ﺩﺍﻧﺶ ﻳﺎﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺎﺭﻳﺰﺍﻥ

نشریه الکترونیکی علمی ،فنی و خبری  -دوره اول -شماره  -26یکشنبه  2ارديبهشت  2 - 1392صفحه

علمي

26
حسين دلجوي

• هر هف

ته یکشنبه ها در

SANAT.COM
• اشتراک

WWW.PARIZAN

از
طریق ثبتEmail

در وبسایت

سیستم فرمان
سيستم فرمان انواع گوناگوني دارد از جمله سيستم
فرمان مكانيكي(دنده شانه اي و پينيون) ،هيدروليكي،
الكتريكي و ...که در این مقاله به آن ها می پردازیم.
امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها
تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و
صنایع وابسته نیز شده است .یکی از این صنایع و
اجزای وابسته ،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه
ی خطیر هدایت خودرو ،از طریق آن انجام می شود.
برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می
شود ،لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم
نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.
مكانيكي:
معمول ترين آنها سيستم مكانيكي يا دنده شانه اي
و پينيون است .پينيون حركت دوراني دارد و دنده
شانه اي حركت خطي انجام مي دهد .در اين حال
پينيون حركت دوراني غربيلك فرمان را به دنده شانه
اي منتقل مي كند و دنده شانه اي نيز حركت خطي
را از طريق مفصل ها به چرخ هاي خودرو انتقال مي
دهد.

هيدروليكي:
براي تسهيل در چرخش فرمان و به تبع آن كاهش
خستگي راننده و همچنين افزايش ايمني ،سيستم
هيدروليكي ابداع شده است.
سيستم هيدروليكي فرمان براي ايفاي نقش خود از
موتور خودرو استفاده مي كند بنابراين از بازده آن
اندكي مي كاهد همچنين مصرف انرژي بيشتر را در
پي دارد .عالوه بر آن ،سيستم هيدروليك به صورت
مركز آزاد عمل مي كند يعني حتي وقتي خودرو به
صورت مستقيم در حال حركت است و هيچ انحرافي
ندارد باز هم به عملكرد خود ادامه مي دهد .اين

موارد سازندگان فرمان خودرو را بر آن داشت تا به
دنبال سيستم هاي بهتر و مفيدتري بگردند و آنها را
جايگزين سيستم هيدروليكي كنند يا سيستم
هيدروليكي را بهبود بخشند.
يكي از سيستم هاي ارائه شده در سال هاي اخير،
فرمان الكتروهيدروليكي( )EHPSاست كه در آن به
جاي استفاده از موتور خودرو ،يك موتور الكتريكي به
پمپ هيدروليك اضافه مي شود و در نتيجه فرمان از
موتور مستقل مي شود .در اين نوع فرمان هر چند
مستقل بودن از موتور خودرو تحقق يافته ولي
مشكل دائمي بودن عملكرد سيستم هيدروليكي
يعني حالت مركز آزاد هنوز پا بر جاست.

به عبارت ديگر بايد وضعيتي را تدارك ديد كه
سيستم تنها وقتي چرخشي به فرمان وارد مي شود
عمل كند ،نه هميشه .از اين رو در نسل جديد
خودروها فرمان الكتريكي( )EPSجايگزين انواع
قبلي شد.
الكتريكي:
اين نوع فرمان مشابه نوع هيدروليكي عمل مي كند
ولي از لحاظ ساختار متفاوت است .امروزه با توجه به
مزاياي متعدد خودروهاي فرمان برقي در قياس با
خودروهاي داراي فرمان هاي هيدروليكي و
مكانيكي ،بيشتر خودروسازان به استفاده از اين
سيستم روي آورده اند.
از مزاياي سيستم فرمان الكتريكي مي توان به
كاهش مصرف سوخت خودرو (حدود 5درصد) و
تقويت فرمان در سرعت هاي پايين و كاهش قدرت
فرمان در سرعت هاي باال ،افزايش سرعت ،عملكرد
بهتر فرمان و حفظ تعادل خودرو در انحراف ها اشاره
كرد كه باعث فرمان پذيري آسانتر به خصوص
هنگام پارك خودرو ميشود و با توجه به ارتباط مدار
الكتريكي با حسگرها و  ، ECUاين سيستم بسيار
سريع و هوشمندانه عمل ميكند .در سيستم فرمان
برقي تنها زماني كه فرمان مي چرخد انرژي مصرف
ميشود؛ در حالي كه در سيستم فرمان هيدروليك،
پمپ هيدروليك صرف نظر از چرخش فرمان ،به
صورت دائم كار ميكند .ماكزيمم قدرت فرمان
هيدروليك در سرعتهاي باالست كه بيشترين دبي
توسط پمپ توليد ميشود؛ درحالي كه در سرعتهاي
باال كمترين نيرو براي چرخش فرمان مورد نياز

است .وزن خودرو نيز در سيستم فرمان برقي به علت
حذف اتصاالت هيدروليك ،پمپ ،پولي و  ...حدود 4
تا  6كيلوگرم كمتر از خودروي مجهز به سيستم
فرمان هيدروليك است همچنين حذف روغن
هيدروليك و غير قابل چرخش بودن اين روغن
باعث كاهش اثرات مخرب زيست محيطي آن مي
شود و مشكالت ناشي از ايرادهاي مربوط به نشتي
هاي روغن از اتصاالت نيز در اين سيستم برطرف
شده است.
فرمان الكتريكي از سه قسمت اساسي زير تشكيل
شده است كه به سيستم فرمان مكانيكي اضافه مي
شود :
 .1سنسور گشتاور ()Torque Sensor
 .2موتور با جريان مستقيم DC) DC Brushless
)Motor
 .3واحــد كنترل الكترونيكي (Electronic
)Control Unit

