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مقدمه
ایجاد و توسـعه شـبكه راههای ارتباطی در هر كشـور از نشـانههای پیشـرفت و ترقی آن كشـور اسـت .در مسـیر
ً
هـر راه ارتباطـی معمـوال پلهایـی سـاخته میشـود كه هزینه اجرای آنهـا درصد قابلتوجهی از هزینـه كل راه را به
خـود اختصـاص میدهـد .لـذا مسـئله انجـام مطالعـات کافـی قبل از احداث سـازه از یـك طرف و بازرسـی ،تعمیر و
تقویـت ایـن سـازهها از طـرف دیگـر از اولویـت خاصـی برخـوردار اسـت .از طرفـی پلهـا از مهمترین ابنیـه فنی معابر
و کلیـد ارتباطـی سـامانه حملونقـل زمینـی محسـوب میشـوند .لـزوم کارکـرد مـداوم پلهـا بـه دلیـل هزینههـای
مالـی سـنگین احـداث آنهـا ،اهمیـت ویـژه آنهـا در شـریانهای حیاتـی هـر شـهر و نیـز زی انهـای احتمالـی خـارج
شدن هر پل از شبکه حملونقل ،همه بیانگر اهمیت ویژه این سازهها و همچنین اهمیت بازرسی و نگهداری
آنهـا در مدیریـت کالن شـهری میباشـد .همچنیـن تعـداد بسـیاری از پلهـا در زمانـی كـه هنـوز آییننامههـا و
اسـتانداردهای معتبـر فعلـی وجـود نداشـتند ،طـرح و سـاخته شـدهاند و یـا در هنگامـی كـه ایـن آییننامههـا در
مقایسـه بـا آییننامههـای فعلـی نا كافـی بودهانـد ،طـرح شـدهاند .بنابرایـن بـا توجـه بـه دالیـل ذ کـر شـده ،لـزوم
پایـش سلامت سـازهها ،کـه یکـی از ابـزار قدرتمنـد در برنامهریزیهـای خـرد و کالن مدیریتـی اسـت ،احسـاس
میشـود کـه میتوانـد راهگشـای بسـیاری از مشـکالت اقتصـادی و مدیریتـی کشـور باشـد .اطالعـات مربـوط بـه
وضعیـت پـل ،عمدهتریـن بخـش مدیریـت نگهـداری پـل بـوده و ایـن اطالعـات را میتـوان از طریـق بازرسـیهای
دورهای ،جمـعآوری کـرده و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد تـا سیاسـتهای مدیریـت پـل و نگهـداری و مرمـت آن
مشـخص و اتخـاذ گـردد.
در ایـن کتـاب روشـی بـا نـام «رتبهبنـدی ظرفیـت بـار زنـده» مـورد بحـث و بررسـی قرار میگیـرد که به وسـیله آن
درکـی از وضعیـت فعلـی سـازه حاصـل شـده و در واقـع حدا کثـر ظرفیـت تحمـل بار زنده توسـط یک سـازه را تعیین
می کنـد کـه ایـن امـر میتوانـد کمـک بزرگـی بـرای درک وضعیـت موجـود سـازه باشـد .از آنجـا کـه محاسـبات ایـن
کتـاب بـر اسـاس آییننامـه آشـتو 1و راهنمـای محاسـبات پـل آمریـکا 2میباشـد ،واحدهـای بـه کاربـرده شـده در
محاسـبات دسـتی و نـرم افـزار ،واحـد سـنتی آمریـکا 3بـوده و بـرای تبدیـل آنهـا بـه واحـد  SIنیـاز بـه چاپ و بازنشـر
آخریـن نسـخه از ایـن دو آییننامـه بـر اسـاس  SIمیباشـد.
1. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications
2. Manual For Bridge Evaluation
3. Customary U.S. Units
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فصل اول
پل و لزوم مدیریت آن

 -1-1مقدمه
پلها سرآمد سازههای زیربنایی بخش حملونقل هستند که جامعه امروز بشر به شدت به وجودشان
وابسته است .با افزایش سن پلها بهرهبرداری از این سازهها روزبهروز مشکلتر میشود .پایش سالمت سازهای
ً
به عنوان بخشی از روشهای مدیریت چرخه عمر سازه ،اخیرا اهمیت روزافزونی پیدا کرده است .به منظور حفظ
و ارتقای کیفیت و سطح خدمترسانی به جامعه ،الزم است اطالعات کافی از عملکرد سازه در طول چرخه عمر
آن بهدست آید تا به این ترتیب طول دوره خدمترسانی و همچنین دوام سازه تضمین گردد.
