نام درس :ارزيابي پروژه هاي حمل و نقل
شماره درس20595 :
تعداد واحد3 :
پیشنیاز:

( )1برنامه ریزی حمل ونقل )2( ،تحلیل سیستمهای حمل ونقل
اهداف درس:

آشنایي با برخي از مسائل مشهور ارزیابي تصمیمهای حمل و نقل،و فراگیری روشهای شناخته شده حل آنها
سرفصلهاي درس:
 .1پیشگفتار :معرفي برخي از مسائل تصمیم گیری در بخش حمل و نقل و بیان اهمیت آنها
 .2تصمیم گیری بر مبنای ویژگیهای گزینه ها:
 تصمیم گیریهایي بر مبنای یك پیامد پولي :ارزش زماني پول ،همسنگي ،و چهار روش اقتصاد مهندی برای ارزیابيگزینه ها (ارزش فعلي ،جریان نقدی یكنواخت همسنگ ،نرخ بازگشت ،و نسبت منافع -به -مخارج) و بیان نكات
مثبت و منفي برخي از این روشها ،در نظرگیری تورم در محاسبات ،و برخي نكات مهم در ارزیابي ها.
 تصمیم گیریهای بر مبنای دو پیامد كارایي و هزینه :تحلیل شاخص كارایي هزینه. تصمیم گیریهای چند هدفي :تحلیل همایي ،تحلیل فاصله. تصمیم گیری در زمینه راههای كم رفت و آمد .3طراحي شبكه راههای زمیني :هدفهای اقتصادی
 پیشگفتار ،تابع هدف ،محدودیتها ،سختي حل مسئله ،تعادل سیستم ،تعادل استفاده كنند ،تناقض بریز روش برنامه ریزی خطي (اگروال و شوفر) روش شمارش ضمني یا شاخه و كرانه (اوچوآ -روسو و سیلوا ،چان ،و لبالنك) :پیچیدگي وسختي حل مسئله روشهای ساده كننده حل مسئله:

ساده سازی در تابع هدف :هزینه سفر ثابت (بویس و همكاران)



روش تجزیه :جغرافیایي (شبكه های استاني در مقابل ملي)
كاركردی (بزرگراهي ،بزرگراهي و شریاني ،در مقابل كل شبكه)
كماني (استینبرینك ،دانتزیك و همكاران)

-

روشهای یابنده :روش حریصانه ،تقریب تابع هدف (مقاله )1
روش های فرایابنده:


دستور ژنتیك (ین)



دستور گرم و سردكردن شبیه سازی شده (مقاله )2



دستور مورچه (مقاله )3



دستورهای هیربد (مقاله )4

 .4طراحي شبكه راه های زمیني :هدفهای غیراقتصادی ،قابلیت اطمینان شبكه
 طراحي براساس قابلیت اطمینان در رویارویي با حوادث كم تواتر با دامنه اثرات بلندمدت (مقاله )5 طراحي شبكه براساس قابلیت اطمینان در رویارویي با حوادث پرتواتر با دامنه اثرات كوتاهمدت (مقاله )6 طراحي شبكه براساس قابلیت اطمینان زمان سفر (مقاله )7 .5طراحي شبكه راه های زمیني ویژه:
 طراحي شبكه اتوبوسراني (مقاله )8 طراحي شبكه خیابانهای یكسویه (مقاله )9 .6برنامه ریزی حمل و نقل هوایي
 اصول كلي حاكم بر طراحي خطهای هوایي (گوردون و دنوفویل) برنامه ریزی طراحي شبكه هوایي و تخصیص ناوگان مسیرهای دور (باالكریشنان و همكاران) .7برنامه ریزی حمل و نقل آبي (مقاله )10
 .8برنامه ریزی نگهداری و تعمیر راه ها:
 پیشگفتار ،انواع خرابي راه ها ،پیچیدگي حل مسئله روش برنامه ریزی عدد صحیح روش ابتكاری (نظیم احمد) تحلیل فازی (ژانگ و همكاران ،مقاله) تصمیم گیری ماركوف (مقاله )11 .9تحلیل تصمیم در شرایط نامعیني:
 پیشگفتار ،مشكالت برخي از روشهای تصمیم گیری در شرایط نامعیني (مقاله )12 تحلیل تصمیم گیری بیژ (مقاله )13 .10اثرات حمل و نقل بر محیط زیست:
 زمینه های اثرات حمل و نقل بر محیط زیست (مقاله )14 برآوردهای كمي اثرات حمل و نقل بر محیط زیست (آلودگي هوا ،آلودگي شنیداری ،مصرف منابع محدود) (مقاله)15
روش ارزيابي كاركرد دانشجويان:
آزمون میان دورهای  ، %40آزمون پایان دوره ای  ، %50و مقاله  . 10%تكالیف (اثر مثبت) و حضور (اثر مثبت)

نام درس :تحلیل سیستمهاي حمل و نقل
تعداد واحد3 :
اهداف درس:

آشنایي با مفاهیم اساسي جریان در شبكههای حمل و نقل ،تعاریف مسائل مشهور شبكههای حمل و نقل ،و
روشهای حل این مسائل.
سرفصلهاي درس:

 .1پیشگفتار
 .2مسأله كوتاهترین فاصله و روشهای حل آن
 .3مسأله تخصیص ترافیك و روشهای حل آن
 .4مسأله جریان تعادل در شبكههای حمل و نقل
 .5مفاهیم اولیه در مسائل كمینهسازی
 .6روشهایي برای حل مسائل بهینهسازی
 .7حل مسأله جریان تعادل استفاده كننده با تقاضای ثابت
 .8جریان تعادل با تقاضای انعطاف پذیر
 .9مدلهای توزیع سفر و تخصیص ترافیك
 .10همفزوني شبكه
 .11برآورد تقاضای مبداء -مقصد از جریان در كمان
 .12مسأله تخصیص ترافیك وسایل نقلیه همگاني
ارزيابي درس:

آزمون میان دورهای( %45 ،زمان

روز

) ،آزمون پایان دورهای ،%55 ،و تكالیف با اثر مثبت.

مطالب درسي:
كتاب زیر كه در كتابفروشي دانشكده وجود دارد:
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