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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ТЯГОВОГО РОЗРАХУНКУ
ПОЇЗДІВ В ТУНЕЛІ
Рассматривается метод тягового расчета поездов в тоннеле, который в отличие от
ранее известных методов, учитывает неоднородности воздушной среды. Нестационарный
характер движения циркуляционных потоков учитывается через коэффициент трения
воздушной среды. Величины указанных коэффициентов должны быть определены для каждого
конкретного перегона метрополитена. Предложенный метод позволяет определить резервы
экономии энергоресурсов во время следования электропоезда по всем элементам участка в
каждом конкретном случае.
Ключевые слова: неоднородности воздушной среды, сопротивление движению,
коэффициент трения воздушной среды.
Розглядається метод тягового розрахунку поїздів в тунелі, який в відміну від раніше
відомих методів, враховує неоднорідності повітряного середовища. Нестаціонарний характер
руху циркуляційних потоків враховується через коефіцієнт тертя повітряного середовища.
Величини вказаних коефіцієнтів повинні бути визначені для кожного конкретного перегону
метрополітену. Запропонований метод дозволяє визначити резерви економії енергоресурсів
під час проходження електропоїзда по всіх елементах ділянки у кожному конкретному випадку.
Ключові слова: неоднорідності повітряного середовища, опір руху, коефіцієнт тертя
повітряного середовища.
Вступ
На основі аналізу впливу неоднорідності повітряного середовища на тягові характеристики
рухомого складу одержав подальший розвиток метод розрахунку повітряного опору рухомого
складу в тунелі, що враховує вплив вентиляційних потоків, втрат на місцевих гідравлічних
опорах по всій довжині активної ділянки, нестаціонарний характер руху повітряного
середовища.
Основна частина
Фізична картина взаємодії рухомого складу з повітряним середовищем є наступною
[1, 2]. Під час руху в тунелі, працюючи як поршень, поїзд приводить в рух повітря тунелю.
Спереду поїзду надлишковий тиск витрачається на подолання опору повітря в передній
частині. Розрідження, яке виникає за поїздом, витрачається на подолання опору повітря у задній
частини. Різниця тиску перед головним і останнім вагонами поїзда викликає перетікання
повітря уздовж зазору між стінами тунелю і вагонами, в напрямку, протилежному до напряму
руху.
В той же час сила опору поїзда захоплює повітря в зазорі в напрямку руху. Взаємодія між
цими двома факторами призводить до того, що в одному випадку в зазорі виникає попутна
течія, а в другому – зустрічне. В утворенні повітряних потоків великий вплив оказують
вентиляційні установки.
Загальний потік формується шляхом сумування двох потоків:
1) потік з потягів;
2) потік з системи вентиляції.
Можлива присутність конвективного потоку через різницю температур, але ці потоки
зневажливо малі і тому вони можуть бути проігноровані.

68

№05 (99) 2012 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ

НТП И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ȼɫɬɚɧɨɜɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɩɨɪɨɦ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɬɭɧɟɥɸ. ɉɨɬɹɝ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɪɭɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɭɧɟɥɸ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɱɢ ɣɨɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ c .
ɉɟɪɟɞ ɩɨʀɡɞɨɦ ɿɫɧɭɽ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɬɢɫɤɭ:
h1

p1  p0 ! 0 ɤɝ/ɦ2 ,

(1)

ɹɤɢɣ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɜ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɭɧɟɥɸ. Ɂɚ ɩɨʀɡɞɨɦ
ɜɢɧɢɤɚɽ ɪɨɡɪɹɞɠɟɧɧɹ:
h2 p2  p0  0 ɤɝ/ɦ2 .
(2)
Ɍɭɧɟɥɶɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚɛɿɝɚɽ ɧɚ ɩɨɬɹɝ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ:

vT v0  c r cɜɟɧɬ,

(3)

