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ّبی ػبخت  آّي ثب تَرِ ثِ ّضیٌِ ثْیٌِ ػبصی هؼیش لبئن ساُ
صیشثٌب ٍتؤػیؼبت : ًبم هحَس همبلِ 

 1هحوذ ػٔیذ هٌزن

 2هلٌفی ثبثبثیه
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چىیذُ 

ًشاحی خي پشٍطُ یب ّوبى هؼیش لبئن دس ساّآّي تب حذ صیبدی ثِ تزشثِ ًشاح ثؼتگی داسد ٍ چٌبًچِ ثِ دسػتی ًشح 

دس ایي همبلِ ثشًبهْبی اسائِ ؿذُ اػت وِ ثِ . ًگشدد ػجت تحویل ّضیٌْْبی ٌّگفتی ٌّگبم ػبخت آى هیگشدد 

ووه آى ثْتشیي هؼیش لبئوی وِ داسای ووتشیي ّضیٌِ ػبخت اػت، اص ًشیك الگَسیتوْبی َّؿوٌذ ثِ ٌَٓاى 

ّضیٌْْبی ػبخت ثِ وبس سفتِ دس هذل ؿبهل ّضیٌْْبی ٓولیبت خبوی ٍ . هؼیش لبئن ثْیٌِ هٔشفی هیگشدد

ّوچٌیي وبسایی ثشًبهِ ٍ .ثشای حل هذل اص الگَسیتن طًتیه اػتفبدُ ؿذُ اػت. ػبخت اثٌیِ فٌی هیجبؿذ

الگَسیتوْبی ًشاحی ؿذُ اص ًشیك حل یه هؼؤلِ ٍالٔی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت ٍ ًتبیذ حبكلِ اص آى ًـبى 

. هیذّذ خشٍری ثشًبهِ اًٌجبق صیبدی ثب هؼیش ًشح ؿذُ تَػي هـبٍس داسد

ولوبت ولیذی 

ثْیٌِ ػبصی هؼیش لبئن، الگَسیتوْبی َّؿوٌذ ، ّضیٌِ ػبخت، الگَسیتن طًتیه 

 همذهِ .1

یىی اص هؼبئل هْن دس ًشاحی هؼیش، لشاسدادى خي پشٍطُ هحَس ثش سٍی پشٍفیل ًَلی ثِ ًحَی اػت وِ احزبم 

ایي هؼؤلِ دس ساّآّي ثِ . خبوی هتٔبدل ٍ اص هیضاى ًمل ٍ اًتمبل خبن ثِ دپَ ٍ لشهِ تب حذ اهىبى وبػتِ ؿَد

دلیل ٍرَد ثشخی هحذٍدیتْب ًِیش حذاوخش ؿیت هزبص ، تَاى وـؾ لىَهَتیَّبی ثبسی ٍ هحذٍدیت تٌبط ٓجَسی 

ّضیٌْْبی هَرَد دس یه پشٍطُ ساّآّي، اص دیذگبّْبی هختلفی لبثل . ثشای ؿیجْبی هختلف ُشیفتش هی ثبؿذ 
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اص یه هٌِش هخبسد یه ػیؼتن سیلی سا ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس چِ هشحلْبی اص پشٍطُ پشداخت هیـًَذ، . ثشسػی اػت

: هیتَاى ثِ ػِ دػتِ ٓوذُ تمؼین وشد

: ّضیٌْْبی ػبخت .أ 

ّضیٌْْبی .ایي ثخؾ ؿبهل توبم ّضیٌْْبیی اػت وِ ثشای آهبدّؼبصی هؼیش تب آغبص ثْشّجشداسی پشداخت هیـَد

ثبالػت، تشاٍسع، سیل، پبثٌذ، تزْیضات ٍ ٓالئن ٍ )ایي لؼوت ؿبهل هـبٍسُ ٍ هذیشیت، صیشػبصی، سٍػبصی

. ٍ ایؼتگبّْب هیجبؿذ (پل ٍ تًَل)، ػَصى ٍ تمبًٔبت، اثٌیِ فٌی (لىَهَتیَ ٍ ٍاگي)، خشیذآالت ًبللِ(استجبًبت

 

: ّضیٌْْبی ًگْذاسی .ة 

آى ثخؾ اص ّضیٌْْبیی وِ دس دٍساى ثْشّجشداسی پشداخت هیـَد تب خي، آالت هتحشوِ ٍ دیگش ارضای ساّآّي ثتَاًٌذ 

ایي هخبسد ؿبهل . دس ػٌح ویفیت اػتبًذاسد خَد ًگِ داؿتِ ؿًَذ ، رضٍ ّضیٌْْبی ًگْذاسی ثِ حؼبة هیآیٌذ

تٔویش ٍ تَٔین خي ٍ لٌٔبت فشػَدُ ساّآّي، تٔویش ٍ تَٔین تزْیضات هشثَى ثِ ٓالئن ٍ استجبًبت، تٔویش 

. ٍ تَٔین آالت هتحشوِ ٍ ًگْذاسی اثٌیِ فٌی هیجبؿذ

 :ّضیٌْْبی ٓولىشد .د 

ولیِ ّضیٌْْبی هشثَى ثِ دٍسُ ٓولىشد ػیؼتن وِ ثِ دػتگبُ ثْشّجشداس ٍ یب وبسثشاى ػیؼتن تحویل هیـَد، رضٍ 

ّضیٌْْبی ٓولىشد هیجبؿٌذ ٍ ؿبهل هخبسد هشثَى ثِ ػَخت، سٍغٌگیشی، ؿٌگیشی ٍ ًیض ّضیٌْْبی صهبى ػفش، 

. هیجبؿذ... ػَاًح، تلبدفبت ٍ 

ثِ ًَس هـبثِ تمؼیوجٌذی دیگشی ًیض اص ّضیٌْْبی یه ػیؼتن ربدّبی ثب تَرِ ثِ ًشح ٌّذػی ٍ هَلٔیت هؼیش 

