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 خالصه

دهند همواره از اهمیت تر ارائه میهاي دقیقه ابزاري براي تحلیلکروابط بین اجزاي اصلی ترافیک به جهت این
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   مقدمه -1

در مطالعات ترافیکی روابط بین سه پارامتر اصلی ترافیک یعنی سرعت، جریان ترافیک و چگالی همواره از اهمیت 

هاي زیادي براي بدست آوردن روابط بین این سه پارامتر انجام شده تحقیقات و بررسی .زیادي برخوردار بوده است

این امکان را براي شناخته شده و تئوري جریان ترافیک سه پارامتر تحت عنوان  نمعموال روابط بین ای. است

شکل کلی این  .]1[سازد که با دقت به طرح و ارزیابی تسهیالت مورد نظر بپردازندمهندسین ترافیک فراهم می

 به منظوربراي مناطق مختلف نیازمند کالیبره کردن  البتهبیان شده است که نیز روابط در آئین نامه ظرفیت راه ها 

به عنوان  1آیین نامه مذکور جدول  14براي مثال در فصل  .باشندمیطرح و ارزیابی دقیق تسهیالت مورد نظر 

  .]2[شنهاد شده استرابطه بین حجم ترافیک و سرعت تردد آزاد پی

  

  براي سرعت تردد آزاد براي راههاي چند خطه 2010روابط پیشنهادي آیین نامه ظرفیت راهها :  1جدول 

  سرعت تردد آزاد
 1400سرعت براي تردد کمتر از 

  وسیله در ساعت بر خط

وسیله  1400سرعت براي تردد بیشتر از 

  در ساعت بر خط

60  60  

  

55  55  

  

50  50  

  

45  45  

  
  

را  لف مسیرتبینی عملکرد جریان ترافیک در مقاطع مخپیش چگالی -چگالی و حجم-حجم ، سرعت- سرعترابطه 

- روابط مختلفی که بیان کننده ارتباط پارامترهاي اساسی جریان ترافیک می ها،در حالیکه طی سال .نمایدبیان می

. تاکنون یک مدل واحد ارائه نگردیده است مختلفی بوده وهاي ها داراي شکلباشد، انجام گرفته است ولی این مدل

تالش این مطالعه  .باشدهایی متناسب با شرایط هر ناحیه ضروري میارائه مدل ها ولذا کالیبره نمودن کلیه مدل

با عنایت به شرایط محلی یک محور کیفیت و خصوصیات جریان ترافیک بزرگراهی  متناسب بادارد تا بهترین مدل 

  .را ارائه نماید خاص



 

-براي شرایط مساعد جوي می گردد عمدتاًاي که در منابع براي پارامترهاي اصلی جریان ترافیک ارائه میروابط پایه

در  مخصوصاً. این در حالی است که شرایط آب و هوایی تا حد زیادي بر رفتار ترافیکی تاثیر خواهد داشت. دنباش

 . گرددمناطقی که با پدیده بارش به کرات روبرو هستند اهمیت این موضوع دو چندان می

  

  پیشینه تحقیق زمینه هاي اصلی و  - 2

  شبکه هاي عصبی مصنوعی - 1- 2

یک  1در شکل .  آموختن در مغز انسان در پی روبرو شدن با رویداد و تعمیم این رویدادها به شرایط جدید است 

ورودي بردار ورودي  nبا . مدل با چند ورودي نشان داده شده است xnx هاي سیناپتیکی و وزن 1,.....,

 wnw با حاصلضرب ماتریس وزن  bدر ادامه یک جمله با بردار . شود هاي نرون کامل میمجموعه ورودي  1,.....,

W  با بردار وروديXلص ورودي خا. شود  ، جمع میNET  آید حاصل می) 1(بصورت رابطه:  

  

  
ديبا چند ورو شبکه عصبی یک مدل  - 1شکل   
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  : خواهد بود) 2(در نهایت خروجی بصورت رابطه 

)2                                                 (    Out = f(NET)  

یادگیري در . باشد گیرند، توابع خطی، سیگموئیدي، هیپربولیک تانژانت می توابعی که معموالً مورد استفاده  قرار می

