پروژه درس دینبمیک خودرو در نرمافزار ADAMS/Car
دکتش هحسي اصفْبًیبى

کد پروژه1 :
عنوان پروژه :ثْجَد تغییشات صٍایبی  camber ٍ toeدس سیستن تؼلیك McPherson
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ،ساّکبسی ثشای ثْجَد (ثِ حدذال سسدبًذىت تغییدشات صٍایدبی تدَ ٍ کوجدش
چشخّب دس سیستن تؼلیك هکفشسَى ٌّگبم خبثِخبیی ػوَدی چشخ اسائِ دّیذ:
 اص هدوَػِی  mdi_front_vehicleدس پبیگبُ دادُ  acar_sharedاستفبدُ کٌیذ.
 اص آصهَى  parallel wheel travelاستفبدُ کشدُ ٍ دس ثدبصُی  -30mmتدب ً +50mmودَداس تغییدشات
صاٍایبی تَ ٍ کوجش ثش حست خبثِخبیی ػوَدی چشخ سا اسائِ دّیذ.
 دس هذل ًمطِ یب ًمبطی سا ضٌبسبیی کٌیذ کِ تغییش دس هَلؼیت آىّب دس هیضاى تغییشات صاٍیدِ تدَ ا دش ردزاس
ثبضذ سپس همبدیش آًْب سا ثِ ضکلی تٌظین کٌیذ کِ تغییشات صاٍیِ تَ حیي خبثِخبیی ػوَدی چدشخ ًسدجت
ثِ حبلت اٍلیِ کوتش ضَدً .تبیح سا ثِ ضک ًوَداس اسائِ دّیذ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ ًحَُ تغییش آىّب ثدشای
ثْجَد سفتبس سیستن تؼلیك سا رکش کٌیذ.
 تغییشاتی کِ دس هذل اػوبل کشدُایذ سا ثِ حبلت اٍلیِ ثشرشداًیذ سپس ًمطِ یب ًمبطی سا ضٌبسبیی کٌیدذ کدِ
تغییش دس هَلؼیت آى ّب دس هیضاى تغییشات صاٍیِ کوجش ا ش رزاس ثبضذ سپس همبدیش آًْب سا ثدِ ضدکلی تٌظدین
کٌیذ کِ تغییشات صاٍیِ کوجش حیي خبثِخبیی ػوَدی چشخ ًسجت ثِ حبلت اٍلیدِ کوتدش ضدَدً .تدبیح سا ثدِ
ضک ًوَداس اسائِ دّیذ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ ًحَُ تغییش آىّب ثشای ثْجَد سفتدبس سیسدتن تؼلیدك سا رکدش
کٌیذ.
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کد پروژه2 :
عنوان پروژه :ثشسسی ػَاه هَ ش ثش ًحَُ تغییش صاٍیِ  camberدس ا ش خبثِخبیی ػوَدی چشخ دس سیستن تؼلیك
Double Wishbone
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیشً ،حَُ تغییش صاٍیِ کوجش حیي خبثِخبیی ػوَدی چدشخ دس سیسدتن تؼلیدك
 Double Wishboneسا دس ضشایط هختلف ٌّذسی ثشسسی کٌیذ:
 اثتذا ثبیذ هذل هَسد ًظش سا ایدبد کٌیذ .ثشای ایي کبس یک  Suspension Assemblyخذیذ ایددبد کٌیدذ.
ٌّگبم ایدبد ایي هدوَػِ ،دس ثخص صیشسیستن تؼلیك ،صیشسیسدتن  TR_Front_Suspension.subسا اص
پبیگبُ دادُ  acar_sharedاًتخبة کٌیذّ .وچٌیي ًیبصی ثِ اًتخبة صیشسیستن فشهبى ًیست.
 اص آصهَى  parallel wheel travelاستفبدُ ًوَدُ ٍ دس ثبصُی  0تب ً +50mmوَداس تغییشات صاٍیِ کوجش
چشخ ثش حست خبثِخبیی ػوَدی آى سا استخشاج کٌیذ .ثب ثدب سفدتي چدشخ ،کوجدش افدضایص پیدذا هدیکٌدذ
(حشکت ثِ سوت همذاس هثجتت یب کبّص پیذا هیکٌذ (حشکت ثِ سوت همذاس هٌفیت؟
ً مطِ یب ًمبطی سا پیذا کٌیذ کِ تغییش دس آى ّب دس هیضاى تغییشات کوجش ا ش رزاس ثبضذ .سدپس ایدي ًمطدِ یدب
ًمبط سا ثِ ضکلی تغییش دّیذ کِ سفتبس هکبًیضم تؼلیك اص ًمطِ ًظش خْت تغییش صاٍیدِ کوجدش ثدشػکس ضدَد.
هثالً ارش دس حبلت پیص فشض ثب ثب سفتي چشخ ،کوجش ثِ سوت همذاس هثجت تغییش هیکٌذٌّ ،ذسِی هکبًیضم
سا چٌبى تغییش دّیذ کِ ثب ثب سفتي چشخ کوجش ثِ سوت هٌفی تغییش کٌذ (ٍ یدب ثدبلؼکستً .تدبیح سا دس لبلدت
ًوَداس همبیسِ کشدُ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ هیضاى تغییش دس آىّب سا رکش ًوبییذ.
