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سیستم فرمان
• به مجموعهای از اجزا ،اتصاالت و  ...که به خودرو برای حرکت کردن در جهت مناسب کمک میکند،
سیستم فرمان میگویند.

• در قدیم ،فرمان گاریها اسبها بودند.
• در معمولترین نوع سیستم فرمان ،با چرخاندن چرخهای جلوی خودرو ،توسط چرخاندن غربیلک
فرمان به جهت دلخواه انجام میشود.
• غربیلک فرمان در جلوی راننده قرار دارد که به طرق مختلفی به جعبه فرمان متصل است.
• چینش سیستم فرمان در بسیاری از خودروها تفاوت دارد.
• اگر فرمان در محور عقب قرار داشت ،فرماندهی همانند فرماندهی در قایقها بر عکس بود.
• بسیاری از خودورهای مدرن برای هدایت بهتر ودقیقتر از فرمان  4چرخ استفاده میکنند.
• بعضی خودورها مانند تانکها و بولدوزرها دارای فرمان دیفرانسیلی هستند.
• قطارها نیز سیستم فرمان دارند ،ولی جهتدهی آنها توسط مسیر ریلی کنترل میشود.
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هندسه و اصل فرمان اکرمن
• هندسه اَکِرمَن ،هندسه اهرمبندی فرمان خودور است که برای رفع مشکل شعاع متفاوت
دایرههای چرخش چرخهاییکه داخل یا خارج پیچ قرار دارند ،ابداع شده است.
• اصل آکرمن جهت ایجاد شرایط درست پیچیدن است و شرایط درست پیچیدن وقتی
حاصل می شود که غلتش خالص رخ دهد.

• برای حصول شرایط غلتش خالص در یک مسیر منحنی ،خطوطی که ازمحور هر یک از
چهار چرخ میآیند ،بایستی در یک مرکز دوران مشترک همدیگر را قطع کنند.
• این نقطه که در آن خطوط خارجشده از محور چرخها همدیگر را قطع مینمایند "مرکز
آنی پیچ" نامیده میشود که موقعیت واقعی آن دائماً تغییر میکند.

• چرخهای خودرو ،وقتی در یک مسیر به خوبی گردش میکنند که هر دو چرخ حول
مرکز واحدی بچرخند.
• بر اساس این اصل است که الزاماً خطوط عمودی که از صفحه هر چرخ خارج می شود
باید از مرکز قوس عبور نماید.
• اگر یکی از خطوط یا هردو از مرکز دوران نگذرند ،چرخها بهجای غلتیدن بر روی مسیر
منحنی ،با لغزش سریع حرکت نموده و ایجاد الستیکسایی میکنند.
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کلیپ اول
Ackermann steering
geometry & Principle
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Steering’s Manual Components
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Rack and Pinion

Worm and Nut

این سیستم بهعلت ساختار سادهاش در بسیاری از خودروهای سبک

این مکانیزم بهعنوان  Recirculating Ballهم شناخته میشود .این

استفاده میشود .بهسادگی دیده میشود تنها با چرخاندن میل

سیستم با کاهش اصطکاک بین  nutو  worm gearدوام باال و کارایی

فرمان ) (steering shaftکه در انتهای آن یک پینیون قرار دارد ،با

نرمی دارد و به همین علت بهطور وسیعی در صنعت خودرو استفاده

دنده شانهای درگیر شده و باعث چپ و راست شدن center link

میشود .همانطور که در شکل پیداست ساچمهها در یک مسیر سیرکوله

میشود که در نهایت باعث فرماندهی چرخها میشود.

قرار دارند که با چرخاندن فرمان در هر جهت ،به جلو و عقب میروند و
باعث چرخش بهتر  sector shaftمیشود که چرخها را فرمان میدهد.

Steering’s Manual Components

Worm and Sector

Worm and Roller

Cam and Lever

در این سیستم تنها قسمتی از یک دنده استفاده

مکانیزم عمل این سیستم همانند

در این مکانیزم در واقع  wormبهعنوان  camو

شده ( )sectorچراکه همان قسمت کوچک از دنده

 wrom & sectorاست با این تفاوت که رولر

 sectorبهعنوان  leverشناخته میشود و عملکرد

کمانی به اندازه  70درجه  pitman armرا

در انتهای  pitman armقرار گرفته که باعث

آن مشابه همان سیستم است بهطوری که با

میچرخاند که باعث فرمان دادن به چرخها

حرکت نرمتر این سیستم میشود

چرخاندن فرمان  studها باال پایین رفته و باعث

میشود.
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چرخش  leverو  pitman armشده که منجر

به فرماندادن چرخها میشود.

