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   رجاي مسافريشرکت قطارها_ يلي رينهايماشكارشناس مهندسي _ کچيديوهاب فضلي 
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 چكيده 
ستمها ين سيزم موجود اي شوند، سپس مکاني ميد معرفينگ به صورت مختصر و مفيلتي تيابتدا قطارهادر اين مقاله                

ت يتها که در نهاين مزيح اي شوند که بعد از تشري مي بررسي معمولين قطارها نسبت به قطارهاي ايتهايدر ادامه مز.  شونديح ميتشر
.  شده استAdams/Rail  توسط نرم افزار يه سازين ادعا اقدام به شبي اثبات اي، برا شودي مي سفر منتهيش سرعت و راحتيبه افزا

در بخش .  در نظر گرفته شده استيبي با توجه به منابع موجود به صورت تقرل شدهيمدل تحل ي وروديالزم به ذکر است که داده ها
 يهايژگي وي موجود که دارايلي خطوط ريستمها براين سيا استفاده از اي شده است که آيران بررسيات خطوط اي خصوصيجمع بند
 .ريا خي است مناسب است ي خاصيتوپوگراف

  
 مقدمه 

. ن همين کج شدن حول محور طولي استت و اينکه چرا اين قطارها را تيلتينگ ناميدند علت آ به معناي کج شدن اس(Tilt)واژه 
                   زماني که يک وسيله نقليه در حال سير در يک مسير است، هنگامي که به قوس مي رسد در حين حرکت در قوس نيروي گريز

مهمترين مانع . سرعت زياد ديده مي شود که مسافر به ديوار کناري مي چسبداز مرکز مسافر را به سمت بيرون مي راند و گاها در 
  افزايش سرعت هم حرکت در قوس است، زيرا در اثر ايجاد اين نيرو  ممکن است در سرعتهاي باال به دليل زياد شدن نيروي عرضي

 نقليه واژگون شود از طرفي اين نيرو موجب ناراحتي  وسيله(Y/Q)و کاهش استاندارد نيروي قائم به نيروي عرضي                      
 .مسافر شود

در حال حاضر در حمل و نقل ريلي يکي از مشکالت حرکت در قوس است، به علت وجود قوسهاي متعدد در خطوط و بعضا قوسهاي با 
 .شعاع بسيار پايين باعث مشکالتي در راحتي سفر و سرعت مي شود

ورد ذکر شده باعث مشکالتي در تعميرات و نگهداري آالت ناقله ريلي مي شود از جمله مي توان به سايش در راه آهن عالوه بر اين دو م
 . شديد چرخ و ريل در قوس اشاره کرد

 :براي حل اين مشکل دو راه پيشنهاد داده مي شود
 .احداث خطوط جديد، و بهره برداري از قطارهاي تندرو با رعايت استانداردهاي الزم -
 .از قطارهاي سريع السير تيلتينگ در خطوط موجود و در صورت نياز بهسازي از لحاظ اصالح قوسهاي با شعاع کماستفاده  -

و با ويژگيهاي مورد نظر ) انحناء کم( انتخاب را حل اول مستلزم صرف هزينه هاي سنگين جهت احداث خطوط قطعا با شعاع قوس باال
زيرا در يک برآورد کلي گفته مي شود براي هر کيلومتر خط . طوط توجيه اقتصادي نداردو بعضا احداث اين خ در استانداردها مي باشد

در حاليکه که در کشورهايي مانند سوئد براي بهسازي خط و .  ميليون دالر هزينه در بر مي دارد۱۸ تا ۹جديد با استانداردهاي فعلي 
 ميليون دالر در هر کيلومتر هزينه شده ۵/۰  (X٢٠٠٠)ي تيلتينگ تجهيز مسير به سيستم عالئم و ارتباطات جهت استفاده از قطارها

 .به اين ترتيب راه حل دوم به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه منطقي تر و عملي تر است. است
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 چگونگي عمل کج شدن
ده واگن را نسبت به بوژي در واقع سيستم کج کنن. در اين نوع قطار واگن و بوژي حول محور طولي نسبت به هم حرکت چرخشي دارند

