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  دهيكچ
 در يقيامروزه روش دق.  دارد خطيفيت كي در شناخت وضعيژه ايت وي خطوط اهميت روسازيفيداشتن شاخص ك   
رد، وجود يه موارد خط اعم از ادوات و هندسه خط را در برگي كشور كه كليليت خط در خطوط ريفين شاخص كييتع

 يابي و ارزي ادوات خط و هندسه خط در عرصه جهاني اهم شاخص هايق آمده است بررسين تحقيآنچه در ا. ندارد
  .باشديت خط ميفين شاخص كيي مناسب جهت تعي ارائه مدلتيت خطوط كشور و در نهايآنان با وضع

  .ران داردي ايلي خطوط ريت نگهداريري سامانه مدياده سازي در پيدين مدل نقش كليا
    ادوات خط-  هندسه خط- يت روسازيفي شاخص ك- )نت(ري و تعمينگهدار :ها د واژهيكل
   مقدمه -1

تجربه نشان . كندي را مطرح م)نت(ري و تعمينگهداراز آن، مسئله  ياحداث هر سازه و به تبع آن شروع بهره بردار   
 چنانچه مورد ي از بهره برداري و اجرا بعد از اندك زمانيازن خط آهن به لحاظ مصالح روسيداده است كه بهتر

 آنچه ري و تعمينگهدارات ياز به عمليبا درك ن. ]2[گرددي ميت فنيفي با حداقل كيل به خطيرد، تبدي قرار نگينگهدار
ن يبر ا. باشدي مري و تعمينگهدارات ي عمليزي و برنامه ريكند موضوع سازماندهيدا مين مسئله ضرورت پيشتر از ايب

 و مطالعات در عرصه خط يهايقات به عمل آمده در خرابي بر اساس تحقي و فني علميك بررسيبا مي توان اساس 
  ،ران پرداختي ايليخطوط ر يفي كي رده بندي برايشاخص ده و يابيستم ارزيك سي به ساخت و توسعه يجهان

 يدر راستا.  خط باشدين مصالح و ادوات روسازيت هندسه خط و همچنيرنده وضعين شاخص در برگي كه ايبگونه ا
ت ادوات يفير از دو منظر شاخص كي سال اخ2 ي طيت روسازيفي در خصوص ارائه شاخص كين مهم مطالعات جامعيا

 خط بدست يت روسازيفيو شاخص كنديق ايرفت كه با تلفي بطور جداگانه انجام پذت هندسه خطيفيخط و شاخص ك
ت مصالح و يفيت شاخص كي وضعين مقاله ابتدا به بررسيدر ا. ن مقاله آمده استيقات فوق در ايج تحقي نتا.آمد

ط  خط براساس كالس خطويشاخص كيفيت روسازساخت هندسه خط بطور جداگانه پرداخته و سپس الگوريتم 
   .ده استيشنهاد گرديپ )1ITMMS( راني ايت نگهداريريجهت سامانه مد

   خطوطيت روسازيفيشاخص ك -2
 ي كشور، شاخص هايلي خطوط ريت نگهداريري سامانه مديت مناسب برايفي به شاخص كيابيبمنظور دست    
 TRACS و RAILER ري نظين المللي خطوط در عرصه بيت نگهداريري مدي موجود در سامانه هايت روسازيفيك

ن يپس از نقد ا . قرار گرفتندي در هند مورد بررسDTM در ژاپن و TRAMS در اروپا، ECOTRACKكا، يدر آمر
ن و يران تدويت خطوط ايفيران، شاخص كي نقاط ضعف و قوت آنها با توجه به ساختار راه آهن ايسامانه ها و بررس

 يق نشان مين تحقيج مطالعات انجام شده در اي نتا.ديخص گردن شاخص مشي الزمه جهت ساخت ايابيتم ارزيالگور
ت يت ادوات خط و وضعي وضعيعنيت خط ير باشد كه ماحصل هر دو نوع وضعي تواند فراگي ميدهد كه شاخص

