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 ٍرٍدي ٍ خرٍجي

 

ٚ ؼـ ٘سيدٝ وفؼٜ  زطّيُور وٝ ويٍٙاِٟاي ؼاغّي ـا تػً وٙسفَ ا ،ٔٛزٛـ ٔفْٟٛ ويىسٓ ٔؽيفير، وٝ ٌفسٝ ٌؽٕٞا٘ٙٛـ 

 . اتسؽا تٍؿاـيؽ ويٍٙاِٟا ـا  تٝ ٘ٛـ ٔدكا تفـوي وٙيٓ. ٞا ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ ٠ٍّٕف

تفاي ، وٙىٛـ فٍاـ ٞٛا. تىاـ ٔي ـٚؼويّٙؽـ تفاي زٍػيُ ٔيكاٖ ؼليك ٔىً ٞٛا تٝ ؼاغُ  MAP/MAFويٍٙاِٟاي 

ٔٛخٛؼ ضدٓ اوىيمٖ ، اوىيمٖ تاال ٚ خاييٗ ٞايوٙىٛـ. ـؼ٠اذ زٍاِي ٞٛا ـا تؽور آٚٞٛا تىاـ ٔي ـٚؼ زا ا٘ال زٍػيُ فٍاـ

ٔٛل١ير خؽاَ والذ ٚ زفٔك ـا ٍ٘اٖ ، وٛئير زفٔك ٚ وٛئير والذ. ؽٙوّٙىفؼ وازاِيكٚـ ـا تفـوي ٔيـا زٍػيُ ٚ ٠ٕؼـ ؼٚؼ 

ثاتر ٍٟ٘ؽاٌسٗ ؼٚـ آـاْ اوسفاؼٜ ٔي  يدٝٚ ؼـ ٘ستفاي زٍػيُ تاـ اِىسفيىي ، FRوّيؽ تاـ اِىسفيىي ٚ زفٔيٙاَ . ٔي ؼٞؽ

وٙىٛـ يا فٍٍٙي فٍاـ ففٔاٖ ٞيؽـِٚيه تفاي زٍػيُ فٍاـ ويىسٓ ففٔاٖ ٞيؽـِٚيه تفاي ثاتر ٍٟ٘ؽاٌسٗ ؼٚـ آـاْ . ٌٛؼ

وٙىٛـ ؼٔاي ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ ٔٛزٛـ تفاي زٍػيُ ؼٔاي ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ ٔٛزٛـ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ زا . اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

تفاي زٍػيُ ٔيكاٖ ّ٘ة ٌؽٜ وٙىٛـ ٔٛل١ير خؽاَ ٌاق وٝ ؼـ تاالي خؽاَ . ٚ خفلٝ ـا زٙٝيٓ وٙؽوٛغر ك ٔيكاٖ زكـي

اق ايٗ ويٍٙاَ تفاي اـواَ ٘يفٚي غفٚخي ؼـغٛاور ٌؽٜ زٛوٗ ـا٘ٙؽٜ اوسفاؼٜ ٔي . فٍفؼٌي خؽاَ ٌاق اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

ايٗ ويٍٙاَ يىي اق ويٍٙاِٟاي اِّي . فاؼٜ ٔي ٌٛؼوٙىٛـ قاٚيٝ ٔيُ ًِٙ تفاي زٍػيُ ٔٛل١ير ٚ ؼٚـ ٔيُ ًِٙ اوس. ٌٛؼ

. اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ MPIوٛئير تاق تفاي زغؿيٝ تفق ويىسٓ ِٚسال اق . ٚ قٔاٖ زكـيك ٔي تاٌؽوٛغر تفاي ز١ييٗ ٔيكاٖ زكـيك 

ويٍٙاَ . ًٌ()اوسفاؼٜ تفاي اِٚيٗ خأي تاٌؽ ٔيُ ًِٙ وٙىٛـ ٔٛل١ير ويٍٙاَ تفاي ـٌٚٗ وفؼٖ ٔٛزٛـ ٘ياق تٝ ا٘ال٠اذ 

ٞا )تٝ ٘ٛـ ٔثاَ ا٘موسٛـٞا( تٝ ٠ٍّٕفيص زاغيف طايٗ ويٍٙاَ تفاي زّ. ِٚسال ٔٛخٛؼ ـا ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ، زٍػيُ ِٚسال تا٘في

اق ايٗ ويٍٙاَ تفاي تٟيٙٝ واقي . وٙىٛـ ٘ان تفاي زٍػيُ وٛتً ٔٛزٛـ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ. ٠ّر ِٚسال خاييٗ اوسفاؼٜ ٔيٍٛؼ

وٙىٛـ خفياٖ . سفاؼٜ ٔي ٌٛؼؼـ ٔؽاـ اضسفاق او ٍٔىُـ اضسفاق ٘الُ تفاي زٍػيُ وٙىٛ. قٔاٖ خفلٝ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

تفاي ٌفايٗ ٠ّٕيازي ايٗ ويٍٙاَ تفاي زٙٝيٓ ٞف ويّٙؽـ تٝ ٘ٛـ ٔدكا ا٘ال٠اذ . ويفير اضسفاق ـا زٍػيُ ٔي ؼٞؽ، يٛ٘ي

 . ي ٌٛؼّٔٙٛب اوسفاؼٜ ٔ
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 خٟرـٚغٗ  ٚيىىٛقيسٝزغييفاذ ٍٔاٞؽٜ ايٗ ويٍٙاَ تفاي اق . ؼٔاي ـٚغٗ ـا ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ، ويٍٙاَ وٙىٛـ ؼٔاي ـٚغٗ

ا٘ال٠اذ آٖ تفاي وف٠ر غٛؼـٚ ـا ٕ٘ايً ٔي ؼٞؽ ٚ ، وٙىٛـ وف٠ر غٛؼـٚ. فاؼٜ ٔي ٌٛؼاوس CVVTوٙسفَ ِطيص 

 . ( dash podٔا٘ٙؽ ٠ّٕىفؼ)وٙسفَ خاـأسف ٞاي ٚاتىسٝ تٝ وف٠ر غٛؼـٚ تىاـ ٔي ـٚؼ 

ٔٛـؼ ٘يك سفاؼٜ ٔيٍٛؼ ٚ ٕٞسٙيٗ ؼـ ت١ٕي اق ٔٛالٟ تفاي زٍػيُ خاؼٜ ٘إٞٛاـ ويٍٙاَ وف٠ر زفظ تفاي ٕٞيٗ ٔٙٝٛـ او

ايٗ ويٍٙاَ تفاي زٍػيُ خاؼٜ ٘إٞٛاـ . ٌساب ٠ٕٛؼي ٌاوي ـا ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ، وٙح وٙىٛـ ٌساب. اوسفاؼٜ لفاـ ٔي ٌيفؼ

تٛؼٖ ٌيفتىه اوسفاؼٜ ٔي تفاي زٍػيُ ٔٛل١ير غالَ  وٛئير ١ٔٚير ؼ٘ؽٜ ٚ وٛئير غالَ. ٔٛـؼ اوسفاؼٜ لفاـ ٔي ٌيفؼ

، زٍػيُ ؼـٌيف تٛؼٖ ٌيفتىهتفاي  وٛئير ١ٔٚير ؼ٘ؽٜ ٕٞسٙيٗ. اق ايٗ ويٍٙاَ تفاي اوساـذ قؼٖ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ. ٌٛؼ

تفاي ٌٙاوايي ٔٛال١ي وٝ وٕدفوٛـ ، وٙىٛـ فٍاـوٛئير وٝ ٔفضّٝ اي / /  ACوّيؽ . تىاـ ٔي ـٚؼزٙٝيٓ ؼٚـ آـاْ تفاي 

AC ٌثىٝ . ايٗ ويٍٙاَ تفاي زٙٝيٓ ؼٚـ آـاْ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼاق . ٌٛؼ ـٌٚٗ اور اوسفاؼٜ ٔي(BUS)  ٚ تفاي تفلفاـي

. ( TCSتٝ ٠ٙٛاٖ ٔثاَ تفاي ؼـيافر ؼـغٛاور واًٞ ٌٍساٚـ )ٔثاَ تٛاوٙٝ . اـزثاٖ تا ويىسٓ ٞاي ؼيٍف اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

ؼـيافر ا٘ال٠اذ ٔفتٖٛ تٝ ؼـغٛاور . ي ٌٛؼٔـٌٚٗ وفؼٖ ٔٛزٛـ اوسفاؼٜ  خٟراخاقٜ ِؽٚـ ويٍٙاَ ايٕٛتياليكـ تفاي اق 

خكئياذ ويٍٙاِٟاي ٚـٚؼي ٌفش ؼاؼٜ ، ٞاؽٞا ؼـ لىٕر وٙىٛـٞا ٚ ٠ٍّٕفت١. ٠ية ياتي اق ؼوسٍاٜ ٠ية ياب ؼـيافر ٔي ٌٛؼ

 . ٌؽٜ اور
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 سٌسَر هَقعيت هيل سَپاپ / هيل لٌگ

 

 

ٔٛزٛـ ٚ ٔٛل١ير خيىسٖٛ ؼـ ويّٙؽـ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٚ وٙىٛـ قاٚيٝ ٔيُ ًِٙ تفاي زٍػيُ ؼٚـ ، ٕٞا٘ٙٛـ وٝ آٔٛغسيؽ

ؼـ تفغي اق ٔؽَ ٞا ٔٛل١ير ٔيُ ًِٙ ٚ . ٘مٙٝ ٔفي تاالي ويّٙؽـ يه ـا ٍٔػُ ٔي وٙؽ، وٙىٛـ ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج

تٝ ِٛـذ ٔىا٘يىي تٝ ٔيُ  ؼِىٛايٗ ضاِر ٚلسي ازفاق ٔيافسؽ وٝ . ّ٘ة ٌؽٜ اور ؼِىٛوٙىٛـ ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج ؼـ 

 . ٚ ٔيُ ًِٙ ُِٚ ٌؽٜ تاٌؽ وٛخاج

يىي اق ايٗ ـٌٟٚا تٟفٜ ٌيفي . ـٌٟٚاي ٔػسّفي ٚخٛؼ ؼاـؼ، ٕٞا٘ٙٛـ وٝ ؼـ ٔثاَ ٍٔاٞؽٜ ٔي وٙيؽ تفاي زٍػيُ ٔٛل١ير

ؼـ ٚال١ير تٝ ويىسٓ ا٠ٕاَ وٝ ويٍٙاَ غفٚخي تا آ٘سٝ . ٞاَ اوراثف ٘ٛٞ اِمايي يا وٙىٛـ ، اق يه ٔاٟ٘ ٘ٛـي ٚ تفغي ؼيٍف

 . اور ٚ ٕٞا٘ٙٛـ وٝ ؼـ ٔثاَ ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اور ٔي زٛا٘ؽ تٝ ؼٚ ِٛـذ آ٘اِٛي يا ؼيديساَ تاٌؽٔي ٌٛؼ ٔسفاٚذ 

ECU  تٝ أافٝ ويٍٙاِٟاي ، وٙىٛـ ؼٚـ ٔٛزٛـ ٚـٚؼي ا٘ال٠اذتف اوانMAF ياMAP ،تاـ ٔٛزٛـ ـا ٔطاوثٝ ٔي وٙؽ .

زفزيثي ـا تىسٝ تٝ ٘ٛٞ ويىسٓ ٚ ٘فاضي وٛغر ٔيُ ًِٙ )ؼٚـ ٔٛزٛـ( ٔي زٛا٘ؽ خفلٝ ق٘ي ٚ خاًٌ  ٔٛل١يرفمٗ وٙىٛـ 

 . ز١ييٗ وٙؽ، وٙىٛـ
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تٝ ٘ٛـ ، ٔٛل١ير ٌفر ٔفتٛ٘ٝتفاي زٍػيُ ؼليك زف وٙىٛـ ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج ٚ ٔيُ ًِٙ اق ، آزيؼـ ٔؽَ ٞاي 

ٔسٕايك وفؼٖ تفاي ، تا ايٙىٝ ٞف ؼٚ ا٘ال٠اذ اق ٘فيك يه وٙىٛـ ضاُِ ٔي ٌٛؼ. لفاـ ٌففسٝ اوراوسفاؼٜ ٔٛـؼ ٔىسميٓ 

وٙىٛـ ا٘ال٠اذ ٕٞسٙيٗ اق . اق ويٍٙاَ وٙىٛـ ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور 4ٚ  1٘مٙٝ ٔفي تاالي ويّٙؽـ 

ؼـ ِٛـذ . اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼتفاي وٙسفَ ؼليك ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج  CVVT ٔدٟك تٝؼـ ٔٛزٛـٞاي ، ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج

، زٙا٘سٝ ؼـ ضيٗ ضفور ٔٛزٛـ ازفالي ـظ ؼٞؽ. غٛؼـٚ ـٌٚٗ ٍ٘ٛؼٕٔىٗ اور ، وٛخاجل١ير ٔيُ ٛوٙىٛـ ٔ غفاب ٌؽٖ

٘مٙٝ ٔفي تاالي ، وٝ ٔي زٛاٖ ١ٔٚير ٔٛزٛـ ـا تٝ ٚويّٝ ويٍٙاَ قاٚيٝ ٔيُ ًِٙ ٔٛزٛـ ٞٙٛق تٝ واـ غٛؼ اؼأٝ غٛاٞؽ ؼاؼ

ـٌٚٗ ٌؽٖ ، يُ ًِٙؼـ ِٛـذ غفاتي وٙىٛـ قاٚيٝ ٔ. ؼـ ايٗ ِٛـذ ٕ٘ي زٛاٖ ٘ان ـا وٙسفَ وفؼ. ويّٙؽـ يه ـا ٍ٘اٖ ؼاؼ

 . ٕ٘ٛ٘ٝ اي اق يه ويٍٙاَ آ٘اِٛي اور، ٔٛج ٞاي ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ ٌىُ. ٔٛزٛـ غيف ٕٔىٗ اور
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 دريچِ گازسٌسَر هَقعيت 

  

تٝ ٘ٛـ وّي خسا٘ىيٛٔسف زٛوٗ ٔطٛـ ٔىا٘يىي تٝ . قاٚيٝ تاق ٌؽٖ ؼـيسٝ ٌاق ـا ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ، وٙىٛـ ٔٛل١ير ؼـيسٝ ٌاق

