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 چكيدُ 
وٌذ؛ ثٌبثشاثي ضشایظ فیضیىی  ای دس ّش وطَس ًمطی حیبتی دس التػبد آى ربهقِ ثبصی هی ضجىِ حول ٍ ًمل ربدُ

ّبی  س ٍ ًگْذاسی یه ساُ ًیبص است وِ ٍضقیت ساُ سا دس سبلثٌذی ثْیٌِ تقوی ثشای صهبى .ثبضذ ّب ثسیبس هْن هی صیشسبخت

ثیٌی ٍضقیت  وِ ثخطی اص آى پیصثبضذ؛  ثیٌی وٌین؛ وِ ایي وبس دس حیغِ فلن هذیشیت ٍ ًگْذاسی ساُ هی آیٌذُ پیص

ّبی پیص یىی اص هذلثبضذ؛  ثیٌی هی ّبی پیص اص ثِ هذلثیٌی ٍضقیت ساُ دس آیٌذُ ًی ثشای پیص .سٍسبصی دس آیٌذُ است

ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی  هذل هبسوَف دس پیص. ثبضذ ثبضذ؛ وِ هذلی احتوبالتی هی ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی، هذل هبسوَف هی

تب ٍضقیت آیٌذُ سا ثب  ؛وٌذ سٍش هبسوَف اص ٍضقیت سٍسبصی وًٌَی استفبدُ هی .ای پیذا وشدُ است وبسثشد گستشدُ

تَاًذ ثش اسبس  ّب دس ایي است وِ هی دل هبسوَف ًسجت ثِ دیگش هذلهضیت م. وٌذ ثیٌی استفبدُ اص هبتشیس گزاس پیص

ّبی دیگش ًیبصهٌذ یه دٍسُ  دس حبلیىِ هذل ؛اعالفبت هحبسجِ ضًَذ ،سبل 2اعالفبت دس یه دٍسُ صهبًی وَتبُ هخل 

ن هبسوَف ثش تىٌی .ضَد اص هذل هبسوَف ّن دس سغح ضجىِ ٍ ّن دس سغح پشٍطُ، استفبدُ هی .عَالًی اص اعالفبت ّستٌذ

اسبس تقییي احتوبالت هشثَط ثِ هبًذى سٍسبصی دس یه حبلت هقیي ٍ یب اضوحالل آى تب حبلت ثقذی پس اص یه چشخِ 

ثیٌی چگًَگی اضوحالل سٍسبصی  احتوبل سا ثشای پیص( گزاس)ایي تىٌیه تطىیل یه هبتشیس اًتمبل. خذهت استَاس است

ضَد  حتی هی. وشداستفبدُ  PCI  ٍPCRتَاى اص  یس اًتمبل هبسوَف هیثشای تطىیل هبتش. وٌذ دس عَل صهبى ایزبة هی

ّبی سٍسبصی  ضَد ثشای تطىیل هبتشیس اًتمبل هبسوَف اص خشاثی ّوچٌیي هی. اص ّش ضبخع ٍضقیت ساُ ًیض استفبدُ وٌین

عالفبت گزضتِ اص اگش ا. ّب ثشای تطىیل هذل هبسوَف استفبدُ وشد ضَد اص ضیبسضذگی هسیش چشخ استفبدُ وٌین هخال هی

ضَد اص سٍضْبی سیبضی اثتذا هبتشیس اًتمبل سا ثذست آٍسد ٍ سپس ثب استفبدُ اص صًزیشُ  سٍسبصی دس دستشس ًجبضذ هی

ضَد ٍ سپس ثِ  دس ایي همبلِ اثتذا تئَسی هبسوَف تَضیح دادُ هی. ثیٌی وشد هبسوَف، ٍضقیت ساُ سا دس آیٌذُ پیص

. ضَد اُ، پشداختِ هیچگًَگی استفبدُ اص ایي تئَسی دس س

  

 .دسرِ ٍضقیت سٍسبصی، ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی پیصهذل هبسوَف، هبتشیس اًتمبل،  :كليدي يّب ٍاصُ

 

 هقدهِ -1

هیضاى خشاثی . ضَد ضذى ثِ سٍی تشافیه تخشیت هی ٍة هحیظ، سبصُ سٍسبصی رذیذ ثِ تذسیذ پس اص ثبصلفالٍُ ثش آحبس ًبهظ

سبصُ سٍسبصی رذیذ ثبیذ ًشم . ضَد ضَد ٍ یب ثِ غَست ًبّوَاسی سٍسبصی ؽبّش هی ؽبّش هیسٍسبصی یب دس ٍضقیت سبصُ سٍسبصی 

صهبًی وِ هیضاى تشافیه فجَسی ثِ عَس هذاٍم افضایص هیبثذ ثیبًگش افضایص . ای ًذاضتِ ثبضذ گًَِ خشاثی لبثل هطبّذُثبضذ ٍ ّیچ

