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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

  مقدمه : 
 . ترمز يك خودرو از بخشهاي بسيار مهم ايمني سرنشينان است

سيستمي كه . پيشرفت تكنولوژي ساخت خودرو هر روزه ، سيستمهاي ترمز كارآمدتري را به بازار مصرف جهان عرضه كرده است 
يعني قسمت مكانيكي به كمك كنترل . م در واقع طراحي است كه مكمل سيستمهاي ترمزي سابق استقصد معرفي آن را داري

در واقع مكانيزم . نظر ايمني مؤثر بر عوامل خطرآفرين جاده مي باشد ازالكترونيكي تلفيقي را به دست مي دهد كه داراي قابليت بااليي 
 . ز به مجموعه سيستم افزوده گرديده استترمز تغيير نمي كند و تنها بخشهايي براي كنترل ترم

 . كنترل سيستم از نوع اتوماتيك يا تمام خودكار الكترونيكي با فيدبك مستقيم است
ابت مي كنيم كه بلكه با بياني ساده به شما ث. در اينجا قصد نداريم شما را با اصطالحات تخصصي و ماهيت پيچيده فني آن درگير كنيم 

تنها دانستن موضوع اخير براي يك تعميركار الزم . و يا به تعبير بهتر ، ترمز ضدلغزش بسيار ساده است (ABS)مفهوم ترمز ضدقفل 
توسط كنترل كننده هاي الكترونيكي در هر لحظه سيستم ترمز را تحت كنترل و  ABSاست و مفهوم ساده تر آن اين است كه سيستم 

 . تطبيق با شرايط محيط يا جاده در مي آورد 
 
 
 
 

 ABSبه  مجهزـ خودرو با سيستم ترمز 
 
 
 

 ABSـ خودرو با سيستم ترمز بدون 
 
 
 

:  توجه
 جهت بررسي مسير اتصاالت اشاره شده در بخشهاي مختلف پيشنهاد مي گردد به نقشه هاي مربوطه در وب سايت فني مهندسي

Uwww.isaco.ir ايساكو به آدرس U  قشه هاي الكتريكي مراجعه شود و نقشه هاي شماتيك استفاده شده در اين مستند به قسمت ن
.   و دسته سيم مشخص مي باشدسيستم ترمز عنوان نمونه و براي يك نوع 
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  مفهوم ترمز ضدلغزش(ABS)  : 
ABS  مخفف كلماتAnti lock Brake System  اشد ، شايد مفهوم به مفهوم سيستم ترمز ضدقفل شدن چرخها مي بمي باشد و

 . بهتر براي ترجمه آن سيستم ترمز ضدلغزش باشد

 :  ABSـ تشريح قانون فيزيكي حاكم بر سيستم 

يك قانون فيزيك نشان داده شده است كه اجسام در حال حركت بر روي سطح با ضريب اصطكاك مشخص ، هنگامي كه در آستانه 

به عبارت ديگر اجسام در ابتداي شروع به لغزش بر روي سطوح . نشان مي دهند لغزش قرار دارند بيشترين ضريب اصطكاك را از خود 

اين قانون فكري را در . بيشترين ضريب اصطكاك را دارا مي باشند ، ولي به محض اينكه لغزش آغاز شود اين ضريب نزول مي كند

نسبت به جاده همواره بصورت آستانه لغزش  را ن بتوان وضعيت چرخهادذهن متصور مي كند و آن اين است كه اگر به هنگام ترمز كر

زيرا هرچه ضريب اصطكاك باالتر باشد، در شرايط مساوي با پارامترهاي  .قرار دهيم ، مي توانيم بيشترين نيروي ترمزي را داشته باشيم 

كه الستيكهاي خودرو هيچگاه در بنابراين سعي اين بود . مي توان نيروي اصطكاكي بيشتري داشته باشيم ... نيروي وزن ، سطح تماس و 

از بين مي رود و بنابراين  ABSوضعيت لغزش كامل يا بعبارت ديگر قفل شدن چرخها ، در طراحي سيستم . شرايط لغزش كامل نباشند 

مفهوم فيزيكي در كنار اين . چرخها به هنگام ترمز شديد نيز كامالً قفل نمي شوند و اين موضوع نيروي ترمزي بيشتري را ايجاد مي نمايد

تستهاي مختلف در جاده نشان مي داد كه هنگام ترمز ، به . مفاهيم ديگري نيز وجود داشت و طراحان سالها با آن دست به گريبان بودند 

ط دليل اثر گشتاور نيرو در بدنه كه آن نيز از صاف نبودن فرمان به صورت مطلقاً مستقيم يا وجود ناهمواري در جاده و عدم تساوي شراي

اين موضوع در ترمزهاي شديد . چرخها ، بوجود مي آمد ، بدنه خودرو حول يك نقطه از بدنه خود يا يك نقطه از جاده مي چرخيد

 ABSدر خودروهاي سنگين اين وضع بدتر است و لذا ابتدا اين خودروها مجهز به سيستم . حوادث جاني و مالي زيادي به بار مي آورد 

بنابراين بايد . فتي متوجه شدند كه اين مشكل نيز با حل مشكل قفل شدن مطلق چرخها برطرف مي گردد طراحان با كمال شگ. شدند

پيشرفت اين . ي طراحي مي شد كه هيچگاه اجازه ندهد چرخ خودرو در سرعت قفل شده و الستيك به روي جاده بلغزد يسيستمها

شرايطي كه . رعت الستيكها و كنترل آن ، تعادل خودرو حفظ مي شود تكنولوژي به حدي رسيد كه در هر لحظه با استفاده از تناسب س

لغزش بر روي . براي چهار چرخ يك خودرو در جاده به هنگام ترمز پيش مي آيد و يا بهنگام حركت وجود دارد بسيار متفاوت است 

تنظيم و نيروي محركه روي زواياي  سطح جاده براي هرچرخ ، وزن اعمال شده بر روي هر چرخ ، شعاع گردش در پيچها ، ارتفاع و

اين عوامل . پارامترهايي هستند كه در هر لحظه براي هر چهار چرخ ممكن است يكسان نباشد ... محور ، وضعيت مكانيزم لنت ترمز و 

ران خودرو و بپردازيم ، علل دو ABSقبل از اينكه به تشريح عملكرد سيستم . سالها مشكالت زيادي در جاده ها به وجود آورده اند 

 . كاهش ضريب اصطكاك در لغزش ، انحراف خودرو از جاده و چند اصطالح علمي ديگر را بررسي مي نمائيم
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 : ـ نمودار زير وضعيت كاهش ضريب اصطكاك آستانه لغزش را نسبت به لغزش كامل نشان مي دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زش ضريب اصطكاك بيشترين مقدار را دارد و بنابراين نيروي اصطكاك با توجه به نمودار معلوم مي گردد كه لحظه قبل از شروع لغ

آن را به كار  ABSنيروي اصطكاك بيشتر يعني نيروي ترمزي بيشتر و اين چيزي است كه طراحان در سيستم . بيشتر خواهد بود

 . اند گرفته

.  گام ترمز حادثه آفرين است در زير الستيكها به هن) ني و غيره ارايخ بسته و ب(ـ شرايط جاده اي متفاوت 

 : شكل زير اين وضعيت را نشان مي دهد

 

 

 

 

 

قادر است با  ABS. براي خودرو رخ نخواهد داد اگر بتوان سرعت نسبي چرخها و جاده را در هر لحظه ثابت نگهداشت ، حادثه فوق 

 . كنترل سرعت نسبي چرخها ، تعادل دوراني خودرو را حفظ كند 

وزهاي باراني و جاده هاي لغزنده ممكن است بر سر پيچها و يا بر اثر سنگيني نامتناسب بر روي يك چرخ و يا شيب همين اتفاق در ر

خواهيد ديد كه با يك مكانيزم و يك كنترل كننده الكترونيكي به نحو ساده اي در ادامه . براي خودرو به هنگام ترمز رخ دهد ... جاده و 

