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  چکیده

. در نظر گرفته شـود  یط طراحیو شرا يورود يرهایدرمورد متغ یمختلف يها ها باعث شده فرض راه یتوسعه طراح 

سـک بـه   یل ریدگاه تحلیبا د ن مقاله،یدر ا .مختلف برآورد نمود يها توان با روش یها را م ن فرضیحاصل از ا يخطا
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   مقدمه -1

مربـوط   يورود يرهایمتغ مورد در یمختلف يها فرضگرفتن در نظر مستلزم ها  راهمعابر و  یطراح يهاروشتوسعه 

، شتاب ، ارتفاع چشم رانندهراننده العمل و عکسدرك زمان همچون  یطراح طیو شراه یله نقلیوس ،ط، رانندهیبه مح

 ،دیفاصله دهمچون (ر یمختلف مس يهاالمان یباشد که در طراح یم... و ه راهیط رویه، شرایله نقلیکاهش سرعت وس

العمل،  ك و عکسادرا، زمان ]1[مه آشتونانییعنوان نمونه مطابق آبه .رگذار استیتأث) قوس قائم محدبو  یافققوس 

کـا  یآمرنامـه آشـتو    نییاز آ یاقتباسعمدتاً ز یران نینامه ا نییآاز آنجا که  .شود یه در نظر گرفته میثان 2,5عدد ثابت 

  .مشابه استفاده شده است يهافرضشیز از پینامه ننییآن یدر ا ،است

-بـه . دیـ وارد نما یرا در محاسـبات طراحـ   ییخطـا ر فرض شده، در عمل ممکن است یاز مقاد یر واقعیانحراف مقاد

ن شـده از  یر تـأم یدفرض، ممکن اسـت باعـث گـردد تـا مقـا     شیط پیوقوع شرا یزمانهم احتمال کم کهخصوص آن

مـورد توجـه    ياز نظر اقتصـاد  یطین شرایچنکه بروز یید، تا جایدست آاز بهیر مورد نیبزرگتر از مقاد عمالً یطراح

 .انجـام شـده اسـت    یدر طراحـ  3تیـ ط عدم قطعیشرا یمنظور بررسبه یو مطالعات مختلف ]2[قرار گرفته ن یمحقق

ر یمقادت یعدم قطعبر کن یاستوار است، ل 4یقطع يهاهمچنان بر روش یفعل يهانامهنییدر آ یطراح یمباناگرچه 

  .صورت گرفته است یمطالعات متنوع ،یخصوص عوامل انسانبه یطراح يورود

ت در یـ ط عـدم قطع یخصـوص درنظرگـرفتن شـرا   ت، بهیم عدم قطعیبا مفاه یطراحان داخل ییشنابا توجه به عدم آ

 يهـا قوسدر طرح  يورود يرهایت متغیط عدم قطعیق حاضر با هدف ارائه شرایر، تحقیمختلف مس ياجزا یطراح

  .مربوطه صورت گرفته است یطراح یند منحیو بازتولقائم 

  

   نیشیات پیادب -2

اعمـال  بـر   یفراوانـ  يهـا تـالش استوار است،  5یقطع يهاهمچنان بر روش یطراح یفعل يهانامهنییآ یاگرچه مبان

در قـات  ین تحقیا. صورت گرفته استر یخصوص در دو دهه اخبه یطراح يورود يرهایت در متغیط عدم قطعیشرا

نامه طرح نیینمونه مطابق آ يابر. ارائه شده است یفعل يهانامهنییدر آ یطراح يهاین منحنیتدوه یاول یقالب مبان

وجـود   یط مختلفـ ینسبت به خطر شراراننده العمل  در نظر گرفتن زمان درك و عکس يبراکا، یآمر يهاراه یهندس

رخ  ینـ یب شیر قابـل پـ  یـ غ يا که حادثه ینسبت به حالت ير، زمان کمتریر مساتفاقات مورد انتظار د يبرا. ]1[ دارد

ه یـ ثان 0,6العمـل حـدود    ن زمان عکسیانگیکه حادثه مورد انتظار است، م یطیدر شرا. دهد به دست آمده است یم

