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هطالؼِ خػَغیات آهاری ًاهٌظویْای ٌّذسی خطَط هستمین ریلی  

   1هاًی سٌگ تزاضْا

2 سؼیذ هحوذسادُ
 

چىیذُ 

هاّیت ًاّوَاریْای خط هوىي . ًاّوَاریْای خط تاثیز تسیار سیادی در ارتؼاضات ٍسیلِ ًملیِ ریلی هی گذارًذ

تِ ایي تزتیة هطالؼِ آهاری ٍیژگیْای ایي پذیذُ تِ هٌظَر . تاضذ (تػادفی )است تٌاٍتی ٍ یا واهال ًاهٌظن

استفادُ در آًالیشّای دیٌاهیىی ٍضؼیت خط ٍ ٍاگي ٍ تػوین گیزیْای تؼویز ٍ ًگْذاری تسیار هْن ٍ ضزٍری 

در ایي تحمیك خػَغیات آهاری ًاّوَاریْای خطَط راُ آّي ایزاى ٍ تَسیغ فزاٍاًی حاون تز آًْا هَرد . است

تزرسی لزار گزفتِ ٍ  ًیش سؼی ضذُ است تا تا تزویة هاّیت تٌاٍتی ٍ تػادفی ًاّوَاریْا، الگَی رفتاری آًْا 

تَسیغ فزاٍاًی حاون تز  (تذٍى لَس)ًتایح تذست آهذُ حاوی اس آى است وِ در خطَط هستمین . تذست آیذ

تَدُ ٍ ًیش هی تَاى تِ هٌظَر هذلساسی الگَی رفتاری ًاهٌظویْا ی خط،  t location-scaleًاّوَاریْا، تَسیغ 

. الگَی سزی فَریِ را وِ تا دٍرُ تٌاٍب اختیاری هی تَاًذ در طَل خط تىزار ضَد در ًظز گزفت

 

ولوات ولیذی  

  پاراهتز ٌّذسی خط، تَسیغ فزاٍاًی ًاهٌظوی خط، الگَی رفتاری ًاهٌظوی خط 

 

همذهِ   .    1

 

تِ ایي تزتیة ّزگًَِ اًحزاف هَلؼیت . ٌّذسِ خط تیاى وٌٌذُ هَلؼیت ریلْا ًسثت تِ هحل هطلَب هی تاضذ

ریلْا ًسثت تِ ٍضؼیت ٌّذسی ایذُ آل ریل وِ ضاهل یه هحذٍدُ هداس رٍاداری هی تاضذ ًاّوَاری ٌّذسی یا 

خزاتی ػزؼ - 1ًاّوَاریْای ٌّذسی را هی تَاى تِ چْار ًَع . تِ ػثارتی خزاتی ٌّذسی ریل ًاهیذُ هی ضَد

- 4 (ًاتزاسی ػوَدی خط)افتادگی - 3 (دیلن یا ًاتزاسی خاًثی)خزاتی راستای خط - 2 (تٌگی یا گطادی ػزؼ خط)خط

الثتِ در غَرتیىِ ًاتزاسی ػزضی را در طَل خط در ًظز تگیزین پاراهتز . تمسین تٌذی وزد (تزتلٌذی)ًاتزاسی ػزضی 

ایي ًاّوَاریْای ٌّذسی تا تاثیز . دیگزی تِ ًام پیچص ًیش تِ ػٌَاى ًَػی ًاهٌظوی ریلی لاتل تیاى خَاّذ تَد
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گذاری تز رٍی ٍضؼیت اًذروٌص تیي چزخْای ٍسیلِ ًملیِ ٍ ریل تاػث تَخَد آهذى ارتؼاضات اغلة ًاهطلَب 

تا تَخِ تِ ٍخَد ًاّوگٌی . ضذُ ٍ در ًْایت دٍػاهل ایوٌی ٍ ًیش راحتی سفز را تِ خطز اًذاختِ ٍ اس تیي هی تزًذ

تیي هػالح تطىیل دٌّذُ رٍساسی خط در اهتذاد ضخاهت رٍساسی ٍ ّوچٌیي ٍخَد ا الستیسیتِ غیز یىٌَاخت خط 

تٌاتزایي ّیچ گاُ ًوی تَاى خطی ػاری اس ّزگًَِ ًاّوَاری  (تاالستی)در طَل هسیز تِ خػَظ در خطَط هؼوَل

هاّیت تػادفی ساختواى هػالح تطىیل دٌّذُ خط ٍ تاثیز ػَاهل دیگزی چَى ٍضؼیت تؼویزٍ . داضت

