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چکیذه
تا تَجِ تِ افضایص ساخت ضْشّای جذیذ ٍ گستشش ضْشّای دیگش,تماضا تشای ساختي صیش ساخت ّای جذیذ ٍ یا افضایص ووی ٍویفی صیش
ساخت ّا تیطتش هیطَد .,دس ایي هیاى تا ًذاضتي تشًا هِ ی لاتل لثَلی ,ضْشّای وَچىتش یا تَسؼِ ًیافتِ دس عَل یه دٍسُ ی تلٌذ هذت
حزف هیطًَذ یا هتشٍوِ هیگشدًذ,یىی اص ایي دالیل ًثَد صیشساخت ّا یا صیشساخت ّایی تا ظشفیت ون ًثَد یا ون تَد ساُ ٍ جادُ هی تاضذ
وِّ.شچِ ایي صیشساخت ّا ون تش تاضذ هیضاى حول ٍ ًمل ون تش هیطَد ٍ سپس تَسؼِ دس هٌاعك دٍس دست سٍ تِ صٍال هیشًٍذ..تا ایي همالِ
هیتَاى فْویذ وِ دلیل ووثَد سضذ ایي هٌاعك وِ هحشٍم هاًذُ اًذ یا هٌاعمی وِ ووتش تَسؼِ یافتٌذ چیست ؟ ٍ تا تشًاهِ سیضی اص دیذ
هٌْذسی تشاتشی ٍ تا تَجِ تِ حول ٍ ًمل هٌغمِ ای  ,تیي ایي ضْش ّا ٍایي هٌاعك ساُ حلی اسائِ وشد.تا تَجِ تِ ایي همالِ هیتَاى اتتذا دلیل
هطىالت هٌغمِ ای سا دسیافت وشد ٍ تؼذ تا تَجِ تِ هٌاتغ هَحَد پاسخ اسائِ ضذُ ای دس همالِ تذست آٍسد سپس تَسؼِ دس ایي هٌاعك سا
افضایص داد .دس ایي حالت ّن هٌاعك داسای صیشساخت ّای هٌاسثی هی ضًَذ ٍ ّن حول ًٍمل دس آًْا تیطتش ضذُ ٍ تا تشًاهِ سیضی صحیح
تلٌذ هذت تَام تا تشًاهِ سیضی وَتاُ هذت هیتَاى ضْش ٍ هٌغمِ ی سٍ تِ صٍال سا احیا وشد تِ عَسی وِ ضْش خَد هحَسی اص تَسؼِ دس آى
هٌغمِ ضَد.ایي سٍش تا تَجِ تِ ولی تشیي ٍ سادُ تشیي هذل حول ٍ ًمل,سٍش والسیه حول ٍ ًمل ایجاد ضذُ استّ .ذف ًْایی اص ایي
همالِ ساّىاس ّایی تشای ایجاد تَسؼِ دس ضْش ّایی وِ لاتلیت تَسؼِ سا داسًذ هیثاضذ.

کلمات کلیذی  :سٍش والسیه حول ٍ ًمل,صیش ساخت,هٌْذسی حول ٍ ًمل,هٌاعك هحشٍم  ,تَسؼِ یافتِ.