 و يت مصالح روسازيفي از دو شاخص كيبيران تركي راه ايت روسازيفيلذا ساختار شاخص ك. هندسه خط بوده باشد
  .ندير گيالً مورد بحث قرار مي حاصله ذيبيدو شاخص فوق و شاخص ترك.  باشدي مشاخص هندسه خط

                                                            
1  Iran Track Management Maintenance System 



  ت ادوات و مصالح خطيفيشاخص ك -2-1
ت ادوات مصالح خط يد از وضعي جهان كمتر به بحث بازديلي خطوط  ريت نگهداريري مديت سامانه هاياكثر    

  كه Railerن وجود سامانه يبا ا.  پردازدي آن م بهيد است كه بطور جيتنها سامانه ا Railerسامانه . پرداخته اند
تها ين محدودي است كه اساس اييتهاي محدوديافته است دارايكا توسعه ي در اداره ارتش آمرUzareskiابتدا توسط 
ن سامانه شامل ي خطوط در ايت روسازيفيشاخص ك )2( ف نشده است،ين سامانه در سطح شبكه تعريا) 1(عبارتند از 
از به اصالح ين ني خطوط سنگيا خطوط سبك بوده و بريف شده برايشاخص تعر) 3(  گردد،يانشعابات نمتقاطعات و 

 Railerف شده در ي براساس شاخص تعري روسازيشاخص چشم انجام شده ي هايق پس از بررسين تحقيدر ا .ددار
اساس .  فوق برداشته شوديتهايبره كردن آن محدودي و كاليدانيات ميد و تالش شده است تا با انجام عملياستوار گرد

 مربوطه برداشت يهايد خرابين بازديدر ا.  باشدي از خط ميد چشميت ادوات خط براساس بازديفين شاخص كييتع
اين نسبت تحت عنوان شاخص چگالي مطرح . به كل واحد تعيين ميشودد شده يبازدخرابي با شدت هر شده و نسبت 

 داشته از چگالي يك حدودي در يي داده هاياز به جمع آوري ن، و حدود شدتيب از انواع خرايبيهر ترك. ده استيگرد
تابع سه مشخصه )  باالست ول ، تراورسير( در گروه اجزاء خط يدرجه خراب . كاهش مشخص شوندي هايتا منحن

  شدهيبند درجه  به صورت خط كهيدهايل اطالعات بازديتبدبمنظور . است يمقدار خراب و يشدت خراب، يانواع خراب
 يص و كمي در تشخيقير عميباال تاث هر كدام از موارد ذكر شده درز بعلت آنكه يو ن تيفي كيبه شاخص هاميباشد 
ر داده يتاثت يفي شاخص كياضيد در مدل ري با اجزا خطيك از گروههايهر لذا  ،ت گروه اجزاء خط دارنديفيكردن ك

 با جمع زدن انواع )3BCIو 1RCI،2SCI( ه اجزاء خطت گرويفي شود كه شاخص كين مدل فرض ميا در. شوند
  :ن زده شود ي تخمي وزني آنها با استفاده از فاكتورهاچگالي به همراه درجات شدت و يخراب

  
=)RCI،SCI،BCI( 

، درجه (Ti) يوابسته به نوع خراب ،يمقدار كاهش وزن= a، ت اس100نجا برابر يب ثابت كه در ايضر= C ن رابطهير اد 
 گروه مورد يتعداد كل انواع خراب= P، تعداد سطوح شدت= j، يتعداد انواع خراب= i، (Di) ي  خرابچگالي و (Si)شدت 

 ين فاكتورهايا از كه  متعددي هاي خرابيل برايفاكتور تعد=  F (t, d)،  ام(i) ي نوع خرابي شدت برامقدار= mi، نظر
ت تك تك معايب يفي كيابيارزاز  كاهشي رين مقاديا .دح استفاده كري تصحي هايم منحني توان در ترميح ميتصح

