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 ًشاحی ٍ راًوایی كٌذلی هؼافشی تشای ساّآّي ػشیغ الؼیش

ُ تشداسی: ًام هحَس همالِ  ساّثشدّای ًَیي حول ٍ ًمل- تْش

 1هشراًِ گلؼتاًی

 2اؿىاى سرائی

چىیذُ 

ًشاحی اسگًََهیىی ٍ هٌاػة كٌذلی هؼافش ٍ راًوایی آى تشای لٌاس ػشیؼالؼیش یىی اص هؼائل 

راًوایی كٌذلی تا همایؼِ . هْن ٍ هشٍسی تَدُ وِ تٌَس هؼتمین تا ساحتی هؼافش دس استثاى هیثاؿذ

دس ایي همالِ تِ تشسػی چگًَگی ًشاحی كٌذلی . ظشفیت حول ٍ ًمل ٍ ساحتی هؼافش تذػت هیآیذ

دس اتتذا هیثایؼت .  هشحلِ هیثاؿذ4فشآیٌذ ًشاحی ؿاهل . هؼافشی ٍ راًوایی آى پشداختِ ؿذُ اػت

 سا 2 ٍ 1ًیاصّای ًشاحی، تشسػی ٍ آًالیض ؿَد وِ ایي تخؾ اػاع ًشاحی كٌذلیْای هؼافشی دسرِ 

-ػپغ ًوًَِ اٍلیِ ػاختِ ؿذُ ٍ تِ كَست هىشس تش سٍی آى اسصیاتی ٍ اكالح كَست هی. تـىیل هیذّذ

 .گیشد ٍ دس ًْایت ًحَُ چیذهاى كٌذلیْا اسائِ  هیـَد

ولوات ولیذی  

ساّآّي ػشیؼالؼیش، ًشاحی كٌذلی هؼافشی، چیذهاى، اسگًََهی، آًتشٍپَهتشی  

  همذهِ-1

دس صهاى احذاث لٌاس ػشیؼالؼیش، دس وٌاس هـىالت فٌی ًظیش ػاخت یه خي رذیذ یا ػیؼتن هخاتشات، یىی اص 

تذیْی اػت وِ توٌظَس . دغذغْْای اكلی ٍ اػاػی ایي اػت وِ ّش لٌاس تِ راتزایی چٌذ هؼافش لادس هیثاؿذ

اص ًشفی اگشچِ تا . افضایؾ واسایی، ًشاحی تایذ تگًَْای كَست گیشد وِ تؼذاد هؼافشاى راتزا ؿذُ افضایؾ یاتذ

افضایؾ تؼذاد هؼافشیي، دسآهذ ساّآّي افضایؾ هییاتذ ٍلی ایي هَهَع تا حذی ساحتی هؼافشاى سا تِ هخاًشُ 

تٌاتشایي ًشاحی هیثایؼت تگًَْای كَست پزیشد وِ هوي افضایؾ تؼذاد هؼافشاى تاحذ هوىي، . هیاًذاصد

سٍیىشد اكلی دس ایي همالِ ًشاحی ٍ چیذهاى اسگًََهیىی كٌذلیْا تا دس . آػایؾ آًْا سا ًیض دچاس هـىل ًٌوایذ

 .ًظش گشفتي ظشفیت حول ٍ ًمل ٍ آػایؾ هؼافشاى هیثاؿذ

                                                 
1
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اص آًزا وِ هؼافش دس ًَل یه ػفش تیـتشیي صهاى خَد سا تش سٍی كٌذلی ػپشی هیٌوایذ، دس هیاى تؼیاسی اص 

هَلفْْای ًشاحی هاًٌذ چیذهاى، اهىاًات داخلی ٍ ًوایؾ اًالػات وِ تش آػایؾ هؼافشاى تاحیش گزاسًذ، ًشاحی 

تٌَس ولی تشای ًشاحی كٌذلی، تحمیمات . اسگًََهیىی كٌذلی یىی اص فاوتَسّای هشٍسی ٍ حؼاع تِ ؿواس هیآیذ

همذهاتی تیـتش تش سٍی كٌذلیْای هحیي واس هاًٌذ كٌذلی اداسی یا كٌذلی ساًٌذُ هتوشوض ؿذُ تا تذیي ٍػیلِ 

اص آًزا وِ ایي همالِ تش هثٌای آًتشٍپَهتشی ػاوٌاى غشب اسٍپا كَست . ساحتی ٍ تْشَّسی ؿغلی افضایؾ یاتذ

گشفتِ، ًتایذ ایي تحمیك ًویتَاًذ تِ ًَس هؼتمین تشای ًشاحی كٌذلیْای هؼافشی دس ایشاى هَسد اػتفادُ ٍ 

راًوایی وِ دس ٍالغ ًحَُ چیذى كٌذلیْای هؼافشی هیثاؿذ، ػالٍُ تش تؼییي فوای هؼافش وِ . اػتٌاد لشاس گیشد

هـىل اػاػی هَرَد دس ایي صهیٌِ، ٍرَد . تش ساحتی اٍ تاحیش هیگزاسد، ظشفیت حول ٍ ًمل سا ًیض تؼییي هیٌوایذ

تِ ػٌَاى هخال هؼافش كٌذلی اص ًَع گشداى سا تشریح . تؼاهل تیي ظشفیت حول ٍ ًمل ٍ ساحتی هؼافش هیثاؿذ

اص ًشف دیگش الصهِ افضایؾ . هیذّذ وِ ایي ًیاصهٌذ فوای تیـتش ٍ دس ًتیزِ واّؾ ظشفیت حول ٍ ًمل هیثاؿذ

ظشفیت حول ٍ ًمل، افضایؾ تؼذاد كٌذلیْا دس یه فوای هحذٍد هیثاؿذ وِ ایي الذام هٌزش تِ واّؾ فوا ٍ 

تٌاتشایي هیثایؼت یه ًشاحی تْیٌِ كَست پزیشد تا تواهی اّذاف . دس ًتیزِ ػذم آػایؾ هؼافشاى هیـَد

 .تِ هٌظَس ًشاحی یه كٌذلی دس اتتذا الصم اػت وِ واستش ٍ اّذاف ًشاحی تؼشیف ؿًَذ. ًشاحی سا پَؿؾ دّذ

 سًٍذ ًشاحی- 2

ػپغ . دس هشحلِ اٍل، روؼآٍسی ٍ آًالیض ًیاصّای ًشاحی كَست هیگیشد.  هشحلِ هیثاؿذ4فشآیٌذ ًشاحی ؿاهل 

دس هشحلِ ػَم ًوًَْْای اٍلیِ .  ًشاحی هیـًَذ2 ٍ 1تش اػاع آًالیض كَست گشفتِ، كٌذلیْای هؼافشی دسرِ 

ػاختِ ؿذُ ٍ تِ كَست هىشس هَسد تشسػی، اسصیاتی ٍ اكالح لشاس هیگیشًذ ٍ دس ًْایت تشتیة ٍ چیذهاى كٌذلیْا 

 .ایزاد هیـَد

دس هشحلِ اٍل تِ هٌظَس تؼییي فؼالیتْای هؼافش دس ٌّگام هؼافشت تا لٌاس، ًؼثت تِ روؼآٍسی اًالػات 

