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 :چكيده

دياگرام بارـجابجايي جانبي توسط جابجا . شود آهن ارائه مي  در اين مقاله روشي براي تحليل مقاومت جانبي خط راه
گيريها با  اندازه. آيد دست مي رود، به كار مي كردن خط موجود با دستگاه تمپينگ، كه معموال براي اصالح هندسه قائم خط به

اساس نتايج تجربي و نتايج شبيه سازي عددي پارامترهاي مدل  شوند و بر ه سازي ميبعدي اجزاء محدود خط شبي مدل سه
 .آيند دست مي مربوط به مقاومت جانبي باالست براي حالتهاي بارگذاري قائم و نيز حالت بدون بارگذاري قائم اضافي به

  پارامتر، باالست، مدل، عددي، مقاومت :ها كليد واژه
  
  : مقدمه-1

گذاري خط جديد يا  بعد از جاي. آهن وابسته به مقاومت جانبي باالست است خط راهمقاومت جانبي 
شوند بنابراين مقاومت  خوبي متراكم نمي ذرات باالست به) تعمير و نگهداري(كوبي  بعد از عمليات باالست

ك اي از رفتار باالست كوبيده شده و محكم را در طي تست ي  نمونه1شكل. ها كم است جانبي اين خط
  منظور جلوگيري از كمانش خط نيروهاي جانبي هنگام استفاده از خط جديد به. دهد تراورس نشان مي

توان سرعت قطارها را  عنوان مثال مي به. االحداث يا خطي كه جديدا تعمير شده است بايد محدود شوند
ه و مقاومت جانبي آن چنانچه تعداد عبور وسايل نقليه بيشتر شود باالست بيشتر كوبيده شد. محدود كرد
بديهي است كه محدود كردن . توان محدوديت سرعت را برداشت يابد بنابراين در اين حالت مي افزايش مي

منظور اعمال محدوديت متناسب شناخت مقاومت  به. برد آهن را از بين مي سرعت، عملكرد موثر خط راه
  ]. 1[. براي تعيين محدوديت سرعت ايمن الزم است... جانبي خط و
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  رفتار جانبي شماتيك باالست در تست يك تراورس   :1 شكل

 
  

  :گيري مقاومت جانبي خط  اندازه-2
در اين روش از دستگاه تمپينگ . آهن نترلند است گيرد روش راه روشي كه اينجا مورد بررسي قرار مي

خط را انتقال . (ندده جاي بلند كردن خط، پانل خط را در جهت جانبي حركت مي شود و به استفاده مي
 2شود و توسط دياگرام نيرو ـ جابجايي مانند شكل گيري مي  نتايج جابجايي جانبي پانل خط اندازه). دهند مي

  O-A-Bمسير(دهد  كندي افزايش مي نيروي جانبي اعمالي نتايج جابجايي پانل خط را به. شود نشان داده مي
برسد مقاومت در برابر جابجايي ) 2 شكلBنقطه (زيمم خود چنانچه جابجايي جانبي به مقدار ماك). 2در شكل

بايد توجه داشت كه ماكزيمم . كند  حركت مي2 شكلB-C-Dرود بنابراين پانل خط در مسير  از بين مي
 و جابجايي پسماند خط خيلي بزرگ نيست كه mm4گيري كمتر از  مقدار جابجايي خط در طول زمان اندازه

فاصله . (شود حد االستيك خط با شروع جابجايي پسماند پانل خط مشخص مي. ودهندسه اوليه خط از بين بر
O-Dماكزيمم جابجايي االستيك خط). 2 شكلex

PW ،جابجايي است كه در آن پس از برداشتن بارجانبي 
exحد االستيك ماكزيمم ). 2 در شكلB-Dمسير . (گردد خط به جاي اوليه خود باز مي

PF بار متناسب با  
exمكان  تغيير

PW8[.  است2  در شكل .[  
  
  

  
  گيري شده با دستگاه تمپينگ جابجايي اندازه-دياگرام نيرو   :2شكل 
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  : مدل عددي خط-3
اليز مسير مدل براي آن). 3شكل. (كار گرفته شد سازي رفتار خط به بعدي اجزاء محدود براي شبيه مدل سه

رفتار . شود بعدي االستيك مدل مي ريل با تير سه. رود كار مي مستقيم و مسير قوسي با نقص اوليه خط به
گاه ريل و فونداسيون وينكلر مدل  عنوان تكيه  بهb3عمودي باالست توسط المان فنر خطي مطابق شكل 

