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ABS

 

 

 

 –(، ؾيؿتوي اؾت وِ زض تطهعّبي هسضى اهىبى وٌتطل حساوثط ًيطٍي تطهعي هَثط زض قطايظ ثحطاًيABSؾيؿتن تطهع ضس لفل )

ػجبضتٌس اظ: پبيساضي زض ٌّگبم تطهعگيطي، حفظ فطهبى پصيطي  ABSضا فطاّن هي آٍضز. هْوتطيي هعايبي  -نطفٌظط اظ ٍضؼيت خبزُ

حتي زض ظهبى تطهعگيطي ّبي قسيس، وَتبّتطيي هؿيط تطهع هوىٌِ ٍ وبّف ؾبييسگي تبيط. ايي ؾيؿتن ثب ّسف تطهعگيطي ثْيٌِ ثسٍى 

اهتطّبي ظيبزي اظ لجيل: قطايظ  خَي، اظ زؾت ضفتي پبيساضي خْتي زض قطايظ هرتلف ايدبز قس. هؿبفت تَلف يه ذَزضٍ هتبثط اظ پبض

ؾغح خبزُ، ٍضؼيت تطافيه ٍ هيعاى ًيطٍي ٍاضزُ ثط پسال تطهع هي ثبقس. زض نَضتيىِ چطخ ّبي خلَ لفل قًَس، فطهبى پصيطي ذَزضٍ 

 اهىبى پصيط ًرَاّس ثَز.
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. ثطاي 1هتحطن ثِ حفظ خْت ٍ ؾطػت حطوت ذَز توبيل زاضًس.)لبًَى اٍل ًيَتي( توبهي اخؿبم ؾبوي ثِ حفظ ؾىَى ٍ توبم اخؿبم

غلجِ ثط ايي حبلت ذبل، ًيطٍ ثبيس تَليس ٍ يب اػوبل گطزز. ثؼٌَاى ًوًَِ هي تَاى ثِ تطهعگيطي يه ذَزضٍ ٌّگبهي وِ زض حبل زٍض ظزى 

 زض ذظ ؾيط انلي ذَز، ؾط ذَاّس ذَضز. ،فطهبى ثسٍى وبّف هحؿَؼ ؾطػت ٍ پبؾد ثِ ضٍي يد نبف اؾت، اقبضُ وطز. ذَزضٍ

 ًيطٍّبي تبيط تٌْب ػبهل هَثط زض تؼييي خْت حطوت ذَزضٍ ٍ تغييط زض آى هي ثبقس. ًيطٍّبي تبيط زضثطگيطًسُ اخعاي ظيط هي ثبقس:

 (:(Fuًيطٍي هحيغي 

 گيطي ٍ تطهعگيطي ذَزضٍ ضا هي زّس.ايي ًيطٍ زض ؾغح خبزُ ثِ تبيط ٍاضز هي قَز ٍ ثِ ضاًٌسُ اهىبى قتبة 

 (:Fnًيطٍي ػوَز )

ايي ًيطٍ تبثغ ٍظى ذَزضٍ ٍ ثبض آى اؾت ٍ هَلفِ اي اظ ًيطٍي هعى اؾت وِ زض يه نفحِ ػوَز ثط ؾغح خبزُ ػول هي وٌس. همساض ايي 

يعاى تبثيط ايي ًيطٍّب ضٍي خبزُ ثب ًيطٍّب ثؿتِ ثِ ٍضؼيت ؾغح خبزُ، تبيطّب ٍ قطايظ خَي ػوال هي تَاًس ثط ذَزضٍ تبثيط ثگصاضز. ه

 ضطيت انغىبن ثيي تبيط ٍ ؾغح آى تؼييي هي گطزز.

