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 لخالصةا
لطددرق المبللددة  و مددان قٌددادة المركبددات علددى االمددا ً مددن  خطددر الهددوا ر المددمةرة  ددً سددالمة و  االنددقالقتعددد هددا رة       

المددا ً، والتددً تعتمددد بدددور ا علددى  االنددقالقالمركبددات عامددم مهددم  ددً  النددقالق، وتعددد السددرعة الحرجددة المغمددورة بالمددا 
وتعد خشدونة  سطح الطرٌق.والما  المغطً لسطح الطرٌق و خصا ص ومواصفات العناصر الةالث التالٌة :إطارات المركبة

رٌق من   م الخصا ص الممةرة  ً مواصفات سطح الطرٌق، والتدً تدمةر بددور ا بصدورة مباشدرة علدى السدرعة سطح الط
 الحرجة للمركبة.

بتغٌر كم من  خواص خشونة وملمس سطح الطرٌق وتأةٌر ا على السرعة الحرجة للمركبات تم  ً  ذا البحث دراسة       
بٌنت النتا ج  ن لقٌادة كدم مدن خشدونة  .ً لسطح الطرٌق وكذلك حمم المركبةطالسمك واللقوجة الدٌنامٌكٌة لطبقة الما  المغ

،  ددً حددٌن  ن قٌددادة كددم مددن السددمك السددرعة الحرجددة للمركبددة )تقٌددد ا( علددى إٌجددابًسددطح الطرٌددق وحمددم المركبددة تددأةٌر 
 واللقوجة الدٌنامٌكٌة لطبقة الما  تأةٌر سلبً على السرعة الحرجة للمركبة ) تخفضها(.

 .السرعة الحرجة، مركبة، إطارات، ملمس ،الما ً، االنقالق ، مغمور بالما ، سطح الطرٌقخشونة ات الدالة:الكلم

 

 

Studying the Effect of Roughness of wet Road on Critical speed of Vehicle 
 

Abstract 
           Hydroplaning is one the most dangerous phenomena which effect on the safety of driving 
cars on wet roads, then, the critical speed of slipping cars is an important parameter in the 
hydroplaning ,and depends on the properties of  the following three  parameters: tires, water 
layer and  road surface. The road texture is the main property of road specifications which affect 
directly on the critical speed of the vehicle. 
       In the present work, the properties of road roughness and influence of surface texture on 
critical speed of vehicle are studied with variation of the following parameters: thickness and 
dynamic viscosity of water on the road surface and the vehicle load. The results showed that 
increasing the road surface roughness and the vehicle load both has a appositive influence on 
the critical speed (increase)of the vehicle, while increasing the dynamic viscosity and thickness 
of the water layer on the road surface has a negative influence on the critical speed (decrease) 
of the vehicle. 
 

Keyword: Roughness, Road Surface, Hydroplaning, Critical Speed, Vehicle, Tire, Texture. 
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 الرموز المستخدمة

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  المقدمة   

جددق  مهددم جدددا  ددً المركبددات حٌددث  اإلطددارٌعتبددر        
، وعبره تنقم كدم مع سطح الطرٌق  االرتباطم عنصر ٌمة

حٌدث  ن  القوى الممةرة على كدم مدن  المركبدة والطرٌدق.
مما ٌمدي الى تلفد   اإلطار ذه القوى تسبب التشو ات  ً 

 و تكدرار  دذه  استمرارمع مرور الوقت نتٌجة  واستهالك 
 اإلطدارالدى شدكم  باإلضا ة القوى والهروف المحٌطة ب .

خلٌط مطاط ،  أن طوبوغرا ٌة سطح الطرٌق  ومواصفات
 والتصداقتحدد طبٌعة القوى الفاعلة والتً تمةر  ً تمسك 

بالطرٌق والتً بدور ا تحدد شكم منطقدة الدتالمس  اإلطار
 .[1]واإلطاربٌن سطحً الطرٌق 

تعد مقاومدة االندقالق  دً الطدرق  حدد   دم معداٌٌر         
بعوامم عدٌددة ٌدأتً  جودة  دا  الطرق والتً بدور ا تتأةر

علددى ر سددها سددرعة سددٌر المركبددة وطبٌعددة التوا ددق بددٌن 
المركبددات علددى  انددقالقوسددطح الطرٌددق حٌددث  ن  اإلطددار

الطددرق ٌعتبددر مددن    ددم الهددوا ر المددمةرة علددى السددالمة 
 .المرورٌة

علدى سدطح الطرٌدق  دو  اإلطار انقالقٌقاوم  إن ما       
ٌر دٌنامٌكٌدة قدوى مقاومة طبقات  السطحٌة للقص نتٌجة تأة

 .[2]وسطح الطرٌق اإلطارسك بٌن اوالتم االحتكاك
ٌتناوم  ذا البحث دراسة مدى تأةٌر درجدة خشدونة         

سطح الطرٌق على السدرعة الحرجدة للمركبدات وذلدك  دً 
 ةنا  السدٌر علدى الطدرق المبللدة وتدأةٌر بعدف مواصدفات 

ة سمك ولقوجو ة. من  ذه المواصفات: حمم العجلاإلطار
 طبقة الما  على الطرٌق.

