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  تصادف در هاي مسافري  واگن ارزيابي انرژي قابل جذب

  شهري) بين و هاي نوين در ناوگان باري و مسافري(شهري محور مقاله: فناورينام 

١يعقوب محمدي
   

  ٢محمد جعفري نسب

  

  چكيده

هـاي   بازبيني و ارزيابي تصادفات ريلي، تحقيق بر روي پروسه جذب انرژي جنبشي در تصـادف، ارائـه اسـتراتژي   

هـاي   و تحقيق بـر روي المـان  ها در تصادفات، مطالعه ديناميك ترن در تصادفات  ختلف براي بهبود كارايي واگنم

امـروزه بحـث    .همواره به آنها توجـه دارنـد  آهن  همگي از مسائلي هستند كه متخصصين راهجاذب انرژي تصادف 

بـه شـمار    و ساخت ناوگـان  و طراحي سير يريتايمني سفر يكي از مسائل چالش انگيز در طراحي زير ساخت، مد

هاي مدرن و كارآمـد درصـدد بهبـود مشخصـات      رود و سازندگان محصوالت ريلي نيز با استفاده از تكنولوژي مي

توانايي يك  Crashworthinessباشد. قابليت جذب ضربه يا اصطالحا  محصوالت توليدي خود در تصادفات ريلي مي

سازي آن امروزه در صنعت حمـل و   گردد و شبيه الل يك تصادف تعريف ميسازه براي حفاظت سرنشينان آن در خ

ها  در گذشته ترن است. كاربرد وسيعي يافته در صنعت ريلي نيزمتداول بوده و  بسيار صوصا صنعت خودروخنقل و 

سـاس  هاي مـدرن بـر ا   گرديدند اما امروزه طراحي ترن مي  بر اساس ديدگاه استحكام بيشتر و وزن بيشتر طراحي

طراحي امـروزي بـه    هاي طراحي در گذشته و روش در اين مقاله تالش گرديده روش .باشد مديريت جذب انرژي مي

سـازي كـامپيوتري رفتـار     هي، همچنين با استفاده از شـب اي بين اين دو انجام پذيرد ارائه و مقايسهصورت مختصر 

  .باس توليدي شركت ايريكو مورد ارزيابي قرار گيرد تصادف ريل

  

  كلمات كليدي

  ٧ ناحيه تصادف، ٦تصادف همسطح ،٥راستا تصادف هم، ٤مديريت انرژي تصادف ،٣انرژيقابليت جذب ، تصادف  

  

 مقدمه .1

كيلومتر  ۳۵۰افزايش يافته و به بيش از رو به رشدي ن توسط ناوگان ريلي با شدت اهاي گذشته سرعت جابجايي مسافر در سال

 ي نظيـر باشد. براي كامل شدن اين توسعه لزوما در كنار افزايش سرعت ناوگان بايد مسـائل  در ساعت رسيده و در حال توسعه مي

اي كه بازنگري تاريخچه تصـادفات ريلـي را    مساله ،مهمتر باشد خود سرعت نيزايمني سير نيز لحاظ گردد، فاكتوري كه شايد از 
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درصد تصادفات ريلي از نوع تصادف در تقـاطع   ۶۰بيش از هاي موجود  آمار سبر اسا كند. يده و افزايش ايمني را گوشزد ميطلب 

  . [1,2,3]باشد درصد تصادفات مربوط به تصادف ترن به ترن مي ۲۰همسطح بوده و بيش از 

باشد، به انرژي الزم براي تغيير شكل واگن كه  در خالل يك تصادف انرژي جنبشي قبل از تصادف كه ناشي از حركت واگن مي

سازي تصادف توانايي بدنه واگن در برابر  اطالعات حاصل از شبيه .گردد باشد تبديل مي شكل پالستيك مياغلب از نوع تغيير 

تحقيق بر روي تغيير شكل در فضاي  بررسي وآن مهمترين بخش  که دهد حفاظت از سرنشينان در خالل تصادف را نشان مي

  باشد. مسافران و راننده مي

احتمال دستيابي به نتـايج ضـعيف در    و واگن به منظور تاييد طرحي ساخت نمونه اوليه از يك هاي بسيار باال با توجه به هزينه 

سازي تصادف قبل از ساخت نمونه اوليه براي بررسي رفتـار واگـن در تصـادفات     هاي شبيه عمال تمامي سازندگان از روش ،تست

پـذيرد.   يشـتر بـراي مقاصـد تحقيقـاتي انجـام مـي      كنند و حتي پس از ساخت نيز تست واقعي تصادف به نـدرت و ب  ياستفاده م

باشـد و   هاي مهندسي به طور گسترده مورد اسـتفاده مـي   هاي حل عددي معادالت پيچيده مهندسي امروزه در اكثر زمينه روش

هـاي  افزار د. از جملـه نـرم  شون متوسل مي ها ين روشهاي مورد طراحي نيز به ا ار واگنمتخصصان ريلي براي تحليل و بررسي رفت

اشاره كرد كـه در بـين    ANSYSو  LS-DYNA, MSC-Dytran, Adymoتوان به  مي سازي تصادف مورد استفاده در شبيه

ن انجـام شـده اسـت.    آ و تحقيقات بسيار زيادي با اسـتناد بـه نتـايج   باشد و مقاالت  بسيار متداول مي LS-DYNAافزار  آنها نرم

بالطبع كاهش بسـيار   داشته كهارزيابي تجهيزات قبل از ساخت و رفع عيوب آنها تاثير بسيار زيادي بر روي  سازي  شبيه موضوع

