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چکیدُ
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ظهبى اًتظبض وكتیّبی آهبزُ زضیبفت ذسهت ؾجت افعایف تَاى ػولیبتی ثٌبزض گطزز.
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 1هقدهِ
ؾجت وبّف ثْطٍُضی ولی آى قَز = .<3ثِ ََض ولی ّیچ
یه اظ هب اًتظبض وكیسى ضا پسیسُای هُلَة تلمی ًویوٌین.
زض اوثط ثٌبزض زًیب ظهبى اًتظبض ٍ نفّبی اًتظبض ثطای ترلیِ
ٍ ثبضگیطی قٌبٍض زض اؾىلِ ٍخَز زاضز .زض ػیي حبل نف-
ّبی هكبثِای ضا هیتَاى ثطای ٍضٍز ٍ یب ذطٍج قٌبٍضّب ثِ
ثٌسض هتهَض قس .ظهبى اًتظبض وكتیّب ثطای ثٌبزض ثؿیبض هْن
اؾت .زض ٍالغ اظزحبم ،اًتظبض ٍ تبذیط زض ثٌسض اظ خولِ
هكىالتی ّؿتٌس وِ گطزاًٌسگبى ثٌبزض ؾؼی زض ثْجَز آى
زاضًس = .<4ون وطزى ََل نف ٍ ظهبى اًتظبض هؼوَال
ؾطهبیِثط اؾت ٍ ؾبظهبىزّی چٌیي نفّبیی ثب تَخِ ثِ
قطایٍ ٍ ٍیػگیّبی ذبل ّط ثٌسضً ،یبظهٌس هسلّب ٍ
تىٌیهّبی ٍیػُای اؾت وِ هوىي اؾت زض توبهی زًیب ثب
یىسیگط هتفبٍت ثبقس .ثٌبزض ثِ ػٌَاى یه ؾیؿتن پیچیسُ
قبهل ظیط ؾیؿتنّبی ظیط هیثبقس :یه یب چٌس اؾىلِ،
هحََِ اًجبض ثطای هحوَلِّب ،قجىِ تطافیه ثطای حول ٍ
ًمل زاذلی ٍ هٌبَك ترلیِ ٍ ثبضگیطی ثطای ٍؾبیل ًملیِ.
ػولیبت وبضآهس یه ثٌسض اظ َطیك ّوبٌّگؾبظی ظطفیت-
ّبی ظیطؾیؿتنّب اًدبم پصیط ثَزُ ٍ ایي هَضز هیتَاًس اظ
َطیك هسلؿبظی ثٌسض ثب اؾتفبزُ اظ تئَضی نفثٌسی تؿْیل
گطزز .ایي پػٍّف ثِ تَنیف وبضثطز تئَضی نف زض ثْجَز

اهطٍظُ ،زض ثرفّبی هرتلف التهبزی اظ لجیل تدبضت،
نٌؼت ٍ حول ٍ ًمل ،افعایف وبضآیی ٍ ثْطٍُضی اّویت
ظیبزی پیسا وطزُ اؾت .ضقس وبضآیی زض ثرفّبی هرتلف ثب
ػَاهل ذبل ّط ثرف زض ضاثُِ اؾت .زض ثرف حول ٍ ًمل
َیف گؿتطزُای اظ ػَاهل زذبلت زاضًس وِ ثطای افعایف
وبضآیی ًیبظ ثِ ایدبز ّوبٌّگی ثیي آًْب اؾت .زض ظیط ثرف
زضیبیی ،ثٌبزض تدبضی ضا هیتَاى ثِ ػٌَاى ضاثُِ قجىِ
ظهیٌی ٍ ًبٍگبى تدبضی زضیبیی زض ًظط گطفت = .<1تَؾؼِ
تدبضت وكتیطاًی تبثیط هؿتمین زض تَؾؼِ یه ثٌسض زاضز.
ٍلتی وِ وكتیطاًی تَؾؼِ پیسا وٌس ٍ وكتیّب ٍاضز ثٌبزض
قًَس ،ثٌب ثِ ظطفیت ٍ تؼساز وكتیّب ،تغییطاتی زض
ظیطؾبذتّب ٍ قجىِّبی ثٌسضی ایدبز هیقَزّ .وچٌیي
ظطفیت ؾیؿتنّبی وٌتطل ثبض ،تدْیعات ٍ وبًبلّب افعایف
هییبثس .قطوتّبی وكتیطاًی توبیل ًساضًس وِ وكتی
ّبیكبى زض ثٌبزض هٌتظط ثوبًٌس ،ظیطا تَلف ثیف اظ حس ثبػث
ایدبز ّعیٌِ ثطای قطوتّبی وكتیطاًی هیقَز .ثٌبثطایي
ثٌبزض هیعاى ؾطٍیؽزّی ذَز ضا افعایف هیزٌّس تب
هكتطیبًكبى ضا اظ زؾت ًسٌّس .ثٌبزض زض ضاؾتبی ایي اهط ،زض
تالـ ّؿتٌس وِ ػولیبت ذسهتزّی ثِ وكتیّب ضا ثْجَز
زٌّس .ظهبى اًتظبض وكتیّب ثطای ثٌبزض ثؿیبض هْن اؾت .زض
ٍالغ هكىالتی اظ لجیل اظزحبم ،اًتظبض ٍ تبذیط زض ثٌسض اظ
خولِ هكىالتی ّؿتٌس وِ گطزاًٌسگبى ثٌبزض ؾؼی زض ثْجَز
آى زاضًس = .<2ثٌبزض زض حول ٍ ًمل وبال ًمف ثِ ؾعائی ضا
ایفب هیًوبیٌس .ثٌبثطایي ذسهتزّی هٌبؾت ٍ ؾطیغ ثِ
وكتیّب خْت ترلیِ ٍ ثبضگیطی آًْب اهطی حیبتی اؾت.
اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ تدْیعات ثٌبزض هیثبیؿت ثب زض ًظط گطفتي
پبضاهتطّبی هرتلف اًدبم پصیطز .ؾیؿتن حول ٍ ًمل ثٌسضی
قبهل ػٌبنط فیعیىی گًَبگًَی هثل اؾىلِ ّب ،تدْیعات
خبثِخبیی وبال ،اًجبضّب ٍ تؿْیالت تطافیىی هی ثبقس .ثب
ٍخَز ایٌىِ ظطفیت ّطیه اظ ایي ػٌبنط ( ثؼٌَاى هثبل
حدن وبالی ترلیِ قسُ زض ٍاحس ظهبى) ثؼٌَاى یه ػبهل
خساگبًِ زض ًظط گطفتِ هیقَز ،اهب ظطفیت ولی یه ثٌسض
ثسیي ؾبزگی لبثل ثطضؾی ًیؿت ٍ ّط ػبهلی هی تَاًس

ػولیبت ثٌبزض تدبضی خْت وبّف ظهبى اًتظبض وكتیّب هی-
پطزاظز.

