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اداره ی آزمون ها و پایش محصول گروه صنعتی بارز
 آزمون های داخلی)1(

مرکز آزمون تایر گروه صنعتی بارز، از ابتدای شروع به کار 
کارخانه ی الستیک بارز ایجادشده است و به مرورزمان به 
پیشرفته ترین مرکز آزمون تایر ایران و حتی خاورمیانه تبدیل شده 
است. در این مرکز به همت دست اندرکاران و مدیریت گروه 
صنعتی بارز، همه ی دستگاه ها ساخت ایران هستند که همگی 
در مقایسه های بین آزمایشگاهی، پابه پای نمونه ی خارجی شان، 
ازلحاظ دقت، صحت و تکرارپذیری پیش می روند؛ افزون بر 
این که از نمونه ی خارجی بسیار ارزان تر و هم چنین تعمیرات آن 
نیز ساده تر است. این مرکز تاکنون موفق به به دست آوردن 

افتخارهایی چون دریافت گواهی نامه ی آزمایشگاه همکار از اداره ی 
 ISIRI 1093 ،2169 ، 9135 ،1643 کل استاندارد، برای استانداردهای 
و دریافت گواهی نامه  ی ISO 17025 شده است. در ادامه به 
معرفی این دستگاه ها و انطباق آن ها با استانداردهای 85 گانه و 

ملی و بین المللی خواهیم پرداخت.
 

آزمون دوام)2(
این مرکز دارای چهار دستگاه آزمون درام سواری و باری ست 
که قابلیت آزمون چهارده حلقه تایر سواری و باری را به طور 
هم زمان دارد و عموماً آزمون های دوام تایر روی این دستگاه ها 
انجام می شود. گستره ی سرعت این دستگاه ها حداکثر تا 240 

 1. Plunger Test Machines                              2. Endurance

شکل 1- نمای آزمایشگاه آزمون های داخلی گروه صنعتی بارز
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 )Indoor Tests(   های داخلی آزمون 

ترین  به پیشرفته مرورزمان بهاست و  ایجادشدهالستیک بارز  ی کارخانه کار هاز ابتدای شروع ب مرکز آزمون تایر گروه صنعتی بارز،
 ،ن و مدیریت گروه صنعتی بارزاندرکارا دستاست. در این مرکز به همت  شده تبدیلمرکز آزمون تایر ایران و حتی خاورمیانه 

ازلحاظ دقت،  ،شان خارجی ی پای نمونه پابه ،بین آزمایشگاهی های هکه همگی در مقایس هستندساخت ایران  ها دستگاه ی همه
. استتر  چنین تعمیرات آن نیز ساده تر و هم خارجی بسیار ارزان ی از نمونهکه  اینبر  افزون ؛روند صحت و تکرارپذیری پیش می

برای  ،کل استاندارد ی آزمایشگاه همکار از اداره ی نامه گواهی دریافتچون  هاییافتخار دست آوردن بهاین مرکز تاکنون موفق به 
شده است. در ادامه به معرفی این  ISO 17025 نامه گواهی دریافت و ISIRI 1093, 2169, 9135, 1643استانداردهای 

 خواهیم پرداخت. المللی بینو ملی و  گانه 58با استانداردهای  ها آنو انطباق  ها دستگاه

 
بارزهایداخلیگروهصنعتینمایآزمایشگاهآزمون-1شکل

 )Endurance( دوامآزمون 
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کیلومتر بر ساعت و بار آن تا 10000 کیلوگرم است. آزمون های 
 ECE R54 ،FMVSS 109 ،119 ،139 دوام بر اساس استانداردهای 
و  ISIRI 1093 ،2169 روی این دستگاه ها قابل انجام است.

 
آزمون سرعت)1(

دو دستگاه آزمون کارایی در سرعت زیاد، قابلیت آزمون 
3 حلقه تایر سواری را به صورت هم زمان دارند. بیشترین 
بار 2000 کیلوگرم و سرعت 350 کیلومتر بر ساعت، 
گستره ی کاری این دستگاه هاست. آزمون های سرعت بر اساس 
  ISIRI 1093 و ECE R30 ،FMVSS ،119 ،139 استانداردهای

روی این دستگاه قابل انجامند.
 
 

دارد و زمان  همطور  هکه قابلیت آزمون چهارده حلقه تایر سواری و باری را ب ست این مرکز دارای چهار دستگاه آزمون درام سواری و باری
کیلومتر بر ساعت و بار آن تا  042حداکثر تا  ها دستگاهسرعت این  ی . گسترهشود میانجام  ها دستگاههای دوام تایر روی این  آزمون عموماً

 ISIRI 1093, 2169 و  ECE R54  ،FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای بر اساسهای دوام  . آزموناستکیلوگرم  02222
 قابل انجام است. ها دستگاهروی این 

 

یآزموندوامهادستگاه-2شکل

 )High speed( سرعتآزمون 

کیلوگرم و  0222بار  بیشترینزمان دارند.  صورت هم حلقه تایر سواری را به 3قابلیت آزمون  ،کارایی در سرعت زیاددو دستگاه آزمون 
 ,ECE R30 ،FMVSS استانداردهای بر اساسهای سرعت  . آزمونهاست دستگاهکاری این  ی گستره ،کیلومتر بر ساعت 382سرعت 

 انجامند.روی این دستگاه قابل   ISIRI 1093و 139 ,119

 
دستگاهآزمونسرعت-3شکل

 :)Plunger & Bead unseat(آزمون مقاومت منجید و دررفتگی طوقه 

دهند.  تایرهای باری و سواری را پوشش می تمامیسواری  ی دو دستگاه مقاومت منجید باری و مقاومت منجید و دررفتگی طوقه
 ISIRI 1093, 2169و  FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای بر اساس ،ی مقاومت منجید و دررفتگی طوقهها دستگاه

 قابلیت انجام آزمون دارند.

شکل 3- دستگاه آزمون سرعت

آزمون مقاومت منجید و دررفتگی طوقه)2(
دو دستگاه مقاومت منجید باری و مقاومت منجید و دررفتگی 
طوقه ی سواری تمامی تایرهای باری و سواری را پوشش 

می دهند. دستگاه های مقاومت منجید و دررفتگی طوقه، بر اساس 
ISIRI 1093 ،2169 و   FMVSS 109 ،119 ،139  استانداردهای 

قابلیت انجام آزمون دارند.
 

 
آنستیآزمونپالنجروبیدهادستگاه-4شکل

 )Rolling Resistance( مقاومت غلتشی ضریب گیری اندازهآزمون 

. برای اولین بار در ایران این شود می، گشتاوری و نیرویی انجام کاهنده شتابتوانی،  آزمون مقاومت غلتشی در دنیا به چهار روشِ
وجود آمد. در   هها و پایش محصول گروه صنعتی بارز ایجاد شد و به طبع آن نیاز به خریداری دستگاه ب آزمون ی دستگاه در اداره

و در حال حاضر در مرکز آزمون محصول گروه  شددو دستگاه مقاومت غلتشی سواری و باری با روش نیرویی تهیه  0332سال 
با  ها دستگاهو کنترل دمایی در این  هستنددما  داشتن نگهثابت  برایصنعتی بارز در حال کارند. هر دو دستگاه دارای اتاقکی 

 ضریب ISO 28580, ECE R117استانداردهای  بر اساس. این دستگاه شود میگراد انجام  سانتی ی صدم درجه دقت یک
 کنند. می گیری اندازهمقاومت غلتشی تایر را 

 
هایآزمونمقاومتغلتشیدستگاه-5شکل

 )Stiffness( ضریب فنریت گیری اندازهآزمون 

. استهای فنریت تایر  گیری ضریب دستگاه اندازه ،که تنها در این مرکز در ایران وجود دارد پژوهشیی ها دستگاهازجمله 
این دستگاه قادر است ضریب فنریت  .کند میدورنمایی از عملکرد تایر در سرویس فراهم  درواقع ،های فنریت یک تایر ضریب

ترتیب دورنمایی از رهواری  گیری کند که هرکدام به یک تایر را در چهار جهت شعاعی یا عمودی، طولی، جانبی و پیچشی اندازه
)Comfort(حاضر تنها مرجعی در ایران که برای مشتریان  درحال دهد. پذیری تایر به ما ارائه می ، ترمزگیری و فرمان

دهد، مرکز آزمون محصول گروه  اعم از تولید داخلی و خارجی انجام می ،این آزمون را برای تایرهای مصرفی ایشان ،خودروساز
 .گیرد میتایری را دربر  های گروه تمامیو  است SAE J2704, 2718. استاندارد این آزمون استصنعتی بارز 

شکل 4- دستگاه های آزمون پالنجر و بید آنست

آزمون اندازه گیری ضریب مقاومت غلتشی)3(
آزمون مقاومت غلتشی در دنیا به چهار روِش توانی، 
شتاب کاهنده، گشتاوری و نیرویی انجام می شود. برای اولین 
بار در ایران این دستگاه در اداره ی آزمون ها و پایش محصول 
گروه صنعتی بارز ایجاد شد و به طبع آن نیاز به خریداری 
دستگاه به  وجود آمد. در سال 1390 دو دستگاه مقاومت 
غلتشی سواری و باری با روش نیرویی تهیه شد و در حال 
حاضر در مرکز آزمون محصول گروه صنعتی بارز در حال 
کارند. هر دو دستگاه دارای اتاقکی برای ثابت نگه داشتن دما 

 1. High Speed                             2. Plunger & Bead unseat          3. Rolling Resistance

دارد و زمان  همطور  هکه قابلیت آزمون چهارده حلقه تایر سواری و باری را ب ست این مرکز دارای چهار دستگاه آزمون درام سواری و باری
کیلومتر بر ساعت و بار آن تا  042حداکثر تا  ها دستگاهسرعت این  ی . گسترهشود میانجام  ها دستگاههای دوام تایر روی این  آزمون عموماً

 ISIRI 1093, 2169 و  ECE R54  ،FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای بر اساسهای دوام  . آزموناستکیلوگرم  02222
 قابل انجام است. ها دستگاهروی این 

 

یآزموندوامهادستگاه-2شکل

 )High speed( سرعتآزمون 

کیلوگرم و  0222بار  بیشترینزمان دارند.  صورت هم حلقه تایر سواری را به 3قابلیت آزمون  ،کارایی در سرعت زیاددو دستگاه آزمون 
 ,ECE R30 ،FMVSS استانداردهای بر اساسهای سرعت  . آزمونهاست دستگاهکاری این  ی گستره ،کیلومتر بر ساعت 382سرعت 

 انجامند.روی این دستگاه قابل   ISIRI 1093و 139 ,119

 
دستگاهآزمونسرعت-3شکل

 :)Plunger & Bead unseat(آزمون مقاومت منجید و دررفتگی طوقه 

دهند.  تایرهای باری و سواری را پوشش می تمامیسواری  ی دو دستگاه مقاومت منجید باری و مقاومت منجید و دررفتگی طوقه
 ISIRI 1093, 2169و  FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای بر اساس ،ی مقاومت منجید و دررفتگی طوقهها دستگاه

 قابلیت انجام آزمون دارند.

