استفادٌ از تًزيع يايبًل براي محاسبٍ پارامتر َاي  RAMSدر
زيرساخت َاي ريلي
وام محًر مقالٍ:زير بىا ي تاسيسات،طراحي زير ساخت َاي ريلي

ابًالفضل رحماوي
چكيدٌ
صيش ػبخت ّبي سيلي ،ػبصُ ّبيي ثب ًيبص ثِ ػشهبيِ گزاسي ثؼيبس ثباليي هي ثبؿٌذ  .ايي ػبصُ ّب جْت کبس دس ؿشايط
ايوٌي ػخت طشاحي هي ؿًَذ ٍ هي ثبيؼت حذاقل خشاثي سا دس دٍسُ ػولکشد خَد داؿتِ ثبؿٌذ .اص ايي هيبى خطَط ساُ آّي
تجْيضاتي ّؼتٌذ کِ دس هؼشم گؼتشؽ خشاثي سيلي هبًٌذ هَد داس ؿذى ،تشک  ،ؿکؼت ٍ ...قشاس هي گيشًذ.
اهشٍصُ تکٌيک ّبي قبثليت اطويٌبى  ،دس دػتشع ثَدى  ،قبثليت تؼويشات ٍ ايوٌي ) (RAMSثِ طَس گؼتشدُ اي دس حَصُ
كٌبيغ سيلي هَسد اػتفبدُ قشاس هي گيشًذ ٍ پتبًؼيل ثباليي ًيض ثشاي کبسثشد دس حَصُ هذيشيت ػبصُ ّبي سيلي داسًذ .دس ايي
هقبلِ ثِ هطبلؼِ کبسثشد تکٌيکْبي  RAMSدس هذيشيت خطَط ساُ آّي ٍ دس حبلت خبف سيل پشداختِ ؿذُ اػت .سٍؽ ّبي
جوغ آٍسي دادُ ّب ٍ پيؾ ثيٌي سٍؽ ّب هَسد ثحج قشاس خَاّذ گشفتّ .وچٌيي اص تَصيغ ٍايجَل ثشاي پيؾ ثيٌي ػجبساتي ثشاي
هحبػجِ خشاثي ّب ٍ قبثليت اطويٌبى اػتفبدُ هي ؿَد ٍ اص ايي ػجبسات ثشاي ثِ دػت آٍسدى ّضيٌِ ّبي ًبؿي اص خشاثي اػتفبدُ
هي ؿَد.

كلمات كليدي
قبثليت اطويٌبى ،دس دػتشع ثَدى ،قبثليت تؼويشات ٍ ايوٌي ) ،(RAMSتَصيغ ٍايجَل.