باعث تمركز سازندگان محصوالت ريلي در جهـان بـه مقولـه شـبيه سـازي گرديـده        د و اين موضوعها را به دنبال دار زياد هزينه

هايي با كارايي بهتـر در   احي و ساخت ترنآهن براي طر سازي امروزه يكي از مهمترين ابزارهاي متخصصين راه . مقوله شبيهاست

هـاي پـر    هاي جاذب انرژي در ترن را بدون انجام تست هاي مختلف المان توان كارايي مدل باشد ابزاري كه با آن مي تصادفات مي

ئه نموده در تصادف اراهاي ارزيابي و سنجش رفتار يك واگن  اي بر روش در اين مقاله سعي گرديده مقدمه .شگويي كرديهزينه پ

هـاي متـداول بـا     اي ميـان واگـن   عنوان كـرد و مقايسـه  را هاي مختلف  ها و تست سازي هاي مختلف براي انجام شبيه استراتژيو 

ارائـه گرديـده    نيـز  ايريكوتوليدي شركت  باس سازي تصادف ريل اي از شبيه هاي مدرن امروزي انجام داد، همچنين خالصه واگن

     است.
  

  كمك كامپيوتر بهشبيه سازي تصادف  .2

هاي حل عددي براي  سازي تصادف روشي مجازي براي بررسي رفتار واگن در يك تصادف واقعي است كه در آن از روش شبيه

روش امروزه توسط سازندگان وسايل نقليه  اينچنانچه پيشتر نيز گفته شد گردد.  بررسي ايمني واگن و سرنشينان استفاده مي

ي مختلف اه پذيرد و سازندگان مختلف بنا به نياز خود از پكيج ف به كمك كامپيوتر انجام ميافزارهاي مختل ريلي توسط نرم

  كنند. استفاده مي

 ،سازي كامپيوتري نيز مانند بسياري از موارد مهندسي در زمينه نظامي صورت پذيرفت كه در آن اولين استفاده صنعتي از شبيه

كه اكنون نيز يكي از پيشتازان اين صنعت  ESI groupگاه اتمي توسط گروه تصادف اتفاقي يك هواپيماي جنگنده با يك نيرو

هاي خودروساز  شركت ،كشور آلمان مورد بررسي قرار گرفت. بر اثر اين تحقيق و ارائه نتايج آن در و ۱۹۷۸در سال باشد  مي

اي را  سازي تصادف پيچيده شبيه انيهاي خودروساز آلم هاي بعد شركت به زنگ استفاده از اين تكنولوژي شدند. در سال  گوش

هاي خودروساز مطرح آلماني و آمريكايي اولين كد شبيه  انجام دادند و پس از آن آزمايش طي يك پروژه مشترك بين شركت

  سازي تجاري توليد گرديد.

  سازي تصادف ياي استفاده از شبيهمزا

هاي اخير به  هاي المان محدود در سال سرعت انجام تحليلزار، اف در زمينه سخت افزار و نرمبا توجه به پيشرفت صورت پذيرفته 

قابليت اعتماد بسيار  هايشان و ان محدود و افزايش قابليتافراهاي الم با توسعه نرمهمچنين  .ايش يافته استزطور چشمگيري اف

ي از هر عمليات مهندسي به شمار افزارهاي مبتني بر آن امروزه به عنوان بخش مهم ، اين روش و نرمهاآننتايج حاصل از باالي 



3 

 

باشد و از آن به عنوان يك ابزار مهندسي  گيرتر مي هاي پيشرو بسيار چشم افزارها در شركت ، روند به كارگيري اين نرمرود مي

هاي هنگفت در طراحي و ساخت  شود. نا گفته پيداست كه استفاده از اين ابزار مهندسي باعث كاهش هزينه جديد ياد مي

   ها برداشته شده است.  هايي كه با طراحي درست و بهينه از دوش اين شركت ت ريلي خواهد گرديد، هزينهمحصوال

  

  فيزيك تصادف .3

گردد، اين نيرو  بسيار كوتاه به اجسام وارد مي يدر زمانيار بزرگي سهاي ب نيروهنگام برخورد دو يا چند جسم به يكديگر، 

هركدام از اين اجسام خواهد شد و در صورتيكه سيستم پايستار باشد كل اندازه  اي است كه باعث تغيير اندازه حركت ضربه

  باقي خواهد ماند.حركت ثابت 

پروسه تحليل تصادف بستگي به نوع برخورد دارد يعني برخورد االستيك يا غير االستيك. انرژي جنبشي در يك تصادف 

گردد. بسياري از  تبديل مي ير االستيك به ساير اشكال انرژيگردد در صورتيكه اين انرژي در يك تصادف غ االستيك حفظ مي

 بهدر خالل تصادف د چون در آنها انرژي جنبشي اجسام باش بينيم از نوع غير االستيك مي ميدر طبيعت  برخوردهايي كه ما

   گردد. انرژي نظير انرژي گرمايي، پتانسيل و يا صوت تبديل مي هاي ديگري از صورت

هاي سبك  حضور مسافران در اولين واگن از ترن ات ريلي را داشته وانگيز ترين وضعيت در تصادف دار چالشهاي كابين  واگن

براي اين نوع  ار بااليي رايدارند پتانسيل خطر بسها  نسبت به ساير انواع واگنتري  پايين مكانيكي شهري كه وزن و استحكام

ف تصادف براي توسعه و بهبود رفتار هاي مختل تلفي بر روي استراتژيبه همين دليل تحقيقات مخ ،داينم ميايجاد  ها واگن

هاي مختلفي براي سنجش استحكام وسايل  نامه باشد و بر اين اساس استانداردها و آيين ام ميجدر حال ان تصادف ها در واگن

معيار سنجش  FRA االت متحدهاي هن فدرالآ قديمي راه بر اساس استاندارد . به عنوان مثالتوليد گرديده استنقليه ريلي 

كه در  بودپوند در منطقه بافر   ۸۰۰،۰۰۰ك به ميزان استاتيعدم تغيير شكل دائمي تحت نيروي سافري دار و م هاي كابين واگن

  ادامه به به روز شدن آن به دليل ناكارآمدي در تحليل تصادف اشاره خواهد شد.

