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دريافت 8931/45/49 :دريافت8931/84/43 :

چکيده
راهها بهعنوان يكي از گستردهترين زيرساختهاي عمراني در هر كشور يك

سكريايه يوسكوي يكيشكون .يووكوم يك.يريت ترموكر

نگه.اري راههاي يكي از يهمترين يوارد جهت حفظ راهها با توجه به بودجه يوجود است د يوووم در يبوث ي.يريت ترمور نگه.اري
راهها داراي اهموت است -1 :تروون گزينه يناسب  -2زيان بكارگوري آن در اين يقاله سري شك.ه تكا يك.لي بكا بككارگوري ابكزار هكو
يصنوعي جهت ارائه الگوريتمي در خصوص تصمومگوري در رابطه با گزينه يناسب جهكت اناكاع عماوكاع ترموكر نگهك.اري نوكز زيكان
يناسب به لواظ ا لويت بن.ي براي اجكراي آن توسكره داده شكود بكراي ايكن ينزكور از سوسكتم اسكتنتا

كازي  )FISجهكت ارائكه يك.

تصمومگوري استفاده ييشود در اين راستا از وروت راي ر سازي شايل خرابيهكا ،وكروت نكاهمواري يقا يكت سكازهاي بكهعنكوان
ر ديهاي ي .استفاده خواه .ش .خر جيها نوز گزينه ترمور نگه.اري يناسب ا لويت زياني اجراي آن خواه .بود در نهايت ي.
توسره داده ش.ه براي ي

يطالره يوردي در قطراتي از راههاي بر نشهري استان ارس اجرا خواه .ش .جهت تروون اعتبارسناي يك.

نوز نتايج حاصل از ي .با آنچه كه در اقروت اجرا ش.ه يقايسه ييگردد نتايج نشان ييده .تطابق نسبتاً خوبي يوان نتايج حاصل از يك.
ازي آنچه كه در اقروت اجرا ش.ه جود دارد

واژههاي کليدي :استان فارس ،اولويتبندی ،فازی ،نگهداری ،هوش مصنوعی

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی053 )04:

نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني
انتخاب گیينه مناسب ،کاهش اابل توجهی در هیينههای کشور

 .1مقدمه
روسازیها سرماية ملی کشورها محسوب میشوند کهه سهالیانه
بخش عمدهای از بودجة عمرانی سهازمانههای یيهربص فهر
ترمیم ،بهسازی ،حفظ و نگهداری آنها مهیشهود تهیمین اعتبهار
کافی برای اين منظور چالشی است که تصمیمگیران همهواره بها
آن مواجه و دست به گريبان بودهانهد گیينههههای متفهاوتی در
زمانهای مختلف برای بهبود وضعیت انواع روسهازیهها اابهل
ارائه است امها موضهوعی کهه در مهديريت و نگههداری راههها
اهمیت دارد انتخاب گیينه مناسب در زمان مناسب اسهت تنهها
در اين فورت است که میتوان اطمینان حافل کرد که بودجه
و سرمايه کلی به شکل مناسبی هیينه شده است
بنابراين" ،راه يک سرمايه عظیم ملی بوده و بهر اسهاس هیينهة
احداث ،بايد همواره عملکرد مناسهبی نیهی داشهته باشهد عهدم
نگهههداری مناسههب يههک راه باعههو زرابههی و زوال زودرس آن
میشود زرابیهای راه باعو افیايش استهالک وسايل نقلیه نیی
میشود سوانح و اتفااات پیش بینی نشده نیی ممکهن اسهت در

در اين زمینه ايجاد کرد در حال حاضر اکثر کشورهای در حال
توسعه به دنبال ايجاد يک سیستم مديريت نگههداری روسهازی
کارآمههد هسههتند تهها بتواننههد بیشههترين بههازده ااتصههادی را از
بودجههای کالنی که در بخش راه فر

مهیشهود ،بهه دسهت

آورن د [Haas, Hudson and Zaniewski, 1994,
] Hicks, Dunn and Moulthrop, 1997در نتیجهه الزم
است تا يک سیستم مناسب جهت تصهمیمگیهری در زصهوص
وضعیت روسازی براساس شرايص موجود تهیه شهود همننهین
در اين سیستم براسهاس شهاز

ههای وضهعیت روسهازی در

زصوص گیينه تعمیر و نگهداری مناسب و نیی زمان اجرای آن
تصمیمگیری شود بايستی توجه داشت که تدوين يهک فرآينهد
تصمیمگیری سیستماتیک و ضابطهمند بهرای اتخهای تصهمیمات
اساسی همواره بهعنوان يکهی از دغدغههههای فکهری مهديران،
مطرح بوده است وجود چنین سیستمی ،امکان اعمال سهوابق و
نظريات شخصهی در فرآينهد تصهمیمگیهری را منتفهی کهرده و
اابلیت اطمینهان و فهحت تصهمیمات را افهیايش زواههد داد

اثر زرابیهای راه اتفاق بیافتد هیينه نگههداری راه هها از  9تها

[]Fakhri, Alale and Edrisi, 2016

نگهداری راه از آغاز بههرهبهرداری آن شهروع شهده و عملیهات

يکی از مهمتهرين نکهات در علهم مهديريت اتخهای تصهمیمات

نگههههداری بههههطهههور مسهههتمر و در طهههول عمهههر راه انجهههام

مناسب براساس سطح بودجه است در وااع مديران همهواره بها

شود[]Abtahi, 2010

مسائل بهینهسازی جهت کمینه کردن يا بیشنه کهردن ههدفی بها

 84درفههد ارزش راهههها تیییههر مههیکنههد و ضههرورت دارد کههه

رويکرد استفاده حداکثر از راههای موجود و سهرمايهگهااری در
راستای بهسازی و تعمیر آنها ،گیينهای است که از سوی بیشهتر
کشورها مورد استفاده ارار مهیگیهرد محققهان دريافتههانهد کهه
ارتباط مستقیمی بین مقدار کیلومتر راه طی شده در کشهورها و
تولیهههد نازهههال

ملهههی آنهههها وجهههود دارد [Ameri and

]Eftekharzade, 2009, Pietrzyeki, 2014

توجه به برزی محدوديتها مواجه هسهتند [ [Abdelrahim
] and George, 2000در مههديريت و نگهههداری راهههها،
مديران بايستی براساس ورودیها شامل :اطالعهات مربهوط بهه
زرابی روسازی ،ناهمواری ،مقاومت لیینهدگی و افهت و زیهی
اليهها اادام به انتخاب گیينه تعمیر و نگهداری مناسب در زمان
مناسب کنند بدينترتیب میتوان تا حد زيادی تضمین نمود که
مدير مربوطه در تخصی