 ًيطٍّبي تطهعي

 ( تَليس هي قَز. ايي ًيطٍ ثِ :FFثيي وبؾِ يب زيؿه تطهع ٍ لٌت ًيطٍي انغىبوي )

 فكبض ٍاضزُ -

 همساض انغىبن )خٌؽ لٌت تطهع( -

 ؾبذتبض ؾيؿتن تطهع) زيؿىي يب وبؾِ اي( -

 ثؿتگي زاضز.
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ًيطٍي تطهعي ضا ثط اؾبؼ لغعـ ًكبى هي زّس. ًيطٍي تطهعي هؼبزل ثب ضطيت انغىبن ثيي تبيط ٍ ؾغح خبزُ اؾت. ّط  Aهٌحٌي 

ٍ يه چطخ لفل قسُ   %0هَضت آظازاًِ هي چطذس، ثب همساض همساض ًيطٍي تطهع ثب زضخِ اي اظ لغعـ ثيبى هي قَز. لغعـ چطذي وِ ث

گطفتِ هي قَز، ًيطٍي تطهعي ثِ قست ثبال هي ضٍز زض حبليىِ زضخِ  0ثيبى هي قَز. ظهبًي وِ تطهع زض اثتسا ٍ زض لغعـ   %100ثب 

 عـ چطخ ،وبّف هي يبثس.لغعـ ثتسضيح ٍ تب يه همساض هؼيي افعايف هي يبثس. پؽ اظ آى، ًيطٍي تطهعي ثب افعايف هيعاى لغ

 

ًيطٍي خبًجي ضا ثط هجٌبي لغعـ ًكبى هي زّس. ثيكتطيي ًيطٍي تطهعي زض ًمغِ اي وِ ثِ حس لغعـ ثْيٌِ قٌبذتِ هي  Bهٌحٌي 

( ٍ هحسٍزُ 2بيساض)وِ ثيي  لغعـ نفط ٍ ايي حس ثْيٌِ لطاض زاضز، هٌغمِ تطهعگيطي پ Bقَز، ثسؾت هي آيس. هحسٍزُ اي اظ هٌحٌي 

( ًبهيسُ هي قَز . زض ايي هٌغمِ تطهعگيطي پبيساض 3% لغعـ ٍالغ اؾت، هٌغمِ تطهعگيطي ًبپبيساض)100اي وِ ثيي حس ثْيٌِ هعثَض ٍ 

ًيؿت .ػلت ايي هَضَع، لفل قسى چطخ ثالفبنلِ پؽ اظ حس ثْيٌِ لغعـ هي ثبقس هگط آًىِ ًيطٍي تطهعي ثغَض آًي ون قَز. 

ًكبى  Bهي تَاًس ظهبًي وِ تبيط زض حبل اًتمبل يه ًيطٍي خبًجي، هثال زض ٌّگبم زٍضظزى، اؾت ًيع ضخ زّس. هٌحٌي  ّوچٌيي لغعـ

% يؼٌي ظهبًيىِ چطخ ّب لفل قسُ اًس، ًيطٍي خبًجي 100هي زّس وِ ثب فعايف لغعـ ًيطٍي خبًجي ثِ قست وبّف هي يبثس. زض لغعـ 

 ٌسُ لبزض ثِ وٌتطل ذَزضٍ ًرَاّس ثَز.ثطاي فطهبى پصيطي ثبلي ًوي هبًس ٍ ضاً

ضاثغِ ثيي ًيطٍي انغىبن، ًيطٍي خبًجي، ًيطٍي تطهعي ٍ ًيطٍي خلَثطًسُ ضا هي تَاى ثب اؾتفبزُ اظ ايي زايطُ  هكبّسُ وطز. زض ايي 
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 زايطُ فطو هي قَز وِ ًيطٍي انغىبوي ثيي تبيط ٍ ؾغح خبزُ زض توبهي خْبت يىؿبى اؾت. 

 ب:هثبل ّ

زض حبليىِ ذَزضٍ زض حبل حطوت ضٍ ثِ خلَ زض يه هؿيط هؿتمين اؾت، تطهع هي گيطيس: توبم ًيطٍّبي انغىبوي تبيط ثِ هٌظَض تَلف 

 ذَزضٍ زض خْت عَلي ٍاضز هي قًَس.

