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مقدمه

60سیستم مدیریت و نگهداری راه بهه وهترع می هز او اواسهه   هه      •
یومینهه  ر طهز ایهم مهدع  ر    . شروع و به تدریج تکامل یافتهه اسهت  

 ر . ا ههدا ر روشههها و راربر  ههای ر   یههار تگییراتههز  ر یههده اسههت 
رشتر ای تتسعه یافته غالباً احداث بزر را هها و را های یدیهد ان ها     

ایهسهرم و وظیفه اویز ار انهای متهتلز امهر راهر حفاظهت او     یر  ن ز
.مظی ز است ره  ر احداث رنها  زینه  ر یده است ذاری 

ر اثهر  نیاو به تع یر و مراقبت مسهت ر راه بهه میهت تبریهر تهدری ز       •
ه   هراه  متامیز مانند پیرشد ز روساوی و افزایش تعدا  وسایل نقییه به 

محههدو یتهای بت یههه بامههد  ر یههده مهندسهها  راه بههه یهه  رویکههر   
تفا ه سیست اتی  برای ارائه برنامه تع یر و نگهداری را ها بها  هد  اسه   

بهینه او منابع روی رورند



 د  او مدیریت روساوی ختب

اتی  مدیریت ختب روساوی نیاو به روشز سیست •
و ساوما  یافتهر متفکرانه و متوو  با ان ا  رار

مدیریت روساویر  ر مفهت  ریز شامل. رووانه  ار 
برنامه ریزیر طراحزر ساختر نگهداری و نتساوی 

.  ت روساوی با ی  برنامه او پیش تنظیم شده مز ش



فرریند مدیریت روساوی



روساویتعریف شبکه 

(:محور)شاخه •
بت ه سایز شناقابل سا  ز به ره است شبکه روساوی او ببشز •

مشبص باشد  ارای م یکر  و 
:قطعه•
یاع راربر  م یاو لحاظ انتباب و مدیریتز واحد رتیکتریم •

.استنگهداری و ترمیم 
 ندسزر او نظر مشبصاع ره است م ییاتز واحد ی  •

سابقه ساخت و مصرفزر ساوه راهر مصالح ترافیکزر 
کسانز ینسبتاً وضعیت م یکر ی  ارای شرایه و بهر بر اریر 

.  باشد



زیمرتبط با سیستم مدیریت روسانرم افزار 

 Micro Paverافزار نرم

HDMنرم افزار 

Highway Development & Management Tools

dTIMSافزار نرم



HDMنرم افزار 

 HDM-4مزایای نر  افزار •

دی طبقهه بنه  ی ومینهانعطا  پذیری مطیتب نر  افزار  ر -1•
اطالماع ورو ی با تتیه به شرایه متیت

اطالمهاع مهتر  اسهتفا ه  ر تحییهل و     ی  سهتر ه ح م -2•
افزایش  قت تص یم  یری

استفا ه او مدلهای اض حالل روسهاوی معتبهر یههانز رهه     -3•
.رشتر است60حاول تحقیقاع  ستر ه  ر بیش او 

ه  ره بهر بر اری او وسایل نقیی زینه ی استفا ه او مدلهای -4•
.رشتر است60حاول تحقیقاع  ستر ه  ر بیش او 

( کهویر شب)امکا  ان ا  تحییل  ر سه سطح پروژهر برنامه -5•
(شبکه)و استراتژی 

انعطا  پذیری بابالی مدلهای اض حالل روساویر مدلهای-6•
VOC    یه و مدلهای اثراع ایت امز و محیطز برای تطبیه  بها شهرا
متیت 

او وهحیح اسهتفا ه ی  ان ا  بهینه ساوی بت یه به منظهتر  -7•
متیت بت یه ی 

 زارشاع خرویز رهه یزئیهاع  ی  ستر هطیف ارائه ی -8•
. دمزمتار  الو  را ن ایش رییه ی 

ییه اثراع محیطز و ایت امز ناشز او روساوی و وسایل نق-9•
....(ودای ناشز او ترافی ر رلت  ز  تا و ) 

