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  تشخيص اتوماتيك آنروشهاي خروج از خط و 
  

  آهن راهمركز تحقيقات  كارشناس مسئول عالئم،، ياسماعيل فاطم
 e_fatemi@irirw.com: ي، پست الكترونيك021-8961462:   نمابر021-8970701-3: تلفن

  
  
  

 
  چكيده

 نقل ريلي بدنبال دارد، خروج از يكي از حوادث مهم و خطرناكي كه خسارات جاني و مالي زيادي را در سيستم حمل و
ي زيادي مانند خرابي ها هگردد، هزين مياين پديده ناخواسته كه بر اثر انحراف محورهاي واگن از ريل حادث . خط است

محوري كه از خط .  را به دنبال دارد…تراورسها در مسافتهاي طوالني، خرابي و انحراف ريل، صدمات وارده به واگن مربوطه و 
ده است در نقاط حساسي مانند سوزنهاي مسير، ممكن است منجر به انحراف واگنهاي پشت سري خود از مسير، برخورد خارج ش

 .آنها به يكديگر و در هم كوبيدن قطار شده كه حوادث ناگواري را خصوصاً در واگنهاي حمل سوخت بدنبال خواهد داشت
ت كه هر چند در لحظه رخ داد خروج از خط صدمات و خساراتي بر مطالعات و بررسي هاي انجام شده بيانگر اين واقعيت اس

ي اين پديده ناخواسته ناشي از متوجه نشدن لكوموتيوران و در ها هشود، اما بسياري از هزين ميسيستم حمل و نقل ريلي وارد 
توان قطار  ميموقع اين پديده لذا با توجه به اينكه با تشخيص سريع و به . نتيجه ادامه مسير قطار در مسافتهاي طوالني است

 ي ناشي از خروج از خط را به مقدار بسيار زيادي كاهش داد،ها همربوطه را فوراً متوقف كرده و به اين ترتيب خسارات و هزين
  .تشخيص سريع و اتوماتيك آن از اهميت زيادي برخوردار است

  ، پردازش سيگنالك شتابهاي دينامي پيزوالكتريك،سنج شتاب، (Derailment)خروج از خط  :ها كليد واژه
  
  مقدمه .1

شود،  مي خط اصطالحاً به انحراف حداقل يكي از محورهاي وسيله نقليه از مسير ريلها اتالق ازخروج 
 كه يكي از چرخهاي محور مذكور در فاصله بين دو ريل بر روي تراورسها و چرخ ديگر در خارج اي هبگون

  :توان به عوامل زير اشاره كرد ميعمده اين پديده ناخواسته از داليل . از فاصله ريلها حركت كند
  افزايش عرض خط -1
   تأثير نيروهاي جانبي وارد بر وسيله نقليه -2
   توزيع نامناسب بار -3
  شود مي افتادگي خط كه منجر به حالت بي باري وسيله نقليه  -4
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 نقليـه و ريـل، خرابـي         نوسانات و ارتعاشات وسيله نقليه ناشي از عوامل مختلفـي چـون نـاهمگوني وسـيله                -5
  ياتاقانها و يا بريدگي چرخ

   از هم پاشيدگي چرخ و محور بر اثر داغي شديد سر محور -6
  000 تيزي لبه چرخ و  -7

وسيله نقليه از مسير ريل خارج شـده كـه در اصـطالح بـه آن خـروج از      ) يا محورهاي(بر اثر اين عوامل محور   
  .خط گويند
 تا 75در سالهاي ) ناشي از عيبهاي آالت ناقله(روج از خط  آمارهاي ارائه شده در خصوص خازيكي 

توان به تنوع عوامل مؤثر در بروز اين  مي ارائه شده است كه با دقت در آن 1 ايران در جدول آهن راه 77
از طرفي بررسي عوامل مختلف بوجود آورنده خروج از خط مستلزم مطالعه و بررسي رفتار  .حادثه پي برد

دهد كه ديناميك حركت وسيله نقليه بر روي ريل به  ميمطالعات انجام شده نشان .  قطار استديناميكي ريل و
اين رفتار ديناميك معموالً توسط آزمايشات عملي مورد . پارامترهاي مختلف ريل و وسيله نقليه بستگي دارد

