

دارای  1دوربین بوده با مسیری که دارای  2دوربین است ،از نظر

مورد نیاز تمامی نقاط و گرههای موجود در محدوده انتخابی برای

عملیاتی در تشخیص حرکت وسایل نقلیه در کوتاهترین مسیر

مطالعه و همچنین فواصل بین هر کدام از گرههای موجود به عنوان

وجود ندارد.

شبکه تعریف شده است که اطالعات مورد نیاز بخﺶ اول مدل را

()84

) Max Z2 = ∑ Min(Uc, Sod

دلیل انتخاب این قسمت از شبکه راههای کشور آن است که
جایگزینی مسیرهای ارتباطی برای رانندگان با توجه به محدود بودن

تامین مینماید .بر این اساس بخﺶ اول مدل از دادههای شبکه برای

(o,d)∈N

 1-1-2محدودیتهای بخش دوم مدل
تعداد دستگاه بر اساس پارامترهای تعریف شده در ابتدای بخﺶ
تعداد دستگاههای پالک خوان نصب شده در هر مسیر زوج مبدأ-
مقصد از رابطه شماره ( )89قابل محاسبه خواهد بود.
()89

od
𝑺𝒐𝒅 = ∑ Xi,j
𝑁 ∈ )𝑑 × 𝑌𝑖𝑗 ∀(𝑜,
(i,j)∈G

محدودیت دیگرتعداد کل دستگاههای پالک خوان قابل نصب در
شبکه است که در معادله شماره ( )82ارایه شده است.
()82

تعداد کل دستگاهها ≤ 𝑗𝑖𝑌 ∑

(i,j)∈G

شکل  .1محدوده مورد مطالعه (هفت استان شرق کشور)

.1

مطالعه موردی و تحلیل نتایج

مشخص نمودن ارتباط بین مبادی و مقاصد استفاده مینماید و
بخﺶ دوم مدل با داشتن اطالعات خروجی بخﺶ اول که نشان

در این بخﺶ به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،مطالعهای بر
روی شبکهی راههای موجود در شرق کشور ایران شامل استانهای
گلستان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،سیستان

دهنده وجود محور تعریف شده در مسیر مبدأ تا مقصد است ،مکان
نصب دوربین پالک خوان را با توجه به اهداف تعیین شده مشخص
مینماید.محدوده مورد مطالعه در شکل شماره ( )9با رنگ زردنشان

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی119 )24:

محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
داده شده است .به منظور استفاده از شبکه واقعی در مدل ریاضی

تعداد دوربین قرار گرفته در کل مسیرهای مبدأ-مقصد است.

