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چکيده
جیغ چرخ 1قطار ،یکی از آزاردهندهترین نوفههای راه آهن است که هنگام عبور قطار از قوسهای با شعاع کم ایجاد
میشود .تا به امروز روشهای مختلفی برای کاهش یا حذف این نوفه ارائه شده است ،که تمامی آنها با محدودیتهایی
روبهرو بودهاند .در این مقاله با ترکیب دو روش کنترل دیترینگ 2بهوسیله عملگرهای پیزوالکتریک چندالیه میلهای
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روی ریل و افزایش میرایی چرخ به وسیله چسباندن وصله پیزوالکتریک متصل به مدار شانت ،4راهکاری هیبرید
کنترل فعال و غیرفعال برای حذف نوفه جیغ چرخ در یک بازه فرکانسی گسترده ارائه شده است .برای بررسی عملکرد
راهکار پیشنهادی ،یک مدل جامع و تأیید شده نوفه جیغ چرخ قطار در حوزه زمان شامل دینامیک خط و چرخ و
نیروهای غیرخطی تماس بهکار گرفته شده است .سپس مدل برای اضافه کردن اثر همزمان کنترل دیترینگ به ریل
و تغییر دینامیک چرخ بهروزرسانی شده است .مدار شانت درنظر گرفته شده از نوع رزونانسی شامل یک مقاومت و
سلف است ،که امکان افزایش میرایی در یک فرکانس خاص را میدهد .عملگرهای متصل به چرخ به دو گروه تقسیم
شدهاند و مدارهای شانت هر گروه برای ایجاد میرایی در فرکانسهای مورد نظر طراحی شدهاند .براساس نتایج بهدست
آمده راهکار پیشنهادی به خوبی توانسته تراز فشار صوت 5جیغ چرخ را در تمامی فرکانسها کاهش دهد و میانگین
تراز فشار صوت کاهش یافته به  15دسیبل میرسد.
واژگان کليدي :جیغ چرخ قطار ،کنترل دیترینگ  ،کنترل غیرفعال ،کنترل فعال

 .1مقدمه

مسافرهای قطارها است .بنابراین اهمیت کاهش یا حذف این

نوفه جیغ چرخ قطار با اندازهای بیشتر از سایر نوفههای

نوفه واضح است .اما ازآنجاییکه یک پدیده بسیار پیچیده

راهآهن (حدود  20دسیبل) و وقوع در محدوده فرکانس

است روشی ساده بدین منظور وجود ندارد .علت وقوع این

حساس گوش انسان به صدا ( ۵00تا  ۵000هرتز) یکی از

پدیده ،ارتعاشات ناپایدار و خود تحریک شونده چرخ قطار در

آزاردهنده ترین نوفه برای ساکنان اطراف خطوط ریلی و

در دهههای اخیر مطالعات زیادی برای ارائه مدلهای جامع

می توان به قراردادن یک رینگ تحت فشار در شیاری روی

و کاربردی برای فهم بهتر پدیده جیغ چرخ انجام شده است.

چرخ [ ]14نصب الیههای میراکننده [ ]1۵و مواد کامپوزیتی

مدلهای ارائه شده در دو حوزه زمان و فرکانس هستند .در

[ ]16روی چرخ اشاره کرد .این روشها میرایی مورد نیاز را

مدلهای حوزه فرکانس با تحلیل پایداری یک مدل خطی

ایجاد نکرده ،یا عملکرد آنها با عدم قطعیت زیاد همراه بوده

دینامیکی تأثیر عوامل مختلف مانند میرایی چرخ و سرعت

است .همچنین مرجانی و یونسیان [ ]18 ،17امکان افزایش

قطار [ ،]1مشخصات تماس [ ،]2دینامیک خط راهآهن [،۳

میرایی چرخ بهوسیله چسباندن پیزوالکتریکهای متصل به

 ،]4لغزش طولی [ ]۵و دینامیک عمودی چرخ [ ]6بر احتمال

مدار شانت را مورد بررسی قرار دادهاند .ارتعاشات خمشی چرخ

وقوع جیغ چرخ مورد بررسی قرار میگیرد .اما در مدلهای

توسط پیزوالکتریک به جریان الکتریکی تبدیل میشود و

حوزه فرکانس نیاز به خطی کردن نیروها تماس بوده و امکان

انرژی الکتریکی توسط مدار شانت تلف میشود .نتایج ارائه

تحلیل مدلهای پیچیده وجود ندارد .از سوی دیگر فقط

شده ایجاد میرایی مناسب فقط در فرکانسهای باال را نشان

احتمال وقوع قابل بررسی بوده و نمیتوان تأثیر روشهای

میدهد .زیرا در در هر سیکل مقدار مشخصی انرژی تلف

کنترلی مختلف را بر شدت نوفه ایجاد شده تحلیل کرد.