ً 2ظریِ صف
اًتظبض زض نف ّط چٌس ثؿی ًب ذَقبیٌس اؾت ،اهب هتبؾفبًِ
ثركی اظ ٍالؼیت اختٌبة ًبپصیط ظًسگی ضا تكىیل هیزّس.
اًؿبىّب زض ظًسگی ذَز ثب اًَاع هرتلف نف ،وِ ثِ اظ ثیي
ضفتي ٍلتً ،یطٍ ٍ ؾطهبیِ آًْب هیاًدبهس ،ضٍثطٍ هیقًَس
= .<5زضخَاهغ اهطٍظی نفّبی ظیبزی ٍخَز زاضًس وِ
ّعیٌِّبی التهبزی ٍ اختوبػی آًْب لبثل تَخِ هیثبقس .اظ
آى خولِ هیتَاى نفّبی حبنل اظ تطافیه قْطیً ٍ ،یع
نفّبیی وِ زض فطٍزگبُّب ،ثٌبزض ،هَؾؿبت هربثطاتی ٍ
زضپكت فطایٌسّبی تَلیسی تكىیل هیقَز ًبم ثطزً .ظطیِ
نف ،وِ ثِ هُبلؼِ نفّب اظ زیسگبُ ضیبيی هیپطزاظز ،تبثیط
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گطچِ ّط ؾیؿتن نف ضا هیتَاى ثِ ایي ًحَ تهَیط وطز،
آقىبض اؾت وِ ًوبیبًسى زلیك ٍ هؼمَلی اظ چٌیي ؾیؿتن
ًیبظ ثِ تؼییي ٍیػگیّبی فطایٌسّبی هطثََِ زاضز.

ػَاهل تكىیل زٌّسُ نف ٍ ضاُّبی هٌُمی وبّف ظهبى
اًتظبض ضا ثطضؾی هیوٌس .اگط چِ ّیچ گبُ ًویتَاى نف ضا
وال" اظ ثیي ثطز ،اهب هیتَاى وِ يبیؼبت ًبقی اظ آى ضا حتی
االهىبى وبّف زاز .ایي ًظطیِ یه اظ قبذِّبی انلی آهبض
وبضثطزی هیثبقس ٍ زض ظهیٌِّبی هرتلفی هثل؛ قجىِّبی
هربثطاتی ،ؾیؿتنّبی وبهپیَتطی ،وبضذبًدبت تَلیسی
ٍحول ًٍمل وبضثطز زاضز .هَيَع تئَضی نف ضا هیتَاى ایي
چٌیي تكطیح وطز وِ یه هطوع ذسهت (ذسهت زٌّسُ)
ٍخَز زاضز وِ خوؼیت هكتطیبى هطثََِ ثِ آى ثطای
زضیبفت ذسهت ٍاضز هطوع ذسهت هیقًَس .ایي اهطهَلؼی
اتفبق هیافتس وِ هطوع ذسهت لبزض اؾت تٌْب قوبض
هحسٍزی اظ هكتطیبى ضا ذسهتزّی وٌس = .<6ثٌبثطایي،
ّطٍلت هكتطی خسیسی ٍاضز ؾیؿتن قَز ٍ اهىبًبت اضائِ
ذسهت اظ وبض افتبزُ ثبقٌس یب هكغَل اضائِ ذسهت ثبقس ،ایي
هكتطی ٍاضز یه نف اًتُبض هیقَز ٍ تب ذبلی قسى ٍ
ثبظگكت ثىبض هدسز ذسهت زٌّسُ زض آى نف هٌتظط اضائِ
ذسهت هیقَز .پؽ هیتَاى گفت وِ هطوع ذسهت زاضای
ؾِ ػٌهط انلی؛ خوؼیت هكتطیبى ،اهىبًبت ذسهتزّی ٍ
نفَف اًتظبض هیثبقسّ .وچٌیي زض تئَضی نف حبلتّبی
هرتلفی ٍخَز زاضًس .ثؼٌَاى هثبل هوىي اؾت زض یه
قجىِ چٌسیي هطوع ذسهت زض ًظط گطفتِ هیقَز ٍ یه
هكتطی هیتَاًس َی یه هؿیط هكرهی ٍاضز ایي هطاوع
قَز ٍ تَؾٍ چٌسیي هطوع ذسهت ،ذسهتزّی قَز =.<7
چٌیي ؾیؿتن نف ضا ثِ لحبِ قوبتیه هیتَاى ثِ نَضت
قىل (ً )1وبیف زاز.

ٍ 1-2یژگیّبی فرایٌد صف
ٍیػگیّبی اؾبؾی فطایٌسّبی نف زض ایي لؿوت هَضز
ثحث لطاض هیگیطًس .ایي ٍیػگیّب ثِ قطح شیل هیثبقٌس
=.<8
 1-1-2الگَی ٍرٍد هشتریبى
الگَی ٍضٍز یب ٍضٍزی ثِ یه ؾیؿتن نف اغلت ثطحؿت
هیبًگیي تؼساز ٍضٍزیّب زض ٍاحس ظهبى (هیبًگیي ًطخ
ٍضٍزی) یب هیبًگیي ظهبى ثیي ٍضٍزیّبی هتَالی اًساظُ-
گیطی هیقَز = .<8ایي ظهبى هتَؾٍ یه هؼیبض خْت
قٌبؾبیی ضًٍس انلی ٍضٍزی فطایٌس ثَزُ ٍاَالػبت زلیكتط ٍ
وبهلتطی ثب زاقتي تَظیغ احتوبل ٍضٍز هكتطیّب ثسؾت
ذَاّس آهسً .طخ ٍضٍز هكتطی زض ؾیؿتنّبی نف ػوَهب"
ثب ً λوبیف زازُ هیقَز .ثسیْی اؾت وِ  λثطاثط هؼىَؼ
ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی اؾت =.<5
 2-1-2الگَی خدهت (خدهت) خدهت دٌّدگبى
الگَّبی ذسهت ضا هیتَاى ثِ ٍؾیلِ یه ًطخ (تؼساز
هكتطیبًی وِ زض ّط ٍاحس ظهبى ذسهت زضیبفت هیزاضًس) یب
ثِ ػٌَاى یه ظهبى (ظهبى الظم ثطای زضیبفت ذسهت تَؾٍ
هكتطی) تَنیف وطز =.<9
ً 3-1-2ظبم سیستن
هٌظَض اظ ًظبم ؾیؿتن ًحَُ اًتربة هكتطیبى زاذل نف
ثطای اضائِ ذسهت اؾت .زض یه ؾیؿتن ،هَلؼی وِ یىی اظ
ذسهتزٌّسگبى ثیىبض آهبزُ اضائِ ذسهت هیقَز ،يبثُِ-
ّبی هرتلفی ثطای اًتربة هكتطی ثؼسی هیتَاًس ٍخَز
زاقتِ ثبقس .هتساٍلتطیي ضٍـ زضًظط گطفتي ًَثت اؾت،
یؼٌی ایٌىِ وؿی وِ ظٍزتط ٍاضز ؾیؿتن قسُ ٍ خلَتط اظ
ّوِ زض نف لطاض گطفتِ ثبقس ،ظٍزتط اًتربة هیقَز .ایي

