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 1 | ضوبسُ غفحِ

 ETCSاسائِ الگَسیتن صهبًجٌذی دیٌبهیه ثشای سیستن ثیذسًگ وٌتشل لغبس 

ایوٌی، تشافیه ٍ حول ٍ ًمل سیلی 

صویِ حسي صادُ 

 1احوذ هیشآثبدی

 2هْذی وبسگْی

 چىیذُ

 هَضَػی 3سیستن وٌتشل لغبس یه سیستن ثیذسًگ ثب هحذٍدیتْبی صهبًی سخت است وِ دس آى سسیذى ثِ فشجِ

4دس یه سیستن ثالن هتحشن هثل سیستن . حیبتی هیجبضذ
ERTMS/ETCS فشهبًْبی وٌتشل ٍ 3 سغح ،

ًظبست ثیي لغبس ٍ هشوض وٌتشل ثبیذ ثْوَلغ اًجبم گشفتِ ٍ اصدستذادى حتی یه فشجِ     هیتَاًذ هٌجش ثِ ثشٍص 

دس . ثْىبسگیشی استشاتژی صهبًجٌذی هٌبست ثشای ٍظبیف هطخع اص ایي هسبلِ جلَگیشی خَاّذ وشد. فبجؼِ گشدد

RBC وِ ضبهل یه هشوض 3 سغح ETCSایي همبلِ ثخطی اص سیستن 
- ٍ تؼذادی لغبس دس ًبحیِ وٌتشلص هی5

. ضَد، دس هحیظ سیستوْبی ثیذسًگ هذل هیطَد؛ ثِ ایي غَست وِ ٍظبیف ٍ پبساهتشّبی آًْب ضٌبسبیی هیگشدد

EDFایي ٍظبیف وِ سفتبس پشیَدیه ٍ پبساهتشّبی پَیب هثل فشجْْبی هتغیش داسًذ، تَسظ الگَسیتن 
، صهبًجٌذی 6

 دس یه RBC، هحذٍدّبی اص تؼذاد لغبسّبی لبثل وٌتشل تَسظ هشوض EDF 7گشدیذُ ٍ ثب اًجبم تست ثشًبهْپزیشی

 سٍش صهبًجٌذی ثْجَدیبفتْبی ثب ّذف هبوضیوَم وشدى nMAXسپس الگَسیتن . دٍسُ صهبًی تؼییي خَاّذ ضذ

دس اًتْب ًیض ثْجَد تؼذاد لغبسّب ثِ سٍش .  دس پشیَد ثؼذی اسائِ هیگشددRBCتؼذاد لغبسّبی هجبص تحت وٌتشل 

nMAX ًسجت ثِ الگَسیتن EDFثِ غَست ًتبیج ضجیْسبصی ًطبى دادُ خَاّذ ضذ   .

 

 همذهِ -1

اهشٍصُ ثخص ٍسیؼی اص تحمیمبت دس صهیٌِ سیستوْبی ثیذسًگ ثِ سیستوْبی ٍالؼی ٍ وبسثشدی تؼلك داسد ٍ   

یىی اص  . گشٍُ ٍسیؼی اص هتخػػیي تالش داسًذ تب ثب هَضَػبت هشثَط ثِ پیبدّسبصی ایي سیستوْب دسگیش ضًَذ

                                                 

 دانشگاه علم و صنعت استادیار دانشکده راه آهن.  1

2
 استادیار دانشکده برق و کامپیىتر دانشگاه تهران.  

3
 . Deadline 

4
 . European Rail Traffic Management System/European Train Control System 

5
 . Radio Block Center 

6
 . Earliest Deadline First 

7
 . Feasibility 
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هْوتشیي ٍ ثْشٍصتشیي ایي سیستوْبی ثیذسًگ، سیستن ثالن هتحشن است وِ دس اسٍپب ثْػَست سیستن 

.  استبًذاسد ضذّبست3سغح  ERTMS/ETCS  یب ّوبىسیستوىٌتشلمغبساسٍپبیی/اسٍپبیی سیلی تشافیهت هذیشی

 یب حشوتهجَص . هیجبضذٍ ثالن هتحشن یه سیستن وٌتشل لغبس سادیَیی ، ERTMS/ETCS  سیستن3سغح 

MA8 ثِ لغبس فشستبدُ هیطَدضجىِ هخبثشاتی  ایجبد ضذُ ٍ اص عشیك هشوض وٌتشل سادیَیی دس .

ثیطتش تحمیمبت ٍ هغبلؼبت دس صهیٌِ سیستن وٌتشل لغبس ثب تحلیلْبی ویفی سشٍوبس داضتْبًذ، اهب دس یه سیستن 

. ثیذسًگ هثل سیستن تَصیؼطذُ وٌتشل هخبثشاتی لغبس، جٌجْْبی ووی ّن ثبیذ دسًظشگشفتِ ضذُ ٍ اسصیبثی گشدًذ

صًجیشّبی اص اثضاس ثْىبسگشفتْطذ .  دس آصهبیص اٍل، لبثلیتبعویٌبى سیستن استجبعی هَسد ثشسسی لشاس گشفت[3]دس 

پس اص آى دس آصهبیص .  هَفك هیجبضذ، تخویي صدُ ضَدt وِ دس آى سیستن هخبثشاتی دس صهبى pتب احتوبل 

 فشؼ t∆ثْؼٌَاى  (هجَص حشوت )MA صهبى ثیي دٍ دسیبفت هتَالی. ثؼذی، احتوبل تبخیش هَسد ثشسسی لشاس گشفت