میشود و در ارتعاشات فرکانس باال ،تعداد سیکلهای ایجاد

ازاینرو مدلهای در حوزه زمان با امکان مدلسازی نیروهای

جریان الکتریکی افزایش مییابد .همانطورکه ذکر شد

غیرخطی و محاسبه تراز فشار صوت ارائه شدهاند .در

ارتعاشات چرخ ناشی از نیروهای ناپایدار تماس بهعنوان عامل

مدلهای اولیه ارتعاشات خود تحریک شونده چرخ در اثر

اصلی وقوع جیغ چرخ عنوان شده است .در نتیجه تعدادی از

شیب منفی نمودار ضریب چسبندگی-لغزش بهعنوان تنها

محققین ،روش های مختلفی را برای اصالح نیروهای تماس

عامل بروز جیغ چرخ لحاظ میشد [ .]10-7اما در سالهای

در قوسها بهعنوان راهحلی برای کاهش یا حذف این نوفه

اخیر مطالعات تجربی و تئوری نشان داد ،در اثرکوپلینگ

مورد بررسی قرار دادهاند .از آن جمله میتوان به بررسی

مودهای جانبی و عمودی چرخ ،حتی درصورت حذف شیب

میدانی و آزمایشگاهی استفاده از بهبوددهندههای اصطکاک

منفی و ثابت بودن ضریب چسبندگی ،امکان وقوع جیغ چرخ

و روانکاری در تحقیقات مختلف [ ]2۳-19اشاره کرد .نتایج

وجود دارد [ .]12 ،11تمامی مدلهای ارائه شده توسط

ارائه شده عدم قطعیت در اثرگذاری روشهای پیشنهادی را

تستهای آزمایشگاهی با دستگاههای شبیهساز یا بهوسیله

نشان میدهد .از سوی دیگر این روشها هزینههای مربوط

اندازهگیریهای میدانی تأیید شدهاند .تامسون و همکاران در

به دوره بهره برداری را با توجه به نیاز به رسیدگی مداوم

یک مطالعه جامع تمامی مدلها و روشهای ارائه شده در

افزایش میدهند .همچنین مرجانی و یونسیان [ ]24استفاده

سالهای اخیر را جمعبندی و ارائه کردهاند [ .]1۳در تمامی

از کنترل دیترینگ ،اعمال نیروی با دامنه کم و فرکانس باال

این مدلها وقوع جیغ چرخ در فرکانسهای طبیعی متناظر با

بر روی چرخ یا ریل را مورد بررسی قرار داده اند .هدف این

مودهای محوری مورد تأیید است.

روش نیز تغییر نیروهای تماس ،برای جلوگیری از بروز پدیده

روشهای مختلفی برای حذف یا کاهش نوفه جیغ چرخ ارائه

چسبیدن -لغزیدن در ناحیه تماس و جلوگیری از وقوع جیغ

شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده در مدلهای تئوری،

چرخ است .نتایج عملکرد مناسبی در حذف جیغ چرخ در

افزایش میرایی چرخ ،میتواند از وقوع جیغ چرخ جلوگیری
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ناحیه تماس ،هنگام عبور از قوسهای با شعاع کم است.

میرایی چرخ مورد بررسی قرار گرفته است ،که از آن جمله
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فرکانسهای پایین نشان میدهد اما در فرکانسهای باال

در این مقاله ،مدلی در حوزه زمان ،ارائه شده در مطالعات

باعث افزایش تراز فشار صوت جیغ چرخ شده است.

قبلی [ ،]24استفاده شده است .برای تأیید مدل ،نوفه کنار

در این مقاله راهکاری برای کاهش جیغ چرخ در تمامی

خط هنگام عبور قطار از قوس در مسیر راهآهن شمال

فرکانسها ارائه شده است .بدین منظور از کنترل دیترینگ

اندازهگیری شده و با نتایج مدلسازی با مشخصات مشابه

اعمالی به ریل برای جلوگیری از وقوع جیغ چرخ استفاده شده

مقایسه شده است .شرح کامل مراحل اندارهگیری میدانی و

است .همچنین با چسباندن وصله پیزوالکتریک متصل به

تأیید مدل در مرجع [ ]24ارائه شده است .این مدل شامل

مدار شانت روی چرخ بهصورت همزمان از تشدید ارتعاشات

دینامیک چرخ محور و خط راهآهن و نیروهای غیرخطی

در فرکانسهای باال جلوگیری شده است .برای بررسی

تماس است .عالوهبر این نیروهای تماس در حالت حرکت

کارایی روش پیشنهادی از یک مدل جامع و تأیید شده در

یکنواخت در قوس بوسیله شبیهسازی دینامکی حرکت قطار

حوزه زمان شامل دینامیک خط ریلی و چرخ محور و مدل

محاسبه و در مدل مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین

غیرخطی نیروهای تماس استفاده شده است .ارتعاشات چرخ

براساس پاسخ زمانی چرخ بهوسیله انتگرال رایلی ارائه شده

و تراز فشار صوت ایجاد شده برای ارزیابی اثربخشی روش

توسط یونسیان و شاکری [ ]29تراز فشار صوت محاسبه شده

پیشنهادی محاسبه شدهاند.

است.