ٕٔىٗ اور ٔد٠ٕٛٝ وٙىٛـ ٔٛل١ير . ِٚسال زِٛيؽ ٌؽٜ زٛوٗ ٔٛل١ير ؼـيسٝ ٌاق زغييف ٔي وٙؽ. اق ٔسُّ اورؼـيسٝ ٌ

ؼٚ ٘ٛٞ اور تا وٙساور ؼٚـ آـاْ ٚ تؽٖٚ  TPSت١الٜٚ . ؼـيسٝ ٌاق ٔدٟك تٝ ؼٚ ويىسٓ ثاتر تا ؼٚ خايٝ ويٍٙاَ غفٚخي تاٌؽ

ؼـ ٘ٛٞ تؽٖٚ وٙساور ؼٚـ . ٌٛؼٍٔػُ ٔي ،ايٗ وٙساور ONضاِر ١ٔٚير ؼٚـ آـاْ اق ، ؼـ ٘ٛٞ ؼاـاي وٙساور ؼٚـ آـاْ. آٖ

 . تاٌؽِٚر ٔي 9/0زا  6/0ٍٔػُ ٔيٍٛؼ وٝ ١ٕٔٛال ؼـ ؼٚـ آـاْ تيٗ  ١ٔٚTPSير ؼٚـ آـاْ اق ِٚسال غفٚخي ، آـاْ

ECU سٝ ٌؽٖ ٔٛزٛـ ؼـيسٝ ٌاق تفلي قٔاٖ تاق ٚ تى. زٛوٗ ايٗ ِٚسال ٔسٛخٝ تاق ٚ تىسٝ ٌؽٖ خِٛىي ؼـيسٝ ٌاق ٔي ٌٛؼ

، ؼـ ٞف ؼٚ ٔؽَ. ٕٔىٗ اور تٝ ٠ّر وايً ٔىا٘يىي ٚ غيفٜ زغييف وٙؽِٚسال زِٛيؽي . خِٛىي ؼـيسٝ ٌاق ـا ز١ييٗ ٔي وٙؽ

٘يٕٝ تاـ ٚ زٕاْ تاـ ؼـيسٝ ، اق ايٗ ويٍٙاَ تفاي ز١ييٗ ؼٚـ آـاْ. خايٝ غفٚخي اور وٝ ٔطؽٚؼٜ واـي ـا ففاٞٓ ٔي وٙؽِٚسال 

. وٛغر اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ CUT OFFتفاي زٙٝيٓ وٛغر ٚ ٞٛا ٚ  TPSق ويٍٙاَ ٕٞسٙيٗ ا. ٌاق اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

 لٟٙ ٔي ٌٛؼ ٚ ؼـ تفغي اق ويىسٓ ٞاي ٔؽاـ تىسٝ ACوّيؽ، اور قٔا٘ي وٝ زٍػيُ ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ ؼـيسٝ ٌاق وأال تاق

 ٛؼ آيؽ:غٙايي ـظ ؼٞؽ ٕٔىٗ اور ٠الئٓ قيف تٝ ٚخ TPSاٌف ؼـ ويٍٙاَ . تفاي وٙسفَ اـز١اي ٔسٛلف ٔي ٌٛؼ

 . CO  ٚHCتاال ـفسٗ غفٚخي  –تاال ـفسٗ ّٔفف وٛغر  –واًٞ ٌساب  –ؼٚـ ٔٛزٛـ  ٍٔىُ ؼـ

ٔمؽاـ ، ؼـ ايٗ ضاِر. ـا ؼيؽ TPSلٟٙ اور ٔي زٛاٖ قاٚيٝ  TPSؼـ تفغي اق ويىسٓ ٞاي ٔؽيفير ٔٛزٛـ ضسي قٔا٘يىٝ 

ٔماٚٔسي غيّي تاالور وٝ تفاي ، ٌؽٜٔماٚٔسي وٝ ؼـ زّٛيف ٍ٘اٖ ؼاؼٜ . اور MAP/MAFٔطاوثٝ تف اوان ويٍٙاَ 

، ايٗ ٔماٚٔر ؼـ ٔؽذ ٠ّٕىفؼ واـي. ضاِر ٠ية ياتي ٚ ٘اؼـور ٠ُٕ وفؼٖ ِٚسال ؼـ ضاِر ٔؽاـ تاق اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور

 . زاثيفي ٘ؽاـؼ
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 سٌسَر هَقعيت پذال گاز

 

 

 

وٙىٛـ . َ ٌاق زا ؼـيسٝ ٌاق ٞير ازّاَ ٔىا٘يىي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼاق خؽا، ؼـِٛـزيىٝ غٛؼـٚ ٔدٟك تٝ ؼـيسٝ ٌاق تفلي تاٌؽ

تٝ ٘ٛتٝ غٛؼ ؼـزٝ ٌاق تفلي ـا  ECUا٘الٞ ٔي ؼٞؽ ٚ  ECUؼـغٛاور ـا٘ٙؽٜ ـا زٛوٗ خؽاَ ٌاق تٝ ، ٔٛل١ير خؽاَ ٌاق

ٙاٖ تفاي ٔفية إ٘ي. ٔسف اورىٛـ ٔٛل١ير ؼـيسٝ ٌاق يه خسا٘ىيٛوٙىٛـ ٔٛل١ير خؽاَ ٌاق ٔا٘ٙؽ وٙ. ضفور ٔي ؼٞؽ

ؼـتىياـي اق ويىسٓ ٞاي . وٝ ت١ٙٛاٖ خٍسيثاٖ يىؽيٍف ٠ُٕ ٔي وٙٙؽ. ٚخٛؼ ؼاـؼ ECUتاالزف ؼٚ ٔىيف ٔىسمُ اق وٙىٛـ زا 

ؼـ ِٛـزي وٝ يه ويٍٙاَ ؼزاـ ٍٔىُ ٌٛؼ اق ؼيٍفي . ِٚر اور 5ؼٚ ويٍٙاِي ٕٞٛاـٜ ٔدٕٛٞ ؼٚ ِٚسال ٘ىثر تٝ يىؽيٍف 

تٙاتف ايٗ ٕٞيٍٝ تفاي تؽور آٚـؼٖ ٔمؽاـ ِطيص ويٍٙاَ ٚ ٌىُ ٔٛج آٟ٘ا تٝ  .تٝ ٠ٙٛاٖ ٔفخٟ يا خٍسيثاٖ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

 . وساتسٝ ـإٞٙا ٔفاخ١ٝ وٙيؽ

 . اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور Organ typeخؽاَ ٌاق تٝ ٌىُ ، ِٛوه ؼـ تفغي اق ٔؽَ ٞاياغيفا 
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 جرياى جرهي َّا / سٌسَر فشار بارٍهتريك

 

 ٌفؼابتفاي ا٘داْ ايٗ واـ اق اُِ ـاتٙٝ . ي ٞٛا ـا ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي وٙؽخفياٖ ّٔفف، MAFوٙىٛـ خفياٖ ضدٕي ٞٛا 

ؼـ ٞف ؼٚ ٘فف  ٟايي تٝ ٘ٛـ ٔسٙاٚبٌفؼات، ٍٞٙأي وٝ يه وسٖٛ وٝ ٌٛي ؼـ خفياٖ ٞٛا لفاـ ٔي ٌيفؼ. اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

، خفياٖ ٞٛاي قياؼزف. رٞٛا ؼـ قٔاٖ ١ٔيٗ او ضدٕي خفياٖٟاي زِٛيؽ ٌؽٜ ٔسٙاوة تا ٌفؼاتز١ؽاؼ . ٌٛؼوسٖٛ زِٛيؽ ٔي

ٌأُ تػٍٟاي قيف  MAF. ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي ٌٛؼ، MAFٟاي تيٍسفي زِٛيؽ ٔي وٙؽ ٚ ؼـ ٘سيدٝ ٔمؽاـ ٞٛا زٛوٗ ٌفؼات

 اور:

 . يىىٛوٙٙؽٜ: ٔىً ٞٛاي ٚـٚؼي تٝ ٚاوٙٝ ٞٛاوً وثة خفياٖ ؼـ يىىٛوٙٙؽٜ ٞاور

 . ففوسٙؽٜ: ا٘سماَ أٛاج ٔافٛق ِٛذ

 . ٛق ِٛذٌيف٘ؽٜ: ؼـيافر أٛاج ٔاف

 . آٔدّي فايف: زمٛير ويٍٙاَ

 . ٝ خاِىٟاي اِىسفيىي زثؽيُ ٔي وٙؽٔؽٚالزٛـ: أٛاج ٔافٛق ِٛذ ؼـيافسي ـا ت

ٌسٝ تاٌؽ وٝ خفياٖ ٞٛا ٚخٛؼ ٘ؽا ؼـ ٔٛال١ي. ؽ٘تٝ ٌيف٘ؽٜ اـواَ ٔي ٌٛ ٔي ٕ٘ايؽ ايداؼأٛاج ٔافٛق ِٛزي وٝ ففوسٙؽٜ  

وٝ قٔاٖ  ؼاـؼ ي٘ياق تٝ قٔاٖ ثاتس، ٔافٛق ِٛذ تفاي ـويؽٖ تٝ ٌيف٘ؽٜ ٚ أٛاجي ايداؼ ٍ٘ؽٜ خفياٖ ٌفؼات ٞيسٍٛ٘ٝ

ؼـ ٔٛال١ي وٝ . ؽ٘ٞٓ ايداؼ ٔي ٌٛ ٌفؼاتيايٙىٝ ٞٛا خفياٖ خيؽا ٔي وٙؽ خفياٟ٘اي  ٔطٓتٝ . (٘أيؽٜ ٔي ٌٛؼTٔفخٟ)

ؼـ ، ٔٛاج ٔافٛق ِٛذخٟر ا٘سماَ ا، ؼـ خٟر ٠مفتٝ ٞاي وا٠ر تسفغؽ، ؼـ ضاَ ٠ثٛـ تيٗ ففوسٙؽٜ ٌٚيف٘ؽٜ ٌفؼاتيخفياٖ 

تٛؼٜ ٚ ؼـ٘سيدٝ قٔاٖ القْ تفاي ـويؽٖ أٛاج ٔافٛق ِٛذ تٝ  ٌفؼاتيٕٞاٖ خٟر ضفور ٞٛا ؼـ ٘يٕٝ خيً افساؼٜ خفياٖ 

اـواَ غالف خٟر ٠مفتٝ اق قيف ففوسٙؽٜ ٠ثٛـ وٙؽ قٔاٖ ، ٍٞٙأيىٝ خفياٖ ٌفؼاتي. وٛزاٞسف اق قٔاٖ ٔفخٟ اور، ٌيف٘ؽٜ

 خٟر تّٛـذ ٔسٙاٚب ؼـ خٟر ٠مفتٝ ٞاي وا٠ر ٚ غالف، اق آ٘دايي وٝ خفياٟ٘اي ٌفؼاتي .ٔي ٌٛؼ٘ٛال٘ي زف  ففوسٙؽٜ

ٔمؽاـ زغييفاذ ا٘داْ ٌؽٜ ؼـ يه قٔاٖ . ٠مفتٝ ٞاي وا٠ر ضفور ٔي وٙٙؽ قٔاٖ ضفور ٘يك تٝ ِٛـذ ٔسٙاٚب ٔي تاٌؽ
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الزٛـ ٘ٛـي ويٍٙاَ ـا زغييف ٔي ٔؽٚ، خه اق ؼـيافر أٛاج زٛوٗ ٌيف٘ؽٜ. تفاي ٔطاوثٝ ٔمؽاـ ٞٛا اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ، غاَ

 . اوسفاؼٜ وفؼ ECUؼٞؽ وٝ ٔي زٛاٖ اق آٖ تفاي 
 

 

 فشار بارٍهتريكسٌسَر 

اق وٙىٛـ تاـٚٔسفيه تفاي زٍػيُ زٍاِي ٞٛا اوسفاؼٜ  فمٗ ٔمؽاـ ٞٛا وافي ٘يىر، تفاي تؽور آٚـؼٖ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك

، ؼـ٘سيدٝواًٞ ٔي ياتؽ ٞٛا زفاوٓ ، ؼـ اـزفا٠اذ تاالزف. ٔي وٙؽفٍاـ ازٕىفف تا ٌفايٗ آب ٚ ٞٛا ٚ اـزفاٞ زغييف . ٔي ٌٛؼ

وٙىٛـ اور تا ايٗ زفاٚذ وٝ  MAPايٗ وٙىٛـ ٕٞاٖ . زغييف ٔيىٙؽفٍاـ ٞٛا ، اٚٔاٞ خٛىزغييف تا . فٍاـ وٕسف ٔي ٌٛؼ

 . ٌٛؼ ز١ٛيٓ ECM وٙىٛـ تايؽ يؼـ ِٛـذ غفات ٚ لفاـ ؼاـؼ ٠ECMُٕ ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍاـ خٛ وٝ اغّة ؼاغُ 

ٌفؼاتي ٘ٝ زٟٙا ؼـ خفياٖ  تاـٚٔسفيهوٙىٛـ فٍاـ . ٔمؽاـ ٞٛا ـا ٔي زٛاٖ ا٘ؽاقٜ ٌيفي وفؼ، تا زفويثي اق ايٗ ؼٚ ا٘ال٠اذ

)زٍاِي ٞٛا(  تاـٚٔسفيهوٙىٛـ ٔافٛق ِٛذ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ تّىٝ ؼـ تىياـي اق ويىسٓ ٞاي ؼيٍف تفاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍاـ 

 . قٜ ٌيفي وٛغر ٚ ٞٛا ّ٘ة ٔي ٌٛؼتفاي ايداؼ اِالضاذ القْ تفاي ا٘ؽا
 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine management 2                                                                             

 
 
Rev:1   01. 01. 2009 11           FLGM-2ET6H  

  MAFتشخيص فشارع ًَ

 

 

ٕٞسٙيٗ خفياٖ ٞٛاي ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ زٛوٗ وٙىٛـ تا اوسفاؼٜ اق اُِ ـاتٙٝ ٌفؼاتي ٚ يه وسٖٛ تٝ ٌىُ ٔثّث تفاي 

، ؼٜ اق قٔاٖتٝ خاي اوسفا. ٟاورٌفؼاتوٝ زفاٚذ آٖ تا ويىسٓ لثّي ؼـ زٍػيُ ٔىيف زٙاٚب . اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور ٌفؼاب

