
 معرفی نرم افزار کریر )قسمت اول(
شماره 4

تابستان 94

 آشنایی با سیستم تعلیق 
خودرو )قسمت اول(
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راه حلهدفتعریفبخش

ایزوالسیون 

جاده

توانایی خودرو برای جذب  یا جداسازی 

شوک جاده از قسمت رسنشین.

به بدنه خودرو این اجازه را 

بدهد تا به راحتی روی جاده 

های خراب حرکت کند.

انرژی را از دست اندازها گرفته 

و آن را آزاد کند، بی آن که بر 

خودرو تکان اضافی وارد سازد.

 

 

نگهدارندگی 

جاده

درجه ای که خودرو در آن متاس خود با 

سطح جاده را در طی تغییرات مختلف 

جهت و آن هم در یک خط مستقیم، 

تنظیم می مناید. )مثال: هنگامی که 

راننده ترمز می کند، وزن خودرو از 

الستیک  های عقب به الستیک های 

جلو منتقل می گردد. به خاطر نزدیک 

شدن نوک ماشین به سطح جاده، این 

نوع از حرکت را "شیرجه" می نامند. 

اثر مخالف –نشست- در هنگام شتاب 

گرفنت رخ می دهد، و وزن خودرو از 

الستیک های جلو به عقب هدایت می 

شود.

 

 

نگهداشنت الستیک ها در متاس 

با زمین، زیرا این اصطکاک بین 

الستیک ها و جاده است که 

بر توانایی خودرو برای فرمان 

گرفنت، ترمز کردن و شتاب گرفنت 

تاثیر می گذارد.

 

 

به حداقل رسانیدن انتقال 

وزن  خودرو از طرفی به طرف 

دیگر و از جلو به عقب، که 

این انتقال وزن، از چسبندگی 

الستیک ها به جاده می کاهد.

پیچ

 

توانایی یک خودرو برای طی یک مسیر 

پیچ دار.

به حداقل رساندن چرخش 

خودرو، که بر اثر وارد شدن 

نیروی گریز از مرکز به مرکز 

ثقل خودرو در حین دور زدن، 

و سپس بلند کردن یک طرف و 

پایین آوردن طرف مقابل.

 

انتقال وزن خودرو در هنگام 

دورزدن از طرف باالی خودرو 

به طرف پایین تر.
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روزبه عامری
)گردآوری شده از مقاالت(



حل یک نمونه نقشه صنعتی با نرم افزار اتوکد )آموزش تصویری )فیلم((        

MB 33.8 :اندازه فایل فشرده شده برای دانلود
MB 72 :کردن Extract اندازه فایل تصویری بعد از

حمیدرضا میرشاهولد
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http://s6.picofile.com/file/8181285968/2.rar.html


اندازه گیری  در  نویسنده  تجربه ی  نوشته ی حاضر حاصل 
های میزان هوای ارسالی به فضاها در چند کاربرد مختلف 
ارائه شده است، ممکن  بنابراین توضیحاتی که  باشد.  می 

است صرفا بر اساس تجربه و فاقد پایه ی علمی باشند.
برای اندازه گیری میزان هوای ارسالی راه های گوناگونی 
مزایا  ها یک سری  راه حل  این  از  هر کدام  دارد.  وجود 
گیری  اندازه  دقت  به  محدود  صرفا  و  دارند  معایب  و 
دسترسی  تخریب،  میزان  اندازه گیری،  راحتی  نمی باشد. 
به کانال، سرعت اندازه گیری و اطالعات جانبی همراه با 
آن، از جمله ویژگی های یک اندازه گیری می باشند. حتماً 
نویسنده،  که  برشمرد  میتوان  نیز  را  دیگری  های  ویژگی 
خوانندگان را به تفکر در این مورد دعوت می کند. به نظر 
شما آیا برای اندازه گیری جریان هوای یک کانال، لزوماً 
باید به کانال دسترسی داشت؟! اگر دریچه خروجی کانال 
در دسترس بود بهتر نیست از آن استفاده کرد؟ دقت کدام 

یک بیشتر است؟
کمی صبر کنید، یک سوال عجیب!

و  ورودی  و  کانال  از  مستقیم  استفاده  بدون  میتوان  آیا 
خروجی آن، جریان هوا را اندازه گیری کرد؟!

استفاده  با  اندازه گیری گذر هوای کانال  از راه ها،  یکی 

یکنواخت  از  اگر  مثال  طور  به  باشد.  می  هوا  سرعت  از 
بودن نسبی سرعت در یک مقطع از کانال اطمینان داریم، 
می توان به وسیله یک دستگاه سرعت سنج، سرعت یک 
نقطه را اندازه گیری و در مساحت مقطع ضرب کنیم.  برای 

اندازه گیری سرعت هوا روش های مختلفی وجود دارد.
بسیار  که  می باشد  پیتوت  لوله  از  استفاده  روش،  نخستین 
فشار  گیری  اندازه  لوله،  این  کار  اساس  هست.  نیز  دقیق 
به صورت  باشد1.  می  سیال  نتیجه سرعت  در  و  دینامیک 
کلی و نمادین، این روش به همراه یک مدل تجاری آن 
)TESTO( در شکل 1 نمایش داده شده است. برای استفاده 
از این روش نیاز به یک دستگاه فشار سنج نیز داریم )شکل 

.)2

برای مطالعه بیشتر و یادآوری، به کتب مکانیک سیاالت مراجعه   1
نمایید.