قاعده فراگیري پرسپترون . پذیر استهاي انتزاعی شبکه عصبی از طریق قاعده فراگیري پرسپترون امکانمدل

سازي کاهش  ریاضی الگوریتم انتشار برگشتی، براساس روش بهینه مبناي. انتشار گویندچندالیه را  قاعده پس

کند که تابع به طور قابل گرادیان با عالمت مثبت یک تابع، جهتی را در تابع مشخص می. استوار است گرادیان

هش اي کا نماید که تابع به طور قابل مالحظه یابد و گرادیان با عالمت منفی جهتی را مشخص می توجهی افزایش می

 ،سازيدر روش بهینه  .اند هاي شبکهوزن ،مقدار خطا و متغیرهاي تابع ،در الگوریتم انتشار برگشتی، تابع. یابد می

  .]3[شودبراي خطا تعریف می) 3(یک تابع بصورت رابطه
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که قاعده ) 4(آنگاه از طریق گرادیان منفی ورابطه . باشدمیزان خروجی میtpj  میزان خروجی و   pjoکه در آن

  .شودزنجیري نیز بدان اضافه شده است، اقدام به یافتن جواب بهینه در فضاي اوزان می
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  .است) 5(نتیجه کار براي تابع سیگموئیدي مطابق رابطه 
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خروجی واقعی در  pjoنرخ یادگیري و  و   tام در زمان  jام  و نرون  iنشان دهنده وزن بین نرون  wijکه در آن 

- بدست می) 7(و ) 6(میانی و خروجی مطابق با روابط هاي نیز به ترتیب براي الیه pjمیزان . گره مورد نظر است

  ).براي تابع سیگموئید(آید
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به محض اینکه . شود که متناسب با مقدار تغیر وزن قبلی است عبارتی به تغییر وزن اضافه می تکمیلی درروش

. شود گردد و براي تعدیل وزن در مرحله بعد به کار گرفته می شود، مقدار آن در حافظه ذخیره می تنظیم انجام می

  :]4[است )9(و ) 8(روابط رت معادالت تنظیم در این روش به صو
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  .در تغییر است 9/0ضریب اندازة حرکت بوده و مقدار آن حول و حوش  ، )8( لهدر معادکه 

باشد و عملکرد الگوریتم به انتخاب در روش بیشترین شیب نزولی نرخ یادگیري در طول پروسه یادگیري ثابت می

د بیناگر نرخ یادگیري خیلی باال باشد شبکه نوسان کرده و آموزش نمی. درست نرخ یادگیري بسیار حساس است

در حقیقت روش . ]5[شوداگر نرخ یادگیري خیلی پایین باشد الگوریتم شبکه بسیارکند به جواب نهایی همگرا می

در هر گام از روند یادگیري ابتدا شبکه . کند نرخ یادگیري را تاحد ممکن باال نگه داردنرخ یادگیري متغیر سعی می

فعلی  دور گردد اگر خطايشبکه و خطاي شبکه محاسبه میهاي بیند و خروجیبا نرخ یادگیري موجود آموزش می

-ها و بایاسشود، بیشتر باشد، وزنقبلی از یک نسبت مشخصی که توسط طراح پیشنهاد می دورنسبت به خطاي 

شود ضرب شوند و در یک ضریب کاهنده که توسط طراح پیشنهاد میهاي موجود به همراه نرخ یادگیري؛ قبول نمی

خطاي فعلی نسبت به خطاي قبلی کمتر باشد نرخ یادگیري توسط یک ضریب افزایشی که توسط  اگر. گردندمی

  .یابد افزایش می شودطراح پیشنهاد  می

گیرد و اندازه ها مورد استفاده قرار می رسانی وزن  در روش برجهنده فقط عالمت مشتق براي تعیین جهت بروز  

کننده ها توسط یک فاکتورعمل ها و بایاس رسانی براي وزن مقادیر بروز . اردها ند مشتقات تاثیري در بروز رسانی وزن



 