 35ن زمـان  یـ ا ینـ یب شیرقابل پـ یحادثه غ يبرا. رسد یه هم میثان 2ن زمان به یاز رانندگان ا يتعداد ياست که برا
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ط ین نکته را در نظر داشـت کـه در شـرا   ید ایالعمل با محاسبه زمان عکس ي، برایبه طور کل. ابدی یش میدرصد افزا

  .العمل راننده متفاوت است هستند، عکس ینیب شیر قابل پیده و غیچیها پ يریگ میکه تصم یمختلف و زمان

در . ل کـرد یـ مختلف تحل يها توان با روش یرا م يورود يرهایفرض متغشیر پیت مقادیحاصل از فرض قطع يخطا

هـا   ین بررسـ یـ در ا .اسـت  پرداختـه شـده   نـان یاطم تیـ و محاسـبه قابل  رهـا یمتغ یبرخ یبه بررس نیشیمطالعات پ

و  یدگاه بـدون انعطـاف در طراحـ   ید 6رش و همکارانی، ه1986مثال در سال  يبرا. وجود دارد یمتفاوت يها دگاهید

و  ي، فقـر 1988در سـال   .در نظر گرفتن انحراف از استانداردها را مورد بحـث قـرار دادنـد    يمحدود بودن طراح برا

آهـن وجـود دارنـد     که جـاده و راه  يرید در مسیت فاصله دیمحدود يریگ اندازه يبرا یک روش احتمالی 7یدمستک

فاصـله  ت یعدم قطعل یا روش مونت کارلو، تحلب 1994در سال  8یسیعدر ادامه مطالعات انجام شده  .کردند یمعرف

  .]3[ نمود یآهن را بررس ر راهید در مسید

از مطالعات نـاظر   یگروه. قابل انجام است یمختلف يکردهایاز رو یت در طراحیانواع مطالعات عدم قطع يبنددسته

ها با در نظر گـرفتن   ین بررسیا. استنان یت اطمیاحتمال عدم قابلو محاسبه  تیط عدم قطعیر نظر گرفتن شرادبر 

د سبقت صـورت گرفتـه   ید توقف و فاصله دیمختلف مانند فاصله د يمختلف و در محاسبه پارامترها يها تیمحدود

ر یتـأث و  ینان در قوس افقیاحتمال عدم اطم یبه بررس 9دیام و تارك سی، ابراه2011به عنوان مثال، در سال . است

اسـت  د یـ له دت فاصیکوتاه و محدود یافق يها ب قوسیترکممکن،  گرید يها از حالت. ]4[ اندپرداخته یمنیآن بر ا

آمده به دست  ینان در طراحیت اطمیو احتمال قابل یبررس 10دیل و تارك سایم اسماعیتوسط کر 2012که در سال 

 یبررسـ  11ي، توسـط جـان خـور   2007در سال  يا د سبقت در مطالعهیفاصله دمحاسبه در ت یعدم قطع. ]5[است 

به  دیو تارك سا لیم اسماعی، کر2010در سال  .]6[ ه استآن محاسبه شد ينان برایت اطمیقابلده و احتمال یگرد

 يبـرا . نـد داختراه پر یدر محاسـبات طـرح هندسـ    یتصـادف  يرهـا یحاصل از ثابت فرض کردن متغ يخطا یبررس

العمـل ترمـز را در    العمل، سرعت عملکرد و عکس زمان ادراك و عکس يرهایات، متغیحاصل از فرض يمحاسبه خطا

 یافق يها در خصوص قوس .]7[ ندسک پرداختیبه محاسبه مقدار رنان یت اطمیه قابلینظرنظر گرفته و با استفاده از 

دخالت داده و  یات خودرو را در طراحیخصوصآن در که  انجام شده است 12ویتوسط  2012در سال  يا ، مطالعهزین

نمـوده   یبررسـ مختلـف   يط خودروهایرات شراییبا توجه به تغدر آشتو را  يشنهادینان حداقل شعاع پیت اطمیقابل

ل مرتبـه اول  یـ بـا روش تحل  یسـک در قـوس افقـ   یل ریبه تحل 13نی، ش2014ر در سال یدر مطالعات اخ. ]8[ است

