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 بسمه تعالی

 نیروی گریز از مرکز

کناداای  اایا ت اینر ا  ناا  ما  بدن انسان همواره در مقابل حرکت و جابجاای  مقاومات             

ب شتر  ر پ چ ها اود را نمایان م سازدا هر چه شعاع گارد  کاوچرتر و  اربت ب شاتر داردا ای  ن رو 

باشد ای  ن رو قویتر م شود و بر برس هر چه شاعاع گارد  بگرگتار و  اربت کمتار باشاد ایا  ن ارو 

ن باید یرف شود تا ااودرو باه ویاع ت تعاادل آ کوچرتر م گرددا در هر حال ن روی  برای مقابله با

نا  دارد در واقع ن روی  که  ع  دارد ااودرو را باه  امت  1 رو  انتریفوژ)گریگ از مرکگ(بر دا ای  ن

ن اودرو را باه دااال پا چ هادایت ما  آو ن روی  که در مقابل  گریگ ازمرکگاارج پ چ هدایت کند 

 نا  داردا 2مرکگ کند ن روی جانب

دارد مرکاگ ققال ااودرو را ت ات  طبق قانون برس العمل شتاب  که اودرو در  ار پا چ هاا            

دور م  زناد ن اروی گریاگ از مرکاگی  ها دهدا در واقع زمان  که اودرو  ر پ چ قرار م  اود الشعاع

وارد م  شود باید به ن وی با ن روی ار ال  ترمگ به چرخ ها کنترل شود تاا از واژگاون که به چرخ ها 

 شدن اودرو جلوگ ری کندا

که برایشان پ ش م  آید ترمگ ناگهان  م  گ رند ا در  3ال در ویع تهای ب ران رانندگان معمو            

نگه داردا ای  بمل تنها وقتا   متعادلرا بداند و هم اودرو را  5باید هم ن ت راننده ESP4ای  ویع ت

فشار ترمگ در چرخ های مختلف متفاوت باشد مثال در ترمگگ ری  ر پ چ ها چارخ یورت م گ رد که 

 ترمگ گرفته شودا اارج قرار دارد باید با فشار ب شتری نسبت به چرخ  داال در دایره جلو که 

چراهای جلو تمایال دارناد باه  م  پ چندوقت  چراها در حال راندن اودرو م باشند و در همان حال 

  یاد ایا  ن ارو شاتابآ مت اارج حرکت کنند در اقر ای  ان راف ن روی جاناب مرکاگ بوجاود ما  

 اد تا اودرو به  مت داال من ن  حرکت کندهچراهای جلو م  دجانب  به 

از ن اروی جاناب  ا ات که درحال دور زدن وابمال ترمگاودروی   اگر ن روی گریگ از مرکگ            

 باا فشاار باه مادار ترماگ ممرا  ا ات( باشادیفر یا نگدیک یفر ن وای  ااتالف )شودب شتر  نآ مرکگ

 ایجاد شودا ترمگلوله  در نشت   گس ختگ  یا
                                                 

1 CENTRIFUGAL FORCE 
2 CORNERING FORCE 
3 CRITICAL POSITION 
4 ELECTRIC STABILITY PROGRAM 
 منظور از ن ت راننده نوع ترمگگ ری ا ت بعنوان مثال ترمگگ ری مالیماناگهان ان ش ترمگ وااااا 5
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 1رشس

هر ابمال ن روی  همواره با  ر  همراه اواهد باود در چراهاای دوار ااودرو ن اگ باه هما               

مقاداری از ن ارو تبادیل باه  هم شاهقدرت به چراها وازچراها باه جااده  ا ت یعن  در انتقال یورت

 اایدمقدار  ر  از فرمول  بد ت م   ر  شده واز ب   م رود

 

 

 

 

 2شتاب جانبی
پ چند موقع ت چراها بابث ایجااد ن اروی  وقت  چراهای اتومب ل به  مت چپ یا را ت م             

جانب مرکگ م  شود ا مقدار ای  ن رو همانطور که در دوره های ف گیک مطالعه کارده ایاد بساتگ  باه 

 مرکاگ وق را شاتاب جانابمرکگ قوس و شعاع و  ربت اودرو دارد ا ای  شتاب حایال از ن اروی فا

 گویندا

 
 3فوق رانش

روی م اور چراهاای ای  حالت هنگام  رخ م  دهد که  ر پ چ ها م اگان ان اراف چراهاا             

بقب ب شتر از م ور چراهای جلو باشد و بدان معن  ا ات کاه ااودرو قو ا  را تعق اب م رناد کاه 

 ایا  پ چ برابر باشدا همچن   عاع باید با شعاع شعاع کمتری نسبت به شعاع پ چ دارد در حال  که ای  ش