شکل 2- دستگاه های آزمون دوام
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هستند و کنترل دمایی در این دستگاه ها با دقت یک صدم 
درجه ی سانتی گراد انجام می شود. این دستگاه بر اساس 
استانداردهای ISO 28580 و ECE R117 ضریب مقاومت غلتشی 

تایر را اندازه گیری می کنند.

 
آنستیآزمونپالنجروبیدهادستگاه-4شکل

 )Rolling Resistance( مقاومت غلتشی ضریب گیری اندازهآزمون 

. برای اولین بار در ایران این شود می، گشتاوری و نیرویی انجام کاهنده شتابتوانی،  آزمون مقاومت غلتشی در دنیا به چهار روشِ
وجود آمد. در   هها و پایش محصول گروه صنعتی بارز ایجاد شد و به طبع آن نیاز به خریداری دستگاه ب آزمون ی دستگاه در اداره

و در حال حاضر در مرکز آزمون محصول گروه  شددو دستگاه مقاومت غلتشی سواری و باری با روش نیرویی تهیه  0332سال 
با  ها دستگاهو کنترل دمایی در این  هستنددما  داشتن نگهثابت  برایصنعتی بارز در حال کارند. هر دو دستگاه دارای اتاقکی 

 ضریب ISO 28580, ECE R117استانداردهای  بر اساس. این دستگاه شود میگراد انجام  سانتی ی صدم درجه دقت یک
 کنند. می گیری اندازهمقاومت غلتشی تایر را 

 
هایآزمونمقاومتغلتشیدستگاه-5شکل

 )Stiffness( ضریب فنریت گیری اندازهآزمون 

. استهای فنریت تایر  گیری ضریب دستگاه اندازه ،که تنها در این مرکز در ایران وجود دارد پژوهشیی ها دستگاهازجمله 
این دستگاه قادر است ضریب فنریت  .کند میدورنمایی از عملکرد تایر در سرویس فراهم  درواقع ،های فنریت یک تایر ضریب

ترتیب دورنمایی از رهواری  گیری کند که هرکدام به یک تایر را در چهار جهت شعاعی یا عمودی، طولی، جانبی و پیچشی اندازه
)Comfort(حاضر تنها مرجعی در ایران که برای مشتریان  درحال دهد. پذیری تایر به ما ارائه می ، ترمزگیری و فرمان

دهد، مرکز آزمون محصول گروه  اعم از تولید داخلی و خارجی انجام می ،این آزمون را برای تایرهای مصرفی ایشان ،خودروساز
 .گیرد میتایری را دربر  های گروه تمامیو  است SAE J2704, 2718. استاندارد این آزمون استصنعتی بارز 

شکل 5- دستگاه های آزمون مقاومت غلتشی

آزمون اندازه گیری ضریب فنریت)1(
ازجمله دستگاه های پژوهشی که تنها در این مرکز در ایران 
وجود دارد، دستگاه اندازه گیری ضریب های فنریت تایر است. 
ضریب های فنریت یک تایر، درواقع دورنمایی از عملکرد تایر 
در سرویس فراهم می کند. این دستگاه قادر است ضریب 
فنریت یک تایر را در چهار جهت شعاعی یا عمودی، طولی، 
جانبی و پیچشی اندازه گیری کند که هرکدام به ترتیب دورنمایی 
از رهواری)2(، ترمزگیری و فرمان پذیری تایر به ما ارائه 
می دهد. درحال حاضر تنها مرجعی در ایران که برای مشتریان 
خودروساز، این آزمون را برای تایرهای مصرفی ایشان، اعم 
از تولید داخلی و خارجی انجام می دهد، مرکز آزمون محصول 
 SAE J2704 ،2718 گروه صنعتی بارز است. استاندارد این آزمون 

است و تمامی گروه های تایری را دربر می گیرد.

 

 
گیریمیزانفنریتسوارییآزموناندازههادستگاه-6شکل

 

 
میزانفنریتباریگیریاندازهیآزمونهادستگاه-7شکل

 )Footprint( آزمون جاپای تایر

برای خودروهای سوپر اسپرت که دارای تایرهای خاص  UHPطور عمده در تولید تایرهای عادی و  هدیگر که ب پژوهشیدستگاه 
. این دستگاه استدستگاه جاپای تایر  ،، کاربرد داردهستند )Camber(کجی  ی های با زاویه تعلیق خاص چرخ ی یا سامانه

میزان فشار در هر نقطه، نسبت فضای  مانند ،اطالعات مفیدی از تایر تحت بار ،فشار به ای حساس گر صفحه یک حس ی وسیله هب
قابلیت  ها دستگاهدهد. این  طراحی تایر ارائه می برایخالی و ... تحت ر به خالی، کل مساحت سطح در تماس، کل مساحت پُ

 .اند هریزی شد طرح SAE J2704استاندارد  اساس های تایری را دارند و بر گروه تمامیآزمون 

 

شکل 6- دستگاه های آزمون اندازه گیری میزان فنریت سواری

 

 
گیریمیزانفنریتسوارییآزموناندازههادستگاه-6شکل

 

 
میزانفنریتباریگیریاندازهیآزمونهادستگاه-7شکل

 )Footprint( آزمون جاپای تایر

برای خودروهای سوپر اسپرت که دارای تایرهای خاص  UHPطور عمده در تولید تایرهای عادی و  هدیگر که ب پژوهشیدستگاه 
. این دستگاه استدستگاه جاپای تایر  ،، کاربرد داردهستند )Camber(کجی  ی های با زاویه تعلیق خاص چرخ ی یا سامانه

میزان فشار در هر نقطه، نسبت فضای  مانند ،اطالعات مفیدی از تایر تحت بار ،فشار به ای حساس گر صفحه یک حس ی وسیله هب
قابلیت  ها دستگاهدهد. این  طراحی تایر ارائه می برایخالی و ... تحت ر به خالی، کل مساحت سطح در تماس، کل مساحت پُ

 .اند هریزی شد طرح SAE J2704استاندارد  اساس های تایری را دارند و بر گروه تمامیآزمون 

 

شکل 7- دستگاه های آزمون اندازه گیری میزان فنریت باری

آزمون جاپای تایر)3(
دستگاه پژوهشی دیگر که به طور عمده در تولید تایرهای 
عادی و UHP برای خودروهای سوپر اسپرت که دارای 
تایرهای خاص یا سامانه ی تعلیق خاص چرخ های با زاویه ی 
کجی)4( هستند، کاربرد دارد، دستگاه جاپای تایر است. این 
دستگاه به وسیله ی یک حس گر صفحه ای حساس به فشار، 
اطالعات مفیدی از تایر تحت بار، مانند میزان فشار در هر 
نقطه، نسبت فضای ُپر به خالی، کل مساحت سطح در تماس، 
کل مساحت تحت خالی و... برای طراحی تایر ارائه می دهد. 
این دستگاه ها قابلیت آزمون تمامی گروه های تایری را دارند و 

بر اساس استاندارد SAE J2704 طرح ریزی شده اند.
 1. Stiffness                            2. Comfort                          3. Footprint                        4. Camber
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گیریمیزانفنریتسوارییآزموناندازههادستگاه-6شکل

 

 
میزانفنریتباریگیریاندازهیآزمونهادستگاه-7شکل

 )Footprint( آزمون جاپای تایر

برای خودروهای سوپر اسپرت که دارای تایرهای خاص  UHPطور عمده در تولید تایرهای عادی و  هدیگر که ب پژوهشیدستگاه 
. این دستگاه استدستگاه جاپای تایر  ،، کاربرد داردهستند )Camber(کجی  ی های با زاویه تعلیق خاص چرخ ی یا سامانه

میزان فشار در هر نقطه، نسبت فضای  مانند ،اطالعات مفیدی از تایر تحت بار ،فشار به ای حساس گر صفحه یک حس ی وسیله هب
قابلیت  ها دستگاهدهد. این  طراحی تایر ارائه می برایخالی و ... تحت ر به خالی، کل مساحت سطح در تماس، کل مساحت پُ

 .اند هریزی شد طرح SAE J2704استاندارد  اساس های تایری را دارند و بر گروه تمامیآزمون 

 
شکل 8- دستگاه های آزمون جای پا )سواری و باری(

)F&M( دستگاه درام دینامیک
یکی از عامل هایی که به بررسی تایر بسیار کمک می کند، این 
است که خصوصیات یک تایر به صورت دینامیکی موردبررسی 
قرار گیرند. تا به اینجا دستگاه های معرفی شده )جای پای تایر و 

ضریب های فنریت(، تایر را به صورت استاتیک موردبررسی قرار 
می دهند. دستگاه درام دینامیک دستگاهی ست که خصوصیاتی 
چون نیرو و ممان های تایر را در حالت دینامیکی بررسی 
می کند. این پارامترها ورودی محاسبه ی ضریب های پژیکای تایر 
هستند. از طرف دیگر این دستگاه برای استفاده در مهندسی 

معکوس نیز می تواند به کار رود.

 

جایپا)سواریوباری(یآزمونهادستگاه-8شکل

 

 )F&M( کینامیددستگاه درام 

دینامیکی موردبررسی قرار صورت  هبکه خصوصیات یک تایر ست ا این ،کند میبررسی تایر بسیار کمک به ی که های یکی از عامل
موردبررسی قرار  استاتیکصورت  بهتایر را  ،فنریت( های ضریب)جای پای تایر و  شده معرفیهای  گیرند. تا به اینجا دستگاه

. کند میدینامیکی بررسی  در حالتهای تایر را  نمماست که خصوصیاتی چون نیرو و  دهند. دستگاه درام دینامیک دستگاهی می
. از طرف دیگر این دستگاه برای استفاده در مهندسی معکوس هستندتایر پژیکای  های بیضر ی این پارامترها ورودی محاسبه

 رود.کار  هتواند ب نیز می

 

 
F & Mیآزمونهادستگاه-9شکل



F & M شکل 9- دستگاه های آزمون

جایپا)سواریوباری(یآزمونهادستگاه-8شکل

 

 )F&M( کینامیددستگاه درام 

دینامیکی موردبررسی قرار صورت  هبکه خصوصیات یک تایر ست ا این ،کند میبررسی تایر بسیار کمک به ی که های یکی از عامل
موردبررسی قرار  استاتیکصورت  بهتایر را  ،فنریت( های ضریب)جای پای تایر و  شده معرفیهای  گیرند. تا به اینجا دستگاه

. کند میدینامیکی بررسی  در حالتهای تایر را  نمماست که خصوصیاتی چون نیرو و  دهند. دستگاه درام دینامیک دستگاهی می
. از طرف دیگر این دستگاه برای استفاده در مهندسی معکوس هستندتایر پژیکای  های بیضر ی این پارامترها ورودی محاسبه

 رود.کار  هتواند ب نیز می

 

 
F & Mیآزمونهادستگاه-9شکل


شکل 10- تصویر گواهی نامه ی 17025 و آزمایشگاه همکار
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 آزمون های میدانی)1(
 

وآزمایشگاههمکار17125ینامهگواهیتصویر-11شکل

هایمیدانیآزمون

 Braking Test 

 

نمایکلیمیدانتستبارزومسیرترمزگیری-11شکل

 استتوسط پیکان، مسیر ترمزگیری این میدان  شده دادهاست که مسیر نشان  شده دادهدر عکس باال میدان آزمون بارز نشان 

 

نمایکلیازمسیرترمزگیری-12شکل

شکل 11- نمای کلی میدان تست بارز و مسیر ترمزگیری

در عکس باال میدان آزمون بارز نشان داده شده است که مسیر 
نشان داده شده توسط پیکان، مسیر ترمزگیری این میدان است.

