
 
 

 

 

 

  در واگنهاي مسافري نيمه فعالسيستم تعليق  مزاياي استفاده از بررسي

 )ناوگان: محور همايش(

  

 ١وهاب فضلي کچيدي

  

 چکيده

 يمورد استفاده قرار م يليع ريع مختلف از جمله صنايکه در صنا آناز  ييو نمونه ها نيمه فعالدر اين مقاله ابتدا سيستم تعليق 
. ي قرار مي گيردسرسپس اين سيستم با سيستم تعليق معمولي و فعال مقايسه و مزايا و معايب آن مورد بر. شوند يم يمعرفرد، يگ

با  آنعملکرد  يبررسسپس با . شود يم يآن بررس يهايژگيو و MR٢ال يمه فعال با استفاده از سيق نيستم تعليدر ادامه س
ط يدر مح موارد مطرح شده يابيارز يدر ادامه برا. گردد يمربوطه ارائه م يو فرمولها يتئور يشگاهيک مدل آزماياستفاده از 

Simulink   نرم افزارMatlab  رديگ يقرار م يج مورد بررسيو نتا شود يم يساز هيشبق يستم تعلين سيا .  

  

  سفر يراحت ،MRال يس ،نيمه فعالسيستم تعليق   :کلمات کليدي

  

  مقدمه  

کنترل ، ايزوله کردن بدنه واگن از نيروهاي توليد شده از طرف خط، کنترل ارتفاع واگن از سطح ريلسيستم تعليق معموال وظايف 
مي تواند با  ن مواردياهمه  .حفظ پايداري واگن را بر عهده داردو  کنترل حرکت عرضي و طولي، نيروهاي تماسي بين چرخ و ريل

مي توان  لبه همين منظور از سيستم تعليق فعال و نيمه فعا .اضافه شدن يک سيستم کنترل الکترونيکي به صورت قابل توجهي بهبود يابد
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۲-  Magneto Rheological 

 



 
 

 نيمه فعالسيستم تعليق  .براي المانهاي تعليق که به صورت الکترونيکي کنترل مي شوند بحث مصرف انرژي مهم مي باشد .استفاده کرد
وال به انرژي کمتري نسبت به سيستم تعليق فعال نياز دارد ضمن اينکه مانند سيستم تعليق فعال باعث اختالل در پايداري واگن نمي معم

 يرير فعال و کنترل پذيستم غيت اعتماد آن باال و در حد سياست که قابل ييشهرت باال يل داراين دليمه فعال به ايق نيستم تعليس .شود
  .باشد ين مييار پايبس يفعال و با مصرف انرژ ستميآن در حد س

توسط کارنوپ در  نيمه فعالسيستم تعليق . ١کارنوپ مدلبرمي گردد به  ،ارتعاشات نيمه فعالو کنترل  نيمه فعالمفهوم سيستم تعليق 
بيشتر براي سيستم تعليق اوليه استفاده شده که در منابع زيادي به آن اشاره شده   نيمه فعالمستهلک کننده . معرفي شده است ۱۹۷۰سال 
در حال  نيمه فعالتکنولوژي سيستم تعليق . شامل فنر و مستهلک کننده با ضريب استهالک متغير مي باشد نيمه فعالسيستم تعليق . است

 ]۱[ .ي جذب ارتعاشات فرکانس باال استفاده مي شودباشد و معموال برا پيشرفت در همه صنايع از جمله صنايع ريلي مي

نيمه سيستم تعليق . راحتي سفر يکي از مواردي است که در حمل و نقل ريلي، در بخش مسافري از اهميت بااليي برخوردار مي باشد
د رفتار هندلينگ وسيله هدف از کنترل ضريب استهالک بهبود راحتي سفر و بهبو .درصد راحتي سفر را افزايش مي دهد ۱۵حدود  فعال

  . نقليه مي باشد و با مصرف انرژي بسيار کم قادر به تنظيم ضريب استهالک مورد نياز براي جذب نيروهاي وارده از خط مي باشد

