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روها و همچنین اهمیت امنیت و آرامش سفر، یکی دسرعت حرکت خوافزایش نقل و  و با پیشرفت صنعت حمل

براي  را این امر هزینه زیاديزگیري است. در زمان ترم لنت ترمز کشیدنجیغ ان خودروکنندگاز معظالت تولید

 زیادي در ایمنی نقش کشیدناین سوتهرچند  مراجعات مکرر گارانتی در بر دارد.کنندگان در کننده و تولیدمصرف

  کند. لذا تحقیقات و راننده ایجاد کرده و آرامش سرنشینان را سلب می برايو نامطمئنی  بدندارد اما حس 

یکی از راهکارهاي مقابله با  ایی در این زمینه صورت گرفته تا با کمترین هزینه بهترین دستاورد رخ دهد.هپژوهش

گیرد، با دو هدف صورت می ،باشد. این تغییر در ترکیبدهنده لقمه میکیلتغییر در مواد تش لنت ترمزکشیدن سوت

دچار تشدید نشده و  لنت تا ارتعاش لنت است دهندهکردن ارتعاشات ایجاد شده توسط مواد تشکیلدمپ هدف اول

فرکانسی هاي طبیعی لنت در بازه تا مودال فرکانس است تغییر در ماهیت لقمه ومدهدف  ،کشیدن رخ ندهدسوت

بندي، فشار، دما و زمان . شرایط گوناگون ساخت از جمله دانهقرار نگرفته و پدیده رزنانس رخ ندهد دیسک چرخش

سختی  گرفت. قرارو ضریب اصطکاك مورد بررسی قرار گرفته و محصول آماده شده تحت آزمایش سختی سطح  پخت

 (FFT)با استفاده از روش  بود. 25/0تا  15/0بود و همچنین ضریب اصطکاك بین  HRG 90تا  70سطح بین 

افزار هاي خروجی از نرمها با استفاده از تکنیک آنالیز مودال استخراج شده و با فرکانسههاي طبیعی نمونفرکانس

با فرکانس چرخش دیسک همپوشانی نداشته و  هرتز 1000 بااليها نتایج نشان داد فرکانس .محدود مقایسه شدالمان

ه ددر برابر نیروي وار لنتمقاومت . ندها تحت تنش برشی قرار گرفتساخته شده لنت هاينمونه .دهدنمیتشدید رخ 

مورد  هاو ضریب ایمنی آند ننیوتن را متحمل شد 4000نیروي حداقل  ،شدن لقمه از کفشک تعیین شدبراي جدا

   .رفتتایید قرار گ
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  مقدمه 1-1

  

دینامیکی و  تتجهیزاها و ها قطارها و هواپیماالت خودروآبا توجه به رشد و توسعه صنایع و ماشین 

 نیـاز بـه لنـت ترمـز     و کنترل سرعت آنهـا  هنگامبه  و همچنین نیاز به توقفباالرفتن سرعت و دقت آنها 

  .شودنمایان میبیش از پیش کارآمد 

ها ترمز نقش اساسی در امنیت و همینطور که اشاره شد با توجه به باال رفتن سرعت تردد در خودرو

ایـن  شـود،  کارآمدي آن باعث انحراف از مسیر اصلی و لغزش خودرو به جوانب مـی توقف آن و همچنین نا

  را داراست.نقش اساسی در حفظ ایمنی خودرو  است که مساله بیانگر نقش مهم و پر رنگ ترمز

 

  آن يکاربردمعنی ترمز و واژه  1-2

شده  یارد زبان پارسو یواژه از زبان روس نیاز حرکت. ا لهیوس کیبازداشتن  ياست برا يترمز ابزار

   .)1362حسن عمید( است

  وسـیله نقلیـه   کـه بـه کاسـتن سـرعت    اسـت   بین لنت و دیسک ترمز اصطکاك ایجاد ترمز عملکرد

خودرو به گرما، از طریق اصطکاك و اتالف گرمـا بـه محـیط     با تبدیل انرژي جنبشی انجامد، این عملمی

 .(Peter J. Blau 2001) گیردصورت میاطراف 

  

  تاریخچه اي از پیدایش ترمز 1-3

در  2همسر کارل به نام برتـا بنـز  ساخته شد. 1بنز  کارلبوسیله  1885اولین موتور احتراقی در سال 

توقف این اتومبیل بوسیله یک لقمه ترمز بر روي محور دنده هرزگـرد  اولین لنت ترمز را براي  1888سال 

 .)T.P.Newcomb 1989( ساخته شد 3ربرت فروتههایی با آزبست توسط لنت 1908در سال  . بعدهاساخت

  

 

                                                
1 Karl Benz 
2 Bertha Benz 
3 Herbert Frood 
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  ترمز سیستم هاي مختلفی بخشفمعر 1-4