کلیپ دوم
Audi’s Dynamic Steering Box
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Steering Assembly Layouts
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Steering linkage

Draglink

این نوع اسمبلی در اکثر خودروهای سواری استفاده میشود

با توجه به ساختار بسیار ساده و کم حجم آن این سیستم

چرا که با توجه به ساختار آن قابلیت زیادی برای سوارشدن

معموال در خودروهای  Off-Roadو 4x4استفاده میشود

روی انواع سیستمهای تعلیق و شاسیها را دارد .بهعالوه این

این سیستم اولین بار توسط کمپانی  Jeepدر جنگ جهانی

سیستم براحتی قابل تنظیم است.

مورد استفاده قرار گرفت.

Steering Ratio
در تمامی سیستمهای فرمان ،قرار بر اینست که راننده میزان کمی انرژی برای چرخاندن چرخها صرف کند .بهطور مثال در یک سیستم فرمان عادی ،راننده تنها
با اعمال ده پوند نیرو بروی فرمان میتواند چیزی در حدود  270پوند نیرو بروی چرخها اعمال کند .این میزان افزایش نیرو بخاطر نسبت فرمان است.
نسبت فرمان عبارت است از نسبت تعداد درجاتی که فرمان به ازای پیچیدن یک درجه چرخ میپیچد.
هر چقدر نسبت فرمان باالتر باشد ،فرمان دادن خودرو راحتتر است .گرچه این بدان معناست که برای فرمان دادن چرخها ،بایستی فرمان بیشتر بپیچد.
برای مثال در خودرویی با نسبت  30:1راننده باید فرمان را  30درجه پیچاند تا چرخها  1درجه بپیچند.
البته نسبت فرمان در عمل بسیار متفاوت است ،چرا که به نوع خودرو ،سیستمها ،هندسه آنها و  ...بستگی دارد.
به فرمان با نسبتهای باال  slow steeringگفته میشود چراکه فرمان درجات زیادی را طی میکند تا چرخها را فرمان دهد.
به فرمان با نسبتهای پایین  quick steeringگفته میشود چراکه فرمان درجات کمی را طی میکند تا چرخها را فرمان دهد.

نسبت فرمان با دو فاکتور معلوم میشود :
نسبت لینک فرمان :نسبت اندازه  pitman armبه steering arm
برای مثال اگر اندازه این دو یکسان باشد نسبت  1:1است ولی اگر pitman arm
 2برابر  steering armطول داشته باشد نسبت  1:2است.
نسبت دندهی مکانیزم جعبه فرمان :در بیشتر مکانیزمها نسبت زاویه یا گام دندانه
روی  worm gearبه نسبت زاویه یا گام دندانه روی .sector gear
در سیستم  Rack & Pinionاین نسبت با توجه به قطر  pinion gearمحاسبه
میشود هر چقدر قطر  pinionکمتر باشد نسبت فرمان بیشتر میشود.
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Hydraulic Power Steering

• کار اصلی این سیستم کمکردن تالش فیزیکی راننده برای فرماندهی خودرو است.
• این سیستم معموالً با یک یا دو سامانه هیدرولیک به راننده در فرماندهی کمک میکند.
• این سیستم تنها با افزایش یا کاهش جریان الکتریسیته متناسب با گشتاور دست راننده و
سرعت خودرو ،با کنترل دبی هیدرولیک میتواند حرکت فرمان خودرو را نرم یا سفت کند.
• راننده با فرمان دادن ،گشتاور مورد نیاز سیستم را روی غربیلک فرمان اعمال میکند و هر
چقدر این گشتاور بیشتر باشد ،پمپ هیدرولیک میزان دبی بیشتری را اعمال میکند تا
فرمان خودرو بچرخد.
• بر عکس سیستم الکتریکی ،غربیلک فرمان بهطور مکانیکی به جعبه فرمان متصل است.
• مزایای این سیستم عبارتند از:
بهترکردن ارگونومی خودرو برای راننده
افزایش ایمنی خودرو و بهکارگیری سیستمهای  ESCو Lane Assist systems

• معایب این سیستم عبارتند از :
نیاز به بازرسی مایع هیدرولیک
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تعمیرات نسبتاً سخت

Audi A8: hydraulic power steering

کلیپ سوم
Hydraulic Power Steering
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Electric Power Steering
• کار اصلی این سیستم کمکردن تالش فیزیکی راننده برای فرمان دادن خودرو است.
• این سیستم معموالً با کمک یک یا دو عملگر الکتریکی ) (actuatorبه راننده کمک میکند.

