
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شهرقدس

 جزوه درس :

 تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو

 استاد: محمود قربانی

 )قسمت دوم(

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 
 دینامیک کنترل سیستمهای

 

 (ABS)قفل ضد ترمز سیستم
 

 بزرگی تحول است آمده بوجود هادي نیمه هاي هتراش کاربرد و الکترونیک در که زیادي پیشرفت با امروزه

 آنهاست. از یکی ABS  ترمزهاي از استفاده که است داده رخ آن ترمزهاي و خودرو درهدایت

 خوبی به دارند را لغزنده و خیس هاي جاده در خصوص به اتومبیل با رانندگی ممتد تجربه که کسانی همه

 خصوص به و خوردن سر خطر اندازه چه تا و است مشکل وخودر کنترل چقدر شرایط این در که دانند می

 . است جاده بیرون به خودرو پرتاب آن نتیجه کمترین که دارد وجود ناگهانی ترمزهاي هنگام
 

 به هواپیما در 1930 سال در بار اولین براي قفل ضد ترمز سیستم : قفل ضد ترمز سیستم تاریخچه

 صنعت در سیستم این توسعه در زیادي تحوالت زمان همان رد گرفت قرار استفاده مورد مکانیکی شکل

 . آمد بوجود هوانوردي

 براي 1976 تا 1975 سال در اینکه تا شد متوقف سال چندین براي سیستم این بررسی که بود جالب اما

 پایداري دادن دست از بخاطر تصادفات کاهش براي آمریکا در سنگین کامیونهاي در سیستم این بار اولین

 . گرفت قرار استفاده مورد لغزنده هاي جاده مخصوصا ها جاده در کامیون

 امروزي شکل به ABS  سیستم و داد رخ عظیمی تحول خودرو ایمنی تکنولوژي در 1980 سال در

 . گرفت قرار استفاده مورد سواري خودروهاي در (الکترونیکی)
 

 خودرو کنترل ترمزگیري هنگام که است بوده این ABS ترمز طراحی از هدف ABS: ترمز از هدف

 جهت به یا و( دهید فشار بار چندین) کنید پر را ترمز پدال که ندارید نیازي دیگر ترمز نوع این با شود حفظ

 انجام را کار این خودکار طور به سیستم چون کنید رها را آن و گرفته ترمز مرتباً ترمز شدن قفل از جلوگیري

 . دهد می

 پایتان زیر در ضرباتی حالت این در و دهید فشار محکم و پیوسته طور به را الپد که کافیست تنها

 .کنید می احساس
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 :باشد می ذیل شرح به ABS سیستم اصلی قطعات

 هیدرولیک کنترل واحد .1

 الکترونیک کنترل واحد .2

 چرخ سرعت سنسور .3

 

 

 

 

 

 

 
 

 ABS ترمز پمپ
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 چپ( سمت)ABS بدون ، ترمزگیريراست( سمت)ABS با ترمزگیري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :چرخ سرعت سنسور
 

 شوند می تقسیم نوع دو به کارکرد نوع اساس بر چرخ سرعت سنسورهاي
 

 . کنند می کار مغناطیسی القاي خاصیت اساس بر اسنسوره نوع این : غیرفعال سنسورهای :الف

 پیچی سیم که باشد می دائمی آهنرباي یک شامل ر سنسو و ندارد وجود تغذیه منبع القایی سنسورهاي در

 قسمت که هنگامی .کند می حرکت دنده چرخ نظیر دار دندانه صفحه یک مقابل در و باشد می آن دور به

 هاي دندانه عبور با که شود می القا پیچ سیم در ي جریان شود می رد ورسنس مقابل در ها دندانه باالیی

 . رود می بین از القا این پایینی

 

 مغناطیسی میدان -2                                         دائمی آهنرباي -1

 دار دندانه صفحه -4                                                  پیچ سیم -3
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 و دامنه میزان سرعت افزایش با که باشد می سینوسی موج یک شبیه سنسور این از ارسالی سیگنال

 بین فاصله یا و شود کثیف دار دندانه صفحه هاي دندانه شیار دلیلی هر به اگر . یابد می افزایش موج فرکانس

 ارسال براي القایی سنسورهاي. نمود خواهد تغییر ارسالی سیگنال یابد تغییر دار دندانه هصفح  اب سنسور

 .باشد می سیم دو داراي سیگنال

 

 
 

 القایی سنسور کار نحوه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 (فعال غیر) القایی سنسور شماتیک نماي
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 اندکی لکن. باشد می هال اثر خاصیت مشابه تقریبا سنسورها نوع این کارکرد ساسا :فعال سنسورهای :ب

 مقابل از ئمی دا آهنرباي یک دادن حرکت با هال اثر با سنسورهاي در. باشد می متفاوت آن با

می  ارسال A,Bنقطه   دو بین سیگنال صورت به پناسیل اختالف یک کند می عبور آن از جریان که سیمی

 دیگر اتمهاي بوسیله سلسیوم اتم چند که است شده تشکیل سلسیوم کریستال یک از هال اثر با سنسور کند

 سنسور نزدیک ربا آهن که زمانی تا و کند می پیدا را هال اثر خاصیت شکل بدین و است شده ینیگز جا

 .شود می خارج کریستال از پتانسیل اختالف صورت به سیگنال است
 

 :باشد می ذیل شرح به سیم سه داراي اله اثر خاصیت با سنسورهاي
  

 بدنه اتصال -2                        تغذیه منبع -1     

 سیگنال -3

 

 

 
 ABSدر  فعال سنسور کار نحوه
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 نمیشود خارج سلیسیوم یستالکر از مستقیما سیگنال که است صورت بدین فعال نوع ABS سنسور در اما

 شود می منتقل سنسور در موجود الکترونیکی بورد به مقاومت تغییر سنسور مقابل در ربا آهن عبور با بلکه

 به سیگنال سیم سر دو کوتاه اتصال طریق از شد داده تشخیص بورد توسط مغناطیسی مقاومت تغییر وقتی

 متفاوت آن با عملکرد نوع لحاظ به ولی بوده هال اثر مشابه قادقی نتیجه لذا شود می ارسال ولتاژ تغییر صورت

 .باشد می

 متفاوت سنسور نوع به بسته سیگنال تغییرات. باشد می سیم دو شامل اغلب هال اثر خالف بر سنسور این

 .باشد می

 
 

 بر مترکیلو 1 حتی پایین سرعتهاي در که است این غیرفعال سنسورهاي به نسبت سنسورها نوع این امتیاز

 فعالیت به شروع بعد به ساعت بر کیلومتر 7 سرعت از فعال غیر سنسورهاي ولی کنند می عمل نیز ساعت

 .کنند می
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 ABS ترمز در آهنربا از استفاده نحوه                                         
 

  به که گردد می نصب چرخ بلبرینگ طرف یک روي بر ربا آهن فعال سنسور اب  ABSسیستم   در

 .کند می حرکت سنسور مقابل در نیز آهنربا ، بلبرینگ و چرخ چرخش همراه

  نصب رباي آهن و بوده ثابت سنسور که است این فعال نوع از ABSسنسور   مزایاي مهمترین از یکی

 غیر سنسورهاي از باالتر بسیار سنسور این عمر طول ا لذ کند می حرکت آنو جل ، بلبرینگ روي بر شده

 اي پله صورت به سنسورها نوع این سیگنال خروجی باشد می کنند می کار القایی خاصیت اساس بر که فعال

 . باشد می روبرو شکل مطابق و



 

 

 

 دستگاه زا سیگنال دریافت جهت . است متفاوت سنسور نوع اساس بر خروجی سیگنال فرکانس و دامنه

 عیب دستگاههاي منوهاي در موجود MEASURMENT BOXاز  یا و PORTABLEصورت  به اسیلوسکوپ

 دیگر، سر و خودرو  بدنه به اسیلوسکوپ سیم سر PROBEسر  یک که شکلی به کرد استفاده توان می یاب

