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  همگانی سریعخطوط ارائه مدلی براي طراحی شبکه 

  مختلفهاي  در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت در فناوريبا 
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 استادیار دانشکده شهرسازي، دانشگاه تهران -1

  دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریفدانشیار -2

 

  چکیده

که بتواند پوشش مناسبی براي  با در نظر گرفتن تنوع تکنولوژي خطوط اي از خطوط همگانی سریعطراحی شبکه

بندي مدل طراحی شبکه خطوط  فرمول .سفرهاي شهري ایجاد کند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است

با هدف بیشینه کردن پوشش خدمات براي ریزي ریاضی مختلط عدد صحیح  امهدر قالب یک برنهمگانی سریع 

اهمیت نظري این پژوهش، ارائه . شده است این مدل براي یک شبکه مثال حلشهروندان بیان شده و سپس 

هاي خطوط فرمولبندي جدید براي مسأله طراحی شبکه خطوط همگانی سریع است که در آن تنوع تکنولوژي

نتایج حاصل از حل مدل روي یک  . دیت ظرفیت متناظر با هر تکنولوژي در نظر گرفته شده استسریع و محدو

در نظر گرفتن تنوع تکنولوژي براي  دهد حل شده است نشان می GAMSکه به وسیله نرم افزار  شبکه مثال

بنابراین اضافه شدن  .هاي سریع و محدودیت ظرفیت براي خطوط روي جوابهاي مدل اثرگذار است سیستم

ن پرداخته شده، هم از جنبه آ محدودیت ظرفیت به مدل طراحی شبکه خطوط همگانی سریع که در این مقاله به

بدست آمده در شبکه مثال  اهمیت در نظر گرفتن  يبا توجه به نتایج عدد .نظري و هم از جنبه عملی اهمیت دارد

  .ده استتنوع تکنولوژي و محدودیت ظرفیت نشان داده ش

  

    .همگانی، خطوط همگانی سریع، محدودیت ظرفیت، تکنولوژي خطوط  شبکه حمل و نقل :  کلیدواژه
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 مقدمه -1

 هاي مختلفاز اواخر قرن بیستم  با جدي شدن مشکالت زیست محیطی، مباحث مربوط به توسعه پایدار در زمینه

مباحث مربوط به در نظرگرفتن اثرات زیست محیطی و توسعه پایدار در ]. 1[هاي بشري مطرح شده است فعالیت

ها در کانون توجهات بوده  ونقل و غیره در این سال ها و صنایع، در تولید مسکن، در توسعه شهرها، در حمل کارخانه

اي که امکان مرتفع کردن همین نیاز براي به گونه رفع نیازهاي امروز بشر": توسعه پایدار به صورت ساده. است

  ]. 2[تعریف شده است  "هاي بعدي نیز فراهم باشد نسل

اي است که روند تولید گازهاي هاي عمده ، یکی از بخشCO2در تولید گاز % 26ونقل با توجه به سهم  بخش حمل

ونقل، نظیر مصرف منابع  براي کاهش اثرات ناشی از عملکرد سیستم حمل]. 3-2 [اي در آن افزایشی است گلخانه

هاي زیادي توسط محققین و متخصصین این حوزه  ها و تصادفات رانندگی، تالش، انتشارآالیندهتجدید ناپذیر سوخت

که  در صورتی ].4-4 [ اند ها برآمده ونقل از درون این تالش راهکارهاي مدیریت تقاضاي حمل ].3[ست انجام شده ا

هاي کمتري براي جامعه داشته باشند، در راستاي توسعه بتوان مسافران را به استفاده از وسایلی سوق داد که هزینه

پر  شیوه(استفاده از وسیله شخصی  کنندگان در متأسفانه، تغییر عادت استفاده]. 5[پایدار گام برداشته شده است 

  ]. 7و  6[به سادگی مقدور نیست ) تر شیوه کم هزینه(ونقل همگانی  به حمل) تر  هزینه

شوند کنندگان موجود و هم مسافران جدید این سیستم منتفع میونقل همگانی هم استفاده با توسعه خدمات حمل

