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چکیده
حرکت قطار در تونل ،با توجه به محدوديت ديوارهها ،باعث حرکت هوا به سمت جلو ميشود .اين پديده اثر پیستوني نام دارد .يکي از تأثیرات
حرکت پیستوني قطار ،ايجاد باد پیستوني در خروجيهای ايستگاه مترو است که باعث ناراحتي مسافران بهويژه در فصول سرد سال ميشود.
محاسبات انجام شده در زمینه محاسبه باد پیستوني در خروجي ايستگاهها ،اغلب به وسیله مدلسازیهای سه بعدی با استفاده از نرمافزارهای
 FLUENTو  ANSYSانجام شده است که طي آن از روش شبکهبندی دينامیکي استفاده ميشود .يکي از معايب اين روش ،طوالني بودن زمان
انجام محاسبات و احتیاج به سیستم های با قدرت پردازش باال است که کارآيي اين روش را علي رغم دقت باال ،با محدوديت مواجه کرده است .در
اين مطالعه با استفاده از مدلسازی يک بعدی حرکت سیال و استفاده از نرمافزار  ،MATLABروش جديدی معرفي شده است که زمان انجام
محاسبات را کاهش ميدهد .بهمنظور اعتبار سنجي اين روش ،محاسبات در ايستگاه مترو طالقاني تهران اجرا و با مقادير اندازهگیری شده در
خروجي اين ايستگاه مقايسه شده است .نتايج نشان دهنده آن است که اين روش دقت نسبتا بااليي دارد.
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ایجاد باد مزاحم در خروجیهای ایستگاههای مترو است
که تأثیر زیادی در راحتی مسافران در هنگام ورود و خروج
از ایستگاه دارد و میتواند باعث بیماری مسافران در فصول
سرد سال شود .برای محاسبه باد پیستونی در خروجیهای
ایستگاه ،میتوان از مدلسازی سه بعدی و نرمافزارهای
 FLUENTو یا  ANSYSاستفاده کرد ،ولی انجام
مدلسازی با این نرمافزارها ،به دلیل استفاده از روش
شبکهبندی دینامیکی ،بسیار زمانبر است و احتیاج به
سیستم کامپیوتری با قدرت پردازش باال دارد .به عنوان
مثال ،مدلسازی انجام شده در مترو سئول با استفاده از
نرمافزار  ،ANSYSدر حالتی که  4کامپیوتر به صورت
موازی به یکدیگر متصل شده بودند (با مشخصات Cori7
و  )RAM 8GBنزدیک به  933ساعت زمان برد] .[5به
دلیل مشکالت ذکر شده ،در این مقاله رابطه جدیدی برای
محاسبه باد پیستونی در خروجی ایستگاه معرفی شده
است که بر مبنای روابط حاکم بر جریان سیال تراکم
ناپذیر در یک بعد است و برای حل معادالت از روش
تفاضل محدود و نرم افزار  MATLABاستفاده شده است
که باعث کاهش زمان انجام محاسبات میشود .برای
اعتبار سنجی ،نتایج با مقادیر اندازهگیری شده در خروجی
ایستگاه مترو طالقانی تهران مقایسه شد .نتایج
نشاندهنده آن است که این روش دقت نسبتا خوبی دارد.

