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Wybrane algorytmy szeregowania
na przyk³adzie obs³ugi pêtli tramwajowej
1. Wstêp
W ostatnich latach rozpowszechni³y siê technologie zwi¹zane z monitorowaniem i zarz¹dzaniem flot¹ pojazdów oparte m.in. na technologii GPS, np. [3, 5]. W szczególnoci
rozwi¹zania te znajduj¹ coraz szersze zastosowania w miejskich przedsiêbiorstwach komunikacyjnych do monitorowania i zarz¹dzania pojazdami.
Dziêki zastosowaniu wspomnianych wy¿ej technologii mo¿liwe staje siê, przyk³adowo optymalne rozmieszczenie wje¿d¿aj¹cych na pêtlê tramwajów, przez miejskiego dyspozytora, w sytuacji zaistnia³ych zak³óceñ ruchu. Uwzglêdniaj¹c pewn¹ liczbê dostêpnych
na pêtli tramwajowej peronów (torów), a jednoczenie zazwyczaj wiêksz¹ liczbê linii
tramwajowych koñcz¹cych bieg na pêtli od liczby dostêpnych peronów, otrzymujemy ciekawe zadanie do rozwi¹zania (tzn. rozmieszczenie przybywaj¹cych tramwajów ró¿nych linii na peronach, pod k¹tem punktualnych odjazdów). Oczywicie w przypadku statycznym, tzn. deterministycznych, zgodnych z rozk³adem jazdy przyjazdów poci¹gów tramwajowych, zadanie to jest niezbyt skomplikowane. Znacznie trudniejszym przypadkiem
jest rozpatrzenie dynamicznego przypadku, czyli optymalne rozmieszczenie tramwajów
przybywaj¹cych niezgodnie z rozk³adem jazdy.
W artykule zaproponowano i omówiono przyk³adowe algorytmy rozmieszczenia
tramwajów przybywaj¹cych na pêtlê tramwajow¹. Opisywany problem nawi¹zuje zarówno
do zagadnieñ szeregowania zadañ [2], jak i systemów kolejkowych [4]. Omawiane w pracy
przypadki wykazuj¹, przez analogiê, pewne podobieñstwa do nastêpuj¹cych systemów kolejkowych: D/D/·/∞/FIFO oraz M/D/·/∞/FIFO. W pewnych specyficznych warunkach mo¿emy równie¿ mówiæ o modelu M/M/·/∞/FIFO, w sytuacji gdy opónienie tramwaju jest
wiêksze ni¿ bufor czasu przewidziany na jego oczekiwanie na pêtli.

2. Wybrane algorytmy szeregowania
W rozdziale tym zaproponowano kilka algorytmów szeregowania poci¹gów tramwajowych przybywaj¹cych na pêtlê, w sytuacji kiedy ich przybycie nie jest deterministyczne.
To znaczy mo¿liwe s¹ opónienia i tzw. nadspieszenia w stosunku do rozk³adu jazdy.
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W tabeli 1 zgrupowano wszystkie oznaczenia zwi¹zane z algorytmami szeregowania
poci¹gów tramwajowych.
Tabela 1
Spis oznaczeñ stosowanych w artykule

Oznaczenie

Opis

Pi

czas przyjazdu i-tego poci¹gu, i = 1, ..., m

m

liczba przyjazdów/odjazdów poci¹gów na pêtlê w ci¹gu dnia

Oi

czas odjazdu i-tego poci¹gu, i = 1, ..., m

n
PERk

liczba peronów
ci¹g reprezentuj¹cy k-ty peron, za Oi jego elementy dla i = 1, ..., m

lk

liczba poci¹gów oczekuj¹cych na k-tym peronie

p

nr peronu wybranego dla aktualnie rozpatrywanego poci¹gu

T1

zbiór indeksów peronów, z których aktualny poci¹g odjedzie bez opónieñ

T2

zbiór indeksów peronów, z których aktualny poci¹g odjedzie z opónieniem

Oakt

rand(x)

zaplanowany odjazd aktualnego poci¹gu
funkcja generuj¹ca liczbê losow¹, ca³kowit¹ z przedzia³u [0, x]

2.1. Najprostsze algorytmy: losowy i równomiernego przydzia³u
Jednym z najprostszych przypadków jest losowe przydzielanie przybywaj¹cych tramwajów pomiêdzy perony. Algorytm ten przedstawiono na rysunku 1a. Kolejnym prostym
przypadkiem jest kolejne przydzielanie tramwajów pomiêdzy perony, co przedstawiono na
rysunku 1b.