 حذالل یه ثبس دس عَل سفش یه سبػتِ اص همذاس هطخػی ثیطتش ثبضذ، ثَْسیلِ صًجیشّبی t∆ضذ ٍ احتوبل ایٌىِ 

ثِ ووه دسخت خشاثی  ETCS  تحلیل   لبثلیتبعویٌبى سختبفضاس سیستن[4]دس . اص اثضاس هَسد ثشسسی لشاسگشفت

هذلْبی پیطٌْبدی ثب پبساهتشّبی ٍالؼی اسصیبثی ضذًذ تب تأثیشگزاسی استفبدُ اص . ٍ ضجىْْبی ثیضَی اًجبم ضذ

. دسخت خشاثی ٍ ضجىِ ثیضَی سا دس تحلیلْبی لبثلیتبعویٌبى سیستن دس سیستوْبی وٌتشل لغبس سا ًطبى دٌّذ

حیبتی دس ضجىْْبی پتشی تػبدفی هذل -سفتبس خشاثی ٍ ثبصیبثی استجبعبت سادیَیی ٍ ّویٌغَس تجبدل ایوٌی [5]دس 

ثْػَست فشهبل ثب صثبى اسصضیبثی  ETCS  یه لسوت اص سیستن[6]دس . ضذُ ٍ اسصیبثی ػولىشدی اًجبم  ضذّبست

CSY-OZ-DC ایي هذل ثب .  هذل ضذُ ٍ ثشای تحلیل چگًَگی ثشخَسد ثب پیبهْبی اضغشاسی ثْىبسگشفتْطذُ است

 . اسصیبثی گشدیذُ است9ثْىبسگیشی تحلیل دسخت خشاثی ثْؼٌَاى یه تىٌیه جذاسبصی

دس هحیظ ثیذسًگ ثشای تؼییي ٍظبیف  ETCS دسحذ اعالع هب، تحمیك ٍ پژٍّطی دس ساثغِ هذلسبصی سیستن

هختلف وِ دس حیي استجبعبت ثیي لغبس ٍ هشوض وٌتشل اًجبم هیگیشد، اجشا هیطًَذ ٍ ثشای اسائِ سٍش صهبًجٌذی 

دس ایي همبلِ ٍظیفِ دسیبفت اعالػبت اص لغبس دس . ثْوٌظَس سسیذى ثِ ّوِ  فشجْْبی هذل، اًجبم ًگشفتْبست

پبساهتشّبی ٍظبیف وِ ػجبستٌذاص صهبى سّبیص، صهبى .  ثْػَست پشیَدیه، ضٌبسبیی هیگشددRBCهشوض وٌتشل 

اجشا، ددالیي ٍ پشیَد تحت ضشایغی هطخع هیگشدًذ وِ صهبى ثیي پبیبى اجشای دٍ ًوًَِ هتَالی اص یه ٍظیفِ اص 

ثِ دلیل ایٌىِ اتوبم یه ًوًَِ اص یه ٍظیفِ . تجبٍص ًىٌذ (ETCSعجك استبًذاسدّبی )یه همذاس تؼشیف ضذُ

 جذیذ هیجبضذ، ضشط سػبیت ضذُ دس تؼشیف هذل تضویي هیىٌذ وِ صهبى MAّوضهبى ثب اسسبل اختیبس حشوت یب 

التجبس ضذّبست،  ETCS  اص یه همذاس هطخع ٍ تؼشیف ضذُ وِ اص استبًذاسدّبیMAثیي دٍ دسیبفت هتَالی 

  [12-7] ,[1].   فشاتش ًشٍد

                                                 
8
 .Movement Authority  

9
 .Modularisation 
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 ٍ ثیبى اعالػبت هَسد 3سغح  ETCS دس ایي همبلِ پس اص هشٍس هختػشی ثش صیشسیستوْب ٍ وبسوشدّبی سیستن

دس ثخص .  هیپشداصد3ٍ پبساهتشّبی آى دس ثخص  ETCS ، ثِ هؼشفی هذل ثیذسًگ اص سیستن2ًیبص ػذدی دس ثخص

 nMAX  الگَسیتن جذیذ5تؼییي گطتِ ٍ دس ثخص  RBC  هحذٍدُ هجبص لغبسّبی لبثل وٌتشل تَسظ یه هشوض4

 ًیض ثب اسائِ ًتبیج 6دس ثخص . هیگشدد اسائِ RBC ّذف افضایص تؼذاد لغبسّبی هجبص تحت وٌتشل یه هشوض ثِ

همبیسِ گشدیذُ ٍ دس اًتْب ًتبیج ٍ پیطٌْبدات آتی  nMAX ٍ EDF ػذدی دس لسوت ضجیْسبصی، دٍ الگَسیتن

. هغشح هیگشدد

 

 هطخػبت سیستن وٌتشل لغبس اسٍپبیی -2

صیشسیستن وٌبسخظ ضبهل . ضذّبست اص دٍ صیشسیستن وٌبسخظ ٍ سٍی لغبس تطىیل ERTMS/ETCS سیستن

صیشسیستن سٍی . است RBC هشوض سادیَیی یب ،GSM-R الىتشًٍیىی وٌبسخظ، ضجىِ هخبثشاتی سیلی یب، ٍاحذ ثبلیس

ّبی ٍاحذٍ  (GSM-R) سیستن استجبط سادیَیی سٍی لغبس، ERTMS/ETCS لغبس ضبهل تجْیضات سٍی لغبس

