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چکیده

هدف از ارايه مقاله حاضر بررسي رفتار ارتعاشي سيستم ريل مدفون در اثر اعمال بار هارمونيک

است .رفتار ارتعاشي اين سيستم به طورعمده تابع االستيسيته مصالح دورگير ريل و هندسه شيار
جاگذاري آن است .بررسي مطالعات انجام شده در زمينه این سیستم نشان ميدهد که تاکنون تأثير

اين پارامترها بر ارتعاشات منتشره محيطي مشخص نشده است  .به اين منظور در مطالعه حاضر
مدل عددي اجزاء محدود دال خط ريل مدفون با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود

ABAQUS

توسعه داده شده و نتايج آن در حالت استاتيکي با مدل ارايه شده توسط ايسولد و همکاران

مقايسه و به اين ترتيب مدل معتبر سازي شده است .سپس با توسعه مدل معتبرسازي شده در
شرايط ديناميکي ،بر روي پارامترهاي هندسي شيار نشيمن ريل و مصالح االستيک دورگير آن به

همراه دامنه بار هارمونيک و فرکانس آن ،تحليل حساسيت صورت گرفته و ارتعاشات محيطي
بررسي شده است .نتايج تحليلها نشان مي دهد که مقدار مدول االستيسيته ترکيب دورگير ،تأثير
بسزايي در ميزان ارتعاشات داشته و با افزايش آن از  1به  10مگاپاسکال ،به ميزان اين ارتعاشات
به شدت افزوده شده است  .همچنين با بررسي اثر هندسه شيار نشيمن ريل مالحظه مي شود که
افزايش مساحت آن منجر به کاهش ارتعاشات منتشره در محيط اطراف ميگردد .از سوي ديگر

زماني که دامنه بار هارمونيک اعمالي از  1/5تن به  9تن افزايش يابد ،دسي بل ارتعاشات محيطي
بيشتر شده و با افزايش فرکانس آن ،مقدار اين ارتعاشات کاهش مي يابد .بررسي نتايج ارتعاشي
نشان مي دهد که اين پديده ،در فرکانس  5هرتز ،بيشترين و در فرکانس  50هرتز کمترين
مقادير را به خود اختصاص داده است .در مجموع ميزان ارتعاشات دال خط مذکور در فرکانس بار

اعمالي بيشتر از  60هرتز قابل توجه نیست.

واژههاي كليدي :دال خط ريل مدفون ،ارتعاشات محيطي ،مدول االستيسيته مصالح دور گير ريل ،هندسه شيار

نشيمن ،روش عددي اجزاء محدود
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مربوط به کشور آلمان [ ، ]DIN 4150, 1970استاندارد

 .1مقدمه

مربوط به کشور انگليس[ ، ]BS 5228-2,2009استاندارد

در طراحي خطوط ريلي ،عواملي مانند هزينه چرخه عمر،

 ASمتعلق به کشور استراليا [ ]AS 2187.1-1998,2006و

زمان ساخت ،در دسترس بودن و دوام پذيري نقش بسيار

استاندارد  GB/Tمربوط به کشور چين[]GB/T 50452 ,2008

مهمي را ايفا مي کنند .در اين رابطه سيستم خطوط بدون

اشاره کرد .تمامي اين آئين نامه ها و يا دستورالعملها مقادير

باالست فرصتهاي خوبي را براي سازندگان ،بهره برداران و

مجازي را براي سطوح ارتعاش و نويز زميني پيشنهاد كرده

مالکان خطوط ريلي فراهم كرده است .مزيت ديگر خطوط

اند .به طور نمونه بر اساس گزارش FTA (1995)5براي

بدون باالست را مي توان در امکان بهره برداري در بارهاي

سطوح ارتعاش زميني ،مقدار مجاز ) i72 V(dBو براي

محوري و سرعتهاي بيشتر نيز جستجو كرد .دال خط ريل

1

سطوح نويز زميني ،مقدار مجاز  i35(dB)1بيان شده است.

مدفون نيز يکي از انواع خطوط بدون باالست به شمار مي

دو استاندارد حملونقل  US-DOT-T-95-16 (1995)5و

رود که تاکنون سه نوع متفاوت آن در دنيا بکار گرفته شده

) US-DOT-293630-1 (1998مدلهاي مختلفي را براي

است .اين سيستمها عبارتند از سيستم ريل مدفون ،1طرح خط

8

ارزيابي و پيشبيني صدا و ارتعاشات ناشي از ترافيك ريلي

عرشه اي ،2سيستم ريل مدفون بالفوربتي .3طرح ريل مدفون

ارايه كرده اند .استاندارد

 ERSداراي تكيهگاه پيوسته ريل است که از يك ماده مركب

است.

در جاي خود محكم ميشوند[ .]Monteban,2010طرح خط

در سالهاي اخير ،مطالعات مختلفي در مورد رفتار دال خط

عرشه اي مدلي از خطوط ريل مدفون با مقاومت خمشي بسيار

ريل مدفون صورت گرفته است .در سا ل Oostermei� 1998

باال است و خصوص ًا براي خاكهاي نرم طراحي شده و شامل

 jerرفتار ديناميکي آن را در خطوط پرسرعت

تيرهاي 5بتني پيوسته درجا يا پيش ساخته است كه درون زمين

استايرن منبسط شده به عنوان مصالح زير اساس در ساختار

بالفوربتي نيز همانند  ERSبوده ،با اين تفاوت که بخش

ريل

جديدي به نام کالهک گيرداري 6نيز در اين سيستم قرار داده

پروژه اي تحت عنوان "ترافيک بي صداي قطار" انجام شد

شود و تغييراتي را در عملكرد سيستم به وجود آورده است.

