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:بارمبندی
(اردیبهشت14یکشنبه )7میان ترم•
8پایان ترم•
4تکالیف•
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خودروکالسهبندی•
صنعت خودروتاریخچه 

FHWAو ISOکالسه بندی 

خودروهای سبککالسه بندی 
بدنه خودروی سواریاستایل 

چرخدینامیک•
چرخ و سامانه نیرویی آنمختصات 

تایرسختی 
اثر تایرنیروی 
موثرشعاع 

طولی و عرضینیروهای 
کمبرنیروی 

خودروسینماتیک•
حول مختصات دکارتیچرخش 
زاویه ای و سرعت جسم صلبسرعت 
زاویه ای و شتاب جسم صلبشتاب 
آنیچرخش مرکز 

فهرستمطالب

دینامیکفرمان•
فرمانسینماتیک 

فرمانمکانیزم های سیستم
چرخش پایدارمعادالت 
کم فرمانیگرادیان 

تعلیقمکانیزم•
تعلیق اکسل صلبسامانه 
تعلیق مستقلسامانه 
و محور غلتمرکز 

مالحظات سینماتیکی

مالحظاتدینامیکی•
چرخ و تایرمختصات 

کمبر و اثرات آنزاویه 
تاو و اثرات آنزاویه 
کستر و اثرات آنزاویه 
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خودرودینامیک•
صفحه ای خودرودینامیک 

گشتاورهاو نیروها 
حرکت جسم صلبدینامیک 
ممان اینرسی جرمیماتریس 

نیوتنیالگرانژی معادالت حرکت فرم 
نیرویی خودرو صلبسیستم 
پایاچرخش 

غلتشی خودرودینامیک 
حرکتمعادالت 

سیستمترمزعملکرد•
اساسیروابط 

ترمزینیروهای 
تایر و جادهاصطکاک 
عملکرد ترمز استاندارد 
چرخ های عقبقفل شدن 

ضد قفل ترمز 

فهرستمطالب
واژگونی•

واژگونی خودروی صلب
واژگونی خودروی معلق

واژگونی گذرا
استانداردهای واژگونی

ارتعاشاتخودرو•
ارتعاشات در خودروانواع 

تحلیل مدل ارتعاشی یک هشتم
تحلیل مدل  ارتعاشی یک چهارم

تحلیل مدل ارتعاشی دوچرخ و نیمه
درجه آزادی7تحلیل مدل ارتعاشی 

همعیارهای طراحی برای کیفیت سواری بهین

خودروهاینسلجدید•
خودروهای هیبرید اکتریکی

خودروهای برقی
خودروهای هیبرید پیل سوختی

واحد توان کمکی
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مقدمه
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طولی دینامیک }خودرودینامیک (Longitudinal Dynamics)

دینامیک عرضی  (Transverse Dynamics)

ستمسیدرکنترلومکاترونیکسیستم هایورودباطولیدینامیک

.شدمطرحخودرو،قدرتانتقال

ستمسییکبه عنوانخودروبهنگرشاینداشتنباعرضیدینامیک

.شدمطرحرانندهفرمانبهآنواکنشوحرکتیرفتارآنالیزوپویا

عملکرد آنو بررسی اثر پارامترهای گوناگون خودرو بر سازنده زیرسیستم های توانایی شبیه  سازی :خودرورهآورددینامیک

علم با خواست مشتری از کاربرد و توانایی خودرواین ارتباط

قابلیت های آن راحتی، ایمنی و با خودروارتباط بین اقتصاد و تولید 



تاریخچه

بخارخودروهایپیشرفتوساخت:1830الی1665

راه هایینقشستاره شناس،وربیستفردیناندومسیحیکشیشفلمیش:1665سال

برایدکنکارانسانبهنیازبدونبتواندکهبخارخودرویکساختبرای

.دنهادنبناراخودروپایه یدرواقعوکشیدندهسیخانگچین،امپراطور

بارتن4وانسان2جابه جاییقابلیتبابخارنیرویخودرواولینساخت:1767سال

کانجوزفنیکالستوسطساعتدرکیلومتر7/8سرعتبا

توسطساعتدرکیلومتر10سرعتبابخارنیرویخودرواولینساخت:1769سال

فرانسویکوگنوتنیکوالس

توسطساعتدرکیلومتر13/6سرعتبابخارنیرویخودرواولینساخت:1825سال

تاخاربخودروهایتوسطصنعتتسخیروبریتانیاییگرنیگلدورثی

19قرن

Cugnot’s car

Verbiest’s Steam Car
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Detroit Electric Model 47

