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  ارائه يك مدل ابتكاري براي زمانبندي حركت قطارها
 

   شركت واگن پارس– ٧٦ پالك – خ طالقاني غربي – تهران 

   امور پروپزالهاي فروشكارشناس جميلي امين
E-mail : A_Djamili@yahoo.com  

 

  خالصه
ا روش هاي زمانبندي حركت قطارها يك مدل ابتكاري براي زمانبندي حركت قطار در اين مقاله پس از آشنايي ب

الزم به ذكر است با . اين مدل براي مسيرهاي مستقيم و مسيرهاي با يك تقاطع كاربرد دارد  ,  پيشنهاد مي شود
دل پيشنهادي قابليت م. مدل انواع مسيرهاي ديگر را نيز مي تواند تحت پوشش قرار دهد , گسترش برنامه ارائه شده 

هدف اين . و سرعت متغير را دارد  ) منظور سرعت حركت قطارها در بالكها مي باشد  ( حل به دو روش سرعت ثابت
كه مسئله زمانبندي حركت قطارها را در دو سطح تاكتيكي و عملياتي با كمينه , مطالعه ارائه يك مدل ابتكاري است 

اهميت . قطارها و واريانس تاخير قطارها حل و جوابي نزديك به جواب بهينه ارائه كند كردن به ترتيب مدت زمان سير 
     اين امر از اينجا ناشي مي شود كه مدلهاي رياضي موجود براي رسيدن به جواب بهينه مدت زمان زيادي را صرف

 نمايي باال مي رود عمال مي كنند و از آنجائيكه زمان حل مسائل با افزايش متغيرها و محدوديتهاي برنامه بصورت
از توانائيهاي . غير ممكن مي شود ) از لحاظ تعداد ايستگاهها و تعداد قطارها ( بكارگيري اين مدلها در مسائل بزرگ 

در . مي توان به حل مسائل برنامه ريزي حركت قطار روي مسيرهاي دوخطه و تك خطه و تواما آنها اشاره كرد  مدل
با مقايسه آن , كارايي مدل نشان داده مي شود و در انتها توانايي برنامه در حل مسائل مختلف ادامه به كمك مثالهايي 

  .با مدلهاي رياضي حل شده  صورت مي گيرد 
  

  واژه هاي كليدي
   قطار مدلهاي ابتكاري زمانبندي حركت– مدلهاي رياضي زمانبندي حركت قطار –برنامه ريزي حركت قطار 

  

  مقدمه
ت قطار تعيين زمانهاي ورود و خروج هر قطار در هر ايستگاه با توجه به محدوديتهاي زمان سـفر                 هدف زمان بندي حرك   

  .  و محدوديتهاي ايمني حركت قطارها مي باشد 
در حال حاضر در راه آهن ايران زمان بندي حركت قطارهاي مسافري به روش دستي و با سعي و خطا انجـام                      

        رهاي بـاري صـورت نمـي گيـرد بـدين صـورت كـه قطارهـاي بـاري هنگـامي           مي گيرد و هيچگونه زمانبندي براي قطا   
مي توانند از ايستگاه خارج شوند كه مسئول اعزام قطارها در ايستگاه با توجه به خالي بودن يا نبودن بالك مقابل اجازه                      

 مي كند و نيز اهميـت  با توجه به هزينه هاي بااليي كه اينگونه زمانبندي بر راه آهن تحميل         . حركت قطار را صادر كند      
كيفيت خدمات رساني به مشتريان راه آهن و در نتيجه مسئله بازاريابي كه يكي از فاكتورهاي اساسي رقابت بين حمـل              

  .اهميت باالي بهينه كردن زمانبندي حركت قطارها آشكار مي شود , و نقل ريلي با ديگر انواع حمل و نقل مي باشد 

 
  ادبيات موضوع 
محققـين  . مدلهاي ابتكاري و شبيه سازها صورت مي گيرد         ,  قطار  به سه روش كلي  مدلهاي رياضي           زمانبندي حركت 