ٌظَض زٍض زض حبل زٍض ظزى ثب يه ؾطػت هؼيي ّؿتيس: ثب فطو ؾطػت ثبثت ذَزضٍ زض ايي ٍضؼيت، توبم ًيطٍي انغىبوي تبيطّب ثِ ه

 ظزى ذَزضٍ، زض خْت خبًجي ػول هي وٌٌس.

زض حبل زٍضظزى تطهع هي گيطيس: ًيطٍّبي انغىبوي ثِ زٍ خعء حطوت خبًجي ٍ عَلي تمؿين هي قًَس. اگط ًيطٍّبي خبًجي اظ همساض 

ط قَز، هؿبفت تَلف هكرهي فطاتط ضٍز، ذَزضٍ قطٍع ثِ تطهعگيطي ثِ يه عطف هي وٌس ٍ اگط ًيطٍّبي عَلي اظ همساضي هؼيي ثيكت

 عَالًي تط ذَاّس قس.

ًبهيسُ هي قَز. ًيطٍي انغىبن ايدبز قسُ زض ؾغَح توبؼ، تؼييي وٌٌسُ  "ؾغح توبؼ"هؿبحتي وِ تبيط زض توبؼ ثب خبزُ اؾت، 

 ّوِ حطوبت ذَزضٍ )قتبة گيطي، وبّف ؾطػت ٍ زٍض ظزى( هي ثبقٌس.

فؼبل اؾت ،ثب  ABSضا تؼطيف هي وٌس؛ ثگًَِ اي وِ ًَاحي اي وِ ؾيؿتن  ABSيعيىي حطوت ذَزضٍ ثب ؾيؿتن ايي قىل ضاثغِ ف

)يد( ثِ ٍضَح ًكبى هي زٌّس وِ هؿبفت ّبي تطهعگيطي زض   4)ذيؽ( ٍ  2)ذكه(،  1ّبقَض هكرم قسُ اؾت. هٌحٌي ّبي 

%( هي قَز، وَتبّتط 100ثِ لفل قسى چطخ ّب )لغعـ ،ًؿجت ثِ تطهع گيطي قسيسي وِ هٌدط  YBSتطهعّبي هدْع ثِ ؾيؿتن 

 )ثطف( تيغِ اي اظ ثطف هٌدط ثِ افعايف اثط تطهعي زض ٌّگبم لفل قسى چطخ ّب هي قَز. زض ايي ٍضؼيت، فبيسُ 3اؾت. زض هٌحٌي 

 

 هي ثبقس. -2ٍ ًِ زض وبّف هؿبفت تطهعگيطي –پبيساضي ذَزضٍ ٍ فطهبى پصيطي ذَزضٍ  ABSانلي  
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ػالٍُ ثط ًيطٍّبي تطهعي ٍ خلَثطًسُ هَثط ثط ؾغح توبؼ تبيط وِ زض خْت چطذف تبيط اػوبل هي قَز، ًيطٍي خبًجي اي ًيع ٍخَز 

 زاضز وِ ثغَض ػطضي ثط تبيط ٍاضز هي قَز. ًيطٍي خبًجي ًيطٍيي پبيِ اي اؾت وِ زض ٌّگبم گطزـ ذَزضٍ ٍخَز زاضز.

ُ اؾت، زض خْت خبًجي تغييط قىل هي زّس ٍ ٍلتي اظ ؾغح خبزُ خسا هي قَز، ثِ قىل ؾغح توبؼ ظهبًيىِ تبيط زض توبؼ ثب خبز

ػبزي ذَز ثط هي گطزز. هكبّسُ تبيط اظ ثبال ًكبى هي زّس وِ تغييطقىل خبًجي ؾغح توبؼ تبيط ثب خبزُ، ؾجت اًحطاف هؿيط حطوت 

وبًگًَِ وِ هٌحٌي ضطايت ًيطٍي تطهعي ٍ ًيطٍي خبًجي تبيط اظ ؾوت ضٍثطٍيي هي قَز. ايي اًحطاف ظاٍيِ لغعـ ًبهيسُ هي قَز. ّ