شبکه تحلیلی تهیه شده است که دارای  414گره 901 ،محور

همچنین دو حالت کلی نیز برای تحلیل مورد بررسی قرار گرفته

ارتباطی یك طرفه ( 284محور ارتباطی دوطرفه) و  9153جفت

است که شامل تعداد مسیرهای تحت پوشﺶ حداقل یك و یا دو

مبدأ-مقصد تشکیل شده است .از آنجا که مبادی و مقاصد مورد

دوربین هستند .برای حد باالی دوربینهای واقع در مسیرها سه

ارزیابی در مدل برای کل کشور تعمیم یافته است ،برای نقاط

حالت ( 1 ،2و  )84دوربین در نظر گرفته شده است و عالوه بر این

خروجی از محدوده مورد مطالعه نقاط مرزی در نظر گرفته شده و

فرض شده است که در کل شبکه حداکثر 855و یا  955دوربین

کل تقاضای مبدأ– مقصد چه به صورت ورودی و چه به صورت

بتوان نصب کرد ،بر این اساس در مجموع شﺶ حالت بر اساس

خروجی به نقطه مرزی تعیین شده اختصاص یافته است .به عنوان

تعداد کل دوربین در شبکه و حد باالی تعداد آنها در مسیرها قابل

مثال کلیه میزان تقاضای مبدأ و مقصد از استانهای خراسان رضوی،

بررسی است که نتایج آن در جدول شماره ( )8ارایه شده است.ذکر

خراسان شمالی ،خراسان جنوبی و سمنان به استانهای تهران و دیگر

این نکته ضروری است که اعداد داخل پرانتز در دومین ستون به

استانهایی که در ﻏرب محدوده مطالعه قرار گرفتهاند ،به گره گرمسار

ترتیب تعداد کل دوربین مد نظر قرار گرفته شده و حداکثر تعداد

در انتهای محدوده مطالعه در ﻏرب اختصاص یافته است .این روند

دوربینی است که به عنوان شناخت مسیر مبدأ و مقصد در طول

برای کلیه محدوده انجام و هشت نقطه مرزی در کل شبکه تعریف

مسیر در نظر گرفته شده است..مفهوم حداکثر تعداد دوربین تعداد

و تقاضا به آنها اختصاص یافته است.با توجه به گستردگی شبکه و

دوربینی است که در طول مسیر مبدا تا مقصد وسایل نقلیه میتواند

تعداد قابل توجه گرهها و محورهای ارتباطی شبکه،ضرورت دارد

قرار گیرد که بتواند تقریب صحیحی از کل مسیر حرکتی وسیله

به این سئوال پاسخ داده شود که نرمافزار معروف بهینهسازی

نقلیه از مبدا تا مقصد به دست آید.همانگونه که از نتایج جدول

) 9(GAMSتوان حل مدل را داشته و بر این اساس نیازی به استفاده

مشخص است با فرض اینکه در کل شبکه حداکثر  855دوربین

از روشهای تقریبی و براابتکاری برای حل مدل نمیباشد و روش

بتوان نصب کرد و با قرار گرفتن حداکثر  2دوربین در هر مسیربرای

حل قطعی برای تعیین مکانهای نصب دوربینهای پالکخوان مورد

تشخیص مبدا  -مقصد ،حدود  %30از کل مسیرهای مبدأ– مقصد

استفاده قرار گرفته است.

(شامل  9241زوج از کل  9153زوج مبدا – مقصد موجود در

نکته قابل توجه در این بخﺶ آن است که تحلیل صورت گرفته بر

شبکه) تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین قرار خواهند گرفت .عالوه

مبنای مشخص شدن محل دوربینهای پالک خوان است که مرتبط

بر این حدود  9418( %35زوج) نیز توسط حداقل دو دوربین

با بخﺶ دوم مدل است و از آنجا که فرض انتخاب کوتاهترین مسیر

شناسایی شدهاندبه این مفهوم که وسایل نقلیه عبوری در  %35از

از مبدأ تا مقصد توسط رانندگان در کل تحلیل باقی مانده است،

کل زوجهای مبدأ – مقصد در معرض دید دوربینهای نصب شده

نتایج مرتبط با پوشﺶ مسیرهای انتخابی با مد نظر قرار دادن انتخاب

پالک خوان قرار خواهند گرفت .عالوه بر این با فرض اینکه در کل

کوتاهترین مسیرها مورد تحلیل قرار گرفته است.

شبکه حداکثر  955دوربین نصب گردد و با قرار گرفتن حداکثر 2

 1-1تحلیل نتایج بر اساس حد باالی تعداد دوربین

دوربین در هر مسیر ،حدود  %33از کل مسیرهای مبدأ– مقصد

همانگونه که در بخﺶ توسعه مدل نیز توضیح داده شده است،

(شامل  9039زوج) تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین قرار خواهند

یکی از معیارهای مهم در تعیین مکان نصب دوربینهای پالک خوان

گرفت و حدود 9095( %31زوج) نیز توسط حداقل دو دوربین

 119فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی)24:

توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
شناسایی شدهاند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که معیار 2