  .]9[ ارائه داد یحداقل شعاع قوس افق يبرا يدیه جدیپرداخته و نظر

                                                 
6 Hirsch et al 
7 Fahgri and Demestki 
8Easa 
9 Ibrahim and Tarek Sayed 
10 Karim Ismail and Tarek Sayed 
11 John Khoury 
12 You 
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زان خطـر، از  یـ نشـان دادن م  يو بـرا شده ت در نظر گرفته یط عدم قطعی، شرامطالعات يبنددسته گریکرد دیرودر 

ت یـ ه قابلیـ نظربـا اسـتفاده از    14نی، نـاو 1992در سـال   .شـود  یا شاخص خطر استفاده مینان یت اطمیشاخص قابل

ن مقاله، احتمال خطـر در  یدر ا .ه استتراه پرداخ ینان در طرح هندسیت اطمیقابل يها شاخص یبه بررسنان یاطم

م ی، کـر 2009سـال   يمطالعـات بعـد   در .]10[شـده اسـت    یس بررسیمانند جاده خ یطید توقف در شرایفاصله د

نـان در  یت اطمیاخص قابلنان و شیت اطمیاحتمال قابلنان، یت اطمیقابل يتئوربا استفاده از د یو تارك سال یاسماع

  .]11[ را محاسبه نمود یطرح هندس

ان یب ینان آن به دست آمده و به طور کمیت اطمیو قابل یسک طراحیزان ریم یمورد بررسدر مطالعات در مجموع 

 يهـا  سـه یوجـود دارنـد و مقا   یسـک طراحـ  یل ریتحل يبرا ياریبس يها نهیبا وجود مطالعات متعدد، هنوز زم. شود

  .ردیتواند صورت گ یمختلف م يها دگاهیاز د ياریبس

  

  یطراح يکردهایرو - 3

متـداول  ز ین جیرا یطراح يهانامه نییکرد اول که در آیرو. قابل تصور است یاصلکرد یراه، دو رو یهندس یدر طراح

کرد یگر، رویکرد دیرو. سک دخالت دارندیات ثابت و بدون در نظر گرفتن ریاست که در آن فرض یکرد قطعیاست، رو

  .کند ین مییت تعیبا در نظر گرفتن عدم قطعرا  یط طراحیشرااست، که  یاحتمال

  

   یکرد قطعیرو - 1- 3

، طـول  بر اساس کنترل تأمین فاصـله دیـد توقـف    بقوس قائم محد یطراحدر آشتو طرح هندسی نامه  نییآمطابق 

  .دیآ یبه دست مروابط زیرقوس از 

  :د توقف کمتر از طول قوس باشدیاگر طول فاصله د
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، بر حسب درصد ي طرفینها بیش ياختالف جبر A، بر حسب متر وس قائم محدبقطول برابر با  Lدر روابط باال، 

h1  وh2  قوس ن شعاع ییتع يبرا .باشد یم ارتفاع مانع از سطح جاده بر حسب مترو ارتفاع چشم راننده به ترتیب

  :میدارنیز  محدباي دایرهقائم 

)3( 
  L

R
gg

12


  

  

g، بر حسب متر قوس قائم محدبشعاع برابر با  Rکه در آن، 
1

gو  
2

 Lب دو طرف قوس بر حسـب درصـد و   یش 

  .بر حسب متر است قوس قائم محدبطول 

توان بـا اسـتفاده از    ی، مها بیش يو اختالف جبر یبا داشتن سرعت طراحشود،  یمشاهده م 1همانطور که در شکل 

  :نمودار آشتو، طول قوس را به دست آورد

  

 
  ]1[ ب آشتویبر حسب اختالف ش قوس قائم محدبطول : 1شکل

  

  تیکرد در نظر گرفتن عدم قطعیرو -2- 3

. وجود دارد نانیاطم تیها احتمال عدم قابل در آن ،یطراح يها يدر ورود رهایاز متغ ياریبودن بس یتصادف لیبه دل

 یطراحـ نـد  یفرادر  تیـ عـدم قطع  عیـ توز یالزم، بـه بررسـ   یلـ یتحل يبا استفاده از ابزارها سکیل ریتحل يهاروش

