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  کاربرد تکنولوژي پیشرفته در صنعت خودرو

 

 

  سیستم ایمنی فعال

  Crash Avoidance پیش گیري از تصادف: سیستم ایمنی فعال

این نوع ایمنی توسط بهینه . ین می کنداز بروز سوانح و تصادفات جلوگیري کرده و امنیت خودرو در جاده ها را تام

 ,TCS, VSCسازي سیستم هاي ترمز، کیفیت حرکت و فرمان پذیري خودرو از قبیل سیستم ضد قفل ترمز، 

ESPانجام می پذیرد  وسیستم تعلیق فعال.  

 سیستم هاي نگهدارنده خطر آسیب دیدگی را کاهش  جلوگیري از صدمه حین تصادف: سیستم ایمنی غیر فعال

سیستم هایی از قبیل کمربند ایمنی و کیسه هاي هوا  .اده و از شدت ضربه بوجود آمده در حین تصادفات می کاهدد

  .به دو گروه کلی ذیل تقسیم می شوند. از این نوعند

  ایمنی غیر فعال عابر پیاده  

بیشتر نگران ” سازندگان خودرو عموما •

سرنشین خودرو خود هستند تا قبولی در 

 .نی اجباري تصادفآزمایشات ایم

را  64km/hخودرو سازان سرعت   •

سرعت مرزي تلفات ناشی از ” عموما

تصادفات می دانند هر چند که در سرعت 

. هاي پایینتر نیز این احتمال وجود دارد

وجود پیش کشنده هاي کمربند ایمنی و 

کیسه هوا در این مواقع ضروري به نظر می 

  .رسد

در تصادفات ماشین  113km/hسرعت  •

سرعت ماکزیمم در نظر ” با ماشین عموما

   .گرفته می شود

 تصادفات از جلو با عابر پیاده از سه ناحیه به عابر صدمه میرساند” عموما :  
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  انواع سیستم هاي ایمنی و راحتی

 ایمنی سرنشینان

  )جانبی جلو و(کمربند هاي ایمنی و کیسه هاي هوا 

  ایمنی در جاده

سیستم هاي ترمزضد قفل، سیستم کنترل کششی ، سیستم پایداري الکتریکی، کنترل الکترونیکی انتقال قدرت، 

سیستم هاي پارك خودرو، سیستم هاي المپ هاي جلو، سیستم هاي تمیز کننده، سیستم هاي ضد سرقت، سیستم 

، تعلیق اتوماتیک جهت )ي، مکان یاب و انتخاب مسیرناوبر(کنترل حرکت اتوماتیک، سیستم هاي اطالعاتی 

  جلوگیري از واژگونی

  راحتی

  شیشه باالبر هاي برقی، پنجره سقفی برقی، صندلی برقی، تنظیم کننده میل فرمان و گرمایشی با کنترل الکترونیکی

 اهداف سیستم هاي ایمن فعال خودرو: 

  اهش خستگی و استرس رانندهایجاد شرایط راننده گی ایمن براي راننده از قبیل ک –

  .سیستم هاي کنترل باید با توجه به عمل راننده عکس العمل مناسب نشان دهند –

  .باید سریع باشد” سرعت عکس العمل سیستم لزوما –

  .سیستم باید از لحاظ دینامیکی پایدار باشد –

  .راننده باید قادر باشد که مرحله رسیدن به پایداري را تشخیص دهد –

 ه به سرنشیانجلوگیري از صدم –

  کیسه هوا
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جهانی را رعایت می  سیستم کیسه هوا یکی از جدیدترین سیستمهایی است که در اکثر خودروهایی که استاندارد هاي

در حال حاضر کمربند ایمنی کمربند سفت  بازي می نماید  تصادفات  در  بسیاري   نمایند به کار می رود کیسه هوا نقش

 40تصادف شدید به شمار می روند وقتی سرعت اتومبیل از  ین سیستمهاي محافظت در هنگامکن و کیسه هوا موثرتر

 68به تنهایی کافی نیست تحقیقات پس از حوادث رانندگی نشان داده است که در  کیلومتر در ساعت بیشتر باشد کمربند

 امده پیش بینی می شود که اگربه عمل  بررسی هاي  هوا سطح خوبی را تامین می کند بر اساس  درصد موارد کیسه

نفر  50000بیش از  تعدا د مقتوالن حوداث رانندگی در هر سال کیسه هوا مجهز شوند   خودروها در سرتاسر جهان به 

 است مجتمع کردن اجزاي الزم به صورت یک واحد روشی که امروزه براي ساخت کیسه هوا متداولتر  کاهش می یابد

سیستم پایش را نیز  ی و اتصاالت کاهش و اعتماد پذیري سیستم افزایش می یابد نوعیاست بدین ترتیب مقدار سیمکش

  یک بار کار می کند باید در کیسه هوا تعبیه کرد زیرا این کیسه را نمی توان امتحان کرد و اصوال فقط

  

  طرز کار کیسه هوا

  

  

  می دهند یدادهاي زیر به ترتیب رخکیلومتر در ساعت با سر تصادف کند رو 35وقتی خودرویی با سرعت حدود 

  عادي نشسته است  پیش از برخورد راننده در وضعیت -1

استانه راه اندازي قرار  و کیسه هوا در میلی ثانیه پس از برخورد خودرو به شدت شتاب منفی پیدا می کند  15در حدود  -2

  می گیرد

  مشتعل ساز سوخت موجود در باد کننده را مشتعل می کند -3
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جلو خودرو راننده به  شدن بخشهاي از میلی ثانیه تاي کیسه هوا باز می شود در این لحظه با مچاله  30پس از حدود  -4

  جلو پرتاب شده و کمربند ایمنی بسته به نوع ان قفل یا سفت شده است

  راجذب می کند و اندازه حرکت راننده است  باد شده  میلی ثانیه پس از برخورد کیسه هوا کامال  40در حدود  -5

جانبی ان خال می  میلی ثانیه پس از برخورد راننده به عقب بر می گردد و با کیسه هوا از سوراخهاي 120در حدود  -6

  شود تا راننده دید پیدا کند

نصب می کنندو متداولتر از همه  مختلف  کیسه هواي سرنشین نیز به همین ترتیب کار میکند کیسه هوا را به صورتهاي 

  کار تفاوتی نمی کند همه اجزا در وسط فلکه فرمان است به هر حال اساس نصب 

  اجزا و مدار کیسه هوا

  اجزاي اصلی سیستم کیسه هوا عبارت اند از

  کیسه هواي راننده و سرنشین -1

  چراغ هشدار دهنده -2

  کلیدهاي صندلی سرنشین -3

  باد کننده اتشی -4

  مشتعل ساز -5

  حسگرهاي ضربه-6

  رل الکتریکیواحد کنت -7

تا شده است و زیر  کیسه هوا از پارچه نایلونی ساخته شده است و از داخل استر دارد پیش از ان که کیسه هوا باد شود

تعبیه   است در اطراف کیسه هوا سوراخهاي  درپوش مناسبی قرار دارد این پوشش با خطوط گسست خاصی طراحی شده

لیتر و  60ان را خالی می کنند حجم کیسه هواي راننده در حدود  بادشده است که پس از عمل کردن کیسه به سرعت 

مدار پایش این سیستم یک چراغ هشدار دهنده دارد این چراغ راننده را  لیتر است160حجم کیسه هواي سرنشین در حدود

پذیري سیستم  کند و بخش مهمی از مدار پایش است بعضی از سازندگان براي افزایش اعتماد از خرابی سیستم مطلع می

