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 و بررسي اهميت تعميرات صحيح در MD36مدلسازي و تحليل ديناميكي بوژي 
    ADAMS/RAILسيستم تعليق ثانويه اين بوژي با نرم افزار 

  
  *محمد حسن كديور، استاد دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه شيراز 

  ** شيراز دانشگاه مكانيك، مهندسي رشته دكتري دانشجوي مالطفي، حبيب اله
نمابر0711-2307760: نتلف*    kadivar-mh@pidec.com:  پست الكترونيكي 2307760-0711:  ،

   Habibollah.Molatefi@tu-berlin.de:  پست الكترونيكي 021-7451568:  ، نمابر021-7491029: تلفن ** 

  
 چكيده

سرعت بحراني . اخته شده است  به بررسي رفتار اين بوژي بر روي خط مستقيم پردMD36در اين مقاله با مدلسازي بوژي 
بوژي بصورت خطي، غير خطي و  به روش ديناميكي بدست آمده و تاثير آن در برخورد چرخ و ريل نشان داده شده 

 با . استمحاسبه شده كيلومتر بر ساعت ضريب راحتي برروي يك مسير مستقيم با ناهنجاري اتفاقي 150همچنين در سرعت .است
سيستم تعليق  ثانويه مسائلي چون ضريب راحتي، نيروهاي وارد بر سيستم تعليق و نيروي چرخ و ريل در نظر گرفتن  خرابي در 

در انتها با نتيجه گيري از تحليلها، . بررسي  شده است  در يك مسير مستقيم با ناهنجاري اتفاقي  كيلومتر بر ساعت150در سرعت 
  . صحيح تاكيد شده استبر لزوم بهينه سازي بوژي براي خطوط ايران و تعميرات 

   ، ديناميك بوژي، هانتينگ، سرعت بحراني، ضريب راحتيMD36 بوژي :كليد واژه ها
  
  مقدمه-1

اين بوژي بيش .  يكي از مهمترين بوژيهاي مورد استفاده در كشور عزيزمان ايران ميباشدMD36بوژي 
 مهمي در ساختار آن داده شده  طي سالهاي گذشته در برخي كشورها تغييرات سال پيش طراحي شده و50از 

با توجه . ميباشد 1974در سال  km/h200 به km/h140فزايش سرعت بهره برداري از  آنها ااز مهمترينكه 
به شرايط اقليمي كشورمان كه تفاوت بسياري با اروپا دارد و همچنين كيفيت خطوط آهن موجود در كشور، 

آنچه كه در اين مقاله ارائه ميشود، مدل سازي و نشان دادن . باشدلزوم تحليل رفتار اين بوژي اجتناب ناپذير مي
 ابتدا به بررسي بوژي پرداخته شده  . استADAMS توسط نرم افزار يك سري از پارامترهاي مهم اين بوژي

 .و سپس تاثير سيستم تعليق ثانويه بر اين رفتار بررسي شده است

بحث  ي بوژي قطار با ساير سيستمهاي چند جرمي دارد،يكي از مهمترين تفاوتهايي كه مدلسازي ديناميك
تئوريهاي بسيار معروفي در اين زمينه . [1]برخورد چرخ و ريل ميباشد كه از پيچيدگي خاصي برخوردار است
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ورمئولن -مطرح شده است كه از معروفترين آنها تئوريهاي خطي و غير خطي كالكر و تئوري جانسون
زاري جهت محاسبه نيروهاي چرخ و ريل ارائه شده اند كه از معروفترين آنها چند بسته نرم اف. [2]ميباشند

با استفاده از اين بسته هاي نرم افزاري، نرم افزارهايي براي مدلسازي .  اشاره كردCONTACTميتوان به 
  .  اشاره كردSIMPACK و MEDYNA ،ADAMS/Railديناميكي قطار ارائه شده اند كه ميتوان به 

