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اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ واژﮔﻮﻧ ﺧﻮدرو در Adams/car
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺑﺮرﺳ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎر در واژﮔﻮﻧ و ﭘﺎﯾﺪاری ﯾ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﺤﻮره
ﻋﻠ رﺣﻤﺎﻧ ﻫﻨﺰﮐ ،١ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺾ اﻟﻪ زاده

٢و ∗

١اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸ ﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

٢داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺎﻫﺮود

ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ١۵–٧

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ ﺗﺮوﻳﺠ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣ ﺎﻧﻴ

اﻳﺮان

∗ﻣﺴﺌﻮل ﻣ ﺎﺗﺒﺎتfeyzollahzade@gmail.com :

◀ ﭼ ﯿﺪه

◀ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Adamsو آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

واژﮔﻮﻧ
ﻧﺮماﻓﺰار Adams/car
آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ
آزﻣﻮن راﻧﺶ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻞ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ،
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و راﻧﺶ در ﻧﺮماﻓﺰار  Adams/carﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﯾ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در

آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﻓﻮق در  Adams/carﺑﺮرﺳ ﻣ ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮردی ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ارﺿﺎء ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ISOﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﺧﻮدروی ﻓﻮق دﭼﺎر واژﮔﻮﻧ ﻧﻤ ﺷﻮد اﻣﺎ در
ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ١٣٩۶٫٠٣٫١۵ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش١٣٩٧٫٠۶٫٣١ :

اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ را

واژﮔﻮﻧ  ١ﻧﻮﻋ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر
ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ در اﯾﺠﺎد واژﮔﻮﻧ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
دﻟﯿﻞ آن ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻫﻨﮕﺎم دورزدن اﺳﺖ ].[١
اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در ﺧﻮدرو
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ی واژﮔﻮﻧ
در ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی واژﮔﻮﻧ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدرو در
آﺳﺘﺎﻧﻪی واژﮔﻮﻧ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی
ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣ ﺷﻮﻧﺪ ].[٢
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺎن اﺷﺎره
ﮐﺮد ] .[٣ﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ واژﮔﻮﻧ در ﯾ
ﺧﻮدروی ﺳﻮاری را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داد .اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤ ﺎراﻧﺶ ﯾ
اﺗﻮﺑﻮس O457را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﯿﺐدار آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دادﻧﺪ ].[۴
ﻣﺎﻧﮕﯿﺎرﯾﺪﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤ ﺎران ﻧﯿﺰ از ﺻﻔﺤﻪ ﺷﯿﺐدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو در ﺷﯿﺐ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ].[۵
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن و
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﻘﻘﺎن از روش ﻫﺎی ﺗﺌﻮری و ﻣﺪلﺳﺎزی دﯾﻨﺎﻣﯿ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ].[٧] [۶
ﻣﺸﻬﺪی و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﯾ

◀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو روی دو ﭼﺮخ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دادﻧﺪ ].[٨
ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ ﯾ

ﻣﺪل رﯾﺎﺿ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻗﻼب ﻣﺎﻫ آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار
داد ].[٢
اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺗﺌﻮری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺗﺌﻮری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾ

از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو

اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ واژﮔﻮﻧ اﺳﺖ ].[٩
اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻣ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واژﮔﻮﻧ را ﺑﺪﺳﺖ
آورد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر دﻗﯿﻘ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ ] .[١١] [١٠اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧ روﺷﻦﺗﺮ ﻣ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎری ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺎری ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ،وزن ﺧﻮدرو و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده و ﻟﺬا ﻧﻤ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو
ﺑﺮای ﺑﺎر اﻋﻤﺎﻟ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ در ﺧﻮردو
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  ISOاراﺋﻪ
ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ

اﯾﻦ

1 Rollover

ﻋﻠ رﺣﻤﺎﻧ ﻫﻨﺰﮐ و ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺾ اﻟﻪ زاده

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ١۵–٧

ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺗﻮان از ﻣﺪلﺳﺎزی ﺧﻮدرو در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از ﻣﯿﺎن
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،آداﻣﺰ  ١ﯾ

ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ

از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی

ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو در ﺑﺮاﺑﺮ واژﮔﻮﻧ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زاوﯾﻪ ﻏﻠﺘﺶ در

ﺧﻮدرو ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼ ﺧﻮدرو،

ﺧﻮدرو اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ در ﺧﻮدرو

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داراﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ

ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮدرو در آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول  Adams/carﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﯾ

اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (٢ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ]:[٣

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻞ واژﮔﻮﻧ در
ﺧﻮدرو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ  ،٢ﻓﺮﻣﺎن

)(٢

ﭘﻠﻪ  ،٣راﻧﺶ  ،۴در ﻧﺮماﻓﺰار Adamsﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﻮدرو
ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﻓﻮق آﺳﺘﺎﻧﻪ ی

ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق  Wوزن ﺧﻮدرو V ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو R ،ﺷﻌﺎع ﮔﺮدش،

واژﮔﻮﻧ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺧﻮدروی

 hارﺗﻔﺎع ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮدرو kφf ،ﺳﺨﺘ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ kφr ،ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮاﻧﺶ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد.

٢

ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زاوﯾﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﻦ  ٣ﺗﺎ  ٧درﺟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮔﺮدد.

ﻋﻮاﻣﻞ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو

٣

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ در اﯾﺠﺎد واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﺷﺘﺎب ﻋﺮﺿ ﺧﻮدرو آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻧﯿﺮوی

از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺎژولﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ،ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ،ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک،

دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ

 ،ارﺗﻌﺎﺷ و ﮐﻨﺘﺮﻟ را داراﺳﺖ.

ﻣﺎژول  Adams/carﯾ

ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ].[٢

ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ واژﮔﻮﻧ ﻣ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ

از ﻣﺎژول ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ
ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺎژول در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ

اﮔﺮﭼﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺳﻮاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﺎ داﺷﺘﻦ

ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮدرو در ﺑﺮاﺑﺮ واژﮔﻮﻧ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓ اﺑﻌﺎد ﺧﻮدرو

ﻣﺤﯿﻂ  Adams/CarTruckﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در واژﮔﻮﻧ دارد .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺎم ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدرو

را داراﺳﺖ و ﯾ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
t
٢h

آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در Adams

ﻧﺮماﻓﺰار اداﻣﺰ ﯾ

ﻋﻤﻮدی ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﮐﻮﺑﺶ ﻣ ﺷﻮد ] .[١ﺷﯿﺐ ﮐﻨﺎری ﺟﺎده،

)(١

)W h١ (V ٢ /R g
=φ
Kφf + Kφr − W h

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ

از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺎژول  Adams/carﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ  ،آزﻣﻮنﻫﺎی

=β

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﻣﻬﯿﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ .آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣ ﺗﻮان آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ )(١

و راﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺮوه ﻓﺮﻣﺎن در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داد ] :[١ﭘﺎراﻣﺘﺮ βﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو راﺑﻄﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺎم ﺧﻮدرو

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ اﯾﻦ

) (tو ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮدرو ) (hﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ

آزﻣﻮنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﻮدرو در ﺑﺮاﺑﺮ واژﮔﻮﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد

١.٣

ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ واژﮔﻮﻧ داراﺳﺖ .ﺟﺪول  ١ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻓﻮق و آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروی ﻧﻤﻮﻧﻪ

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﺧﻮدرو در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺑﺨﺸ از

ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ دو

ﺣﺮﮐﺖ ﯾ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎده ﻣ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.