ر بهره بر اری او وسایل نقییهه  ر نظه  ی ی  زینهمحاسبه-10•

م ر و سایر متار  زیم ی یرخه ی  رفتم ر   ر تحییل 
و سطحز روساویساوه ای  ر نظر  رفتم خرابیهای -11•
ه و مع هتلزر تتلیهد شهد   ) قابییت تعریهف انهتاع ترافیه     -12•

(انحرافز
مبتیف ترافیکز وره  ای قابییت تعریف -13•
بههرای HDM TOOLSویههت  نههر  افههزار مک ههل    -14•

HDM-4رالیبراسیت  مدلهای متیت   ر 

 International Study of Highwayای ها  تهیم   -15•

Development – ISO HDM & Management  ر  انشگاه 
بیرمنگا  به منتا  پشتیبا  فنز نر  افزار

تتسعه و تک یل روو به روو نر  افزار-16•
ظیهر  استفا ه او شاخصههای اقتصها ی معتبهر  ر تحیییهها ن    -17•

NPV و نرخ ست  به  زینه
معایر•
ا مد  تتانایز نر  افزار برای یهایگزینز مهدلهای بهتمز به    -1•

مدلهای متیت   ر نر  افزار
تم مسهتقیم او سیسه  اسهتفا ه ی  مد  تتانایز نر  افهزار  ر  -2•

GIS 

مد  استفا ه او سیست های ریتع به متفقیت-3•



dTIMSافزار نرم

تیهت   به  لیل مد   سترسز به ایم نر  افزارر اطالماع ارائه شدهر با مطالعه اسهنا  م •
ایهم  و او ایم رو بررسز  قی  بر روی مزایا و معایراند شده ر ایم خصتص تهیه 

:رر اشاره او منابع مربتطه به متار  ویر تتا  مز. باشدن زنر  افزار میسر 
 dTIMSمزایای نر  افزار ی•

مه تریم مزیت ایم نر  افزارر انعطا  پذیری بسیار باالبز ر  است-1•
امکا  ای ا  انتاع مبتیف تحییل-2•
 GISقابییت اتصال مستقیم به  ر سیستم خاریز او ی یه-3•

متیت  و استفا ه او ر  ا ه ای قابییت اتصال به  ر پایگاه -4•
ن ایش اطالماع خرویز و نتایج حاول او تحییل به وترع یدولر  هرا  -5•

و متم
 ر نظر  رفتم مدلهای  زینه بهر بر اری او وسایل نقییه-6•
استفا ه او سیستم ریتع به نقاط-7•



 Micro Paverافزار نرم

•Micro paver ز مره او ر  ی یه مز ساو  امکاناع بسیاری را برای راربر فرا م
:به متار  ویر اشاره رر تتا  

روساویشبکه ی فهرست قطعاع متیت   ر تهیه ی -1•
ارویابز وضعیت روساوی-2•
(منحنیهای خانتا ه) تهیه و تتسعه مدلهای اض حالل روساوی -3•
تهیه  زارش او وضعیت روساوی  ر حال حاضر و رینده-4•
و تحییل نتایج حاول او سناریتی (M&R)تعییم نیاو ای ترمیم و نگهداری -5•

( برنامه ریزی راری) مبتیف بت یه ای 



تقسیم بندی شبکه

شهاخه را ها به ایهزا  رهتیکتری رهه   ها      شبکه ی Micro paver ر سیستم •
. مهز شهت   م نیز به ببشهای رتیکتری به نا  قطعه تقسهی شاخه ستند تقسیم و  ر 

حه ی وف ر ردا   ر ی  ( قطعهشاخه وشبکهر ) اطالماع مربتط به ایم سه ببش 
. مز شت م زا وار  

Network (شبکه)

Branch ( شاخه)

Section ( قطعه)