مقذمه
تا ساخت ضْش ّای ًَیي ٍ افضایص جوؼیت,تماضا دس ّش صهیٌِ ای افضایص هیاتذ ٍ تا افضایص تماضا دس صهیٌِ ی تشاتشی تایذ ػشضِ سا
تِ همذاس هٌاسة افضایص داد الثتِ هیتَاى همذاس تماضا سا واّص داد تا ایي همذاس تاالًس ٍ تِ تؼادل تشسذ.اگش همذاس تماضا دس
تشاتشی دس ّش هىاًی افضایص پیذا وٌذ آى هىاى,هشوضی تشای پیص سفت ٍ تَسؼِ هیطَد ٍ.هیتَاى چطن اًذاص خاصی تشای آى هىاى
دس ًظش گشفت وِ اى سا تِ لغة التصادی تثذیل وشد  .الثتِ اگش تشًاهِ سیضی ّا تِ صَست هثثت ٍ هَثش ًثاضٌذ آى هىاى تِ جای
تَسؼِ تِ ضذت افت وشدُ ٍ تِ سختی هیتَاى تَسؼِ دسآى سا جثشاى وشد .حال تایذ ایي هَسد سا دس ًظش گشفت وِ چگًَِ اص ایي
ظشفیت ػظین تشاتشی استفادُ وشد .
ّذف ایي همالِ ًطاى دادى ٍ تِ ًوایص دس آٍسدى ساّىاس ّایی تشای تَسؼِ ی ضْش ّایی هیثاضذ وِ لاتلیت تثذیل ضذى تِ لغة
التصادی سا داسًذ.
الثتِ دس ضْش ّایی وِ هصتؼذ تثذیل ضذى تِ هشاوض سضذ ٍ تَسؼِ ی التصادی سا ّن داسًذ دس ایي همالِ سٍش ّا ٍ ساُ واس ّای
جزب سشهایِ ی ٍ تَسؼِ ی تیطتش گفتِ ضذُ است.
هی داًین وِ هْوتشیي ضاخصِ ی تَسؼِ دس ّش ضْشی,تَسؼِ ی صیش ساخت ّا یا افضایص ویفیت صیشساخت ّا هیثاضذ ٍ هْوتشیي
تخص اص صیش ساخت ّای ضْشی,ساُ ٍ جادُ است .ایي دس حالی است وِ ساُ ٍ جادُ خَد تِ تٌْایی ًویتَاًذ تَسؼِ ساص تاضذ.
تلىِ تشدد ٍ هیضاى تشاتشی ٍ ًَع حول ٍ ًمل ضاخصِ ی هْن تَسؼِ دس ضْش هیثاضذّ .ش چِ هیضاى حول ًٍمل ٍ هیضاى سفش تیطتش
تاضذ ضاخصِ ی تَسؼِ ی ضْشی افضایص پیذا هیىٌذ  .اص آًجایی وِ سفش جض جذا ًطذًی حول ًٍمل است توام ایي همالِ تِ ًَع
ٍچگًَگی سفش دس ضْش ّا ٍ تیي ضْش ّا تخصیص گشدیذُ است.
ایي همالِ توام ساّىاس ّا سا تشای تشسی ضاخصِ ی تَسؼِ ی ضْشی ٍ غیش ضْشی دس خَد گٌجاًذُ است .اهیذ است وِ تا ایي ساّىاس
ّا تتَاى ضاخصِ ی تَسؼِ سا دس ّش ضْشی تاال تشد.

معرفی الگو ها و عوامل ایجاد سفر
سفش جاتجایی افشاد یا اًتمال اجسام اص ًمغِ ای تِ ًمغِ ی دیگش هیگَیٌذ .دسیه سفش (عثك سٍش والسیه حول ٍ ًمل) داسای
چْاس ػاهل است ّ :ذف سفش _هىاى ٍ همصذ سفش _ٍسیلِ ی ًملیِ_اًتخاب ساُ ّ.شوذام اص ایي ػَاهل یىی اص پیىشُ ی سفش سا تَلیذ
هیىٌذ

.نظریه ی چهار مرحله ای حمل و نقل تِ عَس واهل تِ ضشح صیش هیثاضذ:
.1تولیذ سفر(ّذف اص اًجام یه سفش وِ تواهی سفشّای تَلیذ یا جزب ضذُ تِ ایي تخص هشتَط است.2 ).توزیع سفر(هطخص
وشدى همصذ وِ پیص تیٌی تشدد تیي هٌغمِ سفش سا اًجام هیذّذ) .3تفکیک سفر ( اًتخاب خَدسٍ وِ تا تَجِ تِ آهاسی هاًٌذ
ّضیٌِ ٍ سثه صًذگی تا ّن فشق هیىٌذ)  .4تخصیص سفر(اًتخاب ساُ وِ پیص تیٌی هیضاى تشافیه هی تاضذ).
دس ّش سفش ,تَلیذ سفش تِ ٌّگام ایجاد ّذف ٍ یه تصوین تشای سفش اص ًمغِ ای (غالثا هٌضل) تِ ًمغِ ای وِ همصذ هیثاضذ سا
هیگَیٌذ.هٌغمِ ای وِ اص آى سفش ضشٍع هیطَد هثذاء ٍ هٌغمِ ای وِ سفش تِ آى ختن هیطَد همصذ ًام داسد.
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ضىل(ً )1وَداس هاتشیس سفش

تا تَجِ تِ تَلیذ,جزب ٍ اًتخاب همصذ سفشً .وَداسی تحت ػٌَاى ((هاتشیس سفش )) ضىل( .)1سسن هیطَد وِ تا تَجِ تِ هاتشیس
همادیش تَلیذ جزب هماصذ ٍ هثذاءّا سا هیتَاى ًطاى داد تا تَجِ تِ هاتشیس سفش هیتَاى استثاط تَلیذ تا جزب هثذاء تا همصذ ٍ
تسیاسی اص ػَاهل دیگش سا آًالیض وشد

دس ضىل( )1اٍلیي سدیف همصذ ّا  .اٍلیي ستَى هثذاء ّا  K.جزب سفش ٍ Oتَلیذ سفش هیثاضٌذ.