ABSپدال ترمز، پمپ زیر پـا، بوسـتر، مـدار و لولـه هـاي رابـط،        مانندهایی بخش ترمز شامل بخش

(نگهدارنده لنت ترمـز)، دیسـک   ر الیپدر خودروهایی که نصب شده باشد، سیلندر پیستون چرخ، ک 1

 .بر روي کالیپر، دیسک و لنت ترمز کار شده است در این پژوهشکه  ترمز و لنت ترمز می باشد

   کالیپر 1-4-1

داري لنت در طرفین دیسک را بر عهده دارد و همچنین انتقـال قـدرت، پیسـتون    وظیفه نگه 2کالیپر

 باشد.ترمز به لنت طرف مقابل دیسک را عهده دار می

  

  دیسک 1-4-2

توقف چرخ باعث است که کاك مابین دیسک و لنت طچرخ متصل است و اص محوردیسک ترمز به  

در بعضـی از   .شـود گیري دیسک داغ شده و در اثر چرخش با عبور هوا خنـک مـی  . در زمان ترمزشودمی

حرکت جریـان هـوا سـریعتر و سـطح     تا  شودساخته میدار پرهالیه دوالیه که بین دو ها دیسک راطراحی

  شود.شود در نتیجه دیسک سریعتر خنک میبیشتر هوا تماس با 

  

  لنت ترمز 1-4-3

هاي سیستم ترمز است. لنت ترمز مورد مطالعـه و بررسـی فـراوان    لنت ترمز یکی از مهمترین بخش

به صورت تجربی و آزمایشـگاهی   در زمان ترمزگیريکشیدن پدیده سوت این پروژهقرار گرفته است و در 

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لنت ترمز خود از چند جزء تشکیل شده است که اجزاي آن شامل: لقمـه، کفشـک، شـیم، فنرهـاي     

خـواهیم   باشد کـه بـه جزئیـات و توضـیحات آنهـا     نگهدارنده، سیم و اتصاالت برقی اخطار اتمام لقمه می

  پرداخت.

  

                                                
1 Anti – Blockier Schutz 
2 caliper 
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  رمزاجزاء لنت تمعرفی  1-5

  

  لقمه 1-5-1

لنـت ترمـز آمـاده نشـان داده شـده اسـت لقمـه         1-1که در شکل لقمه که مواد اصطکاکی هستند 

   .دارد را داشتن لقمه در برابر دیسکوظیفه نگهاي به نام کفشک که ه صفحهب است چسبیده شده

  

  

  لنت ترمز :1- 1شکل 

  کفشک 1-5-2

و در جهت  ر به راحتی بلغزدلیپتا داخل کا است رلیپکا که همخوان باست ای یشیارهاکفشک داراي 

  شود.می مشاهده 2-1که در شکل  عمود بر صفحه دیسک به راحتی حرکت کند
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  کفشک :2-1شکل

  

  1شیم 1-5-3

چسـبیده بـه   صفحه فنـري   نشود. ایدیده می 3-1که در شکلاست  اي بسیار نازكشیم که صفحه

کنـد و  هـا را پـر مـی   ر بـا لنـت  لیپخالصی بین پیستون و کاکه فضاي خالی و ) 4-1(شکل پشت کفشک 

   .کندمده را دمپ میآبه وجود  ارتعاش

  

  

  شیم: 3-1شکل

  

                                                
1 shims 
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  نحوه قرارگیري شیم: 4-1شکل

  فنر نگهدارنده 1-5-4

ر و عدم تکان خوردن در زمان آزاد بـودن  لیپهایی که وظیفه محکم نگه داشتن لنت در داخل کافنر

و ارتفاع آن کاهش یافت مصرف شد  لقمههاي اتصال که زمانی که سیم )5-1 (شکل .را بر عهده داردلنت 

  .شوداتصال کوتاه رخ داده و چراغ سرویس روشن می

  

 فنر نگهدارنده کفشک :5-1شکل
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  انواع لنت ترمز  1-6

  

  NAOآلیهاي بدون آزبست لنت 1-6-1
1  

  

الیافی کـه جـایگزین آزبسـت شـده و در      آرامیدالیاف مصنوعی شیشه، الیاف در ساخت آنها از انواع 

شود. این مواد براي تقویت مـواد تشـکیل   صنایع فضایی و نظامی کاربرد فراوان داشته و دارد، استفاده می

کننـده  به ساختار الیاف لنت به عنوان مواد اصالح معدنیو  آلیرود. این مواد بصورت دهنده لنت بکار می

گیري و کارایی لنـت بـه آن اضـافه    ر واقع براي باال بردن قدرت ترمزگر لنت دگردد. مواد اصالحاضافه می

  .گرددمی

ها بدلیل داشتن سـاختار  . این لنتشونددر بسیاري از خودروهاي امروزي بکار برده می آلیهاي لنت

