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ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز
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ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ ,ﻟﻧت ﺗرﻣز
ﭘورﯾﺎ اﺧﺿری
از ھﻣﺎن روزھﺎی اوﻟﯾﮫ ی اﺧﺗراع ﺧودرو  ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن  ،ﯾﺎﻓﺗن ﺷﯾوه ای ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗوﻗف ﺧوردو ﺑوده اﺳت.
ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧودرو ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺧودرو ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ آن واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .
اﯾن ﻗطﻌﮫ ﭼﻧﺎن ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﮫ ﺳرﻋت ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ دارد  ،ﻧﯾز دارای درﺟﮫ اھﻣﯾت زﯾﺎدی اﺳت .در
ﺧودروھﺎی اﻣروزی ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوآوری ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده و ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺗرﻣز ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﺗوﻗف ﺧودروھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ھﺳﺗﻧد
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺷﺎرژ ﮐردن ﺑﺎﺗری ﺧودروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﺑرﯾدی ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﻣوﺛر ھﺳﺗﻧد.

دﯾﺳﮏ و ﮐﺎﻟﯾﭘر در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮕﺎن روﺷن اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺧودرو و ﺗوﻗف آن ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن ﭘدال ﺗرﻣز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣﺎ اﯾن روﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ؟ ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼرخ ھﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ؟ ﻣﺎ دراﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧدی ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﺗﺎ ﺗرﻣزﮔﯾری
اﻧﺟﺎم ﺷود ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .
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درﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدال ﺗرﻣز را ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد  ،ﻧﯾروی ﭘﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﺳﯾﺎل در ﺗرﻣز  ،ﺑﮫ ﭼرخ ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﯾﮏ اﻣر
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی ﭘﺎ ﺷﻣﺎ ﮐم اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودرو را ﺑﺎ وزن و ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ دارد  ،از ﺣرﮐت ﺑﺎز ﻧﮕﺎه دارد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ
ﻧﯾروی اوﻟﯾﮫ زﯾﺎدﺗر ﺷود .ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ  ،ﻧﯾروی ﺣﺎﺻل از ﭘﺎی راﻧﻧده را ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﮐرده و ﺑﮫ ﭼرخ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ
ﮐﻧد.
در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ دو اﺻل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼرخ ھﺎ رﺳﯾده اﺳت ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﯾروی اﺻطﮑﺎﮐﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾن ﺗرﻣز و ﭼرخ اﺳت  ،ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ھﻣﺎن اﺻطﮑﺎک ﺑﺎ ﺳطﺢ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷده و ﺗوﻗف ﺧودرو را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮐﻧون ﺑﮭﺗر اﺳت در ﺧﺻوص
ﺟزﺋﯾﺎت ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ را اراﺋﮫ دھﯾم و در ﮐﻧﺎر آن در ﻣورد ﻣزﯾت ھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮏ  ،ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و اﺻطﮑﺎک ﻧﯾز ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز – ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ در ﺧودرو ﻧﯾروی ﻣﻘﺎوم ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺑر اﺟﺳﺎم اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﻧﯾروی ﻣﺣرک اﺳت ،ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﯾروی
ﻣﺎ ﺑر ﺧودرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻗﺳﻣت اھرم ھﺎ درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺻطﮑﺎﮐﯽ ﻣﻧظور ﻧﺷود  ،ﻣزﯾت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺳﺑﯾت طول ﺑﺎزوی ﻣﺣرک اﺳت ﺑر