 -3مقدمه
حرکت هوا در تونل ،به دلیل محدودیت دیوارهها
منحصربهفرد است .زمانی که در یک فضای باز وسیله
نقلیه حرکت میکند ،هوای جلوی آن تحت فشار قرار
میگیرد و امکان حرکت آن در تمامی جهات به جز به
سمت زمین وجود دارد ،اما در یک تونل ،به دلیل
محدودیت دیوارههای آن ،هوای موجود در جلوی قطار
فشرده میشود و مقداری از هوای فشرده شده در فضای
محدود جلوی قطار به سمت جلوی تونل حرکت میکند و
بقیه آن ،به سمت فضای بین دیواره تونل و بدنه قطار
برگشت داده میشود .در این حالت ،در پشت قطار مکش
ایجاد شده و هوای موجود در فضای یاد شده به سمت
دنباله قطار رانده میشود .این وضعیت مشابه حرکت یک
پیستون در سیلندر است و از این رو به آن اثر پیستونی
گفته میشود1].و.[2
برای محاسبه اثر پیستونی ،از مدلهای آزمایشگاهی،
مدلسازی عددی و روابط ریاضی استفاده میشود .بر
مبنای روشهای ذکر شده ،مطالعات زیادی صورت گرفته
است .بهعنوان مثال در سال  ،1393یاماموتو با استفاده از
مدلسازی یک بعدی ،به بررسی تغییرات فشار ایجاد شده
به وسیله حرکت پیستونی قطار در یکی از تونلهای توکیو
پرداخت .نتایج این مدلسازی ،مطابقت خوبی با
اندازهگیریهای انجام شده داشت .کیم و همکاران با
استفاده از یک مدل آزمایشگاهی با مقیاس  1223به
بررسی حرکت پیستونی قطار در تونل پرداختند و آن را
با مدلسازی عددی انجام شده مقایسه کردند .نتایج
نشاندهنده آن بود که مدلسازی عددی انجام گرفته،
مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد] .[3وانگ و
همکاران در سال  ،2333بر مبنای رابطه برنولی ،روابطی را
برای محاسبه اثر پیستونی در تونلهای طویل ارائه دادند و
نتایج مطابقت بهنسبت خوبی با مقادیر اندازهگیری شده
داشت].[4
اثر پیستونی تأثیرات مختلفی بر سیستم تهویه و شرایط
محیطی در ایستگاههای مترو دارد .یکی از این تأثیرات،

 -5تأثیر حرکت پیستوني قطار در ايجاد باد مزاحم
در خروجيهای ايستگاههای مترو
شکل  1نشاندهنده تأثیر حرکت پیستونی قطار بر جریان
هوا در ایستگاه زیرزمینی است .در ایستگاه موجود در
شکل ،1سکو در وسط و خطوط در دو طرف آن قرار دارد
که به آن ایستگاه نوع جزیرهای گفته میشود .جهت
جریان هوا در ایستگاههایی که سکوها در دو طرف ریل
قرار دارد هم برقرار است .با توجه به ماهیت اثر پیستونی،
زمانی که قطار به ایستگاه نزدیک میشود ،فشار مثبت
جلوی قطار ،هوای موجود در تونل را به سمت ایستگاه هل
میدهد .این جریان هوا ،سپس از طریق سالنها و
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سیال تراکم ناپذیر فرض شود ،معادله انرژی از سیستم
معادالت ناویر -استوکس جدا میشود .بنابراین ابتدا فشار
و سرعت با حل همزمان معادالت پیوستگی و گشتاور
بهدست میآید ،سپس در صورت لزوم ،معادله انرژی برای
تعیین دما حل میشود .با این کار حجم پردازش کامپیوتر
و حافظه مورد نیاز آن و همچنین مدت زمان انجام
محاسبات کاهش مییابد] .[3هدف بهدست آوردن سرعت
جریان هوای ایجاد شده در اثر حرکت پیستونی قطار در
خروجی ایستگاه به سطح زمین است .از آنجا که طول
تونل در مقایسه با عرض و ارتفاع آن بسیار بزرگ است،
میتوان جریان را با تقریب کافی یک بعدی در نظر گرفت
و از تغییرات فشار و سرعت در ابعاد  yو  zصرفنظر کرد.
با درنظر گرفتن فرآیند شکل گرفته به صورت همدما ،فقط
معادالت پیوستگی و گشتاور حل میشود] .[3معادالت
پیوستگی و گشتاور در یک بعد و برای سیال تراکم ناپذیر
به صورت زیر است]2[8