در حقيقت عالوه بر دور موجود در قوس يک شيب عرضي مجازي به واسطه کج شدن بدنه ايجاد مي کند که داراي . دوران مي دهد
 .مزايايي است

 
 مزاياي قطار تيلتينگ

 مزاياي مسافري
 کاهش زمان سفر -
 ايمني باال -
      راحتي سفر بيشتر -

 مزاياي بهره برداري 
 از خطوط فعلي به بهترين حالتاستفاده  -
  درصد۳۰افزايش سرعت حداکثر  -
 افزايش درآمد خطوط محلي و اصلي  -
 بازگشت سرمايه در حداقل زمان ممکنه -

 
 مزاياي نگهداري و تعميرات

 تعديل نيروهاي وارده بر خط در اثر توزيع يکنواخت بار روي چرخها -
 ضي زياد و جابه جايي عرضي خطکاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري به دليل نيروي عر -

 
 تکنولوژي قطارهاي تيلتينگ

  .سيستمهاي تيلتينگ از لحاظ عملکرد و تکنولوژي سيستمهاي بکار رفته به دو نوع فعال و غير فعال تقسيم ميشوند
 

 سيستمهاي تيلتينگ غير فعال 
مال نيروي گريز از مرکز به بدنه عمل کج شدن به در اين سيستمها ارتباط بوژي و بدنه به گونه اي تنظيم شده است که در اثر اع

که ساده ترين آن مدل منسوخ شده تيلتينگ است که واگن روي يک تير قرار گرفته است که در . صورت خودکار انجام مي شود
به اين .  قرار داردمشاهده مي کنيد و ارتباط تير با فريم با غلتکهايي برقرار مي شود و مرکز دوران هم باالتر از مرکز جرم) ۱(شکل

الزم به ذکر است که اين سيستم تنها راحتي سفر را افزايش مي دهد زيرا با . ترتيب نيروي گريز از مرکز باعث کج شدن واگن مي شود
انتقال مرکز جرم به سمت بيرون باعث افزايش نيروها روي چرخ بيروني مي شود در اين صورت افزايش سرعت از ديد خروج از خط 

 .پذير نخواهد بودامکان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 واگن نوع غلتکي و تيلتينگ غير فعال) ۱(شکل

 



 

 ۳

 سيستمهاي تيلتينگ فعال
در اين سيستمها شکل قوس و وضعيت دور توسط سيستمهاي موجود از جمله شتاب سنج و ژيروسکوب تشخيص داده مي شود و 

ه و به واسطه مجموعه هيدروليکي و و يا غير هيدروليکي با ميزان کج شدن با پردازش اطالعات قبلي خط و اطالعات فعلي مشخص شد
 . فرمان پردازش مرکزي عمل کج شدن انجام مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگ فعاليلتيستم تي از سيينمونه ها) ۲(شکل 

 .آورده شده است) ۱(مقايسه دو سيستم فعال و غير فعال در جدول 
سيستم  نوع سيستم

 فعال
سيستم غير 

 فعال

افزايش سرعت در 
 قوس

%۳۰ %۱۵ 

 )۵‐۱۰%( )۱۰‐۲۰%( کاهش زمان سفر

افزايش ايمني و 
 راحتي سفر

 باال خيلي باال

 پايين باال هزينه راحتي سفر

 پايين باال هزينه نگهداري

 مقايسه دو سيستم فعال و غير فعال) ۱(جدول 
 يه سازيشب

 راحتي سفر و سرعت مي شوند اقدام به شبيه سازي نمونه اي از اين قطارها براي اثبات اين ادعا که قطارهاي تيلتينگ باعث افزايش
 . انجام شده است Adams/Rail اين شبيه سازي با استفاده از نرم افزار . شده است

 و يوژمدل ب) ۴(و ) ۳ (ي در شکلها.در اين نرم افزار پس از انتخاب مدل اوليه و مکانيزم عملکرد آن اقدام به مدل سازي شده است 
 .جاد شده نشان داده شده استيواگن ا

