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 َّاي جلَ  كيسِشرايط عولكرد 
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 كيسِ َّا يستنقطعات سبٌذي دستِ

 

 

 

 :)يابستٍ بٍ مشخصات( باشذمیشامل قطعات سیز  كیسٍ ًَاسیستم ایمىی تکمیلی 

 ثبضؽ.َّا ٍ هبؼُ اًفدبـي هيـاًٌؽُ ؼـ هفوك غفثيله ففهبى ٍالغ ضؽُ ٍ ضبهل ويسِ  ويسِ َّايهدوَػِ  -

 ثبضؽ.ا ٍ هبؼُ اًفدبـي هيسفًطيي ؼـ سوت ـاست ؼاضجَـؼ غَؼـٍ ٍالغ ضؽُ ٍ ضبهل ويسِ َّ ويسِ َّايهدوَػِ  -

 فٌف سبػتي پطت غفثيله ففهبى ٍالغ ضؽُ است. -

-ّبي خلَي غَؼـٍ ٍالغ ضؽُ ٍ ضبهل ويسِ َّا ٍ هبؼُ اًفدبـي هيوٌبـي ؼـ لسوت وٌبـي پطتي غٌؽلي ّبي َّاي ويسِهدوَػِ  -

 ثبضؽ.

 اي ؼـ لسوت وٌبـي سمف غَؼـٍ ٍالغ ضؽُ است.پفؼُ ّبي َّاي ويسِهدوَػِ  -

 ثٌؽ ايوٌيٍ وطٌؽُ ووف ّبي لفلوطٌؽُپيص هدوَػِ -

 ؼـ لسوت وف اتبق ٍ قيف وٌسَل ٍسظ لفاـ گففتِ است.وٌتفل وٌٌؽُ سيستن ايوٌي تىويلي  ٍاضؽ -

سفًطيي وٌبـي يب سيستن تطػيع ضضَـ سفًطيي وٌبـي ؼـ غٌؽلي سفًطيي تؼجيِ ضؽُ  ويسِ َّايؼبل وٌٌؽُ فيه سَئير غيف  -

 است.

 ق خلَسٌسَـّبي تطػيع ضفثِ ا -

 سٌسَـّبي تطػيع ضفثِ اق پْلَّب -
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 :كیسٍ ًَا سیستمبىذي طبقٍ

-هفضلِاي يب ؼٍ هفضلِتَاًٌؽ ته هي ويسِ َّاّف ؼٍ ًَع سيستن ضَؼ. ثِ ؼٍ ؼستِ ته سٌسَـ ٍ زٌؽ سٌسَـ تمسين هي ويسِ َّاّبي سيستن

 اي ثبضٌؽ.

 

 :مذل تك سىسًر

. ؼـ ًَع ته ًيك ؼاـؼ وطٌؽُ ـاپيصهدْك ثِ سفًطيي ٍ ووفثٌؽ  ويسِ َّايًػت وِ اهىبى  ثبضؽهي ـاًٌؽُ ويسِ َّاي ؼاـايفمظ  ايي هؽل

 وٌتفل وٌٌؽُ تؼجيِ ضؽُ است. ٍاضؽوٌؽ ؼاغل سٌدي وِ همؽاـ ضتبة هٌفي غَؼـٍ ـا تؼييي هي ، ضتبةسٌسَـ

 

 مذل چىذ سىسًر:

ـا ًيك  ايسفًطيي ٍ پفؼُ ويسِ َّايٍ وٌبـي هدْك است. ّوسٌيي اهىبى ًػت  ـاًٌؽُ ويسِ َّايثِ عَـ هؼوَل ثِ  ويسِ َّاايي ًَع سيستن 

ثِ ٍاسغِ سٌسَـّبي اضبفِ هبًٌؽ سٌسَـ تطػيع ضفثِ خلَ ٍ/ يب ػمت پطتيجبًي  ٍاضؽ وٌتفلؼاـاست. ؼـ ًَع زٌؽ سٌسَـ، ضتبة سٌح ؼاغل 

 .ّوَاـُ اق ًَع زٌؽ سٌسَـ ّستٌؽپيطففتِ  ويسِ َّايّبي سيستن ضَؼ.هي
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 ّاّا ٍ خرٍجيٍرٍدي

 

 

 

 

تػبؼف ٍ ثبضؽ. ثب تَخِ ثِ ضؽت ؿيِ هيغللت ايي سيستن ثِ ضوبـ آهؽُ ٍ ًيبقهٌؽ تأهيي اًفلي القم تَسظ هٌجغ ت ،ويسِ َّاوٌتفل وٌٌؽُ  ٍاضؽ

