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 توسعه استفاده از سیستم توزیع متغیر ترمز جهت افزایش ایمنی خودروها
 
 3شاهین مدنی، 2 *,،  مهدی نیاجلیلی1سید محمدرضا حسینی علی آباد

 بندرانزلی ،دانشجوی کارشناسی مکانیک خودرو، آموزشکده شهید خدادادی -1

 ، رشتموسسه آموزش عالی کادوس ،استاد راهنما و عضو هیات علمی مکانیک -2

 مدرس و کارشناس مکانیک، آموزشکده شهید خدادادی، بندر انزلی -3

 

  خالصه
 
ه ای از پارامترهرای مهرم در   مبحث ایمنی رانندگی و کنترل صحیح وسیله نقلیه در شررای  متتلرج جراد        

 هرای ایمرن ترر در پایرداری و حفرت سرالمت      های خودرو می باشد. در این میان اسرتفاده از سیسرتم  بررسی

باشد. استفاده از سیستم هرای کنتررل پایرداری    سرنشینان خودرو در از موارد با اهمیت در طراحی خودرو می

خودرو می تواند عالوه بر تامین راحتی در راننده، در تصادفات و هنگام خطر نیز کنترل صحیح وسیله نقلیره را  

تحقیر  و پرهوهش انجرام شرده و      (EBD)ترمز توزیع متغیر همراه داشته باشد. در این مقاله بر روی سیستم

طرحی برای استفاده از این سیستم ترمز بر روی خودروهایی فاقد این سیسرتم بیران شرده اسرت. برر طبر        

از ترمز دیسکی بر روی هر چهار چرخ خرودرو   ،EBDهای انجام گرفته، جهت بهره وری از سیستم ترمز بررسی

نیز از سنسورهای مربوطه دریافرت شرده و توسر  واحرد     استفاده شده است. اطالعات سنسور سرعت چرخ، 

مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، سپس برای هرر چررخ نیرروی ترمرزی       EBDکنترل الکترونیکی سیستم 

متفاوتی با توجه به اصطکاک الستیک روی جاده ارسال می شود. از این طریر  مری تروان ایمنری خرودرو را      

 ه برای راننده با توجه به تعادل بهتر خودرو، راحت تر خواهد بود.افزایش داده و کنترل وسیله نقلی
 

 ، متغیرپایداری، ترمز، خودرو، سیستمایمنی، کلمات کلیدی: 
 
 
  مقدمه  .1

افزایش تعداد تصادفات و حوادث غیر قابل پیش بینی در حین رانندگی از یک طرف و کاهش تمرکز رانندد  در کنردر         

دیگر، ضرورت تحقیق و پژوهش بر روی سیسرم های کنردر  پایدداری را افدزایش داد  اسدر  در ایدن       وسیله نقلیه از طرف

باعث شد  اسر که محققان به دنبا  تحقیدق پیرامدون سیسدرم هدای      ،میان قرار گیری خودرو در شرایط مخرلف جاد  ای
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رم های کنردر  و پایدداری خدودرو بده     یکی از مهمررین و ایمن ترین سیس EBDپیشرفره تر ترمز باشند که سیسرم ترمز 

های ترمدز  شمار می رود  با توجه به اهمیر باالی سالمر سرنشینان و کنرر  وسیله نقلیه، محققان بسیاری بر روی سیسرم

  ]5-1[اندالکرونیکی تحقیق کرد 
اندد   لیل و پدژوهش کدرد   بر روی وسایل نقلیه تح EBDسازی سیسرم ترمز بر روی بهینه ]2[اسماعیل زاد  و همکاران     

تواند ایمنی خودرو را به همرا  داشره باشد، تحقیقدات خدود را بدر    این محققان با بیان اینکه سیسرم ترمز مذکور، بسیار می

روی مقایسه خودرویی فاقد این سیسرم و همرا  این سیسرم انجام داد  اند  این محققدان بیدان کردندد کده سیسدرم ترمدز       

EBD سیسرم ترمز خودرو را به همرا  داشره باشد و در نهایر اذعان داشرند که که اسرفاد  از این سیسرم  می تواند بهبود