ساختار مقاله شامل این موارد میشود .در بخش دوم اجزای

اجزای مختلف مدل و ارتباط بین آنها در شکل  1نمایش داده

مختلف مدل جیغ چرخ توضیح داده شده است .در بخش سوم

شده است .در بخشهای بعدی توضیحات تکمیلی در

نحوه مدل سازی کنترل دیترینگ ریل شرح داده شده و در

خصوص هر جزء ارائه شده است .در حلقه مدل جیغ چرخ

ادامه در قسمت چهارم مدلسازی میرایی ناشی از چسباندن

قطار ،در هر مرحله نیروهای افقی و عمودی در ناحیه تماس

وصله پیزوالکتریک متصل به مدار شانت به چرخ توصیف

محاسبه میشود ،و براساس آن پاسخ چرخ و ریل بهدست

شده است .در بخش پنجم مشخصات مدلی که مورد ارزیابی

آمده و براساس آن مجدد نیروهای تماس محاسبه میشوند.

قرار گرفته معرفی شده است .در بخش ششم نتایج بررسی

با تکرار این حلقه و انتگرالگیری مرحله به مرحله شبیهسازی

ارائه و تحلیل شده اند .در بخش هفتم و انتهایی جمعبندی

کامل می شود .در انتها تراز فشار صوت جیغ چرخ قطار در

بیان شده است.

نقطه دلخواه ،براساس تاریخچه زمانی پاسخ چرخ بهدست

 .۲مدلسازی جیغ چرخ قطار

میآید.

شکل  .۱مدلگذرای جیغ چرخ قطار

 .1-۲معادالت حرکت چرخ محور

( Kpو  )Cpو باالست Kb( 7و  )Cbبا مجموعه فنر و میراکننده

مدلسازی توسط نرم افزار اجزای محدود برای محاسبه

خطی مدل شدهاند.

اطالعات مودال چرخ شامل فرکانسهای طبیعی و شکل

برای مدل سازی دینامیک عرضی خط از روش ارائه شده در

مودها مورد استفاده قرار گرفته است .سپس نتایج بهوسیله

مرجع [ ]27استفاده شده است .در این مدل برای افزایش

انجام آزمایش مودال تجربی یک چرخ محور و مطابقت

دقت در فرکانسهای باال تغییر شکل مقطع ریل نیز درنظر

فرکانسهای طبیعی محاسبه شده تأیید شدهاند .این

گرفته شده است .بنابراین ریل بهصورت سه تیر متصل به

اطالعات برای مدلسازی دینامیک چرخ محور بهکار رفتهاند.

یکدیگر شامل دو تیر تیموشنکو بینهایت برای تاج ریل و

معادالت حرکت چرخ محور در فضای حالت بهصورت زیر

پ ایه ریل و یک تیر دیگر متصل به این دو برای مدلسازی

است [.]2۵

جان ریل بهکار گرفته شده است .همچنین مقاومت ریل در

( )1

𝑤 ̄𝑓] 𝑤𝐵[ 𝑦̄̇ 𝑤 = [𝐴𝑤 ]𝑦̄ 𝑤 +

( )2

𝑤 ̄𝑦] 𝑤 𝐶[ = 𝑤 ̄𝑣

برابر پیچش توسط یک فنر پیچشی ( Kprو  )Cprشبیهسازی
میشود .عالوهبر این ،مدلسازی تراورس ،پد زیر تراورس و
باالست مشابه مدل دینامیک عمودی خط است.

است که شامل سرعت مودال 𝑟 ̇̄𝑞 و جابجایی مودال  qrبرای

نرم افزار اجزای محدود محاسبه شده است .مشابه مدلسازی

هر مود  )r : 1 – n( rاست و بهصورت زیر میتوان آن را

چرخ محور این نتایج برای محاسبه پاسخ دینامیکی خط در

نمایش داد،

دو راستای عمودی و افقی استفاده شده است .معادالت حالت

( )۳

= 𝑇} 𝑛𝑞 𝑦̄ 𝑤 = {𝑞̇ 1 , 𝑞̇ 2 , . . . , 𝑞̇ 𝑛 , 𝑞1 , 𝑞2 , . . . ,
𝑇} 𝑤
𝑛. . . {𝑦1𝑤 , 𝑦2𝑤 , . . . , 𝑦2

خط در فضای حالت بهصورت زیر خواهد بود.

همچنین} 𝑤 𝑓̄ 𝑤 = {𝑓2𝑤 , 𝑓3نیروهای ورودی و = 𝑤 ̄𝑣

} 𝑤 {𝑣2𝑤 , 𝑣3سرعت خروجی در دو جهت جانبی و عمود بر

( )4

𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
]𝑓̄2,3
𝑦̄̇ 2,3
= [𝐴𝑟2,3 ]𝑦̄ 2,3
+ [𝐵2,3

( )۵

𝑟
𝑟
𝑟
]𝑦̄ 2,3
𝑣̄ 2,3
= [𝐶2,3

ناحیه تماس هستند .ماتریس دینامیک سیستم ]،[Aw
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ماتریس ورودی ] [Bwو ماتریس خروخی ] [Cwبراساس
روش ارائه شده در مرجع [ ]2۵بهدست آمدهاند.
 .۲-۲معادالت حرکت خط راهآهن
محاسبه دقیق نیروهای تماس بهخصوص در فرکانسهای
باال نیازمند مدلسازی دینامیک خط در راستای عمودی و
عرضی است .در این راستا دینامیک عمودی خط مطابق
روش پیشنهادی گراسی و همکاران [ ]26مدلسازی شده
است ،که در آن ریل بهصورت یک تیر تیموشنکو بینهایت،
تراورسها بهصورت جرم متمرکز ( )Msو پد زیر تراورس