 اطمینان رسنسو بودن معیوب یا سالم از توان می صورت بدین و شود می متصل سیگنال حامل سیم به

 .کرد حاصل
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 ( ECU) الکترونیکی کنترل واحد 
 

 امروزيهاي  سیستم تمام دهد. در می فرمان ABS سیستم به که است کامپیوتري الکترونیکی کنترل واحد

 از خروجی آنالوگ هاي سیگنال که است تالدیجی کامپیوتر یک الکترونیکی کنترل واحد ، قفل ضد ترمز

 سیگنالهاي به را آنها و دریافت ولتاژ صورت به را محرك سیستم یا چرخها در شده تعبیه سرعت سنسورهاي

 پیوسته صورت به ) است متغیر بسیار ، آنالوگ ولتاژي سیگنال یک . کند می تبدیل استفاده قابل و دیجیتال

 و روشن پالسهاي از سري یک شامل دیجیتال سیگنالکند(.  می تغییر اي پله صورت به نه و یکنواخت و

 . دارند جود و مشخصی ترتیب و نظم یک با که است ( یک و صفر صورت به ) خاموش

 کنترل واحد یک که معناست بدین این . آنهاست سرعت ، آنالوگ نوع به نسبت دیجیتال کامپیوترهاي مزیت

 اقدام سپس و ،تحلیل دریافت را اطالعات تواند می ، قدیمی و آنالوگ از یعترسر خیلی ، دیجیتال الکترونیکی

 .دهد انجام را الزم
 

 Teves Mk-20 ، نوع ECU به شرح نو جدید، هاي  ABS ، ها کننده کنترل پیچیدگی دادن نشان براي

 دیده می شود. در آن کارکرد اصول به مربوط تصویر که پردازیم می
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 دامنه کهمیرسد  ECU به سینوسی امواج صورت به ، سرعت حسگرهاي از چرخها سرعت به مربوط اطالعات

 کننده تقویت و مدار فیلترهاي به اتصال با چرخ سرعت حسگر. دارد تناسب چرخها سرعت با آنها فرکانس و

 8 ي پردازنده ریز براي تا نماید می تبدیل ثابت ي دامنه با یتالیدیج هاي ضربان به را خود ،پیامهاي ها

 ABSمقسم  سولونوئیدهاي واکنش زمان که آنجا باشند. از استفاده قابل بایتی

 قفل که باشد قادر ABSبه  مربوط ECUکه  رسد می ضروري نظر ، به است ثانیه میلی 20تا  10 حدود

 . نماید بینی پیش آن از تر کوتاه زمانی دررا  ترمز شدن
 



 

 

  ولتاژ بررسی و (ترمز چراغ کلید طریق از ) ترمز کار چگونگی سازي آشکار  ECU ثانویه کارهاي

 .باشد می(تغذیه کلید ي وسیله به ) منبع
 

 شدن کند نظري مطلوب مقدار و یابد می کاهش ، زمان به نسبت که است سرعتی ، مرجع کنترل سرعت

 با اي شده تعییین قبل از بکسوات با چرخ که است سرعتی این . دهد می نشان را خودرو سرعت

 داراي ، گردد می فشار کاهش از حاصل سرعت با که چرخی. چرخد می سرعت آن در گیرایی بیشترین

 . باشد می کردن قفل از قبل مجاز بکسوات بیشترین
 

 وارد بالفاصله ABS گاهدست ، باشد مرجع ي شده تعیین مقدار از کمتر چرخ ي شده محاسبه سرعت اگر

 رله طریق از را الزم کنترلی هاي پیام ها پردازنده ریز . کند جلوگیري چرخ کردن قفل از تا شود می عمل

 سوپاپ براي که باالیی نسبتا جریان شدت . فرستد می موتور و سولونویید ي تغذیه مدارهاي به مربوطه هاي

 .شوند می تامین سولونوییدي سوپاپ ي ذیهتغ مدارهاي از ، است الزم هیدرولیک مقسم هاي

 

 

 

 
 

 که طوري دارند جریان شدت ي کننده کنترل چند که هستند زیاد توان با مدارهاي ، ها کننده تغذیه این

 کوتاه اتصال توان می سولونویید هر جریان شدت ارزیابی با . فرستند می سوپاپ هر به را ثابتی جریان شدت

 .کرد علومم را آنها بودن معیوب یا
 

 هاي الکترونیکی کننده کنترل سایر با ABSي  ECU تا نمود تعیین نیز ارتباطی مدار یک توان می ، خاتمه در

 . نماید اطالعات ي مبادله بتواند دنده جعبه و موتورECU مانند 
 

 گردانیده اصلی موتور سوییچ که بار یابد. هر می اختصاص ایمنی به ECU از اي عمده بخش :ایمنی مدارهای

 ارزیابی ) استاتیکی امتحان شامل معموال بررسی این .پردازد می ABSکامل  بررسی به ECU شود، می

 پمپ و سولونوییدي هاي سوپاپ کاراندازي به) دینامیکی و مدار( مختلف نقاط در ولتاژها و پایا جریانهاي

 را  ABSدستگاه نباشند  طراحی مقادیر ي دامنه در نتایج اگر . باشد می ( کوتاه مدتی براي روغن برگردان

 کماکان ترمزها ،ها ABS بسیاري از  در . کند می روشن را خودرو داشبورد روي هشدار چراغ و نموده خاموش

 .نمود عیب رفع باید فرصت اولین در را دستگاه ولی کرد خواهند کار عادي صورت به
  

  مربوط اطالعات ي ذخیره به قادر را آن که است یابی عیب افزار نرم داراي  ABSي   ECUهمچنین 

 که باشند، بینابین یا دینامیکی یا استاتیکی نوع از است ممکن عیوب . نماید می آن بعدي کاربرد و عیوب به

 .نمود استفاده ABSهشدار چراغزن(  چشمک )کدهاي از یا مدار از بیرون یاب عیب هاي دستگاه با باید



 

 

 

 
 

 ABS کنترل ( سیکل)دوره
 

 اندازهرا  سرعت سه حسگرها پیامهاي از استفاده با ECU، شوند می گرفته بار اولین براي ترمزها که موقعی

 :نماید می محاسبه یا و گرفته
 

 خودرو واقعی سرعت -1

 نظري کنترل مرجع سرعت -2

 فشار کاهش سرعت -3

 

 یا بکسوات و زيترم نیروي مقدار همان به و رفته باال سریعا روغن فشار ، ترمز پدال دادن فشار با

 زیاد احتمال به ، شود کم آن مرجع نظري مقدار از بیشتر چرخ سرعت اگر . یابد می افزایش چرخ لغزش

تا  دارد می ارسال سولونوییدي سوپاپ به را فشار نگهداري پیام ECUو  گردد می حد از بیش بکسوات مقدار

 فشار کاهش در سرعت از کمتر به و یافته ادامه چرخ سرعت کاهش اگر . نماید جلوگیري چرخ شدن قفل از

 برگردان پمپ موتور و فشار کاهش به مربوط سوپاپ ECU صورت این کرد. در خواهد قفل ترمز برسد، آنگاه

 .گیرد سرعت مجددا چرخ و کم ترمز نیروي تا انداخته کار به را ترمز روغن
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 فشار افزایش وضعیت به سولونوییدي سوپاپ ، گردد کنترل مرجع سرعت از بیش چرخ سرعت اگر طرفی از

 و باال حد دو در مرتبا چرخ سرعت ، ترتیب این به .گردد می آغاز مجددا کنترل ي دوره و رفته

 ضمن بنابراین .گردد تامین مطلوب بکسوات نسبت که طوري ، کند می نوسان ، کنترل مرجع سرعت پایین 

 از و ترمز کردن قفل ، دهند می اجازه فیزیکی قوانین که آنجا تا ، شود می کند زودتر خودرو سرعت اینکه

