مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال چهارم ،پیاپی شانزدهم  ،زمستان 1397

مدل پوياي زوال خطوط راهآهن به کمک تئوري پويايي سيستم :مطالعه موردي

آرش فرخي ،کارشناس ارشد ،مهندسي راهآهن ،دانشکده مهندسي عمران و حملونقل ،دانشگاه
اصفهان
احمد رضا جعفريان مقدم* ،استاديار ،دانشکده مهندسي عمران و حملونقل ،دانشگاه اصفهان
Email: ar.jafarian@trn.ui.ac.ir
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چکيده
در صنعت راهآهن ،تعيين الگوي خرابي خطوط ريلي نقش بهسزايي در پيشگيري از خرابيها و در نتيجه کاهش هزينههاي تعمير
و نگهداري ايفا مينمايد .از کاربرديترين و مفيدترين اين الگوها ،مدل زوال خطوط ريلي است .مدلهاي کنوني زوال خطوط
ريلي مدلهاي زوال ايستايي هستند که بر تأثير مستقل برخي از پارامترهاي مؤثر بر زوال تمرکز دارند .در اين مقاله ،مدل پوياي
زوال خطوط ريلي مبتني بر تئوري پويايي سيستم ( ) SD1پيشنهاد شده است .تئوري پويايي سيستم يک نگرشي علمي است که
بر اساس ساختار بازخوردي خود رفتار سيستم را در طول زمان تجزيه و تحليل ميکند .مدل پيشنهادي ،عالوه بر بررسي تأثير
همزمان پارامترهاي مختلف ،زوال خطوط ريلي را نيز به صورت پويا ارزيابي ميکند .پيادهسازي و اعتبارسنجي مدل پيشنهادي
زوال با استفاده از يک مثال واقعي از راهآهن ايران ،حکايت از صحت و دقت مدل دارد .از ديگر نتايج بسيار با اهميت مدل
پيشنهادي زوال ،تعيين تابع زوال خطوط ريلي بر حسب زمان در شبکه ريلي ايران است .از اين تابع ميتوان براي پيشبيني زوال
خط در دورههاي آتي استفاده نمود .اين تابع ،قابليت تعميم به ساير شبکههاي ريلي جهان را دارد.
واژههاي کليدي :راهآهن ،تعمير و نگهداري خطوط ريلي ،مدل پوياي زوال ،پويايي سيستم ( ،)SDتابع زوال

 .1مقدمه

و نگهداري ،ميتواند سيستم را از موقعيت بحراني خارج

تعمير و نگهداري در سيستم حملونقل ريلي ،به عنوان

کند .شناخت کامل خط ،عيوب خط و ايجاد يک بانک

پرکاربردترين سيستمهاي حملونقلي ،از اهميت بسيار

داده اطالعاتي از مسير ريلي در ارائه الگويي جهت

زيادي برخوردار است .از طرفي ،تعمير ،نوسازي و

اقدامات اصالحي و پيشگيرانه مؤثر است .از

نگهداري از جمله فعاليتهاي پُرهزينه ريلي محسوب

کاربرديترين و مفيدترين اين الگوها ميتوان به مدل

ميشود .به نحوي که گاه تصميمگيريهاي بهموقع تعمير

زوال خطوط راهآهن اشاره کرد.
1
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مدل زوال خطوط ريلي ،ارائه روند تغييرات وضعيت

تئوري  SDمورد مطالعه قرار ميدهد .مدل پيشنهادي

خط در طول زمان و شناخت الگوي اين تغييرات است.

مقاله ،مدلي نوين و داراي نوآوري است .بخش دوم مقاله

زوال خطوط راهآهن در حالت کلي تحت تأثير هفت

به بررسي مطالعات و تحقيقات گذشته پيرامون مدلهاي

گروه از عوامل تأثيرگذار به وجود ميآيد .اين عوامل

زوال خطوط ريلي اختصاص دارد .در اين بخش ،با

عبارتند از :بار چرخ روي ريل ،مؤلفههاي خط ريلي ،مواد

مقايسه مطالعات مختلف ،نوآوريهاي مدل پيشنهادي

و توليد ،طراحي و ساخت ،نگهداري ،محيط و بستر مسير

مقاله برجسته ميشود .تئوري  SDو عناصر مختلف آن

ريلي (شو و همکاران .)2013 ،به منظور تحليل ساده و

در بخش سوم به اختصار تشريح ميشود .بخش چهارم

کاربردي زوال خطوط ريلي ،مسير ريلي از سه رويکرد

به تشريح و تدوين مدل پوياي زوال خطوط ريلي با

هندسي ،روسازي و زيرسازي مورد بررسي قرار ميگيرد.

استفاده از تئوري  SDو ارائه مدل پيشنهادي زوال خطوط

تا کنون پژوهشها و تحقيقات گستردهاي در زمينه

ميپردازد .در بخش پنجم ،مدل پيشنهادي در بلوکي از

زوال خطوط ريلي صورت پذيرفته است .اما اغلب اين

مسير راهآهن ناحيه يزد و با استفاده از نرمافزار Vensim6

تحقيقات اوالَ به تحليل مدل زوال به صورت تکبعدي و

پياده سازي و اجرا ميگردد .نتايج اجراي مدل ،زمينه ارائه

در قالب چند پارامتر تأثيرگذار در زوال پرداختهاند .لذا،

تابع زوال خطوط براي شبکه ريلي ايران را فراهم

تحليل زوال به صورت ترکيبي از پارامترهاي تأثيرگذار

ميآورد .تابع زوال و ساير نتايج و پيشنهادها در بخش

يک ضرورت است )مريدپور و همکاران .)2018 ،ثانياً،

پاياني ارائه ميشود.

عمده مدلهاي زوال ارائه شده ،مدلهاي ايستا هستند و
زمان در آن نقشي ندارد .اين در حالي است که نرخ زوال

 .2پيشينه پژوهش

ميبايست به صورت تابعي از زمان بيان شود ،زيرا

پژوهشهاي مرتبط با زوال خطوط راهآهن شامل

پارامترهاي تأثيرگذار در طول زمان تغيير نموده و در

مدلهاي تجربي و آماري ميباشد که اغلب براساس ثبت

نتيجه نرخ زوال نيز در طول زمان تغيير خواهد کرد.