ٞف زٝ . ٟاي تٝ ٚخٛؼ آٔؽٜ اوسفاؼٜ ٔي وٙؽٌفؼاتوٙىٛـ فٍاـ زٛوٗ أٛاج ٔافٛق ِٛذ تفاي زٍػيُ ٘ٛواٖ فٍاـ زٛوٗ 

 . خفياٖ ٞٛا ٘يك قياؼ ٔي ٌٛؼ، ٔيكاٖ ٘ٛوا٘اذ فٍاـ تيٍسف تاٌؽ
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MAF ًَع فيلن داغ / سين داغ 

 

وٝ ضدٓ ٞٛاي ٔىً ٌؽٜ ـا ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي  ٌيفؼفْ ٔٛـؼ اوسفاؼٜ لفاـ ٔيا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك خوٙىٛـ خفياٖ ٞٛا تفاي 

ويٓ ؼا٢ زٛوٗ ٔؽاـ وٙسفَ . ويٓ ؼا٢ ٚ يا ؼـ ٔؽَ ٞاي خؽيؽ فيّٓ ؼا٢ اور، ا٘ؽاقٜ ٌيفي خفْلىٕر ٞاي اِّي . وٙؽ

وٝ تا اـواَ . ٌٛؼ افكايً خفياٖ ٞٛا تا٠ث ٌُ ٌؽٖ ويٓ ٔي. اِىسفٚ٘يىي ؼـ يه ؼـخٝ ضفاـذ ثاتر ٍ٘ٝ ؼاٌسٝ ٔي ٌٛؼ

اـواَ  ECMا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌؽٜ ٚ ويٍٙاَ غفٚخي ٔسٙاوة تا آٖ تٝ ، ايٗ خفياٖ. خفياٖ قياؼ اق ٘فيك ويٓ خثفاٖ ٔي ٌٛؼ

٘فاضي يه تاي ، ٌأُ تفغي اق خيٍففر ٞاي: ٚاوًٙ وفي١سف ِٚياُِ ٕٞاٖ اور ، تا اوسفاؼٜ اق ٘ٛٞ فيّٓ ؼا٢. ٔي ٌٛؼ

واًٞ اقؼياؼ وثيفي ، ِففٝ خٛيي ؼـ ٞكيٙٝ، يه اـزثاٖ تٟسف تا تؽ٘ٝ ؼـيسٝ ٌاق، ىٛـخه واؼٜ زٛوٗ واًٞ َ٘ٛ ويٓ وٙ

 . وٙىٛـ ؼٔاي ٞٛاي ٚـٚؼي ـا ؼـ ٞٛقيًٙ خا ؼاؼٔي زٛاٖ  ٚ، تفـٚي وٙص وٙىٛـ تفاوان واـتفؼ

IAT ٔاي ٔطيٗ تفاي تفاي زٍػيُ ؼCold Start زٍاِي ٞٛا فٍاـ ٚ  وٙؽ قيفاتاالي ٔٛزٛـ اوسفاؼٜ ٔي لىٕر اق ٌفٔاي

 . ٚ قٔا٘ثٙؽي اضسفاق ـا ٔطاوثٝ ٔي وٙؽ وٛغر َ٘ٛ ٔؽذ زكـيك، تف اوان خفياٖ ٞٛا ECU. تا ؼٔا زغييف ٔي وٙؽ
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 MAFٔىسمُ تاٌؽ ٚ ؼـ ِٛـذ تٝ ٚخٛؼ آٔؽٖ ايفاؼ يا غٙاي وٙىٛـ تايؽ ٔىيف آٖ  MAFتفاي ؼـور واـوفؼٖ وٙىٛـ 

 ٌٛؼ: تا٠ث تٝ ٚخٛؼ آٔؽٖ ٠الئٓ قيف ٔي، ؼـ ٔٛزٛـ

ؼـ ِٛـذ تٝ . غأٛي ٌٛؼٔٛزٛـ ؼٚـ ٔٛزٛـ ٔطؽٚؼ ٔي ٌٛؼ ٚ أىاٖ ؼاـؼ ؼـ ضاِر ؼٚـآـاْ  –١ٕٔٛال قياؼ اوساـذ ٔي غٛـؼ 

ٕٔىٗ ٠الئٓ قيف ، ؼـ ٔٛزٛـ IATؼـ ِٛـذ تٝ ٚخٛؼ آٔؽٖ ايفاؼ يا غٙاي . ٚخٛؼ آٔؽٖ ايفاؼ ٕٔىٗ اور وؽ غٙا ٘ؽاٌسٝ تاٌؽ

 ـظ ؼٞؽ:

تاال ـفسٗ  –ٌٛؼ ٔي ٌيفؼ ٚ تا٠ث تٝ ٚخٛؼ آٔؽٖ وٛتً ٕي ش قٔا٘ثٙؽي اضسفاق ِٛـذ ٘اِال اضسٕاال –واًٞ ٌساب 

 ّٔفف وٛغر

اٌف . اور ECT  ٚIATويٍٙاَ ٔمايىٝ تيٗ ، زٛخٝ: يىي اق اوسفازمي ٞايي وٝ تفاي ز١ييٗ اوساـذ وفؼ تىاـ ٔي ـٚؼ

 . ـذ وفؼ اوراوسا، ؼـخٝ وا٘سي ٌفاؼ تاٌؽ 8آٟ٘ا ٘ىثر تٝ يىؽيٍف وٕسف اق اغسالف ؼٔاي 
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 سٌسَر فشار بارٍهتريك / هٌيفَلذ

 

 

زغييفاذ فٍاـ ٔٙيفِٛؽ ٚـٚؼي ـا  MAP. اوسفاؼٜ اق وٙىٛـ فٍاـ ٔٙيفِٛؽ اور، ٔمؽاـ ٞٛاا٘ؽاقٜ ٌيفي يىي ؼيٍف اق ـٌٟٚاي 

وٙىٛـ  MAP . ؼـيسٝ ٌاقتٝ ٠ٙٛاٖ ٔثاَ: ؼٚـ ٔٛزٛـ ٚ تاق ٌؽٖ . ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ٘اٌي اق ٌفايٗ ٠ّٕىفؼ ٔٛزٛـ ٔي تاٌؽ

ٚ اق وٛي ؼيٍف فٍاـ ٔٙيفِٛؽ  ءاق يه وٛ غال. ٌأُ يه زفاٌٝ ويّيىٛ٘ي خيكٚ ٔماٚٔسي ٚيه ٔؽاـ وأُ آي وي ٔي تاٌؽ

ٔمؽاـ زطفيف تىسٍي تٝ . ؼـ ٘سيدٝ ٔماٚٔر آٖ زغييف ٔيىٙؽ، ٔي تاٌؽفيف ٌؽٜ اق آ٘دا وٝ آـايً زفاٌٝ ز١. ٛؼا٠ٕاَ ٔي ٌ

ثاٌؽ ٔماٚٔسً زغييف ٔي وٙؽ وده تفاي ٔطاوثٝ فٍاـ ٘ثاتر  ءؼـ ِٛـزيىٝ فٍاـ ؼاغُ ٔطفٝٝ غال. فٍاـ ٔٙيفِٛؽ ؼاـؼ

ـا ٔي زٛاٖ ؼـ  MAPوٙىٛـ . ؼاغُ ٔٙيفِٛؽ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٚ ؼـ ٘سيدٝ اخاقٜ ٔي ؼٞؽ ٔمؽاـ ٞٛاي ٚـٚؼي ٔطاوثٝ ٌٛؼ

 . ٔػكٖ زٍىيُ ٔٛج يا ٌيًّٙ ٚـٚؼي ّ٘ة وفؼ

 وٙىٛـ فٍاـ تاـٚٔسفيه

فمٗ ، ٔمؽاـٞٛاتٙاتف ايٗ تفاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك . ٔيكاٖ فٍاـ ٞٛا تٝ ٠ٙٛاٖ زٍاِي ٞٛا ثاتر ٘يىر، MAPتف ويٍٙاَ  ٠الٜٚ

اـ ٞٛا فٍ. وٙىٛـ تاـٚٔسفيه تفاي ٍ٘اٖ ؼاؼٖ زٍاِي ٞٛاي ٔطيٗ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ. ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍاـ ٔٙيفِٛؽ وافي ٘يىر

فٍاـ ٞٛا ، ٠الٜٚ تف ايٗ. فٍاـ وٓ اور، تٙاتفايٗ. ٞٛاي ٔسفاوٓ وٕسف اور، اذ تاالزفؼـ اـزفا٠. يف اورتا آب ٚ ٞٛا ٚ اـزفاٞ ٔسغ

اور تا ايٗ زفاٚذ وٝ ا٘ؽاقٜ ٌيف فٍاـ ٞٛا اغّة ؼـ ؼاغُ  MAPايٗ وٙىٛـ ٕٞاٖ وٙىٛـ . تا آب ٚ ٞٛا زغييف ٔي وٙؽ

ECM لفاـ ؼاـؼ ٚ ؼـ ِٛـذ غفاتي وٙىٛـ ،ECM تايؽ ز١ٛيٓ ٌفؼؼ .
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تا وٙىٛـ ٘ٝ زٟٙا ؼـ زفوية وٙىٛـ فٍاـ ٞٛا . ايٗ ؼٚ ا٘ال٠اذ ٔي زٛاٖ ٔمؽاـ ٞٛا ـا تٝ ؼلر ا٘ؽاقٜ ٌيفي وفؼتا زفوية 

)زٍاِي ٞٛا( ٞٛا فٍاـ ـي اق ويىسٓ ٞاي ؼيٍف تفاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي اتّىٝ ؼـ تىياوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ  ٌفؼاباق ـاتٙٝ ٔافٛق ِٛذ 

 . تفاي اِالش وفؼٖ ٘ىثر وٛغر تٝ ٞٛا ّ٘ة ٌؽٜ اور

وٙىٛـ ٔٛـؼ اوسفاؼٜ تفاي ايٗ واـ ٌثيٝ . فٍاـ زٛـتٛ ٌاـل يا زمٛير فٍاـ تايؽ ٕ٘اياٖ ٌٛؼ، اٌف ٔٛزٛـ تٝ زٛـتٌٛاـل ٔدٟك تاٌؽ

 . فٍاـ ٔثثر ٚ ٔٙفي ٘ىثر تٝ فٍاـ ازٕىفف اوراور وٝ فمٗ تفاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي  MAPتٝ وٙىٛـ 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine management 2                                                                             

 
 
Rev:1   01. 01. 2009 16           FLGM-2ET6H  

 سٌسَر اكسيصى

 

 

وٝ ؼـ ؼٚ ٘ٛٞ ٔسفاٚذ ٔي تاٌؽ: وٙىٛـ اوىيمٖ . ىيمٖ ٔٛخٛؼ ؼـ ٌاق اٌكٚق ٔي تاٌؽٜٚيفٝ وٙىٛـ اوىيمٖ ا٘ؽاقٜ ٌيفي او 

تا ٚخٛؼ ايٙىٝ واغسٕاٖ ٚ ويٍٙاِٟاي ٔسفاٚزي ؼاـؼ ِٚي ٞؽف ٞف ؼٚ وٙىٛـ يىىاٖ  . مٖ زيسا٘يْٛيوٙىٛـ اوى –قيفوٛ٘يٓ 

تفاوان ويٍٙاِٟاي  ECU. ورغٙي يا ـليك ا، وٙىٛـ اوىيمٖ زٍػيُ ٔي ؼٞؽ وٝ آيا ٘ىثر ٞٛا تٝ وٛغر. ٔي تاٌؽ

ايٗ واـ تفاي تاال تفؼٖ ـا٘ؽٔاٖ . يص ٔي وٙؽطٔمؽاـ خاًٌ وٛغر ـا زا ـويؽٖ تٝ ضاِر اوسٛويٛٔسفي زّ، وٙىٛـ اوىيمٖ

 . واـوفؼ وٝ ـاٜ ٔثؽَ وازاِيكٚـي القْ اور

 ٘ٛٞ خالزيٗ:

زٛخٝ تٝ ٔيكاٖ اغسالف اوىيمٖ تيٗ  تا. خالزيٗ اق يه وٛ ؼـ ١ٔفْ ازٕىفف ٚ اق وٛي ؼيٍف ؼـ ١ٔفْ ٌاق غفٚخي اور 

ِٚسال ايداؼ ٌؽٜ وٓ ٚ ، ٍٞٙأي وٝ ٔػّٖٛ وٛغر ٚ ٞٛا ـليك اور. ازٕىفف ٚ ٌاق غفٚخي تا٠ث ايداؼ ِٚسال ٔي ٌٛؼ

ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ٘ىثر ٞٛا تٝ وٛغر ٘ىثر تٝ  mv450ِٚسال تاالي . ِٚسال تاالور، ٍٞٙأيىٝ ٔػّٖٛ غٙي اور، تف٠ىه

ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ٘ىثر ٞٛا تٝ  mv450ِٚسال قيف . ٔؽذ خاًٌ وٛغر واًٞ ٔي ياتؽ، تاٌؽ اوسٛويٛٔسفي غٙي ٔي

ؼـ٘سيدٝ اِالضاذ تٝ ِٛـذ زٙاٚتي . ٔؽذ خاًٌ وٛغر افكايً ٔي ياتؽ، وٛغر ٘ىثر تٝ اوسٛويٛٔسفي ـليك ٔي تاٌؽ

ايٗ وٙىٛـ تفاي ٌفٚٞ تٝ . ويٍٙاَ غفٚخي لٟٙ ٚ ُِٚ ؼائٓ ـا ٍ٘اٖ ٔيؽٞؽ، ـظ ٔي ؼٞؽ وٝ ؼـِٛـذ ؼـور ٠ُٕ وفؼٖ

 . ؼـخٝ وا٘سي ٌفاؼ ؼاـؼ300واـ اضسياج تٝ ؼٔاي زمفيثا تاالزف اق 
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 ٘ٛٞ زيسا٘يْٛ:

زٙا٘سٝ ٔماٚٔر . ِٚر اور5ِٚسال زغؿيٝ وٙىٛـ اوىيمٖ . ٔماٚٔر ٠ّٙف زيسا٘يْٛ ٘ىثر تٝ غّٝر اوىيمٖ زغييف ٔي وٙؽ

