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  :چکیده 

هدف از سامانه مدیریت روسازي در فرودگاه ها ،به عنوان زیرساختی سرمایه ساز ، تخصیص بهینه 
عملکرد روسازي فرودگاه در تمام عمر طراحی و  بهره  تا اعتبارمالی ، نیروي انسانی و منابع می باشد

بدین منظور و با معرفی اخیر هواپیما هاي عظیم الجثه و .در سطح رضایت بخشی باقی بماند   برداري
باندهاي پرواز ، خزش و مجموعه ( افزایش تعداد و در نتیجه تکرار بار ترافیکی سنگین درمحوطه پروازي 

رنامه ریزي و یکسان سازي بازرسی ها و همچنین ثبت سابقه بازرسی ها بیش از پیش ، نیاز به ب) توقفگاه ها
نیازهاي بازرسی  تامین بدین منظور به معرفی سامانه مدیریت روسازي که اخیرا به منظور.الزم بنظر میرسد

ده اند و ثبت منسجم خرابی ها و تصمیم سازي هاي بودجه اي هدفمند در فرودگاه هاي ژاپن پیاده سازي ش
باداشتن یک سامانه مدیریت عالوه بر کاهش هزینه هاي چرخه عمر ، توزیع هزینه ها نیز . پرداخته میشود
  .منطقی میگردد

  
سامانه مدیریت روسازي ، خرابی  روسازي ، ترمیم ، نگهداري ،باندپرواز ، باند خزش ، توقفگاه  :کلید واژه 

  )پیشگاه(
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  مقدمه  -1

یت روسازي در فرودگاه ها ،به عنوان زیرساختی سرمایه ساز ، تخصیص بهینه هدف از سامانه مدیر     
مساله تخصیص اعتبارات مالی به قدري در تصمیم سازي . اعتبارمالی ، نیروي انسانی و منابع می باشد 

هاي بعدي نقش دارد که با بهینه نمودن آن راهبردهاي آتی مجموعه در قبال عملیات مناسب ترمیم و 
عملکرد روسازي فرودگاه در تمام عمر طراحی و  بهـره بـرداري   .به طرز کارایی اتخاذ میگردند نگهداري

بدین منظور و با معرفی اخیـر هواپیمـا هـاي عظـیم الجثـه و      .باید در سطح رضایت بخشی باقی بماند 
و بانـدهاي پـرواز ، خـزش    ( افزایش تعداد و در نتیجه تکرار بار ترافیکـی سـنگین درمحوطـه پـروازي     

، نیاز به برنامه ریزي و یکسان سازي بازرسی ها و همچنین ثبـت سـابقه بازرسـی    ) مجموعه توقفگاه ها
ت روسازي که اخیرا بـه منظـور   بدین منظور به معرفی سامانه مدیری.ها بیش از پیش الزم بنظر میرسد

در فرودگـاه   نیازهاي بازرسی و ثبت منسجم خرابی ها و تصمیم سازي هاي بودجه اي هدفمند تامین 
باداشتن یـک سـامانه مـدیریت عـالوه بـر کـاهش        .)1(هاي ژاپن پیاده سازي شده اند پرداخته میشود

یکی از زیرسـامانه هـاي سـامانه مـدیریت     .دهزینه هاي چرخه عمر ، توزیع هزینه ها نیز منطقی میگرد
  )2(روسازي ، سامانه ترمیم و نگهداریست که شامل سه مرحله میباشد

 سی و ترمیم مرحله بازر - 1
 مرحله ارزیابی صحت  - 2
 مرحله بهینه سازي ترمیم  - 3

درمرحله بازرسی و ترمیم به منظور افزایش کارایی   )APMS(سامانه مدیریت روسازي یا به اختصار 
و مدیریت بهتر داده ها از یک سامانه نظارتی گشتی بهره میبرد که با استفاده از آن داده هاي مختلف 

سایی ، اندازه گیري ، ثبت و مورد پیگیري و در نهایت اقدام اصالحی مربوط خرابی هاي روسازي شنا
در مرحله دوم ، دو سامانه براي ارزیابی صحت روسازي به جهت ).3(.به آن نوع خرابی لحاظ میگردد