ورودیهای ایستگاه در سطح زمین ،از ایستگاه خارج
میشود (فلشهای سیاهرنگ در شکل  .)1بر همین مبنا،
زمانی که قطار از ایستگاه خارج میشود ،فشار منفی پشت
قطار ،باعث مکیده شدن هوای بیرون از ایستگاه از طریق
ورودیهای ایستگاه در سطح زمین ،به سمت سالن اصلی
و سکوها میشود (فلشهای کم رنگ در شکل .)1
بهطوریکه دیده میشود ،ورود و خروج قطار از ایستگاه،
باعث چرخش جریان هوا در ایستگاه و تهویه طبیعی آن
میشود] .[9لی جیا و همکاران با استفاده از نرمافزار SES
به بررسی تأثیر باد پیستونی حرکت قطار بر بخشهای
مختلف ایستگاه پرداختند] ،[7نتایج نشاندهنده آن بود
که سرعت باد پیستونی قطار ،تأثیر کمی بر فضای سکو و
همچنین سالن ایستگاه دارد که این امر به دلیل زیاد بودن
سطح مقطع این فضاها است .تأثیر باد پیستونی حرکت
قطار در خروجیهای ایستگاه به سطح زمین زیاد است.
این امر ناشی از کم بودن سطح مقطع خروجیهای
ایستگاه نسبت به سطح مقطع فضای ایستگاه است.

𝜌

() 1
() 2
که در آن

ضریب گرانروی سینماتیکی هوا است.

در جریانهای با عدد رینولدز باال ،اثر گرانروی در مجاورت
سطوح که در آن تغییرات سرعت باالست ،دیده میشود.
به این مناطق الیه مرزی گفته میشود .در خارج از این
مناطق که در آن تغییرات سرعت کم است ،میتوان از
تنش برشی و در نتیجه گرانروی صرف نظر کرد .به این
مناطق ،منطقه غیر لزج گویند] .[3تأثیر گرانروی بر عدد
رینولدز در تعریف عدد رینولدز دیده میشود]2[13

شکل :3گردش جريان هوا در ايستگاه در اثر ورود و خروج
قطار

 -1تحلیل رياضي جريان هوای ايجاد شده به وسیله
حرکت قطار
جریان هوای ایجاد شده در اثر حرکت قطار ،بهصورت
ناپایدار و غیر یکنواخت است .برای به دست آوردن
خصوصیات جریان هوای ایجاد شده به وسیله قطار،
میتوان از معادالت ناویر -استوکس استفاده کرد این
معادالت شامل معادالت پیوستگی ،گشتاور و انرژی
است] .[8با توجه به کم بودن سرعت قطار در مترو تهران،
میتوان جریان هوای ایجاد شده در طول تونل را بهصورت
تراکم ناپذیر در نظر گرفت دراین حالت از تغییرات چگالی
و ضریب گرانروی صرف نظر میشود .در شرایطی که

همانطور که از رابطه  3پیداست ،با کاهش گرانروی عدد
رینولدز افزایش مییابد و در این موارد میتوان از گرانروی
جریان صرف نظر کرد.
در تونلهای مترو به دلیل زیاد بودن سطح مقطع ،عدد
رینولدز باالست و میتوان بخش لزج معادله  2یعنی
را در نظر نگرفت و آن را با افتهای ناشی از حرکت
جریان جایگزین ساخت .در نتیجه معادالت  1و  2به
صورت زیر در میآید2

() 4
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() 5

معادالت  8و  3به ترتیب به عنوان تقریب مرتبه اول

𝜌
که در آن  ،fافت فشار ایجاد شده است.
معادالت  4و  ،5نشان دهنده جریان ناپایدار ایجاد شده به
وسیله قطار است .افتهای ایجاد شده در اثر حرکت قطار،
شامل افت اصطکاکی و افت موضعی است .برای تونل
متصل به ایستگاه ،افت موضعی با نبود انحنای تند در
تونل ،صفر در نظر گرفته شده و فقط برای بخشهای
مختلف ایستگاه محاسبه میشود.