ای  حالت هنگاام  رخ ما  دهاد کاه  "شعاع باید برای چراهای بقب و جلو یرسان باشدا مخصویا

کاه زاویاه  ار   رخ ما  دهاد در حاالت  "معماوال اودرو  ر پ چ بخواهد شتاب بگ ردافوق راناش

 جانب  ا ل  بگرگ باشد ا

ناوع م اور  -طراحا    ساتم تعل اق –ای  ویع ت  موقع ت مرکگ ققال در بوامل ایل  موقر            

 اچرخ اودرو و زوایای چراها م  باشد

در اودروهای چرخ بقب م رک ای  حالت هنگام  رخ م  دهد که ن روی  ر  در چارخ             

فرماان دادن  بقب بگرگتر از چراهای جلو باشدا در هر حال راننده برای جبران فوق رانش م  تواند با

                                                 
1 slip 
2 Lateral acceleration 
3 oversteer 

% =λ ----------   - 1 
 vچرخ  

 vماشین  

 =  ضریب سرش__      _________
 vچرخ  

 vماشین  
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برای اودرو به ن را جبران کند ا چنانچه فوق رانش ب ش از اندازه باشد تهدیدی آ منا ب تا حدودی1

ما  تواناد چارخ  جلاو ااارج  را باا ترماگ  ESPحساب م  آید و به ایطالح اودرو چپ م  کندا

 (1)شرل شماره قویتری متوقف  ازد تا زاویه  ر  جانب  ن گ کاهش یابدا

 

 
 

 2انشتحت ر
  شود یعن    شعاع پا چش ااودرو از مدرای  حالت م ور جلو ب شتر از م ور بقب من رف             

شعاع پ چ بگرگترا تاای  ویع ت هنگام  که زاویه  ار  جاانب  زیااد باشاد هام ممرا  ا ات رخ 

 بدهدا

ق ا ناوع م اور بوامل ایل  ای  حالت ببارتنداز: موقع ات مرکاگ ققالا طراحا    ساتم تعل ا            

چراها و زوایای چراها ا البته راننده م  تواند با فرمانده  منا اب ایا  ب اب راتاا حادودی برطارف 

گردناد  نمایدا در حالتهای شدید ن روی ت ت راناش ما  تواناد در حاال  کاه چراهاای ااودرو ما 

  ESPد اگر ن روی ت ت رانش با ش از حاد مجااز باشااودرو را به  مت گوشه پ چ  من رف نمایدا

باترمگده  منا ب م گان  ر  جانب  چراها را کم م  کند در واقع اگر چرخ بقب داال  با ن اروی 

 (2)شرل شمارهب شتری متوقف شود ای  ب ب برطرف م  گرددا

 

                                                 
1 handling 
2 UNDERSTEER 

 1شکل شماره 
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 1زاویه سرش جانبی
 زاویه  ر  جانب  اودرو در واقع زاویه ب   م ور طول  اودرو با م وری ا ت که ااودرو            

ن مس ر حرکت م  کندا در رانندگ  مستق م ای  زاویه یفر ا ت یا ا ل  نگدیک یفر ول  وقت  آدر

ای  زاویه از حد مجاز اود فراتر  م  رود نشان دهنده ویع ت ب ران  رانندگ  ا ت یعن  حالت  کاه 

 (3)شرل شمارهاوایستای  اودرا از د ت م دهد تعادلاودرو حالت 

 

 
 

 
 
 

                                                 
1 SIDE SLIP ANGLE 

 2 شکل شماره

 3شکل شماره
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 1خهاسرعت دورانی چر
 ربت دوران  تما  چراها را با ا تفاده از  نسورهای مربوطه اندازه ما   ESP2واحد کنترل             

 ورداآگ رد و با ای  اطالبات  ربت نهای  اودرو را بد ت م  

هنگا  رانندگ  در اط مستق م  ربت چهار چرخ تقریبا برابار ا ات هنگاا  دور زدن طب عا              

یا  باشاداتما  ا ربت دوران  هر چرخ ب اانگر فایاله طا  شاده تو اط هماان چارخ ما چراها ن گ  

 نسور  ربت دوران  چراها   نساور زاویاه چراهاا و  نساور  مواردتو ط  نسورهای شتاب جانب 

 م تواناد ب اانگرESP  ر  اندازه گ ری شاده ودر نهایات م اگان ان اراف از حاد تع ا   شاده بارای 

 ان  باشداویع ت ب ر ویع ت بادی یا

 
 3نیروهای انحراف دهنده

که یک ن روی اارج  در م ل  غ راز مرکگ ققل بر اودرو وارد  ان راف زمان  رخ م  دهد             

ب شاتر ا ات و  شود البته هر چه م ل براورد ن رو از مرکگ ققال دورتار باشاد م اگان ان اراف ااودرو