دادهها و اندازهگيريهاي انجام شده روي خطوط ريلي

علم پويايي سيستم ( )SDبه ياري تحليل رفتاري

توسعه مييابند .اين پژوهشها بر مفاهيمي چون نشست

بسياري از مسائل واقعي دنياي پيرامون آمده است .در اين

باالست ،سايش ريل ،خستگي و سايش مؤلفههاي خط

نظريه ،فرض بر آن است که ميتوان يک پديده واقعي را

متمرکز هستند .جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه به

به صورت سيستمي در نظر گرفت .اين سيستم ،به منظور

تحقيقات اُبرگ ( )2006و مريدپور و همکاران ()2018

بهبود عملکرد خود از خروجي ،بازخورد ميگيرد و از

مراجعه شود .مدلهاي زوال خطوط ريلي را ميتوان در

اين بازخوردها به عنوان ورودي خود استفاده کرده و

پنج گروه زير تقسيمبندي نمود (اُبرگ-1 :)2006 ،

تحليل پويايي را فراهم ميکند .بنابراين با ترکيب علوم

مدلهاي زوال بر پايهي نشست خط -2 ،مدلهاي زوال

پويايي سيستم و زوال ميتوان انتظار يک الگوي جامع و

بر پايه سايش و خستگي ناشي از تماس-3 ،مدلهاي

کاربردي در مديريت تعمير و نگهداري خطوط راهآهن

زوال عمومي -4 ،مدلهاي زوال بر پايه تغييرات در

داشت.

وضعيت ترافيک عبوري و  -5مدلهاي زوال بر پايه

مقاله حاضر نيز ابتدا تأثير هر يک از پارامترهاي

برنامهريزي کامپيوتري و تکنيکهاي پيشگويي .در مطالعه

مرتبط با زوال مسير ريلي را بررسي مينمايد ،و سپس اثر

وضعيت خطوط ريلي ،ديدگاههاي هندسي ،سازهاي و

توأم اين پارامترها بر زوال خطوط ريلي را با استفاده از

ترافيکي مهمترين رويکردهاي تحليل محسوب ميشوند.
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فرخی ،جعفریان مقدم

گروه اول مدلسازي ،يعني مدلهاي زوال بر مبناي

پالستيک به وجود آمده در سه اليهي باالست ،زيرباالست

نشست خط ،مدلهاي تحليلي از ديدگاه هندسي به شمار

و بستر منجر به نشست مسير ميشود.

ميروند .گروه دوم از اين دسته مدلهاي تحليلي از

شاخص کيفيت اوليه خط ) (TQI1به عنوان

ديدگاه سازهاي و گروه چهارم ،تحليل زوال از ديدگاه

اصليترين معيار در مدلسازي پژوهش بينگ و گراس

ترافيکي ميباشند .دو گروه باقيمانده در قالب ترکيبي از

( )1983در نظر گرفته شده است .مدلسازي شامل

اين سه رويکرد به حساب ميآيند.

پارامترهاي وضعيت فعلي خط ،سرعت ،سن ريل،
شاخص باالست و مدت زمان سپري شده از آخرين

 .1-2پيشينه پژوهشهاي مدل زوال خطوط ريلي

عمليات نگهداري ميباشد .گولر ( )2014به ارائه مدل

از ديدگاه هندسي

زوال از ديدگاه پارامترهاي هندسي و با استفاده از

فاکتورهاي زوال از ديدگاه هندسي ،نشستهاي قائم خط
و مؤلفههاي آن (عموماً باالست و بستر) ميباشد .مدل
زوال براي خطوط باالستي در اواخر دهه  1950ميالدي،
در دانشگاه صنعتي مونيخ ،توسعه يافت .در اين مدل ،نرخ
زوال خط بر مبناي نسبت فشار بهوجود آمده در باالست
به فشار مبناي ايجاد شده توسط وسائط نقليه مرجع به-

شبکههاي عصبي مصنوعي پرداخت و نشان داد که
الگوريتمهاي فراابتکاري ،از جمله شبکههاي عصبي
مصنوعي ،ميتوانند الگوريتمهاي حل مناسبي براي تعيين
مدل زوال باشند.

 .2-2پيشينه مدلهاي زوال خطوط ريلي از ديدگاه

دست آمد (گولر .)2014 ،در همان مقطع از زمان در ژاپن،

سازهاي

مطالعات زوال بر مبناي نشست باالست نيز شکل گرفت.

تحليل دادههاي به دست آمده از ماشينهاي اندازهگيري

تجارب ژاپنيها منجر به توسعهي يک مدل تجربي از

خط منجر به ارزيابي وضعيت هندسي خط ميشوند .اما

نشست بر مبناي فشار استايتک باالست ،شتاب باالست و

اين دادهها بيانگر علت بي نظميهاي هندسي نخواهند

با در نظر گرفتن اثر سرعت و تُناژ عبوري ناوگان شد

بود (ميرمحمد صادقي و عسکرنژاد .)2011 ،گان و

(ساتو .)1997 ،ساتو ( )1995تغييرات  100روزه نشست

همکاران ( )2018با استفاده از تصاوير ژئوفيزيک از

قائم خط را بر حسب ميليمتر در قالب معادلهاي تعيين

ساختار خطوط ريلي ،به ارزيابي و بررسي تأثير رطوبت

نمود .دالبرگ ( )2001يک الگوي نشست خط شامل دو

و رشد گياهان در بستر مسير ،بر خرابي خطوط ريلي

مرحلهي نشست سريع و نشست بلندمدت ايجاد کرد.

پرداختهاند و با استفاده از بررسيهاي ژئوفيزيک نرخ

آلوا هورتادو و سليگ ( )1981مدلي بر مبناي کرنشهاي

خرابي سازه خط را تعيين نمودهاند .ميرمحمد صادقي و

ايجاد شده در اثر سيکلهاي بارگذاري متعدد جهت

عسکرنژاد ( )2011مؤلفههاي سازهاي يک خط باالستي

نشست خط توسعه دادهاند .شنتون ( )1985پارامترهاي

را در چهار گروه ريل ،تراورس ،سيستم پابند و باالست

متعددي ،از جمله بار محوري ،تعداد محورها و شرايط

(باالست و زيرباالست) طبقهبندي نموده و مدلسازي

عمليات دستگاه زيرکوب را در زوال خطوط مرتبط

زوال را بر اساس يک مدل چگالي وزندار کاهش يافته

دانست .کريسمر و سليگ ( )1993نشان دادند که کرنش

ارائه کردهاند.