مقدمٍ
اص اثتذاي ؿشٍع دٍسُ كٌؼتي ؿذى  ،هٌْذػيي دس تالؽ ثشاي ايجبد تجْيضات ٍ ػيؼتن ّبي هطوئي ٍ ثب دٍام ثَدُ اًذ .دس آى
صهبى تَػؼِ پشٍػِ ّبي طشاحي هؼوَال ثب فشآيٌذ ػؼي ٍ خطب ّوشاُ ثَد .ثب ٍجَد ثْجَدّبي فشاٍاًي ًيض کِ ثؼذ اص آى كَست
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گشفت ،تقشيجب ٌَّص غيش هوکي اػت کِ فؼبليت ّبي اًؼبًي دس طشاحي ثذٍى ػيت ٍ ًقق ثبؿٌذّ .ضيٌِ ّب ٍ سيؼک ّب
هؼتقيوب ثِ خشاثي ّب هشثَط هي ؿًَذ ٍ ًشخ ايي خشاثي ّب هؼوَال ثب افضايؾ پيچيذگي قطؼبت ،تجْيضات ٍ يب ػيؼتن ّب ٍ
ّوچٌيي کبّؾ صهبى تحَيل آًْب افضايؾ خَاّذ يبفت .لضٍم اسصيبثي ٍ پيؾ ثيٌي خشاثي ّب ٍ سيؼکْب دس ّوبى فبصّبي اثتذايي
هشحلِ طشاحي هَجت پيذايؾ هفبّين  RAMSگشديذُ اػت.
دس ايي هقبلِ يک سٍؽ ػولي جْت هحبػجِ ًشخ خشاثي ٍ قبثليت اطويٌبى دس سيل ،يؼٌي اػتفبدُ اص تَصيغ ٍايجَل هَسد ثشسػي
قشاس هي گيشد.قبثليت اطويٌبى ،هيضاى دػتشػي ،تؼويش پزيشي ٍ ايوٌي ) (RAMSثِ ػٌَاى ٍيظگي ّبي يک ػيؼتن تؼشيف
ؿذُ ٍ ًـبًگش کيفيت ٍ ػولکشد ػيؼتن هي ثبؿٌذ ]. [1
ًخؼتيي اػتبًذاسد اسٍپبيي دس صهيٌِ  RAMSثشاي ػيؼتن ّبي سيلي يؼٌي اػتبًذاسد  EN50126دس ػبل  1999تَػط
 CENELECاًتـبس يبفت کِ قبثليت اطويٌبى ،هيضاى دػتشػي ،تؼويش پزيشي ٍ ايوٌي سا ثِ ػٌَاى هـخلِ ّبي ػيؼتن ثب
ػولکشد طَالًي هؼشفي کشد .ايي هـخلبت دس ػشاػش ػوش ػيؼتن ثب اػتفبدُ اص هفبّين هٌْذػي اػتقشاس يبفتِ ،سٍؽ ّب،
اثضاسّب ٍ تکٌيک ّب ثِ دػت خَاٌّذ آهذ]. [2

تعريف اصطالحات :RAMS
اػتبًذاسد  [ 3] EN50126ػٌبكش  RAMSسا ثِ كَست صيش ثيبى هي کٌذ:
قابليت اطويٌاى :احتوبل ايٌکِ يک قطؼِ ثتَاًذ دس ؿشايط تؼشيف ؿذُ ٍ دس دٍسُ صهبًي هؼيي کبس هَسد ًظش سا اًجبم دّذ.
در دسترس بَدى :تَاًبيي يک هحلَل دس ايي کِ ثتَاًذ کبس دس ًظش گشفتِ ؿذُ سا ثب فشم فشاّن ثَدى هٌبثغ خبسجي هَسد
ًيبص آى ،دس ؿشايط تؼشيف ؿذُ ٍ دس دٍسُ صهبًي هؼيي اًجبم دّذ.
قابليت تعوير :احتوبل ايٌکِ تؼويش يک قطؼِ تحت ؿشايط هـخق ٍ دس فبكلِ صهبًي تؼشيف ؿذُ ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ ٍ سٍؽ
ّبي تؼييي ؿذُ اًجبم خَاّذ ؿذ .
ايوٌيٍ :هؼيت يک هجوَػِ فٌي ثذٍى سيؼک ٍ آػيجْبي غيش هٌتظشُ.
قبثليت اطويٌبى ػيؼتن ثش حؼت ًَع خشاثي ّبيي کِ دس جذٍل (  )1آهذُ اػت ثيبى هي ؿَد ] . [3ثِ هٌظَس دػتيبثي ثِ
ػولکشد هَسد ًيبص ػيؼتن سيلي  ،اثتذا حبلت خشاثي سيل هي ثبيؼت تؼشيف ؿذُ ٍ ثش طجق جذٍل (  )1طجقِ ثٌذي ؿَدّ .ذف
قبثليت اطويٌبى ثبالتش ثب اص پيؾ ثشداؿتي گشٍُ خطبي قبثل تَجِ اهکبى پزيش ثَدُ  ،دس حبلي کِ اّذاف پبييي تش ثب اص هيبى
ثشداؿتي گشٍُ خطبي جضئي هيؼش هي ثبؿذ.
ّوچٌيي تؼشيف ثشخي اكطالحبت هَسد اػتفبدُ دس هحبػجِ پبساهتشّبي  RAMSثِ كَست صيش هي ثبؿذ:
:) Mean Up Time( MUTصهبى هتَػط کبسکشد
:)Mean Down Time( MDTصهبى هتَػط تَقف
 : )Mean Time Between Failure ( M TBFهتَػط صهبى ثيي دٍ خطب
 :)Mean Distance To Failure( MDTFهتَػط هؼبفت تب اٍليي خطب
: )Mean Distance Between Failure( MDBFهتَػط هؼبفت ثيي دٍ خطب
 :)Mean Time To Failure( MTTFهتَػط صهبى تب اٍليي خطب
 :)Million Gross Tones( MGTهيليَى تٌبط کلي
𝜆 ً:شخ خشاثي
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جذٍل ( -)1گشٍُ خطبّبي RAMS
گرٍُ خطا

