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اصالحشده،96/01/07:تاریختصویب)96/01/20:

(تاریخدریافت،95/12/24:تاریخدریافتروایت

چکیده
.بهعلتعبورومروردائمای
جادههاازمهمترینزیرساوتهایتوسعۀکشورهامحسوبمیشوندونگهداریوترمیمآنهااهمیتفراوانیدارد 

وهواییوآسیبهایدیگر،جادههادرمعرضفرسودگیتدریجیقراردارند.درنتیجه،سازمانهاایراهاداریکشاورهای


وودروها،تغییراتآب
یکنناد.
شرایطروسازیراههاطراحیوتحلیالما 

مختل باپایشدائمیوضعیتجادهها،وطمشیهایتعمیرونگهداریمختلفیرابراساس
ترمیمونگهداریبهصورتگزینشیتوسطمتخصصانانجاا مایگیارد،ولایبااتوجاهباه

بهصورتسنتی،تصمیمگیریدرموردزمانونحوۀ
ازبهدقتبهمنظورعد تخصیصبودجاۀاضاافی،

یندتصمیمگیریونی

غیرالگوریتمیبودنفرا

راهها،تکراریو
زیادبودنتعدادقطعاتدرشبکۀ 
اینکاربایدبهصورتوودکاربااستفادهازیکسیستمپشتیبانتصمیمانجا گیرد.بهمنظاورتعیایناقاداماتالز بارایتارمیمونگهاداری
قطعاتشبکۀراهها،ابتدابایدشاوصهایارزیابیسطحجادهاندازهگیریشوندوسپسمتناسببامیزانبودجۀتخصیصیدربخشمادیریت
روسازیوتخمینهزینۀتعمیرهرقطعه،وطمشیمناسبسازمانبرایهریکازقطعاتیابرایکلشبکهتعیینشود.دراینپژوهش،یاک
تعیینوطمشینگهداریوتارمیم

سیستموبرهمبتنیبرقواعدفازیبهمنظورکمکبهفرایندتصمیمگیریمدیرانسازمانراهداریبهمنظور
مگیری 
جادههاتوسعهدادهشدهاستکهموجبافزایشسرعتودقتدرتصمی 

میشود.

وطمشیترمیمونگهداری،سیستموبره،مدیریتروسازیراه،موتوراستنتا فازی.
واژههایکلیدی :


جادههابهتدریج
ونهاچرخروی 
میشوند.1:اصطکا میلی 

مقدمه
میدهدکاهایانوضاعیتازمقاومات
سطحآنهاراصیقل 
جادههااوحمالونقالجاادهایباهعناوانرایاجتارینناوع
میکاهاد.2.کوبیادن
سطحجادهدربرابرسرووردنوودرو 
حملونقلازمیانسایرگزینهها(ریلی،هوایی،دریااییو)...
چرخها،الیاۀبااالییآسافالتراباه ساویپاایینو
مداو  
یکیازمهمترینزیرسااوتهاایدساتبشارهساتندکاه
میفشردودرقسمتیازجادهکهبیشتردرمعارض
اطراف 
نقشیمهمدرتوساعۀاقتصاادی وپیشارفتکشاورهاایفاا
میکند .ایانوضاع،
فرورفتگیهاییایجاد 

چرخهاست،
عبور 
میکنناد .همچناین،هارجاادهایدرصاورتتعمیرنشادن

فرورفتگیهابرهدایتو

میسازد؛زیرا
رانندگیراوطرنا  
میشود.فرسودگیجادههاتدریجیامامداو است
وطرساز 
میگذارندودرآنهاآبجمعمایشاود.
کنترلماشیناثر 
هزینههایهنگفتینیازدارد؛بارایمکاال،
ومرمتآنهابه 
.3دراثرکموزیاادشادنفشاارباارواردهکاهدرهنگاا 
درسال2013دولتبریتانیا12میلیارد یاوروفقاطبارای
چرخهابرسطحجادهاعمالمایشاود،کالجااده
گذشتن 
ترمیمآسفالتهزیناهکاردهاسات[.]1فرساودگیفرایناد
تر برمیدارد .اینفرایندمشابهبافرایندمشهوروساتگی
دهایاستوشارایطآبوهاوایییکایازعوامالایان
پیچی 
فلزاتاست؛یعنای جاادهدربراباریاکنوباتباارسانگین
میآید،امامقصراصلیحرکتواودروهااو
آسیببهشمار 
مقاومتمیکند،اماساوتارآنممکناستدربرابربارهاای
کامیونهایسنگیناست .وودروهااباهساهشایوۀ

بهویژه
کوچکترتابنیاورد[ .]2ورابایجاادههااموجاب

مکررو
اصلیسببایجادآسیببهکا پاوش(آسافالت)جاادههاا
اوتاللوتأثیرمنفیبارجریاانترافیاک،افازایشمصارف
*نویسندۀمسئول:

تلفن82884939:نمابر82883381:
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DOI: 10.22059/jieng.2017.227967.1329



450

نشریۀ تخصصی مهنذسی صنایع (ویژهنامۀ دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مهنذسی صنایع) ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،4سال 5931

میشودکهدرنتیجاهساطحامنیات
سووتوتأویرزمانی 
عبورومرورپاایینمایآیاد؛ بناابراین،نگهاداریازشابکۀ
جادهایوظیفهایمهمبهمنظورحصولاطمینانازعملکرد
مناسبآناست.
باارایتوسااعۀوااطمشاایمناساابنگهااداریازشاابکۀ
میاارمناسابضاروری
سیستمهاای تصامی 