 ترمز می تواند تمرکز رانند  را در کنرر  خودرو افزایش دهد 

ه های ترمز ضد قفل تحقیق کرد  اند  این محققدان بدا بیدان اینکد    بر روی روند پیشرفر سیسرم ]3[کاچانه و شریواسراو     

سیسرم ترمز ضد قفل فاصله ترمزگیری را کاهش داد  و افزایش ایمنی و ثبات رانندگی را به همرا  دارد در شرایط نامساعد 

مدی تواندد    EBDای عملکرد این سیسرم را نامساعد ارزیابی کرد  اند  آنها بیان کردند کده اسدرفاد  از سیسدرم ترمدز     جاد 

 و عملکرد این سیسرم را در جاد  های یخی و پر آب افزایش دهد  مشکالت سیسرم ترمز ضد قفل را رفع کرد 

تشریح شد ، قطعات وابسره بده ایدن سیسدرم توضدیح داد  شدد        EBDدر این تحقیق چگونگی عملکرد سیسرم ترمز      

مزایدای  اسر  در مرحله بعد طرحی برای بهر  وری از این سیسرم ترمز برای خودروهای فاقد این سیسرم پیشدنهاد شدد  و   

 بهر  وری از این سیسرم بر روی خودروهای فاقد آن بیان شد  اسر 
 
 
 EBDسیستم ترمز   .2

این سیسرم مد  تکامل یافره سیسرم ترمز ضد قفل می باشد که عالو  بر وظیفه جلوگیری از لغزش و قفل شدن 

ها توزیع نماید  یعنی نیروی ترمزگیری در تواند نیروی مورد نیاز ترمزگیری را نیز به تناسب شرایط بین چرخچرخ ها، می

گردد   در این سیسرم نیز همچون سیسرم ترمز ضدقفل، اطالعات هر چرخ، مرناسب با شرایط دینامیکی خودرو تعیین می

گردد  پس از پردازش اطالعات توسط واحد کنرر  مورد نیاز از طریق سنسورهای سرعر چرخ و سنسور شراب دریافر می

  ]6[گرددهای تعبیه شد  در مدار ترمز ارسا  میهایی به شیر برقی، فرمانالکررونیکی
ها با تغییر فشار در مدار ترمز هر یک از چرخ ها، نیروی ترمزگیری هر چرخ را مرناسب با شرایط این شیر برقی

ی را در هر یک از دارای این قابلیر اسر که فشارهای مرفاوت EBDنمایند  یعنی سیسرم دینامیکی خودرو تنظیم می

های عقب با کمی تاخیر های جلو خیلی شدید باشد و چرخهای مدار ترمز ایجاد نماید  حا  اگر ترمزگیری در چرخکانا 

گردد که انرهای خودرو و دچار عدم تعاد  گردید  و منحرف گردد  برای جلوگیری از این اتفاق، نیاز ترمز بگیرند، باعث می

های عقب های جلوی خودرو جلوگیری شود و ترمز گیری در چرخهای خیلی سریع و شدید در چرخاسر که از ترمز گیری

امکان پذیر  (EBD)های جلو هماهنگ گردد  انجام این کار در سیسرم توزیع الکررونیکی نیروی ترمزبا ترمزگیری چرخ

ها و یا ر شرایطی همچون دور زدن در سرپیچد خصوصبههای لغزند ، بارانی، خاکی و غیر ، اسر  همچنین در شرایط جاد 

وجود آید که نیاز به ترمزگیری با نیروی مرفاوت در عبور از روی دسر اندازها، ممکن اسر از لحاظ دینامیکی شرایطی به

     ها، های مرفاوت در هر یک از چرخبا ایجاد چنین شرایطی و ترمز گیری EBDها باشد  سیسرم ترمز هریک از چرخ

-تواند تعاد  خودرو را حفظ نماید  از سوی دیگر ارتباط مسرقیمی بین جرم خودرو نیروی ترمزگیری وجود دارد  بهمی
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شود الزم اسر که قدرت ترمز گیری نیز افزایش یابد انجام طوری که با افزایش تعداد سرنشینان که باعث افزایش جرم می

طو  خط ترمز  EBDر  یعنی در صورت اسرفاد  از سیسرم ترمز امکان پذیر اس EBDاین کار نیز توسط سیسرم ترمز 

