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.بعضي سیستم های ترمز به بهبود نیاز ندارند
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ABSهدف و امتیاز سیستم 

ABSهدف از كاربرد ترمز 

جلوگيري از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمزكردن درشرايط مختلف
جاده

ABSامتياز سيستم 

ر كوتاهي خط ترمز، غلتش چرخ ها د)افزايش راندمان دستگاه ترمز-1
(حال ترمز، حداقل سايش الستيک

هدايت وكنترل مطلوب خودرو در هنگام ترمزكردن-2
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 ABSتاريخچه استفاده از سیستم

. هتتا ارا تتي درديتتدنخستتتیب بتتار بتترای هوا یمتتاABSسیستتتم
نیتروی زيتادی مفترفها در هنگام فترود و ترمزرترد   هوا یما

صتا در   مخفورنند تا انرژی جنبشي اولیه را مستتهک  ستازندمي
ادتر بود  بانتد  ايتب نیترو بستیار زيتبود  و لغزندههنگام مراوب

. شودمي
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روی نیروی زياد و تالش دسترده برای متوقت ررد  و اممتان نیت
ه بامت  انحتراف هوا یمتا بتمتفاوت جاده و نیروی آئرودينامیت  

. ارفیب مي شود

هتتا در جتتاده رتتم در ابتتتدا بتترای جکتتودیری از قفتتر ررد   تتر 
. نداستفاده نمودسیستم مکانیکي هیدرولیکياصطکاک از 
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 ر  در  ان  رخش

فشار روغب از سیکندر
اصکي به مدار ترمز

به مخز 
 ر  در  ان لغزش

به مخز 

به مدار ترمز

 ر  اصکي هوا یما

 ر  محرک
MAXARET

رفن

فاليوير

 ر  محرک
MAXARET

 ر  اصکي هوا یما

وا د ترمز

فنر تماس دهنده  ر  
www.cargeek.irمحرک به  ر  اصکي
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فنتر رفتته استت رته بتا يت رتارلنگر بهدر ايب سیستم ي   ر 
يتر روش رار به شرح ز.  کزوني به فککه محرک  ر  اتفان دارد

:است

 ر  مي غکتد  ستو  تا  وقتي فککه همراه  ر  مي  رخد و .1
مي رنتد و مرتبطمتفر به فاليوير روغب ترمز را به سیکندر  ر 

.  ر  ترمز مي رند
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نتد و   فاليوير از  تر  تبعیتت نمي روقتي  ر  قفر مي رند.2
ه آ  در نتیجه سو  ا  متفر ب ررت معکوس انجام مي دهد و 

مسیر روغتب  متا اصتکي را از  تر  منحترف و بته مختز  
. برمي درداند
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ستم ضتد شررت دايمکربنز اولیب شررتي بود ره سی1970در سان 
و BMWرا روی خودروها نفب ررد  سپس ABSبکوره ترمز 

ارثر 80تويوتا آ  را در خودروهايشا   به رار درفتند  از اواير دهه 
ABSشررت های خودروساز مانند  ژو  رنو  سیتروئب و هوندا از 

. استفاده ررده اند
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 یست؟ ABSسیستم

:تعري ترمز
ايجتاد نیروی  دان ترمز و بوستر در مدار ترمز فشار هیتدرولی 

فشتار ايجتاد شتده در ختط هیتدرولی  در ،مي رند               
ناسب سیکندر  ر  ها به نیروی ترمز تبدير شده                و مت

.    با سطح  یستو   ر   نیرو به  ر  وارد مي رند

)(
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F
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)( PAF 
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 الت های ترمز
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انواع  الت های ترمز

 الت مطکوب ترمز-ال
ا وقتتتي استتت رتته دشتتتاور ترمتتز بتت

.دشتاور اصطکاک برابر باشد

در ايتتب  التتت خط ترمتتز متتادی 
   ر  در  الت غکتیدبوده است  و 

.مي شودمتوق 

RB MM 
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 الت های غیرمطکوب -ب
:دشتاور اصطکاري بزرگ تر از دشتاور ترمز باشد

کتا  به مکت رمبود نیروی ترمز خط ترمز زياد و امدر ايب  الت 
د  ايب  الت در اثر ضعی بو. برخورد خودرو بامانع وجود دارد