مدلهاي رياضي متفاوتي را با توجه به شرايط خاص راه آهن كشورشان ارائه كرده اند كه                , علم زمانبندي حركت قطارها     
  .در ادامه به تعدادي از آنها اشاره مي شود 
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Kraay Model: و در آمريكاي شمالي بـراي قطارهـاي بـاري بكـار رفتـه اسـت       ١٩٩٦ل در سال  اين مد  .
ايـن مـدل بـه دنبـال     . كاربرد مدل در خطوط تك خطه و سرعت متغير است و سطح تصميم گيري تاكتيكي مي باشد              

نبنـدي بـراي    انحراف از قانون كـار بـراي خدمـه و انحـراف از زما             , كاهش انحراف از برنامه ريزي زمانهاي ورود و خروج          
  ]٢ و ١ رجوع شود به  [. تفكيك و تشكيل واگنهاي قطار مي باشد 

Higgins Model:  زير ساختار مسير ,  و در استراليا مورد استفاده قرار گرفته است ١٩٩٦اين مدل در سال
 خطها به   در مسيرهاي دو خطه فرض بر آن است كه يكي از          , در اين مدل يك خطه و بعضا در جايي دو خطه مي باشد              

, مسير رفت و ديگري به مسير برگشت اختصاص يافته است در ضمن مدل براي يـك كريـدور كـاربرد دارد نـه شـبكه                          
اين مدل به دنبال كاهش تاخير قطارها و نيز هزينـه هـاي عمليـاتي               . همچنين سطح تصميم گيري تاكتيكي مي باشد        

 ] ٣ رجوع شود به [. است 
Mees Model:     تحـت عنـوان   ١٩٩١ ايـن مـدل در سـال Railway Scheduling By Network 

Optimization            ٤٠٠اين شبكه به طول     ,  براي يك شركت حمل سنگ معدن در استراليا نوشته شد Km     و از غـرب 
در اين مدل شبكه راه آهن بصورت گراف در نظر گرفته شده است بطوريكه كمانها               . استراليا به خارج از كشور مي باشد        

  براي مسيرهاي تك خطه و دو خطه كاربرد دارد و سطح Meesمدل . ها ايستگاه در نظر گرفته مي شوند بالك و گره 
  ] ٤ رجوع شود به [.تصميم گيري تاكتيكي و عملياتي مي باشد 

    آن است كه مدت زمان زيـادي بـراي رسـيدن بـه جـواب بهينـه                   Meesمشكل اغلب مدلها و باالخص مدل       
از ايـن روشـهاي فـوق       . شهاي فوق ابتكاري در اين زمينه مشكل گشا به نظر مـي رسـند               مي طلبند به همين جهت رو     

 Simulated Annealing , Ant Colony , Tabu Search  , Genetic Algorithm ابتكاري مـي تـوان بـه   
  :اشاره كرد 

ا  در زمينـه زمانبنـدي حركـت قطارهـ    Genetic Algorithmبكـارگيري  , از بين روشهاي فـوق ابتكـاري   
ايـن  .  اشاره كـرد  Salim & Caiاز بين مدلهاي ارائه شده در اين خصوص مي توان به مدل . محبوبيت بيشتري دارد 

 در غرب استراليا كه از حجم باالي سـنگ  Mt. Newman Mines Railway  و براي  شركت ١٩٩٧مدل در سال 
     ] ٥وع شود به رج[.     معدن و نيز طول خطوط زيادي برخوردار است نوشته شده است 

البته راه حل ديگر براي رسيدن به جوابي نزديك به جواب بهينـه و توامـا سـريع اسـتفاده از شـبيه سـازهاي                   
 رجوع شود بـه  [  يك نمونه  از شبيه سازها به شمار مي رود Railsim  نرم افزار. كامپيوتري يا مدلهاي ابتكاري است 