• این سیستم تنها با افزایش یا کاهش جریان الکتریسیته میتواند حرکت فرمان خودرو را نرم یا سفت کنند.
• در این سیستم که  Drive by Wireنام دارد ،غربیلک فرمان بهطور مکانیکی به جعبه فرمان متصل نیست و تنها
با جایگزین کردن یک الکترومکانیزم بهجای مکانیزم مکانیکی کار خود را انجام میدهد.
• مزایای این سیستم عبارتند از:
کاهش وزن خودرو
بهبود ارگونومی خودرو برای راننده
افزایش ایمنی خودرو و بهکارگیری سیستمهای  ESCو Lane Assist systems

• معایب این سیستم عبارتند از :
قابلیت  hackشدن دارد
در صورت از کار افتادن برق خودرو سیستم کامالً از کار میافتد
• تقریباً در تمامی این سیستمها یک لینک مکانیکی به سیستم اضافه شده تا در صورت

قطعشدن برق راننده باز هم قابلیت کنترل خودرو را بهطور موقت داشته باشد.
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Nissan Independent Control Steering

Electro-hydraulic Power Steering
• این سیستم بر اساس سیستم هیدرولیکی بنا شده است.
• تفاوت اصلی این سیستم این است که یک  Electric Driveفشار الزم برای هیدرولیک ایجاد میکند و سیستم به فرماندهی راننده کمک میکند.
• این سیستم تنها هنگامی که الزم باشد انرژی مصرف میکند و همانند سیستمهای عادی پمپ هیدرولیک دائماً مصرف انرژی ندارد که در نهایت باعث کاهش
مصرف سوخت میشود.
• مزایای این سیستم عبارتند از:
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• معایب این سیستم عبارتند از :

کم کردن مصرف سوخت

داشتن احساس متفاوت نسبت به سایر سیستم

فرمانپذیری محکمتر همراه با پاسخ بهتر در سرعتهای باال

برخی سیستمها چند میلی ثانیه تاخیر دارند که بسیاری متوجه نمیشوند

Nissan’s Electro-Hydraulic power steering system

DIRAVI variable-assist power steering
• این سیستم توسط کمپانی  Citroenدر سال  1970ساخته شد و کامال هیدرولیکی بود.
•  DIRAVIمخفف  Direction à rappel asserviاست ،یعنی"فرماندهی با برگشت کنترل شده"
• این سیستم تنها و اولین سیستمی بود که میتوانست با توجه به سرعت خودرو به راننده در
فرماندهی کمک کند ،بهطوری که در سرعت پایین بیشتر از سرعتهای باال به راننده در فرماندهی
کمک میکرد.
•  DIRAVIهنگام رهاشدن دستان راننده بهطور خودکار فرمان را به حالت مستقیم برمیگرداند
حتی هنگامی که خودرو پارک شده بود (البته مشروط به روشن بودن خودرو).

•  DIRAVIبا مکانیزم  Rack & Pinionکار میکرد که در صورت غیاب هیدرولیک میتوانست
خودرو را کنترل کند
• مزایا:

فاقد ارتعاش و تغییر جهت هنگام پیمودن سطوح ناهموار جاده
فرماندهی راحت حتی با یک انگشت و حتی در هنگام پارک

پاسخدهی و عملکرد بسیار سریعتر حتی نسبت به سیستمهای امروزی
پیمودن خط صاف بدون کمک راننده
• معایب:
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فاقد فیدبک به راننده که مستلزم هوشیاری همیشگی راننده بود.

برای بسیاری این سیستم بیش از حد کنترل آنان سریع بود.