اي، ـاًٌؽُ، سفًطيي، پفؼُ َايّبي ّ ويسِ، تأهيي خفيبى الىتفيىي هَـؼ ًيبق ثِ هٌظَـ فؼبل سبقي ويسِ َّاهٌغك تؼفيف ضؽُ ثفاي ػولىفؼ 

 گفؼؼ.تأهيي هي ٍاضؽ وٌتفلتَسظ  ايوٌي ووفثٌؽًَاـ ّبي لفل ٍ وٌبـي ٍ پيص وطٌؽُ

 

سفًطيي وٌبـي، سٌسَـ  ويسِ َّاياي لبثليت ثِ وبـ ثفؼى اعالػبت ٍـٍؼي اضبفِ اق لجيل سَئير لغغ ته هفضلِ ويسِ َّايّبي سيستن

ـا فؼبل يب غيف  ويسِ َّاؼّؽ تب ػولىفؼ ايي سفًطيي وٌبـي ثِ ـاًٌؽُ ايي اخبقُ ـا هي ويسِ َّايسَئير لغغ  تطػيع ضفثِ خلَ ٍ پْلَ ـا ؼاـؼ.

 ضَؼ.ًيك گفتِ هي ثفغَـؼسٌسَـ  ّبوٌؽ. اق ايي ـٍ ثِ آىسٌسَـّبي تطػيع ضفثِ خلَ، ضؽت تػبؼف ؼـ لطظِ ثفغَـؼ ـا تؼييي هي فؼبل سبقؼ.
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( Passive Occupant Detection System (PODS)الػبتي اق سيستوي ثِ ًبم تطػيع سفًطيي)ثِ ؼـيبفت اع ًيبق  ايفضلِّبي ؼٍ هسيستن

پيص اق ايي  سبقؼ تب اق ضضَـ يب ػؽم ضضَـ سفًطيي وٌبـي هغلغ گفؼؼ.ـا لبؼـ هي SRSCM ويسِ َّاسيستن، وٌتفل وٌٌؽُ ايي ؼاـؼ. 

اق  ّب، عفاضي هتفبٍتي اق سيستني هػتلفّبؼـ هؽلثستِ ثَؼى ووفثٌؽ ـاًٌؽُ يب سفًطيي ثَؼُ است.  ُسَئير ٍضؼيت لفل ووفثٌؽ، ًطبى ؼٌّؽ

ثفاي وست وبـ ـفتِ است. ِ ثووفثٌؽ  ( ٍ لفلPassenger Presence Detection (PPD)لجيل سٌسَـّبي تطػيع ضضَـ سفًطيي )

اي اعالػبتي اق سٌسَـّبي تطػيع ضفثِ خلَ ٍ هفضلِّبي ؼٍ ٌيي ؼـ سيستنهفاخؼِ وٌيؽ. ّوسغَؼـٍ اعالػبت ثيطتف ثِ ـاٌّوبي تؼويفات 

 ضَؼ.ت هيؼـيبفوٌبـي ًيك 

 

 ويسِ َّايضَؼ. غيف فؼبل ثَؼى تَسظ زفاؽ اغغبـ ثِ ـاًٌؽُ اعالع ـسبًي هي ،آهبؼُ ثِ وبـ ثَؼى سيستن ٍ ّوسٌيي ٍخَؼ ايفاؼ ؼـ سيستن

ثِ هٌظَـ ثبق ضؽى اضغفاـي لفل  ،گفؼؼ. اعالػبت ثفغَـؼثِ ـاًٌؽُ گكاـش هي ،سفًطيي ِ َّايويسٍضؼيت سفًطيي وٌبـي تَسظ زفاؽ ًطبًگف 

ضَؼ. اـتجبط ايي سيستن ثب ( اـسبل هيBCMوٌتفل اتبق ) ٍاضؽ( يب ETACSؼـّب ؼـ غَـت ٍلَع تػبؼف ثِ سيستن وٌتفل قهبى ٍ اغغبـ )

 پؿيفؼ.غَـت هي K-Lineضجىِ  يبة اق عفيكؼستگبُ ػيت
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 كيسِ َّاهراحل عولكرد 

 

 

 

( خفيبى الىتفيىي هَـؼ ًيبق ثفاي هطتفق وفؼى SRSCM) ويسِ َّا وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽالكاهي است،  ويسِ َّاؼـ ضفايغي وِ فؼبل ضؽى 

هدْك ثِ سَئير  وٌؽ. ؼـ غَـتي وِ غَؼـٍـاًٌؽُ ٍ سفًطيي ـا اـسبل هي ّبي َّاي ويسِوطٌؽُ ووفثٌؽّبي ايوٌي ٍ ؼـ پيص اًفدبـيهبؼُ 

