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چکيده
سیستم حملونقل ريلي از تعامل مجموعهاي از تجهیزات و عملیات تشکیلشده است که توانايي و ظرفیت يک سیستم ريلي در
حملونقل بار و مسافر را تعیین ميکند .بدين منظور محاسبه ظرفیت و تحلیل نحوه تغییرات کلیه عوامل مؤثر بر آن مهم و شناخت آنها
کمک شاياني در ارتقاء سطح بهرهبرداري شبکه ريلي دارد .روشهاي مختلفي براي محاسبه ظرفیت وجود دارد که با توجه به نوع شبکه و
نحوه استفاده از آن ميتوان از آنها بهره گرفت که در حال حاضر در کشور ايران ،به دلیل اينکه شبکه ريلي داراي تنوع استفاده بهصورت
باري ،مسافري و يا ترکیبي (باري و مسافري) است ،از روش محاسبه ظرفیت راهآهن که به رابطه ظرفیت عملي مشهور است (رابطه )Scott
استفاده ميشود .در اين زمینه ،هدف تحقیق حاضر که براي اولین بار صورت ميپذيرد ،اين است که براي محاسبه ظرفیت از توانمنديهاي
سیستمهاي اطالعات مکاني بهره جسته و با طراحي و پیادهسازي يک سیستم اطالعات مکاني تحت وب ،وضعیت ظرفیتي عملیاتي شبکه
ريلي را به صورتي نوين و با کارايي بیشتر نسبت بهروشهاي متداول تعیین نمايد .بدين منظور محیطي  GISمبنا طراحي گرديد که به
پايگاه دادههاي مختلف شرکت راهآهن جمهوري اسالمي ايران ازجمله پايگاه سیر و حرکت متصل شده و ضمن مشاهده وضعیت فعلي
ظرفیتي شبکه ،راهکارهايي براي استفاده از ظرفیت خالي ،باال بردن ظرفیت شبکه و همچنین رفع گلوگاههاي ظرفیتي شبکه ريلي مطرح
ميکند .استفاده از اين شیوه ،نهتنها باعث افزايش سرعت و دقت محاسبه ظرفیت شبکه شد ،بلکه باعث بهبود تصمیمگیري مديريتي جهت
استفاده از ظرفیت خالي شبکه بهمنظور فروش اين ظرفیت به شرکتهاي متقاضي و کسب درآمد براي شرکت راهآهن جمهوري اسالمي
ايران نیز گرديد تا جايي که قبل از شروع هر فصل يا سال ،ميتوان قراردادهاي مناسبي براي تقاضاي صاحبان بار و مسافر در شبکه ريلي
منعقد نمود.
واژگان کليدي :سیستم اطالعات مکاني ( ،)GISظرفیت شبکه ريلي ،پايگاه داده گراف ،سرويس تحت وب

 نويسنده رابط
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تعيين ظرفيت شبکه ريلي ايران با استفاده از سيستم اطالعات مکاني

