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 :عنوان مقاله 

 تحليل عملكرد بوژي هاي فرمان پذير 
 

 

 حامد گركاني: تهيه كننده 

 

 

 : چكيده ‐۱

دو بـين    فاصله   واگنهايي كه   . مي باشد   ، بوژي    گذار است واگن كه در سرعت و راحتي آن تأثير         اجزاء  يكي از مهمترين    
تـسهيل   از جملـه  دارد وظـايف متعـددي   بـوژي   . مجهز شـوند ) Bogie( بايد به بوژي  متر تجاوز نمايد۹محور آنها از  

 مـسافري   قطارهـاي ... و  ) به علت افزايش تعداد محورها    ( دنه واگن ، افزايش بار محوري     گردش واگن در قوسها ، حفظ ب      
 برخـوردار سـرعت بـاال     از  د بايد هم    نكن رقابت...  وسايل حمل و نقل مانند هواپيما ، خودرو و           سايربراي اينكه بتوانند با     

 تحقيقات زيادي در اين مـورد  امروزهبه همين دليل . ند نرا فراهم كمسافرين  ) Ride comfort( و هم راحتي باشند 
هاي باال بدون كاهش راحتـي سـفر ، از بـوژي هـاي جديـدي                  دستيابي به سرعت   به منظور امروزه   .در حال انجام است     

در . استفاده مي گردد  ) Steered bogie( فرمان پذير اي يا بوژي ه ) Tilting bogie ( گربوژي هاي نوسان مانند 
از طريـق بررسـي نتـايج        و مقايسه آنها با بوژي هاي معمولي         فرمان پذير هاي    هدف معرفي خصوصيات بوژي   ،  اين مقاله   

  . است حاصله از تحليل ديناميكي بوژي فرمان پذير 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )steered(   مدلي از يك بوژي فرمان پذير‐ ۲شكل  )conventional ( مدلي از يك بوژي معمولي‐۱شكل  
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 : مقدمه  ‐۲

فاكتورهـاي مهـم مـي      جمله   شده در خصوص ناوگان مسافري كشور كه در آن افزايش سرعت از              اتخاذكالن  با توجه به تصميمات     
،  افزايش راحتي سـفر  كاهش نيروهاي بازدارنده و افزايش سرعت در قوس ،        به منظور استفاده از بوژي هاي فرمان پذير        لزوم باشد
نتـايج   اين مقاله    پيش از پيش نمايان مي شود     ،  در قوس   خ و ريل     ، كاهش زاويه حمله و بالتبع كاهش سايش چر          سرو صدا  كاهش

 . يك بوژي معمولي را مورد بررسي قرار مي دهد و بوژي فرمان پذير تحليل ديناميكي يك نمونه
 : بوژي  وظايف ‐۳

.  دارنـد  واگـن  )Safety (ي شوند ولي نقـش مهمـي در ايمنـي        بوژي واگنهاي مسافري معموالً توسط مسافران اين واگنها ديده نم         
 : وظايف بوژي عبارت است از بعضي 
  بدنه واگن نگه داشتن ◄
  خميده هايحركت پيوسته در قوسها و مسير ◄
 خرابي هاي موجود در مسير و كاهش ضربات ناشـي از نيـرو هـاي گريـز از مركـز در حـين                        در اثر  شده   ايجاد جذب ارتعاشات    ◄

 هم كردن راحتي در حين سفر و در نتيجه فراحركت در قوسها با سرعت باال 
 ... و  كاهش توليد مشكل براي خط و كاهش سايش ريل ◄
 :  ) Bogie configuration( پيكر بندي بوژي  ‐۴

 ، طراحـي و     )Axle (مي تواند بر اساس تعـداد محورهـا       اين دسته بندي    بوژي ها در دسته بندي هاي مختلفي قرار مي گيرند كه            
 از آنجايي كه بوژي بـر روي دو         ،نوان مثال در مورد تعداد محورها       به ع . صورت گيرد   ... و  ) Suspension(ساختار سيستم تعليق    