قرار دارد می توان از ) طرف شاگرد(با استفاده از کلید که در طرف سرنشین  دهنده از دو چراغ استفاده می کنند هشدار

این صندلی وقتی سرنشین ندارد جلوگیري کرد این نکته به ویژه در مورد کیسه هاي هواي  عمل کردن کیسه هواي

  برخورد
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  د به اختصار انها را شرح می دهیماز بغل صدق می کند که در بخش بع

فلکه فرمان تعبیه شده  با هم بررسی کرد باد کننده کیسه هواي راننده در وسط  باد کننده اتشی و مشتعل ساز را می توان 

پر  از خازنهاي  مشتعل ساز  قرار دارند  سوخت است که در یک محفظه احتراق  است این باد کننده حاوي تعدادي قرص

مقدار   به سرعت می سوزند و  قرصهاي سوخت  شود که جرقه اي براي اشتعال سوخت ایجادمی کند می  تشکیل 

می کنند این گاز از فیلتري می گذرد و وارد کیسه هوا می شود و ان را باد می  با فشار معین تولید گاز نیتروژن   معینی 

 شدن کیسه هوا مقدار کمی هیدرو کسید سدیم در شد از زیر پوشش خود بیرون میزند پس از اماده وقتی کیسه باد کند 

خودرو باید از  ان و در فضاي داخل خودرو وجود خواهد داشت در هنگام باز کردن سیستم کار کرده و تمیز کردن اتاق

  تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کرد

وسیله فنري کار می  ی بهمی شود سیستم مکانیک   ساخته مکانیکی یا الکترونیکی    حسگر برخورد به صورهاي مختلف

معین به خودرو وارد شود بر نیروي فنر غلبه  وقتی ضربه شدید تر از حد در جاي خود نگه داشته است  غلتکی را  کند که 

وقتی غلتک ازاد شدحرکت می کند و یک میکرو سوئیچ را کار اندازي می کند این کلید در  می کند و غلتک ازاد می شود 

سیستم را فراهم می کند می توان   شده که امکان پایش  صورت موازي با ان بسته   به  و مقاومتیحالت عادي باز است 

به اندازه  روبرو از   برخورد  ناشی از   ضربه  که  عمل کند  هنگامی   استفاده کرد تا کیسه هوا فقط مشابه  از دو کلید

حسگر  نوع دیگر  نخواهد کرد رو کیسه هوا عملکردن خود چپ  که در صورت     یاداوري می شود شدید باشد  کافی  

دو نوع  منفی را اندازه گیري می کند  شتاب  شتاب سنج    البته این نوع کرد  تلقی  سنج  شتاب می توان  را  برخورد 

تغییر  )شبیه حسگر کوبش موتور(مبتنی بر بلور پیزو الکتریکی  یکی براساس کرنش سنج و دیگري   شتاب سنج وجود دارد

می کند خروجی حسگر  تولید   در نتیجه حسگر خروجی  می شود و  سبب حرکت جرم لرزه اي  شدید سرعت خودرو  

است مدارهاي الکتریکی   تغییر مقاومت صورت  کرنش سنجی به  بلوري به صورت بار الکتریکی و خروجی حسگر

به استانه   وقتی سیگنال   که   کرد   ریزي برنامه  چنان انها  و می توان  می توانند این حسگرها را بپایند مناسب 

دهندمزیت روش اخیر اینست که نیازي به طراحی سگرهاي مختلف براي   نشان  واکنش  بیشتر   رسید  معینی

را می توان با   در خودروهاي مختلف   استفاده  مختلف مورد  سیستمها   بین   زیرا تفاوت  نیست  خودروهاي مختلف 

اخرین جز این سیستم واحد کنترل الکترونیکی یا واحد کنترل عیب یاب است وقتی از  جاد کرداستفادهاز نرم افزار ای

  مکانیکی استفاده می شود از لحاظ نظري اصال به واحد کنترل الکترونیکی نیازي نیست حسگرهاي 

استفاده کرد اما  دهاز یک مدار سا حسگر  کردن کلید  عمل  در هنگام  کیسه هوا  انداختن  به کار  براي  می توان 

خاصی دارد در صورتی که عیبی در هر  اهمیت  مسئله پایش سیستم یا بخش عیب یاب واحد کنترل الکترونیکی است که

تا   گنجایش کار خواهد افتاد حافظه واحد کنترل الکترونیکی  به   چراغ هشدار دهنده سازي شود  بخش از مدار اشکار 

خواند    و غیره  زن  رمزهاي چشمک   را به صورت   بازیابی کرد و ان  را می توان حافظهپنج عیب یا بیشتر را دارد این  

  نمی شود  و سیم یکسره کن توصیه) مولتی متر(سیستم به روش قدیمی و با استفاده از چندین  کردن این  امتحان
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  زیرا این کار ممکن است سبب عمل کردن کیسه هوا شود

  

 :ه هوا عبارت اند از اجزاي اصلی سیستم کیس

  کیسه هواي راننده و سرنشین -1

  چراغ هشدار دهنده  -2

  کلیدهاي صندلی سرنشین -3

  باد کننده اتشی -4

  مشتعل ساز -5

  حسگرهاي ضربه-6

  واحد کنترل الکتریکی -7

انجام می  سیستم فعال کردن کیسه هوا می باشد که در آن آزید سدیم با نیترات پتاسیم واکنش:  Inflationسیستم 

 دهد و گاز نیتروژن مورد نیاز براي باد کردن کیسه تولید می شود 

 :تولید گاز، ناشی از انفجار یک ماده جامد است که مشخصات این ماده جامد باید به شرح زیر باشد سیستم کیسه هوادر 

   تولید گاز در حجم زیاد     -سرعت اشتعال باال        -درجه اشتعال پائین        -

 : مواردي که کیسه هوا فعال نمیشود
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  :مواردي وجود دارند که به رغم تصادفات خودرو از جلو کیسه هوایی فعال نمی شوند این موارد عبارتند از

  .تغییر شکل شدیدي که در یک نقطه متمرکز باشد همانند برخورد با دکل هاي تلفن -1

  برخورد از پشت به کامیون در حال حرکتتغییر شکل هایی که به تدریج صورت می گیردمانند  -2

 در تصادف هایی که مانع مورد برخورد تغییر شکل زیادي بدهد مانند برخورد به پهلوي ماشین دیگر  -3

 . در تصادف هایی که ضربه و تغییر شکل در نواحی متعدد و پس از برخورد هاي مکرر صورت پذیرد 4-

تصادف کند و در یکی از آنها کیسه هوایی فعال شود در تصادف بعدي  اگر خودرو دو یا چند  بار بصورت پیاپی -5

زیرا  کیسه هوایی  طوري طراحی شده اند که پس از عمل کردن و منبسط .کیسه هوایی عملکردي نخواهد  داشت

  . شدن خالی شده و منقبض می گردد

مکانیکی  حسگرهاي است وقتی از واحد کنترل الکترونیکی یا واحد کنترل عیب یاب کیسه هوا اخرین جز سیستم 

انداختن   به کار  براي   استفاده می شود از لحاظ نظري اصال به واحد کنترل الکترونیکی نیازي نیست می توان 

استفاده کرد اما مسئله پایش سیستم یا بخش  از یک مدار ساده  حسگر  کردن کلید  عمل  در هنگام  کیسه هوا  

خاصی دارد در صورتی که عیبی در هر بخش از مدار اشکار  اهمیت   کی است کهعیب یاب واحد کنترل الکترونی