 از يدر حدود ي و باالخره مقدار خرابيخرابدرجات شدت ،  هايسان خط با انواع خرابكيمعايب . خط منتج شده است
، درجه شدت ي از انواع خرابير كاهش تابعيكه مقادياز آنجائ. ديبدست آر كاهش ي ها مرتبط شدند تا مقادچگالي

  .ش داده شوندي كاهش نماي هاي در منحنيمي توانند به طور ترسي، ماست يچگالو 

  
  مفهوم منحني كاهش-1شكل 

 باعث يابيارز در ي هر خرابري تأث افتد،يكسان اتفاق مي واحدك يا حدود شدت در ي  وي اضافي انواع خراببلحاظ آنكه
 مجموعد به يل بايك فاكتور تعدي ، در مدلن موضوعيدر نظر گرفتن ا ي برا. گردديم  خطتيفيكزان ي مكاهش

                                                            
1  Rail Condition Index 
2  Sleeper Condition Index 
3  Ballast Condition Index 
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ك مقدار ي كاهش، ير انفرادي از گروه اجزاء، مجموع مقاديح تابعي تصحيفاكتورها . اعمال شودي انفراديهاكاهش
 يح مي تصحين فاكتورهايا .واحد است ها و درجه شدت در يب انواع مختلف خرابي كاهش و تعداد تركيحداقل انفراد

   .است  نشان داده شده2ن مفهوم در شكل يا. م شونديسح تري تصحي منحند به عنواننتوان

  
   مفهوم منحني تصحيح-2شكل 

 اين عمل . شودين مييتع اجزاي خط تيفي ك شاخص،با محاسبه شاخصهاي گروهاي ريل، تراورس و باالست در واحد
گر تاثير هر گروه بر اساس نمره آن ي ديبارتبع.  باشديكسان گروه هاي سه گانه مير ييك ميانگين گيري با تاثيرات غ

منطقي است كه گروهي كه پائينترين نمره را دارد بيشترين تاثير را گذاشته و گروهي كه باالترين نمره را دارد . ميباشد
ران ي خطوط ايت نگهداريري سامانه مديت مصالح برايفيجهت ساخت شاخص ك ].5[و ] 4[كمترين تاثير را بگذارد

ر ي مقادي هايمنحنبره نمودن يعالوه بر كالرفت و يانجام پذ 1385 در تابستان از محور راه آهن لرستان يامعد جيبازد
 خط شامل ياجزار ير كاهنده ساي مقاديهايمنحن ، كشوريليط خطوط ريبا توجه به شرا خط ي اجزايبراكاهنده 

 يدر سوزنها عالوه بر اجزا. ده بود، بدست آمديگرد به آن اشاره نRailerسوزنها و تقاطعات خط با جاده كه در سامانه 
اجزاي ديگري شامل ريلهاي سوزن يا ريلهاي زبانه، ريلهاي هادي و تكه مركزي ) ل، تراورس و باالستير( گانه خط3

  جاده با راه آهن كهي تالقيمحلها(ن در تقاطعات مجاز يهمچن. رندي گيل قرار مي آنها در گروه ريوجود دارند كه تمام
 شود يل ميت گروه پوشش سطح خط تشكيفيل و كيت گروه ريفي ك2 خط از يت چشميفيك)  باشنديبطور مجاز م
 يه هاي از انواع رويكي محافظ و اتصاالت و گروه پوشش شامل پوشش سطح خط از يلهايل، ريل شامل ريكه گروه ر

 ي هايج بدست آمده در خط، منحني نتايو انجام شده بر ري هايبا بررس.  باشدي و يا پالستيكي مي، آسفالتيبتن
 دوم و سوم كه در يتهايب محدودينترتيبدست آمده اند و بد سوزنها و تقاطعات بطور جداگانه يح برايكاهش و تصح