 .افتاد نخواهد اتفاق نیز فرمان کامل کنترل دادن دست
 

 هیدرولیک کنترل واحد
 

 برقی شیر یک و ورودي برقی شیر یک چرخ هر براي که باشد می شیربرقی 8 شامل مجموعه این

  مربوط ها برقی شیر سایر بود عدد 8 از بیشتر ها برقی شیر تعداد خودرویی در گاه هر . دارد وجود خروجی

با  روغن  ABS   سیستم کارکرد هنگام به ضمن باشد در می ESPترمز، نظیرسیستم  دیگر سیستمهاي به



 

 

 لرزش و نوسانات از جلوگیري رمنظو به لذا گردد می بر سیلندر مستر سمت به هیدرولیک پمپ توسط فشار

 می استفاده آکوموالتور از فشار ناگهانی افت ایجاد همچنین و برقی شیر بست و باز هنگام ترمز هاي لوله

 .گردد
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 خودرو دینامیک کنترل و ترمز تکنولوژي

 ABS  پمپ در سنولوئیدي شیرهاي                                   
 

  و جلو هاي چرخ سرعت سنسورهاي چرخ سرعت سنسورهاي : از عبارتند ABSدر  موجود قطعات

 گردش هنگام اند گرفته قرار روتور اطراف که هایی دنده مقابل در هسته و کوئل ، دائمی رباي آهن با عقب

 براي ECU درAC ولتاژ از کنند. می تولید روتور گردش سرعت با متناسب فرکانس با را AC ولتاژ روتور

 از گیري بهره شتاب سنسور . شود می گیري بهره ها چرخ سرعت به مربوط نیاز مورد هاي داده دریافت

 از ترتیب این به و کند محاسبه را خودرو منفی شتاب مقدار تا سازد می قادر را  ECUشتاب   سنسور

 افزایش گیري ترمز دقت خهاچر شدن بلوکه از گیري پیش جهت به و شود مطلع بهتر جاده سطح ، شرایط

 هاي سیگنال با ABS کننده . فعالشود می گفته نیز G حسگر شتاب سنسور به همچنین ، یابد می

 هر به که کرده کنترل صورتی به را ها چرخ از یک هر در هیدرولیک روغن فشار میزانECU از دریافتی

 . شود وارد مناسبی صورت به روغن فشار ها ترمز از کدام
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 قفل ضد ترمز سیستم

 
 ABS ترمز پمپ
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 فشردن ، لغزنده سطح یک در خودرو داشتن نگه براي مرسوم روش :قفل ضد سیستم عملکرد طریقه

 تا ، کرد رها وسپس فشرده را ترمز پدال باید کوتاه زمانهاي در دیگر عبارت به باشد می ترمز پدال متوالی

 با ، دهد می انجام را عمل همین واقع در قفل ضد ترمز سیستم . شود جلوگیري چرخها قفل از ترتیب بدین

 و نگرفت قابلیت قفل ضد ترمز هاي سیستم . است راننده یک از دقیقتر و سریعتر آن عملکرد که تفاوت این

 به توجه با ترمز کردن رها و گرفتن زمان مدت ، این بر عالوه . دارند ثانیه در ارب 15 تا را ترمز کردن رها

 و گرفتن دقیق زمان تواند می سیستم و گردد می تنظیم دقت به سرعت سنسورهاي از دریافتی سیگنالهاي

 . بدهد راننده به را معمولی گرفتن ترمز امکان و نموده مشخص را ترمز کردن رها

 



 

 

 

 
 

 نگه ثابت و کند می تغییر ترمز مجاري در هیدرولیکی فشار ، پدال روي بر فشار اعمال زمان در

 کار به هیدرولیکی ي کننده تنظیم که روشی . دارد می نگه ثابت را هیدرولیکی فشار ، پدال داشتن

 . است متغیر سیستم نوع به توجه با ، برد می
 

 پدال روي بر راننده پاي فشردن با ، کند می کار آن با قفل ضد سیستم که ، رمزت مدار فشار ابتدا در

 ترمز سیستم از بخشی که یابد می افزایش بوستر کمک با فشار ، مجتمع هاي سیستم در . شود می فراهم

 .شود می فراهم پمپ یک توسط اضافی فشار ها سیستم غالب در .باشد نمی  ABSجزو  و است

 دیگر برخی در . شود می استفاده ABS سیستم  عملکرد براي پمپ فشار از ، مستقیما ها مسیست از برخی 

 .شود می آزاد ، آن به ABS سیستم نیاز صورت در و شده ذخیره فشار تحت ، آکوموالتور یک در ترمز روغن

 

 نرخ ترتیب بدین و دریافت را سرعت سنسورهاي از ارسالی سیگنالهاي ، الکترونیکی کنترل واحد

 ولتاژ) باشد زیاد خیلی چرخها از یکی در سرعت کاهش نرخ اگر . کند می تعیین را چرخها سرعت کاهش

 شدن قفل آستانه در چرخ آن که کند می فرض الکترونیکی کنترل واحد ، (کند می افت سرعت به سنسور

 و بهترین که دارد می نگه حدي در را ترمز مدار فشار و کرده فعال را هیدرولیکی ي کننده تنظیم و است

 .آید دست به چرخ قفل براي حالت کارآمدترین

 

 ABS :دستگاه  اندامهاي

 پمپ رله -5سولونوییدي  سوپاپ رله -4  هیدرولیک مقسم -3  ترمز اصلی پمپ -2  ترمز فرمان -1

 هشدار چراغ -10   چرخ سرعت حسگر -9   رالکتور حلقه -8رله   -ECU   7 -6برگردان روغن

 

 ECU کننده فعال کردعمل
 

 : (نیست فعال (ABS معمولی ترمز وضعیت

 الکترونیکی پیام هیچ ECUو  نبوده فعال  ABSسیستم  در مدتی که ترمزگیري معمولی انجام می گیرد،

  .دارد نمی ارسال الکترونیکی هاي پیچ سیم براي را

 A  دریچه از ترمز روغن و رود می باال اصلی سیلندر روغن فشار ، شود می فشرده ترمز پدال که وقتی

 طرفه یک شیر شود.  می فرستاده اصلی سیلندر به Cدریچه  از عبور با و رسیده C دریچه به و کرده عبور

 ترمز پدال که وقتی . کند می جلوگیري پمپ به روغن ورود از است شده نصب پمپ باالي که 1 شماره ي

 در که 3 شماره طرفه یک شیر همچنین وAدریچه  سسپو  Cدریچه  طریق از ترمز روغن،  شود می رها

 .گردد برمی اصلی سیلندر به دارند قرار سولونوییدي شیر



 

 

 
 

 حال در ناگهانی ترمز یک در چرخها از یکی که وقتی( : است فعال(ABSاضطراری  ترمز وضعیت

 سیگنالهاي از دهاستفا با را چرخ به مربوط ترمز بر وارد روغن فشار ABS، فعال کننده  است شدن قفل

 شود. می جلوگیري چرخ شدن قفل از نتیجه ، در کرده کنترل  ECU از دریافتی

 

 

 

 
  

 فشار کاهش وضعیت  1-

 پیچ سیم به را آمپر 5 حدود در جریانی ECU،  است شدن قفل حال در چرخها از یکی که وقتی

 به کامال وضعیته سه شیر ، شود می تولید قوي مغناطیسی نیروي یک و فرستد می سولونوییدي

 باز میشود. Bدریچه  و شده بسته Aدریچه  بدین وسیله و کرده حرکت باال طرف
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 شیر در Cو  B هاي دریچه از عبور از بعد و شده خارج چرخ سیلندر از ترمز روغن فوق فرایند گرفتن انجام با

 .رسد می مخزن به وضعیته سه سولونوییدي
 

 به از مخزن روغن و کند می کار به شروع ECU از دریافتی سیگنالهاي توسط پمپ تورمو ، هنگام همین در

 سه شیر بهروغن  شدن وارد از Aدریچه   شدن بسته با دیگر سوي از شود می داده برگشت اصلی سیلندر

 يجلوگیر پمپ و سولونویید به روغن برگشت از نیز 3 و1 شماره تنظیم هاي شیر. شود می جلوگیري وضعیته

