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  چکیده
صـرف   .های مانوری، وظیفه قبول قطارهای ورودی، تغییر آرایش و اعزام قطار به ایستگاه بعدی را بـر عهـده دارنـد   محوطه

در . به علت نبودن تعادل بین ورودیها و منابع موجود در محوطـه مـانوری اسـت    ،زمان زیاد در محوطه مانوری برای واگنها
ورودیهـای اصـلی   . سازی برای یک محوطه مانوری مسطح ارائه شـده اسـت  این مقاله برای اولین بار در ایران، یک مدل شبیه

کوموتیوهای مانوری، توزیعهای احتمالی نظیر زمان ورود و تعداد واگنهای هر قطـار،  مدل شامل تعداد خطوط ایستگاه، تعداد ل
در مدل ارائه شده، با پیگیری حرکت واگنهـا، عملیـات   . شودانواع قطارهای ورودی، زمان عملیات مانور،  بازرسی و توقف می

بنـدی واگنهـا بـه منظـور تحلیـل      رها و گروهمحوطه مانوری آپرین شامل فرآیندهای قبول، تشکیل، تغییر آرایش، اعزام قطا
محوطه مانوری آپرین در شرایط فعلی مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و      عملکرد. سازی شده استعملکرد منابع موجود، شبیه

سپس با تغییر تعداد لکوموتیوهای مانوری و نرخ واگنهای ورودی، شاخصهایی نظیر مدت زمان حضـور واگنهـا در محوطـه و    
تواند به عنوان ابـزار قدرتمنـدی بـرای    مدل ارائه شده می. برداری از لکوموتیوهای مانوری محاسبه گردیده استنرخ بهره

  .های مانوری مورد استفاده قرار گیردگیری در خصوص افزایش امکانات و تجهیزات محوطهتحلیل و تصمیم

 سازیرد محوطه مانوری، شبیهتحلیل عملک، محوطه مانوری، آهن ایستگاه باری راه :های کلیدیواژه

  

  مقدمه. 1
واگنهای یک تقاضـا بـه    نقل ریلی، معموالً در سیستمهای حمل و

بـه مقصـد آن تقاضـا حمـل      طور مستقیم توسط یک قطار از مبدأ
شوند، بلکه با توجه به تحلیلهـای اقتصـادی و محـدودیتهایی    نمی

چون به حد نصاب رسیدن تعداد واگنها برای حرکـت بـه سـمت    
یک مقصد خاص یا محدودیت تعداد لکوموتیو موجود در شبکه، 

بـه همـین   . کنـد هرقطار، واگنهایی با مقاصد مختلف را حمل مـی 
نقاطی از هم تفکیـک شـوند و سـپس بـا      دلیل این واگنها باید در

تشکیل قطار دیگری ـ یا اتصال واگنها به یک قطار موجود دیگـر   

دلیل عملیات تفکیـک و  به همین . به مقصد مورد نظر حمل شوند
آهـن تعریـف و ایسـتگاههایی نیـز بـه       تشکیل قطار در شبکه راه

عملیـات  . خط احداث شده اسـت  بیشماریهمین منظور با تعداد 
عملکـرد کـل شـبکه     یر زیادی بـر روی داخلی این ایستگاهها، تأث

بهبود عملکرد ایستگاه با در نظـر گـرفتن    .نقل ریلی دارد حمل و
ه نظیر موقعیت جغرافیـایی، تعـداد سـیرگاههای    ویژگیهای ایستگا

وری امنتهی به ایستگاه، تعداد خطوط، تعداد پرسـنل عملیـاتی، فنـ   
مانور و حتی تعداد سوزن و سیستم عالئم و ارتباطـات ایسـتگاه،   
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زمـان  % 77در آمریکـا   .تواند بر شرایط ایسـتگاه تـأثیر بگـذارد   می
بـه طـور    ه واگندر هر چرخ .شودواگنها در ایستگاهها صرف می

شـود و افـراد   مـی انجام  بار عملیات مانور روی آن 6تا  5مستقیم 
راه آهنهـای   در. یابندمتخصصی برای عملیات مانور اختصاص می

ایسـتگاهها   داخلی مانور به آهن، راه لکوموتیوهای %20 دنیا تقریباً
 در آهـن،  راه اعتبـارات  از % 25 تقریبـاً  حـال  عین پردازند، درمی
بـه منظـور    .]1389، یقینـی [   شـوند  های مانوری، هزینه میوطهمح

د ظرفیت های مانور بایپاسخگویی به حجم متغیر ترافیک، محوطه
  .ندرا تضمین کن های الزممناسب برای انجام فعالیت
ـ         یـک متـدولوژی مناسـب و سـازگار بـا       ههدف از این مقالـه ارائ

بـرای ارزیـابی و تحلیـل    آهن ایران، به کمک ابـزاری معتبـر،    راه
بـه عنـوان مطالعـه    . عملکرد عملیات محوطه مانوری مسطح است
هـای  تـرین محوطـه  موردی، محوطه مانوری آپرین، یکـی از مهـم  

           .مانور در راه آهن جمهوری اسـالمی ایـران انتخـاب شـده اسـت     
  براساس بررسیهای به عمل آمده، این مطالعـه اولـین پـژوهش در   

       هوری اسالمی ایـران اسـت کـه بـه تحلیـل عملکـرد       راه آهن جم
یندهای قبـول، بازرسـی،   های مانور برای شناخت دقیق فرآمحوطه
مراحـل انجـام شـده در    . بندی و تشکیل قطار پرداخته استگروه

  :این مطالعه به شرح زیر است
آوری شـده،  پـس از مطالعـه منـابع و اطالعـات جمـع     : 1مرحله 

راساس کـاربرد و تکنیکهـای مـورد اسـتفاده،     کارهای انجام شده ب
به دلیل اهداف تعیین شده و تأکید بر کـاربردی  . بندی شدنددسته

  .سازی انتخاب شدبودن، روش شبیه
ایستگاه آپرین به دلیل وسعت مناسـب و نیـز حجـم و    : 2 مرحله

  .تنوع عملیات تشکیل و تفکیک قطارهای باری، انتخاب شد
در . ازدید از ایستگاه آپـرین شـروع شـد   این مرحله با ب :3مرحله 

این مرحله به صورت دقیق فرآیندهای قبول، بازرسـی، تفکیـک و   
گیریهـای مختلـف از   تشکیل قطار مورد توجه قرار گرفت و زمان

با مسئولین و کارکنان ایسـتگاه در مـورد   . عملیات مانور انجام شد
عملیات و شرایط تشکیل قطـار مصـاحبه شـد و اطالعـات      ۀنحو

خروجـی ایـن   . گراف حرکت قطار دریافت گردیدنوشتاری مانند 
هایی مانند زمان ورود، زمان خروج، تعداد واگن، زمـان  بخش داده

بازرسی، زمان تفکیک و تشکیل قطار و نیز نحوۀ ارتباطـات درون  
  .ایستگاهی و بین ایستگاهی بود

سـازی  طراحـی و پیـاده   و در این مرحله، تحلیل مسـأله  :4 مرحله
کلیه عملیات ایسـتگاه از مرحلـه قبـول تـا اعـزام      . شدل انجام مد

تحلیل قـرار  تجزیه و  مورد و نحوۀ ارتباط میان آنها ندتفکیک شد
. مدل تحلیلی و نوشتاری برای عملیات مختلف تهیـه شـد   .گرفت

  .افزاری تبدیل گردیددر انتها مدل طراحی شده به مدل نرم
رد وضـعیت موجـود و   در ایـن مرحلـه ارزیـابی عملکـ     :5 مرحله

تحلیـل حساســیت مـدل انجــام گرفـت و بــا تغییـرات در تعــداد     
لکوموتیوهای مـانوری، بـه بررسـی تـأثیر آن در بهبـود عملکـرد       

  .ایستگاه آپرین پرداخته شد
هـای مـانوری ارائـه    ای محوطـه مفاهیم پایه ،در بخش بعدی مقاله

 مـرتبط بـا   مروری بر مطالعـات انجـام شـدۀ    3بخش در . شودمی
ســازی و    های تحلیلــی، نظریــه صــف، شــبیهموضــوع شــامل مــدل

مشخصات ایستگاه آپرین  4در بخش . سازی ارائه شده استبهینه
و  مدل تحلیلی. آوری شده، آمده استهای جمعو مروری بر داده

ـ   5سازی شده محوطه مانوری آپـرین، در بخـش   شبیه ه مقالـه ارائ
سازی شـده و  ل شبیههای مدمقاله، خروجی 6در بخش . شده است

تحلیل نتایج وتحلیـل حساسـیت روی تعـداد لکوموتیـو مـانوری      
  ای از نتـایج بـه دسـت آمـده،     انتهـا خالصـه   در. انجام شده است
  .آورده شده است

  
  عملیات در محوطه مانور. 2

مانور و ایستگاههای راه آهن مانند یک منبع به شـبکه   هایمحوطه
به این معنا که وظیفه قبول و اعزام کنند، رسانی میآهن خدمتراه 

ایسـتگاه  . آهن را به مقاصدشان بر عهده دارنـد مجدد واگنهای راه 
شـود کـه شـامل یـک یـا چنـد محوطـه اسـت         به مکانی گفته می

[Washington State Transportation Commission, 
 تشـکیل،  تشـکیالتی راه آهـن، عملیـات    ایستگاههای در [2006

 هـای مـانوری  محوطـه  .پـذیرد مـی  انجـام  رهاقطا تنظیم وآرایش

 بارگیری و تخلیه هایباری، سکو واگنهای انواع برای اختصاصی

رونـد  مـی  به شمار ایستگاهها دیگر امکانات این از قپان خطوط و
ایسـتگاهها،   ایـن  از اینمونـه  ].1387، قررات عمومی حرکـت م[