پنج عیب یا  تا   گنجایش کار خواهد افتاد حافظه واحد کنترل الکترونیکی  به  چراغ هشدار دهنده سازي شود  

   خواند امتحان  رهو غی  زن   رمزهاي چشمک   را به صورت   بازیابی کرد و ان   را می توان بیشتر را دارد این حافظه 

زیرا این  نمی شود    و سیم یکسره کن توصیه) مولتی متر(سیستم به روش قدیمی و با استفاده از چندین  کردن این 

  کار ممکن است سبب عمل کردن کیسه هوا شود

  کیسه هوا در خودرو چیست؟) نصب(هدف از استفاده

. خودرو در برابر ضربه هاي ناشی از تصادف بکار می رود سیستم کیسه هوا به منظور محافظت از سر و سینه سر نشین 

کیسه  . همچنین کیسه هاي هواي جانبی براي جلوگیري از ضربه هاي جانبی در ستونهاي بغل خودرو استفاده می شود

رپوش هوا از پارچه نایلونی ساخته شده است و از داخل استر دارد پیش از ان که کیسه هوا باد شود تا شده است و زیر د

تعبیه شده است  مناسبی قرار دارد این پوشش با خطوط گسست خاصی طراحی شده است در اطراف کیسه هوا سوراخهاي 

لیتر و حجم کیسه  60که پس از عمل کردن کیسه به سرعت باد ان را خالی می کنند حجم کیسه هواي راننده در حدود 

م یک چراغ هشدار دهنده دارد این چراغ راننده را از خرابی مدار پایش این سیست لیتر است160هواي سرنشین در حدود

  سیستم مطلع می کند و بخش مهمی از مدار پایش است بعضی از سازندگان براي افزایش اعتماد پذیري سیستم هشدار 

ز عمل قرار دارد می توان ا) طرف شاگرد(دهنده از دو چراغ استفاده می کنند با استفاده از کلید که در طرف سرنشین 

این صندلی وقتی سرنشین ندارد جلوگیري کرد این نکته به ویژه در مورد کیسه هاي هواي  کردن کیسه هواي

باد کننده اتشی و مشتعل ساز را می  از بغل صدق می کند که در بخش بعد به اختصار انها را شرح می دهیم  برخورد 
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فلکه فرمان تعبیه شده است این باد کننده حاوي  وسطد کننده کیسه هواي راننده در با هم بررسی کرد با  توان 

 می شود که پر تشکیل   از خازنهاي   مشتعل ساز  قرار دارند  سوخت است که در یک محفظه احتراق  تعدادي قرص

با  گاز نیتروژن   مقدار معینی   به سرعت می سوزند و  قرصهاي سوخت  می کند جرقه اي براي اشتعال سوخت ایجاد

 وقتی کیسه باد  می کنند این گاز از فیلتري می گذرد و وارد کیسه هوا می شود و ان را باد می کند  تولید فشار معین 

شد از زیر پوشش خود بیرون میزند پس از اماده شدن کیسه هوا مقدار کمی هیدرو کسید سدیم دران و در فضاي 

و تمیز کردن اتاق خودرو باید از تجهیزات داخل خودرو وجود خواهد داشت در هنگام باز کردن سیستم کار کرده 

  ایمنی شخصی استفاده کرد

  

 ABSترمز 

 عوامل موثربر حرکت خودرو و ترمزگیري

  Fn  نیروي نرمال: نیروي جاذبه زمین=   

   )Drag(نیروي ایرودینامیکی-2

    Fsینیروي جانب:Fu         Bنیروي محیطی:A       )مقاومت چرخشی(اصطحکاك الستیک-3

 اجزاي سیستم ترمز

   بوستر ترمز-1

   سیلندر اصلی چرخ-2

  سوپاپهاي تنظیم فشار ترمزي-3

  

 ABSمدار کنترلی سیستم 

   :این مدار شامل 

   ....)بار خودرو و الستیکها و, شرایط سیستم ترمز ,شرایط سطح جاده(عوامل بیرونی-1

   )ن الستیکها و سطح جادهچرخها و اصطحکاك ما بی,خودرو ، سیستم ترمز(سیستم کنترل-2

   )ABSسنسورهاي سرعت چرخ و واحد کنترل سیستم (کنترل کننده-3
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   )لغزش ترمز,شتاب محیطی چرخ,سرعت محیطی چرخ, سرعت چرخ(متغیرهاي کنترل-4

   )فشار وارده بر پدال ترمز(متغیرهاي مرجع ورودي-5

  )فشار ترمز گیري(متغیرهاي نظارتی-6

  

   و انواع آن GMAسیستم 

نگامی که سیستم در سطوح با شرایط مختلف و فضاي کمتري از طرفین و در شرایطی که چرخهاي سمت چپ بر روي ه

اختالف زیادي درنیروي مورد نیاز جهت ترمز گیري ,اسفالت خشک و چرخهاي سمت راست بر روي سطح لغزنده قرار گیرد

نیروي مرکزي چرخشی در حول محور عمودي خودرو که این عامل باعث بوجود امدن  بوجود خواهد امد در چرخهاي جلو

این تاخیر باعثکاهش .میباشد)GMA(نیاز مند سیستم تاخیراینرسی  ABSدراین مواقعََََََََ). YawMoment(خواهد شد 

  . فشار در سیلندرترمز چرخ جلو شده و سبب بوجود امدن ضریب نیروي ترمزي باالتري خواهد بود

  

  فل هنگام عمل کردنترمز ضد قشدن نیاز دارد 

ما درباره ي طرز کار یکی از ساده ترین .انواع مختلف و الگوریتم هاي کنترل گوناگونی براي ترمز هاي ضد قفل وجود دارد

  .انواع آن توضیح می دهیم

کنترل کننده همیشه حسگرهاي سرعت را کنترل می کند و به دنبال کاهش سرعت غیر معمول در چرخ ها می 

بل از اینکه چرخی قفل کند کاهش سرعت شدیدي را تجربه می کند اگر این چرخ کنترل نشود بسیار زودتر از دقیقا ق.گردد

مایل در ساعت حرکت می کند درشرایط ایده 60یک خودرو که با سرعت .قفل خواهد کردزمانی که خودرو براي متوقف 

  .ز یک ثانیه از چرخیدن می ایستد و قفل می کندثانیه زمان الزم دارد تا بایستد اما یک چرخ در کمتر ا 5آل حدود 
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بنابراین در چرخی که کاهش سرعت غیر .کنترل کننده می داند که یک چنین کاهش سرعتی در چرخها غیرممکن است

معمول داشته فشار ترمز را کاهش می دهد تا زمانی که حسگر آن چرخ افزایش سرعت را ثبت کند آنگاه کنترل کننده 

کنترل کننده این کار را بسیار سریع .رمز را افزایش می دهد تا اینکه حسگر ها کاهش سرعت را گزارش کننددوباره فشار ت

وقبل از آنکه تایر تغییر سرعت زیادي داشته باشد انجام می دهد نتیجه این است که حرکت چرخ ها با همان شدتی که از 

نزدیکی نقطه ي قفل کردن نگه می دارند که این به سرعت خودرو کم می شود کند می گردد و ترمز ها چرخ ها را 

 سیستم بیشترین نیروي ترمز کردن را می دهد

 ABS انواع ترمزهاي

ما به آنها بر اساس تعداد کانال .ترمزهاي ضد قفل طراحی هاي مختلفی دارند که به نوع ترمز به کار رفته بستگی دارد