ها داراي عالمت مشابه براي دو تکرار متوالی   کننده نسبت به وزناگر مشتق تابع عمل. گیردتحت تأثیر قرار می

ا براي دو تکرار متوالی ه کننده نسبت به وزندر صورتی که مشتق تابع عمل. باشد؛ این فاکتور، افزایشی خواهد بود

- تغییر می رسانی بی در صورتی که مشتق صفر باشد بروز . داراي عالمت غیرمشابه باشد، فاکتور کاهنده خواهد بود

  . ماند

که این، مسیري . دهد ها را در مسیري با بیشترین شیب نزولی تغییر می انتشار پایه، وزنهاي پسکلیه الگوریتم 

. شوداین روش الزاماً موجب همگرایی سریع نمی. یابد کننده با سرعت بیشتري کاهش میاست که در آن تابع عمل

گیرد که عموماً هاي در هم آمیخته صورت می وجوي مسیر بهینه در طول جهت در روش گرادیان مزدوج جست

جست و جو در هاي گرادیان مزدوج با روش. همگرایی بیشتري را نسبت به روش بیشترین شیب نزولی در پی دارد

وجوي جدید براي ترکیب با مسیر  پروسه عمومی براي تعیین مسیر جست. شوند تندترین شیب نزولی شروع می

  . ]6[خواهد بود) 10(وجوي قبلی بصورت رابطه  ترین شیب نزولی با هماهنگی با مسیرهاي جست تند

)10                                                            (                       
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گرادیان فعلی  نسبت مربع نرم k  ، بیشترین شیب در مرحله   k ،kgوجو در مرحله شیب جست  Pکه در آن

 .باشدبه مربع نرم گرادیان قبلی می

سازي سریع، وجود داردکه عموماً در این روش تغییر وزن از  هاي گرادیان مزدوج براي بهینهگونه دیگري از روش

  .  ]6[کند پیروي می) 11(رابطه 
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البته محاسبه  .باشد ها می ها و بایاس ماتریس هسیان تابع عملکردي نسبت به مقادیر جاري وزن Aکه در آن 

هاي مختلفی بر مبناي روش نیوتن وجود روش. هاي عصبی بسیار مشکل و پیچیده است ماتریس هسیان براي شبکه

ها تقریبی از  این روش.  شوند دارد که نیازي به محاسبه مشتق دوم ندارند که روش گوس ـ نیوتن نامیده می

الگوریتم دیگري که در این قسمت مورد اشاره قرار . برند ماتریس هسیان را در هر دوره تکرار از الگوریتم را بکار می

روش الگوریتم لونبرگ ـ مارکوآرت بجاي استفاده از ماتریس هسیان، از . باشدمارکوآرت می-روش لونبرگ میگیرد

  .]6[گیردصورت می) 12(این کار ازطریق رابطه   .کنند ژاکوبین استفاده می
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.ها می باشند ها و بایاس باشد که شامل مشتق اول از خطاهاي شبکه نسبت به وزنماتریس ژاکوبین می  Jکه در آن
tJ    ،ترانهاده ماتریس ژاکوبین e باشندبردار خطاي شبکه می .  اگر .باشدیک پارامتر عملگرمی  باال باشد

  .باشدماتریس یکانی می  I. هاي کوچک خواهد بود کاهش گرادیان با گام

کند لذا هدف این است تر عمل می و در نزدیکی خطاي مینیمم صحیح بودهاز آنجا که روش نیوتن روش سریعی  

کاهش در تابع (یابد  پس از هر گام موفق کاهش می لذا . شودتر به سمت روش نیوتن سوق پیدا  که هرچه سریع



 

در این روش تابع عملگر . یابدافزایش می را افزایش دهد، پارامتر  و در صورتی که گام اولیه تابع عملگر) عملگر 

  . استفاده شده است مارکوآرت-لونبرگدر این تحقیق از روش  .یابد در هر تکرار از الگوریتم کاهش می

  

  ادبیات تحقیق  2- 2

. بخش مهمی از مطالعات پایه ترافیک می باشدو بطور کلی پاراکتر هاي جریان ترافیک روابط بین سرعت و جریان 