1
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 .2-3پيشينه مدلهاي زوال عمومي و برپايه

هندسي دارد و رشد بينظميهاي هندسي با جذر سوم

پارامترهاي ترافيکي

تناژ عبوري از خط متناسب است.

شناخت پارامترهاي تأثيرگذار بر زوال و تحليل مدلهاي
زوال با رويکرد تکبعدي از جمله موضوعاتي است که

 .2-5بررسي مدلهاي زوال در خطوط راهآهن

در زوال به مراتب بيشتر از رويکردهاي ديگر مورد

ايران

بررسي قرار گرفته است .سازمان  ORE1در سال 1987

دزفوليان و همکاران ( )1385با شناخت عوامل مؤثر در

مدلي از زوال خط ارائه داد که در آن هيچيک از

خرابي خط ،به ارائه يک مدل جامع زوال خط که تابعي

پارامترهاي خط در نظر گرفته نشدهاند .پارامترهاي

از پارامترهاي مؤثر در خرابي ميباشد ،پرداختهاند .بر

تأثيرگذار دراين رابطه تنها پارامترهاي ترافيکي همچون

مبناي اين مطالعات ،در سامانه مديريت نگهداري خطوط،

سرعت ،تُناژ و بار محوري ميباشد (ميسرا.)2008 ،

براي تعيين مدل زوال و پيشبيني وضعيت خط ،به سه

ميرمحمد صادقي و عسکرنژاد ( )2010تأثير سه دسته از

دسته از اطالعات بازرسي چشمي ،بازرسي مکانيزه و

پارامترهاي بارگذاري ،وضعيت نگهداري و کيفيت خط

اطالعات ترافيکي نياز است .شاخص رکورد ترکيبي خط

را مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج تحقيقات آنها نشان داد

( )CTR2و شاخص هندسي خط ( )TGI3در اين پژوهش

که در بين سه متغير فوق ،شاخص کيفيت اوليه خط

به عنوان شاخصهاي مبنا از ديدگاه هندسي تعيين

بيشترين تأثير را در نرخ زوال خواهد داشت ،و در مقايسه

شدهاند.

دو پارامتر ترافيکي سرعت و تناژ عبوري ،تحت شرايط
يکسان ،تناژ عبوري در نرخ زوال تأثيرگذارتر است.

 .2-6مقايسه مطالعات و تحقيقات پيرامون زوال
خطوط ريلي

 .2-4پيشينه پژوهشهاي زوال خطوط ريلي از

به منظور مقايسه هرچه راحتتر مطالب ارائه شده در

ديدگاه ترکيبي

مورد مدلهاي زوال خطوط ريلي و همچنين تعيين

ميرمحمد صادقي و عسکرنژاد ( )2007زوال خطوط

نوآوريهاي مدل پيشنهادي تحقيق حاضر ،مقايسه

راهآهن را با توجه به جنبههاي روسازي ،زيرسازي و

پژوهشهاي گذشته در جدول  1ارائه شده است.

هندسي مورد بررسي قرار دادهاند .در اين پژوهش ،تأثير

همانطور که در اين جدول مالحظه ميشود ،مبناي تحليل

چهار پارامتر شاخص کيفيت اوليه خط ،شاخص باالست،

تمام پژوهشها پيرامون مدلهاي زوال ،تحليل استاتيک

سرعت قطار و عمر ريل بر تغييرات کيفيت خط مورد

و ايستا است .همچنين ،اکثريت مدلسازيهاي انجام شده

ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان داد که بيشينه تغييرات در

برمبناي تحليل چند پارامتر محدود صورت پذيرفته و

نرخ زوال در محدوده مقاطعي است که شاخص کيفيت

تأثير توأم اين پارامترها بر يکديگر مد نظر قرار نگرفته

اوليه خط پايين ميباشد و با افزايش اين شاخص ،از

است .اين مقاله سعي دارد مدل پوياي زوال خطوط ريلي

ميزان تغييرات اين نسبت کاسته ميشود .آنها نشان دادند

را پپيشنهاد دهد که ضمن بررسي تأثير پارامترهاي

که عمر ريل کمترين تأثير را بر نرخ زوال از ديدگاه

مختلف بر خرابي خطوط ريلي در طول زمانهاي
مختلف ،نقايص پژوهشهاي گذشته را نيز برطرف نمايد.

1

- Office for Research and Experiments of the
International Union of Railways
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2

- Combined Track Recording
- Track Geometry Index

3
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جدول  .1بررسي خالصه پژوهشهاي انجام شده در زمينه زوال خطوط ريلي
رديف

نام محقق /محققان

سال

رويکرد بررسي

پارامترهاي تأثيرگذار

نوع تحليل

1

محققين دانشگاه صنعتي مونيخ

دهه 1950

هندسي

فشار باالست ،محورهاي عبوري

استاتيک

2

ساتو

1995

هندسي

3

دالبرگ

2001

هندسي

4

سليگ و آلوا هورتادو

1981

هندسي

5

شنتون

1985

هندسي

6

کريسمر و سليگ

1993

هندسي

7

بينگ و گراس

1983

هندسي

8

گولر

2014

هندسي

9

ميرمحمد صادقي و عسگر پور

2011

سازهاي

تناژ عبوري ،سرعت سير ،نوع اتصال
ريل ،وضعيت بستر
فشار بهوجود آمده در زير باالست
کرنش پايا در اثر بارگذاري ،تعداد
سيکل بارگذاري

استاتيک
استاتيک
استاتيک

بارمحور ،بلندشدگي بعد از زيرکوبي
تعداد کل محورهاي عبوري

استاتيک

نوع بستر خط
باالست و زيرباالست
کيفيت اوليه خط ،سرعت عبوري ،عمر
ريل ،وضعيت باالست ،وضعيت بستر
ريل ،تراورس ،زيرسازي

