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 קין ואלעד לוין 'יולי ליאל קלצ

 :מוטיבציה לפרויקט
מדעתנו שצריך וניתן לשפר את השירות לנוסע בתחבורה הציבורית באמצעות ההחלטה לביצוע הפרויקט נבעה 

את המידע בזמן אמת , המשתמש, המטרה העיקרית הינה לתת לנוסע  -מתן אינפורמציה מדויקת לזמני ההגעה
שתייעל את השימוש בתחבורה , על מנת שיוכל לתכנן את מסלול הנסיעה ואת הזמן בצורה הטובה ביותר

 . וכן תשפר את השירות ללקוח, רץהציבורית בא
 : סקירת ספרות

שהם מהווים מרכיבים חשובים ביותר לפיתוח האלגוריתם הסופי , בפרויקט זה התייחסנו למספר מושגים
 :להלן המושגים. שלנו

GPS . 1- Global Position System-מערכת ניווט לוויינית לקביעת מיקום מדויק -מערכת מיקום גלובלית
 .בלבכל רחבי ת

 . הפרטי רכבםהמסיע אנשים שלא ב תחבורההיא שם כללי למערך  -תחבורה ציבורית .2
 .לשם תפעול ובקרה יעילים של צי הרכב, יים בארגון שבמסגרתו פועל צי גדול של רכב הובלהק -ציי רכב.3
4..DECELL : הינה תוכנה לדיווחי תנועה בזמן אמת שמבססת את הפלט שלה על קליטה של , תוכנת הדיסל

 .אותות סלולאריים המתקבלים מטלפונים ניידים של משתמשים שנמצאים בקטע הכביש הנמדד
 :לוגיהמתודו

התקנו ברכב הניסוי את מערכת האיתור של איתוראן , על מנת לבנות את האלגוריתם לקבלת מידע בזמן אמת
 .שימוש/וכן זמן נסיעה / עמידה/עצירה,שמספקת מידע אודות מיקום הרכב 

 : לצורך החישוב הסופי הגדרנו את טווחי זרימת התנועה
 .ש ומעלה"קמ 44מ" חופשי" -                   
 .ש"קמ 34-44מהירות תנועה מ " קל" -                   
 ש"ק 24 -34" בינוני" -                   
 ש"קמ 04-24"  כבד"-                   
 ש"קמ 4-04" כבד מאוד" -                   

 
. המותרת באזורתוך התחשבות במהירות , טווחי זרימת התנועה שהוגדרו מותאמים לתנאים עירוניים

 .המהירות הנתונה היא המהירות אשר התקבלה מהפלט של תוכנת הדיסל
 :ממצאים

דוגמא זו : * DECELLתוך כדי סנכרון מול תוכנת ה, את הנתונים מכל מדידה בודדת שיבצנו בטבלה הבאה 
 :דקות  04מציגה מדידה וסנכרון של 

*AVG-  מהירות
י "ממוצעת שנמדדת ע

decell 

 
 
 

 :סיכום
 .מצאנו כי לרמזורים ישנה השפעה רבה מאוד על זמן הנסיעה הכולל
, ללא התחשבות בזמן ההמתנה ברמזור, נמצא כי תוכנת הדיסל מספקת מהירות נסיעה מוצעת לאורן הקטע

 (עצירה בצד/ מהירות נסיעה מופרזת )אך אינה מתייחסת לחריגים , כמו כן התוכנה מודדת אותות
 
 
 

 :מקטעיםהקטע הנמדד מורכב מחמישה 
 רמזורים m= >2 024<  = 032דרך מנחם בגין : Aנקודה 
 0רמזור < = m 065< =004דרך מנחם בגין : Bנקודה 
 0רמזור < = 000m  <=00דרך מנחם בגין : Cנקודה 
 רמזורים m  = >2 400< =22דרך מנחם בגין : Dנקודה 
 01דרך מנחם בגין : Eנקודה 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91
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