یره نیروی ترمز  روغب زد   ر  ها  ممر نکرد  بوستر ترمز و غ
. ايجاد مي شود

BR MM 
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:دشتاور ترمز بزرگ تر از دشتاور اصطکاري باشد-ج

ده در ايب  الت  ر  قفر ررده و در  الت ترمز روی زمیب رشتی
.مي شود 

RB MM 
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: لغزش  ر  روی زمیب دو  الت دارد

ده رنترن و هدايت خودرو در  ان ترمزدترفتب از اختیتار راننت
. خارج مي شود

ه  ر  ها به مکت رشیده شد  در سطح جاده بته شتدت ستايید
. مي شوند
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ترمز)      (درصد لغزش

ی ترمز يابد  نیرودر هنگام ترمز ررد   فشار مدار ترمز افزايش مي
ود و شزياد مي شود و نسبت به مکس العمر جاده لغزش شروع مي

رنتد و لغزش خودرو  ايتداری ختود را  فتي متي٪20تا  دود 
.رودباالتر از آ   ايداری از بیب مي
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بعد از نا یه  ايداری
هراندازه نیروی ترمتز اضتافه
شتتود  تتتاثیر ترمتتز افتتزايش
نمي يابتتتد و لغتتتزش بیشتتتتر

ب بنتتابرايب بهتتتري. مي شتتود
ه  الت ترمز  التي استت رت

.باشد٪20 دود لغزش 

)( %20
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تعري لغزش

درصد لغزش
سرمت خودرو
سرمت  ر 

رو نسبت تفاضر سرمت خودرو و سرمت  ر  بر سرمت خود
.را لغزش مي دويند

%100
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:مثان

بتا سترمت خطتي ختودرو Wوقتي سترمت خطتي  تر  -1
Vehicleبرابر باشد  لغزش برابر صفر است.

وقتي              باشد يعني  ر  قفر مي رند                -2

.مي شود

0

0WV100%
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وقتي در  ان ترمز ررد  سرمت خطي  تر       سترمت -3
:خطي خودرو باشد

.است٪50لغزش 

%50%1002
1

%1000/5
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:نتیجه

نیروی ترمز       تا جتايي متوثر استت رته سترمت خطتي -1
از سرمت خطي بدنه رندتر رند  يعني٪20 ر  ها را

. باشد

BF

VW VV 0/8

%20%1000/8
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باشد  افزايش نیتروی ترمتز بامت  ٪20وقتي لغزش بیش از-2
.بیشتر قفر شد   ر  ها و اضافه شد  خط ترمز مي شود

لغتزش در ختودرو در ٪20تنها راه مفید بتود  ترمتز  فتي -3
.خالن ترمزررد  است
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هر وقت لغتزش بتیش از                                                                           سعي برآ  است ره ABSدر ترمز -4
.باشد  تاثیرنیروی ترمزدر  ر  ها  ذف دردد20٪

ز تتا بنابرايب  ر  ها شروع به دردش مي رنند  مجددا نیروی ترمت
ار ايب رار  ي در  ي در زمتا  بستی. لغزش اممان مي شود٪20آستانه

. دروتاهي انجام مي شود تا خودرو در فاصکه دلخواه توق نماي
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 ABSنمای ساده از مکانیزم

:طرز كار
  سیکندر  ر  فشار هیتدرولی

در مدار ترمز ايجاد متي رنتد و 
ا تماير به قفر ررد   ر  هتا ر

. دارد
سنسور  ر  بته وا تد رنتترن

را % 20قفتتر شتتد  بتتیش از 
دزارش مي دهد  ره ايب ممتر 
ي با ارسان فررانس رم انجام مت

.شود
فشتتار HECUدر ايتب لحظتته 

روغب را از سیکندر  ر  ها بتا 
تخکیتته روغتتب توستتط  متتا و 
ارسان روغب به مخز  رتاهش 

. مي دهد
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استقرار تجهیزات
ABS در خودرو
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 ABSتشريح تجهیزات سیستم 