، گؿتطـ   a=2°ثبيس تب ظاٍيِ لغعـ ABSاتفبق هي افتس؛ هحسٍزُ وٌتطلي    a=10°ًكبى هي زّس، ظهبًيىِ ظاٍيِ لغعـ ثعضگتطي 

ىِ زض ظهبى زٍض ظزى ذَزضٍ يبثس) ثؼلت ٍخَز ًيطٍّبي خبًجي ثباليي وِ زض ًتيدِ ًطخ ثبالي قتبة خبًجي ذَزضٍ ضخ هي زّس(. ٌّگبهي

% 10ثب تطويت پبؾري ؾطيغ ثب )ثؼٌَاى هثبل( لغعـ اٍليِ  ABSثب قتبة خبًجي ظيبز؛ حساوثط ًيطٍي تطهعي اػوبل هي قَز،ؾيؿتن 

 0..0ٍلي ضطيت ًيطٍي خبًجي،  0.35ضطيت اٍليِ ًيطٍي تطهعي حسٍز  a=10°ثِ ايي ٍضؼيت ٍاوٌف ًكبى هي زّس. زض ظاٍيِ لغعـ 

ًعزيه همساض حساوثط ثبلي هي هبًس. ثب ازاهِ فطآيٌس تطهعگيطي ضٍي هٌحٌي، ًطخ لغعـ هتٌبؾت ثب ػىؽ ؾطػت زٍض ظزى ٍ قتبة يؼٌي 

افعايف هي يبثس ثِ ايي هؼٌي وِ ضطايت ووتط ًيطٍي خبًجي وِ زض ًتيدِ وبّف قتبة خبًجي ايدبز قسُ اًس ثب  ABSخبًجي؛ تَؾظ  

ز.ثٌبثطايي ٌّگبهيىِ زض ظهبى زٍض ظزى تطهع ظزُ هي قَز، ًيطٍّبي تطهعي آًچٌبى ثبال هي ضًٍس وِ وبّف قسيس ؾطػت ّوطاُ ذَاّس ثَ

 هؿبفت ولي تطهع فمظ اًسوي اظ ٍضؼيتي وِ اظ تطهع ذغي زض قطايظ هكبثِ اؾتفبزُ قَز، عَالًي تط ذَاّس قس.
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EBD

يىپبضچِ ثبقس. ػولىطز ايي ؾيؿتن ضا هي تَاى ثب يه قيط حؿبؼ ثِ ثبض هَثط ثط ABS3)هي تَاًس)ثب  EBD، ؾيؿتن ECUِ ثؿتِ ث

تطهع چطخ ّبي ػمت همبيؿِ وطز. ثطاي تطهع گيطي ثْيٌِ، زض ّوِ قطايظ ثبضي ثبيس حساوثط ًيطٍي تطهعي ثِ ّط زٍ لؿوت چطخ ّبي 

ػول هي وٌس ٍ هؼوَال ثبػث افعايف احؿبؼ ضاحتي ؾطًكيٌبى هي گطزز. ثِ  ABSؿتن لجل اظ ؾي EBDخلَ ٍ ػمت اػوبل گطزز. 

هٌظَض حفظ هَثط پبيساضي خْتي، چطخ ّبي ػمت ًجبيس لجل اظ چطخ ّبي خلَ لفل قًَس. اظ آًدبييىِ ثطاي لفل قسى چطخ ّبي يه 

ٌٌسُ ؾطػت چطخ ّب ضا هبًيتَض وطزُ ٍ اظعطيك ذَزضٍي ؾٌگيي ثبضگيطي قسُ، ثِ ًيطٍي تطهعي ثيكتطي ًيبظ اؾت؛ هبغٍل وٌتطل و

ؾَپبح ّبي ؾَلٌَئيسي ٍضٍزي، فكبض تطهع اػوبلي ثِ چطخ ّبي ػمت ضا تؼسيل هي وٌس تب هغوئي قَز وِ لغعـ ًؿجي ثيي چطخ ّبي 

