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:مقدمه  

در عين حال . طي سال هاي طوالني كمربندهاي ايمني تنها وسيله مهاركننده كنش پذير در خودروها بوده اند
در مورد ايمني آنها به خصوص در مورد كودكان مطرح شده است، ولي به مرور  در اين مدت بحث هاي زيادي

 .زمان در اكثر كشورها كمربندهاي ايمني شامل مقررات اجباري شده اند

 .آمار و ارقام نشان مي دهد كه استفاده از كمربندهاي ايمني جان هزاران نفر را در تصادفات نجات داده است 

 

 

 

ايده استفاده از يك بالش نرم در برابر برخورد،  و در حال توسعه بوده اندكيسه هاي هوا نيز طي سالهاي طوالني 
در هنگام تصادف براي قابل انبساط براي فرود آمدن بسيار جذاب بوده و اولين ثبت اختراع در مورد يك وسيله 

لين كيسه هواي تجاري شده در خودروها ظاهر او 80در دهه ! هواپيماها طي جنگ جهاني دوم انجام شده است
 .شد

كاميونت ( وشين جلو در آمريكا الزامي شده ، وجود كيسه هاي هوا در هر دو سمت راننده و سرن1998از سال 
تاكنون آمار نشان داده كه كيسه هاي هوا ريسك مرگ ). تحت اين قانون درآمدند 1999هاي سبك نيز از سال 

ب شده در صندلي استفاده از كيسه هاي هواي نص و همچنيندرصد كاهش داده  30وبرو حدود را در تصادفات ر
  .ميباشند و درها جديدتر
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 اصول اوليه

 
اول . بپردازيم) نيوتن(پيش از پرداختن به اصول خاص بهتر است به مرور اطالعات خود درباره قوانين حركت 

حاصل ضرب جرم و ساعت يك ) (مومنتوم(داراي اندازه حركت اينكه ما مي دانيم كه اجسام در حال حركت 
در صورتيكه يك نيروي خارجي بر جسم وارد نشود آن جسم به حركت خود با سرعت و جهت . هستند)جسم

خودروها از اجسام متعددي تشكيل شده اند كه شامل خود خوردو اجسام مهار نشده . خود ادامه خواهد داد
اگر اين اجسام مهار نشوند، حتي در صورت توقف خودرو در اثر تصادف، . مي شود درون آن و البته سرنشينان

 .آنها با سرعتي كه خودرو دارد به حركت خود ادامه مي دهند

 

 

 

 

 .متوقف كردن يك جسم مستلزم اعمال نيرو به آن در يك دوره زماني است

كردن اجسام بسيار زياد است چرا كه وقتي يك خودرو دچار تصادف مي شود، نيروي موردنياز براي متوقف 
مومنتوم در لحظه تغيير كرده در حالي كه براي سرنشينان اين طور نبوده است و وقت زيادي نيز براي اين كار 

ا ايجاد كمترين آسيب ها به هدف هر سيستم مهاركننده كمكي، كمك به متوقف كردن سرنشين ب. وجود ندارد
 .استوي 
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براي آنكه سيستم بتواند . كسري از ثانيه در فضاي بين سرنشين و فرمان يا داشبورد عمل كندكيسه هوا بايد در 
به جاي آنكه سرنشين را به صورت ناگهاني متوقف كند، حركت آن را آرام كند، حتي كوچك ترين مقدار فضا و 

 .زمان ارزشمند است

 قسمتهاي تشكيل دهنده كيسه هوا

 
ب و اخيراً درون صندلي و در(كه از پارچه نايلوني نازكي ساخته شده كه درون فرمان يا داشبورد  :كيسه 

 .قرار مي گيرد )خودرو

 
رخ مي دهد كه باد شدن در صورتي . را مي دهد )فرمان باد شدن (وسيله اي است كه به كيسه :سنسور 

كيلومتر بر  24تا  16(مايل بر ساعت  15تا  10نيروي معادل برخورد يك ديوار آجري با سرعت برخوردي با 
وقتي تغيير جرم باعث بسته شدن اتصال برقي شود، سوئيچ مكانيكي زده شده و به سنسور . ايجاد شود) ساعت