تعیین ظرفیت شبکه ريلي ايران با

 -1مقدمه

استفاده ازسیستم اطالعات مکاني )(GIS

در شبکه راهآهن ،احداث خطوط جديد بخش عظیمي
از هزينهها را در برميگیرد ،لذا بايد سعي شود تا از خطوط
موجود بهرهبرداري مناسب بهعملآيد تا صرفهجويي قابل
توجهي در هزينهها صورت پذيرد .براين اساس ،در تحقیق
حاضر سعي شده روشهاي مختلف تعیین ظرفیت که براي
نوع عملکرد شبکه ريلي ايران مناسب هستند ،بررسي شده
و سپس براساس آنها ،روشي که هماکنون براي تعیین
ظرفیت در شبکه ريلي ايران استفاده ميشود ،بهصورت
مکانیزه ،مکانمبنا و برخط بهبود داده شود.
در اين راستا ،آنچه بهعنوان ظرفیت شناخته ميشود،
در اصل توانايي يک مسیر در عبور دادن تعداد مشخصي از
وسیله حملونقل است .ظرفیتي که در اين تحقیق به آن
پرداخته ميشود ،ظرفیت عملي يا به عبارتي ظرفیتي است
که تحت شرايط واقعي بهرهبرداري حاصل ميشود که قبل
از پرداختن به آن ،الزم است به چند اصطالح و تشريح زير
عنايت شود.
يک شبکه ريلي در اتحاديه بینالمللي راهآهنها
( )UICشامل مجموعهاي گره است که بهوسیله
مجموعهاي پیوند ،به هم مرتبط شدهاند که به آن خط نیز
گفته ميشود [.]9
در سادهترين شکل يک گره صرفاً يک نقطهي اتصالي
است که در آن قطار ميتواند از يک خط به خطي ديگر
برود .برخي از گرهها ايستگاهها را تشکیل ميدهند که در
آنها عملیات سبقت ،تالقي يا تغییر جهت قطارها انجام
ميگیرد ].[9
ايستگاه محوطهاي است که مجموعهاي از خطوط و
سوزنهاي بههمپیوسته و ساختمان اداري و مسکوني و
سکوهاي بار و مسافر در آن قرار دارد و محل توقف تنظیم
قبول اعزام عملیات مانور و سبقت و تالقي قطارها و ساير
وسايط نقلیه ريلي است و همچنین در آن امور مربوط به قبول
تحويل بار و توشه سوار و پیاده شدن مسافر انجام ميگیرد ].[2
معموالً ايستگاهها در دو طرف پارهخط بالك قرار دارند.
بالك فاصله بین دونقطه جدايي در خطوط راهآهن
است که فقط يک ناوگان ميتواند ،در آن قرار گیرد .نقاط
جدايي ميتوانند شامل ايستگاهها ،چراغهاي راهنما،
ايستگاههاي اضطراري و  ...باشند .يا بهعبارتديگر بالك
خطي است بین دو ايستگاه مجاور که براي تنظیم فاصله
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زماني مسیر قطارها مشخص ميشود که دو قطار باهم
اجازه ندارند در يک بالك باشند ].[3
قطار به مجموع لوکوموتیو و چند واگن متصلبههم که
در يک مسیر مشخص حرکت ميکنند گفته ميشود ].[3
مسیر نیز ،مجموع گرهها و خطوط پشت سرهم بین مبدأ و
مقصد مشخص ميباشد ].[9
در شبکه ريلي براي محاسبه ظرفیت نیاز به مشخص
شدن يک مبدأ و يک مقصد براي تعیین ظرفیت داريم.
اگر يک مسیر از  nايستگاه تشکیلشده باشد آنگاه n-1
بالك در مسیر داريم که براي تعیین ظرفیت بايد ظرفیت
تک تک بالکها را بدست آورده و ظرفیت بالك بحراني را
به عنوان ظرفیت مسیر در نظر بگیريم.

شکل -9نمايي از بالکها و ايستگاهها (مسیر قزوين  -زنجان)

مطابق شکل ( )9در مسیر قزوين زنجان 99 ،ايستگاه
با نامهاي قزوين ،سیاهچشمه و  ...وجود دارد که همان گرهها
هستند .همجنین براساس تعاريف مطرح شده ،در اين مسیر
 91بالك وجود دارد که نامهاي آنها عبارتند از بالك
قزوين -سیاه چشمه ،بالك سیاه چشمه  -تاکستان و . ...
در اين زمینه ،بالك بحراني ،بالکي است که داراي
بیشترين زمان سیر است .براي شناسايي بالك بحراني ،به
اين صورت عمل ميشود که مجموع زمان سیر قطارهاي
مسیرهاي رفتوبرگشت در هر يک از بالكهاي مسیر،
محاسبه گرديده و بزرگترين زمان سیر بهعنوان بالك
بحراني انتخاب ميگردد .پس از شناسايي بالك بحراني
مسیر ،ظرفیت براي اين بالك بحراني محاسبه ميگردد ]4
و  .[5جدول  ،9مقايسهاي از روش هاي محاسبه ظرفیت
در راه آهن را نشان ميدهد.
در اين راستا و همانگونه که در جدول ،9مشاهده
ميشود ،روشهاي محاسبه ظرفیت در راهآهن را ميتوان
به چهار دسته شبیهسازي ،پارامتريک ،بهینهسازي و
تحلیل تقسیمبندي نمود.