  .ًطبى هیذّذ ًوبیی ولی اص ایي سیستن سا (6)ضىل . فشستٌذُ خبظ هیجبضذ

 
  3سغح ETCS ضوبی ولی سیستن - 1 ضىل

 یب حشوتهجَص .  هیجبضذ ٍ ثالن هتحشنیه سیستن وٌتشل لغبس سادیَیی، ERTMS/ETCS سیستن 3 سغح

MA لغبس گضاسش  .ثِ لغبس فشستبدُ هیطَدضجىِ هخبثشاتی  ایجبد ضذُ ٍ اص عشیك هشوض وٌتشل سادیَیی دس

  ّوِ لغبسّب سا تَسظ ضٌبسRBCِهشوض سادیَیی .  هیفشستذ ثِ هشوض وٌتشل سا10هَلؼیت ٍ اعالػبت یىپبسچگی

ERTMS/ETCSفشهبى. ضٌبسبیی هیىٌذ ٍ اعالػبت الصم سا ثِ آًْب اسسبل هیٌوبیذ ضبى EOA
LOA یب 11

12 

ن هتحشن، الدس سیستن ة. ى اجبصُ حشوت ًذاسدآ ثِ لغبس دادُ هیطَد ٍ ثیص اص RBCهَلؼیتی است وِ اص هشوض 

                                                 
10

 . Train Integrity 
11

 .End of Authority 
12

 . Limit of Authority 
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، یه حلمِ وٌتشلی اص 2دس ضىل .  ًجبیذ اص حذالل فبغلِ ایوي پطت لغبس ثؼذی تجبٍص ًوبیذ(LOA)ایي هَلؼیت 

  [16]. آهذّبست3وبسثشد سغح 

 
  ETCSثخطی اص حلمِ وٌتشلی دس سیستن ثالن هتحشن - 2 ضىل

 . ثِ ّوشاُ اعالػبت ػذدی آٍسدُ ضذّبست3 سغح ETCS خالغْبی اص ٍظبیف ثخطی اص سیستن 3دس جذٍل 

 ETCSخالغِ ٍظبیف ٍ اعالػبت ػذدی ثخطی اص سیستن ثالن هتحشن - 1 جذٍل 

 هذت  ٍظیفِ

  ثبًی5ِ تب 2 تىویل تست یىپبسچگی لغبس

  ثبًی1ِ تب RBC 0.5پشداصش اعالػبت دس هشوض 

  ثبًی1.5ِ پشداصش اعالػبت دس لغبس ٍ الذام ثِ تشهض دسغَست لضٍم

  ثبًی5ِحذاوثش یىجبس دس ّش  RBCفشستبدى اعالػبت هىبًی ٍ تست یىپبسچگی ثِ هشوض 

 ثبًیِ ثب احتوبل 2.4حذاوثش  تأخیش هخبثشاتی الصم

99.99% 

 

  ETCSپبساهتشّبی هذل ثیذسًگ پیطٌْبدی سیستن  -3
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 ٍظیفِ تطىیل nایي هذل اص . دس ایي ثخص یه هذل ثیذسًگ اص ٍظبیفی وِ دس ثخص لجل روش ضذ، اسائِ هیطَد

ایي ٍظبیف پشیَدیه .  هیجبضذRBC ثشاثش ثب تؼذاد لغبسّبی تحت وٌتشل یه هشوض وٌتشل سادیَیی nضذُ وِ 

 اعالػبت پشیَدیه جذیذ سا اص ّش لغبس RBCثَدُ ٍ صهبًْبی سّبیص آًْب ثشاثش ثب لحظْبی است وِ دس آًْب هشوض 

ایي اعالػبت ضبهل سشػت لغبس، . لغبسّب اعالػبتطبى سا ّوضهبى ثِ هشوض وٌتشل اسسبل هیىٌٌذ. دسیبفت هیىٌذ

 ایي اعالػبت سا RBCهشوض وٌتشل .  دسیبفت ضذّبستRBC است وِ اص LOAهَلؼیت لغبس ٍ آخشیي فشهبى 

ایي هجَص حشوت ضبهل . پشداصش هیىٌذ تب ٍظبیفص سا ثشای فشستبدى هجَص حشوت جذیذ ثِ لغبسّب تىویل ًوبیذ

LOAًوبیی اص تجبدالت دادُ ثیي لغبس ٍ هشوض .  ٍ سشػت هجبص ثشای ّش لغبس هیجبضذRBC آهذُ 3 دس ضىل -

 ٍجَد داضتِ ثبضذ، اص همبدیش MAحذاوثش فبغلِ صهبًی وِ هیتَاًذ ثیي دٍ دسیبفت هتَالی هجَص حشوت یب . است

 لغبس ثِ همذاس MAپس اص آخشیي دسیبفت . تؼشیفطذّبی وِ ثستگی ثِ سشػت لغبس داسد، ًویتَاًذ ثیطتش ثبضذ

CRD13 فشغت داسد تب MAپس اص ایي صهبى لغبس ثبیذ تَلف اضغشاسی ًوبیذ؛ چشاوِ دس .  ثؼذی سا دسیبفت ًوبیذ

 سبًحْبی سخ دادُ یب ایٌىِ یه یب چٌذ ٍاگي اص MAثذتشیي ضشایظ فشؼ هیطَد وِ دسست پس اص آخشیي دسیبفت 

 .اًتْبی لغبس جذا ضذّبًذ

                                                 
13

 .Critical Relative Deadline 
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 RBCاستجبط دادُ ثیي لغبس ٍ هشوض - 3 ضىل

دس ایٌجب تؼشیفی وِ هب اسائِ هیذّین ثشاثش ثب همذاس . ثِ غَستْبی هختلفی هحبسجِ ضذّبست  CRD هذت صهبى