 . شود می جلوگیري چرخ شدن قفل از و یافته کاهش هیدرولیک روغن فشار نتیجه در ، کنند می
 

 فشار داشتن نگه ثابت وضعیت -2
 

 سنسورهاي ، رسید خود مناسب مقدار به ، فشار افزایش یا کاهش با ترمز سیلندر بر وارده فشار که وقتی

 نیاز و است مناسب چرخ سرعت که نماید می  ماعال  ECUبه  مربوطه سیگنالهاي فرستادن با سنج سرعت

 می روغن فشار داشتن نگه ثابت جهت سولونویید کویل به را آمپري 2 جریان ECUسپس  ،ندارد تغییر به

 فرستد.
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 5 جریان ، فشار کاهش حالت در هک شود توجه ) رسد می سولونویید کویل به آمپري 2 جریان که وقتی

 به شده ایجاد مغناطیسی نیروي توسط وضعیته سه شیر ( شود می فرستاده سولونویید کویل به مپريآ 



 

 

 در ( است کمتر آمپري 5 جریان توسط شده ایجاد مغناطیسی نیروي از که ) آمپري 2 جریان ي وسیله

 . شود می بسته Bو  A  دریچه دو هر نتیجه در و گرفته قرار وسط
 

 فشار افزایش وضعیت  -3

 

 براي کویل را جریانی هیچ ECU ،یابد افزایش که است آن نیازمند ترمز سیلندر بر وارد فشار که وقتی

 روغن نتیجه در بماند. بسته B و دریچه شده باز A یچه در که شود می باعث کار این .فرستد نمی سولونویید

  ترمز فشار افزایش میزانرسد.  می ترمز سیلندر به و کرده عبور C  از دریچه اصلی سیلندر

  باد. می کنترل قابل فشار ماندن ثابت یا فشار کاهش عملیات تکرار با هیدرولیک
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 در وضعیته سه سولونوییدي شیر چه اگر :وضعیته دو سولونوییدی شیر با ABS کننده فعال

 بیشتر در وضعیته دو سولونوییدي شیر از امروزه اما ، گرفت می قرار استفاده مورد عموما گذشته

 . شود می استفاده خودروها

 

 

 

 

 

  کند، می استفاده وضعیته دو سولونوییدي شیر عدد 8 از که ABSکننده  فعال یک زیر شکل در

 (.فشار کاهش شیر 8 و فشار ي دارنده نگه ثابت شیر 8 شامل ) است شده داده نشان
 

  آنها سولونوییدي شیر فقط . شد داده توضیح پیشتر که است همان ABS کننده فعال کار اصول

 . است متفاوت
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 (ABS ) قفل ضد ترمز سیستم عملکرد نحوه

 
 

 شرایط با کردن ترمز همیشه ولی دهد نجات را ها انانس جان تواند می موثر و کوتاه ترمز یک گاهی

 دلیلی هر یا و یخ لغزندگی، . گردد می فاجعه سبب رو این از باشد موثر تواند نمی و نیست هماهنگ جاده

 بلوکه از اطمینان براي است خودرو کنترل دادن دست از عامل گردد، ترمزها شدن( بلوکه) قفل باعث که

 شود. می گرفته کمک ABS نام به سیستمی ترمزها از نشدن
  



 

 

  فشار باکنترل ترمزگیري هنگام در که هستند الکترونیکی دستگاهی ساده بیان در  ABSترمزهاي 

 می قطع و برقرار کاسه یا دیسک با را لنت ارتباط ثانیه از کسري در هیدرولیک فشار( کردن وصل و قطع)

 .شود می ترمزها شدن قفل یا کردن بلوکه حالت رفتن نمیا از باعث عمل این مداوم و سریع تکرار و کنند
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 نمایان باال هاي سرعت در ترمزگیري یا لغزنده و خیس سطوح در بیشتر نیز ترمزها گونه این اهمیت

 بتوان شاید اما و است برخوردار خود قلیهن وسائل روي بر کامل کنترل از راننده موارد گونه این در .شود می

 ترمزهاي مورد در منفی نکته تنها گفت ABS سطوح روي بر ترمزگیري هنگام در آنها شدید نسبتا صداي

 .است لغزنده بسیار
 

 را اي راننده شود می شنیده و حس ترمز پدال زیر و کند می نفوذ کابین درون به که لرزان صداي این

 در خودرو ترمز سیستم از قسمتی احتماال که اندازد می اشتباه به ندارد شرایط این در ترمزگیري تجربه که

 .بکاهد ترمز پدال روي بر خود پاي فشار از اشتباه به است ممکن راننده دلیل همین به و است شدن خرد حال
 

 بهتر چه هر براي نیز مکانیکی و الکترونیکی کننده تقویت و کمکی هاي سیستم از استفاده تازگی به

 اندك آوردن وارد با ها سیستم این شود می گرفته کار به جدید خودروهاي انواع روي بر ترمزها فعالیت کردن

 .دهد می قرار راننده اختیار در را نتیجه بهترین و شده فعال ترمز پدال به فشاري

 

 

 

 

 

 
 

 سر جاده سطح روي تیکهاالس یابد، کاهش خودرو سرعت از تندتر آهنگی با الستیکها، سرعت وقتی

 همان این .ترمزهاست شدن قفل از جلوگیري الستیک، خوردن سر از جلوگیري راههاي از یکی .خورند می

 ترمز سیستم عادي، ترمزگیري حین در .دهد می انجام ABSترمز  سیستم که است کاري

ABS شدن قفل مانع سیستم این گیرد، می ترمز شدت به راننده وقتی اما .ندارد پایی ترمز بر اثري هیچ 

 این در .کنند عمل الستیکها خوردن سر آستانه تا دهد می اجازه ترمزها به سیستم این .شود می چرخها

 کردن پمپ ترتیب بدین  .دهد می تغییر را چرخ هر ترمز روغن فشار ABS سیستم هنگام

 

 کمتر شود می چرخها شدن قفل سبب که آهنگی از چرخ، سرعت کاهش آهنگ که شود می سبب سریع 

 .بماند
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 سر که چرخی به نسبت خوردن، سر حال در چرخ یک  .است ساده بسیار قفل ضد ترمزهاي تئوري



 

 

 هاچرخ اگر که دانید می باشید کرده گیر یخ در خود اتومبیل با اگر .دارد کمتري اصطکاك نیروي خورد نمی

 .خورد می سر یخ به نسبت چرخ تماس سطح زیرا شود نمی وارد اتومبیل به بري جلو نیروي هیچ بچرخند

 می بوجود را مزیت دو کردن، ترمز هنگام در ها چرخ خوردن سر از کردن جلوگیري با قفل ضد ترمزهاي

 .آورند
 

 شود می متوقف تر زود خودرو. 



 کرد ایت،هد کردن ترمز هنگام را خودرو توان می. 
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 و
 
 

eقرار هیدرولیکی کنترل واحد در که سوپاپ یک توسط چرخ هر ترمز مدار : هیدرولیکی کنترل واحد 

  :دارد حالت سه سوپاپ ها سیستم از بعضی در شود، می کنترل ECUبا فرمان  و دارد
 

 رسد می ترمز به مستقیما اصلی سیلندر از فشار و است باز سوپاپ اول حالت در. 





 

 

 از حالت این کند، می جدا اصلی سیلندر از را ترمز و بندد می را ترمز ي لوله سوپاپ، دوم حالت در 

جلو آورد، می فشار پدال روي راننده وقتی ترمز فشار حد از بیش افزایش

 .کند می گیري
 

 کند می کم را ترمز فشار از مقداري سوپاپ سوم حالت در. 