بوژي بنابراين   ) ۱۳شكل  . (  مورد نياز آن يك محور و دو چرخ چسبيده به آن است               مي كند ، حداقل ساختار     ريل فوالدي حركت  
از  بيشتر بوژي هاي دو محورهامروزه  . دسته بندي مي گردند     ... ره و   ها از لحاظ تعداد محورها به تك محوره ، دو محوره ، سه محو             

به اين علت كه بوژي هاي تك محوره ضربات را مستقيماً به بدنه منتقل مـي كننـد در                   مورد استفاده قرار مي گيرند      ساير بوژي ها    
ي دهند و در مقايسه با بوژي سه محوره         حاليكه بوژي هاي دو محوره ضربات ناشي از خرابي هاي مسير را در نقطه تعليق كاهش م                

 بـر روي    بوژي هاي سه محوره سـاختار پيچيـده اي دارنـد و همـين سـاختار پيچيـده                 ) . ۳ شكل( .ساختار نسبتاً ساده تري دارند      
شتري بيـ اما در عين حال قابليت تحمل نيروي        و تعمير و نگهداري آنها را مشكل تر مي سازد            مي گذارد    تأثيرآنها  عملكرد حركتي   

 .  امروزه از اين نوع بوژي بيشتر در ديزل ها استفاده مي شود دارند به همين دليلرا 
 
 

 

 
 
 

  انتقال اثرات ناشي از خرابي هاي خط به بدنه واگن در بوژي هاي تك و دو محوره ‐۳ شكل

) Non-articulated(صل دار و غير مفـ )Articulated(مفصل دار بوژي هاي بوژي ها بر اساس طراحي يا نوع سيستم تعليق به         
، بالـشتك دار مجهـز بـه فنـر     ) Swing hanger(،  با اسكلت لوالدار ) Bolsterless(و بدون بالشتك ) bolster(لشتك  ، با با

بـا افـزايش   . تقسيم بندي مـي گردنـد   ... و ) Small lateral stiffness bolster spring bogie(هوايي با سختي جانبي كم 
ا مي تـوان  از اين نوع بوژي ه. ند ه ا انواع بوژي هاي سرعت باال براي كاربري هاي مختلف توسعه يافت          ،هاي مسافري سرعت در قطار  
 گـر بوژي هـاي نوسـان   . شاره نمود ا ) Steered bogie ( فرمان پذيرو بوژي هاي  ) Tilting bogie ( گرنوسان  به بوژي هاي

 براي كاهش اثـرات     فرمان پذير حركت با سرعت باال در قوسها و بوژي هاي          حين  ر  بيشتر براي كاهش نيروهاي وارده به مسافران د       
  . ند حركت در قوسها طراحي شده اهنگامين چرخ و ريل در سرعت هاي باال مخرب تعامل ب
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 :  ) Steered bogies ( فرمان پذيربوژي هاي  ‐۵

محورهاي آن راحت تر با قـوس گـردش كننـد           ،  در قوس   كه داراي سختي كمي باشد و در حين حركت          اي  به طور كلي هر بوژي      
 تمايل به لـوزي شـدن دارد در نتيجـه مجموعـه چـرخ و محـور جلـو در        وس داردر مسير ق بوژي  )۲شكل(بوژي فرمان پذير است     

ژي در بـو  . اجباراً نياز بـه لغـزش جـانبي خواهنـد داشـت             وضعيت منحرف نسبت به ريل قرار گرفته و چرخها براي حركت به جلو              
مقاومـت غلتـشي چرخهـا را    ،  اين لغزش موجب تماس شديد بين فلنج چرخها و كناره ريل شده و اصطكاك ناشـي از آن                   معمولي  

 مجموعـه  رمان پذير به علت انعطـاف پـذيري   ولي در بوژي هاي ف ،افزايش داده و نيز سايش شديدي در چرخ وريل ايجاد مي كند     
كمتـر  در قـوس  ن نيروهاي وارده به فلـنج  و بنابراي  ) ۴شكل  ( س هم راستا مي شود         خط مركزي محور با شعاع قو      ،چرخ و محور    