گرفته ،تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین و تعداد21455992

دوربین معیار مناسبی برای حد باالی تعداد دوربین واقع در مسیر

سفر(معادل  )%19حداقل توسط دو دوربین مورد بررسی قرار

انتخابی در مدل ریاضی بوده است.تحلیل میزان پوشﺶ یتعداد

گرفتهاند.از نظر کاربردی میتوان دو نتیجه مشخص را استخراج

وسایل نقلیه نیز که نتایج آن در جدول شماره ( )4ارایه شده است،

نمود .اول آن که مقایسه حالتهای مختلف حاکی از آن است که

حاکی از آن است که تعداد کل سفرهای صورت گرفته معادل

معیار  2دوربین ،معیار مناسبی برای حد باالی تعداد دوربین واقع

 38292801بوده است که با فرض اینکه در کل شبکه حداکثر 855

در مسیر پوشﺶ وسایل نقلیه در مدل ریاضی بوده است چرا که

دوربین نصب گردد و با قرار گرفتن حداکثر  2دوربین در هر مسیر،

تفاوت قابل مالحظهای بین میزان پوشﺶ در حاالت مختلف تعداد

حدود  %38از کل سفرهای صورت گرفته (شامل  19288809سفر)

دوربین وجود ندارد .نکته دوم نیز آن است که با افزایﺶ تعداد

تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین و حدود ( %19شامل

دوربین موجود در شبکه الزاماً درصد پوشﺶ مسیرها و سفرها نیز

21455992سفر) نیزتوسط حداقل دو دوربین مورد شناسایی قرار

متناسب افزوده نمیشود و بر این اساس میتوان مبنایی را برای

گرفتهاند .همچنین با فرض اینکه در کل شبکه حداکثر  955دوربین

دقت تشخیص در مسیرها قرار داد و بر اساس آن تعداد دوربین

بتوان نصب شود و با قرار گرفتن حداکثر  2دوربین در هر مسیر،

مورد نیاز را در شبکه مشخص نمود.

تعداد  38541032سفر (معادل حدود  )%33از کل سفرهای صورت
جدول  .1وضعیت پوشش مسیرهای حرکت با در نظر گرفتن حداکثر تعداد دوربین در مسیر (تعداد کل زوج مبدأ– مقصد)1117 :
حد باال* و حداکثر

تعداد مبدأ-

پوشش مبدأ-مقصد

تعداد مبدأ-مقصد تحت

با حداقل یک

پوشش حداقل دو

دوربین

دوربین

8

(855و )2

9241

%32/31

9418

%35/90

4

(855و )1

9431

%38/94

9895

%11/24

9

(855و)84

9421

%35/22

9519

%12/12

2

(955و)2

9039

%33/00

9095

%32/18

0

(955و )1

9008

%31/93

9219

%31/05

1

(955و )84

9021

%31/40

9224

%31/45

ردیف

تعداد دوربین در
مسیر و شبکه

مقصدتحت پوشش
با حداقل یک
دوربین

پوشش مبدأ-مقصد
حداقل با دو دوربین

*منظور از حد باال تعداد دوربینی است که میتوانند در مسیر حرکتی وسایل نقلیه وجود داشته باشند تا فرض گردد که امکان تشخیص مبدأ – مقصد وجود
دارد.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی117 )24:

محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
جدول  .2میزان پوشش وسایل نقلیه در حال حرکت در شبکه با در نظر گرفتن حداکثر تعداد دوربین در مسیر(تعدادکلتردد)71111111 :
حد باال و حداکثر

