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-ESPسیستم الکترونیکی پایدارسازي خودرو ( DSC(

Electronic	stability	Program

Dynamic	stability	control

در راستاي نیاز به اطالعات مشتریان محترم شرکت مدیا موتورز در خصوص عملکرد سیستم کنترل پایداري و ترمز 
آشنایی در اختیار مشتریان محترم قرار گرفته است.ضد قفل اطالعات عمومی مربوط به این سیستمها در جهت

) سیستم کنترل پایداري خودرو با منطق کنترل حلقه بسته، ترکیبی از سیستم ضد ESP1برنامه پایدارسازي خودرو(
می باشد. این سیستم به کمک سنسورها، پارامترهاي ورودي کنترلر را تعیین و 3و سیستم کنترل نیروي رانش2قفل ترمز
با کنترلري که ساختار آن بر مبناي سلسه مراتب است و یک مکانیسم عامل که ترمزگیري و نیروهاي ECUبه کمک 

رو مبادله اطالعات همچنین با سایر سیستم هاي الکترونیکی موجود در خودESP.رانش را تلفیق می نماید عمل میکند
دارد تا یکپارچه سازي در تمامی سیستم خودرو جهت حفظ پایداري خودرو میسر شود.

1 Electronic Stability Program
2 Anti-lock Brake System
3 Traction Control System
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مقدمه

به همان شکلی که نگرانی رانندگان در حین عمل ترمز .در تمامی خودروها می باشدمورد نظرامنیت، مهمترین مسئله 
گیري و در موقعیت هاي مختلف رانندگی اهمیت دارد، فرمان پذیري و پایداري خودرو نیز داراي اهمیت می باشد. این خواسته

ضیح است م گردد. البته الزم به تومی تواند با استفاده از شاسی ها و تجهیزات ترمز با دستگاههاي کنترلی حلقه باز و حلقه بسته فراه
که محدوده کاربرد این تجهیزات تا جایی است که قوانین مسلم فیزیک رعایت شود.

درصد از بروز 40پذیري و... در زمان حادثه تا با افزایش پایداري و فرمانEBDوABS ،ESP: هاي نوین ترمز مانندسیستم

.کندجلوگیري میتصادفات

د:به دو دسته تقسیم می شونسیستم هاي ایمنی

فعالسیستم هاي. 1

کند.پیشگیري از بروز تصادف،کنترل میها در هنگام حرکت خودرو فعالند وشرایط دینامکی خودرو را براياین سیستم

:زبرخی از این سیستمهاي فعال عبارتند ا

ABS :سیستم ترمز، کاهش میدهدهنگام قفل کردن چرخ ها فشار ترمز را براي افزایش کارایی،سیستم ترمز ضد قفل.

TCS :د.گیري براي خودرو فراهم میکنجاده را در حالت شتاباین سیستم، امکان استفاده بهینه از اصطکاك سطح

EBD :افزاري در حافظهکننده نیروي ترمز، نرمسیستم هماهنگABSقفل کردن بر اي چرخها را در هنگاماست و کنترل مجز

.عهده دارد

سیستم هاي غیر فعال.2

:شود و عبارتند ازخطرناك استفاده میها در کاهش تصادفاتاز این سیستم

کمربند•
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کیسه هوا•

کنفیوز قفل•

که و قابل اطمینان، خودروهاي سواري پیشرفته و همچنین خودروهاي باري (سنگین) به سیستمهاي ترمز با عملکرد باال
ز نیز هاي ترماند. اما حتی بهترین سیستمنتایج ترمز گیري رضایت بخش را حتی در سرعتهاي باال فراهم می نمایند، مجهز شده

ه با موانع ناگهانی و یا موقعیت هاي ترس آور) که ترمز گیري بصورت ضربه و بسیار هتوانند در مواقع اضطراري (هنگام مواجنمی
صورت می گیرد، درست عمل نمایند.محکم 

واند تتحت این شرایط نامطلوب با نصب سیستم ضد قفل ترمز نه تنها راننده می تواند فرمان را دوباره بدست گیرد، بلکه می
نیز میتواند با کاهش این نیرو زمانیکه چرخها از (TCS)کنترل کاملی بر چرخشهاي خودرو داشته باشد. سیستم کنترل نیروي رانش 

جاده منحرف شده و یا سرعت بیش از حد پیدا کرده اند ، کنترل چرخش چرخها را بدست گیرد.