ؼـِٛـزيىٝ افر ِٚسال وٓ تاٌؽ آٖ ٔػّٖٛ غٙي اور ٚ اٌف . ٔي وٙؽ٘يك زغييف  ECUويٍٙاَ ِٚسال تٝ ، وٙىٛـ زغييف وٙؽ

ِٚسال تؽور آٔؽٜ زٛوٗ يه ٔمايىٝ وٙٙؽٜ زٍػيُ ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ اٌف . تاال تاٌؽ تٝ ايٗ ١ٔٙاور وٝ ٔػّٖٛ ـليك اور

 . ٗ )ٔػّٖٛ ـليك( اورغفٚخي خايي، ِٚر وٕسف تاٌؽ5/2غفٚخي ٔمايىٝ وٙٙؽٜ تاالور ٚ اٌف اق ، ِٚر تاٌؽ5/2ِٚسال تاالزف اق 

زٙا٘سٝ . واـتفؼ وٙىٛـ اوىيمٖ تاال ٚ خاييٗ تٝ ٔٙٝٛـ تفـوي ٠ّٕىفؼ ِطيص وازاِيىر ٔي تاٌؽ، ؼـ ويىسٓ ٞاي ت١ؽي

وازاِيىر ؼـ ٌفايٗ غٛتي تاٌؽ ويٍٙاَ وٙىٛـ خاييٗ تا وٙىٛـ تاال اق ِطاٚ اـزفاٞ ويٍٙاَ ٚ غِّٛا ٌفايٗ ٘ٛواٖ 

ويٍٙاَ تيٗ وٙىٛـ تاال ٚ خاييٗ ٘كؼيه تٝ يىؽيٍف تاٌؽ ؼالِر تف غفاتي وازاِيكٚـ ٔي تاٌؽ اٌف. ففوا٘ه تىياـ ٔسفاٚذ اور .  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine management 2                                                                             

 
 
Rev:1   01. 01. 2009 18           FLGM-2ET6H  

 سٌسَر دهاي خٌك كٌٌذُ هَتَر

 

  

ٍٞٙأي وٝ ؼٔاي ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ . ؼٔاي ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ ٔٛزٛـ ـا ٔا٘يسٛـ ٔيىٙؽ، وٙىٛـ ؼٔاي ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ ٔٛزٛـ

تفاي ز١ييٗ ٔمؽاـ غٙي واقي وٛغر تفاي اـائٝ ٠ّٕىفؼ  ECTاق ويٍٙاَ. ماٚٔر آٖ واًٞ ٔي ياتؽافكايً ٔي ياتؽ ٔمؽاـ ٔ

 ECUزمفيثا ٘مً ٟٕٔي ؼـ لىٕر ٠ّٕىفؼ ، ٠الٜٚ تف ٔطاوثاذ وٛغر ECTويٍٙاَ . تٟسف ٔٛزٛـ وفؼ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

قٔا٘ثٙؽي وٛخاج ٔسغييف  –ي اضسفاق قٔا٘ثٙؽ –: ٔؽذ قٔاٖ خاًٌ اِٚيٝ وٛغر ECTتا اوسفاؼٜ اق ا٘ال٠اذ  ECU. ؼاـؼ

ايٗ وٙىٛـ زمفيثا ؼـ ٘كؼيىي غفٚج آب اق وفويّٙؽـ لفاـ . ـا ٔطاوثٝ ٔي وٙؽ، وٙسفَ فٗ غٙه وٙٙؽٜ –وٙسفَ ؼٚـ آـاْ  –

 ٕٔىٗ ٠الئٓ قيف ـظ ؼٞؽ: ECTٌففسٝ ٚ ؼـ ِٛـذ ٘أٙاوة ٠ُٕ وفؼٖ 

تاال ـفسٗ ا٘سٍاـ  –ٚٞ ١ٔيف ٚ ّٔفف تاالي وٛغر زٛا٘ايي ٌف –ٌفٔاي تيً اق ضؽ ٔٛزٛـ  –٠ّٕىفؼ ١ٔيف ٔٛزٛـ 

COٚHC . 

ايٗ ا٘ال٠اذ . اور ECTٕٞا٘ٙؽ ، ٠ّٕىفؼ اِّي ايٗ وٙىٛـ. ؼٔاي ـٚغٗ ٔٛزٛـ ٘يك تفـوي ٔي ٌٛؼ، CVVTتفاي ٠ّٕىفؼ 

اق ، ECTتفاي ز١ييٗ ١ٔٚير اوساـذ وفؼ ٠الٜٚ تف ؼـخٝ ضفاـذ . ٔىسّكْ زغييف ؼـ ٚيىىٛقيسٝ ـٚغٗ تا زٛخٝ تٝ ؼٔاور

ٚ  ٠ECTالٜٚ تف ؼٔاي ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ اق ؼٔاي ٞٛاي ٚـٚؼي زٛوٗ وٙديؽٖ ويٍٙاِٟاي . ؼٔاي ٞٛا ٘يك اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

IAT  تفاي زٍػيُ ١ٔٚير اوساـذ وفؼ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ . 
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 سٌسَر سرعت خَدرٍ

 

 

ٞا ٞىسٙؽ وٝ ٕٞٛاـٜ تٝ ٔؽَ ٚ ـىٛٔؽَ ٞاي ٔسفاٚزي اق وٙ. وف٠ر ٚويّٝ ٘مّيٝ ـا ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ، وٙىٛـ وف٠ر غٛؼـٚ

ٕٞسٙيٗ ٔٛل١ير ؼوسفوي . وٙىٛـ وف٠ر زفظ ف١اَ، وّيؽ قتا٘ٝ اي، ٘ٛٞ ٞاَ، واـتفؼ اوسفاؼٜ آٖ تىسٍي ؼاـؼ: ٘ٛٞ اِمايي

. ؼـ ٔطفٝٝ ٌيفتىه ٚ يا ؼـ ٔطٛـ )وٙىٛـ وف٠ر زفظ( ّ٘ة ٌؽٜ اور، تٝ آٖ ٔسفاٚذ اور وٝ ٠ثاـزٙؽاق: ؼـ ويّٛٔسف

، وٙسفَ فٗ غٙه وٙٙؽٜ، ّٝ ٘مّيٝ تفاي وٙسفَ ٠ّٕىفؼٞايي ٕٞسٖٛ: وٙسفَ ؼٚـ آـاْ )ٔس١اؼَ وٙٙؽٜ(ويٍٙاَ وف٠ر ٚوي

٘ٛٞ وّيؽ قتا٘ٝ اي تا واتُ وف٠ر وٙح ٞؽاير ٔي . زٍػيُ خاؼٜ ٘إٞٛاـ )زٛوٗ ويٍٙاَ وف٠ر زفظ( اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

تا زٟاـ ٔفضّٝ ٍٞٙأيىٝ آٞٗ ـتا ٔي زفغؽ . تاٌؽوّيؽ قتا٘ٝ اي ٚ واتُ وف٠ر وٙح ٔي  –ٌٛؼ وٝ اخكاي اِّي آٖ: آٞٗ ـتا 

وٙىٛـ وف٠ر غٛؼـٚ وٛئير ٞاَ ٘يك تٝ ٠ٙٛاٖ وٙىٛـ وف٠ر زفظ . ازّاَ وّيؽ قتا٘ٝ اي تاق ٚ تىسٝ ٔي ٌٛؼ، ٌفؼي

(WSSف١اَ اور ٚ ؼاـاي ٔكايايي ٔي تاٌؽ وٝ زمفيثا ٔي زٛا٘ؽ وف٠ر ِفف ـا ٍ٘اٖ ؼٞؽ ) . ايٗ ٘ٛٞ وٙىٛـ تفاي اِٚيٗ تاـ

 خفياٖ وٕي، ؼـ٘سيدٝ وٙىٛـ. ايٗ وٙىٛـ ويٍٙاِي ٔثٙي تف خفياٖ ّٔففي زِٛيؽ ٔي وٙؽ. ( ١ٔففي ٌؽTB) GETZ ؼـ

اق ايٗ خفياٖ وٓ تفاي اخكاء وٙىٛـ ٚ زفىيف آٖ ٍٞٙأي اوسفاؼٜ ٔي . زطٛيُ ٔي ؼٞؽ ECUتٝ  7MA ± 20%) زمفيثا )

، تٙٛـيىٝ وّيؽ ا٘ؽاقٜ ٌيف زفا٘كيىسٛـ ـٌٚٗ. ٔي ٌٛؼتٝ يه ا٘ؽاـٜ ٌيف ٔسُّ  MRE. ٌٛؼ وٝ اـزفاٞ ويٍٙاَ وٓ اور

زطٛيُ ٔي ؼٞؽ ٚ قٔا٘ي وٝ اـزفاٞ ويٍٙاَ قياؼ اور آٖ ـا  ECU( تٝ 14MA±20%ِ٘ٛي ٕ٘ي وٍؽ وٝ خفياٖ قياؼي )

ؼـ ايٙدا خيىفٜ . ز١ثيٝ ٌؽٜ اور ECUإٞي ؼـ  1150ٔىيف ويٍٙاَ ٔٙفي وٙىٛـ زٛوٗ يه ٔماٚٔر . زفىيف ٔي وٙؽ

ٔي زٛاٖ ؼـ ٔٛاـؼ ، ؼـتاـٜ ا٘ال٠اذ خكئي زف وٙىٛـ. تفوؽ ECUفي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ويٍٙاَ وف٠ر غٛؼـٚ تٝ تٙؽي ٔػسّ

تفاي قٔا٘ي وٝ ٕ٘ي زٛاٖ ، PWMتفاي ايٙىٝ ؼـور آقٔايً ٌٛؼ تٝ ٚويّٝ ٔفاخ١ٝ وٙىٛـ تٝ . تفـوي وفؼ ABSآٔٛقي 

 . تفـوي وفؼ زٛوٗ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔماٚٔر ٚ غيفٜ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Engine management 2                                                                             

 
 
Rev:1   01. 01. 2009 20           FLGM-2ET6H  

 EPMS  )اى برقيسيستن هذيريت تَ (

 

. في ـا ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي وٙؽؼٔاي تاز، وٙىٛـ تازفي. ٚ ؼيٙاْ زٍىيُ ٌؽٜ اور ECM، في اق وٙىٛـ تا٘فيويىسٓ تاز 

 . اـواَ ٔي ٌٛؼ ECUتٝ  LINآٔدف ٚ ِٚسال تفاي زه وفؼٖ ١ٔٚير تا٘في ٔي تاٌؽ ٚ ا٘ال٠اذ آٖ زٛوٗ ٌثىٝ اـزثا٘ي 

ECM  ٚ ؼاؼٜ ٞا ـا ؼـيافر ٔي وٙؽSOC )ٔطاوثٝ ٔي وٙؽ )١ٔٚير ضاِر ٌاـل 

 ٚECM  زٛوٗ ٔطاوثٝ ٔمؽاـSOC آٔدف ٌاـل ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ . 

 . وٙسفَ ٔي وٙؽ FR( ٚ تاقغٛـؼ آٖ ـا زٛوٗ زفٔيٙاَ PWM)وٙسفَ  Cآِسف٘ازٛـ ـا تٝ ٚويّٝ زفٔيٙاَ  ECMٕٞسٙيٗ 

 . وٙىٛـ تا٘في ؼـ ا٘سٟاي تا٘في )لٙة ٔٙفي( لفاـ ؼاـؼ

 

SOC اـل(ٌ )١ٔٚير 

 تفاي ضفٛ ايٗ ١ٔٚير ECMوٙسفَ . ٌاـل )تؽٖٚ ٘ياق تٝ ٌاـل( %100: ٌٙاٚـ ضاِر ٌاـل -1

 ٌاـل )ٌاـل ٚ ؼٌاـل تىسٍي تٝ ٌفايٗ( %90ضاِر خؿب ٌاـل: تيً اق  -2

 )٘ياق تٝ ٌاـل(. اور %80)ز١ييٗ ٌاـل( قيف  SOCضاِر ٌاـل خفضدٓ:  -3

 . ٠ُٕ ٌاـل وفؼٖ اق ّٔفف وٛغر ٟٔٓ زف اور
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 تفاي وٙسفَ ِٚسال زِٛيؽي زٛوٗ آِسف٘ازٛـ PWM: زفٔيٙاَ ٚـٚؼي  C –زفٔيٙاَ  

 : خٟر ٠ّٕياذ الٔح ٍٞؽاـ )ٍٞؽاـ ٌاـل( ؼـ خٍر آٔدف L –زفٔيٙاَ 

٠ّٕىفؼ آِسف٘ازٛـ ٚ ، ( ايٗ زفٔيٙاَ زٛوٗ ١ٔٚير ٠ّٕيازي ٔغٙا٘يه ٌفPWM: ويٍٙاَ غفٚخي ) FR –زفٔيٙاَ 

 . اـي ٔي ؼٞؽٌك ECMتاـاِىسفيىي ـا تٝ 

 

 رٍش گسارش

وده . ِٚسال ٚ آٔدف ـا زٛوٗ وٙىٛـ تا٘في ؼـيافر ٔي وٙؽ –ؼٔا . ف١اَ اور ECM، ؼليمٝ ت١ؽ اق تىسٗ وٛيير8زا 

ECM ،SOC  ـا ٔطاوثٝ ٔي وٙؽ وٝ ايٗ ٔمؽاـ تفايIG  اوساـذ ١ٔٚير ٚSOC اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ . 