ارزیابی وضعیت روسازینحوه ی 

اسهتفا ه  PCIشاخص او Micro paverنر  افزار به منظتر ارویابز روساویر  ر •
نشهریه  ). مز   هد نشا  100تا 0روساوی را با مقیاسز او وضعیت  PCI. مز شت 
منهتا  شهاخص ارویهابز    بهه   PCIشهاخص  ( 1390اولت دیهد نظهر   ر234ش اره 

-ASTM (98روساویر برای فرو  ا ها  ر استاندار   5340 D)  برای را ها و و
– ASTM (99استاندار پاررینگها  ر  6433 D)  براساس ایهم  . شده استرور ه

شهدهر  محاسهبه   PCI ستترالع ل  ر قطعه به یند واحد ن تنه تقسهیم و براسهاس   
یه  واحهد ن تنهه    . مز شهت  ر محاسبه قطعه PCIن تنه ی انتبابزربرای واحد ای 
.ز شت مروساوی است ره تنها برای باورسز  ر نظر  رفته قطعه ی ببشز او ی  



یاضمحالل روسازتوسعه ی تهیه و 

وضهعیت  پهیش بینهز   روساوی یه  مهدل   خانتا ه ی برای  ر Micro paver ر •
مز شت  شده او قطعاع متیت   ر ر  ای ا   ا ه  ای ی ع روری روساوی براساس 

 ر نهر  افهزار  . قطعاعر تتسه ایهم مهدل  ر نظهر  رفتهه شهت      رینده ی و وضعیت 
Micro paver ده اختصاص  ا ه شه پیش بینز برای  ر نتع روساوی یندیم مدل

 Micro ر پهیش بینهز   مهدلهای  . تا او طری  بهراوشر بهتهریم رنهها انتبهاب شهت      

paver      برای  ر  روه او روساویها با ساختر ترافیه ر رب و  هتای مشهابه مهتر
  مهدلز  وضعیت روساوی نیز برای ای ها  ا ه  ای تاریبچه ی استفا ه قرار  رفته و 

ند بهه رهار   رپیش بینز  ر  روه با خصتویاع مشابه را با  قت رینده ی ره م یکر  
.مز رو 



ندهتهیه گزارش از وضعیت روسازی در حال حاضر و آی

ز  زارشهای مربتط به اطالماع روساوی  ر فرمتهای  تنها تن Micro paver ر •
(CERL, 2004) قابل مشا ده است ره مبارتند او 

بها   ا ه اییداول خالوه ره تتسه راربر قابل تعریهف بهت ه و  ر رنهها  و تتویهع     •
.مز شتندیکدیگر مقایسه 

 زارشهای استاندار  ره شامل فهرست و وضهعیت روسهاویها و ومها  ان ها      -1•
.فعالیتهای ترمیم و نگهداری  ر رنها است

د  زارشهای باو ید م د  ره فهرستز او خرابیها را او رخریم باو ید  هر واحه  -2•
احهد  ن تنه تهیه رر ه و مقا یر برو  یابز شده برای  ر قطعهه را براسهاس مقها یر و   

ا ر  زارشهای  ارای قابییت انعطا  پذیری رهه رهاربر را قه   . مز   دن تنه ر  نشا  
 زارشههای . تا یاریتب متر نظر خت  را  ر  زارش خرویز تعریف رندمز ساو  

بهتط  حاول او سیستم اطالماع یگرافیایز ره شامل اطالماع م تمز و اطاتعاع مر
.شده استبر اشت  PCIبه رخریم 



نتایجتعیین نیازهای ترمیم و نگهداری و تحلیل

ای وضعیت خرابز روساوی  ر قطعههر سیاسهته  برمبنای Micro paver ر سیستم •
ده تا حد ره روش انتباب شمز شت  مبتیفز برای ترمیم و نگهداری قطعه پیشنها  
است مبتیف  ر ایم سیستمر یهار سی. ویا ی بستگز به ساختار سیستم ایرایز  ار 
.نگهداری روساوی  ر نظر  رفته شده است

اقداماع پیشگیری متضعز-1•
اقداماع متقتز متضعز-2•
پیشگیری ستر ه ی اقداماع -3•
باوساویتع یر اساسز و -4•