تقاضـا بـرای پایـش سلامت سـازهای پلهـا پـس از فروریختـن پـل سـیلور کریـک در ایـاالت متحـده در سـال
 ۱۹۶۷و پـل ریـش بـروک در ویـن در سـال  ۱۹۷۶بـه رسـمیت شـناخته شـد .پایـش سلامت در مهندسـی عمـران
بـا توسـعه کامپیوترهـای شـخصی و سـختافزارهای مناسـب در اوایـل  ۱۹۹۰عملـی گردیـد .ایـن مفهـوم امـروزه در
جامعـه مهندسـی پـل بـه صـورت عمیـق مـورد بحـث قـرار میگیـرد .در کنفرانسهـا و نشسـتهای علمـی جایـگاه
چشـمگیری بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده میشـود و دانشـگاه اسـتنفورد کارگاه بینالمللـی دو سـاالنه پایـش
سلامت سـازهای را برگـزار میکنـد کـه در آن جامعـه مهندسـی بـه بحـث در مـورد پیشـرفتهای صـورت گرفتـه و
نقشـه راه توسـعه آتـی میپردازنـد.
ل مـورد اسـتفاده و بهر هبـرداری قـرار میگیـرد.
میدانیـم کـه در شـبکه حملونقـل عمومـی ،تعـداد بسـیاری پـ 
در سـامانههای کنونـی مدیریـت پـل ،ایـن سـازهها بـا اسـتفاده از روشهـا و رویکردهـای مختلفـی طبقهبنـدی
میشـوند .این مسـئله باعث ایجاد آمار بسـیار ناهمگن میشـود .مؤسسـه راههای فدرال در آمریکا در سـال ۲۰۰۵
اعلام کـرد کـه  ۲۸درصـد از  ۵۹۵هـزار پـل موجود ،بهعنوان پلهای معیوب دسـتهبندی میشـوند و از این میان
تنهـا بخشـی (در حـدود  ۱۵درصـد) بـه دالیـل سـازهای معیـوب میباشـند .در اروپـا ایـن رقـم متفـاوت بـوده و در
حـدود  ۱۰درصـد پلهـا از نظـر سـازهای معیوب هسـتند .برای آسـیا هیچ آماری ارائه نشـده اسـت .بـا این حال ا گر
متوسـط 10درصـد بـرای پلهـای معیـوب سـازهای در نظـر گرفتـه شـود ،بـا چیـزی در حـدود  ۲۵۰هـزار پـل مواجـه
خواهیـم بـود کـه بـه طـور قطـع نیازمنـد شناسـایی ،ارتقـا و پایـش هسـتند .از آنجا که پایش سلامت سـازهای باید
در مقـام بازدارنـده و پیـش از وقـوع هـر نـوع عیـب و نقصـی بـه کار بـرده شـود ،در نتیجـه کاربردهـای آن بـه میـزان
چشـمگیری فراتـر از میـزان  ۱۰درصـد تخمینـی بـرای مـوارد معیـوب سـازهای خواهـد بـود .پایـش سلامت عبـارت
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اسـت از اجرای یک راهبرد شناسـایی خسـارت در مورد زیربناهای مهندسـی عمران .خسـارت بهعنوان تغییرات
ایجاد شـده در ویژگیها و مشـخصات مصالح یا خصوصیات هندسـی این سیسـتمها ،شامل تغییرات در شرایط
مـرزی و پیوسـتگی سیسـتم تعریـف میشـود .خسـارت بـر عملکـرد فعلـی یـا آتی سیسـتم اثر میگـذارد.

