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 A: هقبلِ کذ

 A71 -4: اًجوي کذ

 چکیذُ

ّب دس کبسثشد آىضًَذ کِ تفبٍت سٍسبصی ثتٌی ثب تَجِ ثِ ضشایظ ثْشُ ثشداسی ٍ اجشا ثِ اًَاع هختلفی تمسین هی

گشدد کِ جضء ّبی ثتي غلتکی ثؼٌَاى یک ًَع سٍسبصی ثتٌی هحسَة هیآسهبتَس، فبغلِ دسصّب ٍ ًحَُ اجشا است. سٍسبصی

گیشد. دس ٍالغ فشآیٌذ عشاحی آى ضجیِ ثِ عشاحی سٍسبصی ثتٌی غیش هسلح دسصداس ثب سٍسبصی ثتٌی غیش هسلح دسصداس لشاس هی

ای ثیي ایي ًَع سٍسبصی ٍ ّبی ػوذُاٍل است. دس ػیي حبل ثبیذ تَجِ ًوَد کِ تفبٍتدشایی ثذٍى دسص اًجسبط یب دسصّبی اج

سٍسبصی ثتٌی هؼوَلی ثذٍى داٍل دس استجبط ثب ضیَُ سبخت سٍسبصی، فَاغل دسصّب، ػولکشد دسصّب اصًظش اًتمبل ثبس ٍ 

ّبی هختلفی ثشای هختلف سٍسبصی ثتي غلتکی دیذگبُّب ٍجَد داسد. ثب تَجِ ثِ کبسثشدّبی خػَغیبت ظبّشی ٍ سغحی آى

ّبی هختلف ٍ همبیسِ ًتبیج ضخبهت ثذست عشاحی ایي ًَع سٍسبصی ٍجَد داسد. ّذف اص اسائِ ایي همبلِ ثشسسی چبسچَة سٍش

هِ ثب رکش ٍ دس ادا ّبی هختلف است. ثذیي هٌظَس دس اثتذا کبسثشدّبی هختلف سٍسبصی ثتي غلتکی اسائِ ضذُ استآهذُ اص سٍش

ی دستی ثب ّن ، سٍش استص آهشیکب ٍ سٍش هحبسجPCA ،ACIِ، 1993ّبی هختلف اص جولِ آضتَ اغَل ثکبس سفتِ دس سٍش

 اًذ. دس پبیبى ثب تَجِ ثِ کبسثشدّبی سٍسبصی ثتي غلتکی سٍش عشاحی هٌبست ثشای آى پیطٌْبد ضذُ است.همبیسِ ضذُ

 سٍسبصی ثتي غلتکی، سٍش هحبسجِ دستی. ّبی عشاحی، سٍسبصی غلت،سٍش کلوبت کلیذی:

 هقذهِ -1

اهب ثب ایي ّب هغشح است. ّب ٍ ثضسگشاُسٍسبصی ثتي غلتکی ثِ ػٌَاى یک ساُ حل ثْیٌِ اص لحبػ التػبدی ثشای سٍسبصی ساُ

اص ایي  ایثغَس گستشدُ استص آهشیکبٍجَد ػوَهبً ایي ًَع سٍسبصی ثشای تشافیک سٌگیي ٍ ثب سشػت ثبال استفبدُ ضذُ است. 

ّبی ثتي غلتکی ّبی تبًک سٍ استفبدُ کشدُ است. دس گزضتِ ثِ دلیل هطکل ایجبد سغحی غبف، سٍسبصیسٍسبصی ثشای جبدُ

ّبی ثب ضذًذ. یکی اص هَاًغ استفبدُ اص سٍسبصی ثتي غلتکی ثشای سٍسبصی ساُػوَهبً ثشای تشافیک ثب سشػت پبییي سبختِ هی

ّبی هشکت کِ ضبهل اجشای یک الیِ آسفبلتی ثشای حل ایي هؼضل, سٍسبصیغلتکی است.  سشػت ثبال، صثشی سغح سٍسبصی ثتي

 صی ثتي غلتکی است، پیطٌْبد ضذًذ.ثش سٍی سٍسب
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ّبی ثب سشػت ثبال، ػذم ٍجَد یک فشآیٌذ هٌبست عشاحی اص جولِ هَاًغ استفبدُ اص سٍسبصی ثتي غلتکی دس سٍسبصی ساُ

ّبی ثب سٍسبصی ثتي غلتکی ثشسسی ضذُ ٍ سٍش هٌبست ثشای عشاحی سٍسبصی ساُی ّبی عشاحاست. دس ایي پژٍّص سٍش

 سشػت ثبال پیطٌْبد گشدیذُ است.