 . ني بااليي براي خودرو به هنگام ترمز ايجاد نمايدقادر خواهد بود ايم ABSسيستم 

 . رسديادگيري بيشتر آن الزم به نظر ميبراي  ABSـ تشريح چند اصطالح علمي در زمينه سيستم هاي ترمز مجهز به 
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  ضريب لغزش : 
در حالتي كه هيچگونه . د رفت مي دانيم هرگاه يك چرخ بر روي جاده شروع به غلتش نمايد ، با سرعت مربوط به خود به جلو خواه

 . لغزشي بين چرخ و سطح جاده وجود نداشته باشد ، روابط فيزيكي زير براي سرعت نقطه مركزي روي الستيك برقرار است 

W  : سرعت دوراني يا سرعت غلتش 

V  : اين سرعت همان سرعت خودرو است(سرعت نقطه مركزي الستيك يا چرخ ( 

R  : شعاع چرخ 

 

 

                        ( ) sec/.sec/ radm WRmV = 
 
 

كه همان سرعت خودرو است برابر  Vدر اين حالت سرعت . اگر چرخ بر روي سطح جاده بلغزد فرمول فوق ديگر صادق نخواهد بود

 : سرعت خطي دوران چرخ نيست يا كمتر است و يا بيشتر و در اين حالت ضريب لغزش عبارتست از 

100×
−

=
v
wrvλ     (%) wheel slip )ضريب لغزش( 

بررسي هاي بيشتر نشان داد كه ضريب چسبندگي تاير به جاده يا همان ضريب اصطكاك تابعي از جنس سطح جاده و الستيك و ضريب 

 : ابتدا توجه شما را مجدداً به رابطه ذيل جلب مي نمايم . نمودار زير اين رابطه رانشان مي دهد . لغزش است 

µ  ضريب اصطكاك(ضريب چسبندگي    (wb FF .µ=  نيروي ترمزي يا اصطكاك 

Fw  نيروي وزن يا نيروي عمود بر جاده 

 . ، هرچه ضريب چسبندگي الستيك و جاده افزايش يابد ، نيروي ترمزي افزايش مي يابد Fwبا توجه به ثابت ماندن 
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رانا 

تا % 10، مقدار ضريب چسبندگي در همه حاالت سطوح جاده اي براي يك تاير مشخص در محدوده  همانطور كه مشاهده مي گردد

مقدار نيروي ترمزي درصد باشد ، 30تا  10اين يعني هرگاه ضريب لغزش يا مقدار لغزش بين . لغزش مقدار ماكزيمم را دارد% 30

 . در حال سكون بر روي سطح است  اين محدوده ، مشابه آستانه لغزش براي جسم. ماكزيمم خواهد بود

با كنترل مقدار فشار مايع ترمز ، همواره محدوده اخير را از نظر لغزش ثابت نگه مي دارد و لذا هيچگاه حالت قفل شدن  ABSسيستم 

و چسبندگي ) جادهپايداري خودرو از نظر انحراف از (سبندگي عرضي چهمچنين مقدار . بوجود نمي آيد  λ=100%چرخها يا 

 . وضعيت ايمن تري مي يابد ) كاهش خط ترمز و افزايش نيروي ترمزي(طولي 

  كنترل : 

در اينجا سيستم . الزم است بدانيد، مفهوم كنترل سيستمهاي مكانيكي است  ABSدومين موضوعي كه براي ساده سازي مفهوم سيستم 

م جاي خود را در صنعت باز ـ الكترونيك ، مفاهيم كنترل كم ك ش صنعت برقبعد از پيداي. مكانيكي ، سيستم ترمز يك خودرو است 

صنعت الكترونيك اين توانايي را ايجاد نمود كه بتوانيم در زمانهاي خيلي كوتاه ، دستورات الكتريكي را براي عملگرهاي . نمود

يم با قرار دادن تعدادي دريافت كننده و حسگر از طريق حال فرض مي كن. ارسال كنيم ... الكتريكي مانند موتورها ، رله ها ، كليدها و 

سپس بعد از پردازش و بررسي اين اطالعات . مدارات الكترونيكي ، بتوانيم در هر لحظه وضعيت يك سيستم مكانيكي را برآورد كنيم 

اين نوع كنترل را . ل خود درآوريم دستوراتي را به عملگرهاي كنترل كننده همان سيستم ارسال كنيم و سيستم را در هر لحظه تحت كنتر

انواع ديگري از كنترل نيز وجود دارد كه در اينجا قصد توضيح آنها را نداريم ، تنها به اين نكته اشاره . كنترل كالسيك مستقيم گويند 

يك سيستم  ABSسيستم .  مي كنيم كه اگر خروجيها يا نتايج حاصله از كنترل را مورد بررسي قرار دهيم به آن كنترل غيرمستقيم گويند

يادآوري . ش مركزي آن نمي باشدكنترل مستقيم كالسيك براي ترمزها است يعني نتايج حاصله از اين كنترل تحت نظر واحد پرداز

نيز  ABSدر سيستم . گردد كه واحد الكترونيكي پردازشگر اطالعات ورودي و ارسال كننده دستورات كنترل كننده را كنترلر گويندمي

 . آن مي باشد ECUند ساير قسمتهايي كه مي شناسيد اين وظيفه بر عهده مان

نيز در اين ميان بوجود آمده  ABSانواع سيستم . پيشرفت هر روزه صنعت خودرو تنوع خاصي به سيستمهاي كنترل خودرو داده است 

ها با اعمال تغييراتي در نحوه عملكرد و دريافت تن. اما اگر مفهوم ساده آن را دريابيم تفاوت چنداني در انواع آن وجود ندارد. اند

 .اطالعات ، راندمان آن را در هر خودرو بسته به طراحي خودرو باال برده اند 

 

  مسافت يا خط ترمز : 

سرعت خودرو به كه بستگي به گردد مي گردد مسافت مشخصي طي مي اي كه خودرو كامالً متوقفاز لحظه ترمز گرفتن تا لحظه

زيرا . مسلم است كه مقدار خط ترمز كاهش خواهد يافت  ABSدر سيستم . را خط ترمز گويند طي شده اين مسافت . رمز دارد هنگام ت

 . بيشتر است  ABSنيروي ترمزي نسبت به سيستمهاي بدون 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

 6 

 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 كنترل فرمان : 

دانيم كه هيچگاه نمي توان مدعي شد كه مي . به هنگام ترمز كردن شديد اگر فرمان كامالً صاف نباشد خودرو منحرف خواهد شد 

لذا كنترل فرمان به هنگام ترمز . در حالتي قرار داده ايم كه چرخها بدون كوچكترين زاويه در حالت مستقيم قرار دارند را  غربيلك فرمان

 . تا حد زيادي مقدار كنترل فرمان را افزايش داده است ABSسيستم . شديد همواره مهم و خطرآفرين است
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

  ساختمان و نحوه عملكرد : 
كاهش خط . قادرند وضعيت ايمن تري را براي خودرو ايجاد نمايند  ABSهمانطور كه قبالً توضيح داده شد سيستمهاي ترمز مجهز به 

كاهش  ترمز ، افزايش پايداري خودرو در جاهاي لغزنده ، افزايش كنترل فرمان ، كاهش اثر شرايط متفاوت جاده بر روي الستيكها ،

مقدار لرزش الستيك و سيستم تعليق در ترمز، تنظيم فشار مايع ترمز و پايداري خودرو در جاده هاي ناهمگن به هنگام ترمز شديد از 

 . همچنين گفتيم كه اين سيستمها در واقع يك كنترل مستقيم اتوماتيك براي سيستم به حساب مي آيند . فوايد اين سيستم است 

 

ECU   
در نظر بگيريد كه بتوان توسط سيستمي در هر . اساس كار خيلي ساده و جالب است . مي پردازيم  ABSيح عملكرد سيستم حال به تشر

 . لحظه سرعت دوراني هر چرخ و سرعت خودرو را قبل از ترمز اندازه گيري و ثبت مي كنيم 

 . ابل محاسبه است با دانستن شعاع آن به راحتي ق) سرعت مركز دوران چرخ(سرعت خطي چرخ  ارمقد

WRV sm ./ = 
سرعت  ABSدر برخي مدلهاي . سرعت خودرو ، همان سرعت خطي چرخ قبل از ترمز است 