سنسور  ر  جکو-1
قابر سنسور ازنوع القايي است ره در م

 تتر  دندانتته داری قتترار درفتتته و 
ینوسي سیگنان هايي به صورت ولتاژ س

.ارسان مي رندHECUبه 

سنسور  ر  جکو
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سنسور  ر  مقب-2
نستبت سنسور  ها با فاصکه بسیار رمي

2/1تتتتا 5/0)بتتته  تتتر  دندانتتته دار 
روی  ايتته ثابتتت نفتتب( میکي متتتر
.مي شوند

سنسور  ر  مقب
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 ر  دندانه دار و سنسور  ر  جکو
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HECUوا د رنترن سیستم 

:HECUوا د رنترن سیستم 
:وا د رنترن از دو قسمت تشکیر شده است

وا د الکترونیکي-
وا د هیدرولیکي-
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HECUوظیفه وا د سیستم 

هایسیگنالآنالیزودريافت-
خها رسنسورازارساليولتاژ
دربرقيسو ا هایرنترن-

هیدرولی وا د
هیدرولی  مارنترن-
ABSاخطار راغ-

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


35بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ABSاجزای سیستم 

وظیفه وا د هیدرولی 
HECUوا د هیدرولی  با درفتب فرما  از -

را رته در  التت متادی بستته NCسو ا  های
را رته در Noهستند بتاز رترده و ستو ا  های 
. الت مادی باز هستند  مي بندد

کي ترمتز ايجاد ارتباط مستقیم بیب سیکندر اصت-
ABSوسیکندرهای  ر  هنگام غیر فعان بود  

  بردشت داد  روغب ترمزاز سیکندر های  ر-
در هنگام رهتا رترد   تدان ترمتز بته مختز  و 

سیکندر اصکي
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هیدرولی ساختما  وا د

:وا د رنترن هیدرولی  از تجهیزات زير تشکیر شده است

ره  هار ستو  تا  از ( سو  ا  برای هر  ر 2)هشت سو  ا  برقي -1
.مي باشد NCو  هارسو ا  از نوعNOنوع
سه سو  ا  رنترن فشار ي  ارفه برای هر  ر   -2
(ي  آروموالتوربرای هر  ر )دو محفظه آروموالتور -3
(ي  اتاق خفه رب برای هر مدار) دومحفظه خفه رب -4
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ABSتشريح ساختما  سیستم رنترن رننده 

سو  ا  الکتريکي 8دارای HECUوا د رنترن رننده
سو  ا  در  الت مادی باز 4هیدرولیکي است  ره 

NO(NORMALاست OPEN) سو  ا  در  الت مادی بسته 4و
NC(NORMALاست CLOSE) .
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39بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

و وا د هیدرولی  HECUمجمومه وا د رنترن رننده
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40بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

قطعات تفکی  شده
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41بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ABS الت های مختک ممککرد سیستم 
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42بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت مادی-1

ترمز در زمیب خش 
اصتتطکاک             نیتتروی ضتتريب

ترمز        روی  ر  ها اتوری تتاثیر 
مي دذارد ره لغزشي معادن

در  تتر  هتتا ايجتتاد 
در ايب  الت سنستور  تر  . مي شود

HECUسیگنان بتا فررتانس بتاال بته 

هتتی  HECUارستتان متتي رنتتد و
رقتي سیگنالي به  ما و ستو ا  های ب

ارستتتان ( NCو NO)هیتتتدرولیکي 
:نمي دارد  زيرا

0/8

BF

%30%10  

RB MM 

ارستتان فررتتانس زيتتاد در 
 التتت متتادی از سنستتور 

HECU ر  به 
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43بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

سو ا  های ي  ارفه

سو  ا  ي  ارفه 12در هر ر  و جمعاً سه سو  ا  ي  ارفه
 التت متادی ستو  تا  رته فقتط در . در رر سیستم وجود دارد

.شماره ي  باز و بقیه سو ا  ها بسته است
بته مکتت الت مادیبه اوری ره درشکر بعد ديده مي شود در 

 تان ره ناشي از  رخش  تر  درارسان سیگنان با فررانس باال
ر صفر آمپر جريا  به ستو ا  ها و صتفHECUترمزررد  است 

.ارسان مي داردولت ولتاژ به  ما بردشت دهنده روغب
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44بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ارز رار سیستم در  الت مادی