 طشاحی ّبیهشٍسی بش سٍش -2

ّبی غٌؼتی ّب، سٍسبصیضَد. یکی اص ایي سٍسبصیثِ هٌظَس عشاحی، سٍسبصی ثتي غلتکی دس دٍ گشٍُ دستِ ثٌذی هی

ضًَذ ٍ تشافیک ٍسبیل ًملیِ سٌگیي اص جولِ لَدس، کبهیَى ٍ ... سا ثبیستی تحول سبختِ هیّب ّستٌذ کِ دس ثٌبدس ٍ پبیبًِ

تشیي چشخ ٍسیلِ ًملیِ است ٍ چشخ ٍسبیل ًملیِ سجک کِ ثِ هیضاى کٌٌذ. دس ایي گشٍُ، عشاحی ثشاسبس تؼذاد تکشاس سٌگیي

)ًشم  354ًطشیِ  PCAحبکن دس عشاحی ثِ سٍش  تش ّستٌذ لبثل غشفٌظش کشدى ّستٌذ. ایي سًٍذ، فشآیٌذلبثل تَجْی سجک

ّب ٍ هؼبدالت اسائِ ثش اسبس تٌص RCCpaveًشم افضاس  .]1،2،3[است( ٍسٍش گشٍُ هٌْذسیي استص آهشیکب RCCpaveافضاس 

 .]4[ضذُ تَسظ ٍستشگبسد استَاس است

کِ ضبهل ٍسبیل ًملیِ ثبسی ّبی ثب تشافیک هختلظ ای است کِ دس جبدًَُع دٍم سٍسبصی ثتي غلتکی ضبهل سٍسبصی

ٍ  PCAضَد. ثشای عشاحی ایي ًَع سٍسبصی، فشآیٌذ عشاحی ثِ سٍش سٌگیي تب ٍسبیل ًملیِ سَاسی سجک است سا ضبهل هی

RCCpave  هوکي است فشآیٌذ هٌبسجی ًجبضذ. ثشای ایي ًَع سٍسبصی عشح ثِ سٍش سٍسبصی ثتٌی سبدُ دسصداس ًتبیج خَثی سا

ٍ ًیض دس  ACI 330R-08  ٍACI 325.12R-02ّبی عشاحی ثشای عشح ایي ًَع سٍسبصی دس گشاف .]5[دس پی داضتِ است

سٍش دیگش ثشای عشاحی سٍسبصی ثتي غلتکی دس حبلت تشافیک تشکیجی، ًشم افضاس . ]6،7،8[اًذآٍسدُ ضذُ 1گضاسضی تَسظ دالتِ

StreetPave دس حبلت استفبدُ اص ًشم افضاس . ]9[استStreetPave .ایي ًشم  ثبیستی دسص سبدُ ثذٍى آسهبتَس اًتخبة ضَد

تَاى استفبدُ ضذُ است. ػالٍُ ثش ایي، ایي ًشم افضاس سا هی ACI 330R-08  ٍACI 325.12R-02افضاس ثشای تْیِ جذاٍل 

 داًست. PCA 1984ی ی ثشٍص ضذًُسخِ

ی خشاثی خستگی ثتي غلتکی اص جٌجِ ی ػولکشد سٍسبصیی حبئض اّویت ایي است کِ اعالػبت کوی دس صهیًٌِکتِ

، دسغذ اعویٌبى عشاحی دس ًشم ثشای دسًظشگیشی خشاثی خستگی StreetPaveهَجَد است. لزا دس حبلت استفبدُ اص ًشم افضاس 

 افضاس سا ثبیستی ثیطتش دسًظش گشفت.