توٌظَس تؼییي ٍهؼیت تذى دس ّش یه اص فؼالیتْا، هیثایؼت ٍهؼیت تذى دس حالت ًـؼتِ . الذام هیـَد

ّوچٌیي تشای تؼییي ٍ تؼشیف هَلفْْا ٍ هتغیشّای ًشاحی كٌذلی هؼافشی، هیثایؼت . اًذاصّگیشی ؿَد

دس ایي هشحلِ . كٌذلیْای هَرَد دس حول ٍ ًمل ػوَهی ؿاهل اتَتَػْا ٍ َّاپیواّا هَسد تشسػی لشاس گیشًذ

ػپغ دس هشحلِ دٍم ساتٌِ . اًالػات آًتشٍپَهتشیه تش اػاع ٍهؼیت تذى ٍ هتغیشّای ًشاحی اًتخاب هیـًَذ

. هتماتل هتغیشّای ًشاحی آًالیض ؿذُ ٍ تِ هٌظَس تؼییي اتؼاد ایي هتغیشّا، اٍلَیتْای ًشاحی تؼییي هیـًَذ

تا تَرِ تِ اٍلَیتْا ٍ ساتٌْْایی وِ ٍرَد داسد ٍ تش اػاع هتغیشّای آًتشٍپَهتشیه ٍ حؼاػیت ساحتی، اتؼاد 

ػپغ تِ ػٌَاى ًوًَِ یه كٌذلی لاتل تٌظین ػاختِ . كٌذلی ٍ هحذٍدُ لاتل تٌظین ّش تؼذ تؼییي هیـَد

اًزام هیگشدد تا اتؼاد هٌاػة كٌذلی تخویي صدُ  (ػلن هیاى سٍاى ٍ رؼن)ؿذُ ٍ آصهایـْای ػایىَفیضیه 
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 . ؿَد

تا . دس هشحلِ ػَم ًشاحی ًْایی كٌذلی هؼافشی تا تشسػی ٍ اكالحؼاصیْای هىشس ًوًَْْای اٍلیِ كَست هیگیشد

 . هیثاؿٌذ، دٍ ًَع كٌذلی هؼافشی ًشاحی هیـَد2 ٍ 1تَرِ تِ ایٌىِ كٌذلیْای هؼافشی تِ دٍ كَست دسرِ 

 ٍ پٌْای تْیٌِ كٌذلیْا تذػت آهذُ ٍ راًوایی تْیٌِ كٌذلیْا Pitchدس هشحلِ چْاسم اص سٍی ًشح ًْایی كٌذلی، 

 .دس ٍاگي پیـٌْاد دادُ هیـَد

 تشسػی ٍ آًالیض ًیاصّای ًشاحی: هشحلِ اٍل- 3

 آًالیض ویفی- 3-1

یىی اص ػَاهل تاحیشگزاس تش آػایؾ ٍ ساحتی هؼافشاى، هحذٍدیتْای فیضیىی دس حیي ایؼتادى، ًـؼتي ٍ اًزام 

فؼالیتْای هختلف هیثاؿذ وِ تِ هٌظَس سفغ آى، هیثایؼت فؼالیتْا ٍ ٍهؼیت تذى دس ٌّگام ًـؼتِ ٍ 

تذیي سٍی تىٌیه ؿثیْؼاصی تشای روؼآٍسی اًالػات هشتَى تِ فؼالیتْایی وِ . ایؼتادُ ؿٌاػایی ؿَد

ػوذّتشیي فؼالیتْایی وِ . هؼافشیي دس ًَل ػفش خَد تا لٌاس اًزام هیذٌّذ، هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد

اػتشاحت وشدى، خَاتیذى، گَؽ دادى تِ هَػیمی، هٌالؼِ وتاب یا : هؼافشیي دس لٌاس اًزام هیذٌّذ ػثاستٌذ اص

 سٍصًاهِ، كحثت وشدى تا دیگش هؼافشاى، خَسدى ٍ آؿاهیذى ٍ اًزام واسّای اداسی

-ایي فؼالیتْا تش اػاع ٍهؼیت تذى هؼافشیي دس حیي اًزام آًْا تِ ػِ دػتِ ولی تشای حالت ًـؼتِ ًثمِ

 :تٌذی هیـًَذ

 (upright posture)ووش ساػت  .1

 (relax posture)ػوالت دس اػتشاحت واهل  .2

 (extended posture)وـیذُ  .3

 
 ٍهؼیت تذى هؼافشیي دس ٌّگام ًـؼتي: 1ؿىل

حالت ًـؼتِ تا ووش ساػت ووتشیي فوا سا اؿغال ًوَدُ ٍ واسّایی ًظیش غزا خَسدى ٍ اًزام واسّای اداسی دس 

 relaxهٌالؼِ ٍ كحثت وشدى اص رولِ فؼالیتْایی ّؼتٌذ وِ دس گشٍُ ٍهؼیت ًـؼتِ . ایي گشٍُ لشاس هیگیشًذ

دس ٍهؼیت ًـؼتي . لشاس هیگیشًذ وِ ایي حالت ًؼثت تِ حالت لثلی فوای تیـتشی سا تِ خَد اختلاف هیذّذ
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وـیذُ، فؼالیتْایی ًظیش خَاتیذى، اػتشاحت وشدى ٍ گَؽ دادى تِ هَػیمی لشاس هیگیشد وِ ایي حالت تِ 

ػلیشغن تفاٍتی وِ دس فوای رلَ ٍ ػمة هَسد . ػلت كٌذلیْای ساحتی وِ داسد تیـتشیي فوا سا اؿغال هیٌوایذ

ًیاص كٌذلی تشای ّش یه اص حالتْای فَق ٍرَد داسد، فوای راًثی هَسد ًیاص تشای حالتْای هختلف اختالف لاتل 

 . حالتْای هختلف ًـؼتي هؼافشیي ًـاى دادُ ؿذُ اػت1دس ؿىل . تَرْی سا ًـاى ًویذّذ

حذاوخش صهاًی وِ اًتظاس هیشٍد یه ػفش تا ) دلیمْای 100تشسػیْای آهاسی ًـاى هیذّذ وِ دس ًَل یه ػفش 

تِ ٍهؼیت ًـؼتي % relax ،32هؼافشیي تِ ٍهؼیت ًـؼتي % 64دس حذٍد  (لٌاس ػشیؼالؼیش تِ ًَل اًزاهذ

extended تِ ٍهؼیت ًـؼتي % 2 ٍ تٌْاuprightایي اسلام تیاًگش ایي هٌلة هیثاؿٌذ وِ تیـتش .  توایل داسًذ

هؼافشیي فؼالیتْای اػتاتیىی ًظیشخَاتیذى، اػتشاحت وشدى، هٌالؼِ ًوَدى ٍ گَؽ دادى تِ هَػیمی سا 

تٌاتشایي دس ًشاحی كٌذلی . تیـتش اص فؼالیتْا دیٌاهیىی ًظیش خَسدى ٍ اًزام واسّای دفتشی اًزام هیذٌّذ