را به عنوان ) PRI(سامانه اول ، شاخص ترمیم روسازي .ذخیره و تقویت روسازي تعبیه شده اند
ت سطح روسازي بکار میبرد و سامانه دوم ، ظرفیت باربري ایمن رابراي عملکرد شاخص تعیین وضعی

مرحله سوم ، استفاده .پرواز و دوام مصالح سطحی هنگامی که روسازي نیاز به تقویت دارد بکار می برد
به منظور بهینه سازي عملیات ترمیم از جهت کاهش هزینه هاي چرخه  AirPORTSاز نرم افزار 
این مقاله به تشریح زیرسامانه .منطقی هزینه ها در عمر بهره برداري را شامل می شودعمر وتوزیع 

ترمیم و نگهداري که زیر مجموعه سامانه اصلی مدیریت روسازي است براي روسازي آسفالتی که 
  .بیشتر در باند هاي پرواز و خزش فرودگاه هاي ژاپن بکار میرود پرداخته است



 

 

  
  زیرسامانه ترمیم و نگهداريمراحل سه گانه :  1شکل 

  
 يه گانه  زیرسامانه ترمیم و نگهدارتشریح مراحل س-2

  مرحله بازرسی و ترمیم  - 1- 2

روسازي فرودگاه معموال بصورت دوره هاي روزانه و ماهانه بصورت چشمی مورد بازرسی       
. الزم االجراست  بازرسی هاي اضطراريرخداد حادثه مانند زلزله بزرگ،  قرارمیگیرد ولی در صورت

بازرسی هاي دقیق تنها درصورتی که پس از بازرسی هاي چشمی اولیه لزومشان ثابت شود اجرایی 
ن مدیریت داده ها و همچنین به منظور افزایش کارایی بازرسی هاي ماهانه ،منطقی کرد.میشوند

استفاده  استراتژي ترمیم و نگهداري از یک سامانه گشت بازرسی در این مرحلهکردن مشخص 
در خالل بازرسی هاي ماهانه ، انواع مختلفی از خرابی روسازي شناسایی ، مورد  .)1شکل (میشود

نوع جدید این سامانه .رهگیري و سپس اقدامات اصالحی مناسب بطور خودکار انتخاب و اجرامیگردند
متحرك  PCبراي مکانیابی با دقت باال و یک ) DGPS(گشت زنی از یک سامانه مکانیاب جهانی 

  .براي ثبت آنی برداشت ها  بهره می برد

  
  گشت بازرسی در حال کار روي روسازي فرودگاه با بکارگیري سامانه جدید:  1عکس 

  
تصمیم سازي براي عملیات بازرسی و ترمیم را انجام نحوه  2شکل سامانه گشت بازرسی مطابق 

 .میدهد



 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 زي عملیات ترمیم و بازرسیفلوچارت تصمیم سا:  2شکل 
  

  :بطور خالصه روند سامانه جدید گشت بازرسی براي روسازي هاي فرودگاه به قرار زیر است
  شناسایی خرابی  - 1-1- 2

در سامانه بازرسی سنتی ،موقعیت هر خرابی با فاصله از یک واحد روشنایی مدفون در روسازي تشریح 
در سامانه جدید گشت بازرسی این مطالعه ، به جاي  شد،وسیله یک نوار اندازه گیري میمی شود وبه 

نمایش داده می  PCبدست می آید و در صفحه   DGPSروش قبل موقعیت خرابی بااستفاده از 
همزمان موقعیت مختصاتی ،نام روسازي که خرابی درآن پیدا شده و نوع و وضعیت خرابی به .شود

  .راحتی ثبت میگردد
  ی ارزیابی و رفع خراب - 1-2- 2

در سامانه جدید گشت بازرسی ،ارزیابی و لزوم رفع خرابی بطور خودکار هنگامی که نوع وشرایط 
این کار به وسیله قضاوتی که براساس تجربیات گذشته رفع .خرابی تشخیص داده می شود رفع میشوند

برخورد با   این سامانه براي.باشد انجام می پذیرد خرابی و همچنین نظریات مهندسان ناظر باتجربه می
،سرریز روغن ،چسبندگی )مصالح نخاله خارجی(  FOD:ده نوع مختلف خرابی می تواند بکاررود 