معرفی گردیده است. این برنامه با آنالیز لحظه به لحظه ESPآخرین پدیده در سیستم هاي کنترل خودرو تحت عنوان 
رایط عملکردي موتور، گیربکس و یا ترمزها سبب پایداري خودرو و ثابت نگهداشتن آن در مسیر خودرو حرکت خودرو و تغییر در ش

می شود.

ESPمعرفی سیسستم 

.از وسایل نقلیه اروپایی، نصب شده است%27میالدي بر روي 2002خودرو است و از سال جدیدترین سیستم حفاظتی

.بوده و رو به افزایش است%75این آمار در خودروهاي ژاپنی و امریکایی 
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ESP سیستمی است که از سیستم ترمز به عنوان ابزاري براي فرمان دادن به خودرو عمل میکند. زمانیکه این سیستم ،
براي تثبیت پایداري خودرو ترمزگیري به ESPعملکرد را به عهده می گیرد، حق تقدم کنترل سیستم ترمز را تغییر می دهد. با وجود 
منظور کاهش سرعت خودرو و یا ایست کامل آن، در مرتبه دوم اهمیت قرار می گیرد.

شود. (مانند ترمز گیري ، به صورت مستقیم و بدون واسطه بر هر چهار چرخ انجام میESPترمز گیري ناشی از سیستم 
نشان داده شده 2و 1همانگونه که در شکل هاي شماره ت جلو هنگام بیش فرمانی چرخ عقب هنگام کم فرمانی و یا چرخ سمت راس

است)

مجهز استESP): خودرو در حالتی که به  سیستم1شکل (

ESP): خودرو بدون سیستم 2شکل(
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نه تنها بر سیستم ترمز گیري کنترل داشته ، بلکه می تواند به منظور حرکت بهتر و ESPسیستم به منظور تحقق پایداري بهتر، 
تر چرخها بر موتور خودرو نیز تأثیر بگذارد.سهل

مفهوم کنترل مذکور کامالً متفاوت است و به همین دلیل بر پایه دو استراتژي متفاوت و مجزا استوار میباشد. این سیستم داراي دو 
تواند به صورت انتخاب شده در چرخها ترمز اعمال نماید (ترمز گیري انتخابی ) و یا شتاب باشد: میمان دادن میانتخاب براي فر

خودرو را در جاده نگه داشته و احتمال ESPچرخها را افزایش دهد. زمانیکه خودرو از محدوده قوانین فیزیکی خارج می شود، سیستم 
دهد . وجود این سیستم در یک خودرو مانند این است که همواره یک راننده بسیار ماهر در وقوع تصادف و واژگون شدن را کاهش می

کنار راننده خودرو وجود دارد.

ESPاستسیستم ترمز نیست! برنامه پایداري الکترونیکی.

افزاري و درتراکشن کنترل که بوسیله نرمو سیستمABSسیستم ،ABDحاصل تلفیق سیستم ترمز ESPسیستم

هاي طولی و عرضی باال به همراه تعدادي سنسور اضافه براي زاویه فرمان و شتابافزار الزم براي سه سیستمصورت داشتن سخت

اي اس پی بوش. َانسیستم پایداري الکترونیکی یا هم،شودبه خودرو میوارده

ESPاجزاء 

)3شامل موارد ذیل می شوند (شکل ESPاجزاء 

سنسورها
 واحد کنترل الکترونیکی(ECU)

مدوالتور هیدرولیکی
پمپ تزریق  به همراه سنسور فشار مدار اولیه



٦

در خودروESP): اجزائ سیستم 3شکل (

هاي اولیه مجموعه پیستون الذکر مورد آخري بطور نسبی یا کامل ازخودروهاي جدید خارج شده است و تنها در نمونهاز اجزاء فوق
مورد کاربرد بوده است.شارژکننده 

TCSو ABSبه هنگام کار ESPعملکرد کنترلر 

انتقال داده می شود. این امر باعث استفاده از حداکثر TCSو ABSمجموعه کامل داده ها براي پردازش دائم به کنترلرهاي 
(هنگام تمایل ABSنگام کار تحت تمامی شرایط عملکردي میشود. به هTCSو ABSنیروي رانش بین تایر و سطح جاده براي 