4 Wheel Steering
Active Rear-Wheel Steering

• در  4WSتمامی چرخها قابلیت فرماندهی دارند و اکثر این سیستمها  activeهستند چون در هر سرعتی رفتار
سیستم متفاوت است و باید بهصورت کامپیوتری کنترل شود.
• چرخهای عقب بهدلیل پایداری که در حین رانندگی برای خودرو ایجاد میکنند ،بسیار آرامتر از چرخهای جلو
چرخش میکنند و در تمامی خودروهای مجهز به این سیستم قابلیت خاموششدن دائمی دارند.
• همانطور که در شکل نشان داده شده ،مکانیزم فرمان در سرعتهای پایین متفاوت است که باعث کمترشدن شعاع
دایره فرمان تا  25درصد میشود.

Porsche 911’s 4WS

• این سیستم اکثرا برای خودروهای بزرگ و صنعتی استفاده میشد ،ولی امروزه تقریبا در هر کالسی استفاده میشود.
Passive Rear Wheel Steering

• بسیاری از خودروهای مدرن امروزی از این سیستم استفاده میکنند.
• این سیستم با استفاده از نیروهای عرضی که به خودرو وارد میشود ،مکانیزمی دارد که باعث
میشود چرخها کمی به سمت داخل پیچ فرماندهند که باعث افزایش تعادل خودرو در هنگام
پچیدن میشود.
• بسیاری از سیستمهای تعلیق مستقل عقب این کار را بدون هیچ جزء کنترلی انجام میدهند.
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Above 50mph

Under 31mph

کلیپ چهارم
Ferrari GTC 4 Lusso
with 4 Wheel Steering
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Articulated steering
•  Articulated Steeringبرای خودروهای  Articulatedاستفاده میشود.
•  Articulatedدر ترجمه کلمه به معنای تکه تکه است ولی در فارسی به این خودروها "کمرشکن" میگویند.
• معموالً ماشینآالت سنگین با طول بلند ،بهعلت فرماندهی بهتر برای عبور از معابر صنعتی و شهری از این نوع فرمان استفاده میکنند.
• خود سیستم فرمان بروی محورهای جلو و یا عقب این ماشینآالت نصب شده است.
• کمرشکن بودن این خودروها بعضاً قابلیت  fixشدن دارد.
• شعاع دایره دورزدن این ماشینآالت با توجه به کمرشکن بودن تا  %70کم میشود.
• این نوع خودروها معموالً بهعلت چند بدنه بودنشان سیستم تعلیق جدا دارند.
• در واقع به هر خودرویی که تریلر متصل باشد یک وسیله  Articulatedاست.
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کلیپ پنجم
Volvo’s Articulated Trucks
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کلیپ ششم
Effect of Trailer on
Vehicle’s handling
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زاویه Toe/Tracking
• زاویه  toeیا  trackingزاویه متقارنی است که هر چرخ با محور طولی خودرو در حالت ایستاده یا متحرک میسازد.
• به زاویهای که چرخها در هنگام پیچیدن دارند زاویه فرمان ) (steer angleمیگویند.
• تقریباً در تمامی خودروها زاویه  toeبراحتی قابل تنظیم کردن است.
• در قدیم برای بهدست آوردن زاویه درست  ،toeابتدا بایستی زاویه  camberو  casterتنظیم میشد .ولی امروزه
حتی در خودروهایی که در آنها  camberو  casterدر آنها قابل تغییر است ،با تنظیم درست زاویه  2 ،toeزاویه

دیگر هم بهطور خودکار اصالح میشوند.
• تنظیم درست زاویه  toeبه حرکت مستقیم خودرو و جلوگیری از یکدست کشیدن خودرو کمک میکند.
• اگر زاویه  toeبیش از اندازه واگرا یا همگرا باشد ،باعث سایش الستیکها و عدم هدایت درست خودرو میشود.
• حتی چرخهای عقب خودرو هم زاویهای واگرا یا همگرا دارند.