وآزمایشگاههمکار17125ینامهگواهیتصویر-11شکل

هایمیدانیآزمون

 Braking Test 

 

نمایکلیمیدانتستبارزومسیرترمزگیری-11شکل

 استتوسط پیکان، مسیر ترمزگیری این میدان  شده دادهاست که مسیر نشان  شده دادهدر عکس باال میدان آزمون بارز نشان 

 

شکل 12- نمای کلی از مسیر ترمزگیرینمایکلیازمسیرترمزگیری-12شکل

مسیر ترمزگیری چهار مسیر دارد
 مسیر اول آسفالت با اصطکاک باال، مسیر دوم سنگ، 
مسیر سوم آسفالت با اصطکاک پایین )هر سه مسیر به طول 

250 متر( و مسیر چهارم مسیر سنگ )به طول 150 متر( 
برای انجام آزمون آب پیمایش است.

نصب تجهیزات بر روی خودرو
  

داردمسیرترمزگیریچهارمسیر

متر( و  082مسیر اول آسفالت با اصطکاک باال، مسیر دوم سنگ، مسیر سوم آسفالت با اصطکاک پایین )هر سه مسیر به طول  
 پیمایش است. انجام آزمون آب برایمتر(  082مسیر چهارم مسیر سنگ )به طول 

نصبتجهیزاتبررویخودرو



تجهیزاتآزمونترمزگیری-13شکل

 های ترمزگیری آزمون

 تایرارزیابیعملکردبرایآزمونترمزگیری:اولیدسته

ها مشخخ  شخدن عملکخرد تخایر      شوند و خروجی این آزمون ها بر روی دو سطح آسفالت خیس و خشک انجام می این دسته از آزمون
شوند و یک سری تخایر کخه هخدف آزمخون      تایر مرجع انتخاب می عنوان بهاست که یک سری تایر  گونه اینها به  . انجام این آزموناست

چنخین در   در اسختاندارد و هخم   شخده  مشخ . این آزمون در مسیر آسفالت خشک با سرعت شوند ، آزمون میهاست آنبررسی عملکرد 
ایخن   رسخند.  به عملکرد تایر آزمخونی مخی   ،عملکرد این دو تایر ی . سپس با مقایسهشود میفالت خیس با سرعت مربوطه انجام مسیر آس

 .شود میانجام  ISO 21994آزمون بر اساس استاندارد 

 WET GRIPخیس  زنی چنگتعیین شاخ   برایآزمون ترمزگیری وم:دیدسته

داردمسیرترمزگیریچهارمسیر

متر( و  082مسیر اول آسفالت با اصطکاک باال، مسیر دوم سنگ، مسیر سوم آسفالت با اصطکاک پایین )هر سه مسیر به طول  
 پیمایش است. انجام آزمون آب برایمتر(  082مسیر چهارم مسیر سنگ )به طول 

نصبتجهیزاتبررویخودرو



تجهیزاتآزمونترمزگیری-13شکل

 های ترمزگیری آزمون

 تایرارزیابیعملکردبرایآزمونترمزگیری:اولیدسته

ها مشخخ  شخدن عملکخرد تخایر      شوند و خروجی این آزمون ها بر روی دو سطح آسفالت خیس و خشک انجام می این دسته از آزمون
شوند و یک سری تخایر کخه هخدف آزمخون      تایر مرجع انتخاب می عنوان بهاست که یک سری تایر  گونه اینها به  . انجام این آزموناست

چنخین در   در اسختاندارد و هخم   شخده  مشخ . این آزمون در مسیر آسفالت خشک با سرعت شوند ، آزمون میهاست آنبررسی عملکرد 
ایخن   رسخند.  به عملکرد تایر آزمخونی مخی   ،عملکرد این دو تایر ی . سپس با مقایسهشود میفالت خیس با سرعت مربوطه انجام مسیر آس

 .شود میانجام  ISO 21994آزمون بر اساس استاندارد 

 WET GRIPخیس  زنی چنگتعیین شاخ   برایآزمون ترمزگیری وم:دیدسته

شکل 13- تجهیزات آزمون ترمزگیری

آزمون های ترمزگیری
دسته ی اول: آزمون ترمزگیری برای ارزیابی عملکرد تایر

این دسته از آزمون ها بر روی دو سطح آسفالت خیس و 
خشک انجام می شوند و خروجی این آزمون ها مشخص شدن 
عملکرد تایر است. انجام این آزمون ها به این گونه است که یک 
سری تایر به عنوان تایر مرجع انتخاب می شوند و یک سری 
تایر که هدف آزمون بررسی عملکرد آن هاست، آزمون می شوند. 
این آزمون در مسیر آسفالت خشک با سرعت مشخص شده در 
استاندارد و هم چنین در مسیر آسفالت خیس با سرعت مربوطه 
انجام می شود. سپس با مقایسه ی عملکرد این دو تایر، به 

 1. Braking Test    
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عملکرد تایر آزمونی می رسند. این آزمون بر اساس استاندارد 
ISO 21994  انجام می شود.

دسته ی دوم: آزمون ترمزگیری برای تعیین شاخص چنگ زنی 
خیس)1(

 

 

 تصویر برچسب تایر -04 شکل

. بخرای  شخود  مخی انجخام   ECE R 117 خیس بر اسخاس  زنی چنگتعیین شاخ   برایاین آزمون در مسیر آسفالت خیس 
 ی انجام این آزمون به تایرهای مرجع استاندارد نیاز است تا با انجام آزمون بر روی تایر آزمونی و تایر مرجع سپس مقایسخه 

 خیس تعیین شود. زنی چنگشاخ   ها آنعملکرد 

.شود میاستفاده  )SRTT )Standard Reference Test Tire مرجع آزمون از تایرهای استاندارد عنوان به

 

تصویرتایرمرجع-15شکل

 ،درصد ظرفیت بار تایر( در شرایط اسختاندارد  32تا  02انجام آزمون به این صورت است که خودرو بارگذاری شده ) ی نحوه
سپس شش سری تایرهای آزموده و دوباره سه سری تایرهخای مرجخع آزمخایش     .دشون سه سری تایرهای مرجع آزمایش می

دو تخایر و انجخام    km/h 02  تخا سخرعت   km/h52 بخین سخرعت    ،آمخده  دست بهشوند و با استفاده از مسافت توقف  می

 .کنند مربوطه، شاخ  تایر را مشخ  می های همحاسب

شکل 14- تصویر برچسب تایر

این آزمون در مسیر آسفالت خیس برای تعیین شاخص 
چنگ زنی خیس بر اساس ECE R 117 انجام می شود. برای 
انجام این آزمون به تایرهای مرجع استاندارد نیاز است تا 
با انجام آزمون بر روی تایر آزمونی و تایر مرجع سپس 
مقایسه ی عملکرد آن ها شاخص چنگ زنی خیس تعیین شود.

به عنوان مرجع آزمون از تایرهای استاندارد SRTT)2( استفاده 
می شود.

نحوه ی انجام آزمون به این صورت است که خودرو بارگذاری 
شده )60 تا 90 درصد ظرفیت بار تایر( در شرایط استاندارد، سه 
سری تایرهای مرجع آزمایش می شوند. سپس شش سری تایرهای 
آزموده و دوباره سه سری تایرهای مرجع آزمایش می شوند و 
با استفاده از مسافت توقف به دست آمده، بین سرعت  km/h 80 تا 
سرعت  km/h 20 دو تایر و انجام محاسبه های مربوطه، شاخص 
تایر را مشخص می کنند. مسیر انجام آزمون باید دارای مشخصات 
معینی که در استاندارد مربوطه بیان شده است، باشد. عالوه بر 
شیب، دانه بندی آسفالت، میزان خیسی مسیر و عمق بافت، ضریب 

اصطکاک سطح نیز باید دارای مقدار مشخصی باشد.

شرایط مسیر
سطح مسیر باید دارای دوام، ترکیب و ساییدگی   •

یکنواختی باشد.
سطح آزمون باید عاری از سنگ ریزه و مواد اضافی باشد.  •

شیب مسیر نباید بیش از 2 درصد باشد.  •
انحراف های مسیر در راستای یک لبه ی 3 متری، نباید   •

بیش از 6 میلی متر باشد.
و هم چنین

عمق بافت مسیر باید بین 0/4 تا 1 میلی متر باشد   •
.)ASTM E 965-96(

 1. Wet Grip                         2. Standard Reference Test Tire                     

 

 تصویر برچسب تایر -04 شکل

. بخرای  شخود  مخی انجخام   ECE R 117 خیس بر اسخاس  زنی چنگتعیین شاخ   برایاین آزمون در مسیر آسفالت خیس 
 ی انجام این آزمون به تایرهای مرجع استاندارد نیاز است تا با انجام آزمون بر روی تایر آزمونی و تایر مرجع سپس مقایسخه 

 خیس تعیین شود. زنی چنگشاخ   ها آنعملکرد 

.شود میاستفاده  )SRTT )Standard Reference Test Tire مرجع آزمون از تایرهای استاندارد عنوان به

 

تصویرتایرمرجع-15شکل

 ،درصد ظرفیت بار تایر( در شرایط اسختاندارد  32تا  02انجام آزمون به این صورت است که خودرو بارگذاری شده ) ی نحوه
سپس شش سری تایرهای آزموده و دوباره سه سری تایرهخای مرجخع آزمخایش     .دشون سه سری تایرهای مرجع آزمایش می

دو تخایر و انجخام    km/h 02  تخا سخرعت   km/h52 بخین سخرعت    ،آمخده  دست بهشوند و با استفاده از مسافت توقف  می

 .کنند مربوطه، شاخ  تایر را مشخ  می های همحاسب

شکل 15- تصویر تایر مرجع



نشریه ی صنعت الستیک ایران/ شماره ی 91 92

 Reportگزارش

 در این آزمون BPN)1( باید بین 42 تا 60 باشد. در 
این میدان برای تعیین BPN و ضریب اصطکاک، از تجهیزات 
 موجود در این میدان شامل British Pendulum Number و

Dynamic Friction Coefficient استفاده می شود.

  

بنخدی   باشد. عالوه بر شخیب، دانخه   ،است شده بیانمسیر انجام آزمون باید دارای مشخصات معینی که در استاندارد مربوطه 
 آسفالت، میزان خیسی مسیر و عمق بافت، ضریب اصطکاک سطح نیز باید دارای مقدار مشخصی باشد.