6

شکل  .2مدلسازی خط در راستای عمودی [.]26
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( )6

𝐹3 = 𝑁 + 𝑘ℎ . 𝛥𝑤3

( )7

) 𝑟𝛥𝑤3 = (𝑤3𝑤 − 𝑤3

که در رابطه فوق 𝐻𝐾 سختی فنر تماس هرتز N ،نیرو
عمودی استاتیکی وارد بر ناحیه تماس 𝑤3𝑤 ،و 𝑟 ،𝑤3به
ترتیب جابهجایی عمودی چرخ و ریل در نقطه تماس است.
نیروهای عرضی در ناحیه تماس بهوسیله رابطه زیر محاسبه
شکل  .3مدلسازی خط در راستای افقی []27

در رابطه باال مشابه معادالت حرکت چرخ 𝑦̄𝑟 ،یک متغیر
برداری مرتبه دو در فضای حالت برای خط ریلی است.
همچنین 𝑟̅ 𝑓 نیروهای تماس وارده به ریل و 𝑟 ̅𝑣 سرعت
خروجی هستند .ماتریس دینامیک سیستم ] ،[Arماتریس
ورودی ] [Brو ماتریس خروخی ] [Crمربوط خط ریلی
براساس روش ارائه شده در مرجع [ ]2۵بهدست آمدهاند.
همانطورکه در شکل  4نمایش داده شده ،زیرنویس  2مربوط
به جابهجایی عرضی و زیرنویس  ۳مربوط به جابهجایی
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عمودی است.
 .3-۲نیروهای تماس
چرخ ،ریل و محورهای مختصات  2و  ۳در شکل  4نمایش
داده شده است .در شکل جهت  ۳عمود بر ناحیه تماس و
جهت دو جهت عرضی است.
نیروهای عمودی در ناحیه تماس  ،F3از رابطه زیر بهدست

میشود [،]2
( )8

که در رابطه فوق  𝛾2لغزش جانبی و  𝜇2ضریب چسبندگی
8

جانبی که با رابطه ورمیلون-جانسون [ ]24محاسبه میشود.
 .4-۲روش محاسبه نوفه
محاسبه نوفه ایجاد شده در یک نقطه مشخص ناشی از
ارتعاشات چرخ براساس انتگرال رایلی [ ]29محاسبه میشود.
سطح چرخ به بخشهای تقسیمبندی میشود و پاسخ زمانی
نقطه میانی این بخش محاسبه میشوند .با جایگذاری پاسخ
بهدست آمده و جایگذاری آنها در رابطه زیر میتوان اندازه
نوفه در نقطه و زمان مشخص را بهدست آورد.
= )𝑡 𝑝(𝑅, 𝜑, 𝜙,

( )9

𝑅

𝐴𝑑 ) 𝑐 −
0

1

𝜌0

𝑡 𝑤̈ 𝑤 (𝑟, 𝜃,
∫
2𝜋 𝐴𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 𝑅 2

در رابطه فوق  c0و  ρ0سرعت انتشار صوت در هوا و چگالی
هوا است .همچنین  Rفاصله نقطه مورد نظر تا سطح خارجی
چرخ و

میآید [،]2

𝐹2 = 𝜇2 (𝛾2 )𝐹3

𝑤𝑤̈ 2

شتاب جانبی چرخ است .انتگرالگیری بر روی

کل سطح بیرونی چرخ ( )Awheelانجام میشود.
 .3روش کنترل دیترینگ
کنترل دیترینگ اعمال نیرو نوسانی با دامنه پایین و فرکانس
بسیار باال به یکی از دو جسم در تماس برای جلوگیری از
پدیده چسبیدن – لغزیدن است .نتایج مطالعات اثرگذاری این
روش در ناحیه تماس و حذف شیب منفی نمودار ضریب
چسبندگی– لغزش را تأیید میکند [ .]۳0در نتیجه حذف این
شکل .4دستگاه مختصات در ناحیه تماس

شیب ،از بروز ارتعاشات خود تحریکشونده در چرخ جلوگیری

میشود [ .]2در این مطالعه سیگنال دیترینگ بهصورت

پس از اضافه کردن نیروی عملگر به معادله دینامیک جانبی

موازی با ناحیه تماس چرخ و ریل اعمال میشود .همانگونه

خط ،رابطه  4بهصورت زیر در خواهد آمد،

که در شکل  ۵نمایش داده شده است ،عملگر پیزوالکتریک
بین یک سازه صلب و سطح جانبی تاج ریل قرار گرفته است.