   :به سه دسته تقسيم مي شوند نيمه فعالالمانهاي تعليق 

 .مي شوندالمانهايي که با تغيير ضريب استهالک موجب دفع انرژي جذب شده توسط فنر  -۱

 .المانهايي که با تغيير نيروهاي وارده باعث دفع راحتتر انرژي وارده مي شوند -۲

 .المانهايي که با تغيير ضريب فنريت باعث جذب و دفع راحتتر انرژي مي شوند -۳

را مورد  ما در اين مقاله قسمت اول يعني المانهايي که با تغيير ضريب استهالک موجب دفع انرژي جذب شده توسط فنر مي شوند
  .بررسي قرار مي دهيم

  

   نيمه فعالاز سيستم تعليق  غير ريلي استفاده از ينمونه هاي -۱

باعث  يي نيز استفاده مي شود وامروزه در لباس شو که يع مختلف دارد به طوريدر صنا اين نوع مستهلک کننده کاربردهاي زيادي
اين نوع مستهلک کننده با توجه به سرعت . کاهش و استهالک نيروهاي ارتعاشي حاصل از اسپينينگ در حالت تشديد مي شود

 ]۲[ .دور بر دقيقه لباسشويي به راحتي نيروهاي ارتعاشي را مستهلک مي کنند ۲۰۰۰عملکرد باالي آنها در دور 

                                                             
۱-   Karnopp 



 
 

   
  ]۲[ )يرنگ مشک( معمولي با سيستم تعليق  )رنگ قرمز(سيستم  ن يا و مقايسه سيستم تعليق نيمه فعال لباسشويي )۱(شکل 

و در زماني  کندنيوتن استفاده مي  ۱۵۰تا  ۵۰وات انرژي براي اعمال نيروي مستهلک کننده  ۱۰ثانيه  ۱۰تا  ۵براي  ستميساين 
ن يشود که در صورت استفاده از ا يمشاهده م )۱(در شکل  .نيوتن مي شود ۵که غير فعال است نيروي مستهلک کننده حدود 

  ]۲[ .دنشو يمستهلک مراحتتر  ديدر فرکانس تشد يارتعاش يرو هاين ستم،يس

با . مشاهده مي کنيد )۲(نمونه ديگر استفاده از اين نوع سيستم تعليق در صندلي راننده اتومبيل و ماشينهاي سنگين که در شکل 
 ]۳[ .استفاده از اين نوع سيستم تعليق، ارتعاشات وارده از بدنه به راننده تا حد قابل توجهي کاهش و راحتي راننده افزايش مي يابد

  
  ]۳[ نمونه استفاده از سيستم تعليق نيمه فعال در صندلي راننده )۲(شکل 

  

  در صنايع ريلي نيمه فعالاستفاده از سيستم تعليق  -۲

نظمي هاي مسير و نيرو هاي آيرو ديناميکي در تونل باعث کاهش راحتي سفر در قطارهاي مسافري به خصوص مارتعاشات در اثر نا
تم تعليق معمولي به نيمه فعال سقطار شينکانسن نمونه اي از اين قطارها هستند که با تبديل سي. در قطارهاي سرعت باال مي شود

زماني که سرعت قطار باال مي رود و ارتعاشات وارده از خط توسط بوژي به بدنه  .د قابل توجهي حل شده استاين مشکل تا ح
واگن با ارتعاشاتي که مستقيما از طريق آيرو ديناميک به قطار وارد مي شود فرق دارد بنابراين براي استهالک اين ارتعاشات نياز به 



 
 

براي حل اين مشکالت  ۷۰۰و  ۵۰۰در شينکانسن سري  نيمه فعالسيستم تعليق  . دو نوع مستهلک کننده بهينه متفاوت دارد
 ]۴[ .حتي سفر در قطار شينکانسن را نشان مي دهدبر را نيمه فعالتاثير استفاده از سيستم تعليق  )۳(شکل . استفاده شده است

 