ل و قطار را در مقابل هم توان با استفاده از نرم افزارهاي خاصي حدود رفتار ري ميگيرد ولي  ميبررسي قرار 
دهد كه اندركنش قطار و خط در محدوده وسيعي از  مينتايج اين تحليلها نشان . مورد تحليل قرار داد

اين فركانسها، از فركانسهاي حدود يك هرتز براي نوسان بدنه قطار تا چند كيلوهرتز . افتد ميفركانسها اتفاق 
ه است، كه ناشي از وجود عيب و نواقص ناخواسته در وضعيت براي ضربات وارده از قطار به خط گسترده شد

اگر يكي از عوامل مذكور تحت . باشد ميي بهره برداري نامناسب ها هخط و تجهيزات وسيله نقليه و بعضاً شيو
يك شرايط خاص از حد ايمني خود خارج گردد، ممكن است در يك لحظه و بطور آني منجر به ايجاد 

  .دپديده خروج از خط گرد
 تخمين دقيق علل ايجاد يك پديده خروج از خط كار مشكل و بعضاً غير ممكني است، ديگراز طرف 

مجدداً تكرار شود ممكن است تخميني بطوريكه اگر پس از ايجاد يك سانحه خروج از خط، همان شرايط 
 بسيار مشكلي شرايط در لحظات رخ داد خروج از خط كار ميلذا تعيين تما. خروج از خطي اتفاق نيافتد

 باعث شده است كه حتي كشورهاي پيشرفته نيز تا كنون نتوانند بطور كامل از عواملاين مجموعه  .است
  هاي خود جلوگيري كنند، بلكه اين پديده ناخواسته همچنان آهن راهايجاد خروج از خط در 

  

 77 تا 75از سال ) عامل آالت ناقله ريلي(علل خروج از خط  :1جدول

 تعداد علتتعدادعلتتعداد علت
  شكستگي بوژي

   گردش بوژيعدم
  افتادن ميله مثلث

  تيزي پروفيل چرخ
  لقي طوقه

  بريدن سرمحور

37  
36  
24  
14  
14  
12  

  خرابي و شكستگي فنر
  گي خطافتاد

  خرابي واگن
  خرابي بانداژ چرخ

  در آمدن طوقه
  شكستگي بانداژ چرخ

10  
9  
8  
5  
5  
4  

  چسبندگي بالشتك و يكطرفه شدن بار در قوس
  شكستگي واگن از محل جوشكاري

  ي محورخراب
  خرابي سر محور

  شكستگي شاسي واگن

3  
2  
2  
2  
2  
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  .بيشترين آمار سوانح را در كشورهاي مختلف به خود اختصاص داده است
  
  ي ناشي از خروج از خطها ه و هزينخسارات .2

ي وارده در اثر هر پديده خروج از خط معموالً به دو دسته خسارات مستقيم و غير ها هخسارات و هزين
خسارات وارده به واگنها، خسارات وارده به خط، " خسارات مستقيم اصطالحاً به. شود مي بندي ممستقيم تقسي

از طرف ديگر خسارات غير مستقيم شامل . شود مي اطالق " به بارخسارات وارده به عالئم و خسارات وارده
  . است"ي مربوط به اعزام قطار نجاتها هخسارات ناشي از مسدودي خط و هزين"

رخ داد يك خروج از خط به خودي خود ممكن است خسارات زيادي را بدنبال نداشته باشد، بلكه 
شود، عدم اطالع لكوموتيوران  مياين پديده ناخواسته ي ناشي از ها هآنچه منجر به گسترش خسارات و هزين

به عنوان نمونه چگونگي . نسبت به خروج از خط بخشي از قطار و طي مسافتهاي طوالني در اين حالت است
  .كنيم مي اتفاق افتاده است را بيان 1994 كه در كشور سوئيس در سال اي ه حادثدادن رخ

 حاوي سوخت كه قسمتي از دار مخزنحورهاي يك واگن حادثه از آنجايي شروع شد كه يكي از م
اين موضوع به . داد از خط خارج شده و بر روي تراورسها به حركت در آمد مييك قطار باري را تشكيل 

خودي خود هزينه زيادي را در بر نخواهد داشت، اما آنچه منجر به تبديل آن به يك حادثه خطرناك شد، 
سرانجام . وج از خط واگن مربوطه و طي مسافت طوالني در اين وضعيت بودعدم اطالع لكوموتيوران از خر