که طي آن يک دال خط ريل مدفون به همراه پروفيل ريل

[  ]Balfour Beatty, 2009], [INNOTRACK, 2008با توجه

سازگار با آن براي كاهش شدت انتشار سر و صدا بکار

به اهميت زيست محيطي موضوع ارتعاشات خطوط ريلي،

گرفته شد

استانداردها و ضوابط آيين نامه اي متعددي توسط مراکز مختلف

همکاران مطالعه اي جهت طراحي بهينه سسيستم ريل مدفون

TCRP

[ ]Esveld, et.al , 1999-2003و در سالهاي 2001

]Jeffrey, et.al ,2010

تا

 2005مطالعاتي به منظور توسعه کاربرد سيستم ريل

 )tran Vibration Manual(2004مورد استفاده در اياالت

مهندسی حمل و نقل  /سال پنجم  /شماره دوم  /زمستان 1392

[Suiker, A.S.J,1997–part1] ,[ Suiker, A.S.J

 .], 1997- part 2در سال هاي  1999تا  Esveld 2003و

ارايه شده است که از آن ميان مي توان به آيين نامه  FTAاستاندارد

کاليفرنيا[]Jones and Stokes, 2004

مدفون []Esveld, et.al , 1998],[ De Man, A.P, 1998

را مورد بررسي قرار داده است  .در ادامه و در همان سال

شده كه اساسا باعث بهينه سازي و صرفه جويي اقتصادي مي

 ،استاندارد

[Esveld,

 ]1998و  Sideriusنيز در همان سال امکان استفاده از پلي

نصب ميگردند [ .]Bos, and Stuit,1999سيستم ريل مدفون

مربوط به کشور

9

ساکنين فضاهاي مسکوني را به طور دقيق مشخص نموده

توسط ماده مركب االستيك در تمام پروفيل بجز کالهک ريل

آمرياکا[�، Cal

بينالمللی ]ISO[ISO 2361-2-1989

سطوح ارتعاش مجاز براي کنترل آزردگي و بهبود بهرهوري

مانند تركيب چوبپنبه و پلي اورتان 4تشکيل شده است .ريلها

 ]US-DOT-T-95-16) [FTA,1995و گزارش نهايي

BS

مدفون و بکار گيري آسفالت در اين سيستم انجام داده اند

DIN
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[ i Ludvigh .[Markine, 2006در سال  2001رفتار ارتجاعي

در اين قسمت ابتدا دال خط ريل مدفون در نرم افزار اجزاي

دال خط ريل مدفون را از طريق انجام آزمايش هایی مورد

محدود  ABAQUSدر شرايط دو بعدي و کرنش مسطح شبيه

بررسي قرار داده است [ .]Ludvigh, 2001با توجه به

سازي شده و نتايج آن تحت بار گذاري استاتيکي با کار

تحقيقات انجام شده مالحظه مي شود که مطالعات اندکي

ايسولد و همکاران [ ]Esveld, et.al , 1999-2003مقايسه

در خصوص بحث ارتعاشات محيطي اين سيستم روسازي

شده است.

بدون باالست صورت گرفته و به طور ويژه مطالعه اي

 1-2مشخصات اجزاء روسازي
در تحقيق مذکور از ريل

که در آن تأثير مشخصات هندسي شيار نشيمن ريل و

i[UIC Code ,1986 ]UIC54

مشخصات االستيک ماده دور گير ريل بر اين موضوع مورد

احاطه شده درون يک ترکيب االستيک ،استفاده شده است.

بررسي قرار داده شده باشد مالحظه نمي شود و بنابراين،

مشخصات هندسي ريل و شيارنشيمن و ابعاد مصالح

مطالعه حاضر به بررسي اين موضوع اختصاص داده شده

دورگير در جدول ( )1آمده است  .جرم واحد طول اين ريل

است .براي اين منظور در اين مقاله دال خط ريل مدفون

 54/77 Kg/mو ممان اينرسي آن  2337/9 cm4است  .مدول

در نرم افزار اجزاي محدود  ABAQUSبه صورت دو بعدي

االستيسيته ريل  2×105 N/mm2و ضريب پواسون آن نيز 0/3

مدل سازي شده و در حالت استاتيکي با کار انجام شده

در نظر گرفته شده است  .مقدار ضريب پواسون و مدول

توسط ايسولد و همکاران مقايسه و معتبر سازي شده است

االستيسيته ترکيب دورگير به ترتيب  0/46و5/6 N/mm2

[ . ]Esveld, et.al , 1999-2003سپس با توسعه مدل در

است  .شکل زير هندسه ريل و ترکيب االستيک را در نرم

شرايط ديناميکي و با در نظر گرفتن اجزاي زير سازي و

افزار  ABAQUSنشان مي دهد .