صـدا  بـی  شود کـه ماشین آالت صنعتی نیز استفاده می، از این نوع لنت در کنندصدا کار میبسیار بی ،نرم

ها به دلیل نرم بودن و گیرایی باال از دوام کمتـري  . اما این لنتباشدبودن آنها علت اصلی این انتخاب می

در دماهـاي بسـیار    برخوردار هستند مخصوصا وقتی که قـرار باشـد   فلزيو  فلزيهاي نیمه نسبت به لنت

  .کار کند ،گیريباالي ترمز

باشـد کـه   عمر آنها انتقال حرارت نسبتا ضعیف این نـوع لنـت مـی   تر شدن البته یکی از دالیل کوتاه

گردد (یکی شدن عمر آن میشود حرارت باال رفته و بطور کلی باال رفتن حرارت لنت باعث کوتاهباعث می

خنـک نگـه    هاي خنک شونده و نیز بکار بردن ذرات فلـزات در سـاختار لنـت   از دالیل استفاده از دیسک

ن نوع لنت براي خودروهایی که مورد استفاده معمولی دارند و در دماهاي میانی کار ). ایداشتن لنت است

ـ    ، صداي بسیار کم و گردکنند بدلیل قدرت گیرایی خوبمی    روي رینـگ انتخـاب خـوبی   ر و غبـار کـم ب

هاي پلـیس  در ترافیک شهري تردد زیادي دارند، مانند تاکسی و ماشین. ولی براي خودرهایی که باشدمی

 .(T. Singh, 2015) باشند، انتخاب مناسبی نمیهاي باري سبکماشینو 

  

                                                
1Nou Aspestos Organic 
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   یهاي سرامیکلنت 1-6-2

لیپر و ااز آنجایی که سیستم طراحی ترمزهاي خودروهاي جدید به سمت کوچک کردن مجموعه کـ 

تـوان از  مـی  را کم کردن استفاده از مواد اولیـه  سبک شدن خودروها و محدودیت جا،( رودلنت پیش می

ر کم بایست کارایی بیشتري دها می)، مواد مورد استفاده در ساخت لنتبشمار آورددالیل عمده این تغییر 

هـاي لنـت سـازي بـه     . به همین دلیل شـرکت ن بدهندگیري از خود نشاکردن صداي ناشی از عمل ترمز

هـاي  لنـت  .انـد ي آوردههایشـان رو مصـنوعی در لنـت   آلـی استفاده از الیاف و پودرهاي سرامیک و مـواد  

آینـد ولـی   بحساب مـی  AO( N 1 (هايساخته شده جز لنت آلیسرامیکی از ترکیب مواد سرامیکی و مواد 

صـداي  . اگر سرامیک بکار رفته بیش از اندازه باشـد،  ه را نیز پیدا کنیدتوانید در آنها ذرات مس و برنجمی

مقدار سرامیک کم باشد قدرت ترمزگیري  بود و اگربیش از اندازه خواهد تولید شده در هنگام ترمزگیري 

  (Peter J. Blau 2001). در حد انتظار نخواهد بود

  

  2هافلزينیمه  1-6-3

باشـد.  مـی  فلزيهاي نیمه ایی لنتهاي ترمز مورد استفاده در خودروهاي جادهترین نوع لنتمتداول

ها بدلیل . این لنتکنندمتالیک استفاده میهاي نیمه اي امروزي به صورت استاندارد لنتهخودرو معموال

فلـز  نهـا را ذرات  آ. بیش از نیمی از وزن شونداستفاده از عناصر فلزي در ساختار آنها به این نام نامیده می

 . استفاده گردیده است چرب، همچنین در ساختار آنها از مقادیر باالي گرافیت دهدتشکیل می

ود که این نوع لنت انتقال حرارت خوبی داشته باشند و حـرارت  شذرات فلز باعث می ترکیب این در

. نتیجه این نوع طراحـی  کار کنند آلیهاي تر از لنتدیسک انتقال دهند و در نتیجه خنکرا به خوبی به 

. این خنک ماندن سیستم باعث طوالنی شدن عمـر ایـن نـوع    باشدقدرت گیرایی ترمز در دماهاي باال می

ها احساس خوب ترمزگیري را در زیر پا (حس پدال مطمئن) و قـدرت ترمزگیـري   لنتشود. این لنت می

                                                
1 Nou Aspestos Organic 

 
2 SemiMetallic 
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هاي سرامیکی دارنـد و  آورند و قیمت پایین تري نسبت به لنتارمغان می به مطلوب را در طول این مدت

 .(A. M. Martinez, 2016) توجیه اقتصادي براي خرید دارندبراي بیشتر مصرف کنندگان خودرو 

  1فلزهاي کملنت 1-6-4

دهند و قسمت اعظـم  وزن لنت را فلزات مانند آهن و استیل تشکیل می صد کمی ازدر  فلزهاي کمدرلنت

