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  برداري سازي بهرهباس ارم و شبيهسنجي افزايش سرعت ريلامكان
 ي طوالني هااز اين محصول در مسافت

  طراحي عمومي ناوگان ريلينام محور مقاله: 
  1يعقوب محمدي

   2جعفري نسب محمد
  دهيچك

ايمن بـه يكي از وجود شهرهاي بزرگ با فاصله نسبتا زياد در كشور ايران موجب گرديده تا حمل و نقل سريع و 
نيازهاي اصلي سيستم حمل و نقل كشور تبديل شود. در اين ميان و در بخش جابجايي مسافر، حمل و نقل ريلي به 

 و بومي شدن باسريلعلت ايمني باال، بسـيار مورد توجه قرار گرفته اســت. استفاده از تكنولوژي روز در محصول 
گويي به نياز كشور، لزوم را ايجاد كرده است تا به منظور پاسخسـاخت و توليد اين محصـول در شركت ايريكو اين 

و با سرعت سير باالتر، در دستور كار شركت ايريكو قرار  باسريلسـاخت و توليد محصولي جديد بر پايه محصول 
رداري بهبهرترين پيشنيازهاي باس ارم به عنوان يكي از اصليسنجي افزايش سرعت ريلگيرد. در اين مقاله، امكان

 باشندمييي كه متاثر از اين تغيير هامورد بررسـي قرار گرفته و سـيستمي طوالني هااز اين محصـول در مسـافت
يي در خصــوص هاارزيابي گرديده اســت. همچنين با توجه به اين كه تعداد موتور اين محصــول در يك رام نگراني

برداري از اين مشهد براي بهره –نمايد، مسير تهران ميقابليت دسـترسـي اين محصـول در مسافت طوالني ايجاد 
سازي بهترين چيدمان براي سازي گرديده و نتايج حاصل از آن ارائه گرديده است. نتايج اين شبيهمحصـول شـبيه

  نمايد.طوالني را ارائه ميبرداري از اين محصول در مسافت بهره
  

  كلمات كليدي
 ي نيروهاي مقاوم و رانش، پروفيل سرعتافزايش سرعت، قطار حومه اي، شبيه ساز

  
  مقدمه-1

ي جديد، سرعت سير باال به همراه ايمني الزم را براي مسافران در حوزه حمل هاو ظهور فن آوريامروزه رشـد سريع تكنولوژي 
قعيت ممتاز را ي بزرگ به همراه حجم بسيار وسيع حمل و نقل، اين موهاو نقل ريلي به ارمغان آورده است. ترافيك باال در شهر

در اختيار اين صنعت قرارداده است كه با توجه به حجم جابجايي باال و ايمني بسيار مناسب، بتواند سهم قابل توجهي از حمل و 
  نقل بار و مسافر را به خود اختصاص دهد.

ــور در تامين ناوگان ريلي و به جهت پوشــش ن ــركت ايريكو در جهت تامين نيازهاي كش ــتا، ش يازهاي موجود در در همين راس
از طريق انتقال تكنولوژي از كشور كره جنوبي  باسريلصـنعت حمل و نقل ريلي مسـافري، اقدام به توليد محصول خودكشش 

ي هاكيلومتر بر ســاعت مي باشد، كارايي بسيار مناسبي در مسير 120نموده اسـت. اين محصـول كه داراي سـرعت سـير برابر 
اين امكان را  حصولممشـغول به سير مي باشد. سرعت سير حداكثر اين  هادر اينگونه مسـيراي داشـته و در حال حاضـر حومه
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كيلومتر و با سـرعت سـير حداكثر بهينه نسبت به زمان سير، به  20الي  5بوجود آورده اسـت كه بتواند در فواصـل ايسـتگاهي 
  . ]1[جابجايي مسافر اقدام نمايد 

 باسريلكيلومتر، اصالح  800الي  400ي سير هاجهت پوشـش مسـيرهاي ميان برد با مسافت با توجه به وجود نياز در كشـور
لف ي مختهاوضــعيت ســيســتمريكو قرار گرفت. به اين منظور گويي به اين نياز در دســتور كار شــركت ايموجود بمنظور پاســخ

قرار گيرند. لذا در اين مقاله در بخش نخست به بررسي همانند سـيسـتم ترمز، رانش، تهويه، درب و ... مي بايست مورد بررسي 
كيلومتر بر  140سنجي افزايش سرعت محصول تا حاصل از امكانو متعلقات ريل باس پرداخته شده و نتايج حاصل  هاسـيستم