محيط اطراف در سيستم ريل مدفون و در شرايط اعمال
بار هارمونيک ناشي از عبور قطار ،رفتار ارتعاشي دال خط و
انتشار امواج به محيط اطراف نيز مورد بررسي قرار داده شده
است .در اين راستا بر روي پارامتر هاي مختلفي همچون
پارامترهاي هندسي شيارنشيمن ريل و مشخصات االستيک
ماده دورگير ريل نيز مطالعه پارامتري انجام و تاثير تغيير آنها
بر دامنه ارتعاشات محيطي مورد بررسي قرار داده شده است.
با توجه به کاربري عمدتا درون شهري اين سيستم روسازي،
يکي از نکات حائز اهميت کنترل صدا و ارتعاشات در آن
خواهد بود .در اين سيستم دال خط معموال با ديد کاهش
ارتعاشات ،ماده االستيکي در محل نشيمن ريل مدفون بکار
گرفته مي شود ،اما در خصوص مشخصات بهينه آن در
ادبيات فني كمتر صحبت شده است.
شکل .1ابعاد شماتيک ريل  UIC54و ماده االستيک دور گير در

 .2توسعه مدل عددي اجزاي محدود جهت تحليل

سيستم ريل مدفون در فضاي ABAQUS

رفتار استاتيکي سيستم ريل مدفون
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مکان جانبي ريل  Uxو تنشهاي بيشينه 7در ترکيب االستيک

جدول  .1اندازه متغيرهاي هندسي ريل و ترکيب االستيک

بايد کمتر از مقادير مجاز آنها باشند  .در اينجا مقدار مجاز

دورگير

اندازه ()mm

متغيرهاي طراحي

80

X1

8

X2

15

X3

25

X4

79/5

X5

105

X6

10

X7

15

X8

تغيير مکان جانبي برابر  0/002متر و حداکثر تنش کششي در
هر نقطه اي از ترکيب االستيک به مقدار تنش مجاز

σallow

محدود گرديده است  .مقدار اين تنش از روابط زير به دست
مي آيد  .در حالت دوم کمانش قائم ريل بررسي شده است.
در اين سيستم روسازي کمانش ريل زماني اتفاق مي افتد که
هيچگونه چسبندگي و اتصالي بين ريل و ترکيب االستيک
وجود نداشته باشد .براي کنترل اين موضوع ،باري قائم به
اندازه  10kNبه سمت باال بر تاج ريل اعمال شده است
[.]Esveld, et.al , 1999-2003
()1

[MPa]a

σtens,max = 0.09E + 0.8

()2

 2-2شرايط مرزي

σallow=0.9σtens,max

در سمت راست و چپ و زير ترکيب االستيک مدل توسعه

در رابطه باال  σtens,maxحداکثر تنش کششي ترکيب و

داده شده ،تکيه گاه هايي قرار داده شده که از حرکت در

 Eمدول االستيسيته ترکيب بوده و مقدار آن بين  1تا 10

راستاي محور هاي افقي و قائم و چرخش حول محور Z

مگاپاسکال است .

جلوگيري شود.

 4-2مقايسه نتايج تحليل هاي عددي

 3-2بارگذاري استاتيکي

و نيروي کمانش ناشي از مدل تحقيق و مدل موجود در

جدول  2مقادير تغيير مکان جانبي و تنش بيشينه در ترکيب

با توجه به مرجع مورد استفاده دو نوع بارگذاري استاتيکي

مرجع ياد شده را نشان مي دهد  .همان طور که مالحظه

بر روي مدل صورت گرفته است  .اين بارگذاري ها براي

مي شود نتايج با اختالف کمي به هم نزديک اند  .بر اين

به دست آوردن مقادير پاسخ استاتيکي سازه جهت ارزيابي

اساس مي توان ادعا کرد که مدل عددي حاضر را مي توان

طراحي سيستم ريل مدفون است  .در حالت اول يک بار افقي

در بخشهاي آتي براي بررسي رفتار ارتعاشي سيستم روسازي

به اندازه  i 12/2kNو يک بار قائم به اندازه  30/4kN0در

ريل مدفون بکار گرفت.

تراز  0/5mريل اعمال شده اند  .به منظور طراحي بهينه تغيير
جدول  .2مقايسه نتايج مدل تحقيق و مدل مقاله مذکور
مدل عددي مرجع

مقدار خطا

مدل تحقيق حاضر

[]Esveld, et.al , 1999-2003

پارامترمورد بررسي

%3

1/86

1/83

Ux (mm)i

%2/87

1100268

1071470

σ (Pa)i

%0/88

13/38

12/5

Pbckl (MN)i
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همان بستر طبيعي زمين بوده و با کمک ماشين آالت مکانيکي

.3توسعه مدل جهت تحليل ارتعاشي سيستم ريل

و راهسازي متراکم و کوبيده مي شود تا به مدول االستيسيته

مدفون

حدود  45 N/mm2برسد  .مشخصات کليه اجزاي سيستم

در اين بخش ،مدل ساخته شده در بخش قبل براي انجام

در جدول  1مشخص شده است  .برای بیان اتصال ریل به

تحليل هاي ديناميکي توسعه داده مي شود .براي اين منظور

مصالح دورگیر و همچنین مصالح دورگیر و همچنین مصالح

ضمن منظور کردن اليه هاي زيرسازي دال خط ريل مدفون

دورگیر به نشیمن بتنی ،از گزینه اتصال کامل

در تحليل ،محيط اطراف نيز مدلسازي شده و رفتار ارتعاشي

13

استفاده شده

است .شکلهاي  3و  ،4شکل کلي سيستم را نشان مي دهند

سيستم روسازي تحت تأثير بارگذاري هارمونيک مورد

 .همچنين ميراگرهايي براي استهالک ارتعاشات در سمت

بررسي قرار داده مي شود .از آنجا که هدف اصلي تحقيق،

راست و زير اليه سابگريد قرار داده شده که در شکل  4نشان

بررسي ارتعاشات محيطي است ،نقاط کليدي سيستم به همراه

داده شده اند

نقاط پيراموني مدل مد نظر قرار داده شده و سرعت ارتعاش

]Eisenmann and Leykauf, 2000[ .