طول ﺑﺎزوی ﻣﻘﺎوم در ﺧودرو.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز – ھﯾدروﻟﯾﮏ
در ﺳﯾﺳﺗم ھﯾدروﻟﯾﮏ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺳﺎده اﺳت  .در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻧﯾرو ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺳﯾﺎل ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﺟﮭت ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ در روﻏن ھﺎ وﺟد دارد
در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم  ،روﻏن ﺳﯾﺎل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﺗﺳم ﺗرﻣز ﺧودرو از روﻏن ﺗرﻣز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

اﺻطﮑﺎک در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ؟
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ﺷﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﺻطﮑﺎک ﺣﺎﺻل ﻟﻐزش دو ﺳطﺢ روی ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .ﺣﺗﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دو ﺳطﺢ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و ﺻﯾﻘﻠﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد اﻣﺎ
ﻧﺎھﻣواری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ھر ﯾﮏ ھر ﭼﻧد ﻧﺎﭼﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت وزﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ھردو ﺟﺳم وﺟود دارد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد
اﺻطﮑﺎک ﺣﺎﺻل از ﻟﻐزﯾدن دو ﺟﺳم ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر دو ﺟﺳم ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ را روی ھم ﺑﻠﻐزاﻧﯾد ﮐﺎر ﺳﺧت ﺗری را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﻣﺛﻼ دو ﺟﺳم ﻓﻠزی اﺳﺗﯾل را ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺳطﺣﯽ
ﺻﯾﻘﻠﯽ دارد .در اﯾن ﻣوﺿوع ﺿرﯾب اﺻطﮑﺎک ﻣﮭم اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻧﯾروی اﺻطﮑﺎک ﺑﮫ وزن و طول ﻋﻣر ﻗطﻌﮫ ﻣرﺗﺑط اﺳت و ﺑﺎ زﯾﺎد
ﺷدن وزن  ،ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾز ﻧﯾﺎز اﺳت .از ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .د رزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﻧت ﺗرﻣز در ﻣﺣل دﯾﺳﮏ ﺗرﻣز
ﻓﺷرده ﻣﯽ ﺷود  ،زﯾﺎد ﺷده ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻧت ھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود  ،ﻧﯾروی اﺻطﮑﺎک را ﻧﯾز ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ ﺑرد.

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ی ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺧودرو
ﺷﺎﯾد ﺟﺎﻟب ﺑﺎﺷد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ی ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﭼﯾﺳت .در اﺑﺗدا و در اوﻟﯾن ﺧودروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی آن ھﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز اﯾﺟﺎد ﺷد  ،ﺑﮫ ﺷﮑل
ﻣﺳﺗﻘﯾم روی ﺷﻔت ھﺎ ﻧﺻب ﺷد در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺳرﻋت ﭼرﺧش ﺷﻔت ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺳرﻋت ﭼرخ ھﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑر روی ﺷﻔت ﺧودرو ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی اﯾﺟﺎد ﺷود و ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﮐﮫ ﻧﺻب ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز روی ﭼرخ آﺳﺎن ﻧﺑود از اﯾن روش اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم و ﻓﻧﺎوری در ﺻﻧﻌت ﺧودرو  ،ﺗرﻣزھﺎی ﭼرخ ﺟﺎی ﺗرﻣز ﺷﻔت را ﮔرﻓﺗﻧد.
اﻣﺎ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ھم روی ﭼرخ ﻋﻘب  ،ﺗرﻣز ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷد و ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت در ﭘﯾﭻ ھﺎی ﺟﺎده  ،ﺧودروھﺎ ﮐﻧﺗرل
و ﺗرﻣز ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس از آن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو ﺑر روی ﭼﮭﺎر ﭼرخ ﺗرﻣز را ﻧﺻب ﮐردﻧد .در آن زﻣﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز اﯾﺟﺎد ﺷده
ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﻌروف ﺷد .ﺑﺎ ظﮭور ﺗرﻣزھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروو ﺧﻼء  ،ﺷراﯾطﯽ اﯾﺟﺎد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺻرف ﻧﯾرو ﺑرای
ﻓﺷﺎر ﺑر روی ﭘدال ﺗرﻣز  ،ﺑﺗوان ﮐﺎھش ﺧودرو را اﯾﺟﺎد ﮐرده و آن را ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾد.