بودجهههها عملکهرد مناسهبی داشهته

دازلی ،همهسهاله

است اما ،متییرههای ورودی در تصهمیمگیهری بسهیار زيهاد و

به نوسازی ،تعمیر و نگهداری شبکه راهها در سطح برونشهری

بعضاً پینیده هستند همننین مديريت روسازی معموالً با طول

و درونشهری ازتصاص میيابد بررسیها نشهان مهیدههد در

زيادی از راهها و يا شهبکه گسهتردهای از معهابر مواجهه اسهت

فورت اعمال يک مديريت دایق و افولی در زصوص شهبکه

بنابراين نیاز است تا براساس يک مدل مبتنی بر افول علمی بها

راهها میتوان با تعیین زمان مناسهب تعمیهر و نگههداری و نیهی

دريافت مشخصات ورودی هر اطعه از مسیر نسبت به انتخهاب

بنابراين بخش اابل توجهی از تولید نازال

 014فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
گیينه تعمیر و نگهداری و نیی زمهان اجهرای آن تصهمیمگیهری

ترمیم و نگهداری مناسب ،تجربه مهندسین بود همننین توجه

شود اين مقاله در نظر دارد تا از ابیار فازی بهه عنهوان يکهی از

چندانی به هیينههای چرزه عمر و يا به اولويتبندی براساس

ادرتمندترين روشها در محاسبات نرم استفاده کنهد در وااهع،

نمیگرديد در ااتصاد امروزی

هد

ضرورت در سطع شبکه معطو

افلی اين تحقیق ارائه روشی جههت تعیهین نهوع گیينهه

به همان نسبت که ازعمر روسازیهای موجود میگارد نیاز به

تعمیر و نگهداری و زمان انجام آن براسهاس اطالعهات مربهوط

يک روش سیستماتیکتر برای تعیین ضرورتها در امر ترمیم و

به وضعیت روسازی و نیهی بکهارگیری ابهیار ههوش مصهنوعی

نگهداری بیشتر احساسی میگردد امروزه شبکه روسازیها نیاز

(منطق فازی) زواهد بود

به مديريت دارد و نگهداری به تنهايی ديگر کافی نیست
]]Ameri and Eftekharzade, 2009

مقاله حاضر  5بخهش دارد در بخهش دوم مهروری بهر ادبیهات
تحقیق مرتبص با موضوع مديريت و نگهداری راهها ،عوامل موثر

هد

بر تصمیمگیری در رابطه با وضعیت روسازی ،انواع روشههای

بهسازی شبکه راههای موجود ،امکان استفاده مداوم از آن را به

ارائه میشهود بخهش سهوم بهه

نحوی کارآمد و ايمن ممکن سازد مديريت روسازی را

تشريح روش تحقیق میپردازد دادهها و نتهاي تحقیهق نیهی در

میتوان فرآيندی دانست که تالش آن در جهت بهینه نمودن

بخش چهارم ارائه میگردد در نهايت بخش پنجم به جمعبندی

کارايی کلی شبکه راهها در طول زمان است فعالیتهايی که در

و نتیجهگیری میپردازد

مديريت روسازی انجام میشوند شامل نگهداری ،نوسازی و

متداول در نگهداری راهها و

افلی مديريت روسازی آن است که با نگهداری و

بهسازی راه و نظاير آن است اندکی بهبود در هیينههای

 .2مرور ادبيات تحقيق

نگهداری زيرسازتهای راه و هیينههای زدمات حمل و نقل

بطورکلی سه موضوع اساسی در زمینه روسازی اابل طرح و

و بهرهبرداری ،میتواند منافع ااتصادی زيادی را حافل نمايد

پیگیری است اين موارد عبارتند از :سازت روسازی ،مديريت

به طور ساده ،هر  8دالر هیينه کردن در امر حفظ و نگهداری

روسازی و تحقیق در زمینه روسازی موضوع مديريت

راه 9 ،دالر برای استفادهکنندگان از راه فرفهجويی به همراه

روسازی ممکن است مفاهیم متنوعی همراه داشته باشد ،اما

دارد [ [ Ameri and Eftekharzade , 2009, Ameri,

بطور ساده میتوان گفت مديريت روسازی يعنی "فرايند حفظ
سازتار روسازی بهشیوه هیينه -فايده" از سال  8339در
اياالت متحده موضوع مديريت روسازی بعنوان "روشی
سیستماتیک برای جمعآوری ،یزیرهسازی و بازيابی اطالعات
مرتبص با تصمیمگیری جهت استفاده حداکثری از هیينههای
تخصی

داده شده جهت نگهداری" در نظر گرفته میشد در

مفهوم ديگر مديريت روسازی "برنامهای جهت بهبود کیفیت و
عملکرد روسازیها و کمینه کردن هیينهها از طريق اادامات
مديريتی مناسب" در نظر گرفته میشود [Rusu, Taut and
]Jecan, 2015

] 2009
بطورکلی مديريت و نگهداری راهها دارای میايايی بدين شرح
است :کاهش روند اضمحالل ،انتخاب راهبرد ااتصادی مناسب،
کاهش هیينههای عملکردی زودروها ،باز نگه داشتن راه،
افیايش ايمنی و کاهش تخريب محیص زيست در وااع ادارات
بیرگراهی در سراسر جهان توجه زود را از طراحی و سازت
راههای جديد به سمت نگهداری راههای موجود معطو
سازتهاند روسازیها هنگامی که هنوز مفید ،موثر و آماده بکار
هستند ،بايد ابل از اينکه به مرحله بحرانی و روند اضمحالل
سريع برسند ،برای عملیات نگهداری انتخاب شوند اين تیییر

درگاشته فقص به نگهداری روسازیها توجه میشد و مديريت

راهبرد از گاشته تاکنون منجر به بروز سه نوع عملکرد

روسازیها امری ناآشنا بود عامل تعیینکننده در انتخاب روش

نگهداری روسازی شده است که عبارتند از :تعمیر و نگهداری

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی018 )04:

نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني
موضعی ،فراگیر و اساسی [Caltrans, 2003, FHWA.

 1-2خرابيها

2005, Ameri, 2009 (in Persian)].ترمیم و نگهداری

زرابیها در روسازیهای آسفالتی به انواع مختلفی اابل تقسیم-

موضعی را میتوان يا بهعنوان يک ابیار مشکلگشای مواتی

بندی است و داليل متفاوتی برای رزداد آنها وجود دارد برای

(دفعالواتی) و يا بعنوان يک ابیار پیشگیرانه بکار گرفت

آنکه بتوان وضعیت زرابی روسازی را بنحو اابل اعتمادی

روشهای متداول ترمیم و نگهداری موضعی در روسازی

پیشبینی نمود ،میبايست از يک سیستم درجهبندی عینی و

آسفالتی عبارتند از :وفلهکاری عمقی و پر کردن ترک (آب

اابل تکرار برای شناسايی وضعیت روسازی استفاده شود

بندی) ترمیم و نگهداری فراگیر ،زمانی مقرون به فرفه زواهد

روشی که وجود دارد ،محاسبة نشانه وضعیت روسازی ()PCI8

بود که بهفورت يک ابیار پیشگیرانه استفاده شود روشهای

است که توسص گروه مهندسین ارتش اياالت متحده پیشنهاد

متداول در تعمیر و نگهداری فراگیر عبارتند از :اندود آببندی

شده است

[ Ameri and Eftekharzade, 2009,

بدون مصالح سنگی ،جوانسازها ،اندود آببندی با اسالری و

]Cook et al. 2004, MTC, 2014

روکاری با مصالح سنگی ترمیم و نگهداری اساسی به منظور
تصحیح يا افالح شرايص سازهای و عملکردی روسازی بکار