 Micro paverکاری در برنامه ریزی 

بت یهه و  مربتط به ومانبنهدیر تبصهیص  برنامه ریزی راریر فعالیتهای برنامه ریزی •
 ا ه  های  ایهم ابهزار او   . مهز شهت   تهرمیم و نگههداری را شهامل     زینه  ای تحییل 

نه  زیاو خه مشز نگهداریر (. مز شتندره با مشا داع یش ز تک یل ) روساویها 
 یهه  او ی. مهز رنهد  روسهاوی اسهتفا ه   رینده ی وضعیت پیش بینز نگهداری و  ای 

و ن ت ار های   ا ه  ها    انها  مهز باشهند   اطالماتز رهه  ر ایهم ببهش قابهل ارائهه      
والیهه  ها   رارر ضهبامت   زینه ی تاریبان ا  رارر نتع مصالح مصرفزر ح م رارر 

.نتع رار است



 Micro paverمزایای نرم افزار 

منتا  شاخص وضعیت رویه ره ی  شهاخص اسهتاندار   به  PCIاستفا ه او -1•
.یهانز برای انتاع را های رویه  ار و بدو  رویه و روساوی فرو  ا ها است

انتبهاب  بهرای   (GIS)یگرافیهایز مستقیم او سیسهتم مکها  یهابز    استفا ه ی -2•
م بها نهر    شبکه و نتایج حاول او تحییل و امکا  ارتبهاط مسهتقی  مشا ده ی قطعاعر 

ArcGISافزار 

مهدل پهیش بینهز   ارائه ی قرار  ا   قطعاع روساوی مشابه  ر ی  خانتا ه و -3•
قهت مهدل   مدل پیش بینزر  تهیه ی به  لیل افزایش قطعاع برای ) برای  ر خانتا ه 

(.مز یابدافزایش 
وحیح او بت یهاستفا ه ی ان ا  بهینه ساوی بت یه به منظتر -4•
اط مبتیهف  ر  استفا ه او سیستم ریتع به متقعیت برای  ستیابز سریع به نقه -5•

شبکه
تصاویر  ر ببشهای مبتیف نر  افزارذخیره ی امکا  -6•
محیزامکا  ای ا  مدل با تتیه به شرایه -7•



 Micro paverنرم افزار معایب  

محدو یت مدلهای متیت  و قابل استفا ه  ر نر  افزار-1•
و ارتفها بهه خرابیههای سهطحز    سهاوه ای  مد  استفا ه او شاخصهای مقاومت -2•

روساوی
بههر بهر اری او وسهایل نقییهه بهه منهتا  یکهز او        زینه  های   ر نظر  رفتم -3•

ببشهای مهم  ر سیستم مدیریت روساوی
 ر نظر نگرفتم اثراع ایت امز و محیطز-4•
مهز  ورو ی محدو  ره  قت تص یم  یهری را نیهز رها ش     ا ه  ای  ریافت -5•

.  د



 Micro paverشروع کار در

 د •
 Sectionsو (  ها شهاخه )Branches ر مهدیریت  ( شهبکه )Networkتعریهف  •

( اقطعه)
ویت   Networkتعریفر  یچ پاسخ خاص وحیحز  ر ومینه (شبکه)Networkومینه تعریف  ر •

.تاو ویژ ز  ای روساویر ترافیکز و تکنی   ای مدیریتز استابعزراه حل نسبزر . ندار 
.راربرا  سیستم استفا ه رنید  ه ی ری اع فنز رایج برای او •

بهه منهتا  ملهال    ) اسهتفا ه رنیهد  ( شاخه  ها )Branchesسا ه و روا  برای ش اره  ای یا او نا   ا •
Run way12-30)

انهدر راه  بهه منهتا  ملهال ب   ) فر   اشته باشهد منحصر به باید راربر  اوتلز و ( شاخه )Branchی  •
(تارسزر یا ه و غیره