 واین کرد جبران را رفته دست از فشار این طریقی به باید کند کم را ترمز فشار تواند می سوپاپ چون

 فشارایجاد باره دو پمپ کرد کم ترمز یک در را فشار سوپاپ، اینکه از بعد .دهد می انجام پمپ که است کاري

 .کند می
 

 مجموعه یک در الکترونیکی کنترل واحد کنار در هیدرولیکی کنترل واحد خودروها بیشتر در امروزه

  .دارد برعهده را ABS ترمز کنترل و است گرفته قرار

 

 

 

  سرعت، حسگرهاي به توجه با که است الکترونیکی پردازشگر یک ECU الکترونیکی کنترل واحد

 .کند می کنترل را مدار هاي سوپاپ
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 :دهد می انجام را زیر اعمال مجموع در الکترونیکی کنترل واحد
 

 تنظیمABS



 الکتریکی اجزاي کلیه مداوم کنترل ABS

 



 سرویس هنگام به تعمیرگاه در عیب تشخیص به کمک 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


 


 


 طرز درباره ما .دارد وجود قفل ضد هاي ترمز براي گوناگونی کنترل هاي الگوریتم و مختلف انواع

 .دهیم می توضیح آن انواع ترین ساده از یکی کار

 

 
 ها چرخ در معمول غیر سرعت کاهش دنبال به و کند می کنترل را سرعت حسگرهاي همیشه کننده کنترل

 کنترل چرخ این اگر کند می تجربه را شدیدي سرعت کاهش کند قفل چرخی اینکه از قبل دقیقا .گردد می

 سرعت با که خودرو یک .کرد خواهد قفل دارد نیاز شدن متوقف براي خودرو که زمانی از زودتر بسیار نشود

 چرخ یک اما بایستد تا دارد الزم زمان ثانیه 5 حدود آل ایده درشرایط کند می حرکت ساعت در مایل 60

 .کند می قفل و ایستد می چرخیدن از ثانیه یک از کمتر در

 
 

 که چرخی در بنابراین .است غیرممکن چرخها در سرعتی اهشک چنین یک که داند می کننده کنترل

 افزایش چرخ آن حسگر که زمانی تا دهد می کاهش را ترمز فشار داشته معمول غیر سرعت کاهش

 سرعت کاهش ها حسگر اینکه تا دهد می افزایش را ترمز فشار دوباره کننده کنترل آنگاه کند ثبت را سرعت

 باشد داشته زیادي سرعت تغییر تایر آنکه از وقبل سریع بسیار را کار این کننده کنترل .کنند گزارش را

 می کند شود می کم خودرو سرعت از که شدتی همان با ها چرخ حرکت که است این نتیجه دهد می انجام

 را ترمزي نیروي بیشترین سیستم به این که دارد می نگه کردن قفل نقطه نزدیک را ها چرخ ترمز، و گردد

 .دده می

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لوله .شوند می متصل هیدرولیکی کارانداز یک به آیند، می پا زیر پمپ از که هیدرولیکی هاي لوله

 ABS ترمز سیستم کنترل واحد را کارانداز .شوند می کشیده هرچرخ ترمز به کارانداز این از دیگري هاي

 سیستم کنترل واحد به ار چرخ سرعت پیوسته بطور چرخ هر در چرخ سرعت حسگرهاي .کند می کنترل

 به ترمز چراغ کلید اینکه مگر کند نمی عمل ترمز سیستم این .دهند می اطالعABS ترمز

 را چرخ سرعت سریع افت کنترل واحد وقتی .است شده فشرده ترمز پدال که بدهد سیگنال کنترل مدول

 قفل چرخ نتیجه در دهد، رتغیی را چرخ آن ترمز روغن فشار که دهد می سیگنال کارانداز کند،به می حس

 مقایسه پیوسته بطور را چرخ چهار سرعت کنترل واحد که افتد می اتفاق صورت این به عمل این .شود نمی

 وقتی .کند نمی اقدامی کنترل واحد چرخند، می برابر تقریباً  سرعت با چرخ چهار هر که وقتی تا .کند می

 ABS ترمز سیستم رله به کنترل یابد،واحد می کاهش دیگر چرخهاي از سریعتر چرخی چرخش سرعت که

 تنظیم شیرهاي هیدرولیکی واحد در سلنوئید دو یا یک .کند فعال را هیدرولیکی واحد که دهد می سیگنال

 سلنوئیدي شیرهاي این کردن عمل با .کنند می بسته و باز را ترمز هاي لوله سلنوئیدي شیرهاي یا جریان

 .شود می وصل یا طعق ترمز هر پشت فشارهیدرولیکی

 

 خاطر به که کنید می احساس ترمز پدال در منظمی ضربات شما است کردن کار حال در قفل ضد ترمز وقتی

 می انجام را کار این ثانیه در بار 15 تا قفل ضد ترمزهاي از بعضی.است ها سوپاپ سریع شدن بسته و باز

 .دهند
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 ABS ترمزهای انواع

 

 سوپاپ تعداد( ها کانال تعداد اساس بر آنها انواع که دارند مختلفی هاي طراحی قفل ضد ترمزهاي

 .شوند می بندي تقسیم سرعت هاي حسگر تعداد و )شوند می کنترل جداگانه طور به که هایی

 

 براي آن در که است طراحی بهترین این :سرعت حسگر چهار و کانال چهار با قفل ضد ترمز 

چرخ هر کنترل واحد روش این با دارد وجود اي جداگانه سوپاپ و حسگر چرخ هر

 .شود وارد اصطکاك نیروي بیشترین چرخ هر به تا کند می کنترل و بررسی مجزا طور به را

 



 

 

 دهاستفا قفل ضد چرخ چهار با ها کامیون و ها وانت در بیشتر روش این :حسگر سه و کانال سه 

براي اما دارد وجود سوپاپ یک و حسگر یک جلو چرخ هر براي آن در و شود می

 محور روي عقب هاي چرخ سرعت حسگر .دارد وجود سوپاپ یک و حسگر یک فقط عقب چرخ دو

 .دارد قرار )دیفرانسیل یا گاردان میل( عقب

 به جلو ايه چرخ بنابراین دارد، وجود جداگانه کنترل جلو چرخ هر براي حالت این در

 ترمز هنگام عقب چرخهاي از یکی است ممکن سیستم این با .رسند می ترمزي نیروي بیشترین

 .شود می ترمز کارایی کاهش باعث کاناله چهار حالت به نسبت که کند قفل کردن

 دارد وجود قفل ضد عقب محور با ها کامیون و ها وانت در سیستم این :حسگر یک و کانال یک 

محور در واقع سرعت حسگر یک و عقب چرخ دو هر کنترل رايب سوپاپ یک که

 .دارد عقب         

 

 

 
 

 این در .شوند می کنترل هم با عقب چرخ دو و کند می عمل کاناله سه عقب قسمت مشابه سیستم این

 .شوند قفل هم با چرخ دو هر که شود می فعال صورتی در فقط قفل ضد سیستم روش

 باعث هم باز که کند قفل کردن ترمز هنگام عقب هاي چرخ از یکی است ممکن هم حالت این در

 .شود می ترمز کارایی کاهش
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 T اتصال یک با که دارد وجود ترمز لوله یک معموال .است تشخیص قابل سادگی به سیستم این

 الکتریکی اتصاالت مشاهده با را سرعت هاي حسگر توانید می شما.شود می وصل عقب چرخ دو به شکل

 .کنید پیدا محورعقب در دیفرانسیل نزدیک

 



 

 

 
 ABS ترمز در حسگرها
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د                    کنترل و ترمز وژي 

 ABS پمپ درونی نمايینا

 

 

 
 

 پمپ درون سنولوئیدي شیرهاي از دیگر نمایی
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 (EBD)ترمزی نیروی الکترونیکی توزیع سیستم

 بر که است الکتروهیدرولیکی سیستمی و شده شناخته نیز عقب در دینامیکی توزیع نام به سیستم این

 ABS افزارهاي سخت از . EBDدارد تاثیر جلو و عقب بین ترمزي نیروي باالنس و چرخ دینامیک

 عنوان به و کند می استفاده هوشمند بصورت ترمزي نیروي توزیع شیر یک مانند خود کنترلی عملکرد براي