هاي بازدارنده براي وسایل نقلیه به واسطه اعمال سیاستمسافران جدید سیستم همگانی کسانی هستند که ]. 8[

که خدمات  در صورتی. اندونقل همگانی براي دسترسی به مقاصد خود شده شخصی، حاضر به آزمایش شیوه حمل

ارائه شده به این گروه مسافران در حد قابل قبول بوده و عوامل ناراحتی آنها در حد قابل تحمل باشد، به طور 

ونقل همگانی افزایش خواهد یافت  تمال تثبیت شدن شیوه سفر آنها و استفاده مجدد از سیستم حملطبیعی، اح

]9.[  

سازي  شوند، استفاده از مدلبندي می ونقل همگانی دسته شبکه حمل طراحیهایی که تحت عنوان کلی هدف فعالیت

فرآیند طراحی شبکه ] 10-10 [سدر . تهاي تحقیق در عملیات براي ایجاد بهبود در عملکرد این سیستم اس و روش

بندي،  طراحی شبکه خطوط، تعیین برنامه زمان: است هبندي کردونقل همگانی را در چهار مرحله دستهحمل

  . ریزي خدمه برنامهریزي وسایل و  برنامه

  

 تعریف مسأله و اهداف تحقیق -2

در این پژوهش مرحله اول از مراحل طراحی شبکه مورد توجه قرار گرفته است و براي طراحی شبکه خطوط 

ونقل همگانی، خطوط این شبکه،  در مرحله اول طراحی شبکه حمل. همگانی سریع در شهر مدلی ارائه شده است

-دهی به شهروندان، تعیین می ونقل همگانی براي سرویس ریزي شده وسایل سیستم حملیعنی مسیر حرکت برنامه
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معیارهاي مختلفی براي ارزیابی خطوط . نتیجه این مرحله طرح شبکه خطوط و تعیین تکنولوژي هر خط است. شود

بینی ود یا پیششامل کمینه کردن زمان سفر مسافران، کمینه کردن هزینه گردانندگان به شرط تأمین تقاضاي موج

گیري در این مرحله در سطح  تصمیم. ترین این معیارها هستند دار این دو شاخص، معمول شده و مجموع وزن

  . شود محسوب می) سال 10تا  5بین (راهبردي است و از نظر افق زمانی بلند مدت 

در نظر گرفته شده باشد و  هاي توسعه خطوط سریع ارائه مدلی براي طراحی شبکه خطوط مه در ان تنوع تکنولوژي

  .هاي مدل از دیدگاه کاربردي قابل قبول باشد هدف این مطالعه بوده است تابع هدف و محدودیت

  

 مطالعات پیشین -3

هاي اخیر با میالدي آغاز شده و در دهه 60ونقل همگانی از اواخر دهه  مطالعات در زمینه طراحی شبکه حمل با

هاي مدیریت تقاضا بر اهمیت و نیاز به انجام پژوهش شهرها و اجراي سیاست توجه به رشد تقاضا، افزایش شلوغی

در دو . داشته است 2005مرور نسبتاً کاملی روي مطالعات پیش از سال ] 10[ 3سدر. در این زمینه افزوده شده است

انجام شده در زمینه طراحی شبکه  مطالعات] 12[و شوبل ] 11-11 [ 5و کارالفتیس 4مطالعه جدیدتر کپاپستوغلو

  . اندبندي کرده ونقل همگانی را بررسی و دسته خطوط حمل

شبکه  ، در مورد طراحی2007تا  1967هاي  تحقیق منتشرشده بین سال 60حدود  کپاپستوغلو و کارالفتیس

منظر مورد مطالعه  5هاي منتشر شده در مطالعات پیشین را از  آنها روش]. 11[اند خطوط همگانی را بررسی کرده

تمامی مطالعات . روش حل - 5تقاضاي همگانی -4ساختار شبکه -3متغیرهاي تصمیم -2تابع هدف  - 1: اند قرار داده

