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 چکیده 

 تر مین آرامش و استفاده ی راحتأتالش های بسیاری در جهت ت ،دندگی امروز انسان نقش بسزایی داردر ز تکنولوژیاز آنجا که 

نبوده و هر روزه در جهت ارتقای سطح  ایننطی و بطازده    در این بین صنعت خودرو سازی نیز مستثنی انجام شده است.  تکنولوژیاز 

بنطابراین رراحطی    .مین احساس راحتی در خودرو هستندأموثر در ت بخش هاییکی از کنک فنرها آن تالش های بسیاری می شود. 

نسطل   انبطه ننطو    MRکنطک فنطر هوشطنند     یک سیستم کنک فنر کارآمد و قابل اجرا در صنعت دارای اهنیت بسیار باالیی اسطت. 

مهطم در ایطن نطو      چند مزیطت به مقایسه   MRپس از ساخت سیال هوشنند  در این مقاله .تعلیق معرفی می گردد های جدید سیستم

نتیجطه    .شطده اسطت  ، پرداختطه  که امروزه در بسیاری از خودروها استفاده می گرددمعنولی کنک فنر با کنک فنرهای هیدرولیک 

   نشان می دهد.هیدرولیکی  را به سایر سیستم های تعلیق MRهوشنند  م تعلیقسیستحاصله از این تحقیق برتری 

 

 واژه های کلیدی

 صنعت خودروسازی ،MRسیستم تعلیق هوشمند  ،سیال هوشمند
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 مقدمه

کنک فنر به صورت ننودی و در  ،در حالت حرکات نادیدین گونه می باشد که نحوه ننلکرد کلی تنامی سیستم های تعلیق ب

پیستون به ررف  و و انتهای آن به هم نزدیک شده گیرد، دو سر ابتدا زمانی که بر روی بلندی قرار میاما  .لت تقریباً باز قرار داردحا

 جریان می یابد.ه و روغن به ررف باالی پیستون شدروی پیستون  سوپاپ بانث باز شدن فشار هیدرولیکی .کند رکت میپایین ح

، که فضای بین دو سح  سیلندر را شامل روغن1پیستون کم است روغن اضافی به داخل محفظه ذخیرهچون فضای خالی باالی میل 

ود نیروی فنر به ررف باال زمانی که پیستون به دلیل وج شود. بانث نیروی میرایی می سوپاپرفته و جریان سیال نبوری از  می شود،

. جاری می شودکه در اثر فشار هیدرولیکی بازشده، به ررف پایین سیال از باالی پیستون و از داخل شیر روی پیستون  آید می

 گردد.  پایین سیلندر به محل اولیه برمی شیرهنچنین روغن داخل محفظه ذخیره از 

باید توجه داشت که با نبور دادن روغن از یک ررف پیستون به ررف دیگر و از رریق مسیرهای تعبیه شده در آن، سرنت حرکت 

اندازه  ،رو به سرنت حرکت پیستونشود. مقدار این نی علیق کند شده و نیروی مقاومی در مقابل این حرکت اننال میفنر و سیستم ت

های تعبیه شده بر روی پیستون بستگی دارد. کنک فنر نسبت به سرنت باز و بسته شدن حساس است، یعنی هرچه  و تعداد سوراخ

کند.  زرگتر است. به دلیل این ویژگی کنک فنر خود را با شرایط جاده منحبق میالعنل آن ب تر باز و بسته شود نیروی نکس سریع

پایین و  خودرو در هنگام ترمز جهش ،کج شدن خودرو در موقع پیچیدن، اندازها کاهش جهش چرخ در دست بانثدر نتیجه 

 .]2و1[می گرددآمدن نقب خودرو در هنگام شتاب گرفتن 

و به هنین جهت تنامی  شود ین، به سگ دست و از قسنت باالی آن به بدنه خودرو متصل میمجنونه سیستم تعلیق از قسنت پای

