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تبثیط استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثط ًطخ سبیص چطخ ٍ ضبذع ذطٍج اظ ذظ 

 

1یسیٍّبة فضلی وچ
 

 

 

 چىیسُ

زض ایي همبلِ سؼی ضسُ است تبثیط استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثط ضبذػْبی هْن هبًٌس ذطٍج اظ ذظ ٍ ًطخ 

ذَزضٍ زض ًطم افعاض  ثسیي هٌظَض ٍاگي ضیل ثبس اضم سبذت ضطوت غٌبیغ ضیلی ایطاى. سبیص چطخ ثطضسی گطزز

Adams-Railًتبیح ضجیِ سبظی ّبی .  هسلسبظی ٍ زض ضطایظ زیٌبهیىی هرتلف ٍ هطرع ضجیِ سبظی گطزیس

اًدبم ضسُ ًطبى زاز وِ ٍخَز هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ زض سیستن تؼلیك ثبًَیِ ذَزضٍی ضیلی، ضوي پبیساض ثَزى 

ذَزضٍ ٍ وبّص احتوبل ذطٍج اظ ذظ زض ٌّگبم حطوت زض هسیط هستمین، زض سطػتْبی ثحطاًی ٍ زض حطوت زض لَس، 

 .ثبػث ثطٍظ هطىالتی هی ضَز

 

  هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ،  ًطخ سبیص زض چطخ، ذطٍج اظ ذظ :ولوبت ولیسی

 همسهِ  

استفبزُ اظ تىٌَلَغی ّبی هرتلف زض غٌبیغ ضیلی ثبػث ثْجَز ضطایظ ثْطُ ثطزاضی ٍ وبّص ّعیٌِ ّبی تؼویطاتی 

یىی اظ هطىالتی وِ زض حول ًمل ضیلی ٍخَز زاضز، پسیسُ ّبًتیٌگ یب ًبپبیساضی زیٌبهیىی ٍاگي زض هسیط . هی ضَز

هستمین هی ثبضس وِ زض سطػتْبی ثحطاًی هٌدط ثِ ذطٍج اظ ذظ ٍاگي هی گطزز، ایي هطىل هؼوَال ثب استفبزُ 

هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثطعطف گطزیسُ ّوچٌیي ثب استفبزُ اظ ایي ًَع هستْله وٌٌسُ زض هسیط هستمین تب 

 ٍ ضیٌىبًسي اظ TGVزض حبل حبضط زض اوثط لغبضّبی سطػت ثبال هبًٌس . حسٍزی سبیص زض چطخ ضا وبّص هی زّس

. زهپط آًتی یبٍ ثطای پبیساضی استفبزُ هی ضَز ٍ اظ زیسگبُ پبیساضی تحمیمبت ٍ همبالت ظیبزی اضائِ ضسُ است

ّوچٌیي افعایص . سبیص هٌظن یب ًبهٌظن چطخ تبثیط ظیبزی زض ایوٌی ٍ ػولىطز زیٌبهیىی ٍسیلِ ًملیِ ضیلی زاضز

LCCسبیص چطخ ثبػث افعایص ّعیٌِ ًگْساضی ٍ تؼویطات ٍسیلِ ًملیِ ضیلی ٍ وبّص 
 .آى هی ضَز2
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اظ ػَاهل هْن ذطٍج . ذطٍج اظ ذظ ٍسیلِ ًملیِ ضیلی اظ ضیل ًیع اظ هطىالت هْن زض ثْطُ ثطزاضی ضاُ آّي هی ثبضس

اظ ذظ هی تَاى ثِ ذطاثی ذظ ٍ ضیل، ػسم تٌظین زضست تؼلیك ثَغی زض ظهبى سبذت یب تؼویطات ٍ ذطاثی چطخ هی 

.  تَاى اضبضُ وطز

استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ زض هسیطّبی وَّستبًی زاضای لَسْبی ثب ضؼبع ون ثبػث افعایص سبیص 

ایي همبلِ ثِ ثطضسی تبثیط استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ زض هسیط هستمین . چطخ ٍ ذغط ذطٍج اظ ذظ هی ضَز