لذا داًستي . تاػث هی ضًَذ وِ ًاّوَاریْای خط ًیش هاّیت تػادفی داضتِ تاضٌذ.... ًگْذاری، تزافیه ػثَری ٍ 

خػَغیات آهاری آًْا هی تَاًذ در ارائِ یه تزًاهِ تؼویز ٍ ًگْذاری هؤثز ٍ ّوچٌیي هذل ساسی ًاّوَاریْا تِ 

. هٌظَر تزرسی ٍضؼیت رفتار دیٌاهیىی ٍسایط ًملیِ ریلی تسیار هَثزٍالغ ضَد

در گذضتِ هطالؼات سیادی در خػَظ تؼییي خػَغیات ًاّوَاریْای خط اًدام ضذُ است وِ اغلة هطالؼِ تز 

 ORE C116( 1971) ]1[ ،PSD اس خولِ گشارش . ًاّوَاریْا تَدُ است (PSD)رٍی چگالی طیف تَاى

 خطَط  ریلی Balzer( 1978) ]2 [  PSD. ًاّوَاریْای هزتَط تِ چْار ًَع راُ آّي هتفاٍت را تَغیف وزدُ است

  تَدُ است ٍ PSDرا تا خادُ ّا ٍ تاًذ فزٍدگاّا همایسِ وزدُ وِ تاویذ اٍ تز طثمِ تٌذی ًاّوَاریْا تز اساس 

تز رٍی راُ آّي ٌّذٍستاى اًدام  1995 در سال ] Iyengar ٍ Jaiswal ]3در تحمیمی وِ تَسط . تسیاری دیگز

 هتزی هَرد 6/9 ٍ 6/3گزفت پاراهتز ًاّوَاریْای لائن خط چِ در فزم هطلك ٍ چِ در فزم اًحزاف اس ٍسط ٍتز 

آًالیش لزار گزفتِ ٍ تِ ایي ًتیدِ رسیذًذ وِ ًاّوَاری لائن ریل را هی تَاى تِ غَرت هتغیزّای تػادفی تا 

. هذل ساسی وزد (Gaussian)تَسیغ ًزهال

در ایي تحمیك سؼی تز آى ضذُ است تا تا هطالؼِ خػَغیات آهاری ًاّوَاریْای خطَط راُ آّي ایزاى، تَسیغ 

فزاٍاًی حاون تز ّزیه اس ًاّوَاریْای هزتَط تِ یه خط هستمین اس ًَع تاالستی ٍ تا تزاٍرسْای تتٌی، ٍضؼیت 

ایي هسالِ هی تَاًذ در هذلساسی تػادفی . ّوثستگی تیي آًْا ٍ ًیش الگَی ًاّوَاریْای خط هطخع گزدد

. ًاّوَاریْای خط تِ هٌظَر آًالیش رفتار دیٌاهیىی خط ٍ ٍسیلِ ًملیِ تسیار هفیذ ٍالغ گزدد

 

دادُ ّا ٍ اطالػات هَرد ًیاس  .    2

 وِ در طی EM120تِ هٌظَر تزرسی خػَغیات آهاری ًاّوَاریْا اس اطالػات ثثت ضذُ تَسط هاضیي اًذاسُ گیز 

 ٍالغ در ًاحیِ ّزهشگاى اس ًَاحی خطَط ایزاى 22اضطزاری -  اس تالن خٌت آتاد1387 ٍ 1386دٍسال هتَالی 

هی  (1) تَدُ ٍ هطخػات ولی آى هطاتك خذٍل km 36طَل ایي تالن . تزداضت ضذُ، استفادُ گزدیذُ است

 .  تاضذ

 

 22اضطزاری - هطخػات خطَط هزتَط تِ تالن خٌت آتاد :(1)خذٍل 
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تالن 

طَل 

تالن 

(km )

ٍضؼیت ٍضؼیت ادٍات رٍساسی خط 

خغزافیایی 

سزػت 

هداس 

(km/h) 

والس 

خط 

تار 

هحَری 

(ton ) خَش پاتٌذ تزاٍرس ریل 

-خٌت آتاد

 22اضطزاری 
36 UIC60  ٍسلَ تتٌی

طَیل 

(LWR )

 –خلگِ ای 

وَّستاًی 
110 C 25 

 

اس هیاى اطالػات هاضیي اًذاسُ گیز، اطالػات آى تخطْایی اس طَل تالن وِ در هسیز هستمین ٍالغ ضذُ ٍ فالذ 