تفاضل پیشرو وپسرو

معادالت  4و  ،5در شرایط اولیه از تفاضل پیشرو ،و در
شرایط مرزی از تفاضل پسرو استفاده میشود.
برای حل معادالت  4و  ،5مشکالتی وجود دارد که باید آن
را برطرف کرد2
الف) در معادله گشتاور (رابطه  u ،)5که در عبارت
ضرب شده است ،متغیر وابسته است و باعث غیر خطی
شدن این معادله میشود .برای رفع این مشکل ،باید
معادله گشتاور را خطیسازی کرد .یکی از روشهای
مناسب و ساده برای خطیسازی این است که متغیر
وابسته ضرب شده به عنوان مقدار معلوم در مرحله  iدر
نظر گرفته شود] .[8یعنی2

 -4حل عددی معادالت
معادالت حرکت سیال را میتوان با استفاده از روشهای
عددی حل کرد .برای حل این معادالت روشهای مختلفی
وجود دارد که با توجه به شرایط مساله میتوان از آنها
استفاده کرد .سه روش متداول و کلی برای حل این
معادالت ،روشهای تفاضل محدود  ،اجزای محدود و
حجم محدود است.
از بین روشهای یاد شده ،روش تفاضل محدود
قدیمیترین روش است .این روش بهدلیل سهولت و دقت
باال ،در مسائلی که در شرایط یک بعدی و دوبعدی با
مرزهای منظم تعریف میشوند ،بهکار میرود] .[3از آنجا
که معادالت بهدست آمده در بخش قبل ،به صورت یک
بعدی و با مرز منظم تعریف شده است ،بنابراین روش
تفاضل محدود استفاده میشود.
روش تفاضل محدود مبتنی بر بسط سری تیلور است .بر

()13
ب) در معادله پیوستگی (رابطه  )4فشار وجود ندارد.
بنابراین رابطه مستقیمی برای فشار بین معادالت
پیوستگی و گشتاور وجود ندارد .این مشکل در معادالت
تراکم پذیر وجود ندارد ،زیرا رابطه بین معادالت پیوستگی
و گشتاور از طریق چگالی ایجاد میشود .برای رفع این
مشکل در سیاالت تراکم ناپذیر ،میتوان از روش تراکم
پذیری مصنوعی استفاده کرد].[11
روش تراکم پذیری مصنوعی ،در سال  1397توسط
چورین معرفی شد .مبنای این روش ،ایجاد ارتباط بین
معادله پیوستگی و گشتاور است .این ارتباط با اضافه
کردن یک جمله به معادله پیوستگی به وجود میآید .این
جمله ،چگالی مصنوعی نام دارد] .[11در این حالت معادله
پیوستگی به صورت زیر در میآید2

را میتوان به دو صورت زیر
مبنای این روش ،مقدار
نوشت که تقریبی برای مشتق پارهای اول تابع  fنسبت به
 xاست]2[8
()9

𝜌

()11

()7

چگالی نیز تابعی از فشار است .در نتیجه2
()12

اگر از اندیس  iبرای نشان دادن موقعیت نقاط در جهت x
استفاده شود ،معادالت  9و  7را میتوان به صورت زیر
نوشته میشود2

که در آن نسبت بین چگالی و فشار است.
در نتیجه رابطه  11به صورت زیر در میآید2
()13

()8
()3

و از مرتبه  ∆xهستند .برای حل
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شرایط نهایی ،نشاندهنده مکان و زمان انتهایی است،
یعنی زمانی که در آن قطار بعد از طی مسافت مشخص،
توقف کرده است که در آن سرعت جریان و فشار نسبی
صفر است.

با جایگزینی با مقادیر آن در رابطه  ،13سرانجام معادله
پیوستگی به صورت زیر در میآید2
𝜌
()14
حل معادالت پیوستگی و گشتاور با استفاده از روش
تفاضل محدود ،به صورت زیر است2

 -1-3-4دماغه و دنباله قطار

دماغه و دنباله قطار ،جزو نقاط مرزی هستند که در مورد
آنها می توان مقدار فشار و سرعت را در معادالت موجود
اعمال کرد .هنگام ورود قطار به ایستگاه ،از شرایط مرزی
دماغه قطار ،و هنگام خروج قطار از ایستگاه ،از شرایط
مرزی دنباله قطار استفاده میشود .سرعت جریان هوا در
دماغه قطار ،برابر با سرعت قطار است .در دنباله قطار،
سرعت جریان هوا بیشتر از سرعت قطار است] ،[4ولی
بهدلیل اینکه سیال غیر لزج در نظر گرفته شده است،
میتوان با اندکی اغماض ،سرعت جریان هوا در پشت قطار
را برابر با سرعت در دماغه قطار در نظر گرفت .برای
بهدست آوردن فشار در دماغه و یا دنباله قطار ،با توجه به
شرایط مساله باید دو حالت کلی ورود قطار به ایستگاه و
دیگری خروج قطار از ایستگاه را در نظر گرفت .شکل  2را
برای بهدست آوردن فشار در دماغه و دنباله قطار ،در نظر
میگیریم.