 ١٩٨٩اين شخص در سـال  ,  اشاره كرد Jovanovic Model مي توان به  )Heuristic( از مدلهاي ابتكاري  . ] ١٠
 بـه همـراه دو   The minimum tardiness cost train dispatching problemيك مدل رياضي تحت عنـوان  

 در ادامـه مـدل ابتكـاري    ] ٦رجـوع شـود بـه    [ .ارائه كرده اسـت  ) غير دقيق ( الگوريتم دقيق و يك الگوريتم ابتكاري 
  .هادي ارائه مي گردد پيشن

 
  معرفي مدل ابتكاري

همانطور كه در شكل نشان داده شده (  مسير مستقيم و بدون تقاطع و داراي يك تقاطع ٢  اين مدل براي
 . كاربرد دارد ) است 

 
  

  مختلف مسائل قابل حل انواع – ١شكل 
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  :اين مدل داراي ويژگيهاي زير مي باشد 

   عالوه بر تالقي قطارها سبقت نيز امكان پذير است •
 تعداد ايستگاهها و نيز تعداد قطارها نامحدود است •
  براي خطوط يك خطه و دو خطه كاربرد دارد •
 هريك از ايستگاههاي مياني مي تواند مبدا يا مقصد قطار باشد •
 قابليت اولويت بندي براي قطارهاي مسافري يا ترانزيتي وجود دارد    •
  بصورت همگرا بسوي بهترين جواب حركت مي كند  •
 جواب شدني بدست مي آيد,  شدن برنامه  RUNر مرحله از در ه •
 در دو حالت عملياتي و تاكتيكي قابل اجراست •
 و سرعت متغير قابل اجراست)  زمان سير بالكها (  براي دو حالت سرعت ثابت  •
 براي مسائلي كه از تعداد ايستگاه و تعداد قطار بااليي برخوردارند با توجه به محدوديت زماني جوابي •

 نزديك به جواب بهينه در مدت زمان اندك حاصل مي گردد
  

  

  يافتن يك جواب شدني مبنا و روند همگرا براي رسيدن به بهترين جواب
و مقصد و  عملكرد مدل بدين صورت است كه پس از دريافت اطالعات مربوط به قطارها شامل ايستگاه مبدا

با در نظرگيري حداقل زمان سير قطارها , عداد ايستگاههاي مسيرحداقل زمان سير بالكها و توقف در ايستگاهها ونيز ت
معلوم را ) تاخير قطارها ( در بالكها كه ورودي برنامه مي باشد يكبار حل مي شود بنابراين يك جواب اوليه با واريانس 

ن بهترين جواب به ما مي دهد و چون اولين واريانس و در نتيجه كمترين واريانس را شامل مي شود اين جواب بعنوا
طريقه حل بدين . فعلي محسوب مي شود و مشخصات اين حل در متغيرهاي مربوط به جواب مبنا ضبط مي شود 

صورت است كه در هر دقيقه وضعيت تمام قطارها مشخص مي شود و در صورتي كه هر قطار اجازه حركت داشته باشد 
. اين امر تا رسيدن تمام قطارها به مقصد ادامه مي يابد , شود قطار وارد بالك مي , و نيز بالك مقابل قطار آزاد باشد 

  : مرحله بعد كه همان روند همگرا براي رسيدن به بهترين جواب است به دو صورت قابل اجراست 
  حل با فرض سرعت ثابت قطارها در بالكها.١
  حل با فرض سرعت متغير قطارها در بالكها.٢

و بصورت رندوم يكي از قطارهايي  ) I(  كه تاخير زيادي دارند شناسايي شده  بدين صورت است كه  قطارهايي١حالت 
انتخاب مي گردد و  با افزايش زمان  ) J( قطار مذكور مي باشند ) هم جهت يا خالف جهت ( كه باعث ايجاد تاخير 