الستیک چرخ ، مشکالت عالمت گذاري، مشکل در سطح روسازي ، مشکالت شیارشدگی ، 
  .فروریختگی ،ساییدگی ،تغییرشکل و ترك



 

 

  تشریح و عکسبرداري از خرابی   - 1-3- 2
استفاده می شود ، در ) سامانه اطالعات جغرافیایی (  GISه جدید گشت بازرسی از ازآنجا که در سامان

نقشه هاي پالن فرودگاه ، شکل هاي لیست تسهیالت ،واحدهاي نظارت شرایط سطحی ، مسیر هاي 
بازرسی و تاریخچه بازرسی هاي قبلی می توان الیه هاي مختلفی بکاربرد که می توانند بطور کارایی 

مهندسین ناظر می توانند الیه هاي مورد نظر را انتخاب و شرایط  کلی رادر . )3شکل (دمدیریت شون
  . محل آزمایش نمایند

  
 PCپالن سطح روسازي نمایش داده شده روي صفحه :  3شکل 

  گزارش خرابی  - 1-4- 2
 اطالعات مربوط به خرابی اصوال با بکاربردن دستورالعمل مدیریت تسهیالت فرودگاه مدیریت می

سامانه جدید گشت بازرسی کلیه داده ها را در یک سامانه پایگاه داده قابل فهم ذخیره نموده و . شوند
  مینماید ایجادي ثبت داده ها برا یک روش نیمه خودکار را

  مرحله ارزیابی صحت   -  2- 2
د در این مرحله معموال به فواصل سه سال بازرسی هاي دقیق از سطح روسازي انجام میشو       

ارزیابی عملکرد سطح روسازي از نقطه نظر تامین نیازهاي سازه اي بصورت زیر نتیجه گیري .
  )4(:میشوند

سنجیده شده و سه نوع خرابی  با آن ارزیابی ) PRI(ارزیابی خرابی سطحی توسط شاخص   .أ 
 .میشوند

تصمیم گیري در خصوص لزوم تقویت روسازي که یا براساس تغییرات در شرایط طراحی   .ب 
 زي و یا عمرباقی مانه روسازي اتخاذ میشوندروسا

جمع آوري اطالعاتی از ظرفیت باربري ، دوام مصالح سطحی و ایمنی پرواز هواپیما ها به   .ج 
 .منظور تقویت روسازي و بهبود خرابی هاي سطحی و سازه اي 

 .آزمایش پارامتر هاي روسازي و طرح سازه اي آن   .د 
  انواع خرابی  - 2-2- 1

خرابی که بر اساس نوع و شدت طبقه بندي می شوند در سطح روسازي فرودگاه ظاهر انواع مختلفی از 
دقت داده ها به تکنیکی که براي اندازه گیري شدت و میزان خرابی است  و نیز نوع خرابی . .می شوند

 .بستگی دارد
PRI=10-0.450CR-0.0511RD-0.655SV                               )1(  



 

 

ي ارزیابی شرایط سطح روسازي بکاررفته است با مقایسه نظرات مهندسین روسازي  و رابطه اي که برا
این مطالعه روي قطعه اي از روسازي به ...اندازه هاي عملی شرایط سطح روسازي را بیان مینمایند

  :سه شاخص روسازي هاي آسفالتی عبارتند از.انجام شده است 21متر وعرض  30طول 
نسبت ترك، بصورت سطح ترك خورده تقسیم بر مساحت قطعه تعریف : (%)  CRترك خوردگی ، )1

  .می شود و بصورت درصد بیان میشود
  حداکثر عمق شیار قطعه ) : mm( RDشیارشدگی ، )2
متري در قطعه  3انحراف استاندارد از سختی که بااستفاده از یک نیمرخ سنج ) : mm(SVسختی ،)3

  .اندازه گیري شده است
بیشتر باشد در واقع شرایط روسازي  PRIفرمول به وضوح بیان می کند که هرچه مقدار  بنابراین ، این

به سه دسته زیر تصمیم  PRIنیاز به عملیات ترمیم در قطعه با دسته بندي مقادیر .بهتر خواهد بود
  :گیري می شود