-. ثب ايي ٍخَؼ پيصػَاّؽ وفؼسفًطيي ػول ً ويسِ َّايلفاـ ؼاضتِ ثبضؽ،  OFFسفًطيي ثَؼُ ٍ ايي سَئير ؼـ ٍضؼيت  ويسِ َّايلغغ 

اگف غَؼـٍ ثِ سٌسَـ تطػيع ضضَـ سفًطيي هدْك ثبضؽ، ؼـ غَـت غبلي ثَؼى ؽ. وٌهيوطٌؽُ ووفثٌؽ ايوٌي سفًطيي ؼـ ّف غَـت ػول 

 سفًطيي ػول ًػَاّؽ وفؼ. ويسِ َّايطيي، غٌؽلي سفً

 

 ثبيؽ تؼَيض گفؼؼ. ويسِ َّا وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽخلَ،  ّبي َّا ويسِؼـ غَـت ػول وفؼى ّف يه اق وکتٍ مُم: 

 

ي بي َّاّ ويسِّب ٍ وطٌؽُضًَؽ. ؼـ ضفايظ هفضلِ ؼٍم، پيصّب فؼبل هيوطٌؽُاٍل تٌْب پيص هفضلِاي، ؼـ ضفايظ هفضلِّبي ؼٍ ؼـ سيستن

 وٌٌؽ.ـاًٌؽُ ٍ سفًطيي ػول هي

 km/h (15 mph) 25، سفػت غَؼـٍ ثيص اق 1هفضلِ مثال: 

وٌؽ. اگف ووفثٌؽ ثستِ ثبضؽ، خفيبى الىتفيىي ثفاي هطتفق ثستِ ثَؼى ووفثٌؽ ايوٌي ـاًٌؽُ ـا ثفـسي هي ٍاضؽ وٌتفلؼـ ايي ضفايظ راوىذٌ: 

ضَؼ)سوت ـاًٌؽُ(. اگف ووفثٌؽ ثستِ ًطؽُ ثبضؽ، خفيبى الىتفيىي ثفاي هطتفق وفؼى هبؼُ ل هيوطٌؽُ ووفثٌؽ اـسبوفؼى هبؼُ اًفدبـي ثِ پيص

 گفؼؼ.ـاًٌؽُ اـسبل هي ويسِ َّاياًفدبـي ثِ 
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وٌؽ. ؼـ غَـتي وِ سفًطيي ضضَـ ضضَـ سفًطيي ـٍي غٌؽلي ٍ ثستِ ثَؼى ووفثٌؽ ايوٌي ـا ثفـسي هي ٍاضؽ وٌتفلؼـ ايي ضفايظ سزوشیه: 

ضَؼ. اگف سفًطيي ضضَـ ؼاضتِ ثبضؽ ٍلي ووفثٌؽ ثستِ ًطؽُ ثبضؽ، خفيبى وطٌؽُ هٌتفي هيٍ پيص ويسِ َّاًؽاضتِ ثبضؽ، فؼبل سبقي 

سبقؼ. ؼـ غَـتي وِ سفًطيي ضضَـ ـا فؼبل هي ويسِ َّاسفًطيي اـسبل ضؽُ ٍ ايي  ويسِ َّايالىتفيىي ثفاي هطتفق وفؼى هبؼُ اًفدبـي ثِ 

 وطٌؽُ ووفثٌؽ ايوٌي ػول غَاّؽ وفؼ.ؽ ايوٌي ًيك ثستِ ثبضؽ، فمظ پيصؼاضتِ ٍ ووفثٌ

 

 km/h (18mph) 30، سفػت غَؼـٍ ثيص اق 2هفضلِ مثال: 

ويسِ ػول وفؼُ ٍ تٌْب  1وٌؽ. اگف ووفثٌؽ ثستِ ًطؽُ ثبضؽ، ّوبًٌؽ هفضلِ ثستِ ثَؼى ووفثٌؽ ـا ثفـسي هي SRSCM ٍاضؽ وٌتفلراوىذٌ: 

وطٌؽُ ـاًٌؽُ ٍ پيص ويسِ َّااّؽ ضؽ. ؼـ غَـت ثستِ ثَؼى ووفثٌؽ، خفيبى الىتفيىي ثفاي هطتفق وفؼى هبؼُ اًفدبـي ثِ ـاًٌؽُ فؼبل غَ َّاي

 ضَؼ.اـسبل هي

وٌؽ. ؼـ غَـتي وِ سفًطيي ضضَـ ًؽاضتِ ثبضؽ، ضضَـ سفًطيي ـٍي غٌؽلي ٍ ثستِ ثَؼى ووفثٌؽ ايوٌي ـا ثفـسي هي ٍاضؽ وٌتفل سزوشیه:

ػول وفؼُ ٍ  1ضَؼ. اگف سفًطيي ضضَـ ؼاضتِ ثبضؽ ٍلي ووفثٌؽ ثستِ ًطؽُ ثبضؽ، ّوبًٌؽ هفضلِ وطٌؽُ هٌتفي هيٍ پيص ِ َّاويسفؼبل سبقي 

ؼـ غَـتي وِ سفًطيي ضضَـ ؼاضتِ ٍ ووفثٌؽ ًيك ثستِ ضؽُ ثبضؽ، خفيبى الىتفيىي ثفاي هطتفق وفؼى  وٌؽ.سفًطيي ػول هي ويسِ َّايفمظ 

 سفًطيي اـسبل غَاّؽ ضؽ. ويسِ َّايطٌؽُ ووفثٌؽ ايوٌي ٍ وهبؼُ اًفدبـي ثِ پيص

 

-ؼّؽ )ؼـ غَـتي وِ فمظ پيصاي، اخبقُ استفبؼُ هدؽؼ پس اق تػبؼف ـا تب پٌح هفتجِ هيؼٍ هفضلِ وٌٌؽُ ّبي وٌتفلٍاضؽثفغي اق وکتٍ مُم: 

 ثبيؽ تؼَيض گفؼؼ. ويسِ َّا وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽيي، ـاًٌؽُ يب سفًط ّبي َّا ويسِوطٌؽُ ػول وفؼُ ثبضؽ(. ؼـ غَـت ػول وفؼى ّف يه اق 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


                                                                         

 
 

13 

 

 

 

 

خفيبى الىتفيىي ثفاي هطتفق وفؼى  ٍاضؽ وٌتفلؼـ غَـت ثفغَـؼ اق پْلَّب، ثب تَخِ ثِ اعالػبت سٌسَـ ضفثِ وٌبـي، تَسظ بزخًرد اس كىار: 

ي ّبي َّا ويسِؼاضتِ ثبضيؽ وِ ؼـ ثفغَـؼ اق پْلَّب فمظ  ضَؼ. ثِ ايي هَضَع تَخِاي اـسبل هيوٌبـي ٍ پفؼُ ّبي َّاي ويسِهبؼُ اًفدبـي ثِ 

ّبي  ويسِّب ؼـ غَـت ػؽم ضضَـ سفًطيي وٌبـي، ضًَؽ. ثفغي اق سيستنّب ّستٌؽ فؼبل هيوِ لبؼـ ثِ خؿة ضفثبت اق وٌبـُاي وٌبـي ٍ پفؼُ

 وٌٌؽ.اي ٍ وٌبـي سوت ـاست ـا غيف فؼبل هيي پفؼَُّا

 

 وکتٍ مُم:

ؼّؽ. لغفب ثِ ـاٌّوبي وٌبـي ـا هي ويسِ َّايتب سِ هفتجِ ػول وفؼى  SRSCM ٍاضؽ وٌتفلّب اخبقُ استفبؼُ هدؽؼ اق ؼـ ثفغي سيستن

 ّبي فٌي هفاخؼِ ًوبئيؽ.تؼويفات ٍ اعالػيِ
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 اًفجارترتيب 

 

 

 

 ثِ ضفش قيف است: ّبي َّا ويسِتفتيت هطتفق وفؼى هبؼُ اًفدبـي 

 ضَؼؼبل هيـاًٌؽُ ف ويسِ َّاياثتؽا  -

 گفؼؼ،فؼبل هي ms 1سفًطيي ثِ هٌظَـ وبّص غؽاي ًبضي اق اًفدبـ ثب تأغيف  ويسِ َّاي -

 .آسيت ثفسبًؽثِ پفؼُ گَش اًسبى  تَاًؽهيثب يىؽيگف، غؽاي ثِ ٍخَؼ آهؽُ  ويسِ َّاؼٍ  ؼـ غَـت فؼبل سبقي ّف

 

وِ  قهبًي. (ضَؼگففتِ هي ويسِ َّاتػوين ثِ فؼبل سبقي اي است وِ ؼـ آى لطظِ :اًفدبـقهبى  -Tf) ويسِ َّاسبقي ثفاي فؼبل

)ثفاي هثبل ضدن  ويسِ َّاثفاي ـسيؽى  .ثبضؽ mm 125 ثبيستهي ويسِ َّاغلِ ـاًٌؽُ تب فبـسؽ، هي ولضدن  %80 ثِ ويسِ َّا

ضفوت سفًطيي تب فبغلِ قهبى القم است.  ms 30% ضدن غَؼ، 80ثِ  ليتف( 150سفًطيي  ويسِ َّايليتف ٍ  60ـاًٌؽُ  ويسِ َّاي

125 mm  80-40ثِ ويسِ َّا، ٍاثستِ ثِ سفػت ثفغَـؼ ms اًدبهؽ. لؿا تػوين گيفي ثفاي ػول وفؼى يب ًىفؼى ثِ عَل هي