 مذكور در محل سوزن ورودي دار مخزنواگن . افتادحادثه در ايستگاهي در نزديكي شهر زوريخ اتفاق 
  نشان داده شده1اين حادثه كه در شكل . ايستگاه از مسير منحرف شده و پس از سرنگون شدن منفجر شد

  . ميليون فرانك سوئيس خسارت وارد كرده اما تلفات جاني نداشته است24ر است، بالغ ب
به اين ترتيب كه داغي شديد .  ايران اتفاق افتاده استآهن راه از اين نوع در ايستگاه رخش در اي هحادث

 شد كه چرخها بطور ثابت بر روي ريل كشيده شده و پس از طي سر محور يكي از واگنهاي قطار باري باعث 
اما لكوموتيوران كه . شود  و منجر به خروج از خط آن محور ،سرمحور واگن مذكور از محور جدامسافتي 

شود، به مسير خود  ميمتوجه موضوع ن
ادامه داده و به اين ترتيب سبب آسيب 
ديدن تعداد زيادي از تراورسها و پابندهاي 

اين . شود مي كيلومتر از مسير 6نزديك به 
به ايستگاه رخش و در واگن هنگام ورود 

سر سوزن ايستگاه، به مسير ديگري 
منحرف شده و به اين ترتيب واگنهاي 
بعدي را نيز از مسير منحرف كرده، كه 
  تصويري از حادثه خروج از خط در كشور سوئيس:1شكلپس از برخورد به يكديگر كامالً منهدم 
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  . ميليون تومان برآورد شده است320مجموع خسارات مستقيم و غير مستقيم اين حادثه حدود . شوند مي
شوند، اما چنين حوادث ناگواري  ميخروج از خطها منجر به چنين حوادث خطرناكي ناگر چه همه 

توان لكوموتيوران را مقصر دانست، زيرا براي او امكان  ميدر اين حوادث ن. مجدداً نيز تكرار خواهند شد
ظه اما خسارات ناشي از اين حوادث قابل مالح. ديدن اينكه محوري از خط خارج شده است، وجود ندارد

سؤالي كه . بينند و خطوط بايستي عوض شوند ميصرفنظر از وسيله نقليه، تراورسهاي زيادي خسارت . است
  "توان از بروز چنين حوادثي جلوگيري كرد؟ ميآيا " :شود اين است كه ميمطرح 
ز  آمريكاي شمالي با توجه به مطالعات زيادي كه در مورد عوامل ايجاد خروج از خط دارد، هنوآهن راه

 جمعاً 1990طبق آماري كه اين كشور ارائه داده است، در سال . هم متحمل خسارات ناشي از اين پديده است
 ميليون دالر و هزينه غير مستقيم 150 مورد خروج از خط به وقوع پيوسته كه هزينه مستقيم آنها بالغ بر 2146

  . ميليون دالر بوده است330آنها حدود 
 آهن راه، در مورد خروج از خطهاي TSB (Transport Safety Board)وسط همچنين آمار ارائه شده ت

با توجه به مدارك ارائه شده، بطور متوسط .  نشان داده شده است2 در شكل 1993 تا 1987كانادا در سالهاي 
 شناسايي شده، كه TSB مورد خروج از خط فقط ناشي از داغي سر محور در هر سال توسط 10نزديك به 

  . هزار دالر تخمين زده شده است250ر حادثه بطور متوسط هزينه ه
  

  شناسايي اتوماتيك خروج از خط .3
ي زيادي را بر ها ههمانطور كه اشاره شد خروج از خط يكي از حوادث مهمي است كه خسارات و هزين

وانح را امروزه اين پديده ناخواسته قسمت اعظم خسارات ناشي از س. كند ميسيستم حمل و نقل ريلي تحميل 
مطالعات و تحقيقات . چه در كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي در حال توسعه به خود اختصاص داده است

توان با  ميدهد كه گرچه  ميوسيع انجام شده نشان 
تمهيداتي از تعداد بروز اين پديده كاست، ولي با توجه 
به تنوع عوامل مؤثر در بروز اين سانحه و پيچيدگي 

 ايجاد آن، جلوگيري از بروز خروج نقش هر عامل در
  .از خط ناممكن است

بنا به داليل فوق تشخيص اتوماتيك خروج از خط 
موضوعي است كه از مدتها قبل مورد توجه و تحقيق 

ها و شركتهاي مختلف مرتبط با صنعت حمل و آهن راه
اين تحقيقات اخيراً نتايج مطلوب و . نقل ريلي بوده است

 داده و سيستمهايي به اين منظور مفيدي را از خود نشان
 گيري اندازهپيشنهاد شده است كه عمدتاً بر اساس 

 آمار خروج از خطهاي ناشي از داغي :2شكل 
نادا كه توسط سرمحور و شكستگي چرخ در كا

TSB تشخيص داده شده است .  