تشن پَست سَسوبسی، ضیبسضذگی، : هبًٌذ ؛یظ استّبی هشثَط ثِ هح خشاثی سغح ثبسگزاسی ٍ ّن چٌیي ثیبًگش افضایص
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. افَربد

داضتِ است؛ وِ خَد گَیبی ایي  ّضیٌِ دس ثش سیبلهیلیبسد  20تب  0.2احذاث ّش ویلَهتش ساُ دس وطَس ثیي  1379دس سبل 

ثش فلیِ وطَس هب، ّبی خبسری  ّبی اخیش وطَس ثب تَرِ ثِ تحشین. ّبی فوذُ هلی ّستٌذ ّب اص رولِ سشهبیِ ٍالقیت است وِ ساُ

آٍسی، ثبیذ ثب غشف ّضیٌِ  ّبی هٌبثـ هبلی ٍ في ثٌبثشایي ثب تَرِ ثِ هحذٍدیت .این ثب وبّص ثَدرِ دس صهیٌِ ساّسبصی هَارِ ضذُ

ّبی  ّبی غٌقتی رْبى وِ ضجىِ ساُ اغلت وطَس. ثْسبصی آًْب ًوَد ّبی هَرَد ٍ ووتش سقی دس حفؼ ٍ ًگْذاسی ٍضقیت ساُ

اًذ ٍ ثب  ّب سا سشلَحِ لشاس دادُ اًذ؛ فولیبت حفؼ ٍ ًگْذاسی ساُ تىویل ًوَدُ اًذ ٍ احتوبالً گستشش وبفی دادُ استجبعی خَد سا

 70ّب دس اٍاخش دِّ  سیضی ٍ هذیشیت ساُ دس وطَس آهشیىب ثشًبهِ .سبصی ایي فولیبت داسًذ ّبی والى سقی دس ثْیٌِ غشف ثَدرِ

سى ثب پیطشفت غٌقت سایبًِ ٍ دس دستشس گشفتي سایبًِ ضخػی، تَسقِ یبفت؛ ثِ همب 80هیالدی هغشح ضذ ٍ اص اٍایل دِّ 

ای سا دس ایي صهیٌِ اًزبم  ّبی رْبى ًیض تحمیمبت ٍسیـ ٍ گستشدُ اوٌَى، فالٍُ ثش وطَس آهشیىب، ثسیبسی اص وطَس وِ ّن عَسی

ادُ است ٍ ایٌىِ ثخص لبثل تَرْی اص ّضیٌِ ثذلیل آًىِ هْوتشیي ثخص اص سبختوبى یه ساُ سا سٍسبصی آى تطىیل د .اًذ دادُ

سیضی هذیشیت دس ایي ثخص ثسیبس چطوگیشتش اص  احذاث یه ربدُ ًیض ثِ سٍسبصی آى اختػبظ داسد؛ توشوض هغبلقبت ٍ ثشًبهِ

ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی  ثیٌی ٍضقیت هَرَد سٍسبصی ٍ ّوچٌیي پیص ثِ هٌؾَس پیص PMSدس  .ّبی دیگش ساُ است سبیش ثخص

ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی  ّبی پیص یىی اص هذل.ضَد ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی استفبدُ هی ّبی سیبضی ٍ آهبسی پیص دُ اص هذلدس آیي

 .ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی، وبسثشدی ًطذُ است وِ دس وطَسهبى، ایي هذل دس پیص. هذل هبسوَف است
 

 سيستن هدیزیت رٍسبسي  -2

ّبی هشثَط ثِ عشاحی، سبخت، ًگْذاسی، اسصیبثی، تشهین  لیِ فقبلیتوِ ضبهل ن (PMS)  ّب دس سیستن هذیشیت سٍسبصی ساُ

. دٌّذ ثیٌی خشاثی سٍسبصی ثخص هْن ٍ پیچیذُ سیستن سا تطىیل هی ّبی پیص هذل. ضَد ّب هی ٍ ثبصسبصی سٍسبصی ضجىِ ساُ

ّب  ٍ تقییي اٍلَیت سٍضی سیستوبتیه ٍ هٌسزن سا ثشای اًتخبة ضشٍسیبت تشهین ٍ ًگْذاسی (PMS) سیستن هذیشیت سٍسبصی

پیبهذّبی یه صهبى  ،1ضىل. گزاسد ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی دس آیٌذُ، دس اختیبس هی ٍ صهبى ثْیٌِ ثشای تقویشات اص عشیك پیص

 . (Zimmerman, 2006) دّذ ثٌذی ًبدسست سا دس ًگْذاسی ًطبى هی

 

 
 (Zimmerman, 2006)ٍضعيت رٍسبسي  ًوبیش كيفي یک چزخِ -1شكل  

 

هذیشیت سٍسبصی خَة یه فشآیٌذ هذیشیتی هقوَلی ًیست ٍ ًیبصهٌذ یه دیذگبُ : گَیذ هی PMSس تقشیف د  ّبس 