اس

معیار

روش تحلیلي

روش بهینهسازي

روش پارامتريک

روش شبیهسازي

ورودي کم

کم

متوسط

کم  -متوسط

زياد

دقت

متوسط

متوسط

متوسط

باال

کاربرد

تحلیل استراتژيک

طراحي جدول زمانبندي

تحلیل استراتژيک

اعتبار سنجي جدول زمانبندي

هزينه

کم

متوسط

متوسط -باال

باال

مدل سازي

آسان

نسبتا سخت

متوسط

سخت

در روش شبیهسازي تقلید عملیات يک فرآيند يا
سیستم در دنیاي واقعي باگذشت زمان است و نشاندهنده
رفتار پوياي يک سیستم با حرکت از يک حالت به حالت
ديگر طبق قوانین تعريفشده است .روشهاي شبیهسازي
مدلي را فراهم ميکنند که تا حد زيادي به واقعیت نزديک
ميباشند ] .[6اين روش به دلیل نیاز به اطالعات جزئي
نظیر مقاومت قطار ،مقاومت شیب و فراز ،مقاومت ديويس
و ...در تحقیق حاضر مورد استفاده واقع نگرديد.
درروش پارامتريک ظرفیت يک خط را ميتوان در
قالب نمودار زمان تأخیرات بیان کرد .اين نمودار میانگین
تأخیرات هر قطار را بهصورت تابعي از تعداد قطارها نشان
ميدهد .اين روش در حقیقت خروجي روش شبیهسازي
بوده و نیازمند ارائه نرمافزار الگو ميباشد .به همین دلیل،
اين روش در تحقیق حاضر به عنوان گزينه مناسب اجرا
انتخاب نگرديد.
درروش بهینهسازي هدف به دست آوردن جدول
زمانبندي حرکت قطارهاي بهینه است که با استفاده از
مدلهاي رياضي ،به محاسبه حداکثر تعداد قطارها
ميپردازند و بنابراين ارتباط تنگاتنگي با مسئله زمانبندي
حرکت قطارها دارد .اين روش نیز نیاز به برنامه اولیه قطار
و مشخصات کامل قطارها بهمنظور اصالح جدول
زمانبندي و ماکزيمم کردن قطار خروجي داشت ،و از آنجا
که هزينه و زمان زيادي را طلب مينمود ،براي اجراي اين
تحقیق ،انتخاب نگرديد.
اما در روش تحلیلي بر اساس روابط محاسباتي و با
استفاده از دادههاي خط و برنامه حرکت قطارها به محاسبه
ظرفیت پرداخته ميشود ][7؛ که اين روش ،به عنوان روش
مناسب اجراي تحقیق انتخاب گرديد .انتخاب ياد شده به اين
دلیل بود که در اين روش ،با دسترسي به پايگاه داده گراف با
طراحي سرويس تحت وب ،نیاز مجموعه در کمترين زمان با
توجه به اهداف تعیینشده مرتفع ميشد.