تعداد سفر تحت

تعداد دوربین در

پوشش با حداقل

مسیر و شبکه

یک دوربین

8

(855و )2

19288809

%38/44

4

(855و )1

25541225

%21/01

01299885

9

(855و )84

25529123

%21/15

01929029

%19/12

2

(955و )2

38541032

%33/00

12229228

%30/33

0

(955و )1

13184114

%31/55

11843010

%32/83

1

(955و )84

13922959

%32/28

11551409

%32/51

ردیف

 2-1تحلیل نتایج بر اساس شانس تشخیص در مسیر
شاخص احتمال تشخیص در این پژوهﺶ بر این مبنا تعریف شده
است که شانس تشخیص مبدأ-مقصد وسایل نقلیه با تعداد دستگاه
پالک خوان ارتباط مستقیم و با طول مسیر رابطه عکس دارد.برای
رسیدن به این منظور ،دو حالت کلی برای تحلیل ،مورد بررسی قرار
گرفته است که شامل تعداد کل دوربینهای شبکه حداکثر 855و
یا 955دوربین و شامل تعداد مسیرهای تحت پوشﺶ حداقل یك و
یا دو دوربین میباشند .با توجه به حاالت مختلف امکانپذیر شامل
 855و  955دوربین در کل شبکه ،نتایج آن در جدول شماره ()9
ارایه شده است.بر این اساس همانگونه که از نتایج جدول مشخص
است با فرض اینکه در کل شبکه حداکثر  855دوربین بتوان نصب
کرد حدود  %13از کل مسیرهای مبدأ– مقصد (شامل  9483زوج)
تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین قرار خواهند گرفت و حدود %12
( 9548زوج) نیز توسط حداقل دو دوربین شناسایی شدهاند .در
حالت دیگر ،با فرض اینکه در کل شبکه حداکثر  955دوربین نصب
شود ،حدود  %31از کل مسیرهای مبدأ– مقصد (شامل 9020زوج)
تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین قرار خواهند گرفت و حدود %31
( 9214زوج) نیز توسط حداقل دو دوربین شناسایی شدهاند.
همانطور که در شکل شماره ( )2نشان داده شده است تحلیل آماری

پوشش سفر با

تعداد سفر تحت پوشش

پوشش سفر حداقل

حداقل یک دوربین

حداقل دو دوربین

با دو دوربین

21455992

%19/99
%18/28

حاکی از آن است که هنگامی که تعداد دستگاه پالکخوان در کل
شبکه بیشتر باشد ،شانس تشخیص مبدأ-مقصد وسایل نقلیه بیشتر
است به طوری که با وجود حداکثر  955دوربین در کل شبکه شانس
تشخیص مبدأ-مقصد وسایل نقلیه در مقایسه با وجود حداکثر 855
دوربین در کل شبکه ،بیشتر بوده است .تحلیل وضعیت پوشﺶ
وسایل نقلیه نیز که نتایج آن در جدول شماره ( )2جمعبندی شده
است ،حاکی از آن است که تعداد کل سفرهای صورت گرفته معادل
 38292801سفر بوده است که با فرض اینکه در کل شبکه حداکثر
 855دوربین بتوان نصب کرد ،حدود  %22از کل سفرهای صورت
گرفته (شامل  12245101سفر) تحت پوشﺶ حداقل یك دوربین
و حدود ( %14شامل  02533955سفر) نیز توسط حداقل دو دوربین
مورد بررسی قرار گرفتهاند .همچنین با فرض اینکه در کل شبکه
حداکثر  955دوربین بتوان نصب کرد ،تعداد  13925051سفر (
معادل حدود  )%31از کل سفرهای صورت گرفته ،تحت پوشﺶ
حداقل یك دوربین و تعداد  15544800سفر(معادل  )%31حداقل
توسط دو دوربین مورد بررسی قرار گرفتهاند.مقایسه نتایج این
بخﺶ با حالت قبل حاکی از آن است که در نظر گرفتن معیار
حداکثر تعداد دوربین در مسیر به منظور شناخت و تشخیص مبدا
– مقصد میتواند معیار مناسب تری برای مکانیابی دوربینهای پالک

 111فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی)24:

توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
خوان در شبکه راهها باشد ،چرا که با تعداد دوربین مشخص 855

مسیرها و هم در حوزه پوشﺶ سفرهای برونشهری دارای قابلیت

و  955مورد استفاد در مدل کارآیی مدل هم در حوزه پوشﺶ

بهتری است.

جدول  .1وضعیت پوشش مسیرهای حرکت با در نظر گرفتن شانس تشخیص در مسیر (تعداد کل زوج مبدأ– مقصد)1117 :
حداکثر تعداد دوربین

تعداد مبدأ-مقصد تحت

پوشﺶ مبدأ-مقصد با

تعداد مبدأ-مقصد تحت

پوشﺶ مبدأ-مقصد

حداقل یك دوربین

پوشﺶ حداقل دو دوربین

حداقل با دو دوربین

8

855

9483

%13/83

9548

%19/25

2

95

9020

%31/44

9214

%30/34

ردیف

در شبکه

پوشﺶ با حداقل یك
دوربین

جدول  .1میزان پوشش وسایل نقلیهدر حال حرکت در شبکه با در نظر گرفتن شانس تشخیص در مسیر (تعداد کل تردد)71111111 :
حداکثر تعداد