إن العوامدددم المدددذكورة  عددداله تعمدددم سدددوٌة ولدددٌس         
بمعقم  ي منها عن اآلخر،  معامدم االحتكداك، مدةال، ٌقدم 
إلددى النصددف تقرٌبددا إذا ابتددم سددطح الطرٌددق وٌقددم بمقدددار 

لكددم كٌلددومتر قٌددادة  ددً السرعة.)حسددب  سددس  0.001
 . 4]،[3 آشتو للتصمٌم الهندسً للطرق البرٌة(

.  
 
 

AR% ــــــــــــ نسبة الشكم 

C.S. السرعة الحرجة للمركبة Km/hr 

h   على سطح سمك شرٌحة الما
 اإلطار

m 

hmax  اكبر سمك لشرٌحة الما  بٌن
 وسطح الطرٌق اإلطارسطح 

m 

hmin  قم سمك لشرٌحة الما   بٌن 
 وسطح الطرٌق اإلطارسطح 

m 

i,j  عداد الشبكة  ً االتجا ٌن
المحٌطً والمحوري على 

 التوالً

 ــــــــــــ

L عرف اإلطار m 

Lo سمك اإلطار m 

P  ضغط الما  المحصور بٌن
اإلطار والطرٌق عند  ي 

 نقطة 

Pas. 

R  نصف قطر اإلطار m 

T  سمك طبقة الما  على سطح
 الطرٌق

m 

t القمن sec 

U سرعة المركبة m/sec 

U1 سرعة الخطٌة ألي نقطة ال
 على السطح الخارجً لإلطار

m/sec 

U2  سرعة االقاحة الخطٌة اال قٌة
 لمركق اإلطار

m/sec 

W.L. حمم العجلة N 

X  االقاحة المحٌطٌة على سطح
 اإلطار الخارجً

m 

Z  االقاحة المحورٌة على سطح
 اإلطار الخارجً

m 

E معامم المرونة لمطاط اإلطار MPa. 

Rq  الخشونةمعدم mm 

Rfr خشونة سطح الطرٌق mm 

Rft  اإلطارخشونة سطح mm 

aw  مساحة العنصر على العجلة
 الحدٌدٌة

m2 

V1,V2  حجم الهرم الناقص للهوا  قبم
 وبعد االنضغاط

m3 

H1,H2  ارتفاع الهرم الناقص قبم
 وبعد االنضغاط

m 

P1,P2 ضغط اإلطار قبم وبعد التشوه Pas. 
 

  اللقوجة الدٌنامٌكٌة للما Pas.Sec. 

α   نصف القاوٌة المركقٌة لجق
 اإلطار المغمور بالما 

Radian 

  القاوٌة المحٌطٌة لكم نقطة على
 سطح اإلطار

Radian 

x العنصر  ً االتجاه  طوم
 (xالمحٌطً )

m 

z  طوم العنصر  ً االتجاه
 (z) وريالمح

m 

  الخاصٌة النوعٌة لشرٌحة الما ع ---- 

  الما ع  انضغاطٌةمعامم ---- 

a δ  
        

 m مقدار انضغاط الهوا 

r δ   
       

 m مقدار تشوه مطاط اإلطار

h δ  
       

 m مقدار التشوه الكلً لإلطار
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 خواص سطح الطرٌق 
مددن   ددم خددواص سددطح الطرٌددق والتددً لهددا عالقددة         

مباشرة بسالمة القٌادة األمنة للمركبة  ً الملمس  و القوام 
  (Surface Texture)   واالستوا (Evenness)  ،

وسوف ٌتم التركٌق علدى الملمدس لعالقتد  المباشدرة بقابلٌدة 
صددنف القددوام  و ملمددس ٌ .الطرٌددق علددى مقاومددة االنددقالق

 :م  و الرطب الى نوعٌن ر ٌسٌٌن،  ماالطرٌق المبل
 (Microtexture) الملمس المجهري  -1

 دددذا الملمدددس  و القدددوام  ٌمةدددم التغٌدددرات  دددً طبٌعدددة      
السطح ضمن مسا ات صغٌرة جداً تقم عن نصف ملٌمتر، 
وٌعتبددر مقٌاسدداً لملمددس  سددطح حبٌبددات الحجددارة والرمددم 

ً الخلطددددات اإلسددددفلتٌة والخرسددددانٌة.  ددددذه المسددددتعملة  دددد
لمدس الخشدن و تحددد الخاصٌة  ً التً تعطدً السدطح الم

. وعمق  ذه التعرجات  قلٌم جدا تصدعب معامم االحتكاك
( 0.5 – 0.01رمٌتددد  بدددالعٌن المجدددردة وٌتدددراوح بدددٌن )

 .ملٌمتر
 (Macrotexture)الملمس المر ً  -2

لسدطح ضدمن و ذا ٌشٌر إلدى التغٌدرات  دً طبٌعدة ا       
نتدو ات ( ملٌمتر وتمةم ال50 - 0.5مسا ات تتراوح بٌن )

حبٌبدددات الحجدددارة وتكدددتالت والنقدددور الناتجدددة عدددن تشدددكم 
الرمم واإلسفلت.  ذا النوع من الملمس ٌتحكم  دً سدرعة 
تصرٌف المٌاه بٌن اإلطدار و سدطح الطرٌدق وٌحددد تدأةٌر 

