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و بررسي سرعت بهينه براي قطار هاي حومه اي  تحليل

���� ���	
 طراحي عمومي ناوگان ريلي:���
1محمد جعفري نسب

2يعقوب محمدي

دهيچك

و گسترش بي رويه كالن شهر ها با مسير هاي حومه اي زماني مورد توجه قرار مي گيرند كه معضالت ترافيكي
و مسئوالن روي به تامين امكانات ارتباطي  و اتوبوس تندرو قابل حل نبوده استفاده از راه حل هايي از قبيل مترو

بح. شهر هاي اقماري اين كالن شهر ها مي آورند مانند سيستم محرك ديزل يا برقي، توانث هايي در اين راستا
و غيره براي مسير هاي حومه اي مطرح مي گردد در اين. گسترده يا متمركز بودن ناوگان، ماكزيمم سرعت بهينه

با. مقاله مبحث سرعت بهينه براي ناوگان هاي حومه اي مورد بررسي قرار گرفته است در دو بخش نخست صرفا
ه اي سينماتيكي نمودار هايي جهت تخمين سرعت بهينه براي فواصل ايستگاهي معين ارائه استفاده از فرمول

و محرك را به دقت مورد بررسي قرار داده است. گرديده است و اطالعات در ادامه مدلي كه نيرو هاي مقاوم
و نهايجهت بررسي سرعت بهينه مربوط به مسير در آن مورد توجه قرار گرفته است، تا با استفاده از ارائه شده

و اطالعات مسير تهران  .ابردژ به بررسي سرعت بهينه براي اين خط پرداخته شده است–ورامين–اين مدل

يديكلمات كل

.پروفيل سرعت، نيرو هاي مقاومسرعت بهينه، قطار حومه اي،

 مقدمه

 بسـياري ذهـن زياد جمعيت شهر، رويهبي گسترش هوا، آلودگي ترافيك، قبيلاز تهران شهربه مربوط معضالت گذشته دهه چند طي
از برخـي كـه هسـتو بـوده بـه قـدري معضـالت ايـن بـودن جـدي.اسـت داشـته مشغول خودبهرا شهري مهندسانو مسئوالن از

 پـذير امكان ديگر شهربهآن انتقالو پايتخت تغييربا صرفاً تهران معضالت معتقدندو كرده مطرحرا پايتخت تغيير بحث صاحبنظران،
كه.است  معتقدند صاحبنظراناز برخي اما.نيست ترديدي رودمي شماربه فوق معضالت رفع برخيدر مؤثري فاكتورو عامل مترو اين
 هايحل راه آنها نظراز. پرداختآنبهحل راه اولين عنوانبه نمي توانو هواست آلودگيو ترافيكحل راه ترين گرانو آخرين مترو

.شد خواهد عايد بيشتري دستاوردهاي كمتر هزينهبا شود پرداختهآنبه دقيقو كارشناسانه طوربه اگركه دارد وجود نيز ديگري
كهآنبا كشور متخصصانو صاحبنظراناز برخيكه حلي راه  سـرمايه جـايبه امر مسئوالنو دولت چنانچه هم نظر هستند اين است

 شـهرهاو ساير تهران اقماري شهرهاي ارتباطي امكانات تأمينبه ديگرو كالن شهرهاي تهران داخلدرآن توسعهو مترو امردر گذاري
 شـهرهاي اقمـاري هـاي شـهرك بـراياي حومه قطارهاي اندازي راه مثال عنوانبه. داشت خواهد تري مثبت آمدهايپي كنند توجه
 منـازلو هـا سـاختمان كردن خراب زيست، محيط تخريب زمين، حفاريبه نيازكه قطار هايي.ها مي باشدحل راه ايناز يكي بزرگ

شرك.� و توسعه كرج14كيلومتر-تهران-)وكايري(ت صنايع ريلي ايران خودروكارشناس پژوهش - ساختمان سرير- آزاد شهر ابتداي- اتوبان
37-44182131 )021(