 پس اق تػبؼف غَـت ثپؿيفؼ. ms 50-10 ثبيؽ عي هؽت ويسِ َّا
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 SRSCMكٌترل  ٍاحذساختواى 

 

 

 

تَسظ يه  آى خْت ثستِ ضؽى .گيفؼهييف هدوَػِ تَْيِ هغجَع يب اّفم تفهك ؼستي لفاـ هؼوَالً ق SRSCM ويسِ َّا وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽ

ثفاي ػولىفؼ غطيص آى هْن است. اسبس وبـ  ٍاضؽ وٌتفلفلص ـٍي ثؽًِ آى هطػع گفؼيؽُ است. تَخِ ؼاضتِ ثبضيؽ وِ خْت ثستِ ضؽى 

 ثِ ضفش قيف است: ويسِ َّا وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽ

 تطػيع ثفغَـؼ -

 ّبوطٌؽُاي ٍ پيصخلَ، وٌبـي، پفؼُ ّبي َّا ويسِقي فؼبل سبا -

 يبثي آىٍ ػيت ويسِ َّاثفـسي سيستن  -

 ثِ هؼٌبي آهبؼگي سيستن يب ٍخَؼ غغب ويسِ َّافؼبل سبقي زفاؽ اغغبـ  -

 سفًطيي ٍ غيفُ ويسِ َّايّبي ؼيگف سيستن اق لجيل لفل ووفثٌؽ، سَئير لغغ ثفـسي لسوت -

 يبةثِ ٍاسغِ ثفلفاـي اـتجبط ثِ غَـت ضجىِ سفيبل ثب ؼستگبُ ػيت نسفٍيس پؿيفي سيستؼـ تسْيل  -
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 X/Yَاي شتاب سىج

 ّبي َّاي ويسٍِ ؼـ غَـت هدْك ثَؼى غَؼـٍ ثِ  Xتؼجيِ ضؽُ، لبثليت تطػيع ضتبة غَؼـٍ ؼـ ـاستبي هطَـ عَلي سٌح الىتفيىي ضتبة

ّبي اـسبلي هتٌبست ثب ضتبة غَؼـٍ ثَؼُ ٍ ثِ ٍسيلِ هيىفٍ وٌتفلف ؼاـاست. سيگٌبل ـا Yاي ضتبة ؼـ ـاستبي هطَـ وٌبـي وٌبـي يب پفؼُ

تؼييي ضؽُ است. ؼـ غَـتي وِ ّب ضًَؽ. آستبًِ اضتؼبل زبضٌي ؼـ غَؼـٍّبي ّيًَؽاي ثِ غَـت هٌطػف ثِ ففؼ ثفاي ّفيه اق هؽلسٌديؽُ هي

ؼـ تػبؼف اق ـٍثفٍ سبقؼ. ايدبؼ يه اضتؼبل هٌبست فؼبل هيبي ثبال ٍ پبييي ـا ثفاي تفاًكيستَـّ ٍاضؽ وٌتفلآستبًِ اضتؼبل تؼييي ضؽُ سف ثفسؽ، 

ضَؼ. اعالػبت تىويلي تػبؼف اق ـٍثفٍ تَسظ ثِ ػٌَاى اعالػبت اغلي تطػيع تػبؼف ؼـ ًظف گففتِ هي Xسٌح اعالػبت سٌسَـ ضتبة

ثِ ػٌَاى ضبهي ٍ اعالػبت سٌسَـّبي ضفثِ  Yسٌح ضتبةَّب، سٌسَـ ؼـ تػبؼف اق پْل ضَؼ.وٌتفل اـسبل هي ٍاضؽفثِ خلَيي ثِ ضسٌسَـّبي 

 گيفًؽ.خبًجي هالن تطػيع ثفغَـؼ اق پْلَّب لفاـ هي

 

 / فعال كىىذٌضامهمذار 

ايي سَئير فمظ ـا ثف ػْؽُ ؼاـؼ.  FETوٌتفل تفاًكيستَـ لؽـت ٍظيفِ  ٍاضؽ وٌتفليه سَئير تطفيه ثِ ػٌَاى سٌسَـ فؼبل وٌٌؽُ/ ضبهي ؼـ 

ـا ؼـ  ويسِ َّاضبهي، هؽاـ اضتؼبل ؼاـ است. خلَيي ثَؼُ ٍ فؼبل سبقي ايي هؽاـ ؼـ ضفايظ لكٍم ـا ػْؽُ ّبي َّا ويسِضبهل هؽاـات اضتؼبل 