رته )NCو سو ا  های ( ره معموال باز هستند)NOسو ا  های :در نتيجه
.غیرفعان مي باشد( معموال بسته هستند

دذشتته و از مجترای خروجتي بته NOروغب از سیکندر اصکي و سو  تا  
.سیکندر  ر  مي رود

.در ايب  الت سو  ا  ي  ارفه سوم ممر بردشت روغب را مهده دار است

.زيرا                       است. ترمز بدو  لغزش ممر مي رند: تنیجه %30%20  
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45بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت مادی-1
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46بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

)             (       الت ترمز ررد  در زمیب رم اصطکاک-2

بنتابرايب  در ايب  الت دشتاور ترمز بیشتر از دشتاور زمیب استت               
 رخي ره در زمیب لغزنده ترمز مي شتود  قفتر مي رنتد  سنستور ايتب  تر 

جريتا  HECUدر نتیجته . ارسان مي رندHECUسیگنان با فررانس رم به 
را بستته و NOره سو  تا  . آمپری به مدار سو ا  ها ارسان مي دارد5زياد 

ولتي اممان مي شتود و 12به مالوه به  ما ولتاژ . را باز مي رندNCسو  ا  
.آ  را به  ررت در مي آورد

HECUارسان فررانس رم به 

توسط سنسور  ر  قفر شده

0/8

RB MM 
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47بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

نتیجه

و رارررد   ما  روغتب ستیکندر در NCبا بازشد  سو  ا  
و ستتپس بتتا ( آروموالتتتور) تتر  رشیده شتتده و بتته مختتز  

روغب بته  متا اصتکي بردشتت 2و1سو ا  های  ي  ارفه 
ارتباط روغب به سیکندرNOمي رند  و با بسته شد  سو  ا  

.اصکي قطع مي دردد
.نیز بسته مي ماند3سو  ا  ي  ارفه شماره 
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48بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

0/8)            (       الت ترمزررد  در زمیب رم اصطکاک-2
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49بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت ثابت نگه داشتب فشار روغب در مدار ترمز-3

 دود وقتي ضريب اصطکاک جاده به اندازه                 باشد ره لغزشي در
ید    بککه در  ان غکت ر  در موقع ترمز قفر نمي رندمي شود 

%(20 دود.)متوق مي شود  و يا لغزشي در  دود قابر قبون دارد
ر از در ايب  ان فررانس ارسالي از ارف  ر  بیشتر از  التت قفتر و رمتت

آمپتر تنظتیم متي 2آمپر ارسالي به سو ا  ها را HECU   الت مادی است
ا بت. درآستانه بسته شد  قرار مي دیتردNCو سو  ا  NOره سو  ا  . رنیم

د تتا ايب مکانیزم روغب سیکندر  ر  در  د ثابت و  ما آماده به رارمي مانت
را باز رنتد و از قفتر شتد  NCشود سو  ا  % 20 نانچه لغزش بیشتر از 
. ر  جکودیری نمايد

%30%10  

0/80/4  
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50بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت ثابت نگه داشتب فشار روغب در مدار ترمز
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51بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت افزايش فشار-4

و ادر فررانس ارسالي رمي افتزايش يابتد نشتانه  ترخش  تر 
افزايش ضريب اصطکاک زمتیب استت رته در ايتب  تان جريتا  

بتاز و NOقطع شده و سو  ا  HECUارسالي به سو ا  ها از 
وسیستتم ماننتد  التت متادی ممتر . بسته مي شودNCسو  ا  
.اندولي  ما برای تغییرات ا تمالي آماده به رار مي م. مي رند
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52بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت افزايش فشار
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53بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ABSانواع سو  ا  در سیستم

:به مي رودABSدو نوع سو  ا  در سیستم 

راهه3سو ا  -1

راهه2سو ا  -2
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54بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

راهه3سو  ا  هیدرولیکي 

راهتته يعنتتي يتت  ستتو  تتا  بتتا 3ستتو ا 
 ا  خروجي متفاوت با استفاده از ايب سو3