رنگ صورتي مربوط به تعليق با مستهلک کننده (تاثير استفاده از سيستم تعليق نيمه فعال در قطار شينکانسن برحسب واگن  )۳(شکل 
  ]۴[)نيمه فعال و رنگ سبز مربوط به تعليق با مستهلک کننده معمولي مي باشد

  

  انواع مستهلک کننده تعليق نيمه فعال  -۳

  .از اين تعليق مي توان اشاره کرد در حال حاضر به دو نوع. ضريب استهالک را تغيير مي دهد نيمه فعالسيستم تعليق 

 مستهلک کننده نيمه فعال با سيستم هيدروليکي - ۳-۱

سيال هيدروليک در داخل مستهلک  انيجر کاهش ميزان با استفاده از شير مغناطيسي سبب افزايش و در اين نوع سيستم تعليق
کنترل اين روش معموال سخت تر از روش بعدي مي باشد ولي اين روش نيز در قطارهايي مانند شينکانسن سري . کننده مي شود

اين نوع مستهلک . بکار رفته است که باعث کاهش اثر ارتعاشات، افزايش راحتي سفر و عملکرد بهتر آن شده است ۵۰۰و  ۷۰۰
ضعيف تر  MRموال هزينه تعمير و نگهداري بااليي دارند و عملکرد آنها نسبت به مستهلک کننده نيمه فعال با سيال کننده مع

  .است

 MRمستهلک کننده نيمه فعال با سيال  - ۳-۲

به صورت مستقل براي  باعث تغيير ضريب استهالک با تغيير جريان الکتريکي  MRبا استفاده از سيال سيستم تعليقن نوع از يدر ا
اين روش سريع، ارزانتر و کنترل پذيرتر از روش قبل و هزينه ساخت، تعميرات و نگهداري آن کمتر . هر مستهلک کننده مي شود

  .از مستهلک کننده معرفي مي شود در اين مقاله اين نوع .مي باشد



 
 

  
 ]۵[ نمونه مستهلک کننده نيمه فعال با سيستم هيدروليکي )۴(شکل 

  MRمعرفي سيال  -۴

که در صورت قرار گرفتن در ميدان مغناطيسي ويسکوزيته آنها تغيير  استمعموال پايه نفتي و داراي مواد مغناطيسي  MRسيال 
طيسي تنش زمان فعال شدن سيال با ميدان مغنابه عبارت ديگر . مي کند تا نقطه اي که به سيال ويسکو االستيک تبديل مي شود

ذرات مغناطيسي اين سيال بسيار ريز و در ابعاد ميکرو متر . تسليم آن با استفاده از تغيير ميدان مغناطيسي قابل تغيير مي باشد
  ]۶[ .مي بينيد اين ذرات مغناطيسي در داخل آن به صورت معلق مي باشند )۵(همانطور که در شکل  .هستند

  
 ]MR ]۶سيال  در ذرات مغناطيسي معلق )۵(شکل 

متر در راستاي ميدان مغناطيسي قرار مي  ميکرو ۱۰تا  ۱/۰ابعاد با  زماني که ميدان مغناطيسي برقرار مي شود مواد مغناطيسي
ميليمتر شکل گرفتند اين زنجير شکل گرفته از حرکت  ۲تا  ۵/۰زماني که سيال در بين دو قطب و معموال در طولهاي . گيرند

  ]۶[ .يش مي يابدبه اين ترتيب ويسکوزيته سيال افزا. سيال عمود بر مسير شار مغناطيسي جلوگيري به عمل مي آورد

  
  ]MR ]۶در سيال  جهت گيري مواد مغناطيسي در اثر ميدان مغناطيسي )۶(شکل 



 
 