  ]6[نیز کاهش می یابد
 

 در خودروهای فاقد این سیستم EBDاستفاده از سیستم ترمز   .3

وجدود   EBDسیسدرم   ،و غیدر   206، پرایدد، پدژو   505با توجه به اینکه در بسیاری از خودروهای داخلی همچون پدژو       

نمدایی   1آورد  شد  اسر  شدکل    EBDیمنی این خودروها، طرحی جهر بهر  وری از سیسرم ترمز ندارد، جهر افزایش ا

 می باشد    EBDاز طرح پیشنهادی بهر  وری از سیسرم ترمز 

 

 
 بر روی خودروهای فاقد این سیستم EBD. طرح پیشنهادی استفاده سیستم ترمز 1شکل 

 

روی هدر   EBDدیسکی برای چهار چرخ پیشنهاد شد  اسدر  سیسدرم ترمدز    اسرفاد  از چهار ترمز  1با توجه به شکل      

، EBDچرخ قرار داد  شد  اسر و اطالعات مربوط به ترمز هر چرخ را روی چرخ مذکور اعما  مدی نمایدد  سیسدرم ترمدز     

روی جاد ،  پس از بررسی اطالعات سرعر چرخ در واحد کنرر  الکررونیکی و ارسا  پیامی مبنی بر موقعیر چرخ مذکور بر
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صورت پیوسره به هر چرخ اعما  می کند  با اسرفاد  از این سیسرم ترمز می توان پایداری خدودرو و  ترمزهای مرغیری را به

قلیده در شدرایط   ن انند  را برای کنرر  وسدیله  کیفیر ترمزگیری را در خودرو های فاقد این سیسرم افزایش داد  و تمرکز ر

با پیاد  سازی این سیسرم بر روی خودروهای پر مصرف داخلی، با توجه به هوشمند بودن آن ای افزایش دهد  مخرلف جاد 

وجود می آید را کداهش داد  و  ای و تلفات جانی که به واسطه این تصادفات بهمی تواند تا مقدار بسیار زیادی تصادفات جاد 

 بهبود رانندگی و کنرر  بهرر وسیله نقلیه را به همرا  داشره باشد 
 
 
 نتیجه گیری  .1

های ایمنی و کنرر  پایداری خودرو و اهمیر باالی حفظ سدالمری سرنشدینان   با توجه به ضرورت تحقیق روی سیسرم

، در EBDاند  سیسرم ترمز خودرو محققان هموار  طرح های مخرلف را برای پیشرفر خودرو در این راسرا را پیشنهاد داد 

تدوان در شدرایط غیدر    ضد قفل در خودرو می باشد که با بهر  وری از این سیسدرم مدی   واقع نوعی مکمل برای سیسرم ترمز

مساعد جاد  ای همچون یخ، خاک و غیر  سیسرم ترمز اید  آلدی را در دسدررد داشدر  در ایدن پدژوهش، سیسدرم ترمدز        

EBD    آورد  شدد  اسدر     مورد بررسی قرار گرفره و طرحی از چگونگی بهر  وری از این سیسدرم در خودروهدای فاقدد آن

و غیر  تنها از سیسرم ترمز ضد قفل بهر  می برند  ایدن در حدالی اسدر     206خودروهای مخرلف داخلی همچون پراید، پژو 

تواند تضمین کنند  سدالمر خدودرو و سرنشدینان    تنهایی نمیکه در بسیاری از حاالت، اسرفاد  از سیسرم ترمز ضد قفل به

    ا با دریافر و بررسی اطالعات سنسور سرعر هر چرخ می تدوان نیدروی ترمدز هدر چدرخ را     شود  لذشد  و حادثه آفرین می

های خودرو، در شرایط اصطکاکی مرفاوت ارسا  کرد  بندابر ایدن   صورت جداگانه تنظیم نمود و نیروی مرفاوتی برای چرخبه

ها، امنیر آنهدا افدزایش داد  شدد  و در    بر روی این خودرو  EBDکارگیری سیسرم ترمز به در حالر کلی می توان گفر با

 شود بهبود سیسرم هدایر و کنرر  این خودرو قدم بزرگی برداشره می
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