 2-2وضعيت سازهاي

میرود ترمیم و نگهداری اساسی اغلب برای روسازیهای

يکی از اابل اعتمادترين روشهايی که برای تعیین وضعیت

مضمحل شده ،در شرايطی که سرعت اضمحالل روسازی زياد

سازهای يک روسازی در حال بهرهبرداری وجود دارد ،استفاده
4

باشد و برای روسازیهايی که در معرض نوسانات بارگااری

از آزمايشات غیرمخرب  NDTبهمنظور تعیین افت و زییها

ترافیکی ارار دارند ،از لحاظ ااتصادی اابل توجیه است گیينه-

است  NDTدر مقايسه با آزمايشات مخرب دارای دو میيت

های مطرح جهت تعمیر و نگهداری اساسی عبارتند از :آسیاب

عمده است :اوالً در آزمايشات مخرب بنابر ماهیت آنها اليههای

سرد ،بازيافت سرد ،بازيافت گرم ،شخمزنی گرم ،روکش

روی هم ارار گرفته روسازی دچار دستخوردگی میگردند و

[ Ameri and

برداشتن و حمل مصالح روسازی به آزمايشگاه جهت انجام

Eftekharzade, 2009, Ohio DOT, 2001,
Premkumar, Vavrik and Harrell, 2014, Hicks,
]Dunn and Moulthrop, 1997

آزمايش ضروری است ،در حالیکه در  NDTکه در حقیقت

آسفالتی ،روکش بتنی و بازسازی [

جهت انتخاب گیينههای تعمیر و نگهداری نیی سه روش وجود
دارد که عبارتند از :روشهای مبتنی بر تجربیات ابلی ،روش-
های مبتنی بر وضعیت کنونی و روشهای مبتنی بر هیينههای
چرزة عمر روسازی در روش انتخاب برمبنای وضعیت کنونی

يک آزمايش درجاست ،روسازی بدون هرگونه دست زدن يا
تیییر دادن مصالح ارزيابی میشود دومین میيت  NDTدر آن
است که نسبتاً سريع و کم هیينه بوده و اغلب به زاطر آنکه در
روند ترافیک کمتر ازتالل ايجاد میشود ،امکان انجام آزمايش
بطور کامل فراهم میآيد
هايی که برای تعیین وضعیت سازهای

روسازی الزم است تا ارزيابی کاملی از وضعیت روسازی

يکی از مهمترين شاز

فورت پايرد برای اين منظور زرابیها ،ناهمواری ،افت و

روسازی مورد استفاده ارار میگیرد ،عدد سازهای (  )SNاست

زیی و نیی مقاومت لییندگی روسازی بايستی ارزيابی شود

اين عدد تابع ترکیبی از متییرها و دادههای طرح ،شامل ضريب

[]Ameri and Eftekharzade, 2009

برجهندگی موثر زاک بستر ( ،)MRتعداد کل بارهای معادل

9

محوری ساده  1/4تنی ،نشانه زدمتدهی نهايی روسازی و
سطح اابلیت اطمینان است [Abaza et al. 2001, CODE
])234, 2011 (in Persian
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ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
پارامترهای تصمیم گیری برای الويت بندی روشهای مديريت

 3-2ناهمواري
با اهمیت در رابطه با راحتی سواری

و نگهداری روسازی ارائه کردند و نشان دادند که میتوان آن را

وايمنی روسازی است برای يک راننده اتومبیل ،رانندگی در

به عنوان يک برنامه کارآمد برای استفاده توسص سازمانها به

ناهمواری يک شاز

راههای ناهموار به معنی فقدان راحتی ،کاهش سرعت ،زرابی

کاربرد [ .]Hongmei et al. 2017سبهی و همکاران با

احتمالی وسیلهنقلیه و افیايش هیينههای عملیاتی است از ديد

استفاده از بانک اطالعاتی ويژگیهای روسازی مبتنی بر GIS

يک زلبان هواپیما ناهمواری سطح روسازی فرودگاه میتواند

و نرم افیار  PAVERتوانستند يک روش سیستماتیک برای

موجب از بین رفتن راحتی و باعو لرزشی ففحه کنترل

برنامه ريیی مديريت روسازی ارائه دهند [Subhi et al.

دستگاهها شود و بصورت بالقوه ،ايمنی مسافرين و هواپیما را

 .]2017لی ژانگ و همکاران يک مدل بهینه سازی برای

به مخاطره اندازد بنابراين ناهمواری يک شازصی از وضعیت

مديريت تعمیر و نگهداری راه با استفاده از روش گوس-نیوتن

است که میبايست به هنگام ارزيابی روسازیهای افلی به

کاهش هیينهها برای استفاده کنندگان و هم نهادهای

دات مورد مالحظه ارار بگیرد در سال  ،8314آزمايش

با هد

مديريتی ارائه کردند [ .]Le et al. 2017کريستینا تورس و

از اين

همکارانش با در نظر گرفتن عوامل زيست محیطی در کنار

آزمايش تعیین يک نشانه ناهمواری بینالمللی ( ،)IRI0بهمنظور

افیايش کارايی،

بینالمللی ناهمواری راه در برزيل برگیار شد ،هد

تسهیل در تبادل دادهها و انتشار رهنمودهايی برای اندازهگیری

ساير عوامل يک مدل بهینه سازی با هد

کاهش هیينهها و کاهش آلودگیها ارائه دادند [ Cristina et

ناهمواریها براساس يک مقیاس استاندارد بود  IRIعبارت

 .]al. 2017سرفراز و همکاران با استفاده از تحلیل سلسله

است از نسبت اندازهگیری ناهمواری استاندارد به اندازهگیری-

مراتبی ( )AHPو استفاده از نظرات متخصصین يک روش

هايی که با استفاده از يک راهسن نصب شده بر روی وسايل-

الويت بندی برای گیينههای تعمیر و نگهداری ارائه دهد و با

نقلیه يا تريلرها بدست میآيد [Ameri, Eftekharzade,

مقايسه روش زود با روشهای سنتی برتری روش زود اثبات

])]2009 (in Persian

نمود [.]Sarfaraz, Vedagiri and Krishna, 2017
ویهوا ژو و همکاران با استفاده از روش برنامه ريیی غیرزطی