ّش وذام اص ػَاهل ًظشیِ ی چْاس هشحلِ ای حول ٍ ًمل تشای خَد هذل ّای هتفاٍتی داسًذ.تشای آًالیض تَلیذ سفش اص
هذل((سیگشاسیَى))استفادُ هیىٌین.
اگش داضتِ تاضین

)P=(z1,z2,...

)…A=(z'1,z'2,

ساتغِ()1

ساتغِ (.)2

 Pدس ساتغِ ی ( )1هیضاى تَلیذ  A .دس ساتغِ ( )2هیضاى جزب  z.ضشیة تَلیذ سفش  z',ضشیة جزب سفش هیثاضٌذ
هؼوَل تشیي هذل تَلیذ تِ ضىل صیش هیثاضذ .ایي هذل تشای یه هتغیش هیثاضذ (.)z
 Pi=∑ aj zijساتغِ ()3
دس ساتغِء ( p )3سفش ّای تَلیذ ضذُ دس هٌغمِ ی  aj ٍ iضشیة سگشاسیَى ٍ  zijضشیة تَلیذ یا ّواى هتغییش هیثاضذ تَجِ
وٌیذ وِ ایي ساتغِ فمظ تشای یه هتغییش هیثاضذ.هثال  zهیتَاًذ ّضیٌِ ی سفش اص iتِ jتاضذ.تشای هتغییش ّای تیطتش داسین.

… + ak x k

Y=a0+a1 x1+a2 x2+ساتغِ ()4

دس ساتغِ ( )4یا ّواى ساتغِ ی ّوثستگی خغی  yتَلیذ یا جزب سفش a .ضشیة سگشاسیَى  x.ضشایة یا ّواى هتغییش ّای
هتفاٍت است.تِ ػٌَاى هثال ّ x1ضیٌِ ی سفش ٍ ّ x2ضیٌِ ی تؼویش اتَهَتیل هیثاضذّ .واى عَس وِ هتَجِ ضذین تَلیذ یا جزب
سفش تِ ػَاهل هتغیش تستگی داسد .تِ عَس ولی هیضاى جزب یا تَلیذ سفش تِ ػَاهل صیادی هاًٌذ التصاد ٍ فشٌّگی ٍ اجتواػی
هشتَط هیطَد.
تا تَجِ تِ هذل ضشیة سضذ فشاتش دسهشحلِ ی تَصیغ سفش داسین وِ اگش سفش تیي هٌغمِ ی  j ٍ iتاضذ ٍ تذٍى تَجِ تِ جزب یا
تَلیذ تَدى سفش سا  Tijتٌاهین( ضىل ( ) )1ساتغِ ی صیش تشلشا هیطَد.

)Tij= Pi (Aj Fij

)∑(Aj Fij

ساتغِ ()5

 Piتؼذاد تَلیذ سفش دس هٌغمِ ی  A j ٍ iتؼذاد سفش ّای جزب ضذُ دس هٌغمِ ی  Fij ٍ jضشیة تاص داسًذگی سفش تیي j ٍ i
هیثاضذ.دس ًوَداس هاتشیس تشای جزب دس یه هٌغمِ یا تشای تَلیذ دس یه هٌغمِ سفش ّای تَلیذ ضذُ تا ساتغِ ( )5دسصذی اص ول
جزب ٍ یا دسصذی اص تَلیذ تشای یه سفش است.

سفش ّا تِ تخص ّای هختلفی تمسین هیطًَذ .دس هَسد تَلیذ سفش تشای پی تشدى تِ اّذاف سفش وٌٌذُ هیتَاًین سفش ّا سا تِ دٍ
تخص اجثاسی یا اختیاسی تمسین وٌین دس سفش ّای اجثاسی,سفش یا آهَصضی یا واسی هیثاضذ.دس سفش ّای اختیاسی ,سفش یا
تفشیحی یا التصادی هیثاضذ.
یىی اص سٍش ّای آًالیض سفش تاصًطاًی سفش دس ًوَداس ی تِ ًام تماضا-سفش هیثاضذ ایي ًوَداس اص دٍ هطخصِ ی صهاى ٍ تماضا
تطىیل هیطَد الگَ ّای هختلفی دس ایي ًوَداس ایجاد هیطًَذ .سِ ًَع الگَیی وِ دس هَسد آى ّا تحث هیىٌین تماضای خغی
_تماضای فصلی ٍتماضای ثاتت هیثاضٌذ.
اگش تماضا ّا ًضدیه تِ الگَ تاضٌذ آى ّا سا (  ٍ ) low noiseاگش تماضا ّا ًضدیه تِ الگَ ًثاضٌذ آى ّا سا)high) noise
هیٌاهٌذ.
میشان تقبضب

تقبضبی
فصلی

تقبضبی
خطی

تقضبی ثببت
سمبن
ضىل ( )2جذٍل صهاى ٍ تماضا ضىل دایشُ ای تماضای ًضدیه ٍ ضىل ستاسُ تماضای دٍس هیثاضذ.