هؼافشی، تیـتشیي توشوض تش سٍی فؼالیتْای اػتاتیىی هیثاؿذ تا ساحتی هؼافشاى دس حیي اًزام آًْا تاهیي 

 .ؿَد

 صاٍیِ اتلال تشای حالتْای هختلف ًـؼتي: 1رذٍل 

 upright relax extended 

 124 118 95 وفل

 135 115 95 صاًَ

 95 95 90 لَصن پا

 0 25 30 گشدى

 0 10 25 (اًحٌا)ؿاًِ 

 15 20 15 ؿاًِ

 

تِ هٌظَس تشسػی دلیمتش ٍهؼیت تذى دس ّش حیي اًزام ّش یه اص فؼالیتْای اؿاسُ ؿذُ، هؼافشیٌی وِ تا 

هَسد آصهایؾ لشاس گشفتِ ٍ اص آًْا تَػي دٍستیٌْای  (سًذم)لٌاسّای هَرَد ػفش هیٌوایٌذ تِ كَست تلادفی 

ػپغ تَػي ػىؼْای گشفتِ ؿذُ ٍ تِ ٍػیلِ ػیؼتن تحلیل حشوات، صاٍیِ . ٍیذیَیی ػىؼثشداسی هیـَد

الصم تِ روش اػت وِ حالت تذى هؼافشیي دس ٌّگام . اتلال گشدى، ؿاًِ، وفل، صاًَ ٍ لَصن پا اًذاصّگیشی هیـَد

ػوذّتشیي تغییشی وِ سخ هیذّذ آى اػت وِ هؼافش دس اتتذای ػفش كاف . ًـؼتي دس ًَل ػفش تغییش هیٌوایذ

ٍ تا ووش ساػت هیٌـیٌذ، تتذسیذ وِ اص ًَل ػفش هیگزسد تذى خویذّتش ؿذُ تِ ًَسی وِ وفل اص  پـتی كٌذلی 

تشای دس ًظش گشفتي تاحیش ایي خویذگی تذسیزی هیثایؼت فاكلْای وِ وفل تا پـتی . رذا ؿذُ ٍ صاٍیْذاس هیگشدد
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كٌذلی پیذا هیىٌذ اًذاصّگیشی ًوَدُ، ٍهؼیت تذى تا اػتفادُ اص سایاًِ هذلؼاصی ؿذُ ٍ دس ًْایت صاٍیِ اتلال 

هیاًگیي صاٍیِ اتلال ایي ػِ گشٍُ تِ ًَس . ٍ فاكلِ خویذگی تشای تواهی كذوْای هؼافشیي والیثشُ گشدد

 . آٍسدُ ؿذُ اػت1خالكِ دس رذٍل 

 پاساهتشّای ًشاحی كٌذلی ٍ آًتشٍپَهتشی- 3-2 

لثل اص ًشاحی كٌذلی هشٍسی اػت آى دػتِ اص هتغیشّای ًشاحی وِ تاحیش لاتل تَرْی تش ساحتی هؼافشیي داسًذ سا 

-تذیي هٌظَس تحمیمات گؼتشدّای كَست هیگیشد ٍ تَكیْْای الصم تشای ًشاحی، روؼآٍسی هی. ؿٌاػایی ًوَد

-دس ایي ساػتا كٌذلیْای هؼافشیي چٌذیي ػیؼتن حول ٍ ًمل ػوَهی هَرَد هاًٌذ لٌاس، اتَتَع ػشیغ. گشدد

. الؼیش ٍ َّاپیوا هَسد تحمیك ٍ تشسػی لشاس گشفتِ ٍ اص ایي ًشیك اتؼاد ارضای هختلف كٌذلی اًذصّگیشی هیـَد

ّواى ًَس وِ دس .  آهذُ اػت، همایؼِ هیگشدًذ2ایي اتؼاد تا همذاس تَكیِ ؿذُ وِ لثالً تشسػی ؿذُ ٍ دس رذٍل 

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت پاساهتشّای اكلی ًشاحی كٌذلی وِ دس هشاحل لثلی هَسد هٌالؼِ لشاس گشفتْاًذ ٍ 3رذٍل 

 .الصم اػت وِ آًتشٍپَهتشی هؼافش دس خلَف آًْا تؼییي ؿَد، اًتخاب هیگشدًذ

اص آًزا وِ اتؼاد ارضای هختلف كٌذلی هؼافش تِ گًَْای تؼییي هیـَد وِ تشای ػایض تذى اٍ هٌاػة تاؿذ، 

همادیش آًتشٍپَهتشیه هشتَى تِ ّشیه اص پاساهتشّای ًشاحی هیثایؼت اص رذاٍل آًتشٍپَهتشیه هشتًَِ اػتخشاد 

دس . دس ایي خلَف تْتش اػت ّش وـَسی رذاٍل آًتشٍپَهتشی هشتَى تِ هشدم خَد سا هَسد اػتفادُ لشاس دّذ. ؿًَذ

 ػالِ وِ تیـتشیي روؼیت آهاسی سا دس 25 تا 20ام آلایاى ٍ خاًوْای 95ام ٍ 5 تشخی اص اتؼاد كذن 4رذٍل 

 . اػتفادُ اص لٌاس تِ خَد اختلاف هیذٌّذ، آٍسدُ ؿذُ اػت

 اتؼاد كٌذلی ػیؼتوْای حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ همادیش تَكیِ ؿذُ: 2رذٍل

  Diffirent لٌاس َّاپیوا اتَتَع هتغیش ًشح

(1981) 

Roebuck 

(1975) 
A B A B 

 پـتی
  483-559 550 445 420 450 410 پٌْا

 863 660-863 740 670 670 755 760 استفاع

 ًـیوٌگاُ

 >483 >406 438 550 430 429 445 پٌْا

 457 330-457 505 450 410 475 440 ًَل

 429 345-523 420 435 500 415 420 استفاع

 دػتِ

  64-89 75 53 50 45 47 پٌْا

 330-457 >305 420 355 360 376 348 ًَل

 190-229 178-254 170 180 150 235 200 استفاع
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فاكلِ اص كٌذلی 

 رلَیی
 770 740 760 790 1150   

95  (دسرِ)صاٍیِ پـتی
0 120-

105
 

115-
95 

120-
95 

145-115 130-100 2±105 

صاٍیِ ًـیوٌگاُ 

 (دسرِ)
 16

0 
11 7 5 10 25-0 8 

 ًشاحی كٌذلی: هشحلِ دٍم- 4

 ساتٌِ ٍ ٍاتؼتگی هتغیشّای ًشاحی- 4-1

تشای تؼییي اتؼاد كٌذلی هیثایؼت دس اتتذا هتغیشّای ًشاحی سا اًتخاب ٍ ػپغ داهٌِ تغییشات آًْا سا تؼشیف 

اص آًزا وِ پاساسهتشّای ًشاحی تِ یىذیگش ٍاتؼتِ هیثاؿٌذ ًثایذ آًْا سا تِ كَست هؼتمل اص ّن تؼییي . ًوَد

 :هتغیشّای ًشاحی تشاػاع ػِ ًَع ساتٌِ تؼییي هیـًَذ وِ ػثاستٌذ اص. ًوَد

تا اػتفادُ اص ایي ساتٌِ همذاس یه هتغیش تؼذ اص ایٌىِ اتؼاد ػایش هتغیشّا تذػت آهذ،  :ساتٌِ اٍلیِ -1