      گیرد. های باالئی )درپوش( و پایینی )نعلبکی فنر( قرار می کند. فنر حلقوی بین نشیننگاهمی را تحنل  اه نیروهای وارده به چرخ

از نظر رراحی متفاوت است. وظیفه  لیکنو استآن مشابه کنک فنرننلکرد  .به این مجنونه اصحالحاً استرات نیز گفته می شود

تواند جایگزین دو  میکه  رود تعلیق نیز به شنار می، کنترل نوسان اضافی فنر است. استرات از اجزای ساختاری سیستم سیستم هر دو

 تنظیمها، برای  حل تنظیم موقعیت چرخیا سه قحعه از اجزای سیستم تعلیق شود و اغلب به ننوان نقحه دوران در سیستم فرمان و م

ها و فنرلول، ایجاد نوسان به منظور  این مجنونه، وظیفه مستهلک ساختن نیروهای ناگهانی اننالی به چرخ رود. فرمان به کار می

، تبدیل روالنی کردن زمان استهالک کامل و بازگرداندن کنک فنر به حالت اولیه را به نهده دارد. مجنونه کنک فنر و فنرلول
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ننای شناتیک کنک فنر هیدرولیکی در شکل  .]3[ای به نوسانی و انتقال حداقل میزان آن به بدنه را بر نهده دارد نیروهای ضربه

 ( آورده شده است.1)

 

 

 

 

 . شناتیک کنک فنر هیدرولیک1شکل

 ننل می کند.آن مورد استفاده در ل سیا ویسکوسیتهبر پایه تغییر نسل جدیدی از کنک فنرها می باشد که  MRهوشنند کنک فنر 

پیچی دور میله پیستون لرزه گیر و  سیم  با است.ریسی ژگی لزجت وابسته به میدان مغنا سیال به کار رفته در این لرزه گیر دارای وی

غناریسی لزجت میدان م در این با تغییر .وردآنبور جریان الکتریکی از این سیم پیچ می توان میدان مغناریسی در محفظه بوجود 

ه گیری شده . مقدار جریان الکتریسیته سیم پیچ بوسیله واحد کنترل الکتریکی بر مبنای پارامترهای اندازه می شودسیال تغییر داد

رزه گیر تنها یک سیلندر و پیستون ساده لدر این نو   لرزه گیرها از دریچه استفاده ننی شود و . می شود کنترلبوسیله سنسورها 

ها بسیار کم صدا  نآتنظینات این نو  لرزه گیر خیلی بیشتر از انوا  دیگر بوده و هنچنین به سبب ندم جریان سیال در  است. ریف

  .می باشد

می باشد و سیستم تعلیق ساخته شده توسط این شرکت  2اصلی ترین سازنده سیستم های تعلیق بر پایه این نو  لرزه گیر شرکت دلفی

ن هیچ نو  دریچه الکترومکانیکی و آاین سیستم نخستین سیستم تعلیق نینه کنا می باشد که در  .می شودتحت نام مگناراید نرضه 

د سیال مگناراید در لرزه گیر رراحی و ربیان شد این سیستم بر پایه کارب هنچنین سوپاپ متحرک بکار نرفته است. هنانحور که

 تولید شده است.
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هن معلق در یک مایع از جنس هیدروکربن های آاز جنس مواد نرم مغناریسی مانند  مواد مگناراید شامل ذرات میکروسکوپی

قرار داشته باشد و به نبارت دیگر تحت تاثیر میدان مغناریسی  غیر فعالمصنونی می باشد. هنگامی که مایع مگناراید در حالت 

د نده ذرات رشته ای تشکیل می ،یا مغناریسی شدنبودن و  فعالنباشد ذرات از یک الگوی اتفاقی پیروی می کنند. اما در حالت 

با کنترل جریان نبوری از سیم پیچ الکترومغناریسی درون  که منجر به تبدیل وضعیت مایع به حالتی نزدیک به پالستیک می گردد.