.دمي توا  فقط ي  سو  ا  در مدار قرار دا
راهه3ارز رار سو  ا  

 رخهادر التتتت متتتادی توستتتط نیتتتروی 
فنر سو ا  اون در متدارقرار دارد رته متدار 

.ند اصکي روغب را به سیکندر مرتبط مي ر
در  الت دوم   سو  ا  وسط در مدار قترار 
مي دیرد ره فشار روغب متدار را  فتي متي 

.رند
تته در  الت سوم سو ا   سوم در قرار درف
ي وروغب سیکندر  رخها را به ستیکندر اصتک

.        بردشت مي دهد
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55بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

مرا ر ممکیات
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56بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

افزايش فشارمدار: مر که اون

هنگامي رتتتته          باشتتتتد  
غیتتتر فعتتتان ABSسیستتتتم 

. و الت ترمز مادی مي باشد

0/8
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57بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ثابت نگه داشتب فشارروغب: مر که دوم

باشد وقتي ره
HECU دو آمپر جريتا  بته ستو

که  ا  الکتريکي وارد ررده و مر 
.دوم در مدار قرار مي دیرد

روغتتب در متتدار ثابتتت نگه داشتتته 
.   مي شود

0/80/4  
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58بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

راهش فشار: مر که سوم

م وقتي ره ضريب اصطکاک رت
ری باشد              جريا  بیشت
  به مگنت اممان شده و سو  ا

دیترد و سوم در مدار قترار متي
روغب سیکندر  ر  را به مخز 
و ستتتیکندر اصتتتکي بردشتتتت 

.دهدمي

0/4
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59بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

راهه2سو  ا  هیدرولیکي 

ايب سو  ا  دارای دو وضعیت است
:
مر که باز-1
مر که بسته-2

راهته در سیستتم 2وقتي از سو  ا  
ABS2استفاده شود نیتاز بته نفتب

سو  ا  دو راهه در هتر متدار  تر  
.مي باشد

اری ي  سو  ا  برای افزايش ونگهد
فشتتاردرمدار وديگتتری بتترای رتتاهش 

.فشار به رار مي رود

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


60بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

:  مرا ر ممکیات

:در مرا ر رار دو سو  ا  در مدار قرار مي دیرد

در  ر برای ارسان سوخت از سیکندر اصکي به سیکن: سو  ا  ورودی-

ور و برای تخکیه روغب از سیکندر  ر  بته آروموالتت: سو  ا  خروجي-
مخز  اصکي
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61بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

افزايش فشار: مر که اون

0/8: الت مادی
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62بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

نگهداری فشارروغب: مر که دوم

وقتي ره ضريب اصطکاک 
.باشد 0/80/4  
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63بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

راهش فشار  

د  وقتي ضريب اصطکاک           باش
ستتو  تتا  دوم بتته رار افتتتاده و روغتتب 
سیکندر  تر  را بته مختز  و ستیکندر 

.             اصکي توسط  ما بردشت مي دهد
درمر که راهش فشار هردو : توجه

سو  ا  ورودی وخروجي باز هستند
.وممر تخکیه روغب ازمدارجريا  دارد

0/4
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64بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

با سو ا  های سه راهه    الت مادیABSمدار ترمز 
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65بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت افزايش فشار : با سو ا  های دو راههABSمدار ترمز 
(   الت مادی)روغب 
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66بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت نگهداری فشار : با سو ا  های دو راههABSمدار ترمز 
روغب در  ر  مقب راست
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67بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 الت راهش فشار روغب: با سو ا  های دو راههABSمدار ترمز 
در  ر  مقب راست
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68بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

در خودروهای ايرانيABSراربرد 
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69بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه www.cargeek.ir
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70بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

در سمندHECUو دستگاه ABSلوله های ترمز 
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71بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

در سمندHECUو دستگاه ABSلوله های ترمز 
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72بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

هوادیری مدار

بتترای میب يتتابي و هتتوادیری
دستتتتتتگاه ABSسیستتتتتتم 

میب يتتاب مخفوصتتي وجتتود 
.دارد
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73بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

روش هوادیری مدار

يگر لوله در لوله شفافي به  ی  میب يابي متفر مي شود و سر د-1
.ظرف روغب سرريز دذارده مي شود