جادهای،اجرای
است.سیستممدیریتروسازی براساسمنابعموجودابتادا
بایدسازگارباهدفسازمانیباشدکهعهدهدارشبکۀراههاا
وحملونقلاست.اینسیساتمبایادچاارچوبمحاساباتی
مشخصداشتهباشاد؛مانناد سیساتمبهیناهیاابیشابکه،
اهیااابیپااروژهوسیسااتماطالع ااتماادیریت
سیسااتمبهینا 
روسازی.سیستمبهینهیابیشابکهبایادشااملمادلهاای
پیشبینیموقتکاراییروسازیوسیستمجماعآوریداده
مرتبطباآنباشد[.]3
اولینگا درسیساتممادیریتروساازی،شناسااییو
تعری شبکهاست.شبکهیاکسیساتممادیریتروساازی
استکهدریکباناکاطالعااتیواحادذویاره مایشاود.
هنگامیکهشبکهشناسااییشاود،شااوهوقطعاهتعریا 
میشاود.یاکشااوهجازءقابالشناسااییشابکهودارای
عملکردمشخصاست؛مانندیکویابانیابانادفارود.هار
شاوهرامیتوانبهیکیاچندقطعۀیکنواوتتقسیمکرد

که درواقعکوچکترین واحدمدیریتیاست.براساسسطح
اجرای مدیریتروسازی،جماعآوریدادهبارایهارقطعاه
فرایناادیزمااانبراساات.وطااایاااقضاااوتنادرسااتدر
تقسیمبندیقطعاتپاسازجماعآوریدادهممکاناسات

بسیارگرانتما شود.تقسیمبندییکشااوهباهقطعاات
براساسعواملزیرانجا میگیرد:سازۀروساازی،وضاعیت
ترافیک،تاریخچۀساوت،رتبۀروسازی،تأسیساتزهکشای
وشانهبندیووضعیتروسازی[.]4بارایتوساعۀسیساتم

مدیریتروسازی بایدمواردزیردرنظرگرفتهشود:اهاداف،
روشهاوجمعآوریاطالعاتبهصورتپیوستهونظا مندو

همچنین مرتبطباکااراییروساازیواثارهزیناهایاناواع
تعمیرونگهداری[.]5
سیسااتمماادیریتروسااازیممکااناسااتشااامل
سیستمهایاطالعاتیچندرسانهایبراینظارتبروضاعیت
صورتآنالیننیزباشدکهازطریاقآنمایتاوان

شبکهبه
ایهااایجغرافی ااییوسااایر
شاارایطوکاااراییکل ای،ویژگا 

دادههاایزیرسااوتراباهدساتآورد[.]6بارایساانجش

وضعیتروسازیشاوصهاییبایددرنظرگرفتهشاوندکاه
عبارتانداز،3SN،2IRI،1PCI:شاوصافتوویزLCCA4،
و ...کهبراساسآنوضعیتهرقطعاهودرنهایات وضاعیت
کلییکشبکهمشخصمیشود.دراینپاژوهش،شااوص
وضعیتروسازی)(PCIبهعنوانمعیارشرایطسطحدرنظار
گرفتهشدهاست.ارزیابیشرایطسطحشاملدرنظرگارفتن
عملکردساوتاریوعملیااتیتحاتچهاارشااوصاصالی
اساات:کیفیااتسااواری،امنیاات،میاازانوراباایسااطحو
مناسببودنساوتارPCI.شاوصیعاددیبارایوضاعیت

روسازیاستکهمقادیریدربازۀصفر(بارایروساازیباا
وضعیتمردود)تا(100برایروساازیبااوضاعیتعاالی)
دارد.محاسبۀاینشاوصبراسااسنتاایجبصاریبازرسای
اسااتکااهنااوع،شاادتوگسااتردگیوراباایراشناسااایی
شاوصبینالمللیناهمواری) (IRIویژگیریاضای

میکند.

1
«پروفایلطولیجاده» اسات.نااهمواریروساازیعباارت
استازتغییرسطحازحالتهمواربهطوریکهبردینامیاک
وسیلۀ نقلیه،کیفیتسواریوبااردیناامیکیساطحماؤثر
باشد[.]7اینشاوصنشانگرراحتیوامنیتساوارییاک
جادهاست.
شاوصPCIدرابتدایتوسعهبهتجهیزاتگرانقیمتو
افرادمتخصصنیازنداردویکروشسادهبرپایۀمشااهدۀ
ردهبناادی
وراب ایروسااازیاساات.روسااازیباارپایااۀ PCI
میشود[]8کهدرمحاسابۀآنماواردزیاردرنظارگرفتاه
میشوند:قیرزدگی،تر انعکاسی،وصلهکاری،شیارشدگی،
تر ووردگیلباه،هاوازدگی[،]9تار واوردگیبلاوکی،
چاله،پایینافتادگی لبه،تر ووردگیهاللی،تر پوسات
الیهشدن،درزگیری،کناررفتگی،مو زدگی
سوسماری،الیه 
وتورفتگی[.]10برویازورابیهایجادهکهدرمحاسابۀ
میشاود.
PCIدرنظرگرفتهمیشود،درشکل1نشانداده 
دستآوردناینشاوصوضاعیت
به 
امروزهتالشهایی برای  
باهصاورتوودکاااروباااسااتفادهازروشهاایدورساانجی
صورتگرفتهاست[.]11
یشود
PCIبحرانیروشیاستکهبراساسآنتعیینم 

 .1ش ط ل

ج ه

غ

فع

ط

ش

ن

.