3/11

https://shahryadak.com/brake-system/

4/29/2020

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد | ﺷﮭر ﯾدک ﺗﺎﻣﯾن ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز در ﭼﮫ ﺗﻧوﻋﯽ ھﺳﺗﻧد؟
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺗرﻣز  ،اﺻول ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت اﻣﺎ اﺧﺗﻼف آن ھﺎ ﺑر ﻧوع اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾروی ﭘﺎی راﻧﻧده ﺑﮫ ﺗرﻣز ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭼرخ
ھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد  .در ﺷﮑل ﮐﻠﯽ ﺗرﻣز ھﺎ ﺑﮫ دو ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺧود زﯾر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﯾﮕری دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ آن ھﺎ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﯾﮑﯽ از اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن روش ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧودرو ھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت  .در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻣل ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﭘﺎی راﻧﻧده ﺑﮫ
ﭘدال ﺗرﻣز ﻣﯽ آورد و ﮐﺎﺑل واﺳط  ،ﻧﯾرو ﺑﮫ ﮐﻔﺷﮏ ھﺎی ﺗرﻣز اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻔﺷﮏ در واﻗﻊ ﻟﻧت ھﺎی ﺗرﻣز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت آن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﺳﮏ اﯾﺟﺎد اﺻطﮑﺎک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ درون ﯾﮏ ﻣﺧزن ﮐﺎﺳﮫ ای ﻗرار دارد و ﺑﺎ اﯾن ﺳطﺢ اﺻطﮑﺎک ﻻزﻣﮫ را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ
آورد.
اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در ﻋﯾن ﺳﺎدﮔﯽ  ،ﻣﻌﺎﯾﺑﯽ دارد ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد از ﮔردوﻧﮫ ی ﺗوﻟﯾد ﺧودرو ﺧﺎرج ﺷود .ﯾﮑﯽ از اﯾرادات ﻣﻣﮭم اﯾن ﺑود ﺑﺎ ﭘﺎره ﺷدن
ﺳﯾم ﺗرﻣز  ،ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽ رﻓت از طرﻓﯽ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺗوان ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ  ،ﺗوان ﻓﺷﺎر ﺑر ﭘدال را
ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﮐرد.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ
درﺗرﻣزھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ روش و اﺳﺎس ﮐﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺗرﻣز ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﺳت اﻣﺎ دﯾﮕر ﺳﯾم ﮐﺎﺑﻠﯽ وﺟود ﻧدارد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن از ﻣﺟﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ﻋﺑور ﺳﯾﺎﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد روﻏن ﺗرﻣز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از طرﻓﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺷﺎر ﭘدال ﺗرﻣز را ﭼﻧد ﺑراﺑر ﮐرده و
ﺗرﻣز ھﺎی دﯾﺳﮑﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗرﻣزھﺎی ﮐﺎﺳﮫ ای ﮐرد.
روش و ﻧﺣوه ی ﮐﺎر ﺑدﯾن ﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن ﭘدال ﺗرﻣز  ،ﻓﺷﺎر ﭘﺎی راﻧﻧده ﭘس از ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺷده ﺑﮫ ﭘﯾﺳﺗون اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺳﯾﺎل
ﻣوﺟود در ﭘﺷت ﭘﯾﺳﺗون ﺑر اﺛر اﯾن ﻓﺷﺎر ﺣرﮐت ﮐرده و وارد ﻟوﻟﮫ ھﺎ ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﮫ ﭘﯾﺳﺗون ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﮐﮫ در ﭼرخ ھﺎ ھﺳﺗﻧد  ،رﺳﯾده و ﺑﺎ وﺟود
ﺳطﺢ ﮐﻣﺗر در ﭘﯾﺳﺗون ھﺎی ﻓرﻋﯽ  ،ﻧﯾروی وارد ﺷده ﺑﮫ ﻟﻧت ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﺎﻻ ﺑرده و ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗری ﺑر روی ﻟﻧت ھﺎی ﺗرﻣز ﻣﯽ
ﺷود.

ﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو  ،ﺟﮭت ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﮐردن ﺗرﻣزھﺎ و ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺗن ﻧﯾروی ﻓﺷﺎر ﺑر ﭘدال  ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﻣﮑﯽ ﺗرﻣز را ﻧﯾز اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
آن ﺗرﻣز ﺳروو ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﻧﺣوه ی ﻋﻣﻠﮑرد آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی ﺟﻠو و ﭘﺷت ﭘﯾﺳﺗون را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗرﻣز ﺳروو دارای ﯾﮏ ﺷﯾر ھوا
 ،ﯾﮏ ﻓﻧر و ﯾﮏ دﯾﺎﻓراﮔم ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﻣﺎﺑﯾن ﺳﯾﻠﻧد و ﭘدال ﺗرﻣز واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
وظﯾﻔﮫ ی ﺷﯾر ھوا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھوای داﺧل دو ﺳوی دﯾﺎﻓراﮔم را ﻣﯽ ﻣﮑد و ﺧﻼﯾﯽ در اﯾن ﻗﺳﻣت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻣﺣض آن ﮐﮫ راﻧﻧده ﭘدال
ﺗرﻣز را ﻣﯽ ﻓﺷﺎرد ﺑﺎ اﺗﺻﺎل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺷﯾر ھوا ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و از ﺑﯾرون ھوا ﺑﮫ ﭘﺷت دﯾﺎﻓراﮔم وارد ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ھوای
وارد ﺷده ﺑﯾن ﻗﺳﻣت ھﺎی ﭘﺷت و ﺟﻠوی دﯾﺎﻓراﮔم اﺧﺗﻼف اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾروی ﭘدال اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻧﯾرو ﺑﮫ ﺳﯾﻠﻧدر
اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎ از روی ﭘدال ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺷﯾر ھوا ﻣﺟدد ﺑﺎز ﺷده و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻓﻧری ﮐﮫ وﺟود دارد  ،ﭘدال ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ی ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔردد  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗرﻣز و ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ،اﺧﺗﻼﻟﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود  ،ﺗرﻣزﺧودرو وظﯾﻔﮫ ی ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و وﺟود ﺗرﻣز ﺳروو ﺑرای
ﺑﮭﺗر ﻋﻣل ﮐردن و اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو وارد ﺷده ﺑر ﭘدال ﺗرﻣز اﺳت.
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ﻧﺷﺗﯽ روﻏن ﺗرﻣز
ﯾﮑﯽ از اﯾراداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ وارد اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﭘﺎره ﺷدن ﻟوﻟﮫ ھﺎ و ﻧﺷﺗﯽ روﻏن ﺗرﻣز  ،ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﻧﯾز از
ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺗد .در ﺧودروھﺎی ﺟدﯾد ﺑرای رﻓﻊ اﯾن اﯾراد از دو ﻣﺳﯾر ﺟرﯾﺎن ﺳﯾﺎل ﺑرای دو ﺳﯾﻠﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر از
ﮐﺎر ﺑﯾﻔﺗد  ،ﺗرﻣز ﺧودرو ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﻧوع دو ﻣداره  ،ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﯾرھﺎ ﺑﮫ ﭼرخ ﻋﻘب و دﯾﮕری ﺑﮫ ﭼرخ ﺟﻠو
اﺗﺻﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .

ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷﮭرﯾدک
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور و ﺑﺣر ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎ و اھﻣﯾت ﻣوﺿوع “در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدن” در ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن اﭘﯾدﻣﯽ ،ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان ﻣﯽﺗواﻧﯾد
اﻧواع ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ ﺧودرو و ﯾراق آﻻت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را از ﺷﮭرﯾدک ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد و ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻧظر ﺧود را درب
ﻣﻧزل ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻗﻔل ﺷدن ﭼرخ ھﺎ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗرﻣز ﺷدﯾدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  ،ﺗﻣﺎﻣﯽ وزن ﺧودرو ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن در ﻗﺳﻣت ﭼرخ ﻋﻘب وزن ﭘﺎﯾﯾن ﺗری
وﺟود دارد .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﭼرخ ھﺎی ﻋﻘب ﻗﻔل ﺷوﻧد و ﺑﺎﻋث ﺳرﺧوردن ﺧودرو ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾز ﺧطرﻧﺎک
اﺳت .
