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بررسی نقاط حساس اکسل عقب خودروی پژو  405تحت اعمال ناهمواریهای جاده
توسط نرم افزار ABAQUS
مهدی نیاجلیلی  ، 1سیدمحمدرضا حسینی علیآباد ، 2حسین بخشیزاده کلوری ،1محمدعلی صابر

حسینآبادی1

 1دپارتمان مهندسی مکانیک ،آموزشکده سیدالشهدا(ع) رستم آباد ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیالن-ایران
 2گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر-ایران

چکیده
اکسل خودرو در تحمل وزن سرنشینان خودرو و حفظ تعادل وسیله نقلیه ،نقش به سزایی دارد .نقش این عضو در کنترل و میرا
کردن ارتعاشات جاده ای بسیار پر رنگ می باشد .به گونه ای که رانندگی با خودرویی با اکسل ایده آل می تواند تمرکز راننده
بر روی کنترل وسیله نقلیه را افزایش داده و رانندگی ایمنی برای سرنشینان خودرو به ارمغان آورد .در این پژوهش اکسل عقب
خودرو پژو  405در نرم افزار  CATIAطراحی شده و سپس با اعمال نیرویی معادل  10میکرونیوتن که جایگزین ناهمواری
های جاده است،در نرم افزار  ABAQUSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در این تحلیل پارامترهای تنش ،کرنش و
جابجایی ارزیابی شده است .برطبق بررسی های انجام شده در بارگزاری مذکور ،حداکثر مقدار تنش در محل اتصال ژامبون به
رام لوله ای ارزیابی شده است .این در حالی است که حداکثر جابجایی در ابتدای ژامبون و محل اتصال به چرخ اتفاق می افتد.
واژههای کلیدی :اکسل ،تنش ،جاده ،جابجایی ،خودرو.

6

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال سوم  ،شماره  ،11زمستان 1399

 .1مقدمه
امروزه پیشرفت پیرامون سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو به عنوان یکی از پارامترهای مهم طراحی به شمار می رود.
همچنین افزایش امکانات رفاهی و ایمنی در خودرو به عنوان یکی از عناصر مهم رقابتی در بین خودروسازان تبدیل شده است.
از طرف دیگر سیستم تعلیق خودرو ارتباط نزدیکی با حفظ سالمت سرنشینان دارد .لذا تحقیقات پیرامون سیستم های رفاهی
خودرو همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است].[1-5
جیسن و همکاران] [1روی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی فعال برای بهبود حرکت وسیله نقلیه پژوهش کردهاند .آنها با
بیان اینکه  51درصد از تصادفات جدی موجب غلتش خودرو میشود ،اذعان داشتهاند که سیستم تعلیق فعال ،ایمنی وسیله و
سرنشینان را افزایش داده و راحتی رانندگی را به ارمغان میآورد .این محققان برای رانندگی نرمال شهری حداکثر قدرت مورد
نیاز برای تعدیل ارتعاشات را  2کیلووات و مقدار میانگین آن را  16وات دانستهاند.
محجوب جهرمی و تقی پور گورابی] [3تعلیق فعال خودرو را با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک بهینه سازی نمودند.
آنها با در نظر گرفتن اینکه باید بین خواسته های متضاد مانند راحتی سفر و فرمان پذیری سازشی برقرار کرد ،تحقیقات خود را
جهت طراحی سیستم تعلیق فعال بهینه برای مدل  1/4خودرو و با دو درجه آزادی انجام داده اند و در نهایت اعالم نمودند که
در مقابل افزایش تغییر شکل دینامیکی تایر و جابجایی نسبی سیستم تعلیق می توان شتاب و جرک وارد بر بدنه را کاهش داد.
بدین صورت که با افزایش  %14در تغییر مکان دینامیکی تایر و  %23در جابجایی نسبی سیستم تعلیق %18 ،مقدار شتاب و
 21%مقدار جرک کاهش می یابد.
مهدی نیاجلیلی و همکاران] [5تاثیر کاهش ارتفاع بر مصرف سوخت خودروی پژو  405را بررسی نمودند .این محققان با
بیان اینکه کاهش ارتفاع سیستم تعلیق تاثیر مستقیم بر روی افزایش مصرف سوخت دارد ،بررسی های خود را پیرامون تغییر
ارتفاع سیستم تعلیق جلو و عقب انجام دادند و در نهایت اعالم کردند که در شیب  40درجه مقدار نیروی پیشران در ارتفاع 85
سانتیمتری 95 ،درصد نیروی مورد نیاز در ارتفاع  65سانتیمتری میباشد .لذا با توجه به تاثیر مستقیم مقدار نیروی پیشران
روی مصرف سوخت خودرو ،میتوان کاهش ارتفاع را عامل مهمی در افزایش مصرف سوخت خودرو دانست.
در این تحقیق در ابتدا قطعات مختلف سیستم تعلیق عقب خودروی پژو  405تشریح شده است سپس اکسل مذکور در
نرم افزار  CATIAطراحی شده و در مرحله بعد اکسل طراحی شده ،در نرم افزار  ABAQUSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.
 .2تعلیق عقب خودروی پژو 405
این سیستم تعلیق از نوع بازوهای دنباله رو بوده که از سه فنر پیچشی همراه دو کمک فنر برای کنترل نواسات جاده
استفاده شده است .شکل  1نمایی از این سیستم تعلیق را نشان میدهد.