روچيپ قرار دارد سنسور اطالعات را از يك شتاب سنج كه درون ميك. پيام مي دهد كه تصادف رخ داده است
 ، نيترات پتاسيم(NaN3) واكنش سديم آزيد د كننده كيسه هوا موجب سيستم باسپس  دريافت مي كند

(KNO3) اكسيد سيليكون  و دي(SiO2)  كه براي توليد گاز نيتروژن، در سوخت جامد توسط يك چاشني
 .كند به صورت كامل باز و منبسط ميها را  كند و در صدم ثانيه آن عمل مي

 

 

 

) كيلومتر بر ساعت 322(مايل بر ساعت  200به اين ترتيب كيسه هوا از قسمت ذخيره شده خود با سرعت  
يك ثانيه بعد، براي آنكه سرنشين بتواند حركت كند، . يعني سريع تر از يك چشم بر هم زدن از هم باز مي شود

.حالت باد شدن در مي آوردگاز به سرعت از سوراخ هاي درون كيسه تخليه شده و كيسه را از   
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ايجاد شده براي جلوگيري از يك  مي دهد ولي زمان  گرچه همه اين فرآيند تنها در يك بيست و پنجم ثانيه رخ
ماده پودري كه از كيسه هوا آزاد مي شود آرد ذرت عادي يا پودر تالك است كه . جراحت جدي كافي است

.هم در هنگام ذخيره كيسه هوا استفاده شده استتوسط سازنده براي نچسبيدن تاهاي كيسه به   

 

 توسعه ايده

توسط  1980ايده اوليه استفاده از بالش سريع بادشونده براي ممانعت از جراحات تصادفات قبل از آن در دهه  
  .دراي استفاده از خودروها اجباري شوزارت راه آمريكا ب

قيمت باال و مشكالت فني مرتبط با  همچون خودروها با موانعتالش هاي اوليه براي استفاده از كيسه هوا براي 
آيا درون  پژوهش گران در جستجوي پاسخگويي به سؤاالت زير بودند. ذخيره و آزادسازي گاز فشرده مواجه شد

 خودرو فضاي كافي براي مخزن گاز وجود دارد؟
ه نگه داشت؟آيا مي شود گاز را براي مدت زمان عمر خودرو در آن به صورت ذخيره شد  

آيا كيسه هوا را مي توان به سرعت و با اطمينان در شرايط مختلف آب و هوايي منبسط كرد بدون آنكه صداي 
 انفجار گوش خراشي ايجاد شود؟
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گرچه از نظر تاريخي كيسه هاي هوا در ابتدا براي استفاده توسط سرنشينان بدون كمربند ايمني طراحي شده 
روزهاي اوليه شروع ايده كيسه هوا براي خودروها، كارشناسان هشدار داده بودند كه اين وسيله بود ولي در همان 

كمربندهاي ايمني باز هم كامالً ضروري . جديد بايد به صورت پشتيبان و همراه با كمربند ايمني استفاده شود
كيلومتر  16(ايل بر ساعت م 10هستند چرا كه كيسه هاي هوا فقط در تصادفات روبرويي كه با سرعت بيش از 

در مورد برخوردها و تصادفات جانبي، تصادفات از عقب و برخوردهاي ثانويه . رخ دهد عمل مي كنند) بر ساعت
 .گرچه امروزه كيسه هاي جانبي هوا نيز در حال رواج هستند(فقط كمربندهاي ايمني مي توانند كمك كنند 

قتي موثر هستند كه همراه با يك كمربند شانه و ران استفاده با وجود پيشرفت فناوري، كيسه هاي هوا فقط و
كمربند اينمي سرنشين را در موقعيت خود نگه مي دارد، در حالي كه كيسه هوا يك مانع نرم براي توقف . شوند

 .اعضاي بدن او فراهم مي آورد

 

 

 

 13سرنشينان بزرگساالن درصد و در مورد  11كيسه هاي هوا جراحات منجر به مرگ را در مورد رانندگان 
حفاظت ايجاد شده توسط كيسه هوا به عالوه كمربند ايمني قابل مقايسه با هيچ نوع  .درصد كاهش مي دهد
مطالعات نشان مي دهند كه در يك برخورد، سرنشيناني كه توسط كمربند ايمني و . حفاظت ديگري نيست