 4-2مقامت لغزندگي

يک مدل جهت کاهش هیينههای چرزههای تعمیر و نگهداری

مقاومت در برابر لییندگی بعنوان نیرويی که در برابر سرزوردن

برای کاربران و نهادهای مديريت و نگهداری راه ارائه دهد

الستیکها بر روی سطح در زمان ممانعت از چرزش الستیک-

[ .]Weihua, Yanfeng and Samer, 2012پیمان

ها تعريف میشود اگرچه مقاومت در برابر لییندگی بعنوان

باباشمسی و همکارن با استفاده از ترکیب روش فازی و تحلیل

يک ويژگی سطح روسازی المداد میشود لیکن شرايص

سلسله مراتبی ( )AHPو به کمک الگوريتم  VIKORيک

مختلفی غیر از شرايص سطح روسازی بر نیروی عملکننده بین

روش برای الويت بندی گیينههای تعمیر و نگهداری راه ارائه

الستیک و روسازی تیثیر میگاارند :از جمله فشار الستیک ،آج

کرد [ .]Babashamsi et al. 2016بین يو و همکاران با

الستیک ،وجود آب ،درجه حرارت بارگااری و سرعت وسیله-
نقلیه [ [ Ameri, Eftekharzade, 2009 (in Persian),
]Abaza et al. 2001

درنظرگرفتن پارامترهای عملکردی روسازی نظیر ،PCI
پارامترهای ااتصادی و پارامترهای زيست محیطی نظیر انرژی،
يک مدل بهینه سازی برای برنامه ريیی مديريت و تعمیر و

محققان بسیاری تالش کردهاند که مدلی برای نگهداری ،ترمیم

نگهداری راه ارائه دهد [ ]Bin et al. 2015فرهان و

و تعمیر روسازی آسفالتی راهها ارائه دهند هانگمی لی و

همکاران يک چارچوب بهینه سازی دو اسمت توسص الگوريتم

همکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPوزن

بودجه برای

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی019 )04:

فازی جهت ايجاد يک مدل برای تخصی

نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني
پروژههای تعمیر و نگهداری ارائه کرد

[Fwa and

] Farahani, 2016زسوس دالگارزا و همکاران يک مدل
برنامهريیی زطی تحت محدوديتهای بودجه و شرايص
عملکردی با استفاده از ابیار تصمیمگیری Risk Solver
 Platformبرای تخصی

بودجه به برنامههای تعمیر و

نگهداری ارائه داد [ .]Jesus et al. 2016جوی شنگ چو و
همکاران يک مدل بهینه سازی بر اساس الگوريتم MOPSO
با در نظر گرفتن محدوديتهای بودجه و اابلیت اطمینان برای
برنامهريیی مديريت و تعمیر و نگهداری راه ارائه کرد [Jui-
.]Sheng et al. 2011

زواهد بود برای تصمیمگیهری در ايهن رابطهه از ابهیار ههوش
مصنوعی شامل سیستم استنتاج فازی استفاده زواهد شد
در اين مقاله اثر پارامترهای ترافیک عبوری ،مشخصهات زهاک
بستر و وضعیت آب و هوا به عنوان زروجی در شاز

PCI

ديده شده است زيرا تیییر هريهک از ايهن پارامترهها ،شهاز
 PCIرا نیی تیییر میدهد بهوااع تحلیلهای اين مقاله مبتنی بهر
وضعیت فعلی روسازی بوده و اثهر کلیهه پارامترههای مهرتبص و
تیثیرگههاار بههر تصههمیمگیههری در زصههوص مههديريت تعمیههر و
نگهداری راه در وضعیت حال حاضر روسازی ديده شده است
ابیار فازی در حال حاضر يکی از ادرتمندترين ابیارهها جههت
تصمیمگیری است بهرای لحهاظ نمهودن وضهعیت زرابهیهها،

 .3روش تحقيق
هد

ناهمواری و شرايص سازهای نیاز است تا برای ههر يهک از ايهن

افلی اين مقاله توسعه مدلی است که برمبنهای آن بتهوان

سطح بودجه ازتصاص يافتهه بهه مهديريت روسهازی راههها را

موارد از يک شاز

کمی استفاده شود همانطور که در بخش

پیش آمد برای همه اين موارد شاز

هايی توسعه يافتهه اسهت

باشهد در ههر محهور و

و در اينجا نیی از مهمترين آنها يعنی  IRI ،PCIو  SNاستفاده

شده در فورت وجود اطالعات مربوط

زواهد شد با توجه به تیثیر اندکی کهه وضهعیت لیینهدگی در

به وضعیت روسازی شهامل زرابهیهها ،نهاهمواری و وضهعیت

تصمیمگیری در زمینه مديريت و نگهداری راه دارد و نیی بدلیل

سازهای بهعنوان ورودیها ،اولويت نگهداری و نیی گیينه مهورد

نبود اطالعات کافی در زصوص اين مهورد ،از در نظهر گهرفتن

نظر برای تعمیر و نگهداری بهعنوان زروجی بهه چهه فهورت

آن در تحلیلها فر نظر شده است در فلوچهارت شهکل ()8

مشخ

نمود بدين معنا که مشهخ

برای هر اطعه مشخ

فرآيند تحقیق بطور زالفه آمده است
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ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...

شروع

تعیین زمان و گیينه مناسب برای عملیات نگهداری روسازی آسفالتی راهها

انجام تصمیمگیری براساس وضعیت فعلی روسازی

استفاده از شاز

زرابیها
ناهمواری
شرايص سازهای

های تحلیل وضعیت روسازی

 : PCIزرابیها
 : IRIناهمواری
 : SNشرايص سازهای

استفاده از ابیار فازی جهت تصمیمگیری برای گیينه مناسب
تعمیر و نگهداری بر مبنای وضعیت روسازی

استفاده از ابیار فازی جهت تصمیمگیری برای گیينه مناسب
تعمیر و نگهداری بر مبنای وضعیت روسازی

گیينه مناسب

هی اادامی
موضعی
فراگیر
اساسی

کوتاه مدت
میان مدت
بلند مدت

زمان مناسب

توسعه اواعد فازی

استفاده از نظر
متخصصین

استفاده از نظر
متخصصین

توسعه اواعد فازی

ارائه مدل اولیه

ارائه مدل اولیه

استفاده از
تجربیات ابلی

فحت سنجی مدل

استفاده از
تجربیات ابلی

ارائه مدل جهت انتخاب گیينه مناسب برای نگهداری
روسازی آسفالتی راهها

فحت سنجی مدل

ارائه مدل جهت انتخاب زمان مناسب برای نگهداری
روسازی آسفالتی راهها

يک ارچهسازی مدلها و ارائه مدل نهايی جهت انتخاب گیينه و زمان مناسب برای نگهداری
روسازی آسفالتی راهها

پايان

شکل  .1فلوچارت فرايند تحقيق
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نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني
همانطور که در شکل ( )8آمد ،در اين تحقیق در نظر است تا