در اين بوژي نيروها از واگن به گهواره منتقل شده و از طريق .  را نشان ميدهد36MD بوژي 1شكل 
نيروها از سازه بوژي . سيستم تعليق ثانويه كه شامل فنر و كمك فنر ميباشد، به سازه اصلي بوژي وارد ميشوند

سيستم شامل يك با در نظر گرفتن يك . بوسيله سيستم تعليق اوليه به محورها و سپس ريل منتقل ميشوند
 . انجام شده استADAMS/Railمدلسازي در محيط نرم افزار  درجه آزادي 60واگن با دو بوژي و با 

  
  

  
36MDبوژي  :1شكل 

  

  براي بوژي سرعت بحراني  -2
 نيروها نيز بر اين. در وسائل نقليه ريلي، سرعت حركت تاثير مستقيمي بر نيروهاي وارد بر چرخها دارد

اين اصل سبب شده است كه فركانسهاي طبيعي سيستم در كنار عوامل . فركانسهاي طبيعي سيستم موثرند
مطرح ميباشد ) Critical Speed(بدين ترتيب براي بوژي ها سرعت بحراني . ديگر، تابع سرعت قطار شوند

بطور معمول .  يا بسيار كم ميباشدكه در اين سرعت سيستم داراي يك مود ارتعاشي با ضريب ميرايي صفر
در اين مود ارتعاشي، . خواهد بود) Hunting(اگر بوژي درست طراحي شده باشد اين مود، مود هانتينگ 

  . [2] خواهد بود(yaw)و چرخشي حول محور عمودي) Lateral(بوژي داراي حركت نوساني جانبي 
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360km/h 

28 0km/h 

216 km/h 

188 km/h 

  
  )روش خطي (λرعت بحراني بر حسب شيب چرخ مخروطي شكلدياگرام تغييرات س :2شكل

  
در روش خطي از تئوري خطي كالكر . جهت پيدا كردن سرعت بحراني از دو روش استفاده ميشود

در روش . استفاده شده، كليه المانهاي نيرويي خطي سازي شده و پروفيل چرخ مخروطي در نظر گرفته ميشود
وفيل واقعي چرخ و ريل همراه با كليه المانهاي غير خطي موجود در غير خطي از يك تئوري غير خطي و پر

  . [3]مدل استفاده ميشود
با توجه به .  نشان ميدهدMD36 آناليز خطي سرعت بحراني را براي واگن مسافري با بوژي 2شكل 

  .كاهش مييابد)شيب پروفيل خطي چرخ (λشكل، سرعت بحراني با افزايش 

  
 

75 m/sec
 
Critical Point 

  
  )روش خطي (قسمت حقيقي مقادير ويژه بر حسب سرعت حركت :3شكل 
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  مود ارتعاشي بحراني:4شكل

  
  .دنرا نشان ميده مربوطه مود ارتعاشياز روش خطي و سرعت بحراني بترتيب  4و  3شكلهاي 

طي، تحليل  ديناميكي قطار در يكي از روشهاي بسيار معمول براي يافتن سرعت بحراني بصورت غير خ
جهت تحريك مودهاي ارتعاشي سيستم از يك مانع موضعي استفاده ميشود و . [4]يك مسير مستقيم ميباشد

 5اين موضوع در شكل . اگر سرعت حركت بيش از سرعت بحراني باشد ارتعاشات سيستم ميرا نخواهد شد
وضعي بصورت تابع پله، زاويه حمله و نوسان در اين شكل در سه بخش ناهنجاري م. نشان داده شده است

  . نو ميباشندuic60 و ريل s1002پروفيلهاي چرخ . جانبي چرخ و محور جلويي نشان داده شده اند
  

 

  ناهنجاري موضعي

81 m/sec70 m/sec

70 m/sec 81 m/sec

  
  رفتار ديناميكي محور قبل و بعد از سرعت بحراني :5شكل

  
در اين شكل به .  را در نظر گرفت6ان شكل جهت درك تاثير ارتعاشات هانتينگ در رفتار بوژي ميتو