ɞɟ ɫ – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɭɧɟɥɸ ɿ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɡɨɪɿ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ v Ɂ .
ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɋɜɟɧɬ , ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɮɨɪɦɭɥɢ
ɐɨɞɿɤɨɜɚ ȼ. ə. [3,4]:
Gɜɟɧɬ
Qɧɚɛ
,
(4)
ɋɜɟɧɬ
Q
f
(( I ɤɿɧɰ  I ɩɨɱ )  ɧɚɛ )  f
4Gɰ
ɞɟ G ɐ | G ɡɚɝ  Gɜɟɧɬ ;

f – ɩɥɨɳɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɭɧɟɥɸ ɜ ɦ2;
Qɧɚɛ – ɬɟɩɥɨɡɛɢɬɤɢ ɜ ɬɭɧɟɥɹɯ, ɚɫɢɦɿɥɶɨɜɚɧɿ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɭɧɟɥɶɧɨʀ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ;
I ɤɿɧɰ – ɤɿɧɰɟɜɟ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɬɟɩɥɨɜɦɿɫɬ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɬɭɧɟɥɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ
ɫɬɚɧɰɿʀ, ɡ ɛɨɤɭ ɹɤɨʀ ɩɨɬɹɝɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɸ ɤɤɚɥ / ɝɨɞ;
I ɩɨɱ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɬɟɩɥɨɜɦɿɫɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɤɭ, ɤɤɚɥ / ɤɝ .
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɟɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨʀɡɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɟɪɟɝɿɧ ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɬɚɤɢɦ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɨɞɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɛɭɪɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ.
Ⱦɨ ɞɠɟɪɟɥ ɡɛɭɪɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɪɿɡɤɿ ɡɦɿɧɢ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɬɭɧɟɥɸ (ɜɯɿɞ ɜ ɬɭɧɟɥɶ ɬɚ
ɜɢɯɿɞ ɜ ɬɭɧɟɥɸ, ɜɟɧɬɡɛɿɣɤɢ, ɲɚɯɬɢ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɢɱɤɢ ɬɚ ɿɧɲ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɠɟɪɟɥɚ
(ɫɬɨɤɢ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ.
Ɍɨɞɿ ɧɚ ɤɨɠɧɨʀ j-ɨʀ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɬɢɫɤɭ ɜ ɬɭɧɟɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɭɧɟɥɸ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ:
'h j

[T j  U 

cj

2

2

,

(5)

c j – ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ j-ɨʀ ɞɿɥɹɧɰɿ;

[T j

[ ɜɯ j  [ ɬɪ j – ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɜɯɿɞ ɜ ɬɭɧɟɥɶ (ɩɟɪɟɝɿɧ);

[T j

[ ɜɢɯ j  [ ɬɪ j – ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɜɢɯɿɞ ɡ ɬɭɧɟɥɸ (ɩɟɪɟɝɨɧɭ);

[T j

[ M j  [ ɬɪ j – ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ,

[ ɜɯ j , [ ɜɢɯ j – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɪɿɡɤɿɦ ɡɜɭɠɟɧɧɹɦ ɬɭɧɟɥɸ
(ɜɯɿɞ) ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɬɭɧɟɥɸ (ɜɢɯɿɞ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ;
[ M j – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɩɨɪɿɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɪɿɡɤɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɠɢɜɨɝɨ
ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɡɚɞɭ ɿ ɫɩɟɪɟɞɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ;
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[ ɬɪ j – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɬɟɪɬɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɨɛ ɫɬɿɧɢ ɬɭɧɟɥɸ ɧɚ j-ɨʀ ɞɿɥɹɧɰɿ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ [1,2] ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɩɨɪɿɜ
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɚɩɬɨɜɨɝɨ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɿ ɪɚɩɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ
( [ ɜɯ 0,5; [ ɜɢɯ 1 ; [ Ɇ [ ɜɯ  [ ɜɢɯ ). Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɦɿɠ
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɨɞɧɨɤɨɥɿɣɧɢɦɢ ɬɭɧɟɥɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɿ ɡɛɿɣɤɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ
ɪɿɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɬɭɧɟɥɸ ɜɡɞɨɜɠ ɩɟɪɟɝɨɧɭ. Ɍɨɦɭ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɭ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ [ M j
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɦɿɧɢ ɩɟɪɟɬɢɧɭ
(ɪɚɩɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 90 0 ɢ ɬ.ɞ.). Ɍɚɤɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯ ɩɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɰɿ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɭɯɭ ɩɨʀɡɞɭ ɜ ɬɭɧɟɥɿ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɨɩɨɪɿɜ
Ⱦɿɥɹɧɤɚ
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɡɛɭɪɟɧɧɹ
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɟ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ȼɯɿɞ ɜ ɬɭɧɟɥɶ
Ɋɚɩɬɨɜɟ ɡɜɭɠɟɧɧɹ
0,5
Ɂɛɿɣɤɚ

ȼɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ

1,0…1,4

ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɚ
ɡɛɿɣɤɚ (ɧɟ
ɩɪɚɰɸɸɱɚ)
ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɚ
ɲɚɯɬɚ (ɧɟ
ɩɪɚɰɸɸɱɚ)
ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɚ
ɡɛɿɣɤɚ ( ɩɪɚɰɸɸɱɚ)

ȼɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ

1,0…1,4

ȼɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ

1,0…1,4

ȼɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ + ɫɬɿɤ
(ɡɢɦɚ) / ɞɠɟɪɟɥɨ
(ɥɿɬɨ)
ȼɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ + ɫɬɿɤ
(ɥɿɬɨ) / ɞɠɟɪɟɥɨ
(ɡɢɦɚ)
Ɋɚɩɬɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ

1,6…1,8

ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɚ
ɲɚɯɬɚ (ɩɪɚɰɸɸɱɚ)
ȼɢɯɿɞ ɡ ɬɭɧɟɥɸ

1,6…1,8

1,0

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɬɹ ɧɚ j-ɨʀ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɪɬɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɥɟɧɨɦɭ
ɪɭɯɭ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɬɟɪɬɹ ɩɪɢ ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɪɭɯɭ:
l
[ ɬɪ j (O j  'Oɧɟɫɬ. j ) j
(6)
Dɝ j

fj

– ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɬɭɧɟɥɸ ɧɚ j -ɨʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜ ɦ ;
uj
u – ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɭɧɟɥɸ ɜ ɦ;
l j – ɞɨɜɠɢɧɚ j-ɨʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɭɧɟɥɸ ɦɿɠ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɜ ɦ ;

ɞɟ Dɝ j

4

O j – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɬɟɪɬɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɨɛ ɫɬɿɧɤɢ ɬɭɧɟɥɸ;
U – ɦɚɫɨɜɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ;
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'Oɧɟɫɬ j – ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɬɟɪɬɹ, ɹɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɭɯɭ

ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɬɭɧɟɥɿ.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ O j ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɿɧ ɬɭɧɟɥɸ: ɞɥɹ ɝɥɚɞɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɭɧɟɥɸ –
0,015, ɞɥɹ ɪɟɛɪɢɫɬɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɭɧɟɥɸ – 0,038.
ɇɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɬɟɪɬɹ ɽ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɡɦɿɧɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɿ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ j -ɨʀ ɞɿɥɹɧɰɿ:
'O j

f(

dv d 2 v
;
).
dt dt 2

(7)

Ɉɬɠɟ, ɜɬɪɚɬɚ ɧɚɩɨɪɭ ɜ ɬɭɧɟɥɿ (ɩɟɪɟɝɨɧɿ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɭ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɜɬɪɚɬ ɧɚ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ:
2
N
cj
h1  h2 ¦ [ T j U
.
(8)
2
j 1
Ɍɨɞɿ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ QɌ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡ ɮɨɪɦɭɥɢ

ª
c 2j
(v  c j ) 2 º
v2
f ¦ «[ T j 2  [ Ɂ j
»U
v
v 2 ¼» 2  3,6 2
j 1¬
«
N

QT j

[Ɂ j

ɞɟ

Dj

F
f

(9)

D j (1  D j )
;
1D j

í ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨʀɡɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɭɧɟɥɸ j -ɨʀ