 .تؼییي هیـَد

 . تشاػاع ایي ساتٌِ اتؼاد تِ كَست هؼتمل اص ّن تؼییي هیـًَذ:ساتٌِ تؼادل -2

ایي ساتٌِ تیاًگش آى اػت وِ تؼییي همذاس یه هتغیش داهٌِ تغییشات دیگش هتغیشّا : ساتٌِ هحذٍدوٌٌذُ -3

 .سا هحذٍد هیٌوایذ

 هتغیشّای ًشاحی ارضای كٌذلی: 3رذٍل

 هتغیش ًشاحی ارضای كٌذلی

 استفاع، ًَل، صاٍیِ، اًحٌا صیش ػشی

 استفاع،پٌْا، صاٍیِ، اًحٌا پـتی

 استفاع،پٌْا، ًَل، صاٍیِ، اًحٌا ًـیوٌگاُ

 استفاع،پٌْا، صاٍیِ، فاكلِ تیي دٍ دػتِ دػتِ

 استفاع، ػوك، اًحٌا پشوٌٌذُ گَدی ووش

 استفاع، صاٍیِ صیش پایی

 هتغیشّای آًتشٍپَهتشیه ٍ حؼاػیت ساحتی - 4-2

آى دػتِ اص كٌذلیْای هؼافشی وِ ایي لاتلیت سا داسًذ وِ تٌظین ؿًَذ ٍ تذیي تشتیة تشای هؼافشیي تا 
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تا ایي ٍرَد چٌیي . ػایضّای تذًی هختلف هٌاػة هیثاؿٌذ، تیـتشیي ساحتی سا دس ًَل ػفش تِ اسهغاى هیآٍسًذ

-كٌذلیْایی ّضیٌِ ػاخت ٍ تؼویش ٍ ًگْذاسی تاالیی داسًذ ٍ اص ًشف دیگش تٌظین آى تشای هؼافشیي دؿَاس هی

اص ایي سٍ تا اػتفادُ اص پاساهتشّای آًتشٍپَهتشیه ٍ حؼاػیت ساحتی تؼییي هیـَد وِ وذام تخؾ اص . تاؿذ

داهٌِ تغییشات آًتشٍپَهتشیه تفاٍت تیي همذاس حذالل ٍ حذاوخش . كٌذلی تِ كَست لاتل تٌظین ًشاحی ؿَد

آًتشٍپَهتشی یه روؼیت آهاسی هؼافشی هـخق یا هحذٍدّای اص صٍایای اتلال تشای ٍهؼیت تذًی ًـؼتِ 

چٌاًچِ تفاٍت همذاس حذالل ٍ حذاوخش یىی اص اتؼاد آًتشٍپَهتشی وِ دس ًشاحی كٌذلی هَسد اػتفادُ لشاس . هیثاؿذ

گشفتِ صیاد تاؿذ ٍ ارضای كٌذلی وِ تِ آى تؼذ ٍاتؼتِ هیثاؿٌذ تِ كَست حاتت ًشاحی ؿًَذ، ایي ارضا تاػج 

ػذم آػایؾ ًیف ٍػیؼی اص هؼافشیي هیـًَذ صیشا وِ اتؼاد تذى آًْا تـذت تا همذاس ًشاحی ؿذُ دس تٌالن 

 . اتؼادی وِ داهٌِ آًتشٍپَهتشی ٍػیؼی داسًذ آٍسدُ ؿذُ اػت5دس رذٍل . هیثاؿذ

 (اتؼاد تِ هیلیوتش)اتؼاد آًتشٍپَهتشی هشتثي تا ًشاحی كٌذلی : 4رذٍل 

 اتؼاد
 صًاى هشداى

 كذن ًَدٍپٌزن كذن پٌزن كذن ًَدٍپٌزن كذن پٌزن

 882 788 957 862 استفاع ًـؼتِ

استفاع چـن دس حالت 

 ًـؼتِ
757 849 692 785 

 586 508 646 564 استفاع صایذُ اخشهی ؿاًِ

 278 210 311 235 استفاع آسًذ دس حالت ًـؼتِ

 521 469 545 484 استفاع صاًَ دس حالت ًـؼتِ

 352 304 412 352 استفاع سوثی

 352 304 341 293 پٌْای وفل

 565 488 590 514 صاًَ- ػوك وفل

 480 408 498 423 سوثی- ػوك وفل

 431 368 475 403 حذاوخش پٌْای تذى

 188 142 196 153 ػوك تٌٌی

 240 177 246 167 استفاع ًاف دس حالت ًـؼتِ

 

. حؼاػیت ساحتی یه تؼذ تِ كَست دسرِ ػذم آػایؾ ایزاد ؿذُ دس اصای تغییش ٍاحذ آى تؼذ تؼشیف هیـَد

ّشگاُ تؼذی حؼاػیت ساحتی تاالیی داؿتِ تاؿذ ٍ تِ كَست حاتت ًشاحی گشدد، هٌزش تِ ػذم آػایؾ تؼیاسی اص 
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حؼاػیت ساحتی تا اػتفادُ اص آصهایـات . هؼافشاى هیـَد حتی اگش گؼتشُ آًتشٍپَهتشی آى وَچه تاؿذ

تذیي هٌظَس صًاى ٍ هشداى هَسد آصهایؾ لشاس گشفتِ ٍ تگًَْای اًتخاب هیـًَذ . ػایىَفیضیه تؼییي هیـَد

دس ایي آصهایؾ اص افشاد . وِ ًوایٌذُ كذوْای پٌزن، تیؼت ٍ پٌزن، پٌزاّن، ّفتاد ٍ پٌزن ٍ ًَد ٍ پٌزن تاؿٌذ

دستاسُ ّش یه اص ؿشایي ػَال ؿذُ ٍ تشای احؼاع آًْا ًؼثت تِ ػذم آػایؾ یه همذاس ػذدی تِ كَست هتٌاظش 

تشای اًزام همایؼِ ووی تش سٍی حؼاػیت اتؼاد، هشیة حؼاػیت تِ كَست تمؼین . دس ًظش گشفتِ هیـَد

 دس ایي ساتٌِ داهٌِ تؼذ آًتشٍپَهتشی  .هیاًگیي تفاٍت ػذم آػایؾ تش داهٌِ تؼذ آًتشٍپَهتش تؼشیف هیـَد

آًتشٍپَهتشی هیثاؿذ  (كذن پٌزن صًاى)ٍ ووتشیي همذاس  (كذن ًَد ٍ پٌزن هشداى)تفاٍت تیي تیـتشیي همذاس 

ٍ هیاًگیي تفاٍت ػذم آػایؾ تفاٍت تیي حذاوخش ٍ حذالل همذاس ساحتی احؼاع ؿذُ تَػي افشاد ٌّگاهی وِ 

.  ًتایذ آصهایؾ ػایىَفیضیه اسائِ ؿذُ اػت6دس رذٍل .  یه تؼذ دس ًَل داهٌْاؽ تغییش هیىٌذ هیثاؿذ