شاخص رابطه نهايي ارائه شده براي رابطه نهايي . ده استيق رفع گردين تحقي بدان اشاره شد در اRailer يباال برا
اين رابطه به شكل ذيل . ده استيشنهاد گرديپدر سامانه مديريت نگهداري خطوط ريلي ايران  اجزاي خط تيفيك

  :است
)(15.0)(35.0)(5.0 highCImidCIlowCITSCI ++=  

 ميباشند كه به صورت BCI و  RCI ،SCI مقادير شاخصهاي CI (high) و CI (low) ،CI (mid)ن رابطه، يدر ا
ل، ير( گانه خط3 ير اجزار سوزنها عالوه بد.  باشدي خط ميت اجزايفي شاخص كTSCI و صعودي مرتب شده اند

اجزاي ديگري شامل ريلهاي سوزن يا ريلهاي زبانه، ريلهاي هادي و تكه مركزي وجود دارند كه ) تراورس و باالست
راه آهن كه بطور مجاز   جاده باي تالقيمحلها(ن در تقاطعات مجاز يهمچن. رندي گيل قرار مي آنها در گروه ريتمام

ل ي شود كه گروه ريل ميت گروه پوشش سطح خط تشكيفيل و كيت گروه ريفيك 2 خط از يت چشميفيك) باشنديم
 ي، آسفالتي بتنيه هاي از انواع رويكي محافظ و اتصاالت و گروه پوشش شامل پوشش سطح خط از يلهاي ر،ليشامل ر

ح ي و تصح كاهشي هايج بدست آمده در خط، منحنينتا ي انجام شده بر روي هايبا بررس . باشديو يا پالستيكي م
ن يبد  خطيسازه ا اجزاي تيفيشاخص كبراي محاسبه . ]2[بدست آمده اندبطور جداگانه  سوزنها و تقاطعات يبرا

ابتدا بازديد واحد براي تشخيص انواع خرابي، حدود شدت و چگالي آن انجام پذيرفته و سپس  :گرددي مصورت عمل
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 مجموع مقادير كاهش

تعداد تركيبات نوع خرابي و درجه شدت با مقاديري باالتر از يك حد            
  واحداء خاص در يك مينيمم براي يك گروه اجز



. بدست مي آيدكه به صورت درصد بوده، ي آن در واحد براي هر كد خرابي ميزان خرابي ها جمع زده شده و چگال
.  شوندي خط، سوزن و تقاطع تعيين ميسپس مقادير كاهش از منحني هاي كاهش براي گروههاي مختلف در واحدها

گر  بعد از محاسبه چگالي خرابي براي هر كد خرابي، ميتوان مقادير كاهشي را از منحني هاي كاهش بدست يبعبارتي د
و مقادير كاهش براي محاسبه مقدار كاهش تصحيح شده و در ) m(گاه حداكثر تعداد مجاز مقادير كاهشي آن. آورد

نهايت محاسبه مقدار كاهش اصلي كه منجر به محاسبه شاخص براي هر كدام از گروههاي ريل، تراورس و باالست 
چكدام و ياگر ه.  محاسبه شود )m(اهشيحداكثر تعداد مجاز مقادير ك در اينجا الزم است كه ..گردديمميشود تعيين 

مقدار ) CDV( بود، به جاي مقدار حداكثر مقادير كاهشي تصحيح شده 2ا تنها يكي از مقادير كاهشي بزرگتر از ي
 اگر بيش از يك مقدار كاهشي بزرگتر از  .كه همان جمع مقادير كاهشي ميباشد استفاده ميگردد) TDV(كاهش كل 

  . از رابطه زير محاسبه شودm يستيبا داشتيم، ابتدا 2
m = 1+ (0.09183) (100 – HDV)  