             بـاری       ترافیـک  سـاماندهی  جهـت  اسـت کـه   آپـرین  ایسـتگاه 
   .است شده طراحی 

و    2ای، تپــه1در حالــت کلــی ســه نــوع محوطــه مــانوری مســطح
محوطـه مـانوری   . ارتفـاعی وجـود دارد   سـطوح  نظر از 3ایجاذبه

و  اسـت  سـطح  هم تقریباً و فراز و شیب بدون ایمسطح، محوطه
.پـذیرد صـورت مـی   لکوموتیـو  کشـش  نیـروی  جابجایی واگنها با
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. دسـته هسـتند   ایـن  از کشـور،  ریلی شبکه در ریمانو هایمحوطه
 شیب از طریق که هستند هاییمحوطه ای،های مانوری تپهمحوطه

سـرعتی       بـا ایجـاد   سپس و رها را واگنها آهن،خطوط راه  به دادن
محوطـه   .کننـد مـی  بنـدی گـروه  را واگنها کشش، خود صورت به 

نماینـد،  ی عمـل مـی  اهای مانور تپهمانند محوطه ایمانوری جاذبه
شـود و  با این تفاوت کـه کـل محوطـه در سراشـیبی سـاخته مـی      

 Marinov]بنابراین به تعداد کمتری لکوموتیو مانوری نیاز است 

and Viegas, 2009].  
فعالیتهای اصلی در یک محوطـه مـانوری شـامل عملیـات قبـول،      

قطار پس از ورود . بندی، تشکیل و اعزام قطار استتفکیک، گروه
ه ایستگاه باید روی خطـی توقـف کنـد تـا واگنهـا بـرای انجـام        ب

عملیات بعدی آماده شوند، زمـانی کـه قطـار وارد ایسـتگاه شـد،      
کل زمان برای عملیات قبـول  . شوندواگنها از نظر فنی بازرسی می

واگنهای قطـار  . یک قطار ممکن است چند ساعت به طول انجامد
یـک  . مختلفـی هسـتند  قبولی به صورت عمومی متعلق به مقاصد 

بـرای عملیـات    4بنـدی بنـدی، دارای خطـوط گـروه   محوطه گروه
 اغلب، تعـداد کمـی از واگنهـا در محوطـه    . جداسازی واگنهاست

هر خط محوطه مانور به یـک مقصـد   . شوندتخلیه می 5بندیگروه
بندی لزوماً مقصد واگنهـا نیسـت،   محوطه گروه. یابداختصاص می

زمانی که قطار طبق زمانبندی . طار استبلکه محلی برای تشکیل ق
بندی خارج اعالم شده باید اعزام شود، واگنها باید از خطوط گروه

زمـانی  . شوند و سپس عملیات اتصال یا تشکیل قطار انجام شـود 
که فرآیند تشکیل قطار کامل شد، قطار دارای یک یا چنـد مقصـد   

مقصد روی در این هنگام، واگنها بر اساس ایستگاه . مختلف است
قطار نامیـده   6شوند، این فرآیند بالکینگبندی میمسیر قطار گروه

   [White, 2003]. شودمی
شاخصهای عملکرد ایستگاهها شامل تعداد واگنهـای وارد شـده و   
خارج شده، تعدادی واگنهای بارگیری و تخلیه شـده، میـزان بـار    
 بارگیری و تخلیه شـده، تعـداد قطارهـای تشـکیل شـده و تعـداد      

واگنهای آنها، تعداد قطارهای تفکیک شده و تعداد واگنهای آنهـا،  
اند به همراه تعداد واگنهـای  تعداد قطارهایی که تغییر آرایش داشته

انفصال و اتصال شده و تعداد قطارهـای عبـوری بـدون عملیـات     
  .]1389یقینی، [مانور است 

. ستهای ایستگاه اظرفیت ایستگاه برابر با مجموع ظرفیت محوطه
ظرفیت محوطه مانوری به دو صورت ظرفیت استاتیک و دینامیک 

به معنـای توانـایی محوطـه     7ظرفیت استاتیک نظری. شودبیان می
این نوع ظرفیت تنهـا  . دادن به تعداد ثابتی واگن استمانور در جا

ظرفیت استاتیک برابر با طول واگنهای . به زیرساخت مربوط است
در صـورتی کـه   . مـانوری اسـت   قرار گرفته در خطـوط محوطـه  

بنـدی،  خطوط محوطه به اهداف مشخصی نظیـر پارکینـگ، گـروه   
قبول، اعزام، تعمیرات یا قطارهای متوقف شـده بـرای انفصـال و    
اتصال، اختصاص یابد، هر کدام دارای ظرفیـت مجزایـی خواهنـد    

. دهـد مجموع این ظرفیتهای مجزا، ظرفیت کل را تشکیل مـی . بود
 80تـا   60یک محوطـه مـانور، برابـر بـا      8عملیظرفیت استاتیک 

محوطه مانوری همواره بایـد  . درصد ظرفیت استاتیک نظری است
دارای خطـوط خـالی بـرای قبــول، مـانور و اعـزام واگنهـا باشــد       
[Washington State Transportation Commission, 

بـه معنـای توانـایی ایسـتگاه در قبـول،       9ظرفیت دینامیک. [2006
اعزام قطار است که بـه صـورت قطـار در سـاعت، بـرای      مانور و 

ظرفیـت  . شـود قبول و اعزام، واگن در ساعت برای مانور بیان می
. استاتیک به صورت غیرمستقیم به ظرفیت دینامیک مـرتبط اسـت  

اگر ترافیک عبوری از ظرفیت دینامیک بیشتر شود، تعداد واگنهای 
ظرفیـت  . دمحوطه ممکن است بیشـتر از ظرفیـت اسـتاتیک گـرد    

محوطه . دینامیک به زیرساخت، کارکنان و تجهیزات وابسته است
بندی دارای محدودیت ظرفیت مشخصی است که به صورت گروه

مـثالً اگـر محوطـه         . شـود تعداد واگـن در هـر خـط تعریـف مـی     
واگن است، آنگـاه   50خط و ظرفیت هر خط  5بندی دارای گروه

خـط خواهـد بـود     5کـدام از  واگن برای هـر   50ظرفیت برابر با 
[Washington State Transportation Commission, 

 یـک  کـه  اسـت  واگنهایی تعداد معنی به ایستگاه ظرفیت. [2006

 اعـزام  و مـدیریت  قبول، ساماندهی، به قادر روز شبانه در ایستگاه

شـده خواهـد    تعریف پیش از مقاصد ایستگاهها یا خطوط، به آنها
 آن دهنـده  تشکیل اجزای ظرفیت از ترکیبی ،ایستگاه ظرفیت. بود

  . است مانوری هایدنباله سوزنها و اعزام، و قبول خطوط شامل
  
 مروری بر ادبیات موضوع. 3

در این بخش به بررسی و معرفی کارهای مرتبط با موضوع مقالـه  
تـوان بـر   کارهای انجام شده در این زمینه را مـی  .شودپرداخته می

اده شـده در آنهـا بـه چهـار گـروه مـدلهای       اساس تکنیکهای استف
  .سازی تقسیم کردسازی و بهینهتحلیلی، نظریه صف، شبیه
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  مدلهای تحلیلی 3-1
بنـدی را بـا   هـای گـروه  داگانزو فرآیندهای بهبود عملکرد محوطه

هـای  ای در محوطـه چند مرحلهبندی گروه استفاده از استراتژیهای
تراتژیها منجر بـه اسـتفاده   ، این اسده استکرمانور مسطح بررسی 
شوند، معادالت به دست آمده، زمان خدمت به مؤثر از خطوط می

چند بندی ازای هر واگن و نیازمندیهای مکانی سه استراتژی گروه
بندی از طریق برش، از طریق قطار و مثلثـی  ، شامل گروهایمرحله

 [Daganzo, Dowling, and Hall, 1983].کنند را مشخص می
بنـدی قطارهـای   بـرای گـروه   ایمدل چند مرحلـه یک  با جاکوب

بنـدی قطارهـا بـرای    و بهبود روشهای گـروه تحلیل  ارائه، بهباری 
ــه ــانوری محوطـ ــای مـ ــه اســـتهـ             . [Jacob, 2007] پرداختـ

فـازی   بنـدی خوشههای مانور با تکنیک نیز به ارزیابی محوطه یین
را برای تحقیقات کمـی  ، این مقاله رویکرد جدیدی پرداخته است
 [Yin, 2007].بندی ایستگاه باری ارائه کرده اسـت در مورد گروه

ــه     ــرد محوط ــود عملک ــدف بهب ــا ه ــاس ب ــانور بکت ــای م            ی،ه
حضـور واگنهـای   د که منجر به کاهش زمـان  کنرا ارائه می روشی

          . [Bektas, 2009]شـــودخـــالی در محوطـــه مـــانوری مـــی
و اسـتفاده از تئـوری    مدیریت تولیـد  دیدگاهده از درنبرگر با استفا

  هـای محوطـه  بهبـود عملکـرد  ، مـدلی ابتکـاری بـرای    محدودیتها
در این کار، با در نظرگـرفتن ایسـتگاه بـه    . کندبندی ارائه میگروه

عنوان یک سیستم تولیدی، به بهبود عملکـرد گلوگـاه فرآینـدهای                
ه عنوان بخشـی از فرآینـد تشـکیل                ایستگاه، یعنی عملیات مانور ب