ً تبیح حبصلِ سا خوغثٌذی ًوَدُ ٍ ثِ صَست یک لبًَى کلی دس هَسد تؼلیدك  Double Wishboneاسائدِ
ًوبییذ ثِ طَسی کِ هطخصبً ثیبى ًوبیذ دس چِ ضشایطی ٌّگبم ثب سفتي چشخ تغییشات کوجش ثِ سوت همذاس
هثجت خَاّذ ثَد ٍ دس چِ ضشایطی تغییشات کوجش ثِ سوت همذاس هٌفی خَاّذ ثَد.
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کد پروژه3 :
عنوان پروژه :ثشسسی ضشایط  Anti-Ackerman ٍ Ackermanدس تؼلیك  Double Wishboneثب سیستن
فشهبى دًذُ ضبًِ
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیشٌّ ،ذسِی هکبًیضم تؼلیك ٍ فشهبى سا ثِ ضکلی تغییدش دّیدذ کدِ یدک ثدبس
ضشایط پبد آکشهي یب آکشهي هؼکَس ٍ ثبس دیگش ضشایط آکشهي ایذُ آل حبص ضَد( .ضدشایط پدبد آکدشهي ثدِ حدبلتی
رفتِ هیضَد کِ ٌّگبم چشخص خَدسٍ صاٍیِ چشخ خبسج پیچ ثیطتش اص صاٍیِ چشخ داخ پیچ ثبضذ.ت
 اثتذا ثبیذ هذل هَسد ًظش سا ایدبد کٌیذ .ثشای ایي کبس یک  Suspension Assemblyخذیذ ایددبد کٌیدذ.
ٌّگبم ایدبد ایي هدوَػِ ،دس ثخص صیشسیستن تؼلیك ،صیشسیسدتن  TR_Front_Suspension.subسا اص
پبیگبُ دادُ  acar_sharedاًتخبة کٌیذّ .وچٌیي دس ثخص فشهدبى ،صیشسیسدتن  TR_Steering.subسا
اص پبیگبُ دادُ  acar_sharedاًتخبة کٌیذ .همذاس  Wheelbaseخَدسٍ سا  2900mmفشض کٌیذ.
 اص آصهَى  Steeringاستفبدُ ًوَدُ ٍ دس ثبصُی فشهبىدّی  0تب  360دسخِ همذاس صاٍیِ فشهبى چشخ چد ٍ
ساست ٍ خطبی آکشهي (Ackerman Errorت سا ثشای چشخ خبسج پیچ ثِ ضک ًوَداس اسائدِ دّیدذ دس ایدي
حبلت هکبًیضم هَخَد دس چِ ٍظؼیتی لشاس داسد؟
ً مطِ یب ًمبطی سا ضٌبسبیی کٌیذ کِ تغییش دس آى سجت تغییش ٍظؼیت آکشهي ضَد .سپس ایي ًمطِ یب ًمدبط
سا طَسی تغییش دّیذ کِ ضشایط فشهبىدّی هکبًیضم ثِ حبلدت پدبد آکدشهي تجدذی ضدَدً .تدبیح سا دس لبلدت
ًوَداس همبیسِ کشدُ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ هیضاى تغییش دس آىّب سا رکش ًوبییذ.
 ثب فشض ً Wheelbase = 2900 mmمبط ضٌبسبیی ضذُ سا هدذد ثِ ًحَی تغییش دّیذ کِ ایٌجدبس سفتدبس
هکبًیضم ثِ ضک آکشهي ثبضذ ٍ تب حذ هوکي خطبی آکشهي سا کدبّص دّیدذ ٍ ثدِ حبلدت ایدذُ آل ًضدیدک
کٌیذً .تبیح سا دس لبلت ًوَداس همبیسِ کشدُ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ هیضاى تغییش دس آىّب سا رکش ًوبییذ.
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کد پروژه4 :
عنوان پروژه :ثشسسی ػَاه هَ ش دس پبیذاسی خط هستمین خَدسٍ دس حشکت ثب سشػت بثت
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ا ش صاٍیِ  toeاستبتیکی چشخّبی خلَ ٍ ًیض ا ش صاٍیِ  Casterثش پبیذاسی
خط هستمین خَدسٍ دس حشکت ثب سشػت بثت سا ثشسسی کٌیذ .هؼیبس پبیذاسی خدط هسدتمین خدَدسٍ ،هیدضاى اًحدشا
خبًجی آى اص هسیش هستمین دس حبلت سشػت بثت ٍ ٌّگبم سّب کشدى فشهبى تَسط ساًٌذُ است.
 هدوَػِی  MDI_Demo_Vehicle.asyسا اص پبیگبُ دادُ  acar_sharedثبص کٌیذ .سپس سٍی ّش یدک
اص چشخّبی خلَ ٍ ػمت ساست کلیدک کدشدُ ٍ اص لسدوت …  Wheel:رضیٌدِ  Modifyسا اًتخدبة کٌیدذ.
سپس دس پٌدشُ ثبص ضذُ دس ثخص  Property Fileتبیش  pac2002_235_60R16.tirسا اص پبیگدبُ دادُ
 acar_sharedاًتخبة کشدُ ٍ  OKسا ثضًیذ.