  .گردد می یکپارچهABS افزار نرم با سیستم زیر یک

 

 

 

 نسبت یک به آن طراحی بطوریکه برند می بهره هیدرولیکی فشار کاهنده شیر یک از معمولی خودروهاي

 کنترلی الگوریتم ،EBD مسیست داراي خودروهاي در ولی ،شود می محدود فشار کاهش ثابت

EBD  را عقب هاي چرخ ترمزي لغزش پیوسته طور به تا کند می استفاده بسته حلقه فیدبک یک از 

 .کند تنظیم آن مناسب مقدار به را عقب هاي چرخ به ترمزي خط وفشار کرده نظارت
 

 با شود؛ می تحمل عقب اکسل در بار افزایش اعظم قسمت بار، با همراه خودروي یک در مثال براي

 عقب به جلو ترمزي نیروي توزیع نسبت و کند می استفاده تناسبی شیرهاي از که سنتی ترمز سیستم یک

 با ولی برد بهره عقب اکسل ترمزي کامل ظرفیت از توان نمی است، عقب تعلیق ارتفاع به وابسته حدودي تا

 .کرد دهاستفا عقب اکسل بهینه ظرفیت از توان میEBD سیستم  از بکارگیري
 

 :باشند می زیر شرح به خودرو ترمز در EBD سیستم بکارگیری در موثر عوامل
 

 رانندگی پایداري                                            جاده با چسبندگی

 دما از ناشی تنش                                                          سایش

 پدال نیروي
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  نحوي به را ترمزي توزیع خودرو، پایداري بهبود منظور به که اینست  EBDسیستم  دیگر عملکرد

 .نکند قفل جلو اکسل از قبل عقب اکسل که کند می کنترل
 

 و یابد می هشکا جانبی نیروهاي تحمل براي عقب تایرهاي ظرفیت کنند، قفل عقب هاي چرخ که زمانی

 ازمرکز، گریز نیروهاي از ناشی مثالً کوچک عرضی حرکت یک با اینصورت در .شود می نزدیک صفر به حتی

 جلو چرخ عمودي محور حول اینرسی نیروهاي اثر در چرخشی گشتاور یک ،... و کمبر زاویه از ناشی بارهاي



 

 

 از را خود جانبی پایداري خودرو زمان این در .شد خواهد چرخشی شتاب افزایش به منجر و شود می ایجاد

 .داد خواهد دست
 

 جلو اکسل آن جانبی سختی و شد خواهد حاصل افتی جهتی کنترل در کند، قفل جلو اکسل اگر مقابل در

 به فوق بحث شکل در .باشد نمی خودرو دهی فرمان به قادر دیگر راننده و شود می نزدیک صفر به

 .است شده کشیده تصویر

 

 می   استفاده عقب اکسل ترمزي ظرفیت ماکزیمم از سیستم این در اینکه وEBD سیستم از گیري بهره با

 .یابد کاهش تواند می جلو اکسل ترمزهاي اندازه گردد،

 

 

 
 

 وارده ترمز نیروي ها آن در که شدند می تولید و طراحی مکانیکی کامال صورت به ابتدا در ترمز هاي سیستم

 خودرو حرکت هنگام در شرایطی .شد می تقسیم خودرو هاي چرخ بین مساوي صورت به راننده طرف از

 به شرایط این که است اتومبیل هاي چرخ بین ترمز نیروي تقسیم ایده آمدن پدید باعث که است موجود

 :است زیر صورت
 

 و خودرو طراحی چگونگی به توجه با که شود می متحمل را خودرو وزن از خودرومیزانی در چرخ هر -1

 باشد. 40/60خودرو وزن تقسیم اگر نمونه براي است متفاوت خودرو حرکتی شرایط

 روي بر دارد ثابت سرعت با حرکت یا است ثابت خودرو که حالی در خودرو وزن درصد 60

 حال در خودروداین که نمایید تصور حال .عقب هاي چرخ روي بر آن بقی ما و بود خواهد جلو هاي چرخ

 .کند نمی حمل نیز را باري خودرو و است مناسب و خشک اي جاده شرایط و یممستق مسیري در حرکت

 مقداري ، ترمزگیري از قبل خودرو اولیه سرعت علت به شرایط این در نماید، ترمزگیري به اقدام خودرو راننده

 هاي چرخ پس.  (است متفاوت جرم با وزن مفهوم باشید یادداشته به)شود می منتقل جلو به خودرو وزن از

  کنند. حمل باید نیز را اضافه وزن مقداري کردند می حمل معمول شرایط در بیشتریرا وزن که خودرو ويجل

 به اعمالی ترمز نیروي باید شده توصیف شرایط در که رسد می ذهن به فکر این باال مثال گرفتن نظر در با

 گیري ترمز در که است همینEBD سیستم کارهاي از یکی و باشد عقب هاي چرخ از بیشتر جلو هاي چرخ

 می اعمال چرخ هر به را آن و کند می رامحاسبه چرخ هر الزم ترمز نیروي تقریبی صورت به الخط مستقیم

 .کند
 

 این در ترمزکند، قبلی توصیفی شرایط در و کند حمل را باري خودرو که است حالتی بعدي شرایط -2

 جلو قسمت به وزنی گیري ترمز هنگام در وخودر عقب قسنت در بیشتر وزن وجود علت به شرایط



 

 

 این در عقب هاي چرخ پس شد نخواهد اعمال عقب هاي چرخ روي بر وزن این و شود نمی اضافه

 .داشت خواهند نیاز قبل حالت به نسبت بیشتري ترمز نیروي به حالت

 

 پیچ رد حرکت هنگام در آید می بکار ها چرخ بین ترمز نیروي تقسیم که بعدي حرکتی شرایط -3

 پبچ داخل هاي چرخ به نسبت بیشتري دورانی حرکت داراي پیچ از بیرون هاي چرخ شرایط این در که است

 پیچ داخل هاي چرخ کند کم را خودرو سرعت تا نماید گیري ترمز به اقدام راننده اگر حالت این در است

 به باید کمتري ترمز نیروي حالت این در پس شود می خودرو کنترل رفتن دست از باعث که کنند می قفل

 .شود اعمال پیچ داخل هاي چرخ
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 امکانات سیستم همان این سازي پیاده براي شد داده EBD ایمنی سیستم مورد در که توضیحاتی به توجه با

 عنوان به EBD است دلیل همین به و شود یم استفاده ABS براي که است نیاز افزاري سخت تجهیزات و

  .شود می مطرحABS سیستم مکمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 EBD سیستم در ترمز نیرویی توزیع
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 (ESP)پایداری کنترل سیستم  

 
 

 اروپایی، نقلیه وسایل از % 27 وير بر میالدي 2002 سال از و است خودرو حفاظتی سیستم جدیدترین

 سیستم این .است افزایش به رو و بوده % 75 امریکایی و ژاپنی خودروهاي در آمار این . است شده نصب

است .  شده طراحی پیچیدن، هنگام در آن ثبات حفظ و جاده سطح روي بر و خودرو مطلوب کنترل براي

 مسیر به را آن ESPسیستم  ، بلغزد وخودرو بدهد دست از را خودرو فرمان،کنترل سریع گردش با راننده

 .میگرداند بر خود اصلی

 
 

 در سرعت، اختالف دلیل شود،به فعال آن چرخهاي از یکی ترمز ناگهان و باشد حرکت حال در خودرویی اگر

به  خودرو را خود پاي زیر در موجود اهرمهاي یا ازپدالها یکی فشردن با راننده .چرخد می چرخ همان جهت

 خود اولیه مسیر به را آن خودرو ناخواسته مسیر تغییر هنگام ESPسمت دلخواه، هدایت می کند. سیستم 

 چرخ، یکروي  بر ترمز نیروي اعمال با فرمان گردش هنگام در را خودرو جانبی لغزش، ESP گرداند. می باز

 .گرداند می بر راننده نظر مورد مسیر به را خودرو و کند می کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESP است الکترونیکی پایداری برنامه نیست، ترمز سیستم.  