در ﺧودرو ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟدﯾدﺗر ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ  ،ﺷﯾرھوﺷﻣﻧدی ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وزن و ﺑﺎر ﺣﺳﺎس ﺑوده و
ﻣﯾزان ﻓﺷﺎر روﻏن ﺗرﻣز را ﻣرﺗﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺷﯾر ھوﺷﻣﻧد  ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧودرو ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳرﺧوردن ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﻓﺷﺎر
ارﺳﺎل روﻏن ﮐﻣﺗر ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎﻋث ﻗﻔل ﺷدن ﭼرخ ھﺎ ﻧﺷود .از طرﻓﯽ وﺟود ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی  ABSدر ﺧودروھﺎ ﻧﯾز از ﻗﻔل ﺷدن ﭼرخ ھﺎ در
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ھﻧﮕﺎم ﺗرﻣزھﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺷدﯾد ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﮐﺎﺳﮫای
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾش ﺗر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗرﻣز ﮐﺎﺳﮫای ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﺗرﻣزھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده در ﺧودروھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﺎری اﯾن ﺗرﻣز ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﺑﮫ ھﻣراه دو ﮐﻔﺷﮏ درون آن در ﻗﺳﻣت ﭘﺷت ﭼرخ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن ﮐﻔﺷﮏ ھﺎ از ﯾﮏ ﺳو ﺑﮫ ﭘﯾﺳﺗون و از ﺳوی دﯾﮕر
ﺑﮫ ﻟوﻻ وﺻل ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ﮐﺎﺳﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﭼرﺧش ﭼرخ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدال ﺗرﻣز ﻓﺷرده ﻣﯽ ﺷود  ،ﻧﯾرو ﺑﮫ ﭘﯾﺳﺗون ھﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ
ﺷود ﮐﻔﺷﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﭘﯾﺳﺗون ﭼﺳﺑﯾده و ﺳرﻋت را ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورد .از اﯾرادات اﯾن ﻧوع ﺗرﻣز اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت داغ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﻣدﺗﺎ در ﭼرخ ھﺎی ﻋﻘب ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻧﯾرو ﮐﻣﺗر اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺟﮭت آن ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری آن ھﺎ ﮐم
اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺑر اﺛر اﺻطﮑﺎک وارد در ﺗرﻣز ﮐﺎﺳﮫ ای ﺳطﺢ ﮐﻔﺷﮏ ھﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﻓرﺳوده ﺷده و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌوﯾض دارد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾن
آن ھﺎ و ﺳطﺢ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺳﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﺷود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھﻧﮕﺎم ﻓﺷردن ﭘدال ﺗرﻣز  ،ﻣﯾزان روﻏﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺳﺗون وارد ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﮑﯽ از راه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺧودروھﺎی ﺟدﯾد  ،ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﺎﺑت
ﺗﻧظﯾم اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻻزﻣﮫ را ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز دﯾﺳﮑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺟدﯾد ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺗرﻣز ﺧودرو را ﻣﯽ ﺗوان ﺗرﻣزھﺎی دﯾﺳﮑﯽ ﻧﺎم ﺑرد .در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﻓﻊ اﯾراداﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗرﻣزھﺎی
دﯾﺳﮑﯽ وﺟود داﺷت ﺗواﻧﺳت ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭﺗری را اراﺋﮫ دھد .ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺗﻘﺎل ﺣرارت در اﯾن ﻧوع از ﺗرﻣزھﺎ ﺑﮭﺗرﺷده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺗرﻣزھﺎی
ﻣﮑرر  ،ﻋﻣﻠﮑرد ﺗرﻣز اﻓت ﻧﺧواھد داﺷت .از طرﻓﯽ ﺗرﻣزھﺎی دﯾﺳﮑﯽ دارای وزن ﮐﻣﺗری ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت را دارﻧد ﮐﮫ در اﻧدک زﻣﺎن
آب روی دﯾﺳﮏ ھﺎ را ﺧﺎرج ﮐﻧﻧد.
از دﯾﮕر ﻣﺣﺎﺳن اﯾن ﻧوع ﺗرﻣز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻗدرت آن اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻗدرت ﺑﺎﻻﺗری در ﭼرخ ھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده و در
طول ﻣﺳﺎﻓت ﮐﻣﺗری  ،ﺧودرو را از ﺣرﮐت ﺑﺎز ﻧﮕﺎه دارد.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺿد ﻗﻔل ﯾﺎ ھﻣﺎن ABS
در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز  ABSﯾﺎ ھﻣﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺿد ﻗﻔل ﻣزﯾت ﭼﺷم ﮔﯾری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ھﻧﮕﺎم ﮔرﻓﺗن ﺗرﻣز ﺷدﯾد در ﻣﺳﯾر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده و ﻣﻧﺣرف ﻧﺷود.