.  لَس هی تاضذ هَرد هطالؼِ آهاری لزار گزفتِ است 

تحلیل آهاری پاراهتزّای ًاهٌظوی ٌّذسی خط .    3

 

هحاسثِ همادیز هیاًگیي، اًحزاف هؼیار، هیاًِ ٍ هذ پاراهتزّای ًاهٌظوی ٌّذسی - 3-1

تزای همادیز پاراهتزّای ٌّذسی اًذاسُ گیزی ضذُ تزای ول .....  ًتایح هزتَط تِ همادیز هیاًگیي، اًحزاف هؼیار ٍ 

. ارائِ ضذُ است (4)ٍ  (3)،  (2)تخطْای هستمین طَل تالن هذوَر هطاتك خذاٍل 

 22اضظزاری - همادیز هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار پاراهتزّای ٌّذسی تخص هستمین تالن خٌت آتاد : (2)خذٍل 

پاراهتز ٌّذسی 

 1387سال  1386سال 
هتَسط 

هیاًگیي دٍ 

سال 

هتَسط 

اًحزاف هؼیار 

دٍ سال 

هیاًگیي  

(mm )

اًحزاف 

هؼیار 

(mm )

هیاًگیي 

(mm )

اًحزاف هؼیار  

(mm )

افتادگی ریل چپ  
00061/0 

 -
878/1 0016/0 - 083/2 0011/0 - 981/1 

 829/1 - 00063/0 859/1 - 0014/0 798/1 00014/0افتادگی ریل راست 

 583/1 00082/0 689/1 00014/0 476/1 0015/0ػزؼ خط 

 556/2 00010/0 521/2 0024/0 591/2 - 0022/0دٍر 

 263/1 - 00050/0 636/1 - 0017/0 889/0 00070/0دیلن ریل چپ 

 767/0 - 00034/0 992/0 - 0010/0 541/0 00032/0دیلن ریل راست 

 هتز 2/3پیچص در طَل 
00078/0 

 -
404/1 00029/0 576/1 00025/0 - 490/1 

 هتز 5پیچص در طَل 
00092/0 

  -
626/1 00110/0 751/1 00009/0 689/1 
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 049/2 - 0014/0 213/2 - 0016/0 886/1 - 0012/0 هتز 10پیچص در طَل 

.  هتز اًذاسُ گیزی ضذُ اًذ10پاراهتزّای افتادگی تحت ٍتز - 

 

اگز تِ اػذاد خذٍل فَق دلت ضَد هطاّذُ هی گزدد وِ همادیز هیاًگیي تزای ولیِ پاراهتزّا ًشدیه تِ غفز هی 

تاضذ وِ ایي ًتیدِ تا تَخِ تِ ایي ًىتِ وِ تٌْا تخص هستمین خط هَرد هطالؼِ لزار گزفتِ است هٌطمی تِ 

. ًظز هی رسذ

هی تَاى ایي گًَِ استٌثاط ضَد وِ در یه خط هستمین وِ دارای هطخػاتی هطاتِ  (3)تا دلت تِ خذٍل 

 حاضیِ اطویٌاى، در تذتزیي ضزایط ًاهٌظوی 10% هطخػات خطَط تالن فَق هی تاضذ تا در ًظز گزفتي 

 mm، هاوشیون گطادی ػزؼ خط ووتز اس mm 22هاوشیون افتادگی وِ هوىي است اتفاق افتذووتز اس همذار 

 هتز 10، هاوشیون پیچص در طَل mm 7 ، هاوشیون دیلن ووتز اس mm 19، هاوشیون تٌگی ػزؼ خط ووتز اس15

mm 15خَاّذ تَد  .

 22 اضطزاری –همادیزهاوشیون ٍ هیٌیون پاراهتزّای ٌّذسی تخص هستمین تالن خٌت آتاد  :(3)خذٍل 

پاراهتز ٌّذسی 

هتَسط  1387سال  1386سال 

هاوشیون 

دٍ سال 

هتَسط 

هیٌیون 

دٍ سال 

هاوشیون 

(mm )

هیٌیون 

(mm )

هاوشیون 

(mm )

هیٌیون 

(mm )

