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  شبيه سازي غيرخطي پديده هانتينگ در لكوموتيو
  

   واگن پارستحقيق و طراحيندا پنداراتيل كارشناس واحد 

  پور كارشناس واحد ناوگان شركت مترا حامد فرح

  آهن دكتر رضواني عضو هيت علمي دانشكده مهندسي راه

  

  :چكيده

شود و در سرعتهاي باال اثراتي همچون سايش  هانتينگ از ناپايداري عرضي چرخ و محور بر روي ريل ناشي ميپديده 
سعي در اين مقاله ضمن شبيه سازي پديده هانتينگ . شود چرخ و محور و خرابي زود هنگام آالت ناقله را موجب مي

از تئوري خطي كالكر براي شبيه سازي تماس بين چرخ وريل . شده تا اثرات غير خطي نيز مورد مطالعه قرار گيرند
در انتهاي شبيه سازي نيز . اند  درجه آزادي مدلسازي شده۶است همچنين بوژي و چرخ و محور با استفاد ه شده 

  .تحليلي و اين شبيه سازي صورت گرفته استاي بين نتايج حاصل از كارهاي  مقايسه
  

  : مقدمه ۱

  :پديده هانتينگ ١‐١

اين پديده يک نوع ارتعاشات .  مي افتدهانتينگ پديده اي عمومي براي آالت ناقله ريلي است که در سرعتهاي باال اتفاق
‐خود تحريک است که دراثر سرعت حرکت، نيروهاي اندرکنش چرخ و ريل ، زوايه مخروطي و ماهيت خزشي

نيروهاي تماسي چرخ و ريل تاثير بسزايي در ماهيت دمپينگ موجود در . چسبندگي تماس چرخ وريل بوجود مي آيد
رت بسيار عمومي در ارتباط با پديده صحبت نماييم بايد بگوييم که اين پديده بر اگر بخواهيم به صو. کل مجموعه دارند

هانتينگ اوليه پديده اي است که در سرعتهاي پايين و به علت عدم . هانتينگ اوليه و هانتيننگ ثانويه:دو نوع است
اشات عرضي بدنه واگن بوجود مي اين نوع از هانتينگ با افزايش ميزان ارتع. کارايي الزم سيستم تعليق اتفاق مي افتد

و مي تواند به آساني و با استفاده از دمپينگ مناسب بين بدنه واگن و بوژي از بين ) چيزي مشابه با پديده تشديد(آيد 
  .برود

. در سرعتهاي باال پديده هانتينگ به صورت ارتعاشات عرضي شديد در مجموعه چرخ و محور و بوژي مشاهده مي شود
 مسئله ذاتي در آالت ناقله ريلي است که نمي توان آن را ازبين برد و تنها مي توان از اين سرعت دوري اين مسئله يک

  . اين پديده مي تواند موجبات سايش چرخ و ريل کاهش راحتي سفر شود. نمود
. اد مي شودسرعت بحراني در آالت ناقله ريلي سرعتي است که پس از آن تغييرات اساسي در ديناميک وسيله نقليه ايج

 ها در سيستم به سيکلهاي trajectoryدر سرعتي باالتر از سرعت بحراني سيستم پايداري خود را از دست مي دهد و 
در اين حالت در يک سيستم خطي شده قسمت حقيقي مقادير ويژه داراي مقاديري مثبت . بسته اي تبديل مي شوند

  .هستند



در اين .  مسئله اين اجازه را نمي هد تا از يک مدل خطي شده استفاده شوددر پاره اي از موارد پيچيدگيهاي موجود در
صورت يا بايد از متد اغتشاش براي حل يک مسئله غير خطي استفاده نمود و يا اينکه از شبيه سازي کامپيوتري بهره 

نرم افزار  (Simulinkدر اين پژوهش به منظور انجام اين پروژه از شبيه سازي کامپيوتري در جعبه ابزار . برد
Matlab ( استفاده شده است.  