()1۳

) 𝑝𝐹 𝑦̄̇ 2𝑟 = [𝐴𝑟2 ]𝑦̄ 2𝑟 + [𝐵2𝑟 ](𝑓̄2𝑟 +

در این نوع عملگر تغییر شکل و نیرو همراستا هستند .رابطه
نیروی اعمال شده به ریل ( )Fpو ولتاژ اعمالی به

 .4پیزوالکتریک متصل به مدار شانت

پیزوالکتریک 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑐𝑎𝑉 بهوسیله رابطه زیر بهدست میآید،

در سالهای اخیر کاربرد پیزوالکتریکهای متصل به مدار
شانت بهعنوان میراگر در سازههای مختلف بسیار گسترش

()10

) 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑐𝑎𝑉 𝐹𝑝 = 𝐾𝐴 (𝛥𝐿 − 𝑛𝑝 𝑑33

که در این رابطه np ،تعداد پیزوالکتریک 𝛥𝐿 ،تغییر طول
عملگر و  d33ضریب کرنش پیزوالکتریک است .همچنین
 KAثابت سختی عملگر پیزوالکتریک بوده و بهصورت زیر
تعریف میشود،
𝑝𝐸 𝑝𝐴
𝑝𝐿

()11

یافته است .در این نوع عمگرها کرنش مکانیکی سازه توسط
مبدل پیزوالکتریک به جریان الکتریکی تبدیل میشود و با
اتالف این انرژی الکتریکی در مدارهای شانت بهصورت
گرما ،افزایش میرایی سازه حاصل میشود .برای اینکه
حداکثر میزان میرایی بهدست آید ،میبایست محل اتصال
عملگرهای پیزوالکتریک به سازه و مشخصات مدار شانت با

= 𝐴𝐾

دقت تعیین شوند.
خصوص جیغ چرخ قطار وقوع آن در فرکانسهای طبیعی
متناظر با مودهای محوری مورد تأیید است .دلیل این امر
میرایی کمتر در این مودها عنوان شده است .مطابق نتایج
بهدست آمده در مطالعه قبلی [ ]24اعمال دیترینگ چرخ از
وقوع جیغ چرخ در مودهای محوری ( )0 ،1( ،)0 ،0و ()0 ،2
نداشته و حتی موجب تشدید در این فرکانسهای میشود.

که  Lp ،Apو  Epبهترتیب سطح مقطع ،طول و مدول یانگ

لذا برای اینکه بتوان جیغ چرخ را در بازه فرکانسی وسیعتری

پیزوالکتریک هستند .همانطورکه در شکل  ۵نمایش داده

کنترل کرد ،افزایش میرایی در مودهای محوری چرخ محور

شده است یک طرف عملگر بهصورت کامل ثابت شده و

بهخصوص مودهای ( )0 ،۳و ( )0 ،4مدنظر قرار گرفته است.

حرکتی ندارد ،در نتیجه میزان تغییر طول عملگر

در شکل  6شکل مودهای ( )0 ،۳و ( )0 ،4و خطهای گره

پیزوالکتریک برابر با جابهجایی جانبی ریل خواهد بود و رابطه

نمایش داده شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده

بهصورت زیر بازنویسی میشود،

میشود بیشترین تغییر شکل و میزان کرنش در شعاع بیرونی

()12

) 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑐𝑎𝑉 𝐹𝑝 = 𝐾𝐴 (𝑦2𝑟 − 𝑛𝑝 𝑑33

چرخ نزدیک محل تماس رخ میدهد .در نتیجه در شعاعهای
بیرونی در سطح داخلی و خارجی چرخ عملگرهای
پیزوالکتریک به چرخ چسبانده شده است که بهصورت
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همانگونه که درمقدمه ذکر شد ،در تمامی مطالعات در
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شماتیک در شکل  7نمایش داده شده است .همچنین در هر

(∞ =  )Rمدل شده است .همچنین 𝐸𝑛𝜔 فرکانس طبیعی

سمت تعداد پیزوالکتریکها باید فرد باشد تا از قرارگیری

برای حالتی است که مدار شانت کوتاه بوده و بهصورت مداری

همزمان روی گرهها قطری جلوگیری شود.

با مقامت صفر ( )R = 0مدل شده است .برای محاسبه این
فرکانسها چرخ محور با پیزوالکتریک متصل به مدار شانت
متصل به آن در نرمافزار اجزای محدود به مدل ترکیبی
مکانیکی– الکتریکی مدلسازی شده است و فرکانسهای
طبیعی برای دو حالت فوق با آنالیز مودال بهدست آمده است.

مود ( 17۵2 ،)0 ،4هرتز

مود ( 972 ،)0 ،۳هرتز

شکل  .6مودهای محوری چرخ

پس از محاسبه  ،Kijم تغیرهای تنظیمکننده بهینه 𝑡𝑝𝑜 𝛿 و
متغیر میرایی 𝑡𝑝𝑜 𝑟 از روابط زیر محاسبه شده است.
()1۵

𝛿 𝑜𝑝𝑡 = √1 + 𝐾𝑖𝑗2

()16

𝑗𝑖𝐾√2
) (1 + 𝐾𝑖𝑗2

= 𝑡𝑝𝑜 𝑟

حال می توان براساس دو مقدار فوق ،مقادیر بهینه برای
مقاومت و سلف را بهصورت زیر بهدست آورد.
()17
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()18

𝑡𝑝𝑜 𝑟
𝑠
𝑖𝑝𝐶
𝐸𝑛𝜔 .