 شرایطمسیر

 باشد. سطح مسیر باید دارای دوام، ترکیب و ساییدگی یکنواختی •
 .ریزه و مواد اضافی باشد سطح آزمون باید عاری از سنگ •
 درصد باشد. 0شیب مسیر نباید بیش از  •
 متر باشد. میلی 0نباید بیش از  ،متری 3 ی مسیر در راستای یک لبه های انحراف •

 چنین و هم
 .(ASTM E 965-96) متر باشد میلی 0تا  2/4عمق بافت مسیر باید بین  •
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 آسفالت، میزان خیسی مسیر و عمق بافت، ضریب اصطکاک سطح نیز باید دارای مقدار مشخصی باشد.
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شکل 17- تأییدیه ی میدان آزمون IDIADA برای صحت مسیر احراز 

 Wet Grip  تمامی شرایط استاندارد برای انجام آزمون

آب پیمایش
پدیده ی آب پیمایش زمانی اتفاق می افتد که یک الیه آب بین 

تایر خودرو و سطح جاده قرار ایجاد شود، به طوری که این 
فیلم آب نتواند جابجا شود و درواقع تایر بر روی ضخامتی 
از آب حرکت می کند. این پدیده منجر به پیروی نکردن خودرو 
از ورودی هایی همچون زاویه ی فرمان، شتاب گیری و ترمزگیری 
می شود که در واقعیت هنگام بارندگی سنگین یا تجمع آب 
با عمق تقریباً 2/5 میلی متر رخ می دهد. به طورکلی هنگام 
ایجاد آب پیمایش، به دلیل عدم وجود چسبندگی، راننده قادر به 
کنترل خودرو نبست و درنهایت این پدیده می تواند دلیلی برای 
تصادف باشد؛ ازاین رو بررسی این پدیده دارای اهمیت است و 
در علم طراحی تایر، نیاز به بررسی توانایی تایر برای انتقال 
آب بین سطح تایر و جاده وجود دارد. برای بررسی قدرت هر 
یک از این عامل ها، آزمون آب پیمایش برای تایرهای گوناگونی با 
سطح تماس های متفاوت انجام شده است. در طراحی گل تایر 

پدیده ی آب پیمایش در نظر گرفته می شود.
 

دهخد.   متخر رخ مخی   میلخی  8/0 تقریبخاً هنگام بارندگی سنگین یا تجمع آب با عمق  در واقعیتکه  شود میگیری و ترمزگیری  فرمان، شتاب

توانخد   ایخن پدیخده مخی    درنهایخت و  ستبراننده قادر به کنترل خودرو ن ،دلیل عدم وجود چسبندگی هب ،پیمایش هنگام ایجاد آب طورکلی به

نیاز به بررسی توانایی تایر بخرای انتقخال آب    ،و در علم طراحی تایر استاهمیت  دارایبررسی این پدیده  رو ؛ ازایندلیلی برای تصادف باشد
سخطح   بخا  گونخاگونی پیمخایش بخرای تایرهخای     آزمخون آب  ،هخا  امخل ی بررسی قدرت هر یک از ایخن ع برا بین سطح تایر و جاده وجود دارد.

 .شود میپیمایش در نظر گرفته  آب ی در طراحی گل تایر پدیده .است شده انجام متفاوت های تماس

 

پیمایشنمایکلیمسیرآزمونآّب-18شکل

ترمزگیریخودروییهایآزمونسوم:یدسته

 .شود میروی سیستم ترمزگیری خودرو انجام ه که ب است CBSو  ABS های آزمونشامل 

 Noise Test 

های نوفه آزمون  

ست که باتوجه به افزایش  شهری امروزی های هجامع های لازجمله مشک ،از سطح تماس تایر و جاده وجود آمده بهصدای 
دست  بهبرای  ها عاملاین و شناخت  این صدامکانیکی و محیطی در ایجاد  یها املاست. عاین پدیده درحال افزایش  ،ترافیک

در ایجاد صدای وابسته به بافت سطح جاده،  ،. بررسی سطح تماس تایر و جادهاستاهمیت  دارایآوردن راهکاری مناسب 
 باشد. مؤثرتایر و جاده  ی تواند در ایجاد نوفه می ها املکی، میزان جذب صوت، دما و سایر عمکانی )Impedance(رهبندی 
 کند میای مشخ  حرکت  و روی سطح جادهشده  نصب  نقلیه ی روی یک وسیلهه ای از تایرها که ب مجموعه ی واسطه بهصدا 
ها و  میزان یا شدت فشار صدا به کمک میکروفون بیشترینکه خودروی تحت آزمون در حال حرکت است،  آید. زمانی وجود می هب

دست  هتحلیل رگرسیون خطی بو از تجزیه ،نهایی برای یک سرعت مشخ  و مرجع ی و نتیجه شود میگیری  اندازهاز راه دور 
 دهد. خودرو را تشکیل می ی بخش مهمی از نوفه ،تایر و جاده ی . نوفهآید می

توانسته  گوناگونو ایجاد مسیرهای  ها های نوفه و ارتعاش آزمون یارتقا باهدفگسترده و اری ذگ هسرمایمیدان آزمون بارز با 
ی اجرا  استاندارد( به مرحله ی اداره ی تأییدیه دریافتتایر و سطح صدای خودرو )با  ی نوفه ی درزمینه بسیاریهای  است آزمون
 .درآورد

شکل 18- نمای کلی مسیر آزمون آّب پیمایش

دسته ی سوم: آزمون های ترمزگیری خودرویی

شامل آزمون های ABS و CBS است که به روی سیستم 
ترمزگیری خودرو انجام می شود.

 
آزمون های نوفه)2(

صدای به وجود آمده از سطح تماس تایر و جاده، ازجمله 
مشکل های جامعه های شهری امروزی ست که باتوجه به افزایش 
ترافیک، این پدیده درحال افزایش است. عامل های مکانیکی و 
محیطی در ایجاد این صدا و شناخت این عامل ها برای به دست 

 1. British Pendulum Number                         2. Noise Test



93 گزارش: معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه ...

 Reportگزارش

آوردن راهکاری مناسب دارای اهمیت است. بررسی سطح 
تماس تایر و جاده، در ایجاد صدای وابسته به بافت سطح 
جاده، رهبندی)1( مکانیکی، میزان جذب صوت، دما و سایر 
عامل ها می تواند در ایجاد نوفه ی تایر و جاده مؤثر باشد. 
صدا به واسطه ی مجموعه ای از تایرها که به روی یک وسیله ی 
نقلیه  نصب شده و روی سطح جاده ای مشخص حرکت می کند 
به وجود می آید. زمانی که خودروی تحت آزمون در حال حرکت 
است، بیشترین میزان یا شدت فشار صدا به کمک میکروفون ها 
و از راه دور اندازه گیری می شود و نتیجه ی نهایی برای یک 
سرعت مشخص و مرجع، از تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی 
به دست می آید. نوفه ی تایر و جاده، بخش مهمی از نوفه ی 

خودرو را تشکیل می دهد.
میدان آزمون بارز با سرمایه گذاری گسترده و باهدف ارتقای 
آزمون های نوفه و ارتعاش ها و ایجاد مسیرهای گوناگون توانسته 
است آزمون های بسیاری درزمینه ی نوفه ی تایر و سطح صدای 
خودرو )با دریافت تأییدیه ی اداره ی استاندارد( به مرحله ی اجرا 

درآورد.
 

 

(سواریتایرهای)تایریآزموننوفه-19شکل  

برای  موردتوجهجلوه داد که گرفتن برچسب تایر یک موضوع مهم و  پُررنگتوان  تایر را از آنجایی می ی اهمیت آزمون نوفه
گیری و  رود و این امر نیاز به داشتن امکانات و تجهیزات مناسب با دقت باالی اندازه شمار می سطح کشور به انتمامی تایرساز

گیری  تجهیزات اندازه کردناهم بختانه میدان آزمون بارز ابتدا با فر . خوشاستچنین داشتن یک مسیر استاندارد جهانی  هم
که درحال  ISO 10844استاندارد  بر اساس ،چنین سطح صدای خودرو و سپس با ساختن مسیر نوفه تایر و جاده و هم ی نوفه

های گروه  کیفیت و تحقیق در صنعت الستیک و آزمونارتقا در  ی زمینه ،استحاضر تنها مسیر استاندارد آزمون نوفه در ایران 
NVH .را فراهم آورده است 

 CBاما روش ،استخود  های عیبو  ها تدارای مزی هرکدامکه  تایر و جاده وجود دارد ی نوفه گیری اندازهدر  بسیاریهای  روش

در اینجا  .را موردتوجه قرار داد است ECE R117تایر و جاده که روش استاندارد  ی گیری نوفه ترین روش اندازه توان رایج را می
از  m 0.05±7.5 ی در فاصله ها( باید میکروفون )یا میکروفوندهیم.  می شرحگیری را  ای از روش آزمون و شرایط اندازه خالصه

 باالی سطح زمین قرار بگیرند. محور m ±10 22 ی ( و به فاصله02مطابق شکل ) ´CCیعنی  ،خط مسیر حرکت خودرو
 .عمود باشد CC´ها باید افقی باشد و بر مسیر حرکت خودرو  میکروفون حساسیت بیشترین

 

تایریمشخصاتمسیرآزموننوفه-21شکل  

شکل 19- آزمون نوفه ی تایر )تایرهای سواری(

اهمیت آزمون نوفه ی تایر را از آنجایی می توان ُپررنگ جلوه 
داد که گرفتن برچسب تایر یک موضوع مهم و موردتوجه 
برای تمامی تایرسازان سطح کشور به شمار می رود و این 
امر نیاز به داشتن امکانات و تجهیزات مناسب با دقت باالی 

اندازه گیری و هم چنین داشتن یک مسیر استاندارد جهانی است. 
خوش بختانه میدان آزمون بارز ابتدا با فراهم کردن تجهیزات 
اندازه گیری نوفه ی تایر و جاده و هم چنین سطح صدای خودرو 
 ISO 10844 و سپس با ساختن مسیر نوفه، بر اساس استاندارد 
که درحال حاضر تنها مسیر استاندارد آزمون نوفه در ایران 
است، زمینه ی ارتقا در کیفیت و تحقیق در صنعت الستیک و 

آزمون های گروه NVH را فراهم آورده است.
روش های بسیاری در اندازه گیری نوفه ی تایر و جاده وجود 
دارد که هرکدام دارای مزیت ها و عیب های خود است، اما روش 
CB را می توان رایج ترین روش اندازه گیری نوفه ی تایر و جاده 

که روش استاندارد ECE R117 است را موردتوجه قرار داد. 
در اینجا خالصه ای از روش آزمون و شرایط اندازه گیری را 
 شرح می دهیم. میکروفون )یا میکروفون ها( باید در فاصله ی 
 m 0/05± 7/5 از خط مسیر حرکت خودرو، یعنی́ CC )مطابق 

شکل 20( و به فاصله ی m  10± 22 باالی سطح زمین قرار 
بگیرند. محور بیشترین حساسیت میکروفون ها باید افقی باشد 

CC عمود باشد. و بر مسیر حرکت خودرو́ 
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تایریمشخصاتمسیرآزموننوفه-21شکل  
شکل 20- مشخصات مسیر آزمون نوفه ی تایر

محل آزمون باید شامل یک بخش مرکزی با سطح کاماًل 
صاف باشد. این بخشی که محل اندازه گیری صدا است، باید 

 1.Impedance              
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تراز و مسطح باشد. هم چنین سطح آزمون باید در تمامی 
مرحله های اندازه گیری خشک و تمیز باشد. شرایط مسیر 
آزمون باید طوری باشد که نوفه ی زمینه )1( حداقل 10 دسی بل 
یا بیشتر، کمتر از نوفه ی تایر باشد تا محیط مناسب آزمون 

برقرار شود.
سطح مسیر آزمون و ابعاد محل آزمون بر اساس استاندارد 
ISO 10844:2011 است. بخش مرکزی حداقل شعاعی به اندازه ی 

m 10 باید داشته باشد که عاری از برف، سبزه بلند، خاک 
نرم یا شبیه این هاست. مسیر نوفه ی میدان آزمون بارز با 
رعایت تمامی موارد آورده شده در استاندارد ISO 10844  و انجام 
آزمایش های بسیار برای اطمینان از آسفالت با جذب صوت پایین 

توانسته است تمامی الزامات استاندارد را فراهم آورده است.