اولين کاري که در زمينه بررسي هانتينگ صورت گرفت کل سيستم را با يک تقريب خطي مدلسازي وحل نموده 
بنابراين کارهاي . پس از آن مشاهده شد که سيستم خطي توصيف دقيقي از ناپايداري عرضي ارائه نمي نمايد]. ۳و۱[بود

ت تا جنبه هايي از اثرات غير خطي در نظر گرفته شود مانند لقي موجود در سيستم تعليق، برخورد فراواني صورت گرف
ارائه شده توسط ] ۲و۱[توصيف کاملي از اين رويکردها را مي توان در . فلنج چرخ با ريل و اثرات اصطکاک خشک

Low و Wickensيافت .  
Matsudaira]۱ [ اثراتSidebearer تحمل بار استاتيکي وارد بر بوژي و هم به منظور تحمل  را که هم به منظور

اثرات لغزش چرخ، ] Cooperrider] ۲. نيروهاي ناشي از قوس در پاره اي از بوژي ها استفاده مي شود بررسي نمود
 درجه آزادي بررسي ۶مخروطي بودن چرخ، تماس فلنج و ميزان اصطکاک کاسه بوژي را بر روي ديناميک بوژي با 

رفتار سيکل حدي را در يک بوژي دو محوره که ] ۲ [Krylovسعي نمود تا با استفاده از متد ] De Peter ] ۲. نمود
سعي نمودند تا با متدي مشابه رفتار يک تک ] Brand] ۳ و  Low. داراي چرخهاي استوانه اي است بررسي نمايد

 تماس فلنج به صورت يک عدد فنر خطي با در اين مدل. محور را درقوس با در نظر گرفتن تماس فلنج بررسي نمايند
تاثير تماس چرخ و ريل را براي دامنه هاي حرکتي بلند محور ] Buurton] ۵. لقي برابر با لقي گيج خط مدل شده بود

آناليز پايداري را براي يک بوژي مسافري با در نظر گرفتن اثرات ] Wormley] ۴ و Horak. مورد مطالعه قرار داد
  .طح و همچنين هندسه غير خطي تماس چرخ و ريل و نيروهاي خزشي انجام دادناهمواريهاي س

 با توجه به آنچه در فوق آمد سعي شد تا پديده هانتينگ با استفاده از شبيه سازي مورد مطالعه قرار گيرد مقالهدر اين 
 و بررسي هاي  محدود نشده اين نکتهمقاله بهالبته اين . و از اين رهگذر سرعت ناپايداري ديناميکي استخراج شود

   .بر روی دمپر آنتی یوو صورت گرفته استپارامتري 

  :مدلسازی رياضی ۲

  :تماس چرخ و ريل ١‐٢

شرط عدم (چسبندگي ودن ناحيه در اين پژوهش تماس چرخ و ريل با استفاده از تئوري خطي كالكر و با فرض كامل ب
بر روي  ]Dakkipati] ۳ و  Gargeورت گرفته توسط  استفاده از اين مدل در مطالعات ص.است مدلسازي شده) لغزش

براي اطالع بيشتر به . پديده هانتينگ با نتايج تجربي مقايسه شده و نتايج خوبي از خود نشان داده است
   .مراجعه شود]۸و۳،۷[مرجع

  :مدلسازي تماس فلنج با ريل ٢‐٢

 براي مدلسازي تماس ريل با  تا لبه فلنج استاز يک فنر خطي با يک ميزان لقي که بيانگر فاصله لبه ريلدر اين مقاله 
  :مدل استفاده شده در زير آمده است . ]۱[فلنج استفاده شده است
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  :سازي شده چرخ و محور معادالت ساده ٣‐٢

ج استخرا رفتار چرخ  حاکم برمعادالت)خطوط بدون قوس(ديناميك حركت چرخ بر روي ريل با در نظر گرفتن 
   ].۷،۸، ۳[اين معادالت كامال غير خطي بوده و نياز به حجم محاسباتي باال دارند. شود مي

   :شوند  اين معادالت به صورت زير ساده مي٢ و ريل با لبه تيز١چرخ مخروطي با فرض 
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    :شود اصالح ميخ با ريل به صورت زير براي در نظر گرفتن تماس چر) ۱(معادله 
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  . نيروي حاصل از فلنج چرخ استFFدر اين معادله 

  :مدلسازي رياضي بوژي ٤‐٢

  :مدل زير براي شبيه سازي بوژي لكوموتيو در نظر گرفته شد و بر مبناي آن معادالت زير استخراج شد
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 صوير مدل استفاده شده براي بررسي هانتينگ ثانويه در بوژي ت۱ شکل
  :]۱[شود دمپر آنتي يوو به صورت غير خطي به صورت زير مدلسازي مي
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  :در عبار ت فوق