گرفته است هاي مختلف انجام برداري از اين محصول در حالتسازي شرايط بهرهسـاعت ارائه گرديده است. در بخش دوم شبيه
دهد. بدين منظور مدلي جهت انجام هاي طوالني نشــان ميكه نتايج آن دامنه كاربرد اين محصــول را در شــرايط ســير مســافت

مشهد با در نظر گرفتن پارامترهاي خطوط مانند طول قوس، شيب و فراز ارائه شده كه  –سازي مورد نظر در مسير تهران شبيه
هاي دو رام كوپل و يك رام مستقل پرداخته باس ارم در حالتهاي پرديس و ريلداري ترنسـتبردر آن به بررسـي شـرايط بهره

پذير نموده و مرجع گذاري بر مدل را امكانهاي پرديس صحهبرداري از ترنسـتسـازي بهرهشـده اسـت. نتايج حاصـل از شـبيه
هاي احتمالي به علت خرابي بررسي ميزان تاخير باشد. همچنين جهتها ميباسمقايسـه و تحليل نتايج بدسـت آمده براي ريل

ه باس با سه موتور نيز ارائه شدباس با يك موتور و دو رام ريلهاي مربوط به سير يك رام ريلسازيها نتايج شـبيهيكي از موتور
  است.

 باس ارممعرفي خودروي ريلي ريل-2

باس ارم، سيستم محركه كه شامل است. در ريل گرديدهباس با سـيستم محركه ديزل براي خطوط ريلي بدون برق طراحي ريل
نصب و توان توليدي موتور به يك سيستم هوشمند انتقال  باشد، در زير واگنموتور ديزل و سـيستم ترانسميشن هيدروليك مي

كي نيز هيدرودينامييابد. در نتيجه امكان استفاده از ترمز انتقال مي ،قدرت هيدروليك شـامل مبدل گشتاور، ريتاردر و كوپلينگ
فراهم شده و تنها در شرايط خاص (سرعت پايين، ترمز اضطراري) به اعمال ترمز مكانيكي قوي نياز است. اين محصول در حال 

 200هاي جهت سير در مسافتهاي بهداشـتي و طراحي فضـاهاي داخلي حاضـر با توجه به طراحي صـندلي، ظرفيت سـرويس
هاي مكانيكي اين كه طراحي سيستمدر حالي است باشد. اين كيلومتر بر ساعت مي 120آن  كيلومتر مناسب بوده و سرعت سير

 1در جدول شماره  است.		كيلومتر در روز طراحي گرديده 1000بيش از محصول و ظرفيت مخازن سوخت آن براي طي مسافت 
  مشخصات فني اين محصول ارائه شده است.

  باس ارممشخصات فني ريل – 1جدول شماره 
Train Configuration Mc-T-T-Mc 

Max. Operation Speed 120 Km/hr 
Track Gauge 1435mm 

Min. Radius Curvature (Main Line) 150m 
Max. Gradient 28‰ 
Loading Gauge UIC 505-1 

Max. and Min. Temperature -25~+50�C 
Max. Design Speed 132 Km/hr 

Max. running distance per a trip 200 
Max. Axle Load 16.5 ton 

Passenger Capacity (Seat) 1 Set 336 
Main Doors Width 1400 mm 

Diesel Engine Power 588 Kw (800 HP) at 2100 rpm 
Type of Transmission System Hydrodynamic and Fully Automatic 

Bogie Type Bolsterless 
Bogie Frame Type H Type 
HVAC (Passenger) Included 

HVAC (Driver Cabin) Included 
No. of Toilets in each set (4 car) 2 
Passenger Information System PA/PIS 

CCTV Included 
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 باس جهت افزايش سرعت سيرهاي اصلي ريلهاي سيستمبررسي-3

  مجموعه پاورپك -3-1
رتباط باشد. چگونگي اشـامل موتور اصـلي، سيستم ترانسميشن، كاردان شفت، و فاينال درايو اوليه و ثانويه مي مجموعه پاورپك

  هاي مختلف در مجموعه پاورپك در شكل زير ارائه شده است.قسمت

  
  دياگرام سيستم رانش - 1 شماره تصوير

ســاخت  Turbocharged and aftercooledاز نوع  D2842 LE602باس مدل موتور اســتفاده شــده در ســيســتم رانش ريل
باشد. مشخصات اصلي موتور استفاده شده كيلووات مي 588سيلندر، داراي توان خروجي  12باشد. اين موتور مي MANشركت 
   باس ارم در جدول زير ارائه شده است.در ريل

باشد. بر اساس توان مي KW 1176با توجه به وجود دو واگن موتور دار در يك رام چهار واگنه، در مجموع يك رام قطار داراي 
طوالني تر و با سرعت باالتر نداشته و  هايمشـخصـات فني موجود، موتورهاي فوق هيچ گونه محدوديتي براي استفاده در مسير

كيلومتر بر ســاعت در مســير مســتقيم و بدون شيب  140يابي به ســرعت تنها با توجه به توان موجود در يك رام، زمان دسـت
  طوالني تر خواهد بود.