از . خودرو را از مقدار سرعت دوراني شفت خروجي گيربكس قبل از ترمز بدست مي آيد 

و كنترل كننده اين مغز متفكر . گردد وارد عمل مي ABSمربوط به سيستم  ECUاينجا به بعد 

همان واحد كنترل  ABSمربوط به سيستم  ECU. (آنها مي باشد  ECUسيستمها در 

مقادير سرعت خودرو قبل از ترمز ، سرعت  ECUدر ) . الكترونيكي ترمز ضدلغزش است

ه شامل موتور پمپ به واحد عملگر سيستم ك ECUسپس . ترمز مورد ارزيابي قرار مي گيرد چرخ ، فشار روي پدال يا فشار مايع

الكتريكي روغن ترمز ، شيرهاي برقي و مدارات ثانويه روغن ترمز مي باشد ، طوري دستور مي دهد كه هيچگاه لغزش طولي يا عرضي 

مقدار كاهش مجاز به اين صورت است كه بر اساس مقادير سرعتها ، ECUروش كار . بوجود نيايد % 30براي الستيك ها بيش از 

سپس به عملگر دستور داده . درصد باشد  30تا  10ي كه مقدار ضريب لغزش همواره در محدوده رحاسبه مي كند ، طوسرعت چرخ را م

ليپرها و لنتها به اندازه ارا طوري تنظيم مي كند كه ك) روغن ترمز(و عملگر با سيستم خاصي كه در آن وجود دارد ، فشار مايع ترمز 

اين كار بطور مداوم و لحظه اي براي هر چرخ انجام مي گيرد و تا توقف . ترمزي وارد نمايند متناسب با شرايط مذكور به چرخ نيروي

 . كامل و يا برداشتن پا از پدال ترمز ادامه مي يابد

 

  مدارات هيدروليك+ بلوك هيدروليك (عملگر يا قسمت تنظيم كننده : ( 
ليكي ثانويه روغن ترمز است كه با مدارات هيدروليكي اصلي قسمت اول مدارات هيدرو. عملگر از چند قسمت تشكيل شده است 

اين قسمت . قسمت سوم موتور پمپ روغن قابل كنترل است . قسمت دوم شيرهاي برقي قابل كنترل است . روغن ترمز كوپل شده اند 

ورات را در قالب پيامهاي دست ECUيعني در واقع . آن را اجرا مي نمايد  تتوضيح داده شد ، دستورا ECUهمانطور كه در قسمت 

 .الكتريكي به شيرهاي برقي و موتور پمپ روغن ارسال مي دارد 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

 8 

 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 شيرهاي برقي نيز با باز و بسته شدن ، مدار ثانويه را فعال و يا غيرفعال مي نمايند و پمپ الكتريكي نيز در صورت فعال شدن روغن را در

سيستم ترمز با همان مدارات اوليه هيدروليك  كار نكند ، ABSكه سيستم  نكته جالب اين است كه در صورتي. مدار پمپ مي نمايد 

 . وجود ندارد و به يك سيستم ترمز ساده تبديل مي گردد  ABSمانند زماني كه اصالً در سيستم ، . خودكار مي كند 

تصل است و يا در واقع م ECUبا  ABSبلوك هيدروليك كه شامل شيرهاي برقي قابل كنترل و پمپ است در بعضي سيستم هاي 

ECU  روي آن نصب گرديده و با هم توسط پايه هاي نگهدارنده به بدنه متصل مي گردند . 
 

  سنسورهاي دور چرخ : 
در هر لحظه بتواند از سرعت دوراني چرخها و در نهايت سرعت خطي چرخ اطالع پيدا كند ، از سنسورهاي مشابه  ECUبراي اينكه 

يك چرخدنده كه با محور چرخ مي . اين سنسورها از نوع مغناطيسي با آهن رباي دايمي است . اده مي گردد سنسور دور موتور استف

چرخد و دور گردش آن با دور گردش چرخ يكسان است در مقابل آن قرار داده شده طوري كه با عبور هر دندانه يك موج الكتريكي 

در  ECUبا اين روش . فرمان مي دهد   ECUر واحد زمان مقدار دور چرخ را به فركانس يا تعداد پالس ها د. ايجاد مي گردد ) پالس(

با مقايسه . خودرو نيز همان سرعت خطي چرخها در لحظه قبل از ترمز است  سرعت. سرعت خطي هر چرخ رامحاسبه مي كندهر لحظه 

درصد رخ  30تا  10غزش خارج از محدوده نيروي ترمزي را تنظيم مي كند طوري كه هيچگاه ل مدت زمان اعمال ECUاين مقادير 

 . ندهد 

 : ـ جبران كننده ها 
جبران كننده نوع اول با افزايش مقدار بار . تعبيه شده است  ABSدو نوع جبران كننده روغن در مدارات هيدروليكي ترمزهاي مجهز به 

. ر و متعاقب آن فشار روغن را افزايش مي دهد مقدار روغن ترمز در مدا) بستگي به طراحي جلو يا عقب يا هردو(بر روي محورها 

جبران كننده دوم يك نوع حالت تعادل در مدار ايجاد مي نمايد كه در واقع براي افزايش ، كاهش و ثبات فشار روغن به صورت مخزن 

ت هيدروليك بسته به اين مخزن با حجم متغير در واقع قابليت برگشت به حاالت قبلي را براي مدارا. با حجم متغير عمل مي كند 

 . ايجاد مي نمايد و تعادل فشار در هر يك از سه حالت فوق را باعث مي گردد ECUخواست 
 

 ـ ميراكننده ها يا ضربه گيرهاي حركت روغن 
 . براي جلوگيري از ضربت چكشي روغن و نتايج مخرب آن يك نوع ميراكننده يا ضربه گير درمدار طراحي شده است 

 

 :  ABSك مدار بخصوص ـ تشريح مفصل ي

  : ABSنوع 
لكرد هر كه اصول عمMANDO MGH60  و يك مدل MOBISيك مدل . به كار رفته است ABSدر خودروي رانا دو نوع 

. هاي آنها با هم متفاوت استدوي آنها شبيه به هم است و فقط كاربرد بعضي از پين
رانا : خودروي مصرف كننده 

چرخ (به صورت ضربدري بسته مي شود يعني مدارات هيدروليكي آن به صورت ضربدري  ABSالزم به توضيح است كه اين نوع 

الكترونيكي آن به صورت مجزا براي هر بسته شده و مدارات ) راست جلو با چرخ چپ عقب و چرخ چپ جلو با چرخ راست عقب

سرعت قبل از ترمز  رو را در هر لحظه ،خود سرعت ABSشفت خروجي گيربكس ارتباطي با سيستم ندارد و . چرخ طراحي شده است 

 . در نظر مي گيرد  ABSيا سرعت قبل از عمل عملگر 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

همواره طوري طراحي مي گردند كه در صورت عدم عملكرد صحيح يا خرابي موضعي ،  ABSالزم به يادآوري است كه سيستمهاي 

 . انجام وظيفه مي نمايد  ABSن صورت سنتي و بدون سيستم ترمز معمولي خودرو كار خود را انجام داده و سيستم ترمز به هما

 

  شناسايي سيستم : 
 : معرفي  -1

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

 10 

 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

(X)  مدار هيدروليك : 
 (Y)  اطالعات ورودي(مدار الكتريكي ( 

 (Z)  اطالعات خروجي(مدار الكتريكي ( 

 

 : سيستم ترمز معمولي از قطعات زير تشكيل مي شود 
  (1)سيلندر اصلي دوبل 

  (2)ترمز بوستر 

 4  (3)) ديسكي(كاليپر ترمز  

  (4)تنظيم كننده فشار روغن ترمز 

 . اين سيستم ترمز از يك سيستم ترمز ضربدري تشكيل شده است 

 : اين سيستم ضدلغزش شامل قطعات زير مي باشد 

  7020يونيت متعادل كننده يا كنترل يونيت هيدروليكي ـ الكتريكي (ARU) )و كاليپرها  (1)ر اصلي دوبل در مدار بين سليند

 ) قرار گرفته است (3)

  در (كنترل يونيت الكترونيكيARU جمع شده است (. 