پيچشي تركيبي حاصل از پابندها، سختي ) b3شكل . (رفتار طولي خط نيز توسط فنر خطي مدل شد. شود مي
تشخيص بين فنر خطي و غير . شود  مدل ميa3عرض خط و فاصله تراورسها توسط فنر پيچشي خطي شكل 

 2[. گيرد گيري شده است صورت مي هاي تجربي خط كه توسط ساماودام و وان اندازه خطي براساس داده

 پالستيك استفاده  ابراين از المان فنر االستو غيرخطي است بن1مقاومت جانبي باالست مانند شكل]. 3[،]
شاخه خطي و .  نشان داده شده است4شوندگي در شكل  خطي با رفتار نرم المان دوخطي يا غير. شود مي

  .شود توسط تابع زير بيان مي) شوندگي  مدل با نرم(غيرخطي 
)(

2)( lW
w

lpl FFFs
−

++= ) 1                                        (                                                          
wks el= ) 2                                                                                                                          (  

pF و pWحد االستيك براي باربرداري   

p

p
el W

F
k    سختي االستيك=

  

  
  برش. bپالن  . a:  مدل اجزاء محدود خط   :3شكل 

  
شوند آنها   تعريف ميa4بق شكل  مطاpF ، lF   و pW ،  lWميزان نرم شوندگي توسط پارامترهاي 

lWw متناظر با جابجايي sشوند كه بار  طوري انتخاب مي . باشدlF و pF مساوي مقدار متوسط =
lp نشان داده شده است اگرbهمانطوركه در شكل  FF ل دوخطي براي رفتار  شود مدل تبديل به مد=

  ).b4شكل . (شود باالست مي
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  دو خطي. bبا نرم شوندگي  . a  :رفتار جانبي باالست  :4شكل 

  
اين خاصيت با استفاده . آزمايشات نشان داده است كه رفتار باالست به بارهاي عمودي خط بستگي دارد

بارگذاري شده و باال آمده  ( maxS تسليم باالست در. كار برده شده است از ضوابط موركلمب در مدل به
  :آيد دست مي از فرمول زير به) 4رسم شده در شكل 

Φ−= tgSFS Vpmax ) 3                                                                                                               (  
VS بار قائم در هر المان فنر و Φزاويه اصطكاك بين تراورس و باالست است .  

سختي . شود  تسليم ميpFباالست در بار جانبي) VS=0(بنابراين اگر هيچ بار قائمي اعمال نشود 
  :شود  به بار قائم بستگي دارد و از فرمول زير محاسبه مي معموالelkباالست

p

Vp
el W

tgSF
k

Φ−
= ) 4                                                                                                                 (  

الستيك حدي باالست با براي مشخص كردن شاخه نزولي درحالتي كه بار قائم وجود دارد بار ا
فاكتور

pF
Sb max=با فرض ارتباط خطي بين مقاومت جانبي و بار قائم پارامتر حدي. كند  تغيير ميlF در 

  :يابد افزايش مي bحالت بارگذاري قائم با همان فاكتور

p
ll F

S
FF max=′ )  5      (                                                                                                                    

p

l

F
FS =lim ) 6                                                                                                                 (              

  :شود در حالت كلي از فرمول زير محاسبه مي) نزولي منحني(شونده  با استفاده از معادله باال شاخه نرم

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+=

− )(

limlimmax 2)1( lW
w

SSSS ) 7                                                                                          (  

شود درحاليكه مدل با نرم شوندگي   مشخص ميΦtg وpF،pWمتر بنابراين مدل دوخطي با سه پارا
تواند رفتار واقعي  شوندگي مي مدل با نرم. شود ريف مي تعΦtg وpF،lF،pW،lWتوسط پنج پارامتر 

عبارت  به. گير است باالست را بيان كند و استفاده از اين مدل به تحليل پاسخ االستيك خط نياز دارد كه وقت
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توان با معكوس كردن مسئله پارامترهاي باالست را تعيين كرد  ديگر اگر رفتار جانبي كل خط معلوم باشد مي
  ]. 1[. ن پارامترهاي باالست در زير بيان شده استروش تعيي