ﻧﻮع ﺧﻮدرو
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای
ﻓﺸﺮده
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﺒ
ون ﺳﻮاری
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻨﮕﯿﻦ

ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ
)(in
٢٠‐١٨
٢٣‐٢٠
٢۴‐٢٠
٣۵‐٣٠
۴٠‐٣٠
۵۵‐۴۵
٨۵‐۶٠

در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻃﻮل ﺳﯿ ﻞ  ،۵زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن  ،۶ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ

velocity

7 Initial

٧

ﺧﻮدرو  ،در ﻣﺪلﺳﺎزی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

آﺳﺘﺎﻧﻪ واژﮔﻮﻧ
)(g
١٫٢ − ١٫٧
١٫١ − ١٫۵
١٫٢ − ١٫۶
٠٫٩ − ١٫١
٠٫٨ − ١٫١
٠٫۶ − ٠٫٨
٠٫۴ − ٠٫۶

value

6 Steer

ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎرن ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮔﯿﺮد ].[۴

ﺟﺪول  :١وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ][١

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺎم
)(in
۶٠‐۵٠
۶٠‐۵٠
۶۵‐۶٠
٧٠‐۶۵
٧٠‐۶۵
٧۵‐۶۵
٧٢‐٧٠

آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ

length

در ﺷ ﻞ  ١ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺳﯿ ﻞ ،زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﺎن را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ].[۵
زواﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻮدرو و ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮔﺮدد .ﺟﺪول  ٢ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
5 Cycle

٨

4 Drift

Steer

3 Step

lane change

2 Single

Adams

1 MSC.

ﻋﻠ رﺣﻤﺎﻧ ﻫﻨﺰﮐ و ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺾ اﻟﻪ زاده

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ١۵–٧

ﺟﺪول  :٣ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ

Full Vehicle Assembly
Output
Prefix
End Time
Number Of Step
Road Data File
Internal Velocity
Gear Position
ّFinal Steer Value
Step Steer Time
Duration Of Step
Steering
Input

ﺷ ﻞ  :١ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ
ﺟﺪول  :٢ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ
Full Vehicle Assembly
Output
Prefix
End Time
Number
Of
Step
Road Data File
Internal Velocity
Gear Position
Steer Value
Maximum
Cycle Lenght
Steering Input

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻣﺪل وارد ﻣ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺧﺮوﺟ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارد ﻣ ﺷﻮد.
زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ
ﻧﻮع ﺟﺎده ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺪه در ﺧﻮدرو را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻮل ﺳﯿ ﻞ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﻧﻮع ورودی ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻣﺪل وارد ﻣ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺧﺮوﺟ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارد ﻣ ﺷﻮد.
زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮع ﺟﺎده ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺪه در ﺧﻮدرو را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
زاوﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﻧﻮع ورودی ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮو،ﮔﺸﺘﺎور وﯾﺎ زاوﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷ ﻞ  :٢ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ

 ٢.٣آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ
در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ﺧﻮدرو در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺑﺨﺸ از ﺣﺮﮐﺖ
ﯾ

ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای

ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬرا و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ].[۵
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ورودی ﻓﺮﻣﺎن در
اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮرس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ

ﺷ ﻞ  :٣ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در آزﻣﻮن راﻧﺶ

راﻧﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎن را در زاوﯾﻪ ورودی ﻧﮕﻪ ﻣ دارد .در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺪول  ۴ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

زﻣﺎن ﭘﻠﻪ  ،١زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدرو در ﻣﺪلﺳﺎزی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺷ ﻞ  ٢ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺪول  ٣ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﺟﺪول  :۴ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در آزﻣﻮن راﻧﺶ

ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣.٣

Full Vehicle Assembly
Output
Prefix
End
Time
Number Of Step
Road Data File
Internal Velocity
Gear Position
Steer Value
Steering
Input

آزﻣﻮن راﻧﺶ

آزﻣﻮن راﻧﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺣﯿﻦ زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺨﺸ از زﻣﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺻﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن و زﻣﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه را ﺻﺮف ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﺎﯾﺎ ﺧﻮدرو ﻣ ﮐﻨﺪ )ﺷ ﻞ  .(٣ﻧﺮماﻓﺰار  Adams/carﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ را  ١٠ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ .در آزﻣﻮن راﻧﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی،
زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدرو در ﻣﺪلﺳﺎزی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻣﺪل وارد ﻣ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺧﺮوﺟ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارد ﻣ ﺷﻮد.
زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ١۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮع ﺟﺎده ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺪه در ﺧﻮدرو را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮع ورودی ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮو،ﮔﺸﺘﺎور وﯾﺎ زاوﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺷ ﻞ  ٣ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
of step