ّبی ثب سشػت ثبال سٍش اًجبم ضذُ است، ثشای جبدُ 2ًطگبُ آیٍَای آهشیکب کِ ثب حوبیت هبلی اًجوي سیوبىاددس گضاسش 

 .]4[پیطٌْبد ضذُ اًذ StreetPave  ٍWinPASٍ ًیض ًشم افضاس  (MEPDG3)2002ٍ ًیض سٍش آضتَ  1998ٍ  1993آضتَ 

 ّبی هختلفسٍشدس هعیبسّبی طشاحی  -3

 :کشد سا ثِ دٍ گشٍُ تمسین ثیبى ضذُ دس لسوت لجل ّبی عشاحیتَاى کلیت هؼیبسّبی سٍشهیثغَس کلی 
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  سٍشPCA  ٍACI 

 داسای دٍ هؼیبس عشاحی ثِ ضشح صیش است. PCAسٍش 

ّبی ٍاسد ثش ّبی سٍسبصی دس ٍسظ دال هتکی است. تٌصّبی ٍاسد ثش لجِایي تحلیل ثش پبیِ تٌص تحلیل خستگی:

تَاًذ ثش تحلیل خستگی پبساهتشی است کِ هیسٍسبصی دس ایي هکبى، ثحشاًی ّستٌذ. تَصیغ هکبًی ثبسّبی ٍاسد ثش سٍسبصی 

 اثشگزاس ثبضذ.

 

 ببسگزاسی بحشاًی دس تحلیل خستگی -1ضکل

افتذ. ّبی خوطی اتفبق هیّبی ًبضی اص تٌصّبیی ًظیش پلکبًی ضذى دسصّب دس اثش تغییش ضکلخشاثیتحلیل فشسبیص: 

افتذ کِ کٌذ اتفبق هیدسصداس دس گَضِ دال ٍ صهبًی کِ ثبس اص آى ًبحیِ ػجَس هیتشیي تغییش ضکل دس سٍسبصی ثتٌی ثحشاًی

 هطخع است: 2دس ضکل 

 

 ببسگزاسی بحشاًی دس تحلیل فشسبیص -2ضکل

 َسٍش آضت 

اغالحبتی ثش  ٍضتَ ثذست آهذُ است آ ّبی هیذاًیآصهبیصاص ضتَ هؼبدالت تجشثی است کِ آهؼیبس عشاحی دس سٍش 

 ّب غَست گشفتِ است.ی تئَسی ٍ تجشثی سٍی آىپبیِ

 هعیبسّبی هْن دس طشاحی سٍسبصی بتي غلتکی 

تش ٍ هٌبست PCAّبی عشاحی، سًٍذ عشاحی ثِ سٍش ّبی عشاحی هختلف ٍ هؼیبسّبی حبکن ثش سٍشثب ثشسسی سٍش

ثشای سٍسبصی ثتي هؼوَلی دٍ هؼیبس  PCA 1984لبثل اػوبل ثشای عشاحی سٍسبصی ثتي غلتکی است. دس سٍش عشاحی 
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ّبی ثتي غلتکی اجشا ضذُ دس آهشیکب، دس سٍسبصیهغشح است.  ٍ پشیذگی هحل دسصّب خشاثی خستگی ٍ خشاثی خَسدگی

سٌگیي، ػولکشد هٌبسجی دس همبثل خشاثی خَسدگی ٍ  ّبی تشافیکیٍ ًیض تحت ثبسگزاسیآة ٍ َّایی هختلف تحت ضشایظ 

-ػولکشد هطبّذُ ضذُ ثشای تشافیک ثب سشػت پبییي است ٍ دس ٌّگبم سبخت جبدُ داضتِ است. الجتِ پشیذگی هحل دسصّب

سٍسبصی ثتي غلتکی، خشاثی دس ایٌشٍ  اص .]5[صیبد ثبضذ است سیسک خشاثی دس دسصّبّبی ثب تشافیک ثب سشػت ثبال هوکي 

 دس سٍسبصی ثتي غلتکی ایجبد دسص ثِ دٍ .ثِ ػٌَاى هؼیبس عشاحی هغشح ًیست خستگی هغشح است ٍلی خشاثی خَسدگی

  ضَد. ػوك ثشیذُ هی 4/1گیشد ٍ یب ثِ ٍسیلِ اسُ تب گیشد: ثػَست عجیؼی ضکل هیغَست ضکل هی

 ّبی بب سشعت ببالبشسسی سبصُ سٍسبصی بتي غلتکی دس ساُ -4

دس ایي خػَظ تَضیح دّذ کِ دس اداهِ ّبی ثب سشػت ثبال سا ًطبى هیّبی سٍسبصی دس ساُالیِ 3ضکل ضوبسُ 

 هختػشی دادُ ضذُ است.