شرك.2 و توسعه كرج14كيلومتر-تهران-)وكايري(ت صنايع ريلي ايران خودروكارشناس پژوهش - ساختمان سرير-آزاد شهر ابتداي-اتوبان
37-44182131 )021(
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 مشـكالت رفعدر مؤثرتريو مفيد كارآيي حال درعينولي ندارند،را مترو اندازي راهبه مربوط معضالتو مشكالتاز بسياريو شهري
 سكونتبا ميتوانند تهران شهردر شاغلين حتي قطارها نوع اين اندازي راهبا رسدمي بنظر. دارندو غيره هوا آلودگي ترافيك،به مربوط
 خـود منـزل بـه هنگـام شـبو شـوند حاضـر تهـراندر خـود كارسردر مقرر ساعت راس روزهر تهران حومه هاي شهركدر گزيدن

در حال حاضر روزانه صدها هزار نفر از اهالي شهرك هاي اطراف از جمله بومهن، رودهن، پرديس، دماوند، خاوران، پاكدشـت،. بازگردند
و  و…قيامدشت و آمد مي كنند و كار يا تحصيل به تهران رفت خطوط حومـه اي از ورود ده هـا هـزار دسـتگاه خـودروي براي كسب

 السـير سريع قطارهاي رويبر گذاري سرمايه اگركه است درحالي اين. خواهند كردجلوگيري شخصي از شهرك هاي اقماري به تهران 
و شـوند حاضـر خـود سـركار تهـران،در روزهر توانندمي خود شهرهايدر گزيدن سكنا ضمن نيز دورتر شهرهاي مردم گيرد، صورت

و مشـكالت عطـايو گشـت بـاز خواهنـد خـود مورد نظر شهربه رغبتو ميلبا تهراني شهرونداناز بسياري امر اين تحقق درصورت
. بخشيد خواهند لقايشبهرا تهران معضالت
در...و ترافيـك هوا، آلودگي زياد، جمعيت ها، مهاجرتبه مربوط مشكالتاز بسياري نمايد، توجه امر اينبه دولت چنانچه است بديهي
البته دولت نيز با در نظر گرفتن اين موارد با اختصاص بيش از صد ميليون دالر اعتبار براي پـيش. خواهد يافت كاهش توجهي قابل حد

اي-شهري تهران/ پرداخت احداث قطار حومه اي و قم مقدمات الزم جهت توسعه خطوط حومـه ورامين، پاكدشت، اسالمشهر، شهريار
. كالن شهرها را در دستور كار خود قرار داده است

م قاله در دو روش نخست براي دستيابي به تخمين كلي از سرعت بهينه براي قطار هاي حومه اي بدون در نظر گرفتن نيرو هاي در اين
و صرفا با معادال درتمقاوم و در بخش نهايي به منظور محاسبه سرعت بهينـه و تحليل پرداخته شده است ساده سينماتيكي به بررسي

شر–مسير تهران  و نـوع ايط بهرهورامين بر اساس و مشخصات خط، مدلي براي تعيين سرعت بهينه ترن بر اساس هندسه خط برداري
و مقطعي از خطوط ريلي فعلي اين مسير براي سرعت بهره .سازي گرديده است هاي مختلف شبيه برداري استخراج گرديده

اي هاي حومه مسير

و نقل مسافر اطال راه آهن حومه مياي به نوعي از سرويس حمل اي به صورت گردد كه در آن تعداد مسافران زيادي از شهرهاي حومهق
بـرداري قـرار كيلومتر در ساعت مورد بهـره 200تا50ها عموما در محدوده سرعت بين اين ترن. كنند روزانه به مركز شهر مسافرت مي

از مي و خط و به لحاظ ابعاد، تعداد، چينش صندلي، سرفاصله زماني حركت و مترو متمـايز مـي گيرند بـه. گـردد قطارهاي سبك شهري
و نكتـه طوري كه در اين قطارها با توجه به طوالني تر بودن مسير حركت، مسافران مجهز به تعداد صندلي بيشتر نسبت بـه متـرو بـوده