قطـــار پرداختـــه اســـت، زیـــرا کـــه فرآینـــد تشـــکیل قطـــار،                         
هــای مــانوری          تــرین گلوگــاه در اکثــر محوطــهبــه عنــوان اصــلی

  .[Dirnberger, 2007] شودشناخته می
 
 صفمدلهای نظریه  3-2

        هــایخیرأبــه ارزیــابی ت صــف نظریــه بــا اســتفاده از  ترنکیســت
بـر ایـن    .های مانور پرداخته استزمانی و زمان فعالیتهای محوطه

سـپس  . کنـد اساس، وی مدلی بر مبنـای نظریـه صـف ارائـه مـی     
. نمایـد تحلیلهای آماری مختلفی از زمان تأخیر در صف ارائه مـی 

نهایتاً استراتژیهای مختلف و جـایگزین را بـرای فرآینـد تفکیـک     
کنــد هــا ارائــه مــیبــین خطــوط محوطــه و بــین محوطــه قطــار

[Turnquist and Daskin, 1982] .  نظریـه   دانگ بـا اسـتفاده از
مسـطح   یهـای مـانور  محوطه دررا  باری عملیات واگنهای ،صف

در ایـن مقالـه عملیـات مختلـف در محوطـه       .اسـت  هتحلیل کرد
بـا   مانوری تحت استراتژیهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتـه و 

استفاده از تحلیل فرآینـد صـف وتحلیلهـای آمـاری، زمانبنـدی و      
با استفاده . بازدهی عملیات و عملکرد ایستگاه، ارزیابی شده است

از مدلهای تحلیل محوطه، یعنـی مـدل تحلیـل داخلـی و سیسـتم      
مدلسازی فرآیند صف محوطه، یک روش برای مطالعۀ محوطـه و  

همچنــین بــا اســتفاده از  . ارزیــابی عملکــرد آن ارائــه شــده اســت
مدلهای آماری، عملکرد محوطـه را تحـت اسـتراتژیهای مختلـف     

  .[Dong, 1997]کندبررسی می
 
 سازیمدلهای شبیه 3-3

عملیـات  ، سازی و تئوری صفبا استفاده از تکنیکهای شبیه دانگ
 اســترا تحلیـل کـرده    هـای مسـطح  محوطـه  واگنهـای بـاری در  

[Dong,1997] .  سـازی انجـام شـده در         شـبیه  ماالی سـه تجربـه
یکـی از ایـن مـدلها،    . کندرا تشریح می 10راه آهن یونیون پسیفیک

از خروجیهـای ایـن مـدل،    . سازی محوطه مانوری استمدل شبیه
در ایـن             . مدت زمان انجـام فرآینـدها در محوطـه مـانوری اسـت     

ــبیه   ــرای ش ــه، ب ــرم مطالع ــازی از ن ــزار س                SIMPROCESSاف
 )2002(ریزولـی   .[Malay (et al.), 2001]استفاده  شده اسـت  

                   تجهیـزات   بـا هـدف تحلیـل    جـاده را  –ترکیبی ریل ایستگاههای 
         اســت کــردهســازی شــبیه در محوطــه،خیرات زمــانی أو تــ

[Rizzoli  (et al.), 2008] .  
بـه تحلیـل    Arenaافزار و نرم سازیسینای با استفاده از مدل شبیه

وری محوطـه  ظرفیت و مـدت زمـان حضـور در محوطـه و بهـره     
مـارینف مـدل    .[Sinay, 2008] مسـطح پرداختـه اسـت    یمانور
سازی را برای ارزیابی عملکرد محوطـه مـانوری ارائـه کـرده     شبیه
سـازی نمایشـی توسـط یـک     مارینف در مقاله خود از شبیه. است

کنـد تـا   استفاده میSimul 8 ر به نام سازی پیشامد محوزبان شبیه
بـا ایجـاد مــدلی از رفتـار محوطـه مــانوری مسـطح، شاخصــهای      

ــد   ــابی کنـ ــل و ارزیـ ــه را تحلیـ ــردی محوطـ ــد                     . عملکـ فرآینـ
در . شـود ورود قطارها توسط توزیعهای وابسته به زمان، تولید می

. ه اسـت سـازی بارهـا تکـرار و اجـرا شـد     این مطالعه، مدل شـبیه 
بنـدی،  الگوهای ورود زمانبندی شدۀ قطار با الگوهای بدون زمـان 

ای مقایسه شـد و همچنـین عملکـرد ایسـتگاههای تـک محوطـه      
ســرانجام بعــد از همــۀ ایــن مراحــل، تغییــرات در . بررســی شــد
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تـأثیر افـزایش ورود   . الگوهای ورود به دقت بررسی شـده اسـت  
ه و نیـز بـر کیفیـت    تعداد قطارهای باری بر تولید صف در محوط

کلیـه  . برداری از منابع محوطه مورد بررسی قرار گرفته اسـت بهره
تواننـد در جهـت دسترسـی بـه سـطح بهینـه               فعالیتهای فـوق مـی  

ــره ــد              به ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــابع محوط ــرداری از من ب
[Marinov, 2007, Marinov and Viegas, 2009].  

  
 سازیبهینهمدلهای  3-4

با فرض تعداد خطـوط ثابـت، بـه صـورت دو       یاگار و ساکامونو
هدف این مقاله کـاهش  . کنندای، عملیات مانور را بهینه میمرحله

مـانور   یتـوال . مدت زمان حضور واگنها در محوطه مانوری است
 ,Yagar]اسـت  سـازی شـده  ، مـدل ایپو ریزیبا استفاده از برنامه

Saccomanno and Shi, 1983].  
کـه   انـد دادهارائـه   یبیترک حیبرنامه عدد صح و کرافت گناردیگو 

. دکنـ مشخص میرا  یبندخطوط گروه به صیمانور و تخص یتوال
در زمان مناسب و بـا   عملکرد محوطه مانور بهبود مقاله نیا فهد

سـازی ترکیبـی   این کار از طریـق مـدل  . بوده است نهیهز نیکمتر
ضـعف ایـن رویکـرد     . جریان چند کاالیی صـورت گرفتـه اسـت   

سازی در این است که هر اندازه افق زمانی و تعـداد متغیرهـا   بهینه
گـردد و حـل آن بـا روشـهای     افزایش یابد، حل مسئله سخت می

خـی                       .[Guignard and Kraft, 1993]شـود  دقیق غیرممکن می
    درپشتیبانی تصمیم  با کمک سیستم   با مدلسازی عملیات تفکیک

  

بندی و های گروهعملکرد محوطه، سازیبا تکنیک بهینه آهن و راه
را  ایمسـطح و تپـه   یهـای مـانور  تجهیزات و امکانـات محوطـه  

خی با اسـتفاده  . [He, Song and Hu, 1997] استتحلیل کرده 
از مــدل ریاضــی فــازی چندهدفــه، تعــداد واگنهــای خروجــی از 

نویسندگان بـرای  . کندکثر میمحوطه را در مسأله اعزام فازی، حدا
حل مسئله از رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و جستجوی محلی 

همچنین برای ارزیابی مدل از مثال واقعی استفاده . انداستفاده کرده
شده است و نسبت به کارهای قبلی به نتایج بهتری در زمان قابـل  

  . [He, Song and Chaudhry, 2000]قبول رسیدند 
د ای را بـا برنامـه عـد   هـای مـانور تپـه   عملکرد محوطـه  وسدالها

                    هـدف . پـردازد ده و بـه مسـئله مـانور قطـار مـی     کر بهینه، صحیح
تعـداد             کمتـرین   بکـارگیری ارائه روشـی ریاضـی بـرای    این مقاله 

مـدل ارائـه شـده بـرای                    . اسـت قطـار  تشـکیل  برای  خطوط مانور
ایــن مقالــه در فــاز                    . ریــزی عملیــاتی قابــل اســتفاده اســتامــهبرن

 Dahlhaus (a) (et]شـود بنـدی مـی  مدت دستهریزی کوتاهبرنامه

al.), 2000] .اسـتفاده از  با )2000( وسدالهادیگری نیز  مقاله در 
 یهـای مـانور  محوطـه را در  سفرهای مانوری، صحیحد برنامه عد

ونـدن   [Dahlhaus (b) (et al.), 2000].سـازد  مـی بهینـه  ای تپه
ریزی عدد صـحیح مخـتلط و الگـوریتم    با استفاده از برنامه بروگ

           را قطارهـــای مســـافری ، ســـفرهای مـــانوریکـــران شـــاخه و
ــرک    ــت و متحـ ــیرهای ثابـ ــرای مسـ ــت  بـ ــاهش داده اسـ                  کـ

[Broek, 2007] .      ــورت ــه صـ ــده بـ ــی شـ ــات بررسـ          مطالعـ
   .اندبندی شدهدسته 1جدول 

  بندی مطالعات انجام شده بر اساس تکنیکها و نوع محوطه مانوردسته. 1جدول 
 تکنیک محوطه مانوری تپه ای محوطه مانوری مسطح

  ،)2008(بکتاس  ،)2007( نیی انگی
 )2007( برگررند

 

 ،)2007(جاکوب،)1983(داگانزو
  ،) 2008(بکتاس  ،)2007( نیی انگی

 )2007( برگررند

 تحلیلی

 )1982( ستیترنک،)1997(نگ اد
 

 )1982(ستیترنک
 

 نظریه صف

 ،)2002( یزولیر ،)2001(داالل  ,)1997(دانگ 
)2008( ینایس ،)2009 ،2007( نفیمار  

 ،)2002(یزولیر،)2001(داالل
  )2009 ،2007( نفیمار

 