شکل (ً )1وَدار شوبتیک یک فرایٌد صف
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ًظن ضا فبیفَ 1هیًبهٌس .زض ثطذی ؾیؿتن ّب هوىي اؾت
اًتربة هكتطی ثطذالف يبثُِ فَق ثبقس ،یؼٌی آى
هكتطی اًتربة قَز وِ زیطتط اظ ّوِ ٍاضز ؾیؿتن قسُ
اؾت .ثِ ایي ًظبم  2LIFOهیگَیٌس .يبثُِ زیگط ثطای
اًتربة هوىي اؾت تهبزفی ثبقس ،وِ ً 3SIROبهیسُ هی
قَز ،ایي هَاضز اظ خولِ اًتربة لُؼبت یسوی زض اًجبض ضا
قبهل هی قَز =ًَ .<5ثت گطزقی 4زض ایي ًظبم یه ثطـ
ظهبًی ذبنی ثِ ّط هكتطی زازُ هیقَز ٍاگط زض ایي زٍضُ
وبض آى هكتطی ثِ اتوبم ًطؾیس ثبیس زٍثبضُ ثِ ؾیؿتن
ثطگطزز تب ذسهتزّی آى ثِ اتوبم ثطؾسً .ظبم الَیتی ،5زض
ثطذی اظ ؾیؿتنّب هكتطی ّبی ذبنی اظ یه ًَع الَیتی
ثطذَضزاضًس وِ ثِ هحى ٍضٍز آى هكتطی ّب ذسهتزّی
ثِ زیگط هكتطی هتَلف قسُ ٍ ثِ آى هكتطی ّب ذسهت-
زّی هیقَز .یؼٌی ّط هكتطی زاضای الَیت ذبنی هی-
ثبقس ٍ ذسهت زٌّسُ آى هكتطی ضا اًتربة هیوٌس وِ
ثبالتطیي الَیت ضا زاضا هیثبقس =.<6

هؼلَم اؾت وِ تحت چِ قطایُی هكتطیبى ٍضٍزی ثبیس اظ
ٍضٍز ثِ ؾیؿتن اهتٌبع ٍضظًس.
 6-1-2جوعیت هشتری
خوؼیت هكتطی ًوبیبًگط یه فبوتَض هْن زض تدعیِ ٍ
تحلیل ؾیؿتنّبی نف اؾت ،چطاوِ الگَی ٍضٍز هكتطی
زض ضاثُِ هؿتمین ثب خوؼیت هكتطی هیثبقس .خوؼیت
هكتطی اؾت وِ ٍضٍزی ثِ ؾیؿتن نف ضا تَلیس هیًوبیس.
ایي خوؼیت هیتَاًس هحسٍز یب ًبهحسٍز ثبقس ،زض یه
ؾیؿتن نف ،خوؼیت هحسٍز هكتطی ٌّگبهی ٍخَز
ذَاّس زاقت وِ ٍضٍزی ثِ ؾیؿتن ثط ضٍی ًطخ (آٌّگ)
ٍضٍز هكتطیّبی ثؼسی تبثیط ثگصاضز.
 7-1-2تعداد کبًبلّبی خدهتدّی
تؼساز وبًبلّبی ذسهت اقبضُ ثِ تؼساز ایؿتگبُّبی ذسهت
هَاظی زاضز وِ هیتَاًٌس ثِ ََض ّوعهبى ثِ هكتطیبى
ذسهت ثسٌّس .قىل ( )1یه ؾیؿتن ته وبًبلِ ضا تهَیط
هیوٌس ،زض حبلی وِ قىل ( )2زٍ ًَع ؾیؿتن چٌس وبًبلِ
ضا ًكبى هیزّس .تفبٍت ایي زٍ زض ایي اؾت وِ اٍلی تٌْب
یه نف زاقتِ ،زض حبلیىِ زٍهی اخبظُ هیزّس وِ ّط
وبًبلی یه نف زاقتِ ثبقس .ثِ ََض ولی فطو هیقَز وِ
هىبًیعّبی ذسهت وبًبلّبی هَاظی هؿتمل اظ یىسیگط وبض
وٌٌس.

 4-1-2ظرفیت سیستن
زض ثؼًی اظ فطایٌسّبی نف یه هحسٍزیت فیعیىی اظ
همساض فًب خْت اًتظبض هكتطی ٍخَز ٍ ٌّگبهی وِ ایي
فًب پط قس ،هكتطی ايبفی زیگط اخبظُ ٍضٍز ثِ ایي فًب ضا
ًرَاّس زاقت .تب ظهبًی وِ یه ذسهتزٌّسُ وبضـ توبم
قَز ٍ خب ثطای یه ًفط زیگط زض ایي فًبی اًتظبض ثبظ قَز.
لصا ًتیدِ هیقَز وِ ظطفیت یه ؾیؿتن هیتَاًس ًبهحسٍز
(ثیٌْبیت) یب هحسٍز ثبقس .یه نف ثب اهىبى اًتظبض هحسٍز
ضا هیتَاى ثِ ػٌَاى نفی ثب اهتٌبع اخجبضی ٍضٍز ثِ ؾیؿتن
هَضز تَخِ زاضز ،خبئیىِ یه هكتطی هدجَض اؾت ظهبًی وِ
اًساظُ نف ثِ حس ذَزـ ضؾیسُ اؾت ٍاضز ؾیؿتن هی-
قَز .ایي هَضز یه حبلت ؾبزُ اظ اهتٌبع اؾت ،ظیطا ثِ زلت

شکل ( )2سیستن صف چٌدگبًِ

 8-1-2هراحل خدهت

0

FIFO
Last In First Out
3
Service In Random Order
4
Round Robin
5
Priority Disciplines

یه ؾیؿتن نف هوىي اؾت تٌْب یه هطحلِ ثطای ذسهت
زاقتِ ثبقس؛ ًظیط هثبلّبی آضایكگبُ ٍ ؾَپط هبضوت ،یب

0
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احتوبل ایٌىِ ذسهتزٌّسُ هكغَل وبض ثبقس ٍ هكتطی ثبیس
هٌتظط ثوبًس تب ذسهت زضیبفت ًوبیس.