چگالی را مورد بررسی قرار داده و تالش داشتند روابط ریاضی براي این -جریان-محققان مختلف روابط بین سرعت

چگالی - سرعتگرین شیلدز در قالب اولین مطالعات رسمی ترافیک رابطه  میالدي 30دهه در . ها ارائه دهندمنحنی

چگالی -میالدي گرین برگ یک منحنی لگاریتمی براي سرعت 50بعد ها در دهه  .]7[نهاد دادپیش طیخ را بصورت

–اي غیر پیوسته را براي سرعتادي رابطه. ]9[مدل توزیع نمایی را براي این رابطه به کار برداندروود . ]8[ارائه نمود

بریلون و پانزلت به هاي اخیر در سال  .]10[چگالی با استفاده از هر دو رابطه لگاریتمی و توزیع نمایی پیشنهاد نمود

وان ارده با مطالعه سر ها همچنین در همین سال. ]11[حجم بیان کردند-اي براي سرعتکمک تئوري صف رابطه

در راهنماي ظرفیت راهها  .]12[اي براي جریان ترافیک بدست آوردفاصله زمانی بین خودروها روابط یکپارچه

این روابط براي راههاي  1در جدول . ی براي سرعت تردد آزاد و حجم ترافیک ارائه گردیدروابط 2010ویرایش سال 

اول اینکه روابط موصوف به ازاي . در مطالعه این روابط دو نکته بسیار اهمیت دارد . اصلی جدا شده آورده شده است

بوده و در ) با شیب صفر ( افقی  شوند که در قسمت ابتدا کامالبه دو بخش اصلی تقسیم می کهاي ترافیحجم

تقسیم کلی به دو بخش ممکن اصل اینگونه در ذهن متبادر کند که در . باشندقسمت دوم داراي شکل سهمی می

به  ،عمل نیز رانندگان منطبق با حجم ترافیک و در یک آستانه از یک تعامل کامال غیر وابسته به حجم ترافیک

با این توضیح . رسند که البته در عمل این آستانه وجود خارجی نداردم میگون بین سرعت و حجاي سهمیرابطه

  بریلونبراي مثال . ئه دهندرااي براي این امر ابرخی محققین تالش نمودند بر اساس برخی روابط پایه مدل یکپارچه

وابط توانی ، مدلی تالش نمودند بر اساس مدل صف ، روابط پایه ترافیک  و همین طور کالیبره نمودن ر لوهوفو 

که بر اساس آن مدل مبتنی بر تئوري صف عملکرد مناسبی در  توصیف رابطه بین سرعت و جریان ارائه نمایندبراي 

مطالعه که در آن روابط پیشنهادي تئوري جریان نتایج یک بر اساس  . ]13[ نشان دادسازي سرعت آزاد راهها  لمد

ي هادر آزادراه چگالی–رابطه سرعتسه شده است نشان داد یبا شرایط ایران مقا ،هاي معتبرنامهترافیک در آیین

–تطابق بیشتر با مدل تک رژیمی نمایی آندروود و نیز مدل دو رژیمی ادي دارد که در آن نمودار سرعت ایران

. استتگی باشد که در مجاورت سرعتی معادل سرعت ظرفیت نمودار داراي ناپیوسدانسیته به صورت دو قطعه می

در سرعت هاي کمتر از سرعت معادل ظرفیت این نمودار فرم نمایی و در سرعت هاي کمتر از سرعت معادل 

  .]14[ظرفیت این نمودار فرم لگاریتمی دارد

چگالی براي  -هاي بومی با تاکید بر مدل سرعتبه تحلیل رفتار جریان ترافیک براساس دادهدر مطالعه دیگري که 

رفت و (قم در دو مسیر  - آزادراه تهران ـ قم پرداخته است بیش از چهار میلیون داده ترددشماري در آزادراه تهران



 

 - هاي مختلف سرعت هاي بومی، مدلبراساس این داده. اند و به تفکیک خط عبوري بررسی و تحلیل شده) برگشت