 اشهته  و تاریخ رخریم ساخت منحصر به فر یطبقه ای باید الگتی سطحزر ( قطعه) Sectionی  •
.باشد

اربرا  ره   ه ی باید به رسانز برای نا   ا رایج و متداول برای نامگذاری استفا ه رنیدر او نا   ذاری •
.ر قابل فهم باشدمز شت پی انکارا سیست ز ره شامل تأسیساع شبصز و 



فرودگاه( شبکه) networkاز نمونه ای 



section ( بندی قطعه ) نهاییNetwork فرودگاه



 Micro paverدر(  دادهپایگاه ) Databaseساخت

•Database ( دادهپایگاه:)
.قیر  ر سامانه مدیریت روساوی پایگاه  ا ه ر  مز باشد•
:ایجاد پایگاه داده•
رنیهد و ر  را بها   ای ا   File >> New Databaseیدید با ریی  روی (  ا هپایگاه ) databaseی  •

.ن اییدذخیره  Classنا  
 Sectionsو ( شاخه  ا) Branchesن ت ه وای ا  Exerciseی  شبکه به نا  ر Classپایگاه  ا ه  ر •

.بعد تنظیم ن اییداسالید را   انند یدول (  قطعه  ا)



فرودگاه( Inventory)ساخت فهرست اطالعات 

Network ID ( شبکهشناسه :)Exercise

Network Name (  شبکهنا :)exercise

Spring-St( خیابانSpring :)Branch ID(شناسایی شاخه)RW 6-24 :Branch Id(شناسایی شاخه)

Spring Street( خیابانSpring: )Branch Name)نام شاخه)Runway 624( 624بزرگراه : )Branch Name(نام شاخه)

Roadway(شاهراه :)Use Branch(کاربرد شاخه)Runway(بزرگراه :)Branch Use(استفاده شاخه)
02 :Section ID(شناسایی قطعه)02B :Section ID(شناسایی قطعه)

:From(از)
East side of 2nd Avenue(جهت شرق خیابان دوم)

5 + 00 :From(از)

 :To(به)
East side of 3rd Avenue( سومجهت شرق خیابان  )

18 + 00 :To(به)

08/17/1991 :Last Construction Date 

(تاریخ آخرین ساخت)
06/23/1985 :Last Construction Date 

(تاریخ آخرین  ساخت)
S :Pavement Rank(رده روسازی)P :Pavement Rank(رده روسازی)

PCC :Surface Type(نوع سطح)AC :Surface Type(نوع سطح)
600 :Length(طول)1300ft :Length(طول)
30 :Width(عرض)100ft :Width(عرض)

0 :Area Adjustment(تعدیل مساحت)
15× 15 :Slab Size )اندازه دال)

0 :Area Adjustment(تعدیل مساحت)



 Micro paverدر( Inventory)ورود اطالعات 

.رنیدریی  PAVERTMنتار ابزار  ر  Inventoryروی بر 

(  شبکه) Networkتر ر 
New  ریی  رنیدر و  ر را

را ر ای مربتط به  
Network ID  و

Network Nameر
Exercise  تایپ رنیدرا.



 Micro paverدر( Inventory)ورود اطالعات 

 Branch Nameر (شهاخه شناسه ) Branch IDرنید و ریی   Newروی بر   Branchسربرگ  ر •

سهت  به وسییه باال و پهاییم رفهتم  ر لی  . را وار  ن ایید( شاخهراربری ) Branch Useو نتع ( شاخهنا  )
Branch Useنتع ر  را انتباب رر ه و  ر نهایت بر روی رOK   رنیدریی.