()15

()19
برای انجام محاسبات ،مقدار فاصله مکانی )،(∆x
3/331متر و فاصله زمانی )3/3331 ،(∆tثانیه در نظر
گرفته شده است.
 -3-4شرايط مرزی

شرایط مرزی به صورت عدد یا رابطه ریاضی در برنامه وارد
میشود .در حالتی که جریان به صورت ناپایدار در نظر
گرفته میشود ،یعنی شرایطی که در مساله مشتق نسبت
به زمان وجود دارد ،معموال شرایط مرزی در دسترس
است و در مساله اعمال میشود ،اما هنگامی که جریان را
به صورت پایدار در نظر میگیرند ،به دلیل در دسترس
نبودن شرایط مرزی ،باید آن را حدس زد و با استفاده از
روش تکرار ،مقدار خطای موجود را به کمترین مقدار خود
رساند .شرایط مرزی موجود در مساله ،عبارت است از2


شرایط اولیه



شرایط نهایی



دماغه و دنباله قطار



مکان انشعاب جریان هوا در تونل و ایستگاه

شکل  :5شرايط ورود قطار به ايستگاه

شکل  2نشاندهنده حرکت قطار به سمت ایستگاه ،نقطه
 Cنشان دهنده خروجی ایستگاه و نقطه  Dنشاندهنده
محل ایستگاه بعدی است .فشار نسبی در نقطه  Cکه در
سطح زمین است ،صفر است ،همچنین با توجه به زیاد
بودن طول تونل  ،Bمیتوان فشار در نقطه  Dرا هم صفر
در نظر گرفت .با نوشتن معادله برنولی بین دماغه قطار و
مکانی که در آن فشار صفر است ،رابطه زیر به دست
میآید]2[13

 -3-3-4شرايط اولیه

شرایط اولیه نشاندهنده مکان و زمان صفر است ،یعنی
شرایطی که در آن قطار شروع به حرکت نکرده است .در
این حالت ،فشار و سرعت جریان صفر در نظر میشود.
یعنی2

()17

 -5-3-4شرايط نهايي

که در آن2
 P1و  = P2فشار در نقاط (1دماغه قطار) و 2
 V1و  = V2سرعت در نقاط  1و 2
5
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𝜌

= افت فشار بین نقاط  1و 2
با توجه به مطالب ذکر شده ،فشار و سرعت در نقطه ،2
صفر و سرعت در نقطه (1دماغه قطار) ،برابر با سرعت
قطار است .در نتیجه رابطه  17به صورت زیر در میآید2

روابط  18و  21نشاندهنده این است که فشار در دنباله
قطار منفی ،و در دماغه آن مثبت و رابطه زیر برقرار است2
()22

()18

 -4-3-4مکان انشعاب جريان

که در آن  ،مجموع افت فشارهای اصطکاکی و موضعی
تونلهای  B ،Aو ساختمان ایستگاه است .با توجه به
اینکه تونلهای مترو انحنای زیادی ندارد ،افت موضعی
برای تونلها در نظر گرفته نمیشود .در نتیجه مقدار
خواهد شد]2[12

هنگام ورود یک قطار به ایستگاه ،و یا خروج آن از
ایستگاه ،بخشی از جریان ایجاد شده به وسیله قطار ،وارد
شبکه ایستگاه شده و بخش دیگر آن از تونل متصل به
انتهای دیگر ایستگاه (تونل  Bدر شکل  )2خارج میشود.
این وضعیت را باید بهعنوان شرایط مرزی در محاسبات
وارد کرد .در این شرایط ،تونلهای  Bو  Eبه صورت
موازی هستند .بنابراین میتوان روابط زیر را برای این دو
شاخه در نظر گرفت و به عنوان شرایط مرزی لحاظ کرد]
2[12
()23