، کنترل لغزش ترمز را با داده هاي ذیل انجام می دهد:ESPچرخها به قفل شدگی ) کنترلر 

سرعت جانبی خودرو
نرخ انحراف
زاویه فرمان
 سرعت چرخ بعنوان مبنایی براي ایجاد لغزش دلخواهABS

گیري غیر قابل کنترل گام شروع به حرکت یا هنگام شتابفعال می شود (این امکان وجود دارد که چرخها هنTCSهنگامی که 
ارسال می نماید :TCSداده هاي ذیل را براي کنترلر ESPشوند) کنترلر 

مقدار متوسط مطلق لغزش حرکت
محدوده تلرانس لغزش
(که براي ایجاد گشتاور انحراف الزم است) گشتاور قفل شدگی ترمز

دهیم:سیستم عملکرد آن را در چند حالت مورد بررسی قرار میبه منظور آشنایی بیشتر با این 

فرمان رفت و برگشت سریعدر EPS)  عملکرد 1

این وضعیت اغلب در هر رانندگی مشاهده می شود. تعویض خط مسیر رانندگی و یا انحراف ناگهانی ناشی از موارد زیر، می تواند 
اغلب در هر رانندگی ممکن است اتفاق بیافتد:
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نیکه یک خودرو با سرعت بسیار زیاد با پیچ هاي خطرناك مواجه شود.زما
شود.زمانیکه ناگهان وارد ترافیک شده و یا ناگهان متوجه مانعی در خیابان می
.زمانیکه نیاز باشد عمل سبقت گیري به طور ناگهانی در اتوبان قطع شود
) با اعمال فرمان رفت و برگشت هنگام گذر از یک جاده مارپیچ را نشان می ESPعکس العمل خودرو (با و بدون سیستم 4شکل
دهد .

در فرمان رفت و برگشت سریعEPS): عملکرد 4شکل (

HF(µ( 1 =سطح جاده با نیرو رانش باال -

بدون ترمز گیري راننده-
km/hr 144سرعت اولیه -

عکس العملهاي آنان یکسان می باشد . سپس اولین عمل فرمان دادن از طرف راننده ایجاد می ، شرایط براي هر دو خودرو و در ابتدا
شود.
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ESP) خودرو بدون سیستم 1-1

سمت چپ )،4(تصویر شماره 

باعث وارد ESPدر ادامه مرحله اولیه عمل فرمان دادن ناگهانی در خودروهاي بدون همانگونه که مشاهده می نمائید، 
یا ). زیرا فرمان ناگهانی باعث ایجاد نیروهاي جانبی بسیار زیاد در چرخهاي جلو و2شدن خودرو به محدوده ناپایدار خود می شود(فاز 

تأخیر در چرخهاي عقب می شود. در نتیجه خودرو موافق با عقربه هاي ساعت به دور محور عمودي خود به چرخش در می آید. 
تحت تأثیر فرمان راننده قرار گرفته و از کنترل خارج می شود ESP) با چرخش دوم فرمان همراه است. خودرو بدون 3مرحله بعد (فاز

)4نرخ انحراف و زاویه لغزش جانبی بصورت رادیکالی افزایش یافته و خودرو لیز می خورد . (فاز 

:مثال

مطابق با زاویه پیچ به ادر این شرایط شما فرمان ر، شدیدوارد یک پیچ چپگرد کیلومتر120کنیم شما با سرعت فرض می
تخمین حداکثر سرعتی که خودرو به دلیل لغزنده بودن سطح حرکت یا اشتباه شما در....ولی خودروي شما مثالًچرخانیدمیسمت چپ

وي چرخهاي جلو از زاویه فرمانی که شده و با انحراف قسمت جلو و عدم پیردر این پیچ داشته دچار پدیده اندر استیراتوان تحملش ر
و در حقیقت میزان انحراف دکنمی)پیچیدن تعیین کرده بودید شروع به لیز خوردن به سمت خارج پیچ ( یعنی سمت راستشما براي