پروژه  کی تیکه ممکن است موفق یها و عوامل مولفه یابیو ارز ییشناسا ياست که برا یکیتکن ن روش،یا. پردازد یم

 حوادث پروژه زیآنال ند،یفرا نیا گرینام د. ردیگ یمورد استفاده قرار م ندازند،یهدف را به مخاطره ب کیبه  یابیدست ای

 فـه یوظ کیـ انجـام   يآن بـرا  تیـ احتمال موفق ستم،یس کیدر  15نانیاطم تیمنظور از قابل ف،یاساس تعر بر .است

                                                 
15 Reliability 
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منظور از . استوار استعرضه و تقاضا  عیدار توزدو نمو هیبر پا نانیاطم تیقابل لیتحل یمفهوم اصل. باشد یمشخص م

 .دهـد  یرخ مـ  رسـد  یتقاضا به عرضه م یوقت فاصلهاست، که بال ياحتمال شکست از دست دادن امکان عملکرد عاد

  .شود یداده م شینما POH(Probablity Of Hazard)احتمال خطر با 

POH  رابطه  نیدر ا. دیآ یبه دست م) 1(رابطه از ،f
s

Fعرضه، و  یتابع چگال  D
تقاضـا   یتجمعـ  یتابع چگـال  

بـوده و   دینشان دهنده فاصله د یمحور افق م،یاکردهرسم  دیفاصله د ينمودارها را برا میمثال اگر فرض کن. باشد یم

fنمودار  يبرا يمحور عمود
s

F يو برا، دیعرضه فاصله د مالاحت  D
  .است دیفاصله د يتقاضا یاحتمال تجمع 

)4(  



0

)](1)[( dyyyPOH Ff Ds
  

برابر با احتمال خطر،  POH، )4(در رابطه 
)(yf

s يمسـاو  ایـ عرضـه کمتـر    نکـه یاحتمال ا y   باشـد و)( yF D 

احتمال خطر با استفاده از  ینیب شی، نمودار پ2در شکل  .باشد، است y يمساوا ینکه تقاضا کمتر یا یاحتمال تجمع

  .عرضه و تقاضا نشان داده شده است

 
  ]12[ع عرضه و تقاضایبا استفاده از توز POH ینیش بیپ: 2شکل

  

 شتریکه ب یتوابع. میرخ دادن شکست استفاده کن يتابع برا کیاست که از  نیا طیشرا فیتوص يتر برا روش مناسب

  :عبارتند ازاند  استفاده شده
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  (F) نانیاطم بیضر -الف

F  نکهیتوجه به ا با .شود یم فیتعر عرضه به تقاضابه صورت نسبت S  وD هسـتند،   یتصادفF اسـت  یاتفـاق  زیـ ن. 

 نیانگیاز نسبت م یگاه. افتد یباشد، شکست اتفاق م کیکمتر از  F یوقت شود، یبرداشت م 3همانطور که از شکل 

S)عرضه(  وD )که به آن شود، یاستفاده م زین) تقاضاCF16 ندیگو یم.  

)5(  
)(

)(

DDemand

SSupply
F   

 (M) یمنیمحدوده ا -ب

 .شود یم فیبه صورت اختالف عرضه و تقاضا تعر M. استفاده نمود یمنیتوان از محدوده ا یت، میوضع یابیارز يبرا

  .افتد یاتفاق م شکستکوچکتر از صفر باشد،  Mکه  یدر حالت شود، یبرداشت م 3همانطور که از شکل 

)6(  )()( DDemandSSupplyM   

  .باشد یدهنده تقاضا م نشان Dدهنده عرضه و  نشان Sدر رابطه باال، 

  

 
  ]M]12و  F با استفاده از توابع POH ینیش بیپ: 3شکل

ها به سـه   روش نیا. ها وجود دارد آن تیو اهم عیبه مشخصات توز یابیدست يبرا یمختلف يها تابع، روش کی يبرا

  .شونددر ادامه توضیح داده میکه  شوند یم میدسته تقس

 

  يساز هیشب -الف

 هـا  فیـ داد در رداع يسر کی یتصادف ریهر متغ ياست تا برا ازین يا انهیبه امکانات را يساز هیشب يروش برا نیدر ا