 السرعة على مقاومة االنقالق. 
 - 0.3مق النقور  ً الطرق من )وٌتراوح عادًة ملمس وع

( ملٌمتر. وعندما ٌكون ملمس الطرٌدق خداره  دذا الحدد 5
 مواصدددفاتال دددأن الطرٌدددق ٌعتبدددر  اشدددالً وهٌفٌددداً حسدددب 

 .]7،6،5[ المعتمدة
ٌتم تقسٌم  سطح الطرق المبللة  و الرطبة الدى  ندواع       

مختلفة حسب خصا ص خشونة السدطح كمدا موضدحة  دً 
 نواع التالٌة :( الى األ1الشكم )

 Smooth andسددددطح مسددددتوي وصددددقٌم ) -1
polished) 

( Macrotextureوٌكددون معدددم الملمددس المر ددً )      
، بٌنمدددا معددددم الملمدددس ملٌمتدددر (1-0.3لسدددطح الطرٌدددق )

( لسدطح الحصدى وحبٌبدات  Microtextureالمجهدري )
، وقٌدداس الطددوم المددوجً األساسددً  ملٌمتددر 0.02الرمددم 

 [8]. السطح انتهامدم مرات  كبر من حجم ع 10
    ( Smooth and harshسطح مستوي ومتعره )ٍ -2

( Macrotextureوٌكددون معدددم الملمددس المر ددً )     
، بٌنمدا الملمدس المجهدري ملٌمتر (1-0.3لسطح الطرٌق )

(Microtexture لسطح الحصى وحبٌبات الرمدم ٌقٌدد )
 7، وقٌدداس الطددوم المددوجً األساسددً  ملٌمتددر 0.05عددن 

 [8]. السطح انتهاممن حجم عدم  مرات  كبر
    (Rough and polishedسطح خشن وصقٌم ) -3

( Macrotextureوٌكددون معدددم الملمددس المر ددً )     
، بٌنما الملمس المجهدري ملٌمتر 1لسطح الطرٌق ٌقٌد عن

(Microtexture لسددددطح الحصددددى وحبٌبددددات الرمددددم )
مدرات  7، وقٌاس الطوم المدوجً األساسدً ملٌمتر 0.02
 [8]. السطح انتهامن حجم عدم  كبر م

    (Rough and harshسطح خشن ومتعره )ٍ -4
( Macrotextureوٌكددون معدددم الملمددس المر ددً )      

، بٌنما الملمس المجهدري ملٌمتر 1لسطح الطرٌق ٌقٌد عن
(Microtexture لسددددطح الحصددددى وحبٌبددددات الرمددددم )

مدرات  4، وقٌاس الطوم المدوجً األساسدً ملٌمتر 0.05
 [8]. السطح انتهامحجم عدم  كبر من 

 (  Typicalسطح قٌاسً ) -5
( Macrotextureوٌكددون معدددم الملمددس المر ددً )     

     ، بٌنمدددا الملمدددس المجهدددري ملٌمتدددر 0.7لسدددطح الطرٌدددق 
(Microtexture لسددددطح الحصددددى وحبٌبددددات الرمددددم )

مدرات  7، وقٌاس الطوم المدوجً األساسدً ملٌمتر 0.03
 [8]. السطح انتهام كبر من عدم 

 

      
 

  نواع  سطح الطرق حسب خشونتها (1شكل )
 
 

 اإلطاراتالمائً فً  االنزالقظاهرة 
 اإلطدددداراتالمدددا ً  دددً  االندددقالقتحددددث هدددا رة        

(Hydroplaning)  نتٌجددددة وجددددود المددددا  علددددى سددددطح
الطرٌق  ةندا  سدٌر المركبدات علٌد  والسدٌر بسدرعة عالٌدة 

ا  الموجود بٌن ضغط طبقة الم ارتفاعحٌث ٌنجم عن ذلك 
وطو دددان  اإلطدددارمسدددبباً ر دددع  واإلطدددارسدددطح الطرٌدددق 

 المركبة. 
تمةم السرعة الحرجدة سدرعة المركبدة  دً هدا رة         

المدددا ً والتدددً ٌدددتم  قددددان السدددٌطرة علدددى قٌدددادة  االنددقالق
المركبدددة بصدددورة تامدددة وتنعددددم قابلٌدددة التوقدددف بصدددورة 

 دراماتٌكٌة .
ر التالمس بٌن اإلطاإن إبعاد الما  عن سطح        

 : ما والطرٌق ٌتّم على مرحلتٌن،
إبعاد الكمٌة األكبر من الما   نتٌجة مالمسة اإلطار  -1

مٌكً )خاّص الوج  الشارع عن طرٌق انسٌاب  اٌدرودٌن
بحركة الما ( وتحدد كمٌة الما  المتسرب بمٌم قنوات 
تسّرب الما  الُمتأّةرة بخشونة وج  الشارع الكبٌرة وبشكم 

 .ار )عدد الشقوق وحجمها(اإلط
طرد ما تبقّى من الما  عن سطح الطرٌق والذي ال  -2

ٌقام ٌفصم اإلطار عن سطح الطرٌق، و ً عملٌة كسر 
وضغط  كةر من كونها عملٌة إبعاد. و ً،  ًٌضا، متعلّقة 