 



 

 ۴

 
 Adams/Rail مدل شده در نرم افزار يبوژ) ۳(شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adams/Railواگن مدل شده در نرم افزار ) ۴(شکل 

 يب با مدلسازين ترتيبه ا.  باشديم) ۲( جدول حر به شريات مسي شده است که خصوصري مسي واگن اقدام به مدلسازيمدلسازپس از 
 .ن نرم افزار شده استي توسط ايسازه ير مورد نظر و اقدام به انجام شبيواگن و مس

 .شد انجام  شوديتر بر ثانيه در مسيري که تعريف م م۲۵ ثانيه با سرعت ۳۲آناليز ديناميکي را براي  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Adams/Railمسير مدل شده در نرم افزار ) ۳(شکل                               ندسي مسيرخصوصيات ه) ۲(جدول                                 

 
، يو بوژ واگن يکيزي و فيات ابعاديحات مربوط به خصوصي اطالعات از توضيل حجم باالين مقاله به دلي است که در ايادآوريالزم به 

  . شده است صرف نظريه سازيات مربوط به شبير جزئيسا و يط تماسيشرا
 

  متر۸۰۰ طول خط

 خط مستقيم  متر۲۰۰ تا ۰از 

۰۸/۰قوس پيوندي با دور نهايي   متر۲۵۰ تا ۲۰۰از 
 راديان

 متر و با دور ۴۰۰قوس با شعاع   متر۵۵۰ تا ۲۵۰از 
  راديان۰۸/۰

 ۰۸/۰قوس پيوندي با دور اوليه   متر۶۰۰ تا ۵۵۰از 
 راديان

 خط مستقيم  متر۸۰۰ تا ۶۰۰از 



 

 ۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر طول جک بر حسب زمانيينگ و تغيلتيستم تيعملکرد س) ۵(شکل 

 يه سازيج شبينتا
شن يمي و اني عدديل به صورت نمودار، داده هايج تحلي  نتاPostprocessor در قسمت Adams/Railز توسط نرم افزار يبعد از آنال
 ينجا برايدر ا.  پرداختيليه ريله نقلي وسيکيناميز  عملکرد دي و آناليابيج به ارزيتان ني توان با استفاده از ايافت است که ميقابل در
 و خروج از خط سفر ي شاخص راحتي شود به بررسي ميش سرعت و راحتينگ باعث افزايلتي تينکه استفاده از قطارهاياثبات ا
 .ميپرداخت

 
  سفريشاخص راحت

 مي (Wz) و (ISO)، (UIC)اين تعريف مطابق .  ديناميکي وسيله نقليه مي باشدراحتي سفر به معناي ارزشيابي تکنيکي مقادير
ولي تفاوتهايي در روابط ارائه شده توسط اين استانداردها وجود .  ديناميکي مي باشدراين ارزشيابي بر پايه پاسخ افراد به مقادي. باشد

 .يدارد مانند تفاوت در وزن دهي و فرمولهاي ارزشيابي و روشهاي آمار
مقادير متوسط باالتر نشان دهنده کاهش راحتي سفر و .  هرتز مرتبط است۸۰ تا ۴/۰راحتي سفر متوسط فقط به شتاب طولي در بازه 

 و ايندکس سفر اشاره کرد که در (Nmv)، (Wz)نمونه هايي از شاخصهاي راحتي سفر مي توان به . يا افزايش ناراحتي سفر مي باشد
 .مي پردازي مWzنجا ما به شاخص يا
 
 

البته در همه استانداردها روند کلي محاسبه راحتي سفر مشابه است و تقريبا همه آنها شتابهاي عرضي، عمودي و طولي را براي ارزيابي 
ان  راحتي سفر مد نظر قرار مي دهند و با استفاده از تابع وزني شتابها را فيلتر مي کنند تا فرکانسهايي که در محدوده فرکانس بدن انس

در حالت کلي سه تفاوت را براي اين .  را تقويت کنند و در نهايت با استفاده از فرمولها شاخص را حتي سفر را بدست آورند۱است
 :استانداردها مي توان بيان کرد