دس ایي همالِ تماضا,هیضاى تماضا تشای سفش ّای اًجام ضذُ تا هثذاء ٍهمصذ هطخص,هیثاضذ.دس ّش سفش هیاى هثذاء ٍ همصذ,الگَی
سفش هاًٌذ یىی اص الگَ ّای ضىل( )2هیثاضذ ایي الگَ ّا تا تَجِ تِ سفش ّای اًجام ضذُ ضىل هیگیشًذ.دلیلی ًذاسد وِ توام سفش
ّای اًجام ضذُ هٌغثك تش الگَ تاضٌذ تلىِ اوثش سفش ّا دس پیشاهَى ایي الگَ ٍ ًضدیه تِ ایي الگَ ّستٌذ.الثتِ سفش ّایی دٍستش اص
الگَ لشاس داسًذ ٍلی تیطتش تماضا ّا(سفشّا)ًضدیه تِ الگَ هیثاضٌذ.

تحلیل سفر
سفش ّا اص ًَع تَصیغ سفش تِ دٍ دستِ ی ,سفش ّای همصذی ٍ سفش ّای ػثَسی تطىیل هیطًَذ.
دس ایي همالِ تحلیل هیضاى سضذ هٌاعك تا استفادُ اص ایي دٍ ًَع دستِ تٌذی آًالیض هیطَد.