ّبی  هذیشیت سٍسبصی ضبهل توبهی فقبلیت. سبصهبى یبفتِ ٍ سیستوبتیه دس هَسد سٍش وبسّبیی است وِ ثبیذ غَست گیشًذ

  . (Mubaraki, 2010) ص سٍسبصی استسیضی، عشاحی، سبخت، ًگْذاسی ٍ تشهین لسوتی ا ثشداسی، ثشًبهِ ًمطِ

                                                 
 
 Pavement Management System 

 
 Hass 
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تعزیف تئَري هبركَف   -3
تٌْب ثستگی  jثِ حبلت آیٌذُ  iفشآیٌذ هبسوَف یه فشآیٌذ تػبدفی ٍاثستِ ثِ صهبى است دس ربیی وِ احتوبل گزاس اص حبلت 

 ،2 ضَد؛ دس ضىل هطخع هی i  ٍjثِ ٍسیلِ تشویت ( jثِ حبلت  i احتوبل گزس اص حبلت) Pijاحتوبل گزاس . ثِ حبلت وًٌَی داسد

  . (Gao & Zhang, 2011) ثیٌی ٍضقیت آیٌذُ، آٍسدُ ضذُ است هفَْم تئَسی هبسوَف ثشای پیص
 

 
 (Gao & Zhang, 2011)بيٌي ٍضعيت آیٌدُ  هفَْم تئَري هبركَف در پيش -2شكل 

 

  ییشّبی تػبدفیسیبضی یه دستِ هتغ ضَد احتوبالت گزس دس عَل صهبى حبثت ّستٌذ؛ اص لحبػ ٍ فشؼ هی

{ X tn } = { x1.x2. x3……..xn}  دس صهبى هطخع{t0,t1,………….tn } ثشلشاس  ،1 ًبهٌذ اگش ساثغِ سا صًزیشُ هبسوَف هی

  :ثبضذ

(1)                   P {X tn = xn | X tn-1 = xn-1……X t0 = x0 } = P{ X tn = xn | X tn-1 = xn-1}                        
  :ضَد هطخع هی، 2ساثغِ ثِ ٍسیلِ  t =0 , 1 , 2 , 3 , ……..nدس عی صهبى  jثِ حبلت  iحبلت هطخع  احتوبل گزس اص

(2)                                                                                 P ij = P { X t = j | X t-1 = i } 

 ) ضَد هطخع هی Pصًزیشُ هبسوَف ثِ ٍسیلِ هبتشیس گزاس 
TPM )(Tjan & Pitaloka, 2005) :

TPM=  

  

   چزخِ خدهت -3-1
 "ّبی خذهت چشخِ"وٌذ ٍ سپس دستخَش یه سلسلِ  ًمع ٍ سبلن ضشٍؿ هی یه سٍسبصی فوشش سا دس یه ٍضقیت ثی

وبهل اص آة ٍ َّا ٍ خذهت ثِ فٌَاى احش یه سبلِ ادٍاسی  دس ایٌزب یه چشخِ .ضًَذ ضَد وِ ثبفج اضوحالل ٍضقیت آى هی هی

  .(Martin Somerville, 2008) ثبسگزاسی تشافیىی هطخع ضذُ است

  هشایبي طزاحي سًجيزُ هبركَف -3-2
ّبی سگشسیَى، وِ ًیبصهٌذ دٍسُ  ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی سا داسًذ؛ ثش خالف هذل سبل اعالفبت تَاًبیی پیص 2تٌْب ثب .1

. عَالًی اص اعالفبت ّستٌذ

. فولىشد سٍسبصی سا داسد؛ حتی اگش اعالفبت ثشای هذت چٌذ سبل اص دست دادُ ضًَذ تَاًبیی هحبسجِ.2

 . (Martin Somerville, 2008) سا داسًذ Bayesianتَاًبیی اغالح اعالفبت سا ثِ ٍسیلِ اثضاسّبیی هخل ًشم افضاس .3

  ّبي هدل هبركَف هحدٍدیت -3-3
اگش چِ .حتوبل تغییش اص یه حبلت ثِ حبلت دیگش هستمل اص صهبى استیقٌی ا.فشآیٌذ احتوبلی ثبیذ رذا اص صهبى ثبضذ .1

                                                 
 
Transition Probability Matrix 

 
 
 Duty Cycles 
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. تَاى آى سا ثِ غَست رذا اص صهبى دس ًؾش گشفت اضوحالل سٍسبصی ٍاثستِ ثِ صهبى است؛ هی

فشآیٌذ احتوبلی هبسوَف ثبیذ یه حبلت فضبیی لبثل ضوبسش ٍ هحذٍد داضتِ ثبضذ؛ اگش چِ حبلت فضبیی دس اضوحالل  .2