سازیشبیه  

 ،)1997,2000( خی، )1993( و کرافت گناردیگو
 )2007(بروک 
 

 ،)1983(و ساکامونواگاری
  ،)1997,2000( خی ،)1993( و کرافت گناردیگو

 )a,b 2000( وسدالها

سازیبهینه  
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ــود عملکــرد محوطــه  در مــدلهای تحلیلــی ــدهای بهب هــای      فرآین
انـد و  بندی، در هر یک از مراحل مورد ارزیابی قـرار گرفتـه  گروه

ی مختلـف ایسـتگاه نظیـر نحـوه      روشهایی برای بهبـود فرآینـدها  
این مدلها در واقع . اندبندی و استفاده از خطوط ارائه گردیدهگروه

های مانوری، راهکارهایی با بررسی فرآیندهای موجود در محوطه
در مـدلهای نظریـه   . کننـد را برای بهبود عملکرد ایستگاه ارائه مـی 

، بــا اســتفاده از تحلیــل فرآینــد صــف وتحلیلهــای آمــاری صــف
خیرات زمانی فعالیتهـای  أتزمانبندی و بازدهی عملیات و عملکرد 

مـدلهای نظریـه   . گیرنـد ، مورد ارزیابی قرار مـی های مانورمحوطه
پذیری کمتری سازی هستند، اما از انعطافصف، پایه مدلهای شبیه
در مقاالت ارائه شده در . سازی برخوردارندنسبت به مدلهای شبیه

ظرفیت و مدت زمان حضـور  آیندهای مانور، ، فرسازیشبیهزمینه 
مورد بررسی و تحلیـل   یمانور هایوری در محوطهو بهره واگنها

سازی ارائه شـده، ایجـاد مـدلی    هدف مدلهای شبیه. اندقرار گرفته
سازی رفتار محوطه مانوری، بـرای تحلیـل و ارزیـابی    جهت شبیه

هدف  سازی،در مدلهای بهینه. شاخصهای عملکردی محوطه است
کاهش زمان حضـور واگنهـا در سیسـتم از طریـق کـاهش تعـداد       

مدلهای . سفرهای مانوری یا افزایش تعداد واگنهای خروجی است
در ایـن  . سازی به دنبال جواب بهینه یا بهترین جواب هستندبهینه

مدلها ممکن است محاسبات مورد نیاز بـرای رسـیدن بـه جـواب     
 .شندبهینه، بسیار طوالنی و غیر عملی با

سازی برای بیان روابط بین متغیرها احتیاجی به توابع مدلهای شبیه
ای را توان دستگاههای پیچیـده ریاضی صریح ندارند و معموالً می

سازی بـرای آنهـا ممکـن نیسـت و یـا از لحـاظ ریاضـی                 که مدل
ــه دلیــل        . ســازی کــردتواننــد حــل شــوند شــبیهنمــی ــابراین ب بن

حوطه مانوری، در این مقاله بـرای تحلیـل عملکـرد    پیچیدگیهای م
  .سازی استفاده شده استایستگاه از تکنیک شبیه

  
  ایستگاه آپرین مشخصات. 4

نشان داده شده است، ایستگاه آپـرین در   1طور که در شکل همان
شـهر  کیلومتری جنوب غربی تهران در نزدیکی ایستگاه اسـالم  20

خطـی بـه صـورت     18ک محوطه این ایستگاه دارای ی .قرار دارد
  . ماهیچۀ ماهی شکل است

 2ایسـتگاه دارای  .آمـده اسـت   2طول خطوط ایستگاه در جـدول  
گروه مانوری است که عملیات مـانور را در   2لکوموتیو مانوری و 

جرثقیل ریلـی،   2ایستگاه دارای . دو سمت ایستگاه بر عهده دارند
اتـاق   2ی و خط مخصوص تعمیر و نگهدار 2دپوی لکوموتیو،  2

 4محوطـه آپـرین دارای   . بانی در دو طـرف محوطـه اسـت   سوزن
، و انجــام عملیــات )2شــکل(مبــادی ورودی و خروجــی اســت 

  .شودنوبت کاری انجام می 4روزی و بارگیری به صورت شبانه
  
  سازی محوطه مانوری آپرینمدل. 5
  
  سازیشبیه 5-1

انوری آپـرین  در این مقاله برای تجزیه وتحلیل عملکرد محوطه مـ 
سـازی تقلیـدی از   شـبیه . سازی استفاده شده اسـت از تکنیک شبیه

سـازی ابـزار و روشـی           شـبیه . یک سیستم یا فرآیند واقعـی اسـت  
ــده   ــتمهای پیچی ــه سیس ــل و مقایس ــه و تحلی ــرای تجزی ــه       ب ای ک

 ,Kelton]دهنـد  پــذیر باشـند را در اختیــار مـا قــرار مــی  تکـرار 

Sadowsky and Sturrok, 2003] .   سـازی  در یـک مـدل شـبیه
نهاد، خصوصیت، فعالیت، پیشـامد  : اجزای یک سیستم عبارتند از

  .سازی مشخص شوندو متغیرهای حالت که باید برای مدل
.[Low and Kelton, 1991]   در مدل پیشنهادی، قطار، به عنوان
به قطار خصوصیاتی نظیر نوع قطار، . نهاد در نظر گرفته شده است

پیشـامدهای مـدل   . یابـد د قطار و تعداد واگن تخصیص مـی مقص
بنـدی  شامل ورود قطار به ایستگاه، اعزام قطـار و عملیـات گـروه   

متغیرهای حالت شامل وضعیت بالکهـای مجـاور ایسـتگاه    . است
ــالک، تعــداد واگنهــای موجــود             ــان آزاد شــدن هــر ب ــرین، زم آپ

ی مشغول بـه کـار در   در ایستگاه، تعداد خطوط و لکوموتیو مانور
ــت  ــتگاه اس ــر،          . ایس ــر تعمی ــایی نظی ــتگاه، فعالیته ــن ایس در ای

الزم به ذکر است . گیردرسانی، تخلیه و بارگیری انجام میسوخت
لکوموتیو مانوری و پستهای بازدید که مسـئولیت انجـام عملیـات     

 در ایســـتگاه را بـــر عهـــده دارنـــد، بـــه عنـــوان منبـــع مـــدل                   
 .سازی در نظر گرفته شده اندشبیه

: سـازی تعریـف شـده اسـت کـه عبارتنـد از      چهار فاز برای شبیه
هـای  هـا و تجزیـه و تحلیـل داده   آوری دادهتعریف مسئله، جمـع 
در . سازیسازی و تجزیه و تحلیل نتایج شبیهورودی، اجرای شبیه

  . شودادامه به بیان هر یک از این مراحل پرداخته می
سـازی از طریـق گرافهـای روزانـه     ت مورد نیاز برای شـبیه اطالعا

ــان   ــوری، زم ــه حض ــتگاه، مراجع ــن،              ایس ــار راه آه ــری و آم گی
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 11هاگر دادهقسمت تحلیل آوری و توزیعهای آن با استفاده ازجمع
توزیعهای به دست . استخراج شدند 10نسخه   Arenaافزاردر نرم

یر مربوط به توزیع ورود بر اساس آمده برای هر چهار سیرگاه مس
دقیقه، توزیع تعداد واگن قطار بـرای هـر سـیرگاه، توزیـع تعـداد      
لکوموتیو متصل به هر قطار، توزیع نوع قطار ورودی بـه صـورت   

) صفر به معنی مسافری و یک به معنی غیر مسـافری (صفر و یک 
بـرای نمونـه توزیـع آمـاری     . سازی شدمحاسبه و وارد مدل شبیه

شـهر بـه سـمت آپـرین،            د واگنهای ورودی هر قطار از اسالمتعدا
 4/10و انحراف استاندارد 28/6توزیع نرمال با میانگین  به صورت

  ).3شکل (به دست آمده است 
  
  مدل تحلیلی  5-2

 4مدل تحلیلی ارائه شده برای محوطه مـانوری آپـرین در شـکل    
جـدول   الـف پـس از سـاختن    -4در شکل. نشان داده شده است
 پیشـامدها  در تقویم و شده بینیپیش مرتبط پیشامدها، پیشامدهای

سـازی، یکـی از   شـود و بـا صـفر قـراردادن زمـان شـبیه      ثبت می
پیشامدهای قبول قطار، عملیات تفکیک، عملیات تشـکیل، اعـزام   

سازی انتخاب شـده و بـه مرحلـه بعـدی     قطار، یا پایان زمان شبیه
ب  -4شده، قبول قطار باشد به شکلاگر پیشامد انتخاب . رویممی

در این مرحله در صـورتی کـه خـط آزاد وجـود     . شودمراجعه می
111  

گـردد و  داشته باشد، قطار وارد ایستگاه شده و بازرسی انجام مـی 
سپس واگنها . شودلکوموتیو خط از قطار جدا شده و وارد دپو می

  . باید منتظر انجام عملیات تفکیک بمانند
خط آزاد وجود نداشته باشد، پیشامد قبول قطار بـا  در صورتی که 

در نمـودار  . شـود زمان جدیدی به جـدول پیشـامدها اضـافه مـی    
ج، نمایش داده شده است،  -4جریان عملیات تفکیک که در شکل

در صورت آزاد بـودن لکوموتیـو مـانوری، بـا حرکـت لکوموتیـو       
 مانوری به خطوط محوطه، واگنها بر اساس مقصدشان در خطـوط 

در غیر این صورت، پیشـامد  . شوندبندی میمحوطه مانوری، گروه
ــامدها،               ــدول پیش ــه ج ــدی ب ــان جدی ــا زم ــک ب ــات تفکی عملی