 4  7000 ,7005 ,7010 ,7015 (5)عدد سنسور دور چرخ 

  المپ هشدار خرابي در سيستمV7000 ABS ) (6)) سنجها يا صفحه آمپر كيلومترشمار دوربر روي صفحه نمايش دهنده 

 كتور جهت اتصال به دستگاه عيب ياب كانركزي سوكت مCOO1 

  سوئيچ المپ استپ ترمز 

 ) ABSسيستم  ECUنشان دهنده وضعيت پدال ترمز به راننده و (
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 ) ABSشماتيك عملكرد سيستم (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)  ـ مجموعه كنترل يونيت الكترونيكي 

 (b)  محاسبه كننده سرعت چرخ 

 (c) متعادل كننده فشار روغن ترمز  عملگر الكترونيكي 

 (d)  كنترل كننده صحت عملكرد سيستمABS  

(B) –  شيرهاي برقي هيدروليكي و موتور پمپ جبران كننده و دمپرها يا ضربه گيرها(يونيت هيدروليك ( 

 (e)  عملگر هيدروليكي متعادل كننده فشار روغن ترمز 

  .سطح عمل تعديل را انجام مي دهد  3سيستم در 

  افزايش فشار روغن ترمز 

  ثبات فشار روغن ترمز 

  افت فشار روغن ترمز 

 

 : شناسايي سنسور چرخها 
با توجه به فواصل دندانه ها و قطر شعاع چرخدنده روي محور چرخ كه : معرفي  -1

روبروي اين سنسورها قرار دارد حداقل سرعت چرخ براي شناسايي اين سنسورها 

2.75 km/h مي باشد . 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

 12 

 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 سنسور چرخ عقب ) 1(

 ) به تفاوت آنها توجه كنيد(سنسور چرخ جلو ) 2(

 . سنسورها از نوع مغناطيسي مي باشند 

 

 : ترمزهاي ديسكي 
 : در قسمت جلو 

  اين سنسورها در راستاي شعاع دايره چرخدنده و عمود بر دندانه هاي آن مي باشند . 

 

 

 : ترمزهاي ديسكي 
 : در قسمت عقب 

 هدف از نصب اين سنسورها ، فرستادن اطالعات سرعت چرخ  .نصب مي شوند ) ر محور چرخ دندهعمود ب(ا بصورت شعاعي آنه

 . مي باشد  ECUو سرعت خودرو به 

 

:  قاعده كلي عملكرد  -2
ع شدن خطوط قط. يك چرخ دنده در مقابل اين سنسور حركت مي كند . سنسورها شامل يك مغناطيس دائم و يك سيم پيچ مي باشد 

مغناطيسي به وسيله چرخ دنده باعث توليد ولتاژ متناوب در سيم پيچ مي شود، فركانس و دامنه ولتاژ القاء شده بستگي به سرعت چرخ 

 . دنده دارد

 . فاصله اين سنسورها تا چرخ دنده قابل تنظيم نمي باشد و مقدار ثابت و مشخصي دارد 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 ABSسنسور مغناطيسي  (3)

 نده چرخ د (4)

 

 : معرفي مجموعه يونيت عملگر متعادل كننده ـ كنترل يونيت الكترونيكي سيستم ترمز ضدلغزش 

فشار در كاليپرها را براي جلوگيري از قفل شدن چرخها ، توجه به فشار اعمال شده بر روي پدال  مجموعه يونيت عملگر متعادل كننده ،

 . ترمز ، تعديل مي كند 

 

 

 

 

 

 ) نقطه 3(ب قطعه پايه هاي نص (1)

 بلوك هيدروليك يا عملگر هيدروليكي  (2)

 كنترل يونيت الكترونيكي  (3)

 

 

 

 

 

 

 : اتصاالت 

 (VL)كاليپر چرخ سمت چپ جلو  (4)

 (VR)كاليپر چرخ سمت راست جلو  (5)

 (HL)سيلندر چرخ سمت چپ عقب  (6)

 (HR)سيلندر چرخ سمت راست عقب  (7)

 پمپ اصلي ترمز  (8)

(A) پايه  38تور كانك 

(B)  الكترو پمپ هيدروليك جبران ساز و برگشت دهنده

 روغن ترمز 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 : معرفي كنترل يونيت الكترونيكي 
 ) عدد 8(شيرهاي برقي  (1)

 پايه الكتروپمپ هيدروليك برگردان روغن ترمز  2كانكتور  (2)

 پايه  38كانكتور  (3)

يك مجموعه است و بنابراين باعث كاهش اتصاالت الكتريكي و افزايش  با يونيت عملگر متعادل كننده در ECUدر اين سيستم 

 . قابليت ها مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وظايف اصلي كنترل يونيت الكترونيكي  -1
 . ـ كنترل تعديل فشار روغن ترمز طبق اطالعات رسيده بوسيله چهار سنسور چرخها 

  ABSوسيله المپ هشدار رد صورت بروز خرابي در سيستم  ـ نمايش دادن وضعيت كاركرد و هشدار به راننده به

 ) عيب در هر نوبت خرابي خوانده مي شود 3حداكثر ( ECUـ كمك به عيب يابي به وسيله خواندن حافظه 

 . به وسيله روشن نمودن المپ هشدار ، اين مشكل را نشان مي دهد  ECUوقتي سيستم از كار مي افتد ، : توجه 

 . دن اين المپ ، سيستم ترمز ضدلغزش از كار افتاده و سيستم ترمز معمولي شروع به كار نموده است در صورت روشن بو
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 : معرفي مجموعه يونيت هيدروليك 
 : قطعات اصلي 

 وستر آلومينيومي بـ 

تريكي به كار ـ يك الكترو پمپ هيدروليكي تزريق مجدد يا برگردان روغن ، كه همان پمپ هيدروليكي است كه توسط موتور الك

 . مي افتد و وظيفه اش برگشت روغن ترمز از كاليپرها به سيلندر اصلي ترمز در زمان افت فشار مي باشد 

 . كار مي كنند  12Vو  0مي باشند ، كه با ولتاژ ) باز ـ بسته(راهه و دوحالته  8×2ـ شيرهاي برقي 

 ) مز وارد بر هر چرخ مي شوندشيرهاي برقي ورودي و خروجي باعث ايجاد تعادل فشار روغن تر(
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 شير برقي ورودي  (1)

 شيربرقي خروجي  (2)

(A)  سيلندر اصلي ترمز 

(B)  خروجي به كاليپرها يا سيلندر چرخها 
 

  وضعيت باز وضعيت بسته

V=12V V=0V V=12V V=0V ولتاژ 

 شيربرقي ورودي) 1( ×   ×

 شيربرقي خروجي) 2(  × × 

 

كه روي مدار اصلي ترمز يا مدار اوليه بسته مي شوند درست به صورت ) 1(گردد شيرهاي برقي ورودي همانطور كه مشاهده مي 

عمل باز و بست را انجام بسته مي شوند ، ABSكه روي مدار ثانويه ترمز يا مدار مكمل مربوط به ) 2(عكس شيرهاي برقي خروجي 

 . مي دهند 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 :  ABSاين نوع تشريح مدارهاي هيدروليكي در ترمز مجهز به 

 

 ) : هيدروليك(نام قطعات 
 سيلندر اصلي ترمز  (1)

 بوستر ترمز  (2)

 كاليپرهاي ترمز  (3)

شير تنظيم كننده فشار هيدروليك ترمزهاي عقب  (4)

 *به نسبت وزن اعمالي به اكسل ها  

مجموعه يونيت متعادل كننده يا كنترل و عملگر   (5)

  ABSسيستم 

 نصب روي مدار اوليه  شير برقي ورودي  (6)

 شير برقي خروجي نصب روي مدار ثانويه  (7)

 الكتروپمپ تزريق مجدد يا برگردان روغن  (8)

ذخيره كننده فشار روغن ترمز يا مخزن   (9)

(by pass) روغن 

 ضربه گير يا دمپر هيدروليكي  (10)
شير يكطرفه براي خالص كردن ياآزاد كردن   (11)

 لنت ترمز 
)A(  مدار ترمز معمولي)مدار اوليه ( 
)B(  مدار تعادلي)مربوط به ) مدار ثانويهABS 