 ام  چراد اود اودرو دور م ور ان راف

(ن روهاای 2(ن روی بااد 1ه  ه ن روی دیگر تول د م  شودلبو   "ن روی ان راف دهنده معموال            

ن روی جانب مرکاگ   ر پ چها(ن روهای ایطراک  مختلف که به چراها وارد م  شود   )البته 3جانب  

 ن گ بابث ایجاد ان راف در اودرو م  شود(ا

روغ  ریخته باشاد یاا قسامت  از جااده  هجاد از سمتهای ق روی یااگر  طح جاده ناهموار باشد            

ن در چراها چپ ورا ت متفاوت باشاد آ ید که ممر  ا ت م گانآ یخ زده باشد ای  ن رو بوجود م 

باا فر اتادن  در ای  شارایط ESPاز اط مستق م م  گرددا اودرو ودر ای  حالت بابث متمایل شدن

 نمایدا م   را برطرفن روهای متفاوت ترمگی پشت چراهاای  ب ب 

 

در ح   ابمال ترمگ ن روی اینر   و ن روی ترمگ در دو جهت مختلف بمل م  کنناد بناابرای              

باه هما    بربرس بار روی م ور بقب کاهش م  یاباد فگایش وا گشتاور حایل بار روی م ور جلو

 کوتاه تر شده ا اتا جلو  چرخ چرخ بقب بلند و ااطر ا ت که هنگا  ترمگگ ری مسافر حس م رند

باباث  و  ر پ چ باشد ن روی جانب مرکگ چراهای بقب کااهش ما  یاباد اودرو ی  حالت وقت درا

                                                 
1 WHEEL ROTATIONAL SPEED 
2 ESP CONTROL UNIT 
3 YAW MOMENT 
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)شارل حفا  نمایدا ااودرو را تعاادلکه  درای  شرایط طوری بمل م  کند ESPفوق رانش م شودا

 (4شماره

 

 
 
 

ESP 
ESP              مخفف کلمه  electronic stability program به معنا  برناماه الرترون را   و

 ایستای  اودرو ا تا

ESP             نها زیار آ شامل چند   ستم دیگر ا ت که همه به بنوان یک   ستم تو عه یافته ترمگ

 م  باشند ESPمجموبه 

 :ABS,ASR,ETS,MSR,BAS,EBV,PMLای  زیر مجموبه ها ببارتنداز

در یاک  ن ممر  ا ت بعض  از ای  زیرمجموبه هاا راآمرانات ا البته برحسب نوع اودرو و             

 به ااتصار در اصوص ای  زیر مجموبه ها توی ح م ده مااحذف کرده باشند اودرو

 

ABS 
 

ANTILOCK BRAKING SYSTEM 
 

ستند که از قفل شدن چراهاا در حا   ابماال ترماگ هنوب  ترمگ  ABSیدقفل یا   ترمگهای             

باه رانادن و فرماان دادن ااود اداماه دهاد  راننده در ح   ترمگگ ری ما  تواناد ننداوجلوگ ری م  ک

با یربات منظم و پشت  ر هم  به کا ه  ABSگ در ای  حالت ویع ت منا ب  دارندا عالوه چراها نب

چرخ امران کمتری  یریب  ر  و ب شتری  یریب ایطراک ال ت ک اودرو با جاده را فراهم م  

در حا    ن اگ الت ب شتری  ن روی تول دی ترمگ باه چراهاا منتقال ما  شاود و چراهااکند و در ای  ح

به دورزدن اود ادامه دهند و در مقابل ن روهاای جاناب مرکاگ و گریاگ از مرکاگ ترمگگ ری م  توانند 

 مقاومت کنندا

 4شکل شماره
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ASR 
ACCELERATION SKID CONTROL UNIT 

 
حال شتاب گ اری قباات و کشاش کااف  را داشاته ای    ستم به اودرو کمک م رند که در             

باشداای    ستم از لرز  و پ چ و تاب ایاف  تایرها هنگا  ابمال ترمگ ن گ جلاوگ ری ما  کناد و ایا  

انجا  م  دهد تا موتور گشتاور تول دی ااود را کام  1بمل را با فر تادن د تور به واحد کنترل موتور

 هم افگایش م  دهداکند و در یورت لگو  قدرت ترمگگ ری را 

   ESP OFFکل ادی باه ناا   Sو در کاالس   ASR  OFF کل ادی باه ناا  A در بنگهای کالس 

یاا    افالت و  انگفر آموجود ا ت ا در حالت  که در جاده های با برف  نگ   یاا جااده هاای غ ر

 ESP یاا ASR     شغال رانندگ  م  کن د بس ار باقالنه ا ت که کل د آجاده های پر از  نگالخ و 