شکل -1سیستم تعلیق عقب خودرو پژو [6]405
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در این سیستم تعلیق ،سه میلهی پیچشی بهکار برده شده است که دو عدد از این میله های پیچشی که ژامبونهای
متحرک را به طبق متصل میکند ،جایگزین فنرهای لول  ،که در سیستم تعلیق مک فرسون بکار رفته است ،شده و میلهای که
دو ژامبون را به یکدیگر متصل میکند ،نقش میله ضد غلتش را ایفا میکند .دو عدد ژامبونها توسط بلبرینگ سوزنی ،درون
محور اصلی نوسان میکنند .لذا با ثابت بودن یک سمت میله ی پیچشی زمانی چرخ به سمت باال یا پایین حرکت کند ،این
میله دچار پیچش می شود و پس از رفع ناهمواری به حالت عادی خود باز می گردد.

 .3طراحی و آنالیز اکسل عقب خودروی پژو 405
در ابتدا اکسل عقب خودرو پژو  405در اندازه هایی بسیار نزدیک به ابعاد واقعی در نرم افزار  CATIAطراحی شده و در
مرحله بعد آنالیز در نرم افزار  ABAQUSانجام گرفته است .شکل  2،3و  4سه نما طراحی شده از اکسل عقب پژو 405
می باشد.

شکل -2نمای روبرو اکسل عقب

شکل .3نمای باال اکسل عقب
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شکل -4نمای جانب اکسل عقب

اکسل عقب طراحی شده ،در نرم افزار  ABAQUSابتدا تحت بارگذاری و سپس مورد آنالیز قرار گرفته است .بارگذاری با
توجه به اعمال نوسانات به یک طرف چرخ خودرو می باشد .شکل  5چگونگی بارگذاری را نشان می دهد .جنس اکسل در نرم
افزار  ، ABAQUSفوالد در نظر گرفته شده است .جدول  1مشخصات فوالد مورد استفاده در این اکسل را نشان می دهد.

شکل .5شرایط مرزی اکسل عقب
جدول  .1مشخصات فوالد مورد استفاده در اکسل عقب پژو 405

چگالی

7600kk/kk3

مدول االستیسیته

207kkk

ضریب پوآسن

0.3

میزان بار اعمال شده برابر  10میکرونیوتون در نظر گرفته شده و در راستای عمود بر کاسه چرخ وارد شده است .همچنین
نقاط اتصال به شاسی نیز ثابت در نظر گرفته شده است .شکل های  7 ،6و  8تغییرات میزان تنش ،کرنش و جابجایی را نشان
می دهند.
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شکل -6میزان تنش در اکسل عقب

شکل -7میزان کرنش در اکسل عقب

شکل  -8میزان جابجایی در اکسل جلو
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با توجه به شکل  6بیشترین میزان تنش برابر  48میکرو پاسکال و در ناحیه اتصال ژامبون به رام لوله ای اتفاق افتاده
است .حداکثر مقدار کرنش نیز با توجه به شکل  ،7مانند بیشترین مقدار تنش ،در محل اتصال ژامبون اتفاق می افتد .این در
حالی است که حداکثر مقدار جابجایی در محل اعمال بار و به مقدار  0.76نانومتر ارزیابی شده است

 .4نتیجه گیری و جمع بندی
سیستم تعلیق و متعلقات وابسته به آن در کنترل فرمان پذیری و ایمنی خودروها نقش بسیاری مهمی ایفا می کند .به
گونه ای که با داشتن سیستم تعلیق ایده آل ،می توان تمرکز راننده را بر جاده افزایش داد .در این پژوهش طراحی و آنالیز
اکسل عقب خودرو پژو  405توسط نرم افزار  CATIAو  ABAQUSانجام گرفته است .مقدار نیروی اعمال شده اندک در
نظر گرفته شده که با تعمیم آن به مقادیر دلخواه می توان مقدار تنش ،کرنش و جابجایی های مورد نظر را تخمین زد .با توجه
به اعداد به دست آمده از نرم افزار برای اکسل عقب پژو  ،405می توان نتیجه گرفت که نقطه ضعف این اکسل در ناحیه اتصال
ژامبون به رام لوله ای می باشد و می توان گفت بیشترین فشار بر ناحیه اتصال ژامبون و رام لوله ای وارد می شود و باعث
شکسته شدن آن می شود .لذا با تقویت این نقطه حساس می توان به افزایش ایمنی این اکسل کمک نمود.
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