 
در صورت نصب در (تعبيه گرديده و بسته به مقدار بار اعمال شده بر روي اكسل عقب  ABSاين قطعه در برخي سيستم هاي   -*

اين افزايش همواره به گونه اي . ايش مي دهدليپرها يا ديسكهاي همان اكسل را افزافشار روغن ترمز در ك) جلو نيز كاربرد دارد
زيرا همانطور كه مي دانيم با افزايش نيروي عمودي ، ضريب . است كه حالت تعادلي رد سيستم از نظر لغزش وجود داشته باشد 

 . مي يابد)  كاهش به عكس آن ضريب لغزش (اصطكاك  افزايش 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : حالت اوليه بعد از ترمز ) 1(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)A(  نمودار سرعت خودرو 
)B(  نمودار ولتاژ شيربرقي ورودي 

)C(  نمودار ولتاژ شيربرقي خروجي 

)D(  نمودار فشار روغن ترمز در كاليپر 

)E(  منحني سرعت خودرو 

)F(  منحني سرعت اصلي چرخ 

)G(  منحني سرعت مبناء از نظرECU  براي در نظر گرفتن سرعت لحظه اي خودرو 

)H(  30آستانه سر خوردن يا لغزش بيش از) % از اين مرز مجاز نمي باشد و عبورABS از آن جلوگيري مي نمايد ( 

كه در حالت عادي باز مي  (6)در اين نمودار فشار وارد بر پدال ترمز مستقيماً به چرخ انتقال يافته و با عبور از شير برقي ورودي 
 ) حالت اوليه بعد از ترمز. (باشد اعمال مي گردد 

 . ت عادي بسته مي باشد در حال (7)در ضمن خروجي شير برقي 
 . در اين فاز عملكرد مجموعه يونيت متعادل كننده فعال نمي باشد و سيستم ترمز به صورت ترمز عادي عمل مي كند 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 : حالت ماندگار با فشار ثابت روغن ترمز   )2(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)A( نمودار سرعت خودرو 
)B(  نمودار ولتاژ شيربرقي ورودي 

)C( قي خروجي نمودار ولتاژ شيربر 

)D(  نمودار فشار روغن ترمز در كاليپر 

)E(  منحني سرعت خودرو 

)F( حني سرعت اصلي چرخ نم 

)G(  منحني سرعت مبناء از نظرECU  براي در نظر گرفتن سرعت لحظه اي خودرو 

)H(  30آستانه سر خوردن يا لغزش بيش از) %عبور از اين مرز مجاز نمي باشد وABS نمايدازآن جلوگيري مي ( 

 
را كه باز است مي بندد ،  (6)، شيربرقي ورودي  ECU،  (RS)كمتر از سرعت مبناء شود  (WS)روي يك چرخ اگر سرعت بر 

 . جدا مي نمايد  (1)را از سيلندر اصلي ترمز  (3)اين عمل كاليپر 
 . ش پيدا كند در اين صورت فشار در اين كاليپر نمي تواند از اين باالتر برود ، حتي اگر فشار اعمالي به پدال ترمز افزاي
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : سرعت چرخها به سرعت آستانه لغزش به دليل نزديك شدن ECUحالت كاهش فشار روغن ترمز توسط ) 3(

 
)A(  نمودار سرعت خودرو 
)B(  نمودار ولتاژ شيربرقي ورودي 

)C(  نمودار ولتاژ شيربرقي خروجي 

)D(  نمودار فشار روغن ترمز در كاليپر 

)E(  منحني سرعت خودرو 

)F(  منحني سرعت اصلي چرخ 

)G( حني سرعت مبناء از نظر منECU  براي در نظر
 گرفتن سرعت لحظه اي خودرو 

)H(  30آستانه سر خوردن يالغزش بيش از) % عبور از اين
از آن جلوگيري مي  ABSمرز مجاز نمي باشد و 

 ) نمايد

 
در اين مرحله با توجه به نزديك شدن سرعت خودرو و 

، شير  ECUسرعت چرخ به آستانه سر خوردن يا لغزش ، 
را به ذخيره كننده  (3)را كه كاليپر  (7)برقي خروجي 

متصل مي كند ،  (by pass) (9)روغن ترمز يا مخزن 
 . باز كرده و فشار روغن در كاليپر كاهش مي يابد 

اين . ديافراگم حركت مي كند و فنر را فشرده مي كند 
 . دوباره سرعت بگيرد كار باعث افت فشار در مدار شده و بنابراين به چرخ اجازه مي دهد كه 

يا برگردان روغن ترمز را فعال مي كند كه به روغن ترمز ذخيره شده در  (8)، الكتروپمپ تزريق مجدد  ECUدر همان زمان ، 
 . نيرو وارد كند تا به سيلندر اصلي ترمز برگردد  (by pass) (9)مخزن 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : مرحله آزاد كردن لنتهاي ترمز به طور نامنظم ) 4(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)A( نمودار سرعت خودرو 
)B(  نمودار ولتاژ شيربرقي ورودي 

)C(  نمودار ولتاژ شيربرقي خروجي 

)D(  نمودار فشار روغن ترمز در كاليپر 

)E(  منحني سرعت خودرو 

)F( منحني سرعت اصلي چرخ 

)G(  منحني سرعت منباء از نظرECU  براي در نظر گرفتن سرعت لحظه اي خودرو 

)H(  30منحني آستانه سر خوردن يا لغزش بيش از) % عبور از اين مرز مجاز نمي باشد وABS از آن جلوگيري مي نمايد ( 

 
ارتباطي بين كاليپر و  (6)و مسير اصلي از شيرهاي  (11)زماني كه فشار پا بر روي پدال وجود ندارد ، توسط شيرهاي يك طرفه 

 ) . وجود فنرهاي برگردان(. مخزن روغن ترمز مهيا مي گردد ، بنابراين افت فشار باعث آزاد شدن چرخ مي شود 
كه به صورت موازي بسته شده اند ، اجازه مي دهد كه فشار در مدار هيدروليك و  (6)كه با شير برقي  (11)شيرهاي يكطرفه 

 . كاليپر به سرعت پايين بيافتد 
 (7)بنابراين شيرهاي شوند ،تغذيه نمي  (7)و  (6)مجموعه يونيت عملگر متعادل كننده در اين فاز فعال نمي باشد ، و شير برقي 

 . باز مي باشند  (6)بسته و شيرهاي 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيب يابي 
 ABSسيستم ضد قفل ترمز 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 (ABS)استفاده از دستگاههاي عيب ياب براي سيستم ضد قفل ترمز 
 نصب دستگاهها و تجهيزات جهت عيب يابي 

 

 )24803029كد اختصاصي: (ايكودياگدستگاه عيب ياب 

اده از اين دستگاه مي توان كارهاي زير را با استف

 :انجام داد

ـ ارائه راه حلهاي منظم بر طبق اشكاالت موجود در 

 خودرو

ـ اندازه گيري پارامترها 

 ـ تست عمل كننده ها 

 

 

 

 
 : ابزار مخصوص 

 C-0812با شماره ترمز  ABSبكس بازو بست پمپ اصلي 
 )25904001: كد اختصاصي ( 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : ها از نظر عدم قطعي و سالم بودن روكش  عايق آنها روش بررسي سيم

 
 توجه 
  كليه مقاومتها بايد در شرايط جدا بودن كانكتورها اندازه گيري شوند . 
  مقاومت با كم كردن مقاومت سيمهاي دستگاه از عدد نشان داده شده به دست مي آيد هر مقدار واقعي . 
 ) : ر بازمدا(روش تشخيص وجود قطعي در مدار  -1

 . را اندازه بگيريد  R1مطابق شكل روبرو مقاومت 
  اگرΩ≤ 11R سيم قطعي ندارد . 
  اگرΩ≥ KR  . سيم داراي قطعي است  9.1991

 
 : روش تشخيص وجود اتصال كوتاه با بدنه در مدار  -2

 . را اندازه بگيريد  R2مطابق شكل روبرو مقاومت 
  اگرΩ≥ KR  . سيم به بدنه اتصال كوتاه ندارد 9.1992
  اگرΩ≤≤Ω KR  سيم به طور جزئي به بدنه اتصال كوتاه  9.19921

 . دارد 
  اگرΩ≤ 12R  سيم به طور كامل به بدنه متصل است . 
 