هوىي اؾت زاضای چٌسیي هطحلِ ثبقس .هثبلی اظ ؾیؿتن
چٌس هطحلِای ضٍـ هؼبیٌِ فیعیىی ثَزُ ،خبیی وِ ّط
ثیوبض ثبیس اظ چٌسیي هطحلِ ،هبًٌس تبضید َجی؛ هؼبیٌِ
گَـ ،ثیٌی ٍ حلك آظهبیفّبی ذَى ،تْیِ ًَاض للجی ٍ
غیطُ ثگصضز .زض قىل ( )3یه ؾیؿتن نف چٌس هطحلِای
ثب اًدبم ؾیىل هدسز (ثبظذَض) ضؾن قسُ اؾت.

()5

=ρ

زً -رخ بیکبری سیستن
احتوبل ایٌىِ ذسهتزٌّسُ ثیىبض ثبقس ٍ هكتطی ثسٍى
اًتظبض ذسهت زضیبفت ًوبیس.
()6

ρ0 = 1- ρ = 1-

ُ -احتوبل ٍ nجَد هشتری در سیستن
احتوبل ایٌىِ  nهكتطی زض ؾیؿتن ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ اظ
فطهَل ظیط هحبؾجِ هی گطزز:
()7

شکل ( )3سیستن صف چٌد هرحلِای

=ρn

=

 2-2هعیبرّبی ارزیببی عولکرد سیستن

ی -رابطِ بیي هعیبرّبی ارزیببی عولکرد سیستن

الف -هتَسط طَل صف

ضاثٍّبی ثیي هؼیبضّبی اضظیبثی یه ؾیؿتن زض زضاظ هست ثب
اؾتفبزُ اظ اؾتٌتبج لیتل ،ثِ تطتیت ظیط ثِ زؾت هیآیس .ایي
ضاثُِّب وِ زض ًظطیِ نف اّویت ذبنی زاضًس ،زض هَضز
توبم ؾیؿتنّبی نبزق ّؿتٌس =.<10

هتَؾٍ ََل نف ػجبضتؿت اظ هتَؾٍ تؼساز افطازی وِ زض
نف اًتظبض لطاض زاضًس ،ثطاثطاؾت ثب:
()1

Lq

()8
()9
()10

ة -هتَسط هشتریبى افراد درٍى سیستن
ثطاثطاؾت ثب هتَؾٍ تؼساز افطازی وِ زض نف ٍ یب زض حبل
زضیبفت ذسهت هی ثبقٌس:
()2

=L
Lq = Wq
W= Wq + 1/µ

L

 3تعریف بٌدر بِ عٌَاى یک سیستن صفبٌدی
یه ثٌسض ثِ ػٌَاى یه ؾیؿتن نفثٌسی ثب ؾبذتبض ظیط
تؼطیف هیگطزز :تؼساز ٍضٍزی وكتیّب وِ هوىي اؾت یه
نف ضا قىل زٌّس (ثب تَخِ ثِ قطایٍ هَخَز) ٍ ذسهت-
زّی آًْب (ترلیِ ٍ ثبضگیطی) زض اؾىلِّب نَضت هیگیطز
(وبًبلّبی ذسهتزّی) ٍ ٌّگبهی ؾیؿتن ضا تطن هی-
ًوبیٌس وِ ذسهبت هَضز ًظط ضا زضیبفت ًوَزُ ثبقٌس.
ثٌبثطایي زض ثٌبزض وِ ثِ ػٌَاى یه ؾیؿتن نفثٌسی هَضز
تَخِ اؾت ثبیس ثِ هَاضز ظیط ًیع تَخِ ًوَز:

ج -هتَسط زهبى اًتظبر در صف
هتَؾٍ ظهبى اًتظبض زض نف ثطاثط اؾت ثب هتَؾٍ ظهبًی یه
هكتطی زض نف هٌتظط اضائِ ذسهت هیثبقس وِ فطهَل آى
ػجبضتؿت اظ:
()3

= Wq

د -هتَسط زهبى صرف شدُ در سیستن
ثطاثطاؾت ثب ول ظهبًی وِ یه هكتطی زض ؾیؿتن نطف
هیوٌس وِ قبهل ظهبى اًتظبض ٍ ظهبى زضیبفت ذسهت هی-
ثبقس ،یؼٌی:
()4

 ایي احتوبل ٍخَز ًساضز وِ اًتظبض زاقتِ ثبقین ظهبى
ٍضٍز وكتیّب زض پبیبًِ ثؿتگی ثِ هؿیط ،ؾطػت وكتی ثط
حؿت گطُ ،آة ٍَّا ،ؾبظهبًسّی فطایٌس خبثدبیی زض زضیب ٍ
زالیل زیگط زاضز.

W

رً -رخ اشغبل یب شدت ترافیک
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 ایي احتوبل ٍخَز ًساضز وِ ثِ زلت ثتَاى ظهبى ذسهت-
زّی وكتی ضا هكرم ًوَز .ثطای هثبل هیتَاى ثِ هست
ظهبى ػولیبت ّبی اًتمبل هحوَلِ اقبضُ وطز وِ ثؿتگی
ذبنی ثِ تؼساز ٍ ًَع هحوَلِ یب وبًتیٌط ،ظطفیت ٍ
تىٌَلَغی تؿْیالت اًتمبل هحوَلِ ،آة ٍ َّا ،ؾبظهبًسّی
فطایٌس اًتمبل هحوَلِ ٍ  ...زاضز.
ًتیدِ ایي هَاضز ثِ وبضگیطی (اقغبل) ًبهٌظن اؾىلِّب هی-
ثبقس .زض نَضتی وِ تؼساز وكتیّبی ٍضٍزی ثیكتط اظ
ظطفیت اؾىلِّب ثبقس هثال تؼساز وكتیّبیی وِ هیتَاًٌس
تَؾٍ اؾىلِّبی هَخَز زض یه ٍاحس ظهبًی هكرم
ذسهبتزّی قًَس ثیكتط اظ تؼساز اؾىلِّبی هَخَز ثبقٌس،
وكتی ّب زض یه نف اًتظبض لطاض هیگیطًس ٍ ثبلؼىؽ زض زض
نَضتی وِ تؼسازی وكتی ٍضٍزی ووتط ثبقٌس ًیبظی ثِ
اًتظبض ًساضًس.