 00/0 9709/19 00/0 3503/24 00/0 5916/15افتادگی ریل چپ 

 00/0 6444/19 00/0 1182/20 00/0 1705/19افتادگی ریل راست 

 9500/12اضافِ ػزؼ خط 
00/0 

0341/15 
00/0 

9921/13 
00/0 

 - 3768/17- 2378/17 - 5157/17ووثَد ػزؼ خط 

 00/0 4627/17 00/0 6190/19 00/0 3064/15دٍر 

 00/0 0629/6 00/0 6656/5 00/0 4601/6دیلن ریل چپ 

 00/0 2571/3 00/0 5863/3 00/0 9279/2دیلن ریل راست 

پیچص در طَل 

 هتز 2/3
6398/11 00/0 0679/13 00/0 3539/12 00/0 

 5پیچص در طَل 

هتز 
3869/13 00/0 0267/15 00/0 2068/14 00/0 

 10پیچص در طَل 

هتز 
3724/12 00/0 0674/14 00/0 2199/13 00/0 

 22 اضطزاری –همادیز هیاًِ ٍ هذ پاراهتزّای ٌّذسی تخص هستمین تالن خٌت آتاد  :(4)خذٍل 
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پاراهتز ٌّذسی 

 1387سال  1386سال 
هتَسط هیاًِ 

دٍ سال 

هتَسط هذ 

دٍ سال 
هیاًِ 

(mm )

هذ 

(mm )

هیاًِ 

(mm  )

هذ 

(mm  )

 00/0 - 0158/0 00/0 - 0235/0 00/0  -0080/0افتادگی ریل چپ  

 00/0 - 0109/0 00/0 - 0143/0 00/0  -0075/0افتادگی ریل راست 

 9058/0 0407/0 - 8115/1 0425/0 00/0 0389/0ػزؼ خط 

 00/0 01875/0 00/0 0099/0 00/0 0276/0دٍر 

 - 2285/0 - 0462/0 00/0 - 0758/0 - 4570/0 - 0166/0دیلن ریل چپ 

 - 5399/0 - 02505/0 - 7172/0 - 0407/0 - 3625/0 - 0094/0دیلن ریل راست 

پیچص در طَل 

 هتز 2/3
0016/0 00/0 0040/0 - 00/0 0012/0 - 00/0 

 5پیچص در طَل 

هتز 
0048/0 - 00/0 0052/0 00/0 0002/0 00/0 

 10پیچص در طَل 

هتز 
0092/0 - 00/0 0209/0 - 00/0 0151/0 - 00/0 

 

تؼییي تَسیغ فزاٍاًی حاون تز پاراهتزّای ًاهٌظوی ٌّذسی  - 3-2

در ایي تحمیك تزای ّزیه اس پاراهتزّای ًاهٌظوی خط تِ طَر هدشا، تَسیغ فزاٍاًی حاون تز آًْا هَرد تزرسی لزار 

: گزفتِ است وِ تزای ًوًَِ هزاحل ارسیاتی اًدام ضذُ تزای پاراهتز افتادگی ریل چپ تِ ضزح سیز هی تاضذ

 تاتغ چگالی احتوال 87 ٍ 86هطاّذُ ضذوِ تزای ّز دٍ سال  (1)اتتذا تز اساس تزاسش آهاری هطاتك ضىل 

واهال تز تَسیغ فزاٍاًی دادُ ّای هزتَط تِ افتادگی ریل ( (1)راتطِ )  t location – scaleتَسیغ                       

ایي هسالِ هٌطمی تِ ًظز هی رسذ سیزا در یه . چپ هٌطثك است ٍ ًسثت تِ تَسیغ ًزهال واهال ارخؼیت دارد

خط واهال هستمین اًتظار هی رٍد وِ توزوش فزاٍاًی دادُ ّا در ًمطِ غفز تاضذ تِ ایي خْت  تَسیغ فزاٍاًی ًسثی 

. دادُ ّا تایذ در ًاحیِ غفز دارای وطیذگی تیطتزی تاضذ

 

                                 t location-scale        تاتغ چگالی احتوال تَسیغ (1)







 


























 



















 


2

1
2

2

2

1













                                    



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (سْاهی خاظ) گستزش خذهات هیثاق غثا ضزوت حاهی اًدوي هٌْذسی حول ٍ ًمل ریلی ایزاى :طزاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.ir  

    تخػػی تزیي تَلیذ وٌٌذُ ًزم افشارّای غٌؼت حول ٍ ًمل
 

 6 | ضوارُ غفحِ

 

پاراهتز  = σٍ (ّویطِ تشرگتز اس غفز)پاراهتز ضىل = υ،  (همذار هیاًگیي)پاراهتز هَلؼیت  = μ: وِ در آى 

. هی تاضذ (همذار اًحزاف هؼیار)همیاس 

ایي تَسیغ فزاٍاًی تا تغییز هتغیزدادى  دادُ ّا تِ غَرت 


  تثذیل تِ تَسیغ فزاٍاًی ، t تا پاراهتز υ ( 

   .خَاّذ ضذ (پاراهتز ضىل

 
 87 ٍ 86تزاسش تَسیغ هٌاسة تزای فزاٍاًی پاراهتز افتادگی ریل چپ هزتَط تِ دادُ ّای سال  : (1)ضىل 