هاي مختلفي با  كه در آن از المان باشد همترين مناطق در طراحي واگن ميناحيه تصادف از مهاي مدرن  توان گفت در واگن مي

جذب كرده و تغيير شكل  استفاده شده است. اين منطقه در تصادف بيشترين انرژي راقابليت جذب انرژي باال در تصادف 

كه  دهد ميب انرژي را نشان هاي جاذ اي از تحقيقات انجام پذيرفته بر روي المان نمونه ۱تصوير شماره  .دهد میستيك پال

سازي بسيار  گردد نتايج حاصل از شبيه مشاهده مي گيرند همانطور كه در تصوير هاي مدرن مورد استفاده قرار مي امروزه در ترن

  .دهد نيرو ميزان قابليت جذب انرژي اين المان را نشان مي- نزديك به تست واقعي بوده و نمودار تغيير شكل

  
  سازي و تست سازي و تست يك نوع المان جاذب ضربه و مقايسه نتايج حاصل از شبيه شبيه - 1تصوير شماره 

ها پخش  نيروي تصادف بين واگنپذيرد كه  اي صورت مي هاي مسافري طراحي به گونه خصوصا ترن هاي مدرن در ترنامروزه 

بر روي حفاظت از جان بيشترين تمركز  دار ينكابهاي  در واگن گردد. كه اين امر باعث مديريت انرژي تصادف بهتري مي شود مي

ران  باشد كه بهترين راه حل براي مقابله با اين مشكل خارج كردن لوكوموتيو يرترين فرد در تصادف است ميپذ كه آسيباپراتور

اده از بزرگتر براي محافظت از اپراتور با استفاي از تحقيقات صورت پذيرفته  نمونه ۲ شماره رباشد. تصوي از منطقه تصادف مي
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كه در آن نتايج حاصل از  دهد نشان مي را توسط شركت هيتاچي هاي جاذب انرژي كردن ناحيه تصادف و استفاده از المان

  جاذب انرژي به خوبي تغيير شكل داده  است. هاي المان كاركرد بسيار موثر سازي و تست واقعي يكسان بوده و شبيه

  
  سازي و تست واقعي تصادف دار در شبيه ابينتغيير شكل واگن ك - 2تصوير شماره 

  

بندي تصادفات ريلي وجود دارد كه در بيشتر آنها  هاي متنوعي براي طبقه متدها در تصادف  به منظور بررسي رفتار واگن

  .كه در ادامه شرح داده خواهند شد باشند تصادفات هم محور و جانبي متمايز از هم مي

  

  ن و سرنشينان آنتصادف و تاثير آن بر بدنه واگ .4

  تقسيم نمود.بخش  رتوان مراحل مختلف يك تصادف را به چها در كل مي

  پيش از تصادف مرحلهمرحله اول: 

  اوليه تصادفمرحله دوم: 

  ثانويه تصادفمرحله سوم: 

  پس از تصادف مرحلهمرحله چهارم: 

هاي  ل ترافيك و ساير سيستمدر اين بخش سيستم ترمز، سيستم كنترل ترن، سيستم كنتر: پيش از تصادف مرحله

  .پذيرد كه در اين مرحله تالش الزم براي كاهش سرعت و انرژي جنبشي ترن صورت مي قرار دارندقطار  ٨فعال ايمني

  باشد. مي نظير تصادف ترن به ترن و يا تصادف همسطح خارجي ءمنظور از تصادف اوليه تصادف واگن با اشيا: اوليه تصادف

سرنشينان با تجهيزات داخل كابين بر اثر شتاب وارد شده حاصل از تصادف  از تصادف ثانويه برخوردثانويه: منظور  تصادف

  باشد. مي

  سوزي. نظير آتش گردد، اتفاقاتي پس از تصادف: اتفاقاتي كه پس از تصادف ممكن است رخ دهد را شامل مي مرحله

  

  انرژي تصادف هاي طراحي شده بر اساس مديريت ترن هاي متداول با مقايسه ترن .5

آن بوده كه   ها در تصادف بر روي باالتر بردن استحكام بدنه هن براي بهبود رفتار ترنآ گذشته تمامي تمركز متخصصين راه در

پذيرفت. اما امروزه  هاي بدنه به صورت يكنواخت انجام مي اين باال بردن استحكام نيز با باال بردن استحكام در تمامي قسمت

CEMنام مديريت انرژي تصادف رويكرد جديد با 
  گردد. هاي مدرن از آن استفاده مي مورد توجه بوده و در طراحي واگن ٩

ترن كه وزن يك  باشد. با افزايش سرعت مي  فراهم نمودن فضاي امن براي سرنشينان مهمترين بحث ،مسافری در طراحي واگن

لك گردد كه اين موضوع باعث تغيير شكل بدنه و اعمال همست بايد در تصادف زياديانرژي طبيعتا ار بااليي را نيز دارد يبس