  . به سه حالت برشي، فشاري و جرياني مي باشد  MRعملکرد و کاربرد  سيال 

  
 ]۶[ در کاربردهاي برشي MRاستفاده از سيال  )۷(شکل 

  
  ]۶[ در کاربردهاي فشاري MRاستفاده از سيال  )۸(شکل 

  
  ]۶[ در کاربردهاي جرياني MRاستفاده از سيال  )۸(شکل 

مدل برشي معموال . براي مستهلک کننده ارتعاشات معموال از روش جرياني استفاده مي کنند. کاربرد اين سه نوع بسيار زياد است
در کالچها و ترمز هايي که نياز به کنترل گشتاور پيچشي مي باشد استفاده مي شود و مدل فشاري در مواردي که نيروي فشاري 

کاربرد وسيعي در بخشهاي  MRبا معرفي اين سه مدل سيال . کم مي باشد استفاده مي شودبسيار زياد ولي جابجايي بسيار 
  ]۶[. الزم به ذکر است تغيير ويسکوزيته در اين نوع مستهلک کننده ها در ميلي ثانيه اتفاق مي افتد. مختلف پيدا کردند

  

  ]MR ]۷مدل آزمايشگاهي مستهلک کننده  -۵

نياز به ارائه يک مدل مي باشد که مي تواند دقيقا مدل واقعي را شبيه  MRبراي بحث روي مدل آزمايشگاهي مستهلک کنده 
  . نمونه اي از اين مدل را نشان مي دهد )۹(شکل . سازي کند



 
 

  
  ]MR ]۷مستهلک کننده  تست براي يشگاهيمدل آزما )۹(شکل 

سانتيمتر و  ۸/۳اين جک با قطر . براي اينکار يک جک دو طرفه ساخت نوپک براي تحريک مستهلک کننده استفاده مي شود
براي کنترل جک از . و با تفلون کامال فيت شده تا از اثرات غير خطي در اثر اصطکاک جلوگيري گردداست سانتيمتر  ۵/۳۰کورس 

براي اندازه گيري جابجايي از يک  .هرتز مي باشد ۴۵تا  ۰پاپ ديناميکي با فرکانس يک سرووالو استفاده شده است که داراي سو
  . نيوتن استفاده مي شود ± ۴۵۴۰و براي اندازه گيري نيرو از يک لودسل در رنج LVDT١سيتم اندازه گيري 

اين سيال شامل آهن . ساخته شده است MRنمونه آزمايشي با اوريفيس ثابت و با استفاده از سيال  MRکننده  مستهلک
ميلي ليتر از سيال  ۵۰حدود . گرم بر سانتيمتر مکعب مي باشد ۲۸/۳مغناطيس شده در سايز ميکرون مي باشد که چگالي آن 

MR   همانطور که در . سانتيمتر مي باشد ±۵/۲کورس اين مستهلک کننده حدود . قرار گرفته است استفادهبراي اين کار مورد
ميلي ليتر و  ۰.۳حدود (مشخص است کل حجم سيال که در معرض ميدان مغناطيسي قرار مي گيرد کم مي باشد  )۱۰( شکل

کيلو آمپر  ۲۰۰ميدان مغناطيسي مي تواند از صفر تا . ميدان مغناطيسي در قسمت اوريفيس عبور سيال شدت مورد نظر را داراست
کل اندوکتانس سيال . اهم است ايجاد شود ۴رو مغناطيس که مقاومت آن حدود بر متر براي جريان صفر تا يک آمپر در کويل الکت

MR  ميلي ثانيه زمان نياز دارد تا به تعادل مغناطيسي مورد نظر  ۵/۶از زمان برقراري ولتاژ سيال به . ميلي هانري است ۴۰حدود
يک سري تستهاي . اين تعادل را حفظ مي کند +۱۵۰تا  -۴۰نيوتن ايجاد کند و بين دماي  ۳۰۰۰برسد و مي تواند نيرويي حدود 

در هر تست جک هيدروليک با يک . اوليه براي اندازه گيري پاسخ مستهلک کننده در وضعيت بارهاي مختلف انجام مي شود
و نمونه برداري با ولت  ۲۵/۲و  ۵/۱، ۷۵/۰، ۰يک فرکانس ثابت انجام مي شود پس اعمال ولتاژ هاي مختلف  سيگنال سينوسي و با