 خروج از خط
شكستگي 
چرخ
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در مقاله حاضر . كنند ميشتابهاي عمودي اعمالي به واگن كار 
گيرد كه  ميدو سيستم متفاوت از اين نوع مورد بررسي قرار 

  :عبارتند از
فنر -سيستمي مكانيكي كه بر اساس يك نوسان كننده جرم         -1

(Spring-mass oscillator) ايــن سيســتم كــه . كنــد مــي كــار
 ناميده شده   EDT100 سوئيس ارائه شده است،      آهن  راهتوسط  

ــه    ــور ارائ ــن منظ ــراي اي ــد را ب ــيو روشــي جدي ــد م ــن . ده اي
ي عمـودي   ها  هآشكارساز خروج از خط بر اثر نوسانات و ضرب        

ناشي از خروج از خط تحريك شده و با اعمال فرمان به ترمـز              
  .كند ميري، قطار را متوقف اضطرا

ه بـر   ك ، پيزوالكتريك سنج  شتاب سيستم دوم از سنسورهاي      -2
 بهره جسته   شود ميروي بدنه واگن و خصوصاً بوژي ها نصب         

 لرزشهاي اعمـالي بـه واگـن، و مقايسـه آنهـا بـا يكسـري ديتـاي از پـيش تعيـين شـده، باعـث                            گيري  اندازهو با   
  .شود ميآشكارسازي خروج از خط 

  
  EDT100شخيص اتوماتيك خروج از خط با استفاده از ت .4

  : دهد مي بلوك دياگرام اين سيستم را كه از دو قسمت اصلي زير تشكيل يافته است، نشان 3شكل 
  فنر -يك آشكارساز جرم -2      يك شير ترمز اضطراري -1

ري آن بـه لولـه       كه شـير ترمـز اضـطرا       اي  ه در طرفين هر واگن نصب شده، بگون       4اين سيستم مطابق شكل     
 مشخص شده است، سيسـتم از طريـق لولـه         4و3همانطور كه در شكلهاي     . باشد ميهواي ترمز سراسري متصل     

 نيز در حالت عادي بسته بوده كـه         Bشير موجود در آشكارساز     . شود ميسراسري ترمز بوسيله هواي فشرده پر       
نيــروي مســدود كننــده ايــن شــير 
توســـط فنـــري كـــه در قســـمت 

بيــه شــده، تــأمين   زيــرين آن تع
عملكـرد ايـن بخـش از       . شود مي

 اسـت كـه اگـر       اي  هسيستم بگونـ  
يك ضربه عمودي به آن اعمـال       
ــواي    ــاز شــده و ه گــردد، شــير ب
فشــــرده وارد محفظــــه بــــااليي 

ضربه وارد شـده    . شود ميپيستون  

  EDT100 قسمتهاي اصلي سيستم :3شكل 

   در طرفين واگنEDT100 محل نصب سيستم :4شكل
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. طـه شـود    فعـال كـردن شـير مربو        بايد داراي يك حداقل نيروي معين و بازه زماني مشخصي باشد تا قـادر بـه               
بـه ايـن ترتيـب هـواي        .  خروج از خـط فعـال گـردد        دادن  رخشود كه فقط در لحظه       مي تنظيم   اي  هسيستم بگون 

 و منجر به تخليه هوا از طريق شير ترمـز           كردهشود، بر سطح داخل آن فشار وارد         مي كه وارد پيستون     اي  هفشرد
طراحـي   .شـود  مـي ين فاصله ممكن متوقف      قطار در كمترين زمان و كوتاهتر      به اين ترتيب  ،  شود  مياضطراري  