پـس از ایـن مرحلـه نوبـت بـه پیشـامد عملیـات          . شوداضافه می
د              -4تشکیل قطار اسـت، نمـودار جریـان ایـن پیشـامد در شـکل      

  . نشان داده شده است
ر که در شکل نشان داده شده است، در صورت آزاد بودن طوهمان

لکوموتیو مانوری، اتصال واگنها بـر اسـاس برنامـه قطـار اعزامـی      
شـود، در غیـر ایـن صـورت پیشـامد تشـکیل قطـار بـا               انجام می

زمان جدیدی به جدول پیشامدها اضافه شده و قطار آمـاده اعـزام   
ه، نشـان داده   -4در شـکل  در نمودار جریان اعزام قطار . گرددمی

شـود و از  شده است، در صورت آزادی سیرگاه، قطـار اعـزام مـی   
  .شودایستگاه خارج می

  
 

  
  موقعیت مکانی ایستگاه راه آهن آپرین .1شکل 
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  گانه ایستگاه آپرین هجدهطول خطوط . 2جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره خط

1208 1141 )متر(طول خط  1256 1451 1621 1591 1393 1393 1284 
 18 17 16 15 14 13 12 11 10 شماره خط

1171 1284 )متر(طول خط  1052 861 775 676 578 475 475 
  
 

Panel of Aprin 
station 

Line 1 / 1141 m

Line 2 / 1206 m

Line 3 / 1256 m

Line 4 / 1451 m

Line 5 / 1621 m

Line 6 / 1591 m

Line 7 / 1393 m

Line 8 / 1393 m

Line 9 / 1284 m

Line 10 / 1284 m

Line 11 / 1171 m

Line 12 / 1052 m

Line 13 / 861 m

Line 14 / 775 m

Line 15 / 676

Line 16 / 576

Line 17 / 475 m

Line 18 / 475 m

Raabet Block
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sh
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Dead lock line / 550 m

Bahram Block

Tape-sefid BlockSwitcher 
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  ]مولف[ ساختار ایستگاه گار آپرین .2شکل 

  

  
 )توزیع نرمال(شهر به سمت آپرین ی ورودی هر قطار از اسالمواگنهاتعداد  .3شکل 

 

  

  گاه بهرامسیر

  تپه سفیدسیرگاه 

 ساختمان ایستگاه آپرین

  رابطسیرگاه 

  شهراسالمسیرگاه 
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   مدل تحلیلی محوطه مانور  .الف -4شکل
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 نمودار جریان قبول قطار   .ب -4شکل
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  نمودار جریان عملیات تفکیک   .ج -4شکل
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار جریان عملیات تشکیل   .د-4شکل
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  ن اعزام قطار نمودار جریا  .ه -4شکل

  

  سازی کامپیوتریمدل شبیه 5-3
  
  مفروضات مدل 5-3-1

سازی محوطه مانوری آپـرین مفروضـات زیـر در نظـر     برای مدل
  :گرفته شده است

  .دارد ساعته فعالیت 24ایستگاه  •
 .برای هر قطار اعزامی یک لکوموتیو مورد نیاز است •

برای استفاده از هر لکوموتیو مانوری یک دسته مانوری مورد  •
  .نیاز است

تعداد واگن مورد نیاز برای تشکیل و اعزام قطار به صـورت   •
  .یک متغیر در نظر گرفته شده است

توزیعهای به دست آمده که در مدل وارد شده است برای هر  •
  :هار مسیر، شامل موارد زیر استچ
o توزیع ورود قطارها بر اساس دقیقه.  
o توزیع تعداد واگن هر قطار.  
o توزیع تعداد لکوموتیو متصل به هر قطار.  
o    صـفر بـه   (توزیع نوع قطار ورودی به صورت صـفر و یـک

  .)معنی مسافری و یک به معنی غیر مسافری
 .شونددو واگن با مقاصد متفاوت وارد یک خط نمی •

و در  5سـپس خـط    6بـا اولویـت خـط    قطارهای مسـافری   •
 .شوندسایر خطوط می صورت اشغالی این دو خط وارد

شماره خط ورودی با اولویت خطی با شماره باالتر و بـا در   •

  .یابدنظر گرفتن طول قطار تخصیص می
زمان مانور و بازرسـی و ورود قطـار مسـافری بـه صـورت       •

ی در ایسـتگاه آپـرین وارد   گیری حضـور پارامتر و بر اساس زمان
  .شده است

ــت     • ــر ثاب ــه خــط دیگ ــر خــط ب ــانوری از ه ــفر م ــان س               زم
  .در نظر گرفته شده است

        زمــان حرکــت لکوموتیــو و لکوموتیــو مــانوری از محوطــه  •
  .به دپوی دیزل، ثابت در نظر گرفته شده است

ــیر   • ــان س ــه  4در زم ــیرگاه ب ــر    س ــر در نظ ــورت متغی                  ص
 .گرفته شده است

 
  شرح مدل 5-3-2

صفحه اصلی ارتباطی مدل سـاخته شـده، نشـان داده    ، 5در شکل 
اعت           در ایــن شــکل اطالعــاتی نظیــر روز، مــاه، ســ. شــده اســت

سازی، آزادی یا اشغالی خطوط، مقصد تخصـیص داده شـده   شبیه
 های ایسـتگاه خطوط، اشغال یـا آزاد بـودن سـیرگاه   به هر یک از 

هـای  هـای موجـود در ایسـتگاه، لکوموتیو    آپرین، تعداد لکوموتیو
طارهـای ورودی از هـر یـک از سـیرگاهها     مانوری آزاد، تعـداد ق 

ــدلها و ماژول ــوده و زیرم ــرای  مشــخص ب ــای اســتفاده شــده، ب       ه
ـ . سازی ایستگاه آپرین، در وسط شکل مشـخص اسـت  شبیه رای ب
ماژول اسـتفاده شـده    1460متغیر و 63سازی محوطه آپرین ازمدل
  . ارائه شده است 3فهرست پارامترهای اصلی مدل در جدول .است
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زمان . ارائه شده است 3فهرست پارامترهای اصلی مدل در جدول 
، تغییـر  های الزم برای انجـام عملیـات قبـول   مانور شامل کلیه زمان

زمانهایی نظیـر زمـان    از آنجا که. گرددآرایش، تشکیل و اعزام می
هـای الزم  ظر گرفته شده است، بنابراین زمانگانه در نبازرسی، جدا

برای حرکت لکوموتیو، برای انجام سفرهای مانوری مانند حرکت 
لکوموتیو مانوری برای انتقال واگنی از خطی به خـط دیگـر و یـا    

شـرح   زمان حرکت تا رسیدن به سر سوزن به صورت متغیری بـا 
 بـرای پـارامتر  . در نظر گرفته شده اسـت  "مانور زمان از قسمتی"
 25متوسط عـدد   طوربه  "قطار تشکیل برای الزم واگنهای تعداد"

در این مدل این فـرض در نظـر گرفتـه    . در نظر گرفته شده است
شده است که بخشی از واگنهای قطار ورودی مربوط به مقصـدی  

ادی بر اساس مقصـد اولـین   از آنجا که مدل پیشنه. مشخص است
با در نظر گرفتن . شودار ورودی، یک مقصد تخصیص داده میقط

 خـط  همـان  بـه  متعلق که واگنهایی درصد"برای پارامتر  50عدد 
درصد واگنهای قطار ورودی مربوط به مقصد یکسان  50 ،"هستند

و در نتیجه در همان خط ورودی منتظر انجـام عملیـات مـانوری    
  .خواهند بود

ای هر یک از ایستگاههای مجاور آپرین شـامل ایسـتگاه بهـرام،    بر
شهر و رابط یک زیـر مـدل در نظـر گرفتـه شـده      تپه سفید، اسالم

ــت ــرین   . اس ــتگاه آپ ــمت ایس ــه س ــاور ب ــتگاه مج ــار از ایس           قط
مدل، زمـان ورود قطـار براسـاس یـک     در این زیر. کندحرکت می

مسـافری از یکـدیگر   غیرقطار مسافری و  توزیع احتمالی است، و
به قطارهای غیر مسـافری متغیرهـای طـول واگـن،     . شوندجدا می

تعداد . شودطول لکوموتیو، تعداد واگن و تعداد لکوموتیو داده می
. شـود واگن و لکوموتیو به صورت توزیع احتمالی، وارد مدل مـی 

سپس طول قطار بر اساس طول واگنها و طـول لکوموتیوهـای آن   
ایستگاه مجاور با ایستگاه آپرین  4هنگامی که از . دشومحاسبه می

شود و اجازه اعزام قطـار را بـه سـمت ایسـتگاه     تماس حاصل می
گیری و منطق داده شده به این صـورت  ، تصمیمکندآپرین اخذ می

گانه، محدودیت طـولی   18است که اگر قطار در خطی از خطوط 
یم و بـا اسـتفاده از   کننداشته باشد، قطار را به همان خط اعزام می

منطق و فرمولهای داده شده بر اساس طول قطار و اشـغال یـا آزاد   
  .شوندبودن خط، به قطار، اجازه ورود داده می

شـود، طـول   طول قطار باری بعد از خروج از زیر مدل، ثبـت مـی  
خط ایستگاه آپرین مقایسه شده و پر  18قطارهای ورودی با طول 

در این هنگام اطالعـات قطـار،   . دگردیا خالی بودن خط چک می

قطـار مسـافری،   . یابـد ده شده و به قطار باری اختصاص مـی خوان
محدودیت طولی ندارد و اولویت خط بـرای قطارهـای مسـافری،    