Volk Electric car

اولیهبرقیخودروهایپیشرفتوساخت:1900الی1830

.اسکاتلندازآندرسونرابرتتوسطبرقیخودرویاولینساخت:1839سال

یددیوسرتوسطامروزتعبیربهمدرنبرقیخودرویاولینساختوطراحی:1870سال

سنگینبسیارباتریوسبکموتورباسالومون

همراهبهبخاراسب1توانباایمیشکمپانیتوسطچهار نفرهخودروساخت:1888سال

عثمانیپادشاهبرایسلولی24باتری

انگلستانبرایتوندرولکماگنوستوسطسه چرخهبرقیخودروساخت

ساعتدرکیلومتر20سرعتبالندندرالکتریکیتاکسیاولینساخت:1897سال

برسیوالترتوسط
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اولیهاحتراقیخودروهایپیشرفتوساخت:1920الی1870

اولین خودرو با موتور برون سوز در شهر وین ساخت :1874سال

داخلی توسط کارل بنز و نسبت دادنساخت اولین خودرو با موتور احتراق :1885سال

اختراع خودرو به ایشان

طراحی و ساخت اولین موتور گازوئیلی در ابعاد کوچک توسط هنری فورد:1891سال

فوردهنریاسب، توسط بدون معروف به کالسکه گازوئیلی ساخت اولین خودرو :1894سال

با اولین خودروی تولید انبوه در جهان توسط هنری فورد Tساخت فورد مدل:  1908سال

.  مونتاژتولید و برای توسعه خط سوئدی کمک یوهانسون 

فوردکمپانی معرفی اولین خط مونتاژ برای تولید انبوه خودرو توسط :1913سال

بنزینیوخروجتدریجیخودروهایبرقیوهیبریدخودروی500,000فروش
Ford Model T

Ford Model A
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طراحیوساختخودروهایتولیدمحدود:1920الی1890

20ه سرعت مجاز برای خودروها بو افزایش حداکثر پرچم قرمز در انگلستان لغو قانون :1896سال

در ساعت کیلومتر 

.  در ماساچوست آمریکا توسط فرانک و چالز دوریاساخت اولین خودرو بنزینی

اتولید توسط رنسم ئی الدز در میشیگان آمریکخودروی دارای خط ساخت اولین 

ام بوگاتی برای بارون دیتریش در ایتالیا با ناتوره خودروی اولین طراحی و ساخت:1901سال

Dietrich, License Bugatti

هورشآگوست آلمان توسط اسب بخار در 5خودرویی به  نام هورش با قدرت ساخت 

ودروها کادیالک در شهر دیترویت که باعث استاندارد کردن چینش ختاسیس شرکت :1902سال

به شکل امروزی شد

و اختراع چرخ های قابل جدا شدن، الستیک های زاپاس و AAخودرو تاسیس انجمن :1905سال

.همچنین نشانگر فشار باد الستیک

Ransom E. Olds 

Bugatti Type 13
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Porsche’s hybrid car

Pieper’s hybrid car

ثبترسمیخودرویهیبرید:1920الی1900

پورشهفردیناندتوسطجهانهیبریدخودرویاولینساخت:1900سال

نقتالنایتتوسطمسابقه ایهیبریدخودرویاولینساخت:1902سال

40تا0یریگشتابقابلیتباالکتریکیبنزینیهیبریدخودرویاولینثبت:1905سال

نآخودرویپرشتاب ترینبرابرسهازبیش)ثانیه10طیساعتدرکیلومتر

پایپرهنریتوسط(زمان

ازوبرقیموتورساعتدرکیلومتر24تا0از)قدرتهدوخودرویاولینساخت:1915سال

وودزادجارتوسطدرشیکاگو(بنزینیموتورساعتدرکیلومتر56تا24
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خالصهایازاولینهایدنیایخودرو

:اولین خودروی
موتوردار1.
با چیدمان مدرن2.
الکتریکی3.
تولید انبوه4.
با بدنه یکپارچه5.
با طراحی ظاهری6.
با طراحی آیرودینامیک7.
مردمی با قیمت مناسب8.
.94x4

وانت10.

با طراحی هدفمند برای بازار11.

سایز کوچک12.

با ساختار موتور وسط13.

رودستر بریتانیایی14.
.15SUVبا امکانات رفاهی
downforceبا بال عقب برای 16.