 ( 3Km/hخلَ ٍ ػمت اظ يه آؾتبًِ هكرم ثيكتط ًوي قَز.) ثطاي هثبل 

 

EBD ايدبز قسُ ثبقس: فؼبل ًرَاّس قس هگط ايٌىِ قطايظ ظيط 

  ويلَهتط زض ؾبػت ثبقس. 50ؾطػت ذَزضٍ ثيكتط اظ 

 .هبغٍل وٌتطل وٌٌسُ، ؾيگٌبلي اظ ؾَئيچ پسال تطهع زضيبفت هي وٌس وِ ًكبى هي زّس وِ پسال تطهع فكطزُ قسُ اؾت 

  قتبة هٌفي ثيكتط اظ g0.25 .ثبقس 

 س.لغعـ ًؿجي ثيي چطخ ّبي خلَ ٍ ػمت ثيف اظ آؾتبًِ تؼطيف قسُ ثبق 
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 3فؼبل هي گطزز تب لغعـ ًؿجي ضا ظيط  EBDپؽ اظ ايٌىِ قطايظ هعثَض ايدبز قس، ؾَپبح ّبي ٍضٍزي چطخ ػمت ثؿتِ قسُ ٍ 

 ويلَهتط ثط ؾبػت ًگِ زاضز.

ػبزي  ABS، ّط وسام اظ چطخ ّب توبيل ثِ لفل قسى زاقتِ ثبقس، هس وٌتطل وٌٌسُ ثِ هسٍالؾيَى EBDاگط زض حيي هسٍالؾيَى 

 تغييط ٍضؼيت ذَاّس زاز.

 

 ػجبضتٌس اظ: EBDهعايبي ؾيؿتن 

 .لبثليت تَلف افعايف هي يبثس 

 .زض ٌّگبم تطهع گطفتي زض هؿيط هٌحٌي، پبيساضي ذَزضٍ افعايف هي يبثس 
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TCS

 ي وطز:ايي ؾيؿتن ضا هي تَاى ثِ گطٍُ ّبي ظيط تمؿين ثٌس

 
ٍضؼيت ّبي ضاًٌسگي ثحطاًي فمظ هحسٍز ثِ ظهبى تطهعگيطي ًيؿت ثلىِ هي تَاًس زض ظهبى قطٍع ثِ حطوت ٍ قتبثگيطي )ذهَنب زض 

قيت ّبي لغعًسُ( ٍ زٍضظزى ًيع اتفبق ثيبفتس. ايي قطايظ  هي تَاًس ضاًٌسُ ضا ثب ٍضؼيتي ذبضج اظ وٌتطل ضٍثطٍ وٌس ٍ زض ًتيدِ آى 

وِ ًؿرِ تىبهل يبفتِ –ثطاي حل ايي هؿبئل ايدبز گطزيسُ اؾت. ّسف اٍليِ ايي ؾيؿتن  TCSسگي ذغطًبوي ضخ زّس. اقتجبّبت ضاًٌ

وبّف ٍاثؿتگي ثِ ػىؽ الؼول ضاًٌسُ اظ عطيك حفظ پبيساضي ذَزضٍ ٍ فطهبى پصيطي آى زض ظهبى قتبثگيطي هي  -اؾت ABSاي اظ 

 ٌس(.ثبقس )ثِ قطعي وِ هحسٍزيت ّبي فيعيىي اخبظُ زّ

لغعـ ظيبز چطخ ّبي هحطن ثبػث وبّف ضطيت ًيطٍي وككي هي قَز ٍ ًيطٍي خلَثطًسُ ٍ پبيساضي ذَزضٍ ثَاؾغِ ضطيت ًيطٍي 

 خبًجي ون هي قَز. ايي ؾيؿتن ثبيس لبزض ثِ خلَگيطي اظ ثىؿَاز چطخ زض ظهبى قطٍع ثِ حطوت يب قتبثگيطي زض قطايظ ظيط ثبقس:

 