   :و تعداد حسگر هاي سرعت اشاره می کنیم) ی شوندتعداد سوپاپ هایی که به طور جداگانه کنترل م(ها

این بهترین طراحی است که در آن براي هر چرخ حسگر و سوپاپ :ترمز ضد قفل با چهار کانال و چهار حسگر سرعت

جداگانه اي وجود دارد با این روش کنترل گر هر چرخ را به طور مجزا بررسی می کند تا به هر چرخ بیشترین نیروي 

 رد شوداصطکاك وا

این روش بیشتر در وانت ها و کامیون ها با چهار چرخ ضد قفل استفاده می شود و در آن براي هر :سه کانال و سه حسگر

حسگر .چرخ جلو یک حسگر و یک سوپاپ وجود دارد اما براي دو چرخ عقب فقط یک حسگر و یک سوپاپ وجود دارد

 .سرعت چرخ هاي عقب روي محور عقب قرار دارد

 .حالت براي هر چرخ جلو کنترل جداگانه وجود دارد بنابراین چرخ هاي جلو به بیشترین نیروي ترمزي می رسنددر این 

با این سیستم ممکن است یکی از چرخهاي عقب . قفل می کنندچرخ هاي عقب قبل از فعال شدن سیستم ضد قفل، 

 .هنگام ترمز کردن قفل کند که نسبت به حالت چهار کاناله باعث کاهش کارایی ترمز می شود

این سیستم در وانت ها و کامیون ها با محور عقب ضد قفل وجود دارد که یک سوپاپ براي :یک کانال و یک حسگر

   ک حسگر سرعت واقع در محور عقب داردکنترل هر دو چرخ عقب و ی

این سیستم مشابه قسمت عقب سه کاناله عمل می کند دو چرخ عقب با هم کنترل می شوند و قبل از فعال شدن سیستم 

در این روش هم ممکن است یکی از چرخ هاي عقب هنگام ترمز کردن قفل کند که باز هم .ضد قفل هر دو قفل می کنند

  .مز می شودباعث کاهش کارایی تر

شکل به دو چرخ عقب  Tمعموال یک لوله ي ترمز وجود دارد که با یک اتصال.این سیستم به سادگی قابل تشخیص است

شما می توانید حسگر هاي سرعت را با مشاهده ي اتصاالت الکتریکی نزدیک دیفرانسیل در محورعقب .وصل می شود

  .پیدا کنید
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ESP ترمز نیست  

   .نیکی یا همان سیستم آنتی رولینگ استبرنامه پایداري الکترو

سیستم اي اس پی حاصل تلفیق سیستم ترمز اي بی دي سیستم اي بی اس و سیستم هاي کنترل است که بوسیله نرم 

افزاري و در صورت داشتن سخت افزار الزم براي سه سیستم باال به همراه تعدادي سنسور اضافه براي زاویه فرمان و 

بعضی از شرکتها ( ضی وارده به خودرو سیستم پایداري الکترونیکی یا همان اي اس پی بوش شتاب هاي طولی و عر

   رو بوجود آورد) براي بی ام دبلیو  DSP "نامهاي تجاري دیگه مثل مثال

 کار اي اس پی چیست؟

   :اي اس پی با اندازه گیري مداوم این پارامترها وضعیت حرکتی خودرو رو بررسی میکند

   هر چرخ و سرعت حرکت خودرو سرعت گردش-1

   وضعیت قرار گیري فرمان و همینطور محاسبه سرعت گرداندن فرمان-2

   میزان شتاب وارده طولی و شعاعی به خودرو-3

   وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدي-4

طور میزان در بعضی از گونه ها تعدادي سنسور براي بررسی وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس یا خشک بودن و همین-5

   لغزندگی مسیر حرکت هم وجود دارد

بعد از بررسی پارمترها فوق اي اس پی یک نقشه کلی از نظر چگونگی حرکت خودرو و وضعیت چرخها تنظیم میکند و با 

ه به به این ترتیب که با توج.مقایسه این مقادیر با مقادیر ایده آل مورد نیاز خودرو تصمیم به دخالت در امر رانندگی میگیرد

سرعت حرکت خودرو و شتاب وارده به خودرو از جهات مختلف و همینطور چگونگی کارکرد راننده با فرمان نتیجه گیري 

انحراف قسمت ( و یا اور استیره ) انحراف قسمت جلوي خودرو ( میکند که شرایط حرکت خودرو عادي یا با اندر استیر 

گشتاور موتور شروع به  "با استفاده تکی یا توام از ترمز چرخها و گاهادر صورت اندر یا اور استیر بودن ).عقب خودرو 

   .اصالح وضعیت حرکت خودرو میکند

  ABSاصول کارکرد سیستم 

در هنگام ترمز گیري بدنه خودرو به سبب نیروي اینرسی تمایل به ادامه حرکت و سرعت چرخ ها : تعریف لغزش •

 .ایرها می شوداین اختالف سبب لغزش ت.تمایل به کاهش دارند

  .اختالف بین سرعت بدنه خودرو و سرعت چرخها توسط نرخ لغزش شناخته می شود: نرخ لغزش •
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  %100* سرعت خودرو  ) / سرعت چرخ –سرعت خودرو = (نرخ لغزش  •

  %100و نرخ لغزش % 0تعریف نرخ لغزش  •

نیروي ترمزي در بازه نرخ نمودار ارتباط بین نیروي ترمزي و نرخ لغزش نشاندهنده همزمانی بیشترین مقدار  •

  .بعالوه بیشترین حالت پایداري خودرو در این حالت حفظ میشود. می باشد% 30تا % 10لغزش 

    (ABS)اجزاء سیستم   .

 روتور سرعت چرخ/ سنسور −

  )جانبی(سنسور شتاب اصلی −

− ECU   

   فعال کننده  −

  سنسور سرعت چرخ

 آهنرباي دائم، کویل و هسته: اجزاء سنسورسرعت چرخ •

دنده هایی که دور تا دور روتور قرار گرفته اند، هنگام چرخش روتور یک : کاربرد سنسور سرعت چرخ/ردعملک •

در  ACاین ولتاژ . متناسب با سرعت چرخش روتور تولید می کنند) امواج سیسنوسی(با فرکانسی  ACولتاژ 

ECU استفاده می شود.  

  

  (G)سنسور شتاب خودرو

 :اجزاء سنسور شتاب •

  ري، صفحه شکاف دار و مدار تبدیل سیگنالدودیود نو 

 :کاربرد سنسور شتاب/عملکرد •
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. در هنگام ترمز صفحه شکاف دار مناسب با نرخ شتاب حول محور خود چرخیده و باعث قطعی نور دیودها می شود 

 به صورت سیگنال حاصل از قطع و وصل ترانزیستورهاي گیرنده) هنگام کاهش سرعت شتاب منفی است(نرخ شتاب 

  .فرستاده می شودECUبه 

 

 

  ABSفعال کننده 

دریافت می کند، مقدار بهینه فشار  ECUبا توجه به سیگنال هاي ارتباطی که از  ABSفعال کننده : عملکرد •

 .یا تصحیح می نماید/بر هر کدام از ترمزها را کنترل و ) کاهش، افزایش و بدون تغییر(روغن 

  : اجزاء فعال کننده •

  )حد کنترلوا(شیر سلونوئیدي –

یکی از سه حالت افزایش، کاهش و ثبات فشار هیدرولیک را بر  ECUدر مدت فعالیت سیستم ترمز ضد قفل : کارکرد