٩

1 Duration

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ١۵–٧

۴

ﻋﻠ رﺣﻤﺎﻧ ﻫﻨﺰﮐ و ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺾ اﻟﻪ زاده

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی

١.۴

ﺟﺪول  :۵ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮدرو
Izz
kg m٢
١٫۶ e٨
١٫٠٠ e٢
٨٫٨١ e٨
۵٫٠٠ e٨
٢٫٠٠ e٩
۵٫٠٠ e٨
۵٫٨٠ e٩
٢٫٨ e١٠
٢٫٠٠ e٨
٨٫٣٠ e٨
۵٫٠٠ e٧
۵٫٠٠ e٧
۵٫٠٠ e٧
۴٫٧٠ e٧
١٫۵٠ e٧
١٫۵ e٧

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل و ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﺼﺐ

ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮن
ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری LK
) 2624/4000(6×4ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﻠﻮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻋﻘﺐ آن از ﻧﻮع ﻓﻨﺮ ﺑﺮﮔ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷ ﻞ  ۴ﻧﻤﺎﯾﯽ از آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷ ﻞ  ۵ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﻣ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺟﺪول  ۵ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

Iyy
kg m٢
١٫۴ e٨
١٫٠٠ e٢
٢٫٢٩ e٩
۵٫٠٠ e٨
٢٫٠٠ e٩
۵٫٠٠ e٨
۴٫۵٠ e١٠
١٫١ e٩
٢٫٠٠ e٨
٢٫۶٠ e٩
۵٫٠٠ e٧
۵٫٠٠ e٧
۵٫٠٠ e٧
٢٫٧٠ e۶
٢٫٠٠ e٧
٢٫٠٠ e٧

Ixx
kg m٢
۶٫٣٠ e٧
١٠٠
٣٫٣٣ e١٠
۵٫٠٠ e٨
٢٫٠٠ e٩
۵٫٠٠ e٨
۴٫٩٠ e١٠
٢٫٩۶ e١٠
۵٫٠٠ e٧
٢٫٣٠ e٩
۵٫٠٠ e٧
۵٫٠٠ e٧
۵٫٠٠ e٧
۴٫٨٠ e٧
١٫۵٠ e٧
١٫۵٠ e٧

ﺣﺮﻓﻪای در ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺟﺮم
kg
٨٨٠
۶٠٠
٨١۵٢
٢٠٠٠
۴١٠۵
٢٠٠٠
۵٣٧٠
٧۶٨
۵٠٠
١٢٠٠
۶٣۵
۶٣۵
۶٣۵
۵۶٠
٨١٨
٨١٨

ﻣﻮﺗﻮر
ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﺟﻌﺒﻪ روﻏﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺑﺎر١
ﺑﺎر٢
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻒ
ﺷﺎﺳ
ﻣﺨﺰن ﻫﻮا
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﯿﺐ
ﺑﺎر٣
ﺑﺎر۴
ﺑﺎر۵
ﻣﺤﻮر
ﻣﺤﻮر
ﻣﺤﻮر

G١
G٢
G٣
G۴
G۵
G۶
G٧
G٨
G٩
G١٠
G١١
G١٢
G١٣
G١۴
G١۵
G١۶

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﺮوف از

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣ

ﻓﺮﺳﻮن ،ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی

ﺿﺪ ﭼﺮﺧﺶ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﻧﻪ ای ،ﺷﺎﺳ ﺧﻮدرو ،اﻧﻮاع ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ و  ...ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهی ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷ ﻞ اﻟ ﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻟ ﻮﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗ
ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻃﺮاﺣ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪلﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪهی ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣ ﺗﻮان ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟ ﻮﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺷ ﻞ اﻟ ﻮ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮد .ﭘﺲ از وﯾﺮاﯾﺶ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻟ ﻮﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺷ ﻞ
ﺷ ﻞ  :۴ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﻮدور ﺳﻪ ﻣﺤﻮره )LK 2624/4000(6×4

زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ در آورده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﻟ ﻮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣ ﺗﻮان
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪلﺳﺎزی را در  Adams/carﺷﺮوع ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺟﻬﺖ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدرو ،در ﺑﺮﺧ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ،اﻟ ﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﻟ ﻮﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ اﻟ ﻮﻫﺎی آﻣﺎده وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ،ﺷﺎﺳ و ...
ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ اﻟ ﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻟ ﻮﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ،ﺗﺮﻣﺰ ،ﻓﺮﻣﺎن و  ...ﺗﻨﻬﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷ ﻞ  ۶ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮدور ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

٣.۴

آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و راﻧﺶ
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﺤﻮره در ﺑﺮاﺑﺮ واژﮔﻮﻧ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار

ﺷ ﻞ  :۵ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﻣ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه

٢.۴

ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺧﻮدروی ﻓﻮق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ٣ ،[۶] ISO 14793ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ  ٧درﺟﻪ درﻧﻈﺮ

ﻣﺪل ﺳﺎزی در Adams/car

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق و آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در

در ﻧﺮمﻓﺰار  �Adams/carاوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪل

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو را در  Adams/carﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی :اﯾﺠﺎد اﻟ ﻮ  ،١اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ  ٢و ﻣﻮﻧﺘﺎژ

داد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی  ٢ﺛﺎﻧﯿﻪ ،زاوﯾﻪ

زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ  ٣ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻟ ﻮﻫﺎ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص

ﻓﺮﻣﺎن  ٩٠درﺟﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﻪ  ٨٠ ،۶٠و  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
3 Assembly

١٠

2 Subsystems

1 Template

ﻋﻠ رﺣﻤﺎﻧ ﻫﻨﺰﮐ و ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺾ اﻟﻪ زاده

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ١۵–٧

ﺷ ﻞ  :۶ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدور ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو اﺑﺘﺪا ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در اﺷ ﺎل  ٨و  ٧ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو
در آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺷ ﻞ
 ٧ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵.٣ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ ٨

ﺷ ﻞ  :٧ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ  SLCو در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ‐۶درﺟﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ زاوﯾﻪ در ﺑﺎزه ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داد اﻣﺎ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروی
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،در ﺷ ﻞ  ١۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو و
در ﺷ ﻞ  ١۵ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺗﺎﯾﺮ در در
ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺷ ﻞ  ١۴ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮدرو در ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺪود  ۴ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ دﭼﺎر واژﮔﻮﻧ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISOﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺗﺎﯾﺮ و ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﯾ

ﺷ ﻞ  :٨ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ  SLCو در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺻﻔﺤﻪ ﺷ ﻞ

 ١۵ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺗﺎﯾﺮ ﺣﺪودا ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺒﻞ از واژﮔﻮﻧ

در اﺷ ﺎل  ١۶و  ١٧ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو

ﺧﻮدرو ﻣﻘﺪاری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی در

در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن واﺣﺪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺷ ﻞ

 Adams/carرا ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ.

 ١۶ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
١١

ﻋﻠ رﺣﻤﺎﻧ ﻫﻨﺰﮐ و ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺾ اﻟﻪ زاده

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ١۵–٧

ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣.٨ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ  ١٧ﻣ ﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ‐١٠درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﻧﯿﺰ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز در آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﺷ ﺎل  ٩و  ١٠ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب

ﺷ ﻞ  :١١ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ  SLCو در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺷ ﻞ  ٩ﻣ ﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵٫٢ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ دﭼﺎر واژﮔﻮﻧ ﺷﺪه ﺷ ﻞ

ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ  ١٠ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود ۵