 آننتایج . هاي کالسیک گذشته مقایسه شده است ارزیابی و تحلیل شده و نتایج آنها با مدل چگالی، پرداخت،

 درمعادل سواري در هر کیلومتر  7هاي کمتر از  تحقیق نشان داد که متوسط وزنی شیب تغییرات سرعت در چگالی

 ز این مقدار استهاي بیش ا درصد کمتر از متوسط وزنی شیب تغییرات سرعت در چگالی30خط عبور، حدود 

  .]15[سرعت چگالی پیشنهاد گردید ههمچنین براي محور مورد مطالعه رابط

العات طهرچند در اکثر مطالعات به  شرایط آب و هوایی یه شکل مستقیم پرداخته نشده لیکن این مهم در برخی م

میالدي و توسط تانر صورت 50بطور کلی اولین مطالعه جدي در این زمینه در دهه . مورد واکاوي قرار گرفته است

وسیله , چگالی را با تغییر شرایط آب و هوایی با روبکرد سه عامل انسان- کوکلمن تعییر در رابطه جریان. ]16[گرفته

ابراهیم و هال به کمک رگراسیون روابطی را براي خصوصیات اصلی جریان  .]17[و جاده مورد بررسی قرار داد 

 10تا  5ترافیک و مشخصات آب و هوایی مختلف ارائه نمودند که بر اساس آن بارش شدید سرعت تردد آزاد را بین 

زان در تحقیقی دیگر توسط سالومن و پوتنن کاهش سرعت عملکردي به می. ]18[دهدکیلومتر بر ساعت کاهش می

درصد را براي این امر بدست  14جان و گولسپی میزان  .]19[درصد در صورت بارش باران گزارش شده است 5

اسمیت با در نظر گرفتن شدت بارش و تعریف بارش سبک و سنگین تغییر در سرعت عملکردي یک . ]20[آوردند

بارش باران برجریان تردد  بررسی تاثیرداخلی در یک تحقیق  .]21[آزاد راه و ظرفیت آن را مورد بررسی قرار داد 

میانگین سرعت  اطالعات ترافیکی مانند حجم و به همین منظور .مورد بررسی قرار گرفت اي کشوردرشبکه جاده

سازي درنظرگرفته شده شامل متغیرهایی که درمدل .شدزادراهی استان مرکزي تحلیل آتردد درشبکه بزرگراهی و 

-بررسی نتایج این تحقیق نشان می .بوده استزمان بارش و شب و روز  ،بت حجم به ظرفیتنس ،زادآسرعت جریان 

زاد آدرصد سرعت جریان 12الی 6یعنی بین  کیلومتربرساعت 13الی6دهد که درهنگام بارندگی سرعت درحدود 

حجم  نسبت متغیرکند و می شب کاهش بیشتري درسرعت جریان تردد ایجاد بارش باران در کند وکاهش پیدا می

  . ]22[تاثیرچندانی برتغییرات سرعت ندارد V/Cبه ظرفیت 

هاي جایگزین و یا کمکی نیز لیکن استفاده از روش. شودتکنیک هاي آماري بکار برده می در مطالعات سرعت عمدتاً

سی و سرعت هاي عصبی مصنوعی تاثیر مشخصات هنداحمد صمد به کمک شبکه. دنگیرمورد واکاوي قرار می بعضاً

با همین ابزار یک سینگ  .]23[مجاز را بر روي سرعت عملکردي یک راه اصلی داراي جداکننده وسط مطالعه نمود

در این مدل داده هاي ترافیکی،  .]24[درصد براي راههاي دوخطه روستایی ارائه نمود 85بینی سرعت مدل پیش

هاي عصبی مصنوعی عیسی، زمان و نجار به کمک شبکه. هندسی و تصادفات به عنوان ورودي بکار گرفته شدند

و ضخامت ) شاخص هاي سرویس ( هاي ترافیکی، مشخصات روسازي بینی سرعت به کمک دادهمدلی براي پیش

  .]25[وسازي ارائه نمودندر

  

   



 