در راهآهن ايران نیز ،از روش تحلیلي و با استفاده از
رابطه  Scottظرفیت مسیرهاي شبکه ريلي محاسبه مي-
شود .رابطه  Scottبر مبناي زمان سیر قطار در هر بالك،
ظرفیت را محاسبه ميکند .در اين راستا و در حال حاضر،
براي محاسبه ظرفیت که به صورت دستي صورت ميگیرد،
اطالعات سیر و حرکتي مسیرهاي مختلف را از پايگاه داده
سیر و حرکت به محیط اکسل وارد کرده و اپراتورها ،بالك
بحراني را تشخیص داده و ظرفیت را محاسبه ميکنند.
در اين روش که اکنون استفاده ميشود ،خروجي
بصورت آفالين در يک جدول اکسل ذخیره شده و براي
نمايش گرافیکي ظرفیت در محیط نرمافزار  Paintيا
 ،Photoshopبر روي عکس شبکه ريلي ،با رنگهاي مختلف
و با نوشتن عدد ظرفیتي ،ظرفیت و گلوگاههاي کل شبکه
را نمايش ميدهند.
در روش فوق عالوه بر زمانبر بودن ،در صورت نیاز به
تغییر اطالعات اولیه ،نیروي انساني بايستي تمامي مراحل
را بازبیني کند .حتي در برخي موارد ،خطاي نیروي انساني
وارد محاسبات ميشود که باعث بروز نتايج نادرست مي-
شود .اين روش در نمايش اطالعات بصورت گرافیکي و
نقشه مبنا نیز ،توانمندي پايین و نامناسبي دارد.
لذا براي رفع مشکالت ياد شده ،تحقیق حاضر صورت
پذيرفت که براساس آن ،کار اپراتوري حداقل شده و اينکار
باعث افزايش سرعت و نیز کاهش چشمگیر خطاهاي
انساني ميشود .عالوه بر اين ،تحقیق حاضر با بهرهگیري از
سرويسهاي تحت وب در اتصال به پايگاه داده سیر و
حرکتي و پايگاه داده مکاني ،دقت باالتري را براي محاسبه
ظرفیت همه بالکهاي يک مسیر در دورههاي زماني روز،
ماه ،فصل و سال ارائه نموده و ظرفیت را در بستر نقشه و
به صورت مکانمبنا ارائه ميدهد.
از طرف ديگر ،با امکان اتصال اطالعات ظرفیتي به
نقشه ريلي و همچنین با استفاده از توانمنديهاي سیستم
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جدول -9مقايسه روش هاي محاسبه ظرفیت در راه آهن

تعیین ظرفیت شبکه ريلي ايران با
استفاده ازسیستم اطالعات مکاني )(GIS

اطالعات مکاني ،بهرهبرداري از ظرفیت موجود شبکه با
کارايي بیشتري صورت ميپذيرد ،تا جايي که اگر قبل از
شروع سال ،وضعیت عملکرد ظرفیتي شبکه در سال
گذشته مشخص باشد ،ميتوان برنامهريزي معتبري براي
حمل میزان مشخصي بار از شرکتهاي مختلف صورت داد
و در زمانهاي قابلقبول بارهاي موردنظر را به مقاصد خود
حمل کرد و بدين ترتیب از بال استفاده ماندن ظرفیت در
شبکه ،جلوگیري نمود.
در اين راستا ،در تحقیقاتي که تاکنون براي ظرفیت-
سنجي صورت پذيرفته ،تنها تعیین بهترين روش براي
محاسبه ظرفیت و يا افزايش ظرفیت در گلوگاههاي شبکه
ريلي مدنظر واقع شدهاند .به عنوان مثال براي محور لرستان
که باري است ،دالوند ( )9337نشان دادکه فرمول ،9UIC405
نتايج بهتر و نزديکتر به واقعیتي را در مقايسه با فرمول
راهآهن ارائه مينمايد ]. [3
يقیني و همکاران ( )9311با استفاده از مدل
بهینهسازي بر مبناي جريان چند کااليي به مدلسازي
شبکه ريلي پرداخته و مدلي براي محاسبه ظرفیت و تولید
جدول زمانبندي حرکت قطارها بهصورت همزمان در
شبکه راهآهن ارائه نمودهاند ]. [1
يقیني و همکاران ( )9319نحوه تعیین نقاط فشرده-
سازي برنامه حرکت قطارها در راهآهن ايران را مورد
بررسي قرار دادهاند .ايشان بهعنوان مطالعه موردي ظرفیت
استفادهشده و بهینه در مسیر تهران -مشهد را محاسبه و
نتايج بهدستآمده را ارائه نمودهاند ]. [91
عراقي ( )9319به ارائه روش تلفیقي تعیین ظرفیت
خط در سیستم حملونقل ريلي پرداختهاند .در اين مقاله
مدلي بر اساس تلفیق روش  UIC405و 2UIC406
ارائهشده است ]. [99
يقیني و همکاران ( )9319روشي براي بررسي
راهکارهاي مناسب جهت افزايش ظرفیت گلوگاههاي ريلي
ارائه نمودهاند .در اين مطالعه ،يک مدل بهینهسازي جديد
 9در روش  UIC405با دستهبندي انواع قطارهاي عبوري و تعیین
سرفاصله زماني میانگین قطارها و منظور نمودن تعداد بالكهاي واقع
در مسیر ،ظرفیت قطار براساس ترافیک معادل محاسبه شده و
خروجي آن تعداد قطار روزانه است.
 2در روش  UIC406نیز همانند روش  UIC405براساس ترافیک و
سرفاصله زماني ،میانگین ظرفیت را بر مبناي درصد اشغال تعیین
مينمايد و خروجي آن درصد اشغالي است.
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بر مبناي جريان چند کااليي جهت مدلسازي شبکه ريلي
ارائهشده است که وروديهاي مدل ،خصوصیات شبکه
ريلي و نوع قطارها هستند ]. [92
اما در تحقیق حاضر که براي اولین بار صورت پذيرفته،
مسائلي مورد توجه قرار گرفته که تاکنون مدنظر واقع
نشدهاند .در اين راستا ،روشي مورد استفاده واقع شده که در
آن امکان استفاده از کلیه رابطههاي روش تحلیلي براي
محاسبه ظرفیت وجود داشته و در آن ،از طريق سرويسهاي
تحت وب ميتوان يک مسیر را انتخاب کرده ،يا مسیر
جديدي را تعريف نموده و در آن ظرفیت را به روشهاي
مختلف محاسبه و مقايسه کرده و خروجي را در روي نقشه و
بصورت گرافیکي نمايش داد.