سه سرعته و  بوده و از نوع ترانسـميشن Voithو محصـول شـركت  T312 breباس ارم مدل ترانسـميشـن به كار رفته در ريل
باشد. داراي يك مبدل گشتاور، دو كوپلينگ هيدروليكي، سيستم ترمز هيدروديناميك و داراي مكانيزم مكانيكي تغيير جهت مي

 140هاي باال طراحي شده و لذا دستيابي به سرعت باشـد، ترانسـميشن فوق براي استفاده در سرعتهمانطور كه مشـخص مي
  باشد. پذير ميترانسميشن موجود امكان كيلومتر بر ساعت توسط موتور و

  باسيلاستفاده شده در محصول ر رانسميشنو ت MANموتور  فنيمشخصات  – 2جدول شماره 
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و فاينال درايو  SK485اي همانطور كه در دياگرام سـيسـتم رانش ارائه گرديد، سيستم رانش داراي فاينال درايو اوليه دو مرحله
  ست.باشد. شماتيك ارتباط فاينال درايوها و سيستم ترانسميشن در شكل زير ارائه شده امي KE485اي ثانويه تك مرحله

  
  شماتيك ارتباط ترانسميشن و فاينال درايو اوليه و ثانويه  - 2 شماره تصوير

با سه واگن  بر اسـاس اطالعات موجود، محصـولي كه شركت روتم براي سوريه طراحي و تحويل نموده است، يك رام پنج واگنه
كيلووات كامينز،  560هاي ســوريه، از ســه موتور باشــد. در طرح واگنكيلومتر بر ســاعت مي 160موتور دار و با ســرعت ســير 

اسـتفاده شـده است. لذا با توجه به اينكه ترانسميشن و فاينال درايو  SK-KE485و فاينال درايوهاي  T312breترانسـميشـن 
باشد، امكان استفاده از فاينال درايوهاي موجود و محصول پنج واگنه سوريه از يك نوع مي باساسـتفاده شـده در محصـول ريل

ها در سرعت نهايي محصول، اين موضوع نيازمند كيلومتر بر ساعت وجود دارد. اما با توجه به تاثير ضريب دنده 140براي سرعت 
  باشد.مي Voithهاي تكميلي توسط شركت بررسي

  بوژي -3-2
و براي محدوده  Vampireباس توســط شــركت روتم، پايداري واگن تريلر با اســتفاده از نرم افزار ي پايداري بوژي ريلدر بررســ

Conicity 0.05  براي چرخ سـاييده شـده مورد بررسي قرار گرفته است. مدل استفاده شده توسط شركت  0.4براي چرخ نو و
  روتم در شكل زير ارائه شده است.

  
 Vampireمدل واگن تريلر در نرم افزار  - 3 شماره تصوير

دهد كه بر اساس نتايج ارائه شده، شرايط بحراني در حالت چرخ ساييده شده اتفاق خواهد افتاد. همچنين نتايج حاصله نشان مي
لك كيلومتر بر ساعت و با درنظرگيري مسته 144سرعت بحراني بوژي بدون مستهلك كننده در شرايط چرخ ساييده شده برابر 

  باشد. جمع بندي نتايج بدست آمده در جدول زير ارائه شده است.كيلومتر بر ساعت مي 230پهلويي برابر  هكنند
  باسسرعت بحراني بوژي ريل - 3 شماره جدول

  
ـــيســـتم، مدل بوژي و واگن  ـــركت ايريكو در نرم افزار محصـــول ريل Aبمنظور اطمينان از بهبود عملكرد س باس توســـط ش

Universal Mechanism 2[دهند.هاي زير، مدل ايجاد شده در اين نرم افزار را نشان ميسازي گرديد. شكلشبيه[  

SK 485 KE 485
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) جابجايي عرضــي RMS، از پارامتر متوســط ريشــه مربع (باسريلدر اين تحليل به منظور ارزيابي وضــعيت پايداري محصــول 
سرعت بحراني، حركت نوساني محور اتفاق افتاده و اين  هاي بيشتر ازمحور اول به عنوان شـاخص استفاده شده است. در سرعت

جابجايي عرضي محور مي گردد. شكل زير، نمودار تغييرات اين شاخص  RMSحركت نوساني منجر به افزايش ناگهاني شاخص 
ر نشــان مي دهد. همانطور كه مشــخص اســت با افزايش پارامت conicityهاي مختلف و مقادير مختلف پارامتر را در ســرعت

براي چرخ و ريل ساييده شده كاهش مي يابد. اين  km/h 144براي چرخ و ريل نو به  km/h 252مخروطيت، سرعت بحراني از 
  نتايج به خوبي با نتايج ارائه شده توسط شركت روتم همخواني دارد. 