 .  تؼذ تیـتشیي دسرِ حؼاػیت سا داسا هیثاؿٌذ4ّواى ًَس وِ دیذُ هیـَد تا تَرِ تِ هشیة حؼاػیت، 

-هتغیشّای ًشاحی وِ تا تَرِ تِ اتؼاد آًتشٍپَهتشی تشای لاتلیت تٌظین كٌذلی هَسد آصهایؾ لشاس هی: 5رذٍل 

 گیشًذ

 اًالػات آًتشٍپَهتشی هشتثي هتغیش ًشاحی
داهٌِ 

 آًتشپَهتشی

  دسر95ِ-130 صاٍیِ وفل تا تَرِ تِ حالت ًـؼتي صاٍیِ پـتی 

  دسر0ِ-24 صاٍیِ افمی وفل تا تَرِ تِ حالت ًـؼتي صاٍیِ ًـیوٌگاُ 

  دسر0ِ-30 صاٍیِ گشدى تا تَرِ تِ حالت ًـؼتي صاٍیِ صیشػشی

 mm 849-692 استفاع چـن دس حالت ًـؼتِ استفاع صیشػشی

 mm 311-210 استفاع آسًذ دس حالت ًـؼتِ استفاع دػتِ

 mm 475-368 حذاوخش پٌْای تذى فاكلِ تیي دٍ دػتِ

 ػاخت ًوًَِ اٍلیِ ٍ اسصیاتی آى: هشحلِ ػَم- 5 

 ًوًَْْای اٍلیِ - 5-1

تِ هٌظَس ًشاحی اسگًََهیىی كٌذلیْا، یه كٌذلی تِ ػٌَاى ًوًَِ ػاختِ هیـَد تا تٌاػة اتؼادی ارضایی وِ 

كٌذلی ًوًَِ ؿاهل . دس هشحلِ لثل ًشاحی ؿذّاًذ، اسصیاتی ؿذُ ٍ هتؼالثاً هَسد تزذیذ ًظش ٍ اكالح لشاس گیشًذ

ارضایی اص كٌذلی وِ لاتل اتلال تِ لاب اكلی هیثاؿٌذ اص اػتشیَفَم وِ . ارضای كٌذلی ٍ لاب اكلی هیثاؿذ

لاب اكلی تِ . ًَػی پلیاػتیشى هیثاؿذ ػاختِ ؿذُ ٍ تِ ٍػیلِ یه سٍوؾ پـوی هماٍم، پَؿاًیذُ هیـًَذ

ؿىل آصهایـی اٍلیِ ًـیوٌگاُ كٌذلی .  دسرِ آصادی داسد4كَست لاتل تٌظین دس یه سًذ هـخق، ػاختِ ؿذُ ٍ 
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 .تش اػاع تَصیغ یىٌَاخت فـاس تذى ٍ ًگْذاسی ٍ حفظ ؿىل ػتَى فمشات تؼییي هیـَد

-هتغیشّای ًشاحی وِ تا تَرِ تِ هشیة حؼاػیت تشای لاتلیت تٌظین كٌذلی هَسد آصهایؾ لشاس هی: 6رذٍل

 گیشًذ

 داهٌِ آًتشپَهتشی اًالػات آًتشٍپَهتشی هشتثي هتغیش ًشاحی

  دسر0ِ-30 صاٍیِ گشدى تا تَرِ تِ حالت ًـؼتي صاٍیِ صیشػشی

 mm 849-692 استفاع چـن دس حالت ًـؼتِ استفاع صیشػشی

 mm 243-177 استفاع ًاف دس حالت ًـؼتِ پشوٌٌذگی گَدی ووش

 mm 412-304 استفاع سوثی استفاع صیشپایی

 اكالح ٍی ابیاسص ًذیفشآ- 5-2

 :ًشاحی كٌذلی هؼافشی تشای ساّآّي ػشیؼالؼیش ؿاهل هَاسد اػاػی صیش هیثاؿذ

 هؼافش (ًاساحتی )حذالل ًوَدى ػذم آػایؾ  -1

 تَصیغ یىٌَاخت فـاس تذى تِ ٍػیلِ ؿثیْؼاصی تذى ٍ حفظ اًحٌای ووش ٍ ػتَى فمشات -2

  ام هشداى95 ام صًاى تا كذن 5سهایت هؼافشاى اص كذن  -3

اسرح تَدى حذالل ًوَدى ػذم آػایؾ روؼیت گؼتشدّای اص هؼافشیي ًؼثت تِ حذاوخش ًوَدى ساحتی  -4

 روؼیتی تا كذن آًتشٍپَهتشی خاف

 حفظ صاٍیِ تْیٌِ تیي ًـیوٌگاُ ٍ پـتی كٌذلی -5

 relaxحذاوخش ًوَدى ساحتی هؼافش دس ٍهؼیت تذًی  -6

 2 ٍ دسرِ 1ًشاحی دٍ ًَع كٌذلی تشای لٌاس دسرِ  -7

 تای آًْا تِ هٌظَس اكالح ٍ اسصیاتی هزذد ػاختِ هیـًَذ، ًشح ًْایی تذػت آهذُ 3 كٌذلی وِ 4تؼذ اص ػاخت 

دس ّش هشحلِ تِ هٌظَس اسصیاتی كٌذلی، تحت آصهایـْای ػایىَفیضیه لشاس هیگیشد ٍ دس تواهی آصهایـْا 

تشای ّش یه اص حالتْای ًـؼتي هیثایؼت، . افشادی وِ تحت آصهایؾ لشاس هیگیشًذ، حاتت تَدُ ٍ تغییش ًویىٌٌذ

 دلیمِ تش سٍی كٌذلی تٌـیٌذ وِ ایي صهاى تیـتشیي صهاًی اػت وِ اًتظاس هیشٍد یه ػفش تا لٌاس 100فشد 

دس پایاى ػفش، افشاد هیضاى ساحتی خَد سا دس ّش یه اص ػِ حالت ًـؼتي وِ لثالً ؿشح . ػشیؼالؼیش تِ ًَل اًزاهذ

  .دادُ ؿذ، تشآٍسد هیىٌٌذ
. دس ًَل ّش یه اص آصهایـات، فشد آصاد اػت وِ فؼالیتْای هشتَى تِ ّش یه اص حالتْای ًـؼتي سا اًزام دّذ

ایي ؿثیْؼاص تِ هٌظَس تَلیذ ؿشایي هحیٌی هـاتِ تا لٌاس ایزاد . ػپغ اسصیاتی دس ؿثیْؼاص لٌاس كَست هیگیشد

 .ؿذُ اػت
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اسصیاتی كٌذلی تا اػتفادُ اص همیاع ولی ساحتی، همیاع ػذم آػایؾ تخـی اص تذى ٍ فْشػت ٍ هـخلِ كٌذلی، 

ایي سٍؽ هؼشٍف تِ .  ًمٌْای هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت11دس ایي تحمیك همیاع ساحتی . كَست هیگیشد

آى اػت وِ ایي تَاًایی سا داسد وِ هیضاى ساحتی كٌذلی سا تا دلت تاالیی اسصیاتی وٌذ ٍ ساحتی كٌذلی سا تِ تاالتشیي 