در صورت پر بودن ایـن خطـوط، قطارهـای    . است 6و  5خطوط 
قطـار بـاری و   . شـوند مـی مسافری در خطوط دیگر ایستگاه قبول 

. ندشـو زیر مـدل مـی   4اعزامیشان وارد  سیرگاهمسافری بر اساس 
مدلهای سیرگاه برای اطمینان از خالی بودن سیرگاه، ایجاد شده زیر

پر و خالی بودن سیرگاه به صورت صـفر و یـک بـه قطـار     . است
قطار ورودی مقدار متغیر صفر و یـک را در مـورد   . شوداعالم می
) اشـغال ( 1 و) آزاد( 0خواند و بر اسـاس  می هر سیرگاهوضعیت 

اگر متغیر صـفر  . شودگیری میدر مورد قطار تصمیم بودن سیرگاه
شود و مقـدار متغیـر   باشد، قطار به سمت ایستگاه آپرین اعزام می

اما اگر سیرگاه اشـغال باشـد، قطـار منتظـر دریافـت      . شودیک می
بـا  . ماندسیگنال از ایستگاه آپرین برای اعزام به سمت ایستگاه می

شود که نشان دهنده آزاد بودن ال مقدار متغیر صفر میارسال سیگن
بعد از این مرحله، به واگنهای ورودی، ناحیه مـورد  . سیرگاه است

سـپس قطـار وارد   . شـود ناحیه ـ تخصیص داده می  13رشان ـ  نظ
   .شودخط ایستگاه می 18یکی از 

لکوموتیوهای خط پس از ورود به محوطه و جداسازی از واگنها، 
هنگـامی کـه واگنهـا    . شونددل دپوی لکوموتیو منتقل میبه زیر م

آماده اعزام شدند، لکوموتیو خط از این زیرمدل به خطی که قطار 
   .شودآماده اعزام قرار دارد، اعزام می

در زیر مدل لکوموتیو مانوری، در ابتدا بـه تعـداد از پـیش تعیـین     
یسـتگاه،  شده، لکوموتیو مانوری مستقر است، و با ورود قطار بـه ا 

شوند تا واگنهـای قطـار را در خطـوط    به خط مورد نظر اعزام می
هنگامی که عملیات مانور به اتمـام  . جابجا نمایند ،محوطه مانوری

  .گردندرسید دوباره لکوموتیوهای مانوری به دپو باز می
گانه آپرین اسـت،   18در زیر مدلهای خطوط که به تعداد خطوط 

مسـافری،  قطارهـای مسـافری یـا غیـر    با ورود هر یک از واگنهـا،  
گردد، که برای نشان مقصد آنها در متغیر خط مورد نظر ذخیره می

دادن اشغالی خط و همچنین مقصـد اختصـاص داده شـده بـه آن     
با ورود نهاد به زیر مدل خطـوط،  . گیردخط مورد استفاده قرار می

ــاژول   ــاد وارد م ــاد،    "Decide"نه ــوع نه ــاس ن ــر اس ــده و ب          ش
در صورتی که نهاد از نوع قطار بـاری باشـد، از   . تفکیک می شود
ــاژول   ــق م ــار "Separate"طری ــایش از قط ــو و واگنه              ، لکوموتی

به واگنها  "Assign"مقصد واگنها، از طریق ماژول . گرددمیجدا 
اختصــاص داده شــده و در نهایــت واگنهــا بــه وســیله لکوموتیــو 
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ــاژول   ــق مـ ــانوری ازطریـ ــوط               "Station"مـ ــایر خطـ ــه سـ بـ
که قطار مسافری باشـد، بعـد از سـپری    در صورتی.یابند انتقال می

کردن زمان از پیش تعیین شـده از ایسـتگاه خـارج شـده و آزادی     
شود که بـه  متغیر خط مورد نظر برابر صفر می(شود خط اعالم می

ی اگر نوع ورودی قطار غیـر مسـافر  ). معنای آزاد شدن خط است
شود و به میـزان  باشد، پس از ورود به خط، لکوموتیو آن جدا می
گیرد و تقاضای زمان از پیش تعیین شده مورد بازدید فنی قرار می

کنـد تـا در صـورت آزاد بـودن لکوموتیـو      لکوموتیو مـانوری مـی  
واگنهای ورودی بـر اسـاس   . مانوری، واگنهای قطار تفکیک شوند

لق به خطوط متفاوتی هسـتند و  نسبتهای از پیش تعریف شده متع
بعد از . شوندبه وسیلۀ لکوموتیو مانوری به سایر خطوط منتقل می

مانند تا به انـدازۀ حدنصـاب از پـیش    این مرحله واگنها منتظر می
بعد از اینکه تعداد واگنها به حد نصـاب مـورد   . دنتعیین شده برس

متصـل   به واگنها از دپوی لکوموتیو نظر رسید، یک لکوموتیو خط
و در  شـود د تا در صورت آزاد بودن سـیرگاه، قطـار اعـزام    شومی

پس از اعزام قطار، در صورتی کـه  . ماندغیر این صورت منتظر می
واگنی در خط باقی نمانده باشد، از طریـق متغیـر مربوطـه، آزادی    

  .شودخط مورد نظر اعالم می
  

   مورد استفاده در مدل پارامترهای .3جدول 

 شرح پارامتر مقدار پارامتر

 )دقیقه(زمان سیر بین ایستگاه بهرام و آپرین 30

 )دقیقه(شهر و آپرین زمان سیر بین ایستگاه اسالم 30

 )دقیقه(زمان سیر بین ایستگاه بهرام و رابط  30

 )دقیقه(د و آپرین زمان سیر بین ایستگاه تپه سفی 30

 )دقیقه(تیو خط ومدت زمان ارائه خدمت به لکوم 30

5/1  )دقیقه(متوسط زمان بازرسی برای هر واگن  

 )دقیقه(زمان عبور قطار مسافری از ایستگاه  4

 )دقیقه(قسمتی از زمان مانور  10

 )متر(طول واگن  17

 یی که متعلق به همان خط هستندواگنهادرصد  50

 ه خطی که برای اعزام قطار به لکوموتیو خط نیاز داردشمار 18

 ی الزم برای تشکیل قطارواگنهاتعداد   25

 )دقیقه(متغیری برای نشان دادن اشغالی یا آزادی سیرگاه بهرام  1

 )دقیقه(شهر متغیری برای نشان دادن اشغالی یا آزادی سیرگاه اسالم  1

 )دقیقه(ی سیرگاه تپه سفید متغیری برای نشان دادن اشغالی یا آزاد  1

 )دقیقه(متغیری برای نشان دادن اشغالی یا آزادی سیرگاه رابط   1

 شماره خطی که برای اعزام قطار به لکوموتیو مانوری نیاز دارد 17

 )متر(طول لکوموتیو   22

 تعداد لکوموتیوهای مانوری محوطه 2
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  مقایسه طول قطارهای  ورودی با طول خطوط. 4جدول 

  درصد  وده طول خطمحد
  تعداد خطوطی که

  امکان قبول قطار را دارند
≥475 24% 2  
≤475  76%  16  
≤578  56% 15  
≤676  30% 15  
≤775 17% 14  
≤861  8% 13  

1052≤ 1%  12  
  

  
  ایرایانه سازیمدل شبیه .5شکل 

 

  خروجیهای مدل. 6
  

  اعتبارسنجی مدل ارائه شده 6-1
سـازی، بـه طـور معمـول از     به منظور اعتبارسنجی مـدلهای شـبیه  

اقداماتی چون وارسی مدل توسط شـخص دیگـر، رسـم نمـودار     
و بررسی منطق مدل در مـورد هـر نـوع پیشـامد، بررسـی      جریان 

منطقی بودن خروجیهای مدل به ازای مقادیر مختلف پارامترهـای  
 سازی مـدل و تشـریح متغیرهـا و امکانـات بکـار     ، مستندورودی

. ]1388، کارسـون  و بـنکس [د شواستفاده میگرفته شده در مدل 

سـازی،  مهم برای اعتبارسـنجی یـک مـدل شـبیه    یکی از اقدامات 
دسـت آمـده بـا     نتـایج بـه   سازی وضعیت موجود و مقایسـه شبیه

  .آوری شده از وضعیت موجود استاطالعات جمع
سـازی  دسـت آمـده از شـبیه   در این بخش بـه تشـریح نتـایج بـه     

 31مدل ساخته شده برای مدت . شودوضعیت موجود پرداخته می
قطــار  101واگــن بــاری و  6263تعــداد . اســت روز اجــرا شــده

طـول  . مسافری در مدت زمان اجرای مـدل، وارد سیسـتم شـدند   
ــین  ــا  180قطارهــای ورودی ب طــول . متــر متغیــر اســت 1103ت

که طول خطـوط   ورودی از آن جهت حائز اهمیت است قطارهای
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متر و بیشترین طول خـط مربـوط بـه     475گانه آپرین حداقل  18
ر قطارهای ورودی بیشـت % 1طول . متر است 1621با طول  5خط 

 775بیشتر از % 17متر، طول  861بیشتر از  %8متر، طول  1052از 
بیشـتر  % 76متر و  578بیشتر از % 56متر،  676بیشتر از % 30متر، 

واگنها امکان ورود به خطوط % 76بنابراین . بوده است متر 475از 
  ).4جدول (اند ایستگاه را نداشته 18و  17

انجام عملیـات تفکیـک در    متوسط زمان انتظار واگنهایی که منتظر
بـه عنـوان   . اسـت  5اند مطابق جـدول  گانه آپرین بوده 18خطوط 