گیری صدا است، باید تراز و  محل آزمون باید شامل یک بخش مرکزی با سطح کامالً صاف باشد. این بخشی که محل اندازه
مسیر آزمون باید طوری  شرایط گیری خشک و تمیز باشد. اندازه های همرحل تمامیچنین سطح آزمون باید در  باشد. هم مسطح

تایر باشد تا محیط مناسب  ی نوفهکمتر از  ،یا بیشتر بل دسی 02حداقل  (Background noise)  زمینه ی نوفه باشد که
 شود.آزمون برقرار 

 ی اندازه بهاست. بخش مرکزی حداقل شعاعی  ISO 10844:2011استاندارد  بر اساسسطح مسیر آزمون و ابعاد محل آزمون 
10 m میدان آزمون بارز با رعایت  ی . مسیر نوفههاست باید داشته باشد که عاری از برف، سبزه بلند، خاک نرم یا شبیه این

پایین  اطمینان از آسفالت با جذب صوت برای بسیارهای  و انجام آزمایش  ISO 10844تمامی موارد آورده شده در استاندارد 
 توانسته است تمامی الزامات استاندارد را فراهم آورده است.

 

تایرینمایکلیمسیرآزموننوفه-21شکل  

بندی خاص و ضریب جذب صدای  از یک دانه ISO 10844:2011استاندارد  بر اساسمیدان آزمون  ی آسفالت مسیر نوفه
آورده  در استاندارد آنچهتوانسته است تمامی پارامترهای الزم را مطابق  بسیارهای  مند است که با انجام آزمایش مشخصی بهره

 .کندبرآورده  ،شده است

 

(باریتایرهای)تایریآزموننوفه-22شکل  

 

 Handling Test 

 گیریآزمونفرمان

متر با  38متر و با عرض  022به طول  Straight line handlingگیری مسیر مستقیم در مسیری به نام  های فرمان آزمون
متر  08در محیطی با قطر  ای دایرهگیری  فرمان های آزمون چنین همو  پذیرد میدرصد انجام  0شیب طولی صفر و شیب عرضی 

شکل 21- نمای کلی مسیر آزمون نوفه ی تایر

 آسفالت مسیر نوفه ی میدان آزمون بر اساس استاندارد
ISO 10844:2011 از یک دانه بندی خاص و ضریب جذب 

صدای مشخصی بهره مند است که با انجام آزمایش های بسیار 
توانسته است تمامی پارامترهای الزم را مطابق آنچه در 

استاندارد آورده شده است، برآورده کند.
 

گیری صدا است، باید تراز و  محل آزمون باید شامل یک بخش مرکزی با سطح کامالً صاف باشد. این بخشی که محل اندازه
مسیر آزمون باید طوری  شرایط گیری خشک و تمیز باشد. اندازه های همرحل تمامیچنین سطح آزمون باید در  باشد. هم مسطح

تایر باشد تا محیط مناسب  ی نوفهکمتر از  ،یا بیشتر بل دسی 02حداقل  (Background noise)  زمینه ی نوفه باشد که
 شود.آزمون برقرار 

 ی اندازه بهاست. بخش مرکزی حداقل شعاعی  ISO 10844:2011استاندارد  بر اساسسطح مسیر آزمون و ابعاد محل آزمون 
10 m میدان آزمون بارز با رعایت  ی . مسیر نوفههاست باید داشته باشد که عاری از برف، سبزه بلند، خاک نرم یا شبیه این

پایین  اطمینان از آسفالت با جذب صوت برای بسیارهای  و انجام آزمایش  ISO 10844تمامی موارد آورده شده در استاندارد 
 توانسته است تمامی الزامات استاندارد را فراهم آورده است.

 

تایرینمایکلیمسیرآزموننوفه-21شکل  

بندی خاص و ضریب جذب صدای  از یک دانه ISO 10844:2011استاندارد  بر اساسمیدان آزمون  ی آسفالت مسیر نوفه
آورده  در استاندارد آنچهتوانسته است تمامی پارامترهای الزم را مطابق  بسیارهای  مند است که با انجام آزمایش مشخصی بهره

 .کندبرآورده  ،شده است

 

(باریتایرهای)تایریآزموننوفه-22شکل  

 

 Handling Test 

 گیریآزمونفرمان

متر با  38متر و با عرض  022به طول  Straight line handlingگیری مسیر مستقیم در مسیری به نام  های فرمان آزمون
متر  08در محیطی با قطر  ای دایرهگیری  فرمان های آزمون چنین همو  پذیرد میدرصد انجام  0شیب طولی صفر و شیب عرضی 

شکل 22- آزمون نوفه ی تایر )تایرهای باری(

آزمون فرمان گیری)2(
آزمون های فرمان گیری مسیر مستقیم در مسیری به نام 
Straight line handling به طول 700 متر و با عرض 35 

متر با شیب طولی صفر و شیب عرضی 1 درصد انجام 
می پذیرد و هم چنین آزمون های فرمان گیری دایره ای در محیطی 
با قطر 65 متر انجام می شود که مسیر گردشی)3( نامیده 
می شود. از مسیرهای در دست اقدام برای ساخت در قسمت 
،Wet skid ،Dynamic platform فرمان گیری می توان مسیرهای 

 Dry handling  و Wet Handling  اشاره کرد.

   
. از مسیرهای در دست اقدام برای ساخت در قسمت شود مینامیده  ()Corneringکه مسیر گردشی  شود میانجام 
 اشاره کرد.  Wet Handling و  Wet skid ،Dynamic platform، Dry handlingتوان مسیرهای  گیری می فرمان

  
 Straight line handlingمسیر-24شکل Corneringمسیر-23شکل

ی ساخت کشور آلمان است که ها دستگاهروزترین  ترین و به این مرکز مجهز به پیشرفته ،گیری های فرمان برای انجام آزمون
مستقیم را دارد  صورت به گیری اندازهبا دقت باال و  ،های پویای خودرو ها و خروجی های تمامی ورودی گیری داده توانایی اندازه

 .کند میی موجود در ایران متمایز ها دستگاهاین دستگاه را از سایر  ،که این دو کیفیت

  
تجهیزاتآزمونهندلینگ-25شکل

 چنین هم و بدنه های بدنه، حرکت حالت خودور، تعلیق ی سامانه فرمان، ی سامانه ،عملکرد این مرکز گیری فرمان واحد در
 های آزمون و تایری های آزمون های زمینه در ،آزمون بارز میدان گیری فرمان بخش. شود می بررسی تایر رفتار چگونگی

 های آزمون و سازی بهینه و طراحی های آزمون استاندارد، اجباری های آزمون به ها خودرو های آزمون. کند می فعالیت خودروهایی
استاندارد ملی ایران  ی مجوز اداره ی عنوان آزمایشگاه آکردیته این واحد به .شوند می بندی تقسیم نوع ی ییدیهأت و تحقیقاتی
 را داراست. گیری خودرو فرمان ی تأییدیهصدور  ی درزمینه

 های آزمون از برخی های نواعن زیر در پذیرد، می انجام یادشده مختلف های زمینه در گوناگون آزمون نوع 02 حدود واحد این در
 .استگیری  فرمان

 

 

Cornering شکل 23- مسیر
. از مسیرهای در دست اقدام برای ساخت در قسمت شود مینامیده  ()Corneringکه مسیر گردشی  شود میانجام 
 اشاره کرد.  Wet Handling و  Wet skid ،Dynamic platform، Dry handlingتوان مسیرهای  گیری می فرمان

  
 Straight line handlingمسیر-24شکل Corneringمسیر-23شکل

ی ساخت کشور آلمان است که ها دستگاهروزترین  ترین و به این مرکز مجهز به پیشرفته ،گیری های فرمان برای انجام آزمون
مستقیم را دارد  صورت به گیری اندازهبا دقت باال و  ،های پویای خودرو ها و خروجی های تمامی ورودی گیری داده توانایی اندازه

 .کند میی موجود در ایران متمایز ها دستگاهاین دستگاه را از سایر  ،که این دو کیفیت

  
تجهیزاتآزمونهندلینگ-25شکل

 چنین هم و بدنه های بدنه، حرکت حالت خودور، تعلیق ی سامانه فرمان، ی سامانه ،عملکرد این مرکز گیری فرمان واحد در
 های آزمون و تایری های آزمون های زمینه در ،آزمون بارز میدان گیری فرمان بخش. شود می بررسی تایر رفتار چگونگی

 های آزمون و سازی بهینه و طراحی های آزمون استاندارد، اجباری های آزمون به ها خودرو های آزمون. کند می فعالیت خودروهایی
استاندارد ملی ایران  ی مجوز اداره ی عنوان آزمایشگاه آکردیته این واحد به .شوند می بندی تقسیم نوع ی ییدیهأت و تحقیقاتی
 را داراست. گیری خودرو فرمان ی تأییدیهصدور  ی درزمینه

 های آزمون از برخی های نواعن زیر در پذیرد، می انجام یادشده مختلف های زمینه در گوناگون آزمون نوع 02 حدود واحد این در
 .استگیری  فرمان

 

 

Straight line handling شکل 24- مسیر

برای انجام آزمون های فرمان گیری، این مرکز مجهز به 
پیشرفته ترین و به روزترین دستگاه های ساخت کشور آلمان است 
که توانایی اندازه گیری داده های تمامی ورودی ها و خروجی های 
پویای خودرو، با دقت باال و اندازه گیری به صورت مستقیم 
را دارد که این دو کیفیت، این دستگاه را از سایر دستگاه های 

 1. Background noise                        2. Handling Test                         3. Cornering
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موجود در ایران متمایز می کند.
   