  :صیش است

      (1) 

14وِ 
BD  ٍ ثشاثش ثب فبغلِ تشهضی لغبسvفَاغل هجبص ثیي دٍ لغبس پطت سش 4دس ضىل .  سشػت لغبس هیجبضذ 

 .ًطبى دادُ ضذّبست CRD ّن ٍ فبغلِ

 
 حذاوثش فبغلِ هجبص ثیي دٍ لغبس- 4 ضىل

ثشای تؼشیف هذل، ٍظبیف . دس ایي لسوت ثِ تؼشیف هذل پیطٌْبدی ثب تَجِ ثِ همذهبت روشضذُ     هیپشداصین

 هَجَد ٍ تحلیلْبی ETCSٍ پبساهتشّبی ٍظبیف سا دلیمبً تؼییي وشدُ ٍ همبدیش آًْب سا ثب تَجِ ثِ استبًذاسدّبی 

 .همذهبتی اسائِ ضذُ، تطشیح هیٌوبیین
Γ= {τ1,…,τn} 

Jij = (rij, cij, dij, ei(j-1), pi)       (2)  
Jij :j (ًوًَِ)اهیي ضغل  

rij : صهبى سّبیص هؼبدل ثب لحظْبی وِ دادُ جذیذ ثْػَست پشیَدیه اصRBCدسیبفت هیگشدد . 

                                                 
14

 . Breaking Distance 
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cij : صهبى اجشا هؼبدل ثب صهبى هَسد ًیبص ثشای پشداصش دادُ ثْوٌظَس فشاّن وشدى اختیبسحشوت جذیذ وِ دس ایٌجب

 . ثبًیِ دسًظشگشفتِ هیطَد1عجك استبًذاسد ثشاثش ثب حذاوثش صهبى احتوبلی یؼٌی 

ei(j-1) : ًَِصهبى اتوبم اجشای ًوj ِام اص ٍظیفiام 
Pi=CRDmin      (3) 

 Pi پشیَد است وِ ثشاثش ثب همذاسCRDmin است وِ دس اداهِ هؼشفی هیگشدد. 
Dij= dij+ rij    (4) 

Dij : فشجِ هغلك وِ تب آى اجشایj ِاهیي ًوًَِ اص ٍظیفiام ثبیذ اتوبم گشدد. 

dij : فشجِ ًسجی وِ دس آى اجشایj ِاهیي ًوًَِ اص ٍظیفiام ثبیذ اتوبم گشدد. 

Dij= Min {xij , pi}   (5) 
xij=(j-1)CRDij+ ei(j-1)-rij-(j-2)pi   

    (6)  

  xij. ثْػَستی تؼشیف ضذّبست وِ هحذٍد ثِ همذاسی وِ ثشاثش ثب یب ووتش اص پشیَد است، ثبضذ dij  فشجِ ًسجی

فشجِ ًسجی ثشای ٍظبیفی است وِ دس اٍایل پشیَد لجلی اجشا ضذُ ٍ ثشای ثشآٍسدى هحذٍدیتْبی صهبًی ًبضی اص 

 هشثَط هیگشدد، فشغت هٌتظش هبًذى تب اًتْبی پشیَد MAوِ ثِ فبغلِ ثیي دٍ دسیبفت هتَالی  CRDij همذاس

ایي همذاس دس . تؼشیف ضذّبست، دس ّش پشیَد ثْشٍص هیطَد (6)وِ عجك هؼبدلِ  CRDij همذاس. ثؼذی سا ًذاسًذ

دٍ .  دسیبفت هیگشددRBCٍالغ دس حیي صهبى سّبیص ًوًَْْبی ّش ٍظیفِ ثِ ّوشاُ سبیش پبساهتشّب دس پشداصًذُ 

ثْػَستی تؼشیف   xijایي همذاس. ثْبیي دلیل ون ضذّبًذ تب همذاسی ًسجی سا ًتیجِ دٌّذ  xij جولِ آخش دس تؼشیف

گشدیذُ وِ تضویي هیىٌذ وِ صهبى ثیي دٍ اتوبم ًوًَْْبی هتَالی اص یه ٍظیفِ وِ هؼبدل ثب صهبى ثیي دٍ 

ثَدُ ٍ دس اثتذای ّش پشیَد ثْشٍص هیگشدد،  CRDij  هیجبضذ، اص حذالل همذاس هوىي وِ ثشاثشMAاسسبل هتَالی 

 .تجبٍص ًىٌذ

- هتش تغییش هی2800 تب 2300ثب تَجِ ثب سشػت لغبس هتغیش ثَدُ ٍ همذاس آى ثیي  BD همذاس فبغلِ تشهضی یب

 هتش هیجبضذ ٍ ّویٌغَس هحذٍدُ هجبص سشػت 4000ثبثت ٍ ثشاثش  LOA دس ایٌجب فشؼ ضذُ وِ همذاس. وٌذ

هحذٍدُ  (6)ثب تَجِ ثِ ایي همبدیش ٍ عجك هؼبدلِ .  استkm/h ٍ 300 km/h 150دسًظشگشفتْطذُ دس ایٌجب ثیي 

    :ثْذست هیآیذ ثِ غَست صیش تمشیجبً CRD تغییشات
CRDmin< CRD < CRDmax , CRDmin =15, CRDmax =40 

.  ثبًیِ خَاّذ ثَد15یؼٌی  CRDmin پشیَد ٍظیفْْب ثشاثش ثب همذاس (3)ٍ ثٌبثشایي عجك هؼبدلِ 