  
  Universal Mechanismباس در نرم افزار ريل Aواگن و مدل بوژي  - 4 شماره تصوير

  
 Aحركت جانبي محور اول در بوژي اول واگن  RMSتغييرات  - 6 شماره تصوير

برداري از آن در شرايط چرخ و ريل ساييده ، بهرهباسريلبر اساس نتايج ارائه شده در شكل فوق، درصورت افزايش سرعت سير 
هانتينگ وجود خواهد داشت. لذا به منظور  شده ايمن نخواهد بود و با افزايش سايش در چرخ و ريل، احتمال آشكار شدن پديده

، محدود كردن حركت conicityتري از ضريب هاي سير باالتر و در محدوده گستردهبرداري ايمن از اين محصول در سرعتبهره
  جانبي محور با استفاده از مستهلك كننده پهلويي مورد بررسي قرار گرفت. 

را نشــان مي دهد. همانطور كه مشــاهده مي شــود، افزودن دو مســتهلك  A جابجايي جانبي محور اول واگن RMSشـكل زير، 
ت را بصور باسريلبرداري از محصـول هانتينگ شـده و امكان بهره كننده پهلويي به هر بوژي، منجر به تاخير در شـروع پديده

  هاي سير باالتر مهيا مي كند. ايمن در سرعت
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  بوژي مجهز به مستهلك كننده پهلويي  –محور اول  حركت جانبي RMSتغييرات  - 8 شماره تصوير

برابر  conicityشــكل زير، حركت جانبي محور اول را در دو حالت با و بدون مســتهلك كننده پهلويي، با درنظر گيري ضــريب 
، بوژي نشـان مي دهد. همانطور كه از اين نمودار مشـخص مي باشـد، اسـتفاده از مستهلك كننده پهلويي در تعليق ثانويه 0.4

هانتيگ از سرعت )، سرعت بحراني و شروع پديدهConicity=0.4باعث شـده اسـت كه در شـرايط چرخ و ريل سـاييده شـده (
144 km/h  216به km/h .افزايش يابد  

  
  بوژي با و بدون مستهلك كننده پهلويي   –حركت جانبي محور اول  RMSتغييرات  - 9 شماره تصوير

هانتينگ در فوق، با اضافه نمودن يك مستهلك كننده جانبي در تعليق ثانويه، امكان جلوگيري از پديده هايلذا بر اساس تحليل
ا باس، بكيلومتر بر ساعت و باالتر وجود خواهد داشت. همچنين در خصوص تعليق اوليه و ثانويه ريل 140هاي نزديك به سرعت

به گونه اي طراحي شـده اند تا پايداري بوژي و سايش چرخ در  كيلومتر 120بر اسـاس سـرعت  توجه به اين كه اين سـيسـتم
 بايست مجددا انجام گيرد و تغييرات الزم صورت گيرد.ها بهينه باشد لذا محاسبات مربوطه ميهنگام عبور از قوس

  سيستم ترمز -3-3
ه صورت الكتروپنوماتيكي باشند كه بمي KNORRهاي ساخت شركت  KBGM-Pباس ايريكو مجهز به ترمز نوع هاي ريلواگن

باشـد. اين سـيسـتم مجهز به ترمز سـرويس، ترمز سرويس در زمان خرابي سيستم ترمز هيدروديناميكي، ترمز قابل كنترل مي
  باشد. پارك، ترمز اضطراري، ترمز اتوماتيك، ترمز توقف و ترمز مسافرين مي

هاي پنوماتيكي و هيدروديناميكي تشكيل شده و از تركيب ترمز متر بر مجذور ثانيه 0,9ترمز سرويس با شتاب ترمزي بزرگتر از 
ها مجهز به سيستم ترمز پارك در باشــد. همچنين واگنگيري ميهاي ضـد لغزش در زمان ترمزگيري و شـتابمجهز به كنترلر

