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Adams Car Standart Poster Analizi

• Poster analizi, aracın dikey hareketini canlandıran simülasyon 
türüdür ve doğrudan fiziksel olarak tekrarlanılabilir. 

• Bu analiz sayesinde; toplanılan yol dataları araç üzerine girdi 
halinde verilerek aracın sürüş kabiliyet analizleri yapılabilmekte 
ve araç üzerinden yük, ivme, deplasman ve gerektiğinde gerilme 
verileri toplanılabilmektedir.

• Ek olarak, bu analizler; gerekli şartlar sağlanması durumunda, 
yorulma analizlerine de girdi verecek hale getirilebilmektedir.
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Adams Car Standart Poster Analizi

• Adams Car içerisinde Poster analizleri 2 akslı araçlar için yapılabilmektedir. 3 ya da daha fazla aksa 
sahip araçlar için kütüphanesinde uygun Poster bulunmamaktadır.
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Özelleşmiş Poster Eklentisi

• Bias Mühendislik bünyesinde geliştirilen bir çalışma 
ile 3 ya da daha fazla aksa sahip olan araçlar için 
Adams Car içerisine ayrı bir arayüz ve testrig 
aktarımı sağlanmıştır.

• İsteğe göre ayarlanarak paket halinde sunulan bu 
hizmet sayesinde 3 ya da daha fazla aksa sahip bir 
aracın Poster Analizleri yapılabilmektedir.
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Özelleşmiş Poster Eklentisi

• Özelleşmiş Poster Eklentisi sayesinde 3 ya da daha 
fazla aksa sahip araçlarda Poster analizi 
yapılabilmektedir.

• Bu sayede toplanılan yol dataları, Adams Car 
ortamında Özelleşmiş Poster Eklentisi ile araç 
üzerine uygulanarak, araç üzerindeki dinamik ve 
kinematik değişkenler test datalarıyla birlikte 
karşılaştırılabilmektedir.
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Özelleşmiş Poster Analizleri

• Özelleşmiş Poster, Eklenti haline getirilmiş ve son kullanıcı 
tarafından aktif hale getirildikten sonra kendi özel arayüz 
araçlarına gerekli girdileri girerek analiz koşturulabilir 
hale gelmiştir.

• Özelleşmiş Poster içerisinde 3 tip analiz 
koşturulabilmektedir:

• Sine-Sweep Analizi : Bu analizle birlikte ‘heave, pitch, roll, warp’ 
tahriklerini içeren Poster analizi koşturulabilmektedir.

• User Defined Analizi : Bu analiz ile birlikte her bir teker için kullanıcı 
tarafından tanımlanmış bir fonksiyon girilerek tahrik verilmektedir.

• Road Profile Analizi : Bu analiz ile birlikte her bir teker için kullanıcı 
tarafından girilecek olan bir yol datası ile birlikte tahrik 
verilmektedir.
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Özelleşmiş Poster Analizleri
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Sine – Sweep Poster Analizi : Roll Excitation



Sonuç

• Özelleşmiş Poster eklentisi ile birlikte 3 ya da daha fazla aksa sahip araçlar Adams Car içerisinde 
poster analizi koşturulabilir hale getirilmiştir.

• Paket kurulumuna ve Aç-Kapa Eklenti halinde son kullanıcıya sunulması sayesinde kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır.

• Eklenti şu anda sadece ‘Teker Merkezinden’ direk süspansiyon dönme merkezine tahrik vererek 
çalışmaktadır. Arayüz ve Testrig geliştirmeleri devam etmekte olup, farklı isteğe bağlı özellikler 
eklenilebilmektedir.
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