  .اساس سیگنالهاي دریافتی انتخاب می نامید

  )واحد تصحیح(مخزن و پمپ –

شته و مخزنها نیز پر می در هنگام کاهش فشار، روغن ترمز از سیلندرهاي ترمز توسط پمپ به سیلندر اصلی برگ: کارکرد  

   .شوند

  ABSمزایاي سیستم   

 )جلوگیري از قفل شدن چرخ هاي عقب(حفظ پایداري  •

  )جلوگیري از قفل شدن چرخ هاي جلو(حفظ فرمانپذیري و قابلیت مانوربیشتر   •

  %)20(کوتاهی مسافت توقف در شرایط بحرانی   •

  و ترمزها  فرمان، تعلیق: جلوگیري از نوسان قطعات مکانیکی از قبیل  •
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پارامترهاي  MK70 .(MK70و   MK20(استفاده شده است ABSهاي ایران دو مدل واحد کنترل  206در  :نکته

   .موتوري بیشتري را نیز در دستورات خود لحاظ کرده و لذا لرزش کمتري را در زیر پاي خود احساس می کنید

  

  (TCS)سیستم کنترل کششی ترمز 

 .معرفی شد 1994ن بار در سال سیستم کنترل گششی ترمز اولی

 وظیفه سیستم   

می  TCSو دور زدن بر عهده سیستم   حفظ پایداري و فرمان پذیري مناسب و بهینه خودرو در حین شتابگیري •

این سیستم با مطابقت دادن گشتاور موتور با شرایط موجود در سطح جاده، قبل از وقوع شرایط بحرانی، . باشد

   .ی دهداین فعالیتها را انجام م

  انواع سیستم هايTCS  

  .می باشد 3- 3با شیر برقی هاي نوع  ABS2شامل مدول  TSC2سیستم  –

  .می باشد 2- 2با شیر برقی هاي نوع  ABS5شامل مدول  TSC5سیستم  –
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  (TCS)سیستم کنترل کششی ترمز 

 نحوه عملکرد سیستم 

شتاور باالتر از حداکثر مقدار فیزیکی که گ(با تنظیم لغزش چرخ متحرك به سطح بهینه کارکرد آن  TCSسیستم  •

   .واکنش نشان می دهد) از طرف سطح جاده اعمال می شود

. این سیستم بدون توجه به نیروي ورودي اعمال شده از طرف راننده  به دریچه گاز، عمل خود را انجام می دهد •

یا بین پدال و اهرم کنترل در پمپ مابین پدال گاز و سوپاپ دریچه گازو اهرم بندیهاي مکانیکی در این سیستم 

  .دریچه گاز تعویض میگردد واحد کنترل الکترونیکی موترونیکهاي انژکتوري با 

• ECU  ي سیستم  موترونیک سیگنال پدال گاز را به یک ولتاژ کنترلی جهت ارسال به سروموتور بمنظور کنترل

توسط   ABS/TCSکنترل الکترونیک موقعیت پدال گاز سپس به واحد . سوپاپ دریچه گاز تبدیل می کند

ECU ي موترونیک رله می شود.  

  (ESP)سیستم الکترونیکی پایداري خودرو 

 در شرایط بحرانی رانندگی، سیستم ترمز : وظیفه سیستمABS  از قفل شدن چرخها در حین ترمزگیري وسیستم

TCS پایداري خودرو سیستم . نیز از چرخش چرخها در شرایط انحراف از مسیر جلوگیري می کنندESP ) کنترل

، شتاب جانبی و شتاب انحراف از مسیر را در حول محور عمودي چرخش سطح جاده، محاسبه )دینامیکی خودرو

   .کرده و ثبت می کنند

 پایداري خودرو در مسیر مستقیم و در سر پیچها بدون توجه به نوع رانندگی، شدت ترمز گیري، : سیستم  هدف

   .باشدشتاب و سرعت خودرو می 

  اجزاء سیستمESP  

• (TCS, ABS, ESP) ECU   

   )TCS , ABSمشابه (مدوالتور هیدرولیکی  •

   )TCS , ABSمشابه (سنسورهاي سرعت چرخ  •

   سنسور انحراف از مسیر •

   سنسور زاویه غربیلک فرمان •

   سنسور شتاب جانبی خودرو •

   سنسور فشار ترمز •

پردازشی آنها از مشخصه هاي بارز سیستمهاي  اه اطالعاتسنسور شتاب جانبی و سنسور انحراف از مسیر به همر  

ESP می باشند.   
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• ALB :  

Anti Lock Brakes . نوع ساده و اولیه سیستمABS . سیستم ترمزي که در هنگام کشیده شدن الستیکها

 . بر روي زمین با ریتم مشخصی ترمزها را گرفته و ول میکند

• Brake Disk Wiping    :  

این سیستم با , در هنگام بارش شدید باران روي دیسک را یک الیه نازك آب میگیرد . رمزپاك کننده دیسک ت

بدین ترتیب .ایجاد تماس بسیار خفیف لنت ترمز با دیسک با فواصل زمانی مشخص سطح دیسک را تمیز میکند

 .هنگام ترمز کردن تاخیري در عکس العمل ترمز ایجاد نمیشود

• CBC    :  

Cornering Brake Control . سیستمی که همراESP  کار میکند و در بسیاري از اتومبیلهايBMW 

حفظ پایداري اتومبیل در هنگام  CBCوظیفه . مورد استفاده است و جزو سیستمهاي ایمنی فعال محسوب میشود

 چون در پیچ سرعت چرخهاي داخل و خارج پیچ با هم متفاوت هستند پس باید فشار ترمز این. ترمز در پیچ است

توسط سنسورهاي مربوطه سرعت هر چرخ را محاسبه کرده و میزان فشار  CBC. چرخها هم تفاوت داشته باشد

 .ترمز را براي هر چرخ مشخص میکند

• DTR  :  

سیستم رادار هوشمند کنترل کننده فاصله که ). DYSTRONICو یا  DISTRONIC( مخفف دیسترونیک 

رونیکی توسط یک رادار فاصله را تا اتومبیل جلویی محاسبه این سیستم الکت. توسط مرسدس بنز ساخته شده

میکند و چنانچه این فاصله تا حد خطرناکی کم شود با کاهش نیروي موتور و یا حتی ترمز کردن سرعت را کم 

 .کرده و فاصله را افزایش میدهد

  

• DOT  :  

براي ) Departmant of US Tarnsportation(کد استانداردي که از سوي اداره حمل و نقل آمریکا 

. وجود دارد DOT3, DOT4, DOT5در بازار سه نوع روغن ترمز .روغن ترمزهاي هیدرولیک تعیین شده است

 .بزرگتر نشان دهنده بیشتر بودن دماي جوش روغن ترمز و در نتیجه کیفیت بهتر آن است DOTشماره 

Sensotronic Brake Control (SBC)  

فق القول هستند که آینده متعلق  به سیستمهاي ترمزي است که تحریک پذیري آنها متخصصین و مهندسین  خودرو مت

 . میگویند که واکنشی به  مراتب سریعتر از هیدرولیک دارد  Brake by wireبوسیله نیروي برق بوده و به آنها  

SBC اي هیدرولیکیدر حقیقت پل ارتباطی براي پرکردن  شکاف بین دو سیستم موجود وجایگزین کردن سیستمه ,

برقی است، چرا که % 100یک سیستم  SBCالبته  نباید تصور کرد که . پنوماتیکی موجود به سیستم الکترونیکی است