ردد. كابين راننده و گهاي ترمز به صورت اتوماتيك فعال ميباشـند كه با تخليه هواي فشـرده در لولهدرصـد نيز مي 0,4شـيب 
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باشند. در حالت ترمز اضطراري هاي ترمز اضطراري ميمجهز به دسـتگيره UICهاي هاي مسـافرين مطابق دسـتورالعملسـالن
ـــار پنومـاتيكي ترمزي بر روي همه بوژي ـــتاب ترمزي معادل فش متر بر مجذور ثانيه تامين  1,1ها اعمال گرديده و حداكثر ش

  شود.مي
 بايست هواي فشرده الزمهاي كنترلي ترمز مياي فشرده عالوه بر تامين هواي الزم براي تجهيزات و سيستمسـيسـتم تامين هو

هاي ها، ســرويسكنها، ســيسـتم پاشــش روغن، برف پاكهاي مانند: تجهيزات پاشــش شـن و ضــد لغزش چرخبراي سـيســتم
نيز تامين نمايد. در شكل زير دياگرام تامين هواي فشرده هاي اتوماتيك را ها و كوپلينگبهداشـتي، سـيستم تعليق ثانويه، درب

و  VV120گردد اين سـيسـتم مجهز به يك موتور كمپرسور مدل سـيسـتم ترمز ارائه شـده اسـت. همان گونه كه مالحظه مي
 باشد.مي LTZ015.0Hخشك كن هواي نوع 

كوپل  V AC, 50 Hz motor 400الكتريكيباشد كه با يك موتور موتور كمپرسـور مذكور شـامل يك كمپرسـور پيستوني مي
بار را خواهد داشت. با  10ليتر بر دقيقه هواي فشرده در فشار  600قابليت تامين  rpm 960شـده اسـت. اين كمپرسور در دور 

 30يش باشد، با در نظر گرفتن افزاليتر بر دقيقه مي 303باس برابر با هاي ريلتوجه به اين كه هواي فشـرده مصرفي براي واگن
يابد. با توجه ليتر بر دقيقه افزايش مي 400كيلومتر بر ساعت اين مقدار به  140درصـدي براي مصـرف هواي فشرده در سرعت 

كيلومتر بر  140هاي مختلف اين محصول در سرعت باس تامين هواي فشرده براي سيستمهاي ريلبه اين كه ظرفيت كمپرسور
  باشد. ساعت امكان پذير مي

  
  دياگرام تامين هواي فشرده سيستم ترمز - 10 شماره تصوير

باس نشان دهنده اين امر است كه هاي اوليه اجزا ديگر سيستم ترمز توسط شركت كنور درخصوص افزايش سرعت ريلبررسـي
ا دارا كيلومتر بر ساعت ر 140باس، امكان سير ايمن در سرعت سيستم پياده سازي شده در ريل flatهاي مسـتقيم و در مسـير

هاي كامل در اين خصوص نموده سازيباشد. لذا تاييد نهايي اين موضوع را منوط به مشخص نمودن يك مسير و انجام شبيهمي
ود اده از سيستم ترمز موجهاي داخلي با سرعت باالتر، مويد امكان استفهاي واگنمقايسه سيستم موجود با ديگر سيستماسـت. 

  باشد. كيلومتر بر ساعت مي 140براي سرعت 
  طوالني هايمسافت براي ايريكو باسريل حركت سازيشبيه-4

ــي امكان بهره ــبيههاي ايريكو در خطوط غير حومهباسبرداري از ريلبه منظور بررس ســازي حركت قطار در اي مدلي جهت ش
مشهد ارائه گرديده كه توانايي محاسبه سرعت قطار در هر بلوك را با در نظر گرفتن شرايط خط در آن دارد. به  –مسـير تهران 
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ـــفر با در نظر گرفتن توقفات الزم قابل مالحظه خواهد بود.  ـــير براي عبور از هر بلوك و نهايتا زمان كل س اين ترتيـب زمان س
  باشد:قرار گرفته است به شرح زير ميفرضيات و روابطي كه در اين مدل مورد استفاده 

  فرضيات و روابط مدل -4-1
 ها، شعاع قوس و شيب خط در مقاطع مختلف مشخصات خط: كيلومتراژ، ايستگاه 

  ــرعت ــري، س ــتابگيري و ترمزگي ــات ش ــه، مشخص ــروي محرك ــوان، ني ــن، ت ــداد واگ ــرن، تع ــوع ت ــرن: ن ــات ت مشخص
بــاس در حالــت مســافر گيــري شــده ه طــور مثــال وزن ريلبــ –بــرداري، وزن تــرن و ســطح مقطــع عرضــي تــرن بهره

 تن در نظر گرفته شده است. 261تن و ترنست  243حدود 

  هاي ســمنان، دامغــان، شــاهرود، نيشــابور و مشــهد در اي در ايســتگاهثانيــه 180زمــان توقــف تــرن در ايســتگاه: توقــف
 نظر گرفته شده است.