دس ایي سٍؽ ّضیٌْْب ثلَست ّضیٌْْبی هىبًی، ًَلی، حزوی، (. [1]هبًٌذ هشرْ)دس ثشخی اص هتَى دیذُ هیـَد

دس هذل ثْیٌْؼبصی هؼیش ساّآّي، داًؼتي ساثٌِ هیبى ّضیٌْْب ٍ ؿىل . تشافیىی ٍ ّضیٌْْبی وبسثشی ثیبى ؿذّبًذ

هؼیش داسای اّویت ثؼضایی اػت چشاوِ ولیِ ّضیٌْْب هیجبیؼت ثِ ًشص هٌبػجی ثش حؼت هـخلبت ٌّذػی 

اهب آًچِ وِ هیجبیؼت . ساّآّي ووّی ؿذُ ثِ ًحَی وِ تبثْ ّضیٌِ ول ثش حؼت ٍیظگیْبی هؼیش حذالل گشدد

ثِ آى تَرِ ًوَد ایي اػت وِ دسًِشگیشی ولیِ ّضیٌْْب دس ایي تحمیك هشٍست ًذاسد ٍ چِ ثؼب ایي اهش هٌزش ثِ 

-ثِ ٌَٓاى هخبل اص آًزبییىِ سٍیىشد اتخبر ؿذُ دس ایي تحمیك ثْیٌِ. ٓذم ٍالٔگشایی دس یبفتي هؼیش ثْیٌِ گشدد

ػبصی هؼیش لبئن ثیي دٍ ایؼتگبُ هیجبؿذ، دسًِشگیشی ّضیٌِ احذاث ایؼتگبُ تؤحیشی ثش رَاة یبفتِ ؿذُ ًخَاّذ 

ثٌبثشایي تٌْب آى ّضیٌْْبیی وِ ثب تغییش ؿیت دس یه هؼیش ساّآّي دچبس تغییشات ٓوذُ هیگشدًذ، لحبٍ . داؿت

-ؿذُ ٍ ثبلی آًْب حزف هیگشدًذ ٍ ثِ ٓجبست دیگش آى دػتِ اص ّضیٌْْبی احذاث وِ ثشای ّوِ ٍاسیبًتْب یىؼبى

 .اًذ، دسًِش گشفتِ ًخَاٌّذ ؿذ
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 هٔشفی هؼیش لبئن ساُ .2

یه . هؼیش لبئن ساُ آّي هتـىل اص  لؼوت ّبی هؼتمیوی اػت وِ تَػي لَع ّبی دایشُ ای ًشم ؿذُ اًذ 

: هؼیش لبئن سا هی تَاى هبًٌذ ؿىل صیش دس ًِش گشفت 

S(t)

Z

X
O(0,0)

S(0,z )

E(x ,z )
S

E E

 
هٌحٌی هؼیش لبئن . 1ؿىل

سٍؽ دیگش .  اػت z=f(x) یب x هٔشفی آى ثِ كَست تبثٔی اص  xzیه سٍؽ ًـبى دادى هٌحٌی فَق دس كفحِ

 اًتْبی هؼیش E(xE,zE) اثتذای هؼیش ٍ S(0 , ZS)اگش . ثشای ثیبى هٔبدلِ هٌحٌی فَق ، سٍؽ پبساهتشی اػت 

 پبساهتش  t[ 0,1] ثیبى وشد وِ دس آى = S(t) [ x(t) , z(t)]ثبؿذ ، هٌحٌی هؼیش لبئن سا هیتَاى ثب هٔبدلِ  

 : هٔبدلِ هی ثبؿذ ، ثِ ًحَی وِ 

1  )S(0) = S , S (1) = E 

2  )S(t) ُ[ 0,1] دسثبص t پیَػتِ اػت . 

3  )S(t) ُ[ 0,1] دسثبص t پیَػتِ اػت . 

دس . ؿشى ػَهی وِ دس تٔشیف فَق اص هؼیش لبئن ٍرَد داسد ػجت هی ؿَد تب هؼیش لبئن ثِ فشم ًشهی دسآیذ 

ٍالْ پیَػتگی هـتك اٍل هٔبدلِ هؼیش ًـبى دٌّذُ آى اػت وِ تغییشات ؿیت ثِ ًَس ًبگْبًی اًزبم ًوی 

ثیبى سیبهی ؿشى هزوَس ثِ . ؿَد ٍ ایي یه ؿشى هشٍسی دس ًشح ٌّذػی ساُ آّي ثِ لحبٍ ایوٌی حشوت هی ثبؿذ 

 :كَست صیش اػت 

(1     )])t(y,)t(x[
t

)tt(S
lim)t(S

0t








 

 هٔشفی هذل ثْیٌِ ػبصی هؼیش لبئن .3

تبثْ ّذف ، حذالل وشدى ّضیٌِ ّبی . دس ایي لؼوت هذل ثْیٌِ ػبصی هؼیش لبئن ثِ ؿىل سیبهی ثیبى هی گشدد 

 :ول ػبخت ٍ ثْشُ ثشداسی هؼیش لبئن هی ثبؿذ وِ ثِ كَست صیش ثیبى هیگشدد 

(2       )Minimize    CT = CC +CP   
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S.b.    S(0) = S 
S(1)=E 

]1,0[t,maxG
)t(xd

)t(zd
 

 :دس ساثٌِ ثبال 

CT : ٌِول ، ّضی 

CC :  ، ّضیٌِ ّبی ػبخت

CP :  ، ِتبثْ رشیو

S :  ٍ اثتذاEاًتْبی هؼیش دس هٔبدلِ هؼیش لبئن اػت وِ ثِ ؿىل ، [ x(t) , z(t) ] S(t)= ِ[ 0,1] ثِ ًحَی و t 

 تٔشیف هی ؿَد ، ٍ

Gmax : حذاوخش ؿیت هؼیش هیجبؿذ .