• زاویه  toeدر چرخهای عقب ،بهخصوص در خودروهای محرک جلو ،باعث حفظ پایداری دینامیکی خودرو در هنگام
حرکت مستقیم و یا منحنیالخط میشود.
• اگر زاویه  toeهمگرا باشد باعث افزایش تعادل میشود
• اگر زاویه  toeواگرا باشد باعث افزایش پاسخ فرمان میشود (پاسخ فرمان با تیزفرمانی و کُندفرمانی اشتباه نشود) .
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Kingpin Inclination
• انحراف کینگپین  KPIبهعنوان انحراف محور فرمان  SAIهم شناخته میشود.
•  KPIزاویه بین خط عمود زمین و خط مابین نقاط اتصال انحراف سگدستهای محور چرخ جلو است (خط .)A
• این زاویه بنا بر طراحی شاسی  ،فرمان  ،تعلیق تعیین میشود و قابل تنظیم و تغییر نیست.
• برخی کمپانیها به نوعی از  KPIبرای تصحیح زاویه  Camberنیز استفاده میکنند
• زاویه  KPIهمیشه مثبت بوده و به داخل متمایل است
•  KPIو  Camberتوأم با هم مقدار بسیار زیادی از اثر اهرمی فرمان که باعث ناپایداری خودرو در هنگام
فرماندهی میشود را از بین میبرند.

• اگر انحراف  KPIوجود نداشت خودرو در هر سطح ناهموار و یا هنگام پیچیدن و یا ترمز گرفتن دچارانحراف
شدید فرمان ناخواسته میشد و همین گشتاوری در خودرو ایجاد میکرد که در نهایت باعث واژگونی خودرو
میشد.
• اگر  KPIبیش از حد در نظر گرفته شود باعث افزایش بار بر روی تمامی مفصلها و یاتاقانها میشود که باعث

کاهش عمر قطعات میشود.
• وجود انحراف  KPIهمچنین باعث میشود تا خودرو فرمان خود را هنگام حرکت و رهابودن فرمان بهطور خودکار
صاف کند ،چراکه هنگام پیچیدن با وجود انحراف  KPIو زاویه  Casterوزن خودرو بروی چرخها کمتر شده و
 21همین امر باعث میشود تا وزن خودرو بخواهد به تعادل برسد که در نهایت باعث صاف شدن فرمان میشود.

Kingpin Inclination
• متأسفانه در برخی خودروها به علت صدماتی به شاسی ،تعلیق و فرمان آنها وارد شده زاویه احراف  KPIآنها
تغییر کرده و همین باعث بروز بدترین تصادفات میشود ،چراکه خودرو نه تعادل عرضی دارد و نه طولی.

• علت خرابی انحراف  ،KPIخم شدن جناغ باال یا پایین و یا نقاط اتصال به تعلیق و یا شاسی است.
• اگر انحراف  KPIصدمه دیده باشد ،منجر به چالشهای زیر میشود:
خرابی تعلیق

فیدبک زیاد جاده

صاف نشدن فرمان هنگام رهایی

زاویه کمبر اشتباه

انحراف خودرو هنگام عبور سطوح ناهموار

Included Angle
• این زاویه از مجموع زاویه  KPIو زاویه  Camberخودرو بدست میآید.
• این زاویه همان زاویهای است که هنگام تنظیم فرمان خودرو به مشتری گفته میشود.
• از این زاویه میتوان فهمید که آیا خودرو تصادف داشته؟ بعد از آن آیا بهدرستی تعمیر شده؟ و یا حداقل زاویه
 Camberآن بهدرستی تنظیم شده یا نه؟
• در عمل  Included angleدر طرفین بسیاری از خودروها مساوی نیست ،ولی مقدار اختالف چپ و راست
نباید بیشتر از  1.0°باشد.
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Scrub Radius
• اگر از جلو خودرو به محور  kingpinنگاه شود ،فاصله بین محور  kingpinو مرکز سطح تماس تایر با جاده ،در سطح جاده را  Scrub Radiusگویند.
• اگر  Scrub Radiusمایل به داخل خودرو باشد مقدار مثبت است.
• اگر  Scrub Radiusمایل به خارج خودرو باشد مقدار منفی است.
• اگر  2محور دقیقا در سطح جاده به هم برسند  Scrub Radiusصفر است.