ر نشده دچار آسيب هاي مرگبار و جراحات درصد كمتر از سرنشينان مها 50كيسه هوا محافظت مي شوند 
 .جدي خواهند شد
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كيسه هواعملكرد    

تصادف كند رويدادهاي زير به ترتيب  قسمت جلوكيلومتر در ساعت با  35عت حدود وقتي خودرويي با سر  -1
  رخ ميدهند

خودرو به شدت  ميلي ثانيه پس از برخورد 15در حدود  پيش از برخورد راننده در وضعيت عادي نشسته است
.شتاب منفي پيدا ميكند و كيسه هوا در آستانهي راه اندازي قرار مي گيرد  

 
.مشتعل ساز، سوخت موجود در باد كننده را مشتعل ميكند   2-  

 
ميلي ثانيه تاي كيسه هوا باز ميشود و در اين لحظه با مچاله شدن بخشهاي از جلو خودرو  30پس از حدود  -3

.شده و كمربند ايمني بسته به نوع آن قفل يا سفت شده است راننده به جلو پرتاب  

 
.ميلي ثانيه پس از برخورد كيسه هوا كامال باد شده است و اندازه حركت راننده را جذب مي كند 40در حدود   4  

 
ن ميلي ثانيه پس از برخورد، راننده به عقب بر ميگردد و با كيسه هوا از سوراخهاي جانبي آ 120در حدود  -5 

.مي شود تا راننده ديد پيدا كند يخال  
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كيسه هواي سرنشين نيز به همين ترتيب كار ميكند كيسه هوا را به صورت هاي مختلف نصب مي 

.كنند  

.متداولتر از همه نصب همه اجزا در وسط فلكه فرمان است به هر حال اساس كار تفاوتي نمي كند   
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 اجزا و مدار كيسه هوا

 اجزای اصلی سيستم کيسه هوا عبارت اند از

 كيسه هواي راننده و سرنشين
 چراغ هشدار دهنده

 كليدهاي صندلي سرنشين
اتشيه باد كنند  

 مشتعل ساز
 حسگرهاي ضربه

الكتريكيواحد كنترل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

 11 مديريت اموزش فني

AIR BAG خودروها كليه 
 

 

. 

 

. 

 

يكي از انوع حسگر هاي برخورد شتاب سنج ها مي . حسگرهاي برخورد به صورت هاي مختلفي ساخته مي شوند
.باشند كه فقط شتاب منفي را اندازه گرفته و به آن واكنش نشان مي دهد  

 

 

. كردن شتاب استفاده مي كنند شتاب سنج هاي خازني از تغيير در فضاي بين صفحه هاي خازن ، براي آشكار 
بطوريكه با يك صفحه متحرك معلق ، باالي يك صفحة ثابت ، ظرفيت بين صفحه ها ، وقتي كه صفحة متحرك 

.اين تغيير ، مي تواند آشكار شود. حركت كند ، تغيير خواهد كرد   
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كندبه طور مفهومي، يك شتاب سنج مانند يك جسم ميرا كننده روي يك فنر عمل مي   

  

هنگامي كه شتاب سنج با شتابي حركت مي كند، جسم به اندازه اي جابجا مي شود كه نيروي وارد شده از فنر 
سپس با اندازه گيري ميزان جابجايي . به جسم، جسم را با شتابي برابر شتاب بدنه ي شتاب سنج حركت دهد

 .مقدار شتاب اندازه گيري مي شود
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 air bagتشخيص سيستم 

برروي فرمان و داشبورد و قسمت ايربگ كناري حك شده باشد شما    AIRBAGو ياSRS  اگر كلمات  
در جلو و كناره هاي ) Supplemental Restraint system(داراي يك سيستم مكمل جلوگيري كننده 

كه اين هم به حك شده است  1SIR در تعداد كمي از از خودروها روي فرمان يا داشبورد كلمه . خود هستيد
نيز  VIN3و عدد مشخصه خودرو  SAR2همچنين . معناي سيستم مكمل بادكنندگي جلوگيري كننده است

سيستم جديد محافظتي و نگهدارنده رنو مي  4SRPمي تواند دليل وجود كيسه هوا در خودرو باشد همچنين 
 .باشد
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 مسائل ايمني

.تا جايي كه همچنان به راحتي با پدال ها ارتباط داشته باشيد. صندلي خود را تا جاي ممكن عقب ببريد -1  