ديدگي  و آسيب سرنشينان با تجهيزات داخل واگنبرخورد  متعاقب آن .شود ميهاي منفي بسيار باال به سرنشينان  شتاب
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و اثرات آن نيز موضوع محدود نمودن تصادف ثانويه گويند، كه  مي١٠به آن تصادف ثانويه اصطالحا  خواهد داد كهرخ  سرنشينان

  .باشد بسيار با اهميت ميها  طراحي واگندر 

گيرد تا پس از  شينان در آن حضور دارند با باالتر بردن استحكام اين نواحي انجام مياي از واگن كه سرن حفاظت از ناحيه

ات ايمني به كار ت تصادف ثانويه نيز بستگي به تجهيزشد همچنين، تصادف فضاي كافي براي سرنشينان وجود داشته باشد

پالستيك و طراحي شده شده  كنترلها مدرن با اجازه دادن به بخشي از بدنه براي تغيير شكل  دارد. در واگن در واگن رفته

هوا  توان شتاب منفي حاصل از تصادف را به حداقل رساند همچنين استفاده از تجهيزاتي ايمني نظير كمربند ايمني و كيسه مي

  [4,5,6]بندي واگن براي حفاظت از سرنشينان، خصوصا راننده بسيار كارساز خواهد بود.  بخش و يا تمهيداتي نظير

  

  برخورد ثانويهثرات آن بر روي افزايش سرعت ارزيابي استراتژي افزايش استحكام و ا

توان گفت  و مي خواهد يافتافزايش  نقاط بدنه سرعت برخورد ثانويهبا افزايش استحكام واگن به صورت يكنواخت در تمامي 

تر  ها بر اساس هر چه مستحكم در گذشته طراحي واگن .يابد ميهرچه اين استحكام باالتر رود سرعت برخورد ثانويه نيز افزايش 

ذب باشد كه مبناي آن ج مي ١١هاي امروزي بر اساس مديريت انرژي تصادف  كردن بدنه بود درصورتيكه در طراحي بدنه واگن

  اي از واگن كه در آن سرنشيني حضور ندارد. باشد و جذب حداكثر اين انرژي در ناحيه ها مي گند در واكنترل شده انرژي برخور

  

  اصول طراحي واگن در گذشته

آهن  اساس استاندارد راه دهد كه در آن بر ساختار شاسي يك واگن متداول را به صورت شماتيك نشان مي ۳تصوير شماره 

پوند محوري در ناحيه  ۸۰۰بار ميالدي براي بررسي رفتار واگن در تصادف  ۱۹۴۰بل از هاي ق سال متحده در فدرال اياالت

بر اساس اين استاندارد پس از بارگزاري نبايد هيچگونه تغيير شكل دائمي در واگن رخ دهد.  .[7]ديگرد اعمال مياتصال كوپلر 

هاي واگن تقريبا يكسان است بدين معني كه  بخش تر  در تمامي هاي قديمي چنانچه در پيشتر نيز ذكر گرديد استحكام واگن

و با اعمال نيرو احتمال شروع تغيير شكل دائم در هر دو قسمت  ن و انتهاي واگن تقريبا يكسان بودهاستحكام بخش مياني واگ

دگي و سقف شاسي دچار فشر ،ها با بارگزاري شبه استاتيك در قسمت اتصال كوپلر تقريبا يكسان است. بعالوه در بيشتر واگن

كف و سقف تواما  ،دچار كشش قرار خواهد گرفت درصورتيكه در هنگام اعمال سريع نيرو نظير تصادف و يا در بارهاي ديناميك

براي  توان به عنوان معياري ستاتيك را نميدهد نتايج تست بارگزاري ا تحت نيروي فشاري خواهند بود كه اين موضوع نشان مي

ميك در نظر گرفت. بعالوه نيروي اعمال شده در ابتداي برخورد بسيار بيشتر از ميزان اعمال شده در رفتار بدنه در نيروي دينا

، [8,9]دهد  تغيير شكل يك واگن متداول را نشان مي-مشخصات نيرو ۱.  نمودار شماره باشد تست استاتيك عنوان شده مي

واگن مسافري با ديوار صلب، دو واگن مسافري كوپل  تصادف يكتست واقعي اين نمودار حاصل از اطالعات برداشت شده از 

  باشد. كابين راننده با يك لوكوموتيو مي شده با ديوار صلب و همچنين برخورد يك ترن مجهز به

نيروي اوليه برخورد بسيار باال بوده و با شيب بسيار تندي كاهش قابل  توان مشاهده نمود همانطور كه در اين نمودار مي

تا  آن فوت تقريبا ثابت باقي مانده و پس از ۸يابد، پس از اين ناحيه ميزان نيرو تقريبا تا ميزان تغيير شكل طولي  اي مي مالحظه

اي كه در آن بالستر يا نشيمنگاه بوژي  يابد، اما دقيقا در نقطه نيرو كمي افزايش مي ،زمان درگير شدن واگن دوم در تصادف

فوت تغيير شكل طولي از لحاظ كيفي  ۶نمودار تا حدود  بخش اول ش خواهد يافت.نيرو به طور ناگهاني كاه بيند آسيب مي

  .[9]باشد استاتيك مي شبيه رفتار يك تير يكنواخت تحت بار محوري شبه

در عمده تغيير شكل طولي در يك برخورد در اولين واگن رخ خواهد داد كه  ،توان مشاهده نمود مي ۱چنانچه در نمودار شماره 

 ۶ دطول آن حدوكاهش  دهد و  ريبا تمامي تغيير شكل در واگن اول رخ ميكوپل شده تق پذيرفته بر روي دو واگن تست انجام

. اين بدان معني است كه [9]گردد  هاي كوچك مشاهده مي و در محل اتصال واگن اول به واگن دوم فقط شكاف باشد ميفوت 
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بيعتا آسيب جدي به آن وارد خواهد گرديد. به طور مشابه در يك بيشترين مقدار انرژي تصادف در اين واگن جذب شده و ط

واگن بعد  ابتداي انتهاي واگن اول و پس از آن به ها تمركز دارد و لين واگنن نيز تقريبا همه آسيب بر روي اوتصادف ترن به تر

  آسيب كمي وارد خواهد شد.