  ه مورديمطالع .3

استفاده  در هر طرفاصلی جدا شده با دو خط در این تحقیق از اطالعات حجم و سرعت ساعتی براي یک راه 

جاده مورد  .به منظور در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی از اطالعات بارش ساعتی محل استفاده شده است. ردیدگ

این جاده شاهد روزهاي بارندگی شایان توجهی بوده و از سویی . رشت در استان گیالن بوده است-نظر محور خمام

به .  گیردزیاد صورت می در آن تردد کامیون در حد نسبتاً) در انزلی بن( به دلیل اتصال به بندر مهم شمال کشور 

استفاده شده  94اي تردد شهریور، مهر و آبان سال همنظور مدل سازي رابطه بین حجم ترافیک و سرعت از داده

هاي به عنوان داده)  1و  0بصورت ( اي که کل حجم ترافیک، درصد وسایل سنگین و وضعیت بارش است؛ بگونه

 .ورودي انتخاب و خروجی بصورت میزان سرعت متوسط ساعتی هدف گذاري گردید

غیر  هاي عصبی بخصوص توانایی در رگراسیون کامالًبا توجه به مطالعه سوابق تحقیقات مشابه و عملکرد انواع شبکه

. گردید انتخابالیه هاي عصبی مصنوعی پرسپترون چند شبکه ،جریان ترافیک-سازي سرعتبه منظور مدلخطی، 

سازي با ساختارهاي معماري مختلف گردید که اقدام به مدل ،سازيبه منظور انتخاب یک معماري کارا براي مدل

 وبراي آموزش از الگوریتم لونبرگ ـ مارکوآرت . نرون انتخاب گردید 10شبکه با یک الیه مخفی مشتمل بر  نهایتاً

 2در جدول . آورده شده است  2مدل شماتیک کلی در شکل  .شد ها استفادهتابع هیپربولیک براي کلیه نرون

همچنین بایاس نرون خروجی برابر  .بکار رفته در مدل نهایی آورده شده است و بایاس الیه پنهان ضرایب وزنی

این ضرایب از این نظر اهمیت دارند که براي بکار گرفتن شبکه عصبی موصوف، امکان  .بدست آمده است 0877/4

ضرایب وزنی کالیبره شده براي مورد مطالعاتی را در بر  2جدول  سازند و در حقیقتسازي شبکه را فراهم میپیاده

  .دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شکل شماتیک مدل نهایی :  2شکل 

  

حجم ترافیك 
 

درصد 
 

 وضعیت بارش

١ 

٢ 

١٠ 

سرعت متوسط 
 



  ضرایب وزنی و بایاس الیه پنهان بکار رفته در مدل نهایی

  ضرایب وزنی ارتباطی بین متغیر ورودي و الیه پنهان
  شماره نرون

  حجم ترافیک

8682/11-  1  

3749/2  2  

8058/3  3  

5955/1  4  

0627/4-  5  

8415/6  6  

5017/1-  7  

8735/1  8  

6811/6-  9  

9977/79  10  

ها به دودسته آموزش و آزمون پذیري و پرهیز از حفظ کردن، کلیه داده

تنها در  ،به منظور ارزیابی آموزش صورت گرفته

هاي آموزش و آزمون در یک حد قرار سازي متوقف و مدل نهایی اختیار گردید که ضرایب برازش دسته

   .آورده شده است

  
  نمودار برازش براي داده هاي آزمون

  نمودار هاي نمودار هاي برازش براي داده هاي آموزش و آزمون

ضرایب وزنی و بایاس الیه پنهان بکار رفته در مدل نهایی:  2جدول 

بایاس هاي نرونهاي 

  الیه پنهان

ضرایب وزنی ارتباطی بین متغیر ورودي و الیه پنهان

  درصد کامیون  وضعیت بارش

381/6  862/3  025/6  

1995/5-  3163/0-  0531/6-  

7032/0  448/4 -  2394/7  

5246/20-  2159/26  7256/7  

058/1 -  0384/4-  9613/0-  

0702/4-  165/5 -  7178/6-  

6038/4-  6455/5  19/1 -  

3164/4  8938/8-  0775/13  

8102/5-  36/4 -  9898/5  

8/73  0144/0  9721/1-  

پذیري و پرهیز از حفظ کردن، کلیه دادهیابی به مدلی با قابلیت تعمیم

به منظور ارزیابی آموزش صورت گرفته. تقسیم شدند)  کل داده ها درصد 30

سازي متوقف و مدل نهایی اختیار گردید که ضرایب برازش دسته

آورده شده است 3هاي آموزش و آزمون در شکل نمودارهاي برازش براي داده

  