 آصهَى  maintainسا دس هذت  11بًیِ ثب سشػت  ،60km/hدًذُ ٍ ٍ 3سٍدی فشهدبى  Freeاًددبم دّیدذ
(Simulate -> Full vehicle -> Straight line events -> maintainتً .وَداس هیضاى خبثدِخدبیی
ػشظی ثذًِ خَدسٍ سا ثش حسدت صهدبى ثدِ ػٌدَاى هؼیدبس پبیدذاسی خدط هسدتمین خدَدسٍ اسدتخشاج کٌیدذ.
(Chassis displacement -> lateralت
 ا ش ّش یک اص پبساهتشّبی صاٍیِ کستش هحَس فشهبى ٍ صاٍیِ تَ استبتیکی چدشخ ّدبی خلدَ ثدش هیدضاى اًحدشا
خَدسٍ اص هسیش هستمین دس ایي آصهَى سا ثِ طَس هدضا ثشسسی کٌیذً .تبیح سا دس لبلت ًودَداس دس همبیسدِ ثدب
حبلت اٍلیِ ًطبى دّیذ .سپس ثب تغییش همبدیش کستش فشهبى ٍ تَ چشخّبی خلَ ،همذاس اًحشا خبًجی خدَدسٍ
دس ایي آصهَى سا ثِ حذال ثشسبًیذً .تیدِ سا ثب حبلت اٍلیِ ثِ ضک ًوَداس همبیسِ کٌیدذ ٍ تغییدشات اػودبل
ضذُ خْت دستیبثی ثِ ایي ثْجَد سا ضشح دّیذ.
 ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ افضایص یب کبّص صاٍیِ کستش هحَس فشهبى چِ ا شی ثش پبیذاسی خط هسدتمین
خَدسٍ داسد؟ ّوچٌیي  toe-inیب  toe-outثَدى چشخ ّبی خلَ دس حبلت استبتیکی چِ ا شی ثدش پبیدذاسی
خط هستمین خَدسٍ داسد؟ ًتیدِ ثِ دست آهذُ دس خصَظ ا ش  toeثش پبیذاسی خدط هسدتمین یدک ًتیددِ
ػوَهی است یب ٍاثستِ ثِ پبساهتش دیگشی ًیض خَاّذ ثَد؟ ٍ آیب دس خَدسٍّبی هختلف ثستِ ثِ طشاحی اًددبم
ضذُ ا ش هتفبٍتی داسد؟ تَظیح دّیذ.
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کد پروژه5 :
عنوان پروژه :ثشسسی ا ش استفبع هشکض غلت تؼلیك خلَی خَدسٍ دس رشادیبى کن فشهبًی
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ا ش استفبع هشکض غلت تؼلیك خلَ سا ثش رشادیبى کدنفشهدبًی خدَدسٍ ثشسسدی
کٌیذ .ثشای ثشسسی رشادیبى کنفشهبًی ثبیذ اص آصهَى رشدش ضؼبع بثت استفبدُ کٌیذ ٍ ًوَداس صاٍیِ غشثیلک فشهبى ثدش
حست ضتبة خبًجی سا ثِ ػٌَاى هؼیبس ثشسسی رشادیبى کنفشهبًی دس ًظش ثگیشیذ.
 هدوَػِی  MDI_Demo_Vehicle.asyسا اص پبیگبُ دادُ  acar_sharedثبص کٌیذ .سپس سٍی ّش یدک
اص چشخّبی خلَ ٍ ػمت ساست کلیدک کدشدُ ٍ اص لسدوت …  Wheel:رضیٌدِ  Modifyسا اًتخدبة کٌیدذ.
سپس دس پٌدشُ ثبص ضذُ دس ثخص  Property Fileتبیش  pac2002_235_60R16.tirسا اص پبیگدبُ دادُ
 acar_sharedاًتخبة کشدُ ٍ  OKسا ثضًیذ.
 اص آصهَى  Constant radius corneringاستفبدُ کشدُ ٍ دس دًذُ  3ثب ضؼبع ردشدش بثدت  51هتدش دس
هذت  5بًیِ ثذٍى تؼدَیط دًدذُ سدشػت خدَدسٍ سا اص  60km/hثدِ  80km/hثشسدبًیذً .ودَداس صاٍیدِ
غشثیلک فشهبى ثش حست ضتبة کٌبسی خَدسٍ سا استخشاج کٌیذ .دس ایي حبلت خدَدسٍ کدن فشهدبى اسدت یدب
ثیص فشهبى؟
ً مبطی اص تؼلیك خلَ سا ضٌبسبیی کٌیذ کِ ثِ کوک آىّب ثتَاًیذ استفبع هشکض غلت تؼلیك سا تغییش دّیدذ .ا دش
استفبع هشکض غلت تؼلیك خلَی خَدسٍ سا ثش ًوَداس لجلی ثشسسی کٌیذ ثِ ایي تشتیت کِ آصهَى سا یکجبس دیگدش
دس حبلتی کِ استفبع هشکض غلت سا افضایص دادُایذ ٍ ثدبس دیگدش دس حدبلتی کدِ استفدبع هشکدض غلدت سا کدبّص
دادُ ایذ ،اًدبم دّیذ ٍ ًتبیح سا دس لبلت ًوَداس ثب حبلت اٍلیِ همبیسِ کٌیذً .مبطی کِ ثشای تغییش دادى استفبع
هشکض غلت پیذا کشدُایذ ٍ ًحَُ تغییش آىّب سا رکش کٌیذ .ثِ طَس کلی افضایص استفبع هشکض غلت چِ ا دشی ثدش
رشادیبى کنفشهبًی خَدسٍ داسد؟
 ا ش کبّص استفبع هشکض غلت ثش صاٍیِ غلتص ثذًِ (roll angleت ٍ ًشخ غلتص ثذًِ سا ًسجت ثدِ حبلدت اٍلیدِ
دس لبلت ًوَداس همبیسِ کٌیذ.