  .بمواصفات اإلطار

 أ

 ب

 ج

 د

 هـ
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إن مرحلَتً إبعاد المدا  عدن سدطح الطرٌدق متعلّقتدان       
ت المركبة بسرعة  كبر قّم حجدم المدا   كلّما سار، لوقتبا

الذي ٌتّم إبعاده، وذلك ألن وقت التالمس بٌن اإلطار وبدٌن 
المركبة بسرعة قلٌلة   ً حٌن  ن سٌر .سطح الطرٌق قلٌم

س بددٌن اإلطددار وسددطح الطرٌددق، ٌعطددً وقددت  كبددر للددتالم
ٌددمدي  الددى طددرد كددم المددا  تقرٌبدداً مددن سددطح سددوف  ددذا 

ك بدددٌن الّسدددطحٌن الدددرطبٌن االحتكددداالطرٌدددق لدددذا ٌصدددبح 
والطرٌددق( ٌقتددرب مددن االحتكدداك الحاصددم بددٌن  اإلطددار)

 .]9،6[نسطحٌن جا ٌّ
 
شتتتقاق معادلتتة ستتمة شتترٌحة المتتاء بتتٌن ستتطح الطرٌتتق ا

 (h) واإلطار
لسطح  النموذه الرٌاضً( 2ٌوضح الشكم رقم )        

( h) االطار المالمس لطبقة الما   ً  ةنا  الحركة إذ تمةم
العمودي  باالتجاه حة الما  حوم اإلطارسمك شرٌ
الخذ بنهر االعتبار تشوه )دون ا( على اإلطار )الشعاعً
 ( سمك شرٌحة الما  حوم اإلطارhf) تمةمو، اإلطار(
تشوه  بوجود)( على اإلطار العمودي )الشعاعً باالتجاه
(  تمةم δh( نصف قطر االطار،  ما )Rو ) ،اإلطار(

، ار بعد تأةٌر ضغط الما  علٌ مقدار التشوه الحاصم باإلط
 ً حٌن  ن سمك طبقة الما  التً تغطً سطح الطرٌق 

خشونة سطح اإلطار   (RFt)، وتمةم (T) ٌكون مقدار ا
 خشونة الطرٌق.  (RFr)بٌنما تمةم

 

 

 

 

 

 
 
 

سطح لتماس االطار مع  النموذه الرٌاضً (2)شكل 
 ]تصمٌم الباحث [الطرٌق

 
 ( نحصم على :2) من الشكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( :o c d) من المةلث
 

 
 

 
 

 (:  o a b) من المةلث
 

 
 

... وحدود قٌمتهدا تبدد  مدن الصدفر عندد  حٌث     

، (T)عندد  قصدى  رتفداع لطبقدة المدا    (hmax)الموضدع 

 .(hmin) عند الموضع )وتصم الى  ن تساوي القاوٌة

 

 
 

 لكن

       و     

 لذا  أن
 

)cos(

min

R

X

hR
hhR f








 ………….(5) 

 

 
 

 اإلطددار(  قددم سددمك لشددرٌحة المددا  بددٌن hminحٌددث تمةددم )
 :[10]من المعادلة التالٌة  احتسابهاوالطرٌق وٌتم 

 

hmin= ×((Rqt)2+(Rqr)2)1/2 

=6  U/  , = * (∂P/(∂)) 
 

  Rqولشرٌحة الما ع  النوعٌةالخاصٌة تمةم  وحٌث  ن 
والددذي ٌددتم  ٌجدداده بالمعادلددة التالٌددة معدددم الخشددونة تمةددم 

 RFr)و ) اإلطدارخشونة سطح  (RFt)والتً تعتمد على 
 :[10]خشونة سطح الطرٌق وكما ٌلً 

 
1.4×Rqt =RFt           و RFr×1.4 =Rqr 

 
باالطار والذي ٌشدتمم ( مقدار التشوه الحاصم δhوتمةم )
انضدغاط عمدود  δa)تشوه المطاط و) δr )ٌن، ) على جق

 :وكما ٌلً اإلطارداخم الهوا  

c 
d 

R 

R+hmin-T 

O 

 
 

a 

R+h 
R+hmin 

 
 

b 

O 
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( 
 

 باسددتخدام( rδٌددتم احتسدداب مقدددار التشددوه  ددً االمطدداط )
   : [11] المعادلة التالٌة

 [A]التفاصٌم  ً الملحق 

 
 

لمطاط  حٌث  ن قٌمة معامم المرونة
 (E=11Mpa). [12]اإلطار

 :[13التالٌة]( و ق المعادلة δa) احتساببٌنما ٌتم 
 

.. (9) 

 
 حل معادلة ) رٌنولدز(

عنددد معر ددة السددرعة النسددبٌة بددٌن االسددطح )االطددار      
والطرٌددق( وابعدداد االطددار ولقوجددة ومواصددفات شددرٌحة 

والطرٌدق  اراإلطدالما  المحصور بٌنهما وخشونة سطحً 
لشرٌحة الما  المحصدور بدٌن  ارتفاعٌمكننا  ن نحسب  قم 

، وبعدددد ذلدددك نحسدددب الضدددغط (hmin)والطرٌدددق  اإلطدددار
وذلدك  الهاٌدرودٌنامٌكً المتولدد نتٌجدة وجدود المدا  بٌنهمدا

 [.14رٌنولدق]معادلة  باستخدام
 

 