تعريف
خطايي کِ
 -هاًع حرکت قطار شذُ ٍ يا هَجب تاخيرّ/سيٌِ اي بيش از حذ هجاز

خطاي قابل تَجِ (خطايي کِ هَجب تَقف
هجوَعِ هي گردد)

تعريف شذُ هي شَد.
خطايي کِ
 -هي بايست از سيستن برطرف شذُ تا بتَاًذ عولکرد تعريف شذُ خَد را

خطاي عوذُ

داشتِ باشذ.
 هَجب ايجاد تاخير ّ /سيٌِ اي بيش از هقذار حذي تعريف شذُ ًوي گردد.خطايي کِ
 -هَجب جلَگيري از رسيذى سيستن بِ عولکرد تعريف شذُ ًوي

خطاي جسئي

گردد.

پبساهتشّبي  RAMSدس ػيؼتن سيلي اص طشيق ػِ هٌجغ خطب تحت تبحيش قشاس هي گيشًذ ]: [ 2
 ؿشايط ػيؼتن :خطبّبيي کِ دس داخل ػيؼتن دس ّش ػيکل ػوش ػيؼتن ايجبد هي ؿًَذ. ؿشايط ػولکشدي :خطبّبيي کِ دس احش ػولکشد ػيؼتن ايجبد هي ؿًَذ. ؿشايط تؼويش :خطبّبيي کِ دس احش اقذاهبت تؼويشکبساًِ ايجبد هي ؿًَذ.ايي هٌبثغ خطب هي تَاًٌذ ثب يکذيگش دس استجبط ثبؿٌذ ؿکل ( ّ .)1وبًطَس کِ اص ؿکل پيذاػت قبثليت اطويٌبى ثِ كَست
هؼتقين ًـبى دادُ ًـذُ اػت ثلکِ اص طشيق خطبّبي داخلي ٍ خبسجي ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت .فبکتَسّبيي کِ ثشسٍي
 RAMSتبحيش هي گزاسًذ ٍ دس ؿکل ًـبى دادُ ؿذُ اًذ ػوَهي ثَدُ ٍ هي تَاًٌذ دس توبم کبسثشدّبي كٌؼتي اص جولِ كٌبيغ
حول ًٍقل سيلي ثِ کبس سًٍذ.

ؿکل ( -)1فبکتَسّبي هؤحش ثش  RAMSػيؼتن سيلي
3

][5

کليِ فبکتَسّبيي کِ ثِ طَس ٍيظُ ثش پبساهتشّبي  RAMSسيل تبحيش هي گزاسًذ دس جذٍل (  )2رکش ؿذُ اًذ .ثِ هٌظَس اسصيبثي
تبحيش ّش کذام اص ايي فبکتَسّب ثش سٍي  RAMSسيل ،هشٍسي اػت کِ خلَكيبت فٌي آًْب ثِ دسػتي ؿٌبػبيي ؿَد .هي تَاى
 RAMSسيل تبحيش هي گزاسًذ
گفت پبساهتشّبي فٌي کِ ػلت پبساهتشّبي فيضيکي ًيض هي ثبؿٌذ ثِ طَس هؼتقين ثش سٍي
ّؼتٌذ .ؿشايط ػيؼتوي هؼوَال هشثَط ثِ طشاحي ٍ ػبخت اجضاي سيل ثَدُ دس حبلي کِ ؿشايط ػولکشدي هشثَط ثِ ػولکشد
ًبٍگبى هي ثبؿٌذ .ثيـتش اٍقبت تغييش ؿشايط ػيؼتوي ٍ ػولکشدي خط آّي هـکل هي ثبؿذ دس حبلي کِ تغييش ؿشايط
تؼويشاتي کبهال هوکي هي ثبؿذ] . [2
جذٍل ( -)2پبساهتشّبي هؤحش ثش  RAMSيک ػيؼتن سيلي
تٌش ّاي شبِ استاتيک