 به دليل كاهش نيروهاي بازدارنده به وسيله اين بوژي ها مـي تـوان بـه    خواهد بود عالوه بر اين  ه و سايش چرخ و ريل نيز كمتر       شد
 .  دست يافت ي در قوسهاسرعت هاي باالتر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با قوس در بوژي فرمان پذير بوژيخط مركزي محور ايي  هم راست ‐ ۴كل ش
 )  Dynamic behaviour of steered bogies ( فرمان پذير رفتار ديناميكي بوژيهاي ‐۱‐۵

 ثرات متقابل ديناميكي اجـزاي     اشبيه سازي كرد كه      استفاده از مدلهای رياضی       با فقط می توان  را   فرمان پذير  رفتار واقعی بوژيهاي  
 موضـوع  بـرای نـشان دادن ماهيـت         ولي  نيست دقيقزياد  اين مدلها نيز    حتی پيچيده ترين    . شامل مي شود      را نده آنها تشكيل ده 

در صـورتيكه   . دوشـ مي  مدل    يكنواخت ه عنوان يک سيستم جرم و فنر      هر جزء ب  ،   براي ساده كردن شبيه سازي     . مي كند  فايتک
 بعـضي   بايـد ،   محاسبات   براي آسانتر شدن روند    . استباال  درجات آزادی    با   ه، يک سيستم گسترد    از اين اجزاء     درحقيقت هر کدام  

 مشکالت گـسترده    حل برای    .دبه صورت بدون جرم مدل شو      ءبعضی اجزا  ياناديده گرفته شود     آنجزای   ا بوژي و از درجات آزادی    
گذشـته از  .شود  انجام میده سازي بيشتري   سا،  مشخصه های آيتمهايی مانند فنرها، دمپرها و غيره          ا خطي درنظرگرفتن  ب،  موجود  

نـشان   را به طور مناسبی رفتار واگنهـا        مدلسازی ديناميکی خطی می توان    با   و ساده سازی های مذکور،       ي موجود تمام محدوديتها 
 . شبيه سازي مي گردد   جرم و فنر يكنواختدر قوس با استفاده از همان مدل ديناميکیبوژي رفتار . داد 
  فرمان پذيربوژيجرم و فنر  مدل  ‐۱‐۱‐۵

بـراي تـشخيص راحـت تـر     در اين مدل ، .   نشان داده شده است    ۵در شکل   آزمايشي   فرمان پذير يك بوژي    جرم و فنر بوژي      مدل
 . سازي انجام گرفته است ساده نسبت به حالت واقعي   حدوديتامشخصه هاي اصلي ، 

 : در قوس  فرمان پذير بوژي هايرفتار  ‐۲‐۵
حركـت در قوسـها ،      هنگـام    نسبت به بوژي هاي معمولي بـه خـصوص در            فرمان پذير  به بهبود رفتار ديناميكي بوژي هاي        با توجه 

انجـام   اين بوژي ها      بهبود تعادل نيرو در    در زمينه تحقيقاتي   دليل  همين به.   مناسب تر است   ز بوژي هاي فرمان پذير در     استفاده ا 
) Angle of attack(حي بوژي هاي فرمان پذير و معمولي ، پارامترهايي نظير زواياي حمله  با استفاده از پارامترهاي طراوگرفته 

 ۱۵ و ۱۰: لقي مجاز فلنج  در اين محاسبات .براي اين بوژي ها محاسبه شده است ... و ) Wear indices(، شاخص هاي سايش 
  :  ح ذيل مي باشدبه شر نتايج تحليل . فرض شده است متر ۱۰۰۰ تا ۳۰ شعاع قوس  وميليمتر
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  : يقوسحاصله از تحليل نتايج  ‐۱‐۲‐۵

 زاوية حملـه بـر اسـاس     نشان دهنده نمودار   ۶شکل   . نتايج بسيار خوبي در مورد تأثير لقي فلنج حاصل مي شود          از تحليل قوسي ،     
مقياس محور عمودي لگاريتمي و مقيـاس محـور افقـي خطـي             در اين نمودار     . مي باشد محور جلويي بوژي جلو     شعاع قوس برای    