هاي کامپوزیـت بـه   ها از روان کننده. در این لنتباشدمیموجود در لنت  معدنیو  آلیالیاف و مواد  ،لنت

ها قابلیت گرفت این لنتاستفاده قرار میشود و اغلب در خودروهاي لوکس مورد جاي گرافیت استفاده می

بنـدي صـدایی    کنند کـه معمـوال بـدلیل آب   ترمزگیري خوبی دارند ولی تولید صدا و گرد لنت زیادي می

  .(A. M. Martinez, 2016) رسدخوب خودروهاي لوکس به گوش راننده نمی

  2 جوشیتف هايلنت 1-6-5

و هواپیمـا   ، مسابقات3 آفرود شود و بیشتر براي مقاصداستفاده می ها از ذرات آهن متخلخلاین لنت

هاي عادي به طرز چشمگیري قابلیت ترمزگیـري را از  باشد. در صورت استفاده بر روي خودرومناسب می

ها از قبل داغ شوند، زیرا بایستی لنت کندو به چندین متر اضافه براي ایستادن نیاز پیدا می دهددست می

سـاید و  هاي ترمز را شـدیدا مـی  ها دیسکاین گونه لنت .رودترمزگیري بسیار باال میدر دماي باال قدرت 

دهد. که البته براي یک خودروي مسابقه طول عمر فقط تا پایان هر عمر دیسک را چندین برابر کاهش می

  .(Peter J. Blau 2001) دباشمسابقه مورد نظر می

  هندسه لنت 1-7

هـا در سـاختار   هاي ترمزگیري لنتهنگام ترمزگیري و افزایش قابلیتها در براي کاهش صداي لنت

بکار بردن صـفحات  )، 6-1 شکل (1، شیارزدن4شود مانند پخ زدنها معموال دست به ابتکاراتی زده میلنت

  چند حالت مختلف نشان داده شده است. 7-1. در شکل )2(شیم عایق و فنرهاي مخصوص

                                                
1 Low Metal 
2 Sintered Brake Pads 
3 Offroad 
4 Chamfers 
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  خوردگینوعی شیار و پخ : 6-1شکل

  

 هندسه مختلف لنت چند: 7-1شکل

                                                                                                                                              
1 Slots 
2 Shims 
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کردن سطح مقطـع  همچنین با کم هاي کنار لنت به منظور کاهش صدا در ابتداي نصب لنت نو وپخ

بخشد و پخ ، قدرت ترمزگیري را بهبود میمودي آن بر سطح دیسک در واحد سطحلنت و افزایش فشار ع

  آورد.ارتعاش را کم کرده و در نتیجه حس بهتري براي ترمزگیرنده بر روي پدال بوجود می لقمههاي لبه

شیار بر روي لنت که معموال بصورت عمودي یا مورب هستند باعث بوجود آمـدن محـل فـرار بـراي     

کند. همچنین گازهاي ناشی از حرارت باالي ترمزگیري شده و از کاهش راندمان ترمزگیري جلوگیري می

هاي لنت جلوگیري شدن و شکستن لنت بخصوص در لبهاز خرد دن محلی براي انعطاف لنت،با بوجود آور

   .کندمی

کـه  شده و همین امر اجازه تشدید را به لنـت نـداده   هاي لنت ها و ارتعاشلرزش دمپها باعث یمش

  نشود.  سوت کشیدنمنجر به ایجاد 

بودن لنـت و   آزادو از  داردبخوبی نگه می تی نگهدارندهو انگش لنت را در جاي خود در کالیپرفنرها 

  .کندلرزش لنت جلوگیري می

 

 

 

 

    



 

 

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  2-1

یا فوق ایمنی است که ایـن درجـه   A  16لنت ترمز یکی از قطعات مصرفی در اتومبیل با درجه ایمنی

هـاي شـدید و در مواقـع    گیـري العاده این قطعه به ظاهر سـاده دارد. در ترمـز  نشان از اهمیت فوق ایمنی

ترمـز  مالی سنگین مطرح اسـت، اهمیـت لنـت    حساس که بحث ایمنی جان سرنشینان خودرو و خسارات

نـد، صـداي   بیگاه با آن سروکار دار و اما یکی از مواردي که رانندگان اتومبیل گاه. شودبیشتر مشخص می

ناشی از لنت براثر ترمز کردن است. این صدا گاه در مواقع خاصِ حرکتی و گاه به دلیل اسـتفاده از نـوعی   

خصوص در لنت و یا اجزاي سیستم ترمزي، تولیـد و باعـث مراجعـه مکـرر دارنـدگان خـودرو بـه        ماده به

جاد احساس عدم اعتماد راننـده  شود زیرا سبب ایها میهاي خودروساز یا سایر تعمیرگاهنمایندگی شرکت

این مسـئله مخـتص   . آورد که عملکرد آن اشکال داردوجود میگردد و این تصور را بهبه سیستم ترمز می

ساز در دنیاست و هاي مهم خودروساز و قطعهیک یا چند کشور نیست بلکه موضوع روز بسیاري از شرکت

هایی اکنون تحقیق در این زمینه باعث تعریف پروژه هاي گزافی به آنها شده است. همباعث تحمیل هزینه

هاي بسیار پیشرفته شده، اما نکتـه  هاي معتبر با استفاده از دستگاهدر سطوح باالي تحقیقاتی در دانشگاه

  حائز اهمیت آن است که هر صداي ترمزي لزوماً به مفهوم وجود عیب نیست.