 -2-1مدیریت پل
هـر برنامـه مدیریـت پـل نوعـی کار چنـد رشـتهای اسـت کـه بایـد موضوعاتـی از شـاخههای مختلـف مثـل
مهندسـی سـازه ،علـوم کامپیوتـر و همچنیـن اقتصـاد را شـامل شـود .سـامانههای مدیریـت پـل ( 1)BMSدر
حـال حاضـر ابزارهـای بسـیار مؤثـری هسـتند کـه در آنهـا شـاخههای مـورد اشـاره بـا هـدف نهایـی بهینهسـازی
بودجههـای نگهـداری در مجموعـهای از پلهـای موجـود ،بـا هـم ترکیـب شـدهاند .کلیـه جنبههـا (سـازهای،
علـوم کامپیوتـری ،اقتصـادی ،اجتماعـی و هزینههـای کاربـر) دارای ارتبـاط حیاتـی بـا عملکـرد صحیـح
ً
2
و مناسـب هـر سـامانه مدیریـت پـل هسـتند .وضعیـت پـل معمـوال بـا اسـتفاده از رتبهبنـدی وضعیـت
یا شـاخص حالت 3که نشـاندهنده درجه سلامت یک پل در مقایسـه با سـایرین در مجموعه ای از پلهاسـت،
ارزیابیمیگردد .شـاخص حالت باید نشـاندهنده موارد زیر باشـد:
• رتبهبندی گروهی از پلها از فرسودهترین تا سالمترینآنها
• ارزیابی ظرفیت پل برای تعیین ضرایب نهایی کاهش ظرفیت
• تعییـن روندهـای فرسایشـی کـه بـه بـرآورد طول عمر خدمتپذیری با اسـتفاده از برونیابی درجه سلامت در
دورههـای زمانی آتی منجرمیشـود.
ً
ً
کلیـه دادههـای مرتبـط معمـوال در پایگاههـای داده ذخیـرهمیشـوند کـه بـرای مقاصـد دیگـر مثلا بـه عنـوان
منبع اطالعاتی برای کارهای نگهداری و تعمیر ،قابل اسـتفادهمیباشـند .این چنین خدماتی که مبتنی بر وب
هسـتند ،بـه آهسـتگی در حـال توسـعهاند ،امـا بـه زودی بـر بـازار حا کم خواهند شـد.
در حال حاضر ،مالکان پل یکی از سـامانههای تجاری نظیر پونتیس 4را برای مدیریت پل مورد اسـتفاده قرار
میدهنـد یـا اینکـه آرشـیو اطالعاتـی خودشـان را توسـعه دادهانـد .کاسـاس 5ویژگیهای ایـن سـامانهها را اینگونه
شـرحمیدهد:
ً
• کلیه سازمانها ،یک ساز و کار سیستماتیک برای بازرسی و نظارت دارند (که معموال به سه سطح تقسیم
شـده) ،امـا همـهآنهـا از نتایـج بازرسـی بـه شـکلی جامـع و واقعبینانـه بـرای رتبهبنـدی سلامت چـه بـه صـورت
عـددی (در بـازه  ۱تـا  )۱۰و چـه بـه صـورت کیفـی (ضعیـف ،متوسـط ،قابـل قبـول ،خـوب و  )...اسـتفاده نمیکننـد.
• در حال حاضر ،کلیه ادارات و سـازمانهای حملونقل ،برای ارزیابی وضعیت از بازرسـی چشـمیبه عنوان
منبع اصلی دادههای مربوطه اسـتفاده میکنند.
1. Bridge management system
2. Condition rating
3. Condition index
4. PONTIS
5. Casas
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• آییننامههـا بـا دسـتورالعملهای مربوطـه تنهـا در تعـداد کمـیاز کشـورها ،بـرای تعییـن ظرفیـت باربـری،
ً
مسـتقیما از نتیجـه نهایـی ارزیابـی وضعیـت سـازه اسـتفادهمیکننـد .یـک مثـال مناسـب در اینجـا ،آییننامـه
ً
دانمارکـی 1اسـت کـه اخیـرا منتشـر شـده اسـت.