اﻣﺎ ﺧودروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ABSﻧدارﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدال ﺗرﻣز را ﺑﮫ ﺷدت ﻓﺷﺎر دھﻧد اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼرخ ھﺎ ﻗﻔل ﺷوﻧد و اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺳر ﺧورده و از ﮐﻧﺗرل ﺧﺎرج ﺷود .در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﻣﺷﺧص ﮐردن زود ھﻧﮕﺎم ﻗﻔل ﺷدن ﭼرخ ھﺎ  ،ﻣﯾزان ﻓﺷﺎر
روﻏن را ﮐم ﮐرده و ﭘس از زﻣﺎن اﻧدﮐﯽ ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد.
در ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز  ،ABSﺣس ﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼرخ ھﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﻧد  ،اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘردازش ﮔر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد و آن در ﻟﺣظﮫ ی ﻗﻔل
ﺷدن ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺷﯾر ﺳروو  ،ﻓﺷﺎر روﻏن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﭼرخ ھﺎ ﻣﯽ روﻧد ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽ ﺗوان در ﻗﺳﻣت ﭘدال ﺗرﻣز
 ،اﯾن روﻧد را ﺣس ﮐرد .در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯾزان اﺻطﮑﺎک ﮐم اﺳت اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳطوح ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﺎران ﯾﺎ ﺑرف ﺳر ﺑﺎﺷﻧد  ،اﯾن ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
در ﺗرﻣز دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ روش ﮐﺎر اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی ﺗرﻣز ھر ﭼرخ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﺧواھد ﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودرو در ﺣﺎل ﺣرﮐت اﺳت ھر
ﮐدام از ﭼرخ ھﺎ دارای ﺑﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎس ﮐﺎر ﺗرﻣز دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ اﺳت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آن ﭼرﺧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻣل وزن ﺑﯾﺷﺗری
دارد  ،ﺗرﻣز ﺷدﯾد ﺗری را ﻧﯾز ﻣﺗﺣﻣل ﺧواھد ﺑود و ھرﭼﮫ وزن ﮐﻣﺗری را ﺣﻣل ﮐﻧد ﻣﯾزان ﻧﯾروی ﺗرﻣز ھم ﮐﻣﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﺑرای آن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد اﯾن ﺳﯾﺳﺗم را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درک ﮐﻧﯾد ﻣﺛﺎﻟﯽ آورده اﯾم  :اﮐﻧون ﺧودروﯾﯽ را ﻣﺗﺻور ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﻣﻌﯾن در ﺳطﺢ
ﺟﺎده ای ﺧﺷﮏ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ﻣﯽ ﭘﯾﭼد  .در اﯾن ﺷراﯾط ﭼرخ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻣت راﺳت ﺧودرو ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺟﮭت وﺿﻌﯾت ﺟدﯾد ﺧودرو  ،وزن
ﺑﯾﺷﺗری را ﻣﺗﺣﻣل ﺧواھﻧد ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺻب ﭘﯾﺷراﻧﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠو اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد  ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﯾن ﭼرخ ﺟﻠوﺳت ﮐﮫ وزن ﺑﯾﺷﺗری را
ﺧواھد داﺷت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﯾﺷﺗرﯾن وزﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروی ﺗرﻣز روی ﭼرخ ھﺎ ﺧواھد داﺷت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ذﯾل اﺳت :
ﭼرخ ﺟﻠو در راﺳت ﺧودرو ،ﭼرخ ﻋﻘب در راﺳت ﺧودرو  ،ﭼرخ ﺟﻠو در ﭼپ ﺧودرو و ﭼرخ ﻋﻘب درﭼپ ﺧودرو.
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در ﻧﮭﺎﯾت ﺗرﻣز دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﻣﻘدار ﻧﯾروی ﺗرﻣز ھرﯾﮏ از ﭼرخ ھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ھﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن
ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﺛﺑﺎت ﺧودرو در ﻋﯾن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﻔﺎوت ﻋﻣده ی ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز  ABSو ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
ﺗﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻣده ﺑﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم  ABSوﺟود دارد و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم  ABSﻓﻘط در زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼرخ
ھﺎ ﻗﻔل ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ در دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ در ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎر و وزن ﭼرخ ﮐﻧﺗرل ﺷده و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﻧﯾروی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑرای ﭼرخ ھﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﺷود.