 ُوِ چطخ ّب ضٍي آى لطاض زاضز، لغعًسُ ثبقس. ظهبًي وِ يه يب ّط زٍ عطف خبز 

 .ظهبًي وِ ذَزضٍ اظ تَلفگبُ يد ظزُ ٍ يب قبًِ ّبي وٌبض ثعضگطاُ ثيطٍى هي آيس 

 ٌّگبم قتبثگيطي زض ظهبى زٍض ظزى 

 .زض ٌّگبم قطٍع ثِ حطوت ضٍي يه قيت 
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 ايي ؾيؿتن ّوچٌيي ثبيس زض قطايظ ظيط ًيع ػول وٌس:

 ُيب لفل هي قَز، ًيطٍّبي خبًجي وِ هٌتمل هي وٌس هحسٍز قسُ ٍ ذَزضٍ ًبپبيساض هي قَز. ظهبًيىِ چطخ ثىؿَاز وطز ٍ 

 )ثىؿَاز تَام ثب لغعـ وِ هٌدط ثِ افعايف تطؼ ٍ اؾتطؼ ٍاضزُ ثِ ضاًٌسُ هي قَز )ثطاي هثبل زض زيفطاًؿيل 

 .ؾيؿتن ثبيس زض توبم هَالغ ثغَض ذَزوبض آهبزُ وبض ثبقس 

 چطخ ّبي هحطن زض ٌّگبم زٍض ظزى ٍ قتبثگيطي تفبٍت لبئل قَز. ؾيؿتن ثبيس ثيي لغعـ زض 

 ضا هؼطفي وطزُ اؾت. TCSقطوت ّيًَسايي زٍ ًَع اظ ؾيؿتن 

( وِ ثب اػوبل تطهع زض چطخ لغعًسُ ثبػث ثْجَز وكف هي گطزز. ٍ ؾيؿتن وٌتطل BTCSؾيؿتن وٌتطل وكف هجتٌي ثط تطهعگيطي)

ول هي وٌس ٍلي هضبف ثط آى زض نَضتيىِ لغعـ چطخ ون ًكَز، گكتبٍض هَتَض ضا ( وِ ثِ ّوبى ضٍـ لجلي ػFTCSوكف وبهل)

 وبّف هي زّس.
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ESP

 
( ثبػث افعايف ايوٌي زض توبم قطايظ ضاًٌسگي هي قَز. ثِ ٍيػُ زض ٌّگبم زٍض ظزى يب ثِ ثيبى زيگط، ESPثطًبهِ الىتطًٍيىي پبيساضي )

فمظ  ABS  ٍTCSذَزضٍ ضا پبيساض وطزُ ٍ آى ضا ثغَض ايوي زض هؿيط زضؾت ًگِ هي زاضز.  ESPّبي خبًجي فؼبلٌس، ٍلتي وِ ًيطٍ

قطايظ ثحطاًي ًظيط ػىؽ الؼول تَام ثب تطؼ ضاًٌسُ زض ٍضؼيت ّبي ذغطًبن ضا تكريم زازُ  ESPزض خْت عَلي ػول هي وٌٌس. 

فطاتط اظ  ESPك تطهعگطفتي تىي چطخ ّب ٍ هساذلِ هَتَض ذَزضٍ ضا پبيساض هي وٌس. ٍ ثسٍى ًيبظ ثِ فكطزى پسال تطهع يب گبظ؛ اظ عطي

لبثليت ّبي ضاًٌسُ ػول هي وٌس ٍ ثب اػوبل تطهعّبي اًتربثي؛ ثغَض ذَزوبض ذَزضٍ ضا ثِ هؿيط زضؾت ثط هي گطزاًس. ثِ ثيبى زيگط ايي 

ضؼيت ػبزي ذَز لطاض زاقتِ ثبقس. زض ٍالغ ثدبي زض ضفتي يب ؾيؿتن اعويٌبى هي زّس وِ ذَزضٍ حتي زض ٍ قطايظ ذيلي قسيس زض ٍ