ها و  احی شبکه خطوط اتوبوسرانی اختصاص دارد و سیستممورد بررسی در مطالعات کپاپستوغلو و کارالفتیس به طر

  . هاي دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است تکنولوژي

ونقل همگانی را تعیین تعداد، مسیر خطوط و تواتر مربوط  خروجی مسأله طراحی شبکه خطوط حمل] 12[ 6شوبل

ز نظر شوبل، دلیل انتخاب اهداف و ا هاي متنوع از این مسأله  وجود مدل. کندبه هریک از خطوط تعریف می

این تعریف از سوي محققین دیگر کمابیش در عمل پذیرفته شده است . هاي مختلف توسط محققین است محدودیت

و در اغلب مطالعات طراحی شبکه خطوط همگانی، در کنار تعیین تعداد خطوط و مسیر آنها، تواتر خطوط نیز 

دلیل این مسأله ] 12[کنولوژي خط منتخب تصریح نشده است و شوبل در این تعریف انتخاب ت. مشخص شده است

وي . داندهاي مختلف و حل مسأله جداگانه مربوط به هر تکنولوژي به صورت مجزا می را امکان جداسازي تکنولوژي

اي ه پذیر نباشد، نیاز به تعمیم مدل هاي مختلف امکان کند در شرایطی که جداسازي مسأله تکنولوژي تصریح می

  ].12[موجود وجود خواهد داشت 
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هاي مختلف استفاده از دانش تحقیق در عملیات در زمینه طراحی و ارزیابی شبکه زمینه] 13[الپورت و همکاران 

سازي طراحی شبکه و استفاده از  ارزیابی شبکه، مدل: اندونقل همگانی سریع را به سه دسته تقسیم کرده حمل

. انددسته، آخرین مطالعات انجام شده و نتایج حاصل را به صورت مختصر ارائه کرده آنها در هر. هاي ابتکاري روش

از هشت جنبه ) RLTND7(ونقل همگانی  مطالعات مربوط به مسأله طراحی شبکه خطوط حمل] 14[کرمانشاهی 

تقاضاي سیستم  -4نمایش شبکه همگانی  - 3تنوع تکنولوژي خطوط  -2تابع هدف  - 1: مورد بررسی قرار داده است

هاي حل  مثال - 8روش حل  -7روش تولید خطوط همگانی  -6روش ارزیابی شبکه همگانی  -5ونقل همگانی  حمل

  ].14[مدلهاي طراحی شبکه همگانی هنوز در حل مسائل در مقیاس عملی ناتوان هستند  .شده

  

 مطالعهرویکرد  -4

 خطوط مجموعه از رمجموعهیز نیبهتر خابانت هدف بادر این پژوهش  سریع یهمگان خطوط شبکه یطراح مدل

 فراهم شهروندان يبرا را یهمگان ونقلحمل خدمات پوشش نیشتریب ،بودجه تیمحدود تیرعا ضمن که نامزد

. باشند متفاوت هايتکنولوژ يدارا توانندیم نامزد خطوط مجموعه در موجود خطوط. بندي شده است ، فرمولدینما

 نهیهز ه،یابن نهیهز سرعت، شامل خطوط يپارامترها از یکی حداقل در تفاوت باعث تواندیم يتکنولوژ در تفاوت

یشنهادي این پژوهش براي مدل طراحی شبکه خطوط پ يبند فرمول ،تفاوت نیابا . شود آن تیظرف و ناوگان

  : به صورت زیر است) C_RTND(همگانی سریع 
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  :بندي عبارتند از ها، پارامترها و متغیرهاي این فرمول مجموعه

:  مقصد  -هاي مبدأ مجموعه زوج �� 

:  مقصد -هاي مبدأ  زوجعضوي از مجموعه  �� 

:  مجموعه خطوط نامزد �� 

:  هاي شبکه همگانی  مجموعه کمان � 

:  هاي همگانی از شبکه کمان sکمان  � 

: odمقصد  -مجموعه مسیرهاي مقبول بین زوج مبدأ  ��� 

: odمقصد  -بین زوج مبدأ  kهاي ویژه مسیر  مجموعه کمان ���
�  

:  )میلیارد ریال(دسترس میزان بودجه در  � 

: )سفر-نفر( odمقصد  - تقاضاي سفر بین زوج مبدأ  ��� 

: odمقصد  -بین زوج مبدأ  kبه مسیر مقبول  lاز خط همگانی  sپارامتر دودویی تعلق کمان  δ��
�,�,� 