نمودار برازش براي داده هاي آزمون  داده هاي آموزش 

نمودار هاي نمودار هاي برازش براي داده هاي آموزش و آزمون:  3شکل 

 

ضرایب وزنی 

  خروجی نرون

بایاس هاي نرونهاي 

الیه پنهان

0811/0-  381

3662/0-  1995

8034/0-  7032

1419/0  5246

8381/0  058

92/3  0702

2879/4  6038

2944/0-  3164

1728/4  8102

1108/0  

یابی به مدلی با قابلیت تعمیمبه منظور دست

30درصد و  70به ترتیب ( 

سازي متوقف و مدل نهایی اختیار گردید که ضرایب برازش دستهصورتی مدل

نمودارهاي برازش براي داده. داشتند

  

 نمودار برازش براي

  



 

ازي و پرهیز از روابط  سازي و بکارگیري را دارد لیکن بدلیل سادهپیاده یتبلاشده بطور مستقل ق هرچند مدل ارائه

سازي خروجی شبیه 3جدول . اقدام به تهیه جدول محاسباتی شدهاي عصبی، هاي مخفی شبکهپیچیده بین الیه

به عنوان جدول محاسباتی  کهبسازي شو بدون پیاده دهد که می تواند مستقیماًشبکه عصبی موصوف را نشان می

  .بکار گرفته شود براي پیش بینی سرعت متوسط

  

  وسایل نقلیه و وضعیت بارش مختلفجدول محاسباتی پیش بینی سرعت متوسط با درصد :  3جدول 

    

 بارانی   آفتابی  

v  p=5 p=10 p=15 
 

p=5 p=10 p=15 

  
      

  

250 85 85 84 
 

79 81 79 

500 82 81 81 
 

76 83 77 

750 79 78 77 
 

75 85 80 

1000 78 76 74 
 

75 85 88 

1250 78 76 73 
 

74 83 90 

  
      

  

1500 79 78 73 
 

73 80 90 

1750 77 79 74 
 

71 75 89 

2000 74 79 73 
 

70 70 85 

2250 69 75 72 
 

70 69 79 

2500 63 64 66 
 

65 67 76 

                

P= درصد وسایل نقلیھ سنگین          V = حجم ترافیک     

  

ماشین حساب انجام محاسبات مهندسی را در همه شرایط و به کمک از آنجایی که وجود یک رابطه ساده ریاضی   

در کنار مدل شبکه اصلی، یک مدل شبکه عصبی فرعی به ساده ترین شکل لذا ) در فقدان رایانه ( کند فراهم می

نیز بکار گرفته شد تا به کمک آن بتوان یک رابطه نسبتاً ساده ریاضی بین متغیرهاي  و بدون الیه پنهان ممکن

مدل شبکه عصبی مذکور به  4در شکل  .ش پیشنهاد نمودحجم ترافیک، درصد وسایل نقلیه سنگین و وضعیت بار

در این  .استفاده گردید تانژانت هیپربولیکدر این مدل از تابع . همراه ضرایب وزنی کالیبره شده آورده شده است

  .ها براي آزمون بکار گرفته شدنددرصد داده30ها براي آموزش و درصد داده 70مدل نیز 

  

  

  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) بدون الیه مخفی ( شکل شماتیک مدل ثانویه :  4شکل 

  

  :گرددبینی سرعت متوسط پیشنهاد میرابطه زیر به عنوان تابع پیش 4 با توجه به نتایج ارائه شده در شکل