دس ٍالْ تبثْ ّذف یبفتي .هی ثبؿذ  (وذ استفبٓی ًمبى وٌتشل)هتغیشّبی تلوین گیشی ًمبى ؿىؼتگی خي پشٍطُ 

 ثِ ًحَی اػت وِ هزوَّ ّضیٌِ ّب سا ثب حفَ ؿشایي ٍ هحذٍدیت ّبی آى S(t) (یب تبثْ ثشداسی  )ثشداس هَلٔیت 

. هیجبؿذ ّضیٌِ ّبی ػبخت دس ًِش گشفتِ ؿذُ ؿبهل ّضیٌِ ّبی ٓولیبت خبوی ٍاحذاث اثٌیِ فٌی. حذالل ًوبیذ 

هذلؼبصی هؼیش لبئن  .4

لجل اص آًىِ ثِ هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی هؼیش لبئن پشداختِ ؿَد ، هی ثبیؼت هؼیش سا ثِ ًشص هٌبػجی هذل ػبصی 

ثشخالف سٍؽ ّبی ػٌتی ًشاحی خي پشٍطُ وِ دس آى ًشاحی ّوِ ارضا ًِیش هحبػجِ ؿیت ّب ، ًَل لَع . ًوَد

دس سٍاثي سیبهی هزضایی هٌشح هی ؿًَذ ، ... ّبی لبئن ، هحبػجِ احزبم خبوی ، هحبػجِ ًَل پل ّب ٍ تًَل ّب ٍ 

دس ایٌزب ثِ دًجبل یه ساثٌِ سیبهی ٓوَهی ّؼتین ثِ ًحَی وِ ثب اًزبم ٓولیبت سیبهی ثتَاى ولیِ تٔبسیف 

. ٌّذػی هؼیش سا اػتخشاد ًوَد 

 آًمذس ًَیل ًیؼت تب حذالل ًَل لَع Vi ٍ Vi+1دس ثٔوی هَاسد ًَل تبًظاًت ثیي دٍ ًمٌِ وٌتشل هتَالی 

(: 2ؿىل)ثٌبثشایي یه ًبپیَػتگی دس هؼیش سخ هی دّذ.  دس هیبى آى ربی گیشد Vi+1 , Viّبی  لبئن ثیي 

L(i+1)

d(i)

Vi

i+1

i-1
g

L(i)___
2 2

___L(i)

____
2 2

____L(i+1)

V

g
i+1

 
ایزبد ًبپیَػتگی دس هؼیش . 2 ؿىل 



         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     (ػْبهی خبف) گؼتشؽ خذهبت هیخبق كجب ؿشوت حبهی اًزوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :ًشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.  

 تخللی تشیي تَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّبی كٌٔت حول ٍ ًمل
 

 

 5 | ؿوبسُ كفحِ

دس ایي هَاسد الصم اػت ًَل لَع ّبی لبئن اص حذالل هزبص ووتش ؿذُ تب پیَػتگی هؼیش حفَ ؿَد ٍ ثِ دلیل 

دس سٍیىشد تبثْ رشیوِ، ثِ تبثْ ّذف . وبّؾ ًَل لَع اص همذاس هزبص آى تبثْ رشیوِ ای دس ًِش گشفتِ هی ؿَد

اربصُ دادُ هیـَد تب هحذٍدیتْبی تٔشیف ؿذُ دس هذل دس ٌّگبم رؼتزَ اًذوی اص همذاس هزبصؿبى تزبٍص ًوبیٌذ 

همذاس هشایت تبثْ رشیوِ، . ٍ دس ٓیي حبل ثِ ٍاػٌِ ایي تخٌی ، ّضیٌْبی اهبفی ثش تبثْ ّذف تحویل خَاّذ ؿذ

هشایت رشیوِ ثضسگتش ػجت هیـَد تب . هیضاى تجبدل هیبى ّضیٌِ رشیوِ ٍ ػبیش ّضیٌْْب سا تٔییي خَاّذ وشد

. رَاة ًْبیی ثِ هیضاى ثیـتشی اص هحذٍدیتْب پیشٍی ًوبیذ

یىی اص تَاثْ رشیوِ تٔشیف ؿذُ ثشای هذل پیـٌْبدی اسائِ ؿذُ هشثَى ثِ وبّؾ ًَل لَع ّبی لبئن اص همذاس 

:   ًبهیذُ ٍ ثِ كَست صیش تٔشیف هیىٌین Cp1(i)هزبص خَد هیجبؿذ وِ آى سا 

(3   )











)i(Lm)i(L,0

n,,1i,)i(L)i(L,))i(L)i(L(aa
)i(Cp m

a
m10

1

2 
 

Cp1(i) :  همذاس تبثْ رشیوِ ًبؿی اص وبّؾ ًَل لَػْبی لبئن دس ًمٌِ وٌتشلi ،ام 

a2,a1,a0 :  ٍ ،ْهشایت تبث

Lm(i) :  حذالل ًَل لَع لبئن دس هحل ًمٌِ وٌتشلiام هیجبؿذ  .