 Micro paverدر( Inventory)ورود اطالعات 

ر ه ) Rankاطالمهاع قطعهه را وار  ن اییهدر بها بهاال و پهاییم رفهتم  ر لیسهتر         رSectionسربرگ  ر •
.را انتباب رنید( سطح روساوینتع )Surface Typeو ( روساوی



 Micro paverدر( Inventory)ورود اطالعات 

ر ه ) Rankاطالمهاع قطعهه را وار  ن اییهدر بها بهاال و پهاییم رفهتم  ر لیسهتر         رSectionسربرگ  ر •
.را انتباب رنید( سطح روساوینتع )Surface Typeو ( روساوی

Pavement Rank

A Principal اصلی N Not Applicable غیر ضروری

B Arterial شریانی P Primary اولی

C Collector جمع کننده S Secondary دومی

D Industrial صنعتی T Tertiary سومی

E Residential مسکونی X Other دیگر

Surface type

AAC
Asphalt overlay over asphalt 

concrete

روکش آسفالت بر روی 
بتن آسفالت COB Cobblestone سنگ فرش

ABR Asphalt over brick آسفالت بر روی آجر GR Gravel شنی

AC Asphalt concrete بتن آسفالت PCC Portland cement concrete پرتلندبتن سیمان 

ACT
Asphalt over cement treated 

base

آسفالت بر روی اساس 
تقویت شده با سیمان PVB Paving blocks بلوکیسنگ فرش 

APC
Asphalt overlay over 

Portland cement concrete

روکش آسفالت بر روی 
پرتلندبتن سیمان  ST Surface treatment پوششی

APZ
Asphalt over pozzolanic 

base

آسفالت بر روی اساس 
پوزوالنی X Other انواع دیگر آسفالت

BR Brick آجر



 Micro paverدر( Inventory)ورود اطالعات 

یدیدر ابتدا ( قطعه) sectionای ا  برای •
Newانتبهاب  بها  (شاخه) Branchی 

ای هها  رههر هر و   Branchسههربرگ  ر 
را ( قطعه)Sectionسپس به   یم روش 

( قطعهه )Sectionیت  ایم . ای ا  ن ایید
ه بتنز استر یندیم فییهد یدیهد  ر وسه   

. ظا ر ختا هد شهد  ( قطعه)Sectionفر  
وار  رنیهدر  را (  ال)Slabطتل و مرض  

و  ال  ها  به طتر خت رهارر برنامهه تعهدا     
میهز  . طتل اتصال را محاسبه ختا د رهر  

د مهز تتانه  خت رارر راربر رغم محاسبه ی 
و طههتل اتصههال را  ال  هها تعههدا  واقعههز 

.ویرایش رند
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 Micro paverدر PCIمحاسبات 

هدف•
واحد ای ن تنه  را ای ا  رر هر  ا ه  ای واحد ای ن تنه برسهز شهده بهرای قطعهاع     •

راربر   ار  PCI ا ه  ای ره برای محاسباع . وار  رنید
.وار  ن اییداسالید  ای بعد مطاب   را  PCIاطالماع بررسز شده فیید -2•



Survey Information (اطالماع میدانز)

Inspection Data ( بررسز  ا ه  اتاریخ :) ا ه  ای قطعاع باورسز شده تاریخ امروو را نشا  مید د 
مز باشد  4/23/07&4/25/07ولز  ر تصاویر تاریخ باورسز ره 

Branch(شاخه :)RW 624

Section(قطعه :)02B

Total Number of samples (N) (  ن تنه  ارامل تعدا )26 =
Sample(ن تنه :)01

Sample Type(نتع انتبابز واحد ن تنه :)Random (تصا فز)
Sample Size (انداوه ی ن تنه):5000 sf

Quantity(مقدار)(شدت)Distress(خرابی)

1000 sfMAlligator Cracking(پوست ترک
41-(سوسماری

100 sfLAlligator Cracking(پوست ترک
41-(سوسماری

180 ftLL&T Cracking(ترک طولی و عرضی)-
48

مز باشد4/23/07&4/25/07تاریخ : تاریخ بررسز  ا ه



Survey Information (اطالماع میدانز)

Sample (ن تنه :)02
Sample Type (نتع انتبابز ن تنه :)Random (تصا فز)

Sample Size ( ن تنهانداوه :)5000 sf

مز باشد 4/23/07&4/25/07تاریخ : تاریخ بررسز  ا ه

Quantity(مقدار)Severity(شدت)Distress(خرابی)