 .تعداد جهتهايي که براي اندازه گيري شتاب در نظر مي گيرند ‐۱
 .دندنحوه ارتباط شتابهاي که در جهات مختلف اندازه گيري ش ‐۲

 که در راه آهن (Wz) شاخص ن مقالهي دارند که در بخش قبلي ذکر کرديم، در ااستانداردهاي متفاوتي براي ارزيابي راحتي سفر وجود
 .بررسي مي کنيمرا آلمان به طور گسترده از آن استفاده مي شود 

نگ يلتي در قطار تي ول۱,۷۴ل ين تحلي در ايل سفر در قطار معمويم که مقدار شاخص راحتيني بي م)۶( شکل با توجه به نمودارهاي
 الزم به ذکر است طبق جدول . باشدي ميشتر از قطار معمولينگ بيلتي سفر در قطار تي دهد راحتين نشان مي باشد اي م۱,۷۳حدود 

 . باشنديهر دو مورد در محدوده قابل قبول م) ۳(
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 قطار معمولي و تيلتينگ) به ترتيب( سفر براي شاخص راحتي) ۶ (لشک                           Wz سفر بر اساس شاخص ي راحتيابيارز) ۳(جدول
 
 

  ش سرعتيامکان افزابررسي 
 :اصوال افزايش سرعت در صورتي امکان پذير است که موارد زير در پروسه شبيه سازي و در ادامه در روند ساخت مد  نظر قرار گيرند 

 .دار باشد و پديده هانتينگ نداشته باشيم در مسير مستقيم در سرعت ماکزيمم يا در سرعتهاي پايينتر سيستم پاي‐   
 . در قوس راحتي سفر در محدوده راحتي سفر متداول يا مورد تقاضا باشد‐   
 . پديده هايي مثل خروج از خط نداشته باشيم، به عبارتي شاخص خروج از خط در محدوده مشخص باشد‐   
 .اشندمکانيکي و ساير موارد استحکام الزمه را داشته ب  سيستم‐   

ده خروج يالزم را دارد پد يکي و استحکام مکانيداريستم پاينکه سينجا با فرض اي روشن شد، در اي سفر که در بخش قبليبحث راحت
 .  مي کني مياز خط را بررس

 
 خروج از خط چرخ و محور

 ي با دقتهاي متفاوتيشاخصها. دامري الزم و ضروري مي باش يليربيني ايمني وسيله نقليه         تحليل خروج از خط براي پيش
 . باشدي نادال مين شاخصها تئوري ا ازيکيده ارائه شده اند که ين پدي ايمتفاوت برا

 : Nadal   تئوري نادال
 

          
 
 
 
 
 

  ١نمودار نيروي عرضي بر حسب زمان در دوحالت) ۷(شکل              

                                                 
 .ر تيلتينگ و منحني آبي با خط چين مربوط به قطارهاي معمولي مي باشدنمودارهايي که داراي دو منحني مي باشند منحني به رنگ قرمز و با خط ممتد مربوط به قطا ١

Wz چگونگي راحتي سفر 

 قابل تقدير ۱

  قابل قبولتقريبا ۲

 متداول است ولي خوب نيست ۵/۲

 ارتعاشات زياد ولي در محدوده پذيرش ۳

 بسيار نا منظم و ناراحت کننده ۲۵/۳

 بينهايت نامنظم و ناراحت کننده ۵/۳

 خطرناک ۴
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 مان در دوحالتنمودار نيروي قائم بر حسب ز) ۸(شکل

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 در دوحالتنمودار شاخص خروج از خط ) ۹(شکل

ن يبه ا.  استي معمولينگ به مراتب کمتر از قطارهايلتيم که شاخص خروج از خط در قطار تيني بيم) ۹(با توجه به نمودار شکل 
 .ر استينگ امکان پذيلتيه خروج از خط در قطار تادگيش سرعت از ديب افزايترت