  انواع صداي لنت 2-2

و صداي 17  ناله طور کلی صداي ارتعاش آرام رابه ،دت و بلندي آنترمز با توجه به شصداي لنت

 .نامندمی 18ارتعاش سریع را جیغ

  ترمز ناشی از تولیدي هايفرکانسبندي دسته 2-3

 شوندها به سه دسته تقسیم میدر حالت کلی فرکانس

                                                
16 Grade A 
17 Groan 
18 Squeal 
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 نویز فرکانس پایین  

 جیغ فرکانس پایین  

 جیغ فرکانس باال 

   نویز فرکانس پایین 1- 2-3

هرتز  1000تا  100 نیفرکانس ب محدوده به طور معمول در یسکیسر و صدا ترمز د نییفرکانس پا

 نوع نی. ايزار کردن، ناله، سخت کار کردن وخرخر :دسته هستند نیدر ا که یمعمول ي. صداهاددهیرخ م

یـک پاسـخ    ی از برخـورد بـا روتـور بـه عنـوان     ناش های گوشه لنتمواد اصطکاک کیتحر سر و صدا توسط

  .شودارتعاشی ایجاد می

  جیغ فرکانس پایین 2- 2-3

ند فرکانس باریک در عمومی طبقه بندي شده است داشتن پهناي با به طور کلی به عنوان یک سر و صدا

 د ارتعاشی در صفحه روتور است. باهرتز، اما این فرکانس زیر اولین مو 1000وسیعی باالتر از فرکانس 

  .شودقطعات به هم متصل شده این نوع فرکانس تولید میتحریک اصطکاکی گوشه 

  جیغ فرکانس باال 3- 2-3

فرکانس باال جیغ ترمز به عنوان یک سر و صدا تعریف شده است که توسط تحریک ناشی از جفت 

این است که به طور معمول  .افتداتفاق می لنت و روتور پدیده تشدید (رزونانس)در  است. هاشدن فرکانس

ها که در از آنجا که طیف وسیعی از فرکانس بندي شده است.کیلو هرتز طبقه 5هاي باال فرکانسجیغ در 

نظر در شوند و به این دلیل فرکانس باال جیغ ترمزباعث حساسیت در گوش انسان می دهستن محدودهاین 

صنعت  ،زنگرانی در مورد جیغ ترم .گرفته شده است و نوع سر و صداي آزار دهنده لقب گرفته است

و تالش زیادي را  توجهها بسیاري از محققان و مهندسان براي سال. به چالش کشیده استرا خودرو 

در مورد استفاده قرار گرفته است عددي و تجربی  تحلیلی، هاياند روشصرف تحقیق در این زمینه نموده
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مکانیسم به طور  همهاما  بینش فیزیکی زیادي به دست آمده استدر مورد کارکرد ترمزهاي دیسکی 

  .کامل درك نشده است

 نظریه هاي جیغ ترمز 2-4

کند جیغ ترمز را تجربه مییک تجربه ارتعاشات با دامنه مکانیکی بسیار بزرگ سیستم هنگامی 

 .دهدرخ میاینکه که چرا این پدیده براي توضیح  دارند دو نظریه تالشست که آنجادهد دیسکی رخ می

  دوم بیان نظریه  است. 19چسبنده کند که جیغ ترمز نتیجه یک مکانیسم لغزشاولین نظریه بیان می

این با  هر دو نظریه، .جیغ ناشی از ناپایداري هندسی و ارتعاش سطوح قطعات مونتاژ شده است که کندمی

حال، ویژگی لرزش سیستم ترمز بر اثر تغییر نیروي اصطکاك پد و روتور را و صداي ایجاد شده و قابل 

  کنند. شنیدن را بیان می

  اول نظریه 1- 2-4

 ضریب اصطکاك متغیر با توجه به سرعت لغزش اول، نظریه لغزش چسبنده، یک نظریهبا توجه به 

مطالعات متعددي بر اساس این کند. ها و روتور، منبع انرژي الزم براي جیغ ترمز را فراهم میبین لنت

سر و صدا جیغ  .براي اولین بار در اتومبیل استفاده شده استنظریه انجام شده است در زمانی که دیسک 