()13
که در آن2
 =αضریب اصطکاک سطح تونل
 =lطول تونل
 =pمحیط تونل
 =Sسطح مقطع تونل
 =Rمقاومت ایستگاه
 =Qشدت جریان هوا
شدت جریان را میتوان طبق رابطه زیر به دست آورد2

()24
 -2محاسبه باد پیستوني در خروجي ايستگاه مترو
طالقاني
برای بررسی صحت معادالت نوشته شده در بخش قبل،
این معادالت برای ایستگاه مترو طالقانی نوشته شده است
و با مقادیر اندازهگیری شده در خروجی این ایستگاه
مقایسه شده است.

()23
که در آن نسبت سطح مقطع قطار به سطح مقطع تونل
است که به آن ضریب انسداد گفته میشود.
در رابطه  23فرض شده است که قطار به اندازه سطح
مقطع خود جریان را به سمت جلو هل میدهد و بقیه
جریان ایجاد شده به وسیله قطار ،در فضای بین سطح
بدنه قطار و دیواره تونل ،به سمت عقب قطار فرستاده
میشود.
با توجه به اینکه قطار در تونل  Aدر حال حرکت است،
فاصله دماغه قطار تا ابتدای ایستگاه با حرکت قطار کم
میشود ،در نتیجه افت اصطکاک این تونل نسبت به زمان
متغیر است که باید به ازای فواصل زمانی در نظر گرفته
شده ،مقدار آن در برنامه لحاظ شود.
بر همین مبنا ،میتوان مقدار فشار در دنباله قطار را به
دست آورد که مقدار آن برابر است با2

 -3-2مشخصات ايستگاه مترو طالقاني

ایستگاه مترو طالقانی در خط یک مترو تهران و حد
فاصل دو ایستگاه دروازه دولت و طالقانی قرار دارد ،به
گونهای که فاصله آن تا ایستگاههای دروازه دولت و
طالقانی ،به ترتیب  923و  343متر است .این ایستگاه تنها
یک خروجی به سطح زمین دارد که اندازهگیری جریان
هوا در آن انجام شده است .شبکه ایستگاه مترو طالقانی و
مشخصات تونل و بخشهای مختلف ایستگاه در شکل  3و
جداول  1و  2درج شده است].[13

()21
9
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شکل  :1شبکه ايستگاه مترو طالقاني

همانطور که در شکل  3دیده میشود ،شبکه ایستگاه
طالقانی ،شامل تونل متصل به ایستگاه و چهار خروجی در
سطح سکو است .این چهار خروجی به صورت موازی در
طبقه سالن بلیط به یکدیگر متصل شدهاند و در نهایت به
خروجی ایستگاه در سطح زمین وصل میشوند.

شکل  :4نمودار سرعت -زمان حرکت قطار از ايستگاه هفت
تیر به طالقاني و بالعکس

جدول  :3مشخصات تونل متصل به ايستگاه طالقاني

مشخصات تونل
سطح مقطع
محیط
قطر معادل
ضریب اصطکاک

مقدار
 43متر مربع
 25متر
 9/15متر
4/513-3

طول(حد فاصل دروازه دولت و طالقانی)

 553متر

طول (حد فاصل هفت تیر و طالقانی)

 853متر

شکل  :2نمودار سرعت-زمان حرکت قطار از ايستگاه دروازه
دولت به طالقاني و بالعکس

به طوریکه در شکلهای  4و  5پیداست ،از آنجا که طول
تونل حد فاصل ایستگاههای هفت تیر -طالقانی بیشتر از
طول تونل دروازه دولت -طالقانی است ،قطار زمان
بیشتری برای شتابگیری دارد و در نتیجه سرعت آن
بیشتر است.