ّبی رذاگبًِ هزضا ثِ آى  ثیبى یه داهٌِ اص ًتبیذ هوىي ثِ فٌَاى یه دستِ اص حبلت  تَاى ثِ ٍسیلِ هحذٍد است؛ هیسٍسبصی ًب

ّبی حبثت اص ٍضقیت فیت ٍ ًمع تحت  ٍ ایي ثِ آى هقٌبست وِ حبلت فضبیی ثِ فٌَاى فذد ًسجتب وَچىی اص دستِ.غلجِ وشد

. ضَد ثشسسی، هطخع هی

ثِ فالٍُ ایي اهىبى ٍرَد داسد وِ سْن ضجىِ دس ّش حبلتی دس  .ثستِ ثِ حبلت وًٌَی آى داسدفشآیٌذ ٍا  حبلت آیٌذُ .3

صًزیشُ هبسوَف  2دس ضىل. گَیٌذ هبسوَف هی  ّبی هبسوَف، صًزیشُ ثیٌی ضَد؛ ثِ ایي دستِ اص پیص  ثیٌی ّبی آیٌذُ پیص سبل

 ,Martin Somerville) ا اص صهبى، حبثت ٍ ّوگي استهحذٍدیت، صًزیشُ هبسوَف هزض 3ثِ فالٍُ ایي  .ًطبى دادُ ضذُ است

2008)  . 

 

  اضوحالل رٍسبسي بب استفبدُ اس تئَري هبركَف در سطح شبكِ( هدل سبسي)طزاحي  -4
اص لحبػ آهبسی یه هتغیش احتوبلی ضبهل یه . ّبی احتوبلی است ای اص هتغیش ثِ عَس ولی یه فشآیٌذ احتوبلی هزوَفِ

ٍ صهبًی وِ ثب اضوحالل سٍسبصی سشٍوبس . ایص است وِ ثب توبم احتوبالت هشثَط ثِ ٍلَؿ آى ّوشاُ استپیبهذ هوىي اص یه آصم

سپس هتغیش احتوبلی ّوبى ٍضقیت سٍسبصی . وٌذ؛ ًیبص است وِ ٍضقیت یه هىبى خبظ دس ضجىِ ساُ هطخع ضَد پیذا هی

ارضای اغلی فشآیٌذ  .احتوبلی دس آى ٍضقیت است دس آى هىبى است وِ ثِ ّوشاُ احتوبالت هشثَط ثِ پیذا وشدى آى هتغیش

احتوبل گزاس، احتوبل ایٌىِ سٍسبصی اص یه حبلت ثِ حبلت دیگش تغیش پیذا وٌذ . احتوبلی ضبهل ٍضقیت ٍ احتوبالت گزاس است

احتوبل ایٌىِ یه سٍسبصی دس یه ٍضقیت هطخع است ثِ فٌَاى تٌبست  ،ای ثِ ّش حبل دس سغح ضجىِ. وٌذ سا هطخع هی

ضَد؛  ثیٌی هی دّذ وِ ًسجتی اص ضجىِ وِ پیص ثذیي ٍسیلِ اربصُ هی. ضَد ّب دس آى ٍضقیت تقجیش هی ثیٌی ضذُ سٍسبصی پیص

ثیٌی هبسوَف یه ًَؿ خبظ اص فشآیٌذ احتوبلی است وِ  هذل پیص. دس یه ٍضقیت خبظ است؛ هَسد هحبسجِ لشاس گیشد

ثِ ّش حبل اگش الگَی تخشیت یه ضجىِ ساُ ، هطخع دس یه  .ُ ضذًذّبی خبغی داسد وِ دس لسوت لجل تَضیح داد هحذٍدیت

ٍ ایي هستلضم استفبدُ اص . ضَد تغییش پیذا وٌذ؛ فشآیٌذ تخشیت ثِ ٍسیلِ صًزیشُ غیش حبثت عشاحی هی tًمغِ خبظ دس صهبى 

تَصیـ آغبص ثشای صًزیشُ دٍم ثِ  ثِ فٌَاى tدس ایٌزب تَصیـ ٍضقیت دس صهبى . است tّبی اًتمبل هختلف دس لجل ٍ ثقذ اص  هبتشیس

ضَد؛ تب ایٌىِ همذاس  ایي ًَؿ تشتیت چٌذیي دفقِ تىشاس هی. وٌذ ضَد؛ وِ ثَسیلِ یه هبتشیس اًتمبل هتفبٍت فول هی وبس هی

. (Martin Somerville, 2008) هزبص ثذست آیذ

  بزدار شزٍع تئَري هبركَف -4-1
استفبدُ اص ایي ، a0 = (a1 , a2,….,an) :ضَد تَغیف هی a0 ثشداس ضشٍؿ  یلِدس تئَسی هبسوَف حبلت اٍلیِ ّش فشآیٌذ ثِ ٍس