مي بسيار مهم ديگر در اين ترن و يا باري ها به لحـاظ سـر ين اين ترنهمچن. باشد ها استفاده از خطوط مشترك با قطارهاي بين شهري
و توقف در ايستگاه و با توجـه بـه نـوع مسـافرين سرفاصـله زمـاني تـرن هاي بين ها از ترن فاصله زماني حركت هـاي شهري متمايز بوده

مي حومه و اين برنامه مطابق نياز مسافرين در ساعات مختلف شبانه روز برنامه اي بيش از قطارهاي بين شهري دد بـه گـر ريزي مـي باشد
و خاتمـه سـاعت كـار اداري مـورد هاي حومه طوري كه برخي از سرويس اي فقط در سـاعات پيـك، بـه عنـوان مثـال در زمـان شـروع

مي بهره مي 200تا15اي در جهان عمدتا بين هاي حومه مسافت تقريبي خطوط راه آهن. گيرند برداري قرار .باشد كيلومتر
و يا باري از مزاياي بسيار مهم اين سيستم اي در خطوط بين حومههاي قابليت استفاده از ترن مي شهري باشـد كـه توجيـه اقتصـادي ها

و برخي از بوژي اكثر قطارهاي حومه. دهد براي استفاده از اين خطوط را نشان مي باشـند كـه هـا محـرك مـي اي از نوع خودكشش بوده
يا مي و عالوه بر مشخصاصت فوق اين قطارها مجهز بـه دو كـابين. الكتريكي استفاده نمودتوان بسته به شرايط از سيستم محركه ديزل

و انتهايي مي اي بـرداري حومـه ها را براي بهره هايي است كه اين ترن باشد كه اين خصوصيت نيز يكي از آيتم راننده در دو واگن ابتدايي
.گرداند مناسب مي

و هاي اصلي كه يكي از عوامل تمايل به مهاجرت به شهرهاي بزرگ نيز به شـمار تحصيل در شهردر ايران به لحاظ تمركز مراكز اشتغال
و افزايش جمعيت شهرهاي اصلي كشور مي گردد هـاي لذا با توجـه بـه ايـن موضـوع اسـتفاده از تـرن. مي آيد باعث مهاجرت بي رويه

ش اي براي كاهش مهاجرت به شهر حومه و تشويق به مهاجرت از . رسـد اي اجتناب ناپذير مـي هاي شلوغ به شهرهاي حومههرهاي بزرگ
.هاي بزرگ بسيار تاثيرگذار خواهد بود كاري كه در كاهش بار ترافيكي شهر



 حمل ونقل ريلي

زايش مي يابد لذا اسـتراتژي اولل توجهي اف
. كاهش زمان طي يك ايستگاه موثر مي باشد

و زمان ترمز گيري تـا توقـف ) ���T( سرعت
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با كمي توجه مي توان مشاهده نمود بـا. است
 مرز تاثير ميزان افـزايش سـرعت را در بهبـود

و 0.2ب حركت ثابت متـر بـر مجـذور ثانيـه

 

 ايستگاهي مختلف
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 درصد موثر در كاهش زمان سير

و ناوگان تا حد قابل  سرعت خطوط ميزان هزينه هاي زير ساختي
ك  اين اصل استوار مي باشد كه افزايش سرعت، چند درصد در

س)���T(ش زمان رسيدن به سرعت بيشينه ، زمان سير در اين
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 فواصل ايستگاهي مختلف با افزايش سرعت نشان داده شده اس
 ها كاهش مي يابد بر اين اساس نقاطي مشخص گرديده كه مر

(نمايد سير مشخص مي قابل ذكر است در كليه نمودارها شتاب.
.)استفاده شده است مجذور ثانيه

