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 .1311، 1 – 13، ص. 3شماره، 1ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز، دوره

فنر تخت جهت تحلیل در مود ارتعاشی برای  8مود ارتعاشی برای فنر لول و  8در این پژوهش، 

افزار آباکوس انتخاب شد. در بخش شرایط مرزی، فنر لول را در نقاط اتصال به هاب فنر ثابت نرم

 ایم که نتایج بدست آمده از تحلیلکردیم و فنر تخت را هم در ناحیه اتصال به شاسی متصل نموده

ته و ارتعاش را داش ییتوانا بدین صورت است که فنر لول با توجه به تغییر شکل انجام گرفته،

نماید؛ و فنر تخت نیز طبق تحلیل صورت گرفته،  فظخود را ح یشکل اصلتواند همچنین می
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 مقدمه .1

 یبتا تعادل نس شودیمحاسبه م ینینشده، در حد مع یشده و وزن فنربند یوزن فنربند نیخودروها، اختلاف ب قیتعل ستمیس یدر طراح

 .[1]دیآ دیارتعاشات هر قسمت پد نیب

هایی از خودرو که زیر فنرها قرار دارند، وزن فنربندی هایی از خودرو که روی فنرها قرار دارد، وزن فنربندی شده و وزن قسمتوزن قسمت

ی که بین جاده و فنر قرار بندی فرمان و چیزهایها، ترمزها، اهرمشود. به عبارت دیگر، وزن محورهای نوسان کننده، چرخنشده نامیده می

 .[1]ها، وزن فنربندی شده هستنددارد، وزن فنربندی نشده و بقیه قسمت

 شوند. در این موقع، فاصله شاسیرسد، فنرها فشرده میشود. وقتی خودرو به مانعی میبدین ترتیب، وزن اتاق و بار آن به فنرها منتقل می

شود و بدنه شاسی شود. به محض عبور چرخ از روی مانع، انرژی ذخیره شده آزاد میا ذخیره میکند و انرژی در فنرهبا محور کاهش پیدا می

 .[1]تر باشد، انرژی ذخیره شده زیاد و در پی آن نوسانات هم زیاد خواهد بودآورد. هر چه فنر خشکرا به نوسان در می

سرعت هم به حالت عادی برگردد. چنین فنری وجود ندارد، زیرا  فنر مناسب، فنری است که به سرعت ضربات جاده را جذب کند و با همین

شود. از فنر ارتجاعی یا نرم که به سرعت ضربات را جذب کند، دارای ارتعاشات زیادی پس از حذف نیرو است و به سرعت مستهلک نمی

را افزایش داده، نوسانات آن زودتر کاهش  کاهد؛ بنابراین، بهترین حالت که آرامش خودروطرف دیگر، یک فنر سخت، آرامش خودرو را می

 . [1]گیر کنترل شودیابد، فنر نرمی است که ارتعاشات آن به وسیله ارتعاش

در این مقاله، در وهله نخست، به تشریح مروری بر مطالعات پیشین پرداخته شده، سپس تئوری فنر لول و فنر تخت بیان گردیده و در 

 افزار آباکوس، تحلیل ارتعاشی مودال صورت گرفته است. فزار کتیا طراحی و توسط نرماخاتمه این دو فنر از طریق نرم

 

 مروری بر مطالعات پیشین .2

 یمعمول بررس یندهایمحققان، فرآ نای. اندو پژوهش انجام داده قیشکست در فنر لول خودرو تحق یبررس ی[ بر رو2جعفرپور و همکاران]

قطعه  یبر رو یو الکترون ینور یکروسکوپیم نگاریشکست نیو همچن یچشم نگاریشکست ،ییایمیش بیترک هاییشکست شامل بررس

ز ا یبه سطح ناش کیترک در منطقه نزد زنیبا جوانه یاز شکست خستگ یبدست آمده حاک جیکه نتا اندرا انجام داده دهیمنهدم گرد

اخت و حاصل از س وبیمورد استفاده، ع هیمواد اول تیفیاز جمله ک یمتعدد یاست که به پارامترها یکروسکوپیم زساختاریر یکنواختیریغ

 همچون: ییمقاله راهکارها نیمشابه، محققان ا هایشکستاز بروز  یری... وابسته است. در خاتمه، جهت جلوگ

 تنظیم و دقت در ترکیب شیمیایی فولاد فنر مورد استفاده به منظور جلوگیری از تمرکز عناصر مختلف. (1

 .کمتر کاربیدهای با فنر فولادهای تهیه یا و آلیاژی عناصر کاربیدهای کردن حل جهت مناسب حرارتی عملیات انجام (2

 .شده کنترل و یکنواخت صورت به زنیساچمه عملیات انجام (3

 .قطعه در باقیمانده پسماند هایتنش کاهش جهت پیچی سرد فرآیند از بعد زداییتنش عملیات مناسب انجام (4

 اند.پیشنهاد داده

افزارهای چند جسمی پرداختند. این محققان بیان به روش جدید مدلسازی عملکرد فنرهای تخت در نرم [3]و آزادی حضرتی آشتیانی