 نیاز به عملیات ترمیم نمی باشد:  Aرتبه  )1
 یک الزامیستعملیات ترمیم در آینده اي نزد:  B رتبه  )2
 عملیات ترمیم فورا الزامیست:  C رتبه  )3

. مقادیر استانه بین این سه رتبه را ارائه نموده است که بر حسب نوع تسهیالت متفاوتند 1جدول 
بدین معنی که چنانچه باند مورد نظرباشد کنترل بسیار سختی از سطح الزم است حال آنکه 

یما حالت سکون دارد یا به آرامی حرکت میکند شرایط سطح براي روسازي توقفگاه   که هواپ
  .اینقدر مهم  نیست

 PRIلزوم عملیات ترمیم براساس شاخص :  1جدول 

  
  تجهیزات اندازه گیري خرابی ها  - 2-2- 2

وسایل نقلیه اندازه گیري خرابی سطحی خودکار براي کمی کردن سه خرابی روسازي آسفالتی 
ازسطوح  روسازي توسط .خوردگی ،عمق شیار و سختی  یعنی ترك ;فوق الذکر به کارمی روند 

میلیمتر  1یک دوربین با کیفیت باال عکس و فیلم تهیه می شود که ترك هایی به عرض حداقل 
از پرتو هاي اسکن لیزري که بصورت .را مشخص و سپس این عکسها و فیلمها تحلیل می شوند

براي اندازه .شیار استفاده میشود عرضی در سطح روسازي بکارمیروند براي عکس برداري عمق
گیري سختی از حسگر هاي تغییرمکان غیر تماسی که پرتوهاي لیزري را از  زیروسیله نقلیه 

ابزارآالت فوق الذکر که براي آشکارسازي هر سه نوع خرابی بکار .ساطع می کنند استفاده می شود
زه گیري همزمان هرسه نوع خرابی گرفته میشوند روي یک وسیله نقلیه واحد سوارمی شوند تا اندا

  .رامیسر نمایند



 

 

  اندازه گیري تغییرشکل با تغییرشکل سنج وزنه سقوطی - 1- 2-2- 2
که عموما براي اندازه گیري  (FWD)براي این پروسه ،از یک تغییر شکل سنج با وزنه سقوطی .

سامانه .شودتغییر شکل ها در پاسخ به بارگذاري معلوم در نظر گرفته شده است استفاده می 
FWD  200حداکثر بارkN  450را توسط صفحه  بارگذاري به قطرmm   تغییر .اعمال می کند

و  0،300،450،600،900،1500(مرکز صفحه بارگذاري شکل ها از هفت نقطه نسبت به 
با افزایش تعداد هواپیما هاي بزرگ و نیز افزایش ترافیک هوایی ،ترك ..بدست می آیند)2500

خوردگی و سایر انواع خرابی بیشتر به چشم می خورد که البته به خاطر اندازه و تعداد زیاد 
بخشی از طرح روسازي فرودگاه در ژاپن  که به عنوان CBRبارگذاري که درروش  به اصطالح 

از آنجا که ترك خوردگی و شیار شدگی عوامل مهم تعیین کننده .استفاده میشد دیده نشده بود
لزوم تعمیر روسازي می باشندحتما می بایست در طرح تعمییر وارزیابی سازه اي روسازي مورد 

براي )    t(زیر الیه مخلوط آسفالتی با توجه به مطالعات گذشته ، کرنش افقی. بررسی قرار گیرند
براي محاسبات  ) v(محاسبات ترك بکارمی رفت در حالیکه کرنش قائم باالي الیه بستر 

در ارزیابی سازه اي این پارامتر ها بر اساس مقادیر بحرانی باید لحاظ . شیارشدگی استفاده می شد
کاربرده می شود ، گودي هاي در بخش مرکزي هر واحد که براي ارزیابی خرابی سطحی ب.شوند

ایجاد می شوند و درجه حرارت سطحی اندازه گیري می  FWDتغییر شکل که در اثر بارگذاري 
از آنجا که دما و شرایط بارگذاري براي هراندازه گیري متفاوت است،ارزیابی سازه اي که بر . شوند