 ۵/۱هرتز سينوسي با دامنه  ۵/۲تحريک پاسخ مستهلک کننده براي . مي باشد) ۱۱(هرتز نتايج به صورت شکل  ۲۵۶فرکانس 
  آمپر مي شود ۷۵/۰، ۵/۰، ۲۵/۰، ۰ولتاژهاي ذکر شده منجر به جريان . سانتيمتر مي باشد

در ولتاژ صفر مستهلک . يروي مستهلک کننده به خوبي مشخص استتاثير تغييرات ميدان مغناطيسي بر ن aقسمت ) ۱۱( در شکل
که  مشاهده مي شود  cاز تصوير .وي مستهلک کننده افزايش مي يابدکننده يک مستهلک کننده ويسکوز و با افزايش ولتاژ اين نير

است که در مستهلک  دقيقا صفر نيست و اين به خاطر آکوموالتوريدر سرعت صفر نيروي توليد شده توسط مستهلک کننده 
اين آکوموالتور از ايجاد پديده کاويتاسيون در . پرشده است Psi ۳۰۰در داخل آن از نيتروژن با فشار  وتعبيه مي شود  MRکننده 

آکوموالتور باعث ايجاد توازي با شيب ماليم و  bر يتصوهمچنين با توجه به  .کند سيال در طي عملکرد عادي جلوگيري مي
  .براي بدست آوردن يک مدل موثرتر سختي مرتبط با آکوموالتور بايد به حساب آيد. شود يمپهنسازي عمودي ماليمتر 

يک روند خطي را داراست ولي در ) مثبت يا منفي(مورد جالب ديگر در پاسخ نيرو بر حسب سرعت مي باشد در سرعتهاي باال 
  .سرعت پايين به خصوص زمان تغيير عالمت اين روند غير خطي و با شيب تند تغيير مي کنند

                                                             
١- Linear Variable Differential Transformer  



 
 

  
  ]MR ]۷مدل ساخته شده مستهلک کننده  )۱۰(شکل 

  
  ]۷[ سانتيمتر ۵/۱هرتز و دامنه  ۵/۲نيروهاي اندازه گيري شده براي تحريک سينوسي با فرکانس  )۱۱(شکل 

  

  

  



 
 

  ]۹[و  ]۸[ تئوري سيستم تعليق نيمه فعال -۶

اين . هدف اصلي از اين نوع سيستم تعليق راحتي سفر است. و فعال بر اساس کار کارنوپ مي باشد نيمه فعالمفهوم اوليه کنترل 
يک مستهلک کننده  فضابه عبارت ديگر در مدل کارنوپ بين جرم فنر بندي شده و . کار معادل کاهش جرم فنر بندي مي باشد

  )  )۱۲(شکل ( .نيروي استهالک اين مستهلک کننده مجازي ارتعاشات جرم فنر بندي شده را کاهش مي دهد دقرار مي گير

  
  ]۹[ کارنوپواقعي  مدل(b)  کارنوپمدل ايده ال  (a) )۱۲(شکل 

جرم  m1جرم واگن،   m2ن فرمولها يدر ا .را بدست آورد )۱(ساده سازي کرد و معادله  )۱۳(شکل اين مدل را مي توان به مدل  
مشخصات  K10و  b10ن دو جرم، يفنر ب يب سختيضر K12ن دو جرم، يمه فعال بيمستهلک کننده ن يروين Fdنشده،  يفنر بند

  .باشد يمر يک وارده از مسيتحر Z0و ذکر شده  يجرمها ييجابه جا Z2و  Z1 ،ر حرکت واگنيمس

  
  ]۹[ مدل ساده سازي شده )۱۳(شکل 

푚 푧̈ + 푘 (푧 − 푧 ) + 푏 (푧̇ − 푧̇ ) − 푘 (푧 − 푧 ) + 퐹 = 0                                                         )۱(  

푚 푧 ̈ + 푘 (푧 − 푧 ) − 퐹 = 0 

 براي جرم فنر بندي شده به عنوان مستهلک کننده b2مدل مجازي مي باشد که مستهلک کننده  aبخش ) ۱۲(شکل مدل  در