اگر با خم . سانتيمتر را حفظ كنيد 25بايد به هر صورت ممكن فاصله . پشت صندلي خودرا اندكي خم كنيد -2
اتوماتيك استفاده كنيد و در غير اين شدن صندلي ديد جاده كم مي شود مي توانيد در بعضي خودروها از باالبر 

.صورت از بالشي كه لغزنده نباشد استفاده نماييد  

استفاده مي كنيد ايربگ را به جاي سر و گردن روي ) قابل تنظيم(در صورتي كه از فرمان هاي تلسكوپي  -3
.سينه خود تنظيم كنيد  

گي شديد و حتي مرگ كودكي شود كه ايربگ مي تواند موجب آسيب ديد. قوانين براي كودكان متفاوت است
اين خطر هنگام ترمز ناگهاني و پرت شدن كودك به . در صندلي جلو و بدون محافظت تسمه كمربند قرار دارد

 :محققان رعايت نكات ايمني زير را الزم مي دانند. جلو نيز وجود دارد

گيرندسال بايد توسط كمربند يا صندلي مخصوص تحت حفاظت قرار  12كودكان زير  .4 

 

.نوزادان هرگز نبايد در صندلي جلو خودرويي كه داراي ايربگ سرنشين كناري است قرار داده شوند 5-  

 

سال در صندلي جلو قرار گرفت حتما بايد توسط صندلي مخصوص يا كمربند ايمني  1اگر كودك باالي -6
 .قابل تنظيم در جاي خود مستقر شوند و صندلي تا جاي ممكن عقب برده شود
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 غيرفعال نمودن كيسه هوا

پاسخ به نگراني در مورد كودكان و ساير سرنشينان اتومبيل به خصوص سرنشيناني كه از نظر جثه كوچكتر 
هستند از لحاظ قدرت زياد ايربگ كه موجب آسيب يا مرگ آنها مي شد سازمان بزرگراه هاي امريكا در سال 

كمتر % 35الي % 20جازه مي داد از ايربگ هايي با قدرت قوانيني تصويب كرد كه به خودروسازان ا 1997
به فروشندگان و مراكز خدمات خودرو اجازه داده شد تا براي ايربگ  1998عالوه بر اين در سال . استفاده نمايند

.ها كليد فعال يا غير فعال قرار دهند تا بتوان در مواقع لزوم ايربگ را از مدار خارج نمود  

 

د حالت غيرفعال را انتخاب خودروهايي كه در معرض يكي از خطرات زير هستند مي توانندارندگان 
 نمايند

 

در حالتي كه خطر آسيب ديدگي . بستگي به شرايط جسمي افراد دارد :براي طرف راننده و سرنشين كنار -1
.با باز شدن ايربگ افزايش مي يابد از اين حالت استفاده مي كنند  

 

.اينچ را از مركز فرمان حفظ كنند 10كساني كه نتوانند فاصله حداقل  :رانندهبراي طرف   -2  

 

كساني كه در طول سفر در صندلي جلو نوزاد حمل مي كنند به دليل اينكه خودرو  :براي طرف مسافر -3
.صندلي عقب ندارد و يا اينكه بايد كودك را تحت نظر داشته باشند  
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 16 مديريت اموزش فني

AIR BAG خودروها كليه 
 

 

 

 

 

به يك چراغ هشداردهنده باشند كه وضعيت فعال يا غير فعال بودن كيسه هوارا چنين كليدهايي بايد مجهز 
گروهي از پزشكان در كنفرانسي كه درباره ايربگ و غيرفعال ساختن آن برگزار شد طي گزارشي .نشان دهند

 :موارد عمومي دستور قطع ايربگ كه بيان شد عبارتند از. خواهان مجوز قطع ايربگ در موارد ضروري شدند

 كساني كه مشكل قلبي دارند -1

 كساني كه عينك مي زنند -2

 كساني كه مبتال به ورم گلو هستند -3

 هستند) تنگي نفس(كساني كه مبتال به اسم  -4

 كساني كه جراحي در ناحيه سينه داشته اند -5

 كساني كه جراحي گردن داشته اند -6

 افراد مسن -7

 كساني كه داراي ورم مفاصل هستند -8

 خانم هاي باردار -9
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