 ثشداس ضشٍؿ ثِ ٍسیلِ تَصیـ، دس ایي هذل .دّذ ٍضقیت وًٌَی ضجىِ سا ًطبى هی( ثشداس ضشٍؿ) توخیل دس تخشیت سٍسبصی،

ًوًَِ هخبلی اص چٌیي تَصیقی سا  ،1ٍلرذ. ّبی ٍضقیت ساُ گشفتِ ضذُ است ضَد؛ وِ اص پبیگبُ دادُ ضشایظ وًٌَی ًطبى دادُ هی

ضًَذ وِ  ّبیی اص ٍضقیت تمسین هی ّب ثِ دستِ ثبیذ تَرِ داضت وِ فیت ٍ ًمع. دّذ ًطبى هی ّب ثشای ضیبس ضذگی هسیش چشخ

  . (Martin Somerville, 2008) هطَْس ّستٌذ  ّبی ضذت ثِ فٌَاى دستِ

 

 (Martin Somerville, 2008)ّب  گي هسيز چزخبزاي شيبر شد (بزدار شزٍع)تَسیع ٍضعيت  -1جدٍل  

حذ پبییي  دستِ ضذت

(هیلیوتش)  

حذ ثبال 

(هیلیوتش)  

 ًسجت لجل اص اغالح ًسجت وًٌَی ضجىِ

1 0≤  1>  40/0  48/0  

2 1≤  5>  40/0  40/0  

                                                 
  Severity Bands 
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3 5≤  10>  07/0  07/0  

4 10≤  15>  05/0  05/0  
5 15≤  20>  05/0  00/0  

6 20≤  - 03/0  00/0  

 

  :ّب ثشاثش است ثب  ضذگی هسیش چشخ ضشٍؿ ثشای ضیبس ثشداس، 1ثب استفبدُ اص اعالفبت رذٍل

 a0 = ( 0.40 , 0.40 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.03 )  ،ثشای ایٌىِ دس تئَسی هبسوَف غذق وٌذ ثبیذ روـ توبم ٍ a   ّب

  . (Martin Somerville, 2008) ّب ثبیذ هخجت ضًَذ  a ٍ توبم. هسبٍی ثب همذاس یه ضَد

اضوحالل رٍسبسي  ( هدل سبسي)طزاحي -4-2
ثیبى  Pضىل گیشد؛ وِ ثَسیلِ هبتشیس TPMاًتمبل  ثشای عشاحی اضوحالل سٍسبصی ثِ ٍسیلِ صهبى الصم است وِ هبتشیس

ثِ وبس ثشدُ ثبیذ ثشای فشآیٌذ  ضَد؛ دٍ ٍضقیت سبصی اضوحالل سٍسبصی ثِ وبس ثشدُ هی صهبًی وِ فشآیٌذ ثشای ضجیِ ضَد؛ هی

تَاًٌذ ثذٍى تشهین ٍ ثْسبصی ثْجَد  ّب ًوی وٌذ وِ ساُ هطخع هی i  ٍj ثشای Pij = 0، صیش TPMضًَذ؛ اثتذا دس هبتشیس 

: صیش TPM هبًٌذ هبتشیس .ثخطیذُ ضًَذ

P = 

دُ ثبضذ؛ ٍ ثیطتش اص آى وٌذ؛ وِ دس آى ساُ ثِ ثذتشیي ٍضقیت خَد سسی یه حبلت حجبت سا هطخع هی Pnn = 1 دٍم ایٌىِ

تَاًذ ثَسیلِ یه هخبل  ، هیثَسیلِ فشآیٌذ عشاحی P دس ًتیزِ دس تخشیت سٍسبصی ضىل ولی هبتشیس اًتمبل. ضَد تخشیت ًوی

 a0ًوبیص دادُ ضذ؛ ثِ فٌَاى ثشداس ضشٍؿ  ،2ّب وِ دس رذٍل ٍضقیت وًٌَی ثشای ضیبسضذگی هسیش چشخ تَصیـ. ضَد حبثت هی

دس ًؾش گشفتِ  P  ٍTPMثبضذ؛ ٍ ثِ فٌَاى  ّب هی ضذگی هسیش چشخ ضبهل احتوبالتی ثشای ضیبس، 2رذٍل .ضَد دس ًؾش گشفتِ هی

ّبی سٍسبصی دس ًتیزِ آحبس هخشة تشافیىی ٍ هحیغی ّش دٍ هبتشیس ثذست  سبصی یه سبل خشاثی سپس ثشای ضجیِ. ضَد هی

:  (Martin Somerville, 2008) ستضًَذ وِ ًتیزِ دس هقبدلِ صیش آٍسدُ ضذُ ا آهذُ ثب ّن ضشة هی

 
 

 Martin) ضَد ثیبى هی ثِ ضىل صیش( ًتیزِ ضشة دٍ هبتشیس ثبال)ثِ فٌَاى ثبصدُ دٍ هبتشیس a1ثب تَصیـ ثشآیٌذ ٍضقیت، 