 : روش تشخيص وجوداتصال كوتاه بين دو سيم  -3
 : را اندازه بگيريد  R3قاومت مطابق شكل روبرو م

  اگرΩ≥ KR  . بين دو سيم اتصال كوتاه وجود ندارد  9.1993
  اگرΩ≤≤Ω KR  دو سيم به طور جزئي با هم اتصال  9.19931

 . كوتاه دارند 
  اگرΩ≤ 13R  دو سيم به طور كامل با هم اتصال كوتاه دارند . 
 

 : خيص وجود اتصال كوتاه با ولتاژ مثبت باتري روش تش -4
 . سوئيچ خودرو را باز كنيد 

 ـ تمام قسمتهايي كه احتمال اتصالي با ولتاژ مثبت دارند را روشن 
 . كنيد 

 . را اندازه بگيريد  U1مطابق شكل روبرو ولتاژ 
  اگرU1=0V سيم با ولتاژ مثبت اتصال كوتاه ندارد . 
  اگرVU 01  .سيم با ولتاژ مثبت اتصال كوتاه دارد ≠
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : نكات ايمني هنگام عيب يابي سيستم ضدقفل ترمز 

 
 . از جدا كردن كانكتورها پيش از خواندن كدهاي ايراد ، خودداري كنيد : توجه 

 
 . تعمير سيمها مجاز نمي باشد : توجه 

 
 .  خوردگي يا خرابي بود ، دسته سيم را به شكل كامل عوض كنيد اگر يك يا چند پايه از يك كانكتور داراي آثار: توجه 

 
 : چند نكته مهم 

 
  هرگز در زمان روشن بودن موتور كابل باتري را قطع نكنيد . 
  هرگز در زمان سوئيچ باز ، كنترل يونيت را جدا نكنيد . 
 هيچكدام از كانكتورها را در زمان سوئيچ باز جدا نكنيد . 
 

 : مهم در هنگام انجام تستهاي الكتريكي چند نكته 
 

 باتري خودرو الزم است كامًال شارژ شده باشد . 
  هرگز از المپ تست استفاده نكنيد . 
  سعي كنيد تا حد امكان از ايجاد جرقه جلوگيري شود . 

 . هرگز در زمان باز بودن سوئيچ ، كنترل يونيت را وصل نكنيد : توجه 
 . الت سيستم ترمز ضد قفل در زماني كه المپهاي هشدار اين سيستم روشن نشده باشند ، انجام شود تجزيه و تحليل اشكا

در اين شرايط هيچ گونه خطايي در حافظه كنترل يونيت . اينگونه ايرادها مربوط به قسمتهاي مكانيكي سيستم ترمز مي باشد: توجه 
 . ثبت نشده است  7020
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

تجريه و تحليل اشكاالت  -
 ) بخش اول. (د مشكل در سيستم در حالي كه چراغ هشدار روشن نشده است وجو

 در صورت عدم رفع مشكل در صورت رفع مشكل مواردي كه بايد چك شود نوع مشكل موجود
 ـ وضعيت سيستم تعليق ترمز مي كشد 

 ـ وضعيت تايرها 
ـ وضعيت لنتها ، ديسكها و كاسه هاي 

 چرخ و كفشكها
ه هاي يونيت اتصاالت لول بررسي ـ

و  متعادل كننده و سيلندر اصلي
 سيمدسته

ـ فشار را در كاليپرهاي جلو اندازه 
 ) با استفاده از فشارسنج(بگيريد 

ـ پدال ترمز را به آرامي فشار دهيد 
 ) بار باشد 100مقدار فشار (

ثانيه صبر كنيد و  20ـ به مدت حداقل 
فشار را اندازه بگيريد ، اختالف فشار 

 . بار باشد  6ر از بايد كمت

نبايد در اين (ترمزها را هواگيري كنيد 
مورد يونيت متعادل كننده كمكي را 

 ) جدا كنيد

ترمزهاي چرخهاي عقب هميشه فعال 
 هستند 

  ـ وضعيت عملكرد ترمز دستي 

 ـ عملكرد كاليپر ترمز و كاسه چرخها  ترمز يك چرخ هميشه فعال است 
ل ترمز هر چهار چرخ هميشه فعا

 هستند 
ـ فشار باقي مانده روي چرخها را 

اين فشار بايد تقريبًا (اندازه بگيريد 
 ) صفر باشد

 : موارد زير را چك كنيد  
 ـ كنترل كننده هاي ترمزها 

 ـ سيلندر اصلي ترمز 
 ـ بوستر ترمز 

 ـ وضعيت تنظيم سوئيچ المپ استپ 
 . قسمتهاي معيوب را تعويض كنيد 

در (ـ وضعيت سيستم از نظر نشتي  ياد است رنج حركت پدال ترمز ز
 )حالت فشردن پدال

 :موارد زير را چك كنيد  ترمزها را هواگيري كنيد 
 ـ سيلندر اصلي ترمز 

 ـ بوستر ترمز 
 ـ كاليبرها و يا كاسه هاي چرخها 

 ـ قسمتهاي معيوب را تعويض كنيد 
ـ شرايط چرخ دندانه دار الكترود  ترمز صدا مي دهد 

لوله هاي مدار ترمز نبايد (سنسور 
بدنه و ،) براي هم توليد اشكال كنند

وضعيت محل اتصال يونيت متعادل 
در اين حالت سيستم (كننده اضافي 
 ) خراب نيست

 

المپ هشدار سطح روغن ترمز روي 
 صفحه نمايشگرها روشن مي شود

ـ آزاد بودن شناور مخزن روغن ترمز 
و سالم بودن ميكروسوئيچ داخل اين 

 خزنم
ـ وضعيت لنتهاي ترمز از نظر اتصالي 

 نداشتن 

سطح روغن ترمز را به مقدار مناسب 
 . برسانيد 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 ) بخش دوم.(روشن شده است  ABSوجود مشكل در سيستم در حالي كه چراغ هشدار 

 
 در صورت عدم رفع مشكل در صورت رفع مشكل مواردي كه بايد چك شود نوع مشكل موجود

ـ وضعيت نقطه اتصال زمين  از  د چرخ قفل مي شو
 نظر تميزي و محكم بودن 

اتصاالت لوله هاي چك كردنـ 
يونيت متعادل كننده و سيلندر 
اصلي و اتصاالت سنسورهاي 

ABS 
 ـ متناسب بودن سرعت چرخها 

 : موارد زير را بررسي كنيد 
 عملكرد ترمز دستي 

 عملكرد كاليبرها و يا كاسه چرخها 

 

 ABSسيستم  عملكرد نامناسب
در زمان استفاده از تجهيزاتي مثل (

 ) آالرم راديو ، تلفن
ـ ايجاد نويز در سيستم توسط 

 موتور پمپ هيدروليك 
 ـ عكس العمل پدال ترمز 

عملكرد بي موقع "مراحل روش 
را انجام  "سيستم ضدقفل ترمز

 . دهيد 

 

 : در هنگام تنظيم مجدد ترمز 
ـ ايجاد نويز در سيستم توسط 

 ور پمپ هيدروليك موت
 ـ عكس العمل پدال ترمز 

وضعيت محل اتصالي يونيت 
 متعادل كننده كمكي 

  . قطعات را تعويض نكنيد

 . حتي در زمان عملكرد درست سيستم ترمز ضد قفل نيز ممكن است صداي ترمز از چرخها شنيده شود 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : روش چك كردن متناسب بودن سرعت چرخها 

 : در مورد اين سيستم قادر به انجام  ياگايكودعيب ياب دستگاه 
  اندازه گيري پارامترها مي باشد . 
  شبيه سازي سيستم نمي باشد . 