نمودار تغييرات زمان سير نسبت به سرعت براي فواصل.1
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سرعت بهينه بر اساس

آنچه مسلم است با افزايش سرع
ا جهت بررسي سرعت بهينه بر
زمان طي ايستگاه به سه بخش

تقسيم مي گردد) ���T(كامل

:كه در آن

ف)1(در نمودار زمان سير براي
هافزايش سرعت شيب منحني

درصد در زمان سي10كمتر از
متر بر 0.4شتاب ترمزي ثابت

 شماره تصوير
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با توجه به اين كه حد باالي سرعت بيشينه زماني اتفاق مي افتد كه زمان سير در سرعت يكنواخت صفر باشد يا به عبـارت ديگـر قطـار 
و و بالفاصله ترمز گرفته و زمان بيشينه را مي توان از روابط زيـر بدسـت شتاب گرفته به سرعت بيشينه برسد بايستد، حد باالي سرعت

.آورد

)5(v��� � � � ∆�
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)6(T��� � �2 ∆x !1 a���� � 1 a���� $

-2(درصد برسد را با توجه به رابطـهηحال مي توان سرعت بهينه براي آن كه تاثير كاهش زمان سير با افزايش سرعت به ميزان كمتر
:بدست آورد)7

)7(T&'( � T��� � T��� � T��� � )1 � η*T��� 

كه. ميزان سرعت بهينه نسبت به فواصل ايستگاهي را براي درصد كاهش زمان سيرهاي متفاوت نشان مي دهد)2-2(شكل همان طور
و فواصل ايستگاه10مالحظه مي شود براي رسيدن به مرز  كيلـومتر بـر 119كيلومتر، سرعت بهينـه10درصدي در كاهش زمان سير

.بدست آمده استساعت 

 سرعت بهينه نسبت به فواصل ايستگاهي را براي درصد كاهش زمان سيرهاي متفاوت.2 شماره تصوير
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 سرعت بهينه بر اساس درصدي از فواصل بين ايستگاه ها كه با سرعت بيشينه سير مي شود

ديدگاه بر اين پايه استوار اسـت اين. در خصوص قطار هاي حومه اي سرعت بهينه را از منظري ديگر نيز مي توان مورد بررسي قرار داد
در اين صورت مي توان سرعت بهينـه سـير را بـر اسـاس. كه قطار درصدي از فواصل ايستگاه ها را با سرعت بيشينه خود در سير باشد

.فواصل ايستگاهي مختلف ار رابطه زير بدست آورد

)8(v&'( � � � +�
,� ����� �� ����� -�)���.*

 متفاوتاهيگسرعت بهينه براي فواصل ايست.3 شماره تصوير

λشكل. درصدي از فواصل ايستگاه ها مي باشد كه با سرعت ثابت طي شده است منحنـي سـرعتλبـراي مقـادير مختلـف)3-2(در
در10به عنوان مثال مي توان به فواصل ايستگاه هاي. بهينه نسبت به فواصل ايستگاه ها رسم شده است كيلومتر اشاره نمـوده كـه بـا

.كيلومتر بر ساعت مي توان رسيد 120در صد سير در سرعت بيشينه به سرعت بهينه70نظر گرفتن 

80�0

100�0

120�0

140�0

160�0

180�0

200�0

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

�
��
��

��
�
�	

�
��


����������������������
��

����������	
�����
���������������������
�������������
��

50

60

70

80

��



دستاوردهاي حمل ونقل ريلي المللي بيننمايشگاه پنجمينهمايش دوازدهمين �
مقالهدهنده ارائهفرم شناسنامه ������������	�

 سرعت بهينه بر اساس مدل استخراج شده

و روابط مدلف  رضيات

و شيب خط در مقاطع مختلف مشخصات خط شامل كيلومتراژ، ايستگاه�  ها، شعاع قوس
و ترمزگيـري، سـرعت: مشخصات ترن� اين مشخصات شامل نوع ترن، تعداد واگن، توان، نيروي محركه، مشخصات شـتابگيري