شود وقتی که ضریب اصطکاك کمتر شده و در نتیجه سرعت لغزش بیشتر به احتمال زیاد بیشتر می

دهد، با این حال، مینجیغ خبر  در شیب منفی ضریب اصطکاك همیشه از وقوع افزایش باشد. افزایش

  .یدآبه وجود می با نظریه دوم شدن  نیاز به جایگزین یا همراه

  نظریه دوم 2- 2-4

  ثباتی هندسی، تغییرات نیروي نرمال باعث تغییرات نیروي اصطکاكدر مورد نظریه دوم، بی

 .پذیر استحتی اگر ضریب اصطکاك ثابت باشد، تغییر نیروهاي اصطکاك هنوز هم امکان شود.می

                                                
19 stick–slip 
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ادامه پیدا کرد و توسعه  21ارلسآغاز شد و مطرح شده وتوسط  20اسپورتحقیقات بر اساس این فرضیه با 

در این مورد، در حالت هندسی و حرکتی پد و روتور که در دو مود ارتعاشی با فرکانس نزدیک به  .یافت

شدن این دو فرکانس با هم باعث بی ثباتی هستند ضریب اصطکاك افزایش یافته و در نهایت کوپلهم 

 شود.سیستم می

  ساده شده از سیستم ترمزمدل  2-5

هاي و پارامترهاي مختلف تعیین شده و تاثیر طرح مدل ساده شده از سیستم ترمز و خواص سفتی

دو گروه  گرفته و مطالعات نشان داد همه پارامترهاي طراحی را بهبر پایداري سیستم مورد پژوهش قرار

   تقسیم شده است.

  در این گروه .شودافزایش جیغ می بد موجبیاافزایش  در گروه اول اگر پارامترهاي آنها

  .اصطکاك کشویی سرعت گنجانده شده است شیب اصطکاك و ضریب

رسد. جیغ با طراحی عملی به کمترین مقدار یا بهینه ترین مقدار خود میدر گروه دوم، وقوع 

 طراحی عملی در ي قابل تغییر درهااز مولفه هاي مختلفهندسی، پارامترهاي جرم و سختیپارامترهاي 

  .هستنداین دسته 

  تجزیه و تحلیل از سر و صدا جیغ ترمز 2-6

با توجه به ثبات سیستم معادالت و فرضیه ثبات هندسی، احتمال جیغ براي سیستم ترمز مدل شده 

   .براي ارزیابی ثبات یک سیستم در دسترس هستند چندین تکنیک .است

  شد روش در نظر گرفته3

  ناپایدارمعادالت دینامیکی حرکت راه حل  )1

                                                
20 Spurr 
21 Earles 
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 معیار روث ارزیابی )2

 .تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه سیستم )3

  .باشددر حال حاضر در سیستم می ثباتیدهد که بینشان میمتفاوت حرکت ناپایدار  یک راه حل

  .یدار استپادهد که آیا یک سیستم پایدار است یا نابه همین ترتیب، معیار روث نشان می

  با این حال، ارائه هیچکدام نتوانست نشان دهد که ساختار چگونه حل وجود دارد،راهین دچن

از تجزیه و تحلیل به دست آمده  مختلطاز سوي دیگر، ریشه هاي  .تواند منجر به حذف بی ثباتی شودمی

ناپایدار آگاهی از حالت سیستم  .تواند نشان دهد که ارتعاش سیستم حالت ناپایدار استمقادیر ویژه می

رایی، به کردن اجزاي میتوان با تغییر و یا اضافهمود فرکانس را می  کند:چند روش کنترل را تسهیل می

بر اساس اطالعات سودمند ، مقادیر  .شود تغییر مکان داد و باال و پایین کردطوري که حالت پایدار می

  .ودشپایداري سیستم استفاده می به عنوان معیار سنجش مختلطویژه 

  معادله حرکت براي یک سیستم ارتعاشی 2-7

 )2-1(   [�]{�̈} + [�]{�̇} + [�]{�} = {�}                                                        

  .بردار جابجایی است u میرایی و ماتریس سختی و ، جرم،به ترتیب  Kو  M ،Cکه در آن 

ه به متغیر نیروي توابساست و  تابعیک  F اصطکاك ، فرض بر این است کهناشی از براي ارتعاش 

  باشد.اصطکاك ناشی از برخورد پد و روتور می

  و فنر وجه مشترك اصطکاك 2-8

نمایش داده شده  1- 2فنر است که در شکل  فنر در سیستم جرم و سختیاصطکاك همانند ضریب 

  آید.  ، بردار نیرو به شکل خطی در میاست قابل توجه است که با استفاده از مدل زیر
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)2 -2       (                                                                                                                     � = ����{�}     

  .ماتریس سختی اصطکاك است ��که در آن 

 آیدعادله همگن بدست میمیک  )2- 2( و )1-2از ترکیب معادالت (

)2 -3(   [�]{�̈} + [�]{�̇} + �� − ���{�} = {0}                                                

  