 
 

 حٌث  

                        

            كذلك

 
 ( كاالتً:13تصبح المعادلة ) U1=U2بما ان 

 

 

 
 

لغرف الحصوم على المشتقة األولى لسمك شرٌحة المدا  

 (h)( بالنسدددبة إلدددىx) ( والتدددً تمةدددم اقتدددراب )  ي

ٌدتم ذلدك عدددٌاً (x) شرٌحة المدا  المحدٌط باإلطدار باتجداه 
 محددة :بطرٌقة الفروقات ال

 

  

 
،  دً رٌنولددق عدد من الفرضٌات لحم معادلدة استخدامتم 

 :كالتالً 
 Steady)المركبة مع محٌطها  ً وضع االسدتقرار  -1

State )   االنتقالٌدددة، وقدددد تجددداوقت المرحلدددة 

(Transient State)   وبفدرف  ن الحمدم المسدلط ،
العصدر لذلك ٌدتم   مدام تدأةٌر عملٌدة  ةابت، اإلطارعلى 

 من معادلة رٌنولدق. 

اإلطار ٌتحرك بحركة دورانٌة وخطٌة  ً الوقت نفس   -2
 وبدون انقالق.

المدددا  الدددذي ٌغطدددً سدددطح الطرٌدددق  دددو مدددا ع غٌدددر  -3
 (.incompressible fluidانضغاطً )

( ذات قٌمددة ةابتددة لكددم µاللقوجددة الدٌنامٌكٌددة للمددا  ) -4
بتعبٌر آخدر  ن درجدة (  ي Iso-viscous fluidالنقاط )

(  دً كدم نقداط التمداس Isothermalحرارة الما  ةابتة )
 والطرٌق . اإلطاربٌن 
ال ةابدت  (Z)باتجداه نفرف تغٌدر سدمك شدرٌحة المدا   -5

  رٌتغٌ

 (13)لذا  أن  و دق الفرضدٌات  عداله ٌدتم تبسدٌط المعادلدة 
 لنحصم على:

 

  

 
 

   لكن

 السابقة تصبح: لذا  أن المعادلة
 

  

 
 النتائج والمناقشة 

( 16بعد وضدع النمدوذه الرٌاضدً لمعادلدة رٌنولددق )
تقنٌة الفروقات المحدددة ذات الخمدس عقدد  باستخداموحلها 
المشتقة األولى والةانٌة لمعادلة سدمك شدرٌحة المدا   إلٌجاد

عددٌاً نحصم على المعادلدة رقدم وبعد حم معادلة رٌنولدق 
(17) [15]. 
 

 

 

 

 
 

 ( لتصبح بالصٌغة  التالٌة17بعد ذلك ٌتم تبسٌط المعادلة )
 

 

 
 

ولدددى والةانٌدددة ألوبالطرٌقددة نفسدددها ٌددتم احتسددداب المشددتقة ا
ضددالع أل ددً منطقددة ا، محٌطٌددا ومحورٌددا، عددددٌاً للضددغط
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 خادٌددد  ددًألمنطقددة امعادلددة  ضددمنتم تعوٌضددها ٌدد ومددن ةددم
ٌدتم بعدد ذلدك تعدوٌف الشدروط الحدودٌدة ، معادلة رٌنولدق

المحدددددوري  باالتجددددداهبالمدددددا   اإلطدددددارلمنطقدددددة تالمدددددس 
برنددامج  باسددتخداموالمحٌطددً، وبعددد ا ٌددتم حددم المعادلددة 

طرٌقدددددة التكدددددرار  وباعتمددددداد (Fortran77)حاسدددددوبً 
(Iteration)   نحصدددم علدددى القدددٌم النها ٌدددة لضدددغط المدددا
الطرٌدق عندد كدم عقددة  دً  وسدطح اإلطارالمحصور بٌن 
، بعدد كً وذلك لكم سرعة من سرع المركبدةالمخطط الشب

  والتدً ٌددتم ذلدك ٌدتم حسداب القدوة الناتجدة مدن ضدغط المدا
، إحدددا ما مواقٌددة لسددطح الطرٌددق تحلٌلهددا الددى مددركبتٌن

حٌدددث ان مجمدددوع المركبدددات  واألخدددرى عمودٌدددة علٌددد 
 العمودٌة على سطح الطرٌق تعمم على ر عد   عدن سدطح

)الناتجدة  الطرٌق، وعنددما تكدون محصدلة القدوى العمودٌدة
مددن قددوة الحمددم المسددلط علددى اإلطددار تسدداوي قددوة ضددغط 

صددفراً  ددان ذلددك ٌنددتج عندد  عدددم تمدداس  المددا  العمددودي(
سددطح الطرٌددق ومددن ةددّم  قدددان السددٌطرة علددى مددع اإلطددار 

 .المركبة و ذا ما ٌعرف بالسرعة الحرجة للمركبة

 (hسمة شرٌحة الماء )
 ( ٌبٌن طبٌعة تغٌر سدمك شدرٌحة المدا 3الشكم رقم )     
(h ًبددٌن اإلطددار والطرٌددق محٌطٌددا ) ( قددوس  امتدددادعلددى

 3.5لخشدونة سدطح الطرٌدق  (والما  اإلطارالتالمس بٌن 
. ٌحكددم  ددذا المنحنددى طبٌعددة الشددكم الهندسددً للفجددوة ملددم