  :ی شوندکرنش هاي افقی و قائم تمرکز دارد مطابق مراحل زیر نتیجه گیري م
و پیدا کردن مدول )مخلوط آسفالت ، مصالح دانه اي و بستر(فرض روسازي سه الیه اي  )1

ضخامت الیه ها از دفتر چه . FWDاالستیسیته هر الیه با محاسبات معکوس از تغییر شکل هاي 
  .محاسبات بدست می آید

  .10دد بر ع) MPaبر حسب (بستر از تقسیم مدول االستیسیته بستر  CBRیافتن  )2
 20هرتز و  10یا  2تبدیل مدول االستیسیته مخلوط آسفالتی به مقدار استاندارد براي شرایط  )3

  درجه سانتیگراد
  3و  1براي بار طرح و مدول االستیسیته محاسبه شده در قدم هاي       tو    vمحاسبه  )4
  بحرانیاي با مقایسه مقادیر بدست آمده و مقادیر   انجام یک ارزیابی سازه )5
  پیدا کردن ضخامت پوشش با بکارگیري روشی با تمرکزبر تغییرات کرنش با ضخامت پوشش )6
  ارزیابی ایمنی  براي عملیات هواپیما - 2- 2-2- 2

پروفیل باند پرواز براي ایجاد ایمنی و راحتی پرواز هواپیما چه در زمان برخاست ، نشست یا خزش 
م و مرتب شرایط  طول موج هاي طوالنی  از آنجا که بنابراین کنترل دائ.نقش بسیارمهمی دارد

پرفیل نهایی باند . هواپیما می بایست در سرعت هاي باال روي باند حرکت کند الزم بنظر می رسد
کارمی کنند اندازه گیري  GPSپرواز با دقت خوبی توسط انواع غیر تماسی پروفیل سنج که با 

ي طول موج هاي طویل و هم کوتاه سطح روسازي این سامانه ترکیبی هم اندازه گیر.می شوند



 

 

پروفیل سنج غیرتماسی که براي اندازه گیري طول موج کوتاه روسازي بکار می  .رامیسر مینماید
بسامد پاسخ فاصله .روداز روش دو نقطه پی در پی براي اندازه گیري پروفیل استفاده مینماید

اندازه گیري راانجام  mm 10صل در فوا km/h 144ومیتواندباسرعت  kHz 4طولی لیزر 
میتوانند اندازه  mm 1با استفاده ازپروفیل سنج ، طول موج هاي کوتاه بامحدوده حداقل .دهد

اگرچه  اندازه گیري محدوده طول موج هاي بلند امکانپذیر نمی باشد به دلیل خطاي .گیري شوند
  )4شکل (.می گردندتجمعی که منجر به  انحراف قابل توجه در محدوده طول موج بلند 

  
  نمایی از سامانه ترازیابی نهایی:  4شکل 

 
  نتایج اندازه گیري هاي پروفیل باندپرواز - 2-3- 2

یک نمونه از داده .ترازهاي سطح روسازي فرودگاه با سامانه توضیح داده شده در باال شناسایی میگردند
هم پروفیل و هم اندازه گیري که از .نشان داده شده است 5تراز قائم نهایی اندازه گیري شده در شکل 

انحراف .شروع شده اندرا به طورکامل شامل می شود) 16Lو  34R(انتهاي باندهاي پرواز مختلف 
                                   .استاندارد این خطا قابل چشم پوشی میباشد

  
  نمونه اي از تراز نهایی اندازه گیري شده:  5شکل 

  وام مصالح سطحیارزیابی د - 2-4- 2
دوام مصالح سطحی باآزمایشهاي مناسب مرتبط و بکارگیري مغزه هاي برداشت شده از محل یا نمونه 

تعدادنمونه ها باید بطور صحیح براورد .هایی که در آزمایشگاه تهیه شده اند ارزیابی می گردند
به عنوان نمونه در دوام مصالح سطحی باند شیاردار .معموال سه نمونه بکاربرده می شود.گردند

میلیمتر از  32ه مرکز به مرکز میلیمتر و فاصل 6میلیمتر، عرض  6عمق ..زیرتشریح شده است
یک مخلوط . آزمایش خط چرخ براي ارزیابی کاهش حجم شیار در دماهاي باال بکاررفته است.هم