هحذٍدیت هْن دیگشی وِ دس ٌّگبم تَلیذ هؼیش ثبیذ هَسد تَرِ لشاس گیشد اختالف رجشی دٍ ؿیت ًَلی دًجبل ّن 

تَكیِ ًوَدُ اػت اختالف رجشی دٍ ؿیت دًجبل ّن اص  (288ًـشیِ )آییٌٌبهِ ًشح ٌّذػی ساّآّي . هیجبؿذ

. ثیـتش ًگشدد1همبدیش رذٍل

[ 2](دسّضاس)حذاوخش همذاس هزبص اختالف رجشی دٍ ؿیت دًجبل ّن. 1رذٍل

ًَل هفیذ خٌَى لجَل ٍ 

 (هتش)آضام
8

50 
1

050 
1

250 

C1,B1,A2,A1 
1

3 
1

3 8 

D2,D1,C2,B2,A4,A3 2

0 
1

5 
1

0 

D3,C3,B3 2

0 
1

6 
1

2 

D4,C4,B4 2

0 
2

0 
2

0 

: ثٌبثشایي تبثْ رشیوِ دیگشی سا ثشای وٌتشل اختالف رجشی دٍ ؿیت دًجبل ّن ثِ كَست صیش تٔشیف هیىٌین

(4    )











maxi

maximaxi
2P

g,0

n,,1i,g,1000)g(
)i(C


 

CP2(i) :  تبثْ رشیوِ ًبؿی اص افضایؾ اختالف رجشی ؿیت دس ًشفیي ًمٌِ وٌتشلi ، ام 
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Δi :  اختالف رجشی دٍ ؿیت دًجبل ّن دس ًمٌِ وٌتشلi ام ثش حؼت دسّضاس 

Δgmax:  حذاوخش همذاس هزبص Δi ثذػت هیآیذ ، ٍ 1 وِ اص رذٍل 

β :  ْهشیت تبث .

تٔییي .  ثِ تبثْ ّذف افضٍدُ خَاّذ ؿذβثِ اصای یه ٍاحذ افشایؾ اختالف ؿیت اص همذاس هزبص آى، ثِ همذاس 

. همذاسهشایت رشیوِ دس ّشیه اص ایي دٍ تبثْ ، ثؼتگی ثِ ویفیت ٌّذػی هؼیش خَاّذ داؿت

: ؿىل تبثْ رشیوِ ول وِ ثِ تبثْ ّذف افضٍدُ خَاّذ ؿذ ثِ كَست صیش هیجبؿذ

(5         ))i(C)i(CC 2P

n

1i
1PP 



 

 

 

 هذلؼبصی ّضیٌِ ّبی ػبخت  .5

 : ّضیٌِ ٓولیبت خبوی  -5-1

ّش چٌذ اهشٍصُ ثب ٍرَد هبؿیي آالت ساّؼبصی پیـشفتِ ، وبس ًمل ٍ اًتمبل احزبم خبوی ٍ ػبخت تًَل تبحذ صیبدی 

تؼْیل یبفتِ اػت ، ٍلی ّوچٌبى ّضیٌِ ّبی هشثَى ثِ ایي ًَّ ٓولیبت ػْن ٓوذُ ای اص ّضیٌِ ّبی ػبخت سا 

اص ایي سٍ ًشاحبى ّوَاسُ ػٔی داؿتِ اًذ تب ثب ثشسػی ٍاسیبًت ّبی هختلف هؼیش ٍ . ثِ خَد اختلبف هی دٌّذ 

لشاس دادى خي پشٍطُ ّبی هختلف ثش سٍی پشٍفیل ًَلی هؼیش ، احزبم خبوی سا هتٔبدل ٍ اص هیضاى ًمل ٍ اًتمبل 

ایي هؼئلِ ثِ ًَثِ خَد ػجت هی ؿَد تب خي پشٍطُ تب حذ اهىبى ثِ صهیي ًجیٔی . خبن ثِ دپَ ٍ لشهِ ثىبٌّذ 

ثب ایي حبل ٍرَد ثشخی هحذٍدیت ّب ًِیش حذاوخش ؿیت هزبص ، تَاى وـؾ لىَهَتیَّبی ثبسی ٍ . ًضدیه گشدد 

هحذٍدیت تٌبط ٓجَسی ثشای ؿیجْبی هختلف ػجت ؿذُ اػت تب ًشاحی خي پشٍطُ دس ساّآّي ًؼجت ثِ ساّؼبصی 

. ُشفیتتش ثَدُ ٍ دس ٓیي حبل ثبیذ ػٔی ًوَد هیضاى ٓولیبت خبوی تب حذ هوىي دس حذالل ًگِ داؿتِ ؿَد 

ثشای . دس ایي لؼوت ًحَُ هحبػجِ احزبم خبوی ثب اػتفبدُ اص پبساهتشّبی ثذػت آهذُ هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد 

تٔذاد   :ns+1 ؛ Si( ns+1 ٍ  ..... ٍ0 =iهحبػجِ حزن ٓولیبت خبوی هی ثبیؼت ػٌح همٌْ هؼیش دس ّش ایؼتگبُ 

یه ایؼتگبُ هوىي اػت ثؼتِ ثِ همذاس اختالف رجشی استفبّ آى ثب . هحبػجِ گشدد  (ًمبى ایؼتگبّی یب ثشداؿتی 

 ًوبیی اص ػٌح همٌْ ّبی لشاس گشفتِ دس 3ؿىل . استفبّ صهیي ًجیٔی ، دس خبوشیض ٍ یب دس ثشؽ ٍالْ ؿذُ ثبؿذ 

:  ثشؽ ٍ خبوشیض سا ًـبى هی دٌّذ 
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:Zs

:Zgs:Z

:Zg
lClC

ب(سطح برش الف(سطح خاکريز

f

c

W

WWg

Wg

 
 Siػٌح همٌْ ّبی ثشؽ ٍ خبوشیض ثشای ایؼتگبُ . 3ؿىل 

 ثِ تشتیت ؿیت ؿیشٍاًی ّبی خبوشیض ٍ f ٍ C ٓشم تحتبًی صیشػبصی ، wg ٓشم ثبالیی صیشػبصی ، w ، 3دس ؿىل 

همذاس ّش وذام اص ایي پبساهتشّب ثؼتگی ثِ یىخٌِ یب دٍخٌِ ثَدى هؼیش ٍ ًیض ؿیت . ثشؽ سا ًـبى هی دٌّذ 

ًین سخ ٓشهی ساُ آّي دس هؼیشّبی یه خٌِ دس . پبیذاس ؿیشٍاًیْب ثب تَرِ ثِ ًتبیذ آصهبیؾ هىبًیه خبن داسد