  بيشترين مقدار كاهش در ارزيابي هاي يك واحدHDV و  حداكثر تعداد مجاز مقادير كاهشي،m ن رابطهيدر ا
  اين تعداد چنانچهي ول بود، از همه مقادير كاهش استفاده ميشودmاگر تعداد مقادير كاهش موجود كمتر از  .باشديم

 m+1 كه برابر با عدد گرد شده n به تعداد شده و سپس بود، ابتدا مقادير كاهشي بصورت نزولي مرتب mبيش از 
كوچكترين عدد از مقادير باقي مانده را در .  شونديماز بزرگترين اعداد مقادير كاهش برداشته و بقيه حذف  ميباشد

 رد كهي گيم و به جاي عدد قبل قرار شود گرد ميو هشد ضرب است كه از فرمول بدست آمده mمقدار اعشاري عدد 
  .ت ادوات خط آمده استيفين شاخص كيي پروسه تع3در شكل  .مقادير كاهشي جديد مالك محاسبه خواهند بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت ادوات خطيفي كن شاخصيياگرام پروسه تعي د-3شكل
 مختلف شامل ي خط بر حسب واحدهاي كد گذارITMMS در ي چشميابير بفرد نحوه ارز منحصيهايژگي از ويكي

خط مستقيم، خط در قوس، خط در پل، خط در تونل، بخشي از قوس واقع در پل، بخشي از قوس واقع در تونل، 
ه يكل در سطح كل شبكه و برداشت يابي ارزRailerن بر خالف سامانه يهمچن.  باشديگذرگاه همسطح و سوزن م

 جمع آوري داده

 هاي كاهشنهايي كردن منحني

  براي خرابيها هاآناليز داده مشخصات خرابي

 مشخصات اوليه خرابي

مشخصات
اند؟مناسب

 خير

 خير

 بله

داده كافي بله
است؟
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 با توجه به توسعه هاي فوق الذكر در شاخص بينترتي بد.]2[ردي صورت پذيريها بوده نه آنكه تنها نمونه گيخراب
ق رفع ين تحقي در ايشنهاديد در شاخص پي ذكر گردRailer سامانه ي كه برات هايييپيشنهادي براي ايران محدود

  .ه استديگرد
  ت هندسه خطيفيشاخص ك -2-2

 اصطالح هندسه خط. هندسه خط موقعيتي را كه هر ريل يا محور مسير در فضا اشغال مي سازد، بيان مي كند   
با تصوير كردن هندسه خط در . كنند كه مسير و آرايش خط را توصيف ميشود  اطالق مي يختلفم يبه پارامترها

 و براي توصيف هندسه خط به نموده اندازه گيري وصفحات گوناگون، مي توان پارامترهاي هندسي خط را مشخص 
 با رسم نمودار ، شوديريگ  اندازهيبردار  مشخص بهرهيها ت در دورهيكه شاخص وضعي در صورت.]7[ و ]6[كار برد 

ار يت بسين تابع اهمين نمود كه ايي هر شاخص را تعيتوان تابع زوال تجرب ي ميت در مقابل تناژ عبوريشاخص وضع
 در مورد شاخص يشنهادات مختلفي پيقاتي تحقين و انجمنهايقيمحق. رخطوط داردي و تعميت نگهداريري در مدياديز
 بر ي روش مبتن(CTR)1 يبيدر شاخص ركورد ترك. ]8[ شودي آورده مالًي خط ارائه كرده اند كه ذيت هندسيفيك

  :شود ير محاسبه مي بوده و با استفاده از رابطه زير حداكثر و حداقل خرابيمقاد
)(100 ATGUCTR +++−=  

،  عرض خطmm 3ش از ي تعداد انحرافهاي بmm 6 ،Gش از يب) پروفيل(ل يتعداد انحرافهاي قائم ر Uن رابطه يدر ا
Tش از يچش بي تعداد انحرافهاي پmm 5  وAش از ي بي تعداد انحرافهاmm 5لومتريدر هر ك) امتداد(ل ي ري افق 
 كه يبا توجه به نقاط ضعف .شودي خط استفاده ميت هندسيفي كيررس بيآهن هند بران روش در راهياز ا.  باشديم

