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 مقدمه
 

نيروي ترمز وارده از سيستم هاي ترمز در ابتدا به صورت كامال مكانيكي طراحي و توليد مي شدند كه در آن ها 
شرايطي در هنگام حركت خودرو موجود . طرف راننده به صورت مساوي بين چرخ هاي خودرو تقسيم مي شد

 .ميباشداست كه اين شرايط به صورت زيرچرخ هاي اتومبيل  ناست كه باعث پديد آمدن ايده تقسيم نيروي ترمز بي
 
 
 

                                                                      
 
 

هر چرخ در خودروميزاني از وزن خودرو را متحمل مي شود كه با توجه به چگونگي طراحي خودرو و شرايط  -1
كه  درصد وزن خودرو در حالي 60باشد  60/40حركتي خودرو متفاوت است براي نمونه اگر تقسيم وزن خودرو 

خودرو ثابت است يا حركت با سرعت ثابت دارد بر روي چرخ هاي جلو خواهد بود و ما بقي آن بر روي چرخ 
حال تصور نماييد كه اين خودرو در حال حركت در مسيري مستقيم و شرايط جاده اي خشك و مناسب . هاي عقب

ري نمايد، در اين شرايط به علت سرعت راننده خودرو اقدام به ترمزگي. است و خودرو باري را نيز حمل نمي كند
جرم  به ياد داشته باشيد مفهوم وزن با(اوليه خودرو قبل از ترمزگيري ، مقداري از وزن خودرو به جلو منتقل مي شود

ي خودرو كه وزن بيشتري را در شرايط معمول حمل مي كردند مقداري وزن لوپس چرخ هاي ج). متفاوت است
ين فكر به ذهن مي رسد كه در شرايط توصيف شده بايد ابا در نظر گرفتن مثال باال . ندناضافه را نيز بايد حمل ك

همين است  UEBDU نيروي ترمز اعمالي به چرخ هاي جلو بيشتر از چرخ هاي عقب باشد و يكي از كارهاي سيستم 
كه در ترمز گيري مستقيم الخط به صورت تقريبي نيروي ترمز الزم هر چرخ را محاسبه مي كند و آن را به هر چرخ 

 .اعمال مي كند
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ايط به شرايط بعدي حالتي است كه خودرو باري را حمل كند و در شرايط توصيفي قبلي ترمز كند، در اين شر -2

ت عقب خودرو در هنگام ترمز گيري وزني به قسمت جلو اضافه نمي شود و اين وزن موزن بيشتر در قسعلت وجود 
بر روي چرخ هاي عقب اعمال نخواهد شد پس چرخ هاي عقب در اين حالت به نيروي ترمز بيشتري نسبت به 

 .د داشتواهحالت قبل نياز خ
 
 
ها بكار مي آيد در هنگام حركت در پيچ است كه در اين شرايط حركتي بعدي كه تقسيم نيروي ترمز بين چرخ  -3

شرايط چرخ هاي بيرون از پيچ داراي حركت دوراني بيشتري نسبت به رخ هاي داخل پبچ است در اين حالت اگر 
راننده اقدام به ترمز گيري نمايد تا سرعت خودرو را كم كند چرخ هاي داخل پيچ قفل مي كنند كه باعث از دست 

 .خودرو مي شود پس در اين حالت نيروي ترمز كمتري بايد به چرخ هاي داخل پيچ اعمال شود رفتن كنترل
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  EBD معرفي سيستم 

    EBDسيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمز 

 

 

سرعت خودرو و ميزان بار خودرو نيروي متفاوتي را به ,به صورت اتوماتيك و بسته به شرايط جاده   EBD سيستم 
شود تا فشار ترمز  كند باعث مي كار مي  ABS اين سيستم كه عمومًا با همكاري  .كند  هر يك از ترمزها منتقل مي

بيشتر يا كمتري به هر يك از چرخ ها وارد شود تا بيشترين نيروي توقف الزم را در كنار كنترل مناسب خودرو به 
كنند بيشترين نيروي ترمز هم روي اين چرخ ها  معموًال ترمز هاي جلو چون بيشترين وزن را تحمل مي .مغان آورد ار