.1سفرهای مقصذی:
تِ سفش ّایی وِ اص یه هثذا ضشٍع ٍ تِ یه همصذ تذٍى اًتخاب همصذ ّای دیگش ختن هیطَد سا سفش ّای همصذی گفتِ هیطَدٍ.
فشض وٌین (الف) هثذاء ٍ (ب) همصذ هیثاضذ.
تایذ داًست تشای سضذ ضْش ّایی وِ دس گشٍُ سفش ّای همصذی لشاس هیگیشًذ تْتش است تشًاهِ ّای تلٌذ هذت اجشا تطَد چَى وِ
ػاهل اصلی ایي ًَع سفش ّا تاصدّی تلٌذ هذت است یؼٌی تْتشیي واس تشای یه سضذ ایذُ ال,تْتش است تشًاهِ ّای تلٌذ هذت اجشا
ضَد ٍ دس عَل صهاى تلٌذ هذتی تِ هٌغمِ سضذ تذّین .
یىی اص فاوتَس ّای سضذ ضْش ّا هیضاى جزب آى ضْش هیثاضذ جزب سفش فاوتَس اصلی سضذ ضْش هیثاضذ ٍ یىی دیگش اص ػَاهل
سضذ تَلیذ سفش تِ ًَع وٌتشل ضذُ ٍ تا تاثیش هثثت هیثاضذ.
دس تاسُ ی جزب سفش اتتذا ًَع ًوَداس تماضا صهاى جزب یا سفش ّای اًجام ضذُ اص ضْش (ب) تِ ضْش (الف) سا هغالؼِ هیىٌین ٍاضح
است وِ سضذ تشای یه هٌغمِ هؼوَلی ًوَداسی فصلی یا ثاتت سا تطىیل هیذٌّذ اتتذا فشض هیىٌین وِ ضْش ًوَداس ثاتت داسد.
اگش ًوَداس تماضای جزب هٌغمِ (الف) ثاتت تاضذ اتتذا هیضاى همذاس ثاتت سا تؼییي وٌین پس اص تؼییي ایي همذاس ثاتت ً,وَداس
تمشیثی جزب ضْش (الف) سا هیىطین.
سپس دالیل ایي همذاس ثاتت جزب سا پیذا هیىٌین.احتواال دلیل ایي همذاس ثاتت جزب اص سفش ّا,اجثاسی (هخصَصا واسی ٍ تؼذ اص
اى اهَصضی) هیثاضذ .اگش ایي همذاس ثاتت جضٍ سفش ّای اختیاسی تاضذ احتواال ایي ضْش هشوض خشیذ ثاتتی ّست وِ پس اص عی
وشدى سضذ تِ صَست خغی ثاتت هیطَد وِ الثتِ ایي هیضاى سضذ سمف تاالیی اص سفش ّاسا ایجاد هیىٌذ ٍ دس ایي هَسد دیگش ًیاصی
تِ سضذ ضْش ًویثاضذ ٍ اص هَضَع ایومالِ تیشٍى هیشٍد تشای ّویي فشض ها دس هَسد ثاتت تَدى ًوَداس وویٌِ ی همذاس تماضای سفش
تاضذ.
تشای تیطتش وشدى جزب سفش تِ ضْش (الف) تاال تشدى سفش ّا اص هثذاّای هتفاٍت هیثاضذ یؼٌی تایذ سفش ّای تیطتشی سا جزب وٌذ
.همذاس جزب تا تَجِ تِ ضىل ( ٍ )1تا تَجِ تِ هطخصات دس ساتغِ( )5هیفْوین وِ دس ایي ساتغِ  ٍ AJوسش ثاتت هیثاضذ پس تشای
افضایص سفش ٍ ًْایتا سضذ تایذ یىی اص ػَاهل جزب سفش یا تَلیذ سفش ٍ همذاس ضشیة سا تاال تشد تشای تاال تشدى جزب سفش ػَاهل
اجثاسی یا اختیاسی سا افضایص دّین .اگش ضْش صٌؼتی تاضذ تایذ صٌؼت سا سضذ داد تا ػاهل خشیذ تِ صَست اختیاسی تاال سٍد ٍ دس
وٌاس آى تشای پش وشدى تمیِ ی فضاّای خالی هیتَاى ,تَاى تفشیحی ضْش سا تاال تشد.تا تَجِ تِ ساتغِ ی()4هیتَاًین تثیٌین ػَاهلی
ّست وِ ّن هیتَاًذ جزب سا افضایص ٍ یا واّص دّذ تشای افضایص جزب سفش ٍ تَلیذ سفش ّا تایذ ػَاهل واّص دٌّذُ سا ون ٍ
ػَاهل افضایص دٌّذُ سا تاالتش تثشین .دس ایي صَست هیضاى جزب سفش تاال هیشٍد.
ٍلی اگش افضایص هیضاى جزب سفش سا ًویتَاى تاال تشد یا تِ هیضاى صیادی جزب سفش دس ضْش اضثاع ضذُ هیتَاًین همذاس سفش تَلیذ
ضذُ اص ضْش ّای اعشاف ساتاالتشد ایي ًتیجِ ّن اص ًوَداس ضىل ( ٍ)1ساتغِ ( )5هیثاضذ یىی اص ػَاهل سضذ سفش دس ضْش ّای
اعشاف تشاتشی ٍ حول ًمل آساى اص ضْش ّای اعشاف تِ ضْش (الف) هیثاضذ.دس ضْش ّای وَچه تا تاالتش تشدى هیضاى صٌؼت دس ضْش
ٍ ون ضذى واس ٍ ضغل دس ضْش ّای اعشاف ّن جزب سفش ٍ تَلیذ سفش اص ضْش ّای اعشاف سا تاال تشد .هاًٌذ ضىل ()3
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حال اگش ایي ػاهل تاػث افضایص جزب سفش ًطذ یا هیخَاّین هیضاى جزب سفش تاالتش تشٍد هیتَاًین ضشیة تاص داسًذگی سا تاال تثشین
چَى ایي هیضاى ّن تِ ضْش همصذ ٍ ّن تِ ضْش هثذا استثاط داسد تایذ ػَاهلی هاًٌذ صهاى یا ون وشدى ّضیٌِ ی سفش یا ایوي وشدى
ساُ ّا ٍ آساى تش وشدى جاتِ جایی ٍ تشاتشی سا اص ضْش ّای هثذا تاال تشد دس ایي صَست سفش ّای ایجاد ضذُ تاال هیشٍد دس ًتیجِ
جزب سفش تِ ضْش( الف) تیص تش هیطَد.
دس ایٌصَست ًوَداس صهاى ٍ تماضا ی سفش تا وطیذُ ضذى  Low noiseتِ سوت دٍس تش اص ًوَداس ثاتت ٍ تثذیل آى تِ صَست
ًوَداس خغی ّن تاضیة ون تا تِ اوثشیي حذ خَد تشسذ دس ایي صَست ضْش سضذ هیىٌذ .