              

 ًیش تز رٍی دادُ ّا ٍ تا chi-squared testػالٍُ تز تزاسش ًوَداری خْت تؼییي ًَع تَسیغ فزاٍاًی حاون، آسهَى 

خَاب رد در هَرد فزضیِ ّوساًی تَسیغ فزاٍاًی ًزهال تا تَسیغ فزاٍاًی  (α = 5 )%5% فزؼ سطح تطخیع 

ًیش تیاًگز اًطثاق  (2) رسن ضذُ تزای دادُ ّا هطاتك ضىل "qq plot "ّوچٌیي ًوَدار. حاون تز دادُ ّا ًطاى داد

. تزای دادُ ّای هزتَط تِ افتادگی ریل چپ هی تاضذ tتیطتز تَسیغ فزاٍاًی 
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 normal ٍ t location - scale خْت آسهَى اًطثاق تَسیغ qq plotًوَدارّای  : (2)ضىل 

 تذست آهذُ است ٍ ایي در 955/12دادُ ّای هزتَط تِ افتادگی تزاتز ػذد  (kurtosis)ّوچٌیي ضزیة وطیذگی 

.  هی تاضذ3حالی است وِ ضزیة وطیذگی تَسیغ ًزهال تزاتز ػذد 

 تا t location-scaleتا تَخِ تِ هطالة هطزح ضذُ تَسیغ حاون تز دادُ ّای هزتَط تِ افتادگی ریل چپ، تَسیغ 

: پاراهتزّای سیز  هی تاضذ 

                                                                                   2317/5  =  υ  ،  4571/1  = σ  ،   0119/0  =  - 
μ                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  

تِ ایي تزتیة تا اًدام هزاحل فَق تزای سایز پاراهتزّای ًاهٌظوی، خالغِ ًتایح هزتَط تِ تَسیغ فزاٍاًی حاون 

. ارائِ ضذُ است (5)تز پاراهتزّای ًاهٌظوی ٌّذسی یه خط هستمین تِ ضزح خذٍل 

 22 اضطزاری –تَسیغ فزاٍاًی حاون تز پاراهتزّای ٌّذسی تخص هستمین خط در تالن خٌت آتاد  :(5)خذٍل 

تَسیغ فزاٍاًی حاون پاراهتز ٌّذسی 

پاراهتزّای تَسیغ فزاٍاًی 

پاراهتز هَلؼیت 

mm)()μ )

پاراهتز همیاس  

(mm)(σ )

پاراهتز ضىل  

(υ )

 t location - scale 0119/0  - 4571/1 2317/5افتادگی ریل چپ  

 t location - scale 0104/0  - 3465/1 2226/5افتادگی ریل راست 

 t location - scale 0421/0 2113/1 72262/7ػزؼ خط 

 t location - scale 01109/0 1032/2 3253/7دٍر 

 t location - scale 0041/0  - 8287/0 3462/12دیلن ریل چپ 
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 t location - scale 0023/0 - 5103/0 0741/14دیلن ریل راست 

 t location - scale 0014/0 - 1762/1 5991/5 هتز 2/3پیچص در طَل 

 t location - scale 00281/0  - 3566/1  7403/5 هتز 5پیچص در طَل 

 t location - scale 0094/0 - 6603/1 1593/5 هتز 10پیچص در طَل 

 

ًطاى هی دّذ وِ هی تَاى تَسیغ فزاٍاًی حاون تز هتغیز ّای تػادفی ًاهٌظوی یه خط هستمین را   (5)خذٍل 

هی تایست تزاساس  (μ ،σ ،υ)وِ الثتِ همادیز پاراهتزّای ایي تَسیغ. داًست t location-scaleتَسیغ                

.  اًدام گزدد1-3اطالػات تزداضت ضذُ اس خط هَرد تزرسی تِ هاًٌذ تخص 

تؼییي هیشاى ّوثستگی تیي پاراهتزّای ًاهٌظوی  - 3-3

تیي پاراهتزّای ًاهٌظوی ٌّذسی تخص هستمین خط هحاسثِ ضذُ ( (2)راتطِ )در ایي تحمیك ضزیة ّوثستگی 