 هتش اػت ٍ ؿبهل ًَل تشاٍسع 5/3 تب 2/3پٌْبی ثبالی سٍػبصی دس ایي هؼیشّب .  ًـبى دادُ ؿذُ اػت 4ؿىل 

.  ٍ ؿبًِ ثبالػت دس ًشفیي آى هیـَد  ( هتش 6/2)
Cl

~600  700

13013040

1:1/5

باالست

زيرباالست

40

 (رتم يتناس بسح رب داعبا)
 [2]ًیوشخ ٓشهی ساُ آّي یه خٌِ. 4ؿىل 

هخالً دس خٌَى  ) هتش اػت وِ الجتِ دس ؿشایي خبف 7هالحِِ هی گشدد پٌْبی ثؼتش سٍػبصی دس خٌَى هؼتمین 

دس هَسد ساُ آّي دٍ خٌِ، ٓشم ثؼتش .  هتش ًیض وبّؾ یبثذ 6هی تَاًذ تب  (فشٓی ، كٌٔتی ، تزبسی ، ٍ یب هٔذًی 

 ػٌح همٌْ ّش 3ثِ ًَس ولی ، ثب ٌٓبیت ثِ ؿىل  . [2] هتش دس ًِش گشفتِ هیـَد 12 تب 5/10سٍػبصی  ثیي 

:   ثذػت آٍسد6ًمٌِ دس ًَل هؼیش سا هی تَاى اص ًشیك ساثٌِ 

(6       ))i(z)i(z)ww(
2

1
)i(A sggr  

پغ اص هحبػجِ ػٌح همٌْ دس ّش وذام اص ًمبى ایؼتگبّی ، حزن ٓولیبت خبوی اص ًَّ خبوجشداسی یب خبوشیض ی 

خبوشیض - ثشؽ ٍ خبوشیض-خبوشیض، خبوشیض-ثشؽ، ثشؽ- ثب تَرِ ثِ چْبس ٍهٔیت ثشؽSi ٍ Si+1ثیي دٍ همٌْ 

. هحبػجِ هیـَد

هتٔبدل ًوَدى ٓولیبت خبوی یىی اص ساّىبسّبی اػبػی دس وبّؾ هیضاى ًمل ٍ اًتمبالت خبن ٍ ّضیٌِ ّبی 

ثذیي هٌٔی وِ هی تَاى خبوشیضیْبی هَسد ًیبص دس ًَل هؼیش سا ثب خبوجشداسی ّبی كَست . هشثَى ثِ  آى اػت 

ثب ایي حبل هوىي اػت ًیبص گشدد تب حزوی اص خبن اهبفی ثِ دپَ هٌتمل گشدد ٍ یب خبن . گشفتِ تؤهیي وشد 
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حبكل اص خبوجشداسی رَاثگَی حزن خبوشیض ًجبؿذ وِ دس ایي كَست ثبیذ حزن خبن هَسد ًیبص سا اص لشهِ تؤهیي ًوَد 

 : ثٌبثشایي حزن خبلق ٓولیبت خبوی سا ثِ كَست صیش تٔییي هی وٌین . 

(7          )EN=e EC – EF 

EC ، حزن ول خبوجشداسی ، EF،  ٍ حزن ول خبوشیضe ًَّ ِهشیت تَسم خبن هی ثبؿذ وِ همذاس آى ثب تَرِ ث  

هخجت ثبؿذ ، خبن اهبفی ثبیؼتی ثِ دپَ  (EN)اگش حزن خبلق ثذػت آهذُ اص ساثٌِ فَق . خبن تٔییي هیـَد

اگش ّضیٌِ حول ّش هتشهىٔت .   اص هحل لشهِ تؤهیي ؿَد ENحول گشدد ٍ اگش هٌفی ثبؿذ هی ثبیؼت ثِ همذاس 

 ٍ ًیض ّضیٌِ ّش هتشهىٔت خبوجشداسی ٍ خبوشیضی ثِ Kb ، ّضیٌِ حول ّش هتشهىٔت خبن اص لشهِ Klخبن ثِ دپَ 

[ :  1]ثِ كَست صیش هحبػجِ هی ؿَد (CE) ثبؿذ ، ّضیٌِ ول ٓولیبت خبویKC ٍ Kfتشتیت ثشاثش 

(8)  }0,Emin{K}0,Emax{KEKEKCE NbNlFfCc  
: هذل ػبصی ّضیٌِ ّبی اثٌیِ فٌی  -5-2

ػبخت پل ٍ تًَل ّبی وَچه ٍ ثضسي دس هؼیش ساّآّي ثِ هشاتت ثیؾ اص ساّؼبصی ثِ چـن هی خَسد وِ یىی اص 

دالیل آى تفبٍت ػیؼتن حشوت ًبٍگبى سیلی دس همبیؼِ ثب آالت ًبللِ ربدّبی ٍ ًتیزتبً هٔیبسّبی ٌّذػی 

اص ایٌشٍ ّضیٌِ ّبی ػبخت اثٌیِ فٌی ثخؾ ًؼجتبً لبثل تَرْی اص ّضیٌِ ّبی ػبخت سا دس ثشهی . هتفبٍت اػت 

دس سٍؽ ّبی ػٌتی ًشاحی هؼیش لبئن ، هٌْذع ًشاح پغ اص اهتحبى ًوَدى چٌذیي خي پشٍطُ هختلف ، . گیشًذ 

دس ًْبیت هحل پل ٍ یب تًَل پغ اص لشاسدادى . ػٔی دس ثشلشاسی تٔبدل هیبى احزبم خبوی ٍ ٍ ًَل اثٌیِ فٌی داسد 

هالحِِ هی ؿَد وِ ایي فشآیٌذ ، تب . خي پشٍطُ ًْبیی ثش سٍی هؼیش ٍ ثب تَرِ ثِ هَاثي ًشاحی هـخق هی ؿَد 