است، راننده با فشار دادن بر  SBCدر خودرویی که مجهز به  . هنوز قدرت وارده  به لنت ها توسط  هیدرولیک وارد میشود

   .است SBCيECUودستورکاهش سرعت یا توقف به  روي  پدال ترمز هدفش انتقال فرمان
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ESP  :Electronic Stability Program  

) . و یا بهتر از آن سیستم ضد ناپایداري که جلوي از کنترل خارج شدن اتومبیل را میگیرد(سیستم پایداري الکترونیکی  

سیستمهاي آنتی . بیل استفاده شودبراي کنترل و هدایت اتوم ABSاساس کار این سیستم اینست که از سیستم ترمز 

سنسوري که .هستند ESPدر زمینهاي لغزنده ابزارهاي سیستم ) ضد هرزگردي TSC(و سیستم آنتی پاتیناژ )) ABSبلوکه 

به فرمان متصل شده هماهنگی بین میزان چرخش فرمان و جهت حرکت اتومبیل را کنترل میکند و در صورت عدم 

اگر باز هم اتومبیل .ده و ابتدا میزان انتقال نیروي موتور به چرخها را کاهش میدهدسریع وارد عمل ش ESP, تناسب 

متناسب با زاویه فرمان حرکت نکند و یا به عبارتی اتومبیل تحت کنترل راننده نباشد یه صورت مستقل از هم روي چرخها 

و در مسیر دلخواه راننده حرکت کند ادامه می این عمل تا زمانی که اتومبیل تحت کنترل راننده در آید . ترمز اعمال میشود

هنگامی که راننده با سرعت و فراتر از لیمیتهاي اتومبیل اقدام به پیچیدن کند این سیستم تا حد چشم گیري جلوي .یابد

understeer  و یاoversteer  شدن اتومبیل را میگیرد و در هنگام ترمزهاي شدید و شرایط مختلف نیز باعث توقف

   .اتومبیل میشود سریعتر

  چیست؟خودروي هیبریدي

 30تا  20خودروي هیبریدي چیست و چرا این نام را بر ان نهاده اند؟خودروهاي هیبریدي چگونه کار می کنند؟ چرا 

زینی مایل در هر گالون نسبت به خودروهاي بنزینی بیشتر می روند؟ و نیز چرا آودگی کمتري نسبت به خودروهاي بن

  یا دیزلی دارند؟

بیشتر لوکوموتیو ها از . مثال در لوکوموتیو ها . تعداد زیادي از مردم خودروهاي هیبریدي را در مکان هایی دیده اند

و یا در شهرهایی مانند سیاتل اتوبوس هایی با همین سیستم دیزل .الکتریکی بهره می برند –سیستم هیبریدي دیزل 

 .الکتریک وجود دارند –

 :الکتریکی  - اي سیستم هیبریدي بنزینیاجز

 :موتور بنزینی  -1

 ولی این . موتور بنزینی که در این خودرو وجود دارد شباهت زیادي به موتورهاي بنزینی خودروهاي بنزینی دارد

موتور کوچک تر و نیز داراي تکنولوژي باالتري نسبت به خودروهاي معمولی است که باعث کاهش آلودگی و ا 

 .ارایی می شودفزایش ک

 :موتور الکتریکی 

موتور الکتریکی در خودروهاي هیبریدي خیلی پیشرفته هستند این موتور پیشرفته هم به عنوان یک موتور قادر به 

انجام کا ر است و هم به عنوان ژنراتور به عنوان مثال زمانی که به این موتور نیاز است موتور با استفاده از باطري ها 

د شتاب مورد نظر را ایجاد کند و زمانی که خودرو نیازي به موتور الکتریکی ندارد مثال در یک سراشیبی قادر خواهد بو

 .در حال حرکت است این موتور الکتریکی به عنوان یک ژنراتور نیرو را به باطري ها برمی گرداند
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 :ژنراتور  -3

تور فقط وظیفه تامین الکتریسیته مورد نیاز موتور را بر ژنراتور بسیار شبیه به موتور الکترکی است با این تفاوت که ژنرا

 عهده دارد

خودروهاي هیبریدي سري در بخش قبلی . ژنراتور بیشتر در خودروهاي هیبریدي سري به کار می رود. نه کار دیگر

 .توضیح داده شد

 :باطري -4

برخالف بنزین موجود در . ستند باطري ها در خودروي هیبریدي یک وسیله ذخیره انرژي براي موتور الکتریکی ه

). یک انتقال یک طرفه از باك بنزین به موتور بنزینی(باك بنزین که می تواند فقط به موتور بنزینی سوخت برساند 

ولی موتور بنزینی نمی تواند چنین . موتورهاي الکتریکی عالوه بر کار فوق میتوانند انرژي را به باطري پس دهند

 کاري را انجام دهد

 قدرتسیستم انتقال  - 5

 مشکل . باطریهاي قابل شارژ یکی از منابع بسیار مورد عالقه براي تأمین انرژي در خودروهاي برقی هستند

اصلی استفاده از باطري در خودروهاي برقی، وزن باالي باطري جهت فراهم ساختن انرژي الزم براي حرکت 

 .باطري داردبنزین چگالی انرژي بسیار باالتري نسبت به . می باشد

 کیلوگرم  142اسید با وزن -براي مثال از لحاظ تولید انرژي هر یک کیلو گرم بنزین معادل یک باطري سرب

مسأله دیگر در کاربرد باطري، زمان الزم براي شارژ آنهاست که در این مدت ماشین باید در یک . عمل می کند

رقی معمولی که از باطري استفاده می کنند، زمان براي خودروهاي ب. مکان متوقف شود تا باطري آن شارژ شود

شارژ بسیار بیشتر از زمانی است که خودرو در حال حرکت است گاهی براي تأمین انرژي یک ساعت حرکت، 

به خاطر این مشکالت استفاده از باطري به عنوان نیروي محرکه . ساعت می رسد 10زمان شارژ به بیش از 

موتورهاي برقی در خودروهاي داخل شهري مثل قطار . چندانی پیدا نکرده استخودروهاي برقی معمولی توسعه 

خودروهاي برقی صنعتی مزایاي . و اتوبوس برقی و به ویژه در خودروهاي صنعتی نظیز لیفتراك کاربرد دارد

اشاره متعددي دارند که از جمله می توان به تمییزي، بی سروصدایی و قیمت کمتر نسبت به انواع مشابه سوختی 

تا چند سال اخیر فقط یک راه براي شارژ مجدد ماشین برقی به کمک یک شارژر استاندارد وجود داشت که . کرد

ولی در حال حاضر با پیشرفت . خودرو مجبور بود تا براي مدت طوالنی در یک فضاي خاص توقف کند

وسط خود ماشین حمل شده و در جایی تکنولوژي، شارژرهایی تولید شده اند که بسیار کوچکتر بوده و می تواند ت

 .که الزم است ماشین توقف کرده و باطري را شارژ کند
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 انواع سیستم هاي هیبریدي

  سیستم هیبریدي سري:  

در این دسته از خودروها ، موتور احتراق داخلی یک ژنراتور را می چرخاند و این ژنراتور، هم باطري را شارژ می 

در این . ا به حرکت درمی آورد و بدین صورت انتقال قدرت صورت می گیرد کند و هم یک موتور الکتریکی ر

نامیده سري این سیستم به خاطر این . ساختار، موتور احتراقی مستقیماً به سیستم انتقال قدرت وصل نمی شود

با  می شود که قدرت، به صورت سري به چرخ ها منتقل م ي گردد و از آن براي رانش موتورهاي با قدرت کم و