ECUبه ستورت میب يتاب ABSسورت دستگاه میب ياب -2
.وصر مي شود

در دستتتگاه میب يتتاب شتتده ابتتتدا هتتوای ABSوارد منتتوی -3
د  ره ايب ممر با باز و بسته شت. تخکیه مي درددHECUدستگاه 

. ثانیه انجام مي شود120در مدت NCسو ا  های 
. سپس هوادیری مادی در بقیه مدار انجام مي شود-4
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74بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ABSدر رايد

در خودروی  رايد از نوع ABSساختما  دستگاه ترمز 
 (MGH-25 ) است.

.اجزای ايب سیستم در اساليدهای بعدی ديده مي شود
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75بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

 کوس و  ر  شاخص روی آ 
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76بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

راسه ترمز و تو ي  ر 
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77بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

HECUاجزای تفکی  شده دستگاه 
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78بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

موتورهیدرولی  با محور خارج از مررز
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موتور و وا د هیدرولی 
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NO , NCوا د هیدرولی  با سو ا  های 
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مدارات وا د هیدرولی 

:Aراست/سو ا  وروديه  ر  جکو(FR)

:Bا/سو ا  ورودی  ر  مقب (RL)

:Cراست/سو ا  ورودی  ر  مقب(RR)

:Dا/سو ا  ورودی  ر  جکو (FL)

:Eراست/سو ا  خروجي  ر  جکو(FR)

:Fا/سو ا  خروجي  ر  مقب (RL)

:Gراست/سو ا  خروجي  ر  مقب(RR)

:Hا/سو ا  خروجي  ر  جکو (FL)

:Mمثبت موتور هیدرولی برق

:Nمنفي موتور هیدرولی برق

ABCD

EFGH

N

M
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همراه رله سو ا  ها ECUوا د
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سنسورها
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در  رايدHECUموقعیت 
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ABSدر ترمز HECUساختما  
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مدارات وا د هیدرولی 

:Aراست/سو ا  وروديه  ر  جکو(FR)

:Bا/سو ا  ورودی  ر  مقب (RL)

:Cراست/سو ا  ورودی  ر  مقب(RR)

:Dا/سو ا  ورودی  ر  جکو (FL)

:Eراست/سو ا  خروجي  ر  جکو(FR)

:Fا/سو ا  خروجي  ر  مقب (RL)

:Gراست/سو ا  خروجي  ر  مقب(RR)

:Hا/سو ا  خروجي  ر  جکو (FL)

:Mمثبت موتور هیدرولی برق

:Nمنفي موتور هیدرولی برق

ABCD

EFGH

N

M
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87بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

تغییرات ايجاد شده در خود روی  رايد با نفب 
ABSترمز

اضافه ABSبه دسته سیم اصکي موتور مدارات الکتريکي -1
شده است

به دسته سیم مقب موتورسیم سنسورهای مقب اضافه -2
.شده است

.اضافه شده استABSدر قسمت نشاندهندها  راغ اخطار -3
.با راغ ترمزدستي مشترک شده استEBD راغ -4
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مدار الکتريکي اجزای ترمز
ABS نسبت بهECU

ت آمپری بیب مثب30دوفیوز -5
25و9باتری و ايه های 

HECUنفب شده است  .
ايب فیوزها خارج از جعبه 
فیوز و روی دسته سیم 

.  نفب شده اند
آمپری بعد از 10ي  فیوز -6

ECUدر 4سوئی  بیب  ايه 
وسوئی  نفب شده ومحر
.  آ  در جعبه فیوز است 
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89بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

.انجام مي دهد ECUشیر تناسبي ترمز  ذف شده و وظیفه آنرا -7
یتدرولی  لوله های ترمز تغییرررده ولوله هابه جای شیرتناسبي به وا تد ه-8

ABSنفب مي شوند.
.روی سگدست زائده هائي برای نگهداری سنسور نفب شده است-9

تغییرات ايجاد شده در خود روی  رايد با نفب 
ABSترمز
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90بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

تتتو ي  تتر  مقتتب تغییتتر -10
.ررده است

راستته ترمتتز  تتر  مقتتب -11
تغییررتترده و  تتر  دندانتته دار 

.روی آ  نفب شده است 
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91بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