• این نکته شایان ذکر بسیار مهم اینست که در خودروهای دو محور متحرک  Scrub Radiusمیزان  Toe-inیا  Toe-outرا معلوم میکند.
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جلسه دوم
سیستم فرمان

24

Thrust Angle

• همانطور که قبالً هم مطرح شد ،تعلیق و تایرهای عقب تأثیر بسیار زیادی در تعادل خودرو در هنگام فرمان دهی دارند.
• اگر سایش تایر زیاد باشد ،به علت اشتباه بودن زاویه  toeو یا  Camberاست و تنها این دو مقادیر قابل اندازهگیری در
محور عقب هستند .البته در بسیاری از خودروهای امروزی این زوایا قابل تغییر هستند و میتوان آنها را تنظیم کرد.
• اگر زاویه  toeدر چرخ عقب اشتباه باشد ،باعث میشود تا خودرو منحرف شود .در این حین ،راننده برای حفظ تعادل
بایستی خودرو را به آن سمتی که عقب خودرو منحرف میشود ،فرمان دهد تا خودرو از خط میسر منحرف نشود.
• انحراف اشتباه زاویه  Toeچرخها ،عامل  Crabbingاست .که به محور این زاویه  Thrust lineمیگویند.
•  Crabbingدر معنای کلمه یعنی مانند خرچنگ حرکت کردن ،یعنی اگر از باال به خودرو نگاه کنیم،
خودرو با کجی نسبت به مسیر به حرکتش ادامه میدهد.
• زاویه ای که  Thrust lineبا محور طولی خودرو میسازد Thrust Angle ،نامیده میشود.
• در حالت ایدهال ،در خودروهای عادی این دو زاویه بایستی صفر باشند .ولی در برخی خودروهای مسابقهایThrust ،

 Angleرا از روی عمد ایجاد میکنند تا خودرو براحتی انحراف پیدا کند.

• بهواسطه : Thrust angle

• علت بوجود آمدن :Thrust angle

سایش بسیار زیاد و امکان ترکیدن تایر

زاویه اشتباه  toeدر یک یا هر دو چرخ

عدم تمایل فرمان به صاف شدن (هنگام رهایی فرمان خودروی در حال حرکت)

کج و یا شکستهشدن اهرمهای تعلیق عقب

ایجاد  ،Crabbingکند فرمانی و تیز فرمانی در هر جهت با توجه به Thrust angle

کج بودن شاسی
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Setback
• عبارت است از اختالف موقعیت چرخ سمت راست نسبت به موقعیت چرخ سمت چپ.
•  Setbackبرای هر دو محور جلو یا عقب تعریف میشود.
• مقدار مثبت یعنی چرخ سمت راست عقبتر از چرخ سمت چپ قرار دارد.
• مقدار منفی یعنی چرخ سمت چپ عقبتر از چرخ سمت راست قرار دارد.
• بهطور کلی  Setbackتأثیر چندانی بروی فرمان دهی و هدایت خودرو ندارد ،البته تا هنگامی که بیش
از حد نباشد .مقدار  Setbackدر خودروهای سواری حتی تا  4 cmهم جا دارد.
• برخی خودورهای مسابقه که تنها به یک سمت میپیچند از روی عمد مقدار  Setbackدارند.

• بهعنوان مثال خودروهای  Nascarفقط برای به چپ پیچیدن طراحی شدهاند.
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مسیر مسابقه NASCAR

خودروی )NASCAR (Chevrolet SS Sprint Cup

سینماتیک فرمان
• در حالتی که خودرو به سمتی فرمان داده و به آرامی به حرکتش ادامه میدهد و چرخها میتوانند بدون لغزش به غلتش خود ادامه دهند ،حالت آکرمن
گفته شده و با روابط زیر بیان میشود:

steer angle of inner wheel
steer angle of outer wheel
turning center
track
wheel base
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δi
δo
O
w
l

اثبات
برای آنکه چرخهایی داشته باشیم که همگی آزادانه غلتش کنند ،بایستی خط عمود
بر محور تایرها با هم به یک نقطه برسند (نقطه .)O
زاویه فرمان  δiو  δoبا توجه به مثلثهای  OADو  OBCمحاسبه میشوند:

برای حذف  R1و بهدست آوردن رابطهای مبتنی بر  δiو :δo

برای پیدا کردن شعاع دایره فرمان خودرو:
28

و در آخر  Rبهدست میآید:

δi & δo  باwheel base  وtrack تناسب
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مثال  :1خودرویی با ابعاد زیر را در نظر بگیرید:

30

بنابراین داریم:

مثال  :2فضای الزم برای دور زدن خودرو

فضای دور زدن ،دایرهای به شعاع  ∆Rاست که به هندسه خودرو مربوط
است

 ∆Rرا میتوان با زاویه فرمان با جابجایی  Rminبهدست آورد:

در آخر داریم :
قاعدتاً شعاع بزرگ بیشترین فضا را اشغال میکند:

31

مقایسه سیستم فرمان ذوزنقهای ) (Drag Linkبا سیستم آکرمن:

این نوع فرمان فقط دارای  2پارامتر شاخص  dو  βاست
رابطه بین زاویه فرمان بیرونی و داخلی از این فرمول بهدست میآید:

اثبات رابطه فوق با توجه به مثلث :ABC

مقایسه رفتار سیستم آکرمن با سیستم ذوزنقهای:
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حالت  Trackنامساوی
بسیاری از خودروهای  sportاز این فرمت ،همراه با تایرهای عریضتر در عقب،

زوایای فرمان چرخهای:

برای حفظ تعادل بیشتر استفاده میکنند.

برای بهدست آوردن دو رابطه فوق بایست  R1را از ) (7.36استخراج کرد :

و پس از جاگذاری در ) (7.37و ) (7.38زوایای فرمان بهدست میآیند:

سرعت زاویهای خودرو:
33

کندفرمانی (/)Understeerتیزفرمانی ()Oversteer
• هر دو عبارت ،تنها به رفتار خودرو در هنگام فرمان دادن اشاره میکنند.
• کندفرمانی یعنی خودرو کمتر از میزان فرمانیدهی راننده بپیچد.
• تیزفرمانی یعنی خودرو بیشتر از میزان فرمانیدهی راننده بپیچد.
• در مهندسی این دو عبارت به معنای "میزان فرماندهی متناسب با شتابهای عرضی خودرو"
هستند ولی در اصطالح عام و رسانهها به معنای " میزان فرمانپذیری در هر شرایط ،متناسب با
مسیر رانندگی" است.
• بسیاری موارد مانند توزیع وزن ،ابعاد خودرو ،فشار ،جنس و شکل تایرها ،نوع و ابعاد تعلیق ،نوع
فرمان ،نحوه انتقال قدرت به چرخها ،نوع محورها و  ...در اثرگذاری در این دو حالت نقش دارند.
• تستهای مختلفی برای معلوم کردن  understeerیا  oversteerوجود دارد :

شعاع مسیر ثابت (تکرار تست با سرعتهای مختلف)
سرعت ثابت (تکرار تست با زاویه فرمانهای مختلف)
فرمان ثابت (تکرار تست با سرعتهای مختلف(
• جدول مقابل تنظیمات سادهای ،برای افزایش هر یک از حاالت نشان داده است.

• بایستی بدانید که افزایش یک حالت منجر به کاهش دیگری میشود.
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Understeer Gradient
اگر خودرویی با چنین پارامترهایی داشته باشیم:

رابطه زاویه فرمان به این صورت نوشته میشود و در آن گرادیان کندفرمانی ()K
دارای  3حالت است:
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خودروهای دارای بیش از  2محور
اگر خودرویی بیش از  2محور داشته باشد  ،همه محورها ،بهغیر از یکی،

درشکل زیر یک خودروی  3محوره که در آن تنها محور عقب فرمانپذذیر

بایستی قابلیت فرمانپذیری داشته باشند تا بتوانند شرط عدم لغزش را برقرار

نیست ،نشان داده شده است .بنذابراین  4چذرخ دیگذر کذه فرمذانپذیرنذد

سازند.

بایستی از قاعده آکرمن پیروی کنند:

Tyrrell P34B - F1
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خودرو دارای بیش از  2محور با یک محور فرمانپذیر

حال اگر شعاع دایره پیچش نسبت به  wheelbaseبزرگتر باشد ،روابط
) (7.48و ) (7.49به این صورت تعریف میشوند:

در این حالت برای چرخهای بدون فرمان لغزش غیرقابل اجتناب است،
بنابراین اصل آکرمن را نمیتوان استفاده کرد ،بنابراین برای این حالت داریم:
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خودروهای دارای تریلر
اگر خودرویی  4چرخ داشته باشیم که به آن تریلری با یک محور متصل باشد،
قادر خواهیم بود تا شرایطی را تعریف کنیم که در آن تایرها هیچ لغزشی
ندارند.
مرکز جرم خودرو بر روی دایرهی چرخشی ،با شعاع  Rقرار دارد ،در حالی که
تریلر روی دایرهای با شعاع  Rtمیپیچد و روابط آن به این صورت است:

اگر حرکت خودرو و تریلر در یک حالت پایدار در نظر بگیریم زاویه بین تریلر و
خودرو به این صورت خواهد بود:
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اثبات
با استفاده از مثلث  OABمیتوان شعاع دایرهی چرخش تریلر را به این صورت
نوشت:
از طرفی طول  OBبرابر است با:
اگر  R1را با رابطه ) (7.6جابجا کنیم ،نشان داده ایم ،شعاع دایره پیچیدن
تریلر به هندسه خودرو ربط دارد و معادالت زیر برای آنها صادق است:

با استفاده از رابطه ) (7.61و مثلثات بهراحتی میتوان زاویه  θرا بهدست آورد.
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مثال  :4دو زاویه ممکن برای خودرو-تریلر
اگر ابعاد خودرو همراه با تریلر به صورت زیر باشد :

سینماتیک فرمان خودرو به این صورت خواهد بود:
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فضای مورد نیاز برای خودروی دارای تریلر
با استفاده از تمام روابطی که برای سینماتیک و هندسه خودرو با تریلر مطرح کردیم،
اکنون میتوان فضای مورد نیاز برای دور زدن خودرو و تریلر را با توجه به بزرگترین و
کوچکترین شعاع ،محاسبه نمود .روابط بهصورت زیر هستند:
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سینماتیک 4WS
طبق قاعده آکرمن ،در سرعتهای پایین خطوط عمود بر چرخها
بایستی در یک نقطه به هم برسند تا بتوان غلتش خالص داشت .این
قاعده در سیستمهای  4WSبراحتی قابل اجرا است .حال به بررسی
روابط سینماتیک آن میپردازیم.
شرط سینماتیکی زوایای فرمان برای هر  4چرخ به صورت زیر است:

Negative 4WS
شرط سینماتیکی  ،4WSیعنی بردار نرمال همه چرخها در هنگام
پیچیدن بایستی به یکدیگر برسند و همانطور که در شکل میبینیم در
هر  2حالت  Positiveو  Negativeبردار نرمال همه چرخها در یک
نقطه به همدیگر میرسند.
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Positive 4WS

اثبات
برای هر یک از چرخها با توجه به مثلثهای OCH ، ODG ، OBF ، OAE

روابط زیر استخراج میشود:

با استخراج  R1از روابط فوق داریم:
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با استفاده از رابطه ) (7.75و ) (7.76میتوان شرط فرمان را برای چرخهای
جلو بهدست آورد :
همانند قبل با استخراج  R1داریم:

بهطور مشابه از رابطه ) (7.78و ) (7.77میتوان شرط فرمان را برای چرخهای

عقب بدست آورد :
حال اگر از قید ) (7.85استفاده کنیم ،میتذوانیم بذا ترکیذب رابطذه ) (7.81و
) ،(7.84رابطه زاویه فرمان بین چذرخهذای جلذو و عقذب در حالذت Positive

بدست آورد:
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بطور مشابه برای حالت  Negativeداریم :

با استخراج  R1از روابط فوق داریم:

با استفاده از رابطه ) (7.88و ) (7.87میتوان شرط فرمان را برای چرخهای
جلو بهدست آورد :
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همانند قبل با استخراج  R1داریم:

بطور مشابه از رابطه ) (7.89و ) (7.90میتوان شرط فرمان را برای چرخهای
عقب بدست آورد :

حال اگر از قید ) (7.97استفاده کنیم ،میتوانیم با ترکیب رابطه ) (7.89و
) ،(7.90رابطه زاویه فرمان بین چرخهای جلو و عقب در حالت Negative

بهدست آورد:

با ترکیب رابطه ) (7.96و ) (7.93داریم:
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با توجه به شکل جهت قراردادی فرمان و شذکل حالذت  positiveو negative
میتوان رابطه ) (7.74را به این صورت نوشت:

جهت قراردادی فرمان

این رابطه میتواند برای هر  2حالت  positiveو  negativeصادق باشد.
همچنین بطور مشابه میتوان  c1و  c2را برای هر  2حالت با استفاده از روابط زیر

بدست آورد :

Negative
Steer angle
در آخر این نکته را یادآور میشویم که در برخی کتابها  Positive Steerبهعنوان
 Same Steerو  Negative steerبه عنوان  Counter Steerنام گذاری شدهاند.
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Positive
Steer angle