طرزكار:
سيستم  EPSبه اين صورت عمل مي كند كه ابتدا
سنسورگشتاور وارده از غربيلك فرمان را حس نموده
،آن رابه صورت سيگنال يا سيگنالهايي به قسمت
ميكروكنترلر( )ESUارسال ميكند  .ميكروكنترلر
عالوه بر اين سيگنال  ،سيگنالي نيز از سرعت خودرو
دريافت مي كند  ،آنگاه اين دو را پردازش نموده ،
دستور العمل الزم را به قسمت موتور  DCاعمال
مينمايد تا به صورت كمكي ( )Assistedسيستم
فرمان مكانيكي را تحت تاثير قرار دهد.بنابراين
دستور العملهاي  ECUبه موتور ، Brushless
تابعي از خروجي سنسور و سرعت خودرو است  .اين
يعني سرعت در عملكرد  EPSموثر بوده و اين به
منظور ايمني بيشتر خودرو است  .يعني بيشترين
عملكرد در سرعتهاي پايين و كمتزين عملكرد آن در
سرعتهاي باالي خودرو است.
ادامه اين مطلب را در شماره بعد مطالعه نماييد ...
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سيستم ترمز در اتومبيل هاي فرمول 1
ادامه مطلب ارائه شده در هفته نامه شامره 25

در حال حاضر ،لنت ها و دیسک هاي ترمز كربني
توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان از از جمله
 Brembo، Hitcoو صنایع کربن توليد مي شوند.
تیم ها خود  ،سازنده را انتخاب مي كنند ،اما گاهی
اوقات اين اختالف سليقه بین رانندگان اتومبيل وجود
دارد .در مک الرن در سال  2007به عنوان مثال،
فرناندو آلونسو از ترمزهای  Hitcoاستفاده مي كرد در
حالی که لوئیس همیلتون از صنایع کربن استفاده مي
کرد.

امروزه سیستم های خنک کننده بسيار پیچیده و
متنوع در ميان تيم هاي مختلف است  ،اما در همه ی
آنها سوراخ های روی دیسک مشترک هستند .بعضي
از تيم ها ( نه بيشتر آنها ) همانطور که در شکل زیر
مشاهده می کنید کانالهای ترمز را در دو بخش جداگانه
طراحی می کنند.

به منظور سهولت در این فرایند خنک کننده ،در سال
 2001فن های خنک کننده فراری معرفی شدند که در
حول محور چرخ و با همان سرعت مي چرخند .در
سرعت هاي باال  ،فن بطور موثري هوا را به داخل
سيستم ترمز مكش مي كند  ،بدينوسيله تا حد زيادي
ظرفيت خنك كنندگي ترمز افزايش مي يابد و اجازه
مي دهد مجراي ترمز نسبت به حالت بدون فن كوچكتر
شود.

سيستم خنك كننده :

با اینکه حتي فیبر کربن مي تواند در برابر حرارت باال
مقاومت بسیار داشته باشد با این حال باید یک سیستم
خنک کننده وجود داشته باشد تا از ترمز هاي متناوب با
اثربخشي باال در تمام دور هاي مسابقه اطمینان حاصل
شود .به همین علت مجاری هوا در در داخل چرخ ها
طراحی شده است تا عبور يك جریان هوای ثابت در
داخل سیستم ترمز فراهم شود.

بخش اول  ،ورودی های کوچک هوا كه هواي خنك
را در داخل كفشك ترمز فراهم مي كند (در شکل ) 2
 .بخش دوم كه بزرگتر است جریان هوا را به مرکز
دیسک هدایت میكند  .از آنجا  ،مولکول های هوا ميان
سوراخ هاي خنك كننده ديسك به بيرون جريان
خواهند يافت و از چرخ خارج خواهند شد( .در شکل 2
) اتومبيل  Toro Rosso STR3حتي يك رشته
فيبر كربن در اطراف ديسك ترمز بطور كامل دارد و
درست حرارت را ز ترمز و از بين رينگ هاي چرخ عبور
مي دهد  ( .شكل سمت راست) همچنين اين نكته
وجود دارد كه كفشك ترمز روي اتومبيل كمپاني
 STR3پايين تر از كفشك ترمز روي اتومبيل كمپاني
 TOYOTAقرار گرفته است كه مزيتي را براي آن
ايجاد مي نمايد و آن پايين تر بودن مركز سقل از جرم
بدون فنر خودرو است.

برای چاپ مقاالت خود در زمینه تجهیزات
تعمیرگاهی با ما تماس بگیرید
مقاالت با نام نویسنده در نشریه چاپ خواهد شد.

تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات
پاریزان صنعت
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی
و آموزشی پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :

DATA@PARIZINSANAT.COM

WWW.PARIZANSANAT.COM
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در سال  2007در پيست سیلورستون  ،فراری سيستم
 static wheel fairingرا معرفي كرد .این
دستگاه براي جريان يافتن هوا در اطراف چرخ بسيار
مفيد است  ،اين دستگاه توسط  FIAكمك خنك
كننده ترمز تلقي شد  .اين دستگاه يك پنل فیبر کربن
سبک وزن است كه باالي چرخ را پوشش مي دهد
بدون اينكه با خود چرخ بچرخد .بنابراين اين تيم قادر
بود يك خروجي هواي موثر را ايجاد كندكه براي
سيستم خنك كننده ترمز ونيروي آيروديناميك در
طراحي اين اتومبيل ها بسيار جالب بود  .تيم هاي
مختلفي اين سيستم را در طول فصل  2008كپي
كردند.
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