 
 دي و پيشنهادجمع بن

با توجه به معرفي قطارهاي تيلتينگ و با توجه به شبيه سازي انجام شده مي توان نتيجه گيري کرد که در راه آهنهايي که داراي 
توپوگرافي معموال اجراي شعاعهاي زياد را منوط به اجراي پروژه هاي پرهزينه قوسهاي متعدد با شعاعهاي خيلي زياد است و به دليل 

مي کند، قطارهاي تيلتينگ وسيله اي مناسب براي افزايش سرعت و افزايش ) پلها، تونلها، خاکريزها يا ترانشه هاي بزرگ(عمراني 
 . راحتي سفر است

در بخش حمل و نقل ريلي نيز . در هر حال حمل و نقل در تمام دنيا به سمت ايمني، سرعت و راحتي بيشتر از قبل مي رود
در کشور . است و در اين راستا قطارها و خطوط بي شماري را در اکثر کشور ها مي توان عنوان کردپيشرفتهاي زيادي حاصل شده 

ايران هم به دليل موقعيتي که در منطقه دارد و به دليل اهميت حمل و نقل درون مرزي و برون مرزي نياز به حمل و نقل مطمئنتر، 
ولي به دليل هزينه هاي سنگين گفته شده ناچارا . ي کامال آشکار استسريعتر و باکيفيتتر هم در بخش مسافري و هم در بخش بار

ضمن اينکه اکثر . بيشتر هزينه ها در احداث خطوط جديد متمرکز شده است و ظاهرا برنامه براي مرمت ساير خطوط وجود ندارد
رهاي مسافري در آن فعال هستند، لذا خطوط ايران مانند خيلي از کشورهاي ديگر دو منظوره است، يعني هم قطارهاي باري و هم قطا

 .   در ايجاد دور محدوديت داريم و در بخش مسافري دور نقصاني و در بخش باري دور اضافي گريز ناپذير استمي دانيمهمانطور که در 
مثل خروج از خط  نشان داده شده است که با انجام عمل تيلتينگ مي توان با ثابت نگه داشتن راحتي سفر و ريسکهايي  مقالهدر اين

سرعت را افزايش داد، الزم به توضيح است که در حالت کلي تيلتينگها به همين صورت عمل مي کنند و اگر هم فرقي وجود دارد تنها 
 .  بر مي گردد به عملکرد جزئي سيستمها از جمله سيستمهاي کنترل تيلتينگ

 اين مقاله مي توان ادعا کرد درشرايط فعلي استفاده از قطارهاي تيلتينگ در با توجه به بررسي هاي انجام شده و با توجه به شبيه سازي در

به خصوص در خطوط کوهستاني که يقينا . خطوط ايران با هدف افزايش راحتي سفر و افزايش سرعت را تا حد زيادي به ارمغان آورد

  .احداث خطوط جديد کاري دشوار و هزينه بر است و بعضا توجيه اقتصادي ندارد
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۱۳۷۶ . 

 با (TILTING TRAIN)بررسي امکان استفاده از قطارهاي کج شونده " ابراهيم عيسايي و مهرداد ناصري ، ‐]۱۳[
 ۷۶، گزارش اول ، آبان " توجه به وضعيت شبکه موجود

 .  ۱۳۸۲عت ايران ، ، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صن" طراحي سازه واگن و لکومتيو" داوود يونسيان ، ‐]۱۴[
تئوري و (مهندسي راه آهن "پروفيليدس ، .ا. و‐]۱۵[
 .۱۳۷۷دکتر حسين قهرماني ، مهندس محسن حسينقليان ، پاييز : ترجمه و تدوين)" کاربرد

 .، دانشکده مهندسي راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت" طراحي بوژي"  دکتر غفارزاده ، ‐]۱۶          [
 ۱۳۸۰بهرام پوستي ، : ترجمه" تئوري ارتعاشات با کاربردهاي آن"تامسون ، . ويليام ت  ‐]۱۷          [
    ۱۳۷۹ايرج شادروان ، : ، ترجمه" طراحي اجزا ماشين" شيگلي ، ‐]۱۸          [

  
 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