در آنها مورد بررسي قرار داده مي شود .در اين مدل ،دال
خط ريل مدفون  ، SA42ترکيب االستيک ، 8دال بتني ،بستر
بتني ،CL 9اليه متصل هيدروليکي ، HBL 10اليه محافظ در
برابر يخبندان  11FPLو اليه بستر طبيعي 12در نظر گرفته شده
و براي شرايط دو بعدي شرايط کرنش مسطح توسعه داده
شده است .
 1-3هندسه و اجزاء مدل

در اين مدل از هندسه ريل  SA42مطابق آنچه که در

شکل  2نشان داده شده استفاده شده است .در تمامي دال
شکل .2ريل  SA42و ترکيب االستيک در فضاي ABAQUS

خط هاي ريل مدفون ،قرار گرفتن يک نوار االستيک و يا
يک ترکيب الستيکي در زير ريل طرحي متداول است در
اين تحقيق اندازه عرض و ارتفاع اين ترکيب االستيک
با استفاده از استاندارد تهيه شده توسط شرکت هلندي
1

] Crow [Crow, 2001مشخص شده است  .دال خط بتني در

اين سيستم روي يک بستر بتني با مقاومت کافي قرار داده
مي شود که معموال داراي حداقل آرماتور تسليح است .پس
از اين اليه بتني ،اليه متصل هيدروليکي قرار دارد که آن نيز
شکل  .3شکل کلي مدل سيستم ريل مدفون در فضاي ABAQUS

متشکل از مصالح بتني بوده و داراي مقاومت فشاري و خمشي
نسبتا باالست .اليه محافظ يخبندان بر روي بستر طبيعي زمين
قرارگرفته و به کمک روشهاي متفاوت ژئوتکنيکي ،تقويت
و تا بيش از  %98متراکم مي شود  .در نهايت اليه سابگريد
قرار داشته که اين اليه تحتاني ترين اليه سيستم خط است و
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جدول  .3مشخصات روسازي سيستم ريل مدفون[]Eisenmann and Leykauf,2000
اجزاي خط

جرم مخصوص

مدول االستيسيته

kg/m3

()MPa

ضريب پواسون

عرض(  )mmضخامت ()mm

ريل SA42

7850

2×105

0/3

80

80

ترکيب االستيک

1000

1-10

0/46

160-220

110-200

دال بتني

2400

3×104

0/2

1250

600

بستر بتني

2400

3×104

0/2

1300

200

2300

104

0/2

1600

300

1800

120

0/35

3000

600

1700

45

0/4

13000

3400

اليه متصل هيدروليکي
()HBL
اليه محافظ يخبندان
()FPL
اليه بستر طبيعي
()Subgrade

یکی از تکنیکهای منظورکردن بار دینامیکی قطار ،معادل

 2-3المان بندي و شرايط مرزي

کردن آن با بار هارمونیک است  .عمال در بررسی رفتار

مدلسازي در شرايط کرنش صفحه اي ،المان مسطح و به

دینامیکی یک سیستم یا باید قطار را به صورت متحرک

صورت دو بعدي صورت گرفته است .مش بندي کليه اجزا

در نظر گرفت و یا باید به جای حرکت بار آنرا به صورت

نيز با ابعاد  50 mmبوده و فقط اليه بستر طبيعي داراي

هارمونیک در سیستم اعمال کرد .در این مقاله ،با هدف ساده

مشهاي  100ميليمتري است .به دليل بارگذاري به صورت

سازی روند تحلیل از گزینه دوم برای در نظر گرفتن اثرات

قائم و تقارن محوري ،نصف سازه مدل شده و بار وارده نيز،

دینامیکی ناشی از حرکت قطار استفاده شده است .با توجه

بار چرخ است .در سمت چپ مدل تکيه گاه هاي غلتکي

به بررسي هاي صورت گرفته مشخص شده که يکي از انواع

تعبيه شده که از جابجايي در راستاي محور  Xو چرحش

قطارهاي عبوري از سيستم ريل مدفون  ،قطار پر سرعت

حول محورهاي  Yو  Zجلوگيري شود  .همچنين از حرکت

 Thalysبا سرعت سير  223تا  314 km/hاست  .اين قطار

و چرخش ميراگرهايي که به منظور استهالک ارتعاشات در

متشکل از  2لوکوموتيو و  8واگن بوده طول کلي آن 200/18

اطراف سيستم تعبيه شده اند ،در راستاي هر سه محور و حول

متر است .لوکوموتيوها از طريق  2بوژي هدايت شده و چهار

آنها ممانعت شده است .مقدار ضرايب ميرايي نيز از رابطه زير

محوري هستند  .واگنهای میانی دارای بوژی های مشترک

محاسبه شده است.
(3)i

بوده و به طور کلي اين قطار داراي  13بوژي ،در نتيجه

C = ρ . V. A

تعداد محورهاي آن  26است  .همچنين بار چرخ اين قطار

در اين رابطه  ρچگالي اليه  V ،سرعت موج طولي در هر

بين  1/5تا  9کيلونيوتن و فرکانس بار  5تا  250هرتز متغير

اليه و  Aمساحت سطح بارگير المان در مرز است.