ّبي ؼاـؼ. ؼٍ ًَع هتفبٍت اق ايي ًَع سٌسَـّبي ثِ غَـتتطػيع ؼاؼُ ضؽُ، غيف فؼبل ًگبُ هي ووتف ؼـ خْت ّبيضفايظ ثفغَـؼ ثب ضتبة

ىي ٍ الىتفًٍيىي وبـثفؼ ؼاـًؽ.هىبًي
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ّب ثِ ّن ًَع هىبًيىي ضبهي اق يه سَئير الىتفٍهىبًيىي ؼٍ پبيِ تطىيل ضؽُ است وِ ؼـ غَـت اػوبل ضتبة هٌفي ثيص اق آستبًِ ضؽُ، پبيِ

خفيبى هطتؼل وٌٌؽُ ، ـٍثفٍاق  ثبضؽ. ؼـ ضفايظ ثفغَـؼهدكا هي ٍاضؽ وٌتفلػولىفؼ ايي سٌسَـ وبهالً اق هتؼلمبت الىتفًٍيىي زسجٌؽ. هي

ـٍؼ. وبـ هيِ ، يه ضبهي الىتفًٍيىي ثِ خبي ًَع هىبًيىي آى ثJMثبيؽ اق ضبهي ػجَـ وٌؽ. اق قهبى تَليؽ غَؼـٍ تَسبى  ويسِ َّازبضٌي 

 هكايبي آى ػجبـتٌؽ اق:

o ِتف استـيكي )تٌظين آستبًِ( سبؼُثفًبه 

o لبثليت ثفـسي ضبهي تَسظ هيىفٍوٌتفلف 

 

 خاسن

تَاى پس اق لغغ  ms 150ؼـ هؽت ووتف اق  ٍاضؽ هفوكي ٍ آهبؼگي هؽاـات اضتؼبل اؼاهِ فؼبليتثِ هٌظَـ  ويسِ َّا وٌٌؽُ وٌتفل اضؽٍ

 ثبضؽ.ّب( هي، ؼاـاي يه هػكى اًفلي )غبقىثبعفيالىتفيىي 
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 عولكرد چراغ اخطار

 

 
 

وٌتفل،  ٍاضؽگفؼؼ. ثب تَخِ ثِ ًَع ثفاي ثفـسي سبلن ثَؼى زفاؽ ـٍضي هي، زفاؽ اغغبـ وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽثِ هطض ثفلفاـي ٍلتبل تغؿيِ ؼـ 

زفاؽ اغغبـ پس اق اًدبم پيىفُ ثٌؽي سيستن ثبيؽ غبهَش ضَؼ. ثفاي  هبًؽ.ثبًيِ ـٍضي هي 6ثبًيِ زطوه قؼُ يب  6هفتجِ يب ثفاي  6زفاؽ اغغبـ 

لبثليت  ٍاضؽ وٌتفلثٌؽي سيستن، ؼـ عي هفاضل پيىفُ ت هفاخؼِ ًوبئيؽ.وست اعالػبت ثيطتف ثِ وتبثسِ ـاٌّوبي غَؼـٍ يب ـاٌّوبي تؼويفا

 هتَلف غَاّؽ ثَؼ. ويسِ َّاٍ تب قهبًي وِ خفيبى الىتفيىي ثِ تثجيت ًفسيؽُ است فؼبل سبقي تطػيع ثفغَـؼ ـا ًؽاضتِ 

 چزاغ اخطار: شذنشزایط ريشه 

 غَاّؽ ثَؼ. وٌتفل: زفاؽ اغغبـ ثِ عَـ هؽاٍم ـٍضي ٍاضؽلغغ ٍلتبل تغؿيِ  -

 وٌتفل: زفاؽ اغغبـ ثِ عَـ هؽاٍم ـٍضي غَاّؽ ثَؼ. ٍاضؽفؼبل سبقي ؼـ لغغ ٍلتبل  -

 ضَؼ.وٌتفل هتػل ًجبضؽ: زفاؽ ثِ ؼليل لغؼي هؽاـ ؼـ وبًىتَـ ؼستِ سين ـٍضي هي ٍاضؽ -

 

( PABسفًطيي ) ويسِ َّاي(، DABـاًٌؽُ ) ويسِ َّايغبـخي هبًٌؽ  يّبٍ ّوسٌيي سيستن وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽّبي ؼاغلي ػولىفؼ ثػص

تؼؽاؼ ثيص اق ضؽ سبثمِ ثفٍق غغب ؼـ ، ؼـ غَـت ثفٍق غغب ؼـ سيستن يب هطبّؽُ ٍاضؽ وٌتفلضَؼ. ، ثِ غَـت هؽاٍم ثفـسي هييب لفل ووفثٌؽ

 وٌؽ. ـٍضي هيزفاؽ اغغبـ ـا سيستن، 
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 تًجٍ:

( ًيك MILػيت ) ؼٌّؽُ( يب زفاؽ ًطبىDiagnostic Trouble Code (DTC)فٍيس )ّبي زفاؽ يبؼآٍـي سزفاؽ اغغبـ ؼـ هفاخغ تؼويفاتي ثب ًبم

 آٍـؼُ ضؽُ است.