وطمشیترمیمونگهداریراهوجاده
سیستموبرۀفازیبرایتعیین 

نگهداشااتنوضااعیتروسااازیدرسااطحیباااالترازPCI
نتارازآنازلحااظاقتصاادی
بحرانی نسبتبهسطحپاایی 
نروشبااستفادهازبرنامهریزیپویا

بهصرفهاستیاویر.ای
دربهینهسازیشبکهوباتوجهبههزینۀچروۀعماربارای

(الف)

(ب)
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نپروژهبهدستآمدهاستPCI.بحرانی بهطیفایاز

چندی
PCIگفتهمیشودکهباکاهشآننسبتباهزمااندرآن
طیاا ،هزین اۀنگهااداریموضااعیپیشااگیرانهبااهصااورت
مییابد.
چشمگیرافزایش 

(ج)

شکل  .1برخی از انواع خرابیهای روسازی :الف) موجزدگی [ ،]12ب) وصلهکاری [ ،]12ج) قیرزدگی [.]13


برای تعیین PCIبحرانی دساتورالعملزیارارائاهشاده
است[:]14
شبیناایوضااعیتوااانوادۀقطعااات
 .1منحن ایپ ای 
وبهصورتچشمیطی
میشود 
روسازیترسیم 
ارائهشده

یشود.طبقتعری
PCIبحرانیتعیینم 
توسطشاهینووالتر،برایترسایمایانمنحنای
بایدابتداوانوادۀ قطعاتروساازی تعیاینشاود،
دادههاپاالیششود،تحلیلپیرامونیدادههاانجا 
گیرد،مدلوانوادهتوسعهدادهشاودودرنهایات
منحنیترسیمشود[.]15
 .2وااطمشاینگهااداریتعیااینشااودکااهدرروش
(توسااعهدادهشاادهدروزارتدفاااع

PAVER
آمریکا)واطمشای موضاعی پیشاگیرانهانتخااب
یشود.
م
قطعاتبهکاررفتهونمودارهزیناۀ

 .3وطمشی برای 
نگهداریدرواحدسطحبارایهریاکازقطعاات
یشود.
ترسیمم 
 .4طی  PCIبحرانیباتوجاهباهگاا هاای1تاا3
براساسقضااوتمهندسای انتخااب یااتصاحیح
یشود.
م
براساس مباحثمطرحشده ،بااتوجاهباهتعریا PCI

ریهااایماادیریتیسااهوضااعیترا
مگیا 
بحرانایدرتصاامی 
یتااوانبااراییاکقطعااهدرنظاارگرفاات.1:باااالیPCI
ما 
نتاراز PCI
بحرانی؛ .2برابارطیا  PCIبحرانای؛ .3پاایی 
بحرانی.
مشیهایسازمانبرپایۀسهنوععملیاتنگهاداری
وط 
یشوند:
آسفالتزیرتعری م 
الف)نگهداریپیشتگیرانه:یاکراهباردباهمنظاور
بهتأویرانداوتنپیشارفتورابایوبارایکااهشنیاازباه

نگهداریوفعالیتهایودماتیمنظمومکرربرایبهبودیا
ارتقایعملکردوافزایشعمرآسفالت[.]16
ب)نگهتتداریاصتت حی(واکنشتتی):ایاانروش
نگهاداریپااسازیااکنقااصماننادکاااهشاصااطکا یااا
بهوجودآمدنشایارهایمتوساطتااعمیاقیااتار هاای
یشود[.]17
گستردهدرآسفالتاجرام 
ج)نگهداری اورژانستی:درشارایطاورژانسایاجارا
میشود؛مانندیکتور یاگودالشدیدکهبهتعمیرفاوری
فراهمشدنتعمیراتاساسیودائمای
نیازدارد.اینروشتا 
یرود[.]18
عنوانراهحلیموقتبهکارم 


به
رایجترینانواعترمیمونگهداریبرایهرقطعاهشاامل
جدول1استوباتوجهبهاینکههزینههایمنادر درآن
براساسنوعترمیمتوساطساازمانراهادارینبراساکادر
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ایاالتمتحدهبهطوردقیاقگازارششادهاسات [ ،]19در
پژوهشحاضرازاینمنبعبرایتخمینهزینههاااساتفاده
میشود.تما هزینههادراینجادولبراسااسدالراسات،
ولیدرادامهبرحسابمیلیاونتوماانمحاسابهمایشاود.
هریکازانواعترمیمونگهداریدردستههاییقرارمیگیرد
کهبراساسوطمشیسازمانانتخاابمایشاوند.براسااس
وطمشیسازمان،ممکناساتبروایازتارمیمهااانجاا 
نگیرد.