است [ .]Degrande and Schillemans, 2001در اين تحقيق،
بارگذاري اعمالي بر مدل به صورت هارمونيک بوده و در

 3-3مشخصات بارگذاري هارمونيک
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وسط تاج ريل اعمال شده است (شکل  .)5بار چرخ برابر

سوئد ] )SS 460 48 61 (1992مقادير  10-9متر بر ثانيه و

 5 ، 1/5و  9تن فرض شده است  .همچنين فرکانسهاي بار

 10-6متر بر مجذور ثانيه به ترتيب براي سرعت و شتاب

 50، 35 ، 20، 10هرتز و باالتر در نظر گرفته شده و براي

مرجع مورد استفاده قرار مي گيردAdam, and von Estorff[ .

بارگذاري هاي مذکور آناليز حساسيت انجام شده است .زمان

 ],2005در اینجا مقدار  10-8 ، X0در نظر گرفته شده

الزم برای بارهای اعمالی و فرکانسهای بار مذکور  2ثانیه در

است .

2

()4

نظر گرفته شده است .

 .5مطالعه پارامتري و تفسير نتايج عددي

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در خصوص سيستم

ريل مدفون ،مشخص شده که مطالعه اي در زمينه ارتعاشات
محيطي سيستم صورت نگرفته است .همچنين آناليز حساسيت
با تغيير ابعاد هندسي شيار ريل مدفون و خصوصيات االستيک
ترکيب االستيک دورگير ريل انجام نشده است .با توجه به
اهميت ترکيب االستيک ريل و شيار سيستم در توليد ارتعاشات،
اين بخش از مقاله به آناليز حساسيت بر روي تغيير دامنه
بار و فرکانس براي مقادير مختلف مدول االستيسيته و ابعاد
مختلف ترکيب االستيک اختصاص يافته است  .اين آناليزها

شکل .5بارگذاري قائم در فضاي ABAQUS

براي دامنه بار  1/5تا  9تن و فرکانس بار  10تا  120هرتز
[ ]Degrande and Schillemans, 2001انجام شده و

 . 4کمیتهای موجود برای محاسبه ارتعاش

ارتعاش به صورت تغيير مكان ،سرعت ،يا شتاب قابل

مقدار مدول االستيسيته نيز بين  1تا  10مگاپاسکال متغير

بيان است .گاهي جهت توصيف ارتعاش از واحد دسيبل

[ ]Esveld, et.al , 1999-2003در نظر گرفته شده است .

نيز استفاده ميشود .بنابر نوع كاربرد معموال از واحد

ابعاد ترکيب االستيک که شامل عرض و ارتفاع آن است به

دسيبل يا سرعت ذره (متر بر ثانيه) استفاده ميگردد.

ترتيب بين  160تا  220ميلي متر و  110تا  200ميلي متر
[ ]Crow, 2001انتخاب شده است  .آناليزحساسيت ابتدا

[ ]Adam and von Estorff, 2005

براي بارهاي  5و  9تن در فرکانس  10هرتز مورد بررسي

 1-4دسيبل

قرار گرفته است (شکل  . )6نتايج اين آناليزها براي نقاط

كميت دسيبل مطابق با رابطه زير تعريف ميگردد كه

( Aتا  ) Jمطابق شکل  3ارايه شده است .

در آن ، X0 ،كميت مرجع است كه بسته به نوع كشور و
استانداردمورد نظر ،سرعت يا شتاب ذره انتخاب ميشود.

همان طور كه مالحظه مي شود زماني که فرکانس ثابت

در آمريكا مقدار  10-6متر بر ثانيه به عنوان مقدار مرجع

است ،با افزيش بار دسي بل ارتعاش و سرعت افزايش پيدا

براي سرعت ذره در نظر گرفته ميشود و در كشورهاي

مي کند .نقطه اوج در هر دو حالت بارگذاري نقطه  Dبوده

اروپايي سرعت مرجع داراي مقادير متفاوتي از جمله 10-9

و اين نقطه بر روي اليه  FPLواقع شده است .اين افزايش

 10-8 ، 5×10-8 ،متر بر ثانيه است .براي مثال در استاندارد

تا نقطه  Eکه محل تماس اليه هاي  FPLو سابگريد است،
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شکل  .6بررسي نتايج آناليز حساسيت در نقاط  Aتا  Jمشخص شده در شکل 3

ادامه يافته و سپس کاهش پيدا مي کند .بنابراين بيشترين
ارتعاشات ابتدا در نقطه  Dو سپس در نقطه  Eکه به ترتيب در
اليه محافظ يخبندان و محل تماس اين اليه با اليه سابگريد
قرارگرفته اند ،به وجود آمده است .پس اين دو نقطه به عنوان
نقاط بحراني سيستم در نظر گرفته شده و در ادامه نتايج
تحليل ارتعاشي در اين نقاط ارايه خواهد شد.
 1-5بررسي تاثير ابعاد شيار نشيمن ريل بر ارتعاشات نقاط بحراني

مدل هاي مختلف شيار نشيمن ريل با تغيير ابعاد عرض

شکل  .7ترکيب االستيک در نرم افزار ABAQUS

و ارتفاع آن در نرم افزار  ABAQUSساخته شده است  .مقدار
مدول االستيسيته مصالح دور گير ريل نيز برابر  1مگاپاسکال