 بـسيار   معمـولي زاويه حملـه در بـوژي هـاي          ) متر   ۲۰۰زير  ( در قوسهاي با شعاع كم      اين شكل بيانگر اين مطلب است كه        . است  
 ۱۵ت از لقي فلـنج       بهتر اس  ۱۰۰ي با شعاع زير     ي در قوسها  فرمان پذير در بوژي هاي     است همچنين    فرمان پذير باالتر از بوژي هاي     

 .ميليمتر استفاده گردد 
 کـه  اين شكل نشان مي دهد.  مي باشد بر اساس شعاع قوس) TWI (  شاخص سايش محل تماس چرخ و ريلنمايانگر   ۷شکل 

 بـه طـور     همـواره  بوژی های فرمان پـذير     در TWIهمچنين مقدار   . است   فلنج   لقياز  مستقل   TWI مقدار   معمولي ایه  در بوژی 
 كه حتـی در شـعاع       نكته ديگري كه از اين شكل قابل استنباط است اين است          .  مي باشد  معمولي بوژی های    كمتر از وجهي  قابل ت 

 بـوژي   TWI و تقريبـاً      در دو بـوژي باالسـت      TWI، بازهم اختالف      می شوند  جايی که منحني ها به هم نزديک      يعني  قوس کم ،    
  .فرمان پذير سه برابر بهتر از بوژي معمولي است 

 

 شعاع قوس‐زاوية حمله ‐ ۶شکل    بوژي فرمان پذير‐م و فنر مدل جر ‐ ۵شكل 
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 ، دو نكتـه برداشـت   ۸ و ۷از مقايسه منحني هـاي   .نشان مي دهد   قوسنسبت به شعاع    را  ) FWI( شاخص سايش فلنج     ۸شکل   

.  اسـت     کامالً برعکس  FWI وليکمتر می شود     TWI متر   ۱۴۰ متر تا    ۲۰۰ رنجدر  يعني  فلنج کمتر   در لقي   که  اول اين  مي شود   
با کاهش شعاع قوس تفـاوت ميـان       FWIدر نمودار   که  نکتة دوم اين  . حاصل می شود     FWI در اثر افزايش     TWIکاهش  بنابراين  
 .  اتفاق می افتدTWI در منحني  و برعکس آن  ،افزايش مي يابد به طور فزاينده ای بوژي معمولي و فرمان پذير بوژي

 در ايـن دو . د نـ  قوس نـشان مـی ده  را بر اساس شعاع   فرمان پذير    به بوژي    معموليبوژي   FWI و   TWI نسبت   ۱۰ و   ۹شکلهای  
 ۱۵( لقي فلـنج بيـشتر       با بوژي هاي فرمان پذير      ازكاهش مي يابد بهتر است       قوس   شعاعشود که هنگامی که     مي  مشاهده  منحني  
 . استفاده شود  )  ميليمتر

 
 

  شعاع قوس- FWI ‐ ۸شكل  شعاع قوس‐TWI ‐۷شكل 

 بوژي فرمان پذيرFWI بوژي معمولي به FWI نسبت ‐۱۰شكل بوژي فرمان پذيرTWI بوژي معمولي بهTWI نسبت ‐۹شكل
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  نتيجه گيري‐۶
توان نتيجـه گرفـت كـه     ن با بوژي هاي معمولي ميبا توجه به نتايج بدست آمده از تحليل ديناميكي بوژي فرمان پذير و مقايسه آ        

 :  زير را به دنبال خواهد داشت فوايداستفاده از بوژيهاي فرمان پذير در واگنهاي مسافري 
 كاهش نيروهاي بازدارنده در تماس چرخ و ريل و افزايش سرعت  ‐۱
 كاهش سايش چرخ و ريل  ‐۲
 ها ر قوس  دو ايمنافزايش راحتي و امنيت سفر به دليل حركت مناسب  ‐۳