:  )ساعت( lزمان سفر یک دور کامل خط  ���� 

: )وسیله در ساعت( lکمینه تواتر خط  F���
�  

: )وسیله در ساعت( lبیشینه تواتر خط  F���
�  

:  بزرگ یکاف اندازه به يعدد � 

: )میلیارد ریال( lهزینه ثابت احداث خط  �����  

:  )میلیارد ریال( lهزینه یک وسیله بکار گرفته شده در خط  ����� 
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:  )نفر بر وسیله( lظرفیت ناوگان خط  ����� 

: odمقصد  - بین زوج مبدأ  kمطلوبیت مسیر مقبول  �
���

�  

:  )سفر-نفر(شاخص پوشش خدمات مقبول شبکه همگانی  � 

:  )سفر- نفر( odمقصد  - بین زوج مبدأ  kحجم پوشش داده شده توسط مسیر  ���
�  

:  )سفر- نفر( odمقصد  -حجم تقاضاي سفر پوشش داده نشده بین زوج مبدأ   ��� 

:  )سفر-نفر( lاز خط همگانی  sحجم سفرهاي روي کمان  ��,� 

:  )وسیله در ساعت( lتواتر خط  F� 

:  lتعداد ناوگان خط  ���� 

:  در ترکیب شبکه همگانی lمتغیر دودویی انتخاب خط  y� 

 0غیر اینصورت ، در 1برابر  lاز خط  sکمان  باقیمانده در تیظرف که مقدار آن در صورت وجود ییدودو ریمتغ

  است
: ��,� 

، در غیر 1برابر  odبین زوج  kروي مسیر باقیمانده وجود ظرفیت که مقدار آن در صورت  دودویی متغیر

  است  0اینصورت 
: ���

�  

 
). )1(رابطه ( تابع هدف در این مدل بیشینه کردن پوشش مسافران توسط سیستم همگانی در نظر گرفته شده است

توان نظر مسافران در مورد قابل قبول بودن سفر با سیستم همگانی معلوم است و بر اساس آن میشود فرض می

مقصد فقط مسیرهایی روي  -براي هر زوج مبدأ . مسیرهاي قابل قبول در شبکه همگانی را براي آنها تعیین کرد

بر اساس  C_RTNDمدل ). Podه اعضاء مجموع(شوند که از نظر مسافران قابل قبول باشند شبکه در نظر گرفته می

مقصد نوشته شده و حجم اختصاص یافته به هر مسیر در این مدل به عنوان متغیر در  -هاي مبدأ  مسیر بین زوج

مجموع حجم اختصاص داده شده به مسیرهاي قابل قبول بین هر زوج  )2(هاي  در محدودیت. نظر گرفته شده است

���)مقصد  -مبدأ 
� قرار  (���)برابر تقاضاي بین آن زوج  (���)مقصد  -و متغیر کمبود مربوط به آن زوج مبدأ  (

  .داده شده است

هاي اختصاص داده شده کند که حجم روي هر کمان از هر خط برابر با مجموع حجم تضمین می )3(هاي  محدودیت

هاي قابل استفاده براي ساخت   خط C_RTNDدل در م. به مسیرهایی که از آن کمان بگذرند قرار داده شده است

. در نظر گرفته شده است �yیک متغیر دودویی lازاي هر خط  شوند و بهشبکه همگانی سریع معلوم فرض می

 lهاي خط  باشد، حجم مسافران عبوري از کمان "0"برابر   �yکنند که اگر مقدار تضمین می )4( هاي محدودیت

هستند داراي حجم خواهند  lهاي شبکه همگانی که متعلق به خط  تیب در صورتی کمانبه این تر. حتماً صفر شود