ها عموما با های متنوعی جهت بررسی رفتار، طراحی و تخمین عمر این فنرها ارائه گردیده است. این روشنمودند که تا به حال روش

افزارهای اجزاء محدود ها و نرمهای جدیدی که با پیشرفت پردازندهگیرد. یکی از  روشهای مختلفی روی شرایط واقعی صورت میازیسساده

های فنر زیر بار وارده است. این محققان فنری ها، مد نظر قرار دادن هندسه فنر و تغییر شکلارائه گردیده است، مدلسازی اصطکاک بین لایه

لغزد. گاه خود روی دو محور میای است که روی دو تکیهانتخاب نمودند، از نوع فنرهای ذوزنقه ADAMSافزار دلسازی در نرمکه برای م

لسازی ها و مدهای مدلسازی عملکرد فنرهای تخت )مدلسازی تغییر شکل فنر، مدلسازی اندر کنش لایهسپس به بررسی اجمالی برخی روش

ها، بررسی تاثیر فنرهای تخت بر دینامیک و عملکرد خودرو گاه( پرداختند و هدف این محققان از مدلسازیتکیهتماس انتهای آزاد فنر با 

 بود. 

که تحت بارگذاری متناوب قرار دارد، پرداختند.  FM9به بررسی ماکروسکوپی شکست فنر تخت کامیون ولوو مدل  [4]پهنانه و همکاران

باشد. همچنین این محققان به ترین انواع شکست در فنرهای تخت، شکست در اثر خستگی میمدهاین محققان با بیان اینکه یکی از ع
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بررسی فاکتورهای متالوژیکی و تکنولوژیکی بر خواص مکانیکی فنرهای تخت تاثیر عواملی چون حضور ناخالصی، ساختار نامناسب، سطح 

دهی گرم فولاد بر ی جهت عملیات کارگرم، عیوب ناشی از شکلدکربوره و همچنین عوامل دیگری همچون سطوح اکسیدی، حرارت ده

 توان دوام وهای ریز سطحی در فنرهای تخت که تحت بارگذاری سیکلی قرار دارند، میشکست این نوع فنرها نیز پرداختند. وجود ترک

کوئنچ، ها، سطوح، عملیات حرارتی و ناخالصیپایداری آن را در معرض خطر قرار دهد. طبق آزمایشاتی که انجام دادند، نتایج حاصل، وجود 

ا توان بهای ریز سطحی و فرآیند تولید نقش اساسی در شکست فنرهای تخت دارند و همچنین این محققان اذعان داشتند که میترک

 فرآیندهای اصلاح سطح و پولیش سطحی از شکست فنرهای تخت تا حدودی جلوگیری نمود.

 

 )مارپیچ( 1فنر لول .3

ب بوده و توان جذ یخوب یارتجاع تیقابل یدارا چیمارپ یفنرها شوند،یدر آمده ساخته م چیمفتول که به صورت مارپ کینوع فنرها از  نیا

محور  یکه در راستا ییروهایرا تحمل کنند و فقط ن یجانب یروهاین توانندیفنرها نم نیدارند. ا یادیز یرا در محدوده فرکانس یانرژ

جذب  یراب هاییزمیمکان دیبا شودیفنرها استفاده م نیکه از ا یقیتعل هایستمیدر س لیدل نی. به همکنندیرا جذب م د،باش چانشانیپ

 [.5در نظر گرفته شود] یو طول یعرض یروهاین

 :منمایییاستفاده م لیاز رابطه ذ می( را بدست آورچیفنر لول )مارپ کی یسخت میبتوان نکهیا یحال برا

(1    )                                                                                                                                                    k =
d4∗G

44R3∗N
 

 نمود.افزار کتیا ذکر خواهیم جهت درک بهتر رابطه فوق، مثالی مطابق با ابعاد فنر لول طراحی شده از طریق نرم

 

 : ابعاد فنر لول1شکل
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 افزار کتیاطراحی سه بعدی فنر لول توسط نرم: 2شکل

های این باشد. و شعاع حلقهمی mm 182حلقه با قطر  8( دارای G = 212 Mpaاز جنس فولاد ) 2مثال: یک فنر مارپیچ مطابق با شکل

 نماییم:، سختی فنر را محاسبه می1باشد. حال طبق رابطهمی mm 12فنر نیز 

k =
(2/18)4 ∗ 212 ∗ 123

44(2/21)3 ∗ 8
= 432144 88⁄ 𝑁/𝑚 

های بیشتر نسبت به فنرهای شمسی آسایش و راحتی بیشتری نسبت به این از این رو فنرهای مارپیچ، به دلیل امکان ایجاد تغییر طول

 نمایند.فنرها برای سرنشینان خودرو فراهم می

 :[4]باشدمزایای فنر مارپیچ به شرح ذیل می

 کردن فضای کماشغال  (1

 مطلوب گیریضربه و فنریت خاصیت (2

 کم وزن داشتن (3

 نگهداری و تعمیرات به نیاز عدم (4
 

 2فنر تخت .4

. اما رددگیو درشکه برم وسطی قرون به هاو قدمت استفاده از آن باشندیم هینقل لیاستفاده شده در وسا یفنرها نترییمیفنرها از قد نیا