 88/165بـه طـور متوسـط     1مثال واگنهای قطارهای ورودی خط 
، 14دقیقه منتظـر لکوموتیـو مـانوری بـوده انـد و واگنهـای خـط        

با توجه . انددقیقه برای انجام عملیات تفکیک منتظر بوده 51/162
، کمتـرین زمـان   2صیص داده شـده، واگنهـای خـط    به مقاصد تخ

هر واگـن بـه طـور متوسـط     . اندانتظار را برای تفکیک قطار داشته
  .دقیقه، منتظر انجام عملیات تفکیک بوده است 26/173

و تشکیل قطـار  که واگنها برای رسیدن به تعداد کافی  مدت زمانی
ول گانه ایستگاه آپرین در جـد  هجدهکنند برای خطوط صرف می

به عنوان مثال زمان انتظار واگنها برای تشـکیل  . ارائه شده است 6
بـا توجـه بـه     .دقیقه بوده اسـت  1651/98برابر با  4در خط  قطار

کمتـرین   14و  5مقاصد تخصیص داده شـده، واگنهـا در خطـوط    
زمان انتظار را برای تشکیل قطار صرف کردند که به دلیـل وجـود   
. واگنهای بیشتر به مقصد تخصیص داده شده به این خطوط اسـت 

دقیقه، برای تشـکیل قطـار در    50/2939 هر واگن به طور متوسط
 .ایستگاه منتظر بوده است

 برداری از لکوموتیو مـانوری برابـر بـا   نرخ بهرهوضعیت فعلی، در 
ــوده اســت%  64 ــه دســت آمــده از         براســاس. ب مقایســه نتــایج ب

ه از آوری شـد نتایج موجود و اطالعات واقعی جمـع سازی با شبیه
. دهنده اعتبار مدل سـاخته شـده اسـت   ایستگاه آپرین، نتایج نشان

ارها و واگنها با دقت بیشـتر از  اطالعات مربوط به نرخ ورودی قط
بـا بررسـی انجـام    . با اطالعات وضعیت موجود انطباق دارند% 95

رهــای مختلــف بــر روی پاســخ مــدل        ثیر پارامتأشــده بــرروی تــ
سازی، تعداد واگنهای الزم بـرای تشـکیل قطـار، قسـمتی از     شبیه

ر      ن تغییزمان مانور و متوسط زمان بازرسی برای هر واگن،  بیشتری
  د کـه بـه دلیـل مـرتبط بـودن بـا      کنـ را در پاسخ مدل ایجـاد مـی  

لکوموتیو مانوری و زمان مانور بیشترین اثـر را بـر روی عملکـرد    
  .ایستگاه خواهد گذاشت

  تحلیل حساسیت بر روی تعداد لکوموتیو مانوری 6-2
های مهم در مورد منابع درون ایستگاه، تحلیل منابعی از تحلیلیکی 

در این بخـش بـا تغییـر تعـداد     . وتیوهای مانوری استنظیر لکوم
لکوموتیوهای مـانوری، شاخصـهای مختلفـی نظیـر مـدت زمـان       
حضور واگنها در محوطه، زمان انتظار واگنها و نرخ بهره بـرداری  

تعـداد   بـا تغییـر  . اسـت  شـده از لکوموتیوهای مـانوری محاسـبه   
ثابت در نظـر  لکوموتیو و  5به  4و از  4به  3لکوموتیو مانوری از 

      گــرفتن تعــداد واگــن ورودی عملکــرد ایســتگاه مــورد بررســی  
 .قرار گرفته است

  
ــت در    6-2-1 ــا ثاب ــدل ب ــیت م ــل حساس ــرفتن  تحلی      نظرگ

  واگنهای ورودی 
در این بخش، با ثابت در نظر گرفتن نرخ واگنهای ورودی و تغییر 

سازی ، نتایج حاصل از مدل شبیه5 تا 3تعداد لکوموتیو مانوری از 
نشان داده شـده   7نتایج این بخش در جدول . به دست آمده است

بـرداری از  نـرخ بهـره   لکوموتیو مانوری، 3با در نظر گرفتن . است
 50/60هر واگـن بـه طـور متوسـط     . گردیده است% 39آن برابر با

دهنـده  کـه نشـان   دقیقه، منتظر عملیات تفکیک قطـار بـوده اسـت   
در حـالی کـه زمـان انتظـار     ، زمان انتظار واگنهاسـت % 65 هشکا

را  %37شده است که افـزایش   93/2285واگنها برای تشکیل قطار 
لکوموتیو  4رفتن با در نظر گ. دهدنشان مینسبت به شرایط فعلی 

در ایـن  . گردیـده اسـت   %30برداری از آن برابـر مانوری نرخ بهره
دقیقـه، منتظـر عملیـات     92/35حالت هر واگن به طـور متوسـط   

زمـان انتظـار    %79 دهنده کـاهش بوده است که نشانتفکیک قطار 
در حالی که زمـان انتظـار   . واگنها نسبت به وضعیت موجود است

را  %17شده است که افـزایش   11/1944واگنها برای تشکیل قطار 
لکوموتیو  5رفتن با در نظر گ. دهدنسبت به شرایط فعلی نشان می

در ایـن   .گردیده است% 26 برداری از آن برابر بابهرهمانوری نرخ 
دقیقـه، منتظـر عملیـات     06/30هر واگن به طور متوسـط   ،حالت

زمـان انتظـار    %83دهنـده کـاهش  بوده است که نشانتفکیک قطار 
شان داده شده اسـت، بـا   ن 7همانطوری که در جدول . واگنهاست

تظـار واگنهـا   لکوموتیو مانوری، مجمـوع زمـان ان   3در نظر گرفتن 
افزایش یافته است، اما با بیشتر شدن تعداد لکوموتیو مانوری، این 

لکوموتیــو مــانوری بــه  5و در حالــت  کــردهزمــان کــاهش پیــدا 
 7و  6طـور کـه در شـکلهای    همـان . دقیقه رسیده است 41/4854
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      نشــان داده شــده اســت، بــا ثابــت در نظرگــرفتن نــرخ واگنهــای
برداری د لکوموتیوهای مانوری، نرخ بهرهاورودی و با افزایش تعد

ــات تفکیــک قطــار    ــرای انجــام عملی ــان انتظــار ب ــانگین زم       و می
  .کاهش پیدا کرده است

      اما نکته قابل توجه این است که با در نظـر گـرفتن تعـداد واگـن    
                                                       ورودی ثابت به محوطه مـانوری، بـا کـاهش زمـان انتظـار بـرای      

ورودی ثابت به محوطه مـانوری، بـا کـاهش زمـان انتظـار بـرای       
های مانوری، به دلیل نبودن تعداد کافی واگنهای ورودی لکوموتیو

هم مقصد برای تشکیل قطار، میانگین زمان توقف بـرای تشـکیل   
قطار افزایش پیدا کرده و در نتیجه زمان حضور واگنها در محوطه 

 .مانوری افزایش پیدا کرده است

  
   برای تفکیک قطار واگنهامتوسط زمان انتظار . 5جدول 

متوسط زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

حداکثر زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

 شماره خط

متوسط زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

حداکثر زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

 شماره خط

 1خط  821/33 165/88 9خط  744/84 179/32

 2خط  114/71 61/81 10خط  704/34 183/83

 3خط  223/08 92/716 11خط  624/31 165/26

 4خط  562/82 181/17 12خط  814/33 171/3

 5خط  669/64 186/43 13خط  599/01 120/11

 6خط  675/14 163/1 14خط  748/83 162/51

 7خط  655/64 200/28 15خط  690/64 218

 8خط  689/14 158/37 16خط  516/47 176/55

  
  تشکیل قطار برای واگنهامتوسط زمان انتظار . 6جدول 

متوسط زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

حداکثر زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

 شماره خط

متوسط زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

حداکثر زمان 
  انتظار

 )دقیقه(

 شماره خط

1خط  6365/64 641/80 10خط  5828/45 728/02  

00/00 11 خط 11335/25 2127/21  00/00 2خط    
3خط  5269/29 4433/07 12 خط 5512/73 971/89  

4خط  4409/86 1651/98 13 خط 18365/47 1604/87  

458 14 خط 23506/88 626/28 00/  8064 00/ 5خط    

6خط  4052/01 853/68 15 خط 9039/02 1915/36  

7خط  6421/06 1086/36 16 خط 1634/95 662/79  

8خط  18346/99 5733/79 17 خط 6384/50 3181/90  

9خط  6515/38 896/04 18 خط 4599/54 776/42  
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  ی ورودیواگنهابا ثابت در نظر گرفتن نرخ  تعداد لکوموتیو مانوری بر روی تحلیل حساسیت. 7جدول 
مجموع زمان 

  واگنهاانتظار 
 )دقیقه(

میانگین زمان 
حضور واگن در 

 )دقیقه( سیستم

میانگین زمان انتظار 
  برای تفکیک قطار

 )دقیقه(

میانگین زمان  توقف 
  برای تشکیل قطار

 )دقیقه(

 نرخ بهره برداری
 )درصد(

  تعداد لکوموتیو
 مانوری

7108/50 715 26/173  1667/62 64% 2 
8850/93 796/05 60/50 2285/93 39% 3 
7471/74 615/34 35/92 1944/11 30% 4 
4854/41 473/44 30/06 1932/12 26% 5 

 

  
  لکوموتیو مانوری تعداد برداری بر حسبتغییرات نرخ بهره .6شکل 

      

  
  ی ورودی و با افزایش تعداد لکوموتیوهای مانوریواگنهاسازی با ثابت در نظرگرفتن نرخ نتایج مدل شبیه  .7شکل 
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   مختلفحالتهای ارزیابی  6-2-2
های مانوری، تعـداد  در این قسمت، با ثابت درنظرگرفتن لکوموتیو