)۹(  ( )tii bv ψψψ && −⋅= 1 

  : نشان مي دهد]۱[جدول زير اطالعات ارائه شده براي ضرايب فوق در مرجع 

  4Cضريب   3Cضريب   2Cضريب  1Cضريب   نوع دمپر

21018.4  ۱دمپر شماره  ×  
51077.4 ×  

61073.2 ×  
61031.4 ×  

31035.7  ۲دمپر شماره  ×  
51024.5 ×  

61005.3 ×  
61084.4 ×  

41092.1  ۳دمپر شماره  ×  
51014.5 ×  

61013.3 ×  
61014.5 ×  

31091.1  ۴دمپر شماره  ×  
51069.9 ×  

61024.5 ×  
61015.8 ×  

21089.1  ۵دمپر شماره  ×  
61011.1 ×  

61074.5 ×  
61027.8 ×  

  . اطالعات عددي استفاده شده در اين پروژه به منظور بررسي هاي عددي ارائه شده استصفحه بعدول  در جد

  



  ]۱[اطالعات استفاده شده در شبيه سازي بوژي  لكوموتيو) ۱جدول شماره 

tyK ضريب سختي در راستاي

yدر سيستم تعليق ثانويه   
( )mN510532.1 ×  

yK ضريب سختي در راستاي

yدر سيستم تعليق اوليه   
( )mN41067.8 ×  

tyC ضريب دمپينگ در راستاي

yدر سيستم تعليق ثانويه   
( )msN ⋅× 410254.5 

yC ضريب سختي در راستاي

yدر سيستم تعليق اوليه   
( )msN ⋅× 4101.2  

txK ضريب سختي در 

 در سيستم تعليق xراستاي 

ضريب فنريت آنتي يوو (ثانويه

  )ثانويه

( )mN510189.2 ×  

ψK ضريب سختي در 

 در سيستم تعليق xراستاي 

ضريب فنريت آنتي يوو (ثانويه

  )اوليه

( )mN41067.8 ×  

txC ضريب دمپينگ  در 

 در سيستم تعليق xراستاي 

ضريب دمپينگ آنتي يوو (ثانويه

  )ثانويه

( )msN ⋅× 510129.6 

ψC ضريب دمپينگ در 

 در سيستم تعليق xراستاي 

ضريب دمپينگ آنتي يوو (ثانويه

  )اوليه

 ينکه عدد مشخصيبا توجه به ا

 يپارامتر خط(ر ن مقداي ايبرا

وجود نداشت بر )  شده يساز

 ي پارامتري آن بررسيرو

  .صورت گرفت

b نيم فاصله هاي بين فنرهاي

  آنتي يوو اوليه
( )m00.1  

2b نيم فاصله هاي بين فنرهاي

  آنتي يوو ثانويه
( )m794.0  

1b نيم فاصله هاي بين

  دمپرهاي آنتي يوو اوليه
( )m27.1  

3b نيم فاصله هاي بين

  دمپرهاي آنتي يوو ثانويه
( )m889.0  

1l نيم فاصله هاي بين فنرهاي

  عرضي سيستم تعليق اوليه
( )m295.1  

2l نيم فاصله هاي بين دمپرهاي

  عرضي سيستم تعليق اوليه
( )m295.1  

tmجرم بوژي   ( )Kg6.4255 
tI ممان اينرسي بوژي در

  راستاي بوو
( )20.10314 mKg ⋅  

 :ز شبيه سازينتايج حاصل ا ۳

  .ارائه شده استادامه فلوچارت استفاده شده براي محاسبه سرعت هانتينگ در 



  :نتايج حاصل از شبيه سازي خطي ۱‐۳

 کيلو متر بر ساعت بدست ۱۲۱ براي نمايش حرکت عرضي چرخ و محور بوژي لکوموتيو در سرعت ۱نمودار شماره 
دو  .دو چرخ و محور بر حسب زمان مي باشندهر رضي براي دو نمودار بااليي بيانگر حرکت در راستاي ع. آمده است

ستند که حرکت در راستاي عرضي را بر حسب سرعت در همان راستا  هTrajectoryنمودار پاياني نيز نمودار هاي 
  .دهند نشان مي

دون اعمال هيچگونه ورودي تنها نگ يک پديده خود تحريک بوده و بيهمانطور که در بخش قبل گفته شد پديده هانت
دياگرام هاي پاسخ در اثر کوچکترين اغتشاش در . (با گذشت زمان خود سيستم در سرعت خاصي ناپايدار مي شود