استاتيک
استاتيک
استاتيک

ريل (ريل ،پد زير ريل ،جوش)،
تراورس ،سيستم پابند و باالست

استاتيک

(باالست و زير باالست)
10

گان و همکاران

2018

سازهاي

تصاوير ژئوفيزيک از بستر

استاتيک

11

سازمان ORE

1987

ترافيکي

سرعت ،تناژ و بار محوري

استاتيک

12

ميرمحمد صادقي و عسگر پور

2010

ترافيکي و

سرعت عبوري ،تناژ عبوري ،کيفيت

2007

ترکيبي

اوليه خط

14

دزفوليان و همکاران

1385

هندسي

مقدار چگالي هر نوع خرابي با
شدتهاي مشخص

استاتيک
استاتيک

پويايي سيستم ( )SDمتدولوژي تحليل وضعيتهايي

 .3تئوري پويايي سيستم ()SD
پويايي سيستم ( )SDدر دهه  1950توسط فارستر 1توسعه

است که در طول زمان تغيير ميکند SD .به طور

داده شد (احدي و همکاران .)1392 ،از اين متدولوژي

گستردهاي به منظور تحليل مجموعه متنوعي از

براي تجزيه و تحليل روابط متقابل دنياي اقتصاد و محيط-

سيستمهاي اقتصادي ،اجتماعي و مهندسي مورد استفاده
قرار گرفته است .در تئوري  ،SDرفتار سيستم توسط

زيست توسط فارستر و همکاران استفاده گرديد.

حلقههاي بازخوردي کنترل ميشود SD .داراي سه
1

- J.W. Forrester
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مزيت عمده است )1 :بيان روابط عناصر مختلف با

دو حلقه اصلي تقويتکننده و متعادلکننده وجود

استفاده روابط علت و معلولي )2 ،تعيين پارامتر يا

دارد .همه سيستمهاي پيچيده ترکيبي از اين دو نوع حلقه

ساختاري که نياز به تغيير در جهت بهبود رفتار را دارد و

ميباشند .حلقه تقويتکننده ،فرايند اساسي رشد ميباشد.

 )3استفاده از اين روش بدون نياز به دانش رياضياتي زياد.

اگر افزايش در شرايط منجر به افزايش اقدامات گردد و

چهار جزء اصلي براي ساخت يک مدل  SDوجود دارد:

افزايش در اقدامات منجر به افزايش در شرايط شود ،آنگاه

حالت ،1جريان ،2اتصالدهنده 3و تبديلکننده .4حالتها

اثر ردگيري شده در طول حلقه منتج به افزايش بيشتري

بيانگر متغيرهاي پايه يا مقاديري است که دريک سيستم

در شرايط ميشود .به علت همين افزايش انباشتي غالباً

تغيير ميکنند (استرمان .)2001 ،براي مثال ،در يک مدل

اين حلقه را بازخورد مثبت مينامند (هِيوارد .)2005 ،در

جمعيت ،متغير حالت مدل ،بيانگر تعداد جمعيت ميباشد

حلقه متعادلکننده ،تأثير خالص همه تغييرات در طول

(ابرلين و پترسون .)1992 ،ترکيب تمامي اين اجزا در

حلقه در بازگشت به متغير اوليه منفي است .بنابراين،

مدل ،يک سيستم پويا و ديناميک تشکيل ميدهد .زيرا

بازخورد منفي نام دارد .افزايش شرايط منجر به کاهش

متغيرهاي حالت ،نرخها و تبديل کنندهها ممکن است در

اقدامات ميشود .کاهش اقدامات باعث کاهش شرايط

طول زمان تغيير کنند .مقادير در هر يک از زمانها با

ميشود.

عنوان وضعيت سيستم ياد ميشود (استرمان .)2001 ،در

بنابراين ،با استفاده از تئوري  SDميتوان رفتار

 ،SDرفتار سيستم توسط حلقههاي بازخوردي کنترل

سيستم پيچيده را به کمک اجزاي اصلي و ترکيب

ميشود .حلقههاي بازخوردي در  SDبا استفاده از

حلقههاي مختلف بازخوردي تقويتکننده و متعادلکننده

حلقههاي علت و معلولي بيان ميشوند .سيستم پويا با

مورد تجزيه و تحليل قرار داد .بر همين اساس ،در مقاله

استفاده از حلقههاي بازخوردي است که ميتواند

حاضر نيز از مزاياي  SDبه منظور ارائه يک مدل زوال

وضعيت خود را بررسي و سپس نسبت به اصالح آن

پويا و منطبق با دنياي واقعي براي شبکههاي ريلي استفاده

اقدام نمايد (شکل .)1

شده است.

 .4ارائه مدل پوياي پيشنهادي زوال خطوط

وضعيت

ريلي
متغيرهاي مورد استفاده در مدل پوياي زوال در جدول 2
ارائه شده است .الزم به ذکر است که متغيرهاي مورد
استفاده در مدل متناسب با مطالعات دزفوليان و همکاران

کنش

( )1385و براساس ويژگيها و شرايط مدل پيشنهادي

شکل  .1حلقههاي علت و معلولي

تعيين و انتخاب شدهاند.

1

3

2

4

- Stocks
- Flows
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جدول  .2متغيرهاي مدل پوياي زوال خطوط ريلي
نام متغير

معادل فارسي

تعريف

Deterioration rate

نرخ زوال

نسبت شاخص کيفيت خط ثانويه به شاخص کيفيت اوليه خط

Railway condition

شاخص کيفيت ثانويه خط

همان شاخص  TQI2ميباشد که معرف وضعيت آتي خط است.

TQI1

شاخص کيفيت اوليه خط

از ترکيب شاخص هندسي و سازهاي خط محاسبه ميشود.

Time

زمان

بر حسب ماه ميباشد.

Speed

سرعت

سرعت طرح مد نظر است.

EMGT

تناژ ناخالص ساليانه عبوري

برحسب ميليون تن ميباشد.