نترل دقیق میدان مغناریسی د. با کشومایع می  ویسکوسیتهلرزه گیر مقاومت برشی مایع مگناراید تغییر می یابد که این امر سبب تغییر 

ن دست یابی به آنتیجه  .ن تا حالتی نزدیک به صلبیت به دلخواه تغییر دادآمایع مگناراید را میان کنینه مقدار  ویسکوسیتهوان ت می

 .]4[لرزه گیر با تغییرات پیوسته در زمان واقعی خواهد بود

 

 

 

 

  MR. ننای شناتیک کنک فنر 2شکل

تغییرات نیروی  های معدنی رقیق هستند. روغن هیدرولیک ده بوده و از جنسمعنولی روغن کنک فنرهای روغن مورد استفاده در 

کاهش میرایی را بر حسب  Aمنحنی  .( مشاهده می شود3)شکلدر ، ثابتهای  در سرنتبر حسب مسافت ری شده پیستون میرایی 

اغلب خودروها صدق می کند، و این کاهش میرایی بر برای سرنت های باال مسافت کارکرد خودرو نشان می دهد. این منحنی در 

اثر خرابی مقارع گلویی و شیرهایی که زیر پیش تنیدگی فنر قرار دارند، ایجاد می شود. در سرنت کم که تنها روزنه های ثابت 

ی که روزنه های ثابت نبور داشته باشد. هنگام صعودیبا افزایش مسافت کارکرد، تغییر میرایی می تواند سیری  ،روغن فعال هستند

 نشان داده شده است. Bکه در منحنی  جریان بر اثر برخورد صفحات شیر بسته شوند، حالت یاد شده رخ می دهد
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 رابحه بین مسافت ری شده و نیروی میرایی روغن کنک فنر. 3شکل

. مهنترین انجام می پذیرداد خاصی به روغن خام موبا افزودن های روغن، بسته به ساختار و درجه پاالیش،  بهبود برخی از ویژگی

 نبارتند از: این مواد

دمای روغن به کار  -پلینرهایی که در برابر تنش برشی مقاوم هستند و گرانروی را بهبود می بخشند، برای بهبود رفتار گرانروی -1

 می روند.

برای بهبود مقاومت در برابر سایش، افزایش مقاومت به اکسیداسیون و در نتیجه  3بوتیل آمینولیت یا دی الکول دیترفسفات روی -2

 افزایش رول ننر مفید روغن استفاده می شوند.

 

 نتایج

، 6، روی5، منگنز4نانو ذرات مگنتیتشدن هنگن از  مورد نظر در این تحقیق MRدر کنک فنر هوشنند  شده استفاده سیال

رای ویسکوسیته باالتری نسبت به سایر روغن داساخته شده و در میدان مغناریسی  ولیک دهروغن هیدردر  8و هناتیت 7کبالت

با روغن در دماهای مختلف  ته این نانو سیال هوشنندویسکوسی( ننونه ای از مقایسه 1جدول)های هیدرولیک می باشد. در 

آورده شده  اندازه گیری و از قانون استوکس و با استفاده به صورت آزمایشگاهی هیدرولیک ده در دو حالت تازه و کارکرده

 .]5[است
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 مقایسه روغن تازه، روغن کارکرده و هوشنند .1جدول

Mmویسکوسیته
2
/s یالسنانو  کارکردهروغن  روغن تازهMR 

 oC44 + 14 7/24 2/21  در دمای

 oC24 + 7/35 1/58 4/61  در دمای

 oC4 + 8/134 5/264 7/269  در دمای

 ----- oC24-  931 2731  در دمای

     

این امر نشان  .دندار  نسبت به روغن هیدرولیکویسکوسیته باالتری  ه گرفت که سیاالت هوشنندتیجنمی توان ( 1بنا به جدول)

   نکته قابل توجه در خصوص این سیاالت این است که در بازه دمایی  .این نو  سیاالت می باشددر  نیروی برشیباالتر بودن  دهنده

 oC 17- .به باال قابل استفاده می باشد و کنتر از این دما خاصیت مغناریسی خود را از دست می دهد 

و  MRبرای نانو سیال هوشنند  ،نیروی برشیتاثیر میدان مغناریسی بر مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایش برای نیز ( 2در جدول)

با   .]6[ ری سیال هوشنند را نسبت به روغن هیدرولیک ده نشان می دهدبرتاین جدول نیز روغن هیدرولیک ده آورده شده است. 