                      �(�, �, �) = tanh(−0.4949 × � + 0.23049 × � − 0.15885 × � + 0.23081) )13(                       

ت بارش متغیر وضعی rدرصد وسایل نقلیه سنگین و  Pمتغیر حجم ترافیک،  vپیش بینی سرعت،  Sکه در آن تابع 

قبل از  ،البته بدلیل اینکه در اصل مدل شبکه عصبی. می باشند )براي ساعت بارانی  1براي ساعت غیر بارانی و  0( 

مدل باید ابتدا این تبدیل  اینلذا جهت استفاده از اند نرمال شده 1تا  1-ها وارد مدل شوند به حدود اینکه داده

هیستوگرام تعداد درصد خطاهاي  5در شکل  .همین موضوع در مورد خروجی مدل نیز صادق است. صورت گیرد

 13داده آماري که در رابطه  1970گردد از مجموع همان گونه که در شکل مشاهده می .ختلف آورده شده استم

از این تعداد رابطه مذکور براي قریب . انددر صد بوده 25تا 10مورد داراي خطاي بین  20وارد شدند تنها حدود 

  .ز عملکرد مناسب مدل دارددرصد را داشته است که نشان ا 6ها خطاي زیر مورد از داده 1750

  

  
  در مقابل تعدادمشاهده شده براي هر محدوده ) محور افقی( درصد خطا محدودههیستوگرام :  5شکل 

  

   

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

١-٠ ٣-١ ٣-۶ ۶-١٠ ٢- ١٠۵

حجم ترافیك 
 

درصد 
 

 وضعیت بارش

سرعت متوسط 
 

۴٩۴٩/٠ -  

٢٣٠۴٩/٠  

١۵٨٨۵/٠ -  

٢٣٠٨١/٠ -



 

  و پیشنهادات نتیجه گیري-4

  :هاي عصبی مصنوعی در این تحقیق نتایج زیر را در بر داشته استشبکهپیش بینی سرعت به کمک سازي مدل

یابی به مدل شبکه و دست بارش منطقه در تعیین ارتباط بین حجم ترافیک و سرعت متوسط وارد نمودن شرایط - 1

پررنگ نبوده  پرداختن به شرایط جوي ،اکثر قریب به اتفاق مطالعات مشابه دردر حالی که  87/0عصبی با برازش 

  .است

که این امر محدود  ،کالیبره کردن بینی بدون نیاز به در نظر گرفتن شکل خاصی براي تابع مدل وارائه مدل پیش - 2

  .را در پی نداشته است. . . ) از قبیل نمایی، لگاریتمی و ( شدن به مدل هاي خاص 

  :باشدبا عنایت به نتایج مدل ارائه شده پیشنهادات زیر جهت مطالعات بیشتر قابل ارائه می

. بینی سرعت متوسطسازي پیشمدلجهت ) عالوه بر میزان بارش ( بکارگیري مشخصات کامل آب و هوایی   - 1

وزش باد شدید را در برخی روزها شاهد هستیم که البته بر شرایط رانندگی کشور بخصوص اینکه در برخی مناطق 

  .بسیار تاثیر گذار می باشد

بکارگیري روش ارائه شده براي بزرگراههاي با جدا کننده وسط در سطوح استانی و یا کشوري جهت دست یابی   - 2

  .یک الگوي ملی به 

  .سازي تاثیر شرایط گوناگون محیطی از جمله مشخصات هندسی محور و شرایط روسازيمدل - 3
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Abstract 

To analyze more accurately traffic behavior, identifying relationships between major 
components of traffic characteristics is usually predominant. Although many research 
studies have been conducted based on the assumption that the weather would be sunny, the 
present study aims to propose a new model for predicting free flow speed utilizing neural 
network algorithm considering hourly rainy condition for a divided two-lane highway 
located in the Iranian province of Guilan.   In this regard, a neural network algorithm was 
constructed using three input traffic data including hourly volume, heavy vehicle percent, 
and weather condition (1: rainy and 0: sunny). The independent variable of model is average 
travel speed. The results illustrate high accuracy according to the obtained correlation 
coefficient of 0.86.  
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