2.2. Algorytm najwczeniejszego odjazdu
Algorytm najwczeniejszego odjazdu przedstawiony jest na rysunku 2. Jego zasada
dzia³ania jest nastêpuj¹ca: program sprawdza zaplanowane czasy odjazdów poci¹gów tramwajowych oczekuj¹cych na odjazd na peronach i dla ka¿dego peronu wyznacza termin
najpóniejszego zaplanowanego odjazdu. Dla peronu, na którym nie oczekuje ¿aden sk³ad,
ten czas wynosi 0. Nastêpnie wybierany jest ten peron, dla którego zaplanowany najpóniejszy odjazd jest najwczeniejszy. Oczywicie oznacza to preferencjê do wybierania pustych torów pêtli (kolejnoæ pustych peronów jest nieistotna).
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b)

p:=1+rand(n-1)

lp:=lp+1

PERp(lp):=Oaktual

STOP
Rys. 1. Algorytmy: a) losowy; b) kolejnego przydzielania

lp:=lp+1
PERp(lp):=Oaktual

STOP
Rys. 2. Algorytm najwczeniejszego odjazdu

2.3. Algorytm quasi-optymalny
Algorytm quasi-optymalny przedstawiony jest na rysunku 3. Podobnie jak w algorytmie najwczeniejszego odjazdu ustalane s¹ najpóniejsze zaplanowane czasy odjazdu dla
ka¿dego z peronów. Nastêpnie program sprawdza, czy ró¿nica miêdzy zaplanowanym odjazdem poci¹gu, który w³anie oczekuje na wjazd na pêtlê, a ostatnim odjazdem z danego
peronu jest nieujemna  oznacza to, ¿e jeli sk³ad tramwajowy zostanie wpuszczony na taki
peron, bêdzie móg³ odjechaæ o czasie. Sporód wszystkich peronów, które spe³niaj¹ powy¿szy warunek, wybierany jest ten, dla którego wspomniana ró¿nica czasów jest najmniejsza.
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Rys. 3. Algorytm quasi-optymalny

W praktyce oznacza to, ¿e przyje¿d¿aj¹ce poci¹gi wje¿d¿aj¹ na puste tory tylko
w ostatecznoci. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e wszystkie perony s¹ zajête, za nowo przyby³y sk³ad przyjecha³ mocno opóniony i na który peron by nie wjecha³ i tak odjedzie opóniony w stosunku do rozk³adu jazdy. W takim przypadku ró¿nica miêdzy planowanym czasem odjazdu nowo przyby³ego poci¹gu a czasami ostatnich odjazdów z poszczególnych peronów bêdzie ujemna. Jeli zajdzie taka okolicznoæ, wybierany jest peron, dla którego
wartoæ bezwzglêdna omawianej ró¿nicy bêdzie najmniejsza, co zagwarantuje nam najmniejsze opónienie poci¹gu.

3. Implementacja
Zaproponowane algorytmy zaimplementowano w jêzyku C i przetestowano za pomoc¹ metody symulacji. Program symulacyjny w ca³oci zosta³ napisany w ANSI C z wykorzystaniem klasycznego podejcia zdarzeniowego opisanego wyczerpuj¹co w pracy [6].
Ka¿dy przyjazd i odjazd poci¹gu tramwajowego reprezentowany jest przez pojedyncze
zdarzenie. Zdarzenia przechowywane s¹ na chronologicznie uporz¹dkowanej licie zdarzeñ
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zarz¹dzanej przez modu³ tzw. koordynatora (I poziom trójpoziomowej struktury modelu
symulacyjnego). W ka¿dym kroku czasowym koordynator przesuwa zegar symulacji do
czasu wyst¹pienia pierwszego zdarzenia na licie. Nastêpnie realizowane s¹ wszystkie
zdarzenia zaszeregowane na dan¹ chwilê czasow¹. Obs³uga zdarzenia przyjazdu powoduje
zaszeregowanie zdarzenia odjazdu (obs³uga zdarzeñ tworzy II poziom modelu). Dane
wejciowe oraz wyniki symulacji zapisywane s¹ w zwyk³ych plikach tekstowych.