 ؾط ذَضزى، ذَزضٍ ثِ ػىؽ الؼول ّبي ضاًٌسُ زض غطثيله فطهبى پبؾد زازُ ٍ ذَزضٍ ضا ثغَض وبهل زض وٌتطل اٍ ًگِ هي زاضز.
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بًي وِ ذَزضٍ زٍض هي ظًس، ًيطٍي گطيع اظ هطوع زض خْت ذبضج زٍض ثِ آى ٍاضز هي قَز. زض همبثل ايي ًيطٍ، ًيطٍي خبًجي ثؼٌَاى ظه

ًيطٍي خبًت ثِ هطوعي وِ تَؾظ تبيطّب ايدبز قسُ، ٍاضز هي قَز. ضاًٌسگي زض ٌّگبم زٍض ظزى ظهبًي اهىبى پصيط اؾت وِ ًيطٍي گطيع 

 ي زض تؼبزل ثبقٌس. تب ظهبًيىِ ايي ٍضؼيت ثطلطاض ثبقس، زٍض ظزى پبيساض ذَاّس ثَز.اظ هطوع ٍ ًيطٍي خبًج

ًيطٍّبي خبًجي ثب تَخِ ثِ فبوتَضّبيي ًظيط ضطيت انغىبن ؾغح خبزُ، ػولىطز ٍ چؿجٌسگي تبيطّب ثِ ؾغح، ؾطػت گطزـ ٍ غيطُ 

 تغييط هي وٌس. ضٍاثظ ثيي ايي فبوتَضّب ثهَضت ظيط هي ثبقس:

 ضطيت انغىبن ؾغح خبزُ، ًيطٍي خبًجي افعايف هي يبثس.ثب افعايف 

 ثب افعايف چؿجٌسگي تبيطّب ثِ ؾغح، ًيطٍي خبًجي افعايف هي يبثس.

 ثب افعايف ؾطػت زٍضظزى، ًيطٍي گطيع اظ هطوع ظيبز هي قَز.

 

، قؼبع زايطُ گطزـ ثبثت ذَاّس هبًس. افعايف ؾطػت چٌبًچِ ظاٍيِ غطثيله فطهبى ثبثت ثبقس ٍ ذَزضٍ ثب ؾطػت ثبثت حطوت وٌس

ذَزضٍ زض ًمغِ اي وِ ًيطٍي گطيع اظ هطوع ثط ًيطٍي خبًجي غلجِ وٌس ، ثب ٍلَع ون فطهبًي، ذَزضٍ ثِ ؾوت ذبضج ووبى اٍليِ حطوت 

ؾت وِ حطوت زض ووبى ذَاّس وطز ٍ زض نَضتي وِ ثيف فطهبًي اتفبق ثيبفتس، ذَزضٍ ثِ ؾوت زاذل حطوت هي وٌس. قبيبى شوط ا

                                                
4
 Over-Steering 

5
 Under-Steering 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


Brake system                                                                             

 
 
Rev:1   01.10.1390 13           STST-2ET6H  

ًبهيسُ هي قَز. ٍضؼيت ٍالؼي فطهبى)ون فطهبًي يب ثيف فطهبًي( يه ذَزضٍي ًَػي تبثغ اضتجبط زضًٍي ثيي تَظيغ  6اٍليِ، فطهبى ذٌثي

 ( هي ثبقس.4WDٍظى ضٍي چطخ ّبي خلَ ٍ ػمت، ٍيػگي تبيط، ؾيؿتن تؼليك ٍ ؾيؿتن ضاًف )ثطاي هثبل 

 طٍي گطيع اظ هطوع زض تؼبزلٌس.فطهبى ذٌثي: ًيطٍي خبًجي ٍ ًي

 ثيف فطهبًي: ثب ازاهِ زٍض ظزى، قؼبع گطزـ وَچىتط ذَاّس قس.

 ون فطهبًي: ثب ازاهِ زٍض ظزى، قؼبع گطزـ ثعضگتط ذَاّس قس.