 Corlett  ٍ Bishopّوچٌیي دس ایي تحمیك اص همیاع ػذم آػایؾ تخـی اص تذى وِ تَػي . حذ هوىي تشػاًذ

الصم تِ روش اػت وِ ایي سٍؽ تِ ساحتی اًزام ؿذُ ٍ تِ ّیچ گًَِ . تَػؼِ یافتِ اػت، اػتفادُ ؿذُ اػت

 تَػؼِ یافتِ Drury  ٍ Couryتشای فْشػت هـخلِ كٌذلی، همیاع هتَالی وِ تِ ٍػیلِ. آهَصؿی ًیاص ًذاسد

دس اًتْای ّش اسصیاتی، ًتایذ دٍ همیاع ٍ فْشػت ٍ پیـٌْادات اسائِ ؿذُ تَػي افشاد . اػت اػتفادُ ؿذُ اػت

 .تحت آصهایؾ، حثت هیـَد
ػپغ . تشای ّش كٌذلی ًوًَِ، اًالػات اسصیاتی افشاد، آًالیض ؿذُ ٍ تذیي ٍػیلِ ًماى هؼف ًشح تؼییي هیگشدد

دس ًَل فشآیٌذ اكالح پاسّای اص تؼاسهات . ًشح اكالح ؿذُ ٍ اص ایي ًشیك هیضاى ػذم آػایؾ هؼافش ون هیـَد

تِ . سخ هیذّذ ٍ ػلت ایي اهش آى اػت وِ یه ًشح خَب ٍ ایذّآل تشای ّش فؼالیت ٍ كذن هتفاٍت هیثاؿذ

هٌظَس حل ایي تؼاسهات تشای فؼالیتْای هختلف پاساهتشی تحت ػٌَاى ػذم آػایؾ ٍصى دادُ ؿذُ تؼشیف 

-فشاٍاًی ًؼثی ّش ػِ گشٍُ فؼالیت ٍصى دادُ ؿذُ ٍ ّذف، حذالل ًوَدى روغ ٍصًی ػذم آػایؾ هی. هیـَد

-ّوچٌیي تشای حل تؼاسم كذوْا ًشح تِ گًَْای اكالح هی. گشدد ٍ اص ایي ًشیك اكالح ًوًَْْا كَست هیگیشد

 .ؿَد تا هیاًگیي ٍ ًشخ تغییشات ػذم آػایؾ واّؾ یاتذ

 دسكذ ػذم آػایؾ دس تخـْای هختلف تذى: 7رذٍل 

 ًوًَِ ًْایی ًوًَِ اٍلیِ تخـی اص تذى

 7 57 گشدى

 - - ؿاًِ

 - 17 تاصٍ

 3 60 تاالی ووش

 - 10 ٍػي ووش

 3 23 اًتْای ووش

 - 13 وفل

 3 13 ساًْا

دس ایي رذٍل هیضاى دسكذ . ًـاى دادُ اػت (BPDS) ًتایذ همیاع ػذم آػایؾ تخـی اص تذى 7دس رذٍل 

تواهی تخـْایی اص تذى وِ دس استثاى تا ًشاحی كٌذلی هوىي اػت تشای آًْا ًاساحتی ٍ ػذم آػایؾ سخ دّذ 

ّواى ًَس وِ دیذُ هیـَد ػٌح ًاساحتی ًوًَِ ًْایی تِ همذاس لاتل تَرْی ًؼثت تِ ًوًَِ . آٍسدُ ؿذُ اػت
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 .ایي هٌلة خلَكاً تشای ًاساحتی دس ًاحیِ ووش لاتل تَرْتش هیثاؿذ. اٍلیِ واّؾ یافتِ اػت

 ٍیظگیْای ًشح- 5-3

ٍیظگیْای ًشح كٌذلی هؼافشی تِ ػٌَاى ًتایذ اكالحات ٍ تشسػیْای هىشس تشای لٌاس ػشیؼالؼیش پیـٌْاد ؿذُ 

 هتفاٍت هیثاؿذ تا هؼافشیي دس ٌّگام ًـؼتي تش سٍی آًْا 2 ٍ 1ایذُ ًشح ّش یه اص كٌذلیْای دسرِ . اػت

كٌذلی دسرِ یه تِ گًَْای ًشاحی ؿذُ اػت وِ تیـتشیي ساحتی سا تشای هؼافش . احؼاػی هتفاٍت داؿتِ تاؿٌذ

فشاّن ًوایذ ٍ پـتی ٍ ًـیوٌگاُ آى تؼیاس ساحت ٍ راداس ًشاحی ؿذّاًذ تا تذیي ٍػیلِ لَوغ ٍ گشاى لیوت تِ 

كٌذلی دسرِ دٍ ؿىل ػادّتشی داؿتِ ٍ اتؼادؽ وَچىتش هیثاؿذ ٍ تِ ًحَی ًشاحی ؿذُ اػت وِ ػذم . ًظش آیٌذ

 .آػایؾ سا تِ حذالل همذاس هوىي تشػاًذ
هؼوَالً .  خالكْای اص اتؼاد هْن تَكیِ ؿذُ دس ًشاحی كٌذلی تشای لٌاس ػشیؼالؼیش آٍسدُ ؿذُ اػت8دس رذٍل 

دس  .صاٍیِ پـتی ٍ ًـیوٌگاُ تِ كَست حاتت ًشاحی هیـَد تا تذیي ٍػیلِ ّضیٌِ تؼویش ٍ ًگْذاسی واّؾ یاتذ

 . هتغیشّای ًشاحی وِ لاتل تٌظین هیثاؿٌذ ٍ ساحتی هؼافش سا افضایؾ هیذٌّذ آٍسدُ ؿذُ اػت9رذٍل 

 

 

 اتؼاد كٌذلی ًوًَِ: 8رذٍل 

 ارضای ًشاحی كٌذلی
 اتؼاد

 تَهیحات
 دسرِ دٍ دسرِ یه

 ًـیوٌگاُ

 لاتل تٌظین 0-14 0-14 صاٍیِ

  370 370 استفاع

  430 430 ًَل

  430 470 پٌْا

 پـتی

 لاتل تٌظین 110-124 110-124 صاٍیِ

  800 800 استفاع

  530 659 پٌْا

  20 20 صاٍیِ صیشػشی

 دػتِ

  370 370 ًَل

  50 90 پٌْا

  260 260 استفاع
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 صیشپایی
  200 200 استفاع

  25 25 صاٍیِ

 داهٌِ تغییشات ًشاحی تشای تٌظین تیـتش: 9رذٍل 

 داهٌِ لاتل تٌظین هتغیشّای ًشاحی

 mm 800-600 استفاع صیشػشی

 0-24 صاٍیِ صیشػشی

 0-14 صاٍیِ ًـیوٌگاُ

 95-124 صاٍیِ ًـیوٌگاُ ٍ پـتی

 mm 230-120 استفاع پشوٌٌذُ گَدی ووش

 چیذهاى ٍ راًوایی: هشحلِ چْاسم- 6

 چیذهاى وٌاس ّن- 2چیذهاى هَاصی - 1: راًوایی كٌذلیْای لٌاس تِ دٍ كَست ولی كَست هیگیشد