بـا افـزایش تعـداد واگنهـای      .دهیمی ورودی را افزایش میواگنها
میـانگین زمـان حضـور    . یابدافزایش می برداریبهرهورودی، نرخ 

واگن در سیستم، ابتدا افزایش، سـپس کـاهش و در نهایـت سـیر     
ثیر همزمان زمان تفکیـک و  أگیرد که به دلیل ته خود میصعودی ب

واگنها بـرای تفکیـک، بـا     انتظارمیانگین زمان . تشکیل قطار است
از افزایش تعداد واگنها همواره سیر صعودی داشته اسـت و پـس   

واگن در مـدت   10000رسیدن تعداد واگنهای ورودی به بیش از 
 8طـور کـه در شـکل    همان. گرددچندین برابر می زمان مشخص،

نشان داده شده است، میانگین زمان توقف برای تشکیل قطـار، بـا   
توجه به تعداد واگنهای ورودی ابتدا افزایش و پس از رسـیدن بـه   

تعداد بیشتر واگنهای مقاصـد  واگن، با توجه به وجود  8600حدود
  . گیردمختلف برای تشکیل قطار، سیر نزولی به خود می

نشان داده شده، با رسیدن تعداد واگنهای  9طور که در شکل همان
ــه  ــار داشــتن   12300ورودی ب ــا در اختی ــو 2واگــن و ب  لکوموتی

محوطه مانوری با افـزایش  . رسدمی 1برداری به نرخ بهره مانوری،
دهـی بـه تعـداد    ، قـادر بـه سـرویس   وموتیوهای مـانوری تعداد لک

 3واگن بـرای   14000بیشتری واگن خواهد بود، بنابراین تعداد به 
مـانوری و در   لکوموتیـو  4واگن برای  18000مانوری،  لکوموتیو
   .رسدمی مانوری لکوموتیو 5واگن برای 25000نهایت به 

سیسـتم، براسـاس   همچنین میانگین مدت زمان حضور واگنها در 
تعداد لکوموتیوهای مانوری و تعـداد واگنهـای ورودی در شـکل    

مشـهود اسـت ایـن     10آنچه در شـکل  . نشان داده شده است 10
مـانوری بـا رسـیدن     است که با توجه به تعداد مشخص لکوموتیو

تعداد واگنهای ورودی به مقداری مشخص، مـدت زمـان حضـور    

یابد کـه بـه دلیـل    افزایش مییستم به صورت ناگهانی واگنها در س
ایـن شـکل   . هاستقطار کیتفک یزمان انتظار برا نیانگیمافزایش 

ثیر قابــل توجــه تعــداد لکوموتیوهــای أهمچنــین نشــان دهنــده تــ
ـ  . است ر مدت زمان حضور واگنها در سیستممانوری، ب ثیر أایـن ت

. قابـل توجـه اسـت    5با افزایش تعداد لکوموتیوهای مـانوری بـه   
ش و سپس افزایش مـدت زمـان حضـور واگنهـا در     کاه ،افزایش

و  کیـ تفک یزمان انتظار برا نیانگیمثیر همزمان أسیستم، به دلیل ت
   .هاستتشکیل قطار یزمان انتظار برا نیانگیم

 یزمــان انتظــار بــرا نیانگیــمتغییــرات  13، 12، 11های در شــکل
، مجمـوع  قطـار  شـکیل ت یزمان انتظار بـرا  نیانگیم ،قطار کیتفک

انتظار واگنها، بر اساس تعـداد واگنهـای ورودی نشـان داده    زمان 
و مجموع زمان  قطار کیتفک یزمان انتظار برا نیانگیم .شده است

یابند، اما این رشد بـا  به صورت صعودی افزایش می انتظار واگنها
. رسیدن به تعداد خاصی از واگنها رشد چشمگیری خواهد داشت

، در ابتدا رفتـار نوسـانی   قطار تشکیل یزمان انتظار برا نیانگیماما 
ی از واگـن، ایـن مـدت زمـان     دارد، اما با رسیدن به تعـداد خاصـ  

شـود، در  مشـاهده مـی   13طور که در شکل همان . یابدکاهش می
شـود، تـا رسـیدن بـه     لکوموتیو مانوری استفاده می 4از زمانی که 

تعداد مشخصی از واگنها بـین زمانهـای توقـف بـرای تفکیـک و      
اما در یک تعداد مشخصی از . یل یک تعادل نسبی وجود داردتشک

طار برای تشکیل قطارها واگنها این تعادل به هم خورده و زمان انت
یـل  بـه دل  3و  2این امر برای تعداد لکوموتیوهای . یابدافزایش می

ها از حجم عملیات مورد نیـاز و  کمتر بودن ظرفیت این لکوموتیو
وتیـو بـه دلیـل بـاال بـودن ظرفیـت       لکوم 5همچنین بـرای تعـداد   

عملیات مانور این تعداد لکوموتیو، نوسانات وجود داشته ولی بـه  
  .لکوموتیو نبوده است 4اندازه 

1667.62
2098.138

2612.844

3548.36

1264.03 1112 866.97
162.4 111.1172

533.1433 557.17

1593.185 1808.25

6607.91

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

6048 6423 7772 8636 8968 10217 12303

ان 
زم

)
یقه

دق
(

واگن های ورودی

قطارتشکیلبرایتوقفزمانمیانگین

قطارتفکیکبرایانتظارزمانمیانگین

 ساس تعداد واگن ورودیتحلیل حساسیت بر ا.8شکل
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  کوموتیو مانوریبرداری لنرخ بهره .9شکل 

  
  در سیستمواگن میانگین زمان حضور  .10شکل 

  
  واگنهامجموع زمان انتظار  .11شکل
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  قطار کیتفک یزمان انتظار برا نیانگیم. 12شکل 

  
  قطار تشکیل یزمان انتظار برا نیانگیم. 13شکل 

  

  گیرینتیجهبندی و جمع. 7
 یبـرا  سـازی هیمدل شـب  کی ران،یبار در ا نیاول یمقاله برا نیدر ا
در مـدل ارائـه شـده،    . شده استمسطح ارائه  یمحوطه مانوریک 
فرآینـدهای قبـول، تشـکیل،    شامل  نیآپر یمحوطه مانور اتیعمل

 لیـ بـه منظـور تحل  بندی واگنها تغییر آرایش، اعزام قطارها و گروه
در وضـعیت فعلـی،   . شده اسـت  یسازهید شبعملکرد منابع موجو

دقیقـه، منتظـر انجـام عملیـات      26/173واگنها بـه طـور متوسـط    

دقیقه، برای تشـکیل قطـار در    50/2939تفکیک و به طور متوسط
  .اندایستگاه منتظر بوده

 نیآپـر  یمحوطـه مـانور  در برداری از لکوموتیو مـانوری نرخ بهره
  .درصد بوده است 64برابر با 

ثابت در نظرگرفتن نرخ واگنهـای ورودی و بـا افـزایش تعـداد     با 
بـرداری و میـانگین زمـان انتظـار     لکوموتیوهای مانوری، نرخ بهره

برای انجام عملیات تفکیک قطـار کـاهش پیـدا کـرده اسـت، امـا       
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میانگین زمان توقف برای تشکیل قطار افزایش یافتـه و در نتیجـه   
  . فزایش پیدا کرده استزمان حضور واگنها در محوطه مانوری ا

هـای مـانوری و افـزایش تعـداد     با ثابت در نظرگـرفتن لکوموتیـو  
میـانگین زمـان   . یابدبرداری افزایش میواگنهای ورودی، نرخ بهره

حضور واگن در سیستم، ابتدا افزایش، سپس کاهش و در نهایـت  
 کیـ تفک یزمان انتظار بـرا  نیانگیم .گیردسیر صعودی به خود می

و مجموع زمان انتظار واگنها بـه صـورت صـعودی افـزایش      قطار
، در ابتدا رفتار قطار تشکیل یزمان انتظار برا نیانگیماما . یابند،می

نوسانی دارد اما با رسیدن به تعـداد خاصـی از واگنهـای ورودی،    
   .یابداین مدت زمان کاهش می

ی برای تواند به عنوان ابزار قدرتمندسازی ارائه شده میمدل شبیه
های مانوری، مورد استفاده قـرار بگیـرد و   ارزیابی عملکرد محوطه

گیــری در خصــوص افــزایش امکانــات و تجهیــزات بــه تصــمیم
  .های مانوری کمک شایانی نمایدمحوطه

  
  نوشتهاپی. 8

1. Flat Yard 
2. Hump Yard 
3. Gravity Yard 
4. Classification (Class) Tracks 
5. Classified 
6. Blocking 
7. Static capacity 
8. Practical static capacity 
9. Dynamic capacity 
10. Union Pacific Railroad 
11. Input analyzer 

  
 مراجع. 9
 ،"ای بر طراحی ایستگاه راه آهـن مقدمه") 1387(خسرو  ی،آذر-
 .یشهانتشارات ب: یرانا

سازی سیستمهای شبیه" )1388(  کارسون ،جان و جری ،بنکس -
انتشـارات  : ترجمـه هاشـم محلـوجی، تهـران     ،"پیشامد -گسسته 

 .دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی

 مقـررات عمـومی  ") 1387(جمهـوری اسـالمی ایـران     راه آهن -
   .یرانا یاسالم آهن جمهوری انتشارات راه: یرانا ،"حرکت

عملیـات   یـزی ربرنامـه  ") 1389( د و لسان، جوادمسعو ی،قینی -
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