الزم به ذكر است كه . عنوان نمونه سطح موثر در نيروهاي بين چرخ و ريل در يك محور نشان داده شده اند 
  .تاثير هانتينگ بر كل المانهاي سيستم بسيار پر اهميت
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  طح تماس چرخ و ريلتاثير جابجايي جانبي چرخ بر روي س :6شكل

  
با در نظر گرفتن نيروي بين چرخ و ريل، تغيير موقعيت سريع چرخ و ريل، سايش بسيار شديدي بوجود 

اهميت اين موضوع آنجاست كه بدليل وجود سيستم تعليق اوليه وثانويه ممكن است اين . خواهد آورد
ريل واقعي داراي ناهنجاريهاي بسيار نكته قابل توجه ديگر اينست كه . ارتعاشات در واگن محسوس نباشند

به عبارتي سيستم بصورت دائمي تحت .  ميباشد(Flexibility)اتفاقي و غير قابل اجتناب همراه با نرميت 
. تحريك تمام مودهاي ارتعاشي قرار دارد و براي حركت با اطمينان كافي، نياز به حاشيه امنيت بااليي است

اهميت اين نوع از رفتار بوژي . ال از اهميت دو چنداني برخوردار استاين موضوع در قطارهاي با سرعت با
 چرخ  تاج سايش بسيار شديد در7شكل . هنگامي روشن ميشود كه به سايشهاي موجود در چرخها دقت شود

  .را نشان ميدهد
  

 

  
 تاج چرخ ر سايش شديد د:7شكل 

  
  يستم تعليق ثانويهتاثير س-3

 MD36شكست فريم اصلي بوژي و سگدست كه جزء مسائل موجود در بهره برداري از بوژي  8 شكل
اين مشكل و مشكالتي از اين قبيل لزوم انجام بهينه سازي بوژي براي خطوط آهن . ميباشند را نشان ميدهد

  .ستايران را ميرساند كه با بررسي دقيق رفتار بوژي و يافتن تاثير سيستم تعليق امكان پذير ا

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

فنرها و اعضايي كه وظيفه . يكي از موارد مهم در بهره برداري از بوژي بازرسي وتعميرات آن ميباشد
مسائلي چون خرابي كمك فنر، تغيير . ميرايي در سيستم را دارند بايستي بخوبي وظيفه خود را انجام دهند

 در انجام تعميرات اساسي بوژي .خاصيت فنر و ساييدگي سطوح اصطكاكي تاثير بسزايي در رفتار بوژي دارند
اين . نيز بايستي با كنترل كيفيتهاي الزم مشخصات سيستم تعليق و سازه بوژي در يك محدوده الزم باقي بماند

  .محدوده توسط يك سري اندازه گيريها و آناليزها براي كشور قابل دسترسي ميباشد
  

 

  
 (Swing Link)و سگ دست MD36شكست فريم اصلي بوژي :8شكل

  
 كيلومتر در 150در اين قسمت با در نظر گرفتن يك مسير مستقيم با نا هنجاري اتفاقي و در سرعت 

 9شكل. به بررسي رفتار سيستم و تاثير خرابي كمك فنر و فنر ثانويه بر اين رفتار پرداخته ميشودساعت 
 وارد بر مركز جرم واگن (Lateral) و جانبي (Vertical)ل بهمراه شتابهاي عمودي ناهنجاري اتفاقي ري

  .[2] براي سيستم بدون عيب نشان داده شده و ضريب راحتي نيز محاسبه شده استkm/h 150در سرعت 
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  عمودي و جانبي مركز جرم واگن ناهنجاري اتفاقي بهمراه شتابهاي :9شكل 

  