 -2متدولوژي اجرا
در تحقیق حاضر ،قابلیت و ظرفیت حمل بار و مسافر در
يک شبکه ريلي تابعي از پارامترهاي مختلف در مسیر حرکت
ناوگان در نظر گرفته شده که اين پارامترها شامل زيرساخت،
ناوگان و ترافیک ميشود .در بخش زيرساخت ،دادههاي
مکاني بالكها و ايستگاهها موردتوجه قرار گرفته ،در بخش
ناوگان انواع قطارهاي باري و مسافري و در بخش ترافیک
زمانبندي حرکت قطارها و گراف موردتوجه واقع شدهاند.

 -1-2مراحل محاسبه ظرفيت
براي محاسبه ظرفیت 4 ،مرحله زير مدنظر قرار ميگیرد
 انتخاب روش محاسبه ظرفیت
 انتخاب مسیر ،متشکل از يک يا چند بالك
 انتخاب تاريخ (روز ،ماه ،بازه)
 ورود پارامترهاي ثابت نظیر زمان مسدودي و...
سپس ،با اتصال به پايگاه داده سیر و حرکت ،زمان
سیر در کلیه بالکهاي مسیر مشخص شده و با توجه به
روش محاسبه ظرفیت براي تک تک بالکهاي مسیر،
ظرفیت محاسبه ميگردد .سپس با تعیین بالك بحراني،
ظرفیت مسیر مشخص ميشود.

 -3تجزيه و تحليل دادهها
در شرکت راهآهن جمهوري اسالمي ايران ،تمام
اطالعاتي که بهنوعي به ظرفیت مرتبط هستند بهصورت
توصیفي و در قالب جداول پايگاه داده موجود بوده و

اس

شکل -2نمونهاي از روابط بین جداول در پايگاه داده سیر و حرکت
شکل -5نمايش وضعیت مسافري شبکه بر روي نقشه

شکل -3نمونهاي از جداول تشکیل قطار در پايگاه داده سیر و حرکت

شکل -6نمايش وضعیت باري شبکه بر روي نقشه

شکل -4نمونهاي از جداول آرايش قطار در پايگاه داده سیر و حرکت
شکل  -7نمايش وضعیت ظرفیتي شبکه بر روي نقشه
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نرمافزارهايي در اين شرکت طراحيشدهاند که به پايگاه
داده موجود متصل شده و گزارشهاي موردنیاز مديران را
از آنها استخراج ميکنند که تحقیق حاضر قصد دارد تا
روشي که هماکنون براي تعیین ظرفیت در شبکه ريلي
ايران استفاده ميشود را ،بهصورت مکانیزه ،مکانمبنا و
برخط بهبود دهد.
در اين زمینه ،اصليترين پايگاه دادهاي که در بحث
ظرفیت با آن سر و کار داريم ،پايگاه داده سیر و حرکت
است (شکل  )2که جداول تشکیل قطار (شکل  ،)3آرايش
قطار (شکل  ،)4حرکت قطار و جداول بالکها و ايستگاهها
در آن وجود دارد.