هاچ بک17.

مینی ون18.

میکرو کار19.

خارج سایز متعارف20.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20



النگنواتوتوسطچهارزمانهموتورساخت:1876سال

یملرادتوسطزیاددورباکاربوراتوردارموتورساخت:1883سال

2/1قدرتباسیکلتموتوراولینساخت:1884سال HPدایلمرتوسط

بنزتوسطبرقیاشتعالدستگاهباچرخهسهاتومبیلساخت:1885سال

دیزلردولفکاربراتورساخت:1893سال

کاردنکوپلینگودیفرانسیلاختراع:1895سال

امروزیرایجشکلبهاتومبیلکلیساختمانطراحی:1900سال

توربوشارژراختراع:1905سال

خودروبرقیاستارتابداع:1911سال

بنزتوسطدیزلموتورازاستفادهباخودرویکساخت:1924سال

سیگارفندک:1925سال

ماشینچرخچهارهربرایترمز:1929سال

فنرکمکازکارگیریبه:1934سال

هیدرولیکیکالچ:1938سال

ABSترمز:1950سال

هیدرولیکفرمان:1956سال

وانکلموتورساخت:1957سال

برقیخودروظهورمجددونفتبحران:1967سال

اتوماتیکگیربکسطراحی:1969سال

ZELخودروهایبهدستیابیبرایتالش:1970دهه , LEV

خودروآالیندگیکنندهمحدودقوانینتصویب:1970سال

خودروهادرکاتالیزورازکارگیریبه:1973سال

خودروهادرالکتریکهیبریدسامانهایدهازاستفاده:1980دهه

انژکتورطراحی:1982سال

هواکیسهاختراع:1984سال

CVTاختراع:1986سال

فناوریدرجهشایجادولیتیومیباتری هایپیدایش:1990دهه

GPSناوبریهایسیستم:1995سال

هیبریدپریوسخودرویسازیتجاری:1998سال

نیویورکدراریونهیبریداتوبوسازاستفاده:1998سال

هیدروژنیومکانیکیهیبریدخودروهایپیدایش:2000دهه

EPSالکتریکیفرمان:2000سال

EBSالکتریکیترمز:2000سال

اکستندررنجوپالگ اینهیبریدخودروهایپیدایش:2010دهه

خودروتکاملتاریخدردستاوردهابرخی
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خودرو در جهانسهم بازار فروش  خودرودرجهانصنعت
صنعت به دیگرصنعت ۶۰دلیل ارتباط با بیش از به واستصنعت خودرو بزرگترین صنعت جهان •

.مشهور استلکوموتیو صنایع یا صنایع 

ارچه، پالستیک، شیمیایی، چوب، پ، ساخت خودرو، مجموعه ای از تکنولوژی های متالورژی در •

ها مورد دیگر عایق، شیشه، الکتریکی، الکترونیکی، متالورژی، طراحی، مدیریت، اقتصاد و صد

.دخالت دارند

خودرو ، اگر قیمت متوسطبنابراین. حال حاضر بیش از یک میلیارد خودرو در جهان وجود دارددر •

.داردهزارمیلیارددالر20بگیریم، این صنعت ارزشی برابر با دالر در نظر 2۰,۰۰۰را 

.  ام می شودتولیدکنندگان خودرو معموالً با مقایسه آمار تولید شرکت های سازنده انجرتبه بندی •

چند ه صورت بگروه صنعتی متشکل از چندین صنعت هستند و به صورت تولیدکنندگان معموالً 

ر استفاده تمامی خودروهای تولید شده در یک کشور در همان کشولزوما . می کنندملیتی فعالیت 

.نمی شود

را در جهان رتبه اولو پنج میلیون انواع خودرو کشور چین با تولید بیش از بیست 2۰1۶سال در •

. داراست
13Unit 1000
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Rank Country Vehicle production (units)

1 China 24,503,326

2 United States 12,100,095

3 Japan 9,278,238

4 Germany 6,033,164

5 South Korea 4,555,957

6 India 4,125,744

7 Mexico 3,565,469

8 Spain 2,733,201

9 Brazil 2,429,463

10 Canada 2,283,474

11 France 1,970,000

12 Thailand 1,915,420

13 United Kingdom 1,682,156

14 Russia 1,384,399

15 Turkey 1,358,796

16 Czech Republic 1,303,603

17 Indonesia 1,098,780

18 Italy 1,014,223

19 Slovakia 1,000,001

20 Iran 982,337

Rank of the 

countries in 

manufacturing 

Vehicle in 2018

Iran Ranked 13th

in 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
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Rank Group Country Vehicles