  

  مديريت انرژي تصادف .6

هاي قديمي به لحاظ  انگيز ترين وضعيت را دارد اين موضوع در واگن لين واگن چالشدار يا او در يك تصادف ريلي واگن كابين

دار ابتدايي كه نسبت به يك لوكوموتيو معمول  باشد. حضور مسافران و اپراتور در واگن كابين تر مي طراحي نامناسب بسيار شديد

در گذشته بوده است. به همين لحاظ كشورها و بار  اي از تصادفات فاجعه تري دارد نمونه وزن و استحكام بسيار پايين

به منظور بهبود رفتار واگن در تصادف تحقيقات وسيعي را انجام داده و هر ساله مقاالت   FRAهاي مختلف نظير  سازمان

  [1,2,3,11]گردد  فراواني براي بهبود آن ارائه مي

ر اساس مديريت انرژي تصادف را مشاهده نمود كه در توان به صورت شماتيك مفهوم ترن طراحي شده ب مي ۳در تصوير شماره 

بر اساس منطق مديريت انرژي تصادف هاي مدرن خودكشش امروزي  ترنها مشخص گرديده است.  ناحيه تصادف واگن ،آن

هاي  انرژي حاصل از تصادف در كل واگن تا باشد مشابه مي ،ها در تمامي واگنتغيير شكل - مشخصات نيرو وشوند  طراحي مي

دار انرژي  ها از جمله واگن كابين واگن كه در نتيجه آن تمامي ،نگرددرن پخش شده و آسيب فقط به ناحيه تصادف واگن وارد ت

تصادف را در منطقه تصادف خود جذب كرده و آسيب كمتري به ناحيه حضور مسافران وارد خواهد شد، همچنين تصادف 

  .د بودتر و كمتر خواه ثانويه سرنشينان نيز كنترل شده

  
دار واگن اختصاصي بوده و  درصورتيكه واگن كابين .دار سرنشينان كابين بيشترين مخاطرات را در تصادف دارند در واگن كابين

طراحي به  تواند در هنگام تصادف ناحيه جلوي واگن را ترك كند و يا اينكه مسافران در آن حضورنداشته باشند، اپراتور مي

، با اين كار امكان بزرگتر كردن ناحيه بيشتري داشته باشد با ابتداي واگن فاصلهناحيه حضور اپراتور اي انجام پذيرد كه  گونه

به صورت شماتيك نشان داده شده  ۴دار نيز بوجود خواهد آمد. همچنين چنانچه در تصوير شماره  تصادف در واگن كابين

 و سرنشيني وجود نداشته باشدفضاي پشت اين اطاقك  به طوري كهتوان براي اپراتور يك استراكچر مستحكم طراحي نمود  مي

قرار داد كه در هنگام بروز تصادف ت ترن را نظير سيستم كنترل در آنجا توان برخي تجهيزا براي استفاده از اين فضاي خالي مي

يه تصادف بزرگتري در اولين استراكچر اپراتور به سمت عقب رانده شده و ناح ،هاي مربوطه با شروع جذب انرژي توسط المان

گردد كه براي رفع اين مشكل و  ميوارد به اپراتور شتاب باالتري در اين حالت واگن ايجاد گردد ولي نبايد از نظر دور داشت كه 

و ۱شماره  های نمودار .ايمني و يا كيسه هوا استفاده نمودتوان از تجهيزات ايمني ديگري نظير كمربند  ميآن كاهش مخاطرات 

توان پخش  به خوبي ميکه  دهد را نشان ميهایمدرن امروزی  های متداول و ترن ير شكل ترنتغي- منحني مشخصات نيرو ۲

  مشاهده نمود. را ها انرژي تصادف را در واگن

اي ه يابد و در بازه نيرو نيز افزايش مي ،توان مشاهده نمود با افزايش تغيير شكل طولي مي ۲شماره  همانطور كه در نمودار

در صورتیکه  شده ديد ها را با افزايش انرژي جذب توان افزايش تغيير شكل واگن ثابت است و به روشني ميتقريبا مختلف 
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هاي متداول با قابليت تحمل نيروهاي بزرگتر باعث افزايش شتاب ناشي از تصادف گرديده و سپس  واگن ۱مطابق نمودار شماره 

  .[12,13]كند به تغيير شكل پالستيك ميبه صورت ناگهاني و كنترل نشده شروع 

  
      تغيير شكل - منحني نيرو - 2  نمودار شماره              شكل              تغيير-منحني نيرو - 1نمودار شماره    

         رژي تصادف واگن طراحي شده بر اساس مديريت ان كي                                     يك واگن متداول                      

  

  سازي تصادف هاي شبيه سناريو

هاي مختلف را طبقه بندي نموده و براي هر كدام از سناريوهاي تصادف  واگن  EN 15227استانداردهاي متداول امروزي نظير 