 

 تغییش پبساهتشّبی هذل ثیذسًگ ثشای حل هسئلِ تبخیش هخبثشاتی  -3-1
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 ثِ لغبس ٍ RBCهغبثك استبًذاسد هطخػبت ًیبصهٌذیْبی سیستن، تأخیش هخبثشاتی دس اًتمبل  پیبهْب اص هشوض 

 RBCدس ایٌجب ثبتَجْجِ ایٌىِ صهبًجٌذی دس هشوض .  ثبًیِ است2.4 تب 0.5ثبلؼىس ثب احتوبلْبی هتفبٍت ثیي 

 ثِ لغبس تضویي ضذّبست اهب ثبیذ صهبى RBC اص هشوض MAاًجبم هیگیشد، صهبى ثیي دٍ فشستبدى پطت سش ّن 

 دس ّش پشیَد ثب پشیَد RBCاگش تأخیش اًتمبل دستَس ثِ .  دس سٍی لغبس ّن ثٌْحَی تضویي گشددMAثیي دسیبفت دٍ 

اهب اگش تأخیش اًتمبل . ثشآٍسدُ خَاّذ ضذ ( دس لغبسMAتضویي صهبى ثیي دٍ دسیبفت )لجل ثشاثش ثبضذ، ایي ضشط 

 MA ثِ لغبس دس یه پشیَد وَچىتش اص ایي تأخیش دس پشیَد ثؼذی ثبضذ، صهبى ثیي دسیبفت دٍ RBCپیبم اص هشوض 

 فشؼ ضذُ وِ اًتمبل پیبم اص 16ثشای هثبل دس ضىل .  اص همذاس هَسد ًیبص تجبٍص خَاّذ وشدRBCهتَالی اص هضوض 

ثب ) ثبًیِ 2.4ٍ دس پشیَد ثؼذی ثِ همذاس  (%95ثب احتوبل ) ثبًیِ 0.5 ثِ لغبس دس پشیَد اٍل ثِ اًذاصُ RBCهشوض 

 دس دٍ پشیَد هتَالی MAّوبًغَس وِ اص ضىل پیذاست، صهبًْبی دسیبفت . تأخیش داضتِ است (%99.99احتوبل 

- ثبًیِ ضذ16.9ُ ثشاثش CRD ثَدُ ٍ فبغلِ صهبًی ثیي ایي دٍ دسیبفت یؼٌی 18.4 ٍ 1.5ثِ تشتیت دس ثبًیْْبی 

 . ثبًیِ تجبٍص وشدّبست1.9 ثبًیِ ثِ هیضاى 15عجك اًتظبس، ایي فبغلِ اص حذاوثش فبغلِ صهبًی هجبص یؼٌی . است

 
 فبغلِ ثیي دسیبفت دٍ پیبم دس لغبس ثب تبخیش صهبًی ًبثشاثش-5 ضىل

 ٍاحذ وبّص هییبثذ تب ثذتشیي تفبٍت تأخیش هخبثشاتی وِ ثشاثش ثب 2ثِ اًذاصُ  Pi ثشای هَاجِْ ثب ایي هسئلِ، همذاس

 : هتَالی تأثیشگزاس ًجبضذ ٍ داسینMA ثبًیِ است، ثش ضشط فبغلِ صهبًی ثیي دسیبفت دٍ 1.9
Pi= CRDmin - 2 = 13 sec  (7) 

 
 فبغلِ ثیي دسیبفت دٍ پیبم دس لغبس ثب تبخیش صهبًی ًبثشاثش دس هذل جذیذ-6 ضىل

حبل اگش ایي همذاس جذیذ سا هجذداً ثشای هثبل لجل ثْىبس ثجشین، دس ثذتشیي حبلت . پبساهتشّبی دیگش ثبثت هیوبًٌذ

 ثبًیِ ثبضذ، 2.4 ثبًیِ ٍ دس پشیَد دٍم 0.5اختالف تأخیش هخبثشاتی اًتمبل پیبم، یؼٌی ٍلتی تأخیش دس پشیَد اٍل ثشاثش 

.  خَاّذ ثَد14.9 ثبًیِ ٍ ثشاثش ثب 15وَچىتش اص همذاس هجبص یؼٌی   CRD یؼٌی ،MAفبغلِ ثیي دٍ دسیبفت هتَالی 

 . ًطبى دادُ ضذُ است6ایي هَسد دس ضىل 
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  RBCاستشاتژی صهبًجٌذی ٍ تؼییي تؼذاد هجبص لغبسّبی تحت وٌتشل یه هشوض  -4

یىی اص هْوتشیي هجبحث دس پیبدّسبصی سیستوْبی ثیذسًگ، صهبًجٌذی است ٍ الگَسیتوْبی صهبًجٌذی هوىي 

الگَسیتوْبی صهبًجٌذی عجك . است ثبسّب حیي هشحلِ عشاحی سیستوْبی ثیذسًگ هَسداستفبدُ ٍ ًیبص ٍالغ گشدًذ

 15هؼیبسّبی هختلفی دستْجٌذی هیگشدًذ؛ ثب فشجْْبی سخت یب ًشم، ٍظبیف پشیَدیه یب غیشپشیَدیه، لغؼطًَذُ

 دس ایٌجب ثْذلیل سفتبس دیٌبهیه، پشیَدیه ٍ لغؼطًَذُ سیستن. یب غیشلغؼطًَذُ ٍ دیٌبهیه یب استبتیه ثَدى