گردیده تادماي میلیمتر فشرده  50میلیمترو عمق  300میلیمتر،طول  300آسفالتی که به ابعاد عرض 
پس ازعمل آوري،شیارها در سطح مخلوط با استفاده از یک برنده با .یاباالتر ذوب گردید% 98فشردگی 



 

 

پس ارآن آزمایش خط چرخ روي نمونه ها با برخی اصالحات نسبت به . سرهاي الماسی بریده شد
ه در روند اصلی براي شرایط آزمایش که درآن دماي آزمایش از آنچ.پرسه آزمایش استاندارد انجام شد

روسازي هاي جاده بود تغییرداده شد تا اثر مخلوط آسفالتی بر  واژگونی شیار مشخص شود به صورت 
  :زیر نشان داده می شود

 درجه سانتیگراد 40: دما  )1
 تایر صلب: نوع چرخ  )2
 میلیمتر 50میلیمتر و ضخامت  200قطر: ابعاد چرخ )3
 N 700: بار  )4
 دقیقه  دور در 42:سرعت دنباله روي  )5

نتایج آزمایش با .برسد 5000چرخ بطور پیاپی روي نمونه به جلو و عقب رفته تا تعداد آن به 
  .براي بیان کاهش حجم شیار کمی میگردد 2استفاده از رابطه 

  
  بهینه سازي ترمیم - 3- 2

انه اي در مرحله بهینه سازي ترمیم  به جهت اینکه عملیات ترمیم بطرز صحیح انجام شود از سام      
استفاده می شود که منجربه بهینه شدن زمان اجراي ترمیم و روش ساخت ،  AirPORTSبا نام 

در  AirPORTSکاربرد .حداقل گردیدن هزینه چرخه عمر و توزیع بهینه هزینه هاي ترمیم میگردد
  در انتهاي مقاله تشریح شده است Osakaفرودگاه 

 AirPORTSزمانبندي ترمیم با استفاده از  - 3-1- 2
که این   .، عملیات ترمیم و نگهداري پس از آشکارشدن خرابی هاي مشخص انجام میشوندامروزه

ممکن است شرایطی پیش آورد که بودجه موردنیاز درسال مالی در اثر افزایش هزینه هاي ترمیم 
ونگهداري هنگامی که عملیات ترمیم سنگین مورد نیاز است زیاد شود و به همین علت مدیریت 

به همین علت هم تعمییرات پیشگیرانه و هم تخصیص مالی می . سازي را بامشکل مواجه کندرو
بایست بهینه شوند که این امربا سیستماتیک کردن سامانه مدیریت و لحاظ نمودن هزینه چرخه عمر 

براي درك .براساس عواملی مانندتاریخچه ترمیم و تاریخچه شرایط سطحی روسازي قابل حصول است
 .توسعه یافته اند microPAVERلب، سامانه هاي مدیریت روسازي متنوعی مانند این مط

که بسیار دقیق است با )  AirPORTS(درژاپن،سامانه زمانبندي ترمیم بهینه روسازي فرودگاه 
، هزینه ترمیم و غیره روي روسازي هاي واقعی فرودگاه انجام   PRIاستفاده از داده هایی چون 

. و میزان بهبود آن تحت عملیات ترمیم ضروري است  PRIسب تغییرات ساالنه ارزیابی منا.گردید
بصورت شماتیک توضیح داده  6درطول زمان و بهبود آن پس از عملیات ترمیم در شکل  PRIکاهش 

  .با جمع آوري و تحلیل داده ها در یک فرودگاه واقعی مطلب روشن میگردد.شده است



 

 

  
  ن و بهبود آن تحت عملیات ترمیمبا گذشت زما  PRIکاهش :  6شکل 

   Osaka Itamiفرودگاه  - 3-2- 2
به عنوان یکی از بزرگترین فرودگاه ها  Osaka Itamiشرایط خرابی هاي سطحی روسازي فرودگاه 

این فرودگاه از آن جهت انتخاب گردید که سازه روسازي هاي متنوعی .در ژاپن مورد تحلیل قرارگرفت
براي بیست سال اندازه گیري  PRIاز آنجا که . بزرگ درآن معرفی شده انددر آن بکاررفته و هواپیما 