 
 . هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد : تذكر 

 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

ثانيه  10ودرو را براي مدت خ
 km/h20وبا سرعت حداقل 

 . برانيد 

 : موارد زير را چك كنيد 
 ـ مشخصات چرخها و تايرها 

 ـ اتصال مناسب سنسور سرعت 
 ـ شرايط چرخ دندانه دار 

 ـ شرايط كلي سيستم تعليق 
 ) جدا كنيدسيمهاي اينگونه وسايل را از دسته سيم اصلي (ـ شرايط نصب تجهيزاتي مثل دزدگير 

 : در صورت درست بودن نتيجه آزمايشها خطا را پاك كنيد ، مراحل تست زير را انجام دهيد 
- 024Z  سنسور چرخ عقب سمت چپ 
- 025Z  سنسور چرخ جلو سمت راست 
- 031Z   سنسور چرخ عقب سمت راست 
- 032Z  سنسور چرخ جلو سمت چپ 

د خطا را پاك كنيد ، سوئيچ را يك بار ببنديد و ـ در صورت درست بودن نتيجه آزمايشهاي فوق ك
 . را تعويض كنيد 7020شماره  ECUمجدداً خطا را بخوانيد ، اگر هنوز خطا وجود دارد  باز كنيد،
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 : روش تست سنسورهاي سرعت چرخها شامل 
 سنسور چرخ عقب سمت چپ  024Z -روش 
 سنسور چرخ جلو سمت راست  025Z -روش 
 ر چرخ عقب سمت راست  سنسو 031Z -روش 
 سنسور چرخ جلو سمت چپ  032Z -روش 

 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 
  اندازه گيري پارامترها مي باشد . 
  شبيه سازي سيستم نمي باشد . 
 . دد هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گر: تذكر 

 
 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

 سوئيچ باز

Ω<<Ωدر شرايط دماي محيط و سرد بودن ترمزها الزم است  2100900 R  كهR  همان
 . مقاومت سنسور چرخ است

 :سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد 
 (7020)كنترل يونيت  38V.BKوضعيت كانكتور 

 38V.BKروكش سيمهاي سنسور چرخهاي متصل به كانكتور  مقاومت و
 وضعيت اتصاالت كابلها براي سنسور چرخها 

  2V.BKمقاومت و روكش سيمهاي سنسور چرخهاي متصل به كانكتور 
 2V.BKو  38V.BKعدم قطعي سيمهاي بين كانكتورهاي 

 
 . احتمالي را بيابيد ي هاين دهيد تا قطعدر حين اندازه گيري مقاومت سنسورها قسمت متحرك آنها را تكا: توجه 

 : شماره سنسور چرخها 
 

  عقب سمت راست:  7015عقب سمت چپ  :  7010جلو سمت راست  :  7005جلو سمت چپ  :  7000
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 : روش چك كردن اطالعات سرعت چرخها  033Z –روش تست 
 

 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 
 ا مي باشد اندازه گيري پارامتره . 
  شبيه سازي سيستم نمي باشد . 
 . هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد : تذكر 

 
 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

ثانيه وبا  10خودرو را براي مدت 
 . برانيد  km/h20سرعت حداقل 

 : رد زير را چك كنيد موا
 ـ مشخصات چرخها و تايرها 

 ـ اتصال مناسب سنسور سرعت 
 ) دندانه 48(ـ شرايط چرخ دندانه دار 

 ـ شرايط كلي سيستم تعليق 
سيمهاي اينگونه وسايل را از دسته سيم (ـ شرايط نصب تجهيزاتي مثل دزدگير و تلفن سيار 

 ) اصلي جدا كنيد
 : مايشها خطا را پاك كنيد ، مراحل تست زير را انجام دهيد در صورت درست بودن نتيجه آز

- 024Z  سنسور چرخ عقب سمت چپ 
- 025Z  سنسور چرخ جلو سمت راست 
- 031Z   سنسور چرخ عقب سمت راست 
- 032Z  سنسور چرخ جلو سمت چپ 

ـ در صورت درست بودن نتيجه آزمايشهاي فوق كد خطا را پاك كنيد ، سوئيچ را يك بار 
را  7020شماره  ECUمجدداً خطا را بخوانيد ، اگر هنوز خطا وجود دارد  نديد و باز كنيد،بب

 . تعويض كنيد
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 : روش چك كردن موتور پمپ  
 

 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 
  اندازه گيري پارامترها مي باشد . 

  شبيه سازي سيستم نمي باشد . 
 . در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل سبب ايجاد خطا مي گردد هيچ كانكتوري را : تذكر 

 
 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

 سوئيچ باز

 : سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد 
 ـ سالم بودن قفل كانكتور موتور 

در خودروهاي فاز  CCNاز فيوزهاي  F5 در جعبه فيوز محفظه موتور و فيوزF5,F6ـ فيوزهاي 
در  BCMاز فيوزهاي  F35در جعبه فيوز محفظه موتور و فيوز  F7,F8صفر و فيوزهاي 

خودروهاي فاز يك 
 ـ تميزي و شرايط كانكتور موتور پمپ بر روي يونيت متعادل كننده 

 E070Bو E070Aـ تميزي و محكم بودن نقطه اتصال زمين 

ارتباط فيوزهاي باال با يونيت (  C02و  B08و  B07دن روكش سيمهاي ـ عدم قطعي و سالم بو
ABS ها مطابق نقشه (

 
 ) : ولتاژ پايين(روش چك كردن تغذيه  

 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 

  اندازه گيري پارامترها مي باشد . 

  شبيه سازي سيستم نمي باشد . 
 . ان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد هيچ كانكتوري را در زم: تذكر 

 
 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

 سوئيچ باز

 : موارد زير را چك كنيد 
 ) در حالت روشن بودن تجهيزات تا جريان زيادي از باتري كشيده شود(ـ ولتاژ باتري 

ـ مدار شارژ كن باتري  
  38V.BKوضعيت كانكتور 

 E070Bو  E070Aـ تميزي و محكم بودن نقطه اتصال زمين 

 38V.BKكانكتور  38و  13هاي ـ وجود اتصال بدنه در پايه

در  32و25و1هاي و پايه ABS MANDOدر   29و  25و  1ولت روي پايه هاي  12ـ وجود ولتاژ 
ABS MOBIS  

ها مطابق نقشهABS ربوط به اتصال بدنه به يونيت هاي مـ عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 ) : ولتاژ باال(روش چك كردن تغذيه 

 
 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 

  و  شبيه سازي قطعات نمي باشداندازه گيري پارامترها .  

 
  .باعث بروز اشكال مي گردد هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل : تذكر 

 
 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

 موتور روشن 

 : سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد 
 ـ مدار شارژ باتري 
 ـ ترمينالهاي باتري 

 ـ وضعيت باتري 
 ـ تجهيزات اضافه شده 

 
 

 : نظيمات دوره اي چك كردن زمان تروش  066Z/067Z/068Z/069Z –روش تست 
 

 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 

  اندازه گيري پارامترها و شبيه سازي قطعات مي باشد.  

 
 . هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد : تذكر 

 م آنهاتستهاي مختلف و شرايط انجا شرايط عيب يابي

ثانيه  10خودرو را براي مدت 
 km/h20وبا سرعت حداقل 

 . برانيد 

 : موارد زير را چك كنيد 
 ـ مشخصات چرخها و تايرها 

 ـ اتصال مناسب سنسور سرعت 
 ) دندانه 48(ـ شرايط چرخ دندانه دار 

 .ـ عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم مدارهاي سنسورها 
 ) منوي اندازه گيري پارامترهااز (شير برقي را فعال كنيد 

 : در صورت درست بودن نتيجه مراحل تست زير را انجام دهيد 
- 024Z  سنسور چرخ عقب سمت چپ 
- 025Z  سنسور چرخ جلو سمت راست 
- 031Z   سنسور چرخ عقب سمت راست 
- 032Z  سنسور چرخ جلو سمت چپ 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عيب يابي ) يسيمها(روش چك كردن مسير  087Z –روش تست 
 

 : قادر به انجام  ايكودياگعيب ياب دستگاه 

  اندازه گيري پارامترها و شبيه سازي نمي باشد . 