جدول .5مشخصات هندسي ترکيب هاي االستيک

در نظر گرفته شده است  5 .مدل مختلف همانگونه که در
جدول  5مالحظه مي شود  ،براي ترکيب االستيک در نظر

(میلیمتر )

(میلیمتر )

(میلیمتر مکعب )

1

190

155

22416900

2

220

200

36396900

3

160

200

25536900

4

160

110

11136900

5

220

110

16596900

مدل

گرفته شده و تاثير هندسه اين ترکيب بر ارتعاش وارده به
محيط اطراف بررسي شده است  .بدين منظور حجم ترکيب
االستيک دور گير ريل براي هر کدام از مدل ها در جدول
نشان داده شده است  .شکل  6مدل هاي مختلف اين ترکيب
را نشان مي دهد .
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در شکل  8ترکیب های االستیکی که مشخصات آنها در
آناليز حساسيت روي مدل هاي ساخته شده با در نظر

جدول  5آمده است ،نشان داده شده اند .

گرفتن بار  1/5تني براي چرخ و فرکانس  35هرتز انجام شده
و نتايج براي دو نقطه  Dو  Eدر قالب نمودار آورده شده است
 .شکل  9نتيجه آناليز حساسيت را نشان مي دهد .

همان طورکه در شکل  9مشاهده مي شود تقريب ًا مي توان

گفت که با افزايش حجم ترکيب االستيک ،دسي بل ارتعاشات
کاهش پيدا کرده است .البته اثر افزايش حجم چندان چشمگير
نبوده ،اما روند ارتعاشات به طور کلي رو به کاهش است.
در نقطه  Dوقتي حجم ترکيب از مدل  4به مدل3/27 ،
برابر شده ،مقدار دسي بل ارتعاشات به اندازه  2/03دسي بل
کاهش پيده کرده است .بنابراين افزايش حجم منجر به کاهش
ارتعاشات در سيستم مي شود .البته توجه به اين نکته ضروري
است که مقدار ارتعاشات از مدل  3به مدل  ،2به اندازه 0/21
دسي بل افزايش يافته است .مشابه همين اتفاق نيز در نقطه
 Eرخ داده است .با اين تفاوت که با افزايش حجم از مدل
 4به مدل  ، 5ارتعاش افزايش يافته و با رسيدن به مدل 1
کاهش مي يابد .در قسمت اول نمودار ارتفاع در هر دو مدل
 110 mmبوده ،اما عرض از  160به  220افزايش يافته است.

شکل  .8ترکیب االستیک در ابعاد مختلف

شکل  .9اثر افزايش مدول االستيسيته بر ارتعاشات محيطي
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اما علت اين افزايش ارتعاش با توجه به برابر بودن شرايط

باشد ،با در نظر گرفتن بيشترين مقدار مجاز براي عرض،

مذکور براي نقطه  Dو  ، Eتفاوت مدول االستيسته اليه هاي

مقدار ارتعاشات افزايش پيدا خواهد کرد .

محافظ يخبندان و سابگريد بوده و به دليل نرم تر شدن خاک

 2-1-5بررسي اثر ارتفاع شيار نشيمن بر ارتعاشات

در اليه بستر طبيعي (کاهش مدول االستيسيته از  120به 45

با توجه به جدول  ، 4عرض مدلهاي  2و  5با هم يکي

مگاپاسکال) روند افزايش يا کاهش ارتعاش با کمي تفاوت

بوده و داراي بيشترين مقدار مجاز هستند .اما مقدار ارتفاع

نسبت به نقطه  Dاتفاق مي افتد .به عنوان مثال ،افزايش حجم

در مدل  5کمتر از مدل  2بوده و مشاهده مي شود که دسي

از مدل  1به  3نيز با افزايش ارتعاش همراه است .به طور

بل ارتعاشات در مدل  5از مدل  2بيشتر است .بنابراين نتيجه

کلي در نمودار باال ارتعاشات در نقاط  Dو  Eبه ترتيب 2/03

گرفته مي شود که زماني که مقدار عرض ثابت يا داراي

و  1/11دسي بل کاهش يافته است .

بيشترين مقدار ممکن باشد ،افزايش ارتفاع نيز منجر به کاهش

 1-1-5بررسي اثر عرض شيار نشيمن بر ارتعاشات

ارتعاشات مي شود .

با توجه به جدول  4مالحظه مي شود که ارتفاع مدل هاي

 2-5بررسي تاثير مشخصات مصالح ترکيب االستيک شيار

براي ارتفاع ترکيب هستند .اما عرض در مدل  2برابر

در اين حالت با تغيير مدول االستيسيته ،ترکيب االستيک

 2و  3برابر  200 mmبوده و داراي بيشترين مقدار مجاز

نشيمن بر ارتعاشات

 220 mmو در مدل  160 mm ،3است .همچنين مقدار

آناليز حساسيت انجام شده است  .مقدار مدول االستيسيته 1

ارتعاشات در مدل  2بيشتر از مدل  3بوده ،بنابراين مشخص

 5/5 ،و  10مگاپاسکال در نظر گرفته شده و نتايج مدل اول

مي شود که زماني که ارتفاع بيشترين مقدار ممکن را داشته

ارايه شده در جدول  4در شکل  10آورده شده است .