در اين تحقیق از طريق سرويس تحت وب ،اين اطالعات به
بالكهاي شبکه ريلي که عوارض مکاني هستند ،منتسب گرديد.
در اين حالت شاهد بروز کمترين خطا در بخش ورود داده در
سامانه به علت مکانیزه بودن دادهاي ورودي به محاسبات
ظرفیت خواهیم بود .عالوه بر اين ،امکان نمايش اطالعات
ظرفیتي شبکه در کنار اطالعات مکاني شبکه ريلي وجود خواهد
داشت و براين اساس ميتوان اطالعات ظرفیتي شبکه را با
رنگها و سمبلهاي مشخص در روي نقشه نمايش داد (اشکال ،5
 6و  .)7نمايش گرافیکي ياد شده ،اين امکان را به مديران
مجموعه ميدهد که بتوانند از ظرفیت موجود به بهترين شکل
استفاده کرده و راهکارهايي براي باال بردن ظرفیت و رفع
گلوگاههاي ظرفیتي شبکه در محیط  GISتعیین نمايند.

تعیین ظرفیت شبکه ريلي ايران با
استفاده ازسیستم اطالعات مکاني )(GIS

از ديگر مزاياي اتصال پايگاه داده سیر و حرکت به
نقشه با استفاده از سرويس تحت وب ،پويايي آن در تعريف
مسیر براي محاسبه ظرفیت است .بدين ترتیب که از روي
نقشه ،مبدأ و مقصد و تمامي ايستگاههاي بین آن مشخص
بوده و بهراحتي ميتوان مسیر موردنظر خود را از روي
نقشه انتخاب کرده و در پايگاه داده ذخیره نمود.
از طرف ديگر ،از آنجائیکه تمامي اطالعات بالكهايي
که مسیر را تشکیل ميدهند ،ازنظر اينکه چه قطارهايي از
آن عبور کرده و زمان سیر هرکدام از آنها چقدر است ،در
پايگاه داده سیر و حرکت وجود دارد و نیز امکان تعريف
کد مشترك بین ايستگاهها و بالكهاي موجود در  GISو
بالكها و ايستگاهها ي موجود در پايگاه داده سیر و حرکت
وجود دارد ،ميتوان ارتباط ديگري را بین نقشه و پايگاه
سیر و حرکت برقرار نمود .بعد از برقراري اين ارتباط ،با
توجه به زمان سیر هر بالك ،ميتوان بالك بحراني را
تشخیص داده و ذخیره نمود ،آنگاه از اين زمان براي
محاسبه ظرفیت به روشهاي مختلف استفاده کرد.
عالوه بر موارد ياد شده ،با توجه به مکاني بودن مسیر ،با
انتخاب آن از روي نقشه و اتصال آن به پايگاه داده سیر و
حرکت ،اطالعات مرتبط با خصوصیات قطار ،تعداد قطار
عبوري (شکل  ،)3سرعت قطار و زمان سیر رفت و برگشت در
بالك و داليل تأخیر آن بر روي نقشه قابل ارائه خواهد بود.

اطالعات مورد نیاز براي محاسبه ظرفیت بر روي هر بالکي
مشخص بوده و به روش راهآهن ايران (شکلUIC405 ،)1
(شکل )91و ( UIC406شکل )99ظرفیت تک تک بالکها
محاسبه شده و ظرفیت يکي از اين بالکها به عنوان
ظرفیت مسیر شناخته ميشود که اين بالك ،همان بالك
بحراني در آن مسیر است که طوالنيترين زمان سیر را نیز
دارا ميباشد.