. ٍ هسیط زاضای لَس هی پطزاظز

 هسلسبظی -1

 42 ٍ ثب UICهسلسبظی ثطای ٍاگي ضیل ثبس اضم سبذت ضطوت غٌبیغ ضیلی ایطاًرَزضٍ ٍ ثطای ػطؼ ذظ استبًساضز 

 ( ٍ هستْله وٌٌسُ لبئن فٌط هبضپیچ)ایي ٍاگي ثسٍى گَْاضُ، زاضای تؼلیك اٍلیِ . زضخِ آظازی اًدبم ضسُ است

اتػبل ٍاگي ثِ ثَغی ثِ غَضت هفػلی ٍ . هی ثبضس (فٌط َّایی، ٍ هستْله وٌٌسُ لبئن ٍ ػطضی)تؼلیك ثبًَیِ 

 ]4[. هی ثبضس (1)چطذص زض ضاستبی یبٍ زاضاست، ضوبتیه ثَغی ثِ غَضت ضىل 

     

 ]4[تػَیط ثَغی ضیل ثبس اضم  (1)ضىل 

ثطای ضجیِ سبظی زٍ ًَع ٍاگي یىی ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ زیگطی ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثب همساض 

 : فطضیبت هسلسبظی ثِ غَضت ظیط زض ًظط گطفتِ ضسُ است.هستْله وٌٌسُ هرتلف زض ًظط گطفتِ ضس

  چطخ ٍ هحَض،  ثَغی ٍ ثسًِ ٍاگي خسن غلت فطؼ ضسًس ٍ تٌْب سیستن تؼلیك ثِ ػٌَاى خسن

 .اًؼغبفپصیط زض ًظط گطفتِ ضسُ است

 ثبضگصاضی زض ضاستبی لبئن، ػطضی ٍ عَلی ثِ غَضت هتمبضى زض ًظط گطفتِ ضسُ است. 

 چطخ ٍ هحَض زض عَل حطوت چسجیسُ ثِ ضیل ًیستٌس ٍ خسایی اتفبق هی افتس. 

 فٌط ٍ هستْله وٌٌسُ ثِ غَضت ذغی تؼطیف هی ضًَس . 
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 ضطیت هرطٍعیت ٍاثستِ ثِ حطوت ػطضی چطخ هی ثبضس. 

 

 Adams-Railآهبزُ سبظی هسل زض ًطم افعاض  -1-1

( 1)ثسًِ ٍاگي ثِ ػٌَاى خسن غلت زض ًظط گطفتِ ضسُ است ٍ هطرػبت اثؼبزی ٍ ایٌطسی آى ثِ غَضت خسٍل 

. هی ثبضس

 

 ]4[هطرػبت اثؼبزی ٍ ایٌطسی ثسًِ ٍاگي  (1)خسٍل 

 اًساظُ پبضاهتط

 (هتط)عَل ٍاگي 

 (هتط)اضتفبع ٍاگي 

 (هتط)ػطؼ ٍاگي 

 (ویلَگطم)خطم ٍاگي 

ویلَگطم زض هدصٍض ) 3ایٌطسی زٍضاًی ضٍل

 (هتط

 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط) 4ایٌطسی زٍضاًی یبٍ

ویلَگطم زض هدصٍض ) 5ایٌطسی زٍضاًی پیچ

 (هتط

26  
3  

8/2  
33380  
23394  
1851589 
1851589  

 

. هی ثبضس (2) هی ثبضس ٍ هطرػبت چطخ ٍ هحَض هسل ضسُ ثِ غَضت خسٍل  S1002چطخ زاضای پطٍفیل 

 ]4[هطرػبت اثؼبزی ٍ ایٌطسی چطخ ٍ هحَض  (2)خسٍل 

 اًساظُ پبضاهتط

  5/2 (هتط)فبغلِ زٍ هحَض 

 499/1 (هتط)فبغلِ زٍ زایطُ توبسی 

  170/2 (هتط)عَل هحَض 

                                                 
  Roll (Ixx) 1-   

  Yaw (Iyy) 2  -  

  Pitch (Izz) 3 -  
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  46/0 (هتط)ضؼبع چطخ 

  1500 (ویلَگطم)خطم چطخ ٍ هحَض  

  700 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی ضٍل 

  700 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی یبٍ 

  80 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی پیچ 

 

 هسل هی ضَز هطرػبت Hفطین ثَغی ضبهل زٍ تیط عَلی وِ تَسظ تیط ػطضی هَسَم ثِ تطًسَم ثِ غَضت 