Somerville, 2008) :  

a1 = [ 0.37  0.38  0.09  0.07  0.05  0.04 ] 

ثیٌی  ضَد؛ تب اضوحالل ضجىِ سا پیص استفبدُ هی ّب PMS ی اصوَف وِ دس ثبال تَغیف ضذ؛ دس ثسیبسسثیٌی هب هذل پیص

تش  احتوبل ایٌىِ ثِ حبلت پبییي .است p(i)، ثشاثش ثب ( i) ٌَّص دس ّویي حبلت وًٌَی است  احتوبلی وِ ٍضقیت سٍسبصی .وٌذ

(i+1)  افت پیذا وٌذ ثشاثش است ثبq(i)وِ همذاس آى ثشاثش ثب ، :q (i) = 1 - p (i). یٌىِ ٍضقیت سٍسبصی دس ّویي حبلت احتوبل ا

هبتشیس صیش ًطبى دادُ ضذُ  احتوبلی دس حبلت دس هبتشیس گزاس 10تش افت وشدُ است؛ ثشای ّش  وًٌَی است یب ثِ حبلت پبییي

.  (Tjan & Pitaloka, 2005) است
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 (Martin Somerville, 2008)ّب  شدگي هسيز چزخ هبتزیس اًتقبل احتوبلي بزاي شيبر -2 جدٍل

 
 

 
ّب دس ضجىِ  اش داسد؛ اعالفبت توبهی آى ثخص ّب، ّش ثخص ساُ، اعالفبتی دس هَسد ٍضقیت وًٌَی ثش اسبس پبیگبُ دادُ

اص لحبػ سیبضی  .وٌذ هی سا فشاّن i=1-2-3…10، (i) ّبی ضَد ٍ اعالفبتی دس هَسد عَل ولی سٍسبصی ثب حبلت آٍسی هی روـ

تَاًذ  خذهت هی ُ عَل ولی ّش حبلت ثقذ اص یه چشخ ضَد؛ ستَى ًَضتِ هی 10 ثبیه ثشداس   P(0)فجبست ثبال ثِ فٌَاى

 & Tjan) ثبثشاثش است  jخذهت   ثِ عَسولی ٍضقیت آیٌذُ ثقذ اص چشخِ. است P(j) = P(0) .P ثیٌی ضَد؛ صهبًیىِ پیص

Pitaloka, 2005) :           P(j) = P(0) . Pj 

 بزدار حبلت -4-3
  

ّب دس یه چشخِ خذهت هقیي  توِ دس یىی اص حبل ُ،حتوبل هشثَط ثِ یه لغقِ سٍسبصی ساا اى دٌّذًُص  یه ثشداس حبلت

ثشداس حبلت اٍلیِ یه ثشداس حبلت دس صهبى غفش یب ثالفبغلِ پس اص سبخت  .وٌذ سبل هطخع لشاس داسد سا ثیبى هی دس یه

دسغذ احتوبل ٍرَد داسد؛ وِ یه سٍسبصی  31 دّذ وِتَاًذ ًطبى  ، ثشداس حبلت اٍلیِ هی(3رذٍل)ثشای هخبل  .سٍسبصی است

تب  77.5 ثیي PCI دسغذ احتوبل ایي ٍرَد داسد وِ یه 29 ٍ .داضتِ ثبضذ 77.5 تب 82.5 اٍلیِ ثیي PCI رذیذ داسای یه

 :(Uchwat, 2012) آیذ ثذست هی ،3ساثغِ ّبی دیگش اص  ٍ سبل دس سبل اٍل PCI هیبًگیي .داضتِ ثبضذ 72.5

 (3 )                                                    Average PCI at Year (t=0) = 80 x 0.31 + 75 x 0.29 + 70 x 0.17 etc. 

. وٌذ ثیٌی چگًَگی اضوحالل سٍسبصی دس عَل صهبى ایزبد هی ایي سٍش تطىیل یه هبتشیس اًتمبل احتوبل سا ثشای پیص

دس ّوبى  yسبل هتَالی ٍ تقییي احتوبل ایٌىِ آیب یه سٍسبصی ثب ٍضقیت  2 ُ ثشایثِ ٍسیلِ همبیسِ اعالفبت ثشای لغقِ هطبة

یه ( 3رذٍل)ثشای هخبل  .وٌذ تش افت پیذا هی حبلت هطبثِ ثبلی خَاّذ هبًذ یب ایٌىِ ثقذ اص عی چشخِ خذهت ثِ سغَح پبییي

است وِ دس سبل ثقذ ّن دس آى حبلت دسغذ  20است؛ داسای احتوبل xدس سبل  77.5 تب 82.5 ثیي PCI سٍسبصی وِ داسای

PCI دسغذ است وِ ثِ سغَح  40اٍلیِ ثبلی ثوبًذ؛ ٍ داسای احتوبلPCI افت پیذا وٌذ؛ ٍ ّوچٌیي داسای  72.5 تب 77.5 ثیي