 الیِ سٍسبصی آسفبلتی 

وَهبً ػ ّبی ثبالست.هیي سغح هٌبست ثشای ساًٌذگی دس سشػتثِ هٌظَس تأ ،فبدُ اص الیِ آسفبلتیدلیل اغلی است

بیستی تب حذ ای ثسیبس کوی داسد، لزا ثهتش است. اص آًجب کِ ایي الیِ ًمص سبصُسبًتی 5/7تب  5ضخبهت ایي الیِ حذٍد 

 .]5[اهکبى ضخبهت ایي الیِ کن دسًظش گشفتِ ضَد

 الیِ سٍسبصی بتي غلتکی 

 ثشای ایي الیِ ثب تَجِ ثِ همبٍهت خوطی ثتي ٍ ًیض تٌص ٍاسدُ ثش ایي الیِ، ثبیستی ضخبهت هٌبست عشح ضَد.

 

 الیِ اسبس ٍ بستش 

ٍجَد ٍ سبخت الیِ اسبس ثِ  ضذُ ثبضذ.غح هٌبست ٍ هحکن ایجبد ثشای سبخت سٍسبصی ثتي غلتکی ثبیستی یک س

 10ای هغشح ًیست. ػوَهبً ضخبهت حذالل است ٍ ثِ ػٌَاى یک ًیبص سبصُ ثتي غلتکی هالحظبت سبخت سٍسبصیهٌظَس 

ثیش ًبچیضی دس عشاحی اص ایٌشٍ سختی ثستش تأ ضَد.ای کَثیذُ ضذُ ثشای ایي هٌظَس پیطٌْبد هیهتش هػبلح داًِسبًتی

دس سٍسبصی ثتي غلتکی، اعالػبتی دس ایي  داسد ٍ 4( تبثیشی دس تٌص پیچطی حشاستیK) ٍل سختی ثستشهذخَاّذ داضت. 

صهیٌِ ٍجَد ًذاسد. اص عشفی اگش فشؼ ثش ایي ثبضذ کِ ضشیت حشاستی ثتي غلتکی ٍ ثتي هؼوَلی ضجیِ ثِ ّن ثبضذ، اهب ثِ 

 .]5[دس ًتبیج عشاحی کن است  Kثٌبثشایي تبثیشدلیل هالت کوتش دس سٍسبصی ثتي غلتکی، 

                                                            
4curling 
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 ّبی بب سشعت ببالسبصُ سٍسبصی بتي غلتکی دس ساُ -3ضکل

 دستیهعشفی سٍش طشاحی  -5

ّوبًغَس سسذ. ثشای عشاحی سٍسبصی ثتي غلتکی هٌبست ثِ ًظش هی PCAثب تَجِ ثِ هغبلت ثیبى ضذُ، سٍش عشاحی 

ثِ ػٌَاى هؼیبس هْن ثشای عشاحی سٍسبصی ثتي غلتکی هغشح است. اعالػبت  کِ دس لسوت لجل گفتِ ضذ، خشاثی خستگی

ی سفتبس خستگی سٍسبصی ثتي غلتکی هَجَد ًیست ٍ فشؼ ثش ایي است کِ ایي ًَع سٍسبصی ًیض سفتبس صیبدی دس صهیٌِ

 خستگی هطبثِ سٍسبصی ثتي هؼوَلی داسد. 