است اين اواعد بهطور موازی مورد ارزيابی ارار میگیرند و

مديريت روسازی در دو بخش جداگانه شامل زمان مناسب

ترتیب آنها اهمیتی ندارد جهت نگاشت فضای ورودی به

برای عملیات نگهداری و نیی گیينه مناسب برای نگهداری،

فضای زروجی نیاز به تابعی تحت عنوان تابع عضويت زواهد

انجام شود در هر دو بخش از محاسبات نرم برای انجام

بود تابع عضويت نموداری است که نحوۀ نگاشت هر نقطه از

اين تحقیق توسعه

فضای ورودی را به يک مقدار عضويت (درجه عضويت) بین

مدلی در االب اواعد اگر-آنگاه جهت مديريت روسازی است

 4تا  8تعريف میکند تنها شرطی که تابع عضويت بايد ارضا

از تئوری مجموعههای فازی استفاده میشود تئوری مجموعه-

کند اين است که زروجی آن بايد بین  4تا  8باشد [ [Zadeh,

های فازی يک روش نظاممند محاسباتی برای بحو در مورد

.]1965, Bobrowicz et al. 1990
بنابراين در مقاله حاضر ،سیستم استنتاج فازی بهعنوان ابیار

محاسبات استفاده میشود از آنجا که هد

اطالعات زبانشنازتی فراهم میآورد اين تئوری برمبنای
محاسبات عددی بر روی مقادير تولید شده توسص تابع
عضويت برای هر يک از متییرهای زبانشنازتی عمل مینمايد
عالوه بر آن ،انتخاب اواعد اگر-آنگاه فازی ،جی افلی سیستم
استنتاج فازی ( )FIS5را تشکیل میدهد به کمک اين اواعد،
میتوان بهشکل موثری تخص

يک انسان را در يک زمینة

زاص مدل نمود [Schmucker, 1984, Juang, 1983,
.]Zadeh, 1965
هد منطق فازی ،نگاشت از فضای ورودی به فضای زروجی
است يک ساز و کار ابتدايی در اين راستا ،استفاده از يک
مجموعه از دستورهای اگر-آنگاه تحت عنوان اواعد فازی

تصمیمگیری استفاده زواهد شد همننین تصمیمگیری برمبنای
 9مورد زرابیها ،ناهمواری و وضعیت سازهای بعنوان ورودی-
های مدل و  9شاز

 IRI ،PCIو  SNبهعنوان معیارهای

کمی آنها انجام زواهد گرفت
در شرايص تصمیمگیری در رابطه با زمان مناسب برای تعمیر و
نگهداری روسازی  9زروجی مطابق جدول ( )8در نظر گرفته
زواهد شد
زروجیهای مورد انتظار به عنوان گیينههای تعمیر و نگهداری
راه نیی در جدول ( )4آمده است

جدول  .1خروجيهاي مورد نظر براي تعيين اولويت تعمير و نگهداري []VicRoads, 2017
اولويت نگهداري

بازه زماني

کوتاه مدت

کمتر از يکسال

میان مدت

 8تا  0سال

بلند مدت

 0تا  84سال
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ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
جدول  .2خروجيهاي مورد انتظار به عنوان گزينههاي تعمير و نگهداري [)]Ameri and Eftekharzade, 2009 (in Persian
)1
)9

)2

گزينه نگهداري
)0

نیاز به بهسازی

عمليات

هی عملیاتی الزم نیست

ندارد
موضعی

وفلهکاری و پر کردن ترک

فراگیر

استفاده از اندودهای آببندی (نظیر اسالری سیل)

اساسیت

روکش يا بازيافت

همانطور که گفته شد ،در سیستم فازی ورودیها ابتدا بايستی با

ورودی شامل  IRI ،PCIو  SNدر تصمیمگیریهای مرتبص

استفاده از اواعد زبانی به بازههايی تقسیمبندی و توابع

شود س س با در نظر

عضويت آنها نیی مشخ

با مديريت و نگهداری راه مشخ

شود برای اين منظور هر  9ورودی

گرفتن سه بازه کم ،متوسص و زياد برای هر ورودی ،تالش شده

به  9بازۀ کم ،متوسص و زياد تقسیم زواهند شد از توابع

تا ترکیبات مختلف ورودیها در کنار هم جهت تعیین

عضويت گاووسی با توجه به دات باالی ايجاد شده در

زروجیهای مدل (گیينه نگهداری مناسب و زمان مناسب برای

محاسبات ،برای  9ورودی مدل يعنی  IRI ،PCIو SN

شروع عملیات نگهداری)در نظر گرفته شود برای اين منظور

استفاده میشود توسعه اين توابع برمبنای بازه تیییرات هر يک

به دلیل متفاوت بودن نظر متخصصین ابتدا برای هر ترکیب يک

از شاز

نمودار جعبهای رسم شده پس از حا

ها و وضعیت روسازی زواهد بود

دادههای پرت ،از بقیه

يکی از مهمترين مسائل در  ،FISتوسعه اواعد فازی است

دادهها میانگین گرفتهشده و از اين مقدار به عنوان ورودی برای

منظور از اواعد ،دستورهايی است که براساس آنها بتوان

توسعه اواعد فازی استفاده میشود کلیه مدلسازیها با

ترکیبات مختلفی از ورودیها را در کنار هم ارار داده و

کدنويسی در محیص نرمافیار  MATLABو با استفاده از ابیار

زروجی بدست آورد [ ]Zadeh, 1965به وااع مییان درستی

فازی در اين نرمافیار انجام گرفته است

اواعد و مطابقت آنها با وااعیت میتواند نتاي را بهشدت تحت
تیثیر ارار دهد برای اين منظور در اينجا برای توسعه اواعد
مربوط به نوع گیينه تعمیر و نگهداری از دادههای وااعی
مربوط به پروژه کار شده در راههای استان فارس استفاده شده
است در کنار اطالعات وااعی مربوط به اين پروژه ،برای
تکمیل بانک اطالعاتی ،از نظرات متخصصین شامل اساتید
دانشگاه ،مديران ،کارشناسان ،دانشجويان و

استفاده شده

است [ .]Koduru, et al. 2010برای اين منظور يک فرم
نظرسنجی در االب مبتنی بر وب توسعه يافته است فرم برای
تعداد حدود  154نفر از اساتید ،کارشناسان ،متخصصین،
دانشجويان و

در زمینه مديريت و نگهداری راهها ارسال

گرديده است در اين فرم سعی شده است تا ابتدا وزن 9
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 .4دادههاي تحقيق
الزمه اجرای مديريت پويا ،در ازتیار داشتن اطالعات فهحیح،
کامل و با یکر مکان است کهه بها کهمتهرين هیينهه و بهاالترين
سرعت در ازتیار مديريت ارار گیرد علهم مهديريت راه نیهی از
اين ااعده مستثنی نبوده و امروزه در دنیا تالش میشود تا ابهیار
ادرتمندتری جهت جمهعآوری اطالعهات راههها سهازته و در
ازتیار کارشناسان و تحلیلگران راه ارار گیرد مشخصه مشترک
اين ابیار غیرمخرب بودن آنهاست که بههطهور کلهی اادرنهد بها
سرعت مناسب بر سطح شبکه راهها حرکت کهرده و اطالعهات
مورد نیاز بخهشههای مختلهف راه (روسهازی ،ايمنهی و ) را
برداشت و در ازتیار تحلیلگران ارار دهد يکی از پیشرفتهترين

نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني
تجهییات ارزيابی راه که تاکنون طراحی ،سازته و بهکار گرفتهه