= 𝑡𝑝𝑜𝑅

𝑆
𝑖𝑝𝐶
𝑡𝑝𝑜 =
(𝛿 . 𝜔𝑛 )2

𝑡𝑝𝑜

𝐿

𝑠
𝑖𝑝𝐶 نمایش ظرفیت ذاتی خازنی پیزوالکتریک
در رابطه فوق

شکل  .7محلهای نصب وصلههای پیزوالکتریک []۱8

درحالت مدار کوتاه است .در هر سمت چرخ  1۵عدد عملگر
پیزوالکتریک متصل شده است و همانطورکه در شکل 7

مدار شانت رزونانسی شامل یک مقاومت و یک سلف مورد

نمایش داده شده است ،هر پیزوالکتریک به یک مدار شانت

استفاده قرار گرفته است .در این نوع مدار امکان طراحی مدار

مختص خود متصل است .همانگونه که ذکر شد ،هدف

برای رسیدن به حداکثر میرایی در فرکانس دلخواه وجود دارد.

طراحی مدارهای شانت دستیابی به حداکثر میرایی در

بدین منظور مقادیر بهنیه مقاومت و سلف بهعنوان متغیرهای

مودهای ( )0 ،۳و ( )0 ،4است .بدین منظور پیزوالکتریکها

مجهول براساس روش پیشنهادی در مرجع [ ]۳1محاسبه

به دو دسته تقسیم شدهاند .مدارهای شانت یک گروه برای

شدهاند .در این روش ابتدا باید ضریب کوپلینگ کلی Kij

ایجاد میرایی حداکثر در مود ( )0 ،۳و گروه دیگر در مود (،4

بهوسیله رابطه زیر در فرکانس مورد نظر محاسبه شود،

 )0طراحی شدهاند .ازآنجاییکه با افزایش فرکانس عملکرد

()14

(𝜔𝑛𝐷 )2 − (𝜔𝑛𝐸 )2
(𝜔𝑛𝐸 )2

= 𝐾𝑖𝑗2

که در رابطه فوق 𝐷𝑛𝜔 فرکانس طبیعی برای حالتی است که
مدار شانت باز بوده و بهصورت مداری با مقاومت بسیار باال

مدارهای شانت بهبود پیدا میکند ،در هر سمت چرخ از 1۵
عملگر پیزوالکتریک چسبانده شده ،که مدار شانت  9عدد
روی مود ( )0 ،۳و بقیه روی مود ( )0 ،4تنظیم شدهاند.

باری در حال حرکت ثابت  4۵کیلومتر بر ساعت روی یک
 .۵مطالعه موردی

قوس با مشخصات جدول  1است در جدول  2نتایج حاصل

برای بررسی عملکرد روشهای پیشنهادی از مدل ارائه شده

از شبیهسازی حرکت یکنواخت قطار در نرمافزار تحلیل

و مورد تأیید توسط اندازهگیری میدانی استفاده شده است و

دینامیک حرکت قطار نمایش داده شده است .همچنین

تمامی مراحل مدلسازی و اندازهگیری میدانی و نتایج

مشخصات مربوط چرخ در جدول  ،۳مشخصات خط شامل

بهصورت مشروح ارائه شده است [ .]24در این بخش

ریل  UIC60در جدول  4و مسیر ریلی شامل ریل روی

به صورت خالصه مشخصات مدل معرفی شده و سپس به

تراورس بتنی و پد زیر ریل مستقر روی باالست در جدول ۵

بررسی نتایج پرداخته شده است .مدلسازی شامل یک قطار

ارائه شده است.
جدول  .2نتایج شبیهسازی دینامیک حرکت قطار []24

جدول  .۱مشخصات قوس []24
متغیر

بار محوری

دور

طول

شعاع

متغیر

(تن)