 .اجزاي این سیستم در شکل نشان داده شده است. رنج کارکرد بهینه استفاده می شود

 

  سیستم هیبریدي موازي:  

در این . در این نوع سیستم، موتور احتراقی و موتور الکتریکی به صورت موازي چرخها را به حرکت درمی آورند 

در . منبع سوخت فسیلی مستقیما تغذیه می گردندسیستم موتور الکتریکی توسط باطري و موتور احتراقی توسط 

از آنجائیکه این . این حالت ژنراتور حذف شده و باطري با تغییر حالت موتور الکتریکی به ژنراتور ، شارژ می گردد

سیستم فقط یک موتور دارد ، موتور الکتریکی نمی تواند همزمان هم باطري را شارژ کند و هم باعث رانش 

 .ن سیستم در شکل زیر نشان داده شده استای. چرخها گردد

 

 سیستم هیبریدي سري و موازي:  

. این طرح بگونه اي است که می توان از آن در شرایط مختلف به صورت هیبرید سري یا موازي استفاده نمود 

ی بطور در این سیستم با بهره گیري از فن آوري پیشرفته ، امکان استفاده از سیستم احتراقی و سیستم الکتریک

به این ترتیب در مواقع رانندگی در شهر این خودروها کامال ا لکتریکی و بدون . جداگانه و همزمان وجود دارد 
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آلودگی و در سرعتهاي باال و در محدودة برون شهري می تواند بطور مستقل، احتراقی و یا ترکیبی از دو سیستم 

چنین ایده اي فقط بکمک یک . با هم عمل می کنند در مواقعی چون شتابگیري سریع، هر دو سیستم . باشد 

معموالً چنین سیستمهایی از نوع ترکیبی هستند و با بهره . فن آوري مدرن در یک خودرو سواري قابل اجراست 

گیري از یک استراتژي کنترلی مناسب عمال همراه با فراهم آوردن عملکرد مناسب، سطح شارژ باطریها نیز در 

بدین ترتیب این خودرو می تواند چه در شهر و چه در جاده به یک خودروي . می شودحد خوبی نگهداري 

شرایط می تواند ترکیبی   در این سیستم دو موتور الکتریکی وجود دارد که بسته به. متداول امروزي تبدیل گر دد

شرکت Estimaو  Priusاین سیستم در خودرو . از آنها به کار آیند و قابلیت تبدیل به ژنراتور را نیز دارند 

 .اجزاي این سیستم در شکل نشان داده شده است. تویوتا استفاده شده است

  



  هاي ايمني خودرو كيسه هوا و ضرورت

  

هاي جديد به كار رفته در وسايل نقليه به منظور امنيت بيشتر سرنشينان  ي هوا، يكي از تكنيك فناوري كيسه
رفتن خسارات جاني ناشي از تصادفات رانندگي به وجود آمد و احساس نياز به اين فناوري، پس از باال .آنهاست

در حال حاضر، بسياري از از .سال، توجه خودروسازان مختلف در سراسر جهان را به خود جلب كرد 40طي حدود 
 .كنند عنوان سيستم ايمني استاندارد، بر روي محصوالت خود نصب مي خودروسازان، اين سيستم را به

  

 طرح موضوع 
سطح ايمني مورد انتظار از كيسه هوا، صرفاً براي عملكرد در تصادفات شديد و 

عنوان  اين سيستم به. جلوگيري از بروز صدمات جاني جدي طراحي شده است
در عمل، هنگام حركت . سيستمي كمكي براي كمربند ايمني مطرح است

هاي فيزيكي از طريق يك  ير مؤلفهخودرو، اطالعات مربوط به شتاب و سا
سري حسگر دريافت شده و به واحد پردازش كرده و در صورت تشخيص 
ها  تصادف سيگنالي به عمل كننده كيسه هوا فرستاده و به اين ترتيب كيسه

 . كند عمل مي
شد و كارگيري سيستم كيسه هوا، چه شركت خودروساز خود قصد طراحي و ساخت سيستم را داشته با براي به

هاي سازنده خريداري كند، بايد اطالعات كافي از استانداردهاي موجود و  چه بخواهد سيستم را از شركت
هايي  معموالً در هر استاندارد معتبر، مجموعه تست. همچنين نحوه تطبيق محصول با استاندارد را داشته باشد

اهتمام . آورد از استاندارد را به دست ميشود كه در صورت موفقيت محصول در آنها، صالحيت احر بيني مي پيش
اين نوشتار بر شناسايي استانداردهاي مربوط به ايمني خودرو به صورت كلي و همچنين آشنايي مختصري با 

 .هاي استاندارد در قالب يك مثال ذكر شده است ريزي تست در پايان، روش برنامه. هاست نحوه انجام آزمايش
شود  لذا ابتدا سعي مي. رسد شناسايي بهتر خود سيستم، امري نامعقول به نظر مي آشنايي با استانداردها بدون

 .خود سيستم بهتر شناسانده شود
 :اجزاي اصلي تشكيل دهنده كيسه هوا

- ACU  
 حسگر  -
 مدار محرك -
 توليدكننده گاز -
 كيسه -
 هرز گرد فرمان -
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ACU  
ACU هاي حركتي خودرو از  اطالعات مربوط به مؤلفه. كننده كيسه هواست درواقع هسته اصلي و مركز كترل

 ACUاين اطالعات در . شود ارسال مي ACUهاي ديجيتال به  طريق حسگرها دريافت شده و به صورت پيام
ز يك مدار متشكل است ا ACUافزاري  ساختار سخت. شود پردازش شده و دستور مورد نياز ارسال مي

شود كه بتواند  ريزي مي درون اين محفظه، به نحوي فوم. اي فلزي تعبيه شده است الكترونيكي كه در محفظه
حفاظ خوبي را براي مدار الكترونيكي در مقابل مواردي همچون ضربه، نفوذ آب و پيشامدهاي احتمالي ديگر 

 .فراهم آورد
 
 
 
 
 

 ملكرد كيسه هوانحوه ع: 1شكل 

 

 

 
 اجزاي اصلي روي فرمان: 2شكل 

 .شود گفته مي inflatorبه مجموعه مدار محرك و توليدكننده گاز : توجه

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ACU: 3شكل 
 

ترين  كامالً مطمئن و دقيق است، به طوري كه كوچك fixingترين مالحظات مونتاژي اين قطعه،  يكي از مهم
تواند  جايي آن در هنگام ضربات ناخواسته، مي ناپايداري در استحكام اتصاالت نگهدارنده قطعه و كمترين جابه

 .موجب بروز اشتباه در تحليل پيام و عملكرد اشتباه كيسه هوا شود

  
 سگرهاح

. روند هاي الكتريكي به كار مي حسگرها اجزايي هستند كه براي تشخيص شرايط مكانيكي و تبديل آن به سيگنال
 :روند، عبارتند از به طور كلي حسگرهايي كه در انواع مختلف كيسه هوا به كار مي

• Accelerometer sensor 
• Impact sensor 
• Side pressure sensor 
• Wheel speed sensor 
• Brakepressure sensor 
• Seat occupancy sensor 
• Gyroscopes 
 

 كيسه هوا
اي طراحي شده باشد كه عالوه بر  شود، بايد به گونه آميد ساخته مي اين كيسه كه معموالً از جنس الياف پلي

ريسك تركيدگي داشته هاي الزم در انبساط آني را بدون  پوشش كامل ناحيه برخورد سر مسافر يا راننده، قابليت
 .باشد