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کد پروژه6 :
عنوان پروژه :ثشسسی پبساهتشّبی ٌّذسی فشهبى ثش رطتبٍس فشهبىدّی
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ،ا ش پبساهتشّبی ٌّذسی هحَس فشهبى (صٍایبی کسدتش ٍ کیٌد پدیيت سا ثدش
رطتبٍس فشهبى (سفتی فشهبىت ثشسسی ًوبییذ.
 اص هدوَػِی  mdi_front_vehicleدس پبیگبُ دادُ  acar_sharedاستفبدُ کٌیدذ .پدس اص ثدبص کدشدى
هدوَػِ اص لسوت  set suspension parameterثخص  Tire modelسا دس حبلدت  propertyلدشاس
دّیدددذ ٍ دس ثخدددص  Tire property fileتدددبیش  pac2002_235_60R16.tirسا اص پبیگدددبُ دادُ
 acar_sharedاًتخبة کٌیذ ٍ  Okسا ثضًیذ .سپس دس صیش سیستن فشهبى ایي هدوَػدِ اص هٌدَی Adjust
دس ثخص  Steering Assistسیستن ّیذسٍلیک فشهبى سا غیش فؼبل کٌیذ.
 اص آصهَى  Steeringاستفبدُ کشدُ ٍ فشهبى سا اص  0تب  360دسخِ ثچشخبًیذ .سپس ًوَداس رطتبٍس ٍاسدُ ثدِ
غشثیلک فشهبى (Steering wheel input/torqueت سا استخشاج کٌیذ.
 صٍایبی کستش ٍ کیٌ پیي سا ثِ طَس هدضا تغییش دّیذ ٍ ا ش ّش کذام سا ثش همذاس رطتبٍس فشهبى ثشسسی کدشدُ
ٍ دس لبلت ًوَداس اسائِ دّیذ .تَظیح دّیذ کبّص یب افضایص ّش کذام اص ایي صٍایب چِ ا شی ثش رطتبٍس فشهدبى
داسد.
 همبدیش صٍایبی کستش ٍ کیٌ پیي سا ثِ طَسی تغییش دّیذ کِ رطتبٍس فشهبى کبّص پیذا کٌدذً .تیددِ سا ثدِ
ضک ًوَداس دس همبیسِ ثب حبلت اٍلیِ ًطبى دّیذ ٍ ًمطِ یب ًمبطی کِ ثشای تغییش دادى صٍایبی هحَس فشهدبى
اص آىّب استفبدُ کشدُایذ سا ثِ ّوشاُ همبدیش اصالح ضذُی آىّب رکش کٌیذ .تَظدیح دّیدذ کدِ کدبّص دادى
رطتبٍس فشهبى (ًشم تش کشدى فشهبىت اص طشیك تغییش صٍایبی هحَس فشهبًی چِ ا شی ثش ثشرطدتپدزیشی فشهدبى
خَاّذ داضت؟

پروژه درس دینبمیک خودرو در نرمافزار ADAMS/Car
دکتش هحسي اصفْبًیبى

کد پروژه7 :
عنوان پروژه :تؼییي سشػت حذ دس آصهَى تغییش هسیش ایضٍ ٍ اسائِ ساّکبس ثشای ثْجَد ػولکشد خَدسٍ دس آصهَى تغییش
هسیش ایضٍ
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي آصهَى ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ،حذاکثش سشػتی کِ خَدسٍ دس آى لبدس ثِ اًدبم آصهَى تغییش هسدیش ایدضٍ
هیثبضذ سا ضٌبسبیی کٌیذ (ثذٍى اًحشا اص هسیش یب ثلٌذ ضذى چشخّب اص صهیيت .سپس ػولکشد خَدسٍ دس ایي سشػت
اص ًظش صاٍیِ غشثیلک فشهبى ٍ صاٍیِ غلتص ثذًِ سا ثِ کوک تغییش دس سختی هیلِ پبد غلتص تؼلیك خلَ ثْجَد دّیذ:
 اثتذا اص هٌدَی ٍ Toolsاسد ثخدص  Plugin managerضدَیذ ٍ  ADAMS/Car Truckسا فؼدبل کٌیدذ.
سپس هدوَػِی  msc_bus_rigid.asyسا اص پبیگبُ دادُ  atruck_sharedثبص کٌیذ.