100 sf
MAlligator Cracking(پوستترک

41-( سوسماری



Survey Information (اطالماع میدانز)

Branch (شاخه :)Spring-St (  خیاباspring)
Section (قطعه :)02

Total Number of Samples (N) (  ن تنه  ارامل تعدا )4 =
Sample (ن تنه :)01

Sample Type ( ن تنهنتع :)Random (تصا فز)
Sample Size ( ن تنهانداوه :)20Slabs 

Quantity(مقدار)Severity(شدت)Distress(خرابی)

2M
28-Linear CR(طولی، عرضی و -ترک خوردگی خطی

(-قطری

4M30-Small Patch (وصله کوچک)

20M26-Joint Seal Damage (درزآببندیآسیب دیدگی )



Survey Information (اطالماع میدانز)

Sample (واحد ن تنه :)02
Sample Type ( ن تنهنتع :)Random(اتفاقز)

Sample(ن تنه :)20Slabs

Quantity(مقدار)Severity(شدت)Distress(خرابی)

4MFaulting(پلکانی شدن)-25

2LDivided Slab(تقسیم دال)-23

20MJoint Seal Damage( درزآبندیآسیب دیدگی)-26



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

PIVERTMباورسز شده  ر برای اضافه رر    ا ه  ای •

•PCI  ر نهتار ابهزار   را PAVERTM       رییه  رنیهدر و بها اسهتفا ه او لیسهت انتبهاب
Network (شبکه ای )  به ناExercise,  رBranch (شاخه )   به نهاRW 6-24ر

.را انتباب رنیدSection 02Bبه نا  ( قطعه) Sectionو 

رییه   روی  ر هه   بهر   PCIپن هره ی  افزو   بررسز  ا ه  ر برای •
تایهپ  (  ا هبررسهز  )inspection dataانتبهاب رنیهد و  ر  را  Newرنیهدر سهپس   

ن تنه تعدا  رل واحد ای(.تاریخ امروو به وترع پیش فرض  نشا   ا ه مز شت )رنید
واحهد  5000تعهدا   بهه  <<  130000SFرل ناحیه ) رنید وار  Section=26را  ر 

(. واحد ن تنه است26مساوی با <<ن تنه تقسیم شد 



 Micro paverدر PCIمحاسبات 



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

مهز تهتا  واحهد  های ن تنهه را      )مهز رنهیم   رییه    Edit Sample Unitsروی بر •
را برای ش اره واحد 01و ه و را  Newر سپس (ویرایش و اطالماع رنها را وار  ن ت 

را او ( تصها فز )Randomر( ن تنهه نتع ) Sample Typeویر منت . ن تنه وار  رنید
روش را بهرای  . را وار  رنید5000برای انداوه واحد ن تنه . انتباب رنیدرشتیزلیست 

.رنیدریی  Closeروی تکرار رنید و سپس بر 02واحد ن تنه 



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

•Inspection data( ا هباورسز  ) ر 01را برای واحد ن تنهradio button  (  ر هه 
را تیه   ار رنیهدر و   ( شهدع سهطح  ) Severityو( خرابز) distressرنار ( را یتیز

او تک یههل رههر   ورو  پههس . وار  ن اییههد ( مقههدار) Quantityسههپس مقههدار را  ر 
ش رنید و سپس باقز خرابز  ا را به   ا  روریی  Addاطالماع خرابز  ار بر روی 

واحهد  ) Next Sample Unitت ا  شدر بهر روی  01وقتز واحد ن تنه . وار  ن ایید
وار  رنید02ریی  رر ه و  ا ه  ای خرابز را برای واحد ن تنه ( ن تنه بعدی



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

02برای واحد ن تنه خرابز •



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

و  Spring(شهههاخه) BranchرExercise(  شهههبکه)  Networkاو ••
Section (قطعه )را او طری  نتار ربشاری انتباب رنید02.