  
   نيروهاي عمودي و جانبي وارد بر فنر ثانويه:10شكل

 و در z ،515/1 در راستاي Wzبا فرض خرابي كمك فنر ثانويه در بوژي جلويي سمت چپ، مقدار 
  در اثر اين خرابي نيروهاي ديناميكي وارد بر فنرهاي نشان ميدهد كه10شكل .  شده استy ، 27/1راستاي 

اين نيرو ها . درصد افزايش پيدا ميكند 100 تا حدود y در صد و در راستاي 20 ، تا حدود zثانويه در راستاي 
  .مستقيما به سگ دست منتقل ميشوند
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 916N:متوسط

 22N-:متوسط

  
  يك محور در بو ژي با فنر ثانويه معيوبتفاوت نيروها بين چرخ چپ و راست:11شكل

  
 بر mm 5 درصد و كوتاهي طول فنر به اندازه 25 به اندازه zنر در راستاي  شدن ف تاثير نرم11در شكل 
  .بين چرخ وريل نشان داده شده است نيروي عمودي

  
  نتيجه گيري-4

بحثهايي چون سرعت بحراني، . مسائل موجود در طراحي و يا بهينه سازي بوژي بسيار متعدد ميباشند
ينه، راحتي سفر و غيره از جمله اين مسائل ميباشند كه هركدام خستگي سازه بوژي، سايش چرخ، پروفيل به

 با توان مدلسازي نيروهاي چرخ و ADAMSنرم افزارهايي چون . داراي پيچيدگيهاي خاص خود هستند
ريل با دقت بسيار باال و قابليت محاسبات عددي دقيق، تنها وسيله موجود براي كاهش هزينه هاي آزمايشي 

بهينه سازي با يك سري اندازه گيريهاي مربوط به سازه و خط آهن ميتوان به يك مدل در مبحث . ميباشند
در اين روش پس از . بسيار قابل قبول دست يافت كه نه از لحاظ ظاهري بلكه گوياي رفتار سيستم باشد

 از نرم صرف وقت و انرژي اوليه ميتوان به يك مدل در محيط نرم افزاري بسيار قوي دست يافت و با استفاده
اينگونه تحقيقات در درازمدت . افزارهاي ديگر با كمترين هزينه و بيشترين اشراف به بهينه سازي پرداخت

  :همچنين از مجموعه بحثهاي ارائه شده ميتوان گفت. باعث افزايش آگاهي از رفتار بوژي ها خواهد شد
اشد و با استفاده از آن  جهت مدلسازي وسيله نقليه ريلي بسيار قدرتمند ميبADAMSنرم افزار •

 .ميتوان اثر تغييرات در يك پارامتر را بر تك تك المانها ثبت كرد
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 اثر بسيار مهم پروفيل چرخ 6 و 2شكلهاي . سرعت بحراني بسيار با اهميت ميباشد 5با توجه به شكل •
 .را نشان ميدهند

بهره برداري از ، لزوم بهينه سازي نحوه MD36از مجموعه مشكالت موجود در عملكرد بوژي •
 .با بررسي هاي كاملتر نياز به بهينه سازي ساختار بوژي مشخص خواهد شد. بوژي مشخص ميباشد

  . پس از تعميرات بايستي مشخصات بوژي در يك حدود قابل قبول باشند 3با توجه به بخش •
خصات  با مشMD36دراين مقاله به عنوان بخشي از يك تحقيق جامع، با در نظر گرفتن يك بوژي 

 پرداخته شده و با چند مثال كوتاه به اهميت چند پارامتر ADAMSكامال ايده ال، به ارائه توان نرم افزار 
. بيشك راه براي بحث در مورد بسياري پارامترهاي ديگر با اهداف گوناگون باز ميباشد. اشاره شده است

 آغاز كرده كه نسب دستگاه تست فنر در شركت رجا نيز در اين راستا اقدامات و تحقيقات بسيار سودمندي را
  .كارگاه تعميرات اساسي از جمله اين اقدامات ميباشد

  
   مراجع-5
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