 آصهَى تغییش هسیش ایضٍ (ISO lane changeت سا دس سشػتّبی هختلف (ثب دًذُ هٌبستت اًددبم دّیدذ تدب
حذاکثش سشػتی کِ خَدسٍ لبدس ثِ اًدبم ایي هبًَس ّست سا پیذا کٌیدذ .دس ایدي سدشػت خدَدسٍ ثبیدذ ثدذٍى
اًحشا لبث تَخِ اص هسیش استبًذاسد تست ٍ ثذٍى ثلٌذ ضذى چشخّب اص صهیي لبدس ثِ اًدبم هدبًَس ثبضدذ .دس
ایي سشػت ًوَداس صاٍیِ غشثیلک فشهبىً ،وَداس صاٍیِ غلتص ثذًِ (Roll angleت ٍ ًوَداس ًشخ غلتص ثذًِ سا
استخشاج کٌیذ.
 دس سشػت حذ ثِ دست آهذُ ،ا ش سختی هیلِ پبد غلتص خلَ (افضایص ٍ کدبّص سدختی هیلدِت سا ثدش صاٍیدِ
غشثیلک فشهبى ٍ صاٍیِ غلتص ثذًِ ثشسسی کٌیذ ٍ ًتبیح سا ثِ ضک ًوَداس دس همبیسدِ ثدب حبلدت اٍلیدِ اسائدِ
دّیذ( .ثشای تغییش سختی هیلِ پبد غلتص اص هٌَی ٍ Adjustاسد ثخدص  Parameter variableضدذُ ٍ
دس صیشسیستن هشثَطِ پبساهتش سختی سا تغییش دّیذ.ت
 سختی هیلِ پبد غلتص سا ثِ ًحَی اصالح کٌیذ کِ دس سشػت حذ ،صاٍیِ غشثیلک فشهبى ٍ صاٍیِ غلدتص ثذًدِ
ثْجَد یبثٌذ ٍ ًتبیح سا ثِ ضک ًوَداس اسائِ دّیذ .آیب اصالح اًدبم ضذُ هٌدش ثدِ افدضایص سدشػت حدذ ًیدض
خَاّذ ضذ؟ ّوچٌیي تَظیح دّیذ کِ افضایص ٍ یب کبّص ثیص اص حذ سختی هیلِی پبد غلدتص هٌددش ثدِ
چِ هطکالتی دس سفتبس دیٌبهیکی خَدسٍ خَاّذ ضذ.
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کد پروژه8 :
عنوان پروژه :ثشسسی ا ش همذاس ٍ هَلؼیت ثبس تشیلش ثش رشادیبى کن فشهبًی خَدسٍی ثبسی
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثش اسبس تَظیحبت صیش ،ا ش همذاس ٍ هَلؼیت ثبس تشیلش سا ثش رشادیبى کنفشهبًی خَدسٍی ثبسی ثشسسی
کٌیذ .ثشای ثشسسی رشادیبى کن فشهبًی ثبیذ اص آصهَى رشدش ضؼبع بثت استفبدُ کٌیذ ٍ ًوَداس صاٍیِ غشثیلک فشهبى ثش
حست ضتبة خبًجی سا ثِ ػٌَاى هؼیبس ثشسسی رشادیبى کنفشهبًی دس ًظش ثگیشیذ.
 اثتذا اص هٌدَی ٍ Toolsاسد ثخدص  Plugin managerضدَیذ ٍ  ADAMS/Car Truckسا فؼدبل کٌیدذ.
سپس هدوَػِی  msc_tractor_semitrailer.asyسا اص پبیگبُ دادُ  atruck_sharedثبص کٌیذ.
 اص آصهَى  Constant radius corneringاستفبدُ کٌیذ ٍ ثب دًذُ  ٍ 5ضؼبع ردشدش  111هتدش دس هدذت
 11بًیِ سشػت خَدسٍ سا اص  60km/hثِ  80km/hثشسبًیذً .وَداس صاٍیِ غشثیلک فشهبى ثش حست ضدتبة
کٌبسی خَدسٍ سا استخشاج کٌیذ .ثب صش ًظش اص سفتدبس خدَدسٍ دس  3بًیدِی اٍل آصهدَى ،سفتدبس کدنفشهدبًی
خَدسٍ ثِ چِ ضکلی است؟ (کن فشهبى ،ثیص فشهبى یب تک فشهبى؟ت ثب تَخِ ثِ ایٌکِ خَدسٍ ثدِ طدَس کبهد
ثبسرزاسی ضذُ است ،آیب سفتبس هطبّذُ ضذُ ثشای ایي خَدسٍی ثبسی سفتبسی هٌبست ٍ هطلَة است؟
 لطؼدددددِی هکؼدددددت هسدددددتطی ضدددددک لشهدددددض سًددد د ثدددددب ًدددددبم General part:
 msc_truck_rigid_trailer.ges_test_massسا  Modifyکٌیذ ٍ خشم آى سا ثِ ػدذدی ًضدیدک ثدِ
صفش تغییش دّیذ ٍ آصهَى سا هدذداً اًدبم دّیذً .وَداس صاٍیِ غشثیلک فشهبى ثدش حسدت ضدتبة کٌدبسی سا ثدب
حبلت لج همبیسِ کٌیذ ٍ ا ش حز ثبس سا ثش سفتبس خَدسٍ تَظیح دّیذ.