. هی ثبضس (3)فطین هسل ضسُ ثِ غَضت خسٍل 

 ]4[هطرػبت ایٌطسی فطین   (3)خسٍل 

 اًساظُ پبضاهتط

  1750 (ویلَگطم)خطم فطین  

  400 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی ضٍل 

  1500 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی یبٍ 

  1200 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی پیچ 

 

. استفبزُ هی ضَز (4)ثطای هسلسبظی خؼجِ یبتبلبى اظ هطرػبت خسٍل 

 ]4[هطرػبت ایٌطسی خؼجِ یبتبلبى   (4)خسٍل 

 اًساظُ پبضاهتط

  125 (ویلَگطم)خطم خؼجِ یبتبلبى 

  2  (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی ضٍل 

  5 (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی یبٍ  

  5  (ویلَگطم زض هدصٍض هتط)ایٌطسی زٍضاًی پیچ 

 

سیستن تؼلیك اٍلیِ ثِ ػٌَاى ضاٌّوبی هحَض، تحول وٌٌسُ ٍظى ٍاگي ٍ خبشة ًیطٍّبی ٍاضزُ اظ ذظ، ضبهل فٌط 

 ثِ غَضت خسن Leaf Springهغبثك ٍالؼیت .  هی ثبضسLeaf Springهبضپیح، هستْله وٌٌسُ ػوَزی ٍ 

غلت ٍلی زاضای اًؼغبف پصیطی هطرع زض ثَضْب هسل هی ضَز ٍ ٍظیفِ هحسٍز وطزى حطوت عَلی ٍ ظاٍیِ یبٍ 

. هی ثبضس (5)هطرػبت سیستن تؼلیك اٍلیِ هغبثك خسٍل . چطخ ًسجت ثِ فطین ضا زاضز
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 ]4[هطرػبت فیعیىی تؼلیك اٍلیِ   (5)خسٍل 

 اًساظُ پبضاهتط

   690000 (ًیَتي ثط هتط)سرتی لبئن 

   360000 (ًیَتي ثط هتط)سرتی عَلی 

   360000 (ًیَتي ثط هتط)سرتی ػطضی 

  40000 (ًیَتي ثبًیِ ثط هتط)هستْله وٌٌسُ 
 

سیستن تؼلیك ثبًَیِ ٍظیفِ اغلی آى تبهیي ضاحتی سفط هٌبست ثطای هسبفط هی ثبضس ضبهل فٌط َّایی، 

هستْله وٌٌسُ ػوَزی ٍ هستْله وٌٌسُ ػطضی هی ثبضس ضوي ایٌىِ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثطای ٍاگي تست 

.    هی ثبضس (6)هطرػبت سیستن تؼلیك ثبًَیِ هغبثك خسٍل . زٍم ًیع اضبفِ هی ضَز

 [3] ]4[هطرػبت فیعیىی تؼلیك ثبًَیِ   (6)خسٍل 

 اًساظُ پبضاهتط

   Nishimura هسل فٌط َّایی 

 25/0 (هتط هطثغ)سغح هَثط 

 025/0 (هتط هىؼت)حدن اٍلیِ 

 32/1ضطیت پلی تطٍپیه  

 100000 (ًیَتي ثط هتط)سرتی ػطضی 

 100000 (ًیَتي ثط هتط)سرتی عَلی 

 40000 (ًیَتي ثبًیِ ثط هتط)هستْله وٌٌسُ لبئن 

  40000 (ًیَتي ثبًیِ ثط هتط)هستْله وٌٌسُ ػطضی 
 

. اًدبم هی ضَز  (7)ضجیِ سبظی ثطای زٍ هسیط، ذظ زاضای لَس ٍ ذظ هستمین،  ثب هطرػبت خسٍل 