مي بهره و سطح مقطع عرضي ترن .باشد برداري، وزن ترن
از هاي پايين در ايستگاه براي سرعتزمان توقف ترن� و براي سرعت 120كيلومتر بر ساعت 140تر ثانيه 240هاي باالتر ثانيه

.در نظر گرفته شده است
و تعداد درب:تذكر و اين مدت زمان وابستگي شديدي به شكل ترن، ابعاد ها دارد به طوري كه به عنـوان مثـال زمـان پيـاده

هـاي يـك هاي بـا درب هاي دو لنگه با عرض زياد بسيار كمتر از اين زمان براي واگن هاي با درب سوار شدن مسافران در واگن
و نقل ريلي وابستگي شديدي به سرعت كـاربري الزم به ذكر است نوع درب. باشد لنگه مي هاي مورد استفاده در وسايل حمل

. هاي دو لنگه با عرض زياد وجود دارد استفاده از درب هاي براي هاي با سرعت باالتر محدوديت دارد به طوري كه براي واگن
.كيلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است12براي نزديك شدن شبيه سازي به واقعيت باد مخالف با سرعت: باد مخالف�
و شتاب� دو طوري در نظر گرفته شده است كه نيـروي محـرك در بيشـترين سـرعت در مدل ارائه شده توان: نيروي محرك

و با استفاده از توان كل نيروهاي مقاوم در آن سرعت باشد هـاي مختلـف مـدلي بـراي هاي استخراج شده بـراي سـرعت برابر
و سرعت بدست آمده است مشخصاتي نظير شتاب، نيـروي محركـه نيـز بـا اسـتفاده از روابـط مكـانيكي حـاكم. ارتباط توان

و با توجه به محدوديت اعمال نيرو  و محدوديت شتاب، محدوديتي براي حداكثر نيروي محركه محاسبه گرديد از چرخ به ريل
.و شتاب در نظر گرفته شده است

متر بر مجزور ثانيـه 0.4ميزان حداكثر شتاب ترمزي نيز در شرايط كاركرد طبيعي ترن براي راحتي مسافرين: شتاب ترمزي�
.و ثابت فرض شده است

بي شبيه� و زمان براي فاصله هـاي ري، بهـرام، هاي تهران تا ابردژ صورت پذيرفته كه به ترتيب ايسـتگاهن ايستگاهسازي سرعت
و پيشوا بين اين دو ايستگاه قرار دارند اي، تـرن در تمـامي بـرداري حومـه همچنين با توجه به در نظـر گـرفتن بهـره. ورامين

س. هاي مزبور توقف خواهد داشت ايستگاه هـاي ها ترن هاي مختلف، براي تمامي سرعت رعتبه منظور قابليت مقايسه نتايج در
.اي مناسب است در نظر گرفته شده است دستگاه واگن كه براي كاربري حومه4با 

:نيروهاي مقاوم�
: نيروي مقاوم شيب

)9(msWgrad .±=

وsكه در آن .باشدمي جرم كل ترنmشيب خط
:نيروي مقاوم غلطشي

)10(mWW rroll .=

و بـراي25هاي الستيكي بين باشد كه براي تاير نيروي مقاوم اصطكاكي چرخ ميrWكه در آن كيلـوگرم بـر تـن
مي 2.5تا2هاي فلزي چرخ .شود كيلوگرم بر تن در نظر گرفته
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:مقاومت هوا

)11(2)
10

.(..5.0 BvACW wair
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مي ضريب نيروي مقاوم هوا است كه تابعي از تعداد واگنwCكه در آن وvهمچنين. باشد هاي ترن سرعت تـرن
B،سرعت باد مخالف استAمي متر مربع 10.5باشد كه براي تمامي حاالت نيز مساحت سطح مقطع عرضي ترن