سـپس  . مشـخص دنبـال کنـد    اتیمشخص شده را با خصوصـ  عیتوز کی دیهر ستون با، 4مطابق شکل . شود دیتول

احتمـال   فیدست آمده به توص هتابع ب. شود یمحاسبه تابع استفاده م يبرا ها فیاعداد ساخته شده در رد نیرابطه ب

  .پردازد یمورد نظر م یخروج

                                                 
16 Central Factor 
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  ]12[يساز هیشباستفاده از  با POH ینیش بیپ: 4شکل

 

  ل مرتبه اول ممان دومیتحل -ب

xx نقطه کیحول  لوریبسط ت هیروش بر پا نیا i
 بیعز مشخص است، ین يهمانطور که از تساو. شود یانجام م 

  .است دهیچیپ يتساو کیروش، مشکل بودن مشتقات در  نیا یاصل

)7(  ...))((
!2
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  يا نقطه نیتخم - ج

 يرهـا یاحتمـال متغ  یشنهاد شد کـه بـر اسـاس آن توابـع چگـال     یپ 1975ن بار در سال یاول يا ن نقطهیند تخمیفرا

ن یـ در ا. شـوند  یمـ  يساز هین، شبیانگیار، از مقدار میک انحراف معیا تفاضل ی، توسط نقاط واقع در مجموع یتصادف

ن یانگیـ ک انحراف اسـتاندارد در دو طـرف م  ین با ی، دو نقطه تخمیمنیب ایمانند ضر يریمحاسبه مقاد يروش، برا

)(  را بـه سـرعت    یمناسـب ج قابل قبـول و  یم بوده و نتایمستق ین روش، راه حلیدر واقع ا. شوند ی، انتخاب م

 یتصـادف  يرهـا یکه متغ یمسائل ياستفاده از آن برا یول رد،یگ یرا در برنم یر خروجیع کامل متغیتوز .دهد یارائه م

  .]13[ است ینه طرح هندسین روش در زمیتر کم استفاده، يا ن نقطهیتخم .ار ساده استیدارد بس ینسبتا کم

  

  قیروش تحق -4

است که  یمحاسبات تمیالگور کی کارلو وش مونتر. استفاده شده است کارلو مونت يه سازین مقاله از روش شبیدر ا

گـر   محاسـبه  يهـا  تمیطبقـه از الگـور   کیـ  ن روش،یـ ا. کنـد  یاستفاده م جیحاسبه نتام يبرا یتصادف يریگ از نمونه

 يا اغلـب بـه گونـه    و کننـد  یمـ  اتکا یتصادفتکرار شونده  يها يریخود بر نمونه گ جیمحاسبه نتا يکه برا باشند یم

کـه   شـود  یم شتریب یکارلو زمان مونت به استفاده از روش شیگرا .]14[ اجرا شوند انهیکه توسط را شوند یم میتنظ

  . شدناموجه با ایناممکن  یقطع يها تمیبا کمک الگور قیسبه پاسخ دقمحا
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  قیتحق يهاداده -5

 یهزار داده تصـادف  20000افزار اکسل تعداد  با استفاده از نرم. استفاده شده است یتصادف يها ن مقاله، از دادهیدر ا

اخـتالف   يبـرا  قـوس قـائم محـدب   و طول  د توقفیر فاصله دیدر ادامه، مقاد د شده ویتول رهایاز متغ هرکدام يبرا

مشـابه  ) متـر  130د یـ و فاصـله د  26برابر بـا   Kمعادل (لومتر بر ساعت یک 80و سرعت  16و... ، 6، 4، 2 يها بیش

  :اند ر محاسبه شدهیز يها با استفاده از فرمول نمودار آشتو

)8(  
a

V
VtSSD

2

039.0278.0   

بـر   هیـ نقل لهیشـتاب وسـ   aه و یزما بر حسب ثان tلومتر بر ساعت، یکه بر حسب یله نقلیسرعت وس Vرابطه این در 

  .باشد یم هیحسب متر بر مجذور ثان

ع یـ توز. ندا ل در نظر گرفته شدهیتحل يرهایالعمل و شتاب کاهش سرعت، متغ ر زمان ادراك و عکسین، مقادیهمچن