 یدر خودروها یفنربند نیمستقل، امروزه از ا قیتعل هایستمیبه س دیجد یسوار یآوردن خودروها یو رو ادیز یاشغال فضا لیبه دل

 [.5]رندگییمورد استفاده قرار م نیسنگ یدر خودروها شتریو ب شودیاستفاده نم یسوار

عداد سازند و هر چه تلایه میها را به صورت لایهآنباشد، برای افزایش مقاومت برشی، به دلیل این که بار وارد به این فنرها از نوع برشی می

یرد و نیروی گگاه در دو انتهای این فنرها قرار میگردد. همچنین به دلیل اینکه دو تکیهها بیشتر میها بیشتر باشد تحمل تنش برشی آنلایه

شود ماکزیمم نیروی خمشی در وسط قرار له موجب میشود، باید بار خمشی را نیز تحمل کنند. که این مسئها وارد میچرخ در وسط به آن

 . [5]کندهای بیشتر در وسط به منظور تقویت تحمل بار خمشی میگرفته و طراح را مجبور به قرار دادن لایه

 دهد.، طراحی فنر تخت به صورت سه بعدی را نشان می4، ابعاد فنر تخت و در شکل3در شکل
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 : ابعاد فنر تخت3شکل

 

 افزار کتیاطراحی سه بعدی فنر تخت توسط نرم: 4شکل

 باشد:مزایای فنر تخت به شرح ذیل می

انتقال نیروهای طولی، عرضی و عمودی از چرخ به بدنه خودرو و بالعکس. بنابراین دیگر نیاز به بازوهای انتقال نیروی  (1

 .[4]یابدطولی و عرضی نبوده و قیمت خودرو کاهش می

 (هاکامیون و هاوانت در استفاده جهت) فنر هایلایه کردن اضافه با بیشتر بار تحمل با سخت فنری ایجاد (2

 
 جنس .5

 .باشدیس، فولاد مآباکو افزاردر نرم لیجهت تحل دهیجنس استفاده گرد

 Kg/m^3 8422 چگالی

 Gpa 228 مدول الاستیسیته

 2.3 ضریب پوآسون

 شرایط مرزی .6
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 .مایل کردهمتص یاتصال به شاس هیدر ناح زیفنر تخت را ن نیو همچن مایفنر لول را در نقاط اتصال به هاب فنر ثابت نموده ر،یمطابق اشکال ز

 مود ارتعاشی جهت تحلیل انتخاب گردید. 8شایان ذکر است، 

 

 : شرایط مرزی در فنر لول5شکل

 

 : شرایط مرزی در فنر تخت4شکل

 

 بحث بر روی نتایج .7

 .باشدیم ریفنر لول مطابق اشکال ز یبدست آمده از نرم افزار آباکوس برا هایاعمال شده و جواب یمرز طیشرابا توجه به 

 

 : شکل مود اول فنر لول8شکل
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 : شکل مود دوم فنر لول8شکل

 

 : شکل مود سوم فنر لول1شکل

 

 : شکل مود چهارم فنر لول12شکل
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 : شکل مود پنجم فنر لول11شکل

 

 شکل مود ششم فنر لول: 12شکل

 

 : شکل مود هفتم فنر لول13شکل
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 : شکل مود هشتم فنر لول14شکل

 اینکه و داده نشان خود از را خوبی عملکرد طبیعی هایفرکانس اعمال در لول فنر آباکوس، افزارنرم از آمده بدست هایجواب به توجه با

 ادار را ارتعاش توانایی آن ظاهری حالت دلیل به لول فنر فولاد، مشخصات به توجه با گفت توانمی و کرده حفظ را خودش اصلی حالت

 .باشدمی

 .باشدمی زیر اشکال مطابق تخت فنر برای آباکوس افزارنرم از آمده بدست هایجواب

 

 : شکل مود اول فنر تخت15شکل
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 : شکل مود دوم فنر تخت14شکل

 

 : شکل مود سوم فنر تخت18شکل

 

 مود چهارم فنر تخت: شکل 18شکل
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 : شکل مود پنجم فنر تخت11شکل

 

 : شکل مود ششم فنر تخت22شکل

 

 : شکل مود هفتم فنر تخت21شکل
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 : شکل مود هشتم فنر تخت22شکل

 و داده دست از را خود اصلی حالت و داشته ضعیفی ارتعاش تخت فنر گفت توانمی آباکوس افزارنرم از آمده بدست هایجواب به توجه با

 .باشدمی لول فنر از بیشتر آن حالت تغییر و شکستن امکان و نداشته را ارتعاش توانایی واقع در

 

 نتیجه گیری .8

رابط  کی یاآن را به گونه نتوایارتعاش را نداشته و فقط م ییصورت گرفته فوق، توانا لیگفت فنر تخت با توجه به تحل توانیو در انتها م

 یارتعاش را داشته و شکل اصل ییگفت توانا توانیانجام گرفته م هایشکل رییبدست آمده و تغ هایدانست اما فنر لول با توجه به جواب

 .دیحفظ نما تواندیم اخود ر

 