 



 

 

 

ECU سیستم ESP و چرخها حسگر.شود می مطلع راننده نظر مورد جهت از فرمان حسگر از استفاده با 

 این مقایسه با و زند می سطح،تخمین روي را خودرو شده،وضعیت ایجاد سرعت اختالف محاسبات

 اطالعات و ها چرخ فرمان،بین گردش هنگام.شود می بررسی نظر، مورد مسیر از خودرو انحراف داده، دو

  باشد، شده ایجاد خودرو در جانبی لغزش اگر .کند می مشخص را راننده نظر مورد جهت شتاب، حسگر

  . گرداند می باز خود اولیه حالت به را آن ESP  سیستم
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 خودرو یک

  :میکند بررسی ار خودرو حرکتی وضعیت پارامترها این مداوم گیري اندازه با  : ESP عملکرد نحوه

 
 

 خودرو حرکت سرعت و چرخ هر گردش سرعت -1

 فرمان گرداندن سرعت محاسبه همینطور و فرمان گیري قرار وضعیت -2

 خودرو به شعاعی و طولی وارده شتاب میزان -3

 تولیدي رگشتاو نظر از موتور وضعیت -4

 خشک یا خیس نظر از حرکت مسیر وضعیت بررسی براي سنسور تعدادي ها گونه از بعضی در -5

 .دارد وجود هم حرکت مسیر لغزندگی میزان همینطور و بودن

 
 

 تنظیمچرخها  وضعیت و خودرو حرکت چگونگی نظر از کلی نقشه یک ESP فوق پارمترهاي بررسی از بعد

 به.میگیرد رانندگی امر در دخالت به تصمیم خودرو نیاز مورد آل ایده مقادیر با رمقادی این مقایسه با و میکند

 چگونگی همینطور و مختلف جهات از خودرو به وارده شتاب و خودرو حرکت سرعت به توجه با که ترتیب این

 قسمت فانحرا) اندراستیر با یا عادي خودرو حرکت شرایط که میکنه گیري نتیجه فرمان با راننده کارکرد

 (خودرو عقب قسمت انحراف ) استیره اور یا و ( خودرو جلوي

 
 

 شما شرایط این در.شدید چپگرد پیچ یک وارد کیلومتر 120 سرعت با شما میکنیم فرض :1 مثال

 سطح بودن لغزنده دلیل به مثالً  شما خودروي ولی چرخانید می چپ سمت به پیچ زاویه با مطابق رو فرمان

 دچار است داشته پیچ این در رو تحملش توان خودرو که سرعتی حداکثر تخمین در ماش اشتباه یا حرکت

 براي شما که فرمانی زاویه از جلو چرخهاي پیروي عدم و جلو قسمت انحراف با و شده اندراستیر پدیده

 قتحقی در و میکنه ( راست سمت یعنی ) پیچ خارج سمت به خوردن لیز به شروع بودید کرده تعیین پیچیدن

 .است پیچ کردن طی براي نیاز مورد میزان از کمتر ماشین چپ سمت به انحراف میزان
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 سمت به بیشتر رو فرمان اي پدیده چنین با مواجه صورت در عادي راننده یک معمولی خودرو یک در

 و بشود تشدید اندراستیر که میشوند باعث موارد این همه .بگیرد هم رو ترمز است ممکن و چرخاند می چپ

 شرایطی چنین در اي حرفه راننده یک . کنید برخورد مسیر کنار موانع با و بشوید خارج پیچ از حتماً شما

 جلو چرخهاي تا میگردونه راست سمت به رو فرمان و میدارد بر گاز پدال روي از رو پایش

 

 

 به وادار رو خودرو گاز کمی کمک با یا موتور کمپرس کمک به یا بعد و بیاورند بدست گیچسبند "مجددا 

 .میکند انحراف اصالح و شدن اوراستیر

 

  شرایط وارده جانبی شتاب میزان و حرکت سرعت شما فرمان زاویه به توجه با سریعاً ESP سیستم

 چرخ یعنی ) چپ سمت جلوئی چرخ ترمز اابتد شما اشتباه اصالح براي و میکند حس رو شما اندراستیر

 داخلی سمت به گردش به شروع شما خودروي جلوي میشود باعث کار این میکند فعال ار ( پیچ قوس داخلی

 میشود خارج مدار از سیستم که شد اصالح حرکت مسیر اگر شما سرعت و انحراف میزان به بسته .بکند پیچ

 ترمز کردن فعال یا پیچ بیرونی عقب چرخ به موتور نیروي از میک کردن وارد با است ممکن سیستم نشد اگر

 کلیه مورد در گیري تصمیم که ) گرفته هم رو چپ سمت جلوي چرخ ترمز حالیکه در پیج داخلی عقب چرخ

 به رسیدن روتا شما حرکت مسیر ( شده تعریف براش که هست اي برنامه و سیستم خود بعهده موارد این

 .کند اصالح ایمن و شده خواسته مقادیر

 
 )سمت راست( ESP سیستم بدون )سمت چپ(،ESP سیستم با خودرو حرکت
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ESP ،غیرفعال هاي سیستم جزء درواقع فوق ایمنی هاي سیستم :بیشتر ایمنی برای ترمز پدال چهار 

 که است این فعال غیر و فعال ایمنی سیستم میان تفاوت .ستا فعال هاي سیستم جزءESP ولی بوده

 ولی کاهند می حادثه جانی خسارات شدت از و کرده عمل تصادف بروز از پس درواقع غیرفعال سیستم

 .نماید می جلوگیري آن بروز از و ندهد رخ اي حادثه اصوالً  تا گردد می سبب فعالESP مانند سیستمی

 

 

 

 

 

 

 
 پیچ سر در ESP مسیست عملکرد نحوه
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 کنترل تراکشن سیستم و اس بی ا سیستم ... دي بی اي ترمز سیستم تلفیق حاصل پی اس اي سیستم

 همراه به باال سیستم سه براي الزم افزار سخت داشتن صورت در و افزاري نرم بوسیله که است

 پایداري سیستم خودرو به وارده عرضی و طولی هاي شتاب و فرمان زاویه براي ضافها سنسور تعدادي

 ام بی براي DSP     مثالً  مثل دیگه تجاري نامهاي شرکتها از )بعضی بوش پی اس اي همان یا الکترونیکی

 .آورد بوجود ار ( دبلیو
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 شناخته نیز (Brake by-wire)برقی ترمز سیستم نام با که سیستم این :الکترومغناطیسی ترمز سیستم 

 و الکتریکی قطعات صرفاً سیستم اجزاء و باشد می فعلی ترمز مانند هیدرولیکی مدار هرگونه فاقد شود، می

 BUS ارتباطی سیمهاي ECU شامل سیستم این اصلی قطعات . باشند می الکترونیکی

 .باشند می عملگرها و اسنسوره



 

 

 
 

 خودرو در الکترومغناطیسی ترمز

 

 

 
 

 
 

 در حالیکه در شوند می فعال ترمز روغن هیدرولیکی فشار توسط مدار عملگرهاي کلیه فعلی سیستمهاي در

 جهت سیستم که ولتاژي جدید تکنولوژي در . نمایند می عمل الکتریکی جریان با عملگرها کلیه سیستم این

 .باشد می ولت 40 دارد، نیاز آن به سازي فعال
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 خاصی پروتکل طریق از اجزاء دیگر و سنسورها ، عملگرها ECU بین اطالعات تبادل نحوه

TTP/C) )پروتکلهاي از نیز پلکس مولتی سیستم در که است آوري یاد به )الزمگیرد می صورت 

VAN یا CAN گردد می استفاده. 