 اامو  کن د تا به ای    ستم فشار ب هوده وارد نشودا را

 

ETS 
ELECTRONIC TRACTION SYSTEM 

 
ای    ستم   ستم  اتومات ک م  باشد که جهات افاگایش کشاش و قابل ات شاتاب دها  در             

ری ما  از چراش ب هاوده چراهاا جلاوگ  ETSجاده های با پست  و بلندی زیاد طراح  شده ا تا 

تبااط  باا واحاد کنتارل چراهای م رک انجا  ما  دهاد و ها چ ار برکند و ای  کار را با ابمال ترمگ 

 ا(ASR) بر االف موتور ندارد

 اطوح نایااف و  درافگایش قدرت کشاش چراهاا و تواناای  شاتابده   ETSاول   مگیت              

در زمانهاای کوتااه  کاه  اربت  "دوم   مگیت آن افگایش تعاادل ااودرو   ار پا چ هاا مخصویاا

 چراش دو چرخ م رک  ر پ چ با هم برابر شود ا

 م  نویسندا ETS-4به یورت  ای    ستم رام رک  اودروهای چهار چرخ در

 

 

 

 

                                                 
1 Engine control unit 
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MSR 
MALFUNCTION SITUATION RECOGNIZE 

ورد آ ما  هنگام  که راننده پدال ترمگ را رها م  کند گشتاور قوی موتور روی چراها فشاار            

زمان  که در دنده پای   هست م و دور موتور باال ا ت ای  حالت شدیدتر م  شود در واقاع  "مخصویا

   کند و احتماال  ار ااوردن چارخ هاانها با کمپرس موتور مخالفت مآایطراک چراها و  ربت 

قتا  ااودرو را و تعاادل MSRناپایداری در فرماان دها  ما  شاودا  ای  حالت بابث ب شتر م  شودا

اودرو بطور ناگهان  زیر بار گشتاور قوی موتور قرار م  گ رد حف  م  کند و ای  کاار را باا ار اال 

 به واحد کنترل موتور د تور کاهش گشتاور را یادر کندا ESPانجا  م  دهد تا  ESP  گنال به 

   
 

BAS 
BRAKE  ASIST  SYSTEM 

 
ب رانا  یاا  م اگ وآدا وقت  راننده در حالتهای مخااطره ای    ستم را م  توان ترمگ کمر  نام             

یا به شک و تردید م  افتد زمان بس ار کم  بارای ترماگ گ اری در اات اار دارد تصادف قرار م  گ رد 

BAS   در ای  ویع ت طول مس ر ترمگ گ ری را برای راننده کوتاه م  کند ا در واقع مس ری کاه الز

 BASاه م  کند تا   گنال ار ال  به واحد کنترل زودتر ار ال شاودا ا ت پدال به انتها بر د را کوت

انناده دربااره ویاع ت ررمگ بس ار  ریع فشرده شود و در ایا  حالات ن ات  تزمان  به کار م  افتد که 

در بو اتر  1حرکات دیاافراگم  نساور تو اط BASآشرار م  گرددا بملررد   BASب ران  برای 

به  مت جلو حرکات  2 لونوئ دی   وپاپ تو طم  شوداای  دیافراگم ترمگ با ار ال   گنال کنترل 

 م  کند تا طول مس ر ترمگ گ ری کوتاه تر شودا

در ح   بملررد اود پ ش فشاری برای واحد کنترل ه درول ر  م   BASهمچن    وپاپ             

وردا اااتالف فشاار با   آنم    بوجود   وپاپ ه چ مگاحمت  فر تد که البته ای  پ ش فشار برای کار

فقاط در  BASدو طرف دیافراگم بو تر بلت ایل  حرکت   لندر ایل  ترماگ ما  باشادا  اوپاپ 

کااربرد  ESPمواقع ایطراری برار م  افتد و در واقع جهت کمک به ترمگ ایل  م  باشد و فقط در 

جماع شاده ا ات و  در مجموبه ای به نا  واحد کنترل ESPدارداامروزه تمام  ای  زیرمجموبه های 

قرار دارند و تمام  زیار مجموباه  3های مربوطه ن گ با هم در مجموبه کنترل ه درول ر  نسورتمام  

                                                 
1 DIAPHRAGM TRAVEL SENSOR 
2 Selonoid valve 
3 Hydraulic unit 
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ها بدون وابستگ  به یردیگر بمل ما  کنناد و همگا  جاگت کنتارل گرهاای دیناام ر  ااودرو ما  

 به شرل زیر توجه کن دباشندا

 

 
 

که ای  دو   ستم جگت کنتارل گرهاای   م  گ رد دو زیر مجموبه دیگر را ن گ در بر ESPواحد کنترل 

 EBVو  PMCو ببارتند از:  دینام ر  نم  باشند 

 