1 Volkswagen Germany 10,830,625

2 Toyota Japan 10,520,655

3 Renault-Nissan France-Japan 10,360,992

4 General Motors United States 8,786,987

5 Kia-Hyundai South Korea 7,507,945

6 Ford group United States 5,734,304

7 Honda Japan 5,265,126

8 Fiat Chrysler Automobiles Italy- United States 4,840,664

9 PSA France 4,125,683

10 Suzuki Japan 3,213,224

list of the 10 largest manufacturers by production in 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Chrysler_Automobiles
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/PSA
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
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Rank Group Country Vehicles

1 Toyota Japan 10,083,831

2 Volkswagen Germany 9,872,424

3 Hyundai South Korea 7,988,479

4 General Motors United States 7,485,587

5 Ford United States 6,396,369

6 Nissan Japan 5,170,074

7 Fiat Chrysler Automobiles Italy/ United States 4,865,233

8 Honda Japan 4,543,838

9 Suzuki Japan 3,034,081

10 Renault France 3,032,652

11 PSA France 2,982,035

12 B.M.W. Germany 2,279,503

13 SAIC China 2,260,579

14 Daimler Germany 2,134,645

15 Mazda Japan 1,540,576

list of the 15 largest manufacturers by production in 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Chrysler_Automobiles
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/PSA
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/B.M.W.
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/SAIC
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Daimler
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan


نمودارروابطشرکتهایخودروسازیجهان
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صنعتخودرودرایران
.استنفتصنعتازبعدبزرگصنعتدومینایراندرخودروصنعت•

سیزدهمین خودرو،دستگاه1,648,505با تولید ایران 2011سال در •

.و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شدخودروساز بزرگ دنیا

سرعت رشد صنعت خودرو ایران به مقام پنجم دنیا را پس از 2009در سال •

.رسیدهندوچین، تایوان، رومانی

در بین از کل تولیدات بومی ٪94صاحب سایپاوایران خودرو، 2008سال در •

.خصوصی بودندشرکت دولتی و 13

رانیران، مدیران خودرو، آذهایتکس،گروه بهمن،کرمان موتورز، رخش خودرو،•

خودروهای ایران ٪6جمعاً فقط ... و شهاب خودروتراکتورسازی،،مرتبشرکت 

..را می سازند

میلیون 11میلیون خودرو و 33شایان ذکر است که در حال حاضر بیش از •

.موجودندایران موتور سیکلت شماره گذاری شده در 

میلیون دالر خودرو صادر کرده است و تا مارس 500ایران حدود 2007در سال •

.میلیارد دالر رسید1این رقم به 2009
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لها یراندرطیسا ا تولیداتخودرودر میزان

سایپاتولیداتسهم 

سهم تولیدات ایران خودرو



.میلیون دستگاه است33در ایران حدود تعداد خودروها •

.میلیون است3حدود تهران های میلیون خودرو و تعداد موتورسیکلت4تهران حدود سهم •

.است( ساعتخودرو در 43یا به عبارتی )تهران خودرو در 1033نرخ افزایش تولیدات خودرو برابر روزانه •

از یا به عبارتی استفاده)گذاری داری باعث آن شده تا شمارهبا توجه به اوضاع اقتصادی و تبدیل خودروسواری به سرمایه•

.کاهش داشته باشد( خودروهای جدید

درصدی تولید به واسطه کمبود قطعه39کاهش •

.دشوگذاری و نبود تسهیالت برای خرید خودرو از دیگر عوامل به اصطالح سرمایه شدن خودروها میسیاست نادرست قیمت•

مقایسهآمارتولیداتووارداتخودروهادرایران
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کاهش شماره گذاریکلکامیونغیر سواریسواریسال