آهن هندوستان در حال   پارامترها دارد، راهين روش به برخي كه اييتهاين عدم حساسي  دارد و همچنCTRروش 
 ياب پارامترهي تركيباشد برا ي ميل آماري به تحلين روش كه مبتنيدر ا. ]9[كند ي استفاده م2TGIحاضر از شاخص 

 يرو) پروفيل، عرض خط، امتدادچش، يپ(با در نظر گرفتن اثر هر پارامتر . شود ي استفاده مين وزنيانگيمختلف از م
 ين روش به عنوان شاخص هندسي ا.ديآي متفاوت بدست مي پارامترهاي براي متفاوتي وزنضرايب، يشاخص حركت

  :شود ير محاسبه ميشود و از رابطه ز ي شناخته م(TGI)خط 
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 از يكي . باشنديشاخص پروفيل م UI شاخص امتداد و AIشاخص عرض خط، GIچش، يشاخص پ: Iدر اين رابطه 
ت خط ي وضعيابي ارزين شاخص برايا. باشد ي مQ استوار است،  شاخص يل آماريه تحلي موجود كه بر پايشاخص ها

ن پارامتر ي  بيده  وزنين شاخص بر مبناي در محاسبه ايار اصليمع. دريگ ي سوئد مورد استفاده قرار ميدر راه آهن مل
ت خط، نسبت ين وضعيي تعين شاخص برايالبته در ا. باشد ي خط مي مختلف هندسيار و پارامترهاي انحراف معيآمار

هن سوئد بكار  كه در راه آ شود ير محاسبه مي  از رابطه زQشاخص . ز منظور شده استيمقدار انحراف به مقدار مجاز ن
  .]10[ روديم
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، عرض خط يب عرضيار شين انحراف معيانگي مSσل چپ و راست، ي ريار افتادگين انحراف معيانگي مHσن رابطه يدر ا
 خـط  يقـه بنـد   بر اساس طبSσ مقدار مجاز S limσ خط، ي بر اساس طبقه بندHσ مقدار مجاز Hlimσ، يو انحراف افق

  .باشديم

                                                            
1 Combined Track Recording 
2 Track Geometric Index 



 يار پارامترهاي به انحراف معي بوده و با وزن دهيل آماري بر تحلي مبتن رودي راه آهن لهستان بكار مدركه  J شاخص 
ن يير تعيب از رابطه زين ضريا.دهدشود و يك ارزيابي كمي از وضعيت خط در اختيار قرار مي ين مييمختلف تع

  .]11[شود يم
  
ل يـ  ر يار افتادگ ي انحراف مع  SZ ،ي هندس ي شاخص پارامترها   :Jن رابطه،   يدر ا 

   . باشنديم ار عرض خطي انحراف مع Se  وچشيار پي انحراف مع SW ار امتداد،ي انحراف مع SYچپ و راست، 
 و بـا اسـتفاده از گـراف         بـوده وسـته   يل اطالعات پ  ي تحل يبرا رود   يش بكار م  ي كه در راه آهن اتر     يشاخص پنج پارامتر  

  :شود ير محاسبه ميب از رابطه زين ضريمقدار ا. ]10[شود ين ميير تعيندازه گن ايماش
)1)(1)(1)(1)(1(15 zywge wwwwww −−−−−−= 

 قـائم  و   يافقـ  يهـا ين خراب يانگي م wz و   wy چش،ي پ ي خراب ww  دور، ي  خراب  wg  عرض خط،  ي خراب weدر اين رابطه    
  :شود ير محاسبه مي از رابطه ز(w) هر پارامتر يمقدار خراب . ميباشند چپ و راستيلهاير
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  .]10[ه از مقدار مجاز فراتر رفته است كي طول قسمتLiو ري طول كل مسL در رابطه فوق، 
   

  
  
  
  