تعداد سفر تحت پوشش

پوشش سفر با

تعداد سفر تحت پوشش

پوشش سفر حداقل

دوربین در شبکه

حداقل یک دوربین

حداقل یک دوربین

حداقل دو دوربین

با دو دوربین

8

855

12245101

%22/51

02533955

%14/22

2

955

13925051

%32/22

15544800

%12/08

ردیف

100%

درصد پوشﺶ تعداد مبدا-
مقصد حداقل با یك دوربین

90%

درصد پوشﺶ تعداد مبدا-

80%

مقصد حداقل با دو دوربین

70%
حداکثر  955دوربین در شبکه

حداکثر  855دوربین در شبکه

شکل .1مقایسه وضعیت پوشش مسیرهای حرکت با فرض  111و  111دوربین در شبکه

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی111 )24:

محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
 1-1تحلیل نتایج بر اساس وضعیت موجود دوربینها
با بررسیهای صورت گرفته بر روی شبکه واقعی مورد مطالعه،
مشخص شد که در حال حاضر تعداد 820دوربین در شبکه مورد
مطالعه برای مقاصد دیگری نظیر کنترل سرعت در شبکه نصب
شدهاند .در این قسمت برای تحلیل ،در دو حالت کلی شامل تعداد
مسیرهای تحت پوشﺶ حداقل یك و یا دو دوربین مورد بررسی
قرار گرفته است .با توجه به این که برای حد باالی دوربینهای واقع
در مسیرها سه حالت ( 1 ،2و  )84دوربین در نظر گرفته شده است،
در مجموع سه حالت قابل بررسی است که نتایج آن در جدول
شماره ( )0ارایه شده است.همانگونه که از نتایج جدول مشخص
است با آگاهی از این است که درکل شبکه تعداد  820دوربین نصب
است و با قرار گرفتن حداکثر  2دوربین در هر مسیر ،حدود %32
از کل مسیرهای مبدأ– مقصد (شامل  9085زوج مبدأ-مقصد) تحت
پوشﺶ حداقل یك دوربین قرارخواهند گرفت و حدود %30
( 9281زوج مبدأ-مقصد) نیز توسط حداقل دو دوربین شناسایی
شدهاند .تحلیل وضعیت پوشﺶ وسایل نقلیه نیز که نتایج آن در
جدول شماره ( )1آمده است ،حاکی از آن است که تعداد کل
سفرهای صورت گرفته معادل  38292801بوده است که با آگاهی
از این موضوع که در کل شبکه تعداد 820دوربین نصب است و با
قرار گرفتن حداکثر  2دوربین در هر مسیر ،حدود  %30از کل

سفرهای صورت گرفته (شامل 11320258سفر) تحت پوشﺶ
حداقل یك دوربین و حدود ( %38شامل 14114211سفر) نیز
توسط حداقل دو دوربین مورد بررسی قرارگرفتهاند .بنابراین مقایسه
حالتهای مختلف حاکی از آن است که معیار  2دوربین ،معیار مناسبی
برای حد باالی تعداد دوربین واقع در مسیر پوشﺶ وسایل نقلیه در
مدل ریاضی بوده است.
عالوه بر این نتایج در حالتی که مدل بر اساس حداکثر نمودن شانس
تعقیب وسایل نقلیه در مسیر اجرا گردد نیز در جدول شماره ()2
ارایه شدهاند .همان گونه که مشخص است با فرض حداکثر نمودن
شانس تعقیب وسایل نقلیه در سبکه نیز تعداد دوربین منصوبه فعلی
پاسخگوی بررسی حدود  %35از مسیرهای مبدا-مقصد در شبکه
است.
بر اساس آنچه که در تحلیل نتایج حاصل از اجرای مدل ریاضی در
حاالت مختلف قابل استنتاج است ،میتوان به این نتیجه دست
یافت که اگر مکانیابی دوربینهای پالک خوان به نحو مناسبی و بهینه
انجام شود ،تفاوت قابل مالحظهای در میزان پوشﺶ مسیرهای
حرکتی وسایل نقلیه و نیز تردد وسایل نقلیه در طول شبکه راههای
مورد مطالعه با فرض نصب  855دوربین و ارتقای آن به 955
دوربین صورت نمیگیرد .بر این اساس میتوان چنین اظهار نمود
که  820دوربین منصوب حال حاضر میتواند معیار مناسبی برای
انجام مطالعات بعدی در این زمینه باشد.