تنظیم فشار روغب هیدرولی  روی محورهای جکوومقب

ی برای ممککرد متناسب  ر  های جکو و مقب در هنگام ترمزررد  ضترور
وی است ره فشار هیدرولی  در  ر  های جکو افزايش يابد و از اممان نیتر

ترمزی زياد به  ر  های مقتب رته موجتب قفر شتد   ر  هتاو انحتراف 
.قسمت مقب مي شود  جکودیری دردد
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92بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

تاثیر انتقان وز  در دستگاه ترمز

در موقع ترمز به مکت رکه زني ختودرو انتقتان وز  انجتام متي
وز  ختورو % 50شود ره در ايب ممر به محور جکو بته جتای 

وز  رتتر ختتودرو وارد % 40وز  رتتر وبتته محتتور مقتتب 60%
.مي شود
٪50وز  به جای ٪40٪50وز  به جای 60٪
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93بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

شیر تناسبي مدار ترمز

ا ادرنیتتروی ترمتتز متناستتب بتت
وز  روی محورهتتتا توزيتتتع 

متز از نشود  فرآيند دستگاه تر
رارائي الزم برخوردار نخواهد

.بود
در خودروی  رايدی ره فاقتد

استت بترای ايتب ABSترمز 
تفاه منظور از شیر تناستبي است

5(5شماره).شده است

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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ممککرد شیر تناسبي مدار ترمز

به اوری رتته از ديتتادرام ديتتده متتي 
آتمستفر  فشتار 25شود تتا فشتار 

در. مدارات جکو ومقب برابراستت
آتمستتفر شتتیر 25فشتتار بیشتتتراز

ای تناسبي فشار مدار ترمتز  ر  هت
.جکو را افزايش مي دهند

ی  به اوری ره وقتي فشار هیتدرول
آتمسفر 50در مدار  رخهای جکو 

است  در  ر  های مقب مقدار آ  
.آتمسفر مي رسد30به

At
فشار مدار ترمز جکو

ب
مق
ز 
رم
ر ت
دا
ر م
شا
ف

30

25

25 50

نقطه قطع فشار
در مدار ترمز مقب

At
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95بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

EBD(Electronic BrakeDistribution)سیستم 

 (Electronic Brake Distribution)ايب شیر  ذف شده وسیستمABSدر سیستم 

EBD ايب وظیفه را انجام مي دهد.
آتمسفربه صورت مر که ای فشار روغب ترمزهای جکو افزايش25در فشار EBDبا سیستم 
.  مي يابد

At

At
فشار هیدرولی  ترمز جکو

ب
مق
ز 
رم
  ت

ولی
در
 هی
شار

ف

توزيع ايده آن

EBDنقطه شروع 
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ABSمیب يابي در سیستم 

ادر  ما هیتدرولی  ختراب باشتد -1
ممتر نمي رنتتدوالما ABSسیستتم 

ABSروشب مي شود.
ادتتتر بتتترق  ستتتو ا  ها    متتتا -2

قطتع HECUهیدرولی  و يا برق 
والمتا ABSشود  المتا اخطتار 

EBDروشب مي شود.
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97بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ر ادر سنسور  رخها ممر نکنند دو دلی-3
:دارد 

ه   رتيا برق سنسور ها قطع استت-الف
ولتي المتا . روشب مي شودABSالما 
EBDبا خرابي ي  سنستور روشتب نمتي
.شود 

اما ادر  نتد سنستور ختراب شتود المتا 
EBDروشب خواهد شد.
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98بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ولي الما . روشب مي شودABS  ره الما خطا در چرخ شاخص وسنسورها-ب
EBD با خرابي ي  سنسور روشب نمي شود.