دس ایي تحمیك هحل پل ٍ تًَل ٍ ًیض ًَل آًْب ثِ ووه الگَسیتوْبیی وِ . حذ صیبدی ثِ تزشثِ ًشاح ٍاثؼتِ اػت 

پغ اص آًىِ هؼیش ایزبد گشدیذ ، هحل پل ٍ تًَل ثش سٍی آًْب . دس اداهِ تَهیح دادُ خَاّذ ؿذ ، هحبػجِ هیگشدد

. تَػي الگَسیتوْبی هشثًَِ تٔییي ؿذُ ٍ ػپغ اص آًْب دس هحبػجِ ّضیٌِ اثٌیِ فٌی اػتفبدُ هیگشدد 

 : هذلؼبصی ّضیٌِ ّبی ػبخت پل  (الف 

ثشای تٔییي هحل پل فشم ؿذُ اػت دس .  ، هحل پل سا تٔییي ٍ ًَل آى سا ثذػت هی آٍسد 5الگَسیتن ؿىل 

ّوچٌیي یىی اص .  هتش ثبؿٌذ ، ثزبی خبوشیض ، پل احذاث گشدد 10كَستیىِ استفبّ خي صهیي ٍ پشٍطُ ثیؾ اص 

اثتىبسات ثِ وبس سفتِ دس ًشاحی ایي الگَسیتن ، آوبل ّضیٌِ ّبی ٍاحذ ًَل پل هختلف ثب تَرِ ثِ ًَل آى هی 

پبساهتشّبی . چٌیي سٍیىشدی ثب ّضیٌِ ّبی هختلف ػبخت پلْبی وَچه، ثضسي ٍ هتَػي ّوخَاًی داسد . ثبؿذ

: ثىبس سفتِ دس ایي الگَسیتن ٓجبستٌذ اص

ns :  ،تٔذاد ًمبى ایؼتگبّی یب ثشداؿت ؿذُ دس ًَل هؼیش

 LBr :  ٍ ، ًَل پل ثش حؼت هتشL ،پبسهتش روْ وٌٌذُ ًَل پل دس ًمبى ایؼتگبّی 
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K1Br  :  هتش ثش حؼت 50ّضیٌِ احذاث ّش هتش پل ثب ًَل ووتش اص 
m

Rial ،

K2Br :  هتش ثش حؼت 50ّضیٌِ احذاث ّش هتش پل ثب ًَل ثیؾ اص 
m

Rial ٍ ،

CBr :  ّضیٌِ ول احذاث پل .

 
 الگَسیتن هحبػجِ ّضیٌِ احذاث پل. 5ؿىل 

: هذلؼبصی ّضیٌِ ّبی تًَل  (ة 

 شروع

i = 0 ; 

L = 0 

i ≤ ns 

)i(Z)i(Z)i(h gs  

15h 

 

L< 6 

LBr < 50 

L)i(LBr 

 

L = 0 

L1KCC BrBrBr  

sLLL  i = i+1 

ايانپ  

L2KCC BrBrBr  
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یىی اص توْیذاتی وِ دس هَسد هحبػجِ . ّضیٌِ ػبخت تًَل ثؼتگی ثِ ؿىل همٌْ ٓشهی ، استفبّ ٍ ًَل آى داسد 

ّضیٌِ احذاث تًَل لحبٍ گشدیذُ ، دس ًِشگیشی حذالل ًَل ثشای آى ٍ ًیض اختالف استفبٓی اػت وِ هی ثبیؼت ثِ 

 هتش ووتش ؿَد، 20ثِ ٌَٓاى هخبل چٌبًچِ ًَل تًَل اص همذاس حذاللی هبًٌذ . ربی خبوجشداسی ، تًَل احذاث گشدد 

 آٍسدُ ؿذُ اػت 6الگَسیتن هحبػجِ ّضیٌِ تًَل دسؿىل . ًَل آى كفش ؿذُ ٍ ثزبی آى خبوجشداسی لحبٍ هی گشدد

: ثشخی اص پبساهتشّبی ثىبس سفتِ دس ایي الگَسیتن ثِ ؿشح صیش اػت. 

LTu :  ٍ ، ًَل تًَل ثش حؼت هتشL ،پبسهتش روْ وٌٌذُ ًَل تًَلْب دس ًمبى ایؼتگبّی 

K1Tu  :  هتش ثش حؼت 500ّضیٌِ احذاث ّش هتش تًَل ثب ًَل ووتش اص 
m

Rial ،

K2Tu :  هتش ثش حؼت 500ّضیٌِ احذاث ّش هتش تًَل ثب ًَل ثیؾ اص 
m

Rial ٍ ،

CTu :  ّضیٌِ ول احذاث تًَل ثش حؼت سیبل .
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 الگَسیتن هحبػجِ ّضیٌِ ّبی احذاث تًَل. 6ؿىل 

 . الصم ثِ روش اػت دس هحل ّبیی وِ پل یب تًَل لشاس داسًذ حزن خبوشیضی ٍ خبوجشداسی كفش هٌَِس گشدیذُ اػت 

ثْیٌِ ػبصی هذل  -6

تبثْ ّذف ثِ كَست حذالل ًوَدى ّضیٌْْبی ػبخت هؼیش لبئن ساّآّي دسًِش گشفتِ ؿذُ اػت، دس حبلیىِ 

-هٌَِس اص ثْیٌِ. هیجبؿذ (ًمبى ػَهِ)هتغیشّبی تلویوگیشی هذل هزوَس، وذ استفبٓی ًمبى ؿىؼتگی خي پشٍطُ

ثب ایي حبل ثبیذ . ػبصی هذل، یبفتي استفبّ ًمبى ػَهِ ثِ ًحَی اػت وِ همذاس تبثْ ّذف ثشای آى حذالل گشدد

تَرِ وشد هحبػجِ ّضیٌِ ّبی هختلف ثشای یه هؼیش ثذٍى داًؼتي هـخلبت ٌّذػی آى، اهىبى پزیش ًخَاّذ 

شروع 

i = 0 ; 

L = 0 

i ≤ 

ns 

)i(Z)i(Z)i(h sg  

17h 

 

L< 

20 

LTu < 500 

L)i(LTu  

L = 0 

L1KCC TuTuTu  

sLLL  i = i+1 

 پايان

L2KCC TuTuTu  

No 

Yes 

Ye

s 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 



         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     (ػْبهی خبف) گؼتشؽ خذهبت هیخبق كجب ؿشوت حبهی اًزوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :ًشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.  