 Iتاخير قطار  ,  Jار قط) در ايستگاه قبل تالقي براي حالت عملياتي و در ايستگاه مبدا براي حالت تاكتيكي(توقف 
حال در صورتيكه واريانس تاخير )  بالك مورد نظر را طي مي كند J زودتر از قطار Iزيرا اكنون قطار (كاهش مي يابد 

 كمينه كردن [اين تابع هدف . قطارها كاهش يابد جواب حاصله بعنوان بهترين جواب فعلي در نظر گرفته مي شود 
البته ) يا متناسب با اولويت قطار باشد (  كه ميزان تاخير قطارها در يك سطح باشد  باعث مي شود]واريانس تاخيرها 

در هر , اين نوع تابع هدف براي راه آهنهايي كارايي دارد كه ضرر ناشي از تاخير قطارها بصورت نمايي باال مي رود 
  .  مي باشد صورت اگر اين ضرر داراي رابطه خطي باشد تابع هدف كاهش ميانگين تاخير قطارها

 كه با فرض سرعت متغير قطارها در بالكها مي باشد عملكرد مدل بدين صورت است كه با ايجاد اعداد ٢در حالت 
و اضافه كردن آن به زمان طي بالك قطارها و نيز كم كردن آن از زمان طي بالك قطارهايي كه  ) ١ يا ٠(تصادفي 

مسئله جديدي ) ظر گيري حداقل زمان سير بالك مجاز توسط قطارها با در ن( ديرتر از زمان مقرر به مقصد مي رسند 
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مشخصات مسئله جديد در , بدست آمده و برنامه اين مسئله را حل مي كند و اگر واريانس كمتري بدست آمد 
  .متغيرهاي مربوط به بهترين جواب ضبط مي گردد 

  جايگزيني بهترين جواب در جواب مبنا
بهترين جواب تغيير نكند مشخصات بهترين جواب بعنوان جواب مبنا در نظر , حل برنامه   تكرار X درصورتيكه  با  

گرفته مي شود بدين معني كه از اين مرحله به بعد تغييرات بوجود آمده در زمان توقف در ايستگاهها و يا زمان سير 
يك گام به بهترين جواب نهايي بدين ترتيب . بالكها در تمامي تكرارهاي ديگر بصورت پيش فرض وجود خواهد داشت 

  .نزديكتر مي شويم 
   

   معيار توقف نهايي

بدين معني كه پس از ( به جلو برويم ولي بهترين جواب تغيير نكند ) يا بيشتر(برنامه هنگامي پايان مي يابد كه دو گام 
ا حل مي كند كه اين امر  مسئله ديگر رxبدست آمدن بهترين جواب كه در نهايت همان جواب نهايي خواهد بود برنامه 

 مسئله ديگر حل مي شود و xباعث مي شود بهترين جواب بعنوان جواب مبنا در نظر گرفته شود و پس از اين بالفاصله 
    تكرار بصورت متوالي  بدون ايجاد تغييري در بهترين جواب حلx٢بهترين جواب تغييري نمي كند به عبارت ديگر 

   . )مي شود 
  

  Xمقدار 
  : بصورت زير مي باشد xه آنچه در باال آمد تعريف با توجه ب

x :  بهترين , و پس از آن , تعداد تكرار حلي است كه در بهترين جواب حاصله تا آن مرحله تغييري حاصل نشده باشد
       جواب تا اين مرحله بعنوان معيار ابتدايي براي ايجاد جوابهاي تصادفي ولي شدني تكرارهاي بعدي در نظر گرفته

  .ود مي ش
 بايستي افزايش يابد چرا كه حاالت زيادي براي  توليد xبا توجه به تعريف باال با افزايش قطارها و ايستگاهها مقدار 
و حاالت زيادي ) در حالت سرعت متغير ( مي شود . . . اعداد تصادفي مختلف كه باعث توليد زمانهاي سير بالك و 