هٌحٌي خط

تٌش ّاي شبِ استاتيک

شيب خط (شرٍع ،پاياى ،هقذار)

هقاٍهت تسلين (هذٍل ياًگ)

ريل (ًَع خط ،هفصلي يا جَشي)

سختي،هيرايي

باالست(ًَع باالست،اًذازُ باالست)

سختي،هيرايي ،تٌش خوشي

تراٍرس(ًَع تراٍرس ،فاصلِ تراٍرس)

هيرايي

بست (ًَع بست)

سختي،هيرايي

قشر بستر خط (شرايط زهيي شٌاسي)

شرايط سيستوي

پاراهترّاي فٌي

پاراهترّاي فيسيکي

شرايط عولکردي خط:
تٌش حرارتي

هحيط(دها)
شرايط عولکردي ٍسيلِ ًقليِ:

تٌش ديٌاهيکي

شرايط ٍسيلِ ًقليِ(چرخ ّاي تَ خالي)

ًرخ سايش

سايش

تغيير سختي خط

پ کردى حفرُ ّا
ر

تغيير ضريب صطکاک

رٍغي کاري

فاصلِ زهاًي ًَسازي

ًَسازي اجساي خط

ًرخ خرابي اجساي خط

جايگسيٌي قطعات خط

شرايط تعويراتي

تٌش عوَدي ،تٌش جاًبي

سرعت قطار

شرايط عولکردي

تٌش خوشي ،تٌش برشي ،تٌش تواسي

بارّا(  MGTسالياًِ ،هاکسيون بار اکسل )

رابطٍ بيه قابليت اطميىان ي ورخ خرابي:
قبثليت اطويٌبى ً ،شخ خشاثي ٍ  MTBFثب يکذيگش ساثطِ داسًذ]  [2ثِ طَسي کِ ثب ثِ دػت آٍسدى يکي هيتَاى ديگشي سا ثِ
دػت آٍسد.
ساثطِ ثيي قبثليت اطويٌبى ٍ ػذم قبثليت اطويٌبى ثِ كَست صيش هي ثبؿذ:
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ساثطِ ثيي قبثليت اطويٌبى ًٍشخ خشاثي ثِ كَست صيش هي ثبؿذ:
]𝑡𝑑 𝑡

𝑡
𝜆
0

∫R(t)=exp[-

ساثطِ ثيي ( ٍ θ(t) ) MTTFقبثليت اطويٌبى ثِ كَست صيش هي ثبؿذ:
]𝑡𝑑 𝑡 𝑅

∞
0

= )θ(t

ّش گبُ ًشخ خشاثي  λ tحبثت فشم ؿَد ثب اػتفبدُ اص ساثطِ ثيي قبثليت اطويٌبى ًٍشخ خشاثي هي تَاى ًَؿت:
𝑡𝜆𝑡 𝑑𝑡] = exp −𝜆𝑡 ∣𝑡0 = 𝑒 −