EBV 
 

ELECTRONIC BRAKE PRESSURE 
 )واحد کنترل الکترونیکی فشار ترمز(

ش ترمگ( گرفته شود م  باشدا وقت  ترمگی ناکامل )ن  ESPواحد کنترل  EBVمقصد نهای              

 فشاارا بناابرای  فشار ترمگ بر م ور چرخ بقب کاف  نم  باشد و ای  فشار مانع تعادل اودرو م  شود 

 روی م ور چرخ بقب به تدریج کاهش م  یابدا 

 EBV            م ا ابه ما   با مقایسه  ربت چراش چراها با هم م گان  ر  چراهای بقب را

گگار  ESP 1نرا به واحد کنترل آن تجاوز کند آ مجاز باشد یا از نه حد تادرآکند اگر م گان  ر  

ایا  بمال  و قابات نگاه داشاته شاود 2تا فشار ترمگ چراهای بقب بو  له   ستم کنترل فشاار دهد م 

                                                 
1 ESP control unit 
2 Pressure holding phase 

 5شکل شماره
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شاود البتاه در ایا  حاال پماپ  انجا  م  ه درول ر  اروج  و 1بو  له  وپاپهای  لونوئ دی ورودی

 م  باشدافعال ن 2برگشت فشارقوی

 

PML 
Parking & manouevre control system 

هنگاا  پاارک  "مخصویاا ااودرو گردانادن فرماان را در ای    ستم م گان  تال  الز  برای            

باا  کردن کاهش م  دهداای    ستم به  ربت اودرو حساس ا ت ودر موقع لگو ) اربتهای پاای  (

 م گرددا وارد بمل  ESPار ال دریافت   گنال از 

 

 

BRAKE LAMPS 
 چراغهای ترمز

شود یا زماان  کاه  ربت اودرو بو  له راننده کم  یازمان روش  م  شود  در دو المپ ترمگ             

گ   واحد دیسترون ک نه تنها  ربت ااودرو بلراه  ن رد بمل گرددادر تراف کواحد دیسترون ک وا

که ای   نجش مسافت   پر جلو(را م ا به م  کندفایله تا اودروی جلو)بو  له  نسور فایله روی 

    موتورکنترل  واحد   به  د تور کم کردن  ربت فر تادن  و  ESPار ال   گنال به    ربت با و

ولا  چارات ترماگ  ا ات م  باشدا درای  حالت با اینره راننده اقدام  برای ترماگ گ اری انجاا  ناداده 

در حاال  کاه پادال  المپ روشا  ما  شاود حرکت کرده و دیافراگم بو تر ترمگ زیرا روش  م  شود

 اداال نرفته ا ت 

را براار ما  انادازد  3یک رلاه ESP برای جلوگ ری از روش  شدن چرات ترمگ در بق ه موارد            

 انجا  م  شودا  ESPویل ای  رله فقط بو  له  و و قطع که  ر راه چرات ترمگ قرار دارد

ی در قسمت  ربت  نج )پشات فرماان(اودرو  قارار گرفتاه کاه چارات هشادار دیگر تچرا             

م  باشد ایا  چارات دو وف فاه باه  در شرل زیر( 1)بالمت و به شرل یک مثلث اطر نا  دارد 4دهنده

 بهده دارد:

 اگار  ار  چارخ زیااد از حاد باشاد چارات روشا  و اگر یک فرمان ده  ب ران  رخ دهد یا -1

 کندا گاه م آ ز ای  ویع تاامو  شده و راننده را ا

                                                 
1 Inlet selonoid valve 
2 essure return pumpHigh pr 
3 relay 
4 Warning lamp 
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 (ASROFFیاا ESPOFFد)ناز واحدهای کنترل دیناام ر  فرماان ااامو  باشا اگر یر  -2

ن آگاه  اازدا در هار دو حالات معنا  را آتا راننده  روش  م  ماند "دائما ESPچرات هشدار 

ای  ا ت  ربت چرخ با  ربت اودرو مطابقت ندارد و راننده باید م دوده فرمان ده  اود 

-ESP-BASکوتاهتر کند و کمتر از حالات مساتق م ااارج شاودا چناد چارات ن اگ بارای  را

ABS-ETS   در قسمت پای   یف ه ) زیر  ربت  نج( قرار دارد که تمام  ای  چراغهاا در

ن واحد روش  و در غ ر ای  یورت اامو  ما  شاونداالبته تماام  ایا  آیورت فعال بودن 

های مختلف متفااوت ا ات ا در بعضا  از اودروهاا امرانات در اودروهای مختلف و کال 

 (7و6)شرلهای اا تفاده شده ا ت 1ها حذف و بجای آن از پ امهای مت  تما  چرات

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
1 Text message 

 6شکل شماره 

 7شکل شماره   
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HYDRULIC  
 واحد کنترل هیدرولیکی