فورت میپايرد تجهییات مهورد اسهتفاده در برداشهت روز و

شده است ،دستگاه پیشرفته "تدبیرگر راه" است

شب به تفکیک عبارتند از:

دستگاه تدبیرگر راه اطالعات شبکه راهها و فرودگهاههها شهامل

 -8برداشت روز

شرايص ظاهری ،شرايص نهاهمواری ،شهرايص سهازهای و شهرايص



زهکشی و ايمنی روسازی را در حداال زمان ممکن جمعآوری

زيرسازی)

میکند به کمک اين اطالعات میتوان يک پايگاه داده يک ارچه



از دادههههای روسههازی را ايجههاد کههرد همننههین اطالعههات

دستگاه ( GPR1تعیین ضخامت اليههای روسازی و
مسیرياب ( Path Loggerمشترک در برداشت روز

و شب)

های مربوطه میتوانهد در محهیص  GISو



بر روی نقشههای هدفمنهد نمهايش داده شهود ايهن اطالعهات

حريم

امکان ويرايش بوسیله دادههايی که در سالههای آتهی برداشهت



میشود را داراست

 -4برداشت شب

استخراجی و شاز

تجهییات زافی بر روی دستگاه "تدبیرگر راه" نصهب اسهت
اين تجهیهیات دارای محهدوديت در شهب و روز بهوده (ماننهد
لییرهای مربوط به پروفیل طولی و عرضی ناهمواری و تصاوير
مربوط به زرابیهای ظاهری سطح آسفالت) و برای اين منظور
برداشت میدانی بها ايهن دسهتگاه طهی دو مرحلهه شهب و روز

دوربینهای سه بعدیسازی روبرو ،ايمنی ،زهکشی،
دوربینهای پانوراما  914درجه



مسیرياب Path Logger



دستگاه تعیین پروفیل طولی ناهمواری



دستگاه تعیین پروفیل عرضی ناهمواری



دستگاه ثبهت تصهاوير زرابهیههای ظهاهری سهطح

آسفالت
در شکل ( )4دستگاه تدبیرگر راه نمايش داده شده است

شکل  .2ماشين تدبيرگر راه
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ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
در اين مقاله از اطالعات بانک اطالعاتی کاملی مبتنی بر نظرات

زروجیهای نهايی دستگاه عبارتند از:
 مشاهده مقدار ،شدت ،نهوع و کیلهومتراژ ارارگیهری
زرابیهای سطحی مشخ
شاز

متخصصین جهت توسعه اواعد فازی بکار گرفته شده اسهت و
های  IRI ،PCIو

از اطالعات برداشت شده مربوط به شاز

شده در محور راه

 مشههاهده وضههعیت کههل شههبکه روسههازی از لحههاظ

 SNدر اطعات مختلف راههای استان فارس و نیی گیينههههای

وضعیت روسازی در محیص Google Earth

پیشنهادی برای نگهداری اين اطعات ،برای فحت سنجی مدل

 اطعهبندی اولیه براساس شاز

اسههتفاده زواهههد شههد گیينههههههای پیشههنهادی اداره راه شههیراز

وضعیت روسازی،

براساس تجربیات ابلی آنها بوده است

که در اطعهبندی نهايی که يکی از فرآيندهای مهم مهديريت
روسازی است استفاده میگردد
 ارزيابی کیفی اطعهات براسهاس شهاز
روسازی ) (PCIو ديگر شاز

 .5نتايج تحقيق

وضهعیت

همانطور که گفته شد ،در سیستم فازی ورودیها ابتدا بايستی با

های تعريف شده

استفاده از اواعد زبانی به بازههايی تقسیمبندی و توابع

 امکان تعیین حجم و هیينهه الزم بهرای گیينههههای

عضويت آنها نیی مشخ

تعمیر و نگهداری مختلف ،متناسب با زرابیهای موجود در

شود از توابع عضويت گاووسی با

توجه به دات باالی ايجاد شده در محاسبات ،برای  9ورودی

روسازی در مرحله گیينهگااری و برآورد ااتصادی

مدل يعنی  IRI ،PCIو  SNاستفاده میشود در شکل ()9

برای محاسبه  SNدو روش کلی مخهرب و غیرمخهرب وجهود

توابع عضويت برای متییرهای ورودی نشان داده شده است

دارد در روشهههای غیرمخههرب روش بارگههااری ضههربهای بههه

توابع عضويت متییرهای ورودی با مطالعه دایق ادبیات تحقیق

لحاظ شبیهسازی بهتر اثر بارگااری ترافیک عبوری ،از مقبولیت

جهت تعیین تیییرات هر يک از شاز

های  IRI ،PCIو

بیشتری برزوردار است معرو ترين ايهن دسهتگاههها دسهتگاه

 SNو نیی ارزيابی تابع توزيع اين متییرها برمبنای دادههای

 FWD4است که در جمعآوری دادهها بهرای محاسهبه  SNدر

وااعی تهیه شده است

اين تحقیق استفاده شده است
زياد

متوسص

کم

متوسص

زياد

کم

درجه عضويت

درجه عضويت

زياد

متوسص

کم

درجه عضويت

)(m/Km

شکل  .3توابع عضويت شاخصهاي  IRI ،PCIو SN
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نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني

جدول  .3قواعد فازي براي تعيين گزينه تعمير و نگهداري مناسب
گزينه

رديف

PCI

IRI

SN

گزينه پيشنهادي

رديف

PCI

IRI

SN

8

کم

کم

کم

فراگیر

85

متوسص

متوسص

زياد

موضعی

4

کم

کم

متوسص

فراگیر

81

متوسص

زياد

کم

فراگیر

9

کم

کم

زياد

موضعی

84

متوسص

زياد

متوسص

فراگیر

0

کم

متوسص

کم

فراگیر

81

متوسص

زياد

زياد

فراگیر

5

کم

متوسص

متوسص

فراگیر

83

زياد

کم

کم

نیاز ندارد

1

کم

متوسص

زياد

فراگیر

44

زياد

کم

متوسص

نیاز ندارد

4

کم

زياد

کم

اساسی

48

زياد

کم

زياد

نیاز ندارد

1

کم

زياد

متوسص

اساسی

44

زياد

متوسص

کم

نیاز ندارد

3

کم

زياد

زياد

اساسی

49

زياد

متوسص

متوسص

نیاز ندارد

84

متوسص

کم

کم

موضعی

40

زياد

متوسص

زياد

نیاز ندارد

88

متوسص

کم

متوسص

موضعی

45

زياد

زياد

کم

موضعی

84

متوسص

کم

زياد

موضعی

41

زياد

زياد

متوسص

موضعی

89

متوسص

متوسص

کم

موضعی

80

متوسص

متوسص

متوسص

موضعی

44

زياد

زياد

زياد

موضعی

پيشنهادي

جدول  .4قواعد فازي براي تعيين زمان تعمير و نگهداري مناسب
زمان

رديف

PCI

IRI

SN

زمان پيشنهادي

رديف

PCI

IRI

SN

8

کم

کم

کم

کوتاه مدت

85

متوسص

متوسص

زياد

میان مدت

4

کم

کم

متوسص

کوتاه مدت

81

متوسص

زياد

کم

کوتاه مدت

9

کم

کم

زياد

کوتاه مدت

84

متوسص

زياد

متوسص

کوتاه مدت

0

کم

متوسص

کم

کوتاه مدت

81

متوسص

زياد

زياد

کوتاه مدت

5

کم

متوسص

متوسص

کوتاه مدت

83

زياد

کم

کم

بلندمدت

1

کم

متوسص

زياد

میان مدت

44

زياد

کم

متوسص

بلندمدت

4

کم

زياد

کم

کوتاه مدت

48

زياد

کم

زياد

بلندمدت

1

کم

زياد

متوسص

کوتاه مدت

44

زياد

متوسص

کم

بلندمدت

3

کم

زياد

زياد

کوتاه مدت

49

زياد

متوسص

متوسص

بلندمدت

84

متوسص

کم

کم

میان مدت

40

زياد

متوسص

زياد

بلندمدت

88

متوسص

کم

متوسص

میان مدت

45

زياد

زياد

کم

میان مدت

84

متوسص

کم

زياد

میان مدت

41

زياد

زياد

متوسص

میان مدت

89

متوسص

متوسص

کم

میان مدت

80

متوسص

متوسص

متوسص

میان مدت

44

زياد

زياد

زياد

بلندمدت

پيشنهادي
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ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
پس از پااليش نظرات حافل از نظرسنجی از متخصصین،

و بلند مدت تعريف و بترتیب اعداد  8تا  9برای آنها لحاظ

اواعد فازی جهت تعیین گیينه تعمیر و نگهداری مناسب،

و گرد

شده است در نتیجه براساس عدد زروجی مدل

FIS

های  IRI ،PCIو  SNبهشکل جدول ( )9در

کردن آن میتوان در زصوص زروجی مدل به لحاظ زمان

آمد همننین پس از پااليش نتاي مربوط به نظرات متخصصین،

تعمیر و نگهداری مناسب نیی اادام نمود بدينترتیب مدلی با

اواعد فازی جهت تعیین اولويت تعمیر و نگهداری مناسب،

IRI ،PCI

براساس شاز

براساس شاز

های  IRI ،PCIو  SNبهشکل جدول ( )0در

آمد کدنويسی در محیص نرمافیار  MATLABجهت انجام
تحلیلها برمبنای  FISانجام گرفت منظور از کدنويسی تهیه

استفاده از  FISتوسعه داده شده است که فرفاً با ارائه
و

SN

بهعنوان ورودی میتوان گیينه تعمیر و نگهداری و نیی

اولويت زمانی آن به لحاظ اجرا را تعیین کرد
در نهايت جهت اعتبارسنجی مدل ،نتاي زروجی

FIS

با

يک فايل اسکري ت در محیص  MATLABاست در اين فايل

آننه که در وااعیت اعمال شده مقايسه گرديده است برای اين

اسکري ت از دستورات جعبه ابیار فازی در MATLAB

در هر اطعه

منظور از اطالعات ورودی شامل

IRI ،PCI

و

SN

جهت سهولت و امکان مانور بیشتر در ساير بخش های

استفاده و نتاي

کدنويسی استفاده شده است

تعمیر و نگهداری مناسب برای هر اطعه براساس مدل فازی

علیرغم آنکه زروجیهای مورد انتظار ما در تعیین

زروجی شامل گیينه مناسب برای عملیات

ارائه شده در بخش ابلی تعیین میگردد س س اين نتاي

با

گیينههای تعمیر و نگهداری و نیی زمان انجام آنها از نوع

آننه که در وااعیت اجرا شده مقايسه میگردد در اين پژوهش

گسسته بوده اما با توجه به یات  ،FISزروجیهای مدل از نوع

اطالعات  95اطعه برای اعتبار سنجی مدل استفاده شده است

پیوسته است که با توجه به مقدار زروجی مدل و گرد کردن

در شکل( )0نقشه راههای مورد مطالعه نشان داده شده است

اعداد براساس اواعد رياضیاتی میتوان نسبت به تعیین دایق

در جدول( )5اطالعات مربوط به هر اطعه آورده شده است

زروجی اادام کرد بدين مفهوم که در رابطه با گیينههای تعمیر

برای انجام مقايسه آماری و مقايسه نتاي مدل با وااعیت مجدداً

و نگهداری مناسب  0حالت شامل "اادامی الزم نیست"،

برای هر يک از زروجیها کدهايی مطابق ابل در نظر گرفته

"موضعی"" ،فراگیر" و "اساسی" در نظر گرفته شده است

میشود به اين مفهوم که برای گیينه "اادامی الزم نیست" کد

معادل هر يک از اين موارد اعداد  8تا  0بهترتیب لحاظ شده و

"" ،"8موضعی" کد " ،4فراگیر" کد  9و "اساسی" کد  0در

براساس عدد زروجی مدل میتوان در زصوص گیينه تعمیر و

نظر گرفته میشود

نگهداری (البته با گرد کردن آن) اادام نمود به همین ترتیب
برای زمان تعمیر و نگهداری نیی  9گیينه ،کوتاهمدت ،میانمدت

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی048 )04:

نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني

شکل  .4نقشه راههاي مورد مطالعه در استان فارس

در جدول( )5دادههای الزم برای ورودی مدل در  95اطعه،
گیينه پیشنهادی اداره راه استان فارس و گیينه مناسب نگهداری

برای اين  95اطعه نشان داده شده است و در شکل( )1گیينه
مناسب نگهداری به دست آمده از مدل آورده شده است

براساس مدل نشان داده شده است الزم باکر است که گیينههای

همننین زالفه نتاي

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس براساس تجربیات

نگهداری پیشنهادی اداره راه و گیينه تعمیر و نگهداری مناسب به

مهندسین با سابقه در زمینه مديريت تعمیر و نگهداری راهها و با
توجه به مقادير شاز

های  IRI ،PCIو  SNارائه گرديده

است
در شکل( )5گیينه نگهداری پیشنهادی اداره راه استان فارس

برای اين  95اطعه برای گیينه تعمیر و

دست آمده از مدل به فورت مقايسهای مطابق شکل ( )4زواهد
بود در اين شکلها محور افقی شماره اطعه و محور اائم گیينه
تعمیر و نکهداری است

 044فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
جدول  .5دادههاي ورودي مدل ،گزينه پيشنهادي و گزينه خروجي مدل

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی049 )04:

نويد نديمي ،حميدرضا شهبازي ،آرش غيبي ،اميرحسين زارع ميرحسيني

شکل  .5گزينه تعمير و نگهداري پيشنهادي اداره راه استان فارس براي  35قطعه
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شکل  .6گزينه تعمير و نگهداري مناسب بدست آمده از مدل

شکل  .7مقايسه گزينه تعمير و نگهداري پيشنهادي اداره راه استان فارس با گزينه مناسب بدست آمده از مدل
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ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
براساس آننه که در شکلهای  5و  1آمده میتوان گفت نتاي