*ECM ٗٔي وٙؽ:تٝ ٚويّٝ ؼٔاي تا٘في ٌفايٗ قيف ـا وٙسفَ  فم 

 ( ECUٚـٚؼي تٝ  S/Wزفا٢ خّٛ ـٌٚٗ )ويٍٙاَ  -1

 سي ٌفاؼا٘ؼـخٝ و70تيً اق . ؼٔاي تا٘في -2

 ؼـيافر ٔي وٙؽ( CANتٝ ٚويّٝ ٌثىٝ  ECMٔفضّٝ( )٠4ّٕياذ ؼٚـ زٙؽ فٗ ) -3
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يچ ّائسَ  

 

ء غاَ ؼـ ١ٔٚير وٛئير تاق يا تىسٝ ويٍٙاِٟاي وٛئير ؼـ تىياـي اق خاٞا تفاي ٍ٘اٖ ؼاؼٖ ايٗ اور وٝ آيا يىي اق اخكا 

ويٍٙاِٟاي وٛئير ٘ٝ زٟٙا ؼـ خٟر زأيٗ تفق واـتفؼ ؼاـؼ تّىٝ ؼـ خٟر ٔٙفي ٘يك ٔٛـؼ . اور ٔٛـؼ اوسفاؼٜ لفاـ ٔي ٌيفؼ

ؼـ اوثف ٔٛالٟ وٛئير ٞا تفاي زٍػيُ تٟٓ خيٛوسٗ ٔؽاـ خفياٖ زفا٘كيىسٛـ افكايٙؽٜ يا واٞٙؽٜ ٘يك . اوسفاؼٜ لفاـ ٔي ٌيفؼ

ٔٛـؼ اوسفاؼٜ لفاـ ٔي ، ويٍٙاَ وٛئير زفٔك تفاي ٍ٘اٖ ؼاؼٖ ايٗ اور وٝ آيا ويٍٙاَ زفٔك ؼـغٛاور ٌؽٜ يا ٘ٝ. اـتفؼ ؼاـؼو

تٝ ٘ٛـ ٔثاَ اق ايٗ ويٍٙاَ تفاي غيف ف١اَ وفؼٖ ٠ّٕياذ وفٚق وٙسفَ ؼـ ِٛـذ فٍاـ ؼاؼٖ خؽاَ زفٔك ٔٛـؼ اوسفاؼٜ . ٌيفؼ

 . لفاـ ٔي ٌيفؼ

، ٕٞسٙيٗ ايٗ ويٍٙاَ. اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور، ٖ ؼاؼٖ ايٗ اور وٝ آيا خؽاَ والذ فٍفؼٜ ٌؽٜ يا ٘ٝوٛئير والذ تفاي ٍ٘ا

زأيٗ وٙٙؽٜ ، ويٍٙاِي وٝ اق تاق ٌؽٖ وٛئير ٔي ـوؽ. غيف ف١اَ ٔي وٙؽ، ٠ّٕياذ وفٚق وٙسفَ ـا ؼـ ِٛـذ فٍفؼٖ خؽاَ

ت١الٜٚ ايٗ . ٜ زٙٝيٓ ١ٔٚير واًٞ ِٚسال اورت١الٜٚ ويىسٓ ِٚسال ٍ٘اٖ ؼٞٙؽ. ِٚسال تفاي ويىسٓ ٚ اخكاي آٖ ٔي تاٌؽ

ويٍٙاَ غفٚخي تٝ ٌفؼي ؼـ ، ويٍٙاَ تٝ ٚاوٙٝ تىسٝ تٛؼٖ وٛئير اضسفاق زٙا٘سٝ وّيؽ ـا تٝ ١ٔٚير اوساـذ تسفغا٘يٓ

. تٝ ٠ٙٛاٖ ٔثاَ اق ايٗ ويٍٙاَ ؼـ ٍٞٙاْ اوساـذ قؼٖ تفاي وٙسفَ خاًٌ وٛغر ٔٛـؼ اوسفاؼٜ لفاـ ٔي ٌيفؼ. ٔي آيؽ

 ACاقويٍٙاَ . زٛوٗ وا٘ىسٛـ اـزثاٖ ؼاؼٜ ٞا ؼـيافر ٔي وٙؽ، زٍػيُ ٠ية تٝ ٚاوٙٝ ؼوسٍاٜ ٠ية ياب ؼـغٛاور

)ٔثؽَ( تفاي خثفاٖ تاـ أافي تٝ ٔٛزٛـ ٚ ضفٛ خايؽاـي ؼٚـ آـاْ  ACتٛاوٙٝ ويٍٙاَ وٛئير وٝ ٔفضّٝ اي / وٙىٛـ فٍاـ 

 . اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

زٟٙا ؼـ قٔاٖ غالَ تٛؼٖ ٌيفتىه اق ا٘ال٠اذ ايٗ . ؼ٘ؽٜ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼويٍٙاَ وٛئير تاقؼاـ٘ؽٜ تفاي زٍػيُ ١ٔٚير 

يا  Dويٍٙاَ تفاي اخاقٜ اوساـذ غٛـؼٖ ٔٛزٛـ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٚ تفاي خثفاٖ تاـ أافي تٝ ٔٛزٛـ اٌف اٞفْ ؼوسٝ ؼ٘ؽٜ ـا تٝ 

R ضفور ؼٞيٓ ١ٕٔٛال ؼٚـ آـاْ ؼـ ايٗ ضاِر افكايً ٔي ياتؽ . 
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 گًَاگَى

 

 

  

تٙٛـيىٝ ؼـ خاؼٜ ٞاي . ٙىٛـ ٌساب وٙح تفاي خٌّٛيفي اق اضسفاق ٘الُ ؼـ ٔٛالٟ ٘أىا٠ؽ تٛؼٖ خاؼٜ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼاق و

تاـ ٔٛزٛـ ٘يك ٍٞٙأي وٝ وٙص زٕان زفظ تا خاؼٜ لٟٙ ٔي ٌٛؼ . لٟٙ ٌٛؼ، ٘إٞٛاـ ٕٔىٗ اور وٙص زٕان زفظ تا خاؼٜ

١ٕٔٛال ٘ٛواٖ ؼٚـ ٔٛزٛـ تفاي زٍػيُ اضسفاق ٘الُ اوسفاؼٜ . وٓ ٔي ٌٛؼ وٝ ؼـ ايٗ ضاِر ؼٚـ ٔٛزٛـ زٕايُ تٝ ٘ٛواٖ ؼاـؼ

 . تٙٛـيىٝ خاؼٜ ٘إٞٛاـ ٔي زٛا٘ؽ ٔٙدف تٝ زٍػيُ غٙاي اضسفاق ٘الُ ٌٛؼ، ٔي ٌٛؼ

ؼـ . زٍػيُ اضسفاق ٘الُ ِغٛ ٔي ٌٛؼ، داٚق وٙؽاٌف ويٍٙاَ ؼـيافسي اق وٙىٛـ ٌساب وٙح اق ٔمؽاـ ز١ييٗ ٌؽٜ ز

تٙٛـيىٝ ٌفايٗ خاؼٜ ٘إٞٛاـ ـا ٔي زٛا٘ؽ زٛوٗ ويٍٙاَ ، وٙىٛـ ٌساب وٙح ّ٘ة ٍ٘ؽٜ، ABSغٛؼـٚٞاي ٔدٟك تٝ 

ؼـ ايٗ غٛؼـٚٞا ، ٚ ٕٞسٙيٗ وٙىٛـ ٌساب وٙح ٞٓ ٘ؽاـ٘ؽ ABSتفغي اق ٔؽَ ٞا وٝ . وٙىٛـ وف٠ر زفظ زٍػيُ ؼٞؽ

 BUSاق ٌثىٝ اـزثا٘ي . وٗ ويٍٙاَ وٙىٛـ وف٠ر زفظ تٝ ٔٙٝٛـ زٍػيُ خاؼٜ ٘إٞٛاـ ٔي تاٌؽزٛ، ؼـغٛاور زٍػيُ

تٝ ٠ٙٛاٖ ٔثاَ ٔي زٛاٖ ويٍٙاَ وف٠ر غٛؼـٚ ـا . ؿاٌسٗ ا٘ال٠اذ تا ويىسٓ ٞاي ؼيٍف اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼٌتفاي تٝ اٌسفان 

واًٞ ٌٍساٚـ ٕٔىٗ اور زٛوٗ ايٗ غٗ اق ٘فيك ايٗ غٗ ؼـيافر وفؼ يا ايٙىٝ تفاي ؼـغٛاور  ABSتٝ ٚاوٙٝ ويىسٓ 

ؼـٔٛال١ي وٝ ففٔاٖ غٛؼـٚ زٕايُ ، وٛيير فٍاـ ففٔاٖ ٞيؽـِٚيه تفاي زٍػيُ تاـ أافي تٝ ٔٛزٛـ. يا غيفٜ زػٕيٗ قؼٜ ٌٛؼ

ايٗ ويٍٙاَ تفاي ثاتر ٍٟ٘ؽاٌسٗ ؼٚـ آـاْ ٚ خٌّٛيفي اق غأٛي ٌؽٖ ٔٛزٛـ . اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور، تٝ زفغيؽٖ ؼاٌسٝ تاٌؽ

تفاي زٍػيُ تاـ أافي ايداؼ ٌؽٜ زٛوٗ ؼيٙاْ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ ٘اٌي اق افكايً  FRاق زفٔيٙاَ . ٜ ٌؽٜ اوراوسفاؼ

وٝ اق ايٗ ، تٝ ٘ٛـ ٔثاَ: ـٌٚٗ وفؼٖ ٌفٔىٗ ٌيٍٝ ٠مة. تٝ ٚيمٜ اٌف افكايً ٘اٌٟا٘ي ٚوفيٟ تاٌؽ. ّٔفف تفق ٔي تاٌؽ

  .ويٍٙاَ تفاي ثاتر ٍٟ٘ؽاٌسٗ ؼٚـ آـاْ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

تا٘في ـا ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي وٙؽ وٝ تفاي وٙسفَ ١ٔٚير تا٘في ٚ اـواَ ا٘ال٠اذ اق ٘فيك ِٚسال ٚ آٔدف  –ؼٔا ، وٙىٛـ تا٘في

 . ٔي تاٌؽ ECMتٝ  LINٌثىٝ اـزثا٘ي 
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 ٍرٍدي ٍ خرٍجي

 

 

اق ا٘موسٛـٞا . ؽففٔاٖ ٔي ٌيف٘ ECUٕٞٝ ٔطفوٟا اق . ضاال اخاقٜ ؼٞيؽ ٍ٘اٞي ٔػسّف تٝ ٞف يه اق ٔطفوٟا ؼاٌسٝ تاٌيٓ

يه ٔطفن خؽاٌا٘ٝ تفاي وٙسفَ خاًٌ وٛغر  GDIؼـ ٔٛزٛـٞاي . تفاي ٔمؽاـ خاًٌ وٛغر ٔٛـؼ ٘ياق اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

تفاي خٌّٛيفي ، آِسف٘ازٛـ Gزفٔيٙاَ . تفق فٍاـ لٛي زِٛيؽ ٔي وٙؽ، وٛئُ تفاي ايداؼ خفلٝ ؼـ ٌٕٟ ٔٛزٛـ. ّ٘ة ٌؽٜ اور

ؼٚـ آـاْ ، ٔطفن ؼٚـ آـاْ تا زٛخٝ تٝ ٔمؽاـ ٞٛاي ٠ثٛـي اق ؼـيسٝ ٌاق. ـ ـا وٙسفَ ٔي وٙؽاق واًٞ ؼٚـ آـاْ غفٚخي آِسف٘ازٛ

خفياٖ تفق ـا تا زاغيف ، ٚ خه اق تىسٗ وٛيير غٛؼـٚٔي وٙؽ تٝ ويىسٓ ـا زأيٗ  خفياٖ تفق، ـِٝ اِّي. ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ

ف١اَ ٌؽٖ ، ـِٝ خٕح تٙكيٗ. ساـذ ت١ؽي ٔي تاٌؽوٝ ايٗ زاغيف تفاي آٔاؼٜ وفؼٖ ٔطفن ؼٚـ آـاْ تفاي او. لٟٙ ٔي وٙؽ

ت١ٙٛاٖ ٔثاَ: ؼـِٛـذ ٠ؽْ . ايٗ ويٍٙاَ تفاي ٔسٛلف وفؼٖ خٕح تٙكيٗ ٔٛـؼ ٘ياق اور. خٕح تٙكيٗ ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ

 . زٍػيُ ويٍٙاَ ٔيُ ًِٙ

. اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ وٙسفَ فٗ غٙه وٙٙؽٜ ؼـ قٔا٘ي وٝ ويىسٓ غٙه واـي اق ٘ٛٞ ؼٚـ ٔسغييف تاٌؽ PWMاق ـِٝ ٚ ٔالَٚ 

تفاي تٝ ٚخٛؼ آٔؽٖ ايفاؼ ؼـ ويىسٓ وٛغر ـوا٘ي خٟر ا٘الٞ ؼاؼٖ تٝ ـا٘ٙؽٜ اوسفاؼٜ ٌؽٜ ، (MILزفا٢ زه ٔٛزٛـ ) اق

ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ ٚ اق ايٗ ٘فيك ٔٛل١ير  CVVTتٝ ؼاغُ ٔطفٝٝ ٔىا٘يكْ فٍاـ ـٚغٗ ٚـٚؼي ، ٌيف وٙسفَ ـٚغٗ. اور

اق . ويىُ ـٌٚٗ ٚ غأٛي ـا تٝ ٚويّٝ وٕدفوٛـ وٙسفَ ٔي وٙؽ، وٕدفوٛـ وِٛف A/Cـِٝ . ٔيُ تاؼأه ـا زغييف ٔي ؼٞؽ

ؼـ تاالزف اق ؼٔايي غاَ  A/C). ايٗ تفاي خٌّٛيفي اق ٘ٛواٖ ؼٚـ آـاْ ٚ خٌّٛيفي اق تاال ـفسٗ ضفاـذ اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور

 . غأٛي ٔي ٌٛؼ(

تٝ  NOXزِٛيؽ تفاي واًٞ  EGR. وٙؽغالء ـا وٙسفَ ٔي ، EGRتٝ ٚاوٙٝ ف١اَ ٌؽٖ وٛخاج  EGRٌيف تفلي 

 . واًٞ ؼٔاي اضسفاق اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور ٚاوٙٝ
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فَ ٔي سوٙ ECU زٛوٗاق ؼـزٝ ٌاق تفلي تفاي وٙسفَ تاق ٌؽٖ ؼـيسٝ ٌاق زٛوٗ يه ٔٛزٛـ اِىسفيىي اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ 

ٞيسف ، ؼـ وٙىٛـ اوىيمٖ. اوسفاؼٜ وفؼتٝ ٘ٛـ ؼليك وٙسفَ وفؼ ٚ اق وفٚق وٙسفَ تٝ ـاضسي زٛاٖ  ٔيؼٚـ آـاْ ـا . ٌٛؼ

ٌيفتفلي . وٝ ايٗ تفاي واًٞ زِٛيؽ ٌاقٞاي ٌّػا٘ٝ اي ٘فاضي ٌؽٜ اور. تاال تثفؼـا وفي١ا اوىيمٖ ّ٘ة ٌؽٜ زا ؼٔا 

