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● پژوهشگر : حمید تقوي فر
● عنوان طرح: اندازه گیری  آزمايشگاهي و ارتعاشات چرخ برون جاده اي) آفرود( با استفاده از 

سیستم های ابتكاری داده برداری
●  Project title:     Laboratory off-road vehicle dynamics and vibration 

measurement using data acquisition system

● همكاران: هادي تقوي فر، عارف مرداني کراني
● موسسه هاي  همكار: دانشگاه ارومیه، دانشگاه ماير

       چكیده طرح:  
     به دليل سامانه تست و اندازه گيری پارامترهای کششی چرخ، نيروهای وارده به آن )سينتيك( و جابجايی سنجی 
و شتاب سنجی مجموعه )سينماتيك(، اين مجموعه به همراه سيستم های نوين داده برداری دارای توانايی سنجش 
و ثبت پاسخ سيستم به شرايط مختلف عملكردی خودرو در شرايط برون جاده ای می باشد. اين طرح با داشتن يك 
حامل چرخ مجهز به لودسل های افقی و عمودی، سيستم ثبت ارتعاشات، سيستم تصوير برداری آنالين از تماس 
چرخ-بستر، سامانه های کنترلی سرعت و بار روی چرخ، سيستم سنجش تنش تماسی در بستر دارای ويژگی برای 
انواع سنجش و ارزيابی های مرتبط می باشد. در اين طرح، يك سامانه دارای زير مجموعه های سينكرونيزه برای 
تحصيل داده مربوط به سينتيك و سينماتيك چرخ برون جاده اي در شرايط کنترل شده با پارامترهايی همچون سامانه 
اعمال بار، سيستم اعمال اجباری لغزش، سرعت حرکت و شتابدهی توسط اينورتر، سيستم )پك( ارتعاش سنجی، 
سيستم تعليق و کنترلی، سيستم شيب سنجی حرکت چرخ، تصوير برداری برای دستيابی ديناميك ترانزينت چرخ- 
بستر می باشد که دارای نمونه مشابه نمی باشد. سيستم شيب سنجی برای حصول داده های نشست چرخ در بستر 
)Sinkage( نيز شرايط مشابهی دارد که از ابتكارات طرح حاضر می باشد. همچنين سويل بين طرح دارای مزايای 
طول و عرض مناسب برای حذف اثرات مرزی، قابليت نصب انواع ناهمواری ها و سرعت گير در داخل شاسی آن، 
قابليت نصب سامانه های تصوير برداری و انواع دستگاه های فراوری خاک می باشد. تستر دارای نوآوری لغرش اجباری 
با سطوح اختياری، اعمال بار عمودی و سامانه سنجش تنش و ارتباط سنجی تنش بار اعمالی به صورت بالدرنگ و 
در نتيجه محاسبه مقاومت غلتشی ايجاد شده، بازوهای مجهز به بارسنج برای سنجش نيروهای کششی و همچنين 
شوک ايجاد شده به هنگام برخورد با مانع از ديگر نوآوری های طرح است. در همين راستا، يك پروفيل به نحوی 
طراحی شد که توانايی نصب چندين عدد بار سنج را درون خود دارا باشد. هرکدام از آنها به يك ميله با سطح مقطع 
مسطح دايروی متصل بوده و توسط يك سيستم داده برداری تعبيه شده اندازه گيری تنش در نقاط مختلفی انجام شود. 

امكان رد يابی چگونگی انتشار تنش در پروفيل خاک از مزايای اين طرح می باشد.