ٍ  MTTFهي تَاًذ ثِ كَست ػبدُ ؿذُ صيش ثبؿذ:
1

𝜆 = ]𝑡𝑑 𝑡𝜆𝑒 −

∞
0

𝑡
𝜆
0

= ]𝑡𝑑 𝑡 𝑅

∫R(t)=exp[-

∞
0

=)θ(t

تًزيع ورخ خطا ي تًزيع مىحىي يان:
يکي اص تَصيغ ّبي پش کبسثشد ثشاي ًشخ خشاثي دس ثشسػي پبساهتشّبي  RAMSهٌحٌي ٍاى  Bathtubeهي ثبؿذ]  [4کِ ًبم
خَد سا ثِ ػجت ؿکل ٍاى هبًٌذ خَد هي گيشد .هٌحٌي ٍاى خلَكيبت صيش سا داسد.
ًاحيِ اٍل  :دسؿشٍع آى تؼذاد خشاثي ّب ثِ دليل دٍسُ تٌظين قطؼبت ٍ تقبثل ثب ديگش اجضا صيبد اػت ٍ ثوشٍس صهبى ًشخ خشاثي
کبّؾ هي يبثذ .ايي ًبحيِ ثِ ػٌَاى دٍسُ سفغ ايشاد ًيض ؿٌبختِ هي ؿَد.
ًاحيِ دٍم  :پغ اص اتوبم ًبحيِ اٍل ًبحيِ ًشخ خشاثي حبثت هي ثبؿذ کِ هؼٌبي آى ايي اػت کِ قطؼبت پغ اص ػپشي ًوَدى
دٍسُ خشاثيْبي اٍليِ ثِ ًبحيِ اي هي سػٌذ کِ ًشخ خشاثي قطؼبت حبثت ؿذُ اػت ٍ ثب تؼييي ٍهؼيت سفتبس ٍ ًشخ خشاثي الوبًْب
ٍ قطؼبت،پشٍطُ قبلت اكلي خَد سا پيذا هي کٌذ.
ًاحيِ سَم :آخشيي ًبحيِ اص ايي هٌحٌي کِ دسآى خشاثي ّب سٍ ثِ افضايؾ اػت ،هٌطقِ پيشي يب فشػَدگي اػت ٍ ايي دٍسُ
ٌّگبهي کِ خشاثي ّب سٍ ثِ افضايؾ ثَدُ ٍ ًؼجت ثِ صهبى ًشخ خشاثي حبثت  ،صيبد هي ؿَد ؿشٍع هي ؿَد .دس ايي ًبحيِ خشاثيْب
هشثَط ثِ خطبّبي اتفبقي ًيؼت ثلکِ ثِ ػلت کَْلت ٍ پيشي قطؼبت هي ثبؿذ.
هي تَاى ػجبسات هختلف ٍ تَاثغ تَصيغ تجوؼي هتفبٍتي ثشاي دادُ ّبي تجشثي ًشخ خشاثي ثِ کبس ثشد .ػجبسات ٍ تَاثغ تَصيغ اص
حبلتي ثِ حبلت ديگش هتفبٍت هي ثبؿٌذ کِ دس جذٍل (  )3چْبس حبلت هختلف اسائِ ؿذُ اًذ.
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ؿکل( - )2هٌحٌي ٍاى ] [4
جذٍل ( -)3تشکيت ّبي هختلف ًشخ خشاثي ٍ تؼذاد خشاثي ] [2
تؼذاد خشاثي

تؼذاد خشاثي ّبي ثبال

تؼذاد خشاثي ّبي ثبال

تفؼيشآهبسي

λ =K/T

حبثت

اطالػبت ًبکبفي

اػتفبدُ اص تَصيغ ٍايجَل

غيش حبثت

حبثت  /غيش حبثت ثَدى ًشخ خشاثي دس طَل دٍسُ ػوش

اص آًجب کِ دس ثؼيبسي اص ػبصُ ّبي سيليً ،شخ خشاثي ثب صيبد ؿذى هقذاس ًيشٍي ٍاسد ثش آى افضايؾ هي يبثذ ثٌبثش ايي دس هطبلؼِ
ايي ًَع ػيؼتن ّب ثبيذ اص ًشخ خشاثي غيش حبثت اػتفبدُ ؿَد ٍ اص آًجب کِ ًشخ خشاثي دس ػبصُ ّبي سيلي ثبال هي ثبؿذ ثٌبثشايي
تبثغ تَصيغ تجوؼي ٍايجَل ثْتشيي تَصيغ هي ثبؿذ.
تبثغ تَصيغ تجوؼي ٍايجَل ثش حؼت هتغيش  xثِ كَست صيش ًَؿتِ هي ؿَد:

ثب هقبيؼِ ػجبست ثبل ثب فشم کلي هؼبدلِ خطي يؼٌي  y=mx+bهي تَاى ًَؿت:
𝑥
β

) (−

𝑒=β=m,α

بٍ دست آيردن عبارتي براي محاسبٍ ) λ (MGTي قابليت اطميىان ):R (MGT
اص آًجب کِ دس ثؼيبسي اص ػبصُ ّبي سيلي ًشخ خشاثي ثب هقذاس ًيشٍي ٍاسد ثش آى افضايؾ هي يبثذ ثٌبثش ايي دس هطبلؼِ ايي ًَع
ػيؼتن ّب ثبيذ اص ًشخ خشاثي غيش حبثت اػتفبدُ ؿَد جذٍل ( ً .)3شخ خشاثيْب ٍ قبثليت اطويٌبى ثب اػتفبدُ اص تَصيغ ٍايجَل ثِ
دػت هي آيذ.
قبثليت اطويٌبى تبثؼي اص صهبى هي ثبؿذ ٍ ٍاحذ صهبًي کِ ثشاي سيل ثِ کبس هي سٍد  MGTهي ثبؿذ کِ ػجبستؼت اصهيليَى تٌبط
کلي کِ دس يک ػبل ثش سٍي سيل تشدد هي کٌذ ] . [6
ثشاي هخبل ّش گبُ خشاثي دس ًظش گشفتِ ؿذُ ػبيؾ ثيؾ اص  2هيليوتش گَؿِ ّبي سيل ثبؿذ فشايٌذ هحبػجِ ًشخ خشاثيْب ٍ
قبثليت اطويٌبى ثب اػتفبدُ اص تَصيغ ٍايجَل ثِ كَست صيش اًجبم هي ؿَد:
6

-

جوغ آٍسي اطالػبت خطب
سػن هٌحٌي ٍايجَل
هحبػجِ ًشخ خشاثي
هحبػجِ قبثليت اطويٌبى

”Example: Track stretch “A” (20.3 Km long) – MGT to “gauge corner wear > 2 mm

Example “A” (20.3 Km lجذٍل ( -)4دادُ ّبي خشاثي ثشاي  < 2 mmهقذاس ػبيؾ گَؿِ ّبي سيل
 < 2 mmػبيؾ گَؿِ ّبي سيل
454

620

709

513

654

532

812

591

688

MGT

473

ثؼذ اص حجت ،ايي خشاثي ّب دس جذٍلي ثِ كَست ػتًَي اص هقذاس کن ثِ صيبد هشتت هي ؿًَذ .دس سديف ػَم ايي جذٍل هقذاس
سديف هيبًي يب  Median rankاص فشهَل صيش هحبػجِ هي ؿَد:

کِ  ، rتؼذاد خشاثي ٍ  Nتؼذاد خشاثي ّبيي اػت کِ اص  rقجلي ثيـتش هي ثبؿذ .ػپغ ًوَداس ln(ln(1/(1-Median
))) rankثش حؼت ) ln(MGTدس يک ًوَداس لگبسيتوي سػن هي ؿَد .دس هشحلِ ثؼذ ثْتشيي خطي کِ هي تَاى اص ايي ًقبط
ػجَس داد سػن هي ؿَد ٍ هؼبدلِ آى ًيض ثِ دػت هي آيذ.
ػپغ ثب هقبيؼِ هؼبدلِ خط ثِ دػت آهذُ ٍ سٍاثط تَصيغ ٍايجَل (
خشاثي ٍ قبثليت اطويٌبى ثِ دػت آٍسد.

𝑥
β

) (−

𝑒 =  )β = m , αهي تَاى ػجبساتي ثشاي هحبػجِ ًشخ

جذٍل ( -)5اطالػبت تکويلي جْت سػن ًوَداس ٍايجَل
رديف هياًي
Median
rank
0.067307692