كـاهش  وبنابراين براي دستيابي به سرعتهاي باال در واگنهاي مسافري بدون از بين رفتن راحتي سفر يا امنيت مسافران                   
  . بوژي هاي فرمان پذير استفاده كرد از جمله جديد تكنولوژي هاياثرات مخرب تعامل چرخ و ريل بايد از 

 
 .موالً در تحليل تعامل بين چرخ و ريل استفاده مي شود  اصطالحات زير مع:واژه نامه اصطالحات فني  ‐۷

  ريل سطح چرخ وريل با فلنجصفحه تماس ميان   زاويه ) :Contact angle) ( δ( زاويه تماس  ‐۱‐۷
          

 
 
 
 
 
 
حـداقل  ،   حركـت مـي كنـد        بـوژي بـر روي دو ريـل فـوالدي         از آنجـايي كـه       :  )Wheelset( مجموعه چرخ و محور      ‐۲‐۷

 در شكل زير پارامترهايي ماننـد فلـنج   . دو چرخ و يك محور است كه به آن مجموعه چرخ و محور مي گويند مورد نياز آن    ساختار
) wheel diameter(، قطر چـرخ  ) wheel(، چرخ ) axle(، محور ) wheel tread(محل تماس چرخ و ريل ، ) flange(چرخ 

 . نشان داده شده است ) rail(و ريل ) guage(، گيج خط  ) tread gradient  (و ريل، شيب محل تماس چرخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه چرخ و محور ‐۱۳شكل 
بـه جابجـايي جـانبي       ) RRD( نسبت تفاوت شعاع غلتشي چرخ راست و چپ          : )Conicity( ) λ(  حالت مخروطيت    ‐۳‐۷

  ) 2y(مجموعه چرخ و محور 

y
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y
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  زاويه تماس ‐۱۲شكل 
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  مجموعه چرخ و محور در قوس و جابجايي جانبيچرخ ها  تغيير شعاع غلتشي ‐۱۴شكل 
 

 : كه پارامترها در آن عبارتند از 
r شعاع چرخ    

R شعاع قوس   
q است1/20معموالَ (  ميزان انحناء بانداژ و ميزان مورب بودن ريل  ( 
y محور به يك سمت   اندازه جابجايي جانبي 
بيـشترين مقـدار    ، ۱۵در شـكل  .   مي باشد فلنج با خط افقبر زاويه بين خط مماس :  )Flange angle(  زاويه فلنج  ‐۴‐۷

 .زاويه نشان داده شده است اين 
 
 
 

  بيشترين زاويه فلنج‐۱۵شكل                             

 
 
 
  . چرخ باال رود حدي كه ار حركت جانبي چرخ نسبت به جلوي ريل تا  مقد:  )flange clearance(  لقي فلنج ‐۵‐۷
 
  
 
 
 
 
 

 
 لقي فلنج ‐۱۶كل ش

 پروفيل چرخ از نقطه اي كه بيشترين زاويه فلنج را دارد تا نقطه اي كـه   طول منحني ) :Flange length(  طول فلنج ‐۶‐۷
 .  درجه كاهش مي يابد 26/6زاويه فلنج در آن نقطه به 

 
 
 
 

 طول فلنج چرخ ‐۱۷كل ش
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مجموعـه  مركزي  بين محور   زاويه ) :Wheelset angle of attack ) ( ψ(  زاويه حمله مجموعه چرخ و محور  ‐۷‐۷
  با امتداد مسير  چرخ و محور

 
 

 
 
 

 
   زاويه حمله مجموعه چرخ و محور ‐۱۸شكل  

 مقدار كاري كه در ناحيه تماس چرخ و ريـل در هـر متـر پيمـوده                  : ) TWI( شاخص سايش محل تماس چرخ وريل        ‐۹ ‐۷
 .شود  شده انجام مي

 . شود  مقدار كاري كه در ناحيه تماس فلنج در هر متر پيموده شده انجام مي:  ) FWI( شاخص سايش فلنج چرخ   ‐۱۰ ‐۷
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