 ا ت که شامل قسمتهای زیر م باشد: ESPه درول ر    ای  واحد دربرگ رنده تمام  بملگرهای

 p2و P1برای هر مدار ترمگ   قسمت پمپ کننده 

 p2و p1جمع کننده ) انباره( برای هر مدار ترمگ   

 y6-y8-y10-y12 وپاپ  لونوئ دی ورودی برای ترمگ هر چرخ   

 y7-y9-y11-y13 وپاپ  لونوئ دی اروج  برای ترمگ هر چرخ  

 y22-y23 وپاپ  لونوئ دی تنفس برای هر   لندر ترمگ  

 y18-y19هر مدار ترمگ  وپاپهای ارتباط داال  برای  

 ف لترها –افه ک  ها  – وپاپهای یرطرفه برگشت ناپذیر  

 

( و برای هر مدار چرخ پمپ  مجگا m1ای  واحد بو  له موتوری الرتریر  کار م  کند )پمپ داال  

 داردا همچن   در هر مدار افه کن  یوت  برای کم کردن یدای پمپها تعب ه شده ا تا
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Inlet selonoid value 
 سوپاپ سلونوئیدی ورودی

بارای  الونوئ دی ورودی   شاامل چهاار بادد  اوپاپ esp(     A7/3واحد ه درول ر  )                

اودرو بو ا له  تعادلترمگ هر چرخ  م  باشد ا   وپاپها در حالت بادی باز هستند و در حالت کنترل  

ASR و کااهش  1دو واحد کنترل فشاار پماپ تما  ای   وپاپها بسته م  شوند همچن   در ح   بمل

 ان گ ای   وپاپها بسته م  شوند 2فشار پمپ

 
OUTIET SELONOID VALVE 

 سوپاپ سلونوئیدی خروجی
برای هر چرخ یک  وپاپ  لونوئ دی اروج  دارد که ای   وپاپها  ESPواحد ه درول ر              

بااز شاده تاا  ESP  باال باشاد باا د اتور دا وقت  فشار ترمگ در چرا  ا لهستن در حالت بادی بسته

 فشار موجود کاهش یابدا در ای  حالت مقداری از مایع ترمگ به انباره روغ  برم گرددا

 

INTAKE SELONOID VALUE 
 سوپاپ سلونوئیدی تنفس

واحد ه درول ر  برای هر کدا  از دو مدار ترمگ به طور مجگا یاک  اوپاپ تانفس داردا ایا              

از طرف پمپ فشار قوی پشت  وپاپ باشاد  3چنانچه فشار واردها  بسته هستندها در حالت بادی  وپاپ

باه  4ای   وپاپ باز م  شود در ای  حالت پمپ فشار قوی قادر ا ت مایع ترمگ را از پماپ فشاار اول اه

 پمپ کندا )  A7/7 ( مت   لندر ایل 

در چرا   ر  زیاد داشته باشا ما بارای ایا  کاار  پمپ فشار قوی زمان  به کار م  افتد که             

( بازم  ماند در حال  که بق ه  وپاپهای مشابه بساته Y6 وپاپ  لونوئ دی ورودی برای چرخ مگبور )

 (Y8-Y10-Y12) م  مانند

ای  پمپ وفائف متعددی دارد: وقت  بمال ترمگگ اری بادون فشاردن پادال انجاا  ما  شاود             

(ESP-ASR-ETSا ) ی  پمپ فشار مدار را تام   م  کند یا وقت  که فشار مدار ترمگ در حاال کام

                                                 
1 Pressure holding phase 
2 Pressure reduction phase 
3 Generate pressure 
4 Priming pressure 
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شدن ا ت و مایع ترمگ در حال برگشت به پمپ فشار قوی م  باشد ای  پمپ مایع را در   لندر ایال  

 بعدی آماده باشدا  نگه م  دارد تا برای ترمگگ ری

 

 سوپاپ ارتباط داخلی
ار ترمگ ب   فشار اروج    لندر و قطعات دیگر قرار گرفتاه ا اتادر ای   وپاپ برای هر مد            

ترمگگ اااری بااادون فشاااردن پااادال انجاااا   حالااات باااادی ایااا   اااوپاپ بااااز ا ااات وقتااا  بمااال

 ا( بسته م  ماند تا فشار بو  له پمپ فشار قوی تول د شود ESP,ASR,ETSشود)

 واحد پالنجر
ت ریک ما   را درشرل زیر( 2و 1)واحد پالنجرها و  ستم ه درول ر   ESPدر مرحله اول             

اجازه م  دهند فشار ترمگ از   لندر ایل  به دو مس ر جداگانه  کند در ح   ترمگگ ری واحد پالنجرها