هـا دارد بـه طـوري كـه بـه عنـوان مثـال ن، ابعـاد و تعـداد درباين مدت زمان وابستگي شـديدي بـه شـكل تـر تذكر:
هـاي دو لنگـه بـا عـرض زيـاد بسـيار كمتـر از ايـن زمـان بـراي هـاي بـا دربزمان پياده و سوار شدن مسافران در واگن

  باشد. هاي يك لنگه ميهاي با دربواگن
 در ساعت در نظر گرفته شده است. كيلومتر 12سازي به واقعيت باد مخالف با سرعت براي نزديك شدن شبيه 

 طـوري در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه نيـروي محـرك در بيشـترين  نيروي محرك و شتاب: در مدل ارائه شـده تـوان
ــتفاده از توان ــا اس ــد و ب ــرعت باش ــاوم در آن س ــاي مق ــل نيروه ــر ك ــرعت دو براب ــراي س ــده ب ــتخراج ش ــاي اس ه

ــوان و ســرعتســرعت ــاط ت ــراي ارتب ــدلي ب ــف م ــروي  هاي مختل ــتاب، ني ــر ش ــده اســت. مشخصــاتي نظي بدســت آم
محركه نيز با اسـتفاده از روابـط مكـانيكي حـاكم محاسـبه گرديـد و بـا توجـه بـه محـدوديت اعمـال نيـرو از چـرخ بـه 

 ريل و محدوديت شتاب، محدوديتي براي حداكثر نيروي محركه و شتاب در نظر گرفته شده است.

 متـر  0,4نيـز در شـرايط كـاركرد طبيعـي تـرن بـراي راحتـي مسـافرين  شتاب ترمزي: ميـزان حـداكثر شـتاب ترمـزي
 بر مجذور ثانيه و ثابت فرض شده است.

 :نيروهاي مقاوم  
msWgrad نيروي مقاوم شيب .  كه در آنs  شيب خط وm باشد.مي جرم كل ترن  

mWWنيــروي مقــاوم غلطشــي  rroll .  هــاي باشــد كــه بــراي تايراصــطكاكي چــرخ مينيــروي مقــاوم  كــه در آن
  شود.كيلوگرم بر تن در نظر گرفته مي 2,5تا  2هاي فلزي كيلوگرم بر تن و براي چرخ 25الستيكي بين 

ــوا (2مقاومــت ه
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 ــه در آن ــداد  wCك ــابعي از تع ــه ت ــوا اســت ك ــاوم ه ــروي مق ضــريب ني

ــاد مخــالف اســت،  Bســرعت تــرن و  vباشــد. همچنــين تــرن مي هــايواگن نيــز مســاحت ســطح مقطــع  Aســرعت ب
  متر مربع در نظر گرفته شده است. 10,5باشد كه براي تمامي حاالت عرضي ترن مي

ــوس  ــاوم ق ــروي مق ني
66

650




r
Wcu  ــه در آن ــوس مي rك ــعاع ق ــراي ش ــول ب ــن فرم ــر اســت اي ــه ذك باشــد. الزم ب

  باشد.خطوط اصلي صادق مي
  توان مطابق فرمول زير محاسبه نمود.با توضيحاتي كه در خصوص موارد باال ارائه گرديد كل نيروي مقاوم را مي
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  باسهاي مورد بررسي از ريلتركيب -4-2
كيلومتر بر ساعت براي اين محصول  140باس ايريكو امكان دسـتيابي به ســرعت هاي مختلف ريلسـيسـتمبا توجه به طراحي 

هاي انجام شده ارائه گرديده است. با فرض انجام برخي تغييرات جزئي در برخي بررسـي شـده و مختصـري در خصوص بررسي
ـــتم ـــيس ـــول، بهرهس ـــرعت هـاي اين محص ـــا 140برداري از آن در س عت بالمانع خواهد بود. لذا در اين بخش كيلومتر بر س

  هاي مربوط به اين سرعت انجام به شرح زير صورت پذيرفته است. سازيشبيه
 كيلومتر در ساعت 160با حداكثر سرعت  DH4ترنست زيمنس  .1