 است كه پس از تخليه هواي درون لوله اصلي، شير مربوطه بطور اتوماتيك بسته خواهـد                 اي  گونه  بهاين سيستم   
  .شد

 سـوئيس، توسـعه     آهـن   راه و   Oerlikon-Knorrسيستم تشخيص خروج از خط فوق با همكـاري شـركت            
اين سيستم با خروج از خـط واگنهـاي پـر و خـالي              .  شده است   آغاز 1996يافته و آزمايشات عملي آن از سال        

 بـه عنـوان مناسـبترين سـطح     g5مختلف و در سرعتهاي متفاوت مورد تست و آزمـايش قـرار گرفتـه و شـتاب                
 انتخاب شده است كه شتابهاي اعمالي مربوط به بريدگي چرخ يا            اي  گونه  بهاين مقدار   . آستانه تعيين شده است   
  .باشند مير به فعال كردن سيستم نشكاف درز ريل، قاد

 بزرگتــرين .Wascosa AG، شــركت EDT100بــدنبال نتــايج مطلــوب كســب شــده از تســتهاي سيســتم 
 سوئيس، در نظر دارد از اين سيستم به منظـور ايمنـي هرچـه               آهن  راهشركت اجاره دهنده واگنهاي مخزندار به       

  .بيشتر واگنهاي حمل سوخت خود استفاده كند
  

  اتيك خروج از خط با استفاده از سنسورهاي پيزوالكتريكتشخيص اتوم .5
همانطور كه اشاره شد، اين روش مبتني بـر آشكارسـازي لرزشـهاي اعمـالي بـه واگـن و مقايسـه آنهـا بـا                          

اين كار با استفاده از سنسورهاي حساس پيزو الكتريـك بـراي            . يكسري ديتا و مقادير از پيش تعيين شده است        
) سنسـورهاي (سنسـور   .  اسـت  پـذير   انجـام شتابهاي ديناميك اعمـالي بـه بـوژي و واگـن             و ها  ه ضرب گيري  اندازه

 گيـري   انـدازه پيزوالكتريك در نقـاط مناسـبي از واگـن نصـب شـده و هنگـام حركـت، لرزشـهاي مربوطـه را                        
تـوان شـتابهاي ديناميـك ناشـي از آن را            مـي به اين ترتيب در صورت بروز خروج از خط، بالفاصـله            . كنند مي

  .ص داده و با اعمال فرمان، قطار مربوطه را متوقف كردتشخي
براي رسيدن بـه دو  آزمايشاتي را با استفاده از سنسورهاي حساس پيزوالكتريك   ADAMS/Railشركت

  :زمينه خروج از خط انجام داده استدر هدف عمده زير 
 بـه   ي ديناميك مربـوط    لرزشها و شتابها   گيري  اندازهپيدا كردن محلي مناسب بر روي واگن باري براي           -1

  خروج از خط
  زي خروج از خطسا شبيهبدست آوردن ديتاي معتبر براي  -2

 تـدارك   5 لرزشهاي واگن در حاالت مختلف، خـط تسـتي مطـابق شـكل               گيري  اندازهبه اين منظور براي     
كه (ه   متر از خط مربوط    300ها در مسافت    گيري  اندازه. ديده شده و تستهاي مربوطه بر روي آن انجام شده است          

، انجام شده و لرزشـهاي  )باشد مي سانتيمتر و يك عامل خروج از خط 5شامل يك شكاف درز ريل، به فاصله      
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مربوط بـه حركـت عـادي و حالـت          
 و  ،گيري  اندازهخروج از خط واگن     

ي ناشي از عوامل مختلفي     ها  هبا ضرب 
ــل، بريــدگي   چــون شــكاف درز ري

  . مقايسه شده است000خط و 
 سنسور  12 از   در اين آزمايشات  

 .، اسـتفاده شـده اسـت      نقاط مختلف واگـن و در جهـات مختلـف          در   6 مطابق شكل    ، پيزوالكتريك سنج  شتاب
 ديتاهـاي ذخيـره شـده،   دهـد كـه بـا مقايسـه      مـي استفاده از سنسورهاي متعدد در جهات مختلف اين امكـان را        

  . مناسبترين محل براي تشخيص خروج از خط بدست آيد
در سـرعتهاي   و واگنهاي با چـرخ بريـده،         پر و خالي،     دار  مخزنرات بر روي واگنهاي     اين آزمايشات به ك   