. از مسیرهای در دست اقدام برای ساخت در قسمت شود مینامیده  ()Corneringکه مسیر گردشی  شود میانجام 
 اشاره کرد.  Wet Handling و  Wet skid ،Dynamic platform، Dry handlingتوان مسیرهای  گیری می فرمان

  
 Straight line handlingمسیر-24شکل Corneringمسیر-23شکل

ی ساخت کشور آلمان است که ها دستگاهروزترین  ترین و به این مرکز مجهز به پیشرفته ،گیری های فرمان برای انجام آزمون
مستقیم را دارد  صورت به گیری اندازهبا دقت باال و  ،های پویای خودرو ها و خروجی های تمامی ورودی گیری داده توانایی اندازه

 .کند میی موجود در ایران متمایز ها دستگاهاین دستگاه را از سایر  ،که این دو کیفیت

  
تجهیزاتآزمونهندلینگ-25شکل

 چنین هم و بدنه های بدنه، حرکت حالت خودور، تعلیق ی سامانه فرمان، ی سامانه ،عملکرد این مرکز گیری فرمان واحد در
 های آزمون و تایری های آزمون های زمینه در ،آزمون بارز میدان گیری فرمان بخش. شود می بررسی تایر رفتار چگونگی

 های آزمون و سازی بهینه و طراحی های آزمون استاندارد، اجباری های آزمون به ها خودرو های آزمون. کند می فعالیت خودروهایی
استاندارد ملی ایران  ی مجوز اداره ی عنوان آزمایشگاه آکردیته این واحد به .شوند می بندی تقسیم نوع ی ییدیهأت و تحقیقاتی
 را داراست. گیری خودرو فرمان ی تأییدیهصدور  ی درزمینه

 های آزمون از برخی های نواعن زیر در پذیرد، می انجام یادشده مختلف های زمینه در گوناگون آزمون نوع 02 حدود واحد این در
 .استگیری  فرمان

 

 

. از مسیرهای در دست اقدام برای ساخت در قسمت شود مینامیده  ()Corneringکه مسیر گردشی  شود میانجام 
 اشاره کرد.  Wet Handling و  Wet skid ،Dynamic platform، Dry handlingتوان مسیرهای  گیری می فرمان

  
 Straight line handlingمسیر-24شکل Corneringمسیر-23شکل

ی ساخت کشور آلمان است که ها دستگاهروزترین  ترین و به این مرکز مجهز به پیشرفته ،گیری های فرمان برای انجام آزمون
مستقیم را دارد  صورت به گیری اندازهبا دقت باال و  ،های پویای خودرو ها و خروجی های تمامی ورودی گیری داده توانایی اندازه

 .کند میی موجود در ایران متمایز ها دستگاهاین دستگاه را از سایر  ،که این دو کیفیت

  
تجهیزاتآزمونهندلینگ-25شکل

 چنین هم و بدنه های بدنه، حرکت حالت خودور، تعلیق ی سامانه فرمان، ی سامانه ،عملکرد این مرکز گیری فرمان واحد در
 های آزمون و تایری های آزمون های زمینه در ،آزمون بارز میدان گیری فرمان بخش. شود می بررسی تایر رفتار چگونگی

 های آزمون و سازی بهینه و طراحی های آزمون استاندارد، اجباری های آزمون به ها خودرو های آزمون. کند می فعالیت خودروهایی
استاندارد ملی ایران  ی مجوز اداره ی عنوان آزمایشگاه آکردیته این واحد به .شوند می بندی تقسیم نوع ی ییدیهأت و تحقیقاتی
 را داراست. گیری خودرو فرمان ی تأییدیهصدور  ی درزمینه

 های آزمون از برخی های نواعن زیر در پذیرد، می انجام یادشده مختلف های زمینه در گوناگون آزمون نوع 02 حدود واحد این در
 .استگیری  فرمان

 

 

شکل 25- تجهیزات آزمون هندلینگ

در واحد فرمان گیری این مرکز عملکرد، سامانه ی فرمان، 
سامانه ی تعلیق خودور، حالت بدنه، حرکت های بدنه و هم چنین 
چگونگی رفتار تایر بررسی می شود. بخش فرمان گیری میدان 

آزمون بارز، در زمینه های آزمون های تایری و آزمون های 
خودروهایی فعالیت می کند. آزمون های خودرو ها به آزمون های 
اجباری استاندارد، آزمون های طراحی و بهینه سازی و آزمون های 
تحقیقاتی و تأییدیه ی نوع تقسیم بندی می شوند. این واحد 
به عنوان آزمایشگاه آکرودیته ی مجوز اداره ی استاندارد ملی ایران 

درزمینه ی صدور تأییدیه ی فرمان گیری خودرو را داراست.
در این واحد حدود 70 نوع آزمون گوناگون در زمینه های 
مختلف یادشده انجام می پذیرد، در زیر عنوان های برخی از 

آزمون های فرمان گیری است )جدول 1(.
در زیر برخی از آزمون های متداول در آزمون فرمان گیری، 

به اختصار شرح داده می شود:

No. Test name No. Test name No. Test name 

1 Part1: Double lane-change 11 on-center handling 21 Random input 

2 Part2: Obstacle avoidance 12 Brake in turn 22 Pulse input 

3 Step input 13 Power Off 23 Sin input – continuous 

4 Sin input- one period 14 Weave test 24 Compact lane change 

5 Random input 15 J turn 25 Fast lane change 

6 Pulse input 16 Fishhook 26 Sin and dwell 

7 Sin input – continuous 17 Steering equipment 27 Sin increasing frequency 

8 Steady state – constant radius 18 نقلیه ی نیروی فرمان وسلیه گیری اندازه  28 High way 

9 Free steer effect 19 Step input 29 Parking effort 

10 Pulse – release )yaw damping( 20 Sin input- one period 30 …

 

 :شود میداده  شرح اختصار به ،گیری های متداول در آزمون فرمان در زیر برخی از آزمون

استاندارد
مرجع
 داخلی

سالنشر
استاندارد
 داخلی

استاندارد
مرجع
 خارجی

سالنشر
استاندارد
 خارجی

 نامآزمون

ISIRI 6487 1381 ISO 38881 &2 1999 - 2011 

Double lane 
change & 
obstacle 

avoidance 
 

این آزمون به دو صورت  مشهور است. Moose testتغییر مسیر به آزمون عبور از مانع مشهور است و به آزمون گوزن یا  آزمون
Subjective   وObjective  در حالتشود میانجام . Subjective ماهر سعی در عبور از موانع و طی مسیر دارد و  ی راننده

حالت  در .دهد میرا نشان چگونگیلغزشتایردرمانورهاو  دهد میافزایش  عبور قابلی سرعت  سرعت را تا بیشینه گام به گام
Objective   پارامترهایی که از دیدگاه تایری در این آزمون مورد اهمیت است شامل: .شود میاین آزمون با دستگاه انجام 

 خودرو  لغزش ی میزان زاویهSide slip angle 
 خودرو میزان لغزش کلی جانبی Overall slip 
 خودرو دهی به میزان فرمان Over steer & 

Understeer 
 ... میزان گشتاوری که نیاز است تا راننده وارد کند و . 

  
آزمونتغییرمسیر-26شکل  
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آزمون تغییر مسیر به آزمون عبور از مانع مشهور است 
و به آزمون گوزن یا Moose test مشهور است. این آزمون 
به دو صورت Subjective و Objective انجام می شود. در 

No. Test name No. Test name No. Test name 

1 Part1: Double lane-change 11 on-center handling 21 Random input 

2 Part2: Obstacle avoidance 12 Brake in turn 22 Pulse input 

3 Step input 13 Power Off 23 Sin input – continuous 

4 Sin input- one period 14 Weave test 24 Compact lane change 

5 Random input 15 J turn 25 Fast lane change 

6 Pulse input 16 Fishhook 26 Sin and dwell 

7 Sin input – continuous 17 Steering equipment 27 Sin increasing frequency 

8 Steady state – constant radius 18 نقلیه ی نیروی فرمان وسلیه گیری اندازه  28 High way 

9 Free steer effect 19 Step input 29 Parking effort 

10 Pulse – release )yaw damping( 20 Sin input- one period 30 …

 

 :شود میداده  شرح اختصار به ،گیری های متداول در آزمون فرمان در زیر برخی از آزمون
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این آزمون به دو صورت  مشهور است. Moose testتغییر مسیر به آزمون عبور از مانع مشهور است و به آزمون گوزن یا  آزمون
Subjective   وObjective  در حالتشود میانجام . Subjective ماهر سعی در عبور از موانع و طی مسیر دارد و  ی راننده

حالت  در .دهد میرا نشان چگونگیلغزشتایردرمانورهاو  دهد میافزایش  عبور قابلی سرعت  سرعت را تا بیشینه گام به گام
Objective   پارامترهایی که از دیدگاه تایری در این آزمون مورد اهمیت است شامل: .شود میاین آزمون با دستگاه انجام 

 خودرو  لغزش ی میزان زاویهSide slip angle 
 خودرو میزان لغزش کلی جانبی Overall slip 
 خودرو دهی به میزان فرمان Over steer & 

Understeer 
 ... میزان گشتاوری که نیاز است تا راننده وارد کند و . 

  
آزمونتغییرمسیر-26شکل  
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جدول 1
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حالت Subjective راننده ی ماهر سعی در عبور از موانع و 
طی مسیر دارد و گام به گام سرعت را تا بیشینه ی سرعت 
قابل عبور افزایش می دهد و چگونگی لغزش تایر در مانورها 
را نشان می دهد. در حالت Objective این آزمون با دستگاه 
انجام می شود. پارامترهایی که از دیدگاه تایری در این آزمون 

مورد اهمیت است شامل:
Side slip angle میزان زاویه ی لغزش خودرو  •

Overall slip میزان لغزش کلی جانبی خودرو  •
Over steer & Understeer میزان فرمان دهی به خودرو  •
میزان گشتاوری که نیاز است تا راننده وارد کند و...  •

No. Test name No. Test name No. Test name 

1 Part1: Double lane-change 11 on-center handling 21 Random input 

2 Part2: Obstacle avoidance 12 Brake in turn 22 Pulse input 

3 Step input 13 Power Off 23 Sin input – continuous 

4 Sin input- one period 14 Weave test 24 Compact lane change 

5 Random input 15 J turn 25 Fast lane change 

6 Pulse input 16 Fishhook 26 Sin and dwell 

7 Sin input – continuous 17 Steering equipment 27 Sin increasing frequency 

8 Steady state – constant radius 18 نقلیه ی نیروی فرمان وسلیه گیری اندازه  28 High way 

9 Free steer effect 19 Step input 29 Parking effort 

10 Pulse – release )yaw damping( 20 Sin input- one period 30 …

 

 :شود میداده  شرح اختصار به ،گیری های متداول در آزمون فرمان در زیر برخی از آزمون
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این آزمون به دو صورت  مشهور است. Moose testتغییر مسیر به آزمون عبور از مانع مشهور است و به آزمون گوزن یا  آزمون
Subjective   وObjective  در حالتشود میانجام . Subjective ماهر سعی در عبور از موانع و طی مسیر دارد و  ی راننده

حالت  در .دهد میرا نشان چگونگیلغزشتایردرمانورهاو  دهد میافزایش  عبور قابلی سرعت  سرعت را تا بیشینه گام به گام
Objective   پارامترهایی که از دیدگاه تایری در این آزمون مورد اهمیت است شامل: .شود میاین آزمون با دستگاه انجام 

 خودرو  لغزش ی میزان زاویهSide slip angle 
 خودرو میزان لغزش کلی جانبی Overall slip 
 خودرو دهی به میزان فرمان Over steer & 

Understeer 
 ... میزان گشتاوری که نیاز است تا راننده وارد کند و . 
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شکل 26- آزمون تغییر مسیر