 ١٣و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺧﻮدرو اﺳﺖ و ﻟﺬا

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن
ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠ ﺮد ﺧﻮدرو در
آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو
در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ در اﺷ ﺎل  ١١و  ١٢ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺷ ﺎل ﻓﻮق
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ از  ٢ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴درﺟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ

ﺷ ﻞ  :١٢ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ  SLCو در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

 ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺪودا
١٫٢ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺷ ﻞ  :٩ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ  SLCو در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺷ ﻞ  :١٣ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷ ﻞ  :١٠ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در ﺗﺤﻠﯿﻞ  SLCو در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

در اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا از ﺗﺤﻠﯿﻞ
 Step Steerاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی  ١ﺛﺎﻧﯿﻪ،
زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن  ٩٠درﺟﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ ،۶٠و  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺷ ﻞ  :١۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
١٢
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ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎ از آزﻣﻮن راﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی  ١۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ،زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن  ٩٠درﺟﻪ و ﺳﺮﻋﺖ
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدرو در ﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ ،۶٠و  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﺳﺮﻋﺖ ١٠٠

ﺷ ﻞ  :١۵ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺗﺎﯾﺮ در آزﻣﻮن
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن راﻧﺶ دﭼﺎر واژﮔﻮﻧ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،در اﺷ ﺎل  ٢٢و  ٢٣ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ
ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷ ﻞ  :١۶ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﺷ ﻞ  :١٨ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﺷ ﻞ  :١٧ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﺷ ﻞ  :١٩ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺳﺮﻋﺖ ٨٠
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﺷ ﺎل  ١٨و  ١٩ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
از ﺷ ﻞ  ١٨ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣٫۵ﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ  ١٩ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ
ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ۶٫۵درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای
ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ

ﺷ ﻞ  :٢٠ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
در اﺷ ﺎل  ٢٠و  ٢١ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو
در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺷ ﻞ ٢٠
ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵.٢ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ  ٢١ﻣ ﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ۴درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ از

ﺷ ﻞ  :٢١ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
١٣
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدور در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ واژﮔﻮﻧ
ﻣ ﺷﻮد .رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدرو دﭼﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و
واژﮔﻮﻧ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺷ ﻞ  :٢٢ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﺪول  ۶ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ISOﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدرو
در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﻫﻢ دﭼﺎر واژﮔﻮﻧ
ﻧﻤ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد.

ﺷ ﻞ  :٢٣ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

از ﺷ ﻞ  ٢٢ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖ
 ٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣٫٨ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
از ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
ﺷ ﻞ  ٢٣ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ‐٨درﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ٩٠

ﺷ ﻞ  :٢۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن راﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز در آزﻣﻮن راﻧﺶ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﺷ ﺎل  ٢۴و  ٢۵ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺷ ﻞ ٢۴
ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢.٣ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ  ٢۵ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو
ﺣﺪود  ۵درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻓﻮق ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺷ ﺎل  ٢۶و  ٢٧ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو

ﺷ ﻞ  :٢۵ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو در در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺷ ﻞ ٢۶
ﻣ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٫٢ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷ ﻞ  ٢٧ﻣ ﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ٣٫۵درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﻧﯿﺰ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدرو در آزﻣﻮن راﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو،
در ﺟﺪول  ۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﯾ

ﺷ ﻞ  :٢۶ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو در در آزﻣﻮن راﻧﺶ و در ﺳﺮﻋﺖ  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ آورده ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
١۴
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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻮر واﺣﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﻪ و راﻧﺶ در ﻧﺮم
اﻓﺰار  Adamsﻣﻌﺮﻓ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از آﻧﻬﺎ واژﮔﻮﻧ در ﺧﻮدرو ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
واژﮔﻮﻧ ﺷﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ و زاوﯾﻪ ﻏﻠﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،در ﯾ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﺎﯾﺪاری ﯾ

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﺤﻮره در ﻧﺮماﻓﺰار Adamas/car

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﺤﻮره  ۶٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﭘﯿﭻﻫﺎ ﺑﻮده و
در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISOﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤ ﮔﺮدد.
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISOﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد.
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