The rate of EMGT
Changing

نرخ تغييرات تناژ

نرخ ماهانه تغييرات تناژ عبوري از خط

Equivalent
Tonnage

تناژ مورد بهره برداري

TSCI

شاخص سازه خط

RCI

شاخص گروه ريل

SCI

شاخص گروه تراورس

BCI

شاخص گروه باالست

TGI

شاخص کيفيت هندسي خط

AI

ديلم

مقدار افتادگي در راستاي عرضي خط

TI

تابيدگي

مقدار پيچش خط از امتداد محور مسير

GI

عرض

مقدار انحراف از فاصلهي استاندارد عرض خط

UI

امتداد

مقدار افتادگي در راستاي طولي خط

Changing of TI

نرخ تابيدگي

نرخ تغييرات ميزان تابيدگي خط

Changing of GI

نرخ عرض خط

نرخ تغييرات انحراف از عرض استاندارد خط

Changing of UI

نرخ امتداد خط

نرخ تغييرات پروفيل (امتداد) خط

Changing of AI

نرخ ديلم خط

نرخ تغييرات افتادگي عرضي خط (ديلم)

Changing of RCI

نرخ شاخص گروه ريل

نرخ تغييرات شاخص خرابي گروه ريل

Changing of SCI

نرخ شاخص گروه تراورس

نرخ تغييرات شاخص خرابي گروه تراورس

Maintenance

نگه داري

نرخ بهرهوري نگهداري در زوال را نشان ميدهد.

تناژ ترکيبي حاصل از تأثير سرعت و تناژ عبوري (ذاکري و رضازاده،
)1385
از ترکيب گروه ريل ،گروه تراورس و باالست محاسبه ميشود.
(ذاکري و همکاران)1384 ،
تابع شدت و چگالي هر نوع از خرابي است (ذاکري و همکاران،
.)1384
تابع شدت و چگالي هر نوع از خرابي است( .ذاکري و همکاران،
.)1384
تابع شدت و چگالي هر نوع از خرابي است (ذاکري و همکاران،
.)1384
از ترکيب وزندار امتداد ،ديلم ،تابيدگي و عرض محاسبه ميشود
(ذاکري و همکاران.)1384 ،
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در مدل پوياي زوال شاخص کيفيت هندسي خط 1از چهار پايه امتداد ،ديلم ،تابيدگي و عرض با استفاده از مدل دزفوليان
و همکاران ( )1385به دست ميآيد .شکل  2نماي شماتيک از دياگرام حلقه علّي آن را نشان ميدهد .شاخص کيفيت
هندسي خط ( )TGIيک متغير کمکي در محاسبه نرخ زوال محسوب ميشود.

شکل  .2نمودار علّي و حالت جريان زيرمدل شاخص هندسي خط

شرح معادالت بين متغيرهاي نرخ و حالت در اين زيرمدل در جدول  3بيان شده است.
جدول  .3معادالت پارامترهاي زيرمدل شاخص TGI
نام متغير

نوع متغير

واحد

مقدار اوليه

TGI

کمکي

mm

-

UI

حالت

mm

88

Changing
of UI

نرخ

-

-

AI

حالت

mm

35

Changing
of AI

نرخ

-

-

رابطه محاسباتي

توضيحات مرتبط با رابطه محاسباتي

( (2UI+6AI+GI+TI)/10ذاکري و رضازاده)1385 ،
)-(Changing of UI/12

محاسبه تغييرات ماهانه پروفيل ريل
براساس تناژ تجمعي
محاسبه نرخ پروفيل ريل براساس ترکيب

) (Equivalent Tonnage/12معادل تناژ و سرعت (ذاکري و رضازاده،
)+((Speed/100)/100

)1385
 IF THENمحاسبه نرخ تغييرات ديلم خط با در نظر

ELSE(AI>0:AND:AI<100,

) -Changing of AI , 0گرفتن محدوده مثبت تغييرات
محاسبه نرخ تأثير سرعت بر ديلم خط
 Speed/100براساس سرعت مبناي  100کيلومتر بر
ساعت متناسب با تحليل دادههاي واقعي

1

- TGI

118

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال چهارم ،پیاپی شانزدهم  ،زمستان 1397

فرخی ،جعفریان مقدم

-)IF THEN
GI

حالت

mm

6

Changing
of GI

نرخ

-

-

TI

حالت

mm

46

Changing
of TI

نرخ

-

-

ELSE(GI<100,Changing
() of GI , 0

محاسبه شاخص عرض خط با در نظر
گرفتن بازه عددي مثبت
محاسبه نرخ تأثير سرعت بر عرض خط

 (Speed/100)/100براساس سرعت مبناي  100کيلومتر بر
ساعت متناسب با تحليل دادههاي واقعي
( -)Changing of TI/12محاسبه نرخ ماهانه شاخص تابيدگي خط
Equivalent Tonnage/12

محاسبه نرخ تابيدگي براساس تناژ معادل
عبوري  12ميليون تن (ساالنه)

در مدل پيشنهادي زوال ،شاخص کيفيت سازهي خط )TSCI( 1از ترکيب وزندار سه گروه شاخص :گروه ريل ،گروه
تراورس و گروه باالست به دست ميآيد .دياگرام حلقهي علّي آن مطابق شکل  3ميباشد .شاخص کيفيت سازهي خط يا
شاخص بازرسي چشمي ،دسته دوم از متغيرهاي کمکي در محاسبه نرخ زوال خط است .شرح معادالت بين پارامترهاي
تأثيرگذار در زيرمدل  TSCIبه شرح جدول  4ميباشد.