وﺟود ﺣس ﮔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼرخ ھﺎ وﺟود دارد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﭘردازش ﮔر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  ABSدارای ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری اﺳت و ﺑﮫ طﺑﻊ ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده ی ﺑﺎﻻﺗری ﻧﯾز دارد .اﮐﻧون ﺳﯾﺳﺗم دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺑرای ﺧودروھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو ﺗﻼش دارﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺗر ﮐردن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آن  ،اﯾن ﺳﯾﺳﺗم را ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده در
ﺧودروھﺎی ﺳﺑﮏ ﺗر ﮐﻧﻧد.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎب اﻧرژی
اﯾن ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ی ﮐﻠﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺗرﻣز اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﺑﺎر ﺗرﻣز ﮔرﻓﺗن  ،اﻧرژی ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ ﮔرﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﺑﮫ ھدر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ
وﺟود ﺗراﻓﯾﮏ ھﺎی ﺷﮭری و ﯾﺎ ﻋﺎدت ھﺎی راﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﯾزان زﯾﺎدی اﻧرژی ﺑدون آن ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﺣﯾط
وارد ﺷده و ھدر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﮭﻧدﺳﺎن و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻓﺗﺎدﻧد ﮐﮫ از اﯾن اﻧرژی ﺟﻧﺑﺷﯽ در ﺧودرو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آن را ذﺧﯾره ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی
دﯾﮕری از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .در ﻧوع ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎب اﻧرژی  ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻧرژی ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣوﻟدی ﺑﮫ اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎﺗری ذﺧﯾره ﺧواھد ﺷد.
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در ﺧودروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  ،ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر دادن ﭘدال ﺗرﻣز  ،در اﻧدک زﻣﺎﻧﯽ ﻟﻧت ﺑﮫ دﯾﺳﮏ ﭼﺳﺑﯾده و
ﺳرﻋت را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ در اﯾن ﻧوع از ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز  ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘدال ﺗرﻣز را ﻣﯽ ﻓﺷﺎرﯾد  ،ﻣودل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ﺟﮭﺗﯽ ﺧﻼف ﺣرﮐت
ﺧودرو ﻣﯽ ﭼرﺧد و اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺧودرو ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾم .
ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر اﻧرژی ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ وﺟود دارد و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺗوﻗف ﺧودرو ﺷود و ﻋﻠت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری اﯾن ﻧوع ﺳﯾﺳﺗم در ﺗرﻣز  ،ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐﺎھش اﻧرژی اﺳت.

ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟدﯾدﺗرﯾن ﺗوﻟﯾدات ﺗرﻣز در ﻓﻧﺎوری ﺗرﻣز ﺧودروھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗرﻣز ﺳﯾﻣﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود
و اﺛری از اﺗﺻﺎل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﭘدال ﺗرﻣز و ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﻣز را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد وﺟود ﻧدارد .در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ درﯾﺎﻓت و ارﺳﺎل ﮐردن داده
ھﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻓﺷﺎر وارده ﺑر ﭘدال و ﺳرﻋت ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﺑر ھر ﭼرخ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود  ،ﺷراﯾط اﯾده آﻟﯽ ﺑرای ﺗرﻣز ﮔﯾری در ھر
ﭼرخ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮑﯽ از ﻣزاﯾﺎی اﯾن ﻧوع ﺳﯾﺳﺗم  ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗرﻣز ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم
ﮐروز ﮐﻧﺗرل اﺷﺎره ﻧﻣود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺣذف اﺗﺻﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ  ،ﺻدا و ﻟرزش در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﯾده اﺳت .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﮫ ﺷﮑل ھﯾدروﻟﯾﮏ و ﯾﺎ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟت ھﯾدروﻟﯾﮏ  ،ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣوﺗور ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر
روﻏن ﺑﮫ ﺳوی ﭘﯾﺳﺗون و ﻟﻧت ھﺎ ﺣرﮐت ﮐﻧد .اﻣﺎ در ﻧوع اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ  ،ﻟﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭘﯾﭻ ھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﺳﮏ ﻓﺷﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﻣز
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