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 نحوه ارجاع به این مقاله:

ماهنامه  ،اخودروه تیترمز و امن ستمیجهت بهبود عملکرد س یکیدرولیترمز الکترو ه ستمیتوسعه کاربرد س یبررس ،فراهانی علوی، و. مرادی، م. ندایی م.

 .1911، 11 – 02، ص. 4شماره، 1رهیافتی در مدیریت نفت و گاز، دوره

 یقاتیقاز مباحث مهم تح دیجد یها یبا استفاده از تکنولوؤ هینقل لیو وسا یرانندگ تیفیبهبود ک

به علت کاهش تمرکز و کنترل راننده  یتعداد تصادفات رانندگ شیباشد. افزا یخودرو م رامونیپ

 نیباشد. در ا یم یاریپژوهشگران بس قیخودرو بوده که مورد تحق رامونیمهم پ یاز چالش ها

جهت بهره  یقرار گرفته است و طرح یمورد بررس یسوار یخودروها یبرا SBC ستمیس قالهم

انجام  یها یشده است. بر طبق بررس شنهادیفاقد آن پ یخودروها یبر رو ستمیس نیاز ا یور

دال فشار پ زانیخودروها،  م یبر رو یکیدرولیترمز الکتروه ستمیگرفته، در هنگام استفاده از س

 یمربوطه ارسال م وتریو محاسبه گشته و پس از آن به کامپ افتیعملگر، در کیق یترمز از طر

 کیلدرویمحاسبه شده و به مدولاتور ه یخاص تمیبراساس الگور زین یکنترل یگردد. و فرمان ها

بب و س دینما یم نیترمز تام یلندرهایس یمدولاتور، فشار را برا زیعمل ن نیا رویفرستاده و پ

 یموضوع م نیگردد. با توجه به ا یو کنترل خودرو م تیهدا یراننده برا رکزتم بیضر شیافزا

گان رانند یرا برا یرانندگ تیلذت و امن گریداشت و از طرف د دیام یتوان به کاهش تصادف جاده ا

با استفاده از آکومولاتور فشار بالا قادر است فشار  ستمیس نیگونه که ا نیخودرو بالا برد. به ا

 تیهدا تعادل و سیافزا زیو ن یریبالا ببرد، باعث کاهش مسافت ترمزگ عیبه طور سر را یکینامید

 شود. یخودرو م
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 مقدمه .1

 نیون یها یموضوع به کار بردن تکنولوژ نیباشد. با توجه به ا یخودروها م یمهم در طراح یاز جمله پارامترها هینقل لیوسا تیامن شیافزا

بوده است. جهت  یاریو کنترل خودرو، همواره مورد توجه محققان بس تیهدا یبهتر برا تیوضع جادیتمرکز راننده و ا بیضر شیدر افزا

ترمز  ستمیشود. س یاستفاده م یکیدرولیترمز الکتروه ستمیعبارت س SBC ترمز ستمیعبارت س یمقاله به جا مهسهولت، در ادا

هر  یاده را براج طیترمز بر اساس شرا یروین عیاست که توز یکیدرولیه یبا عملگرها یکیکنترل الکترون ستمیس کی یکیدرولیالکتروه

 ]1-1[ردیپذ یصورت م یکیچرخ بصورت الکترون

کنترل  کیخودروها که  یفعال را رو یمنیا ستمیقرار دادند آن ها س یرا مورد بررس TCS و ABS ترمز ستمی[ س1-4و همکارانش] آنتون

به وجود آوردند که  ESP با نام یداریباشد را با برنامه کنترل کننده پا یم ستمیدو س نیاز ا یقیشود با تلف یکننده حلقه باز محسوب م

 .شود یخودرو م یداریپا بهآن منجر  جهینت

 نیقرار دادند آن ها در ا یرا مورد بررس میترمز با س یبه تکنولوژ کردیرو نیاول کیدرولیترمز الکترو ه ستمی[ س1-8و همکارانش] جانر

 ABS ستمیس قیکه با تلف دندیرس جهینت نی، به اEBH پدال تیاز جمله حساس هینقل لیوسا یرفتارها یرو یمجاز یها شیمقاله با آزما

 ،ESP  ،VDC دست  دو چرخ نیب یترمز یروین میتقس یرو یتوانند عملکرد بهتر یتر م قیحرکت دق قیخودرو( از طر کینامید ترل)کن

 .کنند دایپ

انجام گرفته است. عملکرد قطعات آن در جهت استفاده در خودروها  یو بررس قیتحق یکیدرولیترمز الکترو ه ستمیس یمقاله بررو نیا در

. آورده شده است ستمیس نیفاقد ا یخودروها یبرا یکیدرولیترمز الکتروه ستمیاز س یجهت بهره ور یشده و در مرحله بعد طرح حیتشر

 یبر رو نینو یتکنولوژ نیاستفاده از ا یایانجام گرفته و مزا لیو تحل هیخودرو، تجز یبر رو ستمیس نینصب ا یچگونگ یبر رو نیهمچن

 شده است.   حیخودروها تشر

 

 

 و استفاده آن در خودرو ها SBC  ستمیس .2

جاده  طیاساس شراترمز بر یروین عیاست که توز یکیدرولیه یبا عملگرها یکیکنترل الکترون ستمیس کی یکیدرولیترمز الکترو ه ستمیس

ترمز به  تی( در مجموعه تقوGeneral)یعموم یها ستمیمانند س ستمیس نی. در اردیپذ یصورت م یکیهر چرخ بصورت الکترون یبرا