  سیستم جرم و فنر :1-2شکل

  .معادله ارتعاش آزاد سیستم با یک تابع کاذب اجباري در ترم سختی است 3-2معادله 

فنر کند حالت ارتجاعی عمل می  ''جریان مستقیم ''سختی اصطکاك آنچنان که نامیده شده بصورت 

  شود ماتریس سختی به شکل نامتقارن در بیاید.است که باعث می

  مختلطتجزیه و تحلیل مقادیر ویژه  9- 2

  شودفرانسیل مرتبه دوم همگن حل مییبا روش حل معادله د )3-2(معادله
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)2 -4         (                                                                                                                 {�} = [�]���  

  

جایگذاري  3-2را در معادله  4-2 مقادیر معادله 3-2معادله  مختلطبراي بدست آوردن مقادیر ویژه 

  آید.بدست می 5-2 معادله وکنیم می

)2 -5   (                                                                             ([�]�� + [�]� + [�]){�} = {0}  

ماتریس در پرانتز منحصر به فرد  که دهدتنها زمانی رخ میبدیهی براي جابجایی  هاي غیرحلراه

  .است

  .منحصر به فرد است مختلط، به نام مقادیر ویژه S (S�)این ماتریس فقط براي مقادیر خاصی از 

یا غیر  مختلط. ممکن است بصورت اختیاري است ��مقیاس مربوط به راه حل هر مقدار ویژه بردار 

اگر مختلط باشند نسبت تغییر شکل حرکت نوسانی براي هر راه حل، و  این بردارهاي ویژه باشد. مختلط

) 5- 2دله(اویژه و بردارهاي ویژه از مع رمقادی .دهدیا حالت وابستگی فاز بین نقاط در سیستم را نشان می

مقادیر ویژه  با دمپ پایینسیستم  اند. برايشاید مختلط از دو بخش حقیقی و موهومی تشکیل شده

  جفت است. براي یک حالت خاص مقدار ویژه .دهدرخ می جفت مزدوج مختلط به صورت همیشه

)2 -6    (                                                                                                                 ���,� = �� ± ��� 

توان بـراي هـر   حرکت را می .ام است  iبخش موهومی براي حالت  ��بخش واقعی و  ��که در آن 

  بردار ویژه توصیف کرد.حالت از نظر مقدار ویژه مزدوج مختلط و 

  

)2 -7(                                                                   {��} = {��}�
(������)� + {��}�

(������)�  
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   یا

)2 -8(                                                                                {��} = {��}�
���(����� + ������)   

  استفاده از خصوصیات نمایی کسینوس

)2 -9(                                                                                                           ���	��� =
(�����+�−����)

2
  

   .جابجایی دوباره ایجاد کند مانند یک موج سینوسی میرا تواند، میرعایت نکردن مقیاس توجهی وبی

)2 -10(                                                                                                  {��} = {��}�
��� cos���  

  به جرم و فنر نمایش داده شده است  ززیر مشابهت سیستم ترم 2-2 در شکل

  

  مشابهت سیستم جرم و فنر به سیستم ترمز: 2- 2 شکل
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  شوندهفرکانس طبیعی میرایی توصیف حرکت سینوسی میرا ��ضریب میرایی و ��	 بنابر این

ضریب  ضریب میرایی منفی نشانه تنزل نوسانات است و نشانه با ثبات بودن سیستم است. باشد.می

نی که ااین زمبنابر به گذشت زمان افزایش پیدا کند.شود دامنه نوسانات نسبت میرایی مثبت باعث می

  .(M. Triches2008 ) ضریب میرایی مثبت است سیستم ناپایدار است

  

  

  پیشینه پژوهش 2-10

بر روي درك مکانیسم مود ترکیبی جیـغ لنـت ترمـز بـا اسـتفاده از روش المـان       و همکاران  22نوبی

شـود کـه از   دانشمندان و مهندسان یک نوع صدا شـناخته مـی  جیغ ترمز در بین  .محدود فعالیت داشتند

-شود و اغلب در فرکانس باالي یک کیلو هرتـز رخ مـی  ارتعاش بین دو سطح به دلیل اصطکاك ایجاد می

  ترین مشـکالت اسـت و یـک مسـئله بـزرگ در صـنعت خـودرو اسـت در        این موضوع یکی از سخت. دهد

اي در مـورد سـر و صـدا صـورت     حدود پیش بینی هاي گسـترده مهاي اخیر با استفاده از روش المانسال

آنها در پژوهش خود ابتدا در زمانی که دیسک و اجزا آزاد بوده و هیچ قید و بنـدي نداشـتند    .گرفته است

بـه   مبـدل ضبط و توسـط   اي وارد کردند و سپس با شتاب سنج نوري طیف ضربه رابه آن با چکش ضربه