 :مي باشد )۲(به صورت فرمول  Fdنيروي ايده ال .  در نظر گرفته مي شود نيمه فعال

퐹 = −푏 푧̇                                                                                                                                                )۲(  

براي سيستم . تلقي مي شود ق فعاليستم تعليساگر اين نيرو توسط يک سيستم توليد نيروي فعال توليد شود اين پروسه به عنوان 
 نيمه فعالاين نيرو به نيروي توليدي توسط ادوات توليد کننده اين نيرو محدود مي شود و براي نرخ مستهلک کننده  نيمه فعال



 
 

بين دو  نيمه فعالضريب استهالک  يواقعبراي يک مستهلک کننده خطي  .انتظار تنظيم مي شودمناسب و نزديک به مقدار مورد 
 :مقدار ماکزيمم و مينمم به صورت زير تنظيم مي شود

 )۳(                                                       

                                                                                                              
  

اندازه گيري مستقيم سرعت جرم فنر . از اين نوع سيستم تعليق استفاده از سنسور مناسب مي باشد يريبکارگاز مشکالت در  ييک
  .انتگرالگيري مي شودبنابراين شتاب اندازه گيري و بعد از فيلتر کردن مناسب از آن . بندي شده امکان پذير نيست

  

  مه فعاليق نيستم تعليس يه سازيشب -۷

ران يا يليع ريصنا يک به واگن مسافرينزدط يشرا يشده برا يمدل معرف Matlabنرم افزار  Simulinkط يبا استفاده از مح
  . رديگ يقرار م يج مورد بررسيو نتا شود يم يه سازيشب مه فعاليو ن يق معموليمدل با تعل يبرا ينوسيک سيو تحر خودرو

  
  مه فعاليق نيستم تعليس يبرا Matlabنرم افزار  Simulinkط يمحجاد شده در يامدل  )۱۳(شکل 

ستم يمه فعال کمتر از سيق نيستم با تعليس يبرا شتاب ريشود مقاد ي، مشاهده م)۱۴(نمودار شکل با توجه به نمودار شتاب بر حسب زمان 
  . شود ينگ ميو بهبود رفتار هندل سفر يراحت شيباعث افزا مه فعاليق نيستم تعلياستفاده از سباشد لذا  يم يق معموليبا تعل

  

퐹 = 퐹    ,    푏 = ( ̇ ̇ )       푏 = 푏    푖푓  푏 < 푏 < 푏  

                                  푏    푖푓  푏 < 푏  

                                  푏    푖푓  푏 < 푏  



 
 

  
  )مه فعاليق نيستم با تعليس يبرا يو رنگ صورت يق معموليستم با تعليس يرنگ سبز برا( زماننمودار شتاب برحسب  )۱۴(شکل 

  

  نتيجه گيري -۸

 با توجه به مقاله ارائه شده به راحتي مي توان ادعا کرد در صنايع روز دنيا که مرتبط با راحتي انسان است، از قبيل لوازم خانگي مانند
در اين بين معموال در . از سيستم تعليق فعال و نيمه فعال زياد استفاده مي شود... لباسشويي، خودروهاي ريلي، جاده اي و کشاورزي و 

نگين مانند صنايع ريلي سيستم تعليق نيمه فعال به دليل هزينه ساخت و تعميرات و مصرف انرژي پايين و عدم اختالل در صنايع س
به اين ترتيب استفاده از اين نوع سيستم تعليق مي تواند موجب . پايداري ديناميکي وسيله نقليه ريلي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

نده يدر آ ين تکنولوژيرسد ا يبه نظر م .زايش تقاضا براي سفرهاي ريلي شوددر نتيجه اف ود رفتار هندلينگ وبهب راحتي مسافر و شيافزا
  .رديمورد توجه قرارگ براي رسيدن به اهداف ذکر شده يداخل يمسافر يدر ساخت واگنها
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