 ]1[ ]4[هطرػبت اثؼبزی ٍ فیعیىی هسیط   (7)خسٍل 

 ًَع یب اًساظُ پبضاهتط

  هتط400 (هتط)عَل ذظ 

 ذظ هستمین  هتط 50 تب 0اظ 

 هتط1/0لَس پیًَسی ثب زٍض ًْبیی   هتط 100 تب 50اظ 

 هتط ٍ ثب زٍض 320لَس ثب ضؼبع   هتط400 تب 100اظ 

  هتط1/0
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 UIC 60 ضیل

 20/1ضیت ضیل 

  1000000000 (ًیَتي ثط هتط هطثغ)سرتی لبئن ثستط 

  1000000000 (ًیَتي ثط هتط هطثغ)سرتی ػطضی ثستط 

ًیَتي ثبًیِ ثط )هستْله وٌٌسُ لبئن ثستط 

 (هتط

10000  

ًیَتي ثبًیِ ثط )هستْله وٌٌسُ ػطضی ثستط 

 (هتط

10000  

 هتط ٍ سبیط هطرػبت هبًٌس ًَع ضیل، ضیت ضیل، سرتی ٍ هستْله وٌٌسُ ثستط ثط  1000هسیط هستمین ثب عَل 

.  هی ثبضس (7)اسبس خسٍل 

. ًطبى زازُ ضسُ است (2)تػَیط ٍاگي، ثَغی ٍ هسیط هسل ضسُ زض ضىل 

   

  Adamsتػَیط ٍاگي ٍ ثَغی هسل ضسُ زض ًطم افعاض  (2)ضىل 
 

  6ضبذع سبیص چطخ -1-2

یىی اظ هطىالتی وِ زض ضاُ آّي ٍ ثِ ذػَظ زض ثرص ًبٍگبى ٍخَز زاضز ثحث سبیص چطخ است وِ ّعیٌِ ظیبزی اظ 

لصا ضطوتْبی هطتجظ ثب ایي غٌؼت سؼی هی وٌٌس تب ثب ضاُ . ثرص تؼویطات ٍ ًگْساضی زض ایي ثرص غطف هیطَز

ثؼضب ّن زیسُ هی ضَز وِ ثب تىٌیىْبی ضجیِ سبظی،  تست ٍالؼی ٍ ثب . حلْبی هرتلف اظ ایي ّعیٌِ ّب ثىبٌّس

هحبسجبت پیچیسُ پطٍفیلْبی ثْیٌِ ثطای وبّص سبیص چطخ پیطٌْبز هی ضَز ٍ یب زض آلیبغّبی ثِ وبض ضفتِ زض 

 .ثبًساغ چطخ اغالحبتی غَضت هی گیطز

                                                 
1 - Wear Number 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (سْبهی ذبظ) گستطش ذسهبت هیثبق غجب ضطوت حبهی اًدوي هٌْسسی حول ٍ ًمل ضیلی ایطاى :عطاحی ٍ تَلیس         www.gmsco.ir   

 ترػػی تطیي تَلیس وٌٌسُ ًطم افعاضّبی غٌؼت حول ٍ ًمل
 

 7 | ضوبضُ غفحِ

 

ثطای همبیسِ سبیص زض چطذْب ضبذع سبیص هتٌبست ثب هدوَع حبغل ضطة ًیطٍی ػطضی زض ذعش ػطضی ٍ 

 :]2[ًیطٍی عَلی زض ذعش عَلی هی ثبضس

(1)                                                                                                        xxyyn TTW                                                                                                                 

-Adamsزض ًطم افعاض .           ًیطٍّبی ػطضی ٍ لبئن            ذعضْبی ػطضی ٍ لبئن  هی ثبضٌس زض ایي ضاثغِ 

Railثؼس اظ اًدبم تحلیل .  ثطای هحبسجِ ًیطٍّبی توبسی اظ تئَضیْبی وبلىط ٍ خبًسَى استفبزُ ضسُ است

. زیٌبهیىی ایي ضبذع ثِ غَضت ًوَزاض ثط حست ظهبى لبثل ثطضسی هی ثبضس
 

7ضبذع ذطٍج اظ ذظ -1-3
 

تحلیل ذطٍج اظ ذظ ثطای پیطجیٌی ایوٌی ٍسیلِ ًملیِ اهطی الظم ٍ ضطٍضی هی ثبضس ٍ ضبّس هَاضز ظیبزی اظ ایي 

 . پسیسُ زض ضاُ آٌّْبی زًیب ّستین وِ ضطٍضت تَخِ ثِ ایي ثرص ضا تَخیِ هی وٌس

هىبًیه پسیسُ ذطٍج اظ ذظ ثِ چٌسیي ػبهل غیط ذغی ضبهل تغییطات زض هحل توبس چطخ، ظاٍیِ توبس، ٌّسسِ 