%56داخلی-961,316,000219,75616,5461,535,756

%71وارادتیافت% 97798,928125,0279,910923,95539



تولیداتخودروهایداخلی

21

1398دیآخرتاسایپا

157,437پراید

138,998تیبا

3,670سراتو

648آریو

CS355,063چانگان

3,145گروهرنو

195گروهبرلیانس

X10077,173خانواده

Q2004,100گروه

S20019گروه

NI9,384وانت

132وانتپادرا

2,182وانتربچ

NIB15,492وانت

E51,005وانتدیزل

418,649جمع

97383,443سالجمع

1398دیآخرتاایرانخودرو

219,393گروهپژو

44,262گروهسمند

120سوزوکی

6,190رانا

24,746دنا

L901,426تندر

5,986هایما

2,221دانگفنگ

2,619گروهوانت

20085,494پژو

312,457جمع

97415,485جمعسال

731,1۰۶+ =
تا آخر دی98جمع سال 



صنعتخودرودرایران
.استسوریهوالجزایر،آذربایجاندرصنعتاینتوسعهباعثوخودروصنعتدارایکشور60ازیکیایران•

استدرحالیاین.رسیدخواهدنفرهزار159بربالغ95سالتامیزاناینبودنفرهزار146بهقریب84سالدرایرانخودروصنعتمستقیمشاغلین•

.بوده اندمشغولفرانسهخودرودرصنعتمستقیمطوربهنفرهزار300بربالغمیالدی1996درسالکه

یعنی.استشدهبرآورددالر8000حداقلخارجیمشابهخودرویو(سازقطعهوخودروساز)دالر2500داخلیسبکخودرویهرمتوسطارزبری•

.استداشتهارزیجوییصرفهدالرمیلیارد90،8.8درسالدستگاهمیلیون1.6تولیدباکشورخودروصنعت

سهموارداتکمپانیهایجهانبهایران لتیدونهادهایودولتبهپرداختبیشترینخودروصنعت•

قیمتدرصد24متوسطپرداختبهتربه عبارتاستداشته

فروشازتومانمیلیارد6000حدود)دولتبهخودروهر

.است.(90سالتومانیمیلیارد25000

سمند،206پژوترتیببهداخلیتولیدخودرویایمن ترین•

وایدپر،زانتیاترتیببههمخودروترینناایمنو90تندر،

.استتیبا



ارس خودرو دیزل

آریا دیزل موتور 

خودروهای دیزلی آذربایجان

سروش دیزل

تراکتورسازی

ماموت

هیپکو

23

شرکتهایخودروسنگین

انواع اتوبوس درون شهری•
انواع اتوبوس برون شهری•
انواع میدل باس•
انواع مینی باس•
انواع کامیونت•
انواع کامیون•
انواع تریلی•
انواع کشنده•
انواع تراکتور•
انواع خودروهای کشاورزی و راه سازی•
انواع خودروهای خاص•

ایران خودرو دیزل

سایپا دیزل

عقاب افشان

شهاب خودرو

زرین خودرو

پیشرو دیزل آسیا

گروه بهمن
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2013تا2005کلصادراتخودروایراناز



تصادفاتخودروهادرایران

25

شاخصتلفات تصادفاتتعداد خودروسال

847,000,00027,000385.7

8811,229,00022,974204.6

9733,000,00017,18352.1

عدم رعایت مقررات و نحوه درست رانندگی عامل اصلی•

.ای استتصادفات جاده

از 117دهد ایران در رتبه نشان می2010سال آمار •

با شاخص ای کشور جهان از نظر تصادفات جاده190

.به مراتب بهتر است2019آمار سال . است204/6

کیفیت خودروها یا خودروهای این آمار صرفاً بخاطر •

ها وفرسوده نیست، بلکه دالیلی مانند خرابی جاده

و بیرون شهری نیز در آن نقش زیرساخت های شهری 

.داشته است

کیلومتری ورودی شهرها 30فوتی ها در% 60تنهاییبه •

.رخ داده است



خودروهادرایرانآمارتصادفات
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آمار تصادفات به تفکیک استان•