 هاپانویس

1. Coil Spring 

0. Leaf Spring 

  فهرست علائم

 N/m                                                                                                                                                     kسختی فنر، 

 d                                                                                                                                                           قطر مفتول فنر

 G                                     مدول برش                                                                                                                     

 R                                                                                                                                      شعاع میانگین فنر           

   N                           ها                                                                                                                           تعداد حلقه
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 نحوه ارجاع به این مقاله:

رهیافتی  ، ماهنامهاثیر استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو در کاهش تصادفات جاده ایت م. حدادی، ب. رستمی، ،س. م. حسینی علی آباد

 .1311، 1 – 1، ص. 3شماره، 1در مدیریت نفت و گاز، دوره

باشد. در طول سال،  یم یدر کشورها تصادفات جاده ا یعوامل تلفات انسان نیاز مهم تر یکی

. باشند یدر حال گسترش م زیروبرو است و جاده ها ن یا ندهیتعداد خودروها در کشور با رشد افزا

و ارائه داده اند.  شنهادیپ یرا جهت کاهش تصادفات جاده ا یگوناگون یمحققان همواره طرح ها

جهت  ستمیس نیباشد. ا یخودروها م یرو ESP ستمیکاهش سانحه نصب س یاز راهکارها یکی

 نیشود. در ا یخود خارج گردد استفاده م ریکه خودرو از مس یو هنگام دنیاز لغز یریجلوگ

شده  حیبه طور کامل تشر یدر کاهش تصادفات جاده ا ESP ستمیاستفاده از س ریپژوهش، تاث

وم از س کیتواند  یمزبور در خودرو م ستمیصورت گرفته، استفاده از س قاتیاست. بر طبق تحق

داد و  شیخودرو را افزا یمنیتوان ا یم ESP ستمیرا کاهش دهد. با نصب س یتصادفات جاده ا

 شود. یبرداشته م یو کنترل خودروها قدم بزرگ تیهدا ستمیدر بهبود س نیهمچن
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 مقدمه .1

 شیافزا نیاست. ا رانیمشکلات موجود در ا نیتر یاز اساس یکیاز آن  یناش یو اجتماع یاقتصاد یبالا یها نهیو هز یتصادفات جاده ها

 لازم اعمال گردد. به منظور راتییو تغ ردیصورت پذ حیو صح یاصول یزیبرنامه ر کی نکهیتصادفات همچنان ادامه خواهد داشت مگر ا زانیم

 دمولوژی،یاپ ک،یومکانیب ،یاز جمله پزشک یمختلف یراه با رشته ها یمنیبحث ا ،یو علم یاصول نظر یبر مبنا منیو نقل ا لاز حم نانیاطم

 (.1311و همکاران،  ینخع انی)چنار ردیگ یقرار م یدر تلاق گرید یو رشته ها یاقتصاد، مهندس ،یجرم شناس ،یعلوم رفتار ،یجامعه شناس

هستند که به  یتصادفات مشکلات یباشند. به طور کل یم یریشگیو قابل پ ینیب شیاز آن کاملا قابل پ یو خسارات ناش یتصادفات جاده ا

اده باشند. تصادفات ج یکاهش م ایو  یریقابل جلوگ ،یاصلاح اتیو عمل یمنطق لیو تحل هیتجز قیو از طر ندیآ یدست انسان به وجود م

 یمنیسطح ا ستیبا یخودروساز م یرخ دهند. شرکت ها یطیمح طیانسان و شرا یو رفتارها تیخودرو، فعال طیشرا لیلتوانند به د یم یا

 ی)افطار ابدیباشد که درصد تصادفات کاهش  یبه گونه ا دیبا زیو حمل و نقل ن کیتراف ستمیس نیرا بالا ببرند و همچن یدیتول یخودروها

 (.1311و همکاران، 

ادفات است. تص ریشود جبران ناپذ یرفتن انسان ها م نیکه منجر به از ب یدر صورت یحاصل از تصادفات جاده ا یامدهایبدون شک اثرات و پ

امع آن جو یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع نیبوده و آثار سنگ یو مال یجان دیو صدمات شد ریمهم مرگ و م اریاز عوامل بس یکی یکیتراف

 ستیو دو ونیلیم کیاز  شیهمه ساله ب یسازمان بهداشت جهان 2002ست. بر اساس گزارش سال قرار داده ا دیرا به شدت مورد تهد یبشر

 (.1330 ،ییشوند )زاهد و رضا یم یجد بینفر دچار آس ونیلیم 00از  شیکشته و ب یهزار نفر در سوانح جاده ا

 لیاز آنها که بر خانواده ها و دولت تحم یناش یمال یخسارت ها جهیاست و در نت شیدر کشور ما روبه افزا یامروزه تعداد تصادفات جاده ا

باشد و ضرورت  یقابل جبران م ریغ یدر موارد یو اجتماع یروان یو جان یمال یکه خسارت ها نیبالا بوده و با توجه به ا اریشود بس یم

 (.1331و همکاران،  یلمانبه اجرا گذارده شود )س یموثر یراه کارها یاز خسارت تصادفات رانندگ یریجلوگ نظوردارد به م