No. Test name No. Test name No. Test name 

1 Part1: Double lane-change 11 on-center handling 21 Random input 

2 Part2: Obstacle avoidance 12 Brake in turn 22 Pulse input 

3 Step input 13 Power Off 23 Sin input – continuous 

4 Sin input- one period 14 Weave test 24 Compact lane change 

5 Random input 15 J turn 25 Fast lane change 

6 Pulse input 16 Fishhook 26 Sin and dwell 

7 Sin input – continuous 17 Steering equipment 27 Sin increasing frequency 

8 Steady state – constant radius 18 نقلیه ی نیروی فرمان وسلیه گیری اندازه  28 High way 

9 Free steer effect 19 Step input 29 Parking effort 

10 Pulse – release )yaw damping( 20 Sin input- one period 30 …

 

 :شود میداده  شرح اختصار به ،گیری های متداول در آزمون فرمان در زیر برخی از آزمون
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این آزمون به دو صورت  مشهور است. Moose testتغییر مسیر به آزمون عبور از مانع مشهور است و به آزمون گوزن یا  آزمون
Subjective   وObjective  در حالتشود میانجام . Subjective ماهر سعی در عبور از موانع و طی مسیر دارد و  ی راننده

حالت  در .دهد میرا نشان چگونگیلغزشتایردرمانورهاو  دهد میافزایش  عبور قابلی سرعت  سرعت را تا بیشینه گام به گام
Objective   پارامترهایی که از دیدگاه تایری در این آزمون مورد اهمیت است شامل: .شود میاین آزمون با دستگاه انجام 

 خودرو  لغزش ی میزان زاویهSide slip angle 
 خودرو میزان لغزش کلی جانبی Overall slip 
 خودرو دهی به میزان فرمان Over steer & 

Understeer 
 ... میزان گشتاوری که نیاز است تا راننده وارد کند و . 
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این آزمون عموماً به صورت Objective انجام می شود. این 
آزمون بدین گونه است که راننده ورودی فرمانی به صورت 
پالس وارد می کند و دستگاه تمامی ورودی و خروجی ها را 
اندازه گیری می کند. هدف اصلی این آزمون بررسی سرعت 
پاسخ دهی تایر و خودرو و چگونگی پاسخ است. این آزمون 
در حوزه ی بسامد تحلیل می شود. پارامترهای مهم در این 

آزمون شامل:
Side slip angle میزان زاویه ی لغزش خودرو  •

میزان زاویه ی انحراف خودرو  •
سرعت پاسخ دهی سامانه ی دینامیک خودرو با عضو تایر  •

بسامد ناپایداری خودرو و قطب های ناپایدار و... .  •

پالس وارد  صورت بهفرمانی ورودی این آزمون بدین گونه است که راننده  .شود میانجام  Objectiveصورت  به این آزمون عموماً
تایرودهیپاسخبررسیسرعت. هدف اصلی این آزمون کند می گیری اندازهها را  و دستگاه تمامی ورودی و خروجی کند می

 این آزمون شامل: مهم در پارامترهای. شود میبسامد تحلیل  ی این آزمون در حوزه است.خودرووچگونگیپاسخ

 خودرولغزش  ی میزان زاویه Side slip angle 
 انحراف خودرو ی میزان زاویه 
 دینامیک خودرو با  ی دهی سامانه سرعت پاسخ

 تایرعضو 
 های ناپایدار و ... بسامد ناپایداری خودرو و قطب . 
 

استاندارد
مرجع
 داخلی

سالنشر
استاندارد
 داخلی

استاندارد
مرجع
 خارجی

سالنشر
استاندارد
 خارجی

 نامآزمون

ISIRI 6487 1381 ISO 7401 2011 )Sin input - One period( 

 

صورت  ورودی فرمانی به ی گونه است که راننده آزمون بدین نیا .شود میانجام   Objectiveصورت  به این آزمون عموماً
اصلی این . هدف کند میگیری  ها را اندازه و دستگاه تمامی ورودی و خروجی کند میی یک چرخه وارد  بسامدها ثابت با اندازه

 بررسیتایرهاینامتقارندهی به سمت راست و چپ است. این آزمون برای  آزمون بررسی عمکرد خودرو و تایر در فرمان

 :اند از عبارتاین آزمون  . پارامترهای مهم درشود میی زمان تحلیل  این آزمون در حوزه بسیار کاربرد دارد.

 خودرولغزش  ی میزان زاویه Side slip angle 
 انحراف خودرو  ی میزان زاویهYaw 
 میزان گشتاور ورودی 
 غلت  ی میزان زاویهRoll. 
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های مختلف  خودرو را در سرعت ی این آزمون بدین گونه است که راننده .شود میانجام  Objective صورت به این آزمون عموماً
. هدف اصلی این آزمون کند میگیری  ها را اندازه راند و دستگاه تمامی ورودی و خروجی ای با شعاع ثابت می روی مسیر دایره

این آزمون عموماً به صورت Objective  انجام می شود. این 
آزمون بدین گونه است که راننده ی ورودی فرمانی به صورت 
بسامدها ثابت با اندازه ی یک چرخه وارد می کند و دستگاه 
تمامی ورودی و خروجی ها را اندازه گیری می کند. هدف اصلی 
این آزمون بررسی عمکرد خودرو و تایر در فرمان دهی به 
سمت راست و چپ است. این آزمون برای بررسی تایرهای 
نامتقارن بسیار کاربرد دارد. این آزمون در حوزه ی زمان تحلیل 

می شود. پارامترهای مهم در این آزمون عبارت اند از:
Side slip angle میزان زاویه ی لغزش خودرو  •

Yaw میزان زاویه ی انحراف خودرو  •
میزان گشتاور ورودی  •

 .Roll میزان زاویه ی غلت  •

پالس وارد  صورت بهفرمانی ورودی این آزمون بدین گونه است که راننده  .شود میانجام  Objectiveصورت  به این آزمون عموماً
تایرودهیپاسخبررسیسرعت. هدف اصلی این آزمون کند می گیری اندازهها را  و دستگاه تمامی ورودی و خروجی کند می

 این آزمون شامل: مهم در پارامترهای. شود میبسامد تحلیل  ی این آزمون در حوزه است.خودرووچگونگیپاسخ

 خودرولغزش  ی میزان زاویه Side slip angle 
 انحراف خودرو ی میزان زاویه 
 دینامیک خودرو با  ی دهی سامانه سرعت پاسخ

 تایرعضو 
 های ناپایدار و ... بسامد ناپایداری خودرو و قطب . 
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صورت  ورودی فرمانی به ی گونه است که راننده آزمون بدین نیا .شود میانجام   Objectiveصورت  به این آزمون عموماً
اصلی این . هدف کند میگیری  ها را اندازه و دستگاه تمامی ورودی و خروجی کند میی یک چرخه وارد  بسامدها ثابت با اندازه

 بررسیتایرهاینامتقارندهی به سمت راست و چپ است. این آزمون برای  آزمون بررسی عمکرد خودرو و تایر در فرمان

 :اند از عبارتاین آزمون  . پارامترهای مهم درشود میی زمان تحلیل  این آزمون در حوزه بسیار کاربرد دارد.

 خودرولغزش  ی میزان زاویه Side slip angle 
 انحراف خودرو  ی میزان زاویهYaw 
 میزان گشتاور ورودی 
 غلت  ی میزان زاویهRoll. 
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های مختلف  خودرو را در سرعت ی این آزمون بدین گونه است که راننده .شود میانجام  Objective صورت به این آزمون عموماً
. هدف اصلی این آزمون کند میگیری  ها را اندازه راند و دستگاه تمامی ورودی و خروجی ای با شعاع ثابت می روی مسیر دایره

این آزمون عموماً به صورت Objective انجام می شود. این 
آزمون بدین گونه است که راننده ی خودرو را در سرعت های 
مختلف روی مسیر دایره ای با شعاع ثابت می راند و دستگاه 
تمامی ورودی و خروجی ها را اندازه گیری می کند. هدف اصلی 
این آزمون بررسی عملکرد خودرو و مشخصاً تایر مانورها 
با شتاب جانبی مختلف به صورت پایدار است. این آزمون در 
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حوزه ی زمان تحلیل می شود. پارامترهای مهم در این آزمون 
شامل:

Side slip angle میزان زاویه ی لغزش خودرو  •
Yaw میزان زاویه ی انحراف خودرو  •

میزان فرمان ورودی  •
میزان زاویه ی غلت Roll و... .   •

ی زمان تحلیل  پایدار است. این آزمون در حوزه صورت تایر مانورها با شتاب جانبی مختلف به مشخصاًبررسی عملکرد خودرو و 
 این آزمون شامل: . پارامترهای مهم درشود می

 خودرولغزش  ی میزان زاویه Side slip angle 
 انحراف خودرو  ی میزان زاویهYaw 
 میزان فرمان ورودی 
 غلت  ی میزان زاویهRoll و . .... 
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 با سرعت ثابت در مسیر مستقیم گونه است که راننده این آزمون بدین .شود میانجام Objective صورت  به این آزمون عموماً
گیری  ها را اندازه و دستگاه تمامی ورودی و خروجی کند میفرمان، فرمان را رها  ی ی زاویه حرکت کرده و در محل بیشینه

 گوناگونمانورها با شتاب جانبی  ،رهاتایر در حالت فرمان  مشخصاًهدف اصلی این آزمون بررسی عمکرد خودرو و  .کند می
 این آزمون شامل: صورت گذرا است. پارامترهای مهم در به

 خودرو لغزش  ی میزان زاویهSide slip angle 
 انحراف خودرو  ی میزان زاویهYaw 
 ... میزان فرمان ورودی و . 

 

 

 

این آزمون عموماً به صورت Objective انجام می شود. این 
آزمون بدین گونه است که راننده با سرعت ثابت در مسیر 
مستقیم حرکت کرده و در محل بیشینه ی زاویه ی فرمان، 
فرمان را رها می کند و دستگاه تمامی ورودی و خروجی ها 
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آزمایشگاههمکارینامهگواهی-28شکل IDIADAآزمونمسیرازمیدانیتأییدیهتصویر-27شکل

 Comfort Test 

مانند  تحریک های عامل سایر و جاده های ناهمواری اثر در خودرو های لرزش با ای تنگاتنگ رابطهخودرو  سواری راحتی یا خوش
 حد تا درا بای ها لرزش این خوب سواری یک ایجاد برای .شود میتعریف  سرنشینان بر ها آن متقابل هایثیرأو ت ... و موتور لرزش

 جلوگیری خودرو سرنشین به ها آن از انتقال و شوند دفع و جذب بایستی ها لرزش این حقیقتدر کرد. دور سرنشینان از ممکن

در خودرو به سه  ها مجموع ارتعاش .است خودرو ینهای وارده به سرنش و لرزش ها شدت ارتعاش یبررس رهواریمنظور از  .شود
 .شود می گفته NVH اصطالحاً ها آنی  مجموعه به د کهشون بندی می دسته Harshness و Noise، Vibration دسته

 ،شوند نمی احساس که ای گونه به هستند( هرتز 022 از بیشتر معموالً) باال و بسامدهای کوچک ی دامنه ای دارای نوفه های ارتعاش
از  ها این ارتعاش بسامد .شود می احساس هم و شود می شنیده هم که ست هایی ارتعاش Harshnessشوند.  شنیده می ولی

 کم بسامدهای که دارای هستند هایی ارتعاش Vibration از است. منظور بیشتر معموالًهرتز  08 از و است کمتر ای نوفه بسامد