 فاكلِ هشوض تِ هشوض pitch دیذُ هیـَد 2ّواًٌَس وِ دس ؿىل .  ًیض گفتِ هیـَدpitchتِ سٍؽ چیذهاى هَاصی 

دس . كٌذلیْا هیثاؿذ وِ ایي هشوض هحل تماًغ خي هیاًی گزسًذُ اص پـتی كٌذلی ٍ ًـیوٌگاُ كٌذلی هیثاؿذ

 فاوتَس تؼییٌىٌٌذّای دس تحج ظشفیت حول ٍ Pitch. ایي سٍؽ تیي كٌذلیْا ساّشٍّایی دس ًظش گشفتِ هیـَد

تِ ّویي دلیل دس . ًمل ٍ ّوچٌیي ساحتی هؼافش تَدُ ٍ تِ ًَس ٍػیؼی تحت تاحیش اًؼٌافپزیشی كٌذلی لشاس داسد

 سا تذٍى دس ًظش گشفتي ػاهل اًؼٌافپزیشی كٌذلی ًشاحی وشدُ ٍ ػپغ ًشح حاكلِ تشای كٌذلی pitchاتتذا 

 .اًؼٌافپزیش اكالح هیگشدد

 
 pitch: 2ؿىل 

 pitchتؼییي - 6-1

حاكل ؿذُ اػت،  CADهٌاػة هذل اسگًََهیىی وِ اص سٍی اًالػات آًتشٍپَهتشی ٍ ػیؼتن  pitchتشای تؼییي 

وِ پاّا تش سٍی ّن  relaxاسصیاتی تشای حالتْای هختلف ًـؼتي تِ خلَف ٍهؼیت . هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد

-تشای كٌذلی pitchداهٌِ تَكیِ ؿذُ تشای . لشاس داسًذ ٍ تشای سًذ هـخلی اص كذوْای هؼافشیي كَست هیگیشد
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-دس هشحلِ تؼذ اًؼٌافپزیش تَدى كٌذلی.  هیثاؿذmm1010-970 ٍ mm950-910ّای دسرِ یه ٍ دٍ تِ تشتیة 

دس ایي حالت حذالل .  ًؼثت تِ همذاس ًشهال تَكیِ ؿذُ افضایؾ هییاتذpitchّا دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ همذاس 

pitch تشای كٌذلیْای دسرِ یه mm1216 ٍتشای دسرِ د ٍ mm1115همادیش فَلالزوش تشای .  تشآٍسد ؿذّاػت

تشای .  واّؾ هییاتذmm1130 ٍ mm1029حالتی وِ تٌْا پـتی كٌذلی اًؼٌافپزیش هیثاؿذ تِ تشتیة تِ همذاس 

 . ًشهال هشٍسی اػتpitch تِ pitchهحاػثِ تؼذاد سدیف كٌذلی وِ هیتَاى دس یه ٍاگي لشاس داد تثذیل 

 
 pitchتَصیغ ساحتی تشاػاع تغییشات : 3ؿىل 

ایي ًوَداس تیاًگش آى .  ًـاى هیذّذ1340 تا mm 1200 ّای تا داهٌِ تیي pitch تَصیغ ساحتی سا تشای 8ؿىل 

 توایل داسًذ وِ ایي همادیش تؼذ اص تثذیل تِ 1320 تا mm 1280اػت وِ تیـتش هؼافشیي تِ فاكلْای تیي 

pitch ًشهال mm1194 ٍ 1234ٌّگاهی وِ كٌذلی تِ كَست چشخاى ًشاحی هیـَد حذالل .  هیگشدًذpitch 

 ٍ mm 1234 هیثاؿٌذ الثتِ همذاس اسرحتش mm 1130 ٍ 1029تَكیِ ؿذُ تشای كٌذلیْای دسرِ یه ٍ دٍ تتشتیة 

 .  اػت1194

 تؼییي پٌْای كٌذلیْا ٍ ساّشٍی تیي آًْا- 6-1

پٌْای تْیٌِ ساّشٍ تش هثٌای ایي . پٌْای ساّشٍ تیي كٌذلیْا ًمؾ هْن ٍ تاحیشگزاسی تش ًشاحی داخل ٍاگي داسد

اكل تؼییي هیـَد وِ تشای دٍ هؼافش وِ دس وٌاس یىذیگش ایؼتادّاًذ ایي اهىاى ٍرَد داؿتِ تاؿذ وِ صهاًیىِ 

تِ . ًفش اٍل خَد سا اص ػش ساُ ًفش دٍم وٌاس هیىـذ ًفش دٍم تتَاًذ تِ ساحتی ٍ تذٍى ّیچگًَِ هـىلی ػثَس ًوایذ

تا اػتفادُ اص . هٌظَس تؼییي پٌْای حذالل تشای ساّشٍ فشم تش ایي اػت وِ ایي دٍ هؼافش رذا رذا ػثَس ًوایٌذ

اكل پزیشفتِ .  تَكیِ هیـَدmm690 ٍ 555اًالػات آًتشٍپَهتشی، پٌْای تْیٌِ ٍ حذالل یه ساّشٍ تتشتیة 

ؿذُ تشای ًشاحی كٌذلی هؼافشی، حذالل ًوَدى ػذم آػایؾ هؼافش ٍ ایزاد كٌذلیْای هتوایض تشای حالتْای 

-ایي تذاى هؼٌا اػت وِ اتؼاد تَكیِ ؿذُ تشای ّش دٍ ًَع كٌذلی دسرِ یه ٍ دٍ هی. دسرِ یه ٍ دٍ هیثاؿذ

تایؼت فوای راًثی، رلَیی ٍ ػمثی وافی سا تشای هؼافش فشاّن ًوایٌذ تا اٍ تتَاًذ تذٍى هـىل ٍ تِ ساحتی 

دس تؼیاسی اص هَاسد اتؼاد تذػت آهذُ تشای كٌذلیْا ٍ ساّشٍّا تا پٌْای ٍاگي . فؼالیتْای خَد سا اًزام دّذ

. ػاصگاس ًثَدُ ٍ پٌْای ٍاگي تشای ایي اتؼاد وافی ًویثاؿذ ٍ دس ًتیزِ هیثایؼت ایي اتؼاد سا اكالح ًوَد
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 فشاًؼِ تا پٌْای ٍاگي mm2826 ،TGV آلواى تا پٌْای ٍاگي ICEٍاگٌْای هَرَد تشای لٌاس ػشیؼالؼیش 

mm2622 ٍ SKS طاپي تا پٌْای ٍاگي mm2840تِ ػٌَاى هخال اػتفادُ اص كٌذلی ٍ ساّشٍ دسرِ یه .  هیثاؿٌذ

دس ّیچ یه اص ٍاگٌْای  (دٍكٌذلی-ساّشٍ-دٍ كٌذلی) 2+2وِ تا پٌْای تْیٌِ ًشاحی ؿذّاًذ تِ كَست راًوایی 

 تشای 2+2ایي دسحالی اػت وِ راًوایی .  اػتفادُ ًوَد2+1فَق اهىاًپزیش ًویثاؿذ ٍ هیثایؼت اص راًوایی 

