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مع التطور املذهل في عالم احلاسبات اإللكترونية   
خلدمة  رة  املسخّ اجملاالت  جميع  احلاسبات  هذه  دخلت 
ولم   ، ....الخ  وتعليمية  وهندسية  طبية  ،من  اإلنسان 
يوفر الصناع تسخير هذه األداة في تطوير عالم السيارات. 
فبدخول احلاسبات في هذا اجملال أصبحت السيارات احلديثة 
ثالثني  قبل  بحصوله  يحلم  أحد  يكن  لم  بأداء رفيع  متتاز 
ً من اآلن، بحيث أصبحت هذه احلاسبات تتحكم بكل  عاما
وأدوات  السرعة  ناقل  إلى  احملرك  بالسيارة، من  جزء عامل 
الترفيه داخل السيارة، ولعل أهم إضافة لهذه احلاسبات 
أبعد  إلى  بها  األمان  عامل  برفع  كانت  السيارات  في 
جهاز  أهم  «البريكات»  الكوابح  تعتبر  .وحيث  احلدود 
هذه  عمل  دقة  فإن  وركابها،  للسيارة  السالمة  يوفر 
من حوادث  التخفيف  في  األساسي  الدور  يلعب  الكوابح 
التي قامت بها شركات  السير، وبالرغم من كل احملاوالت 
الكوابح إال  أنظمة  و تطوير  السيارات من حتديث  صناعة 
إدخال  قبل  مرضية  لنتيجة  الوصول  من  تتمكن  لم  أنها 
ال  ذلك  في  السبب  نفهم  إليها، ولكي  احلاسوب  أنظمة 
الناجمة  احلوادث  إلى  تؤدي  التي  أن نفهم األسباب  لنا  بد 
عن عدم دقة عمل الكوابح ،حيث نقصد هنا بعدم الدقة 
هو ما يحدث عندما نقوم بالضغط املفاجئ على دواسة 

أجهزة  على  املطبق  الهيدروليكي  الضغط  فإن  الكابح 
الكبح املتوضعة على عجالت السيارة ال يتوزع على جميع 
العجالت بنفس املقدار وبنفس اللحظة  وهذا ما يتسبب 
من  بأجزاء  غيرها  قبل  السيارة  عجالت  أحد  توقف  في 
انزالق  إلى  يؤدي  الذي  األمر  العجالت  الثانية  عن  بقية 
عليه،  تسير  كانت  الذي  االجتاه  عن  السيارة  وانحراف 
أو انقالب السيارة خلروجها عن  ما يتسبب بحادث تصادم 
ً حلالة الطريق، فتكوّن  الطريق. وتزداد احتمالية االنزالق تبعا
اجلليد ووجود الزيوت واملياه والرمال على الطريق يرفع من 

احتمالية االنزالق. 
االنزالق املشار  التغلب على مشكلة  لم يكن من املمكن 
الفرق  ألن  احلاسبات؛  تقنية  استخدام  بدون  أعاله  إليها 
الزمني بتوقف عجل قبل غيره يحسب بأجزاء من الثانية، 
الضئيل  الفرق  يتطلب جهاز حاسوب ملالحظة هذا  وهذا 

من الزمن، وبناء عليه مت تطوير نظام يدعى 
باألحرف  ( anti lock braking system ) ويختصر 
أصحاب  من  الكثيرين  لدى  املعروفة   (ABS) الثالثة 
آلية  يدركون  جندهم  ال  لألسف  احلديثة، ولكن  السيارات 
املطلوب.  بالشكل  عمله  يضمن  مبا  النظام  هذا  عمل 
وشرح  تسمية  من  بد  ال  النظام  هذا  عمل  آلية  ولفهم 

نظام الكابح 
(ABS) في 

السيارات الحديثة

م.ســــميح جــــبريـــــن

*  جــــامعة فـــيالدلفيا. 
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كل مكوناته، وهي كما يلي :
عبارة  وهو   (  speed sensor) السرعة  1.حساس 
يدور  قرص  من  بالقرب  تثبت  قلم  شكل  على  أداة  عن 
دوران  يؤدي  بحيث   (  gear pulser)محورالعجل مع 
كهربائية  نبضات  توليد  إلى  القلم  أمام  القرص  هذا 
داخل القلم بحيث تكون سرعة هذه النبضات متناسبة 
بشكل طردي مع سرعة القرص، وبالنتيجة سرعة العجل 
وبالنهاية يتم نقل هذه النبضات عبر كابل كهربائي إلى 
مالحظة  االلكترونية  (احلاسب). ويجب  التحكم  وحدة 

أنه يتم تركيب حساس سرعة لكل عجل .
 ،(control module)اإللكترونية التحكم  2.وحدة 
تقوم   أنها  بحيث  للنظام  املدبر  العقل  مبثابة  وهي 
حساسات  من  الواردة  الكهربائية  النبضات  باستقبال 
ومقارنتها  السابق  بالبند  إليها  املشار  األربعة  السرعة 
النبضات  تكون سرعة هذه  أن  البعض، واألصل  ببعضها 