ً
• اساسـا دو روش عمده برای ارزیابی وضعیت کل سـازه بر اسـاس ارزیابی اعضای آن وجود دارد .اولی مبتنی
بر رتبهبندی تعویضپذیر اسـت .در این روش برای هر دهانه در صورت وجود روسـازه و برای هر بخش زیرسـازه،
بانـد عبـور و ملحقـات ،بیشـترین خسـارت بـر روی هـر عضـو تعییـنمیشـود .نتیجـه نهایـی ،رتبهبنـدی وضعیـت
برای سـازه اسـت .در روش دوم ،بیشـترین یا کمترین (بسـته به مقیاس اندازهگیری) درجه وضعیت اعضای پل
به عنوان درجه وضعیت کل سـازه اسـتفاده میشـود.
• هـر سـازمان از روشهـای متفاوتـی بـرای رتبهبنـدی وضعیـت اسـتفادهمیکنـد .ایـن وضعیـت ناشـی از ایـن
حقیقـت اسـت کـه مهندسـین ارزیـاب از کشـورهای مختلـف ممکـن اسـت بـرای یـک پـل نمرههـای مختلفـی را
لحـاظ کنند.
• بیـن روشهـای نظـری صـرف یعنـی روشهایـی که مبتنـی بر امتیازدهی سـاده (با اختصاص تعـدادی امتیاز
نقـص بـه عضـو سـازهای بازرسـی شـده ،مطابـق ضوابـط طبقهبنـدی و ارزیابـی خسـارت) هسـتند ،بـا روشهایـی
کـه درآنهـا درجـه نهایـی وضعیـت سـازه بـا محاسـبات بهدسـتمیآیـد (کـه در آن گروهـی از خسـارتهای عمـده
انتخابـی بـر اسـاس گـزارش بـازرس وزندهـیمیشـوند) ،تمایـز روشـن وجـود دارد.
• بیشـتر روشهـا ،کل پـل را بـه چندیـن بخـش و ایـن بخشهـا را بـه چندیـن عضـو تقسـیممیکننـد .در ایـن
مـوارد هیـچ توصیـه روشـن و عملـی بـرای نحـوه گـذار از وضعیت اعضای منفرد بـه وضعیت کلی پل وجـود ندارد و
ایـن کار بـا قضـاوت مهندسـی بـازرس انجاممیشـود.
مسئله دیگری که در مدیریت پل فینفسه و حتی در مقایسه با شاخص وضعیت حائز اهمیت است .محاسبه
یـا مدلسـازی افـت شـاخص وضعیـت بـا زمـان اسـت .مدلهـای متعـددی بـرای توصیـف نحـوه تغییـر وضعیـت
سلامت سـازه بـا گذشـت زمـان توسـعه داده شـدهاند .بیشـتر اینهـا مبتنـی بـر تغییـرات خطـی وضعیـت سلامت
بـا زمـان هسـتند کـه در آن درجـه سلامت در هـر زمـان قابـل محاسـبه بـوده و نـرخ افـت کیفیـت بـر حسـب میـزان
کاهـش سـاالنه درجـه سلامت بیـانمیشـود .هـرن 2لیسـت مبسـوطی از ایـن مدلهـا را بررسـی کرده اسـت .برخی
از ایـن مدلهـا مبتنـی بـر دادهانـد ،در حالـی کـه برخـی دیگـر متکـی بـه نظـر کارشناسـانمیباشـند .در عمل بیشـتر
سـامانههای مدیریـت پـل ،از روش زنجیـره مارکـوف بـرای مدلسـازی افـت وضعیـت سلامت اسـتفادهمیکننـد.
رونـد تحقیقـات آتـی در ایـن حـوزه بـه سـوی ترکیـب نتایـج پایـش کمـیبـا نظـرات کیفـی کارشناسـی و نتایـج
ً
بازرسـی چشـمیبا شـبکههای عصبی یا منطق فازی اسـت .این روند مسـتقیما به پذیرش و تنظیم یک چارچوب
احتماالتی برای ارزیابی وضعیت سالمت پل مربوط است .فرانگوپول و داس 3مدعی هستند که شاخص سالمت
در مشخص کردن وضعیتهای ناپیوسته و روش مارکوف در مدلسازی افت کیفیت ،محدودیتهایی دارند.