مروری بر سیستم های تصمیمیار نگهرداری و

اوتیارقاراردادنمهاارتهاای وبارهباهدیگارانطراحای
میشوندودرنتیجهبهنوعیالگاویفکاریوبارهراتقلیاد
میکنند .هرچند اولاینتحقیقااتبارای طراحای سیساتم
وبرهدرحوزۀهوشمصنوعیصورتگرفت،کاربردهایآن
ازاینحوزهفراتررفتهاسات.بارایسااوتنسیساتمهاای
وبره،دانشانسانبهعنوانگزاره(حقاایقذویارهشادهدر
ذهن)وفراینددرنظرگرفتهمایشاود[.]20سیساتمهاای
یار،سیستمهایاطالعاتیرایانهایهستندکهشامل


تصمیم
میشوند.
مدلهایتصمیمتحلیلیودانشبادامنۀویژه 


تعمیرات راهها
سیستمهای وبرهبرنامههایرایانهایهستندکاهبارای در

جدول  .1هزینههای ترمیم نگهداری برای جاده برحسب نوع ترمیم و نگهداری []19

ردی

نوعترمیم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Crack seal/Fill
Fog seal
Scrub seal
Slurry seal
Chip seal/Armor coat
Micro surfacing
Mill
Cold-in-place recycle
Hot-in-place recycle
Thin cold mix overlay
Thin hot mix overlay
Thick overlay
Total reconstruction

هزینه(دالربرهر1/5کیلومتر)*

پرکردندرزبتنآسفالتی
فاطسیل
اسکرابسیل
اسالریسیل(درزگیریدوغابی)
اندودالیهای

پوششریزدانه
وراشیدن
بازیافتسرد
بازیافتگر
پوششمختلطسردناز
پوششمختلطگر ناز
پوششضخیم
بازسازیکلی

$7,000 − $9,000

**

$1,750 − $2,500
$7,000 − $8,000
$40,000 − $45,000
$8,000 − $9,000
$41,000 − $43,000
$7,500 − $8,500
$100,000 − $115,000
$22,000 − $25,000
$18,000 − $25,000
$45,000 − $55,000
$195,000 − $215,000
$525,000 − $550,000

جادهایباعرض7/3متر(24فوت)درنظرگرفتهشدهاست.
*اینهزینهبرای 
**هزینهبرایپرکردنتر بهشدتمتغیراست،مقدارذکرشدهتخمینیاست.


هدفسیستمتصمیمیار،بهبودتصمیمگیریهایفردی

ازطریقفاراهمساازیآساانتارشاناوتمسائله،سااوتار
مسئله،مدیریتاطالعات،ابزارهاایآمااریوباهکاارگیری
دانشاست[.]21اینسیستمبهمنظاورتولیادساریعتارو
راحتترگزیناههااوافازایشآگااهیازناواقصدرفرایناد


گیریطراحیمیشودکهبهتصامیمگیرنادهکماک

تصمیم
میکنددرشرایطپیچیدهتصامیماتیماؤثروکاارابگیارد
[.]22ساوتارسیستموبرهشاملپنجعنصراصالیاسات:
موتوراستنتا ،دانشپایه،راباطکااربری،حافظاۀکااریو
هااایوبااره،روشهااای


درسیسااتم
کساابدانااش[.]23

وطمشیترمیمونگهداریراهوجاده
سیستموبرۀفازیبرایتعیین 

استانداردیبرایبازنماییدانشباهوجاودآمادهاساتکاه
متداولترینآنهااستفادهازقواعداستخرا شدهاساتکاه
آنگااه(اقادا )بیاانمایشاود.
بهصاورتاگار(شارایط)و 
هنگامیکهبخش«اگر»قاعدهتوسطموتوراستنتا درستی
آنگاه» انجا میگیرد.باه
آزماییشود،اقداماتدربخش« 
میگویند[.]24
شلیککردن» 5

اینعملیات«
ازآنجاکهدانشوبرهبایدباگزارههایزبانیبیانشود،
هموارهباابها درمفهاو ،عاد قطعیاتوتنااقضهماراه
است؛بنابراین،بهتراست قواعدبراساسمجموعههای فازی
بیانشوند.سیستمهایوبارۀفاازیامکاانشالیککاردن
یکنند[.]20درنتیجه،
همزمانقواعدقابلشلیکرافراهمم 

استفادهازنظریۀمجموعههاایفاازیدرطراحایسیساتم
وبرهدرتصمیماتمدیریتینیازماؤثر اسات.درپاژوهش
حاضرباچنینرویکردی،طراحیسیستموبرۀفازیبارای
تخصیصنوعترمیمونگهداریارائهشدهاست.
سااانوجااو[]25درپژوهشاایوجااودمحاادودیتدر
تبنادیپاروژههااباااساتفادهازروش  AHPو
بودجۀاولوی 
منطقفازیرابررسیکردهاند.آنهاازیکروشمعناییبر
پایۀ گزارههای زبانی برای ایناولویتبندیبهرهبردند.ایان
کاربااستفادهازدادههاایباهدساتآمادهازنااهمواریهاا،
افتوویزها،نارخاضامحالل،عماقشیارشادگی وضاریب
اصطکا انجا گرفتهاست.فعالیتهایترمیمونگهاداری
یتبندیشدهاستوهدف،
توسطفرهانوفوادر[]26اولو 
شناسایی رویکردیاستکاهقضااوتمهندسای رابازتااب
جآنهاابااارزیاابی
دهد.سهناوع  AHPآوردهشادهونتاای 
مستقیممقایسهشدهاست.هرویواساماعیلی[]27بارای
تهااباادرنظرگارفتنهزیناههاای
رسیدگیبهعد قطعیا 
کاربری اضافهبرای شرایطنامناسابروساازی درمحاسابۀ
LCCAازتئوریمجموعههاایفاازیاساتفادهکردنادواز
چروۀعمرعملکردروسازیبهعنوانمعیارتابعهدفبهاره
بردند.لیووسان[]28برایارزیابیکاراییسطحازشابکۀ
نهسازیفازیاستفادهکردند.آنهاابااکماک
عصبیبابهی 
مگیریمهندسیراشبیهسازیکردند
اینشبکهنحوۀتصمی 
کهورودیهایسیستمشاملنرخبیشینۀتار ،بیشاترین
عمقشیارشدگی،ناهمواری،ضاریبساختیومقاوماتدر
مقابللیزووردنبود.بیااچینی[]29یاکمادلاساتدالل
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فااازیباارایمحاساابۀ  PCIارائااهکااردهاسااتکااهباارای
دستورالعملهاوسیاستهایادارۀحملونقلایالاتآالباماا
مناسباست.اینسیستمچهاارورودیشااملتار هاای
انعکاسی،تر هادرمسیرچرخهاووار آنوشیارشدگی
است.
نبااربارپایاۀتعریا PCI
درپژوهشحاضر،برایاولی 
یشااود.
بحراناای،یااکسیسااتموباارۀفااازیمعرفاایماا 
یهااایای انسیسااتمشاااملوضااعیتPCIبراساااس
ورود 
یبودنآن،نوعترمیم،نگهاداریالز بارایقطعااتو
بحران 
بودجاۀموجااودسااازمانمساائول(راهااداریوحماالونقاال
جادهایکشور)است.وروجیسیستم،وطمشیسازمانرا
یکند.
برایانجا دادنتعمیراترویقطعاتمشخصم 