این  دارد.نیروی برشی سیال هوشنند اننال میدان مغناریسی تاثیر بسزایی بر افزایش که گردد  می الحظهاین جدول نیز م هبتوجه 

 ه حساب می آید.بیشتر نوسانات وارده بر سرنشینان می گردد که خود مزیت مهنی بکاهش امر نیز موجب 

 مقایسه روغن تازه، روغن کارکرده و هوشنند .2جدول

 روغن هیدرولیک ده سیال هوشنند وضیعیت

 نیرو نیرو  ولتاژ  آمپر 

4 4 82/144 66/144 
2/4 5/4 41/143 33/141 
4/4 8/4 62/145 141 
6/4 1 54/146 66/139 
8/4 2/1 84/149 66/144 
1 5/1 23/153 33/143 
2/1 8/1 73/159 66/144 
4/1 2 56/171 33/146 
6/1 5/2 46/176 66/151 
8/1 7/2 48/173 154 
2 3 42/184 66/164 
2/2 3 46/186 164 
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 نسبت به سایر سیستم ها در زیر آورده شده است.  در صنعت خودروسازی استفاده از این سیستم تعلیق هوشنند برجسته یمزیت ها

این دقت در حفظ تعادل خودرو در زمان  .معنولی برخوردارند هایباالتری نسبت به سایر کنک فنر از دقت MRکنک فنرهای . 1

هستند نوسانات آزار دهنده  MRرانندگی به شدت ننایان می گردد. به نحوی که در خودروهایی که دارای سیستم تعلیق هوشنند 

در یک خودرو مشخص در دو حالت، تعلیق معنولی و وت تفا این (4)خودرو در مسیر رانندگی بشدت کاهش می یابد. در شکل

 که به وضوح صحت این امر را می رساند. شده است هوشنند نشان داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایین: تعلیق معنولی( ،)باال: تعلیق هوشنندمعنولی و هوشنند در یک خودرو  . مقایسه ننلکرد سیستم تعلیق4شکل

     ، که از این سیستم تعلیق استفاده 9انجام شد این دقت باال در خودرو پرادوی جدید تویوتا که توسط شرکتی هنچنین در تست

می کند، در مقایسه با پرادوی نسل قبل و چند مدل دیگر خودرو مورد آزمایش قرار گرفت. در این تست موانعی به فاصله بیست 

برتری   (5)ری کردند که در شکل کیلومتر بر سانت 75ابت این موانع را با سرنت ث متر از هم قرار داده شده و چهار مدل خودرو

  سیستم کنک فنر هوشنند به سایر کنک فنرهای معنولی مشهود می باشد.
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 . مقایسه میزان انحراف از موانع و خط افق شاسی خودرو در تست شرکت تویوتا5شکل

از تغییرات شدید مسیر جاده در کنک فنرهای هوشنند نسبت به کنک  به نیروهای وارده برسیستم تعلیق ناشی زمان پاسخگویی. 2

تر و در حدود یک هزارم ثانیه می باشد. این ویژگی بانث افزایش چشنگیر نکس العنل خودرو در پیچ کوتاه فنر معنولی بسیار 

 ( مشاهده کرد.6این موضو  را می توان در شکل ) های شدید جاده ها می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه زمان پاسخگویی خودرو در تست شرکت تویوتا .6شکل
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در این سیاالت هوشنند و افزایش خاصیت کشش سححی و چگالی در هنگام اننال میدان مغناریسی،  ذرات به نلت وجود نانو. 3

ژگی خرابی کنتری لذا بر اساس این وی .در لحظه ورود پیستون به سیال در درون سیلندر از ضربه ناگهانی جلوگیری به ننل می آید

 در این کنک فنرها وجود دارد. 