ETCS ،یه الگَسیتن صهبًجٌذی ثشهجٌبی اٍلَیت دیٌبهیه اًتخبة ضذُ ٍ الگَسیتن EDF  ثْؼٌَاى یه الگَسیتن

ایي الگَسیتن ثبالتشیي اٍلَیت سا ثِ . [15]ثْیٌِ ثشای صهبًجٌذی ٍظبیف تؼییي ضذُ سیستن ثْىبسخَاّذسفت 

ٍظبیف آهبدُ ثب صٍدتشیي فشجِ دس ّش ًمغِ صهبًی . اختػبظ هیذّذ (صٍدتش)ٍظبیف ثب فشجْْبی هغلك وَچىتش

  .ثبالتشیي اٍلَیت سا داسا خَاٌّذ ثَد

  RBCتؼییي تؼذاد هجبص لغبسّبی تحت وٌتشل یه هشوض  -4-1

-چه وشدى ایٌىِ یه ثشًبهِ صهبًجٌذی ثشای یه هجوَػِ ٍظیفِ ٍ یه سشی هحذٍدیتْب ٍجَد داسد یب ًِ یب ثِ

. ػجبست دیگش ایي هجوَػِ تحت ضشایغی ثشًبهْپزیش است یب ًِ، ٍ دسًتیجِ تست ثشًبهْپزیشی ثسیبس هْن است

 :ػجبستست اص EDF ثشای فشایٌذّبی پشیَدیه وِ فشجِ ثشاثش ثب پشیَدضبى داسًذ، تست ثشًبهْپزیشی الگَسیتن

U=     (8) 

 .  ثبضذ1 ٍظبیف الصم است وِ ووتش اص 16ثْؼجبست دیگش ثْىبسگیشی ولی

تؼشیف هیگشدد وِ ثشاثش ثب  i∆ ام یبiدس غَستی وِ فشجِ ثشاثش ثب پشیَد ًجبضذ، همذاس جذیذی ثِ ًبم چگبلی ٍظیفِ 

دسایٌػَست، ضشط . هیجبضذ Pi ٍ پشیَد di تمسین ثش حذالل ددالیي ًسجی(ci)امiًسجت صهبى اجشای ٍظیفِ 

 :ثْػَست صیش تغییش هیىٌذ EDF ثشًبهْپزیشی الگَسیتن

   (9) 

ثَدى سیستن  17تجذیل هیگشدد وِ یه ضشط الصم ٍ وبفی ثشای اهىبًپزیش (8)ثِ هؼبدلِ (9)هؼبدلِ  di>Pi ثشای

  .[16]فمظ یه ضشط وبفی است  (9)هؼبدلِ ، di<Pi دس غیشایٌػَست یؼٌی اگش. است

 ثشای هجوَػِ پبساهتشّبی تؼشیف ضذُ دس هذل ثیذسًگ سیستن EDF ثْوٌظَس تست اهىبًپزیشی الگَسیتن

ETCS ، ِثشای هجوَػِ پبساهتشّبی ٍظیفِ هَسدًظش، هبوضیوَم ٍ  (9)ثب چه وشدى ضشط وبفی یؼٌی هؼبدل

                                                 
15

 . Preemptive 
16

 . Total Utilization 
17

 . Feasible 
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-ثِ (وِ دس ایٌجب ته پشداصًذُ هذل هحسَة  ضذّبست)RBCهیٌیوَم تؼذاد لغبسّبی تحت وٌتشل یه هشوض 

   : غَست صیش ثْذست هیآیذ

 :ثْذست هیآیذ ثِ ضىل صیش n ثبضذ، هبوضیوَم تؼذاد هوىي di=pi دسغَستی وِ

         

:  داسین، n ثشای ثْذستآٍسدى حذالل

          

 هیتَاًذ RBCثْبیي تشتیت ثب تَجِ ثِ همذاس فشجْْبی ّش ٍظیفِ، تؼذاد لغبسّبی هجبص تحت وٌتشل یه هشوض 

ایي هحذٍدُ هجبص اص چه وشدى ضشط وبفی ثشًبهْپزیشی الگَسیتن .  لغبس تغییش ًوبیذ13 لغبس ٍ 1ثیي دٍ همذاس 

EDF ِهوىي است وِ  (7) ثشای سیستن هَسدًظش حبغل ضذّبست؛ ثب چه وشدى ضشط الصم روش ضذُ دس هؼبدل

 .  دست پیذا وشدnثتَاى ثِ هحذٍدُ ٍسیؼتشی اص تؼذاد لغبس، 

 

 دس یه RBC ثب ّذف افضایص تؼذاد لغبسّبی تحت وٌتشل یه EDF، ثْجَد nMAXالگَسیتن  -4-2

 پشیَد

یىی اص . دس هَاسد هتؼذدی دس اًتْبی پشیَد سٍی هیذّذ، 18صهبى سبوي پشداصًذُ، EDF ثب ثْىبسگیشی صهبًجٌذی

دسًتیجِ ثب . دالیل ایي اهش ایي است وِ صهبى سّبیص  ًوًَْْبی ٍظیفْْب ّوضهبى ٍ پشیَدّب یىسبى هیجبضذ

ّوِ ًوًَْْب دس اٍلیي صهبى هوىي اجشا هیگشدًذ ٍ ثٌبثشایي   صهبًْبی اتوبم  EDF استفبدُ اص صهبًجٌذی

ایي هسئلِ ثبػث هیطَد وِ فشجْْبی ًوًَْْب . ثؼضی اص آًْب صٍدتش اص صهبًی وِ هیتَاًذ ثبضذ، اتفبق هیبفتذ