  

 خطاَاي گذشتٍ

وٌؽ. ؼـ ؼـ قهبى ثفـسي سيستن، زفاؽ اغغبـ ـا ـٍضي هيػيت  هطبّؽُ هىفـوؽ غغبي هفثَط ثِ ػيت ـا تؼييي وفؼُ ٍ ؼـ غَـت  ٍاضؽ وٌتفل

تطػيع ؼاؼُ ًطؽُ ثبضؽ، ػولىفؼ زفاؽ اغغبـ هتفبٍت غَاّؽ ثَؼ. ثفاي اعالػبت ثيطتف ثِ ـاٌّوبي  ٍاضؽ وٌتفلي وِ غغبيي تَسظ هَاـؼ

 تؼويفات غَؼـٍ هفاخؼِ وٌيؽ.
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 كيسِ َّاهكاًيزم باد كٌٌذُ 

 

 

 

ويسِ ثفاي ٍاضؽ ثبؼ وٌٌؽُ  ٍاضؽ وٌتفلفؼبل گفؼؼ، خفيبى الىتفيىي تَسظ  ويسِ َّاضَؼ ٍ ثبيؽ قهبًي وِ ثفغَـؼ ضؽيؽي تطػيع ؼاؼُ هي

-وٌؽ وِ ثف اثف آى گبق پف وٌٌؽُ ويسِ تَليؽ ضؽُ ٍ ويسِ اق پَستِ غبـج هيزبضٌي ضفٍع ثِ ٍاوٌص ضيويبيي هيضَؼ. )زبضٌي( اـسبل هي َّا

ضَؼ. ؼـ ي( تطىيل ضؽُ هSiO2اوسيؽ سيليىَى )(، ٍ ؼيKNO3(، ًيتفات پتبسين )NaN3يه هَلؽ گبق اق تفويت آقيؽ سؽين )گفؼؼ. 

( تَليؽ وفؼُ ٍ آقيؽ N2ثفاي پف وفؼى ويسِ َّا، گبق ًيتفٍلى ) ضفايظ تػبؼف، ٍاوٌص ضيويبيي ايي سِ ػبهل ؼـ هدوَػِ تَليؽ وٌٌؽُ گبق

ؼهب ثفاي تدكيِ ضؽى ثِ فلك سؽين ٍ  C° 300آقيؽ سؽين ثِ  وٌؽ.ثِ گبق ثي غغف تجؽيل هيـا است ثسيبـ سوي اي ( وِ هبؼNaN3ُسؽين )

-تدكيِ سؽين هيثفاي ثب تطفيه زبضٌي هَخت اضتؼبل آى ٍ تَليؽ ؼهبي هَـؼ ًيبق  ٍاضؽ وٌتفلاق اـسبل ضؽُ  ق ًيتفٍلى ًيبق ؼاـؼ. سيگٌبلگب

( ضؿف فلك SiO2اوسيؽ سيليىَى )( ٍ ؼيKNO3وبـ ثفؼى ًيتفات پتبسين )ِ وٌؽ. ّؽف اق ثگبق ًيتفٍلى تَليؽ ضؽُ ويسِ ـا پف هيضَؼ. 

( ٍاوٌص ًطبى KNO3اثتؽا سؽين ثب ًيتفات پتبسين ) غغف است.اق عفيك تجؽيل آى ثِ هَاؼ ثي قا است(بـ ٍاوٌص پؿيف ٍ اضتؼبلسؽين )وِ ثسي

. ايي همؽاـ گبق ًيتفٍلى تَليؽ ضؽُ ًيك ٍاـؼ ويسِ َّا ضَؼتَليؽ هي N2همؽاـي گبق (، ٍ Na2O(، اوسيؽ سؽين )K2Oؼاؼُ ٍ اوسيؽ پتبسين )

پس ضَؼ.  اي ثي غغف ٍ پبيؽاـ است ايدبؼ هي، وفيستبل سيليىبت وِ هبؼُ(SiO2سيليىَى ) اوسيؽاوسيؽ فلكات ثب ؼيغف، آٍاوٌص ؼـ ضؽُ ٍ 

وِ ثب  ُهوىي است همؽاـ ووي ّيؽـٍاوسيؽ سؽين ثبلي ثوبًؽ. ايي هبؼُ ضيويبيي هَخت سَقش غفيف ٍ/ يب خفاضت ضؽ ويسِ َّااق ػول وفؼى 