                                                 
 
 State Vector 
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دس هبتشیس هبسوَف ّش چِ  .افت پیذا وٌذ "x+1"دس سبل  67.5تب  72.5ثیي  PCIدسغذ است وِ ثِ سغَح داسای  40احتوبل

ثشای ّش چشخِ خذهت  P (t) ثشداس حبلت .اثل دستشسی ثیطتشی ثبضٌذ هذل داسای غحت ثیطتشی دس پیطگَیی استاعالفبت ق

t تَاى ثب ضشة وشدى ثشداس حبلت اٍلیِ  سا هیP (0)  دس هبتشیس اًتمبل وِ ثِ تَاىtثٌبثشایي .سسیذُ است سا ثذست آٍسد 

(Uchwat, 2012):  

 P (0) 0ثشداس حبلت دس سبل 

 P (1) = P (0) x matrix  1الت دس سبل ثشداس ح

 P (2) = P (0) x matrix2 2ثشداس حبلت دس سبل 

 P (3) = P (0) x matrix3 3ثشداس حبلت دس سبل 

 ............ .... .. ....  ........ ...

 P(t)=P(t-1) x matrixt ام tثشداس حبلت دس سبل 

سا ثشآٍسد وٌین؛ خَاّین تَاًست حبلت ساُ سا دس آیٌذُ ثشای ّش چشخِ اگش ثتَاًین ثب ایي سٍش احتوبالت هبتشیس اًتمبل 

.  (Uchwat, 2012) پیطگَیی وٌین tخذهت 

 (Uchwat, 2012)  بزدار حبلت اٍليِ ٍ هبتزیس گذار -3 جدٍل

 
  

  فزضيبت اصلي در طزاحي ٍ هدلسبسي هدل هبركَف -5
ّبی هبسوَف استفبدُ  سد ثشسسی لشاس گیشًذ؛ وِ اص تىٌیههَ فشضیبت صیبدی ٍرَد داسًذ وِ ثبیذ دس عشاحی سٍسبصی

: دس ثیي ایي فشضیبت هَاسد صیش داسای اّویت ّستٌذ. وٌٌذ هی

اًذ وِ پبسخگَی همبٍهت ثستش سٍسبصی ٍ حزن  ّب ثب استفبدُ اص سٍش عشاحی سٍسبصی عشاحی ضذُ توبهی سٍسبصی-1

ّبی ثستش سٍسبصی ثبیذ دس عشاحی سبصُ سٍسبصی هحبسجِ ضًَذ ٍ  ثِ فجبست دیگش ًَسبى دس تشافیه ٍ خبن. تشافیه ّستٌذ

. دٌّذ دّی هطبثِ ای سا اسائِ هی ّبی عشاحی ضذُ فوش خذهت توبهی سٍسبصی

. وٌٌذ ی سا دسیبفت هیا داسی هطبثِ ّب سغح ًگِ توبهی سٍسبصی-2

. ای لشاس داسًذ ّب دس هٌبعك اللیوی هطبثِ توبهی سٍسبصی-3

. ضًَذ ضًَذ؛ اص یه سیستن اسصیبثی هطبثِ ثشخَسداس هی ی وِ اسصیبثی هیّبئ توبهی سٍسبصی-4

  .(Uchwat, 2012) احتوبل اًتمبل اص یه حبلت ثِ حبلت دیگش فمظ ثِ حبلت فقلی سٍسبصی ثستگی داسد-5
  

  ًتيجِ گيزي -6

 یت سٍسبصی دس ثیٌی ٍضـ اهشٍصُ فلن هذیشیت ٍ ًگْذاسی ساُ، ثسیبس پیطشفت وشدُ است وِ ثخطی اص آى پیص

سٍضی سیستوبتیه ٍ هٌسزن سا ثشای اًتخبة ضشٍسیبت تشهین ٍ ( PMS)سیستن هذیشیت سٍسبصی. آیٌذُ است

ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی دس آیٌذُ، دس اختیبس  ّب ٍ صهبى ثْیٌِ ثشای تقویشات اص عشیك پیص ًگْذاسی ٍ تقییي اٍلَیت
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. گزاسد هی

 ّبی  یىی اص اًَاؿ هذل .ضًَذ احتوبالتی ٍ هحبسجبتی تمسین هیثیٌی ٍضقیت سٍسبصی ثِ دٍ گشٍُ  ّبی پیص هذل

ّبی صیبدی  هذل هبسوَف داسای هضیت. ثبضذ ّبی احتوبالتی هی ثبضذ؛ وِ اص ًَؿ هذل هذل هبسوَف هی احتوبالتی،

ّبی سگشسیَى، وِ  ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی سا داسًذ؛ ثش خالف هذل سبل اعالفبت تَاًبیی پیص 2تٌْب ثب . است