 2-3پبراهترّبی اصلی فرایٌد خدهتدّی در یک
بٌدر
پبضاهتطّبی انلی یه ثٌسض قبهل ًطخ ٍضٍز وكتی ( ) ٍ
ًطخ ذسهتزّی ( ) هیثبقس.
 ثطای اؾىلِ وِ ثِ ػٌَاى یه ؾیؿتن هحؿَة هیقَز
پبضاهتط ًكبىزٌّسُ هیبًگیي تؼساز وكتیّبیی اؾت وِ
زض ٍاحس ظهبى ٍاضز ثٌسضقسُاًس (هثال زض یه ؾبل ،هبُ یب
ضٍظ).

 اغلت ایي هَاضز زض ػول ضٍی هیزّس وِ زازُّبی
هطثٌَ ثِ تؼساز وكتیّب زض یه ٍاحس ظهبًی تٌْب زض قطایٍ
ٍ ظهبًی لبثل زؾتطؼ ًیؿتٌس وِ ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی
وكتی فبنلِ هیافتس .ثط هجٌبی ایي زازُ ّب یه هیبًگیي
حؿبثی وِ ًكبى زٌّسُ هیبًگیي فبنلِ ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی
وكتی)  ( t arrهیثبقس هحبؾجِ قسُ اؾت .ایي ٍضٍز زض
حمیمت ثِ ػٌَاى همبزیط ًطخ ٍضٍز ثِ وكتی ثِ نَضت
فطهَل ظیط هحبؾجِ هیگطزز.
tarr  1  ,or   1 tarr
()11

ٍ 1-3یژگی پبیبًِّبی بٌدراز دیدگبُ تئَری صف

 پبیبًِّبی ثٌسض یه ؾیؿتن ثبظ اؾت وِ وكتیّب یه
ثرف هكرم اظ ؾیؿتن هحؿَة ًویقًَس.

 زض نَضتی وِ تؼساز وكتیّبیی وِ هیتَاًٌس زض یه
ٍاحس ظهبًی هكرم ذسهتزّی قًَس هكرم ًجبقٌس ٍ
تٌْب هست ظهبى ذسهتزّی ّط وكتی هكرم قسُ ثبقس،
الگَی هیبًگیي حؿبثی ًكبىزٌّسُ هیبًگیي هست ظهبى

 یه پبیبًِ ثٌسضی ثِ ػٌَاى یه ؾیؿتن ته وبًبلی یب
چٌس وبًبلی ثِ قوبض هیآیس (ثب تَخِ ثِ تؼساز اؾىلِّب).

 تؼساز ٍضٍز وكتیّب ٍ ّوچٌیي هست ظهبى ذسهتضؾبًی
ثطای هثبل هست ظهبى ثبلی هبًسى وكتیّب زض اؾىلِ ثب
تَخِ ثِ تَظیغ احتوبالت هكرم هحبؾجِ هیگطزز (اغلت
ثب تَخِ ثِ تَظیغ پَاؾَى ٍ یب اضالًگ ثِ ػٌَاى یه ػسز
َجیؼی زض ًظط گطفتِ هی قَز) .ظهبى ذسهتزّی وكتی
ّوطاُ ثب ظهبًی وِ زض اؾىلِ زض نف ؾپطی هیوٌس ًكبى
زٌّسُ ظهبى ثبلی هبًسى وكتی زض پبیبًِ ثَزُ ٍ یىی اظ
هْنتطیي قبذمّبی ػولیبتی ثٌسض ثِ قوبض هیآیس.

ذسهتزّی ّط وكتی ثَزُ )  ٍ ( t servایي ظهبى همساض زٍ
خبًجِ ًطخ ذسهتزّی ضا ثِ نَضت ظیط ًكبى هیزٌّس.
tserv  1  , or   1 tserv
()12
 پبضاهتط

ًكبىزٌّسُ ظطفیت تُبثمی یه اؾىلِ ٍ

حبنل فطهَل  ،S  هیثبقس وِ زض آى ً Sكبىزٌّسُ
تؼساز اؾىلِّب ثَزُ ٍ ثِ ََض ولی ًكبىزٌّسُ ظطفیت پبیبًِ
هیثبقس.

 ثب تَخِ ثِ انَل تئَضی نف ،یه پبیبًِ ثِ ػٌَاى
ؾیؿتوی هؼطفی قسُ اؾت وِ زض آى ذسهتزّی اغلت ثب
تَخِ ثِ لبًَى ( FIFOآًىِ اٍل ٍاضز قسُ اٍل ذسهت
زضیبفت هیًوبیس) اًدبم هیپصیطز اهب ایي احتوبل ٍخَز زاضز
وِ وكتیّبی هكرهی ٍخَز زاقتِ ثبقٌس وِ زض ذسهت
ضؾبًی اٍلَیت زاقتِ ثبقٌس.

ً طخ ٍضٍز ٍ يطیت ًطخ ذسهتزّی ًكبىزٌّسُ ثِ وبض-
گیطی ٍ یب ًطخ اقغبل اؾىلِ اؾت وِ ثِ نَضت هكرم
هیقَز وِ ثِ نَضت فطهَل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت.
  
()13
زض نَضتی وِ   > ههساق زاقتِ ثبقس یه اؾىلِ
وفبیت ًویوٌس ظیطا ًطخ ثْطُ ثیف اظ  %100هیثبقس .زض
ایي ضٍیساز تؼساز اؾىلِّب ثبیس تب ظهبًی افعایف یبثٌس وِ
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قطایٍ پبیساض ؾیؿتن ذسهتزّی حبنل گطزز وِ زض آى
يطیت ثْطٍُضی ؾیؿتن ثِ نَضت فطهَل
حبنل هیقَز.

ثط اؾبؼ هسل نفثٌسی پبیبًِّب ثِ ػٌَاى ؾیؿتوی هُطح
ّؿتٌس وِ اخبظُ هیزٌّس تؼساز ًبهحسٍزی اظ وكتیّب زض
یه نف هٌتظط ثوبًٌس ٍ هؼوَال ثب اؾتفبزُ اظ تَظیغ
پَاؾیَى ثطای ٍضٍز وكتیّب ٍ ظهبى ذسهتزّی ثِ وكتی
اضائِ هی گطزز .ثطای ًوًَِ ثب هسل ∞ً M/M/S/كبى زازُ
هیقَز .تغییطی زض تؼساز اؾىلِّب هیتَاًس ثِ افعایف یب
وبّف همبزیط قبذمّبی پبیبًِ تبثیط گصاضز :ثب افعایف
تؼساز اؾىلِّب ،تؼساز وكتی ّب زض نف ٍ زض پبیبًِ ٍ
ّوچٌیي ظهبى اًتظبض ٍ هست ظهبى ثبلی هبًسى وكتیّب زض
پبیبًِ وبّف هییبثس اهب ػسم اقغبل اؾىلِ ثب افعایف هَاخِ
هیگطزز .تهوینگیطی زض ضاثُِ ثب تؼساز ثْیٌِ اؾىلِّب زض
یه پبیبًِ ثٌسض ،ثِ هؼیبضّبی اظ لجل هكرم قسُ ثْیٌِ-
ؾبظی ًظیط زضنس وبضثطز ظطفیت اؾىلِ ،ظهبًی وِ وكتی
زض نف ؾپطی هیوٌس ،تؼساز وكتیّبی هَخَز زض نف ٍ
یب ّعیٌِّبی اًتظبض وكتیّب ٍ ّعیٌِّبی ػسم اقغبل اؾىلِ
ثؿتگی زاضز=.<11