ی هؼیبس خستگی، کفبیت فشؼ کشدُ ٍ سپس ثب هحبسجِبً ضخبهت سٍسبصی سا ، اثتذایPCAسًٍذی ضجیِ ثِ سٍش  ثب

 ضَد تب جبییضَد. دس غَستی کِ هؼیبس ثشآٍسدُ ًگشدد ثب افضایص ضخبهت، هحبسجبت هشثَعِ تکشاس هیضخبهت ثشسسی هی

 کِ هؼیبس خستگی ثشآٍسدُ گشدد.

بسجِ ضذُ، ثب استفبدُ اص ثبدسًظشگیشی خشاثی خستگی ثِ ػٌَاى هؼیبس عشاحی، همذاس تکشاس هجبص ثشاسبس تٌص هح

 فشهَل کلی صیش لبثل هحبسجِ است:

   (  )        
 

  
  

همذاس تٌص گسیختگی ثتي است.    ٍاسدُ ثش دال ٍ ثحشاًی همذاس تٌص    همذاس تکشاس هجبص،    دس فشهَل فَق 

 .]8[اًذدادُ هجبص ثبسگزاسی پیطٌْبد ی تکشاسّبی صیش سا ثشای هحبسجِفشهَل 5اًجوي سیوبى آهشیکب

     ثشای 
 

  
 

   (  )                
 

  
  

      ثشای 
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ثشای 
 

  
      

             

 ضَد.ی همذاس تکشاس هجبص، دسغذ خستگی هحبسجِ هیثب هحبسجِ

تٌص ثحشاًی دس سٍسبصی سا تحت ثبس ػجَسی هحبسجِ کشد. دس ّب ثبیستی اثتذا همذاس ثشای استفبدُ اص ایي فشهَل

کٌٌذ ٍ اص عشفی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ لجِ هتشی لجِ ػجَس هیسبًتی 30ی تمشیجبً ّب، تشافیک ػجَسی اص فبغلِّب ٍ ثضسگشاُساُسٍسبصی 

سٍ استفبدُ اص  ی ػجَس کٌذ. اص ایياضَد، ثٌبثشایي ثْتش است تشافیک اص چٌیي فبغلِسٍسبصی ثتي غلتکی ثِ خَثی هتشاکن ًوی

کٌذ هٌبست ًیست ٍ عشاحی دست ثبال خَاّذ ثَد. ثشای ایي سٍاثظ ٍستشگبسد کِ تٌص ثحشاًی سا دلیمبً دس لجِ هحبسجِ هی

هتش است، حسبة کشد. ثشای ایي هٌظَس سبًتی 30ّب اص لجِ دس حذٍد هٌظَس ثبیستی تٌص ثحشاًی سا دس حبلتی کِ فبغلِ چشخ

 است. یهٌبسجگضیٌِ  kenpaveافضاسّبی الوبى هحذٍد هبًٌذ ًشم افضاس دُ اص ًشماستفب

( n) ( ٍ تکشاس ثبسگزاسی پیص ثیٌی ضذNfُ) دس ًْبیت ثشای توبم تکشاسّبی ثبسگزاسی، ثب هحبسجِ تکشاس ثبسگزاسی هجبص

 ثبیستی ضشط صیش ثشآٍسدُ گشدد.

       ∑
 

  
     

 ّبی هَجَدسٍش هقبیسِ سٍش اسائِ ضذُ بب -6

دّذ ثب ایي تفبٍت )ثذٍى دسًظشگشفتي هؼیبس فشسبیص( ًتیجِ هی PCAسٍش اسائِ ضذُ، تمشیجبً ضخبهت هطبثْی ثب سٍش 

 تش است.تش ٍ ًتبیج ایي سٍش دلیكکِ استفبدُ اص ایي سٍش آسبى

جب کِ ثشای هٌبعك غٌؼتی اسائِ ًیض ػوَهبً اص آً 354اسائِ ضذُ دس ًطشیِ  PCAسٍش گشٍُ هٌْذسیي استص آهشیکب ٍ سٍش 

 اًذ، لزا لبثل همبیسِ ثب سٍش اسائِ ضذُ ًیستٌذ. ضذُ

 حل یک هثبل ًوًَِ  -7

، ضخبهت سٍسبصی اص 3ٍ  2ٍ  1بی تشافیک اسائِ ضذُ دس جذاٍل ّاسائِ ضذُ، ثب دادٍُ همبیسِ سٍش دستی  ثشای ثشسسی