ضىل()4
تثذیل تماضا ّای ثاتت تِ تماضاّای خغی

حال اگش ًوَداس جزب سفش تِ صَست فصلی تاضذ .اتتذا ػاهل فصلی ًوَدى ایي ًوَداس سا پیذا هیىٌین سپس تشای آى تذاتیشی هی
اًذیطین ً.وَد اس فصلی یا تِ ػلت گزسصهاى ٍ سفش ّای صهاًی ایجاد هیطَد یا تِ ػلت تَضیغ اضتثاُ ػَاهل سفش تِ ایي صَست ایجاد
ضذُ است.
حال هیخَاّین تؼذاد سفش سا تاال تثشین اگش ّواى صهیٌِ وِ دس آى هٌغمِ ػاهل جزب سفش هیثاضذ ,سا گستشش دّین سضذ سفش ّا
تاال هیشٍد.هثال دس ضْشی داًطگاّی ٍجَد داسد حال اگش دس هَالغ تاتستاى تِ سفش ّای ایجاد ضذُ ًگاّی تیاًذاصین هتَجِ هیطَین
وِ سفش ّا تِ ایي ضْش تسیاس ون ضذُ چَى تٌْا دلیل جزب سفش داًطگاُ تَ د تشای حل ایي هطىل یا هیتَاى تا گستشش ایي
داًطگاُ هیضاى سفش فصلی سا افضایص دّین اگش ایي گستشش اداهِ داس تاضذ سضذ ایي ضْش تسیاس تاال تش هیشٍد ٍلی پس اص هذتی تِ
ضىل فصلی تاص هیگشدد الثتِ همذاس ثاتت ًوَداس فصلی تیطتش هیطَد ضىل (.)5ساُ حل دیگشی ٍجَد داسد هیتَاًین دس فصل ّایی
وِ سفش تِ ایي هىاى ون هیطَد ػَاهل دیگش سا اصدیاد تثخطین .هثال تفشجگاُ دس آى ضْش افتتاح ضَد ضىل( )6

ومىدار افشایش جذة در حبلت
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ضىل()5

ومىدار فصلی اولیه عبمل
ومىدار فصلی دومیه عبمل
ضىل () 6

.2سفر های عبوری:
تِ سفش ّایی وِ اص هثذا الف ضشٍع هیطَد ٍ تِ هثذا ب ختن هیطَد ٍ دس تیي ایي هثذا ٍ همصذ همصذ ّای ػثَسی دیگشی ّن
ٍجَد داسد.
افضایص جزب سفش تَسظ همصذ ّای ػثَسی تیي هثذاء الف ٍ همصذ ب تمشیثا حالت هساتمِ ای داسد  .هیذاًین همذاس تَلیذ سفش دس
هثذاء یىی اص هْن تشیي ػَاهل تشای افضایص جزب سفش تِ آى ضْش هیثاضذ.تش عثك ساتغِ ی ( )5همذاس سفش تَلیذ ضذُ اص هثذا تشای
توام هماصذ چِ ػثَسی ٍ چِ همصذی یىساى است پس تشای افضایص سفش ّای جزب ضذُ تَسظ همصذ ّای ػثَسی همذاس تَلیذ
سفش تض هثذا ػاهل تضسي ٍ هْوی هیثاضذ تشای افضایص ایي هثذاس تا تَجِ تِ ساتغِ ( )4تایذ ػَاهل هَثش دس ساُ سا افضایص داد هاًٌذ
ساختي ساّی تا ظشفیت ٍ سغح خذهت هغلَب اص هثذا تِ همصذ هَلت هیثاضذ
ٍجِ دیگش افضایص تَلیذ سفش ,افضایص هیضاى جزب سفش دس همصذ هَلت هیثاضذ تشای افضایص جزب سفش تْتشیي سٍش دیذى
پتٌاسیل آى ضْش است .وِ هشتَط تِ چارتِ ی آى ضْش هیثاضذ .
تایذ تَجِ داضت تشای افضایص هیضاى تْشُ تشداسی اص ایي ًَع سفش ّا,تشًاهِ ی وَتاُ هذت است چَى ّشلحظِ اهىاى تغییش تماضای
هسافشاى هیثاضذ .همذاس صیادی اص ًوَداس تملضا ی سفش دس ایي ًَع سفش,تِ تماضای اختیاسی هسافشاى تستگی داسد.
یؼٌی ضایذ هسافش دس وثشی اص ثاًیِ تصوین خَد سا ػَض وٌذ ٍ دس ضْشی تَلف وٌذ یا تِ ظَسی اص لثل ضْشی سا اًتخاب ٍ همصذ
هَلتی سا تشگضیٌذ.
دس ایي سفش ّا هاًٌذ سفش ّای لثل ًوَداس تماضا ی سفش تا صهاى سِ ًَع ثاتت فصلی ٍ یا خغی هیثاضذ.
تْتشیي حالتی وِ یه ًوَداس داسد ّواى حالت خغی هیثاضذ.وِ ًطاى دٌّذُ ی سضذ هٌاسة سفش ّای جزب ضذُ دس هٌغمِ ی
خَد است.تایذ داًست وِ اگش فشصت ّای جزب سا اص یه ضْش تگیشین دس ضْش ّا تا همصذ ّای هَلت ضْش دیگشی هىاى ضْش هَسد
ًظش سا هیگیشد.
اگش ًوَداس ,تِ ضىل ثاتت تاضذ هیضاى سفش ّای جزب ضذُ ّن ثاتت هیثاضذ تشای ًضدیه وشدى الگَی ثاتت تِ الگَی خغی ٍ سضذ
آى هٌغمِ تْتش است وِ اص ػَاهل اختیاسی سفش تْشُ تشداسی وٌین .وثال تشای خشیذ اگش ٍضؼیت التصادی هٌغمِ خَب تاضذ هیتَاى
آى ضْش سا تا تذاتیش دسست سضذ داد.
اگش هیضاى هىاى ّا ی التصادی سٍ تِ افضایص سٍد هیتَاى دس آى هٌغمِ ضْشن صٌؼتی ایجاد وشد وِ ّن همذاس خشیذ تاالتش سٍد ٍ
ّن سفشّای اجثاسی واسی ّن تاػث جزب تیطتشی هیطَد .
اگش ًوَداس تماضا ی سفش فصلی تَد تایذ دس فصلی وِ جزب سفش واّص پیذا وٌذ .ػاهل دیگشی سا ایجاد وشد وِ هغاتك تا آى فصل
جزب سفش سا تاالتش تثشد  .تا ًوَداس ّا ّن دیگش سا پَضص دٌّذ.