 
 . هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد : تذكر 

 
 

 تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها شرايط عيب يابي

 سوئيچ باز 
 خودرو متوقف 

 : سوئيچ را باز كنيد و موارد زير را چك كنيد 
 ABSدر  32و25و1و ABS MANDO در  29و  25و  1ولت روي پايه هاي  12ـ وجود ولتاژ 

MOBIS  
  38V.BKكانكتور  38 13ـ وجود اتصال بدنه در پايه 

 : سوئيچ را ببنديد  موارد زير را چك نمائيد 
 779سالم بودن روكش و سيم شماره  ـ عدم قطعي و

 38V.BKـ وضعيت كانكتور 
 E070Bو  E070A بدنهـ تميزي و محكم بودن نقطه اتصال 

ـ در صورت درست بودن نتيجه آزمايشهاي فوق خطا را پاك كنيد ، سوئيچ را يك بار ببنديد و باز 
 . را تعويض كنيد  7020شماره  ECUكنيد ، مجدداً خطا را بخوانيد اگر هنوز خطا وجود دارد 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 
 

 
MANDOفاز صفر 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 

 MANDOفاز يك 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
MOBISفاز يك 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 
 

 : مشخصات شكل 
 كاليپر جلو سمت چپ  -1
 كاليپر جلو سمت راست  -2
 كاليپر عقب سمت جپ  -3
 كاليپر عقب سمت راست  -4
 سيلندر اصلي  -5

 
 
 

 : عملكرد بي موقع سيستم ضدقفل ترمز  097Z –روش 

آيا اين حالت در زمان استفاده از تجهيزات 
كنترل از راه دور دزدگير  خاصي مثل

 اتفاق مي افتد ؟

 تداخل اطالعات : علت 
ـ نحوه اتصال اين گونه تجهيزات را بررسي 

 .كنيد 
 . سيمهاي آنها را از دسته سيم جدا كنيد 

عكس العمل عادي سيستم كه ممكن است به : علت 
 : داليل زير حاصل شده باشد 

 : تست داخلي توسط خود سيستم 
ديكي يك ميدان مغناطيسي مثل راديو و يا عبور از نز

 فرستنده راديويي 
در رانندگيهاي (فاصله گرفتن يكي از چرخها از زمين 

 ) ورزشي
 استفاده از ترمز دستي 

 سطح خراب جاده 

 بله

 خير 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

ست سنسور چرخ جلو بازو ب
باز كردن   .1

خودرو را باال ببريد 
. اتصاالت باتري را جدا كنيد

. سنسور چرخ جلو راست 1.1

 
 

) a(كانكتور را باز كنيد 
 

. سنسور چرخ جلو چپ  2.1
 

: به ترتيب باز كنيد 
 باتري •
 نگهدارنده باتري •

. كنيد جدارا  سنسور چرخ كانكتور
. سپس چرخ و شل گير را باز كنيد 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

) C(ته سيم را جدا  كنيد دس
 

: باز كنيدبه ترتيب قطعات زير را 
 )1(پيچ  •
 )2(محافظ  •
سنسور چرخ  •

: نصب مجدد 
. از اعمال فشار يا ضربه بر سنسور چرخ جلو خودداري كنيد: توجه
. تميز بودن سنسور چرخ جلو را بررسي نماييد: توجه
سنسور چرخ جلو  •
 )2(محافظ  •
 )1(پيچ  •

 
) C(را جا بزنيد  دسته سيم
نصب كنيد به ترتيب 
 شل گير •
 چرخ •

 
سنسور چرخ جلو چپ  1.2

 
. كانكتور را متصل كنيد

: به ترتيب نصب كنيد
 نگهدارنده باتري •
 باتري •

 
سنسور چرخ جلو راست   2.2

)  a( كانكتور را متصل كنيد
. سر باتري را وصل كنيد

. خطا ها را با دستگاه عيب ياب بخوانيد  و پاك كنيد 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

چرخهاي عقب  بازو بست سنسور
 

 باز كردن .1
. خودرو را توسط جك باال ببريد

 
 
 

 

 
  

) b(كانكتور را جدا كنيد
) aدر نقاط (سيم سنسور چرخ عقب را آزاد كنيد

 
: به ترتيب باز كنيد 

 )2(پيچ  •
 )1(سنسور چرخ عقب  •

 
: نصب مجدد 

. سور چرخ عقب را بررسي نماييدتميز بودن سن .از اعمال فشار يا ضربه بر سنسور چرخ عقب خودداري كنيد: توجه
: به ترتيب نصب نماييد 

 )1(سنسور چرخ عقب  •
 )2(پيچ  •

) aدر نقاط (سيم سنسور چرخ عقب را جا بزنيد 
. پاك كنيد  )در صورت لزوم(  قرائت نموده توسط دستگاه عيب يابرا خطا ها و  )b(متصل نماييد كانكتور را 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 
 : كننده اضافي تطابق لوله هاي ترمز روي يونيت متعادل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مشخصات شكل 
 براي چرخ جلو سمت چپ  1-
 براي چرخ جلو سمت راست  2-
 براي چرخ عقب سمت چپ 3-

 براي چرخ عقب سمت راست  4-
 سيلندر اصلي  5-
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 

 ABSباز و بست بلوك هيدروليك 
كابل هاي باتري را باز كنيد 

 
 

. ا كنيدرا جد ABSكانكتور 
. نريزد ABSيونيت  مراقب باشيد روغن ترمز بر روي: جهتو

) مراقب فرار روغن ترمز باشيد(لوله هاي بلوك را باز كنيد ) 1(پيچهاي 
. دورودي و خروجي هاي بلوك هيدروليك را جهت جلوگيري از ورود اجسام خارجي مسدود نمايي

: باز كردن 
 )2(مهره هاي پايه نگهدارنده •
يك و پايه نگهدارنده بلوك هيدرول •

 
: بستن
 بلوك هيدروليك بر روي نگهدارنده •
 نيوتن متر 1با گشتاور  مهره هاي پايه نگهدارنده •

. را جا بزنيد ABS كانكتور
. نيوتن متر سفت نماييد  1.5را با گشتاور و مهره هارا نصب نموده  ي بلوكلوله ها

. را ببنديد  باتري سر
. را انجام دهيد  پركردن و هواگيري سيستم ترمز

.  را قرائت نموده و سپس پاك كنيد  ECUخطاهاي حافظه  دستگاه عيب ياب با استفاده از
 
 
 
 

 

1 

2 
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 : روش هواگيري سيستم ترمز 
 

 : احتياطهاي الزم 
 ، باتري را قطع كنيد  پيش از انجام هر كاري روي مدار هيدروليك . 
  پس از تعمير ، سيستم را هواگيري كنيد . 

 : كار دقت كنيد كه  در حين
  سطح روغن ترمز باال نگه داشته شود . 
  از روغن ترمز تميز و بدون حباب هوا استفاده كنيد . 
  از ورود هرگونه شيء خارجي به مدار هيدروليك جلوگيري نماييد . 
 
 

 هواگيري  -2
  براي مدار اوليه(هواگيري بدون دستگاه عيب يابي ( 
  ترمز تست رنج حركت پدال 

 . اگر رنج حركت پدال ترمز مناسب نيست از دستگاه عيب ياب استفاده كنيد 
 

 هواگيري بدون دستگاه عيب يابي  1-2
 : ترمزها را به ترتيب زير هواگيري نمائيد 

  چرخ جلو سمت چپ 
 چرخ جلو سمت راست 
  چرخ عقب سمت چپ 
  چرخ عقب سمت راست 

 
 . روغن ترمز را پر كنيد 

 ) km/h 30-20با سرعت . (را تست جاده كنيد و در صورت نياز ترمز را تنظيم نماييد  خودرو
 . اگر رنج حركت پدال ترمز مناسب نيست از دستگاه عيب ياب استفاده كنيد

 
 : هواگيري با دستگاه عيب يابي  2-2

 . قرار دهيد  bar 1مدار ترمز را تحت فشار حدود 
 . يه روي دستگاه ظاهر مي شود، مراحل را بر اساس رويه اعالم شده انجام دهيدپيامي مبني بر هواگيري مدار اول

 . ساعت صبر كنيد سپس هواگيري را بدون دستگاه انجام دهيد  4بعد از پايان كار حدود 
 . اگر نتيجه مطلوب را نگرفتيد يونيت متعادل كننده را تعويض كنيد
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 ABSمعرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز 

 

رانا 

 ليست ابزار الكتريكي
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