است.کردن پیچبه سمت چپ ماشین کمتر از میزان مورد نیاز براي طی

و چرخاندبیشتر به سمت چپ میافرمان رايمواجه با چنین پدیدهدر یک خودرو معمولی یک راننده عادي در صورت 
و با موانع شویداز پیچ خارج و شما حتماًشدهکه اندر استیر تشدیدوندشمی..همه این موارد باعثد......هم بگیراترمز راستممکن

به سمت راست او فرمان رد دال گاز بر میداراز روي پپایش رابرخورد کنید ( یک راننده حرفه اي در چنین شرایطی کنار مسیر
وادار به اور ابه کمک کمپرس موتور یا با کمک کمی گاز خودرو رو بعد یاورندچسبندگی بدست بیاتا چرخهاي جلو مجدداًداندمیگر

ند).انحراف میکاستیر شدن و اصالح
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ایزان شتاب جانبی وارده شرایط اندر استیر شما رمسرعت حرکت و، با توجه به زاویه فرمان شماسیستم اي اس پی سریعاً
..این کارد.....فعال میکناابتدا ترمز چرخ جلوئی سمت چپ ( یعنی چرخ داخلی قوس پیچ ) رو براي اصالح اشتباه شمادحس میکن
انحراف و سرعت شما اگر مسیر ...بسته به میزانبگردد....جلوي خودروي شما شروع به گردش به سمت داخلی پیچ ودباعث میش

با وارد کردن کمی از نیروي موتور به چرخ عقب استنشد سیستم ممکن...اگرود......حرکت اصالح شد که سیستم از مدار خارج میش
گیري در مورد تصمیمهم گرفته (کهادر حالیکه ترمز چرخ جلوي سمت چپ رچفعال کردن ترمز چرخ عقب داخلی پیبیرونی پیچ یا

تا رسیدن به مقادیر خواسته شده اشده ) مسیر حرکت شما رش تعریفیاي هست که براکلیه این موارد بعهده خود سیستم و برنامه
کند.میاصالحوایمن

ESP) خودرو داراي سیستم 1-2

سمت راست )4(تصویر شماره 

براي جلوگیري از خطر ناپایداري در چرخ ESPدر این خودرو زمانی که فرمان اولیه توسط راننده اعمال می شود سیستم 
عمل ترمزگیري اتومات انجام شده و راننده هیچ دخالتی در ESP). در سیستم 2سمت چپ جلو ترمز گیري را اعمال می نماید (فاز 

آن ندارد . این عمل باعث کاهش انحراف خودرو به داخل پیچ شده در نتیجه نرخ انحراف، زاویه لغزش جانبی را نیز محدود می نماید. 
دومین ترمز گیري لحظه اي (چرخ ، 4ز ). در فا3ابتدا  مقدار انحراف و سپس نرخ آن کاهش می باشد (فاز به دنبال برگشت فرمان ،

سمت راست جلو خودرو) عمل پایداري را تکمیل می کند. خودرو بر روي جاده با زاویه فرمان مشخص شده باقی می ماند.

) تغییر مسیر هنگام ترمزگیري ناگهانی2

ر ندارد و رانندگانی که نزدیک به افتد که مانعی  در یک مسیر در محدوده دید خودروهایی که عقب هستند قراگاه اتفاق می
مانع می شوند از وجود حالت و موقعیت خطر تا آخرین لحظات آگاه و مطلع نمی شوند. در نتیجه خودروهاي فوق به منظور جلوگیري 

از برخورد و تصادف مجبور به تغییرناگهانی همراه ترمزگیري میشوند.

شان می دهد.نتایج این عملکرد را در دو خودرو متفاوت ن5شکل 

یکی از خودروها مجهز به سیستم ترمز ضد قفل(ABS)می باشد
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 دیگري به غیر ازABS مجهز به سیستم پایداري الکترونیکی(ESP). نیز می باشد
شرایط خودرو و جاده بصورت زیر است:

 0.15 =هر خودرو در منتهی الیه سمت راست جاده در حرکت می باشند )HF(µ.
50نده متوجه موقعیت خطرناك می شود سرعت خودرو لحظه اي که ران km/h.می باشد

): تغییر مسیر  هنگام ترمز گیري ناگهانی5شکل (
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ESPبدون ،ABS)  خودرو داراي سیستم 2-1

سمت چپ )،5(تصویر 

عمل راننده باعث ایجاد زاویه لغزش پس از اولین فرمان بالفاصله زاویه لغزش جانبی و نرخ انحراف افزایش می یابد. این 
در جهت مخالف می شود. این زاویه سریعاً افزایش یافته و راننده مجبور می شود تا براي بار دوم فرمان دهد. در این حالت راننده 

قادر است وضعیت را تثبیت کرده و در شرایط کامالً مطمئن آنرا متوقف کند.