 كيلومتر در ساعت 140باس چهار واگنه با حداكثر سرعت ريل .2

 كيلومتر در ساعت و يك موتور خراب 140با حداكثر سرعت  باس چهار واگنهريل .3

 كيلومتر در ساعت 140باس هشت واگنه با حداكثر سرعت ريل .4

 كيلومتر در ساعت و يك موتور خراب 140باس هشت واگنه با حداكثر سرعت ريل .5

باس حاصــل كوپل دو ســت ريل واگنه كه از 8واگنه و  4ها براي دو تركيب ســازيگردد اين شــبيههمان گونه كه مشــاهده مي
ها در صورت كيلومتر در ساعت انجام پذيرفته است. همچنين حركت اين ترن 140هاي كاربري خواهد شد براي حداكثر سرعت

واگن  باشد كه دوباس شركت ايريكو متشكل از چهار واگن ميريلسازي شده است. خرابي بخشـي از سـيستم محركه نيز شبيه
و باس چهار واگنه مجهز به دباشند. لذا ريلز به سيستم محركه ديزل هيدروليك بوده و دو واگن وسط تريلر ميابتدا و انتها مجه

باس هشـت واگنه مجهز به چهار سيستم محركه خواهد بود. جهت بررسي بهتر نتايج و صحه گذاري بر سـيسـتم محركه و ريل
ر اين مسير نيز ارائه گرديده است. ترنست زيمنس نيز متشكل از ها دسازي سير ترن ستمدل تهيه شـده نتايج حاصل از شبيه

ايريكو  باسباشد ولي بر خالف ريلباس ايريكو ميچهار واگن بوده و از بسـياري جهات از جمله سيستم محركه بسيار شبيه ريل
  باشد.مي كيلومتر در ساعت 160باشد و محدوديت سرعت آن ها مجهز به سيستم محركه ميدر آن تمامي واگن

  مشخصات خط -4-3
هاي مقاوم در نظر گرفته هاي ارائه شـده جهت محاسبه نيروبا توجه به اين كه نيرو مقاوم قوس و نيروي مقاوم شـيب در فرمول

مشهد مشخص گردد، بدين منظور جزئيات مشخصات خط براي  –بايست اين پارامترها در كل مسير تهران شـده اسـت لذا مي
شيب  11 شماره تصويرج گرديده اسـت. جهت نمايش بخشي از اين اطالعات در فاصله تهران تا ورامين، در اين مسـير اسـتخرا

  مسير نشان داده شده است. 

 
  ورامين –شيب خط در مسير تهران  - 11 شماره تصوير
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  كيلومتر در ساعت 160با حداكثر سرعت  DH4سازي ترنست زيمنس نتايج حاصل از شبيه -4-4
هاي زيمنس مدل تهيه شده مورد بررسي قرار گذاري بر مدل مورد اسـتفاده مطابق با مشـخصـات فني ترنسـتصـحهبه منظور 

هاي باشد لذا در مشخصهها ميباسگرفته اسـت. با توجه به اين كه سـيسـتم محركه اين محصـول مشـابه سيستم محركه ريل
. با يابدها براي يك رام از دو موتور به چهار موتور افزايش ميورموتور و ترانسـميشن تغييري اعمال نخواهد شد و فقط تعداد موت

 توان بهباشد، از نتايج حاصل از بررسي آن ميبرداري ميتوجه به اين كه اين محصـول در حال حاضر در اين مسير در حال بهره
نشان دهنده تغييرات سرعت در  13 شماره تصويرهاي ديگر استفاده نمود. سـازيعنوان مرجعي براي محاسـبه تاخير در شـبيه

 باشد. فواصل مكاني مسير تهران مشهد مي

 
 مشهد  –مكان براي ترنست زيمنس در مسير تهران  –نمودار سرعت  - 13 شماره تصوير

 
 مشهد  –زمان براي ترنست زيمنس در مسير تهران  –نمودار سرعت  – 14 شماره تصوير

هاي ذكر مشهد را با در نظر گرفتن توقف –گردد ترنست زيمنس فاصله تهران مشاهده مي 14 شماره تصـويرهمان طور كه در 
 نمايد.دقيقه سير مي 55ساعت و  6شده در فرضيات در مدت 

  كيلومتر در ساعت 140باس چهار واگنه با حداكثر سرعت سازي ريلنتايج حاصل از شبيه -4-5
كيلومتر بر ساعت فاصله  140باس با سرعت برداري از ريلد در صورت بهرهگردمشـاهده مي 15 شـماره تصـويرهمانطور كه در 

هاي پرديس تاخيري معادل يك ساعت و دقيقه طي خواهد گرديد كه نسبت به ترنست 25ساعت و  8مشـهد در زمان  –تهران 
 11زمان طي اين مسير خرابي يك موتور اين محصول در نظر گرفته شده و  16 شماره تصـويرنيم خواهد داشـت. همچنين در 