در آن  هینقل لهیو وس طیدانست که سه عامل راننده، مح یتیوضع امدیتوان پ یرا م یدارند که حوادث رانندگ یا دهیعق سریو اسپا ریاولد

 (. Older and Spicer,1131هستند ) میسه

 گسترش ارتباطات و یو رفاه یاقتصاد دیدر جاده ها، در مقابل فوا کیروزافزون تراف شیو افزا ینیماش یگسترش زندگ ریاخ یدر سال ها

از  یکیرو  نی(. از ا1311و همکاران،  یافزوده است )افطار یکالا و مسافر، به سرعت بر تعداد و شدت تصادفات رانندگ ییسرعت جابه جا

 باشد. ی( م1ESP(یکیالکترون یداریکنترل پا ستمیگذارد، س یم ریتاث یتصادفات جاده ا اهشکه بر ک یعوامل

 نینصب شده است. ا ،ییاروپا هینقل لیاز وسا %21 یبر رو یلادیم 2002خودرو است و از سال  یحفاظت ستمیس نیتر دیجد ESP ستمیس

سطح جاده و حفظ  یکنترل مطلوب خودرو و بر رو یبرا ستمیس نیاست. ا شیبوده و رو به افزا %10 ییکایو آمر یژاپن یآمار در خودروها

 مستیفرمان، کنترل خودرو را از دست بدهد و خودرو بلغزد، س عیشده است. اگر راننده با گردش سر یطراح دن،یچیثبات آن در هنگام پ

ESP لیآن فعال شود، به دل یاز چرخ ها یکیدر حال حرکت باشد و ناگهان ترمز  ییگرداند. اگر خودرو یخود بر م یاصل ریآن را به مس 

خود، خودرو را به سمت  یپا ریموجود در ز یاهرم ها ایاز پدال ها  یکیچرخد. راننده با فشردن  یختلاف سرعت، در جهت همان چرخ ما

 ی، لغزش جانبESP ستمیگرداند. س یخود باز م هیاول ریناخواسته، خودرو را به مس ریمس رییهنگام تغ ESP ستمیکند. س یم تیدلخواه هدا

گرداند )خرازان،  یخود بر م ریچرخ، کنترل نموده و خودرو را به مس کی یروترمز بر  یرویخودرو را در هنگام گردش فرمان با اعمال ن

1311.) 

شده،  جادیشود. حسگر چرخ ها و محاسبات اختلاف سرعت ا یگزارش م 0ECUبه  تیبا استفاده از حسگر فرمان، وضع ESP ستمیدر س

. در هنگام دینما یم یمورد نظر را بررس ریدو داده، انحراف خودرو از مس نیا سهیزند و با مقا یم نیسطح تخم یخودرو را رو تیوضع

شده باشد،  جادیدر خودرو ا یو اگر لغزش جانب دهیچرخ ها و اطلاعات حسگر شتاب، جهت مورد نظر راننده مشخص گرد یگردش فرمان، برا

، 3ABS یها ستمیس قیتلف ستمیس نیاست. ا یکیالکترون یداریبرنامه پا ESP قتیگرداند. در حق یباز م هیاول آن را به حالت ESP ستمیس

                                                           
1 Electronic Stability Program 
0 Electronic Control Unit 
3 Anti-lock Braking System 
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4EBD ،0TCS ه سنسور اضاف یبالا به همراه تعداد ستمیسه س یو در صورت داشتن سخت افزار لازم برا ینرم افزار لهیباشد که بوس یم

 (.1311وارده به خودرو کنترل خودرو را بر عهده دارد )خرازان،  یو عرض یطول یفرمان و شتاب ها هیزاو یبرا

 

 (ESPخودرو ) یداریپا یکیکنترل الکترون ستمیس .2

 ریگذارد و از خارج شدن خودرو از مس یها اثر م چیخودرو در پ کینامیباشد که بر د یم یداریبرنامه پا کیدر واقع  یترمز ستمیس نیا

 یو شتاب جانب 1چرخشفرمان، نرخ  هیزاو رینظ ییاز سنسور ها ABS یاطلاعات خود را علاوه بر سنسور ها ستمیس نیکند. ا یم یریجلوگ

 (.1331 بر،یکل یو محمود یوکیب یزند )امراله یم نیتخم یرانندگ یرا برا ناسبم ریو مس ردیگ یم

ESP  هنگامی که انحرافی در مسیر رانندگی از مسیر واقعی حرکت خودرو ایجاد شود )که تشخیص این حالت را با بهره گیری از سنسور

های شتاب جانبی، نرخ چرخش و زاویه فرمان صورت می گیرد(، با بهره گیری از شیرهای برقی، فشار مایع ترمزی در هر چرخ را به طور 

ایجاد نیروی ترمزی نامتقارن، گشتاورهای چرخشی ایجاد می کند و در نتیجه آن خودرو در مسیر مناسب رانندگی مجزا کنترل می کند و با 

 ESPو بدون این سیستم  ESP، خودرو در جاده مارپیچ با سیستم 1(. در شکل 1331حرکت می کند )امر الهی بیوکی و محمودی کلیبر، 

 را نشان میدهد.