ود ما  شا وجود وقت  ترمگ بو  له پدال گرفته شود یا تو ط فشار پمپ اول ه ت ریک ای  ببور کند با

ر حال ترمگگ ری فشار اول ه به هر دو مس ر واحد ه درول ر  ما  بمل م  شود د واحد پالنجرها وارد

 طرف واحاد پماپ ه ادرول ر  را نجا بسته به د تور واحد ه درول ر  یک طرف یا هر دوآ از رود و

 1)             اتنفس بستگ  دارد که ای  مویوع به موقع ت  وپاپهای ارتباط داال  و به کار م  اندازد

 (9شماره شرل  در

 
PRIMING PUMP 

 پمپ فشار اولیه
را تام   م  کند اما احت اج به یاک پماپ اول اه  در حال  که پمپ فشار قوی فشار ایل  مدار            

 وقتا  کاه پادال ترماگ فشارده نشاود مراش ماایع ترماگ تا برای مرش مایع ترمگ احساس م  شود زیرا

احساس  کند مرش مایع ناکااف  ا ات و  کند ورا کنترل  مدار ESPناکاف  اواهد بود بنابرای  وقت  

  ESPپدال ن گ فشرده ن ست پمپ اول ه را برار م  اندازدا فشار اول ه تو ط پمپ فشار اول ه باا د اتور 

 9شکل شماره 
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در شارل  2) واحد پالنجرها باه هار دو مادار پماپ ه ادرول ک م ر ادا در مدار ایجاد شده واز طریق

 (9شماره

  ESPن گ مانندECU از یاک  اری  نساور دریافات ما  کناد و پاس از  ت ااود رااودرو اطالبا

 (11)شرل شماره بعنوان اروج  به بملگرها م فر تدا نها د تورات نهای  راآپرداز  

 

 
 

 

 (16و  15:)شرلهای شماره  از تندرببا   ESP نسورهای 

 BRAKE PRESSURE SENSOR           ترمگ         نسور فشار

 DIAPHRAGM TRAVEL SENSOR            نسور حرکت دیافراگم

 LATERAL ACCELERATION SENSOR         نسور شتاب جانب 

 ROTATIONAL SPEED SENSOR               نسور  ربت دوران 

 STEER ANGLE SENSOR      نسور زاویه چرخ

 WHEEL ROTATIONAL SENSOR                     نسور  ربت  نج چرخ

 

 سنسور فشار ترمز
 نسور فشار ترمگ که زیر پدال قرار دارد فشار ترمگگ ری که تو ط راننده بر پدال ابماال ما              

شود اندازه گ ری م  شود که بر حسب نوع ممر  ا ت یک یا دو بدد باشدا فشار ترمگ از اطالباات 

از  نساور  ESPم  باشد که در واقع هدف راننده را از ترمگگ ری ب ان ما  کناد در واقاع  ESPمهم 

 11شکل شماره 
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پماپ ند تا واحد کنترل را از هادف رانناده مطلاع  اازد و در نهایات ک فشار ترمگ   گنال دریافت م 

 فشار قوی ترمگ را برار اندازدا

 سنسور حرکت دیافراگم
بو اتر ترماگ را کنتارل ما  کناد واحاد    نسور حرکت دیافراگم همواره موقع ات دیاافراگم            

ارزیاب  ما   BASحرکت دیافراگم را م ا به م  کند ای  اطالبات بو  له  ن گ  ربت ESPکنترل 

  و در موقااع ایااطراری زمااانآمااده بااه کمااک ترمااگ ایاال   BASشااود و در نهایاات ترمااگ کمراا  

 (5در شرل شماره  1)ترمگگ ری ) طول مس ر پدال( را کوتاه م  کندا

 سنسور شتاب جانبی
مرکگ در  ر پا چ هاا ن رویا  باه ناا  شاتاب جاانب  براار ما  رودا در پا خ به ن روی گریگ از             

) مانند شاه   ترازو( در اقر حرکت 1شاه ن  ورت کار م  کند که قطعه ی نسور شتاب جانب  به ای  

اودرو شتاب جانب  و ن روی گریگ از مرکگ از م ل اود من رف م  شود و به  مت یر  از یاف ه 

ا ای  یف ه ها که از جنس الرترودهای دو فرف تا  هساتند ایا  های دو طرف اود من رف م  شود 

ن قبات شاود و باه واحاد کنتارل آتغ  ر ویع ت شاه   را به قطعه الرترون ر  منتقل ما  کنناد تاا در 

ESP  فر تاده شودا  ستمESP (11)شرل شماره شتاب جانب  را م ا به م  کندا 

 
 
 

                                                 
1 BENDING BEAM 

 

 11شکل شماره
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 سنسور سرعت دورانی