1. BMS DANPRO+
2. Hearn
3. Frangopol and Das
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ً
تالشهـای زیـادی بـرای فرمولبنـدی مدلهـای افـت کیفـی عمدتـا در ارتبـاط بـا خوردگـی ناشـی از یـون کلریـت
در پلهـای بتنـی صـورت گرفتـه اسـت .تعـدادی مدلهـای تحلیلـی ،نیمـه تجربـی و تجربـی موجودنـد .بـا ایـن
وجـود مدلهـا همچنـان غیرقطعـی هسـتند ،چـرا که اغلب مقادیر پیشبینی شـده توسـط مدل بـا نتایج تجربی
متفاوتنـد .یکـی از زمینههایـی کـه فعالیتهـای زیـادی در آن صـورت گرفتـه ،اسـتفاده از آزمایشهـای غیرمخرب
و پایـش سلامت بـه عنـوان یـک روش جایگزیـن و مکمـل بـرای بازرسـیهای چشـمیاسـت .موضوعـات اصلـی
کـه بایـد در ایـن رابطـه حـل و فصـل گردنـد عبارتنـد از :نحـوه برخـورد بـا خطاهـای اندازهگیـری ،عـدم قطعیـت و
نویـز سنسـورها و روشهـای اندازهگیـری مختلـف ،نحـوه تجمیـع دادههـای نقطـهای (از نظـر زمـان) حاصـل از
آزمایشهـای غیرمخـرب و دادههـای حاصـل از پایـش مسـتمر بـه منظـور ارزیابـی نـرخ سلامت .بـه نظـرمیرسـد
همانطـور کـه فابـر و سورنسـن ،1انرایـت و فرانگوپـول 2و رفیـق 3مطـرح کردهانـد ،اسـتفاده از تکنیکهـای
بههنگامسـازی مـدل بهتریـن روش باشـد.

فلسفه مدیریت پل
فلسفه مدیریت پل بر مبنای دو عامل اصلی بودجه و کارکرد ،بنا نهاده شده است .مسائل زیباشناختی نیز
ً
میتواند محرک مهم دیگری باشـد ،اما عمدتا به تعدادی سـازههای خاص محدودمیشـود .جامعه مهندسـی
امـروزه اصـول نگهـداری بازدارنـده را پذیرفتـه اسـت .بـه ایـن معنـی کـه سـرمایهگذاری در سلامت سـازه در طـول
یگـردد .در مـورد سـازههای بـا کیفیـت بـاال ایـن کار نیازمنـد صـرف هزینههـای
زمـان باعـث حفـظ سـطح ایمنـیم 
سـاالنه معادل  0/8تا  ۱در صد هزینه جایگزینی اسـت .راهبرد معتبر دیگر این اسـت که اجازه داده شـود کیفیت
سـازه بـه تدریـج افـت پیـدا کـرده تـا بـه آسـتانه ایمنـی برسـد و سـپس جایگزیـن شـود .ایـن راهبـرد زمانـی بـه کار
بـردهمیشـود کـه منابـع مالـی کافـی بـرای نگهـداری بازدارنـده وجـود نداشـته و الزامـات عملکـردی در هـر صـورت
تعویـض سـازه را نا گزیـرمیسـازد .در واقـع بیشـتر سـازهها نـه از نظـر سـازهای بلکه از نظـر کارکرد مشـکل دارند .این
راهبـرد در کل نیازمنـد منابـع مالـی کمتـری اسـت ،امـا اثـرات زیباشـناختی نیـز بـه همـراه دارد .نمونههایـی از این
نـوع ،پلهـای نیویـورک هسـتند کـه نبـود منابـع گزینـه دیگـری را باقـی نمیگـذارد .هـر دو فلسـفه مدیریتـی فوق،
نیازمند پایش سلامت سـازهای هسـتند؛ در نگهداری بازدارنده الزم اسـت نقطه مداخله ،یعنی زمانی که مرمت
و بازسـازی بیشـترین بازدهی را دارد مشـخص شـود .در فلسـفه کارکردی مدیریت ،اسـتفاده از پایش سلامت به
منظـور تعییـن زمـان رسـیدن به آسـتانه ایمـن ،موردنیازمیباشـد.