 

 ESP ستمیو بدون س ESP ستمیبا س چیخودرو در جاده مارپ سهی: مقا1شکل

 ستمیس نیمختلف را بر عهده دارد. ا طیخودرو در شرا یداریحفظ پا فهیوظ شود،یشناخته م زین 9ESCاوقات با نام  یگاه ESP ستمیس

 .دیگرد هیتوسط شرکت مرسدس بنز ارا یلادیم 1110بار در سال  نیاول یبرا

تند جاده، تعادل خود را از دست داده  یها چیدر پ ادیگردش با سرعت ز ایو  دیشد یها یریخودرو در اثر ترمز گ کیاز اوقات،  یاریدر بس

ود، جاده ب طیفرمان به صورت هوشمندانه و متناسب با شرا لکیکه اگر عملکرد ترمزها و مقدار گرداندن غرب یگردد. در صورت یو منحرف م

 میجاده تنظ طیاز چرخ ها، متناسب با سرعت خودرو و شرا کیهر  یریلازم است که قدرت ترمز گ یطیشرا نیداد. در چن ینم رخاتفاق  نیا

 گریتر و در چرخ د فیچرخ ضع کیدر  یریکه ترمز گ ی. به طورردیانجام پذ یاز چرخ ها با شدت متفاوت کیدر هر  یریترمز گ یعنیگردد؛ 

                                                           
4 Electronic Brake-Force Distribution 
5 Traction Control System 
6 Yaw Rate 
9 Electronic Stability control 
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را  یمتفاوت یریخودرو در هر چرخ، ترمز گ یکینامید طیتواند با توجه به شرا ی( مESP) یکیالکترون یداریکنترل پا ستمیتر باشد. س یقو

 که خودرو در حال انحراف یکننده گشتاور منحرف کننده است. به طور مثال هنگام یشود که خنث یم جادیا یکار گشتاور نیانجام دهد. با ا

 (.1313کننده عامل منحرف کننده باشد )خرازان،  یکه خنث دینما دی( تولYawرا حول محور قائم ) یتواند گشتاور یبه سمت چپ است، م

 هیچرخ ها، سنسور سرعت چرخ تعب یاست. اولا بر رو دهیگرد هیتعب یمختلف یخودرو، سنسور ها یکینامید طیشرا صیبه منظور تشخ

( Lateral) یشتاب در حرکات جانب یریشود. ثالثا به منظور اندازه گ یم یریاندازه گ ربکسیگ یدور موتور و دور خروج ایاست. ثان دهیگرد

باشند.  یم یداریپا لیحرکات خودرو در بحث تحل نیدو حرکت جزء مهم تر نیاست. ا دهیگرد هیسنسور تعب دد(، دو عYaw) یو گردش

 یریگشتاور حاصل از ترمز گ 2(. شکل1313، در نظر گرفته شده است )خرازان زیفرمان ن هیزاو یریبه منظور اندازه گ یسنسور نیهمچن

 دهد. یمتفاوت در چرخ ها را نشان م یها

 

 متفاوت در چرخ ها یها یری: گشتاور حاصل از ترمز گ2شکل

به انحراف  لیجاده تما چیپ رونیبه سمت ب ی( به طور ذاتUnder Steerکم فرمان ) یتوجه داشت که خودروها دی، با 3با توجه به شکل

تر انجام دهد. بر عکس  یرا قو چیسمت داخل پ یدر چرخ جلو یریترمز گ دیحفظ تعادل خودرو با یبرا ESP ستمیس لیدل نیدارند. به هم

حفظ تعادل  یبرا ESP ستمیلازم است که س نیاست. بنابرا چی( انحراف به سمت داخل پOver Steerفرمان ) شیب یخودروها یذات لیتما

 (.1313تر انجام دهد )خرازان،  یقو چیپ رونیسمت ب یرا در چرخ جلو یریخودرو، عمل ترمز گ

 

 (Under Steer)ب( کم فرمان                                                  (Over Steer)الف( بیش فرمان 

 فرمان شیکم فرمان و ب یدر خودروها یداریپا یکیکنترل الکترون ستمی: عملکرد س3شکل
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 یکیالکترون یداریکنترل پا ستمیس یحسگرها .3

چرخ ها از حسگر  یبر رو ABSترمز  ستمیهم همانند س ESP ستمیباشد. در س یخودرو م یکینامید طیشرا صیمزبور تشخ ستمیس فهیوظ

 ی( و گردشLateral) یجانب یاندازه شتاب حرکت ها یبرا ییحسگر ها نیاست. همچن دهیسرعت گردش استفاده گرد یریاندازه گ یها

(Yawخودرو که جزء مهم تر )هم به منظور  یگریباشند، در نظر گرفته شده است. حسگر د یم یداریپا لیخودرو در تحل یها رکتح نی

 یم یریحسگر اندازه گ کیاست که توسط  یگریشده است. فشار مدار ترمز هم پارامتر د هیفرمان ته لکیگردش غرب هیزاو یریاندازه گ