ّذف . دس اوثش هَاسد وبّص یبثذ n هتغیش، EDF دس پشیَد ثؼذ وَچىتش گطتِ ٍ ثشاسبس تست اهىبًپزیشی

ثَْسیلِ ػمت ساًذى صهبًْبی اتوبم  RBC افضایص تؼذاد لغبسّبی تحت وٌتشل یه هشوض، nMAX الگَسیتن

دس ایي سٍش ًوًََْظبیفی وِ فشجِ آًْب ثشاثش ثب پشیَد ًیست، اثتذا . ًوًَْْب ثِ صهبًْبی هوىي دیشتش هیجبضذ

سپس ًوًَْْبی ثب فشجِ ثشاثش ثب . لجل اص ددالیي ضبى ضشٍع هیگشدد( ci) ثبًی1ِاهب ایي اجشا تٌْب . اجشا هیطًَذ

دس هثبلی وِ دس اداهِ هیآیذ، چگًَگی . پشیَد اص اًتْبی پشیَد ثِ اثتذا ٍ ثْػَست هؼىَس صهبًجٌذی هیگشدًذ

-سا ثش ًوًَِ ٍظبیفی وِ فشجْطبى دس صیش آهذُ nMAX دس ایٌجب سٍش. ایي سٍش   ثْغَس ٍاضحتشی ثیبى خَاّذ ضذ

 :است، اػوبل ضذّبست
 d12=13, d22=11, d32=10, d42=13, d52=8, d62=6, d72=3, d82=7 

                                                 
18

 . Processor Idle Time 
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، J62 ،J82 ،J52 ًوًَْْبی nMAX هغبثك الگَسیتن. ّستٌذ J12 ٍ J42، ًوًَْْبیی وِ فشجِ ثشاثش ثب پشیَد داسًذ

J32 ٍ J22   سپس دٍ ًوًَِ.  اجشا هیطًَذ23 ٍ 22، 20، 19، 18ثْتشتیت دس صهبًْبی  J12 ٍ J42  ِ26اص ثبًی 

 .  ًطبًذادّطذّبست7ایي صهبًجٌذی دس ضىل . یؼٌی اًتْبی پشیَد ثْػَست هؼىَس اجشا هیگشدًذ

 
  ثشای هثبل دادُ ضذnMAXُصهبى ثٌذی  -7 ضىل

یؼٌی تؼذاد  n ّوبًغَس وِ هطبّذُ هیطَد، صهبًْبی اتوبم ًوًَْْب افضایص یبفتِ ٍ ّویي هٌجش ثِ افضایص

هطىل ایي سٍش دس سشثبس هحبسجِ صهبًی صیبدی است وِ . خَاّذ ضذ RBC لغبسّبی هجبص تحت وٌتشل هشوض

 وذ ایي الگَسیتن آهذُ 8دس ضىل . تَلیذ خَاّذ ضذ؛ اهب ثحث دس ایي ساثغِ دس هحذٍدُ ایي هغبلؼِ ًویجبضذ

 .است

 ًتبیج ضجیْسبصی  -4-3

همبیسِ هیطًَذ تب ثْجَد الگَسیتن  nMAX ٍ EDF دس ایي ثخص، ًتبیج ػذدی اسائِ ضذُ ٍ دٍ الگَسیتن

پس اص تؼشیف ٍ لشاسدادى یه هؼیبس همبیسِ ثْؼٌَاى ضبخع، ایي همذاس . ًطبى دادّطَد nMAX پیطٌْبدی

ثشای یه آصهبیص ضجیْسبصی دس ّش دٍ الگَسیتن هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ ٍ همبیسِ ضذُ ٍ هؼیبسی ثشای سٌجص 

 ثِ دلیل ایي وِ ّذف اغلی ایي الگَسیتن افضایص تؼذاد لغبسّبی تحت وٌتشل یه هشوض. ایي دٍ سٍش هیگشدد

RBC  است، ضبخع هَسدًظش، همذاسn یب ثْغَس 20 یب اهىبًپزیش19 وِ ثشاثش تؼذاد ٍظبیف لبثل ثشًبهْشیضی ٍ 

اثتذا هجوَػَْظیفْبی ثب . ، است، دسًظشگشفتِ هیطَدRBCهؼبدل تؼذاد لغبسّبی هجبص تحت وٌتشل یه هشوض 

 :ایي هجوَػِ ٍظیفِ دس ایٌجب ػجبستٌذ اص. پبساهتشّبی هؼلَم دس پشیَد اٍل دادّویطَد

 

دسحیي . صهبًجٌذی ٍ اجشا هیگشدًذ    EDF ٍ nMAX  پشیَد تَسظ دٍ الگَسیتن30سپس ایي ٍظبیف دس عَل 

 هحبسجِ گشدیذُ ٍ دس پبیبى پشیَد سیبم، همذاس هتَسظ ایي همبدیش     ثْؼٌَاى nاجشای ثشًبهِ، دس ّش پشیَد، تؼذاد 

 CRD (14< CRDسپس اص آى ثب تغییش همذا. تؼییي هیگشدد CRD ضبخع ضجیْسبصی ثِ اصای همذاس ثبثت

 .ثْذست خَاّذ آهذ CRD دسثشاثش n ایي هشاحل عی ضذُ ٍ دساًتْب ًوَداسی اص هیضاى هتَسظهجذداً  (41>

                                                 
19

 . Schedulable 
20

 . Feasible 
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  nMAXوذ الگَسیتن - 8 ضىل