  . ها در زمره خطوط منتخب باشد بود که خط متناظر با آن

هاي آن را فراهم کند  باید به میزانی باشد که ظرفیت کافی براي حجم عبوري از کمان lتواتر خط همگانی 

هاي  مطابق محدودیت. تابعی از تواتر آن خط و زمان چرخه کامل آن است ناوگان هر خط نیز). )5(هاي  محدودیت(

در . هر چه تواتر خط و زمان چرخه کامل خط بیشتر باشد، تعداد ناوگان مورد نیاز براي آن خط نیز بیشتر است )6(
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ند بسته به تواهاي عملی براي مقدار تواتر در نظر گرفته شده که می براي هر خط، محدودیت )6(هاي  محدودیت

، تواتر )انتخاب شده باشد lخط (برابر یک باشد  �yاین رابطه در صورتی که مقدار . تکنولوژي خطوط متفاوت باشد

شامل هزینه ابنیه ( lهمچنین، درهمین حالت، هزینه خط . کندرا بین دو مقدار حداقل و حداکثر محدود می lخط 

) 14(تا ) 9(هاي  محدودیت ). )8(رابطه (شود  ه در نظر گرفته میدر هنگام کنترل محدودیت بودج) و هزینه ناوگان

توضیحات مبسوط . اند نیز براي در نظر گرفتن انتخاب بین مسیرهاي موازي و محدودیت ظرفیت در نظر گرفته شده

نیز شرایط متغیرهاي ) 16(و ) 15(هاي  محدودیت .شده استبیان ] 14[مرجع ها در  مربوط به این محدودیت

  .کنند پیوسته و گسسته را بیان می

  :در این بخش ارائه شده است C_RTNDفرضیات انجام شده براي مدل 

همچنین مشخصات . شود مجموعه خطوط نامزد براي توسعه شبکه همگانی سریع معلوم فرض می .1

برداري و ظرفیت  هاي بهره ابنیه، هزینه ناوگان، هزینهبرداري، هزینه عملکردي خطوط، نظیر سرعت بهره

 ).فرض معلوم بودن خطوط نامزد و مشخصات آنها(آنها نیز مشخص است 

 ).فرض معلوم بودن جدول تقاضاي سفر(شود  جدول کل سفرهاي محدوده مورد مطالعه داده شده فرض می .2

فرض معلوم (ابت فرض شده است هاي شبکه ث هاي مختلف همگانی روي کمان زمان سفر خطوط سیستم .3

 ).هاي خطوط نامزد بودن زمان سفر روي کمان

 ).معلوم بودن زمان انتظار خطوط سریع(زمان انتظار خطوط همگانی سریع ثابت و معلوم فرض شده است  .4

شود و که مسیر دو خط در یک کمان مشترك باشد، هزینه ابنیه کمان براي هر دو محاسبه می در صورتی .5

 .یابدط کاهش نمیظرفیت خطو

براي خطوط  فرض ثابت بودن زمان سفر. شوند به صورت معمول در مطالعات طراحی شبکه انجام می 2و  1فرضیات 

اي از مسـیر از جریـان ترافیـک     یا به صورت کامل یا در بخش عمدهخطوط سریع با توجه به اینکه ) 3فرض (سریع 

شـود وابسـتگی زمـان سـفر روي شـبکه       این فرض باعث مـی . نیستسایر وسایل جدا هستند فرض دور از واقعیتی 

کننده از آن حذف شود و به این ترتیب فرمولبنـدي و حـل مسـأله طراحـی شـبکه       همگانی نسبت به حجم استفاده

با توجه به اینکه خطوط حمل و نقل همگانی سریع معموالً در ساعت اوج بـا  . شود تر می خطوط همگانی سریع ساده

توان فرض کرد که تفاوت زمان انتظار روي خطوط مختلف  دهند، می خدمات می) دقیقه 7کمتر از (تاه سرفاصله کو

و  .)4فـرض  ( توان در نظر گرفـت  قابل توجه نیست و بنابراین مقدار ثابتی براي زمان انتظار روي خطوط مختلف می