 خشم لطؼِ سا ثِ حبلت اٍلیِ ثشرشداًیذ ٍ هَلؼیت هشکض خشم آى سا دس ساستبی طَل خَدسٍ ٍ دس ساستبی ػوَد
ثش صهیي (استفبع هشکض خدشم ثدبست تغییدش دّیدذ .ثدشای ایدي کدبس دس پٌددشُ  Modifyلطؼدِ اص ثخدص CM
 location relative to partهیتَاًیذ همذاس خبثِخبیی هذ ًظش سا ًسدجت ثدِ دسدتگبُ هختصدبت هحلدی
لطؼِ ٍاسد کٌیذ (ثِ صٍایبی اٍلش کِ ثیبًگش خْتگیشی دستگبُ هختصبت هحلی لطؼِ ًسجت ثِ دستگبُ خْدبًی
ّستٌذ تَخِ داضتِ ثبضیذت .آصهَى سا ثشای همبدیش هختلف هَلؼیت هشکض خشم ثبس (هَلؼیدت طدَلی ٍ استفدبعت
تکشاس کٌیذ ٍ ًتبیح سا ثِ ضک ًوَداس ثب حبلت اٍلیِ همبیسِ کٌیذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح هطبّذُ ضذُ ،دس هَسد ا دش
هَلؼیت ثبس ثش صاٍیِ فشهبى ٍ رشادیبى کن فشهبًی تَظیح دّیذ.
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کد پروژه9 :
عنوان پرروژه :ثشسسدی ضدشایط  Anti-Ackerman ٍ Ackermanدس تؼلیدك اکسد صدلت ثدب سیسدتن فشهدبى
Pitman Arm
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیشٌّ ،ذسِی هکبًیضم تؼلیك ٍ فشهبى سا ثِ ضکلی تغییدش دّیدذ کدِ یدک ثدبس
ضشایط پبد آکشهي یب آکشهي هؼکَس ٍ ثبس دیگش ضشایط آکشهي ایذُ آل حبص ضَد( .ضدشایط پدبد آکدشهي ثدِ حدبلتی
رفتِ هیضَد کِ ٌّگبم چشخص خَدسٍ صاٍیِ چشخ خبسج پیچ ثیطتش اص صاٍیِ چشخ داخ پیچ ثبضذ.ت
 اثتذا اص هٌدَی ٍ Toolsاسد ثخدص  Plugin managerضدَیذ ٍ  ADAMS/Car Truckسا فؼدبل کٌیدذ.
سپس هدوَػِی  msc_susp_front_3link.asyسا اص پبیگبُ دادُ  atruck_sharedثبص کٌیدذ .همدذاس
 Whellbaseسا ثشاثش  4100mmدس ًظش ثگیشیذ.
 اص آصهَى  Steeringاستفبدُ ًوَدُ ٍ دس ثبصُی فشهبىدّی  0تب  360دسخِ همذاس صاٍیِ فشهبى چشخ چد ٍ
ساست ٍ خطبی آکشهي (Ackerman Errorت سا ثشای چشخ خبسج پیچ ثِ ضک ًوَداس اسائِ دّیدذ .دس ایدي
حبلت هکبًیضم هَخَد دس چِ ٍظؼیتی لشاس داسد؟
ً مطِ یب ًمبطی سا ضٌبسبیی کٌیذ کِ تغییش دس آى سجت تغییش ٍظؼیت آکشهي ضَد .سپس ایي ًمطِ یب ًمدبط
سا طَسی تغییش دّیذ کِ ضشایط فشهبىدّی هکبًیضم ثِ حبلدت پدبد آکدشهي تجدذی ضدَدً .تدبیح سا دس لبلدت
ًوَداس همبیسِ کشدُ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ هیضاى تغییش دس آىّب سا رکش ًوبییذ.
 ثب فشض ً Wheelbase = 4100 mmمبط ضٌبسبیی ضذُ سا هدذد ثِ ًحَی تغییش دّیذ کِ ایٌجدبس سفتدبس
هکبًیضم ثِ ضک آکشهي ثبضذ ٍ تب حذ هوکي خطبی آکشهي سا کدبّص دّیدذ ٍ ثدِ حبلدت ایدذُ آل ًضدیدک
کٌیذً .تبیح سا دس لبلت ًوَداس همبیسِ کشدُ ٍ ًمبط ضٌبسبیی ضذُ ٍ هیضاى تغییش دس آىّب سا رکش ًوبییذ.
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کد پروژه11 :
عنوان پروژه :ثْجَد پبیذاسی خط هستمین اتَثَس دس آصهَى تشهضریشی
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ا ش صاٍیِ  toeاستبتیکی چشخّبی خلَ ٍ ًیض ا ش صاٍیِ  Casterثش پبیذاسی
خط هستمین خَدسٍ دس ٌّگبم تشهضریشی دس هسیش هستمین سا ثشسسی کٌیدذ .هؼیدبس پبیدذاسی خدط هسدتمین خدَدسٍ،
هیضاى اًحشا خبًجی آى اص هسیش هستمین دس حیي تشهضریشی ٍ ٌّگبم سّب ثَدى فشهبى تَسط ساًٌذُ است.
 اثتذا اص هٌدَی ٍ Toolsاسد ثخدص  Plugin managerضدَیذ ٍ  ADAMS/Car Truckسا فؼدبل کٌیدذ.