م مربعـات   يكـا بكـار بـرده شـده كـه از تقـس            ير در راه آهن آمر    يگ ن اندازه يج حاصل از ماش   ي نتا ي خط برا  يشاخص زبر 
  .]12[شود ي شده محاسبه ميريگ ازهانحرافات به تعداد نقاط اند
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 و يب عرضـ  ي، انحراف شـ   ي قائم و افق   يزان انحراف از وسط وتر در پارامتر افتادگ       ي م di،  ي شاخص زبر  2Rن رابطه   يدر ا 
  .باشد ي مورد نظر م شده در طول واحديري تعداد نقاط اندازه گnعرض خط و 

هاي خروجي  يار ساده بوده و نياز به تخصص زيادي ندارد و به راحتي با استفاده از داده                بس CTRاز آنجا كاربرد فرمول     
ي بـا وضـعيت بـد را    ي به جاي اينكه تنها محلهـا TGIن در شاخص يباشد و همچنگيري قابل محاسبه مي   ماشين اندازه 

بر حسب تأثير  مختلف يارامترها پي براي متفاوتدهيوزنخط را نشان داده و  از طول اي پيوستهريتصومشخص نمايد، 
بـا   ياز طرفـ  .  رسـد  يبنظر م ران  ي خطوط راه آهن ا    ي برا ي مناسب يشاخصهاگيرد  آنها بر روي شاخص خط در نظر مي       

، باشـد ادي به شرايط ايران نزديك مـي      آهن در هند تا حدود زي     برداري از راه  توجه به اينكه شرايط روسازي و نحوه بهره       
  گفته شدهير شاخصهاياز سابا استفاده از اصالحات انجام گرفته در آن       ) CTR و   TGI( استفاده از اين شاخص ها       لذا

ك يتال و   يجير د ين اندازه گ  يك ماش يران در حال حاضر     يراه آهن ا   . رسد يبنظر م   تر مناسبران  ي خطوط ا  ي برا در باال 
 در كـشور و بعلـت آنكـه تعـداد           يلـ يبا توجه به وسعت شبكه خطوط ر      .  باشد يمدارا  ر آنالوگ موجود    يازه گ ن اند يماش

5.3
5.0 eWYZ SSSSJ +++
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  پنج پارامتري نحوه تعيين پارامترهاي مورد نياز براي محاسبه شاخص-4شكل



ماشين آالت اندازه گيري خط در ايران محدود است لذا نمي توان تمامي اندازه گيريها را فقط با ماشين ديجيتال انجام           
ر خـط موجـود در      يـ ن آالت اندازه گ   يبا استفاده از ماش   . داده و لذا بايد از هر دو ماشين ديجيتال و آنالوگ استفاده كرد            

  TGIشـاخص   C وA ،B خطوط كالس ي برا رسديمناسب بنظر م ران  ي خطوط راه آهن ا    ي كه برا  ييكشور، شاخصها 
باشد كه وضعيت خـط را       مي CTRشود شاخص      كه از ماشين با خروجي آنالوگ استفاده مي        D خطوط كالس    يو برا 

  . ]3[ و] 1[ رسديبنظر مكند و براي خروجي اين ماشين بهترين گزينه نقاط معيوب تعيين ميبا استفاده از شمارش 
  خطوط يروسازت يفيك يبيتركشاخص  -2-3

كـه  ي اسـت بطور   يبـ يك شـاخص ترك   يـ ق  يـ ن تحق يـ ن شده در ا   يد شاخص تدو  ي اشاره گرد  2همانطور كه در بند        
خرابيهاي هندسي احتمال خروج از خط قطار و        از آنجا كه    . ردي گ يمشخصات ادوات خط را بهمراه هندسه خط در بر م         

شوند زماني مي توانند باعث بروز سانحه و تقليل سرعت و از طرفي خرابيهاي سازه اي خط      بروز سانحه در آنها مي رود     
خرابيهاي هندسي از اهميت بيشتري نسبت به خرابيهاي چشمي برخـوردار            ،كه اثرات آنان بصورت هندسي ايجاد شود      