تقاطع و برخورد  هاي همسان، برخورد ترن با يم واگن از نوع ديگر، برخورد متقابل با مانع نظير كاميون در متقابل ترنبرخورد 

است.  ها و مشخصات تست را به دقت ارائه نموده ترن با يك مانع سبك در ازتفاع پايين  نظير برخورد با خوردوي سبك سرعت

كيلومر در ساعت و براي تراموا برخورد متقابل  36هاي مسافري تصادف متقابل با سرعت  به عنوان نمونه براي لوكوموتيو، واگن

  يلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است.ك 15ترن با سرعت 

متفاوت  EN 15227نيز وجو دارد كه با استاندارد  AAR S-580عالوه بر اين استاندارد استانداردهاي ديگري نظير استاندارد 

زيابي با اين وجود در برخي محصوالت ريلي اين استانداردها به صورت دقيق اجرا نشده و سناريوهايي مشابه براي ارباشد.  مي

  شود. تصادف در نظر گرفته مي

و مقايسه ارزيابي فراهم نمودن ديد كلي نسبت به طراحي واگن بر اساس مديريت انرژي تصادف و  در اين بخش به منظور 

ترن به ترن و ديگري  محور هم، يكي تصادف ارائه گرديده استي تصادف دو سناريو مدرنهاي  هاي متداول با ترن رفتار ترن

يك ترن طراحي  گرفته و سپس، در هر دو استراتژي تصادف يك بار يك ترن متداول مورد بررسي قرار اطع همسطحتصادف تق

اگن مسافري در حال حركت دار و چهار و كابين در هر دو سناريو ترني با يك واگن .شده با منطق مديريت انرژي تصادف

متداول توان متمركز شامل يك دون نيروي ترمزي كه يك ترن ب در حال سكون در حالت اول اين ترن با يك ترن باشد كه مي

اي  ادهبا يك كاميون ج ترن در سناريوي تصادف همسطح يككند.  تصادف مي ۵مطابق شكل  لوكوموتيو و چهار واگن مسافري

ه و دنمايد، در اين تصادف فرض بر اين است كه كاميون صلب بو قاطع همسطح برخورد ميتن در ت ۵/۴۴متوقف به جرم 

  دهد. هيچگونه تغيير شكلي نمي
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  سازي تصادف هاي شبيه شناريو - 5شماره  ترن متداول          تصوير مقايسه تغيير شكل در تصادف - 3 نمودار شماره

  و ترن طراحي شده بر اساس مديريت انرژي تصادف           

  

  دو طرح در بررسي نتايج حاصل و مقايسه رفتار تصادف

باشد كه  لكرد دو طرح فرض بر اين است كه تلفات ناشي از تصادف متناسب با ميزان آسيب بخشي از واگن ميبراي بررسي عم

اي  دهد كه در آن مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي انجام پذيرفته را نشان مي ۳در آن سرنشينان حضور دارند. نمودار شماره 

شده بر اساس مديريت انژي تصادف با مشخصات ذكر شده در باال را  بين رفتار تصادف در يك ترن متداول و يك ترن طراحي

با يك ترن ساكن شامل يك لوكوموتيو و چهار واگن مسافري  كيلومتر در ساعت ۴۰با سرعت   ترن يكآن دهد كه در  نشان مي

اول متمركز بوده و با شدت هاي  هاي متداول تصادف در واگن توان مشاهده نمود در ترن كند. چنانچه در نمودار مي برخورد مي

 نتيجه در باشد و مي متر ۶/۳ول ميزان تغيير شكل . در اولين واگن از ترن متداگردد مي وارد ها آسيب بااليي به اين واگن

ن رقم كه اي مسافران از واگن اول آسيب خواهد ديدرديف از صندلي  ۵تصادف بخشي از ناحيه حضور سرنشينان شامل 

  نفر از سرنشينان با مخاطره روبرو خواهد شد. ۲۰ حداقل جان كهنشاندهنده اين است 

ها  بيش از ساير واگن به مقدار كمي در ترن طراحي شده بر اساس مديريت انرژي تصادف نيز تغيير شكل طولي در واگن اول

 ۹/۰يش از ها ب از واگنگردد هيچكدام  ها پخش گرديده است و چنانچه در نمودار مشاهده مي اما تغيير شكل در كل واگن ،است

  باشد. و اين  به معني آسيب نديدن منطقه حضور مسافران در واگن و ايمني سرنشينان آن مي اند تغيير شكل نداشته متر

دار رخ داده، پس از آن انتهاي واگن  چنانچه در گذشته نيز ذكر گرديد بيشترين ميزان تغيير شكل طولي در ابتداي واگن كابين

اي بين ميزان تغيير شكل طولي  مقايسه (الف) ۴. نمودار شماره ها را دارند بيشترين تغيير شكل بتداي واگن دومدار و ا كابين

مديريت انرژي  يار خوبي نسبت به مزيت مد نظر قرار دادندهد كه ديد بس دار در دو ترن مورد نظر را نشان مي واگن كابين

انرژي كافي براي تغيير  كيلومتر در ساعت ۲۰گردد، در سرعت  شاهده ميدهد. چنانچه در اين نمودار م تصادف را نشان مي

هاي متداول بسيار بيشتر از  شكل هر دو نوع واگن وجود دارد، اما نرخ افزايش ميزان تغيير شكل با افزايش سرعت در واگن

موداركه نشاندهنده ميزان مچنين با توجه به سطح زير نه .باشد هاي طراحي شده بر اساس مديريت انرژي تصادف مي واگن