97آمار پزشکی قانونی برای سال •



ردهبندیخودروها

ندی ابتدا وسایل نقلیه ی موتوری بر اساس ابعاد و کاربرد طبقه ب

خودروهای جاده ای در کلی ترین حالت بر اساس اندازه و . می شوند

در این میان خودروهای سواری . تعداد محور دسته بندی می شوند

ندی در این راستا دو طبقه ب. خود به شکل مجزا دسته بندی می شود

. وجود داردHWAو ISOاساسی

ISOاستاندارد .گروه دسته بندی می کند7وسایل نقلیه را در 3833

موتورسیلکت ها. 1

خودروهای سواری. 2

اتوبوس ها. 3

کامیون ها. 4

تراکتورهای کشاورزی. 5

خودروهای سواری دارای تریلر . 6

کامیون های کشنده ی تریلر. 7

:گروه طبقه بندی می کند13در نیز خودروها راFHWAاستاندارد 

موتورسیکلت ها. 1

خودروهای سواری به انضمام خودروهای سواری دارای تریلر یک یا دو محوره. 2

ورهوانت ها و ون ها دارای تریلر یک یا دو مح: سایر وسایل نقلیه ی دو محوره شامل. 3

اتوبوس ها. 4

تایر6وسایل دارای دو محور و . 5

محوره3وسایل نقلیه . 6

محور یا بیشتر4وسایل نقلیه دارای . 7

محور یا کمتر به انضمام یک تریلر4وسایل نقلیه دارای . 8

محور و یک تریلر5وسایل نقلیه دارای . 9

محور یا بیشتر به انضمام یک تریلر6وسایل نقلیه دارای . 10

محور یا کمتر به انضمام چند تریلر5وسایل نقلیه دارای . 11

محور و چند تریلر6وسایل نقلیه دارای . 12

محور یا بیشتر به انضمام چند تریلر7وسایل نقلیه دارای . 13
27



FHWAطبقهبندیخودروهابراساسمعیار
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ظاهریبراساسشکلخودروهایسواریتقسیمبندی

. درب 4یا 2و دارای دو ردیف صندلی ، سقف ثابت و دارای صندوق عقب مجزا خودرویی است :سدان1.

.استشیشه عقب خودرو یکیصندوق عقب با بدرشده و آن  تقریبا حذف صندوق عقب خودرویی که :هاچبک2.

وق صنددرب باز شدن مجزاست و که صندوق عقب از نظر ظاهری بک ، سدان و هاچ خودرویی بین :بکلیفت3.

.عقب شبیه هاچ بک است

یین می آید شیب مالیم و پیوسته به سمت عقب خودرو پابا که سقف به گونه ای خاصی از سدان حالت :فستبک4.

.نیایندبه طوری که سقف و صندوق عقب دو جز متمایز به حساب 

یق سیستم تعل. معموالً دارای سه ردیف صندلی بوده و محفظه با در ردیف آخر صندلی ها قرار دارد:یوویاس5.

یفرانسیل قوی قابل تردد در مناطق هموار، ظرفیت جمل باال، توان باالی موتور، ارتقای شاسی بلند و قابلیت دو د

.بودن از ویژگی های آنهاست

ضای خودروهای چند منظوره یا ون به خودروهایی گفته می شود که با هدف بهره گیری از حداکثر ف:چندمنظوره6.

.  داخلی جهت حمل بار یا مسافر طراحی شده اند

این خودروها. خودروهایی که دارای قسمت بار رو باز و کابین جداگانه ی راننده و سرنشین می باشند:وانت7.

سرنشین را 6تا 4در داشته و ظرفیت 4می توانند به صورت تجاری یا شخصی باشند و معموالً نوع شخصی آن 

.دارد
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طبقهبندیخودروهابراساسابعاد
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طبقهبندیخودروهابراساسابعاد
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ردیف تاریخ CO THC NMHC NOx HC+NOx PM

Diesel

Euro 1† ۱۹۹۲ژوئیه  2.72 (3.16) - - - 0.97 (1.13) 0.14 (0.18)

Euro 2 ۱۹۹۶ژانویه  1.0 - - - 0.7 0.08

Euro 3 ۲۰۰۰ژانویه  0.64 - - 0.50 0.56 0.05

Euro 4 ۲۰۰۵ژانویه  0.50 - - 0.25 0.30 0.025

Euro 5 ۲۰۰۹سپتامبر  0.500 - - 0.180 0.230 0.005

Euro 6 (future) ۲۰۱۴سپتامبر  0.500 - - 0.080 0.170 0.005

Petrol (Gasoline)

Euro 1† ۱۹۹۲ژوئیه  2.72 (3.16) - - - 0.97 (1.13) -

Euro 2 ۱۹۹۶ژانویه  2.2 - - - 0.5 -

Euro 3 ۲۰۰۰ژانویه  2.3 0.20 - 0.15 - -

Euro 4 ۲۰۰۵ژانویه  1.0 0.10 - 0.08 - -

Euro 5 ۲۰۰۹سپتامبر  1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005**

Euro 6 (future) ۲۰۱۴سپتامبر  1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005**

European emission standards for passenger car, g/km

استانداردآالیندگیخودرو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogen_oxides&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Particulate_matter&action=edit&redlink=1


گانهخودرویسواری85استانداردهای
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