.در نظر گرفته شده است
:نيروي مقاوم قوس

)12(
66

650
−

=Wcu 

ميrكه در آن مي. باشد شعاع قوس .باشد الزم به ذكر است اين فرمول براي خطوط اصلي صادق
كل نيروي مقاوم را مي .توان مطابق فرمول زير محاسبه نمود با توضيحاتي كه در خصوص موارد باال ارائه گرديد

)13()00981.0)..
55

650100/).(..5.0..( 2 mBvACmWmsR wr −
++++=

نت نمونه)4-2(شكل و تـوان 120باس چهار واگنه با سقف سرعت ايج حاصل براي يك ريلاي از كيلـووات 1158.1كيلومتر در سـاعت
.باشد مي
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 ابردژ-محاسبه زمان سير قطار در مسير تهران

و همچنـين هايي با چهار واگـن بـراي سـرعت در اين مرحله بر اساس داده هاي بدست آمده از مدل، پروفيل سرعت ترن هـاي مختلـف
و در شـكل-نمـودار سـرعت)5-2(در شـكل. ها محاسـبه گرديـد مقادير زمان مورد نياز براي رسيدن به ايستگاه نمـودار)6-2(مكـان

.كيلومتر در ساعت ترسيم شده است 200و 160، 80،120هاي زمان براي سرعت-سرعت

در 200و 160، 80،80،120مكان براي سرعت هاي- نمودار سرعت.4 شماره تصوير  ساعت كيلومتر

 كيلومتر در ساعت 200و 160، 80،120هاي زمان براي سرعت- نمودار سرعت.5 شماره تصوير
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و بررسي در نمودار هاي ارائه شده مي توان مشاهده نمود كه در فواصل ايستگاه هاي مدل شده در مسير تهران  ورامـين–با كمي دقت
ب– ارائه)1-1(خالصه اي از اين بررسي در جدول شماره. اشدپيشوا درصد كاهش زمان سير نسبت به افزايش سرعت به چه ميزان مي

.شده است

 مقايسه نتايججدول.1 شماره جدول

)لومتر در ساعتكي(سرعت )قهيدق(زمان
اهش زمان نسبت به حالتكدرصد

 قبل

80 65.35 

120 50.5 11.82178218 

160 53.44 -13.36077844 

200 50 2.86 

240 48.3 1.449275362 

 نتيجه گيري

از 120به80گردد بر اثر افزايش سرعت از سرعت همانگونه كه در جدول مشاهده مي 65كيلومتر در ساعت زمان الزم براي طي مسير
يا15دقيقه كاهش يافته است، يعني50دقيقه به و مي12دقيقه سريعتر باشد، اين در صورتي اسـت درصد بهبود زمان كه قابل توجه

از 160به 120ايش سرعت از كه عليرغم تصور با افز به50زمان سير مي53دقيقه يابد، يعني افزايش سرعت سير ترن كـه بـا افزايش
را هاي بيشتر همراه است نه تنها باعث كاهش زمان سير براي بهره برداري حومه هزينه اي در اين مسـير نشـده اسـت بلكـه ايـن زمـان

مشاهده نمود تا مقايسه بهتري از ايـن زمانهـا)7-2(توان به صورت نمودار در شكلميرا)1-2(نتايج جدول شماره. افزايش داده است
.ارائه شود

 مقايسه نتايجنمودار.6 شماره تصوير
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از هاي حومه توان به اين نتيجه رسيد كه براي ترن در خاتمه مي كيلومتر در ساعت علـي رغـم 120اي استفاده از ناوگان با سرعت بيش
و زيرافزايش هزينه ناوگان،  و نگهداري و شايد بتوان گفت سرعت ساخت تعمير ها زمان سير را به ميزان قابل توجهي كاهش نخواهد داد

و20تا10هاي بين هاي با فاصله ايستگاه اي در مسير هاي حومه كيلومتر در ساعت براي ترن 120 كيلومتر بهترين گزينه از نظـر فنـي
.باشد اقتصادي مي
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