سیستم توسعهدادهشده
مفروضاتاولیهبهایانصاورتاسات.1:مقادارPCIبارای
قطعاتاندازهگیریومشاخصشادهاسات.2،طیا PCI
بحرانیباروشمعرفایشادهدرادبیااتتوساطمهندساان
مشخصشدهاست.3،حدودبودجۀ سازمانبهصورتیاک
متغیرزبانیمشخصاست.4،انواعتارمیمونگهاداریالز 
برایهرقطعهازشبکهمشخصشدهاست.درمادیریتدر
سااطحشاابکۀمهندسااانبراساااسپارامترهااایگفتااهشااده
تصمیممیگیرندکهوطمشیسازمانچگونهانتخابشاود
یهاای
وسپسبراساساینوطمشی ،نوعترمیمونگهدار 
قابلانجا برایهریکازقطعاتمشخصمیشود.اینکاهدر

هروطمشیچهنوعترمیمونگهداریدرنظرگرفتهشاود،
مگیریمهندسیاسات.درایانپاژوهش،
یکفرایندتصمی 
یکسیستموبرهبرایتعیینوطمشیساازمانراهاداری
پیشنهادشدهووروجیاینسیستمبانظرچندمتخصاص
دراینزمینهاعتبارسنجیشدهاست.

فازیگر
برای هریکازپارامترهایورودی،یکتابععضاویتفاازی
درنظرگرفتهشدهاستکاهایانتواباعبراسااساطالعاات
بهدستآمدهطباقروشDelphiازوبرگاانتعریا شاده
یشودطی PCIبحرانیاز53تاا
است[.]30ابتدافرضم 
72استکهبامتغیرx1نمایشدادهمیشود.بااتوجاهباه
اینکهطی موردنظربهصورتمشاهدهایبراساسمنحنای
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ترسیمشدهوانوادهقطعاتبهدستمایآیاد،درتعریا آن
ابهامیوجودداردکهتوسطتوابععضویتفازیوبراسااس
نتراز
نظروبرگانقابلتعری است.توابععضویتPCIپایی 

باالترازبحرانیبهترتیببارواباط1تاا3

بحرانی،بحرانیو
یشوند.
تعری م 
x 1  53
53  x 1  58

()1

()2

58  x 1

x 1  53
 0
 x  53
 1
53  x 1  58
 5
58  x 1  67
 x 1    1
 72  x
1

67  x 1  72
 5
 0
72  x 1

x 1  67
67  x 1  72

()3

 1
 58  x
1
 x 1   
 5
 0

72  x 1

 0
 x  67
 x 1    1
 5

 1

میشود)رابراساسنظروبرگانبدینصورتتعری کارد:
برایگروهبودجۀکم،گروهبودجاۀمتوساط،گاروهبودجاۀ
زیادوگروهبودجاۀبسایارزیاادتواباععضاویتباهترتیاب
بهصورتروابط4تا7تعری میشوندکهدرآنهاهزینهها
برحسبمیلیونتوماناست.
x 2  700

DP

1

 700  x

2
LB (x 2 )  
700

0


700  x 2  1400



()4

CP



()5

1400  x 2

0
x 2  1050

 x  1050
 2
1050  x 2  1575
 525

MB (x 2 )  
1
1575  x 2  5250
 7000  x
2

5250  x 2  7000
 1750

0
7000  x 2

x 2  5950

UP

5950  x 2  7000
7000  x 2  10500



10500  x 2  12250

()6

12250  x 2

0

 x  5950
 2
 1050

HB (x 2 )  
1
12250  x
2

 1750

0








0
x 2  11200

 x  11200

VHB (x 2 )   2
11200  x 2  14000
 2800
1
14000  x 2


()7

شکل  .2توابع عضویت پایینتر از  PCIبحرانی (چپ)PCI ،
بحرانی (وسط) و باالتر از  PCIبحرانی (راست)