سپس همین مراحل را وقتی اجزا در قید و بند بوده و درجات آزادي محدود بودنـد   .نرم افزار وارد نمودند

آنها بـا اسـتفاده از حـل عـددي و     . ها و نمودارهاي بدست آمده را با هم مقایسه نمودندانجام دادند و داده

شـان  سازي نمدل سه بعدي کالیپر نشان دادند که این روش دقت الزم را داراست و همچنین نتایج شبیه

روش مناسـبی  یافته و همچنین روش المان محدود، داد با افزایش اصطکاك بی ثباتی در سیستم افزایش 

	.(Nouby M.2012) براي بدست آوردن فرکانس طبیعی است

                                                
22 Nouby M 
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  از کائوچو و مواد مرکب یبیدهنده ترکلیبا مواد تشک ییهالنت يرو بر 24سینگ و 23پارتریک

 ،یکیزیمختلف ف يهامشخصه یکردند. آنها در طراح قیهستند تحق بریکه جزو مواد ف 25دآرامی نوسیالپ 

 شیماشده را طبق استاندارد مورد آز دیتول يهارا مد نظر قرار دادند، لنت یو حرارت یکیمکان ،ییایمیش

مطابق مقاله  انتقال حرارت و ... به ضربه، کشش و خمش، مقاومت ،یرا از نظر سخت جیقرار دادند ونتا

 .(A. Patnaik & T. Singh.2014 ) آوردندبدست 

 هسته خرما استفاده کردند، افیآزبست از ال يساخت لنت ترمز به جا يبراو همکارن  26ایکپامپس

 اصطکاك، همچون: یقرار دادند خواص یمتفاوت مورد بررس يهاونیآنها لنت ساخته شده را با فرموالس

هسته خرما را  افیال ،به دست آمده نشان داد جینتا وزن مخصوص و... سرو صدا، جادیا تخلخل، ،یسخت

  .(K.K. Ikpambese.2014) لنت استفاده کرد دیآزبست در تول يبرا ینیگزیبه طور موثر به عنوان جا توانیم

آنها درجه  کردند، یلنت را بررس یو فرسودگ شیرارت بر ساح هدرج راتیتاث و همکاران 27کاشانی

 جیمختلف بدست آورند، نتا يدماها يالزم را برا جیاعمال کردند تا نتا سکید يحرارت باال را بر رو

داراست و تا  انوسان موجود ر نیو کمتر مومینیاصطکاك م بیضر اتاق يآمده نشان داد در دمابدست

 نیدر ا ابد،ییو پس از آن کاهش م دهیاصطکاك خود رس بیضر نیبه باالتر گرادیدرجه سانت 200 يدما

 .(H. Kashani.2013 ) درجه تست شده است 550تا حرارت  شیآزما

دهنده لنت پرداخته و  لیاندازه ذرات تشک لیو تحل هیو تجز یبه بررسهمکاران  و 28عبد الحمید

 اما شودیم بیشتراصطکاك  ضریبباشند  هر چه ذرات کوچکتر افتندیآنها در .را بدست آوردند یجینتا

خواهد  نت زیاد شده و لنت طول عمر کوتاهتريل شیسرعت فرسا ،کوچتر باشند ياز حد اندازه ذرات

  .(M.K. Abdul Hamid.2013 ) داشت
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Abstract: 

With the advancement of the transportation industry and increased vehicle speed, as 
well as the importance of the safety and security of travel, one of the major concerns of car 
manufacturers is squeal brake during braking. This will cost a lot to consumers and 
manufacturers in frequent warranty coverage. Although this whistle does not play a role in 
safety, but it creates a bad feeling for the driver and disrupts the passenger's calmness. So 
study and research has been done in this field to achieve the best possible result with the 
lowest cost. One of the strategies to counteract whistling of the brake pad is the change of 
the material composition. This change in composition is accomplished with two goals, the 
first purpose is damping the vibrations generated by the lining material to prevent the 
vibration of the pad from getting exaggerated and whistling. The second goal is the change 
in the nature of the flap, so that the modal frequencies of the pads do not fall within the 
disc rotating frequency range and the resonance phenomenon does not occur. Different 
conditions of construction including granulation, Pressure, Temperature and curing time 
were investigated and the prepared product was subjected to surface hardness and friction 
coefficient tests. The surface hardness was between 70 and 90 HRG, and the coefficient of 
friction was between 0.15 and 0.25. By using the FFT method, the natural frequencies of 
the samples were extracted using the Modal analysis technique and compared with the 
output frequencies of the finite element software. The results showed that frequencies 
above 1000 Hz do not overlap with the disk rotational frequency and do not excite. The 
laminate samples were subjected to shear stress. The lining resistance was determined 
against the force applied to remove the mouthpiece from the shoe. The force was at least 
4000 N, and the safety coefficient of the pads was approved. 
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