ثِ ّویي هٌظَض فطهَلْبی هرتلفی ثطای پسیسُ ذطٍج اظ ذظ ٍخَز . هحل توبس ٍ ًیطٍّبی ذعضی ٍاثستِ است

 . زاضًس وِ ًسجت ثیي ًیطٍّبی خبًجی ٍ ػوَزی ثیي چطخ ضا هی زٌّس

ًسجت ذطٍج اظ ذظ یؼٌی 
V

L ِو L ٍ V ثِ تطتیت ثبض خبًجی ٍ ثبض ػوَزی ثیي چطخ است ثِ  (3) هغبثك ضىل

 :]5[ػٌَاى ضبذع زض ًظطگطفتِ هی ضَز وِ ثبیس زض هحسٍزُ تؼطیف ضسُ ظیط ثبضس

(1)                                                                                                                         2.1
V

L 

تئَضیْبی هرتلفی زض ایي اضتجبط ٍخَز زاضز ثطای آضٌبیی ثب چگًَگی هحبسجبت ایي ضبذع ثِ هؼطفی تئَضی 

Nadalپطزاذتِ هی ضَز . 

 
 ]2[ًیطٍّبی ػول وٌٌسُ زض توبس چطخ ثط اسبس تئَضی ًبزال  (3)ضىل 

                                                 
2- Derailment 

yz TT ,yz  ,
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 L. ًطبى زازُ ضسُ است زض ًظط ثگیطیس (3)ًیطٍّبی ػول وٌٌسُ زض ایي تئَضی زض هحل توبس چطخ ضا وِ زض ضىل 

 ٍ V 2 ثِ تطتیت ًیطٍّبی خبًجی ٍ لبئن هیجبضٌسT ٍ 3T ثِ تطتیت ًیطٍّبی غفحِ ای ٍ ػوَز ثِ ًبحیِ توبس 

 :]8[ ضطیت اغغىبن هی ثبضس، ثٌبثطایي ظاٍیِ فلٌح ٍ . هی ثبضٌس

(2)                                                                                                         )sin()cos( 32  TTL  

                                                                                                    

)cos()sin( 32  TTV                                     

ثب فطؼ 
32 TT  زض هؼبزالت ثبال ًسجت 

V

L ثسست هی آیس(3) ثِ غَضت . 

(3)                                                                                                                       

)tan(1

)tan(










V

L 

 ًیطٍّبی توبسی ضا ثب استفبزُ اظ تئَضی وبلىط ٍ Adams-Railّوبًغَض وِ زض لسوت لجل شوط ضس ًطم افعاض 

.  وِ ًسجت ًیطٍی خبًجی ثِ ًیطٍی لبئن است ثسست هی آٍضزNbخبًسَى هحبسجِ سپس ضبذع 

 ضجیِ سبظی -2

 ثطای اًدبم ضجیِ سبظی اثتسا آًبلیع پیص ثبض اًدبم هی .ثؼس اظ هسلسبظی ٍاگي ٍ ذظ ضجیِ سبظی اًدبم هی ضَز

ثؼس اظ . ضَز تب ولیِ ثبضّبی استبتیىی تحت ٍظى ٍاگي، ثَغی ٍ سبیط هتؼلمبت اػوبل هی ضَز، هحبسجِ ضًَس

اًدبم ایي آًبلیع هی تَاى تَظیغ ثبضّبی استبتیىی ضا زض تؼلیك اٍلیِ ٍ ثبًَیِ هطبّسُ ًوَز ٍ ثط حست اًتظبض 

.  ًیطٍّب ثِ غَضت هتمبضى تَظیغ ضسًس

 1000 هتط ثط ثبًیِ ٍ ثطای 20 زض ازاهِ آًبلیع زیٌبهیىی ثب اًتربة هسیط ٍ ضطایظ توبسی شوط ضسُ ثطای سطػت 

آًبلیع زیٌبهیىی ثطای ٍاگي ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثطای حبلت ثب هستْله . اخطا هی ضَز ثبظُ ظهبًی

زض حبلت ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ آًبلیع زیٌبهیىی ثطای زٍ حبلت، یه ثبض ثب ضطیت . وٌٌسُ ضس یبٍ اخطا هی ضَز

 ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط هتط 3000 ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط هتط ٍ ثبض زیگط ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ 2000هستْله وٌٌسُ 

 ثب ًوَزاض ّبی هرتلف ثطای ضبذػْب ٍ پبضاهتط ّبی Postprocessorاًدبم هی ضَز ٍ زض ًْبیت ًتبیح زض لسوت 

 . ثطضسی هی ضَز ذبظ ٍ ّوچٌیي اًیویطي ضجیِ سبظی

 

 ثطضسی ًتبیح -3

 

  ثطضسی سبیص چطخ -3-1
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ثِ تطتیت زض  (5)ٍ  (4) ًطم افعاض ًوَزاضّبی ضبذع سبیص چطخ ثِ غَضت ضىل Postprocessor زض لسوت 

 .هسیط هستمین ٍ لَسساض ثطای ثطضسی سِ حبلت شوط ضسُ زض لسوت ضجیِ سبظی، استرطاج هی ضَز

 
ًوَزاض تغییطات ضبذع سبیص ثط حست ظهبى زض هسیط هستمین  (4)ضىل 

 ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط 2000ضًگ لطهع تَپط ثطای ٍاگي ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ، ضًگ آثی ذظ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ )

( ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط هتط 3000هتط ٍ ضًگ غَضتی ًمغِ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ 
ثیٌین وِ زض هسیط هستمین   هی(4)ضوي پبیساض ثَزى ّطزٍ ٍاگي زض ایي ضجیِ سبظی ثب تَخِ ثِ ًوَزاض ضىل  

یبٍ زاضز، ضوي ایٌىِ ثب افعایص هستْله وٌٌسُ ضس  سبیص ثبالتطی ًسجت ثِ ٍاگي ثب همساض ،ٍاگي هؼوَلی

 هغبثك ٍلی ایي ًتیدِ زض هسیط زاضای لَس.  یبٍ ایي ٍضؼیت ثْتط ّن هی ضَزهستْله وٌٌسُهمساض ضطیت 

هستْله  یؼٌی استفبزُ اظ ،لین هطبّسُ ضست وِ زض حبلت هسیط هستزلیمب ػىس هَاضزی اس( 5)ًوَزاض ضىل 

 ثیطتط ضَز ایي  هستْله وٌٌسُ سبیص زض هسیط لَسساض ٍ ّطچِ ضطیت همساضیبٍ ثبػث افعایص وٌٌسُ ضس 

الظم ثِ شوط است ایي ٍضؼیت زض لَس پیًَسی ثِ زلیل تغییط اًحٌبی آى ٍ پبسد گصضای . ٍضؼیت ثستط هی ضَز

 . هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثِ ایي تغییطات، ًسجت ثِ لَس اغلی ثستط است

 
ًوَزاض تغییطات ضبذع سبیص ثط حست ظهبى زض هسیط زاضای لَس  (5)ضىل 
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 ویلَ ًیَتي 2000ضًگ لطهع تَپط ثطای ٍاگي ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ، ضًگ آثی ذظ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ )

( ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط هتط 3000ثبًیِ ثط هتط ٍ ضًگ غَضتی ًمغِ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ 
 

 

 

    ]8[ ]5[ ]2[ثطضسی ذطٍج اظ ذظ چطخ ٍ هحَض  -3-2

ثِ تطتیت زض  (7)ٍ  (6) ًطم افعاض ًوَزاض ّبی ضبذع ذطٍج اظ ذظ ثِ غَضت ضىل Postprocessorزض لسوت 

 .هسیط هستمین ٍ لَسساض ثطای ثطضسی سِ حبلت شوط ضسُ زض لسوت ضجیِ سبظی،  استرطاج هی ضَز

 
ًوَزاض تغییطات ضبذع ذطٍج اظ ذظ ثط حست ظهبى زض هسیط هستمین  (6)ضىل 

 ویلَ ًیَتي 2000ضًگ لطهع تَپط ثطای ٍاگي ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ، ضًگ آثی ذظ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ )

 ( ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط هتط 3000ثبًیِ ثط هتط ٍ ضًگ غَضتی ًمغِ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ 

 