جدول  :5مشخصات بخشهای مختلف ايستگاه مترو طالقاني

بخشهای
ایستگاه
سکو ایستگاه
راهروهای ورودی
به سکو
سالن بلیط
فروشی
راهروی خروجی
ایستگاه

محیط m

طول m

سطح مقطع
73

38

142

17/5

17

29

29/5

24/5

25

3

11/5

18

 -5-2محاسبه مقاومت تونل و ساختمان ايستگاه

در دو انتهای تونل متصل به ایستگاه طالقانی،
ایستگاههای دروازه دولت و هفت تیر قرار دارد .فشار نسبی
هوا در دو انتهای تونل متصل به ایستگاه طالقانی (ورودی
ایستگاههای دروازه دولت و هفت تیر) برابر فشار اتمسفر
محل یعنی صفر در نظر گرفته شده و در عمل طول تونل
مبنای محاسبات برای افت اصطکاک در نظر گرفته
میشود .شبکه معادل ایستگاه طالقانی در شکل  4نشان
داده شده است.

نمودار سرعت زمان حرکت قطار ،برای حرکت قطار از
ایستگاههای هفت تیر و دروازه دولت به سمت ایستگاه
طالقانی ،در شکلهای  4و  5دیده میشود.

7
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در این حالت ،جهت جریان از سکوها به سمت خروجی
ایستگاه است.
در شکل  7مقاومت قسمتهای مختلف ایستگاه در حالت
ورود قطار به ایستگاه نشان داده شده است.
شکل  :6شبکه معادل ايستگاه مترو طالقاني

در شکل  ،9نقاط  Aو  Dمکان ایستگاههای دروازه دولت و
هفت تیر است .با توجه به این شکل ،اگر به طور مثال
قطار از شاخه  ABبه سمت ایستگاه طالقانی حرکت کند،
جریان ایجاد شده به وسیله حرکت پیستونی قطار ،در
نقطه  ،Bبا توجه به مقاومت شاخه ( BCساختمان
ایستگاه) و ( BDتونل خروجی از ایستگاه) تقسیم میشود.
این شرایط برای حالتی که قطار از شاخه  BDوارد
ایستگاه شود نیز صدق میکند.

چهار راهروی متصل به سکو مقاومت یکسان دارند و به
صورت موازی به یکدیگر متصل هستند .در این حالت
برای بهدست آوردن مقاومت معادل این راهروها ،از رابطه
زیر استفاده میشود]2[12

 -3-5-2محاسبه مقاومت تونلهای متصل به ايستگاه

()25

در این حالت مقاومت اصطکاکی تونلهای حد فاصل
ایستگاه طالقانی -دروازه دولت و طالقانی -هفت تیر به
صورت زیر خواهد بود2

بر مبنای رابطه  ،25مقاومت معادل چهار راهروی متصل
به سکو برابر است با2

شکل  :7مقاومت بخشهای مختلف ايستگاه در حالت ورود
قطار به ايستگاه

 -مقاومت تونل حد فاصل ایستگاه طالقانی و دروازه دولت

مقاومت کل ایستگاه برابر است با مجموع مقاومت
شاخههای مختلف ایستگاه ،در نتیجه2

 مقاومت تونل حد فاصل ایستگاه طالقانی و هفت تیرب) خروج قطار از ایستگاه
در این حالت ،جهت جریان از خروجیهای ایستگاه به
سمت سکوها است .در شکل  8مقاومت بخشهای مختلف
ایستگاه دیده میشود.

 -5-5-2محاسبه مقاومت ساختمان ايستگاه

برای محاسبه مقاومت ساختمان ایستگاه ،باید عالوه بر
افت اصطکاک ،افت موضعی هم در نظر گرفته شود در
نتیجه تعیین مقاومت ایستگاه وابسته به جهت جریان هوا
است .در حالت ورود قطار به ایستگاه ،جهت جریان هوا از
سکوها به سمت خروجی ایستگاه و در حالت خروج قطار
از ایستگاه ،جهت جریان از خروجی ایستگاه به سمت
سکوها است.