المحصورة بٌن اإلطدار والطرٌدق وتدأةٌر التشدوه الحاصدم 
(. حٌددث  ن  مقدددار ٌهددا )نتٌجددة ضدغط المددا عل اإلطددار دً 

التشوه ٌكدون اكبدر كلمدا كاندت النقطدة علدى سدطح االطدار 
اقددرب الددى خددط تددأةٌر الحمددم الخددارجً والتددً ٌكددون  ٌهددا 
ضغط الما  عالٌاً. وٌعتمد مقدار  ذا التشدوه علدى الضدغط 

الحدده  ن ٌو الددداخلً لالطددار ومتانددة بنٌددة  ٌكلدد  ومقاسدد .
تكددون  باإلطددارللمددا  المحددٌط  hmaxمقدددار  كبددر شددرٌحة 

طبقدة  ارتفاععلى مقدار  اعتمادامختلفة من إطار الى آخر 
 ( الموجود على سطح الطرٌق.Tالما  )

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلطارحوم   (h)شكم سمك شرٌحة الما  تغٌر (3شكل )

 ملم 3.5لخشونة سطح طرٌق  ( X)محور  باتجاه
 
 

 (Pضغط شرٌحة الماء )
( طبٌعدددة توقٌدددع ضدددغط المدددا  4الشدددكم رقدددم )ٌبدددٌن     

 باالتجاه المحٌطً لإلطدار قاإلطار والطرٌالمحصور بٌن 
(X عند منتصف عرف )مقددار ا طرٌدق لخشونة  اإلطار

الحه من  ذا الشكم  ن قٌمة الضغط األقصى ٌو ،ملم 3.5
بٌنمددا القٌمددة القصددوى للضددغط مٌكاباسددكام  2.8456 ددً 
وذلددك ، [16] ج حمددد  ددً نتددا مٌكاباسددكام 3.0956  ددً

.  ن  دذا والحمم ومتغٌدرات الطرٌدق اإلطارلنفس قٌاسات 
الفارق بٌن قٌمتدً الضدغط األقصدى لطبقدة المدا  نداتج عدن 

والطرٌدق  دً الدراسدة  اإلطارتأةٌر درجة خشونة سطحً 
 الحالٌة.
(  ان  ٌوضح طبٌعة توقٌع ضغط 5 ما الشكم رقم )       

المقخف ذو األخادٌد  طارلإل( Zالما  باالتجاه المحوري )
 .ملم 3.5المحٌطٌة لطرٌق خشونت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (X)المحور  باتجاه اإلطارتوقٌع الضغط حوم  (4شكل )
 ملم3.5 لخشونة سطح طرٌق  اإلطارعند منتصف عرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
على (Z) المحور  باتجاهتوقٌع الضغط محورٌاً  (5شكل )

 و األخادٌدالمقخرف  ذ اإلطارسطح 
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 (Tسمة طبقة الماء على سطح الطرٌق )
( العالقدددة بدددٌن السدددرعة 6ٌوضدددح الشدددكم رقدددم )      
( Rfr( للمركبة وخشدونة سدطح الطرٌدق ).C.S) الحرجة

التً تغطدً سدطح الطرٌدق (T) مع تغٌر سمك طبقة الما  
، إذ نالحدده بشددكم عددام إن   السددٌر علددى طرٌددق مبلددم ةنددا

ٌراً سلبٌاً كبٌدر جدداً علدى مقددار لقٌادة سمك طبقة الما  تأة
السدددرعة الحرجدددة للمركبدددة وذلدددك بسدددبب قٌدددادة مسددداحة 
الددتالمس بددٌن سددطح اإلطددار والمددا  ممددا تددمدي إلددى تولددد 
ضددغوط إضددا ٌة  ددً طبقددة المددا  المحصددور بددٌن اإلطددار 
وسددطح الطرٌددق و ددً نفددس الوقددت تددمدي الددى ر ددع قددٌم 

ت الضددغط إلددى قددٌم  علددى ومددن ةددّم تددقداد محصددلة مركبددا
القوى العمودٌة على سطح الطرٌق والتً تعمم علدى ر دع 

الحه  ن  ألي قٌمدة مدن ٌكما  اإلطار و صل  عن الطرٌق.
الما  على سطح الطرٌق  أننا نالحه  ن  عند قٌادة  ارتفاع

 النقالقخشونة سطح الطرٌق  إن مقدار السرعة الحرجة 
 المركبة ٌقداد  ي إن  ٌكون  كةر  ماناً. 