 تخللی تشیي تَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّبی كٌٔت حول ٍ ًمل
 

 

 12 | ؿوبسُ كفحِ

ثٌبثشایي . ثِ ٓجبستذیگش ثبیذ اثتذا  هؼیش سا تـىیل دادُ ٍ ػپغ همذاس تبثْ ّذف سا ثشای آى هحبػجِ وشد. ثَد

-هبًٌذ هـتك)هـخق اػت وِ ثذلیل هبّیت خبف ایي هؼؤلِ، ثْیٌْؼبصی آى اص ًشیك سٍؿْبی هشػَم سیبهی

سٍؿْبی . ٓوالً اهىبًپزیش ًیؼت ٍ تٌْب سٍؿْبی رؼتزَی هؼتمین لبدس ثِ حل هذل خَاٌّذ ثَد  (گیشی

رؼتزَی هؼتمین ثشای حل آى دػتِ اص هؼبئل ثْیٌْؼبصی وِ ًیبصی ثِ اًالٓبتی دس هَسد گشادیبى تبثْ ّذف 

ثش خالف اوخش سٍؿْبی ثْیٌْؼبصی هشػَم وِ اص اًالٓبت گشادیبى یب هـخلبت تبثْ ثشای . ًذاسًذ، ثِ وبس هیشٍد 

یبفتي ًمٌِ ثْیٌِ آى اػتفبدُ هیىٌٌذ، یه الگَسیتن رؼتزَی هؼتمین دس هیبى دػتْبی اص رَاثْبی هوىي ، 

ثشای ایي هٌَِس دس ایي تحمیك اص الگَسیتن . [3]رَاثی سا وِ همذاس تبثْ ّذف آى اص ثمیِ ووتش اػت، هییبثذ

. طًتیه اػتفبدُ ؿذُ اػت

دس . هحؼَة هیـَد (ًمبى ػَهِ)دس ایٌزب، ّش طى یه هتغیش تلویوگیشی ٍ یب ّوبى وُذ استفبٓی ًمبى وٌتشل

. حمیمت ّش وشٍهَصٍم دػتْبی اص هتغیشّبی تلویوگیشی اػت وِ تـىیل یه هؼیش لبئن هوىي سا هیذّذ

-ػیؼتن دُ)اػت وِ دس آى آذاد ثِ ّوبى كَستی وِ ّؼتٌذ« وذگزاسی ٍالٔی»سٍؽ اتخبر ؿذُ دس ایي تحمیك 

.  دسٍى ثیتْبی یه وشٍهَصٍم لشاس هیگیشًذ (دّی

(9     )   n321n321 Z,,Z,Z,Z,,,,:Ch   

سٍؿْبی هختلفی ثشای اًتخبة وشٍهَصٍهْب رْت آهیضؽ ٍ تَلیذ فشصًذاى ٍرَد داسد وِ اص آى رولِ هیتَاى ثِ 

دس ایي تحمیك اص سٍؽ اًتخبة ًخجِ . . اؿبسُ وشد...  ٍ 5 ، اًتخبة ًخج4ِ ،سٍؽ هؼبثمْبی3سٍؽ كفحِ گشداى

وِ ّوبى )اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ دس آى اثتذا وشٍهَصٍهْبی دسٍى یه رؤیت ثب تَرِ ثِ همذاس ثشاصًذگیـبى

ػپغ یه وشٍهَصٍم ثب تَرِ ثِ . اص ثْتشیي ثِ ثذتشیي هشتت هیـًَذ (تبثْ ّذف دسًِش گشفتِ ؿذُ اػت

احتوبلی وِ ثشای آى دسًِش گشفتِ ؿذُ اػت، اص هیبى رؤیت هشتت ؿذُ ثب اػتفبدُ اص تبثْ احتوبلی صیش اًتخبة 

[: 4]هیـَد 

(10         )
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ٓولگشّبی طًتیىی  -6-1

. ٓولگشّبی تمبًْ ٍ رْؾ: دس الگَسیتن طًتیه، فشصًذاى تَػي دٍ ٓولگش هٔشٍف اص ٍالذیي خَد اًتخبة هیـًَذ

Ch],,,[دٍ وشٍهَصٍم ٍالذ . ٓولگش تمبًْ ثِ وبس سفتِ دس ایي تحمیك اص ًَّ ته ًمٌْبی اػت 1
n

1
2

1
11   ٍ 

],,,[Ch 2
n

2
2

2
12   ثب ایزبد .  سا وِ لشاس اػت ٓول تمبًْ اًزبم ثذٌّذ، ثِ ًَس تللذفی اًتخبة هیـًَذ
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، هحل تمبًْ هـخق ؿذُ ٍ ( تٔذاد ًمبى وٌتشل اػتn)  لشاس داسدn تب 1  وِ ثیي kٓذد تلبدفی كحیح  

: وشٍهَصٍهْبی فشصًذ ثِ كَست صیش ثَرَد هیآیٌذ

],,,,,[hC 2
n

2
1k

1
k

1
11    

],,,,,[hC 1
n

1
1k

2
k

2
12    

ثِ  (رَاثْبی ثْتش)ایذُ ثىبسگیشی ٓولگش رْؾ ایي اػت تب ول فوبی هؼؤلِ ثِ اهیذ یبفتي وشٍهَصٍهْبی ثشتش 