بل قبولی است زیرا نباید خطوطی که از اي فرض قا هاي ریلی و هم جاده نیز هم در مورد سیستم) 5(فرض در پایان 

   . کنند، هزینه زیر ساخت کامل را براي هر یک از خطوط در نظر گرفت زیر ساخت مشترکی استفاده می

  

  حل مدل روي یک شبکه نمونه -5



 .شود می حل کوچک مثال یک روي مدل

در . نوشته شده است GAMS23.7افزار 

(����
� = نیز در مورد بررسی قرار  �

در این  .کمان است 3گره و  3شامل شود، 

براي هر  1شکل مطابق . مثال دو تکنولوژي ریلی و اتوبوسرانی تندرو براي طراحی شبکه همگانی مورد نظر است

بنابراین  .یک از این دو تکنولوژي دو خط به عنوان خطوط نامزد براي حضور در شبکه در نظر گرفته شده است

با تکنولوژي اتوبوسرانی  4و2با تکنولوژي ریلی و خطوط 

پارامترهاي ورودي مدل براي حل . است

  

   مثال

  خطوط شماره

3  4 

  تندرو اتوبوسرانی  ریلی  تندرو

2  1  

6  5  

1000  150  

8 

مدل این آن، هايو محدودیت C_RTNDاین بخش براي تبیین بهتر مدل 

افزار ریزي ریاضی عدد صحیح مختلط در محیط نرم، مدل برنامه

(ادامه براي مقایسه، حالت دیگري که در آن ظرفیت خطوط، نامحدود است 

شود،  نامیده میشبکه مثال  که بعد از این  1شکل 

مثال دو تکنولوژي ریلی و اتوبوسرانی تندرو براي طراحی شبکه همگانی مورد نظر است

یک از این دو تکنولوژي دو خط به عنوان خطوط نامزد براي حضور در شبکه در نظر گرفته شده است

با تکنولوژي ریلی و خطوط  3و  1خطوط ( عضو است 4ندید شامل 

است C_RTNDعضوي، خروجی مدل  4اي از این مجموعه 

  . ارائه شده است 1جدول 

  مثال پایه شبکه - 1 شکل

  

مثالشبکه  در مدل ورودي پارامترهاي - 1 جدول

  ورودي
شماره

1  2 

تندرو اتوبوسرانی  ریلی  تکنولوژي

  1  2  )قهیدق( سرفاصله

  5  6  )قهیدق( سرفاصله

  150  1000  )نفر بر وسیله

 

 

این بخش براي تبیین بهتر مدل  در

، مدل برنامهبراي حل مثال

ادامه براي مقایسه، حالت دیگري که در آن ظرفیت خطوط، نامحدود است 

  . گرفته است

شکل شده در  دادهنشان شبکه

مثال دو تکنولوژي ریلی و اتوبوسرانی تندرو براي طراحی شبکه همگانی مورد نظر است

یک از این دو تکنولوژي دو خط به عنوان خطوط نامزد براي حضور در شبکه در نظر گرفته شده است

ندید شامل مجموعه خطوط کا

اي از این مجموعه  زیر مجموعه ).تندرو

جدول مثال  درمدل روي شبکه 

  

ورودي پارامترهاي

تکنولوژي

سرفاصله حداقل

سرفاصله حداکثر

نفر بر وسیله( وسیله ظرفیت



30000  9000  

50  10  

200  20  

2/0  3/0  

  
  مثال  شبکه 

 ،مقصد، با فرض حضور همه خطوط در شبکه

مسیري که  شود میدر تعیین مسیرهاي مقبول فرض 

حداکثر تعداد انتقال بین خطوط ( در آن نیاز به انتقال بین خطوط وجود داشته باشد از نظر مسافران مقبول نیست

. نشان داده شده است Cبه  Bو  Aسفرها از 

- مقصدي است که توسط آن مسیر بهم متصل می

  .نشان داده شده استدو مسیر مقبول 

را ارائه   در سناریوهاي مختلف تقاضا و بودجه

سناریوي تقاضا  3و ) میلیارد ریال 7500

در سناریوهاي تقاضا، کل تقاضا . سناریوي مختلف بدست آمده است

که کل  6مثال در سناریوي به عنوان . 