اق ايٗ ويىسٓ تٝ ٔٙٝٛـ تٟثٛؼ تٟفٜ ٚـي اق . غالء ـا تٝ ٔطفن تفاي زغييف ويىسٓ ٚـٚؼي وٙسفَ ٔي وٙؽ، ٚـٚؼي ٔسغييف

 . فاؼٜ ٔي ٌٛؼٔٛزٛـ اوس

غٗ ٌثىٝ اـزثا٘ي . الٔح ايٕٛتياليكـ ّ٘ة ٌؽٜ زا ٍٔىُ ـا تٝ ـا٘ٙؽٜ ا٘الٞ ؼٞؽ، ؼـِٛـذ ايفاؼ ؼـ ويىسٓ ايٕٛتياليكـ

BUS  تا ويىسٓ ٞاي ؼيٍف ٔثُ تفاي زثاؼَ ا٘ال٠اذESP تٙٛـ ، تفاي زثاؼَ ا٘ال٠اذ تا ؼوسٍاٜ ؼياي. اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور

 . ؼاوسفاؼٜ ٔي ٌٛ HIGH SCANٔثاَ 

اق اوسفاؼٜ اق ايٗ فمٗ تفاي ويىُ تػاـ وٛغر ؼـ ٠ّٕياذ ٔد. غالء ـا زٛوٗ ٌيًّٙ تٝ تيفٖٚ ٔي وٍؽ، ٌيفتفلي وٙيىسف

 . ؼـتاـٜ خكيياذ ٔطفوٟا ٌفش ؼاؼٜ غٛاٞؽ ٌؽ، ـ لىٕر وٙىٛـٞا ٚ ٔطفن ٞاؼـ تػً ت١ؽي ؼ. ٔي ٌٛؼ
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ـِٝ خٕح تٙكيٗ ٚ ٕٞسٙيٗ ا٘موسٛـٞا ٚ ٘يفٚي ، ِٟاي وٙسفَ وٙٙؽٜ ٞىسٙؽ وٝ ـِٝ اِّيويٍٙا، ٟٕٔسفيٗ ويٍٙاِٟاي غفٚخي

ا٘موسٛـٞا ٕٞٛاـٜ . ٌفش ٔفّّي خؽاٌا٘ٝ اـائٝ ٔي ٌٛؼ، ؼـ تػً ت١ؽي ايٗ ٔؽـن تفاي اضسفاق. خفلٝ ق٘ي زفا٘كيىسٛـ ٞىسٙؽ

َ قٔاٖ خاًٌ وٛغر ٚ ؼـ ٘سيدٝ ٔيكاٖ ازّاَ تؽ٘ٝ غٛؼ ـا تٝ ٔٙٝٛـ وٙسف، زٛوٗ تفق زأيٗ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ وٙسفَ يٛ٘ير

 . ؼـ ايٙدا ؼٚ زفاٚذ اِّي ؼـ ؼوسفن اور: ٘ٛٞ ٔماٚٔر خاييٗ ٚ ٘ٛٞ ٔماٚٔر تاال. لٟٙ ٚ ُِٚ ٔي وٙؽ، خاًٌ وٛغر

٠ُٕ ٘ىفؼٖ ٔٙثٟ ِٚسال تا٘في يه . ٔماٚٔر غاِي  ؼـ ٔىيف ٔٙثٟ زغؿيٝ ّ٘ة ٌؽٜ اور، ؼـ غَّٛ ٘ٛٞ ٔماٚٔر خاييٗ

ا٘موسٛـٞا ، GDI)ؼـ يه ٔٛزٛـ . تٙٛـيىٝ تٝ ا٘موسٛـ آوية ٔي ـوا٘ؽ، ٝ ٘ٛـ ٔىسميٓ ايداؼ ٔي وٙؽ٘ٛٞ ٔماٚٔر خاييٗ ت

 . زٛوٗ يه ٔطفن غاَ وٙسفَ ٔي ٌٛ٘ؽ تٙٛـيىٝ تفاي تىاـ ا٘ؽاغسٗ آٟ٘ا ٘ياق تٝ يه ِٚسال تاال ٔي تاٌؽ(

تٙٛـ ٔثاَ ـِٝ وٙسفَ . فَ ٔي ٌٛ٘ؽوٙس، ت١الٜٚ وٙسفَ وٙٙؽٜ ٞاي ٟٔٓ ؼيٍفي ؼـ ـِٝ ٞاي ٔسفاٚذ زٛوٗ وٙسفَ يٛ٘ير

 . وٕدفوٛـ زٟٛيٝ ٔٙثٛٞ

. وٙسفَ ٔي وٙؽ، CVVTخفياٖ زغؿيٝ ـٚغٗ ـا زٛوٗ ٌيف وٙسفَ ـٚغٗ تٝ ٔىا٘يكْ  CVVT ،ECMٔٛزٛـٞاي ٔدٟك تٝ 

( تٝ ٌيف وٙسفَ ـٚغٗ ٔي زٛا٘ؽ ٔٛل١ير ٔيُ وٛخاج ٞٛا ـا ؼـ اـزثاٖ تا ٔيُ PWMتٝ ٚاوٙٝ زغييف ويٍٙاَ غفٚخي )

 . ؼليك زف ٚ تا ٌاْ وٕسفي وٙسفَ وٙؽ، ًِٙ
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ؼٚـ آـاْ ـا ٔي زٛاٖ ثاتر ٍ٘ٝ ، وٙسفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ آـاْ تٝ ٔٙٝٛـ زٙٝيٓ ؼٚـ آـاْ ّ٘ة ٌؽٜ وٝ تا زٛخٝ تٝ تاـ ٚال١ي ٔٛزٛـ

 . سفيىي ٚ وٙسفَ ٔيفاٌفزٛاتٟ ؼيٍفي ٠ثاـزٙؽ اق : تاال ـفسٗ ؼـخا تاـ اِى. ؼاٌر

تفاي زأيٗ ؼٚـ ، وٛئير ضه وٙؽ IGافر ِٚسال ـا ؼـ ٔثثر تا٘في يا زفٔيٙاَ  ECUتاال ـفسٗ ؼـخا تاـ اِىسفيىي: ٚلسي وٝ 

 . ؼٚـ آـاْ ـا افكايً ٔي ؼٞؽ، ٔٙاوة آِسف٘ازٛـ تفاي ضفٛ ِٚسال ويىسٓ ٚ إ٘يٙاٖ اق ؼـور ٠ُٕ وفؼٖ

ؼٚـ آـاْ ٔٛزٛـ تٝ ، ٞاي خاييٗ آٔؽٖ ؼٚـ ٔٛزٛـ تٝ ٌٛ٘ٝ اي ٠ُٕ ٔي وٙؽ وٝ اخاقٜ ٔي ؼٞؽ وٙسفَ ٔيفاٌف: تفغي اق ٔىا٘يكْ

ايٗ اوسفازمي تٝ تٟثٛؼ وٙسفَ ٌاقٞاي ٌّػا٘ٝ اي وٕه ٔي وٙؽ ٚ ؼـ ٍٞٙاْ واًٞ وف٠ر اخاقٜ ٔي ؼٞؽ . زؽـيح خاييٗ تيايؽ

ٔػّٖٛ تا ٞف وٛغسي وٝ أىاٖ زثػيف ٌؽٖ ؼـ وٝ ايٗ ٞٛاي أافي تفاي . خفغٛـا٘ي ٞٛا تٝ ٔٙيفِٛؽ ٚـٚؼي تيٍسف ٌٛؼ

ؼـ غٛؼـٚٞاي ٞيٛ٘ؽاي ؼٚ . لاتُ اوسفاؼٜ ٔي تاٌؽ، ٌفايٗ فٍاـ خاييٗ ٔٙيفِٛؽ وٝ ٍٞٙاْ واًٞ وف٠ر تٝ ٚخٛؼ ٔي آيؽ

 . ٔؽَ ٔسفاٚذ اق ٔٛزٛـ خّٝ اي )اوسدف ٔٛزٛـ( اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ: ٘ٛٞ ٔٛزٛـ خّٝ اي ٚ ٘ٛٞ ٌيف ؼٚاـ )يا وٛخاج زفغٍي(

تا وٙسفَ وفؼٖ ضدٓ ٞٛاي ، ٘ٛٞ ٔٛزٛـ خّٝ اي وٝ زٛوٗ وٛخاج ٔيّٝ اي واـ ٔي وٙؽ. ٘ٛٞ ٔٛزٛـ خّٝ اي ٌفٚٞ ٔي وٙيٓتا 

وٛـن . ٔٛل١ير ايٗ ٔيّٝ زٛوٗ ٔٛزٛـ خّٝ اي زغييف ٔي وٙؽ. ؼٚـ ٔٛزٛـ ـا زٙٝيٓ ٔي وٙؽ، ٠ثٛـي اق ؼـيسٝ ٌاق تىسٝ

ٍيؽٜ ٔي ٌٛؼ )ضؽاوثف ٞٛاي ٠ثٛـي( زا ٘ىثر تٝ قٔا٘يىٝ تٝ وٕر ضفوسي وٛخاج ٔيّٝ اي ٚلسي وٝ تٙٛـ وأُ تٝ ٠مة و

( اق زٟاـ ضّمٝ ISCٔٛ٘سال وٙسفِف ؼٚـ آـاْ ). ٔفضّٝ ا٘داْ ٔي ٌٛؼ 120ؼـ ، خّٛ ضفور ٔي وٙؽ )ٞٛا ٠ثٛـ ٕ٘ي وٙؽ(

ؼِيُ زفغً . يه ؼـيسٝ ٚ يه وٛخاج ٔيّٝ اي زٍىيُ ٌؽٜ اور –ـٚزٛـ ٔغٙا٘يىي  –اوسازٛـ : وٝ ٠ثاـزٙؽاقاِىسفيىي 

تٝ ٔىيف زفغً ، وٝ تيفٖٚ آٔؽٖ يا زٛـفسٗ وٛخاج، تفاي ايٗ اور وٝ ـٚزٛـ تٝ زفغً ؼـآيؽ، وٛخاج ٔيّٝ اي ؼاغُ ـٚزٛـ

 . زٛوٗ ـٚزٛـ ٚاتىسٝ ٔي تاٌؽ
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ECU تا ٞف خفياٖ . ضفور وٛخاج ٔيّٝ اي ـا زٛوٗ تفق ٔٙفي تٝ ويٓ خير اوسازٛـ ؼـ يه زفزية غاَ وٙسفَ ٔي وٙؽ

ضفور ، تا ١ٔىٛن ٔٙسمُ ٌؽٖ خفياٖ اق ويٓ خير اوسازٛـ. ٔيّٝ يه ٌاْ ضفور ٔي وٙؽ، سٝ ؼـ ويٓ خير اوسازٛـتىاـ ـف

ٔدٟك تٝ يه ـِٝ اِّي ٔي تاٌؽ وٝ ، ( ٘ٛٞ خّٝ ايISCويىسٓ وٙسفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ آـاْ ). زفغً ٔيّٝ ٘يك ١ٔىٛن ٔي ٌٛؼ

ؼـ َ٘ٛ ايٗ . ويىسٓ ـا زٙؽيٗ ثا٘يٝ تٝ زاغيف ٔي ا٘ؽاقؼغأٛي ٌؽٖ ، ـِٝ فٛق ضسي خه اق تىسٗ وٛئير، ECUتا ففٔاٖ 

ٔٛل١ير ٔىيف وٙسفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ ، زا اوساـذ ت١ؽي ٔٛزٛـ ECUٔفضّٝ تٝ ٘ٛـ وأُ تاق ٔي ٌٛؼ ٚ 120اوسدفٔٛزٛـ ، قٔاٖ

ؼٚـ ٔٛزٛـ ، ذ قؼٖتا وأُ تاق تٛؼٖ وٙسفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ آـاْ)اوسدفٔٛزٛـ( ٍٞٙاْ اوساـ. آـاْ)اوسدفٔٛزٛـ( ـا ثاتر ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ

وٙسفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ آـاْ)اوسدفٔٛزٛـ( تفاوان ؼٔاي ، ؼٚـ ؼـ ؼليم500ٝتا ـويؽٖ ؼٚـ ٔٛزٛـ تٝ . وفي١ا افكايً خيؽا ٔي وٙؽ

تا افكايً ؼٔاي ٔايٟ . ٔايٟ غٙه وٙٙؽٜ ٔٛزٛـ ٌأٟاي وٛخاج ٔيّٝ اي ـا تا ز١ؽاؼ ضفور اق خيً ز١ييٗ ٌؽٜ زٙٝيٓ ٔي وٙؽ

ؼـخٝ وا٘سي ٌفاؼ تفوؽ 80قٔا٘ي وٝ ؼٔا تٝ . اي وٙسفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ آـاْ ـا تٝ زؽـيح خّٛ ٔي آٚـؼٌأٟ ECU، غٙه وٙٙؽٜ

ٞؽف اق ؼٚـ آـاْ ٚ ضفٛ ايٗ ١ٔٚير ٔثٙي تف ٚـٚؼي . تف٘أٝ وفيٟ غٙه وفؼٖ ؼاـؼ ٚ تاقغٛـؼ اوساـذ ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ

وٙسفَ وٙٙؽٜ  ECU، ق وف٠ر ٔؽ ٘ٝف زغييف وٙؽؼٚـ ؼـ ؼليمٝ ا20ؼـِٛـزيىٝ ؼٚـ آـاْ تيً اق . ٔٛل١ير ٔيُ ًِٙ اور

( اور وٝ اـزثاٖ ٔٛل١ير اوسدف MAPتف٘أٝ وٙسفَ ؼٚـ آـاْ ٔثٙي تف ؼاؼٜ ٞاي ٘مٍٝ ). ( ـا زٙٝيٓ ٔي وٙؽISCؼٚـ آـاْ )

. ٌٛؼ اوسٟالن ٔٛزٛـ ٚ خاـأسفٞاي ؼيٍف ٔي زٛا٘ؽ ٔٙدف تٝ زغييفاذ ايٗ ـٚاتٗ، ؼـ َ٘ٛ قٔاٖ. ٘ىثر تٝ ؼٚـ ٔٛزٛـ ٔي تاٌؽ