شکل 2. دستگاه فشار سنج و لوله پیتوت شرکت تستو
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 KRUZ-490-IS PORTABLE AIR VELOCITY روش دیگر استفاده از پراب قلمی می باشد که در شکل 3 مدل
METER آن نشان داده شده است.  اساس کار این دستگاه "دما" می باشد! فرض کنید شما با پیراهن آستین کوتاه در 
معرض باد خنک  ایستاده اید.  ساعد دستان شما احساس دمای کمتری دارند نسبت به شانه ها! هر چه سرعت باد بیشتر باشد، 

این تفاوت دما بیشتر می شود.  مغز برای ثابت نگه داشتن دمای بدن، کالری میسوزاند تا دمای ساعد 
دست را باالتر ببرد.  اگر بدن ما یک کالری متر نیز داشت، میتوانست سرعت هوا را نیز اندازه 

گیری کند!  اساس کار این دستگاهها نیز به همین صورت است.  

روش دیگر استفاده از سرعت سنج های پروانه ای است که در شکل 4 مدل شرکت 
تستو نمایش داده شده است.  طبیعی است که اگر بخواهیم از این مدل برای داخل 

کانال استفاده کنیم، احتماال به برش نسبتا بزرگی از کانال احتیاج داریم.

حال اگر سرعت هوا در مقطع یکنواخت نبود، چه؟
کانال  دهانه خروجی  در  قیف  از یک  میتوان  قلمی  و  ای  پروانه  های  همراه دستگاه  به 
استفاده کرد.  با استفاده از قیف و با اندازه گیری سرعت و مشخص بودن یک ضریب 

مخصوص قیف، حجم هوا را می توان اندازه گیری کرد1.

ASTM D 6245 – 98 (Reapproved 2002) مراجعه نمایید. برای اطالعات بیشتر، به  1

شکل 3. دستگاه سرعت سنج قلمی

شکل 4. دستگاه سرعت سنج پروانه ای.

شکل 5. استفاده از قیف به همراه دستگاه های سرعت سنج

اشری  هندبوک 
برای   fundamentals
در  هوا  حجم  گیری  اندازه 
داخل کانال با استفاده از لوله 
پیتوت به طور مفصل توضیح 
داده است.  در این هندبوک 
گرفته  نظر  در  نقطه  تعدادی 

شکل 6. نقاط اندازه گیری فشار هوا
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CO2
بله! چنانچه غلظت دی اکسید کربن در فضا را اندازه گیری کنیم،  اگر این غلظت به تعادل )Equilibrium(  رسیده 
باشد، عمال میتوان میزان هوای تازه ارسالی را با آن اندازه گیری کرد. نمونه ای از دستگاه CO2 سنج شرکت Testo در 

شکل 7 نمایش داده شده است. 
طبق تجربه نویسنده به نظر میرسد استفاده از CO2 و لوله پیتوت باالترین دقت را در بین روش های مذکور دارند.

اما روش آخر؛ که نیازی به استفاده از کانال و دریچه های آن ندارد!

CO2 شکل 7. دستگاه سنجش

مراجع:

)ASTM D 6245 – 98 )Reapproved 2002 1[ استاندارد[
fundamentals 2[ هندبوک اشری[

KRUZ 3[ کاتالوگ دستگاه سرعت سنج[
]4[ کتاب سیاالت فاکس
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hfml کاربر
)لینک در سایت(

http://tinyurl.com/nov4xd2
http://tinyurl.com/nov4xd2
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atmospheric clearness number------ ضریب تمیزی هواRegion -------------------------  ناحیه ی قرار گیری

average ground reflectance---------متوسط بازتاب زمین location--------------------------------- کشور

soil conductivity-------------ضریب هدایت حرارتی خاک
معموال" 0.8 است.

city--------------------------------------شهر
داده  نمایش    Ashrae در مستند  اطالعات  نماییم  انتخاب  را  شهری  )هر 

میشود(

در چه ماههایی باز سرمایشی محاسبه گردد.
Design Clg calculation months

latitude--------------------------- عرض جغرافیایی

longitude---------------------------طول جغرافیای

GMT  -------------------time zone اختالف ساعت محلی با
برای ایران 3.5- در نظر گرفته میشود بر خالف قرارداد جهانی 

Elevation ---------------------- ارتفاع از سطح دریا

summer design DB --------  شرایط طرح خارج در تابستان

daylight savings time-----تغییر ساعت بری استفاده از روز---summer coincident  WB شرایط طرح خارج در تابستان

DST Begins---------------)از چه ماهی)منظور تغییر ساعت summer daily range ------  شرایط طرح خارج در تابستان

DST Ends--------------)تا چه ماهی)منظر همان تغییر ساعتwinter design DB-----------شرایط طرح خارج در زمستان

 September 23 تا  march 21 تغییر ساعت معموال" از*
شرایط طرح خارج در زمستان ----- winter coincident WB*ضریب تمیزی هوا بین 0.8 تا 1.2 است.
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ناصر اشرف پور