  دقيقه خواهد بود. 49ساعت و 
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  مشهد  –كيلومتر بر ساعت در مسير تهران  140واگنه با سرعت  4باس زمان براي ريل –نمودار سرعت  – 15 شماره تصوير

  
  كيلومتر بر ساعت و يك موتور خراب  140با سرعت  واگنه 4باس زمان براي ريل –نمودار سرعت  – 16 شماره تصوير

  

  كيلومتر در ساعت 140باس هشت واگنه با حداكثر سرعت سازي ريلنتايج حاصل از شبيه -4-6
هاي طوالني براي باال بردن قابليت اطمينان و ســطح دســترســي برداري در مســافتهاي كوپل شــده جهت بهرهاســتفاده از رام

  كيلومتر بر ساعت مورد بررسي قرار گرفته است.  140لذا در اين بخش استفاده از دو رام با سرعت  گرددپيشنهاد مي

  
  مشهد  –كيلومتر بر ساعت در مسير تهران  140واگنه با سرعت  8باس زمان براي ريل –نمودار سرعت  – 17 شماره تصوير
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شود و نسبت به ترن دقيقه پيموده مي 12ساعت و  8اين مسافت در زمان  گرددشاهده ميم 17 شماره تصويرهمان طور كه در 
دقيقه اي را تجربه خواهد نمود. اين اختالف كم به اين علت اســت كه در مســير  18ســاعت و  1هاي پرديس فقط تاخير ســت

ارند و در بيشتر مسير كيلومتر بر ساعت را د 160هاي پرديس در فواصل محدودي امكان سير با سرعت تهران مشـهد ترن ست
خرابي يك موتور براي اين  18 شماره تصويرهمچنين در كيلومتر بر سـاعت اعمال شـده اسـت.  150محدوديت سـرعت سـير 

  باشند.دقيقه در اين وضعيت مي 14ساعت و  9محصول مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده زمان سير 

  
 كيلومتر بر ساعت و يك موتور خراب  140واگنه با سرعت  8باس زمان براي ريل –نمودار سرعت  – 18 شماره تصوير

  نتيجه گيري  -5
كيلومتر بر ساعت با تغييرات جزئي و بهينه سازي تزئينات  140هاي ايريكو در سـرعت باسبرداري از ريلبا توجه به امكان بهره

كيلومتر بر  140برداري از اين محصــول در ســرعت ، امكان بهرهترهاي طوالنيي مســافرين در مســيرداخلي جهت افزايش راحت
  ارائه گرديده است.  4 شماره جدولهاي صورت پذيرفته در سازيساعت وجود خواهد داشت. نتايج حاصل از شبيه

 مشهد  -هاي مختلف در مسير تهران مقايسه زمان سير ترن – 4جدول شماره

  
اي نسبت به ترنست به دقيقه 18ساعت و  1كيلومتر در ساعت با تاخير  140واگنه با حداكثر سرعت  8باس در اين شرايط ريل

شده، با محدوديت سرعت  باس كوپلايسـتگاه مشـهد خواهد رسـيد. همچنين با فرض خرابي يكي از چهار موتور در دو رام ريل
دقيقه يعني با يك ساعت تاخير و بدون مشكل و  14ساعت و  9دقيقه به  12ساعت و  8كيلومتر در سـاعت، زمان سير از  140

هاي تر مطرح گرديد با افزايش تعداد رامنياز به لوكوموتيو و يا قطار كمكي به ايسـتگاه نهايي خواهد رسيد. همان گونه كه پيش
ييرات تغ عمالاترتيب با دين بيابد. هاي طوالني افزايش ميقابليت اطمينان به اين محصـول در زمان سـير مسافتكوپل شـده 

  باشند.برداري ميهرهكيلومتر بر ساعت قابل ب 140ارم به صورت كوپل با قابليت اعتماد باال و سرعت  باسمورد نياز ريلجزئي 
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 مراجع-6

، دوازدهمين "تحليل و بررسي سرعت بهينه در قطارهاي حومه اي"، 1389ب، يعقوب محمدي، آبان محمد جعفري نس .1
 همايش بين المللي حمل و نقل ريلي.

بمنظور  باسريلاصـالح سـيستم تعليق محصول  "، 1391شـكوهي، محمد جعفري نسـب، يعقوب محمدي، آبان  نادر .2
 همايش بين المللي حمل و نقل ريلي. چهاردهمين، "افزايش سرعت بحراني و جلوگيري از شروع پديده هانتينگ

 ارمريل باس و مدارك فني كاتالوگ  .3
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