بيشتر انرژي حاصل از تصادف به  ،هاي طراحي شده بر اساس مديريت انرژي تصادف در واگن باشد، انرژي جذب شده مي

به معني  اين كه بيشتر انرژي در واگن اول جذب خواهد شد هاي متداول گردد در صورتيكه در واگن هاي بعدي منتقل مي واگن

ير ميزان تغي كيلومتر در ساعت ۴۰سرعت تصادف با در  توان ديد كه باشد. به عبارت ديگر مي اگن اول ميآسيب زياد در وايجاد 

ه در حد مجاز است و براي ترن بوده كمتر  ۹/۰ شكل طولي واگن اول در ترن طراحي شده بر اساس مديريت انرژي تصادف

  باشد. ميمتر  ۶/۳بيش از  معمولي
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در  - هاي مختلف  الف در سرعت دار در دو  نوع ترن واگن كابين  اي بين ميزان تغيير شكل طولي مقايسه -4 نمودار شماره

   در تصادف همسطح - تصادف روبرو  ب

  

توان ديد كه  ميدهد كه در آن  مي نشانبا كاميون ح طهمستقاطع تصادف نتايج مشابه بخش قبل را براي  (ب) ۴نمودار شماره 

در مدرن است، با اين حال اين ميزان هاي  هاي متداول كمتر از واگن يزان تغيير شكل در واگنمتصادف  نهاي پايي سرعتدر 

هاي  ميزان تغيير شكل طولي در واگن ،هاي باالتر كند، اما در سرعت تجاوز نميمتر  ۹/۰هاي مدرن از حد مجاز يعني  واگن

 هاي واگن ،در ساعتكيلومتر  ۶۵در تصادف با سرعت  مثالباشد. بدين معني كه  هاي متداول مي مدرن بسيار كمتر از واگن

 اند داشته طولي تغيير اندازه متر ۵/۲كه در حد مجاز است اما واگن قديمي حدود  دهند شكل مي ريتغي متر ۹/۰مدرن حدود 

 ترن هيچگونه باشد. با اين حال با توجه به ناچيز بودن جرم كاميون نسبت به جرم ديدگي فضاي مسافران مي كه به معني آسيب

ر تصادف همسطح د. سرعت تصادف ثانويه باشد شتاب پايين حاصله متصور نمي سيبي به مسافران در تصادف ثانويه به واسطهآ

باشد ولي اين ميزان در واگن  مي كيلومتر در ساعت ۸دار قديمي حدود  ر ساعت در واگن كابينكيلومتر د ۶۵ه با سرعت اولي

  .باشد بر ساعت مي كيلومتر ۵/۱۲رن حدود دار مد كابين

هاي تا سقف سرعت  هاي طراحي شده بر اساس مديريت انرژي تصادف در تصادف توان گفت ترن با تمام مسائل عنوان شده مي

باشد كه نشان  بر ساعت مي كيلومتر ۳۰هاي متداول حدود  د كه اين سرعت براي ترنندار كارايي مناسبي كيلومتر در ساعت ۵۵

  باشد. تر مي هاي قديمي هاي مدرن حدود دو برابر ترن حاشيه سرعت در ترندهد حداكثر  مي

  

  باس توليدي شركت ايريكو سازي تصادف در ريل شبيه .7

سازي  به منظور ساده انجام پذيرفته و كيلومتر در ساعت ۲۰سازي تصادف دو واگن مشابه كابين دار در با سرعت  در اين شبيه

دار به ديوار صلب در نظر گرفته شده و با توجه به تقارن واگن نسبت به محور طولي فقط  اين آناليز تصادف يك واگن كابين

 دار مورد بررسي قرار گرفته. نيمي از واگن كابين

 

  روند آناليز تصادف و نتايج حاصله

رديده است را تهيه گ CATIA V5R20افزار  باس ساخت ايريكو را كه توسط نرم هاي ريل ژئومتريك واگن  مدل 6تصوير شماره 

   دهد. دار را نشان مي واگن كابين المان محدود مدلنيز  7تصوير شماره دهد.  نشان مي

 الف ب
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  باس مدل ژئومتريك ريل - 6تصوير شماره 

    

باس     مدل المان محدود ريل -7تصوير شماره                    

  ديناميك كوپلر اتوماتيك   نمودار مشخصات -5شماره  نمودار

  

باشد و  محور عمودي مي zمحور عرضي،  yمحور طولي،  xليل هندسه مساله از مختصات كارتزين استفاده شده كه محور به د

  باشد. نيز صفحه تقارن مي xzصفحه 

اين مدل براي ارزيابي واگن در تصادف، به منظور تاييد حداكثر تغيير شكل در واگن توليد گرديده است. با توجه به تقارن 

در نظر گرفته شود.  شده ميزان محاسبه برابر جذب شده بايد دوكل دار ميزان انرژي  ن كابينگل شدن نيمي از واموجود و مد

، كوپلر و ساپورت آن المان ساليد  (Shell)المان پوسته  از قفهاي جانبي و س واگن نظير شاسي، ديوارههاي  تمامي بخشبراي 

Solid استفاده شده است.  