.  ارائِ ضذُ است87 ٍ 86هزتَط تِ سالْای  (7)ٍ  (6)وِ ًتایح هطاتك خذاٍل 

(2              )                                                                                                               
 

yx

xy

YXCOV




,
    

هطاّذُ هی ضَدوِ تیي پاراهتزّای  دیلن  (7)ٍ  (6)تا تَخِ تِ ضزایة ّوثستگی تذست آهذُ هطاتك خذاٍل 

  ٍاتستگی 2/3 هتز ٍ 5راست ٍ چپ ٍ ّوچٌیي تیي پاراهتزّای افتادگی راست ٍ چپ ٍ ًیش تیي پیچص تحت ٍتز 

لاتل تَخْی ٍخَد داضتِ ٍ تیي سایز پاراهتزّا ّوثستگی تسیار ضؼیفی دیذُ هی ضَد وِ هی تَاى تا تَخِ تِ 

. ایي اطالػات، آًْا را حذالل در ایي تالن هَرد تزرسی هستمل اس یىذیگز در ًظز گزفت

 86سال - 22 اضطزاری –ضزایة ّوثستگی تیي پاراهتزّای ٌّذسی تخص هستمین تالن خٌت آتاد  :(6)خذٍل 

TWS10 TWS50 TWS2/3 ALR ALL XLV GAU LLR LLL 
پاراهتز 

 ٌّذسی

2781/
0 

0012/0 

- 

0268/0 
0589/0 0706/0 

0917/0 

 -
0401/0 -7288/0 1 LLL 

1439/0 1119/0 1614/0 0503/0 0582/0 1682/0 0443/0 -1 7288/0 LLR 

0215/0 0065/0 0196/0 0746/0 
0557/0 

 -
0166/0 1 0443/0 -

0401/0

 -
GAU 

1554 -/1141/0 0945/0 
0608/0 

 -
06668 -/1 0166/0 1682/0 

0917/0

 -
XLV 

00001/1007/0 1013/0 - 9852/0 1 0668/0 0557/0 -0582/0 0706/0 ALL 
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0  - -

0014/0 

 -

0980/0

 -
0958/0 - 1 9852/0 

0608/0 

 -
0746/0 0503/0 0589/0 ALR 

1836/0 8487/0 1 
0958/0 

 -

1013/0 

 -
0945/0  0196/0 1614/0 0268/0 TWS2/

3 

2744/0 1 8487/0 
0980/0 

 -

1007/0 

 -
1141/0 0065/0 1119/0 

0012/0

 -
TWS50 

1 2744/0 1836/0 
0014/0 

 -
00001/

0 

1554/0 

 -
0215/0 1439/0 2781/0 TWS10 

 87سال - 22 اضطزاری –ضزایة ّوثستگی تیي پاراهتزّای ٌّذسی تخص هستمین تالن خٌت آتاد  :(7)خذٍل 

TWS10 TWS50 TWS2/3 ALR ALL XLV GAU LLR LLL 
پاراهتز 

 ٌّذسی

0277/0 0172/0 0105/0 0504/0 

 -

0470/0 

 -

1140/0 

 -

0104/0 

 -
7741/0 1 LLL 

0236/0 

 -

0123/0 

 -
0251/0 

0107/0 

 -

0019/0 

 -
1362/0 

0185/0 

 -
1 7741/0 LLR 

0047/0 0088/0 0104/0 1024/0 
0162/0 

 -
0099/0 1 

0185/0 

 -

0104/0 

 -
GAU 

3993/0 -
3066/0 

 -

2196/0 

 -
0960/0 0934/0 1 0099/0 1362/0 

1140/0 

 -
XLV 

0461/0 1425/0 1176/0 9649/0 1 0934/0 
0162/0 

 -

0019/0 

 -

0470/0 

 -
ALL 

0455/0 1470/0 1224/0 1 9649/0 0960/0 1024/0 
0107/0 

 -

0504/0 

 -
ALR 

2599/0 8662/0 1 1224/0 1176/0 
2196/0 

 -
0104/0 0251/0 0105/0 TWS2/3 

4278/0 1 8662/0 1470/0 1425/0 
3066/0 

 -
0088/0 

0123/0 

 -
0172/0 TWS50 

1 4278/0 2599/0 0455/0 0461/0 3993/0 -0047/0 
0236/0 

 -
0277/0 TWS10 
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LLL :                                افتادگی ریل چپ        ALR :                        دیلن ریل راست

LLR :                        2/3         افتادگی ریل راست TWS : هتز 2/3پیچص تحت ٍتز 

GAU :                                           ػزؼ خطTWS50 :  هتز 5پیچص تحت ٍتز 

XLV :                                                    دٍرTWS10 :  هتز 10پیچص تحت ٍتز 

ALL :  دیلن ریل چپ

 

