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Abstract 
    The spectral density analysis of the articulated vehicles is a subject of great 
importance and it is widely applied in the area of vehicles design and safety. So  the 
vehicles when ride over rough roads, respond dynamically and inadequate road holding 
may arise .This paper examines the ride safety of an articulated vehicle over irregular 
roads through an analytical study .The vehicle responses to road surface undulations are 
studied using spectral density approach which is reviewed and then applied on a vehicle 
model to obtain the dynamic wheel loads a the results are drawn from the classical 
system and conclusions are drawn as to the applicability of this approach. For loaded 
and unloaded articulated vehicles, it may be concluded that for unloaded vehicle the 
danger of the departure of the wheel from the road is higher than with the loaded 
vehicles. 
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 التحليل بطريقة الكثافة الطيفية للعربات المفصلية المعرضة الحمال عشوائية

 الخالصة
   تعتبر طريقة التحليل بطريقة الكثافة الطيفية للعربات المفصلية من المواضيع المهمة التي تاخذ مساحة              

حيث يؤدي سير المركبات االرضية على الطرق المتموجة     .مان  واسعة في التطبيقات الخاصة بالتصميم واال     
ويقدم هذا البحـث    .األمر الذي ينتج عنه عدم كفاية مقدار الثبات على الطرق         , األسطح إلى تأثرها ديناميكياً   

وتنتهج . دراسة تحليلية لمدى األمان الذي ينتج عن سير العربات المفصلية على الطرق المتعرجة األسطح      
 الطرق منهج الكثافة الطيفية وقد تم شرح هذا المهج ثم طبق      ت هذه العربات بتعرجا   ل في تقدير مث   الدراسة

وينتهي البحث بنتائج تطبيقية علـى      .على نموذج لمركبة لتعيين األحمال الديناميكية المؤثرة على عجالتها        
لمهمة نالحـظ بـان خطـر       ومن النتائج ا  .نظام تقليدي واالستنتاجات الخاصة بإمكانية تطبيق هذا المنهج       

 , االنحراف في المركبات الغير محملة  يكون اكبر مما إذا كانت المركبات محملة
 