شرايص گوناگون وجود دارد نتاي کاربردی تحقیق بطور زالفهه

حافل از مدل فازی پیشنهادی برای تعیین گیينه تعمیر و

شامل اين موارد میشود:

نگهداری با آننه که در وااعیت توسص مهندسین مشاور اجرا شده
در اطعات مختلف همگونی نسبتاً اابل ابولی وجود دارد
همننین برای بحو تعیین اولويت زمانی اجرای گیينه تعمیر و
نگهداری مناسب نیی دادهای در پروژه وااعی انجام شده موجود
نبوده و تنها شکل  4بهعنوان زروجی مدل فازی برای اطعات
ارائه شده است

سرعت در تصمیمگیهری در رابطهه بها گیينهه تعمیهر و
نگهداری مناسب و زمان اجرای آن میشود
-4

میان نتاي حافل از سیستم استنتاج فازی و

آننه که در گاشته اجرا شده تطهابق بهه نسهبت زهوبی

 .6نتيجهگيري

وجود دارد

در اين مقاله سعی شد تا مدلی با استفاده از ابیار هوش مصهنوعی
جهت تعیین گیينه تعمیر و نگهداری مناسهب و زمهان اجهرای آن
ارائه گردد برای ايهن منظهور براسهاس وضهعیت روسهازی يعنهی
زرابیها ،وضعیت سازهای و ناهمواری در هر اطعه تصمیمگیهری
فورت پايرفت برای هر يک از اين موارد بترتیب شاز

-8

استفاده از ابیار فازی موجب افیايش دات و

ههای

 SN ،PCIو  IRIبه عنوان ورودیهای مهدل بکهار گرفتهه شهد
جهت انجام تصمیمگیری با استفاده از ههوش مصهنوعی مناسهب-
ترين ابیار سیستم استنتاج فازی است در سیسهتم اسهتنتاج فهازی

به اين ترتیب میتهوان گفهت بها اسهتفاده از نظهرات و تجربیهات
متخصصین و نیی اعتبارسنجی نتاي در طول يک دوره زمانی مدل
مبتنی بر سیستم استنتاج فازی پیشنهادی را بسهص و توسهعه داد و
بهعنوان يک ابیار کهارا از آن جههت تصهمیمگیهری در زصهوص
تعیین گیينه مناسب تعمیر و نگهداری و نیی زمان اجرای آن ااهدام

نمود به وااع کاربرد افهلی روش پیشهنهادی در ايهن مقالهه
زمههانی اسههت کههه يههک بانههک اطالعههاتی جههامع و کامههل از

ابتدا بايستی متییرهای ورودی براساس اواعد زبانی به بهازهههايی

مشخصات عملکردی اطعات مختلف روسازی وجود داشته

هها در

باشد و گیينههای مختلفی جهت تعمیر و نگهداری در طهول

ادبیات تحقیق فورت پايرفت سه س اواعهد الزم بهرای تعیهین

زمان پیشنهاد و اجرا شده باشد همننین تیثیر هر يک از اين

زروجیهای مدل براساس ترکیبات مختلف ورودیهها بها کمهک

موارد نیی در گار زمان ديده شده و ثبت شود بهدينترتیهب

نظرات متخصصین و نیی بکارگیری تجربیات ابلی توسهعه يافهت

با در نظر گرفتن هیينهههای چرزهه عمهر روسهازی امکهان

تقسیمبندی شوند ،اين کار براساس تیییرات ايهن شهاز

در نهايههت يههک مههدل جههامع بهها کدنويسههی در محههیص نههرمافههیار
 MATLABارائه گرديد با استفاده از اين مدل میتوان براحتهی
در زصوص گیينه تعمیر و نگهداری مناسب و نیی زمهان اجهرای
آن در هر يک از اطعات راه اادام نمود اعتبارسنجی نتاي مدل با
مقايسه آنها با تجربیات ابلی نشان میدهد کهه سهازگاری زيهادی
میان نتاي حافل از مدل فهازی و وااعیهت وجهود دارد يکهی از
مهمترين میيت ههای مهدل پیشهنهادی کهاهش اابهل توجهه زمهان
محاسبات و ارائه الگوريتم تصمیمگیری براساس تجربیات ابلی و

بهینهسازی اواعد فازی ارائه شده هم در زصهوص زمهان و
هم گیينه پیشنهادی برای تعمیر و نگهداری وجهود زواههد
داشت نظیهر چنهین دادهای در پايگهاه داده  LTPP1موجهود
بوده و بهعنوان موضوع تحقیقات آتی اابل پیشنهاد است

 .7سپاسگزاري
نويسندگان مقاله از زحمات دکتر محمد کاشانینوين جههت

نظريات متخصصین است همننین امکهان تیییهر در ورودیههای

در ازتیار اراردادن دادههای مقاله و نیی راهنمايیهای متعهدد

مدل (تیییر توابع عضويت) و نیی اواعهد فهازی جههت تطهابق بها

ايشان در زصوص اين دادهها ،س اسگیاری میکنند.
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1. Pavement Condition Index (PCI)
2. Nondestructive Test (NDT)
3. Structural Number (SN)
4. International Roughness Index (IRI)
5. Fuzzy Inference System (FIS)
6. Ground Penetrating Radar (GPR)
7. Falling Weight Deflectometer (FWD)
8. Long Term
(LTPP)

Pavement

Performance
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 041فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازيهاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي...
نويد نديمی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  8914از دانشگاه علم و فنعت و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -راه و ترابری را در سال  8913از دانشگاه تربیت مدرس ازا نمود
در سال  8930موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران -راه و ترابری از دانشگاه علم و فنعت
گرديد زمینه های پژوهشی مورد عالاه ايشان ايمنی ترافیک ،هوش مصنوعی ،طرح هندسی راه و

بوده و در

حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استاديار در دانشگاه شهید با هنر کرمان است
حمیدرضا شهبازی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق -ادرت را در سال  8914از دانشگاه علم و فنعت
و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق -ادرت را در سال  8913از دانشگاه علم و فنعت ازا نمود
زمینه های پژوهشی مورد عالاه ايشان هوش مصنوعی و بهینهسازی است در حال حاضر وی دانشجوی دکتری
برق -ادرت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی است

آرش غیبی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران را در سال  8935از دانشگاه شهید با هنر کرمان
ازا نمودهاست زمینههای پژوهشی مورد عالاه ايشان حملونقل عمومی ،ايمنی ،ترافیک و طرح هندسی راه
بوده و در حال حاضر دانشجوی کارشناسیارشد رشته مهندسی عمران گرايش راه و ترابری در دانشگاه
شهیدباهنر کرمان است

امیرحسین زارع میرحسینی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران-عمران را در سال  8935ازدانشگاه
شهیدباهنر کرمان ازا نمود زمینه های پژوهشی مورد عالاه ايشان ايمنی ،ترافیک و طرح هندسی راه بوده و
در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری در دانشگاه شهیدباهنر کرمان است
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