S<1

 3-3شبخصّبی عولیبتی یک بٌدر
ثط هجٌبی تؼطیف پبیبًِ ثٌسض ثِ ػٌَاى یه ؾیؿتن نفثٌسی
ٍ ّوچٌیي ثط هجٌبی پبضاهتطّبی یه تطهیٌبل قبذم ّبی
ػولیبتی یه ثٌسض تطهیٌبل وبًتیٌطی لبثل هحبؾجِ ذَاٌّس
ثَز .ثِ ایي تطتیت هَاضز ظیط ضا قبهل هی گطزز:
ً -1طخ اقغبل اؾىلِ )(
ً -2طخ ثْطٍُضی پبیبًِ ) (/S
 -3احتوبل ایي وِ ّیچ گًَِ وكتی زض تطهیٌبل ٍخَز
ًساقتِ ثبقس ٍ ثِ ایي تطتیت لٌگطگبُ اقغبل ًكسُ ثبقس (
).
 -4احتوبل ایي وِ  nوكتی زض تطهیٌبل ٍخَز زاقتِ ثبقس
ثطای هثبل ایي وِ  nوكتی ذسهتزّی هیقًَس ٍ یب ایٌىِ
زض نف زض اًتظبض زضاًتظبض زضیبفت ذسهت هیثبقٌس ) (.
 -5احتوبل ذسهتزّی ثطای ًوًَِ احتوبل ایي وِ وكتی
وِ ثِ تطهیٌبل ٍاضز قسُ اؾت ثتَاًس ذسهتزّی قَز ) (.
 -6احتوبل ایي وِ توبهی اؾىلِّب اقغبل قسُ ثبقٌس ثطای

 4-3تشریح سیستن صف کشتیّب در ٍرٍدی بٌدر

ؾیؿتن تطافیه ٍ تطزز قٌبٍضّب زض ٍضٍزی ثٌسض ضا هیتَاى
چٌیي تكطیح وطز وِ قٌبٍضّبی ٍضٍزی ثِ ثٌسض اثتسا ثبیس
ٍاضز لٌگطگبُ ذبضخی یب ثطای ثؼًی اظ ثٌبزض ٍاضز آثطاُ یب
ضٍزذبًِ قسُ ٍ تمبيبی ذسهبت ضاٌّوبیی وٌٌس ثؼس اظ
زضیبفت ضاٌّوب ٍ ػجَض اظ ایي هؿیط ٍاضز اؾىلِ هَضز ًظط
خْت ترلیِ ٍ ثبضگیطی هیگطزًس .اهب ایي ٍيؼیت هَلؼی
اتفبق هیافتس وِ ّیچگًَِ قٌبٍضی خْت زضیبفت ذسهبت
ضاٌّوبیی زض نف اًتظبض ًجبقس.
اهب ،زض نَضتیوِ قٌبٍضّبی زیگطی زض ٍضٍزی ثٌسض زض نف
اًتظبض زضیبفت ذسهبت ضاٌّوبیی ثبقٌس قٌبٍض خسیس ثبیس زض
نف هٌتظط ثوبًس تب ایٌىِ قٌبٍض لجلی اظ ٍاضز ثٌسض قسُ ٍ
ًَثت ثِ قٌبٍض خسیس ثطؾس تب اظ لٌگطگبُ ذبضخی ػجَض وٌس.

ًوًَِ یه وكتی ثتَاًس هٌتظط ثوبًس)).( (nS
 -7هیبًگیي تؼساز وكتی ّب زض نف ) (
 -8هیبًگیي تؼساز وكتیّبیی وِ ذسهت ضا زضیبفت ًوَزُ-
اًس ) (.
 -9هیبًگیي تؼساز وكتیّبیی وِ زض پبیبًِ لطاض زاضًس ،ثطای
ًوًَِ تؼساز وكتیّبیی وِ زض نف لطاض زاقتِ ٍ تؼساز
وكتی ّبیی وِ ذسهتزّی زض هَضز آًْب اًدبم قسُ اؾت
).(L
 -10هیبًگیي ظهبًی وِ وكتی زض نف لطاض زاضز ) (.
 -11هیبًگیي ظهبى ذسهتزّی ثِ وكتی ) (.
 -12هیبًگیي ظهبى ثبلی هبًسى وكتی زض پبیبًِ .ثطای ًوًَِ
ظهبًی وِ وكتی زض نف هیهبًس ٍ ظهبى ذسهتزّی ثِ
وكتی ).(W
 -13هیبًگیي تؼساز اؾىلِّبی اقغبل ًكسُ ).(S-
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قَز = .<4وبضایی ثٌسض اغلت زض ػول تَؾٍ قبذم
ػولیبتی هكرم هیگطزز وِ ثب افعایف تؼساز اؾىلِّب ٍ یب
ثب تغییط هیبًگیي ظهبى ذسهتزّی ثِ وكتی هكرم
ذَاّس قس .اگطچِ افعایف تؼساز اؾىلِّب ؾجت افعایف ایي
احتوبل هیگطزز وِ اؾىلِّبیی ثب فًبّبی ذبلی ایدبز
گطزًس ٍ ایي ثسیي هؼٌبؾت وِ ػسم اقغبل لٌگطگبُ افعایف
هییبثس .ثِ ّویي تطتیت قطایٍ ظهبى ذسهتزّی ثِ وكتی
هیتَاًس ثط ویفیت ذسهبت ثِ َطیمی هحسٍز تبثیط گصاضز ٍ
ؾجت وبّف تؼساز فَانل ٍضٍز وكتی گطزز.
ً 4وًَِ هَرد کبٍی (پبیبًِ کبًتیٌری بٌدر بَشْر)