دازه ما  گ ارد ایا   نساور از م ور دوران ان بت دوران  م گان ان راف اودرو را نسور  ر            

را تام   م  کندا ای   نساور ممرا  ا ات طراحا  هاای  ESPرامترهای ورودی ایر  از مهمتری  پ

مختلف  داشته باشد در یک نوع طراح  ای   نسور یک مقدار از ماده فعاال در م فظاه ای قارار دارد 

 پ گوالرتریک قبت م  کند  به کمک کریستالهای شده راکه نو ان تول د 

در نوع دیگر ای   نسور دو بدد گ ره چنگال مانند که از انتها بهم ویل شده اند وجاود دارد             

نها یف ه ای دایره ای قرار دارد ایرا  از چنگالهاا در اقار دوران ااودرو نو اان آم ل اتصال  که در

 ره دو  منتقل م  کند و ای  نو ان به واحد الرترون ر   نسور منتقل م  شوداپ دا کرده و آنرا به گ 

در ح   دور زدن موقع ت گ ره ها تغ  ر م  کند در ب   حال گ ره ها تال  دارناد باه ویاع ت قابات 

بعض  از آنها به  مت چپ یف ه ا ت ابه  بر ند بعض  نو ان ها به  مت را ت یف ه و اول ه اود

نهایت   گنال  بعناوان م اگان دوران  نو انها در مدارهای الرترون ر  ذا ره شده و درهر حال تمام  

 وداشمنتقل م   ESPبه 

رفته ا ت که شامل قطعه ای معلاق دااال یاک  در   ستمهای جدیدتر  نسوری ترک ب  برار            

 )شارل تقال م شودامن  ESPبدنه ریگ ا ت که حرکت های بدنه در نهایت بعناوان ن اروی دورانا  باه 

 (12شماره 

 

 

 
  سنسور زاویه چرخش چرخ

ما  کناد یعنا     درجاه کنتارل 5/2 نسور زاویه چرخ همواره زاویه دوران چارخ را باا دقات             

 م  داند کدا  نقطه چرخ در حال حرکت روی زم   قرار داردا " حدودا
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 یف ه من ن )با شعاع قابت و 8 تریر  وفتوالر  بدد مانع 9رو  کار  نسور به ای  یورت ا ت که 

یف ه هاا از با   ماانع هاا رد  طولهای مختلف( وجود دارد که یف ه ها روی بدنه کا ه قرار دارند و

ویال  قطاع و و ای  یف ه ها هنگام  که چرخ اودرو در حال دوران ا ت دائماا مواناع را م  شوند

ار ال م  گاردد  ESPمنتقل شده واز آنجا بهویل شدن موانع به  نسور ایل   م  کنند و ای  قطع و

م ا ابه  5/2دقات  از روی تعاریف اول ه حافظه اود در نهایت موقع ت چرخ های جلو را باا ESPو 

 ام  کند 

از کار م  افتاد در  ESPقطع شود   ستم  ESPاگر به هر طریق  مس ر انتقال اطالبات ای   نسور به 

مساافت قاابت  را باا  اربت قابات طا  کنا م تاا  م قرارده م وای  حالت باید اودرو را در اط مستق 

 (13شماره  )شرلقبت کندا ESPیع ت اول ه اودرا در حافظهو نسور 

 

  
 
 
 

 سنسور سرعت سنج چرخ
 نسور  ربت  نج چرخ برای ذا ره  ربت چرخ در اودرو باه کاار ما  رودا ایا   نساور             

وتور)دندانه هاا( ما  باشاد کاه دنداناه هاا هماواره باا چارخ ما  شامل ا تاتور) نسور مقایسه ای( و ر

ا فرکاانس س ولتااژ باه تااا ر ما  افتادلچراندا وقت  که دندانه ای از جلوی  نسور رد ما  شاود پاا

   گنال وابسته به  ربت چراش چرخ م  باشدا
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مویوع قبت  ربتهای البته دامنه فرکانس ن گ با افگایش  ربت چرخ افگایش م  یابد که ای               

به جای دنداناه از حلقاه ای چناد قطبا   کم چرخ را با مشرل مواجه م  کند ا در  نسورهای جدیدتر

آهنربای  شده اندا تغ  رات قطب  و شادت آهنرباا   Nو Sا تفاده م  شود که نقاط روی آن به ترت ب 

مقاومات در  نساور باباث  مقایسه الرترون ر  ایا  تغ  ارات بابث ایجاد مقاومت در  نسور م  شود

زیااد شاده ولا   تول د پالس مربع  شرل م  شود که البته ای  فرکانس بر ا اس  ربت چارخ کام و

 (14)شرل شماره انتر م  کنداآ دامنه آن همواره قابت ا ت و کار قبت  ربت را
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