پن هره   ر Edit Inspectionsه منظتر افزو   ی  تاریخ باورسهز یدیهدر بهر روی    •
PCI   فهرض  تاریخ امروو به وهترع پهیش  )رنید و تاریخ باورسز را وار  رنید ریی

وار  رنید نه ( قطعه)sectionتعدا  رامل واحد ای ن تنه را  ر ( ن ایش  ا ه مز شت 
.رنیدریی   Closeرویو سپس بر ایدرر ه تعدا ی ره بررسز 



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

 Editرنیهههد انتبهههاب •

Sample Units   و بهر
رییه    Add Newروی 

را بههههرای  01و . رنیههههد 
Sample Number 

 Sampleویهر  . رنیدوار  

Type( ن تنهههههنههههتع )
Random د را انتباب رنی

را برای انداوه واحهد  20و 
  چنیم. ن تنه وار  ن ایید

02بهههرای واحهههد ن تنهههه 
 زینه  های بهاال را تکهرار    

 Closeرنید و با انتبهاب  

ایم پن ره خارج شتیداو 



 Micro paverدر PCIمحاسبات 

 های   ا ه ) Quantity رانتباب خرابز متر  نظرر  سهطح شهدع و تعیهیم مقهدار     با •
رنیهد و سهپس بهاقز    رییه   Addبر روی . رنیدرا وار  01باورسز برای واحد ن تنه 

ت ها  شهدر بهر روی    01وقتهز واحهد ن تنهه    . خرابز  ا را به   ا  روش وار  ن اییهد 
Next Sample Unit ( ن تنه بعدیواحد )   ریی  رر ه و  ا ه  ای خرابهز را بهرای

.وار  رنید02واحد ن تنه 

رسههیر )Distress 26: تتیههه
 Joint(  رو ربنهههدی یهههد ز 

Seal Damage    ر برابهر ت ها 
واحههد ای ن تنههه ارویههابز شههده  

رع  ر نتی ه برنامه به وهت . است
خت رار مقداری را به منتا  مقدار

ت ا  واحد ن تنه وار  مز رنید 



Reportsگزارش

را بهرای ای ها  یهدول    ( خالوه یهدول  ها  ) Summary Chartsخرویز  -1•
Branch Use vs , Weighted Average Condition   بهرای  . اسهتفا ه رنیهد

 the associated.  یهد تگییهر   Pavement Useرا بتسییه   Conditionختاند  

table ( مرتبهیدول ) بهExcel   رنیدوار.
را ای ا  رنیهد رهه نشهانگر شهرایه      Standard Reportsخرویز را با استفا ه -2•

.  ر رخریم باورسز است( قطعه)section ر ( وضعیت)



Summary Charts (خالصه جدول ها)

.را انتباب رنید( خرویز)Reportsایکم PAVERTMاو نتار ابزار •

Branch Use  را  ر لیستX-Axis drop-down رنید و انتبابWt Avg Condition را  ر لیستY-

Axis drop-downرا انتباب رنید



Summary Charts (خالصه جدول ها)

 Export > Toوراست ریی  رنیهد   Tableروی ( یدول) tableبرای وا ر رر   •

Excel  بعد او ات ا  رهارر  . انتباب رنیدراreport summary section (  هزارش 
.را بررسز و ببندید( خالوه قطعاع



Standard Reports (گزارش استاندارد)

رییه  رنیهدر سهپس    ( خرویز) Reportsروی ریکم بر PAVERTMاو نتار ابزار •
Standard Reports >> Continue  انتباب رنیدرا.

•Section Condition Report انتباب رنیدر و او ببش راMethods ( اروش  )
شت   ر نهایت منتقل  Selected ابل ریی  رنیم تا به را ر مستطییز را  PCIبر روی
.رنیدریی   Executeبر روی 



Standard Reports (گزارش استاندارد)
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پایان

یت خوشبختی کلید موفق. موفقیت کلید خوشبختی نیست

اگر کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید، . است

.موفق خواهید شد

(Albert Schweitzer)آلبرت شوایتز