شکل ( )4سیستن صف شٌبٍرّب

تطافیه وكتیّب زض پبیبًِ وبًتیٌطی یىی اظ هؿبئلی اؾت
وِ ثبػث وبّف ثْطٍضی پبیبًِ ٍ ًیع افعایف ّعیٌِ ثطای
شیٌفؼبى ( ثٌسض ،نبحجبى وبال ٍ وكتیّب) هیقَز .زض ایي
پػٍّف پبیبًِ وبًتیٌطی ثٌسض ثَقْط ثِ ػٌَاى ثٌسض هَضز
وبٍی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت .ثطای خوغآٍضی زازُّب ٍ
اَالػبت هَضز ًیبظ ایي تحمیك اظ آهبض تطزز وكتیّب
اؾتفبزُ قسُ اؾت .ایي آهبض ثِ نَضت یه پَقِ اوؿل هی-
ثبقس وِ ثِ آى  ship listگفتِ هیقَز .ایي پَقِ قبهل
اَالػبت هتٌَػی هیثبقس وِ ثِ ثؼًی اظ آىّب اظ لجیل ًبم
ثٌسضً ،بم وكتی ،ػٌَاى ٍ ًَع ذسهت ذسهت ،هجسا ،هلیت
وكتیً ،بم ًوبیٌسگی ٍضٍزیًَ ،GRT6 ،ع وكتی ،گطٍُ ٍ
ًَع وكتی ،تبضید ٍضٍز ،ؾبػت ٍضٍز ،اٍلیي اؾىلِ
پْلَگیطی ،ظهبى ذسهت ثط حؿت زلیمِ ،تٌبغ ترلیِ ،تٌبغ
ثبضگیطیًَ ،ع ثبض ٍضٍزیََ ،ل وكتی ،ػطو وكتی ٍ
نبحت وبال هیتَاى اقبضُ وطز .الظم ثِ شوط اؾت وِ ایي
پَقِ هطثٌَ ثِ توبهی ثٌبزض ایطاى هیثبقس .ثط ّویي اؾبؼ
چَى تحمیك هَضز ًظط زض هَضز ثٌسض ثَقْط ٍ زض اؾىلِّبی
وبًتیٌطی ایي ثٌسض هیثبقس ،ثب اخطای ػولیبت فیلتطیٌگ ثط
ضٍی گعیٌِّبی ًبم ثٌسض ٍ ًَع وبال ٍ ثب اًتربة ثٌسض ثَقْط
ثِ ػٌَاى یه پبیبًِ وبًتیٌطی توبهی اَالػبت هَضز ًظط اظ
خولِ ظهبى ذسهتزّی ،تبضید ٍضٍز ٍ ظهبى ٍضٍز وكتیّب
هرتم ایي ثٌسض اؾترطاج گطزیس .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل

 5-3تجسیِ ٍ تحلیل سیستن صف در بٌبدر
ثطای هؿئلِ اظزحبم وكتیّب زض یه ثٌسض ،الظم اؾت تب
پبضاهتطّبی هرتلفی ثسؾت آیس؛ ایي پبضاهتطّب قبهل ًیطٍی
وبض هَضز ًیبظ زض ثٌبزضّ ،عیٌِ ًیطٍی وبضّ ،عیٌِ اًتظبض
وكتیّب ،ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی وكتیّب ٍ ظهبى
ذسهتزّی ثِ وكتیّب زض ثٌبزض هیثبقٌس .اظ هیبى ایي
پبضاهتطّب ،ظهبى ثیي ٍضٍز هتَالی وكتیّب ٍ ظهبى ذسهت-
زّی ثِ آًبى زض ٍضٍزی ثٌسض زاضای اّویت فطاٍاًی زض
ثىبضگیطی تئَضی نف هیثبقٌس ٍ پبضاهتطّبی زیگط هَلؼی
هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطًس وِ ّسف ثطضؾی ٍ ثىبضگیطی
ضٍـّبی ّعیٌِ  -فبیسُ ثطای وبّف یب افعایف تؼساز
ذسهتزٌّسُّب یب ثِ وبضگیطی ایي تىٌیهّب زض ثطضؾی
اهىبىؾٌدی اتَهبؾیَى زض هحل پطزاظـ یب هحل ذسهت-
زّی ثبقس .لجل اظ ثىبضگیطی هسلّبی هرتلف تئَضی نف،
هثال ( M/M/Sیب  ،)M/Ek/Sالظم اؾت تب ثطضؾی قَز وِ
ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی زاضای تَظیغ یب ثطاظـ ًوبیی اؾت
یب ذیط .اهب ثطای تَظیغ ظهبى ذسهتزّی ،الظم اؾت تب
ثطضؾی قَز وِ آیب ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی وكتیّب
زاضای تَظیغ ًوبیی اؾت ٍ یب اظ تَظیغ اضلٌگ پیطٍی هیوٌس.
ثب ثِزؾت آٍضزى ایي زٍ پبضاهتط هْن ،ثِ ضاحتی هیتَاى
هسل هٌبؾجی ضا ثطای وبّف ظهبى اًتظبض وكتیّب اًتربة
ًوَز .اهب زض نَضتیىِ یىی اظ ایي زٍ پبضاهتطّب ٍ یب ّط زٍ
پبضاهتط اظ ایي ًَع تَظیغّب تجؼیت ًىٌس ،آًگِ الظم اؾت تب ثِ
تطتیت اظ هسلّبی هؼوَلی ( M/G/Sیب  )G/G/Sاؾتفبزُ
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زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  SPSS 19تدعیِ ٍ تحلیل
گطزیسًس.
اَالػبت اٍلیِّ ثسؾت آهسُ ًكبى زازوِ هیبًگیي ظهبىّبی
ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی ثطاثط  28/02ثبًیِ هیثبقسّ .وچٌیي
اًحطاف هؼیبض آى  24/26هیثبقس وِ هیبًگیي ٍ اًحطاف
هؼیبض ًؿجتب" ًعزیه ثِ ّن هیثبقٌسّ .وچٌیي زازُ زاضای
چَلگی (اًحطاف ًوَزاض)  1/72هیثبقٌس.