  . با هم مقايسه شده استها سنسورده و لرزشهاي ديناميك مربوط بهمختلف انجام ش
 نشـان داده شـده      7 شده در اثر پديده خـروج از خـط در شـكل              گيري  اندازه از شتابهاي ديناميك     اي  هنمون

اين لرزشها در حالت خـروج از خـط بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه از ايـن اطالعـات                        تغييرات فاحش   . است
ها سـنج   شـتاب به اين ترتيب كـه لرزشـهاي اعمـالي بـه            . توان در تشخيص سريع خروج از خط استفاده كرد         مي

 سپس با اعمال تكنيكهاي پردازش سيگنال، ويژگيهاي مهم آنها استخراج شـده         . شوند مي و ذخيره    گيري  اندازه
بـه ايـن ترتيـب      . شـوند  مـي  كه از نتايج آزمايشات بدست آمده است، مقايسه          اي  هو با مقادير از پيش تعيين شد      

توان از مقايسه اين مقادير با اطالعـات قبلـي، وقـوع خـروج از خـط را تشـخيص داده و بالفاصـله قطـار را                            مي
  متوقف ساخت

حالـت عـادي واگـن، داراي دو تفـاوت          بطور كلي شتابهاي ديناميك در حالت خروج از خـط نسـبت بـه               
  :عمده و محسوس است كه عبارت اند از

   شدهگيري اندازهفركانس شتابهاي ديناميك  -2      دامنه لرزشها  -1
 كامالً مشخص است در حالت خروج از خط دامنه نوسانات بـه شـدت افـزايش                 7همان طور كه در شكل      

از طرف ديگر وقتي يـك  . ن پديده ناخواسته استفاده كردتوان براي شناسايي سريع اي مييافته و از اين ويژگي    
محــور از واگنــي از خــط 
خـــارج شـــود يكـــي از   
چرخهــــاي آن بــــر روي 

. كند ميتراورسها حركت   
يي هـا   هبه اين ترتيب ضـرب    

با پريود تكـرار تراورسـها      
به واگن وارد شده كـه بـا        

  خط تست تدارك ديده شده براي آزمايش خروج از خط:5شكل

 جهت حركت
 Derailer سانتيمتر شكاف درز ريل5

سرعت ثابت حركت در حالت خروج
از خط

 دار شتاب سنج پيزوالكتريك بر روي واگن باري مخزن نحوه توزيع سنسورهاي :6شكل
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 فركـانس ايـن     گيري  اندازه
ــرب ــا هضـ ــك هـ ي پريوديـ
از توان به وقوع خروج      مي

  . خط پي برد
  

  نتيجه گيري .6
با توجه به تنوع عوامل  
ــروج از   ــروز خ ــؤثر در ب م
خط و پيچيدگي نقش هـر      
ــا   ــل در ايجــاد آن، و ب عام

ي هـا   هتوجه به اينكـه هزينـ     
ناشـي از بـروز ايـن پديـده     

ت ناخواسته از نقطه نظر اقتصادي و ايمني فوق العاده سنگين است، لذا تشخيص سريع و اتوماتيك آن از اهميـ              
به اين منظور دو سيستم مكانيكي و الكترونيكي در اين مقاله مورد بحث و بررسي               . باشد مي بر خوردار    اي  هويژ

ي ناشي از خروج از خط جلوگيري ها هتواند از خسارات و هزين    مي از آنها    هر يك قرار گرفت كه پياده سازي      
وش اسـتفاده از سنسـورهاي پيزوالكتريـك و         هر دو اين روشها عملي و قابل پياده سـازي هسـتند، امـا ر              . نمايد

توان بطـور همزمـان      ميتكنيكهاي پردازش سيگنال نسبت به سيستم مكانيكي داراي اين مزيت است كه از آن               
براي تشخيص ساير عيوب چرخ و ريل، مانند بريدگي چرخ، بررسي و تحليـل ناهمواريهـاي ريـل و چـرخ، و                      

قتصادي سيسـتم الكترونيكـي در مقايسـه بـا سيسـتم مكـانيكي هزينـه                ضمن اينكه از نظر ا    .  نيز استفاده كرد   …
  .كمتري خواهد داشت
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