شکل  .3نمودار حالت جريان زيرمدل TSCI

1

- TSCI
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جدول  .4معادالت پارامترهاي زير مدل شاخص TSCI
مقدار

نام متغير

نوع متغير

واحد

TSCI

کمکي

-

-

CImax

عادي

-

-

CImid

عادي

-

-

CImin

عادي

-

-

RCI

حالت

-

57

) (Changing of RCI), 0

Changing
of RCI

نرخ

-

-

EMGT^(-0. 4)+maintenance

SCI

حالت

-

50

Changing
of SCI

نرخ

-

-

)Equivalent Tonnage^(-1/3

BCI

ثابت

-

47

-

اوليه

توضيحات مرتبط با رابطه محاسباتي

رابطه محاسباتي

( 0. 5CImin+0. 35CImid+0.ذاکري و همکاران)1384 ،
15CImax

تعيين شاخص بيشينه از بين سه گروه
)  MAX(MAX(BCI, RCI ), SCIشاخصهاي گروه ريل ،باالست و
تراورس (ذاکري و همکاران)1384 ،
IF THEN ELSE(MIN(BCI,
MIN(RCI, SCI))<BCI :AND:
MAX(BCI, MAX(RCI,
SCI))>BCI ,BCI ,IF THEN
ELSE(MIN(BCI, MIN(RCI,
SCI))<RCI :AND: MAX(BCI,
MAX(RCI, SCI))>RCI, RCI , IF
THEN ELSE(MIN(BCI,
MIN(RCI, SCI))<SCI :AND:
MAX(BCI, MAX(RCI,
SCI))>SCI,SCI , MIN(BCI,
) ) ) ))MIN(RCI, SCI

تعيين شاخص ميانه از بين سه گروه
شاخصهاي گروه ريل ،باالست و
تراورس (ذاکري و همکاران)1384 ،

تعيين شاخص کمينه از بين سه گروه
)  MIN(MIN(BCI, RCI ), SCIشاخصهاي گروه ريل ،باالست و
تراورس (ذاکري و همکاران)1384 ،
  IF THEN ELSE(RCI>0,محاسبه شاخص گروه ريلمحاسبه نرخ تغييرات شاخص گروه
ريل براساس فرمول عمر ريل (نشريه
 301سازمان مديريت و برنامهريزي
کشور)
 Changing of SCIمحاسبه شاخص گروه تراورس
نرخ تغييرات شاخص گروه تراورس
متناسب با جذر سوم تناژ عبوري
معادل (ميرمحمد صادقي و
عسکرنژاد)2007 ،
محاسبه شاخص باالست (ذاکري و
همکاران)1384 ،

رابطه نرخ زوال در اين پژوهش برگرفته از رابطه دزفوليان و همکاران ( )1385است که متشکل از  5شاخه تناژ،
سرعت ،زمان ،شاخص هندسي خط و شاخص سازهاي خط ميباشد .فرم دياگرام حلقه علّي و حالت جريان آن به صورت
شکل  4خواهد بود.
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شکل  .4نمودار حالت جريان زير مدل محاسبه نرخ زوال

رابطه محاسباتي زوال در جدول  5تشريح شده است.
جدول  .5معادالت پارامترهاي زيرمدل نرخ زوال خط
نوع

نام متغير

واحد

متغير

DETERIORATION
RATE

مقدار

حالت

رابطه محاسباتي

اوليه

3. 15*EXP(-0.
0231*Time)*(0.
01*Speed)^1. 12*(0.
01*TSCI)^1. 19*(0.
01*TGI)^1. 06*(0.
01*EMGT)^1. 13

100

mm

توضيحات مرتبط با رابطه محاسباتي

(دزفوليان و همکاران)1385 ،

فرم کلي مدل پيشنهادي زوال در نرمافزار Vensim6

بهطور همزمان ديده شود .بر اين اساس ،در استاندارد

مطابق با شکل  5ميباشد .با توجه به شکل  ،5مدل پوياي

 UICابتدا سرعت و تناژ با استفاده از رابطهاي به تناژ

زوال خطوط ريلي داراي دو حلقه بازخورد اصلي است

معادل تبديل شده و سپس تأثير تناژ معادل بر وضعيت

که نقش پويايي و تعادل سيستم را ايفا ميکنند .اين

خط ارزيابي ميشود (ذاکري و رضازاده .)1385 ،جدول

حلقههاي بازخورد مربوط به تأثير تعمير و نگهداري و

 6اين رابطه را نشان داده است .در مدل پوياي زوال ،تأثير

ميزان بار عبوري بر وضعيت خط است .بار عبوري

منفي تناژ معادل بر شاخصهاي  TIو  RCIمد نظر قرار

ميتواند تأثير منفي بر وضعيت خط ريلي داشته باشد .به

گرفته است .نحوه محاسبه اين شاخصها در بخشهاي

منظور بررسي ميزان تأثير بار عبوري بر اجزاي مسير

قبل ارائه شده است.

ريلي ،مطابق استاندارد  UICالزم است تأثير سرعت و بار
جدول  .6معادالت پارامترهاي زيرمدل Equivalent Tonnage
نام متغير

Equivalent
Tonnage

نوع
متغير

واحد

مقدار
اوليه

رابطه محاسباتي

توضيحات مرتبط با رابطه
محاسباتي

( IF THEN ELSE(Speed<120,ذاکري و رضازاده)1385 ،

حالت

-

-

1.1*EMGT ,IF THEN
ELSE(Speed>120:AND:Speed<140,
1.2*EMGT , IF THEN
)))ELSE(Speed>140,1.25*EMGT , 0
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Equvalent
Tonnage
changing of GI

changing of TI

TI

GI

Speed
EMGT

The rate of EMGT
changing

TGI

AI
Railway Condition

UI

TQI1
Deterioration rate

changing of AI
changing of UI

><Time

TSCI

CImid

CImin

CImax

maintena
nce

RCI

changing of RCI

SCI

BCI

changing of SCI

شکل  .5مدلسازي پوياي زوال خط

اما تعمير و نگهداري خطوط ريلي باعث بهبود

صورتي که شاخص وضعيت خط زير  80باشد (ذاکري

وضعيت خط ميشود و بنابراين اين حلقه بازخوردي يک

و رضازاده ،)1385 ،اجراي تعمير و نگهداري الزامي

حلقه مثبت خواهد بود که باعث افزايش و يا بهبود

است .جدول  7رابطه مورد نظر را نشان ميدهد .در مدل

وضعيت ميشود .اجرا و يا عدم اجراي تعمير و نگهداري

پوياي زوال خطوط ريلي ،تأثير مثبت تعمير و نگهداري

بستگي به شرايط و وضعيت خطوط ريلي دارد .در

بر شاخص  RCIمد نظر قرار گرفته است.