 

 فراهم را یکدیگر از مستقل ارتباطی کانال دو الذکر، فوق پروتکل که است ترتیب این به ارتباط این

 نظر در استراتژي . یابند انتقال نیز، مسیر در ایراد صورت در حتی ، اطالعاتی فریمهاي اینکه تا آورد می

 .باشد داشته تاثیر سیستم بقیه در نباید عیب یک پیدایش که است این سیستم این در شده گرفته

 



 

 

 
 الکترومغناطیسی ترمز در ECU و حسگرها ارتباط نحوه

 

  برمی عادي حالت به ترمز سیستم شود، پدیدار سیستم در عیبی که صورتی در  ABSسیستمهاي  در

 وضعیت یسیالکترومغناط سیستمهاي در اما گردد می خارج مدار از ترمز قفل ضد سیستم فقط و گردد

 شده شناسائی شود، می دریافت مختلف سنسورهاي و عملگرها از که اطالعاتی بوسیله سیستم در عیب وقوع

 ترمز قابلیت همچنان خودرو و کرده استفادهBack up حالت از ترمز سیستم تا آورد می فراهم را وضعیتی و

 .باشد داشته را کردن
 

 : از ندا عبارت TTP/C پروتکل از استفاده مزایاي
 

 (ثانیه در مگابایت 25 )سیمها در اطالعات انتقال باالي سرعت

 اطالعات انتقال درصدي 90 تا 70 راندمان   

 مستقل ارتباطی کانال دو وجود 

 باال کیفیت دلیل به فروش از پس خدمات هزینه کاهش  

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 الکترومغناطیسی ترمز
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 : است زیر شرح به الکترومغناطیسی ترمز سیستم از استفاده مزایاي
 

 ترمز مسافت و زمان کاهش 

 سیستم به بودن مجهز صورت در) ترمزگیري هنگام پدال لرزش عدم ABS  (

 ترمز پدال عملکرد شدن بهینه 

 سیستم مجموعه شدن بهینه دلیل به آسان نصب 

 بزرگ ترمزهاي بوستر حذف 

 

 SBC الکتروهیدرولیکی ترمز سیستم

 

،  ترمز هیدرولیکی سیستم روي که معنی این به کند می عمل الکتروهیدرولیکی صورت به ترمز سیستم این

 همراه به ترمز تقویت(Function)عملیاتهاي از ترکیبی فوق سیستم پذیرد می صورت الکترونیکی کنترل

  .باشد یم هست، زنی ESP  شامل که ABS  سیستم تجهیزات

 

 که معنی این به نیست (General)فعلی استاندارد سیستمهاي همانند سیستم این در ترمز پدال عملکرد

 مربوطه کامپیوتر به آن از پس و گردد می محاسبه و دریافت عملگر یک طریق از ترمز پدال فشار میزان

 مدوالتور به و شده محاسبه خاصی الگوریتم اساس بر نیز کنترلی فرمانهاي . گردد می ارسال

 صورتی در .نماید می تامین ترمز سیلندهاي براي را فشار ، مدوالتور نیز عمل این پیرو و فرستاده هیدرولیک

 و شده عمل وارد اتوماتیک بطور هیدرولیکی سیستم ، گردد فنی نقص دچار الکترونیکی کنترل سیستم که



 

 

 ، سیستم این الکترونیکی قطعات بین اطالعات انتقال که است ذکر به الزم .نماید می کنترل مستقالً را مدار

 .گیرد می صورت پلکس مولتی شبکه طریق از
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 SBC سیستم Brake by-wire ترمز سیستم قابلیتهاي از استفاده با : سیستم عملکرد و شرح

 می کنترل ، پدال به راننده طرف از وارده نیروي از مستقل را چرخ ترمزهايسیلندر در هیدرولیکی فشار

 ESPو  TCSو  ABS سیستمهاي عملیات مکمل سیستم این عملکرد ترتیب این نماید. به

 .باشد می

 

  :میدهد انجام ، است زیر موارد شامل که را ترمز سیستم اصلی عملیات SBCسیستم 

 خودرو سرعت کاهش 

 خودرو نمودن متوقف 

 پارك هنگام خودرو حرکت از جلوگیري 



 :دهد می انجام فعال ترمز سیستم بعنوان را زیر عملیات ضمناً
 

 ترمزها فعالسازي 

 ترمز نیروي افزایش 

 ترمز نیروي (تقسیم) تنظیم

 

 

 هیدرولیکی عملگرهاي با الکترونیکی کنترل سیستم یک الکتروهیدرولیکی صورت به ترمز سیستم

 این در .پذیرد می صورت الکترونیکی بصورت چرخ هر براي جاده شرایط اساس بر ترمز نیروي یعتوز که است

 در و باشد نمی نیازي خالء وجود به ترمز تقویت مجموعه در (General)عمومی سیستمهاي مانند سیستم

 .دهد می تشخیص و کرده پیدا را آن اتوماتیک بطور کامپیوتر مجموعه، در خطا ، ایجاد صورت
 

SBC آسانی به تواند می ، کند می کنترل را آن کامل و دقیق فشار که هیدرولیکی سیستم از استفاده با  

 .درآورد شبکه صورت به ، خودرو هدایت سیستمهاي با را خود
 

 ، ببرد باال سریع بطور را دینامیکی فشار است قادر که باال فشار آکوموالتور از استفاده با سیستم این



 

 

 و فشار تنظیم . شود می خودرو هدایت پایداري و تعادل افزایش نیز و ترمزگیري مسافت کاهش باعث

 گردید نخواهد مشاهده ( لرزش مثالً)ترمز پدال در احساسی هیچ که پذیرد می صورت طوري فعال ترمزگیري

 مثالً) انندگیر مختلف شرایط با تواند می ترمز هاي مشخصه.آمد خواهد فراهم باالئی ایمنی سطح نهایت در و

 .کند پیدا وفق  رانندگی( مختلف ي دینامیک روشهاي با یا باال سرعتهاي در سریع گیري ترمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الکتروهیدرولیکی ترمز قطعات

 

 : پذیرد می انجام سیستم این توسط نیز زیر عملیات فوق، توضیحات بر عالوه
 

 سراشیبی در خودرو داشتن نگه و کنترل 

 ترمز قویتت میزان افزایش 

 سنگین ترافیک در خاص استراتژي با گیري ترمز 

 بارندگی حین ترمز دیسک کردن خشک انجام 

 خودرو مالیم توقف YOUNESI80.BLOGFA.C 

 OM خودرو دینامیک کنترل و ترمز تکنولوژي 

 ECP :الکترونیکی بادی ترمزهای
 

 .کنند می استفاده هوا فشار از اترمزه به نیرو کردن وارد براي قطارها ترمز هاي سیستم اکنون هم



 

 

 کنند می استفاده ترمزها رهاسازي و کردن درگیر براي الکترونیکی پیام یک از جدید (ECP)بادي ترمزهاي

 ترمزگیري فاصله توجهی قابل بطور که شوند می درگیر همزمان بصورت قطار ترمزهاي تمام آن موجب به و

 تحت سیستم یک در .شود می کاسته سازي رها عمل وCoupler ثبت نیروهاي از و داده کاهش را

 براي رادیویی هاي ازفرکانس دیگر سیستم در و الکترونیکی پیام انتقال براي مفتولی سیم یک از آزمایش

 .است شده استفاده ها پیام انتقال

 

 و حسگرهاي خطوط، ،on-board تجهیزات از شده گردآوري اطالعات است قادر ها سیستم از کدام هر

 طریق از دیجیتال بصورت اطالعات این و دهد انتقال لوکوموتیوها به را (Commodity sensors)کاال

 .کند منتقل مشتریان و نگهداري تاسیسات کنترل، مراکز به پیوسته ارتباطی شبکه

 مایشآز استرالیا و کانادا آمریکا، در دار کانتینر قطارهاي و سنگ زغال حامل قطارهاي روي بر ECP ترمزهاي

 ازاین تري گسترده بکارگیري رود می انتظار داشتند. پی در را قطار سوخت بازدهی افزایش که .اند شده

 ارمغان به آهن راه براي بیشتري هاي جویی صرفه ایمنی افزایش بر عالوه تا شود آغاز جاري دهه در ترمزها

 .آورد

 