درصد پوشﺶ تعداد

100%

سفرها حداقل با یك
دوربین
درصد پوشﺶ تعداد
سفرها حداقل با دو
دوربین

0%
حداکثر  955دوربین در شبکهحداکثر  855دوربین در شبکه

شکل  .1مقایسه وضعیت پوشش وسایل نقلیهدر حاالت  111و یا  111دوربین در شبکه
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توسعه مدل مکانیابی دوربینهای پالک خوان در جادههای ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی ...
جدول  .1وضعیت پوشش مسیرهای حرکت با در نظر گرفتن حداکثر تعداد دوربین در مسیر (تعداد کل زوج مبدأ– مقصد 1117 :تعداد کل دوربین در
شبکه )111
حد باالی تعداد

ردیف

دوربین در مسیر

تعداد مبدأ-مقصد تحت

درصد پوشش مبدأ-مقصد

پوشش با حداقل یک

با حداقل یک دوربین

دوربین

تعداد مبدأ-مقصد تحت
پوشش با حداقل دو
دوربین

درصد پوشش مبدأ-مقصد
حداقل با دو دوربین

8

2

9085

%32/40

9281

%32/10

4

1

9214

%30/34

9420

%35/22

9

84

9934

%39/31

9483

%13/83

جدول  .1میزان پوشش وسایل نقلیه در حال حرکت در شبکه با در نظر گرفتن حداکثر تعداد دوربین در مسیر (تعدادکلتردد:
71111111تعدادکلدوربیندرشبکه)111
تعداد دوربین در

تعداد سفر تحت پوشش با

درصد پوشش سفر با

تعداد سفر تحت پوشش با

درصد پوشش سفر حداقل

نظر گرفته شده

حداقل یک دوربین

حداقل یک دوربین

حداقل دو دوربین

با دو دوربین

8

2

11320258

%30/53

14114211

%35/14

4

1

10088141

%39/04

12932290

%29/28

9

84

29483302

%15/52

19522110

%11/30

ردیف

جدول  .9وضعیت پوشش مسیرهای حرکت با در نظر گرفتن شانس تعقیب در مسیر (تعداد کل زوج مبدأ– مقصد ،1117 :کل تردد  71111111و
تعداد کل دوربین در شبکه )111
پوشش با حداقل یک

درصد پوشش مبدأ-مقصد

پوشش با حداقل دو

درصد پوشش مبدأ-مقصد

دوربین

با حداقل یک دوربین

دوربین

حداقل با دو دوربین

8

مسیر حرکتی

9928

%34/1

9895

%11/2

4

وسایل نقلیه

22120284

%12/3

12121022

%22

ردیف

معیار بررسی

مسیر از مبدأ به مقصد و نیز بیشینه نمودن تعداد زوجهای مبادی

 .1خالصه و نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از یك مدل ریاضی دو مرحلهای بهترین
مکانهای نصب دوربینهای پالک خوان وسایل نقلیه در جادههای
کشور با هدف استفاده از تصویر ثبت شده پالک خودرو برای
تخمین ماتریس مبدأ و مقصد ،تعیین شدهاند .نگرش کلی در
مدلسازی ریاضی بر مبنای تعقیب وسایل نقلیه بوده و در دو
ساختار کلی حداکثر نمودن شانس ثبت پالک وسیله نقلیه در طول

مقاصد تحت پوشﺶ دوربینهای نصب شده ،انجام شده است .به
منظور بررسی و ارزیابی توان مدل ریاضی توسعه داده شده ،بخﺶ
شرقی ایران شامل هفت استان شرقی و شمال شرقی کشور به عنوان
مطالعه موردی انتخاب و محدوده مطالعه در قالب دادههای تحلیلی
مورد استفاده در نرمافزار معروف بهینهسازی ( )GAMSکدگذاری
شده است .عالوه بر این اطالعات یك سال از بارنامههای صادره

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی111 )24:

محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
در کل کشور که در پایگاه اطالعات سازمان راهداری و حملونقل

آن با دستگاههای توزین در حال حرکت تقاضای مبدا – مقصد با

جادهای ثبت شده ،مورد بررسی قرار گرفته و تمامی زوج مبادی و

محموله و بدون محموله را از یکدیگر تشخیص داد و مطالعه

مقاصد موجودبرای مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج

جامعی در مورد نقﺶ و اثر حملونقل یکسربار در طراحی شبکه

حاصل از اجرای مدل ریاضی توسعه داده شده و نیزبررسی وضعیت

راهها انجام داد.