()mm

()m

()m

نیروی عمودی

N

20

1۳6

800

220

لغزش جانبی استاتیکی

2

اندازه

نمایه واحد

مقدار

KN

67/8

-

11/1×۳-10

جدول  .4مشخصات ریل ]24[ UIC60

جدول  .3مشخصات چرخ []24
مدول االستیسیته

E

GPa



200

مدول االستیسیته

E

GPa

Kg/m3

78۵0

چگالی



210

Kg/m3

78۵0



---

0/۳

نسبت پواسون



---

0/۳

چگالی
نسبت پواسون

جدول  .5مشخصات مدلسازی روسازی خط []24
واحد

)(MN/m

)(KN. s/m

)(KN.m

)(N.m.s

)(Kg

)(MN/m

)(KN. s/m

دینامیک جانبی خط

۵0

12/۵

6۵4

16۳/۵

162

80

48

دینامیک عمودی خط

۳۵0

87/۵

-----

-----

162

۵0

۵0

جدول  .6مشخصات عملگر پیزوالکتریک چند الیه میلهای []32
بازه مجاز

حداکثر تغییر

تغییرات ولتاژ

طول مجاز

واحد

V

mm

mm

مقدار

100 - 0

۳

2۵

متغیر

ثابت پیزوالکتریک

مدول نرمی

)(d33

)(S33
m2/N

kN/m

19 × 10−12

۵4000

قطر

طول

چگالی

mm

Kg/m3

m/V

244

7800

۵00 × 10−12

سختی طولی

برای مدل سازی وصله پیزوالکتریک متصل به مدار شانت و

استفاده قرار گرفته که مشخصات و ابعاد آنها در جدول ها 6

کنترلکننده دیترینگ دو نوع عملگر پیزوالکتریک مورد

تا  8ذکر شدهاند.
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متغیر

Kp

Cp

Kpr

Cpr

Ms

Kb

Cb
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متغیر

نمایه

واحد

مقدار

متغیر

نمایه

واحد

مقدار

113

 972هرتز و ( )0 ،4با فرکانس طبیعی  17۵2هرتز ایجاد

جدول  .7مشخصات وصله پیزوالکتریک []32
متغیر

نمایه

واحد

مقدار

کند .بدین ترتیب با آنالیز مودال چرخ محور پس از چسباندن

گذردهی نسبی

 33T

---

1700

پیزوالکتریک و استفاده از روابط بخش  4مقدار بهینه اولیه

ثابت پیزوالکتریک

d31

10e-12 m/N

190

محاسبه شدهاند .سپس با انجام شبیهسازی متعدد ،مشخصات

S 33E

10e-12 m2/N

18/8

مدار شانت برای دستیابی به حداکثر میرایی بهدست آمد که

S 11E

10e-12 m2/N

16/4

در جدول  9ارائه شده است.

S 12E

-۵/74 10e-12 m2/N

S 13E

-7/22 10e-12 m2/N

S 44E

10e-12 m2/N

47/۵

S 55E

10e-12 m2/N

44/۳

پیزوالکتریک بیشترین کاهش تراز فشار صوت حاصل

S 66E

10e-12 m2/N

44/۳

میشود.

ماتریس نرمی

متغیر
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کنترل دیترینگ انجام شد .با توجه به نتایج بهدست آمده با
اعمال ولتاژ  10ولت در فرکانس  ۳۵0هرتز به عملگر

فرکانسی  1/۳اکتاو در یک لحظه خاص در نقطه ای در فاصله

مقدار

ضخامت

tp

m

0/02

طول

Lp

m

0/16۳

wpf

m

0/0۵8

wpb

m

0/04

عرض

فرکانس اعمالی به پیزوالکتریک چند الیه میله ای برای

شکل  8مقادیر محاسبه شده تراز فشار صوت در باندهای

جدول  .8ابعاد وصله پیزوالکتریک
نمایه واحد

همچنین شبیهسازی متعدد برای تعیین مقادیر بهینه ولتاژ و

 2متری از مرکز چرخ برای سه حالت بدون روش کنترلی،
فقط کنترل دیترینگ و ترکیب کنترل دیترینگ و افزایش
میرایی با وصله پیزوالکتریک متصل به مدار شانت نمایش
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،هر دو قله
در فرکانس پایین و فرکانس باال بهصورت قابل مالحظهای

جدول  .۹مشخصات بهینه مدار شانت
مد/

کاهش پیدا کرده اند .حتی در فرکانسهای پایین میتوان

Frequency
)(Hz

Ropt
)(Ω

Lopt
)(H

Damping

()0 ،3

972

700

0/8

0/0094

()0 ،4

17۵2

200

0/2۳

0/0012

متغیر

حذف کامل نوفه جیغ چرخ را مشاهده نمود .نوفه باقیمانده
حاصل از حرکت چرخ روی ریل است .درحالتیکه فقط از
روش کنترل دیترینگ استفاده میشود کاهش تراز فشار
صوت در فرکانس پایین حدود  44دسیبل و در فرکانسهای

 .۶نتایج و تحلیل

باال  7دسیبل است .اما با اضافه شدن میرایی چرخ میزان

در این بخش نتایج بهدست آمده از شبیهسازی جیغ چرخ و

کاهش در فرکانسهای پایین به  74دسیبل و در

عملکرد روش پیشنهادی در کاهش نوفه جیغ چرخ مورد

فرکانسهای باال به  12دسیبل میرسد .در نتیجه ترکیب

تحلیل قرار گرفته است .ابتدا باید مشخصات بهینه مدار شانت

این دو روش به خوبی توانسته باعث بهبود و حذف نوفه جیغ

برای دو گروه پیزوالکتریک مشخص شود تا هر کدام حداکثر

چرخ شود.

میرایی را در مودهای محوری چرخ ( )0 ،۳با فرکانس طبیعی

شکل .8مقایسه تراز فشار صوت در نقطهای در فاصله دو متری از مرکز چرخ روشهای کنترلی مختلف

ج)

د)

شکل  . ۹میانگین تراز فشار صوت الف) در فاصله نزدیک بدون کنترل ب) در فاصله نزدیک با کنترل ج) در فاصله دور بدون کنترل د) در
فاصله دور با کنترل( .فاصله نزدیک  0/۱ :متر و فاصله دور  5 :متر)

همچنین مقدار متوسط تراز فشار صوت در یک بازه زمانی

همانگونه که مشاهده میشود در فاصله نزدیک مقدار

مشخص در فاصله نزدیک به چرخ و در فاصله دور از چرخ

حداکثر تراز فشار صوت  17دسیبل کاهش و در فاصله دور

برای دو حالت بدون کنترل و پس از اعمال روشهای

مقدار تراز فشار صوت حداکثر  6دسیبل کاهش پیدا کرده

پیشنهادی محاسبه شده و در شکل  9نمایش داده شده است.