سپس هدوَػِی  msc_bus_rigid.asyسا اص پبیگبُ دادُ  atruck_sharedثبص کٌیذ.
 آصهَى  Brakingسا دس هذت  11بًیِ ثب سشػت  ،60km/hدًذُ ٍ ٍ 5سٍدی فشهبى  Freeاًدبم دّیدذ ثدِ
طَسی کِ دس لحظِ  t=2تشهض اػوبل ضَد ٍ پس اص یک بًیِ ثِ حذاکثش هیضاى دسخَاست تشهدض یؼٌدی فطدبس
کبه پذال تشهض تَسط ساًٌذُ (111ت ثشسذً .وَداس هیضاى خبثِ خبیی ػشظی ثذًِ خَدسٍ سا ثش حست صهبى ثِ
ػٌَاى هؼیبس پبیذاسی خط هستمین خَدسٍ استخشاج کٌیذChassis displacement -> lateral( .ت
 ا ش ّش یک اص پبساهتشّبی صاٍیِ کستش هحَس فشهبى ٍ صاٍیِ تَ استبتیکی چدشخ ّدبی خلدَ ثدش هیدضاى اًحدشا
خَدسٍ اص هسیش هستمین دس ایي آصهَى سا ثِ طَس هدضا ثشسسی کٌیذً .تبیح سا دس لبلت ًودَداس دس همبیسدِ ثدب
حبلت اٍلیِ ًطبى دّیذ .سپس ثب تغییش همبدیش کستش فشهبى ٍ تَ چشخّبی خلَ ،همذاس اًحشا خبًجی خدَدسٍ
دس ایي آصهَى سا ثِ حذال ثشسبًیذً .تیدِ سا ثب حبلت اٍلیِ ثِ ضک ًوَداس همبیسِ کٌیدذ ٍ تغییدشات اػودبل
ضذُ خْت دستیبثی ثِ ایي ثْجَد سا ضشح دّیذ.
 ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ افضایص یب کبّص صاٍیِ کستش هحَس فشهبى چِ ا شی ثش پبیذاسی خط هسدتمین
خَدسٍ حیي تشهضریشی داسد؟ ّوچٌیي  toe-inیب  toe-outثَدى چشخ ّبی خلَ دس حبلت اسدتبتیکی چدِ
ا شی ثش پبیذاسی خط هستمین خَدسٍ حیي تشهضریشی داسد؟ ًتیدِ ثِ دست آهدذُ دس خصدَظ ا دش  toeثدش
پبیذاسی خط هستمین دس تشهضریشی یک ًتیدِ ػوَهی است یب ٍاثستِ ثِ پبساهتش دیگشی ًیض خَاّدذ ثدَد؟ ٍ
آیب دس خَدسٍّبی هختلف ثستِ ثِ طشاحی اًدبم ضذُ ا ش هتفبٍتی داسد؟ تَظیح دّیذ.
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کد پروژه11 :
عنوان پروژه :ثشسسی ا ش پیصثبس فٌشّبی خلَ ٍ ػمت ثش کیفیت سَاسی خَدسٍ (Rideت
شرح مسئله و خواستههب:

دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثب تَخِ ثِ تَظیحبت صیش ا ش پیص ثبس فٌشّبی خلَ ٍ ػمت ثش کیفیت سَاسی خَدسٍ سا ثشسسی کدشدُ
ٍ دس پبیبى همبدیشی ثشای پیص ثبس فٌشّب خْت ثْجَد کیفیت سَاسی خَدسٍ اسائِ دّیذ .هؼیبس کیفیت سَاسی سا ضتبة
ػوَدی ثذًِ حیي ػجَس خَدسٍ اص سٍی هبًغ دس ًظش ثگیشیذّ .وچٌیي ثِ هٌظَس تغییش دس پیص ثبس فٌشّب هدیتَاًیدذ اص
طشیك تغییش دس طَل ًصت فٌش (Installed lengthت دس همبیسِ ثب طَل آصاد فٌش (Free lengthت الذام کٌیذ.
 هدوَػِی  MDI_Demo_Vehicle.asyسا اص پبیگبُ دادُ  acar_sharedثبص کٌیذ.
 آصهَى  3D Roadسا دس هذت  5بًیِ ٍ ثدِ کودک خدبدُ  3d_road_obstacle_plank.xmlاص پبیگدبُ
دادُ  acar_sharedثب سشػت بثت  40km/hدس دًذُ  2اًدبم دّیذ .ثشای بثدت ثدَدى سدشػت خدَدسٍ
حیي ػجَس اص هبًغ دس لسوت  Speed Controlحبلدت  Longitudinal Accسا اًتخدبة کدشدُ ٍ ضدتبة
طَلی  0.01سا ثشای لحظِ ٍ t=4.9اسد کٌیذ .پس اص اًدبم آصهَى ًوَداس ضتبة ػوَدی ثذًِ ثش حست صهبى
سا ثِ ػٌَاى هؼیبس ثشسسی کیفیت سَاسی خَدسٍ استخشاج کٌیذ (chassis acceleration/verticalت.