 -3-1پایش سالمت سازهای
 -1-3-1تعاریف
پایـش سلامت سـازهای عبـارت اسـت از پیادهسـازی راهبـرد شناسـایی خسـارت در مـورد زیرسـاختهای
1. Faber and Sorensen
2. Enright and Frangopot
3. Rafiq
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مهندسی عمران .خسارت به عنوان ایجاد تغییرات در ویژگیهای مصالح یا خصوصیات هندسی سیستمهای
سـازهای شـامل تغییرات در شـرایط مرزی و پیوسـتگی سیسـتم تعریفمیشـود .خسـارت بر عملکرد فعلی و آتی
ً
ایـن سیسـتمها تأثیـرمیگـذارد .رونـد شناسـایی خسـارت عمومـا در سـطوح زیـر سـاماندهیمیشـود:
• تشخیص خسارت ،که در آن وجود خسارت مشخصمیشود.
• مکانیابی خسارت ،که در آن محل خسارت تعیینمیگردد.
• تعیین نوع خسارت ،که در آن نوع و نحوه خسارت تعیینمیشود.
• میزان خسارت ،که در آن شدت و میزان خسارت ارزیابیمیشود.
در  20سـال گذشـته ادبیات گسـتردهای در ارتباط با پایش سلامت سـازهای توسـعه یافته اسـت .این حوزه به
نقطـهای از بلـوغ رسـیده کـه چندیـن اصـل کلـی به وجود آمده اسـت .با این حـال این اصول هنـوز چالشبرانگیز
هستند و گروههای ذینفع متعددی بر رویآنها کارمیکنند .در حوزه مهندسی مکانیک و هوافضا ،روشهای
متفاوتـی بـه کار گرفتـهمیشـوند .بـا ایـن وجـود جامعـه مهندسـی عمـرانمیتوانـد بـه میـزان چشـمگیری از ایـن
تالشهـا بهرهمنـد شـود .از آنجـا کـه هریـک از سـازههای مهندسـی عمـران خـود یـک نمونـه منحصربهفـرد اسـت،
بنابرایـن بـرای هریـک باید رهیافتهـای مجزا در نظر گرفته شـوند.

 -2-3-1قواعد کلی پایش سالمت سازهای
در کارگاه پایـش سلامت سـازهای اسـتنفورد بـه سـال  ،۲۰۰۵فـررار و دیگـران 1قواعـدی را بـرای پایـش سلامت
سـازهای مشـخص کردهانـد کـه بـه عنـوان تالشـی در جهـت فرمولبنـدی قوانیـن کلـی و درک و فهـم عمومـیاز
حقایـق بنیـادی مطـرح شـده از طـرف جامعـه محققـان محسـوبمیشـود .ایـن قواعـد کلـی عبارتنـد از:
قاعده  :1ارزیابی خسارت نیازمند مقایسه بین دو حالت سیستم است.
قاعـده  :۲تشـخیص وجـود و تعییـن محـل خسـارت ،بـه شـیوه یادگیـری نظـارت نشـده قابـل انجـام اسـت ،امـا
تعییـن نـوع خسـارت و شـدت آن تنهـا بـه شـیوه یادگیـری نظـارت شـده محقـقمیشـود.
قاعـده  :۳بـدون اسـتفاده از روشهـای هوشـمند اسـتخراج مشـخصات ،هرچـه روش اندازهگیـری نسـبت بـه
خسـارت حسـاستر باشـد ،نسـبت بـه تغییـر شـرایط محیطـی و بهر هبـرداری نیـز حسـاستر خواهـد بـود.
قاعـده  :۴میـان حساسـیت یـک الگوریتـم نسـبت بـه خسـارت و قابلیـت پـس زدن نویـز در آن ،رفـت و برگشـت
(بـده بسـتان) وجـود دارد.
قاعـده  :5انـدازه خسـارت قابـل تشـخیص از روی تغییـرات دینامیکـی سیسـتم بـا بـازه فرکانـس ارتعاشـات آن
نسـبت معکـوس دارد.

 -3-3-1ارزیابی وضعیت
معلومـات در مـورد وضعیـت یـک پـل یـا اعضـای آن ،مهمتریـن اطالعـات موردنیـاز هسـتند .پایـش سلامت
ی نموده و مبنایی برای تصمیمگیریها
سـازهای این فرصت را بهوجود میآورد تا وضعیت سلامتی را بتوان کم 
1. Farrar et al
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