 . ايٗ زغييفاذ زٍػيُ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ ؼـ ضافٝٝ ا٘ٙثالي ويىسٓ ؾغيفٜ ٌفؼؼ، تٝ ؼِيُ ٚخٛؼ وٙسفَ تاقغٛـؼي
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ضفور  ECU. يه آٞٙفتاي ؼائٓ ٚ يه ؼـيسٝ ٚ يه ٌفر وٛخاج اور، ٔٛ٘سال ؼـيسٝ ٔسٍىُ اق ؼٚ ويٓ خير اِىسفيىي

خفياٖ خاـي ؼـ ويٓ خير . وٙسفَ ٔي وٙؽ T1  ٚT2تٝ ويٓ خير  100HZيه ويىُ واـي وٛخاج ـا زٛوٗ ؼـغٛاور 

T1  ٔٛل١ي وٝ ويٍٙاَ وٓ اور ٚ ؼـ ويٓ خيرT2 تٝ ٚاوٙٝ اغسالف . خفياٖ خاـي ٔي ٌٛؼ، ٔٛل١ي وٝ ويٍٙاَ قياؼ اور

يٓ خير تي ٔساَ تفاي يه و. ٌفر وٛخاج تٝ زفغً ؼـ ٔي آيؽ، زغييف ٘ىثر ٔيؽاٖ ٔغٙا٘يىي ؼـ ٔماٚٔر ٚ ٔٛل١ير

ٚلسي وٝ ٔٛزٛـ ـٌٚٗ . ىسفيىي وٛخاج ـا تٝ واـ تيا٘ؽاقؼضاِر أٙفاـي ؼـ ا٘سٟاي ٌفر ز١ثيٝ ٌؽٜ زا ؼـ قٔاٖ تفٚق ٍٔىُ اِ

تا زٛخٝ تٝ ٔٛل١ير اق خيً ز١ييٗ ٌؽٜ تاق ٔي ٌٛؼ وٝ تفاوان ؼٔاي ٔايٟ  ISCVٚـ آـاْ ؼوٛخاج وٙسفَ وٙٙؽٜ ، ٔي ٌٛؼ

. ؼٚـ ٔٛزٛـ تٝ زؽـيح واًٞ ٔي ياتؽ، ٚلسي وٝ ٔٛزٛـ تٝ ؼٔاي واـوفؼ ٘ثي١ي ٔي ـوؽ. زٛـ ٔي تاٌؽغٙه وٙٙؽٜ ٚ ؼٚـ ٔٛ

ٕٞسٙيٗ تٝ ٘ٛـ غٛؼواـ ٠ُٕ ٔي . ٚلسي وٝ ٔٛزٛـ وأال ٌفْ ٔي ٌٛؼ تاقغٛـؼ ؼٚـ آـاْ زٛوٗ ٔٛزٛـ خّٝ اي وٙسفَ ٔي ٌٛؼ

 . وٙؽ وٝ اق اوسٟالن ٚ غيفٜ خٌّٛيفي وٙؽ
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 كٌٌذُ / كٌترل هاشٍلرلِ في خٌك 
 

 

، اغّة ايٗ ويىسٓ ٞا . ـِٝ ٞايي واغسٝ ٌؽ وٝ ١ٕٔٛال ؼٚوف٠سٝ تٛؼ٘ؽ: وٙؽ ٚ زٙؽ، ؼـ ٘ػىسيٗ ٔؽِٟاي وٙسفَ وٙٙؽٜ فٗ

ٔؽِٟاي خؽيؽزف ؼاـاي يه فٗ غٙه . ؼاـاي ؼٚ فٗ غٙه وٙٙؽٜ ٔي تاٌٙؽ، ؼـِٛـذ ٔدٟك تٛؼٖ تٝ ويىسٓ زٟٛيٝ ٔٙثٛٞ

وٙسفَ  PWMتٝ ٚاوٙٝ ٔالَٚ  ECUفٗ زٛوٗ . ٛزٛـ ٚ ٞٓ تفاي زٟٛيٝ ٔٙثٛٞ ٔي تاٌؽٞٓ تفاي غٙه وفؼٖ ٔ، وٙٙؽٜ

، ـا تٝ غفٚخي ٔٛـؼ ٘ياق فٗ ECUتفاي زأيٗ غٖٙٛ ا٘سماَ تفق تٝ فٗ ّ٘ة ٌؽٜ ٚ ويٍٙاِٟاي  PWMٔالَٚ . ٔي ٌٛؼ

 . زثؽيُ ٔي وٙؽ

ٕٞٝ ٔماؼيف ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ تٝ . ؼٞؽـا ٍ٘اٖ ٔي  PWMتٝ ٔالَٚ  ECUغفٚخي ، ٌٕازيه ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ ؼياٌفاْ

 خىٕا٘ؽ ٔغٙا٘يىي ٘فٔاَ( 2°). ٔي تاٌؽ %ؼـِؽ

 7°). وٕدفوٛـ وِٛف ـا لٟٙ ٔي وٙؽ، ؼـخٝ وا٘سي ٌفاؼ تيٍسف ٌٛؼ تفاي ايٕٙي تيٍسف115ؼـِٛـزي وٝ ؼٔاي آب ٔٛزٛـ اق 

  خىٕا٘ؽ ٔغٙا٘يىي(
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 شيربرقي
 

 

 

وٙسفَ ٕ٘ي ٌٛؼ ِٚي ٔي زٛاٖ زٛوٗ ٌيفتفلي تٝ ٘ٛـ غيف ٔىسميٓ  تٝ ٘ٛـ ٔىسميٓ ECUويىسٓ ٞاي ٔػسّفي زٛوٗ 

. ؼـ ايٗ ضاِر غٛؼ ٔطفن ٞا ٠ُٕ ٔي وٙٙؽ وٝ تٛاوٙٝ غالء ٚ وٙسفَ ٠ّٛٙٔي زٛوٗ غالء ا٘داْ ٔي ٌٛؼ يا ٘ٝ. وٙسفَ وفؼ

اٌف . ٌاـٜ ٕ٘ٛؼويىسٓ ٚـٚؼي ٔسغييف ٚ ٌيفتفلي وٙيىسف ا، EGRتٙٛـ ٔثاَ تفاي ايٗ ٘ٛٞ اق وٙسفَ ٔي زٛاٖ تٝ وٛخاج 

EGR وٝ ؼـ آٖ ٍٞٙاْ ٔىيف وٛخاج ، القْ ٌٛؼ ٚاضؽ وٙسفَ يه ويٍٙاَ تٝ ويٓ خير ٔفتٛ٘ٝ اـواَ ٔي وٙؽEGR  تاق

٘ٝ زٟٙا تفاي وٙسفَ لٟٙ ٚ ُِٚ واغسٝ . ويىسٓ ٞاي وٙسفَ غالئي ؼيٍفي ؼـ ايٗ ـٚي وٙسفَ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ . ٔي ٌٛؼ

 . تفاي تاق ٌؽٖ ٌيفتفلي واغسٝ ٌؽٜ اور PWMوٝ ايٗ زٛوٗ يه وٙسفَ وٙٙؽٜ . ٌؽٜ تّىٝ ٔمؽاـ ـا ٘يك وٙسفَ ٔي وٙؽ
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 ETCهَتَر دريچِ گاز برقي 
 

 

ايٗ أف اق ٔكير لاتُ ليان ٘ىثر تٝ . اغيفا اق ؼـيسٝ ٌاق تفلي تفاي وٙسفَ ؼليك ٔٛل١ير ؼـيسٝ ٌاق اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

تٝ ، قاٚيٝ ٔٛل١ير ؼـيسٝ ٌاق تا ؼـغٛاور ٚال١ي ـا٘ٙؽٜ ٔسفاٚذ اور. ؽ٠ّٕياذ ٔىا٘يىي واتك زٛوٗ ؼـيسٝ ٌاق ٔي تاٌ

 . ٠ٙٛاٖ ٔثاَ تفاي خاوع تٟسف ٚ واًٞ ٌاقٞاي ٌّػا٘ٝ اي

تٙٛـيىٝ ٔي زٛاٖ ؼٚـ آـاْ ـا تا تاق ٌؽٖ ؼـيسٝ ٌاق تٝ ٘ٛـ ٔىسميٓ وٙسفَ ، ٠الٜٚ تف ايٗ ؼيٍف ٘ياق تٝ ٔطفن ؼٚـ آـاْ ٘يىر

 ETCؼـ ِٛـذ اق واـ افساؼٖ ؼـيسٝ ٌاق زٛوٗ ٔىا٘يكْ فٙف ؼـٖٚ . وٙسفَ ٔي ٌٛؼECM   ؼـيسٝ ٌاق تفلي زٛوٗ. وفؼ

افكايً ؼٚـ آـاْ ـا ٕٔا٘ر ٔي وٙؽ زا تسٛاٖ غٛؼـٚ ـا زا ز١ٕيفٌاٜ ضفور ؼٞيٓ )ٍِٙيؽٖ ، ايٗ. ؼـخٝ تاق ٔي ٌٛؼ5زمفيثا 

 . آـاْ ؼـ ٔماتُ ٘يفٚي فٙف تىسٝ ٔي ٌٛؼ اٌف ويىسٓ ؼـ ٌفايٗ غٛتي تاٌؽ ؼـيسٝ ٌاق تفاي اِالش ؼٚـ . ٠ّٕىفؼ اِّي(
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 كَئل جرقِ زًي

 

 

( وٙسفَ ٔي IGTاق ٘فيك ويٍٙاِٟاي قٔا٘ثٙؽي اضسفاق ) ECUزٛوٗ ، خفياٖ ويٓ خير اِٚيٝ ٚؼـ ٘سيدٝ قٔاٖ خفلٝ ق٘ي

زفا٘كيىسٛـ لؽـذ ـا ٔي زٛاٖ ؼـ ، ٚ غأٛي ٔي وٙؽ ويٍٙاَ ِٚسال اور وٝ زفا٘كيىسٛـ لؽـذ ـا ـٌٚٗ IGTويٍٙاَ . ٌٛؼ

لاؼـ اور ؼوسٛـا١ِّٕٟاي  ECUٌٕٟ يا ، ٠الٜٚ تف وٙسفَ قٔا٘ثٙؽي. وٛئُ خفلٝ ق٘ي يا ؼـ ٌٕٟ لفاـ ؼاـؼ، ECUؼاغُ 

 ؾيُ ـا ا٘داْ ؼٞؽ:

زِٛيؽ ويٍٙاَ وف٠ر ، االخيٍٍيفي اق ِٚسال ت، ٠ُٕ خٌّٛيفي تىسٗ، وٙسفَ قاٚيٝ ؼاَٚ، (IGFزِٛيؽ ويٍٙاَ زاييؽ اضسفاق )

وٝ زِٛيؽ خفلٝ ، زفا٘كيىسٛـ ٌٕٟ ٚ ؼـ ٘ي آٖ خفياٖ اِٚيٝ لٟٙ ٔي ٌٛؼ، ِفف ٌٛؼ IGTٍٞٙأي وٝ ِٚسال ويٍٙاَ  . وٙح

تفغي اق ايٗ . ٕٞػٛا٘ي ؼاٌسٝ تاٌؽ ECUٌٕٟ تايؽ تا ٘ٛٞ وٛئُ ٚ ، ز١ٛيٓ ٌٕٟ ٔٙاوة إٞير قياؼي ؼاـؼ. ٔي وٙؽ

ويٍٙاَ اضسفاق ٘الُ تفاي ز١ييٗ ٘فق واـ ويىسٓ خفلٝ اوسفاؼٜ ٔي . فاق ٘الُ ٞىسٙؽويىسٓ ٞا ٔدٟك تٝ وٙىٛـ اضس

ؼـ ايٗ خا ؼٚ ـٚي اِّي تفاي زٍػيُ اضسفاق ٘الُ ٚخٛؼ ؼاـؼ: ا٘ؽاقٜ ٌيفي ّٔفف ٘يفٚي تفق ٚ ا٘ؽاقٜ ٌيفي وٙص . ٌٛؼ

زٛوٗ وٙىٛـ اضسفاق ، ؼـ اِٚيٝ وٛئُزِٛيؽ ِٚسال تفق . (MELCOا٘ؽاقٜ ٌيف ّٔفف ٘يفٚي تفق ). خفياٖ ٔؽاـ اِٚيٝ وٛئُ

 . ٘الُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي ٌٛؼ

 . اٌف ايٗ ِٚسال تاالزف اق ٔمؽاـ ز١ييٗ ٌؽٜ تاٌؽ زِٛيؽ خفلٝ ٔٙاوة زٍػيُ ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ
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ٚؼي اق ٘فيك ٔيكاٖ خفياٖ ٔيكاٖ خفياٖ ٚـ. ( اق ٘فيك خفياٖ ٚـٚؼي ا٘داْ ٔي ٌٛؼIGFزٍػيُ ويٍٙاَ اضسفاق ٘الُ )

( تفاي ـٌٚٗ يا IGFضؽالُ ٚ ضؽاوثف ٔيكاٖ خفياٖ تفاي زثؽيُ ويٍٙاَ اضسفاق ٘الُ ). ؼـ ٔؽاـ ٚـٚؼي خيً تيٙي ٔي ٌٛؼ

 . ٔيكاٖ ؼـغٛاور ٘ٛواٖ زٛوٗ ويىسٓ خفلٝ ق٘ي ٔيىف اور. غأٛي وفؼٖ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

زفا٘كيىسٛـ لؽـذ ، ؼـضاَ ضأف. ٠ر وٙح ؼـ ٌٕٟ زِٛيؽ ٔي ٌٛؼـ تفغي اق ٔؽَ ٞا ويٍٙاِٟاي وفويٍٙاَ وف٠ر وٙح: ؼ

 . ٚ وٛئُ خفلٝ ق٘ي ؼٚ تٝ ؼٚ يا وٛئُ ٔىسمُ )٘ٛٞ ويٍاـ تفي( ّ٘ة ٌؽٜ ٚ اوسفاؼٜ ٔي ٌفؼؼ ECMؼـ 
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 گًَاگَى

 

غفٚخي ٠ية  – زفا٢ زه ٔٛزٛـ –وٙسفَ ٔي ٌٛ٘ؽ وٝ ٠ثاـزٙؽ اق: زفا٢ ايٕٛتياليكـ  ECUغفٚخي ٞاي ؼيٍفي زٛوٗ 