در اثر عملیات ترمیم به راحتی قابل محاسبه  PRIمی شود، هم تغییرات ساالنه و هم بهبود مقدار 
و میزان بهبود آن تحت عملیات ترمیم  براي هر واحدمورد  PRIهنگامی که تغییرات ساالنه ..اند

،نتایج بطرز فاحشی متفاوت بود حتی هنگامی که واحد ها در یک نوع روسازي قرار تحلیل قرارگرفتند
نشان داده شده اند در چند دسته جمعبندي  7بنابراین واحدها همانطور که در شکل . داشتند
، در حالی که )دو قسمت انتهایی و یک قسمت میانی( در سه بلوك مجزا شدند Bو   Aباندهاي .شدند

باندهاي خزش به باندهاي . بلوك تقسیم بندي گردید 9خطوط راهنماي هواپیما به  توقفگاه بر حسب
هنگامه . عمودبرهم تقسیم شدند ، باندهاي خزش خروجی با سرعت باال و باندهاي خزش موازي

، تنها داده هایی که سه بار یا بیشتر در خالل عملیات ترمیم اندازه  PRIمحاسبه تغییرات ساالنه 
براي باندهاي پرواز و خزش به ترتیب  PRIتغییرات متوسط ساالنه .بکارگرفته شدند گیري شده اند

بهبود یافته در اثر عملیات ترمیم تفاوت کمی براي عملیات ترمیم   PRI.بودند 0.1- 1.2و  0.1- 0.2
تحت عملیات ترمیم هنگامی  PRIبهبود میزان .نشان میداد Osaka Itamiانجام شده در فرودگاه 

براي پروسه هاي ترمیم  PRIبل از عملیات ترمیم کوچک تر بود  به دلیل تحلیل تغییرات ق PRIکه 
  مختلف ،بهبود چشمگیرتري داشت

  
 Osaka Itamiبراي فرودگاه   PRIگروه بندي محاسبات :   7شکل 



 

 

  
 AirPORTSعکسی از طرح ترمیم بهینه با نرم افزار :  8شکل 

  نتیجه گیري   -  3

د داده هاي مورد نیاز براي بکاربردن درزیرسامانه ترمیم و نگهداري در سامانه جمع آوري و کاربر
سامانه ترمیم و نگهداري فوق الذکر نه تنها در ژاپن بلکه در .مدیریت روسازي فرودگاه تشریح گردید

سایر کشور ها فارغ از ابزار هاي ارزیابی و بازرسی که در هر فرودگاه بکارمی روند کاربردي 
یک مرحله بازرسی و نگهداري ، مرحله :زیرسامانه ترمیم و نگهداري شامل سه مرحله می باشد .میباشد

پروسه هاي تحلیل و جمع آوري داده ها در .ارزیابی صحت ، و یک مرحله بهینه سازي ترمیم 
درمرحله بازرسی و نگهداري ، یک سامانه گشت بازرسی به جهت .هرمرحله به تفصیل بیان شده است

کارایی بازرسی تعبیه شده است تا مدیریت داده ها بشکل منطقی و راهکار نگهداري نرمال و افزایش 
گشت هاي بازرسی ، داده هاي مختلف خرابی هاي روسازي را بررسی و پیگیري نموده و . معقول شود

در مرحله ارزیابی صحت ، دو سامانه به منظور  .سپس عملیات بهسازي بطور خودکار شناسایی میگردد
براي  بررسی )  PRI(در اولی ، شاخص ترمیم روسازي . ذخیره سازي و تقویت روسازي تهیه شده اند

در دومی ، ظرفیت باربري ، ایمنی عملیات هواپیما  و دوام مصالح .شرایط سطح روسازي بکارمیرود
براي  درمرحله بهینه سازي ترمیم ،.سطح هنگامی که روسازي نیاز به تقویت دارد ارزیابی می شوند

استفاده میشود ، که زمان   AirPORTSانجام عملیات ترمیم بشکل صحیح ، از سامانه اي بنام 
اجراي ترمیم و روش ساخت را بهینه ، هزینه چرخه عمر را حداقل و توزیع هزینه هاي ترمیم را بهینه 

 .مینماید
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