 

ESP

 
اًٌسُ پسال تطهع ضا فكبض هي ًيت ضاًٌسُ )يؼٌي هؿيطي وِ ضاًٌسُ لهس زاضز ثطٍز( ثب ؾٌؿَض ظاٍيِ فطهبى ٍ ؾٌؿَض فكبض ) هثال ٍلتي ض

همبيؿِ هي قَز. تب ظهبًي وِ  Yawخبًجي ٍ ؾٌؿَض  Gزّس( اًساظُ گيطي هي قَز. ايي ٍضٍزي ّب ثب ؾيگٌبل ّبي اضؾبلي اظ ؾٌؿَض 

ي فؼبل ًوي قَز. اهب زض نَضتيىِ اذتالف ظيبز ESPضفتبض ٍالؼي ذَزضٍ ثب ًيت ضاًٌسُ ّورَاًي زاضز؛ ٍضؼيت ػبزي ثطآٍضز قسُ ٍ 

هٌفي زض  Yawيه گكتبٍض  ESPثيي ايي زٍ ثبقس، ٍضؼيت ًبپبيساض تكريم زازُ هي قَز. زض حبلت ثيف فطهبًي، هبغٍل وٌتطل 

هثجت زض خْت گطزـ ذَزضٍ تَليس  Yawذالف خْت گطزـ ذَزضٍ ايدبز هي وٌس. زض حبلت ون فطهبًي، هبغٍل هعثَض يه گكتبٍض 

چطخ ّب ثهَضت هدعا ايدبز هي قَز. ظهبًي وِ ًيطٍي تطهعي ّط چطخ هتفبٍت ثبقس، يه  اظ عطيك اػوبل تطهع Yawهي وٌس. گكتبٍض 

 ( ضٍي ثسًِ ايدبز قسُ ٍ ذَزضٍ ضا ثِ خْت زضؾت گطزـ ثط هي گطزاًس.Yawًيطٍي چطذبى) گكتبٍض 

 

 ثطاي ايدبز گكتبٍض هثجت )زض حبلت ون فطهبًي( تطهعّبي ظيط ثبيس فؼبل گطزًس:

 چطخ ػمت زاذلي 
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 َي زاذلي )ثطاي افعايف يبفتي گكتبٍض تب يه ؾغح هؼيي(چطخ خل 

 ثطاي ايدبز گكتبٍض هٌفي)زضحبلت ثيف فطهبًي( تطهعّبي ظيط ثبيس فؼبل گطزز:ٍ 

 چطخ خلَي ذبضخي 

 )چطخ ػمت ذبضخي)ثطاي افعايف يبفتي گكتبٍض تب يه ؾغح هؼيي 

 هثبل:

ضا اًساظُ گيطي وطزُ ثبقس؛ ثِ هؼٌبي  deg/sec 10اض همس Yawًيبظ ثبقس ٍ ذطٍخي ؾٌؿَض  Yaw 20 deg/secزض نَضتيىِ 

 ESPايي اؾت وِ ذَزضٍ ثِ اًساظُ ًيت ضاًٌسُ فطهبى ًگطفتِ ٍ زض حبلت ون فطهبًي اؾت. زض ايي حبلت، فكبض ّيسضٍليه ثَؾيلِ هَتَض 

گكتبٍض هَتَض وبؾتِ قَز. ثطػىؽ افعايف يبفتِ ٍ ّوعهبى اظ  Yawتَليس قسُ ٍ ثِ تطهع چطخ ػمت زاذلي اػوبل هي گطزز تب گكتبٍض 

ثعضگتط اظ همساض هَضز ًيبظ ثبقس ثِ هؼٌبي ايي اؾت وِ ذَزضٍ ثيكتط اظ ًيت ضاًٌسُ گطزيسُ ٍ زض حبلت  Yawچٌبًچِ ذطٍخي ؾٌؿَض 

 ضا وبّف زّس. Yawثيف فطهبًي اؾت. زض ايي حبلت، فكبض ّيسضٍليه ثِ تطهع چطخ خلَي ذبضخي اػوبل هي قَز تب گكتبٍض 
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