وجود خواهد داشت بدين ترتيب مشخص است كه زمان حل )  ثابت در حالت سرعت(براي تغيير در تالقي قطارها 
  . جوابي نزديك به جواب بهينه حاصل مي گردد xبصورت نمايي باال مي رود با اين وجود با پايين دادن مقدار 

از  بزرگتر مسائل براي  . مناسب است ١٠٠٠ تا ٢٠٠ ,xمقدار ,  قطار ١٠ و ايستگاه ١٠ مسائلي با ابعاد حدودي براي
 جوابي x مقدار مناسب براي يك قطار به جهت افزايش مدت زمان حل مي توان با در نظر گيري ٢٠ ايستگاه و ٤٠

  .نزديك به جواب بهينه بدست آورد 
  

  افق برنامه ريزي
مدل به دنبال كاهش , اين مدل در دو حالت عملياتي و تاكتيكي قابل حل است بدين صورت كه در حالت عملياتي 

به عبارت ديگر در . اخير قطارها و در حلت تاكتيكي به دنبال كاهش زمان سير حركت قطارها مي باشد واريانس ت
حالت تاكتيكي مدل به دنبال كاهش تاخير قطارها در ايستگاههاي بين راهي و فرستادن اين تاخيرها به زمان شروع 

  .حركت است 
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 مسيرهاي متقاطع
 
 
 
 
 
 
 

 ٦ مسير اولي مسيرهاي يگانه و ٦ مسير متفاوت را طي كنند كه ١٢طارها مي توانند كل ق,  در حالت وجود يك تقاطع 
  . مسير دوم مسيرهاي دوگانه مي باشند 

  :مسيرهاي يگانه شامل موارد زير مي شود 
 از Track 2 در -- از باال به پايين Track 2 در -- از راست به چپ  Track 1 در -- از چپ به راست Track 1در 

  از پايين به باالTrack 3 در -- از باال به پايين Track 3 در -- به باال پايين
  :مسيرهاي دوگانه شامل موارد زير مي باشد 

 Track به Track 2 از -- Track 1 به Track 2 از -- Track 3 به Track 1 از -- Track 2 به Track 1از 
 Track 2 به Track 3 از -- Track 1 به Track 3 از -- 3

روش حل مدل .  افزايش مي يابد ١٢ به ٢همانطور كه در باال آمد  با ايجاد يك تقاطع تعداد مسيرهاي ممكن از 
 به Trackبراي قطارهايي كه از يك , درمسيرهاي متقاطع مشابه برنامه مسيرهاي مستقيم است با اين تغيير كه برنامه 

Trackقطار مجازي تشكيل مي دهد و حداقل زمان آغاز به حركت در محل تقاطع يك ,  ديگري تغيير مسير مي دهند
  .اين قطار مجازي برابر زمان رسيدن به تقاطع قطار اصلي فرض مي شود

 قطار چپ رو درصورتيكه زمان سير بالكها و نيز ٥ قطار راست رو و ٥ ايستگاه و ١٠ براي يك مسير تك خطه با : مثال
به )  دقيقه هستند٢ و ١٢ كه برابر به ترتيب TrainL5 , TrainR3بجز (طارها زمان توقف در ايستگاهها براي تمام ق

,  دقيقه تلرانس داشته باشد ١٠ دقيقه فرض شود و زمان آغاز به حركت قطارها بصورت تصادفي و تا ٢ و ١٥ترتيب 
 :تاخير قطارها بصورت زير خواهد بود 

٢٦٠:                       مجموع تاخير قطارها ٩٨٣: واريانس تاخيرها      
 

 