 دٍ ًوَداس 9دس ضىل .تغییش       هیٌوبیذ 25 تب 15 اص CRD الصم ثِ روش است وِ دس ایي آصهبیص همذاس

ٍ  EDF ثشای دٍ الگَسیتن CRD صهبًجٌذی ثش حست تغییشات همذاس  پشیَد 30دس عَل  n تغییشات همذاس هتَسظ

nMAX  هتَسظ ّشیه اص ایي دٍ ًوَداس دادُ ضذّبست10ٍ دس ضىل . 
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 EDF ٍ nMAX ثشای دٍ الگَسیتن A دس ثشاثش nًوَداس تغییشات هتَسظ - 9 ضىل

 
 8هیبًگیي دٍ ًوَداس دادُ ضذُ دس ضىل - 10 ضىل

دس ٍظبیف صهبًجٌذی ضذُ ثب  CRD ثب تغییش، n،  دیذُ هیطَد همذاس هتَسظ ٍظبیف اهىبًپزیش9اص ضىل 

ایي اختالف دس . ثیطتش است EDF اص ایي همذاس ثشای ٍظبیف    صهبًجٌذی ضذُ ثب الگَسیتن nMAX الگَسیتن

ووتش هیطَد اهب دسًْبیت هیبًگیي دٍ ًوَداس وِ دس  CRD ثشای دٍ الگَسیتن ثب افضایص همذاس n هیضاى هتَسظ

 پشیَد ثب ووه 30 ًطبى دادُ ضذّبست، ًطبى هیذّذ وِ هتَسظ لغبسّبی صهبًجٌذی ضذُ دس عَل 10ضىل 

ًىتِ هْن .  لغبس افضایص یبفتْبست2ثْغَس هتَسظ ثِ هیضاى  EDF ًسجت ثِ الگَسیتن nMAX الگَسیتن

وِ  v ثب ػىس CRDس ّوبًغَس وِ هیذاًین همذا. افضایص هییبثذ  n هیضاى CRD ایٌجبست وِ ثب افضایص

ثٌبثشایي ًتیجِ هیگیشین وِ افضایص سشػت لغبس، تؼذاد لغبسّبیی سا وِ . سشػت لغبس است، هتٌبست هیجبضذ

.  ثبضٌذ سا وبّص هیذّذ RBC هیتَاًٌذ تحت وٌتشل یه هشوض

 

 ًتیجْگیشی  -4-4

اهشٍصُ ثخص ٍسیؼی اص تحمیمبت دس صهیٌِ سیستوْبی ثیذسًگ ثِ سیستوْبی ٍالؼی ٍ وبسثشدی تؼلك داسد ٍ 

یىی اص  . گشٍُ ٍسیؼی اص هتخػػیي تالش داسًذ تب ثب هَضَػبت هشثَط ثِ پیبدّسبصی ایي سیستوْب دسگیش ضًَذ

  هْوتشیي ٍ ثْشٍصتشیي ایي سیستوْبی ثیذسًگ، سیستن ثالن هتحشن است وِ دس اسٍپب ثْػَست سیستن

ERTMS/ETCS  دس ایي همبلِ هذلی اص پبساهتشّبی ٍظبیف ٍ همبدیشضبى ثشای .  استبًذاسد ضذّبست3سغح

ٍ تؼذادی لغبس وِ دس هحذٍدُ وٌتشل آى لشاس داسًذ، اسائِ  RBC ثخطی اص سیستن هَسدًظش وِ ضبهل یه هشوض

ثِ ّذف حذاوثش  nMAX ثشای صهبًجٌذی ٍظبیف ثْىبسگشفتْطذ ٍ سپس الگَسیتن EDF ثؼذ اص آى صهبًجٌذی. ضذ

 :دست آهذ وِ ػجبستٌذ اص ثِ  پس اص ضجیْسبصی، ًتبیجی. پیطٌْبد ضذ RBC وشدى تؼذاد لغبسّبی تحت وٌتشل
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 . پشیَد افضایص هییبثذ30تؼذاد هتَسظ ٍظبیف اهىبًپزیش دس عَل  CRD ثب افضایص همذاس -1

 ٍ ثیطتش، CRD=25ووتش ضذُ ٍ دس  nMAX ٍ EDF اختالف ًتبیج دٍ الگَسیتن CRD ثب افضایص همذاس -2

دس ًتیجِ ثشای سشػتْبی پبییي لغبسّب، استفبدُ اص ّش یه اص دٍ . ایي اختالف ًتیجِ تمشیجبً ثِ غفش هیشسذ

 .هٌجش ثِ تفبٍت دس ًتبیج ًخَاّذ ضذ EDF ٍ nMAX الگَسیتن

وبّص  RBC وبّص هییبثذ، تؼذاد لغبسّبی هجبص تحت وٌتشل یه هشوض CRD دس سشػتْبی ثبالتش وِ -3

ثبثت، دسغَستی وِ خَاّین سشػت لغبسّب سا افضایص دّین،  RBC دسًتیجِ ثب تؼذاد هشوض وٌتشل. هییبثذ

 .ظشفیت خظ ثِ دلیل اتخبر هسبیل ایوٌی ًبضی اص صهبًجٌذی ثیذسًگ، وبّص هییبثذ

ثشای ثبثت ًگْذاضتي ظشفیت خظ ثب ضشط افضایص سشػت لغبسّب ٍ ثب لحبػ وشدى ضشایظ ایوٌیحیبتی  -4

  .افضایص یبثذ RBC ًتیجِ ضذُ اص صهبًجٌذی ٍ تحلیل ثیذسًگ، ثبیذ تؼذاد هشاوض
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