ESP) خودرو داراي سیستم 2-2

نرخ انحراف را کاهش داده و باعث می شود تا زاویه لغزش جانبی به راحتی تحت کنترل قرار ESPبدلیل اینکه سیستم 
گیرد، خودرو مذبور در تمامی لحظات پایدار باقی می ماند. راننده نگران بوجود آوردن شرایط ناپایداري پیش بینی نشده نیست و در 

به نحو قابل مالحظه اي پیچیده ESPبه ثابت نگه داشتن خودرو در مسیر معطوف نماید. سیستم نتیجه می تواند تمامی توجه خود را 
بودن مراحل فرمان دادن در شرایط دشوار رانندگی را کاهش داده و در نتیجه میزان توقعی که از راننده براي هدایت خودرو می رود 

نیز کم می شود.

زاویه فرمان بیشتر) افزایش مانور تغییر مسیر همراه با 3

عبور خودرو از یک جاده مارپیچ را در نظر بگیرید. اگر خودرو، اولین پیچ را رد کند، براي عبور از پیچ هاي بعدي به تدریج به 
-زاویه و چرخش بیشتري در فرمان نیاز خواهد داشت که در آن صورت دینامیک خودرو تحت تأثیر نیروي جانبی ایجاد شده عکس

اده و اثرات دینامیک حرکت خیلی زود به طور کامل نمایان خواهد شد.العمل نشان د

را به نمایش بگذارد.ESPها و تواناییهاي برنامه پایداري الکترونیکی می تواند قابلیتتأثیر متقابل نیروهاي جانبی و دینامیک خودرو، 

تحت شرایط زیر میباشد.) ،ESPدو خودرو (با و بدون (Handling)) نمایشگر پاسخ مانور 6تصویر شماره (

Hf(µ(0.45 =در جاده پوشیده از برف -
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بدون ترمز از طرف راننده-

کیلومتر بر ساعت72با سرعت ثابت -

): افزایش مانور تغییر مسیر همراه با زاویه فرمان بیشتر6شکل (

ESPخودرو بدون سیستم ) 3-1

سمت چپ )-6( تصویر شماره 

اي مارپیچ  افزایش خواهد یافت. خروجی موتور خودرو ، مکرراً به منظور تثبیت میزان سرعت خودرو در طی گذر از جاده
می تواند لغزش را سریعاً افزایش 40˚بنابراین متناوباً لغزش در چرخهاي محرك خودرو افزایش می یابد. اعمال مانور با زاویه فرمان 
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برساند . در بعضی از نقاط به علت این تناوب، خودرو در عکس العمل به درو بصورت ناپایدار در می آید داده و آنرا به میزانی که خو
خورد. در حالیکه شتاب جانبی از هر نظر ثابت باقی می ماند اما زاویه لغزش جانبی و نرخ انحراف ، فرمان ایجاده شده ناگهان سر می

هر دو بطور رادیکالی افزایش می یابند.

ESP) خودرو داراي سیستم 3-2

سمت راست )–6(تصویر شماره 

در ابتداي این مرحله از مانور حضور داشته و ناپایداري سمت راست را که در  معرض خطر ESPبرنامه پایداري الکترونیکی 
-ه بطور جداگانه صورت میبر پایه مداخله موتور همانند روش ترمز گیري در چهارچرخ کESPنماید. سیستم قرار دارد محاسبه می

-میاي کنترلگرفت، به منظور ایجاد پایداري در خودرو عمل می نماید. بدین ترتیب که زاویه لغزش جانبی و نرخ انحراف به گونه

شوند که انتظارات راننده را با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی موجود برآورده نماید.