د مقارنة نتا ج  دذا البحدث لسدطح طرٌدق درجدة عن        
، ملدم 10ملم  وسمك شدرٌحة مدا    3.5خشونت  مقدار ا 

ملدم  394على التدوالً وإطدار بنصدف قطدرملم  5ملم،  7
 102ملم، كانت النتدا ج  دً  5ملم وسمك  150وعرف 

بٌنمددا نتددا ج  ،كم/سدداعة 140، كم/سدداعة 120 سدداعة،كم/
طرٌقددددددددة  مباسددددددددتخدانمذجددددددددة المودٌددددددددم الرٌاضددددددددً 

(Computational Fluid Dynamics (CFD)  )
 smooth)لسطح طرٌق   [HSL STAFF][18]للباحث 

&harsh)  المركبددة  النددقالقتشددٌر  ن السددرعة الحرجددة
 99.05 ،كم/ساعة 95.41 ً  اإلطاروبنفس مواصفات 

وسددبب ذلددك الفددرق  ددً قددٌم  كم/سدداعة101.18 ،كم/سداعة
 ، [HSL STAFF][18]السرع الحرجة  و  ن الباحدث 

لم ٌأخذ تأةٌر خشونة سطح الطرٌدق التدً تعمدم علدى ر دع 

 . السرعة الحرجة للمركبة

 
 

  (.C.S)العالقة بٌن السرعة الحرجة للمركبة (6شكل )
لقٌم مختلفة لسمك طبقة  (RFr)وخشونة سطح الطرٌق 

 على سطح الطرٌق (T)الما  
 

 )(μاللزوجة الدٌنامٌكٌة لطبقة الماء 
( العالقددة بددٌن السددرعة الحرجددة 7لشددكم )ٌوضددح ا      

( لقددددٌم Rfr( وخشددددونة سددددطح الطرٌددددق )C.Sللمركبدددة )
مختلفدددة للقوجدددة الدٌنامٌكٌدددة للمدددا  الموجدددود علدددى سدددطح 

اد بقٌدددادة نسدددبة الترسدددبات الطٌنٌدددة، الطرٌدددق والتدددً تدددقد
الحه مدن المخطدط  ن قٌدادة اللقوجدة الدٌنامٌكٌدة للمدا  ٌو

المركبدات علدى  قالقالندالسرعة الحرجدة  انخفافتسبب 
الترسبات الطٌنٌدة الطرق المبللة و ذا ٌفسر قٌادة خطورة 

. ولمعادلة تأةٌر قٌادة لقوجة الما   أن على سطح الطرٌق
 اإلطدداراتقٌددادة خشددونة كددم مددن سددطح الطرٌددق و سددطح 

 .ٌكون حالً ناجعاً 
عند مقارنة نتا ج  ذا البحدث لقٌمدة خشدونة مقددار ا        

ن نتا ج  ذا البحدث لقدٌم لقوجدة مختلفدة الحه  ٌ ملم  3.5
(0.001202 ,0.001102 ,0.001002)(μ) 

،  139كانت السرعة الحرجة لهدا كالتدالً ) باسكام.ةانٌة،
          ( بٌنمدددددددددا  دددددددددً بحدددددددددثكم/سددددددددداعة   116.9،  127

(Al-Jiboury)[17]  كانت نتا ج السرعة الحرجة لدنفس

  112،103،95اللقوجدددددددة الدٌنامٌكٌدددددددة للمدددددددا   دددددددً )
 دً النتدا ج  االختالفوسبب  ذا  .كم/ساعة(  على التوالً

 اإلطدار و  ن الباحث لدم ٌأخدذ تدأةٌر التشدوه الحاصدم  دً 
نتٌجدددة ضدددغط المدددا  وكدددذلك تدددأةٌر تغٌدددر خشدددونة سدددطح 

 دددً حسددداب السدددرعة الحرجدددة  االعتبدددارالطرٌدددق بنهدددر 

 .للمركبة

 
( C.Sالعالقة بٌن السرعة الحرجة للمركبة )( 7شكل )

( لقٌم مختلفة للقوجة الما  Rfrطح الطرٌق )وخشونة س
(µعلى سطح الطرٌق ) 

 
 ( .W.L)  اإلطارحمل 

( العالقددة بددٌن السددرعة الحرجددة 8ٌمةددم الشددكم )       
( لقددددٌم Rfr( وخشددددونة سددددطح الطرٌددددق )C.Sللمركبدددة )

و ددو ٌمةددم ربددع حمددم العجلددة ) اإلطددارمختلفددة مددن حمددم 
تٍو مغطددى الكلددً( وذلددك  ددً  ةنددا  السددٌر علددى طرٌددق مسدد

 (.W.L)  اإلطداربطبقة من الما . نالحه  ن قٌدادة حمدم 
ل  تأةٌر اٌجابً على السرعة الحرجة للمركبة، وذلك ألند  
عندد قٌدادة حمددم العجلدة  ددان ضدغط المددا  المحصدور بددٌن 
اإلطار وسطح الطرٌق ٌصبح غٌر كاٍف لر ع اإلطار عدن 
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 علددى لكددً  الطرٌددق عنددد نفددس السددرعة بددم ٌتطلددب ُسددرعاً 
إلددى الحددد الكددا ً لر ددع اإلطددار  م قددٌم ضددغط المددا تصدد

 و صل  عن الطرٌق.
الحه  ن خشدونة سدطح الطرٌدق المنخفضدة ٌكذلك         

عندد  لالندقالقتعمم على تخفٌف مقدار السدرعة الحرجدة 
نفدددس الحمدددم وبالنتٌجدددة  دددإن تدددأةٌر قٌدددادة خشدددونة سدددطح 

لقٌددادة  ضددرورٌةالطرٌدق عنددد ةبددات حمددم المركبدة تكددون 
المركبددة  ي بتعبٌددر  انددقالقالتددً ٌحصددم عنددد ا  السددرعة