 لرزش از منظور ،سفر راحتی بحث شوند در شنیده نمی اما ،شود می احساس ها ارتعاش هرتز(. این 08 از )کمتر هستند

Vibration  است. در مجموعNoise و Vibration و  گیری اندازه قابلHarshness ست.  صورت حسی قابل ارزیابی بیشتر به
 و جذب زیادی بسیار حدود تا تعلیقی  سامانه بعد توسط ی در مرحله الستیک و توسط اول ی وهله در جاده از ناشی های ارتعاش

 .شود می مستهلک

 

 

 

 

 

IDIADA شکل 27- تصویر تأییدیه ی مسیر از میدان آزمون
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 حد تا درا بای ها لرزش این خوب سواری یک ایجاد برای .شود میتعریف  سرنشینان بر ها آن متقابل هایثیرأو ت ... و موتور لرزش
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شکل 28- گواهی نامه ی آزمایشگاه همکار

آزمون راحتی)1(
راحتی یا خوش سواری خودرو رابطه ای تنگاتنگ با لرزش های 
خودرو در اثر ناهمواری های جاده و سایر عامل های تحریک 
مانند لرزش موتور و ... و تأثیرهای متقابل آن ها بر سرنشینان 
تعریف می شود. برای ایجاد یک سواری خوب این لرزش ها 
را باید تا حد ممکن از سرنشینان دور کرد. درحقیقت این 
لرزش ها بایستی جذب و دفع شوند و از انتقال آن ها به 
سرنشین خودرو جلوگیری شود. منظور از رهواری بررسی 
شدت ارتعاش ها و لرزش های وارده به سرنشین خودرو 
،Noise است. مجموع ارتعاش ها در خودرو به سه دسته 
Vibration و Harshness دسته بندی می شوند که به مجموعه ی 

آن ها اصطالحاً NVH گفته می شود. ارتعاش های نوفه ای دارای 
دامنه ی کوچک و بسامدهای باال )معموالً بیشتر از 100 هرتز 
هستند( به گونه ای که احساس نمی شوند، ولی شنیده می شوند. 
Harshness ارتعاش هایی ست که هم شنیده می شود و هم 

احساس می شود. بسامد این ارتعاش ها از بسامد نوفه ای کمتر 
 Vibration است و از 25 هرتز معموالً بیشتر است. منظور از 
ارتعاش هایی هستند که دارای بسامدهای کم هستند )کمتر از 25 
هرتز(. این ارتعاش ها احساس می شود، اما شنیده نمی شوند در 
 بحث راحتی سفر، منظور از لرزش Vibration است. در مجموع

 1. Comfort Test
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Noise و Vibration قابل اندازه گیری و Harshness بیشتر 

به صورت حسی قابل ارزیابی ست. ارتعاش های ناشی از جاده در 
 وهله ی اول توسط الستیک و در مرحله ی بعد توسط سامانه ی

تعلیق تا حدود بسیار زیادی جذب و مستهلک می شود.

شکل 29- تصویر مسیر راحتی میدان آزمون بارز
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 کم بسامدهای که دارای هستند هایی ارتعاش Vibration از است. منظور بیشتر معموالًهرتز  08 از و است کمتر ای نوفه بسامد
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بارزآزمونتصویرمسیرراحتیمیدان-29شکل
 
 
 
 
 
 

های مختلف  در بسامد و دامنه ،منظور بررسی و سنجش میزان ارتعاش رسیده به سرنشین به Rid- comfortآزمون راحتی یا 
خودروی آزمون روی مسیرهایی با کیفیت . است ISO 2631در این آزمون  مورداستفاده. استاندارد مرجع گیرد میانجام 

گاه و کمر سرنشین در  رسیده به کف پا، نشیمن های کرده و میزان ارتعاشهای گوناگون حرکت  با سرعت گوناگونسطوح 
 .شود میبرداری  هرتز داده 52تا  8/2هایی در بسامدهای بین  سنج های مختلف مختصاتی با کمک شتاب جهت

روی فرمان خودرو سنج  رسیده به فرمان خودرو نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که با نصب یک شتاب های چنین ارتعاش هم
 .گیرد میبرداری صورت  داده، 0222تا  5در بسامدهای  ها آوری ارتعاش و جمع
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آزمون راحتی یا Rid- comfort به منظور بررسی و سنجش 
میزان ارتعاش رسیده به سرنشین، در بسامد و دامنه های 
مختلف انجام می گیرد. استاندارد مرجع مورداستفاده در این 
آزمون ISO 2631 است. خودروی آزمون روی مسیرهایی با 
کیفیت سطوح گوناگون با سرعت های گوناگون حرکت کرده و 
میزان ارتعاش های رسیده به کف پا، نشیمن گاه و کمر سرنشین 
در جهت های مختلف مختصاتی با کمک شتاب سنج هایی در 

بسامدهای بین 0/5 تا 80 هرتز داده برداری می شود.
هم چنین ارتعاش های رسیده به فرمان خودرو نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار است که با نصب یک شتاب سنج روی فرمان 
خودرو و جمع آوری ارتعاش ها در بسامدهای 8 تا 1000، 

داده برداری صورت می گیرد.  
 
 
 













 IDIADAآزمونمیدانمسیرراحتیازیتأییدیهتصویر-31شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDIADA شکل 30- تصویر تأییدیه ی مسیر راحتی از میدان آزمون

مجموعه ی  میدان آزمون بارز کرمان دارای 11 مسیر گوناگون 
آزمون رهواری، با عرض 3/2 متر و طول 300 متر که تمامی 
 IDIADA مسیرها و موانع طراحی شده، دارای تأییدیه از شرکت 
اسپانیا است. هم چنین شتاب سنج های تک جهته و سه جهته 
مورداستفاده قرار می گیرد. مجموعه ی میدان آزمون بارز کرمان 
با همکاری و مشاوره ی دانشگاه علم و صنعت ایران با طراحی 
ُکد و نرم افزاری، قابلیت انجام این آزمون بر اساس استاندارد 
ISO 2631 و بررسی ارتعاش ها در بسامدهای مختلف را داراست.

هم چنین این مجموعه آمادگی انجام هرگونه آزمون ارتعاشاتی 

تحقیقاتی، به منظور بررسی تأثیر اجزای گوناگون سامانه ی تعلیق، 
اعم از ضربه گیرها، کمک فنرها و...، بر میرایی ارتعاش های 

رسیده به سرنشین و داخل کابین را دارا است.
باید خاطرنشان کرد که مجموعه ی میدان آزمون بارز موفق 
به دریافت گواهی نامه ی 17025 تأیید صالحیت آزمایشگاه از 
مرکز ملی تأیید صالحیت ایران، برای انجام آزمون رهواری یا 
راحتی سرنشین )Ride- comfort( شده است که مهر تأییدی 

بر صالحیت این مجموعه در انجام این آزمون است.

 تمامیمتر که  322متر و طول  0/3با عرض  ،مسیر گوناگون آزمون رهواری 00میدان آزمون بارز کرمان دارای   ی مجموعه
جهته  جهته و سه های تک سنج چنین شتاب . هماستاسپانیا  IDIADAییدیه از شرکت أدارای ت ،شده طراحیمسیرها و موانع 

د دانشگاه علم و صنعت ایران با طراحی کُ ی میدان آزمون بارز کرمان با همکاری و مشاوره ی . مجموعهگیرد میقرار  مورداستفاده
 مختلف را داراست. بسامدهایدر  ها و بررسی ارتعاش ISO 2631 استاندارد بر اساسآزمون قابلیت انجام این  ،افزاری و نرم

 ،تعلیق ی سامانه گوناگون یاجزا تأثیربررسی  منظور به ،چنین این مجموعه آمادگی انجام هرگونه آزمون ارتعاشاتی تحقیقاتی هم
 .استرسیده به سرنشین و داخل کابین را دارا  های بر میرایی ارتعاش.، و .. فنرها کمکگیرها،  اعم از ضربه

یید صالحیت آزمایشگاه از مرکز أت 00208 ی نامه میدان آزمون بارز موفق به دریافت گواهی ی خاطرنشان کرد که مجموعه دبای
ییدی بر أکه مهر ت شده است )Ride- comfort(برای انجام آزمون رهواری یا راحتی سرنشین  ،یید صالحیت ایرانأملی ت

 .استصالحیت این مجموعه در انجام این آزمون 
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شکل 31- گواهی نامه ی 17025 میدان تست بارز

شکل 32- محل نصب شتاب سنج برای آزمون راحتی)1(
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نیز در مسیرهای مختلف  شود میبندی  های ارتعاشاتی دسته که در مجموعه آزموننیز  Squeak & Rattleچنین آزمون  هم

 ،داخلی خودرو ی گوناگون مجموعه های برای رفع عیب ،های مختلف منظور تحریک خودرو در بسامدها و دامنه به ،این مجموعه
داخلی یا  ی ن آزمون بیشتر بحث نوفهدر ای که ؛استقابل انجام  ها آنداخل خودرو و رفع  گوناگونای ه بخشصدای  ازجمله

Interior noise،  که در رضایت مشتری از خودرو بسیار  گیرد میقرار  موردبررسیدر اثر تحریک خودرو در بسامدهای مختلف
 .است مهم

شرکت  ی مطابق با رویه ،، مقاومت رینگ در برخورد با موانع هم در این مجموعه)Dent Resistance(آزمون رینگ خودرو 
های مختلف  خودرو با سرعت که ؛استقابل انجام  B34 6250- D PEUGEOT- CITROEN ی پژو سیتروئن به شماره

و حد پذیرش و رد شدن رینگ مورد آزمایش، میزان تغییر شکل  کند میبرخورد  شده طراحیبه مانع  ،های آزمونی با رینگ
 .استرینگ  ی لبه
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مجموعه  در  که  نیز   Squeak & Rattle آزمون  هم چنین 
آزمون های ارتعاشاتی دسته بندی می شود نیز در مسیرهای 
مختلف این مجموعه، به منظور تحریک خودرو در بسامدها و 
دامنه های مختلف، برای رفع عیب های گوناگون مجموعه ی داخلی 
خودرو، ازجمله صدای بخش های گوناگون داخل خودرو و رفع 
آن ها قابل انجام است؛ که در این آزمون بیشتر بحث نوفه ی 
داخلی یا Interior noise، در اثر تحریک خودرو در بسامدهای 
مختلف موردبررسی قرار می گیرد که در رضایت مشتری از 

خودرو بسیار مهم است.
آزمون رینگ خودرو)1(، مقاومت رینگ در برخورد با موانع 
هم در این مجموعه، مطابق با رویه ی شرکت پژو سیتروئن 

به شماره ی B34 6250- D PEUGEOT- CITROEN قابل انجام 
است؛ که خودرو با سرعت های مختلف با رینگ های آزمونی، 
به مانع طراحی شده برخورد می کند و حد پذیرش و رد شدن 
رینگ مورد آزمایش، میزان تغییر شکل لبه ی رینگ است   
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Dent resistance  شکل 34- مختصات مسیر آزمون
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شکل 33- خروجی حس گر شتاب سنج در آزمون راحتی

 1. Dent Resistance