. نفر ـ سفر در نظر گرفته شده است

در . بدست آمده است GAMS 23.7در نرم افزار
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  9000  30000  )نفر بر ساعت بر جهت

  10  50  )لهیوس بر ریال 

  20  200  )بر کیلومتر ریال میلیارد

  5/0  3/0  )ساعت( کامل

شبکه در  B-Cو  A-C سفرهايمسیرهاي مقبول براي  -2 شکل

مقصد، با فرض حضور همه خطوط در شبکه -مبدأ  هايگره بین دسترسی براي قبول 

در تعیین مسیرهاي مقبول فرض . مسیرهاي مقبول مسافران در شبکه همگانی قابل تعیین است

در آن نیاز به انتقال بین خطوط وجود داشته باشد از نظر مسافران مقبول نیست

سفرها از مسیرهاي مقبول براي  2شکل در . )برابر صفر در نظر گرفته شده است

مقصدي است که توسط آن مسیر بهم متصل میو گره  مبدأ گره شماره مسیر و شامل 

دو مسیر مقبول  و به ترتیب چهار C و B و از C به A ازبراي سفرهاي 

در سناریوهاي مختلف تقاضا و بودجه C_RTNDهاي بدست آمده از حل مدل  مقایسه بین جواب

7500و  6000، 4500، 3000، 1500(حالت بودجه 

سناریوي مختلف بدست آمده است 15) نفر ـ سفر 100000

. تقسیم شده است B-Cو  A-Cمقصد  - به صورت مساوي بین دو زوج مبدأ 

نفر ـ سفر در نظر گرفته شده است 25000برابر  Cبه  Bو از  Cبه  A واحد است، تقاضا از

در نرم افزار C_RTNDل با استفاده از حل مد 2جدول 

 

 

نفر بر ساعت بر جهت( خط تیظرف

 میلیارد( ناوگان هزینه

میلیارد( ابنیه احداث هزینه

کامل چرخه زمان

  

 قابل سفر زمان اساس بر

مسیرهاي مقبول مسافران در شبکه همگانی قابل تعیین است

در آن نیاز به انتقال بین خطوط وجود داشته باشد از نظر مسافران مقبول نیست

برابر صفر در نظر گرفته شده است

 مسیردر این شکل نام هر 

براي سفرهاي  2در شکل . شوند

مقایسه بین جواب 2جدول 

حالت بودجه  5از ترکیب . دهدمی

100000و  50000، 20000(

به صورت مساوي بین دو زوج مبدأ 

واحد است، تقاضا از 50000تقاضا 

جدول هاي درج شده در  جواب
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����)( محدودیت ظرفیت در نظر گرفته نشده این جدول، نتایج حل مدل پیشنهادي در حالتی که
� = نیز ارائه  �

   .شده است

  

  

  

  

  و مقایسه با حالت بدون محدودیت ظرفیتشبکه مثال  در سناریوهاي مختلف روي C_RTND  نتایج حل مدل -2 جدول

  شماره سناریو
  بودجه

  )میلیارد ریال(

  *تقاضاي کل

 )نفر ـ سفر(

C_RTND 
 

C_RTND  
بدون در نظر گرفتن محدودیت (

  )ظرفیت

  پوشش

 )نفر ـ سفر(
  خطوط منتخب

  پوشش

 )نفر ـ سفر(
  خطوط منتخب

1 1500 20،000 14000 2،4  20000 2  

2 3000 20،000 20000 1  20000 2  

3 4500 20،000 20000 1  20000 2  

4 6000 20،000 20000 1  20000 2  

5 7500 20،000 20000 1  20000 2  

6  1500 50،000 18000 2،4  49000 2،4  

7 3000 50،000 27750 2،3،4  50000 2  

8 4500 50،000 45250 1،2،4  50000  2  

9 6000 50،000 49000 1،2،3  50000  2  

10 7500 50،000 50000 1،2،3،4  50000  2  

11 1500 100،000 18000 2،4  59000  2،4  

12 3000 100،000 48000 2،3،4  100000  2،4  

13 4500 100،000 48000 2،3،4  100000  2  

14 6000 100،000 64000 1،2،3،4  100000  2  

15 7500 100،000 64000 1،2،3،4  100000  2  

  