  .هٌذ دٍسُ عَالًی اص اعالفبت ّستٌذًیبص

 تَاًبیی  .تَاًبیی هحبسجِ فولىشد سٍسبصی سا داسد؛ حتی اگش اعالفبت ثشای هذت چٌذ سبل اص دست دادُ ضًَذ

ّوچٌیي هذل هبسوَف داسای هقبیجی اص  .سا داسًذ Bayesianاغالح اعالفبت سا ثِ ٍسیلِ اثضاسّبیی هخل ًشم افضاس 

یقٌی احتوبل تغییش اص یه حبلت ثِ حبلت دیگش هستمل اص صهبى  .ثبیذ رذا اص صهبى ثبضذفشآیٌذ احتوبلی : رولِ

 .تَاى آى سا ثِ غَست رذا اص صهبى دس ًؾش گشفت اگش چِ اضوحالل سٍسبصی ٍاثستِ ثِ صهبى است؛ هی .است

 .ّبی وبهپیَتشی صیبدی داسد سبصی ثِ صهبى صیبد ٍ رخیشُ ًیبص ّوچٌیي هذل هبسوَف

 یل هبتشیس گزاس ثشای تطهTPM  هی تَاى اص ًطبًِ ٍضقیت سٍسبصی هبًٌذPCI  ٍPCR حتی . استفبدُ وشد

تَاى اص  ّوچٌیي هی. تَاى اص ّش ٍضقیت دیگش سٍسبصی ثشای تطىیل هبتشیس گزاس هبسوَف استفبدُ وشد هی

ٍ دس وطَس  .ّب، دس تطىیل هبتشیس اًتمبل، استفبدُ وشد ّبی سٍسبصی هبًٌذ ضیبسضذگی هسیش چشخ خشاثی

دس اثتذا الصم است دس ایشاى، ثبًه . ّبی اغلی اص آى استفبدُ وٌین ثیٌی ساُ تَاًین ثشای پیص فضیضهبى ایشاى هی

سٍش هبسوَف تَاًبئی هحبسجِ فولىشد سٍسبصی سا داسا . اعالفبت دس ساثغِ ثب ٍضقیت سٍسبصی تطىیل دّین

تَاًین تبحیش یه  ثب استفبدُ اص ایي هذل هی. اًذ دادُ ضذُثبضذ حتی اگش اعالفبت ثِ هذت چٌذیي سبل اص دست  هی

  .یب چٌذ خشاثی سا دس ٍضقیت سٍسبصی دس سبلْبی آیٌذُ ثذست آٍسین

 ثیٌی ٍضقیت آیٌذُ  تَاًین اص هذل هبسوَف دس پیص اگش اعالفبت اٍلیِ اص سٍسبصی سا ًذاضتِ ثبضین ثبص ّن هی

 . اًتمبل سا ثب ووتشیي اًحشاف اص عشیك سٍضْبی سیبضی ثذست آٍسین استفبدُ وٌین ثشای ایي وبس ًیبص است هبتشیس

 ای است ٍ دس وطَسّبی غٌقتی ٍ  ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی داسای وبسثشد گستشدُ ّبی هبسوَف دس پیص هذل

 .ضَد پیطشفتِ اص آى دس سغح ضجىِ ٍ پشٍطُ استفبدُ هی

 :دس ایي همبلِ دس ًؾش گشفتِ ضذُ است ّوچٌیي پیطٌْبدّبی صیش

  سبلِ اص ٍضقیت ساُ است؛ ثشای ثذست آٍسدى ایي  2ثشای ثذست آٍسدى هبتشیس اًتمبل هذل هبسوَف، ًیبص ثِ اعالفبت

وطَسّبی رٌَة ضشق آسیب چَى  اعالفبت سٍسبصی تطىیل ضذُ است دسی ّب ّب دس وطَسّبی پیطشفتِ ثبًه دادُ

گبٍس  است ثشای حل ایي هطىل اص سٍش حزف ی اعالفبتی تبصُ تطىیل ضذُ ٍ یب اغالً تطىیل ًطذُّب ایي ثبًه

   .رشدى استفبدُ ضذُ است

 ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی، ًیبص ثِ آهبس گزضتِ اص ٍضقیت  دس وطَس هب ایشاى، ثشای پیبدُ وشدى هذل هبسوَف دس پیص

. دس لبلت ثبًه اعالفبتی است ّب، ، اًَاؿ خشاثیPCIسٍسبصی وِ ضبهل اعالفبت تشافیىی، آة ٍ َّائی، 

  ّب دس  ثیٌی ٍضقیت سٍسبصی ٍ ًمص لبثل تَرِ ایي هذل ّبی فولىشدی دس پیص تَرِ ثِ تَسقِ سٍصافضٍى هذلثب

. ای اًزبم ضَد ّبی ًگْذاسی ساُ، ًیبص است وِ دس ایي صهیٌِ هغبلقبت گستشدُ وبّص ضذیذ ّضیٌِ
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