یمنی خودروامکاترونیک درسیستمهايکاربرد

او در کنترل خودرو میباشد و همچنین گسترش علم احتیاطی راننده و عدم دقتبا افزایش تصادفات گسترده که ناشی از بی
در حرکت مستقیم در خودروهاي امروزي تغییر کرده و بجاي راننده، یک سیستم خبره که مکاترونیک در صنعت خودرو، نقش راننده

مکاترونیک از در هم ادغام کردن دو کلمه .ت وظیفه کنترل خودرو را به عهده خواهد داشتچند واحد مکاترونیکی تشکیل شده اساز
ههایی که در زمینباشد. در سیستمترکیبی از علوم مکانیک، الکترونیک و کنترل میمکانیک و الکترونیک تشکیل یافته است که

پردازش اطالعات در مکانیک هستیم. نتیجه یک الکترونیک وشوند شاهد افزایش کاربرد میمهندسی مکانیک و الکترونیک استفاده
هايباشد. در سیستمافزار میسیستم یا سخت افزار و اطالعات حرکتی آن یا نرمدهندهسیستم مکاترونیکی تلفیق اجزا تشکیل

الع یک واحد کنترل سیستم را به اطشود که اطالعات ضروري و حرکتی اجزا اصلیمکاترونیکی از تعدادي حسگر استفاده می
کند. ارتقانقش بازوهاي اجرایی سیستم را دارا میباشند سیستم را کنترل میرساند و آن واحد با کنترل عملگرهایی کهمرکزي می

عملگرهاي اجرایی، پردازش مکاترونیکی بستگی به دریافت اطالعات تازه در زمینه ساختمان مکانیکی اولیه، حسگرها،هايسیستم
هاي ایمنی خودروهاي مکاترونیکی خودرو که در سیستمجمله سیستماز... کننده می باشد..ک اطالعات و سیستم هاي کنترلاتوماتی
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سیستم ترمز ، و(ESP)، سیستم کنترل پایداري(ACC)توان به سیستم کنترل سرعت قابل تطبیق با خودرویشود ماستفاده می
.اضطراري اشاره کرد

هاي کنار غربیلک فرمان سرعت خودرو را در یک سرعت ثابت تنظیم بوسیله اهرمتواندسیستم کنترل سرعت راننده میبا استفاده از 

از عبور خودرو مذکور شود و پسهنگامیکه به نزدیکی خودروي جلویی رسید به صورت اتوماتیک سرعت کاهش داده میکند و

.گرددسرعت خودرو به سرعت تنظیم شده باز می

کنترل الکترونیکی موتور، واحد ، واحدACCداراي ارتباط چند واحد کنترل مهم خودرو از جمله واحد کنترل الکترونیکیسیستماین 

.باشدترمز بوسیله شبکه مالتی پلکس میکنترل الکترونیکی جعبه دنده اتوماتیک و واحد کنترل

ریافت اطالعات مبنی بر نزدیکی به مانع با ارسال سیگنال مربوطهباشد که پس از دمیداراي یک رادار در جلو خودروACCسیستم

و 0دار شبکه مالتی پلکس با ارسال ارقام معنیکند و این واحد نیز به صورت دیجیتالی و بوسیلهواحد کنترل الکترونیکی را مطلع می

حدهاي فوق بوسیله عملگرهاي مربوطه سرعتاتوماتیک و ترمز آنها را مطلع کرده و وابه واحدهاي کنترل موتور، جعبه دنده1

دهد، واحد کنترل انژکتور دور موتور راکاهش میدهند. واحد کنترل موتور با کم کردن زاویه دریچه گاز و پاششخودرو را کاهش می

واحد دهد ومیهاي معکوس را براي خودرو انجامهاي تعویض دنده جعبه اتوماتیک دندهجعبه دنده اتوماتیک با حرکت شیربرقی

چراغ ترمز عقب توسط واحد کنترل راننده کند و با روشن کردنها سرعت خودرو را کم میکنترل ترمز با کم کردن سرعت چرخ

کند با عبور مانع از جلوي خودرو سرعت دوباره توسط واحدهاي کنترل نام برده شده خودروي عقب را از انجام عملیات ترمز مطلع می

کمک به راننده در کنترل خودکار و کم گردد. با بررسی سیستم کنترل سرعت مشاهده گردید که این وسیله دربر میحالت اولیه به