دسغذ هحبسجِ ضذُ  5سبل ٍ ثب احتسبة دسغذ سضذ  20ی دٍسُ تشافیک اسائِ ضذُ ثشا .ذُ استّبی هختلف هحبسجِ گشدیسٍش

 است.
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 یبشداسبْشُ سبل دس سٍصاًِ کیتشاف – 1جذٍل

 ٍسیلِ ثشداسیتشافیک سٍصاًِ دس سبل ثْشُ

 سَاسی 2960

 ٍاًت 1269

 هیٌی ثَس 215

 اتَثَس 128

 کبهیَى دٍ هحَس سجک 143

 کبهیَى دٍ هحَس سٌگیي 125

 هحَسکبهیَى سِ  84

 1تشیلی چْبسهحَس ًَع  45

 2تشیلی چْبسهحَس ًَع  36

 1تشیلی پٌج هحَس ًَع  52

 2تشیلی پٌج هحَس ًَع  29

 هجوَع 5086

 مهندسین مشاور اتحاد راه -تزافیک محور کنارگذر شمال شزقی شیزاس مطالعاتمأخذ:                                           

 هحَس سبدُتشافیک عبَسی  -2جذٍل 

Kip) ٍصى هحَس سبدُ
 ی عشاحیتؼذاد تکشاس دس دٍسُ (6

2000 39359775 

4000 6947775 

6000 3055050 

12000 3514950 

18000 782925 

20000 109500000 
 مهندسین مشاور اتحاد راه -تزافیک محور کنارگذر شمال شزقی شیزاس مطالعاتمأخذ:                                               

 
 تشافیک عبَسی هحَس صٍج -3جذٍل 

 تؼذاد تکشاس دس دٍسُ ی عشاحی (Kipٍصى هحَس هشکت)

26000 684375 

32000 481800 

36000 284700 

40000 459900 

48000 158775 

 مهندسین مشاور اتحاد راه -تزافیک محور کنارگذر شمال شزقی شیزاس مطالعاتمأخذ:                                             
 

                                                            
 کیلَ پًَذ   6
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 سبًتی هتش 5/17آًبلیض ضخبهت بب فشض ضخبهت  -4جذٍل 