كند تا چرخ هاي عقب قفل نكنند و  نيروي ترمز كمتري را هم به چرخ هاي عقب اعمال مي EBD  شود  اعمال مي
 .قسمت عقب خودرو سر نخورد 

 

 

Electronic . Brakeforce . Distribution  
 

 سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمز
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 :عملكرد
كار ميكند تا نيروي ترمز را با تناسب به چرخهاي جلو ،  ABS است كه با ABS ين سيستم ، نرم افزاري در حافظها

 .عقب، چپ و راست تقسيم كند
معموال ترمزهاي جلو سهم بيشتري از نيروي ترمزي كل خودرو را براي مثال ، دريك خودرو سواري جلو محرك،  

اگر نيروي ترمزي يكساني براي چرخهاي جلو و عقب فرستاده شود، چرخهاي عقب كه فشار كمتري را . دارد
سهم نيروي ترمزي چرخهاي عقب ، به مقدار . تحمل مي كنند، قفل خواهند شد و خودرو ناپايدار شده و ميچرخد

 .بصورت ديناميكي اين تنظيم نيرو را انجام ميدهد EBD هر چرخ بستگي دارد كهوزن متحمل 

 

 

 

  ABS& EBDبدون   ترمز گيري حالت                                                                                  

 

 ABS & EBDبا  ترمز گيري  حالت                              
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بندگي موثر در چرخ هاي عقب ساين است كه ميزان چ ABS به عنوان يك زير سيستم براي سيستم EBD وظيفه

. فشار چرخ هاي عقب بر حسب تقريب با توزيع نيروي ترمز در يك ترمز معمولي محاسبه مي شود. را كنترل كند
 .استفاده شد ABS صر ترمزبراي اين كار طراحي ترمز معمولي در در جهت محور عقب تغيير داده شد و از عنا

با استفاده از  EBD ترمز .فشار وارده بر دريچه سوپاپ هيدروليكي ترمز خودرو را كاهش مي دهد EBD سيستم
 .بهبود استفاده از كشش سطحي، ثبات رانندگي و نيروي پدال طراحي ترمز را بهبود مي بخشد

 

 

 
 

 

 

 EBDبه همراه ترمز ABS و كنترل ثبات الكترونيكي (Electronic Stability Control يا iESC)  ميزان

زاويه چرخ فرمان را با ميزان چرخش اتومبيل مقايسه  ESC سيستم. انحراف هنگام دور زدن ها را كاهش مي دهد
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به راست يا (ميزان چرخش (Yaw)منظور از انحراف. مي كند كه توسط سنسور ميزان انحراف انجام مي گيرد

در صورتي كه سنسور ميزان انحراف ميزان كمتر يا بيشتري از . ثقل عمودي خود است اتومبيل حول مركز (چپ

 و يا Over Steering انحراف از آنچه كه زاويه چرخ بايد ايجاد كند را شناسايي كند، در آن صورت پديده

 Under Steering رخ مي دهد و سيستم ESC ومبيل يكي از ترمز هاي جلو يا عقب را فعال مي كند تا ات

 .را به حالت تعيين شده باز گرداند

 

به طرف بيرون (مي كند  Under Steering اگر يك اتومبيل گردش به چپ مي كند و شروع به :براي مثال 

. ترمز چپ عقب را فعال مي كند تا به اتومبيل كمك كند كه به چپ بپيچد ESC سيستم) پيچ كشيده مي شود

قدر سريع انجام مي شوند كه ممكن است قبل از آنكه راننده عكس العملي سنسورها بسيار حساس هستند و كارها آن

كمك مي كند  EBD از قفل شدن چرخ ها جلو گيري مي كند و ABS .نشان دهد، سيستم جهت را اصالح كند

 .و كار آمد كار كند به طور مفيد ESC كه فشار ترمز مناسبي اعمال شود تا 
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