شکل  .10اثر افزايش مدول االستيسيته بر ارتعاشات محيطي
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با توجه به شکل  10مشاهده مي شود که با افزايش

 64/16به  69/56رسيده است .در نقطه  Eنيز همانند آنچه

مدول االستيسيته ،ارتعاشات در نقطه  Dافزايش پيدا مي کند.

که در نقطه  Dبيان شد ،اتفاق افتاده است .به طور کلي در

زماني که مدول االستيسيته برابر با  1مگاپاسکال است،

نقاط  Dو  Eبه ترتيب  6/28و  4/44دسي بل افزايش ارتعاش

مقدار ارتعاشات  64/16دسي بل بوده و وقتي مقدار آن به

وجود دارد.

 10مگاپاسکال ميرسد ،ارتعاشات نيز به  70/44دسي بل

 1-2-5اثر افزايش حجم افزايش مدول االستيسيته ترکيب

افزايش می یابد .همچنين مالحظه مي شود که شيب قسمت

االستيک شيار نشيمن بر ارتعاشات

اول نمودار ( حد فاصل  1تا  ) 5/5بسيار زياد بوده و از مدول

اگر مقدار مدول االستيسيته  10مگاپاسکال در نظر گرفته

 1مگاپاسکال تا  5/5مگاپاسکال افزايش چشمگيري در مقدار

شود ،آنگاه حجم افزايش داده شود .نتايج متفاوتي با بخش

ارتعاشات وجود دارد ،به گونه اي که دسي بل ارتعاشات از

قبل به دست مي آيد که در شکل  10قابل مالحظه است .

شکل  .11اثر افزايش حجم در مدولهاي االستيسيته متفاوت

طبق شکل  11مشاهده مي شود كه زماني که مقدار مدول

افزايش بار مورد بررسي قرارگرفته است .طبق جدول  1مقدار

االستيسيته  1مگاپاسکال بوده ،با افزايش حجم ،مقدار

مدول االستيسيته برابر  1مگاپاسکال است .بار چرخ 5 ، 1/5

ارتعاشات نيز کاهش پيدا کرده است ،به گونه اي که ارتعاشات

و  9تن و فرکانس بار  35هرتز در نظر گرفته شده است .

به طور متوسط  2/03دسي بل کاهش داشته است .اما وقتي

آناليز حساسيت براي هر سه حالت بارگذاري انجام شده و

مقدار اين مدول برابر  10مگاپاسکال بوده ،با افزايش حجم

نتايج آناليزها براي هر دو نقطه  Dو  Eدر شکل 12مشخص

 8/5دسي بل افزايش ارتعاشي به طور متوسط در سيستم رخ

شده است .

داده است .
 3-5بررسي تأثير دامنه بارگذاري بر ارتعاشات

در اين قسمت براي مدل اول اشاره شده در جدول  1،اثر
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شکل  .12اثر افزايش بار چرخ بر ارتعاشات محيطي

چنان كه مالجظه مي شود ،افزايش بار چرخ اعمالي منجر

مالحظه مي شود .

به افزايش دسي بل ارتعاشات شده است .در نقطه  Dهنگامي

 4-5بررسي تاثير فرکانس بار اعمالي بر ارتعاشات

و زماني که بار چرخ به  9تن افزايش مي يابد ،ارتعاشات به

فرکانسهاي  35 ، 20 ، 5و  50هرتزي انجام شده است.

که بار چرخ  1/5تن بوده ،مقدار ارتعاشات  64/16دسي بل

در اينجا نيز آناليز حساسيت در بار چرخ  1/5تني براي

 79/8دسي بل ميرسد .البته شيب قسمت اول نمودار ،تندتر

نتايج آناليز براي مدل اول مورد اشاره در جدول ،1در شکل

بوده و با افزايش بار از  1/5به  5تن ارتعاشات از  64/16به

 13آورده شده است .توجه به اين نکته ضروري است که

 74/72دسي بل افزايش يافته  ،در حاليکه با افزايش بار از

در اين سيستم ،آناليز مودال انجام شده و مقادير فرکانس

 5تن به  9تن ارتعاشات افزايش کمتري داشته و از 74/72

طبيعي سيستم کمتر از فرکانس هاي مذکور بوده بنابراين

به  79/80رسيده است  .مشابه همين موارد در نقطه  Eنيز

پديده تشديد اتفاق نمي افتد .

شکل  .13اثر افزايش فرکانس بر ارتعاشات محيطي

مهندسی حمل و نقل  /سال پنجم  /شماره دوم  /زمستان 1392

178

بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی

به  69/31و  67/18کاهش يافته و از آن به بعد اين کاهش

طبق شکل  13مشاهده مي شود که با افزايش فرکانس

ارتعاشي با روند کمتري همراه است .

مقدار ارتعاشات کاهش پيدا ميکند .زماني که فرکانس 5
هرتز باشد ،ارتعاشات در نقطه  87/25 ،Dدسي بل بوده و

 1-4-5بررسي اثر افزايش همزمان دامنه بار و فرکانس بار اعمالي

در اين بخش اثر افزايش همزمان بار و فرکانس بار اعمالي

با افزايش فرکانس تا  50هرتز ،ارتعاشات به  61/01دسي

بررسي شده است .بار  1/5تن و فرکانس آن  5هرتز ،براي بار

بل کاهش مييابد  .شيب قسمت اول هر دو نمودار تندتر

 5تن فرکانس بار  20هرتز و براي بار  9تني فرکانس بار 35

بوده و اثر افزايش فرکانس بر ارتعاشات چشمگيرتر است،

هرتز در نظر گرفته شده است .نتايج آن در شکل  14مشاهده

به گونه اي که با افزايش فرکانس از  5به  20هرتز  ،دسي

مي شود .