.کردن تصادف نقش تاثیرگزاري خواهد داشت

ESP باشد برقی، پمپ هیدرولیک میباشد. واحد هیدرولیک داراي شیرهايتلفیقی از مکاترونیک و سیستم هیدرولیک میسیستم

واحد ترمز ضد قفل را در هنگام ترمزگیري کنترل ESPکنترل الکترونیکیگیرند. واحدفرمان میESPواحد کنترل الکتریکیکه از

-فعال سازي سیستم مطلع میهنگام فعال سازي سیستم، چراغ مربوطه در صفحه کیلومتر شمار روشن شده و راننده را ازمی کند. در

د.گردان
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EBD

فقط از سیستم اي بی اس استفاده کنید ماشین به رروي آسفالت اگر،و دو چرخ دیگدروي یخ باششماماشینمثال اگر شما نصف 

د!ولی اگر اي بی دي نیز همراه شما باشه از این انحراف هم جلو گیري میکنودخارج میشو از مسیرشدهطرفی که آسفالته منحرف 

(EBD)تقاضاي خارجی ترمز

نکه به شما کمک کنیم از عهده شرایطآترین تصادفهاي کامیونها هستند براي لغزیدن یا واژگون شدن از رایجتصادفهاي منجر به 

.اندرا طراحی کردهESPییدآدشوار بر

با نیروهایی که سیستم ترمز تریلرسیستم مدیریت موتورو، کامیوناي اس پی از طریق تعامل بین سیستم الکترونیکی ترمز

،زاویه انحرافاین سیستم از سه سنسور روي کشنده تشکیل شده است که.کندمقابله میجاده خارج کنندرا ازمیخواهندکامیون

وقتی این مقادیر با کندگیري شده را محاسبه میاندازهمقادیر		یک دستگاه مرکزي. کندگیري میشتاب جانبی وضعیت فرمان را اندازه

تا سرعت حرکت شوند همزمان گشتاور موتور کاهش داده میشودیک یا چند چرخ فعال میرويترمزها جداگانههم مطابقت ندارند

.تعادل بر قرار شودشده و مجدداًکم

پمپ وسوپاپ هاي ترمز ضد قفل

TCS :هاي برفی و زمستانی با ترکیب ترمزسیستم ترمز در شرایط جادهاینABSد نمایمیموتور به راننده کمکو استفاده از قدرت

د.که خودرو را به سادگی کنترل و متوقف نمای
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EBD :این سیستم ترمز در جهت توقف کامل خودرو باکمکECUنماید در هرچرخ کمک میو چهار سنسور و کانال مجزا براي

لغزنده و بارانی، اي مانع از انحراف و تغییر جهت خودرو در شرایط جادهاي متفاوت هر چرخ را به تنهایی کنترل نماید وشرایط جاده

.انداز و همچنین در ترمزهاي شدید و ناگهانی شودخاکی ، دست

ESPوEBDتفاوت سیستم ترمز

EBD مجهز بهی کهیتمام خودروهاچرخ براي حفظ تعادل هست.4مخصوص تقسیم نیرو رويABSدهستنEBDد. هم دارن

هاي باال به باال رفتن کنترل بهترش توي پیچ با سرعترابطه آنها.دندارکنترل پایداري خودرو هست و ربطی به ترمزESPولی

پیچ ترمز کنید(ماشینی هاي برفی و لغزنده خیلی کمک میکند. مثالً اگر شما میخواهید تويتوي جاده.ودپیچ نمیشمربوط بهوهست

ند باید نیروي کمتري دریافت کند تا اینکه دور کمتري میزمسلماً چرخی که داخل پیچ هست به خاطر)،استEBDکه مجهز به

منحرف نشود!ماشین

EBDدمنحرف نشدن ماشین نیروي ترمز روي چهار چرخ را کم و زیاد میکنبرايکرده و ترمز خودرو که ودوقتی وارد عمل می ش

ود!!)تا ماشین منحرف نش(البته زیاد که نه

و با ترمز گرفتن روي بعضی از چرخها مانع منحرف شدن ودعمل میشاردبدون گرفتن ترمز توسط راننده، در صورت نیاز، وESPولی

گردد.یم