آخر قٌادة السرعة اآلمندة ومدن ةدم تقلٌدم خطدر الحدوادث. 
عنددد مقارنددة نتددا ج البحددث لسددطح طرٌددق  سددفلتً بخشددونة 

( ولطبقدة (ASTM-E501وألطار بمواصدفات  ملم 3.5
، 500، 400) ( وبحمدم8ما  كمدا موضدحة  دً الشدكم )

 ،76.1لمركبدددة )كغدددم، كاندددت السدددرعة الحرجدددة ل( 600
، وعندد مقارنتد  مدع كم/ساعة على التوالً (51.6، 63.8

لنمدددوذه  ]19[ Fwa and Ong] [ نتدددا ج البددداحةٌن
 6المودٌم الرٌاضدً الدذي تدم مقارندة نتا جد  النهرٌدة مدع 

والطرٌددق كانددت  اإلطدداراتمواصددفات  عملٌددة لددنفسنتددا ج 
، و ددً نتٌجددة كددم /سدداعة علددى التددوالً (50، 64، 75)

 نتٌجة البحث الحالً.مقاربة ل

 
( .C.Sالعالقة بٌن السرعة الحرجة للمركبة ) (8شكل )

( لقٌم مختلفة للحمم المسلط Rfrوخشونة سطح الطرٌق )
 (.W.L) اإلطارعلى 

 
 المصادر

1- Jackowski J, Wieczorek M. Analysis of 
interaction between tire tread and road on 
the basis of laboratory test. The 7

th
 

International Conference. Vilnius, Lithuania; 
2011. 

2- Bergman W. Skid resistance, properties 
of tires and their influence on vehicle 
control. TRR 621; May,1977. 

3- AASHO. A policy on geometric design of 
rural highways;1965. 

 حد مقاومة االنقالق  ،جندي محمد إبرا ٌم ،قرشً -4
 ً مجلة قسم  ، مقامالممشرات الهامة ألدا  الطرق

  المملكة العربٌة السعودٌة . األقدمً –الهندسة المدنٌة 

 : 16 المشاركات :440844 رقم العضوٌة  : 1411
 :2008-12-11 الخرطوم ، تارٌخ التسجٌم :المدٌنة

5- Wambold JC, Henry JJ. International 
PIARC experiment to compare and 
harmonize texture and skid resistance 
measurements. Technical Committee 1 
Surface Characteristics; 1994. 

6- Changyong C. Skid resistance and 
hydroplaning analysis of rib truck tires. 
National University of Singapore, Dep. of 
Civil and Environmental Engineering; 2010. 

7- Wilson DJ and Chan W. The effect of 
road roughness (and test speed) on grip 
tester measurements. Department of Civil 
and Environmental Engineering, University 
of Auckland;  April 2013 . 

8- Kokkaliss GA and Pangagouli OK. Fractal 
evaluation of pavement skid resistance 
variations [I] surface wetting. Highway and 
Pavement Engineering, Democritus 
University of Thrace, Institute of Steel 
Structures, Aristotle University; 1997.  

9- McHenry, Vehicle control factors.  
Accident Reconstruction; 2003 

10- Muhsin IA and Al-Ameer AA. Studying 
the effect of the surface roughness on the 
maximum eccentricity ratio and the load 
carrying capacity in the journal bearing. The 
Second Scientific Conference of Pure and 
Applied Sciences /Special Volume, No.1; 
August2010: 83-101,  

11- Singer FL and Pytel A. Strength of 
materials. 3rdedition; 1980. 

12- Callister W. Materials science and 
engineering: An introduction. John Wiley& 
Sons, Inc. 5th edition; 2000: p475.  

13- Eastop TD and McConkey A. Applied 
thermodynamics for engineering 
technologists. Long man, 2

nd
edition; 1969. 

14- Cameron A. Basic lubrication theory. 
John Wiley & Sons.; 1979. 

15- Al-Khafaji AW, Tooley JR. Numerical 
methods in engineering practice. CBS 
Publishing Japan; 1986: 143-145. 

 اإلطددارتددأةٌر التشددوه الحاصددم  ددً ،  تدداح ،حمددد -16
نتٌجدة ضددغط المدا  الموجددود علدى سددطح الطرٌدق  ددً 

كلٌددددة  ،المركبددددات قالنددددقالحسدددداب السددددرعة األمنددددة 
 ;جامعدة تكرٌدت –قسدم الهندسدة المٌكانٌكٌدة–الهندسدة
2012 

17- Al-Jiboury MAM. Determination of the 
critical speed of the vehicles on wet road; 
2011. 

18- Staff HSL. Tread pattern-hydroplaning 
of rib tire with different tread; 2009. 

19- Fwa TF and Ong GP. Wet-pavement 
hydroplaning risk and skid resistance 
analysis. Journal of Transportation 
Engineering; May. 2008. 

109 

http://www.alhandasa.net/forum/member.php?s=a98d8c724af10d52c0de712eac026722&u=440844


 محمد علً وآخرون( 2017( )2) 24مجلة تكرٌت للعلوم الهندسٌة 

 

 
 Aالملحق 

 ( من قانون  وكrδمعادلة مقدار تشوه اإلطار) -1

 

 

 
                                                                             إذ إن :                

 
 (A.1( من الشكم )aδ شتقاق معادلة انضغاط الهوا  ) - 2

 من قانون بوٌم للغاقات
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