حال تشای ًوًَِ ضىل (ً )1وَداس هاتشیس سفش سا تحلیل هیىٌین:
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ضىل (ً )1وَداس هاتشیس سفش
هثذاء A :

ضْش ّای تیي ساّیB,C :

همصذ D :
ایي سفش ّن هیتَاًذ سفشی ػثَسی ٍ یا سفشی همصذی تاضذ.ها دس دٍ حالت سا تشسسی هیىٌین ٍ سپس دٍ حالت سا تا ّن اسصیاتی
هیىٌین.
 .1فشض هیىٌین وِ ایي سفش همصذی تاضذ .همصذ D:
تشای تحلیل ضْش Dتا یذ سفش ّای تَلیذ ضذُ ٍ سفش ّای جزب وشدُ  Dساهؼلَم وشد.
اتتذا ًوَداس تماضا-صهاى سا تِ صَست فشضی سسن هیىٌین.ضىل(()7صهاى_تماضای سفش جزب ضذُ)
دس ایي ًوَداس جزب سفشّواى عَس وِ هطاّذُ هیىٌیذ ًوَداس تِ صَست ثاتت ٍهمذاس آى ون هیثاضذ.
پس هیفْوین تماضا تشای جزب سفش ون است حال تشای افضایص تؼذاد سفش جزب ضذُ

ضىل()7

تذاتیشی اًذیطیذ .تشای همذاس ولی جزب سفش  KDتایذ توام ستَى تاالی آى سا جوغ وٌین .پس تشای ضٌاختي  KDتایذ توام سفش
ّای سسیذُ تِ  Dسا تحلیل وٌین
اتتذا تایذ تذاًین وِ دس صَست ولی (هجوَع) چِ ػَاهلی هیتَاًذ تاػث افضایص جزب سفش ضَد تش عثك ساتغِ ( )4همذاس ضشایثی
داسین وِ ّن هیتَاًذ دس ًمص هثثت ٍ ّن هیتَاًذ دس ًمص هٌفی هؼادلِ سا تطىیل تذٌّذ .