رديف

MGT to
failure

1

454

2

473
513

)ln(MGT

)))ln(ln(1/(1-Median rank

6.118097198

-2.663843085

6.159095388

-1.723263150

0.163461538

6.240275845

-1.202023115

0.259615385

3

6.276643489

-0.821666515

0.355769231

4

532

6.381816017

-0.508595394

0.451923077

5

591

6.429719478

-0.230365445

0.548076923

6

620

6.483107351

0.032924962

0.644230769

7

654

6.533788838

0.299032932

0.740384615

8

688

6.563855527

0.593977217

0.836538462

9

709

6.69950034

0.992688929

0.932692308

10

812

7

ًوَدار ٍايبَل ٍهياًيابي خطي براي خطاي
""> 2mmسايش گَشِ خط
1.5
1
0

y = 5.7575x - 37.30

-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3

6.8

6.7

6.5

6.6

6.4

6.2

6.3

6.1
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Ln ()MGT

ؿکل (ً -)3وَداس ٍايجَل ٍ هيبًيبثي خطي ثشاي دادُ ّبي جذٍل

ّش گبُ ػجبست ٍايجَل ايي ثبس ثب تجذيل ٍاحذ صهبى ثِ  MGTاسائِ ؿَد ] [2خَاّين داؿت :
𝑀𝐺𝑇 𝛽−1
)
𝛼

𝛽

() 𝛼( = 𝑇𝐺𝑀 𝜆 ,

𝑇𝐺𝑀

𝛽 𝑇𝐺𝑀
] )
𝛼

5.7575

𝑅 𝑀𝐺𝑇 = exp
([−
𝑇𝐺𝑀

𝑅 𝑀𝐺𝑇 = exp
[−(651.6106 )5.7575 ] , 𝜆 𝑀𝐺𝑇 = (651.6106 )(651.6106 )4.7575
اگش فشم ؿَد کِ خطَط ساُ آّي داساي تشافيک ػبليبًِ اي ثشاثش  30 MGTثبؿذ ،پيؾ ثيٌي قبثليت اطويٌبى ٍ ًشخ خشاثي
ثشاي ػبل يبصدّن ثِ كَست صيش خَاّذ ؿذ:
12* 30 = 360 MGT
360

𝑅 𝑀𝐺𝑇 = exp
[−(651.6106 )5.7575 ]=0.9677

λ M

8

)))ln(ln(1/(1-Median rank

0.5

رابطٍ ورخ خرابي ي قابليت اطميىان با َسيىٍ َا:
ّن ًشخ خشاثي ٍ ّن قبثليت اطويٌبى ثش سٍي ّضيٌِ ّب تبحيش خَاٌّذ گزاؿت .ايي ّضيٌِ ّب هي تَاًذ ًبؿي اص اقذاهبت
تؼويشاتي پيـگيشاًِ /اكالحي ٍ يب حَادث ثبؿذ .ثشاي هخبل ّش گبُ خشاثي سيل  ،ؿکؼت آى ثبؿذ کِ ثشاي سفغ آى ًيبص ثِ
تؼَين قؼوتي اص خط ثبؿذ ايي اقذام تؼويشي هٌجش ثِ ّضيٌِ خَاّذ ثَد .ثٌب ثش ايي ثشاي اسصيبثي ّضيٌِ حبالت هختلف خشاثي
هي تَاى اص ػجبسات ًشخ خشاثي ٍ قبثليت اطويٌبى کوک گشفت .ثشاي ايي هٌظَس هي تَاى اص آًبليض پبستَ اػتفبدُ ًوَد  .دس ايي
آًبليض  ،ػذم قبثليت اطويٌبى (احتوبل خشاثي) دس ّضيٌِ اي کِ ايي خشاثي دس هذت صهبى هَسد ًظش ايجبد کشدُ اػت هشة هي
گشدد  .هقبديش ثذػت آهذُ ًـبى خَاّذ داد کِ کذام حبلت خشاة ثيـتشيي ّضيٌِ سا دس ثش خَاّذ داؿتً .وبيؾ ػبدُ اي اص ايي
آًبليض ثب فشم خشاثي ّبي جذٍل ( )6دس اداهِ آهذُ اػت.

جذٍل (ً -)6وًَِ خطبّب ّ ،ضيٌِ ٍ صهبى تؼويش (فشهي)
زهاى هتَسط تَقف ( )MDTعوليات

ّسيٌِ هتَسط عوليات تعوير

خطا

 3ساعت

 500000تَهاى

 2هيليوتر <سايش کٌاري خط

 2ساعت

 300000تَهاى

 1هيليوتر <داهٌِ هَج خط

 3.5ساعت

 600000تَهاى

قَز کردى خط

 5ساعت

 1600000تَهاى

شکست ريل

تعوير

ػپغ ًشخ خشاثيْب ٍ قبثليت اطويٌبى ثِ کوک تَصيغ ٍايجَل ثشاي ّشکذام اص خشاثيْب ثِ دػت آهذُ ٍ ػذم قبثليت اطويٌبى ثشاي
دُ ػبل هحبػجِ هي ؿَد.