نوسان کنتری می گردد  ند. هنچنین این ویژگی بانثکم این سیستم تعلیق می تواند ارتفا  خودرو را محابق با میل راننده تنظی. 4

 تفاقکه این ا دهشاین خود بانث افزایش سح  آرامش در خودرو  ( و7شود )شکل در دست اندازهای بزرگ  به سرنشینان وارد 

 .پارامتر مهم در خودروسازی نوین محسوب می گرددیک 

  

. 

 

 

 

 

 

  ی بزرگ از ننای جلو. مقایسه نحوه ننلکرد خودروهای مختلف در دست اندازها7شکل

. در دست اندازهای بزرگ از ننای نقب نشان داده شده است نیز ننلکرد این سیستم تعلیق هوشنند( 9و )( 8)های شکلدر 

هیچگونه نفوذ آب  این امر موجب می گردد تا .نین این ویژگی توانایی نبور از معابر ننیق آبی را در خودروها فراهم می کندهنچ

 ( آورده شده است.14که در شکل) ه باشدبه درون ماشین را به هنراه نداشت
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 ی نقب. مقایسه نحوه ننلکرد خودروهای مختلف در دست اندازهای بزرگ از ننا8شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقایسه میزان انحراف بدنه خودروهای مختلف9شکل
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 . توانایی نبور از معابر آبی ننیق14شکل

، با MRاین سیستم تعلیق هوشنند در خودرو ها قابل کنترل می باشد به نحوی که در خودروهای دارای کنک فنر هوشنند . 5

نر را با توجه به شرایط جاده به صورت دستی تغییر داد یا به رور کل از مدار خارج استفاده از کلیدی می توان میزان قدرت کنک ف

 ننود. 

 

 

 

 

 MR. کنترل دستی میزان قدرت کنک فنر هوشنند 11شکل

 نتیجه گیری

را معرفی می کنند که با استفاده از نانو سیاالت و خواص ویژه آن ها  MRنسل جدید سیستم های تعلیق، کنک فنر هوشنند 

لکرد متفاوتی را به ننایش می گذارند. در این مقاله پس از بررسی دو آزمایش این نتیجه حاصل گردید که این سیاالت ننلکرد نن
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بر روی . سپس با بررسی این سیتم تعلیق هوشنند داشته باشندمناسب تری در کنک فنرها نسبت به روغن هیدرولیک ده می توانند 

 . برتری ننلکردی این سیستم اثبات گردیدکنک فنر ها و مقایسه آن با دیگر چند خودرو 

 

 مراجع 

[1].   Lin P Y, Roscheke P N, Loh C H, Heng CP. Hybrid controlled base isolation system with semi- 

Active Magnetorheological damper and rolling pendulum system [R]. Taipei: National Center for 

Research on Earthquake Engineering, 1999. 

 

[2]. Carlson J D, Catanzarite D N and St Clair K A 1996 Commercial magneto-rheological fluid 

devices Proc. 5
th
 Int. Conf. on ER Fluids, MR Suspensions and Associated Technology edW Bullough 

(Singapore: World Scientific)  

 

[3]. http://www.mrfluid.com 

 

[4]. WU W J, CAI C S. Experimental study of magnetorheological dampers and application to 

cable Vibration control [J]. Journal of Vibration 

& Control, 2006(12): pp. 67-82 

 

[5]. M. Mamourian, H. Marouf, M. H. Ejtehadi, A. Kazemian, 6th Trans-Regional Conference On 

Advances In Engineering Science, 2013, PP. 4. 

 

[6]. M. Mamourian, H. Marouf, M. H. Ejtehadi,  6th Trans-Regional Conference On Advances In 

Engineering Science, 2013, PP. 3-4. 