دس ایي تحمیك اص ػِ ًَّ ٓولگش رْؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ یىی اص آًْب اص ًَّ ػبدُ ٍ . خَثی رؼتزَ گشدد

. دٍتبی دیگش ثِ كَست اثتىبسی ًشاحی ؿذّبًذ

هٌبلِٔ هَسدی  -7

ولیِ الگَسیتوْبی اسائِ ؿذُ دس ایي تحمیك وِ دس فلَل  لجل تَهیحبت هشثَى ثِ آًْب اسائِ گشدیذ ، دس هحیي 

اص ٍیظگیْبی ایي صثبى ثشًبهٌَْیؼی لذستوٌذ ، لبثلیت هبتشیؼی ثبالی .  وذًَیؼی ؿذُ اػت MATLABثشًبهِ 

-ثشای ًـبى دادى ًحَُ ٓولىشد ثشًبهِ ٍ الگَسیتن. آى اػت وِ اص آًْب دس حل هذل پیـٌْبدی اػتفبدُ ؿذُ اػت

 ویلَهتش وِ دس یه هٌٌمِ وَّؼتبًی ٍالْ 10ّبی ًشاحی ؿذُ ثخـی اص هحَس اكفْبى ؿیشاص ثِ ًَل تمشیجی 

 دسّضاس ثشای آى ثِ كَست ؿىل صیش 15تَػي هذل تحلیل گشدیذ ٍ هؼیش لبئن ثْیٌِ دس حبلت فشاص غبلت  [5]اػت

الصم ثِ روش اػت هحل پل ٍ تًَل ثشای هؼیش هَسد ًِش ثِ كَست هشثْ ٍ هخلج تَػي . ثذػت آهذُ اػت 

. ثشًبهِ هـخق ؿذُ اػت 
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 (ثذٍى همیبع)پشٍفیل ًَلی هؼیش ثْیٌِ هذل. 7ؿىل
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.  ًؼل دس الگَسیتن طًتیه ًشاحی ؿذُ ، ثذػت آهذُ اػت50رَاة ثْیٌِ فَق پغ اص تَلیذ 

ًتیزْگیشی  -8

دس ایي همبلِ ًحَُ ثْیٌِ ػبصی هؼیش لبئن دس ساّآّي ثشای هؼیشی وِ ًشح افمی آى هـخق اػت، هَسد ثشسػی 

ثشای ایي هٌَِس پغ اص هَسد ثشسػی لشاس دادى اًَاّ ّضیٌْْبی هْن دس ػبخت ساّآّي ، آى . لشاس گشفتِ اػت 

دػتِ اص هخبسد ػبخت وِ ثب تغییش دس فشم ٌّذػی هؼیش لبئن دچبس تغییشات ٓوذّبی هیـَد دس تبثْ ّذف 

ثشای حل تبثْ ّذف، پغ اص هذلؼبصی هؼیش ثِ ؿىل سیبهی ، ّضیٌْْبی هشثَى ثِ ٓولیبت . هٌَِس گشدیذُ اػت

. خبوی ؿبهل ثشؽ، خبوشیضی، حول خبن ثِ دپَ ٍ حول اص لشهِ ثش حؼت هـخلبت هؼیش هحبػجِ ؿذُ اػت 

ّوچٌیي هحل لشاسگیشی اثٌیِ فٌی ًِیش پل ٍ تًَل ٍ ًَل آًْب ثش سٍی هؼیش هَسدًِش ًی الگَسیتوْبیی تٔییي ٍ 

رْت حل تبثْ ّذف اص سٍؽ رؼتزَی هؼتمین اػتفبدُ ؿذُ اػت . ّضیٌِ ّبی هشثَى ثِ آًْب هحبػجِ هیگشدد 

الگَسیتن طًتیه دػتْبی اص رَاثْبی ثبلمَُ سا هیگیشد . ٍ ثشای ایي هٌَِس الگَسیتن طًتیه اًتخبة گشدیذُ اػت

ٍ آى سا دس چشخْْبی هتوبدی هیبًذاصد ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص تىٌیىْبی خبف، آًْب سا ثِ ػَی ًمٌِ اُپتیون 

. ثٌَْسولی هیتَاى گفت وِ ایي الگَسیتن هتىی ثش فشآیٌذّبی تىشاسی ٍ تلبدفی اػت. ػَق هیذّذ

 (پشٍفیل)تشاص. دس پبیبى ثشای ًـبى دادى ًحَُ ٓولىشد الگَسیتن، ثِ اًزبم یه هٌبلِٔ هَسدی پشداختِ ؿذُ اػت 

ًَلی ثذػت آهذُ ًـبى هیذّذ خشٍری یبفت ؿذُ تَػي هذل ، اًٌجبق صیبدی ثب هؼیش ًشح ؿذُ تَػي هـبٍس 

. اداهِ ایي تحمیك ثشای یبفتي هؼیش ثْیٌِ ثبتَرِ ثِ ّضیٌْْبی ثْشّجشداسی، تَػي ًگبسًذگبى اداهِ داسد. داسد

هٌبثْ ٍ هشارْ  -9

ًـشیِ )آییي ًبهِ ًشح ٌّذػی ساّآّي ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهْشیضی وـَس ، هٔبًٍت اهَس فٌی، - 2

 1383 ،دفتش اهَس فٌی، تذٍیي هٔیبسّب ٍ وبّؾ خٌشپزیشی ًبؿی اص صلضلِ، (288ؿوبسُ

، رلذّبی اٍل تب ؿیشاص- تَریِ فٌی ٍ التلبدی هحَس اكفْبى، (هتشا)هٌْذػیي هـبٍس تَػِٔ ساّآّي ایشاى- 5

. 1381ػَم ، 
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