  ]7[:ه استدر نظر گرفته شد 6و  5 يها شکلاست که در  1جدول مطابق ، رهاین متغیا

  

  رها یع متغیتوز:  1جدول 

  ریمتغ  عیتوز  نیانگیم  اریانحراف از مع

  العمل زمان درك و عکس  Lognormal  هیثان 1,5  هیثان 0,4

  شتاب کاهش سرعت Normal  هیمتر بر مجذور ثان 4,2  هیمتر بر مجذور ثان 0,6

 
Probability Density Function

Histogram Lognormal (3P)
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  العمل راننده زمان ادراك و عکسع یتوز: 5شکل
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Probability Density Function

Histogram Normal

x

65.65.24.84.443.63.22.8

f(
x
)

0.3

0.28

0.26
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  وسایل نقلیهع شتاب کاهش یتوز: 6شکل

  

  جینتا -6

و  یتصـادف  يهـا  ستفاده از دادهبا ا. پرداخته شد قوس قائم محدبسک در محاسبات طول یل رین مقاله به تحلیدر ا

هـا پرداختـه شـده     یل خروجـ یـ د توقف و طول قوس محاسبه شده و سپس به تحلیر فاصله دینامه، مقاد نییروابط آ

  .شود یمشاهده م 2از محاسبات در جدول  يا نمونه. است

  

  قوس قائم محدبد توقف و طول ینمونه محاسبات فاصله د:  2جدول 

PRT dec SSD L(A=4) L(A=6) L(A=8) L(A=10) L(A=12) L(A=14) L(A=16) 

3,306761 4,440139 129,7568 95,01364 153,5273 286,5732 255,8789 307,0547 358,2305 409,4062 

  

دسـت  به يها طول قوس (CDF) یع تجمعینمودار تابع توز ،قوس قائم محدبر طول یپس از به دست آوردن مقاد

-پیرسون تیپ شش بهع یو توزاستفاده شده  17از آزمون کولموگروفبرازش ی خوبی بررس يبرا .دیم گردیآمده ترس

نشـان داده   3جـدول  در ر طول قوس در احتماالت مختلف یمقاد. در نظر گرفته شدعنوان بهبترین برازش خروجی 

  .ش داده شده استینما 7در شکل  یخروجتوزیع تجمعی  از نمودار يا نمونه .شده است

                                                 
17 Kolmogrov 
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Cumulative Distribution Function
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  توزیع تجمعی خروجی نمونه : 7شکل

  

به این . ترسیم شد 8اختالف شیب براي درصدهاي مختلف مطابق شکل -در نهایت، نمودار طول قوس قائم محدب

درصد به  99کیلومتر بر ساعت، با دقت بیشتر و به صورت طیف از ده درصد تا  80صورت، نمودار آشتو براي سرعت 

 .دست آمد

  %99تا % 10 یاحتمال تجمع يدر درصدها قوس قائم محدبمقدار طول  : 3جدول 

 %99 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 درصد

A=2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

A=4 71,512 96,947 117,68 137,19 157,23 179,54 206,7 244,49 313,02 640,06 

A=6 127,86 156,42 181,74 207,33 235,27 267,93 309,2 367,9 473,92 924,99 

A=8 170,56 207,92 241,49 275,72 313,32 357,42 413,26 492,59 634,95 1218,9 

A=10 213,16 259,84 301,79 344,57 391,55 446,64 516,42 615,55 793,43 1523 

A=12 256,43 312,25 362,34 413,35 469,31 534,85 617,75 735,34 945,9 1806 

A=14 299,16 364,27 422,71 482,22 547,5 623,96 720,67 857,85 1103,5 2107 

A=16 341,92 416,34 483,13 551,14 625,75 713,15 823,68 980,47 1261,2 2408 

  

 طول
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  مختلف يب در درصدهایبر حسب اختالف ش قوس قائم محدبنمودار طول : 8شکل

  

  گیري نتیجهبحث و  -7

توزیع با در نظر گرفتن . شدر نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت ارائه روشی براي طراحی قوس قائم با دن مطالعه یدر ا