مط اابقنظااروبرگااان،توابااععضااویتباارایتعری ا 
موجودیاعتبارات(بودجه)سازمانبراساستعادادقطعاات
میتوانبهچهاارگاروه
هزینههایسازمانرا 
شبکهوسابقۀ 
کم،متوسط،زیادوبسیارزیادتقسیمکارد.معماوالًگاروه
بودجۀ بسیارکامدرنظارگرفتاهنمایشاود؛ زیارادرماورد
بودجههایبسیارکمساازمان تواناایی هایچناوععملیاات
ترمیمونگهداریراندارد.اگرفارضشاوددریاکشابکه
فقط10قطعهوجودداردوعرضقطعات7/3متاروطاول
آنها1/5کیلومتراست،میتوانتوابععضویتفاازیبارای
میاازاناعتباااراتسااازمان(کااهبااامتغیاارx2نمااایشداده

توابععضویتبرایبودجۀ کم،متوساط،زیاادوبسایار
میشود.
زیاددرشکل3نشانداده 

شکل  .3توابع عضویت متغیر بودجه؛ چپ :بودجة کم ،وسط-
چپ :بودجة متوسط ،وسط-راست :بودجة زیاد و راست :بودجة
بسیار زیاد

وطمشیترمیمونگهداریراهوجاده
سیستموبرۀفازیبرایتعیین 

باتوجهبهنظروبرگاان،روشیاامجموعاهروشهاای
ترمیمونگهداریرامیتوانبراساسبودجۀآنتعیینکرد.
البتهدرتصمیمگیریمدیریتی ،بودجۀ قابالتخصایصنیاز

مؤثراست.باتوجهبهاینکهدستگاههاییبهصورتوودکاار
میزانورابیراتعیاینمایکنناد،تخماینایانهزیناههاا
بهصورتوودکاربرایهرقطعهامکانپاذیراسات[.]11از
آنجاکهاینهزینههاتخمینیوبراساستصمیماتمهندسی
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هستند ،ابها دارند.باتعری متغیرفاازی  x3بارایهزیناۀ
ترمیمورابی،میتواناینابها رابهکمکتواباععضاویت
هزینۀترمیمفازی 8تا15مدلکاردکاهشارحآنهاادر
جدول2میآید.دراینروابط،هزینههاابرحسابمیلیاون
توماناستکهازنظرهایوبرگاناستخرا شدهاست.
توابععضویتبودجهبراساسنوعترمیمونگهاداریدر
میشود.
شکلهای3و4نشانداده 


جدول  .2شرح کدها و روابط مجموعه روشهای ترمیم

نوعترمیم

کد

رابطه

فاطسیل

A

( ) 8

B

( ) 9

اسالریسیل(درزگیریدوغابی)وپوششریزدانه

C

()10

بازیافتسرد

D

()11

پوششمختلطسردناز وبازیافتگر 

E

()12

پوششمختلطگر ناز 

F

()13

پوششضخیم

G

()14

بازسازیکلی

H

()15

اسکرابسیل(درزگیریسایشی)،وراشیدن،
اندودالیهایوپرکردندرزبتنآسفالتی




()8



x 3  5.6
 0
 x  5.6
 3
5.6  x 3  6.3
 200

 (x 3 )   1
6.3  x 3  8.05
FoS
 9.1  x
3

8.05  x 3  9.1
 1.05
 0
9.1  x 3


x 3  24.15
24.15  x 3  24.85
24.85  x 3  33.25
33.25  x 3  34.3

()9

34.3  x 3

0

 x  24.15
 3

0.7

 (x 3 )  
1
ScS
 34.3  x
3

1.05


0




()10



0
x 3  136.5

 x  136.5
 3
136.5  x 3  143.5

7

 (x 3 )  
1
143.5  x 3  154
SlS
 161  x
3

154  x 3  161
7


0
161  x 3


x 3  343
343  x 3  357
357  x 3  395.5
395.5  x 3  409.5



()11

409.5  x 3



0

 x  343
 3

14


(x 3 )  
1
CPR
 409.5  x
3

14


0
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x 3  59.5
59.5  x 3  66.5
66.5  x 3  85.75
85.75  x 3  92.75

()12


()13



92.75  x 3

0

 x  59.5
 3

7


(x 3 )  
1
TCO
 92.75  x
3

7


0


x 3  154
 0
 x  154
 3
154  x 3  161
 7


(x 3 )   1
161  x 3  189
THO
196  x
3

189  x 3  196
 7
 0
196  x 3




x 3  665
665  x 3  693
693  x 3  735
735  x 3  759.5



()14


759.5  x 3

0

 x  665
 3

28

 (x 3 )  
1
TO
 759.5  x
3

 24.5

0


0
x 3  1827

 x  1827
 3
1827  x 3  1844.5
 17.5

 (x 3 )  
1
1844.5  x 3  1918
TR
1932  x
3

1918  x 3  1932
 14

0
1932  x 3


()15






شکل  .4توابع عضویت انواع روشهای ترمیم و نگهداری بهترتیب از چپ به راست با کدهای  B ،Aو E

شکل  .5توابع عضویت انواع روشهای ترمیم و نگهداری بهترتیب از چپ به راست با کدهای  G ،D ،F ،Cو H


برایتعیینتابععضویتوطمشی سازمان-کهمتغیار
وروجیسیستماستوباyنشاندادهمیشود-ابتدابایاد
محدودهایعددیازاولویتهایساازمانتعیاینشاودکاه
برای اینمنظورمحدودۀ 1تا 4مناسباسات.طباقنظار
وبرگانبرایتعری توابععضویت،yباهجاایاساتفادهاز
ویتمکلکیاستفادهمیشاود؛

تابععضویتتکینازتابععض

اینصورتسازگاریبیشتریبااورودیهاایموتاور
زیرادر 
استنتا وابها موجوددرتصمیماتنهاییداردونتایجنیز
میشود.تابععضاویتوروجایباهصاورترابطاۀ16
بهتر 
تعری میشود.