 یدهد. ترمزها یم صیکرده و تشخ دایآن را پ کیبه طور اتومات وتریر مجموعه، کامپخطا د جادیباشد و در صورت ا ینم یازیوجود خلاء ن

 ستمیا با سخود ر یتواند به آسان یکند، م یو کامل آن را کنترل م قیکه فشار دق یکیدرولیه یها ستمیبا استفاده از س یکیدرولیالکتروه

 ستمیس زاتیترمز به همراه تجه تیتقو یها اتیاز عمل یبیترک یکیدرولیترمز الکتروه ستمیسخودرو به صورت شبکه در آورد  تیهدا یها

ABS  که شاملESP یاستاندارد فعل یستمهایهمانند س ستمیس نیباشد. عملکرد پدال ترمز در ا یهست م زین(Generalن )به  ستی

و فرمان  گردد یمربوطه ارسال م وتریگشته و پس از آن به کامپ سبهو محا افتیعملگر، در کی قیفشار پدال ترمز از طر زانیکه م یمعن نیا

 یمدولاتور، فشار را برا زیعمل ن نیا رویفرستاده و پ کیدرولیمحاسبه شده و به مدولاتور ه یخاص تمیبراساس الگور زین یکنترل یها

وارد  کیور اتوماتبط یکیدرولیه ستمیگردد س یفندچار نقص  یکیکنترل الکترون ستمیکه س ی. در صورتدینما یم نیترمز تام یلندرهایس

 یلکس صورت مپ یشبکه مولت قیاز طر ستم،یس نیا یکیقطعات الکترون نی. و انتقال اطلاعات بدینما یعمل شده و مدار را مستقلا کنترل م

رو، متوقف کاهش سرعت خود ازترمز اعم  ستمیس یاصل اتیکننده عمل تیتقو ستمیس کیبه عنوان  یکیدرولیترمز الکتروه ستمی. سردیگ

 [1دهد.] یاز حرکت خودرو در هنگام پارک را انجام م یرینمودن خودرو و جلوگ



        Journal of Approach at Oil and Gas Management                                         رهیافتی در مدیریت نفت و گاز ماهنامه

 Vol. 1, No. 4 (Con: 4), Sep 0202, P. 11 – 02                             11 – 02، ص. 1911 شهریور(، 4)پیاپی:  4، شماره 1دوره 

https://science-journals.ir 
https://rmng.science-journals.ir  

 

 
 

 

 ستمیس نیفاقد ا یخودروها یبر رو یکیدرولیترمز الکتروه ستمیاز س یینما: 1شکل

 ستمیس نیملکرد اع ردیگ یپلکس صورت م یشبکه مولت قیاز طر ستم،یس نیا یکیقطعات الکترون نیانتقال اطلاعات ب ک،یبا توجه به شکل 

 لندریدر س یکیدرولیفشار ه یکیدرولیترمز الکتروه ستمیس Brake by-wireترمز  ستمیس یتهایباشد که با کمک قابل یم یبه گونه ا

 ستمیس اتیمکمل عمل ستمیس نیعملکرد ا بیترت نی. به ادینما یوارده از طرف راننده به پدال، کنترل م یرویچرخ را مستقل از ن یترمزها

 باشد. یم ESPو  TCSو  ABS یها
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 ABS [12] ستمیس یکیچرخ ها و واحدکنترل الکترون نیاز ارتباط ب یی: نما 0شکل

 افتیاطلاعات در یمربوط به آن ارسال شده و پس از بررس یکیشده توسط هر سنسور به واحد الکترون افتی، اطلاعات در0با توجه به شکل 

 شود. یدستور لازم داده م یکیشده به پمپ الکتر
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 SBCموتور  یاصل ی: اجزا9شکل

 این موتور شامل:  9با توجه به شکل 

    ، SBC (SBC control module)ماژول کنترل 

 (High pressure charge pump)پمپ شارژرفشاربالا

 (pressure reservoir)مخزن فشار

 

 علائم اختصاری مقاله
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 نتیجه گیری .3

د. در باش یخودرو م یفناور یاصل یهمواره از پارامترها ،یرانندگ تیفیخودرو و ک تیامن یدر راستا نینو یها یتوسعه استفاده از تکنولوژ

 ستمیانجام شده، استفاده از س قاتیانجام گرفته است. بر طبق تحق یو بررس قیتحق یکیدرولیترمز الکتروه ستمیس یپژوهش بر رو نیا

 یکیهر چرخ بصورت الکترون یجاده برا طیترمز براساس شرا یروین عیباشد که توز یم تیخاطر حائز اهم نیبه هم یکیدرولیترمز الکتروه

است که  نیا یکیدرولیترمز الکتروه ستمیس نیا یایاز مزا یکیبوده و  ABS  ،TCS  ،ESPترمز  یها ستمیو مکمل س ردیپذ یصورت م

 ستمیس نیکه ا نیکند با توجه به ا یوارد عمل شده و مدار کنترل م کیبه طور اتومات کیدرولیه زترم ستمیس ستم،یس نیا یدر صورت خراب

خودروها  نیا یبر رو یجهت بهره ور یشنهادیباشد، استفاده از طرح پ ینصب نم یداخل یها یساخت کمپان یاز خودروها یاریبس یبر رو

 دهد. شیفزاخودروها ا نیرا در ا یرانندگ تیفیو ک تیتواند امن یم
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