ر فاصله ید شده و مقادیتول یداده تصادف 20000العمل و شتاب کاهش سرعت، تعداد  زمان ادراك و عکس يرهایمتغ

 یاحتمال تجمعع یسپس توز. محاسبه شدند لومتر بر ساعتیک 80سرعت  يبرا قوس قائم محدبد توقف و طول ید

 99تـا  10ر طـول قـوس در احتمـاالت مختلـف     ینمودارها مقاد ياز رو م شده ویبه دست آمده ترس يها قوس طول

  .به دست آمد) درصد 10هاي با گام(درصد 

در نمـودار آشـتو    قوس قائم محدبر طول یشود که مقاد یسه نمودار به دست آمده و نمودار آشتو مشاهده میبا مقا

توان گفت بـا در   یم یعنی. درصد است 40با برابر مقدار متناظر آن در احتمال یقرمختلف، ت يها بیاختالف ش يبرا

در  قوس قائم محدبدرصد مقدار طول  40با یذکر شده، با احتمال تقر يرهایت و متغیط عدم قطعینظر گرفتن شرا

ج یتـوان نتـا   یشده، م با توجه به مطالب ذکر .ر به دست آمده از نمودار آشتو استب مورد نظر برابر مقدایاختالف ش

  :نمود بنديدستهر یمقاله را به صورت ز

العمل،  ر در نظر گرفتن شتاب کاهش سرعت و زمان ادراك و عکسیتر و متغ یط بحرانیبا در نظر گرفتن شرا -الف

  .باشد یدرصد مقدار نمودار آشتو م 40به دست آمده حدود  قوس قائم محدبمقدار طول 

 .ستیدرصد ن 100نامه  نییر به دست آمده از آینان مقادیدر محاسبات آشتو، اطم یط بحرانیبا وجود شرا -ب

 ها شامد طول قوسیپ یتجمع احتمال درصد شیبا افزاشود که  یمشاهده م -پ )( LlP قـوس  طـول  ری، مقاد 

 .شود یم ادیز

S=L 

S>L 

S<L 
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شـتر  یگر بیکـد یفاصـله نمودارهـا از   باال،  يها با حرکت به سمت احتمالب ثابت، یش يک اختالف جبری يبرا -ت

 .کند یر مییتغ يشتری، طول قوس به مقدار بيک احتمال تا احتمال بعدیاز  یعنی. شده است

ن نمودارها، یبا استفاده از ا. اند در نظر گرفته شده ينان کمتریاطمشتر و یت بینامه با قطع نییر آی، مقادیبه طور کل

، مقدار طول قوس را بـه دسـت   شامد طول قوس مورد نظریپ یاحتمال تجمع ي، برايهر اختالف جبر يتوان برا یم

  .نان مورد نظر انجام شودیبا اطم یطراح یعنی؛ آورد

سـک پرداخـت و   یل ریتحل یبه بررس يشتر، با دقت باالتریب يرهایتوان با در نظر گرفتن متغ یقات، میدر ادامه تحق

ن احتمال یدست آوردن بهتربه ين برایهمچن .دست آوردبه یاحطر يا شاخص خطر را براینان یت اطمیاحتمال قابل

  .انجام داد يشتریتوان مطالعات ب یو اقتصاد، م یطراح یمنین ایتعادل ب يو برقرار یتجمع
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Abstract 

Most highway design guides are dealing with presumptions regarding input variables. Error 
caused by such simplifications can be estimated by different methods. Using reliability 
analysis, this paper aims to provide a method for designing crest vertical curves. Drivers’ 
perception reaction times and Vehicles’ brake deceleration rates were considered as random 
variables, their values were taken from probability distribution functions. Generating 20,000 
random numbers for these variables, stopping sight distance and length of vertical curve 
were calculated for a crest curve at 80 km/h design speed. Using Monte Carlo methods, 
lengths of vertical crest curves associated with probability of 10 (e.g. p(l<L)=0.1) to 99 
percent were obtained at 10 percent increments and compared with design graph in 
AASHTO 2011 design guide. 
 
Keywords: Monte Carlo Simulation, Risk Analysis, Stopping Sight Distance, Crest Vertical Curve. 
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