وطمشیترمیمونگهداریراهوجاده
سیستموبرۀفازیبرایتعیین 

)y  ( p  0.5
( p  0.5)  y  p
)p  y  ( p  0.5

()16

( p  0.5)  y

0

) y  ( p  0.5


0.5
 (y )  
p
 ( p  0.5)  y

0.5

0
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سازمانبراساسنظروبرگانبهصورتوالصهدرادامهبیان
میشود.




کهدرآنpهماناولویتهای1تا4استکهبهصورتزیر
گذاریشدهاند.1:موضعیموقتی؛.2موضعیپیشگیرانه؛

نا 
.3فراگیرپیشگیرانه؛.4اساسی.شکل6نشااندهنادۀایان
توابععضویتاست.

تعریف قواعد



شکل  .6توابع عضویت خطمشی :چپ برای p=1؛ وسط-چپ

برای p=2؛ وسط-راست برای p=3؛ راست برای p=4

قواعدحاکمبرتصامیمگیاریهاابارایتعیاینواطمشای


گاهوطمشیسازمانموضعیموقتیاست.

 .1اگرمیزاناعتباراتکمباشد ،
آن
گاهوطمشیسازمانموضعیپیشگیرانهاست.

 .2اگراعتباراتزیادمتوسطباشد ،
آن
گاهوطمشیسازمانفراگیرپیشگیرانهاست.

 .3اگراعتباراتسازمانزیادباشد ،
آن
گاهوطمشیسازمانتعمیرونگهداریاساسیاست.

 .4اگراعتباراتسازمانبسیارزیادباشد ،
آن
گاهوطمشیسازمانموضعیموقتیاست.

یینترازبحرانیباشدوبودجۀسازمانکمباشد ،
آن
 .5اگرمیزانPCIقطعهپا 
گاهوطمشیسازمانموضعیپیشگیرانهاست.

 .6اگرمیزانPCIقطعهبحرانیباشدوبودجۀسازمانمتوسطباشد ،
آن
گاهوطمشیسازمانفراگیرپیشگیرانهاست.

 .7اگرمیزانPCIقطعهباالترازبحرانیباشد ،
آن
گاهوطمشیسازمانترمیمونگهداریاساسیاست.

یینترازبحرانیاست ،
آن
 .8اگرمیزانPCIقطعهپا 
گاهوطمشیسازمانموضعیپیشگیرانهاست.

 .9اگرنوعترمیمونگهداریAاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانموضعیموقتیاست.

 .10اگرنوعترمیمونگهداریBاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانموضعیپیشگیرانهاست.

 .11اگرنوعترمیمونگهداریCاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانفراگیرپیشگیرانهاست.

 .12اگرنوعترمیمونگهداریDاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانموضعیپیشگیرانهاست.

 .13اگرنوعترمیمونگهداریEاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانفراگیرپیشگیرانهاست.

 .14اگرنوعترمیمونگهداریFاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانترمیماساسیاست.

 .15اگرنوعترمیمونگهداریGاست ،
آن
گاهوطمشیسازمانترمیماساسیاست.

 .16اگرنوعترمیمونگهداریHاست ،
آن
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بافرضاینکهRiقاعاده-iا )(i = 1, …, 16درموتاور
استنتا باشد،برایتعیینتابعسطحدرستیایناستلزا ها
یشود:
ازاستلزا Mamdaniزیراستفادهم 
 D  x , y   min  FP 1 , FP 2 
()17
کهدرآنμDسطحدرستیاستلزا رابیانمیکندوμPF1و
μPF2بهترتیبدرجۀعضویتمقد وتالیدراستلزا است.
قاعاادۀ1دارایα-cutبراباار،1قواعااد2تااا6دارایα-cut
برابر0/5وقواعد7تا16دارایα-cutبرابر0/4هستندکه
براساسنظروبرگان وبرمبنایاهمیت آنهاادرتصامیم
نهاییتنظیمشدهاند.


موتور استنتاج
6

نوعاستنتا باهکاررفتاهازناوع GMPاساتوازآنجاکاه
براساساستنتا مجموعهفازیمربوطبهیکمتغیرزباانی
مشخصمیشود،میتوانهمازاپراتاورmax-minوهاماز
اپراتورmax-productاستفادهکردکاهدررواباط18و19
میشوند.
نشانداده 
()18

 FP2 ( y )  max
 min  FP1 (x ), FP1FP2 (x , y ) 
x X

 FP2 ( y )  max
( FP1 (x )  FP1FP2 (x , y ) )19
x X
کهدرآن  FP1مقد جدیاداساتکاهبراسااساساتلزا 
موجودتاالیجدیاد  FP2رامایدهاد.ترکیابقواعادباا
استفادهازموتوراستنتا  Mamdaniانجا گرفتهاستکاه
درآنبراینُر Sازmaxاساتفادهشادهاسات.درنتیجاه،
کلیآنبهصورترابطۀ20است.