 TrainL٥ TrainL4 TrainL3 TrainL2 TrainL1 TrainR5 TrainR4 TrainR3 TrainR2 TrainR1 

  زمان آغاز به حركت

  تاخير
١٠٧  

١٢ 
٨٩  

٣٣ 
٦٨  

٥١ 
٤٠  

١٣ 
٢٠  

١١ 
١٠١  

١٦ 
٨٢  

٢١ 
٥٠  

٣ 
٣٥  

٥٠ 
٢٠  

٥٠  
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 اعتبار مدل
 

  :نايي مدل ارائه شده مثالهايي را با دو روش به شرح زير حل مي كنيمدر انتها جهت تعيين ميزان دقت و توا
  به كمك مدلهاي رياضي كه جواب بهينه توليد مي كند •
 حل با مدل پيشنهادي •

 مي باشد بدين صورت كه تابع هدف آن مشابه تابع هدف Higgins و Kraayمدل رياضي اول تركيبي از دو مدل 
 است در ضمن با ايجاد تغييراتي مدل بصورت سرعت ثابت Higginsمدل  و محدوديتهايش مشابه Kraayمدل 

  :درآمده است مثالهاي حل شده بصورت زير مي باشد 
  

ي تعداد قطارها تعداد ايستگاه
 راسترو

تعداد قطارهاي 
 چپ رو

مقدار نهايي تابع 
  هدف مدل رياضي

مقدار نهايي تابع 
 هدف مدل ابتكاري

زمان حل با كمك 
 مدل رياضي

زمان حل با كمك 
 مدل ابتكاري

٦  

٧  

١٠ ** 

٦  

١٠*** 

١١*** 

١١*** 

١٠* 

١٢ 

٢  

٢ 

٣  

٢ 

٣ 

٤  

٥ 

٣ 

٤  

٢  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣ 

٩٥١  

٨٣٤  

٤٤٤  

١٣٥١  

٢٥٨  

٤٠٩  

١٣٨٨  

٥٩٨٧  

٣٤٩٣ 

٩٥١  

٨٣٤  

٤٤٤  

١٣٥١  

٢٥٨  

٤٠٩  

١٣٨٨  

٥٩٨٧  

٣٤٩٣ 

٠ : ٠٠ : ٣١  

٠ : ٠١ : ١٥  

٠: ٠٢ : ٣٣  

٠ : ٠٢ : ١٨  

٠: ٠٢ : ٣٣  

٠ : ١٠ : ١٩  

٠ : ٥١ :١٠  

٠ : ٥٤ :٤٦  

٨ : ٠٩ :٤٧ 

٠ : ٠٠ :٠٣  

٠ : ٠٠ : ٠٦  

٠ : ٠٠ : ٠٩  

٠ : ٠٠ : ٠٤  

٠ : ٠٠ : ٠٩  

٠ : ٠٠ :١٤  

٠ : ٠٠ : ١٧  

٠ :٠٠ : ١٥  

٠  : ٠٠ :٣٠ 
 

 دقيقه در نظر گرفته ٢ دقيقه و زمان توقف قطارها در ايستگاهها ١٥ا توضيح اينكه زمان سير بالكها توسط تمام قطاره
همچنين مبدا و مقصد قطارها ايستگاه ابتدايي و ,  دقيقه فرض شده است ٢٠شده و فاصله زماني بين اعزام قطارها 

 در ايستگاهها و زمان رسيدن به مقصد قطارها برابر جمع زمانهاي طي بالك و توقف.انتهايي در نظر گرفته شده است 
  .مي باشد 

 مي باشد بدين صورت كه تابع هدف آن مشابه تابع هدف مدل Mills و Kraayمدل رياضي دوم تركيبي از دو مدل 
Kraay و محدوديتهايش مشابه مدل Mills مثالهاي حل شده بصورت زير .  است و مدل بصورت سرعت متغير است

  :است 

  