 عبارتند از: ESP ستمیبکار رفته در س ی، حسگر ها4گردد. با توجه به شکل

 3حسگر سرعت چرخ ها -

 1حسگر شتاب جانبی -

 10حسگر نرخ گردش -

 11حسگر زاویه گردش غربیلک فرمان -

 12حسگر فشار هیدرولیکی مدار ترمز -

 13حسگر سرعت خودرو ) بر مبنا دور خروجی گیربکس( -

 

 آن یهمراه با حسگر ها ESP ستمی: س4شکل

 

 

                                                           
8 Wheel Speed Sensor 
9 Lateral Acceleration Sensor 
12 Rotation Rate Sensor (Yaw Speed Sensor) 
11 Steering Angle Sensor 
10 Braking Pressure Sensor 
13 Vehicle Speed Sensor 
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 ESPعملگرهای سیستم  .4

 14شیر برقی های مدار ترمز -

شیر برقی مذکور در مسیر جریان روغن ترمز قرار می گیرد و زمانی که فشار روغن به هر چرخ ارسال می گردد را تنظیم می کند. عملکرد 

( و هم باعث حفظ پایداری خودرو می شوند ABSاین شیرها باعث می شود تا از قفل شدن چرخ ها ممانعت نماید )همانند سیستم ترمز 

  (.EBD)همانند سیستم 

 10عملگر های موتوری -

دریافت می کند عمل می نمایند و می توانند  ECUعملگر فوق همان دریچه گاز و انژکتور می باشند که طبق فرمان هایی که از سوی 

 می باشد. TCSمتناسب با شرایط دینامیکی خودرو، گشتاور و توان موتور را کاهش دهند. عملکرد این عملگر ها مشابه سیستم 

را انجام می دهد. یعنی هم از قفل شدن چرخ ها  TCSو  ABS ،EBDبه طور همزمان عملکرد همه سیستم ها اعم از  ESPلذا سیستم 

ممانعت می نماید و هم در شتاب گیری ها و ترمز گیری ها با کنترل گشتاور موتور و ترمز گیری بر روی برخی از چرخ ها، مانع لغزش 

 ه این سیستم قابلیت توزیع شدت ترمز گیری بر روی چرخ ها را متناسب با شرایط خودرو می گردد. و هم اینک

 دینامیکی خودرو فراهم می نماید. یعنی با انجام ترمز گیری های متفاوت در هر یک از چرخ ها، پایداری خودرو را حفظ می نماید. 

 

 یهش تصادفات جاده ا( در کاESPخودرو) یداریپا یکیکنترل الکترون ستمیاستفاده از س ریتاث .5

یکی از مهم ترین خطراتی که امروزه زندگی انسان ها را در مناطق و کشور های مختلف جهان تهدید می کند افزایش حوادث و آسیب های 

 .(World Health Report,2002)میلیون نفر در جهان می گردد   1گوناگون می باشد که سالانه باعث مرگ بیش از 

در این میان یکی از شایع ترین حوادث و سوانح، حوادث رانندگی و ترافیکی است که سالانه جان بسیاری از مردم را در جهان به خطر می 

یا جاده های ایمن را برای روز جهانی بهداشت در سال  Safe Roadsعنوان  WHOاندازد و دامنه اهمیت این موضوع تا حدی است که 

  .(peden et al, 2004)اشاره می نماید  2020هدف خود به مساله کاهش سوانح و حوادث تا سال  21ر توصیه کرده و د 2004

میلیون نفر نیز مجروح و یا معلول می شوند. بر  00لغایت  20میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده ای کشته،  1.3بر اساس آمار جهانی سالیانه 

 1334سازمان پزشکی قانونی کشور ایران، تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای در سال های طبق جمع آوری اطلاعات از امور بین الملل 

 قابل نمایان می باشد. 1در جدول  1311لغایت 
 ی: آمار کشته شدگان تصادفات جاده ا1جدول

 تعداد سال 

1334 100/21 

1330 011/21 

1331 113/22 

1331 312/23 

1333 114/22 

1331 013/20 

1310 013/20 

1311 031/11 

1312 114/11 

1313 312/11 

1314 000/11 

1310 132/10 

1311 201/11 

 

                                                           
14 Solenoid Valve 
15 Engine Actuators 
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 از این رو یکی از راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو می باشد. 

سیستم مزبور، هنگامی که خودرو از مسیر اصلی خود خارج می گردد و یا از فرمان راننده تبعیت نمی کند، عملیاتی جهت جلوگیری از این 

پدال ترمز است و هر یک از چرخ ها دارای یک دیسک ترمز جداگانه  4پدیده اجرا می شود. لذا خودرو طوری عمل می کند که گویا دارای 

قادر است چرخ های خودرو را با میزان ترمز متفاوتی،  ESPنسان با پای اش فقط یک پدال ترمز را می فشارد، سیستم هستند. گر چه ا

 می باشد.  ESPنمایی از سیستم  0متوقف کند. شکل 

 

 ESP ستمیاز س یی: نما0شکل

به طور معمول در  ستمیس نیدهد. در ا یم صیخودرو را تشخ یکینامید طیشرا د،یآ یکه از حسگرها بدست م ی، اطلاعاتESP ستمیدر س