  
  : تعيين پارامترهاي باالست-4

 اثري روي رفتار پالستيك خط و تعيين سرعت بهينه ندارند pW وpFچون حد االستيك باالست
گيري جابجايي  وه چون جابجايي خط طي اندازهبعال. طور جداگانه از ساير پارامترها تعيين شوند توانند به مي

 lFمورد تغيير شكل پالستيك خط، پارامتر دليل فقدان اطالعات تجربي در خط نسبتا كوچك است و نيز به
تجربي درمورد هاي  اگر داده. توان تعيين كرد  كه بيانگر مشخصات رفتار پالستيك خط هستند را نميlWو

شود را  مي رفتار پالستيك خط در دسترس بود همان روشي كه براي تعيين پارامترهاي االستيك شرح داده 
 باالست براساس pW وpFبنابراين تعيين پارامترهاي. كار برد  بهlWو lFتوان براي تعيين پارامترهاي مي

exپارامترهاي االستيك
PWو ex

PFپارامترهاي باالست از ). 2شكل. (شود گيري خط واقعي انجام مي  با اندازه
  :آيند دست مي معادالت خالصه شده زير به

min~
),()()( ⇒Φ−Φ= axxaG ) 8                             (                                                                    

[ ]TppWFa = ) 9                                                                                                                           (  
[ ]ex

PFx = ) 10         (                                                                                                                      
[ ]ex

Px W=Φ )( ) 11                                                                                                              (           
[ ]Px W=Φ )(

~ ) 12                                                                                                                         (  
exجابجايي متناظر مربوط به پاسخ خط و مدل عددي شامل ~ΦوΦدر اينجا بردار

PWخط و PW مدل 
توانند در تحليل  اگر جابجايي نقاط ديگري در دسترس باشند مي. عددي در نقاط اعمال بار جانبي هستند

ادي شود بايد از مراحل بارگذاري زي آهن تحليل مي زماني كه رفتار غيرخطي راه. مورد استفاده قرار گيرند
توان با انجام تحليل خطي  چنانچه پاسخ عددي از مدل مشخص باشد مي. استفاده نمود ) xاجزا، بردار (

) NPM(سازي را به سادگي و خيلي سريع با روشهاي متداول برنامه غيرخطي رياضي   استاتيكي مسئله بهينه
اگر بار قائم . گيرد بع غيرخطي مورد استفاده قرار مي براي تا1Lاينجا يك روش حداقل سازي نرم. حل كرد

]اعمال نشود در حداقل سازي ]TPPWFa *** *  حد االستيك باالست =
PP FF * و=

PP WW . رود كار مي  به=
*اگر بار قائم وجود داشته باشد پارامتر تعيين شده

PFنيروي تسليم حداقل *
max PFS پارامتر نيروي .   است=

  :آيد دست مي از رابطه زير به) براي حالت باربرداري  ( PFاالستيك باالست
Φ+= tgSFF VPP

* ) 13                                                                                  (                                
VS بار قائم در هر المان فنر   

  :شود  از فرمول زير محاسبه ميPW حد تغيير شكل االستيك متناظر با
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*

P

P
el W

Fk = ) 14                                                               (                                                                

el

P
P K

FW =   :                                                                                                                    كه)  15(

اگر پارامترهاي باالست . ارامترهاي باالست موثر استبايد توجه داشت كه دماي ريل در طي محاسبات پ
  ]. 1[. توان از مدل عددي براي تحليل رفتار خط تحت بارگذاريهاي مختلف استفاده نمود مشخص شود مي

  
  :گيري  بحث و نتيجه-5

در اين مقاله روش تعيين پارامترهاي باالست با استفاده از اطالعات خط واقعي و نيز روش بهينه سازي 
ددي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج براي دو حالت بدون بارگذاري قائم اضافي و با بارگذاري قائم ع

توان باالست را به  آهن مي بنابراين با استفاده از اين روش در تحليلهاي عددي خط راه. اضافي شرح داده شد
  .   راحتي مدل نمود

 
  : فهرست مراجع-6

[1]  Markine, V.L., and Esveld, C., “Analysis of lateral behavior of a railway track structure using an 
optimization technique”, Report 7-99-124-1, Laboratory for Rail and Railway Engineering, Delf University 
of Technology, ISSN 0169-9288. 
[2] Van, M.A., “Stability of Continuous Welded Rail Track”, Ph. D. Thesis, Delf University Press, ISBN 90-

407-1485-1, 1997.  
[3] Samavedam, G., “Theory of CWR Track Stability”, Foster-Miller, Inc.  Walthman, 1995. 

 

www.SID.ir



 

 

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