زٛوٗ  ECU. ٔدٟك٘ؽ Gتفغي اق ٔؽَ ٞاي آِسف٘ازٛـ تٝ زفٔيٙاَ  . ياب زٛوٗ وا٘ىسٛـ اـزثاٖ ؼاؼٜ ٞا تٝ ؼوسٍاٜ ٠ية ياب

افكايً غفٚخي ، ايٗ ويٍٙاَ تفاي خٌّٛيفي اق واًٞ ٘اٌٟا٘ي ؼٚـ آـاْ. غفٚخي آِسف٘ازٛـ ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ، ايٗ زفٔيٙاَ

 . وٙسفَ ٔي وٙؽ، تفاي اِٚيٗ تاـ ؼٚـ آـاْ ـا لثُ اق افكايً غفٚخي ؼيٙاْ ECM. ٘ؽاقؼآِسف٘ازٛـ ـا تٝ زاغيف ٔي ا

ف١اَ ، ؼليمٝ ت١ؽ اق تىسٗ وٛئير8زا  ECM. ِٚسال زِٛيؽي آِسف٘ازٛـ ـا وٙسفَ ٔي وٙؽ، PWM: زفٔيٙاَ ٚـٚؼي  Cزفٔيٙاَ 

ـا ٔطاوثٝ وفؼٜ ٚ ايٗ  ECM ،SOCوده  ِٚسال ٚ آٔدف ـا زٛوٗ وٙىٛـ تا٘في ؼـيافر ٔي وٙؽ ٚ، اور ٚ ا٘ال٠اذ ؼٔا

 . اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ SOCٌٚفٚٞ ١ٔٚير  IGٔمؽاـ تفاي 

Ж   SOC ← )١ٔٚير ٌاـل( 

 تفاي ضفٛ ايٗ ١ٔٚير ECMوٙسفَ . ٌاـل )تؽٖٚ ٘ياق تٝ ٌاـل( %100ضاِر ٌاـل ٌٙاٚـ:  -1

 ٌاـل )ٌاـل ٚ ؼٌاـل تىسٍي تٝ ٌفايٗ ؼاـؼ( %90ضاِر خؿب ٌاـل: تيً اق  -2

 ٔي تاٌؽ )٘ياق تٝ ٌاـل( %80)ضاِر ٌاـل( قيف  SOCل خفضدٓ: ضاِر ٌاـ -3

 . ٠ُٕ ٌاـل ٟٕٔسف اق ّٔفف وٛغر ٔي تاٌؽ

 وٙسفَ يٛ٘ير زٛوٗ غفٚخي ٞاي ؼيٍفي :

ٔٙثٟ زغؿيٝ ٔؽاـ ٞيسف وٙىٛـ اوىيمٖ ٚ ٔٙثٟ زغؿيٝ غٛؼ وٙىٛـ اوىيمٖ ؼـ ِٛـزي وٝ وٙىٛـ اوىيمٖ اق ٘ٛٞ زيسا٘يٛٔي 

 . ( اوسفاؼٜ وٙيؽCAN)آؼاخسٛـ  CANٌٕا تايؽ اق ٔالَٚ ـاتٗ ، Hi-Scanزٛوٗ  PCMاٖ تٝ تفاي ايداؼ اـزث. تاٌؽ
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تا اوسفاؼٜ اق . فمٗ تفاي وؽ غٙا ؼـ ٔٛزٛـ تٙكيٙي اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ KWP2000تٝ خاي  CANت١ؽ اق خفٚزىُ اـزثا٘ي 

ؼـ ايٗ خا ؼٚ زفٔيٙاَ ٚ ؼٚ . افكايً يافسٝ اور 4KBPS .38تٝ  10KBPSوف٠ر زثاؼَ اـزثاٖ اق  CANخفٚزىُ 

تايؽ اق ايٗ ، ٍٞٙأي وٝ ٌٕا ٔي غٛاٞيؽ اـزثا٘اذ ـا تفـوي وٙيؽ. ٚخٛؼ ؼاـؼ CANخايٝ تفاي اـزثاٖ تٝ ٌثىٝ 16وا٘ىسٛـ 

 . وا٘ىسٛـ اوسفاؼٜ وفؼ
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 Hi-Scanًوَدار عيب يابي 
 

 

تٝ ٌفش ؾيُ  MPIاي ٠ية ياتي ويىسٓ ـٚي ٞ، ٕٞا٘ٙٛـ وٝ ؼـ ٌؿٌسٝ آٔٛغسيؽ ٚ زٛوٗ ٕ٘ٛؼاـ ٠ية ياتي ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽ

 اور:

ٕٞسٙيٗ أىاٖ ، ECU٘أٝ ـيكي ٔدؽؼ فا٘داْ زىر ٔطفن ٞا ٚ ت، غٛا٘ؽٖ ؼاؼٜ ٞاي ف١ّي، غٛا٘ؽٖ وؽ غٙاي ٠ية ياتي

تٝ تػً ، ِٙفا تفاي وىة ا٘ال٠اذ تيٍسف ؼـ ايٗ ٔٛـؼ. ٌثيٝ واقي ويٍٙاَ ٚ اوسفاؼٜ اق ٠ّٕىفؼ اويّٛوىٛج ٚخٛؼ ؼاـؼ

 . ٔفاخ١ٝ وٙيؽ 2اتكاـ ٚزدٟيكاذٔفتٛ٘ٝ ؼـ 
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GDS 

 

 تٝ ٌفش ؾيُ اور: GDSتفغي اق ٚيمٌي ٞاي 

ٕٔىٗ اور ٔمؽاـ قياؼي اق . زفٔيٙاِي ا٘ال٠ازي اق يه ويىسٓ وأديٛزفي ٔي تاٌؽ GDSزثاؼَ ا٘ال٠اذ ٚ ٠ية ياتي:  •

ؼـ ٔماتُ ، ٔي زٛا٘ؽ ٘سايح ٠ية ياتي ٚ ا٘ال٠اذ ٔفتٛ٘ٝ ـا ؼـ يه ِفطٝ ٍ٘اٖ ؼٞؽ، ٠الٜٚ تف ايٗ. ا٘ال٠اذ ـا ؾغيفٜ وٙؽ

 . ٔطؽٚؼير اوىٙفٞاي ٔٛخٛؼ ؼـ غفٚخي تٝ غا٘ف ا٘ؽاقٜ ِفطٝ ٕ٘ايً ٚخٛؼ ؼاـؼ

 . ايٗ لاتّير ٔٛخة ِففٝ خٛيي ؼـ قٔاٖ ٔي ٌٛؼ ٚ واـايي ٠ية ياتي ـا افكايً ٔي ؼٞؽ•

غٙا ؼاٌسٝ  GDSـوا٘ي ايٙسف٘سي: اٌف ؼاؼٜ ٞاي خؽيؽ ١ٔففي ٌؽٜ ٚ يا اٌف ويىسٓ خٍسيثا٘ي وفيٟ اق ٘فيك تٝ ـٚق  •

 . تٝ ـٚق ـوا٘ي ؼاؼٜ ٞا ٚ يا ز١ٕيف ويىسٓ ٔي زٛا٘ؽ اق ٘فيك ايٙسف٘ر تٝ ـٚق ـوا٘ي قٔاٖ زِٛيؽ اق واـغا٘ٝ ٌٛؼ، تاٌؽ

 . ٘أٝ ـيكي ٔدؽؼ ٘أطؽٚؼـٚيؽاؼ تف، : ٔفضّٝ زثؽيُ تف٘أٝ ـيكي ٔدؽؼ ECUخٍسيثا٘ي تف٘أٝ ـيكي ٔدؽؼ  •

 ٔثٗ واـوفؼ –خٍسيثا٘ي لؽـزٕٙؽ  •

ي تيٗ غٛؼـٚ ٚ تفاي ازّاَ تٝ ٌثىٝ ٞاي واتّ. ٚ زفٔيٙاَ ا٘ال٠اذ ـا واًٞ ٔي ؼٞؽ VCIخٍسيثا٘ي اق ٌثىٝ تي ويٓ تيٗ  •

 . ٔٛـؼ ٘ياق ٔي تاٌؽ، زفٔيٙاَ ا٘ال٠اذ
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 كاربرد سيستن

Vehicle Displace Type EMS Immobilizer 

ATOS 1. 0L 
Epsilon - SOHC Hyundai Shin-Chang 

Epsilon - SOHC Bosch SMARTRA 

Accent 

(X-3) 

1. 3L 
Alpha – SOHC CARB Shin-Chang 

Alpha – SOHC Siemens Shin-Chang 

1. 5L 
Alpha – SOHC Bosch Shin-Chang 

Alpha – DOHC Bosch Shin-Chang 

Accent 

(LC) 

1. 3L Alpha – SOHC Bosch SMARTRA 

1. 5L Alpha – SO/DO Bosch SMARTRA 

1. 6L Alpha – SOHC Bosch SMARTRA 

Elantra 

(RD) 

1. 6L Beta – DOHC Siemens Shin-Chang 

1. 8L 
Beta – DOHC Siemens Shin-Chang 

Beta – DOHC Bosch Shin-Chang 

 

Vehicle Displace Type EMS Immobilizer 

Elantra 

(XD) 

1. 6L Alpha – DOHC Bosch SMARTRA 

1. 8L Beta – DOHC Siemens SMARTRA 

2. 0L Beta – DOHC Siemens SMARTRA 

Coupe 

(Tiburon) 

1. 8L 
Beta – DOHC Siemens Shin-Chang 

Beta – DOHC Bosch Shin-Chang 

2. 0L 
Beta – DOHC Siemens Shin-Chang 

Beta – DOHC Bosch Shin-Chang 

Coupe 

(GK) 

1. 6L Alpha – DOHC Bosch SMARTRA 

2. 0L Beta – DOHC Siemens SMARTRA 

2. 7L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

Getz 
1. 1L Epsilon - SOHC Bosch SMARTRA 

1. 3/1. 5L Alpha – SO/DO Bosch SMARTRA 
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Vehicle Displace Type EMS Immobilizer 

Sonata 

(Y3) 

1. 8L Sirius -SO/DO Melco Shin-Chang 

2. 0L Sirius -SO/DO Melco Shin-Chang 

3. 0L V6 Melco Shin-Chang 

Sonata 

(EF) 

2. 0L/2. 4L Sirius II - DOHC Melco Shin-Chang 

2. 5L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

Sonata 

(EF – B) 

2. 0L/2. 4L Sirius II - DOHC Melco Shin-Chang 

2. 7L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

Sonata 

(NF) 

2. 0L/2. 4L Theta - DOHC Siemens SMARTRA 

3. 3L Lambda - DOHC Delphi SMARTRA 

XG 
2. 5L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

3. 0L/3. 5L Sigma - DOHC Melco Shin-Chang 

TG 3. 3L/3. 8L Lambda - DOHC Delphi SMARTRA 

 

Vehicle Displace Type EMS Immobilizer 

Centennial 
3. 5L Sigma - DOHC Melco Shin-Chang 

4. 5L Omega - DOHC Melco Shin-Chang 

Matrix 

(FC) 

1. 6L Alpha – DOHC Bosch SMARTRA 

1. 8L Beta – DOHC Siemens SMARTRA 

1. 5L D (Common Rail) Bosch SMARTRA 

Trajet 

2. 0L Sirius II - DOHC Melco Shin-Chang 

2. 7L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

2. 0L D (Common Rail) Bosch SMARTRA 

Santa FE 

2. 0L/2. 4L Sirius II - DOHC Melco Shin-Chang 

2. 7L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

2. 0L D (Common Rail) Bosch SMARTRA 
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Vehicle Displace Type EMS Immobilizer 

Tucson 

2. 0L Beta – DOHC Siemens SMARTRA 

2. 7L Delta – DOHC Siemens Shin-Chang 

2. 0L D (Common Rail) Bosch SMARTRA 

Terracan 

2. 5L D4BH Covec - F Shin-Chang 

3. 5L Sigma - DOHC Melco Shin-Chang 

2. 9L J (Common Rail) Delphi SMARTRA 

Accent (MC) 
1. 4/1. 6L Alpha II – DOHC Bosch SMARTRA 

1. 6L U (Common Rail) Bosch SMARTRA 

Santa Fe (CM) 
2. 2L D (Common Rail) Bosch SMARTRA 

2. 7L MU - DOHC Delphi SMARTRA 

Elantra (HD) 

1. 6L Gamma - DOHC Bosch SMARTRA 

2. 0L Beta - DOHC Siemens SMARTRA 

1. 6L U (Common Rail) Bosch SMARTRA 

 

Vehicle Displace Type EMS Immobilizer 

Vercruz/ix55 (EN) 
3. 0L S (Common Rail) Bosch SMARTRA 

3. 8L Lambda - DOHC Delphi SMARTRA 

I30 (FD) 

1. 4/1. 6L Gamma - DOHC Bosch SMARTRA 3 

2. 0L Beta – DOHC Siemens SMARTRA 3 

1. 6L U (Common Rail) Bosch SMARTRA 3 

2. 0L D (Common Rail) Bosch SMARTRA 3 

H-1 (TQ) 

2. 4L Theta - DOHC Siemens SMARTRA 3 

2. 5L A (Common Rail) Bosch SMARTRA 3 

2. 5L D4BH Covec - F Shin-Chang 

i10 (PA) 

1. 1L Epsilon - SOHC Bosch SMARTRA 3 

1. 1L U (Common Rail) Bosch SMARTRA 3 

1. 2L Kappa - DOHC Bosch SMARTRA 3 

Genesis (BH) 
3. 3/3. 8L Lambda - DOHC Delphi SMARTRA 3 

4. 6L Tau - DOHC Bosch SMARTRA 3 

Genesis coupe 

(BK) 

2. 4L Theta - DOHC Siemens SMARTRA 3 

3. 8L Lambda - DOHC Delphi SMARTRA 3 

i20 (PB) 

1. 2L Kappa - DOHC Bosch SMARTRA 3 

1. 4/1. 6L Gamma - DOHC Bosch SMARTRA 3 

1. 4/1. 6L U (Common Rail) Bosch SMARTRA 3 

 

 )تٝ ـٚق ٌؽٜ(. اي ّ٘ة ٌؽٜ ؼـ غٛؼـٚٞاي ٞيٛ٘ؽاي ٔي تاٌؽٕ٘ٛؼاـ ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ زٟٙا ٔفخٟ ويىسٓ ٞ
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