 ا ش افضایص یب کبّص پیص ثبس فٌشّبی خلَ ثش کیفیت سَاسی سا ثشسسی کٌیذ .ثشای ایٌکبس همذاس طدَل ًصدت
فٌشّبی خلَ سا ثِ اًذاصُ  ±5%همذاس اٍلیِ تغییش دادُ ٍ هدذد آصهدَى سا اًددبم دّیدذً .تدبیح سا ثدِ صدَست
ًوَداس ثب حبلت اٍلیِ همبیسِ کٌیذ .طَل ًصت فٌشّبی خلَ سا ثِ حبلت اٍلیدِ ثشرشداًیدذ ٍ ایٌجدبس ا دش تغییدش
طَل ًصت فٌشّبی ػمت ( ±5%همذاس اٍلیِت سا ثش کیفیت سَاسی ثشسسی کشدُ ٍ ًتبیح سا ثدِ ضدک ًودَداس
اسائِ دّیذ .دس ایي خَدسٍ پیص ثبس فٌشّبی خلَ ا ش ثیطتشی ثش کیفیت سَاسی داسًدذ یدب پدیص ثدبس فٌشّدبی
ػمت؟ (ثشای تغییش پیص ثبس فٌش دس لبلت طَل ًصت آى کبفی است سٍی فٌش ساست کلیک کشدُ ٍ اص لسدوت
… Spring:رضیٌِ  Modifyسا اًتخبة کشدُ ٍ دس پٌدشُ ثبص ضذُ دس ثخدص  Installed lengthتغییدشات
هذ ًظش سا اػوبل ًوبییذت.
 ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ ،دس هحذٍدُ تغییشات فَق طَل ًصت فٌشّبی خلَ ٍ ػمت سا ثِ ضکلی تٌظین
کٌیذ کِ دس هدوَع کیفیت سَاسی خَدسٍ ثْجَد یبثذً .تبیح سا ثِ ضک ًوَداس اسائدِ دادُ ٍ ثدب حبلدت اٍلیدِ
همبیسِ کٌیذ.

پروژه درس دینبمیک خودرو در نرمافزار ADAMS/Car
دکتش هحسي اصفْبًیبى

کد پروژه12 :
عنوان پروژه :ضٌبسبیی ػبه هَ ش ثش تغییش کوجش چشخ حیي چشخبًذى فشهبى
شرح مسئله و خواستههب:

دس خَدسٍّب ثب چشخبًذى فشهبى هطبّذُ هیضَد کِ چشخّب ػالٍُ ثش خْت ریشی دچبس تغییش صاٍیِ کوجش ًیض هیضًَذ
ثِ ایي ضک کِ ثب چشخبًذى فشهبى ثِ ّش سوت ّوَاسُ کوجش چشخ داخ پیچ ثِ سوت همدذاس هثجدت ٍ کوجدش چدشخ
خبسج پیچ ثِ سوت همذاس هٌفی هی پیذا هیکٌٌذ .دس ایي پشٍطُ ثبیذ ثش اسبس تَظیحبت صیش ػبه ٌّذسی ا دش ردزاس
ثش ایي هسئلِ سا ضٌبسبیی کٌیذ ٍ سپس ثب تغییش دس آى هیضاى تغییش کوجش چشخّب حیي فشهبى دادى سا ثِ صفش ًضدیدک
کٌیذ( .تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ اص ثیي ثشدى تغییشات کوجش دس ا ش فشهبى دادى الذام صدحیحی ًیسدت ٍ دس ایدي پدشٍطُ
ایٌکبس صشفبً ثشای ضٌبخت ثْتش ایي ػبه اًدبم هیضَدت:
 اص هدوَػِی  mdi_front_vehicleدس پبیگبُ دادُ  acar_sharedاستفبدُ کٌیذ.
 آصهَى  Steeringسا دس ثبصُ  0تب  360دسخِ اًدبم دّیذ ٍ تغییش صاٍیِ کوجش چشخ چ ٍ ساست سا ثِ ضدک
ًوَداس استخشاج کٌیذ.
ً مطِ یب ًمبطی سا ضٌبسبیی کٌیذ کِ تغییش دس هَلؼیت آىّب سجت ا شرزاسی دس هیضاى تغییشات کوجدش چدشخ
ثش ا ش فشهبى دادى ضَد .ا ش تغییش هَلؼیت ایي ًمبط ثش کوجش حیي فشهبى دّی سا دس همبدیش هختلدف ثشسسدی
کٌیذ ٍ ًتبیح سا ثِ ضک ًوَداس دس همبیسِ ثب حبلت اٍلیِ اسائِ دّیذ .تغییش دس ًمطِ یب ًمدبط ضٌبسدبیی ضدذُ
ػوالً ثش کذام پبساهتش ٌّذسی سیستن تؼلیك ا ش رزاس است؟ دس ٍالغ پذیذُ تغییش کوجش چدشخ دس ا دش فشهدبى
دادى ًبضی اص کذام پبساهتش ٌّذسی سیستن تؼلیك است؟
ً مطِ یب ًمبط ضٌبسبیی ضذُ (ػبه ٌّذسی هَ شت سا ثِ ًحَی تغییش دّیذ کِ تغییشات کوجش چشخ ّدب حدیي
فشهبى دادى تمشیجبً ثِ صفش ثشسذ ٍ ًتبیح سا ثِ صَست ًوَداس دس همبیسِ ثب حبلت اٍلیِ اسائِ دّیذ.