ɞɿɥɹɧɤɢ;
F – ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɟɪɟɬɢɧ ɜɚɝɨɧɭ ɜ ɦ2.
Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɭɯɭ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ [ Ɍ j
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ (6).
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ
ɨɩɨɪɿɜ ɧɚ ɬɹɝɭ ɩɨʀɡɞɿɜ ɜ ɬɭɧɟɥɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ȼ ɪɨɛɨɬɚɯ [5, 6], ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɿɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɜɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɧɟ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɦɿɧɢ ɨɩɨɪɭ ɪɭɯɭ ɩɨʀɡɞɿɜ ɜ ɬɭɧɟɥɿ.
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɩɨʀɡɞɿɜ ɜ ɬɭɧɟɥɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɭ 1978 ɪɨɰɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɏȱȱɁɌ) ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɿ ɦɿɠ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ
“Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ” – “ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ƚɚɝɚɪɿɧɚ” ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɭ (ɪɢɫ. 1) [7].

Ɋɢɫ.1 –Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɩɟɪɟɝɿɧɧɨɝɨ ɬɭɧɟɥɸ ɦɿɠ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ
“ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ” – “ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ƚɚɝɚɪɿɧɚ” ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɭ
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Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
V,ɤɦ/ɝɨɞ
80,0
60,0
40,0
20,0
t,ɫɟɤ

0,0
0

20

40

60

80

100

Ɋɢɫ. 2. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɟɪɟɝɨɧɭ
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɦɿɧɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɟɪɟɝɨɧɭ, ɞɟ ɤɪɢɜɚ 1 –
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɏȱȱɁɌ); ɤɪɢɜɚ 2 – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɚɧɿ
ɚɜɬɨɪɚ). ɐɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɬɪɚɬ ɧɚɩɨɪɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ
ɩɟɪɟɝɨɧɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (8). ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨʀɡɞɨɦ ɡɛɿɣɨɤ, ɲɚɯɬɢ ɬɚ ɤɿɧɰɹ ɬɭɧɟɥɸ.

Ɋɢɫ. 3. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɛɪɟ “ɪɟɚɝɭɽ” ɧɚ ɜɩɥɢɜɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ
ɡɛɭɪɟɧɶ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɬɭɧɟɥɸ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɲɚɯɬɢ, ɡɛɿɣɨɤ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ.
ȼɿɫɧɨɜɤɢ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɬɢɫɤɭ ɜ ɬɭɧɟɥɹɯ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɭ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ:
1) Ɍɢɫɤ ɜ ɬɭɧɟɥɹɯ ɦɚɽ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ;
2) ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɬɢɫɤɭ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɡɛɿɣɨɤ ɬɚ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɲɚɯɬ;
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3) Найбільші величини тиску спостерігаються в першої полові тунелю, в напрямку руху
потягу, поступово зменшуючись по мірі приближення до станції;
5) Пряма залежність між швидкістю руху потягу та тиском в тунелях спостерігається не
на всій протяжності тунелю;
6) Особливо різкі зміни тиску спостерігаються після проходження циркуляційних збійок
та вентиляційних шахт в першої половині тунелю та незначні – у циркуляційних збійок, яки
знаходяться перед виходом рухомого складу на станцію;
7) Характер кривих тиску в тунелях не змінюється при зміні кількості поданого повітря
тунельної та станційної вентиляції, а змінюється лише величина тиску;
8) Виявлено незбіг явної картини руху повітря в зазорі між стінками рухомого складу і
тунелем, з теоретичним, який був прийнятий раніше;
9) Отримано результати зміни повітряного опору поїзда по довжині перегону з
урахуванням локальних місцевих гідравлічних опорів;
10) Спостерігаються різкі збільшення повітряного потоку при руху потягу в тунелі в
районі входу-виходу в тунель, а також при проходженні поїздом вентиляційних шахт.
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AN IMPROVEMENT OF METHOD OF HAULING CALCULATION OF
TRAINS IS IN TUNNEL
S. A. GRYAZNOVA, senior teacher
Influence of the hauling calculation method of trains in a tunnel that unlike earlier the known
methods takes into account to heterogeneity of air environment. Non-stationary character of motion
of circulations streams is taken into account through the coefficient of friction of air environment. The
sizes of the indicated coefficients must be certain for every concrete driving of underground passage.
The offered method allows to define backlogs of economy of power resources during the following of
electric train on all elements of area in every case.
Keywords: heterogeneity of air environment, resistance to motion, coefficient of friction of air
environment.
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