جدول  .7معادالت پارامترهاي زيرمدل Maintenance
نام متغير

نوع
متغير

واحد

مقدار
اوليه

رابطه محاسباتي

توضيحات مرتبط با رابطه محاسباتي

در نظر گرفتن اثر فعاليتهاي
Maintenance

حالت

-

-

 IF THEN ELSE(Railwayنگهداري و تعمير بر نرخ زوال ريل
)( Condition<80, 0.5 , 0نصرآزاداني( ،)1384 ،مجيديفرد
و حسني)1382 ،

 .5پيادهسازي ،اعتبارسنجي و تحليل حساسيت
مدل پيشنهادي
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در اين بخش ،مدل پيشنهادي پوياي زوال خطوط ريلي
با استفاده از نرمافزار  Vensim6در طول بلوکي از مسير
ريلي راهآهن ناحيه يزد شبيهسازي و پيادهسازي ميگردد.
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قطعه مورد نظر در اين پژوهش ،طول  10کيلومتر از بلوک

آن  830ميباشد .تعداد  8قوس در اين مسير وجود دارد.

طبرکوه-مهرداد واقع در حوزه راهآهن استان يزد ميباشد.

در دو مقطع زماني ارديبهشت ماه و بهمن ماه سال ،1396

شکل  ،6نقشه هوايي اين قطعه را نشان ميدهد .کيلومتراژ

ماشين اندازهگيري خط ( )EM120از آن عبور کرده است.

شروع آن عبارتست از کيلومتراژ  820و کيلومتراژ انتهاي

شکل  .6عکس هوايي از بلوک انتخابي(طبرکوه-مهرداد)

در محاسبه  ،TGIابتداييترين گام ،استفاده از

است .مقادير شاخص  TGIبراي ماههاي ارديبهشت و

روشهاي آماري به منظور تحليل دادههاي برداشت شده

بهمن سال  1396از کيلومتراژ  820الي  830بالک

از دستگاه  EM120است .اين دستگاه ،دادههاي هندسي

طبرکوه -مهرداد به ترتيب در جدول  8ارائه شده است.

خط همچون امتداد و ديلم را به ازاي هر  25سانتيمتر از

الزم به ذکر است که محاسبه اين ارقام پس از اصالح

خط برداشت ميکند .با توجه به حجم زياد دادههاي ثبت

دادهها در گراف دادههاي خام و ميانگينگيري هندسي در

شده ،در پيوست  ،1نمونهاي از اين دادهها ارائه شده

هر کيلومتر به دست آمده است.

جدول  .8جدول محاسبات  TGIارديبهشت و بهمن  1396بالک مهرداد -طبرکوه
کيلومتراژ

محاسبه  TGIبراي سرعت کمتر از 105 km/h

محاسبه  TGIبراي سرعت بيش از 105 km/h

 TGIدر ارديبهشت

 TGIدر بهمن

 TGIدر ارديبهشت

 TGIدر بهمن

820

44

40

48

48

821

39

41

43

41

822

64

74

68

73

823

64

67

63

66

824

49

55

51

54

825

61

57

63

56

826

38

44

40

43

827

52

58

57

57

828

58

52

62

52

829

59

64

63

63

830

56

49

57

48
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شاخص  TSCIبه کمک دياگرامهاي مقادير کاهش يافته محاسبه ميشود .در بلوک مورد نظر و در کيلومتراژ ،820
ليست خرابي برداشت شده جهت محاسبه شاخص گروه ريل به شرح جدول  9است.
جدول  .9ليست خرابيهاي چشمي از بالک طبرکوه -مهرداد
تعداد ادوات خرابي

نام خرابي

1

R1L

2

R2L

1

R2M

12

R3L

9

R6

با وجود  60عدد تراورس 6 ،شاخه ريل و  6عدد

استخراجي از نمودارهاي نرخ زوال و وضعيت خط به

اتصالي ،با توجه به ليست ادوات خرابي ،مقادير ،RCI

ترتيب در شکلهاي  7و  8قابل مشاهده است .نتايج

 SCIو  BCIبه ترتيب به ميزان  50 ،57و  47محاسبه

نمودارها نشان ميدهد که مسير مورد نظر در طول زمان

گرديد .با تعيين روابط و مقادير متغيرها و پارامترهاي

دچار خرابي و افت خواهد شد .با اين وجود ،به دليل

مدل ،مدل پيشنهادي زوال توسط نرمافزار  Vensim6اجرا

اجراي عمليات تعمير و نگهداري ،ميزان نرخ زوال و

گرديد .در مدل پايه ،زمان شبيهسازي براي  100ماه و

خرابي در دورههاي آتي کاهش خواهد يافت .به عبارتي،

گامهاي شبيهسازي نيز هر يک ماه رشد دارد .نتايج

ميزان خرابي در دورههاي آتي کاهش خواهد يافت.

شکل  .7نمودار محاسبه نرخ زوال
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شکل  .8نمودار وضعيت خط

در اين پژوهش ،به منظور اعتبارسنجي مدل  SDاز

ارديبهشتماه سال ذکر شده  44بوده که به عنوان مقدار

نتايج تحقيقات بارالس ( )1994در قالب روابط ( )1تا

اوليه در نرمافزار قرار داده شده است .در همين کيلومتراژ،

( )3استفاده شده است .طبق تحقيقات بارالس ()1994

مقدار  TGIدر بهمنماه بر طبق اسناد معادل  40گرديد.

مدلي داراي اعتبار است که نرخ خطاي کمتر از  %5داشته

رقمي که مدل پيشنهادي براي ماه نهم ،يعني بهمنماه،

باشد.

پيشبيني کرده است عبارتست از  .38/36بر طبق رابطه
()1

S A
A

Error rate 

1 N
()2
 Si
N i 1
1 N
A 
()3
 Ai
N i 1
که  Sميانگين دادههاي واقعي و  Aميانگين دادههاي

بارالس ،مقدار خطا  0/041ميباشد که نشان از دقت
خوب مدل پيشنهادي دارد.