  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيسه هوا: 4شكل 

 
 توليدكننده گاز

اي است كه طي يك واكنش شيميايي بسيار سريع، حجم گاز خنثي مورد نياز براي پر كردن كيسه هوا را  ماده
از جمله مواد مورد استفاده . متر بر ثانيه است 20سرعت واكنش اين ماده بسيار باال و در حدود . كند تأمين مي

 .نام برد NH4NO3و  NaN3توان از  عنوان توليدكننده گاز، مي به

 

 

 

 

 

 

 

 

 توليدكننده گاز و اجزاي داخل آن: 5شكل 

 



 

 مدار محرك 
براي مثال سيگنال آغاز واكنش به اين واحد ارسال شده و . اين جزء درواقع چاشني انفجار توليدكننده گاز است

 . شود با عمل كردن آن، واكنش شيميايي توليدكننده گاز شروع مي
 

 هرز گرد فرمان
صال تجهيزات داخل چرخش فرمان براي ات. است ACUاين قطعه، وسيله اتصال تجهيزات داخل فرمان به 

اي است كه اين حركت دوراني را خنثي كند تا بتوان  ساز است و بنابراين، نياز به وسيله مشكل ACUفرمان به 
كه معموالً زير داشبورد  ACUهاي كابلي مورد نياز را بين تجهيزات كيسه كه در غربيلك قرار دارند و  رابط

دور فرمان، سيم در دو جهت چرخش چپ و راست تعبيه  5/2 در اين قطعه، معادل. شود، برقرار كرد نصب مي
 .اتصاالت ايجاد نشود شده تا هنگام چرخش فرمان، قطعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي از هرز گرد فرمان نمونه: 6شكل 

 

 

 

 

 



 Euro NCAPبندي خودروها از نظر ايمني براساس استاندارد  معيارهاي چهارگانه مورد استفاده براي رده

 
 :ايمني سرنشين بزرگسال. 1
• Off – set deformable barrier (ODB) test 
• Side impact MDB barrier 
• Pole test (optional 
• Whiplash neck injury 

 
تست : شود كه عبارتند از بندي مي ايمني سرنشين كودك براساس سه معيار طبقه :ايمني سرنشين كودك. 2

 ديناميكي كودك، تست ايمني صندلي كودك و تست ايمني خودرو
قرار دارد، با استفاده از آدمك كودك مربوط به سن  CRSدر تست ديناميكي، حركت كودكي كه در داخل  •

 .گيرد سال، مورد بررسي قرار مي 3تا  5/1بين 
 .سنجد و توانمندي محافظت از كودك را مي CRS، ايمني CRSتست ايمني صندلي كودك يا  •
هاي اخطار كيسه هوا، قابليت غيرفعال  ظير استفاده از برچسبدر تست ايمني خودرو نيز عوامل خاص ايمني ن •

 .شوند كردن كيسه هوا، و ديگر موارد، ارزيابي مي
 ايمني عابر پياده. 3
 تست برخورد سر آدمك كودك و بزرگسال به درب موتور خودرو  •
 تست برخورد پا به سپر •
 تست برخورد ناحيه باالي پا با جلوي خودرو •
 

 يمني كمكيتجهيزات ا. 4
 يادآور بستن كمربند ايمني •
 )ESC(كننده پايداري خودرو سنجش سيستم كنترل •
 محدوده كنترل سرعت •

ESC  سيستمي است كه در هر لحظه شرايط خودرو را از طريق كنترل مطابقت زاويه حركت خودرو با زاويه
ه و اين سيستم با تشخيص انحراف به دهنده انحراف خودرو بود عدم تطابق زوايا نشان. كند فرمان، بررسي مي

 .شود كند كه باعث اصالح حركت خودرو مي صورت خودكار، فرماني را به ترمزها ارسال مي

 
 

 

 
 



 ها شرح مختصري از آزمايش
 ODBتست 

سرعت برخورد در اين آزمايش . كند برخورد ميدرصد از قسمت جلوي خودرو با مانع 40در اين آزمايش، تنها 
 .همچنين، مانع مورد استفاده داراي قابليت تغيير شكل است. كيلومتر در ساعت است 64

 

 

 

 

 

 

 

 ODBدرصد از جلوي خودرو با مانع در آزمايش 40برخورد: 7شكل

 تست برخورد از كنار
اين آزمايش در شرايط سكون خودرو 

شود و مانعي كه بر روي يك  انجام مي
 50سوار است با سرعت  گاري

ه كيلومتر در ساعت به خودرو زد
  .شود مي

 

 

 

 

 از كناربرخورد گاري با خودرو : 8شكل
 

 



 تست برخورد از كنار با ستون
اي  كيلومتر از كنار به يك ستون استوانه 29گيرد و با سرعت  در اين آزمايش، خودرو روي يك گاري قرار مي

ضمناً بايد متذكر شد كه آزمايش برخورد با ستون، اجباري نيست و به صورت اختياري انجام . شود شكل زده مي
 .شود مي

 

 

 

 كيلومتر در29تست ستون با سرعت : 9شكل
 ساعت

 

 

 

 

 تست ايمني كودك
سال  3تا  5/1رو و كنار، آدمك مربوط به كودك بين  هاي برخورد از روبه براي سنجش ايمني كودك در آزمايش

ايمني كودك با انجام . شود در صندلي مخصوص كودك كه به صندلي عقب خودرو متصل شده است، گذاشته مي
هاي مختلف بر روي صندلي  گيري اندازه

CRS شود و آدمك، سنجيده مي. 

 

 

 

 

نحوه قرارگيري كودك در خودرو به : 10شكل
تست كودك هنگام  

 



 
 مني عابر پيادهتست اي

شود تا  اين تست، قابليت اجرا بر روي آدمك كامل انسان را دارد، اما به دليل مشكالت كار، ترجيح داده مي
كيلومتر در ساعت  40سرعت خودرو در اين تست . سازي شده اعضاي بدن استفاده شود ازجزءهاي مجزاي شبيه

 .است

 
 

 

 

 

 

 خورد اعضاي عابر پياده با خودرومواضع بر: 11شكل

  
 عوامل مورد نياز براي سنجش

براي بررسي فاكتورهاي مورد نياز به منظور سنجش شرايط برخورد خودرو، اطالعات برخورد از طريق حسگرهاي 
كننده اطالعات كه در قسمت صندوق عقب  آوري شده و به واحد جمع و خودرو، جمعنصب شده بر روي آدمك 

 .شود خودرو نصب است، ارسال مي
سر، گردن، سينه، باالي پا، : گيرند هاي برخورد از جلو در نواحي زير، مورد ارزيابي قرار مي به طور خالصه، مؤلفه
 .پايين پا، پا و قوزك پا

 .شود گيري شده در آزمايشات، امتياز داده مي مقادير اندازهبه  Euro NCAPدر استاندارد 
اگر . شود عنوان حد بااليي و حد پاييني تخصيص داده مي به منظور انجام اين كار براي هر مؤلفه دو مقدار به

از حد  تر شود و اگر پايين گيري شده در آزمايش، باالتر از حد بااليي باشد، باالترين امتياز كسب مي مقدار اندازه
در صورتي كه مقدار . است 4در آزمايش برخورد از جلو، بيشترين امتياز . شود اي كسب نمي پاييني باشد، نمره

 .آيد حد به دست مي 2حد باشد، ميزان امتياز از رابطه خطي مقادير  2گيري شده بين  اندازه

   
   

 

 