قرارگیری دوربینهای پالک خوان در شبکه راههای شرق کشور
حاکی از آن است که تفاوت قابل مالحظهای بین حالتی که در کل
شبکه  855دوربین در نظر گرفته شود و حالتی که  955دوربین در
نظر گرفته شود وجود ندارد و میتوان حرکتهای موجود در شبکه

 .1پینوشتها
1- TOPSIS
2- Origin-Destination Matrix
3- General Algebraic Modeling System

را با تعداد دوربین کمتری نیز تحت پوشﺶ قرار داد .همچنین
وضعیت موجود دوربینهای نصب شده نیز مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفته و نشان داده است که مکانهای نصب تعیین شده توسط
مدل دارای کارآیی بهتری نسبت به وضعیت نصب موجود است که
دوربینهای موجود بر اساس آن مکانیابی شدهاند .مطالعه صورت
گرفته شروع موضوعی در توسعه مدل ریاضی و بکارگیری روشی
برای تخمین ماتریس مبدأ– مقصد میزان جابجایی در شبکه است
که محققان سعی دارند در ادامه مطالعات انجام شده در این
خصوص مدلهای ریاضی الزم را توسعه داده و به مرحله اجرا
گذارند تا برآورد المانهای ماتریس مبدأ – مقصد بر اساس ردیابی
وسایل نقلیه از طریق خواندن پالک آنها در طول مسیر ممکن گردد.

 .1مراجع
 آلنوری ،هومن؛ مشکانی ،سید مهدی؛ صفارزاده، ،محمود وشرافتیپور، ،سعید (" )8939مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده
زوج و فرد با رویکرد پوشﺶ بهینه تخلفات" مهندسی حملونقل،
سال ششم ،شماره دوم ،ص.831-818 .
 افندی زاده ،شهریار؛ خلیلی ،سجاد و عبدالمنافی ،سیدابراهیم(" )8938معرفی و مقایسه مدلهای مکانیابی شمارشگرهای
ترافیکی در شبکه معابر درونشهری به منظور بهنگام سازی ماتریس
مبدأء -مقصد سفر" ،یازدهمین کنفرانس مهندسی حملونقل و
ترافیك ایران ،تهران ،سازمان حملونقل و ترافیك تهران ،معاونت

به منظور انجام مطالعات آتی توصیه محققین این مطالعه آن است

حملونقل و ترافیك شهرداری تهران.

که میتوان مدلهای مبتنی بر تغییر مسیرهای احتمالی را به مدل

افندی زاده ،شهریار؛ احمدینژاد ،محمود و خلیلی ،سجاد()8934

اضافه نمود چرا که در این تحقیق فرض بر آن نهاده شده است که

"بهینهسازی مکان نقاط شمارش ترافیك جهت بهنگام سازی

رانندگان کوتاهترین مسیر بین مبدأ تا مقصد را انتخاب مینمایند و

ماتریس مبدأ -مقصد سفر براساس مدل برنامهریزی چندهدفه"،

این در حالی است که در بخشهایی از شبکه راههای ایران مسافت

پژوهشنامه حملونقل ،سال دهم ،شماره دوم ،ص. 882-841.