… + ak x k

Y=a0+a1 x1+a2 x2+ساتغِ ()4

ایي ػَاهل( ) Xتِ هیضاى همذاسی وِ هی تَاًذ جزب ضْش سا تیطتش وٌذ استثاط داسد ّش وذام اص ایي ػَاهل تِ صَستی هیتَاًٌذ ًمص
افضایطی ٍ یا واّطی ایفا وٌٌذ هاًٌذ ّضیٌِ ی تفشجگاُ ّا اگش تِ اًذاصُ تاضذ جزب سا افضایص هیذّذ ٍلی اگش صیاد تاضٌذتیطتش ضشس
هیشساًٌذ.پس همذاس ) (Yیؼٌی توام هیضاى جزب دس ساتغِ( )2تشاتش تا ّویي همذاس است .
حال تشای هجوَع سفش ّا ) (KDوِ تِ توام سفشّا ( )∑Tهشتثظ ّست تایذ ته ته سفش ّای جزب ضذُ اص هىاى ّای A,B,C
ساهَسد هغالؼِ لشاس تذّین.تایذ داًست وِ تش عثك ساتغِ( )5همذاس (ّ (AZواى همذاس )(Yدس ساتغِ ی ( )4است وِ دس پاسگشاف تاال
حساب ضذ ,هیثاضذ.
دس ّش یه اص سفش ّا وِ اص ضْش هثذاء ضشٍع هیطَد .سِ ػاهل تاػث افضایص یا واّص تؼذاد سفش ّا هیطَد وِ ایي سِ ػاهل تِ
تشتیة  AJ . Pi . Fijهیثاضٌذ  .دس توام سفش ّای اًجام ضذُ هیضاى جزب ثاتت است ٍ تِ همذاس تَاًایی جزب ضْش همصذ ٍاتسغِ
هیثاضذ وِ دس هَسد آى دس تخص سفش ّای همصذی تِ عَس ولی تحث ضذ  .حال دٍ پاسا هتش دیگش هاًذُ است.تشای افضایص تَلیذ
سفش ّا اص هثذاء تایذ صیشساخت ّا تِ سوت ضْش همصذ افضایص یاتٌذ هاًٌذ افضایص ظشفیت ساُ یا ساُ ایوي ٍ  ...ػاهل آخشی یؼٌی
( )Fijتِ ػَاهل تیي دٍ ضْش ستظ داسد هاًٌذ ّضیٌِ ی ساُ تؼذاد استشاحتگاُ ّا دس تیي دٍ ضْش ٍ...
تا افضایص همادیش گفتِ ضذُ تؼذاد تماضای سفش جزب ضذُ تِ صَست دٍس تش اص ًوَداس ثاتت ٍ تِ حالت ًوَداس خغی لشاس هیگیشًذ ٍ
ًوَداس سا خغی هیىٌٌذ.ضىل ()7
.2فشض هیىٌین سفش ػثَسی تاضذ همصذ ػثَسی C :

اگش همصذ ػثَسی سا  Cفشض وشد ( )KCهمذاس سفش جزب ضذُ تَسظ ایي ضذُ تَسظ ایي ضْش است.
اگش دٍ ضْش  B,Cسا هماصذ ػثَسی داًست دس ّش دٍ ضْش حالت هساتمِ ایجاد هیطَد یؼٌی ّش وذام اص دٍضْش توایل داسًذ وِ
همذاس تیص تشی اص هسافشاى سا ًطاى دٌّذ دس ایي هَالغ است وِ عثك تحث ( 2سفش ّای ػثَسی) تایذ اص تشًاهِ ی وَتاُ هذت
استفادُ ضَد چَى وِ تماضای هسافشاى هتغییش هیثاضذ ٍ حالت یىٌَاخت سا ًذاسد پس اگش عثك ساتغِ ی ( )4ػول وٌین ػَاهل
تایذ ون تاضذ ٍلی تایذ ّشچِ صٍدتش ػَض ضَد ٍ یىساى ًواًذ اگش اص ایي ساُ پیشٍی ضَد هیضاى سفش ّای جزب ضذُ افت ًویىٌذ
حال تشای افضایص جزب سفش تایذ دص دٍ ػاهل دیگش یؼٌی همذاس سفش ّای تَلیذی اص همصذ ٍ ضشیة تاصداسًذگی سا وٌتشل وشد.تاص
ّن تا فضایص صیش ساخت ّا هاًٌذ ساخت ساُ ّا ٍ ...تاػث افضایص سفش ّای جزب ضذُ ضذ.
ٍلی دس هَسد ضشیة تاص داسًذگی,تْتش است ّوشاُ تا واّص صهاى سفش ٍ ون وشدى ّضیٌِ تایذ تفشجگاُ ّای تیي ضْشی سا افضایص
داد تا تْتشیي ساًذهاى سا پیذا وٌذ

نتیجه
ًتیجِ اص ایي همالِ سسیذى تِ ّذف ّایی وِ دس اتتذا روش ضذ هیثاضذ دس صَست ػول وشدى تِ ایي هسائل هیتَاى چطن اًذاص خَتی
تشای تَسؼِ ی صیش ساخت ّا ٍ تَیژُ حول ٍ ًمل ٍتشاتشی داضت ٍ پیذا وشد اوٌَى وِ تِ ًتایج ایي عشح هیشسین تا تَجِ تِ دالیل
ػلوی ٍ پژٍّطی هیتَاى تَسؼِ ی خَب ٍ ایذُ آلی تشای آیٌذُ ی ضْش هشد ًظش داضت.
دس آخش اص توام داٍساى ٍ پزیشًذگاى تطىش هیىٌن.

مراجع
-1هٌْذسی تشاتشی _تبلیف ج.اچ.ببوکش –تزجمه دکتز علی خدایی
.2بزوبمه ریشی مهىدسی حمل و وقل و تحلیل جببجبیی مىاد تبلیف سید محمد سید حسیىی
 3بهبهبوی,حمید,مهىدسی تزافیک,مزکش تزافیک)تئىری و کبربزد)سبسمبن حمل و وقل و تزافیک تهزان1373.