 

الگَی ًاهٌظوی ّای ریل    . 4

 

ٍ ًیش راُ آّي  (SNDF)، راُ آّي هلی فزاًسِ(CKD)در اغلة راُ آٌّْای دًیا اس خولِ راُ آّي چه

سؼی ضذُ است تا ًاّوَاریْای تػادفی خطَط تز اساس فزهَلْای تدزتی هزتَط تِ چگالی طیف  (FRA)آهزیىا

یىطزفِ  rrG هطزح ضَدوِ ًمص تسیار هْوی در هحاسثات ارتؼاضات ٍسائط ًملیِ ریلی ٍ ّوچٌیي پلْا

.  دارد

در ایي تحمیك سؼی ضذُ است تا تا استفادُ اس اطالػات خوغ آٍری ضذُ اس تخطْای پیطیي، الگَی ًاهٌظویْای 

تِ گًَِ ای وِ در اداهِ تیاى هی گزدد،  (تزتلٌذی)ریل تزای ّزیه اس پاراهتزّای افتادگی، دیلن ٍ ّوچٌیي دٍر

ایي الگَی تذست آهذُ هی تَاًذ در هذلساسی تػادفی ًاّوَاریْای خط تِ هٌظَر آًالیش رفتار . تذست آیذ

. دیٌاهیىی خط ٍ ٍسیلِ ًملیِ تسیار هفیذ ٍالغ گزدد

 هتز اس خط ًطاى 100وِ ًوًَِ ای اس ًاهٌظوی افتادگی ٍ ّوچٌیي دیلن ریل را در طَل  (4)ٍ  (3)اگز تِ اضىال

هی دٌّذ، دلت گزدد، هطاّذُ هی ضَد وِ ایي اضىال تِ هاًٌذ ًوَدار سزی فَریِ دارای طثیؼت تىزار 

. هی تاضٌذ (پزیَدیه)ضًَذُ
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ًوَداری اس الگَی  ًاهٌظوی دیلن  : (4)ًوَداری اس الگَی  ًاهٌظوی افتادگی ریل                        ضىل  : (3)       ضىل 

ریل  

 هتز 100 هتز                                                                        در طَل 100                                       در طَل 

   

سزی . اتشاری تزای ارائِ تَاتغ دٍرُ ای تز حسة تَاتغ وسیٌَسی ٍ سیٌَسی هی تاضٌذ(  (3)راتطِ )سزیْای فَریِ

فَریِ در ٍالغ تا تزویة تَاتغ سیٌَس ٍ وسیٌَس تا فزواًسْای هختلف ضىل ًَساًات یه سیستن ٍالؼی وِ 

. ریل را در ًظز گزفت، ًطاى هی دّذ (ًاهٌظویْای)در ایٌدا هی تَاى ًَساًات

(2                                                                                          )

  )sincos(
1

0 nwxbwxnaaxf n

n

n  




 

 

 تؼذاد خوالت تاتغ هی تاضذ وِ ّزچمذر تِ n فزواًس تاتغ ٍ w  ضزایة سزی فَریِ ٍ 0a ،na ٍ nb: وِ در آى 

.  هیل وٌذ سزی فَریِ تِ تاتغ اغلی ّوگزاتز خَاّذ ضذ∞سوت 
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تِ ایي تزتیة هی تَاى تزای هذلساسی ریلی وِ هثال دچار ًاهٌظویْای اس ًَع افتادگی ضذُ است، سزی فَریِ ای 

در ٍالغ فزؼ هی ضَد وِ ریل در راستای . (دٍرُ تٌاٍب واهال اختیاری است) هتز را هؼزفی وزد100تا دٍرُ تٌاٍب 

 هتز ایي الگَ تىزار 100لائن دچار ًاهٌظویْایی هی تاضذوِ اس الگَی سزی فَریِ تثؼیت هی وٌذ ٍ در طَل ّز 

در ایي تحمیك تزای . ایي وار را تزای سایز ًاهٌظویْای ریل اس خولِ دیلن ٍ دٍر ًیش هی تَاى اًدام داد. هی ضَد

-  ویلَهتز اس خط خٌت آتاد36ّزیه اس ًاهٌظویْای افتادگی چپ ٍ راست، دیلن چپ ٍ راست ٍ ّوچٌیي دٍر، ول 

 خولِ تسط 8 هتزی تمسین تٌذی ضذُ ٍ تزای ّزیه اس ایي تالوْا، سزی فَریِ ای تا 100 تِ تالوْای 22اضطزاری 

 ّزیه اس ایي تالوْا یىساى PSD  آى هطاتِ PSDدادُ ضذ ٍ در ًْایت یه سزی فَریِ ًْایی تِ گًَِ ای وِ 

ًوًَِ ای اس سزی فَریِ تزاسش ضذُ تز رٍی دادُ ّای هزتَط تِ ًاهٌظوی افتادگی  (5)ضىل. تاضذ تزگشیذُ گزدیذ

8672.0 تا    هتزی را100ریل یىی اس تالوْای  squareRًطاى هی دّذ  .