است .مقدار کاهش تراز فشار صوت در فاصله نزدیک و
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فاصله دور در شکل  10نمایش داده شده است .با توجه به

همچنین در مودهای ( )0 ،۳و ( )0 ،4افزایش میرایی به خوبی

این تصویر کاهش بین  8تا  14دسیبل حاصل شده است.

توانسته در این فرکانسها باعث حذف یا کاهش ارتعاشات

در شکلهای  11و  1۳پاسخ زمانی سرعت جانبی چرخ و

بشود .میزان لغزش جانبی نیز در شکل  14ارائه شده است،

ریل در نقطه تماس نمایش داده شده است .همانگونه که

که میزان کاهش لغزش جانبی قابل مشاهده است.

مشاهده می شود دامنه پاسخ زمانی هر دو سازه ریل و چرخ

همانگونه که ذکر شد ،علت اصلی بروز جیغ چرخ شیب منفی

کاهش یافته و نوسانات از حالت تصادفی به حالت نوسانی

نمودار چسبندگی– لغزش در محدوده لغزشهای زیاد است.

نزدیک شده است که نشان از عدم ارتعاشات ناپایدار چرخ

با کاهش لغزش جانبی از ورود به ناحیه شیب منفی جلوگیری

دارد .شکل  12پاسخ فرکانسی چرخ را نشان میدهد.

شده و در نتیجه ارتعاشات خود تحریک شونده ایجاد

همانطورکه مشاهده میشود ،دیترینگ به خوبی ارتعاشات

نمیشود .جدول  10خالصه نتایج و عملکرد روش پیشنهادی

در فرکانس های متناظر با مودهای ( )0 ،1( ،)0 ،0ارتعاشات

را ارائه میکند.

حذف کرده و فرکانس طبیعی مود ( )0 ،2کاهش پیدا کرده
است.
جدول  .۱0میزان تأثیر روش کنترلی پیشنهادی بر متغیرهای مختلف
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مقدار اولیه

میانگین تراز فشار
صوت در فاصله
نزدیک ()dB
116

میانگین تراز فشار
صوت در فاصله دور
()dB
98

حداکثر سرعت جانبی
چرخ در نقطه تماس
()m/s
0/24

حداکثر سرعت جانبی
ریل در نقطه تماس
()m/s
0/22

مقدار پس از اعمال روش کنترلی

101

84

0/1۳

0/18

میزان تغییر

1۵

14

0/11

0/04

درصد تغییر

14%

14%

46%

18%

ب)

الف)

شکل  .۱0مقدار کاهش میانگین تراز فشار صوت در الف) فاصله نزدیک  0/۱متر ب) فاصله دور  5متر

شکل  .۱۱تاریخچه زمانی سرعت جانبی چرخ در نقطه تماس
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شکل  .۱3تاریخچه زمانی سرعت جانبی ریل در نقطه تماس
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شکل  .۱4تاریخچه زمانی لغزش جانبی
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 .7نتیجهگیری

مودال به وسیله چسباندن پیزوالکتریک متصل به مدار شانت

در این مقاله با ترکیب دو روش کنترل دیترینگ و افزایش

استفاده شد .برای رسیدن به حداکثر کارایی ،پیزوالکتریکها در

میرایی مودال چرخ بوسیله چسباندن وصله پیزوالکتریک متصل

لبه بیرونی چرخ که بیشترین تغییر شکل را در شکل مودهای

به مدار شانت ،راهکاری برای کاهش نوفه جیغ چرخ در یک

هدف شامل مود ( )0 ،۳و مود ( )0 ،4دارد چسبانده شد .عالوهبر

بازه فرکانسی وسیع ارائه و مورد بررسی قرار گرفت .برای

این پیزوالکتریکها به دو دسته تقسیم شدند و مشخصات مدار

بررسی عملکرد روش پیشنهادی از یک مدل جامع و تأیید شده

شانت روزنانسی هر گروه ،شامل یک مقاومت و سلف ،بهگونهای

در حوزه زمان استفاده شد .کنترل دیترینگ برای جلوگیری از

تعیین شد تا حداکثر میرایی را در فرکانس مورد نظر داشته باشد.

بروز پدیده چسبیدن– لغزیدن در فرکانسهای پایین ،یک موج

نتایج بهدست آمده کارایی روش پیشنهادی را در تمامی

فرکانس ثابت با دامنه کم و فرکانس باال به ریل اعمال میکند.

فرکانسها به خوبی نشان میدهد و میزان کاهش تراز فشار

نتایج بهدست آمده ،حذف جیغ چرخ در فرکانسهای پایین

صوت  8تا  1۵دسیبلی در فاصله نزدیک و فاصله دور از چرخ

بهوسیله این روش را نشان میدهد .همچنین برای جلوگیری از

قابل دستیابی است.

بروز جیغ چرخ در فرکانس های باال از افزایش میرایی چرخ
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1. Wheel Squeal
2. Dithering Control
3. Piezoelectric Stack
4. Shunted Piezoelectric patch
5. Sound Pressure Level (SPL)
6. Sleeper
7. Ballast
8. Vermeulen and Johnson
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