جذٍل ( -)7ػذم قبثليت اطويٌبى ثشاي خشاثي ّبي سيل
عذم قابليت اطويٌاى( Qبراي 10سال)

خطا

0.2

 2هيليوتر <سايش کٌاري خط

0.3

 1هيليوتر <داهٌِ هَج خط

0.25

خن شذى خط

0.05

شکست ريل

ػپغ ثب هشة ػذم قبثليت اطويٌبى دس ّضيٌِ ّب ٍ  MDTهي تَاى جذٍل صيش سا ثِ دػت آٍسدّ .وبى طَس کِ هـبّذُ هي
ؿَد ثيـتشيي ّضيٌِ سا خشاثي خن ؿذى خط ثِ ّوشاُ داسد.

جذٍل ( -)8آًبليض پبستَ ثشاي خشاثي ّبي سيل
( Q*MDTبراي 10سال)

( Qبراي 10سال)*ّسيٌِ

خطا

 0.25ساعت

 100000تَهاى

 2هيليوتر <سايش کٌاري خط

 0.6ساعت

 900000تَهاى

 1هيليوتر <داهٌِ هَج خط

 0.6ساعت

 150000تَهاى

خن شذى خط

 0.6ساعت

 80000تَهاى

شکست ريل
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وتايج:
ثب تَجِ ثِ اّويت جلت سهبيت هؼبفشاى ٍ کبّؾ احتوبل دس ػيش ًجَدى قطبس ثِ دليل خشاثي ّبي سيل  ،هي ثبيؼت دس ّوبى
اثتذاي ؿشٍع فبص طشاحي ثِ هفبّين قبثليت اطويٌبى ،دس دػتشع ثَدى ،قبثليت تؼويشات ٍ ايوٌي ) (RAMSتَجِ گشدد .يکي
اص تکٌيک ّبي هَسد اػتفبدُ ثذيي كَست هي ثبؿذ کِ دس اثتذا جوغ آٍسي اطالػبت خشاثي ثِ دقت اًجبم هي گشدد .ػپغ ثِ
کوک ايي دادُ ّب ٍ ثِ کوک يک تَصيغ هٌبػت ثشاي ًشخ خشاثي غيش حبثت ،قبثليت اطويٌبى ٍ ًشخ خشاثيْب هحبػجِ هي ؿَد.
دس ايي هقبلِ اص تَصيغ تجوؼي ٍايجَل ثشاي هحبػجِ قبثليت اطويٌبى ٍ ًشخ خشاثيْب اػتفبدُ ؿذُ اػت.
قبثليت اطويٌبى ثبالتش ٍ ًشخ خشاثي پبييي تش ثؼيبس هٌبػت هي ثبؿذ .ثِ دػت آٍسدى قبثليت اطويٌبى ثبال ثِ هؼٌي قبثليت دس
دػتشع ثَدى ثبال ٍ ايوٌي ثبال ًيض هي ثبؿذ .ايوٌي ثبال ثِ هؼٌبي کبسکشدى ثذٍى تٌؾ پشػٌل ٍ اػتوبد ثيـتش هؼبفشيي هي
ثبؿذ .ثٌبثشايي هي ثبيؼت دس فبص طشاحي ثِ هٌظَس دػتشػي ثِ ػَد ٍ سهبيت هـتشي پبساهتشّبي  RAMSدس ًظش گشفتِ
ؿًَذ .قبثليت اطويٌبى ٍ ًشخ خشاثي ثِ هذيشاى تؼويش ٍ ًگْذاسي سيل اجبصُ خَاّذ داد کِ تشکيت ػبصُ ّبي سيلي هختلف سا ثب
ّن هقبيؼِ کٌٌذ.
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