 هیتَاى راًوایی تْیٌِ تشای ّش یه اص 10تا هشارؼِ تِ رذٍل .  ػولی هیثاؿذTGVكٌذلیْای دسرِ دٍ دس ٍاگي 

. ٍاگٌْای فَق سا تذػت آٍسد

 

 

 پٌْای پیـٌْاد ؿذُ تشای كٌذلی ٍ ساّشٍ دسرِ یه: 10رذٍل 

 ICE TGV SKS ًَع لٌاس

 2840 2622 2826 پٌْای ٍاگي

 2+1 2+2 2+1 2+2 2+1 2+2 چیذهاى

 650 572 650 532 650 568 پٌْای كٌذلی

 890 555 672 482 876 555 پٌْای ساّشٍ

  

 2+1چیذهاى كٌذلی: 5ؿىل  2+2چیذهاى كٌذلی : 4ؿىل 

 ًتیزْگیشی- 7

فؼالیتْا ٍ حالتْای هختلف ًـؼتي وِ دس ایي همالِ هَسد تشسػی لشاس گشفتٌذ تِ ًشح كٌذلیْای هَرَد ٍ 

تا ایي ٍرَد ایي تاٍس ٍرَد داسد وِ اًالػات تذػت آهذُ اص ػایش ػیؼتوْای حول ٍ . ًَل ػفش ٍاتؼتِ هیثاؿٌذ

ًمل ػوَهی دس ایي خلَف، لاتل اػتٌاد هیثاؿٌذ ٍ حتی اگش یه ػفش تا ػِ ػاػت تٌَل اًزاهذ، فؼالیتْا ٍ 

 لاتل تشداؿت هیثاؿذ تفاٍت 2ّواًٌَس وِ اص رذٍل . حالتْای ًـؼتي تغییش لاتل هالحظْای ًوییاتٌذ
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تِ ػٌَاى هخال تفاٍت . ٍػیؼی تیي اتؼاد كٌذلیْای هَسد اػتفادُ دس ػیؼتن حول ٍ ًمل ػوَهی ٍرَد داسد

دس حمیمت همذاس فوایی وِ ٍرَد داسد تِ .  هیثاؿذmm140حذالل ٍ حذاوخش همذاس پٌْای پـتی كٌذلی تمشیثاً 

اص ًشف دیگش كٌذلیْای وِ دس حال حاهش دس ػیؼتن . كَست گؼتشدّای تش سٍی پٌْای اتؼاد كٌذلی تاحیشگزاس اػت

حول ٍ ًمل ػوَهی ٍرَد داسد تشای اتؼاد تذًی هشدم وـَسّای غشتی ًشاحی ؿذّاًذ ٍ تٌاتشایي الضاهات 

 . آًتشٍپَهتشی هشدم ایشاى سا تاهیي ًویىٌذ

كٌذلی . صاٍیِ تیي ًـیوٌگاُ ٍ پـتی یىی اص ػَاهل تؼییٌىٌٌذُ ٍ تاحیشگزاس تش آػایؾ ٍ ساحتی هؼافشیي اػت

تذیي ٍػیلِ ػْن . هیثایؼت تِ گًَْای ًشاحی ؿَد وِ اهىاى وذ ؿذى تِ ػمة تشای هؼافش ٍرَد داؿتِ تاؿذ

هٌاػثی اص ٍصى تاال تٌِ تِ پـتی كٌذلی هٌتمل ؿذُ ٍ ووش هیتَاًٌذ اػتشاحت وٌذ ّوچٌییي پـتی كٌذلی هایل 

اص ًشف دیگش ایي صاٍیِ، صاٍیِ چشخؾ لگي سا تؼییي وشدُ ٍ . تاػج واّؾ فـاس سٍی هْشّْا ٍ هاّیچْْا هیگشدد

تیـتش كٌذلیْا تِ گًَْای ًشاحی هیـًَذ وِ تتَاى صاٍیِ پـتی كٌذلی سا دس دٍ . تش سٍی اًحٌای ووش احش هیگزاسد

حالت اٍل آى اػت وِ ًـیوٌگاُ حاتت تَدُ ٍ صاٍیِ پـتی تٌظین ؿَد ٍ دس حالت دٍم صاٍیِ . رْت تٌظین ًوَد

دس حالت اٍل اهىاى تٌظین صاٍیِ وفل ٍرَد داسد ٍلی اص . پـتی ٍ ًـیوٌگاُ حاتت تَدُ ٍ ّش دٍ تا ّن وذ هیـًَذ

دس حالت دٍم هیضاى . آًزا وِ تٌْا پـتی كٌذلی كٌذلی خن هیـَد اهىاى خوَدگی دس ًَل ػفش افضایؾ هیثاتذ

پایذاسی تذى ٍ تَاًایی حفظ ٍهؼیت ووش افضایؾ ٍ  هیضاى تؼویش ٍ ًگْذاسی كٌذلی واّؾ هییاتذ ٍلی اص آًزا 

 . وِ دس ایي سٍؽ اًؼذاد خَى دس ساًْا سخ هیذّذ هیثایؼت تشای كٌذلی صیشپایی هٌاػة دس ًظش گشفت

 هاّیچْْای ووش ٍ EMG دسرِ تیـتش هیـَد، فؼالیتْای 110ٌّگاهی وِ صاٍیِ ًـیوٌگاُ ٍ پـتی كٌذلی اص 

اص ًشف دیگش تحمیمات ًـاى هیذّذ وِ دس ایي حالت . فـاس سٍی هْشّْای ووش تفاٍت اًذوی سا ًـاى هیذٌّذ

تٌاتشایي صاٍیِ .  دلیمْای اص خَد ًـاى هیذٌّذ100سا دس ًَل یه ػفش  (ٍل خَسدى)هؼافشیي ووتشیي راتْزایی 

 . دسرِ هیثاؿذ110ایذّآل تشای ًشاحی 

ًشاحی صیشػشی ٍ پـتی كٌذلی تؼیاس ظشیف ٍ حؼاع هیثاؿذ صیشا وِ هیثایؼت دس آى سًذ ٍػیؼی اص روؼیت 

تِ ػٌَاى هخال استفاع صیشػشی هوىي اػت حشوات ػش هؼافشیي وَچىتش ٍ حشوات ؿاًِ . آهاسی سا دس ًظش گشفت

تِ ّویي هٌظَس تشای ػاخت ًوًَِ اص كذن پٌزاّن اػتفادُ ًوَدُ ٍ ػپغ . هؼافشیي تضسگتش سا هحذٍد ًوایذ

همادیش ٍ اًذاصّْای . تشای حذالل ػاختي ػذم ساحتی كذوْای دیگش ایي ًشح هَسد اكالح ٍ تاصًگشی لشاس هیگیشد

تذػت آهذُ دس ایي همالِ تذٍى دسًظش گشفتي هحذٍدیت فوای ٍاگي هیثاؿذ ٍ پٌْای كٌذلی دسرِ یه تِ گًَْای 

اًتخاب هیـَد وِ تیـتشیي ساحتی ٍ صیثایی سا تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذ ٍلی دس كٌذلی دسرِ دٍ اػاع اًتخاب، 

 .حذالل ًوَدى ػذم آػایؾ ٍ ًاسهایتی هیثاؿذ
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