  مشاهده نمود. ۵شماره  نمودارتوان در  در نظر گرفته شده كه مشخصات ديناميك آن را مي Beamن تير براي كوپلر نيز الما

گره براي نيمي از مدل واگن  185133و  تيرالمان  1، پوستهالمان   186418، ساليدالمان  ۱۰۴۸داراي  المان محدودمدل 

  باشد. باس مي كابين دار ريل

اند و حل مساله توسط  در نظر گرفته شده Lumped massها به عنوان  مساله بوژيبراي اعمال شرايط مرزي براي حل 

  باشد. مي ST52فوالد  معادلنيز بدنه فوالد مورد استفاده در انجام پذيرفته است.  LS-DYNAافزار  نرم

  

  آناليز تصادف در سناريوي اول (تصادف واگن كابين دار با ديوار صلب)

 از Bدار و محرك و واگن  واگن كابين Aباشد كه در آن واگن  مي A-B-B-Aدكشش با چينش باس ايريكو يك قطار خو ريل

دار مورد بررسي قرار گرفته است  پذيرتر بودن اولين واگن در تصادفات ريلي، واگن كابين با توجه به آسيب باشد و نوع تريلر مي

ه كند. اين مدل شبي در ساعت به ديوار صلب برخورد ميكيلومتر  ۱۰مدل سه بعدي اين واگن با سرعت  سازي اين شبيهكه در 

در نظر گرفته شده كه  ۳/۰با ديوار  باشد و در آن ضريب اصطكاك كيلومتر در ساعت مي ۲۰تصادف دو واگن مشابه با سرعت 

را نشان  دار توليدي شركت ايريكو بينمشخصات ابعادي واگن كا ۱باشد. جدول شماره  فوالد مي تماس تقريبي اصطكاكضريب 

   .دهد مي
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Description Dimension (mm) Remarks 

Carbody length 26,480 Length between buffers 

Carbody width 2,870 Over side panel 

Distance between bogie centers 19,000   

Height of carbody 4,050 From top of rail 

Coupler height of front part 1,040 + 5 mm From top of rail 

Coupler height of end part 815 + 5 mm From top of rail 

  باس ايريكو ريل Aمشخصات ابعادي واگن نوع  -1جدول شماره 

در هنگام شروع تصادف در ابتدا كوپلر با واگن روبرو درگير شده و  7بر اساس نتايج حاصل از اين آناليز و مطابق نمودار شماره 

رسيده و تغيير شكل پالستيك در بدنه و  تا وقتي كه به انتهاي دامنه حركت خود كند ي از انرژي تصادف را جذب ميمقدار

  گردد. كوپلر رخ دهد كه اين امر باعث به حداقل رساندن آسيب در تصادفات مي

مشخص شده است را نشان  منحني انرژي جذب شده در اين تصادف را كه در آن كل انرژي و انرژي جنبشي ۶شماره  نمودار

محاسبه گاژول م ۱۱۸/۰ از واگن گردد حداكثر انرژي جذب شده توسط بدنه براي نيمي دهد. همانطور در نمودار مشاهده مي مي

  مگاژول خواهد بود. ۲۳۶/۰كه اين ميزان براي كل ترن دو برابر يعني  گرديد

 نمودار تغيير شكل طولي -7شماره  نمودار                             نمودار جذب انرژي -6شماره  نمودار                    

  

مشاهده  ۷شماره  نمودارهمانگونه كه در  دهد، مي نشان اين سناريو مختلف هاي نيز تغيير شكل را در زمان ۹تصوير شماره 

اي پيش از جهش  ني درست لحظهباشد يع ميليمتر مي ۶/۷۲ثانيه حدود  ميلي ۶/۶۳گردد تغيير شكل طولي واگن در زمان  مي

اين نتايج نشان همچنين  باس اطمينان حاصل نمود. سرنشينان ريلتوان با اين تغيير شكل از امنيت  مي كهواگن به عقب 

  دهد كه هيچ گونه تغيير شكل پالستيك در ناحيه حضور مسافرين رخ نداده است. مي

  
  يهاي مختلف زمان تغيير شكل در بازه - 9تصوير شماره 
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  گيري: نتيجه .8

هاي   متداول و ترن هاي اي بين رفتار ترن ارائه گرديد و مقايسه ها در ترن تصادف اي بر پروسه ه به طور اجمالي مقدمهلمقادر اين 

بر روي تحقيقات صورت پذيرفته در خصوص بهبود رفتار ترن در تصادفات و نتايج   طالعهن در تصادف به عمل آمد. با مرمد

نقش مهمي را در مديريت جذب انرژي امروزه که توان به اين نتيجه رسيد  ميهاي مختلف  ها و تست سازي حاصل از شبيه

با  گويي كنند. را در تصادفات پيش جديد هاي توانند رفتار واگن سازي مي طراحان با شبيه کرده وهاي جديد بازي  راحي واگنط

شركت ايريكو و بررسي نتايج حاصل از آن باس توليدي  دار ريل ابينواگن كسازي تصادف صورت پذيرفته بر روي  توجه به شبيه

كيلومتر در ساعت  ۲۰باس با سرعت  سازي شده دو ريل قابليت اين ترن در تصادفات مورد بررسي قرار گرفت و در تصادف شبيه

تيك و بخشي از بدنه مگاژول انرژي جنبشي واگن در خالل تصادف توسط مستهلك كننده داخلي كوپلر اتوما ۲۳۶/۰ميزان 

اي صورت پذيرفته است كه در اين تصادف  دهد كه طراحي بدنه به گونه سازي نشان مي جذب گرديد. نتايج حاصل از شبيه

ميليمتر در ابتداي  ۶/۷۲تمامي انرژي در قسمت جلوي واگن يعني در ناحيه تصادف واگن جذب شده و تغيير شكل طولي 

  .ه است دي به فضاي حضور مسافران در ميانه ترن وارد نگرديدهد و هيچگونه آسيب واگن رخ مي
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