اما همانگونه که در تصويرهاي فوق مشاهده مي شود علي رغم اعمال اغتشاش به سيستم ) ورودي مسئله واگرا مي شود
سيستم پس از گذشت زمان به حالت اوليه خود )  در سمت راست نشان داده شده اندچرخ و محوري که نمودارهاي آن(

 ۲نمودار شماره  .باز مي گردد
براي نمايش حرکت يوو چرخ و 
محور بوژي لکوموتيو در سرعت 

 کيلو متر بر ساعت بدست ۱۲۱
دو نمودار بااليي . آمده است

بيانگر حرکت در راستاي يوو 
 براي هر دو چرخ و محور بر

دو . حسب زمان مي باشند
نمودار پاياني نيز نمودار هاي 

Trajectoryهمانگونه .  هستند
که مشاهده مي شود اين 
نمودارها نيز پس از گذشت 

  ).است نمودارهاي سمت راست مربوط به چرخ و محوري هستند که اغتشاش به آن اعمال شده . (زمان همگرا مي شوند
 ۱۲۶ سرعت يوو چرخ و محور بوژي لکوموتيو دردر راستاي عرضي و ش حرکت براي نماي ۴و  ۳شماره نمودار هاي 

يوو براي هر دو چرخ و محور بر عرضي و دو نمودار بااليي بيانگر حرکت در راستاي . متر بر ساعت بدست آمده استکيلو
ه مي شود اين همانگونه که مشاهد. هستند  Trajectoryها دو نمودار پاياني نيز نمودار. حسب زمان مي باشند

نمودارهاي سمت راست مربوط به چرخ و محوري هستند که . (نمودارها نيز پس از گذشت زمان واگرا مي شوند
  ). اغتشاش به آن اعمال شده است 

  :نتايج حاصل از شبيه سازي غير خطي
 بر ساعت  کيلو متر۱۲۱ براي نمايش حرکت عرضي چرخ و محور بوژي لکوموتيو در سرعت ۵شماره نمودار هاي 

. دو نمودار بااليي بيانگر حرکت در راستاي عرضي براي هر دو چرخ و محور بر حسب زمان مي باشند. بدست آمده است
 هستند که حرکت در راستاي عرضي را بر حسب سرعت در همان راستا Trajectoryدو نمودار پاياني نيز نمودار هاي 

) چرخ و محوري هستند که اغتشاش به آن اعمال شده است نمودارهاي سمت راست مربوط به . (نشان مي دهند
همانگونه که در تصويرهاي فوق مشاهده مي شود پس از گذشت زمان نمودارهاي حرکت به در يک محدوده خاص 

 Limit cycleاين حرکت که در واقع بيانگر نا پايداري در سيستم است . حرکت شبه نوساني از خود نشان مي دهند
با بررسي .  نشان داده شده استTrajectoryاين مسئله به صورت بسيار واضحي در نمودارهاي . ناميده مي شود

براي بدست آوردن اين سرعت از (  . سرعتهاي مختلف اين سرعت به عنوان سرعت ناپايداري محاسبه شده است
  ). استفاده شده استفلوچارت ارائه شده 

  

  شبيه سازی



 کيلو متر بر ساعت بدست ۱۲۱رخ و محور بوژي لکوموتيو در سرعت  براي نمايش حرکت يوو چ۶شماره نمودار هاي  
دو نمودار . دو نمودار بااليي بيانگر حرکت در راستاي يوو براي هر دو چرخ و محور بر حسب زمان مي باشند. آمده است

  . مشاهده شده استLimit cycleدر ايجا نيز پديده .  هستندTrajectoryيپاياني نيز نمودارها
را بر )  نمودار سمت راست(و در راستاي عرضي ) نمودار سمت چپ( فوق حرکت در راستاي يوو ۷ارهاي شماره در نمود

 در کل يناپايدار بيانگر  تکرار شده است کهLimit Cycleدر اينجا نيز پديده . نشان مي دهد براي بوژي حسب زمان
و اوليه با در نظر گرفتن اثرات غير خطي ناشي از  زير تاثير ضرايب دمپينگ آنتي يو۸در نمودار شماره .سيستم است

 ۹است که در نمودار ]  ۱[اين نتايج مشابه نتايج ارائه شده در مرجع . پديده تماس فلنج چرخ با ريل مشاهده مي شود
 .آمده است
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