لازم را بر  یپردازش ها ECUشود. پس از آن،  یچک م دیآ یکه از حسگرها بدست م یخودرو و اطلاعات تیمرتبه، وضع 20 هیثان کیهر 

 یاز سو ییخودرو، فرمان ها یکینامید طیکند. در آخر بر مبنا شرا یم لیحرکت خودرو را تحل ریدهد و مس یاطلاعات انجام م نیا یرو

ECU 1شود. شکل  یآن م یداریپا جهیخودرو و در نت یکینامید طیعملگر، باعث بهبود شرا یشود که با کنترل و فعال ساز یارسال م 

 دهد. یرا نشان م ESP ستمیس یحسگر ها و عملگر ها ینمودار عملکرد

 

 ESP ستمیس یحسگرها و عملگرها ی: نمودار عملکرد1شکل
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 یافته ها .6

یکی از سیستم هایی که روی خودرو جهت افزایش راحتی و ایمنی خودرو نصب می شوند، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو 

(ESP)  می باشد. سیستم مذکور، هنگامی که راننده کنترل خودرو را از دست می دهد، این سیستم با کنترل نمودن فرمان، ترمزها و حتی

یشرانه، کنترلی که از دست راننده خارج می شود را بر می گرداند و به راننده کمک می نماید مسیر اصلی خویش را به کم کردن نیروی پ

 سهولت و بدون لغزش طی نماید. 

به صورت پیوسته در حال بررسی وضعیت رانندگی هنگام حرکت خودرو است. اگر خودرو در جاده ی برفی و یخی در حال  ESPسیستم 

وارد عمل می شود و به کمک ترمز های جداگانه برای هر چرخ، کنترل  ESPباشد و راننده نتواند خودرو را کنترل نماید، سیستم  لیز خوردن

فرمان و گشتاور پیشرانه، سعی می نماید خودرو را به سمتی که راننده قصد دارد، هدایت نماید. شایان ذکر است این سیستم می تواند روی 

 اید.سطح خشک هم کار نم

 بیش فرمانی -2کم فرمانی  -1دو مشکلی که در سر پیچ ها برای خودرو به وجود می آید: 

)الف(، پدیده کم فرمانی زمانی رخ می دهد که مسیر لغزنده باشد و یا سرعت خودرو بیش از حد مجاز باشد و مخصوصا  1با توجه به شکل 

افتد که راننده فرمان می دهد ولی خودرو نمی پیچد و همین امر باعث می شود خودرو دیفرانسیل جلو باشد. کم فرمانی زمانی اتفاق می 

خودرو از مسیر اصلی منحرف گردد. علل ظهور این پدیده این است که خودرو دیفرانسیل جلو می باشد و نیرو به چرخ های جلو وارد می 

 شود و وزن خودرو نیز در جلوی خودرو بیشتر است.

پدیده بیش فرمانی زمانی رخ می دهد که مسیر لغزنده باشد و یا سرعت خودرو بیش از حد مجاز باشد و مخصوصا )ب(،  1با توجه به شکل 

خودرو دیفرانسیل عقب باشد. بیش فرمانی زمانی اتفاق می افتد که راننده فرمان می دهد و خودرو بیش از مقداری که راننده می خواهد 

ژگون می شود. علل ظهور این پدیده این است که خودرو دیفرانسیل عقب می باشد و نیرو به می پیچد و در آخر خودرو از مسیر خود وا

چرخ های عقب وارد می شود و به محض اینکه خودرو )به علت سرعت زیاد و یا لغزنده بودن جاده( کمترین انحراف را در پیچ پیدا نمود، 

 می پیچاند و در پایان آن را منحرف می نماید.نیروی چرخ های عقب، خودرو را بیشتر از مقدار خواسته شده 

 

 ESP ستمیدر س یفرمان شیو ب یکم فرمان دهی: پد1شکل
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 نتیجه گیری  .7

اجتماعی کشور که زندگی انسان ها را همواره تهدید می نماید تصادفات جاده ای می باشد. بر اساس آمار جهانی  مسائلیکی از مهم ترین 

میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند؛ از این رو یکی از راهکارهایی که می توان توسط آن تصادفات  1.3سالیانه 

 ESPمی باشد. در مقاله حاضر، در مرحله اول سیستم   (ESP)از سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو جاده ای را کاهش داد استفاده

به طور کامل تشریح و در مرحله بعد تاثیر استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو در کاهش تصادفات جاده ای نیز آورده شده 

در خودرو، یک سوم از تصادفات کاسته می شود که این نشان از اهمیت  ESPاست. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، استفاده از سیستم 

با استفاده از حسگر های سرعت سنج در چرخ ها با فعال نمودن هوشمند  ESPیده در کنترل و امنیت خودرو است. سیستم سیستم ذکر گرد

 ترمز و کاهش لحظه ای قدرت موتور، می تواند در مواقع بحرانی، پایداری خودرو را تامین نماید و از خروج خودرو از مسیر اصلی و واژگونی

 ده از این سیستم می توان تصادفات جاده ای را کاهش داد و همچنین ایمنی خودرو را نیز افزایش داد.ممانعت می نماید. با استفا
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