4. Wyniki symulacji
Rozpatrzmy najpierw wyniki symulacji przeprowadzonej dla pêtli tramwajowej
z dwoma peronami, która obs³uguje cztery linie tramwajowe.
W tabeli 2 przedstawiono zestawienie danych wejciowych dla pierwszego przypadku.
Tabela 2

Linia

Czêstotliwoæ

Pierwszy odjazd

Ostatni odjazd

9

10 min

6:04

21:54

14

10 min

5:01

23:01

16

10 min

6:03

21:13

20

20 min

7:17

19:57

Wykresy na rysunku 4 przedstawiaj¹ wyniki symulacji dla pierwszego przyk³adowego
zestawu danych wejciowych.
a)

b)

algorytm quasi-optymalny

Rys. 4. Sumaryczne czasy opónieñ tramwajów, przy zastosowanych ró¿nych algorytmach
szeregowania (a); procentowa liczba opónionych poci¹gów (w %) w ci¹gu dnia (b)
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Kolejna rozpatrywana sytuacja to obs³uga pêtli tramwajowej z trzema peronami,
która obs³uguje piêæ linii tramwajowych. W tabeli 3 przedstawiono zestawienie danych
wejciowych dla tego przypadku.
Na rysunku 5 przedstawiono wyniki symulacji dla kolejnego przyk³adowego zestawu
danych wejciowych.
Tabela 3

Linia

Czêstotliwoæ

Pierwszy odjazd

Ostatni odjazd

1

7 min

4:30

22:42

2

15 min

5:03

21:48

3

10 min

4:38

22:58

4

10 min

4:11

23:21

5

20 min

5:09

21:49

a)

b)

Rys. 5. Sumaryczne czasy opónieñ tramwajów, przy zastosowanych ró¿nych algorytmach
szeregowania (a); procentowa liczba opónionych poci¹gów w ci¹gu dnia (b)

5. Podsumowanie
W artykule zaproponowano i porównano cztery algorytmy szeregowania poci¹gów
tramwajowych na pêtli. Z analizy uzyskiwanych rozwi¹zañ wynika, ¿e zastosowanie najprostszych algorytmów, tzn. losowego i równomiernego przydzia³u, daje prawie zawsze
rozwi¹zania s³abej jakoci. Z kolei algorytm najwczeniejszego odjazdu dawa³ zazwyczaj
lepsze rezultaty ni¿ dwa poprzednie. Natomiast zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskane
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zosta³y przy zastosowaniu algorytmu quasi-optymalnego. Gwarancjê uzyskania rozwi¹zania optymalnego mo¿na uzyskaæ przez wykonanie przegl¹du zupe³nego wszystkich mo¿liwych rozwi¹zañ. Nale¿y zwróciæ jednak uwagê, ¿e uzyskanie takiego rozwi¹zania, poprzez
koniecznoæ rozwa¿enia wszystkich mo¿liwych kombinacji rozwi¹zañ, nawet po usuniêciu
rozwi¹zañ niedopuszczalnych, bêdzie bardzo czasoch³onne ze wzglêdu na bardzo liczny
zbiór rozwi¹zañ dopuszczalnych.
W artykule rozwa¿ono kilka mo¿liwych algorytmów, których atutem jest prostota i niski nak³ad obliczeniowy, pozwalaj¹cy realizowaæ je wielokrotnie w ci¹gu dnia i daj¹cy wyniki w bardzo krótkim czasie, co umo¿liwi³oby zastosowanie go np. w pó³automatycznym
sterowniku zwrotnicy. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e przy opracowywaniu algorytmów
przyjêto pewne uproszczenia. W praktyce na pêtlach komunikacji tramwajowej oprócz regularnych peronów, stosuje siê tzw. ¿eberka postojowe, które doranie powiêkszaj¹ liczbê
dostêpnych peronów. Poza tym w sytuacjach opónieñ czy awarii w³¹czane s¹ sk³ady rezerwowe. Kompletne rozwi¹zanie zagadnienia sterowania ruchem tramwajowym w du¿ym
miecie jest niezwykle z³o¿onym problemem i wymaga rozwa¿enia du¿ej liczby mo¿liwych
scenariuszy.
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