بره يد از محـور لرسـتان و كـال   ي در بازدلذا با توجه به شرايط خطوط ريلي و تجربيات نحوه ارزيابي شرايط خط       . هستند
ن يـ ن ا ييتعنحال  يبا ا  ].3[سي بشرح زير پيشنهاد ميگردد     و هند  شاخص كيفيت چشمي  ه  ياول، درصد وزني    نمودن مدل 

  . ابدير يي تواند تغي از آن مي نحوه بهره بردار قدمت خط و  هدف از تدوين شاخص،   بسته بهيب وزنيضرا
  در صد وزني پيشنهادي براي شاخص هاي چشمي و هندسي-1جدول

  Dخطوط   C و A ،Bخطوط   
CTR -  60%  
TGI 65%  -  
TSCI 35%  40%  

  .تعيين شاخص كيفيت خط آمده است الگوريتم 5شكل در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شاخص الگوريتم تعيين -5كل ش

سوزن

 برنامه بازديد از واحد

  وضعيت هندسي خطبررسي 
 )ماشين اندازه گيري خط(

  ادوات خطوضعيت بازديد 
)چشمي(

 اتتقاطع

  CTR ياTGI انتخاب شاخص 

خط

 تكميل فرمهاي بازديد

  كاهشتعيين ضرايب

  شاخص كيفيت مصالحتعيين 
  دن شاخص بدست آور

خط هندسه كيفيت

 تعيين شاخص كيفيت خط



  يريجه گينت -3
د يعدم د.  باشدي مير و نگهداريت تعميرين پارامترها در امر مدي از مهمتريكي خطوط يت روسازيفيشاخص ك

 را ير و نگهداري تواند برنامه مدون تعمي مختلف خط ضمن آنكه نمي خطوط در واحدهايفيت كيمناسب از وضع
 موجود در سامانه يت روسازيفي كيشاخص ها .گردد يح بودجه ميص صحيختصتعدم منتج به  بلكه ديان نمييتع
 در ECOTRACKكا، ي در آمرTRACS و RAILER ري نظين المللي خطوط در عرصه بيت نگهداريري مديها

ران ي خطوط ايت روسازيفيتاً شاخص كي قرار گرفتند و نهاي در هند مورد بررسDTM در ژاپن و TRAMSاروپا، 
ت ي از دو مورد وضعيكي يوط در عرصه جهانت خطيفين شاخص كييوزه در تعامر .ده استيشنهاد گرديه و پيته

تواند ينمرد، ي گي خط را در بر نميه پارامترهايبعلت آنكه كل قرار گرفته است كه يابيا هندسه خط مورد ارزيمصالح 
ه يرنده كليدر برگ كه يقيبا استفاده از شاخص تلف. بكار رودران ي راه آهن ايبرات خط يق وضعين دقيينسبت به تع

 شاخص يريبكارگبا . ده استي مرتفع گردياديار زين مشكل تا حد بسيباشد اي خط مي و هندسي سازه اياجزا
 اصالح شده يو شاخص هارد ي خط شامل خطوط، سوزنها و تقاطعات خط با جاده را در برگيه اجزاي كه كليچشم
ن يي و تعيابي انجام ارز.ران را بدست آورديآهن ا خطوط راه يت روسازيفيتوان شاخص كي مGTI و CRT يهندس

 خط از ي و سازه اي خط با توجه به موقعت هندسيك از قسمتهاي هر ي مجزا برايشاخص در سطح شبكه و واحد بند
در . ده استي به آن توجه خاص گرد در اين تحقيقراني خطوط ايت روسازيفي شاخص كتدوين است كه دريموارد

 مختلف ي بكارگرفته شده در سامانه هاي هاشاخص موجود در يتهايران محدودي ايشده براف ي تعريشاخص روساز
  خطيط واقعيان شراي در بيشتريت و دقت بيف شده جامعي رسد شاخص تعريده و بنظر مي رفع گرديدر عرصه جهان
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