الزاماً معیار نهایی نبوده و موضوعاتی نظیر محدودیتهای حرکتی

حسینی طالقانی ,نوید و سید ابریشمی ،احسان (" ،)8930مکانیابی

موقت و نیز ترافیك حاصل از وسایل نقلیه سبك میتواند در

سنننسننورهای شننمارنده در شننبکه ترابری به کمك ماتریس تبدیل

انتخاب مسیر وسایل نقلیه باری تاثیرگذار باشد.در حال حاضر

جبرخطی"  ،دومین همایﺶ سننیسننتم های حمل و نقل هوشننمند

تعدادی از وسایل نقلیه حامل بار در کشور به صورت یك سربار

جاده ای ،تهران ،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

در شبکه راهها حرکت میکنند که میتوان با توسعه مدل و ترکیب
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Abstract
The origin-destination matrix, which is usually estimated by transport experts using mathematical
and statistical methods as well as optimization techniques, is one of the most important elements
in transport planning. The wide-range usage of electronic technologies in transportation helps
authorities on tracking vehicles over the road network for many purposes, so a two-stage
mathematical model has been developed to estimate origin-destination matrix for vehicle fleets.
The proposed model is based on the possibility of reading license plates over the path as well as
selecting the shortest path from origin to destination by drivers. Two different definitions of
possibility including the number of cameras in each O-D pairs comparing to its distance and the
maximum required number of existing cameras are considered as criteria for developing the
mathematical model.
In order to evaluate the efficiency of the proposed model, the road network of the eastern provinces
of Iran including Khorasan Razavi, North Khorasan, South Khorasan, Golestan, Kerman, Sistan
and Baluchestan and Semnan, where there are 310 nodes and 356 one-way edges (712 two-way
edges), has been selected as case study. All O-D pairs have also been collected, using electronic
documents on 1395 in lunar calendar. Using the well-known software of GAMS, results revealed
that the model is capable to determine the best edges for installing license plate reading cameras to
cover high portion of vehicles fleets those passing over the road network.
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محمد تیموری ،مجید شیخ محمدی ،علی حسینزاده کاشان ،امیرعباس شجاعی
محمد تیموری ،مدرک کارشننناسننی خود را در سننال  8921با کسننب رتبه اول از دانشننگاه یزد و درجه
کارشنناسی ارشد خود را در سال  8923در رشته مهندسی صنایع گرایﺶ مهندسی سیستمهای اقتصادی-
اجتماعی با کسنب رتبه اول از دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ نمود .از سال  8939دانشجوی دکتری
در رشنته مهندسنی صننایع در دانشنکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب است.
زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان برنامه ریزی حمل و نقل و حمل و نقل هوشمند است.

مجید شنیخ محمدی ،درجه کارشنناسنی در رشننته مهندسننی صنننایع را در سال  8922از دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و درجه کارشنناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع را در سال  8923از دانشگاه صنعتی اصفهان
اخذ نمود .در سنال  8912موفق به کسنب درجه دکتری در رشنته مهندسنی طراحی سیستمها از دانشگاه
واترلو -کناننادا گردیند .وی در سنننال  8911مدیریت یك پروژه تحقیقاتی با عنوان "رویکرد مهندسنننی
سنیستمها در بازتوسعه زمینهای آلوده" در کشور کانادا را به عهده داشت .زمینه های پژوهشی مورد عالقه
دکتر مجید شننیخ محمدی عبارتند از :مدلهای تصننمیم گیری و بهینه سننازی ،نظریه بازیها ،مدل سننازی و
تجزیه و تحلیل مناقشنات و مذاکرات .وی در حال حاضنر ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و

سیستمها در دانشگاه تربیت مدرس است.

دکتر علی حسنین زاده کاشنان دارای مدرک دکتری تخصنصی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسنت .ایشان در حال حاضر استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای دانشگاه تربیت مدرس است.
تمرکز تحقیقاتی وی عمدتا در مدلسنازی و حل مسننائل بهینه سننازی ترکیبی در زمینههایی نظیر مهندسی
لجستیك و شبکه های تامین ،مدیریت درآمد و قیمتگذاری ،زمانبندی عملیات و پروژه است.

دکتر امیر عباس شجاعی  ،مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  8924و کارشناسی ارشد
در رشنته مهندسنی صننایع را در سال  8920از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب اخذ نمود .در
سنال  8914موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات گردید .زمینه های پژوهشنی مورد عالقه ایشنان برنامه ریزی حمل و نقل ،سیاستهای تولیدی و
کنترل پروژه است ..وی در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب است.
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