ٍاگي هؼوَلی زض هسیط هستمین زاضای ػسز ذطٍج اظ ذظ ثبالتط ٍ ٍاگي زاضای هستْله  (6)ثب تَخِ ثِ ًوَزاض ضىل 

ٍلی . وٌٌسُ ضس یبٍ زاضای ػسز ذطٍج اظ ذظ پبییي تط ٍ ثب افعایص ضطیت هستْله وٌٌسُ ایي همساض ثْجَز هی یبثس

ایي ًتبیح ػىس هی ضَز یؼٌی ضبذع ذطٍج اظ ذظ ثطای ٍاگي هؼوَلی  (7)زض هسیط لَسساض  ثب تَخِ ثِ ضىل 

ثْتط اظ ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ هی ثبضس ٍ ثب افعایص ضطیت هستْله وٌٌسُ ایي ضطایظ ثحطاًی تط هی 

ایي ٍضؼیت زض لَس پیًَسی ثِ زلیل پبسد گصضای هستْله وٌٌسُ ثِ تغییطات اًحٌبی لَس پیًَسی . ضَز

. ًسجت ثِ لَس اغلی ثستط است
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ًوَزاض تغییطات ضبذع ذطٍج اظ ذظ ثط حست ظهبى زض هسیط زاضای لَس  (7)ضىل 

 ویلَ ًیَتي 2000ضًگ لطهع تَپط ثطای ٍاگي ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ، ضًگ آثی ذظ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ )

 ( ویلَ ًیَتي ثبًیِ ثط هتط 3000ثبًیِ ثط هتط ٍ ضًگ غَضتی ًمغِ چیي ثطای ٍاگي ثب هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ٍ ثب ضطیت هستْله وٌٌسُ 

زض ّطزٍ ضبذع یؼٌی ذطٍج اظ ذظ ٍ سبیص هی تَاى گفت زض هسیط لَسساض استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ 

 . ثبػث غلت ضسى ٍاگي زض زضخِ آظازی یبٍ هی ضَز زض ًتیدِ ّط زٍ ضبذع ضطایظ ثستط پیسا هی وٌٌس

 

 ثحث ٍ ًتیدِ گیطی  -4

 :ثط اسبس ضجیِ سبظی اًدبم ضسُ هی تَاى ًتبیح ظیط ضا استٌتبج وطز

استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ فمظ زض هسیط هستمین ثبػث ثْجَز ضبذػْبیی هثل ذطٍج اظ ذظ ٍ  -1

. سبیص هی ضَز ٍ زض هسیط لَسساض ثِ ذػَظ زض لَس پیًَسی ضطایظ ضا زض هَاضز شوط ضسُ ثستط هی وٌس

لصا زض غَضت اهىبى ٍ اضضبی پبیساضی ٍاگي زض هحسٍزُ سطػت عطاحی ثبیس اظ استفبزُ هستْله وٌٌسُ ضس 

زض ایي ذػَظ هی تَاى ثِ ٍاگي ضیل ثبس اضم سبذت ضطوت غٌبیغ ضیلی ایطاى ذَزضٍ . یبٍ پطّیع وطز

 تَسظ ضطوت ضٍتن وطُ Vampireثب تَخِ ثِ تحلیلْبی اًدبم ضسُ ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض . اضبضُ وطز

خٌَثی، سطػت ثحطاًی ٍاگي ثسٍى هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ ثبالتط اظ هبوعیون سطػت عطاحی هی ثبضس ٍ 

 [9]. ًیبظی ثِ استفبزُ اظ ایي ًَع هستْله وٌٌسُ ًیست

زض هسیطّبی . ّوبًغَض وِ هی زاًین ذغَط ایطاى غیط اظ ذظ تْطاى هطْس، زاضای لَسْبی تٌس هی ثبضس -2

وَّستبًی ثب لَسْبی ظیبز ٍ تٌس هؼوَال وبّص سبیص ٍ افعایص سطػت زض ًتیدِ وبّص ضبذع 

ذطٍج اظ ذظ ثسیبض اّویت زاضز لصا زض اًتربة ٍ سبذت ًبٍگبى ثطای هسیط ّبی هرتلف وبهال ثطضسی ضَز 

 . تب ثْیٌِ تطیي حبلت ثطای استفبزُ یب ػسم استفبزُ اظ هستْله وٌٌسُ ضس یبٍ هس ًظط لطاض گیطز
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