متساوية للعجالت األربع.
 modulator) الهيدروليكية  املضخات  وحدة   .3
أجهزه  على  الضغط  بتطبيق  مهمتها  unit )وتتلخص 
تعمل  الوحدة  وهذه  العجالت.  على  املوجودة  الكبح 
مبحركات تعمل بالطاقة الكهربائية وتتلقى أوامر عملها 

من وحدة التحكم اإللكترونية املشار إليها بالبند (2) .
الـ (ABS ) كمنظومة  نظام  عمل  شرح  إلى  اآلن  نأتي 

متكاملة:
يبدأ نظام الـ (ABS ) بالعمل عند الضغط على دواسة 
ز عمل وحدة التحكم اإللكترونية،  الكابح التي بدورها حتفّ
للمضخات  عمل  أمر  بإعطاء  تقوم  بدورها  وهذه 
على  الضغط  بتطبيق  تقوم  بدورها  والتي  الهيدروليكية 
قبل  وحتى  األثناء  هذه  وفي  عجل،  لكل  الكبح  أجهزة 
السرعة  حساسات  تقوم  الكابح  دواسة  على  الضغط 
بعملها بنقل سرعة العجالت(سرعة النبضات) إلى وحدة 
التحكم اإللكترونية ملقارنتها بعضها ببعض، وكما ذكرنا 
متساوية، فعند  السرعات  هذه  تكون  أن  ً فاألصل  سابقا
احلساسات  هذه  تستمر  الكابح  دواسة  على  الضغط 
أن  اإللكترونية  التحكم  بعملها، وعندما تكتشف وحدة 
سرعة أحد العجالت (سرعة النبضات) أصبحت أقل من 
االنزالق )،  العجالت األخرى (وهذا ما يسبب  بقية سرعة 
لتخفيف  الهيدروليكية  املضخات  إلى  أمر  بإصدار  تقوم 
الضغط عن كابح هذا العجل لتتوافق سرعته مع بقية 
عجالت  جميع  تتوقف  أن  إلى  دواليك  وهكذا  العجالت، 
السيارة في نفس اللحظة دون أن يكون هناك مجال لتوقف 
عجل قبل غيره، وهذا ما مينع االنزالق، وهنا جتدر اإلشارة إلى 

أن مقارنة السرعات تتم بسرعة عالية جدا وهذه العملية 
وبالتالي كل نظام الـ(ABS ) ما كان سيتم تطويره من 

دون استخدام احلاسب اإللكتروني.
تعديل  بعملية  يشعرون  السيارات  هذه  يقودون  الذين  إن 
السرعات من خالل سماعنا ألصوات «طرطقة» وكذلك 
أقدامنا  حتت  الكابح  دواسة  باهتزاز  إحساسنا  طريق  عن 

ومن دون أن يكون لنا دور بعملية التعديل هذه.
هناك سيئة واحدة لنظام الـ(ABS ) وهي أنه وللتوقف 
الكامل للسيارة فإن ذلك يتطلب مسافة أطول من املعتاد 
النظام، ولذا  هذا  بها  يوجد  ال  التي  السيارات  عند  عليه 
يتوجب علينا احلذر بترك مسافة أطول عن السيارات التي 

تسير أمامنا .
النظام  هذا  عمل  على  للمحافظة  و  أنه  نقول  أن  بقي 
تكون  أن  ضرورة  إلى  التنبه  يجب  فإنه  سليم  بشكل 
قياسات العجالت األربع بالسيارة متساوية، وكذلك يجب 
العجالت،  هذه  داخل  هواء متساو  ضغط  على  احملافظة 
العجالت  بقية  من  أصغر  مقاسه  عجل  تركيب  إن  حيث 
إلى  سيؤدي  العجالت  بأحد  الضغط  انخفاض  وكذلك 
سرعته  من  سيزيد  بدوره  وهذا  العجل،  قطر  تصغير 
ليتوافق مع السرعة اخلطية للسيارة والناجتة عن السرعة 
سرعة  أن  مبعنى  العجالت،  بقية  عن  الناجتة  الدورانية 
 ً سابقا عنها  حتدثنا  والتي  للعجل  الكهربائية  النبضات 
النبضات  سرعة  من  أكبر  ستكون  األصغر  القطر  ذات 
الكهربائية الناجتة عن بقية العجالت، مما يؤدي إلى إعطاء 
معلومات خاطئة إلى وحدة التحكم اإللكترونية، ومن ثم 
يربك عملها ويجعلها تعمل بشكل خاطئ. األمر نفسه 
يحدث عند تركيب عجل مبقاس أكبر ولكن في هذه املرة 
تكون سرعة النبضات الناجتة عن هذا العجل أ قل منها 

     . في العجالت األخرى