ٍصى 

 (kipsهحَس)
 ًَع هحَس

 kهمذاس 

 (pci)ثستش

همبٍهت 

 (psi)خوطی

هذٍل 

 (psi)االستیسیتِ

تکشاس ثبسگزاسی 

 دس دٍسُ عشح

تٌص 

 ((psiثحشاًی
SR 

ثبسگزاسی  تکشاس

 هجبص

دسغذ 

 خستگی

 سبدُ 2
   

 0 ثیٌْبیت 0/147 88/2 39359775

 سبدُ 4

250 600 3800000 

 0 ثیٌْبیت 0/201 120/6 6947775

 0 ثیٌْبیت 0/252 151/2 3055050 سبدُ 6

 0 ثیٌْبیت 0/312 187/2 3514950 سبدُ 12

 0 ثیٌْبیت 0/425 255 782925 سبدُ 18

 25 4310250 0/472 283/2 1095000 سبدُ 20

 874/8 78229 0/567 340/2 684375 سبدُ 24

 5164/5 9329 0/643 385/8 481800 صٍج 32

 28527 998 0/724 434/4 284700 صٍج 36

 258370/8 178 0/804 482/4 459900 صٍج 40

 74193/9 214 0/965 579 158775 صٍج 48

 کیلَ پبسکبل است. 89/6هؼبدل ثب  psiّش * 

 سبًتی هتش 22آًبلیض ضخبهت بب فشض ضخبهت  -5جذٍل 

ٍصى 

 (kipsهحَس)
 ًَع هحَس

 kهمذاس 

 (pci)ثستش

همبٍهت 

 (psi)خوطی

هذٍل 

 (psi)االستیسیتِ

تکشاس ثبسگزاسی 

 دس دٍسُ عشح

تٌص 

 (psi)ثحشاًی
SR 

تکشاس 

 ثبسگزاسی هجبص

دسغذ 

 خستگی

 0 ثیٌْبیت 0/074 44/4 39359775    سبدُ 2

 سبدُ 4

250 600 3800000 

 0 ثیٌْبیت 0/08 48 6947775

 0 ثیٌْبیت 0/132 79/2 3055050 سبدُ 6

 0 ثیٌْبیت 0/221 132/6 3514950 سبدُ 12

 0 ثیٌْبیت 0/342 205/2 782925 سبدُ 18

 0 ثیٌْبیت 0/385 231 1095000 سبدُ 20

 9/7 7052300 0/47 282 684375 سبدُ 24

 0 ثیٌْبیت 0/312 187/2 481800 صٍج 32

 0 ثیٌْبیت 0/349 209/4 284700 صٍج 36

 0 ثیٌْبیت 0/388 232/8 459900 صٍج 40

 2 7946442 0/465 279 158775 صٍج 48

 کیلَ پبسکبل است. 89/6هؼبدل ثب  psiّش   *

 ضخبهت هٌبسجی ثشای تشافیک ایي هسئلِ است.هتش، سبًتی 20ثب سٍش اسایِ ضذُ، ضخبهت 

ّبی دیگش عشاحی ًیض ضخبهت هحبسجِ ضذُ است کِ ثػَست ثشای تشافیک آٍسدُ ضذُ دس ایي لسوت، ثب استفبدُ اص سٍش

 آٍسدُ ضذُ است. 6خالغِ دس جذٍل 
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 ّبی هختلفآًبلیض ضخبهت بِ سٍش -6جذٍل 

 ضخبهت سٍش عشاحی

 PCA سبًتی هتش 20 ثذٍى دسًظشگیشی هؼیبس فشسبیص ثتي هؼوَلی 

 سبًتی هتش 18 گشٍُ هٌْذسیي استص آهشیکب

 سبًتی هتش 22 آضتَ

 سبًتی هتش 32 هحبسجِ دستی ثش اسبس هؼیبسّبی هحبسجِ تٌص ٍستشگبسد

PCA   ِسبًتی هتش 32 354ًطشی 

 

 ًتیجِ گیشی -8

ثتي هؼوَلی ضخبهت یکسبًی سا ثب سٍش  PCAسٍش  ،هطخع است 6ّوبًغَس کِ اص ًتبیج ثِ دست آهذُ دس جذٍل 

هؼشفی ضذُ دس ایي همبلِ داسد ٍ ایي ًتیجِ دال ثش تطبثِ اغَل ٍ فشضیبت ایي دٍ سٍش است. اص عشفی دیگش عشاحی دستی 

ٍ هحبسجِ دستی ثش اسبس هؼیبسّبی هحبسجِ تٌص ٍستشگبسد ًیض ضخبهت  354ًطشیِ  PCAضخبهت ثذست آهذُ اص سٍش 

سٍش هحبسجِ دستی ثشاسبس دٌّذ ٍ ایي ًتیجِ دال ثش تطبثِ اغَل ٍ فشضیبت ایي دٍ سٍش است. هطبثْی سا ًتیجِ هی

ّبی ی سٍسبصی، دس هحیظاص لجِ کٌذ ٍ اص آًجب کِ ػجَس تشافیک، تٌص سا دس لجِ هحبسجِ هیهؼیبسّبی هحبسجِ تٌص ٍستشگبسد

ٍ استفبدُ اص ایي سٍش ثشای عشاحی  ّبی غٌؼتی هٌبست استثشای هحیظ 354ًطشیِ  PCAغٌؼتی هَضَػیت داسد لزا سٍش 

 .ّبی ثب سشػت ثبال هٌبست ًیستضخبهت ساُ

الصم ثشای هحبسجِ  ًتیجِ گشفت کِ دسغَست کوجَد صهبىتَاى ّبی هختلف، هیٍشثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ اص س

تشیي سٍش ثشای عشح ، هٌبستفشسبیصثتي هؼوَلی ثذٍى دسًظشگیشی فبکتَس  PCAّب ثِ سٍش دستی، سٍش دلیك تٌص

 ّبی ثب سشػت ثبال است.سٍسبصی ثتي غلتکی ثشای ساُ
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