بل ارتعاشات در نقاط  Dو  Eبه ترتيب از  87/25و 81/92

شکل  .14اثر همزمان افزايش بار چرخ و فرکانس بار اعمالي

 Esveldمورد مقايسه قرار گرفته است .اين مقايسه حاکي

همان طور که مالحظه مي شود با افزايش همزمان اين

از آن است که اختالف نتايج ،کمتر از  10درصد بوده و

دو ،دسي بل ارتعاشات کاهش چشمگيري پيدا کرده است

بنابراين صحت مدلسازي مشخص شده است .سپس مدل

 .به طور متوسط در نقطه  Dبا افزايش بار و فرکانس بار

عددي اجزاء محدود ،جهت تحليل ارتعاشي سيستم ريل

اعمالي  26/29دسي بل و در نقطه  24/29 Eدسي بل کاهش

مدفون تحت بارگذاري ديناميکي قائم قرار گرفته است .نتايج

ارتعاشات صورت گرفته است.

تحليل ارتعاشي سيستم در چهارحالت اثر ابعاد شيار نشيمن
ريل ،مشخصات مصالح ترکيب االستيک شيار نشيمن ،دامنه

 .6جمع بندي و نتيجه گيري

بارگذاري و فرکانس بار اعمالي مورد بررسي قرار گرفته و

در مقاله حاضر ،مدلسازي سيستم ريل مدفون با استفاده

نتايج زير حاصل شده است:

از نرم افزار  ABAQUSانجام شده و براي اعتبار سنجي

• بررسي تغيير ابعاد هندسي شيار قرارگيري ريل مدفون نشان

نتايج ،بارگذاري استاتيکي انجام شده و سپس با تحقيق

مي دهد که افزايش حجم ترکيب االستيک تقريبا باعث
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10. Hydraulically Bonded Layer
11. Frost Protection Layer (Base)
12. Subgrade
13. Tie

14/11dm3

1

 با افزايش حجم از. کاهش ارتعاشات ميشود

,E  دسي بل و در نقطه2/03 D  در نقطه, 4/36dm3 به
1

 دسي بل به طور متوسط کاهش ارتعاش رخ داده1/11

 مراجع.7

. است
 زماني که مقدار عرض، • افزايش ارتفاع ترکيب االستيک

- Adam, M. and von Estorff, O. (2005) "Reduction
of train-induced building vibrations by using open
and filled trenches", Computers and Structures, 2005,
83,pp. 11–24.

 ميلي متر) باعث220  و کمتر از160 کم باشد (بزرگ تر از
. کاهش ارتعاشات مي شود
"• وقتي عرض داراي بيشترين مقدار مجاز خود باشد

- Australian Standard Institute (1998) “AS 2187.11998, explosives - storage, transport and use – stor�
age”, Australian Standard Institute.

 افزايش ارتفاع باعث کاهش ارتعاشات مي،)220 mm(

- Beatty, B. (2008) “Design and manufacture of
embedded rail slab track components” , Project no.
TIP5-CT-2006-031415 12/06/2008.

 به گونه اي که افزايش آن باعث افزايش بسيار زياد،است

- Beatty, B.(2009)”The Balfour Beatty embedded rail
track system: An example of technical evaluation” ,
Report on the most appropriate tools for evaluation of
the issues raised within InnoTrack where no proven
method already exists and the Balfour Beatty Embed�
ded Rail System; An example of Technical Evalua�
tion, INNOTRACK TIP5-CT-2006-031415O,.

 افزايش پيدا15/64 ارتعاشات در هر دو نقطه به اندازه

- Bos, J. and Stuit, H. (1999) “Deck track:Foundation
for the railways of the future,” Proceedings of the
International Conference on Innovations in the
Design & Assessment of Railway Track, Decem�
ber 2-3,1999, Delft University of Technology, The
Netherlands.

. هرتز اتفاق مي افتد5 فرکانس

.شود
 پارامتر بسيار موثري در ميزان ارتعاشات،• مدول االستيسيته
.دسي بل ارتعاشات مي شود
 دسي بل,  تن9  تن به1/5 • با افزايش بار چرخ اعمالي از
.مي کند
• افزايش فرکانس بار باعث کاهش ارتعاشات شده به گونه اي
 هرتز مقدار ارتعاشات در50  هرتز به5 که با افزايش آن از
 دسي بل22/8 ,E  دسي بل و در نقطه26/23 ، D نقطه
 همچنين بيشترين مقدار ارتعاش در.کاهش پيدا مي کند
• با افزايش همزمان فرکانس بار و بار اعمالي ارتعاشات
.کاهش خواهد يافت

 پی نوشتها.6

1. ERS
2. Deck Track
3. Balfour Beatty Embedded Track System
4. Cork and Polyurethane
5. Bearers
6. Clipped Lid
7. Von Misses Stresses
8. Elastic Compound
9. Continuous Concrete Layer

- British Standards Institute (2009) “BS 5228-2:2009,
Code of practice for noise and vibration control on
construction and open sites, Vibration.
-California Department of Transportation (2004)
"Transportation- and construction induced vibration
guidance manual ", Sacramento: Jones & Stokes,
USA.
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