رابطۀ
()20


QM  x 1, x 2 , x 3 , y  

max R1  x 1 , x 2 , x 3 , y  , , R16  x 1 , x 2 , x 3 , y 



وافازیگر
برایاینکهبهطوردقیقمشخصشاودچاهتصامیمیبایاد
اتخاذشود،ابتدابایدوروجیسیستم(*)yغیرفاازیشاود.
برایاینکارمرکزثقلتابعوروجایمحاسابهمایشاودو
مشخصمیشودکهاینعددباهکادا اولویاتنزدیاکتار
مرکزثقلبهصورترابطۀ21است.

است.محاسبۀ

( y )  ydy

()21

FP 2



Y

( y )dy

FP 2



y 
*

Y

مرکزثقلبااولویتها

برایمشخصشدنتصمیم،فاصلۀ

محاسبهمیشودو اولویتباکمترینفاصلهتاا مرکازثقال
سازمانانتخابمیشود:

وطمشی
بهعنوانوروجیو 

()22

 D  arg min
dist  y out , p  .
p 

بهکارگیری سیستم توسعه دادهشده
موتااوراسااتنتا بااااسااتفادهازاباازارفااازیدرناار افاازار
MATLABپیادهشدهاست.وروجایایانسیساتمبارای
،PCIنااوعتاارمیمونگهااداریومیاازانبودج اۀفرضاایو
براساسپیشنهادوبرهبرایششسناریودرنظرگرفتهشده
اساات(جاادول.)3ایااننااوعتصاامیمگیااریدرتعمیاارو
نگهداری،وطمشیقابلاعمالبارایهارقطعاهراباهطاور
جداگانهتعیینمیکند.برایاعمالتصمیمبهکالشابکه،
میتوانمیانگینتصمیماتکلقطعاترابهشابکهاعماال

کردیاباطراحییکموتوراستنتا کلقطعااترادرنظار
ازآنجاکهفرایندتصمیمگیریدرتما اینسناریوها

گرفت.
مشابههمهستند،درادامهبهشرحدونموناهساناریوی1و
میشود.
6بسنده 
سناریوی :1دراینسناریو PCI،قطعهبراساسبرآورد
ورابیهابامقدار78محاسبهشدهاستکاهبااالترازPCI
بحرانیاست.همچنین،هزینۀتخمینزدهشدهبرایتارمیم
ورابیها6/65میلیونتومااناساتوبااتوجاهباهمیازان
8750میلیونتومانبودجۀموجود،وبرگانناوعتعمیارو
نگهداریفراگیرپیشگیرانهراپیشنهادکردهاند.همانطورکه
درجدول3مشاهدهمیشود،مقداروروجیسیساتم2/54
بهدساتمایآیادکاه
استکهبااعمالرابطۀ 22مقدار  3
منطبااقبااانظااروبرگاااناساات.توابااععضااویتورودیو
وروجیموتورفازیبرایاینساناریویدرشاکل7نشاان
میشود.
داده 
ستتناریوی:6درایانسااناریو،مقاادارPCIقطعااه30
بهدستآمدهاستکهکمتراز PCIبحرانایاسات،هزیناۀ

ترمیم175میلیونتومانبرآوردشدهاسات.بااتوجاهباه
اعتباراتسازمانکه665میلیونتوماناست،وبرگان نوع
ترمیمونگهداریموضاعیماوقتیراپیشانهادمایکنناد.

وطمشیترمیمونگهداریراهوجاده
سیستموبرۀفازیبرایتعیین 

همانطورکهدرجدول3مالحظهمیشود،وروجیسیستم
2/48استکهپسازاعمالرابطاۀ22مقادار2باهدسات
دراینتصمیمگیری،میزاناعتباراتسازمانعامال

میآید.
اساسیدرتصمیمگیری وبرهاسات؛ زیاراباابودجاۀ کام،
سازماندرانجاا دادنناوعتارمیمونگهاداریمحادودیت
بسیاریدارد.اینموضوعدرموتوراستنتا بادرنظرگارفتن
مقدار1برایα-cutمربوطبهقاعدۀR1لحاظشادهاسات.
توابععضاویتورودیووروجایموتاورفاازیبارایایان
سناریودرشکل8نشااندادهمایشاود ،درحاالیکاهاگار
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اعتباراتسازمانزیادباشدبرآوردهزینۀترمیمونگهداری-
کهبراساسنوعترمیمونگهاداریتخماینزدهمایشاود-
تعیینکنندهاستکهاینموضوعدرساناریوی3مشاخص
است.
درصورتیکه مقدارتعیینشده برایورودیهایسیستم
مشااخصشاادهباارای

فااازیدرجاادول3وااار ازبااازۀ
ورودیهایباشد،مقدارآنبهطوروودکاربراباربااانتهاای
بازهقاراردادهمایشاود.ایانماورددرشاکلهاای7و8
مشخصاست.

جدول  .3نتایج سیستم خبره و مقایسة با نظر خبرگان

سناریو

PCI

هزینهو(نوع)
ترمیم

میزانوسطح
اعتبارات

وروجیسیستمقبلاز
اعمال()22

وروجیسیستم
بعدازاعمال()22

نظر
وبرگان

1

78

)A(6/65

(8750زیاد)

2/54

3

3

2

59

)B(28

(700کم)

1/00

1

1

3

48

)H(855

(22750بسیارزیاد)

4/00

4

4

4

60

)D(375

(3500متوسط)

2/46

2

2

5

90

)E(72/34

(8750زیاد)

2/54

3

3

6

30

)F(175

(665کم)

2/48

2

2
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