شکل -1محاسبه ظرفیت به روش راهآهن ايران در يک مسیر

شکل -91محاسبه ظرفیت به روش  UIC405در يک مسیر

شکل -3نمايش قطارهاي عبوري يک مسیر بصورت مکانمبنا

 -1-3محاسبه ظرفيت براي يك مسير انتخاابي
از روي نقشه
در اين حالت عالوه براينکه مسیرهايي که قطار از آنها
عبور کرده مشخص ميباشند ،براي تحلیلهاي ظرفیتي
ميتوان مسیر جديدي را تعريف نمود .از آنجائیکه مسیر
تعريف شده از تعدادي بالك تشکیل ميشود ،بنابراين
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شکل -99محاسبه ظرفیت به روش  UIC406در يک مسیر

ظرفیت باقیمانده در حقیقت تفاضل ترافیک عبوري و
ظرفیت عملکردي است (شکل )92که از روي آن تعداد
قطار باقیمانده و تناژ استفاده نشده نیز قابل استخراج است.

شکل -92محاسبه ظرفیت باقیمانده به روش  UIC405در يک مسیر

براين اساس ،دو پارامتر درصد اشغالي خطوط و نسبت
ترافیک به ظرفیت نیز قابل تعیین ميباشند (اشکال  93و .)94

شکل -93تعیین درصد اشغالي خطوط

اس

انتخابي در روي نقشه

اين تحقیق ،براي محاسبه ظرفیت شبکه ريلي ايران از
توانمنديهاي  GISبهره جسته و با طراحي و پیادهسازي
يک سیستم اطالعات مکاني تحت وب و اتصال آن به پايگاه
داده سیر و حرکت راهآهن جمهوري اسالمي ايران ،وضعیت
ظرفیتي عملیاتي شبکه ريلي را به صورتي مکانمبنا و با
کارايي بیشتر نسبت بهروشهاي متداول تعیین نمود.
در اين تحقیق ،از ظرفیت عملکردي راهآهن براي
بررسي وضعیت شبکه ريلي از لحاظ ظرفیت موجود،
ظرفیت مورد استفاده ،ظرفیت باقیمانده ،گلوگاهها و
استفاده بهینه از شبکه موجود بهمنظور تعهد تقاضا به
صاحبان بار استفاده شد .اين تحقیق براي اولین بار در يک
محیط  GISمبنا و بر روي نقشه شبکه ريلي ايران ،امکان
محاسبه و نمايش ظرفیت عملکردي راهآهن بدون ورود
دستي اطالعات را فراهم نمود.
عالوه بر موارد ياد شده ،در سامانه مکان مبناي
پیشنهاد شده ،ميتوان به سئواالتي مانند :با ايجاد ايستگاه
يا بازگشايي ايستگاههاي بسته وضعیت ظرفیتي چه
تغییري خواهد کرد؛ با احداث خطوط جديد ،دوخطه ،سه
خطه و يا بیشتر کردن خطوط موجود ،ظرفیت چه تغییري
خواهد کرد؛ تراکبندي و شکستن يک بالك به چند بالك،
چه تأثیري بر روي ظرفیت داشته و چگونه در روي نقشه
قابل مشاهده و تصمیمگیري است؛با استفاده از پارامترهاي
افزايش ظرفیت محل گلوگاهها چه تغییري کرده و راهکار
حذف آن چه خواهد بود؛ با شبکه موجود و يا تغییر شبکه
چگونه ميتوان از چشمههاي بار بهرهمند شد؛ و يا چگونه
ميتوان براي استفاده بهینه از ظرفیت شبکه از حملونقل
ترکیبي استفاده نمود ،پاسخ داد.
جهت ادامه فعالیتهاي انجام شده در تحقیق حاضر و
توسعه آنها ،پیشنهاد ميشود ساير محققین ،تحقیق حاضر
را در بستر زيرساخت دادههاي مکاني ) ،(SDIپیادهسازي
نمايند .بدين ترتیب قابلیت بهاشتراكگذاري ،تعامل مکاني
و سرويسگرايي بیشتري به خروجيهاي تحقیق حاضر
اضافه شده و اينکار ،باعث افزايش کارايي و کاربرديتر
شدن فعالیتهاي انجام شده در تحقیق حاضر خواهد شد.

شکل -94تعیین نسبت ترافیک به ظرفیت
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 -2-3تحليل ظرفيات باييااناده باراي مساير

 -4نتايج و پيشنهادها

،بدين وسیله نويسندگان مقاله از آقايان دکتر کيمنش
 مهندس محمودي و نیز شرکت،مهندس علي احمدي
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