شکل  :8مقاومت بخشهای مختلف ايستگاه در حالت خروج
قطار از ايستگاه

مشابه حالت قبل ،مقدار مقاومت کل شبکه برابر است با2

الف) ورود قطار به ایستگاه
8
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ضریب اصطکاک تونل و بخشهای مختلف ایستگاه ،با
توجه به نمودار مودی 1موجود در ] [13به دست آمده
است .در این حالت ضریب اصطکاک مستقل از عدد
رینولدز و فقط تابع زبری نسبی تونل است.
 -1-2نتايج
شکل  :33سرعت جريان هوای محاسبه شده و اندازه گیری

نتایج به دست آمده از انجام مدلسازی و مقادیر
اندازهگیری شده جریان هوا در خروجی ایستگاه مترو
طالقانی ،در حالت ورود قطار از ایستگاههای دروازه دولت
و هفت تیر به سمت ایستگاه طالقانی و خروج قطار از
ایستگاه طالقانی به سمت ایستگاههای دروازه دولت و
هفت تیر ،در شکلهای  3تا  12دیده میشود.

شده در خروجي ايستگاه طالقاني در حالت خروج قطار از
ايستگاه طالقاني به دروازه دولت

شکل  :35سرعت جريان هوای محاسبه شده و اندازه گیری
شده در خروجي ايستگاه طالقاني در حالت خروج قطار از
ايستگاه طالقاني به هفت تیر

شکل :3سرعت جريان هوای محاسبه شده و اندازه گیری شده
در خروجي ايستگاه طالقاني در حالت ورود قطار از ايستگاه
دروازه دولت به طالقاني

 -6نتیجهگیری
یکی از تأثیرات حرکت پیستونی قطار بر تهویه و شرایط
محیطی ایستگاههای مترو ،ایجاد باد پیستونی در
خروجیهای ایستگاه است که باعث ناراحتی مسافران
بهویژه در فصول سرد سال میشود .با توجه به دشواری و
زمانبر بودن انجام محاسبات در سه بعد و استفاده از روش
شبکهبندی دینامیکی ،در این مطالعه رابطه جدیدی بر
اساس معادالت یک بعدی حاکم بر سیال تراکم ناپذیر
ارائه شده است .با توجه به نتایج بخش  ،3-5میتوان
موارد زیر را در نظر گرفت2

شکل  :31سرعت جريان هوای محاسبه شده و اندازه گیری
شده در خروجي ايستگاه طالقاني در حالت ورود قطار از
ايستگاه هفتتیر به طالقاني

1- Moody Diagram
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سرعت جریان هوا در خروجی ایستگاه مترو
 در حالتی که قطار در تونل حد فاصل،طالقانی
، هفتتیر در حرکت است-ایستگاههای طالقانی
بیشتر از مقداری است که در تونل حد فاصل
 دروازه دولت حرکت-ایستگاههای طالقانی
 علت آن است که سرعت قطار در تونل.میکند
 بیشتر از سرعت آن در، هفت تیر-طالقانی
 درواقع. دروازهدولت است-تونل طالقانی
 باد،میتوان گفت که با افزایش سرعت قطار
پیستونی در خروجی ایستگاه هم افزایش
مییابد



 در،سرعت جریان هوا در خروجی ایستگاه
 بیشتر از ورود آن،حالت خروج قطار از ایستگاه
 این امر بهدلیل آن است که.به ایستگاه است
 بیشتر از اندازه آن،اندازه فشار در دنباله قطار
.در دماغه قطار است



 سرعت جریان هوا در دنباله قطار،در واقعیت
.[4]بیشتر از سرعت آن در دماغه قطار است
 برابر با،چون سرعت جریان هوا در دنباله قطار
سرعت آن در دماغه قطار در نظر گرفته شده
 اختالف بین مقادیر اندازهگیری شده و،است
 بیشتر از،محاسبه شده برای حالت خروج قطار
.حالت ورود قطار به ایستگاه است
نتایج نشاندهنده آن است که مدلسازی
.انجام شده بهنسبت دقت خوبی دارد
،باد پیستونی در خروجی ایستگاههای مترو
یکی از موارد تأثیرگذار بر شرایط محیطی
.ایستگاه است که باید توجه خاصی به آن شود
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