 
ًوَدار سزی فَریِ  تزاسش ضذُ تز رٍی دادُ ّای ًاهٌظوی افتادگی  : (5)ضىل 

 

تایذ هتذوز گزدیذ در غَرت اضافِ وزدى تؼذاد خوالت سزی فَریِ، ًوَدار فَق تؼذاد ًماط تیطتزی را پَضص 

تِ ػذد یه ًشدیىتز خَاّذ ضذ ٍلی اس آًدایی وِ ّذف پیذا وزدى الگَی squareRخَاّذ داد ٍ هیشاى  

ّوخَاًی سزی فَریِ  (6)ضىل .  خولِ تسٌذُ ضذُ است8ًاًوظوی هی تاضذ تٌاتزایي در ایي تحمیك تِ تؼذاد 

9673.0)تزگشیذُ ًْایی  squareR)  را تا سزی فَریِ تذست آهذُ تزای یىی اس تالوْای ًوًَِ اس لحاظ ضىل

تِ ایي تزتیة تا ایي رٍش هی تَاى الگَی رفتاری ّزیه اس ًاهٌظویْای ریل را پیص . ساختاری ًطاى هی دّذ

. تیٌی وزد
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ًوًَِ ای اس ّوخَاًی سزی فَریِ ًْایی تا یىی اس سزیْای فَریِ استخزاج ضذُ تزای یىی اس تالوْا  : (6)ضىل 

ًتیدِ گیزی .    5

 ایي همالِ، ًتایح سیز لاتل حػَل 4 ٍ 3تزاساس هطالؼات اًدام ضذُ در ایي تحمیك ٍ تزاساس هطالة تخطْای 

: هی تاضذ 

ًطاى هی دّذ وِ هی تَاى تَسیغ فزاٍاًی حاون تز هتغیز ّای تػادفی ًاهٌظوی یه خط هستمین  (5)خذٍل - 1

هی تایست تزاساس  (μ ،σ ،υ)وِ الثتِ همادیز پاراهتزّای ایي تَسیغ.  داًستt location – scaleرا تَسیغ            

. اطالػات تزداضت ضذُ اس خط هَرد تزرسی استخزاج گزدد

هطاّذُ ضذوِ تیي پاراهتزّای  دیلن   (7)ٍ  (6)تا تَخِ تِ ضزایة ّوثستگی تذست آهذُ هطاتك خذاٍل - 2

  ٍاتستگی 2/3 هتز ٍ 5راست ٍ چپ ٍ ّوچٌیي تیي پاراهتزّای افتادگی راست ٍ چپ ٍ ًیش تیي پیچص تحت ٍتز 

لاتل تَخْی ٍخَد داضتِ ٍ تیي سایز پاراهتزّا ّوثستگی تسیار ضؼیفی دیذُ هی ضَدوِ هی تَاى تا تَخِ تِ 

ایي اطالػات، آًْا را حذالل در ایي تالن هَرد تزرسی هستمل اس یىذیگز در ًظز گزفت وِ ایي ًتیدِ گَیای ایي 

. هطلة است وِ در حالت ولی در یه خط هستمین لشٍها تیي توام پاراهتزّای ٌّذسی ّوثستگی ٍخَد ًذارد

 ، چٌیي ًتیدِ گیزی هی گزدد وِ هی تَاى الگَی سزی فَریِ را وِ اتشاری تزای ارائِ 4تزاساس ًتایح تخص - 3

تَاتغ دٍرُ ای تز حسة تزویة تَاتغ وسیٌَسی ٍ سیٌَسی هی تاضٌذ تِ هٌظَر هذلساسی الگَی رفتاری 

تِ ػثارتی هی تَاى تزای هذلساسی ًاّوَاریْای خط، آًْا را در طَلی دلخَاُ اس خط . ًاهٌظویْای خط استفادُ وزد

واهال تػادفی فزؼ وزد وِ در آى تاسُ اس الگَی سزی فَریِ تثؼیت وزدُ تطَریىِ ایي الگَ تػَرت فزایٌذی 

. تىزاری در ول طَل خط اتفاق هی افتذ
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