تعداد 

 ايستگاه

تعداد قطارهاي 

 راسترو

تعداد قطارهاي 

 چپ رو

مقدار نهايي تابع 

  هدف مدل رياضي

مقدار نهايي تابع 

 هدف مدل ابتكاري

با كمك زمان حل 

 مدل رياضي

زمان حل با كمك 

 مدل ابتكاري

٦  

١٥  

٧**** 

١٠*** 

٥  

١٠* 

٧**** 

٢  

٢ 

٣  

٤  

٤ 

٣  

٥  

٣  

٢  

٤  

٣  

٤  

٣  

٤ 

٥  

٠  

٠  

٠  

٤٨  

٤١  

١ 

٥  

٠  

٣  

٠  

٤٨  

٤١  

٤ 

٠ : ٠٠ : ٥٥  

٠ :٠١ :٤٥  

٠ : ٠٣: ٣٩  

٠ : ٠٦ : ٣٨  

٠ : ٢٣:٣٨  

٠ : ٤٠ :٢١  

٠ : ٥٥: ١٥ 

٠ : ٠٠ :٠٨  

٠  : ٠٠ :٠٤  

٠ :٠٠ : ٢٥  

٠ : ٠٠ : ٣٠  

٠  : ٠٠ :٠٤  

٠  : ٠٠ :٠٤  

٠ : ٠١ : ٢٢ 
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  . مي باشد ٢٠ضافه توضيح اينكه زمان رسيدن قطارها به مقصد برابر جمع زمانهاي طي بالك و توقف در ايستگاهها به ا

 . مسير برگشت مسافري  در نظر گرفته شده است ١ مسير رفت و شماره ١قطار شماره ,  در اين مثال *
  . دو خطه در نظر گرفته شده است ٥بالك ,  در اين مثال **

 .  دو خطه در نظر گرفته شده است ٦ , ٥بالك ,  در اين مثال ***
  .خطه در نظر گرفته شده است  دو ٤ , ٣بالك ,  در اين مثال  ****

 
  نتيجه گيري

همانطور كه از بخش اعتبار مدل بر آمد در حالت سرعت ثابت جوابهاي مدل ابتكاري پيشنهادي با مدل رياضي برابر بود 
كه نشان از توانايي باالي اين مدل دارد همچنين در حالت سرعت متغير جوابهاي نزديك به مدل رياضي كه همان 

كارايي مدل به , در نهايت با توجه به اختالف در مدت زمان حل بين دو مدل . بدست آمد , ه هستند جوابهاي بهين
  Processor حاصل شده كه با استفاده از Processor , Pentium IIزمانهاي بدست آمده از يك . اثبات مي رسد 

   .هاي قويتر مثالهاي بزرگتري را مي توان به كمك دو مدل مقايسه كرد

 
  ع بنديجم

در اين مقاله ابتدا تعدادي از روشهاي زمانبندي حركت قطار معرفي شد و سپس نحوه عملكرد مدل ابتكاري پيشنهادي 
در ادامه با حل مثالي و ارائه گراف . نشان داده شد , كه براي مسيرهاي مستقيم و مسيرهاي با يك تقاطع كاربرد دارد 

ابتكاري بيشتر آشنا شديم و در انتها با مقايسه آن با دو مدل رياضي با نهايي زمانبندي حركت قطارها با اين مدل 
توانايي باالي مدل ارائه شده ,  نوشته شده است Lingo 8فرضهاي سرعت ثابت و سرعت متغير كه به كمك نرم افزار 

 .اثبات شد 

  

  قدرداني
و همچنين از آقاي  ر ارائه و نگارش اين مقاله در انتها نويسنده اين مقاله از راهنمايي هاي ارزنده آقاي دكتر قصيري د

 .دكتر پور سيد آقايي به جهت رهنمودهاي كاربرديشان نهايت تشكر را دارد 
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  و نظريه MODMتوسعه تئوريك مدل بهينه سازي زمانبندي حركت قطارها با استفاده از , دكتر كيوان قصيري  . ٨
  ١٣٨١, پايان نامه جهت دريافت دوره دكترا , بازي ها 

, ه دوره دكترا پايان نام, زمانبندي حركت قطارها در شبكه هاي يك خطه راه آهن , محسن پور سيد آقايي  دكتر .  ٩
١٣٧٧  
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