خطوط منتخب در دو حالت با در نظر گرفتن  11و 6، در همه سناریوها به جز سناریوهاي 2مطابق جدول 

همچنین مقدار تابع هدف نیز براي این دو حالت در اکثر سناریوها با  .محدودیت ظرفیت و بدون آن متفاوت است

، 1سناریوهاي (هاي کمتر و تقاضاي باالتر، قابل مالحظه است این تفاوت در سناریوهاي با بودجه. هم متفاوت است
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شبکه همگانی رفت در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت در طراحی بنابراین همانطور که انتظار می). 15تا  11و  7،  6

  .تواند جواب و مقدار تابع هدف را تحت تأثیر قرار دهدمی
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 گیري نتیجه -6

در این مطالعه یک مدل برنامه ریزي ریاضی براي طراحی شبکه خطوط همگانی سریع ارائه شده است که تابع هدف 

این مطالعه به دلیل در نظر تابع هدف معرفی شده در. فران استآن بیشینه کردن پوشش خدمان مقبول براي مسا

نتایج بدست . گیران نیز ملموس است ریزان و تصمیم گرفتن قابل پذیرش بودن خدمات از دید مسافران براي برنامه

  :کرد بیانتوان به صورت زیر  آمده از این مطالعه را می

   

فاوت در ظرفیـت و  از نظر تفاوت در سرعت عملکردي، تسریع خطوط در در مدل پیشنهادي تنوع تکنولوژي  - 1

 .هاي ساخت مسیر حرکت و ناوگان در نظر گرفته شده است تفاوت در هزینه

دهد در نظر گرفتن محـدودیت   مدل پیشنهادي روي یک شبکه مثال حل شده است و نتایج عددي نشان می - 2

یت بنابراین در نظـر گـرفتن محـدود   . خطوط بر جواب بدست آمده اثرگذار استو تنوع در تکنولوژي ظرفیت 

در حالتیکه محدودیت ظرفیت در نظر گرفته نشده  .ظرفیت در حل مسائل در دنیاي واقعی نیز اثر گذار است

فیـت  اند در حالیکه با در نظر گرفتن محدودیت ظر در مدل انتخاب نشده) مترو(هاي با ظرفیت باال  تکنولوژي

  .تر وجود داشته است یتتر و پرظرف  پرهزینهتوجیه براي تخصیص بودجه به براي انتخاب خطوط 

هاي طراحی شـبکه خطـوط همگـانی بـراي مسـائل در مقیـاس        دهد حل دقیق مدل مطالعات قبلی نشان می - 3

نیاز است تا الگوریتمی تقریبی براي حل مدل پیشنهادي ایـن مطالعـه   ، بنابراین ]12[ واقعی غیر عملی است

   . هاي در مقیاس واقعی بررسی شود  توسعه یابد و عملکرد آنها روي شبکه
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Abstract 

Designing Rapid Transit Network layout, considering different capacities for different 
technologies is considered in this paper. Maximizing coverage of Acceptable coverage is set 
as the objective function of the model. The network design model is formulated as a mixed 
integer program. In the proposed model possibility of considering different technologies for 
different lines is provided.  Proposing a new model containing capacity constraint for 
different technologies is the contribution of this study to the knowledge. The model is 
solved for an illustrative example by GAMS software. Computational results over various 
budget scenarios show that there is difference between the solution and resulted objective 
function with and without capacity constraint. Furthermore, considering different 
technologies with their corresponding cost has affected the solutions. It is shown by an 
illustrative example that it is worthy to consider different technologies in designing rapid 
transit network both from theoretical and practical viewpoints.       
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