هؿئلِ اظزحبم وكتیّب زض ایي ثٌسض الظم اؾت تب
پبضاهتطّبی هرتلفی هحبؾجِ قًَس؛ ایي پبضاهتطّب قبهل
ًیطٍی وبض هَضز ًیبظ زض ثٌبزضّ ،عیٌِ آًْبّ ،عیٌِ اًتظبض
وكتیّب ،ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی وكتیّب ٍ ظهبى
ذسهتزّی ثِ وكتیّب زض ثٌبزض هیثبقٌس .اظ ثیي ایي
پبضاهتطّب ،ظهبى ثیي ٍضٍز هتَالی ٍ ظهبى ذسهتزّی
وكتیّب زض ٍضٍزی ثٌسض زض ثىبضگیطی تئَضی نف حبئع
اّویت هیثبقس .ضایحتطیي تَظیغ آهبضی وِ ثطای ظهبى ثیي
ٍضٍز هتَالی زض تئَضی نف هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز،
تَظیغ ًوبیی یب ّوبى فطایٌس پَاؾیَى هیثبقس .تحلیل
آهبضی زازُّبی ثِ زؾت آهسًُ ،كبى هیزّس وِ هسل نف
 M/M/Sثِ ػٌَاى هٌبؾتتطیي هسل خْت تحلیل ؾیؿتن
نف وكتیّب زض پبیبًِ هَضز وبٍی (ثَقْط) هیثبقس .ثطای
ثىبضگیطی هسلّبی  ،M/M/Sالظم اؾت تب ثطضؾی قَز وِ
آیب ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی ٍ 7تَظیغ ظهبى ذسهتزّی ّط
زٍ اظ تَظیغ ًوبیی پیطٍی هیوٌٌس یب ذیط؟ ثٌبثطایي الظم
اؾت ثطضؾی قَز وِ اگط فطآیٌس اظ تَظیغ ًوبیی پیطٍی
ًویوٌس آیب اظ فطآیٌس تَظیغ اضلٌگ پیطٍی هیوٌس؟ ثب ثسؾت
آٍضزى ایي زٍ پبضاهتط هْن هیتَاى هسل هٌبؾجی ضا ثطای
وبّف ظهبى اًتظبض وكتیّب اًتربة ًوَز.
اظ َطفی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تؼساز  2پؿت اؾىلِ خْت
پْلَزّی وكتیّب زض پبیبًِ وبًتیٌطی ثٌسض ثَقْط ٍخَز
زاضز هسل زض ًظط گطفتِ قسُ چٌس ذسهتزٌّسُ ثَزُ ٍ زض
ًتیدِ اظ هسل  M/M/2هَضز تحلیل لطاض گطفت.

 2-4زهبى خدهت دّی
ثطای تؼییي تَظیغ آهبضی ،ظهبى ذسهتزّی ثِ ته ته
وكتیّب اظ پَقِ هطثٌَ ثِ تطزز وكتیّب زض ثٌسض ثَقْط
اؾترطاج گطزیس.
ثطای تؼییي ظهبى ذسهتزّی وكتیّب ،فطو انلی ایٌؿت
وِ ایي ضًٍس زاضای تَظیغ ًوبیی یب تَظیغ اضلٌگ ثبقس ثط
ّویي انل اَالػبت ثسؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض
 Excel2007تحلیل گطزیس .هیبًگیي ظهبى ذسهتزّی ثِ
وكتیّب ػسز  31/66ثسؾت آهس ٍ اًحطاف هؼیبض آى هؿبٍی
 60/101گطزیسّ ،وچٌیي زازُّب زاضای چَلگی (اًحطاف
ًوَزاض)  1/65هیثبقٌس وِ ًكبىزٌّسُ ایي اهط هیثبقس وِ
ثطاظـ آى ثهَضت غیط ًطهبل اؾت.
 3-4هحبسبِ هعیبرّبی ارزیببی عولکرد سیستن
ثبتَخِ ثِ ایٌىِ ،هیبًگیي ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی وكتی-
ّب ثطاثط  28/02هحبؾجِ گطزیس ،زض ًتیدِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ
ًطخ ٍضٍز وكتیّب هؿبٍی ثب هؼىَؼ ظهبى ثیي زٍ ٍضٍز
هتَالی هیثبقس ،ایي ًطخ هُبثك ظیط هحبؾجِ هیگطزز:

 1-4زهبى بیي دٍ ٍرٍد هتَالی

; ًطخ ٍضٍز وكتیّب

اگط تَظیغ آهبضی ٍضٍزی وكتیّب ثب زلت ثبالیی ترویي ظزُ
قَز ،ثطًبهِضیعاى هیتَاًٌس ثب اتربش تهویوبت ثب لبثلیت
اػتوبز ثیكتط ثطًبهِّبی تَؾؼِای ثٌبزض ذَز ضا َطحضیعی
وٌٌس وِ ؾجت هیقَز تب اظ ؾبذت ٍ ؾبظّبی ايبفی ٍ یب
ووجَز ؾبذت ٍ ؾبظّب خلَگیطی قَز .ثؼس اظ هحبؾجِ ظهبى
ثیي زٍ ٍضٍز هتَالی وكتیّب ،اَالػبت آهبض تَنیفی ایي

; 0/035

; ًطخ ٍضٍز وكتیّب

اظ َطفی ،ظهبى ذسهتزّی وكتیّب ثطاثط  31/66هحبؾجِ
گطزیس ،زض ًتیدِ ًطخ ذسهتزّی وكتیّب وِ ثطاثط
هؼىَؼ هیبًگیي ظهبى ذسهتزّی وكتیّب هیثبقس ،ثِ
قیَُ ظیط هحبؾجِ هیگطزز:
; ًطخ ٍضٍز وكتیّب

Inter-Arrival Time

0/035
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زض ًتیدِ هؼیبضّبی هرتلف اضظیبثی ػولىطز ؾیؿتن هَضز
هُبلؼِ هُبثك خسٍل ظیط هحبؾجِ هیگطزًس:
خسٍل( )1هؼیبضّبی هرتلف اضظیبثی ػولىطز ؾیؿتن ثٌسض
ثَقْط
خرٍجی

رابطِ

ρ0

1- ρ= 1Lq

0/536

wq

Hrs15/015
81/46
1/67

پؽ اظ هحبؾجِ هؼیبضّبی هرتلف اضظیبثی ؾیؿتن خْت
ثْجَز ػولىطز ؾیؿتن ٍ ثِ حسالل ضؾبًسى هیبًگیي ظهبى
اًتظبض وكتیّب ٍ ًیع تؼساز وكتیّبی هَخَز زض ؾیؿتن ٍ
نف ٍ افعایف تَاى ػولیبتی ثٌسض ثَقْط زٍ ضاّىبض وبّف
ظهبى ذسهتزّی (افعایف ًطخ ذسهتزّی ٍ افعایف تؼساز
ذسهبتزٌّسُّب (افعایف تؼساز اؾىلِّب) هُطح گطزیس.

ٍرٍدی
ρ

0/56
0/44

 6پیشٌْبدات

= <1اهبهی آضًسی ،هدتجی ،ثطضؾی ؾیؿتن نف اًتظبض ًَثت
وكتیّب زض تطهیٌبل غالت ثٌسض قْیس ضخبیی ،پبیبى ًبهِ
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W

+ 015/15= Wq + 1/µ
66/31
λ

هٌببع

Ws

ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هیقَز ،يطیت ثْطٍُضی ؾیؿتن
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