Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh
Kh¸i qu¸t vÒ phanh

Kh¸i qu¸t vÒ phanh
Kh¸i qu¸t chung
§Ó gi¶m tèc ®é cña mét xe ®ang ch¹y vµ dõng xe, cÇn thiÕt
ph¶i t¹o ra mét lùc lµm cho c¸c b¸nh xe quay chËm l¹i.
Khi ngêi l¸i ®¹p bµn ®¹p phanh, c¬ cÊu phanh t¹o ra mét
lùc (ph¶n lùc cña mÆt ®êng) lµm cho c¸c b¸nh xe dõng l¹i
vµ kh¾c phôc lùc (qu¸n tÝnh) ®ang muèn gi÷ cho xe tiÕp tôc
ch¹y, do ®ã lµm cho xe dõng l¹i. Nãi kh¸c ®i, n¨ng lîng
(®éng n¨ng) cña c¸c b¸nh xe quay ®îc chuyÓn thµnh
nhiÖt do ma s¸t (nhiÖt n¨ng) b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn c¸c
phanh lµm cho c¸c b¸nh xe ngõng quay.
Ngêi l¸i kh«ng nh÷ng ph¶i biÕt dõng xe mµ cßn ph¶i biÕt
c¸ch cho xe dõng l¹i theo ý ®Þnh cña m×nh. Ch¼ng h¹n nh,
c¸c phanh ph¶i gi¶m tèc ®é theo møc thÝch hîp vµ dõng xe
t¬ng ®èi æn ®Þnh trong mét ®o¹n ®êng t¬ng ®èi ng¾n khi
phanh khÈn cÊp. C¸c c¬ cÊu chÝnh t¹o ra chøc n¨ng dõng
xe nµy lµ hÖ thèng phanh nh lµ bµn ®¹p phanh vµ c¸c lèp
xe.

(1/1)
HÖ thèng phanh
Cã hai lo¹i hÖ thèng phanh.
HÖ thèng phanh chÝnh ®îc sö dông khi xe
®ang ch¹y lµ hÖ thèng phanh ch©n. Cã lo¹i
phanh kiÓu tang trèng vµ phanh ®Üa, thêng
®îc ®iÒu khiÓn b»ng ¸p suÊt thuû lùc.
HÖ thèng phanh ®ç xe ®îc sö dông khi ®· ®ç
xe. HÖ thèng phanh ®ç xe t¸c ®éng vµo c¸c
phanh b¸nh sau qua c¸c d©y kÐo ®Ó xe kh«ng
dÞch chuyÓn ®îc.
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ABS (HÖ thèng phanh chèng bã cøng)
ABS lµ bé ®iÒu khiÓn phanh b»ng m¸y tÝnh ®Ó
tù ®éng tr¸nh kho¸ c©c lèp xe do phanh khÈn
cÊp. HÖ thèng nµy lµm t¨ng ®é æn ®Þnh cña xe
vµ rót ng¾n qu·ng ®êng phanh.
Do ®ã c¸c lèp kh«ng bÞ bã cøng vµ v« l¨ng vÉn
cã thÓ xoay ®îc ngay c¶ khi Ên phanh ®ét
ngét. VÉn ®iÒu khiÓn ®îc xe vµ ®ç xe an toµn.
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ABS cã EBD
"EBD" trong hÖ thèng ABS cã EBD ilµ ch÷ viÕt
t¾t cña ph©n phèi lùc phanh b»ng ®iÖn tö hoÆc
®iÒu khiÓn ph©n phèi lùc phanh cña hÖ thèng
ABS b»ng ®iÖn tö. Ngoµi chøc n¨ng th«ng
thêng cña ABS, lùc phanh ®îc ph©n phèi
gi÷a c¸c b¸nh tríc vµ b¸nh sau vµ c¸c b¸nh
bªn ph¶i vµ bªn tr¸i mét c¸ch phï hîp víi tr¹ng
th¸i cña xe b»ng bé ®iÒu khiÓn phanh ABS
b»ng thuû lùc.
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BA (HÖ thèng hç trî khi phanh)
BA lµ mét hÖ thèng hç trî vËn hµnh phanh khi
ngêi l¸i kh«ng thÓ ®¹p ®ñ lùc lªn bµn ®¹p
phanh. §¹p lªn bµn ®¹p phanh ®ét ngét ®îc
coi lµ sù dõng xe khÈn cÊp vµ hÖ thèng nµy tù
®éng t¹o ra mét lùc phanh lín h¬n.
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Bµi tËp
H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi
mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi
c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi
c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch¬ng tiÕp theo.
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C©u hái-1
Những câu trình bày sau đây liên quan đến hệ thống phanh. Hãy đánh dâú Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau.

No.

Đúng hoặc Sai

Câu hỏi

Các câu trả lời
đúng

Hệ thống phanh làm giảm tốc độ của xe hoặc làm xe dừng lại.

1.

Đúng

Sai

Đúng

Sai

Đúng

Sai

Hệ thống ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng) dùng để tránh khoá lốp do

2.phanh khẩn cấp.

BA (Hỗ trợ khi phanh) tự động điều khiển phanh khẩn cấp để tránh tai nạn.

3.

Hệ thống ABS có EBD (Phân phối lực phanh bằng điện tử) phân phối mômen
4.quay của động cơ đến các bánh trước-sau hoặc các bánh phải trái.

C©u hái-2
Những câu trình bày sau đây liên quan đến hệ thống phanh. Hãy chọn câu nào là Đúng.

1.
2.
3.
4.

Hệ thống phanh luôn luôn tạo ra lực phanh lớn nhất trong khi phanh đang hoạt động.
Khi phanh khẩn cấp người lái cần phải sử dụng cả phanh đỗ/phanh tay để có được lực phanh mạnh hơn.
Một trong những tác dụng của ABS là có thể quay được vô lăng khi phanh khẩn cấp.
BA luôn luôn hỗ trợ người lái để có được lực phanh lớn hơn.
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