.روشب خواهد شدEBDاما ادر  ند سنسور و يا  ر  شاخص خراب شود الما 
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99بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

مشاهده میب روی دستگاه میب ياب

بته با دستگاه میب ياب خطاها
صتتتتورت رتتتتد نمتتتتايش 

در جتتداون زيتتر . داده مي شتتود
ايتتب میب هتتا نشتتا  داده متتي 

:شوند
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100بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

قطع شد  برق سنسور  ر  ها

كد
قطع شدن 
ر برق سنسو

چرخ

محل 
كانال:عيب

محل اتصال 
ECUپين 

C1  200ا/ جکو FL1/2

C1  203راست/ جکوFR19/20

C1  206ا/ مقب RL5/6

C1  209راست/ مقبRR22/23
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میب در  ر  های شاخص

كد
عيب در 
چرخ هاي 
شاخص

محل 
كانال:عيب

نحوه رفع 
عيب

C1  201ا/ جکو FL اجستتتتتتتام
ختتتتتارجي 
ماننتتتتتتتتد 
براده هتتتتای 
فکتتتتتزات و 
ذرات ديگتتر 
را از روی 
 ر  هتتتتای 
شاخص  اک

.رنید

C1  204راست/ جکوFR

C1  207ا/ مقب RL

C1  210راست/ مقبRR
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102بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

قطع شد  برق سنسور  ر 

رد
قطع شد  
ر برق سنسو
 ر 

محر 
رانان:میب

فاصکه هوايي 
و بیب سنسور

 ر  شاخص 
.رنترن شود

C1  202ا/ جکو FL

5/0فاصتتکه 
میکي5/1تا 

.متر است

C1  205راست/ جکوFR

C1  208ا/ مقب RL

C1  211راست/ مقبRR
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103بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

میب در ولتاژ تولیدی مدار شارژ

ررد نحوه برارفخطای ولتاژ برق سیستم شارژ

C1 101 سیستم شارژ اشکانولت16ولتاژ باالتر از
.دارد

آلترناتور  ردالتور و
.   باتری رنترن شود C1 102 ولت4/9ولتاژ رمتراز
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104بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

میب در رله ها  موتور و يا فیوزهای مدارات آنا 

ررد نحوه برارففیوز رله سو ا  ها و موتور هیدرولی : خطا در

C2 112
رله سو ا  ها يا فیوز

مدار سو  ا 
آمپری 30رله ها يا فیوز 

.رله ها رنترن شود

C2 402
موتور يا فیوز مدار 

موتور

30موتور و يا فیوز 
آمپری موتور رنترن 

.شود
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مدار الکتريکي اجزای ترمز
ABS نسبت بهECU

 یب موجود در 25از 
 یب فعان 19سورت 
.است
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106بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

ABSهوادیری مدارترمز

دونتتوع متتدوالتور ترمتتز در 
:دسترس قرار دارد

در مونتتتاژ : نتتوع خشتت -1
ه خودرو از نوع خش  استتفاد

.مي شود
در سیستتتتم :  نتتتوع تتتتر-2

خدمات  س از فروش نوع تر
اده در اختیار تعمیررارا  قرار د

.مي شود

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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روش هوا دیری

قتط داخکي مدوالتور نمي باشتد وفدر نوع تر نیاز به هوادیری-1
.هوا دیری خارجي بیب مدوالتور تا  ر  ها انجام مي شود

در نوع خش  بايد هتردو نتوع هتوادیری داخکتي و ختارجي -2
.انجام شود

برای هوادیری مدوالتورخشت  بتا شتر ررد   تی  هتوادیری-3
 ر  ها و دان زد  تا خروج هوا ازمدار وستفت رترد   تی  هتوا 
دیری  ممکیات هوا دیری ادامه مي يابد  ايتب ممتر در هتر  هتار 

. ر  انجام مي شود
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ABSمدوالتور
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109بوساریمحمدیمحمد :تنظیموتهیه

را بته برای هوا دیری مدوالتور خش  ابتدا دستگاه میب ياب-4
مدارسورت میب ياب خودرو وصر رترده و  التت هتوا دیتری 

.انتخاب مي شود
رای با انتخاب  الت هوا دیری   ما مدوالتور روشب شده وب-5

ثانیته 2را بازمي رننتد وNCثانیته ستو  تا  2دقیقه هتر 2مدت 
.نگه میدارند تا هوا دیری داخکي انجام شود( غیرفعان)بسته
انجتام 3 س از هوا دیری داخکي هوا دیری خارجي مانند بند -6

.مي شود
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