S 

محاسبه شده از مدل با استفاده از نرمافزار است .از آنجا
که محاسبه نرخ زوال از جمله مواردي است که در عمل
و در عمليات بازرسي از خط در شبکه ريلي ايران محاسبه
نميشود ،بنابراين مبناي اعتبارسنجيTGI ،هاي محاسبه
شده در فواصل  9ماهه ارديبهشت تا بهمن سال  1396در
نظر گرفته شده است .مقدار  TGIبراي کيلومتر 820در

 0.041

40  38.36
40

Error rate 

تحليل حساسيت خروجيهاي مدل پيشنهادي با
ايجاد تغييرات در دو متغير ثابت نرخ تغييرات تناژ ماهانه
و ميزان تغييرات در شاخص باالست ( )BCIبه عنوان
تأثيرگذارترين پارامترها بر نرخ زوال و با فاصله اطمينان
 50تا  100درصد انجام شد .خروجيهاي مورد بررسي،
متغيرهاي وضعيت

خط1

و نرخ

زوال2

ميباشند .نتايج

تحليل حساسيت در شکلهاي  9تا  12قابل مشاهده
است.

1

- Railway condition
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2

- Deterioration rate
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شکل  .9تغيير در شاخص  BCIدر بازه  40-50و تأثير آن بر شاخص وضعيت خط

شکل  .10تغيير در شاخص  BCIدر بازه  40-50و تأثير آن بر شاخص نرخ زوال

شکل  .11تغيير در نرخ تناژ ماهانه در بازه  0/1-0/35و تأثير آن بر شاخص وضعيت خط
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شکل  .12تغيير در نرخ تناژ ماهانه در بازه  0/1-0/35و تأثير آن بر شاخص نرخ زوال

نتايج ارائه شده در شکلهاي  9تا  12نشان ميدهد

تعمير و نگهداري به عنوان عاملي مثبت از ميزان نرخ

که تغيير در مقادير ثابت شاخص باالست و نرخ ماهانه

زوال ميکاهد .از طرفي ،براساس نتايج بهدست آمده،

تناژ ،تأثيري بر خروجي مدل ،يعني مقادير نرخ زوال و

ميتوان برآورد نمود که از دوره زماني ماه پانزدهم به بعد

شاخص وضعيت خط ،نخواهد داشت.

خط نيازمند اقدامات اصالحي (تعمير) ميباشد.
همانطور که در شکل  13نشان داده شده است ،فرم

 .6نتيجهگيري و پيشنهادها

نمودار نرخ زوال بر حسب زمان از نوع نمايي است .لذا،

مدل پيشنهادي اين مقاله ،يک مدل پوياي زوال خطوط

به کمک روشهاي آماري و به روش رگرسيون غيرخطي

ريلي است که تأثير همزمان پارامترهاي مختلف هندسي،

ميتوان رابطه بين زوال و زمان را برآورد نمود .براي اين

سازهاي و ترافيکي را بر وضعيت خطوط ريلي مورد

منظور ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .جدول  10و شکل

ارزيابي قرار ميدهد.

 13خروجيهاي نرمافزار به منظور برآورد تابع زوال را

مدل پيشنهادي در بلوکي از مسير ريلي ناحيه يزد

نشان ميدهد ( :DRنرخ زوال) .براساس اين نتايج ،مقدار

پياده سازي گرديد .مطابق نتايج بهدست آمده از اجراي

 R2=0.985براي برآورد رابطه نمايي است که نشان از

مدل ،بيشينه نرخ زوال براي بلوک طبرکوه -مهرداد در

دقت زياد معادله برآورد شده دارد .همانطور که در نتايج

حدود  0/06ميباشد .دوره زماني مرتبط با نرخ زوال

جدول  10ارائه شده است ،برآورد خطي از رابطه بين

بيشينه در ابتداي بازه زماني مدلسازي مشاهده ميشود.

نرخ زوال و زمان ،برآورد مناسبي نيست .اين موضوع در

نتايج حاکي از کم بودن نرخ زوال براي اين مسير است.

شکل  13نيز قابل مشاهده است .بنابراين ،با استفاده از

علت اين امر آن است که ثبت دادههاي مسير فوق بعد از

نتايج آماري ،رابطه زوال بر حسب زمان به صورت رابطه

اجراي عمليات تعمير و نگهداري و بهسازي مسير

( )4خواهد بود:

صورت گرفته است .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که

()4

) (0. 041*Time
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Deterioration rate  0. 058 e
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جدول  .10خروجي نرمافزار  SPSSدر برآورد رابطه بين زوال و زمان
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: DR
Model Summary

Parameter Estimates
b1

Constant

Sig.

df2

df1

F

R Square

.000
-.041

.037
.058

.000
.000

99
99

1
1

368.770
6.427E3

.788
.985

Equation
Linear
Exponential

The independent variable is time.

شکل  .13برآورد رابطه خطي و نمايي بين زوال و زمان

تابع بهدست آمده يک تابع گويا و ساده است که به

اين پژوهش اولين اقدام و تحقيق در زمينه ارائه مدل

راحتي جهت پيشبيني نرخ زوال در دورههاي زماني

پويا زوال با استفاده از تئوري  SDاست .بنابراين ،امکان

مختلف قابل استفاده است .به عبارتي ،اين تحقيق موفق

توسعه بيشتر و انجام تحقيقات کاملتر در زمينه مدل

شد که تابع زوال مبتني بر زمان را ارائه نمايد .اين تابع

پوياي زوال وجود دارد .يکي از راهکارهاي اصلي در

براساس دادههاي خطوط ريلي ايران پيکربندي شده

دستيابي به نرخ زوال حقيقيتر براي خطوط ريلي ،بررسي

است .بنابراين ،ساير شبکههاي ريلي جهان ميتوانند با

تأثير ميزان بهرهوري عمليات نگهداري نظير زيرکوبي و

استفاده از مدل پيشنهادي اين مقاله ،تابع زوال متناسب با

رگالتور بر پارامترهاي سازهاي و هندسي است که

شرايط خود را برآورد نمايند .در نتيجه ،تابع پيشنهادي

ميتواند تا حدود بسيار زيادي در تعيين نرخ حقيقيتر از

زوال قابليت تعميم و توسعه به ساير راهآهنها را دارد.

زوال خطوط ريلي مؤثر باشد.
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 مراجع.7
 "مدل ديناميکي ارزيابي عملکرد راهآهنها (مطالعه موردي.1392 . م، و فتحيان. ر. ا، جعفريان مقدم،. غ، شيران،. ر. م،احدي
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