 ضَؼ.ثيىفثٌبت سؽين )خَش ضيفيي( تجؽيل هيثِ تفويت آى ثب َّا، ثِ سفػت 
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ؼّؽ وِ سفًطيي وٌؽ. سَقش غفيف تٌْب قهبًي ـظ هيّب اثف ؾـات ايدبؼ ضؽُ ثِ غَـت سَقش غفيف زطن ٍ سففِ ثفٍق هيثفاي اغلت اًسبى

ستٌؽ هوىي است ثب تٌفس ايي ؾـات ؼزبـ تٌگي ًفس ّبي ثستِ ثبلي ثوبًؽ. اق ايي ـٍ، اففاؼي وِ هجتال ثِ آسن ّثفاي ؼلبيمي ؼـ غَؼـٍ ثب پٌدفُ

پس اق ؼـ ايي غَـت ثب هطبّؽُ ػالئن آسن ثبيؽ هغبثك ثب ؼستَـ پكضه غَؼ ـفتبـ وفؼُ ٍ ثِ سفػت ـاّي ثفاي هؼبلدِ ـا خستدَ وٌٌؽ.  ضًَؽ.

-فؼبل هيثبـ  تٌْب يه ّبي َّا ويسِِ ؼليل ايٌىِ ثّبي هدبق تؼَيض ضَؼ. هدؽؼاً لبثل استفبؼُ ًجَؼُ ٍ ثبيؽ تَسظ تؼويفگبُ ويسِ َّاػول وفؼ 

اق ايي  .ضَؼ گبقثبيؽ ثب سفػت ثسيبـ قيبؼي پف اق  ويسِ َّاػول وفؼُ تؼَيض ًطؽُ است، غَؼـٍ ًجبيؽ ضفوت وٌؽ.  ويسِ َّا، تب قهبًي وِ ضًَؽ

 . km/h (180 mi/h) 290وَل ثب سفػتي ثيص اق گفؼؼ، ثِ عَـ هؼغبـج هي ؼــٍ ثب ًيفٍي هطػػي اق هطفظِ غفثيله ففهبى يب پَستِ ؼاضجَ

گًَِ ثفغَـؼ، اغلت ثِ  ، هَخت خفاضت ضَؼ. خفاضت ًبضي اق اييآى ؼـ قهبى ػول وفؼى ويسِ َّاتوبس ثب هوىي است ثِ ؼليل ايي ًيفٍ، 

 0.1ثفاي هؽت  ؼسيجل 175تب  165ي ؼـ ضؽٍؼ ثسيبـ قيبؼغؽاي  ويسِ َّاثبضؽ. ػول وفؼى غَـت غفاضيؽگي يب سَغتگي ثسيبـ غفيف هي

 ضَؼ.وٌؽ وِ ؼـ هَاـؼي هَخت آسيت ؼيؽى ضٌَايي هيثبًيِ ايدبؼ هي
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 راًٌذُ ٍ فٌر ساعتي كيسِ َّاي

 

 

 

 ليتف هي ثبضؽ. 60الي  40ؼـ ضؽٍؼ  ـاًٌؽُ ثِ عَـ هؼوَل ويسِ َّاياًؽاقُ 

تَسظ يه وبًىتَـ . ٍاضؽ اضتؼبل گْؽاـًؽُ لفاـ گففتِ تطىيل ضؽُ استوِ ـٍي غفطِ ً اضتؼبلٍاضؽ  ٍاق ويسِ خوغ ضؽُ ـاًٌؽُ  ويسِ َّاي

وٌؽ. ايي لغؼِ ـا ثفلفاـ هي وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽـاًٌؽُ ٍ  ويسِ َّايضَؼ. فٌف سبػتي اـتجبط ثيي هدوَػِ هتػل هي SRSCM ٍاضؽ وٌتفلثِ 

 سبقؼ.ّبي غفثيله ففهبى هوىي هياـتجبط الىتفيىي ـا ؼـ توبهي هَلؼيت

 

 تٍ مُم:وک

 .ؼـ قهبى ًػت فٌف سبػتي اضتيبط وٌيؽ. ثفاي اعالػبت ثيطتف ثِ ـاٌّوبي تؼويفات هفاخؼِ ًوبئيؽ

ضىل  Hففم ثِ  ثِ غَـت پٌْبى ٍ وِ. ويسِ گفؼؼپف اق گبق هي ويسِ َّاگبق ايدبؼ ضؽُ ٍ ثِ هطض اـسبل خفيبى الىتفيىي ثِ ٍاضؽ اضتؼبل، 

تؼجيِ  ثالفبغلِ اق هدبـي غفٍخي تػليِ گبق وٌؽ.ـا پطتيجبًي هي ويسِ َّاغفطِ ًگْؽاـًؽُ ػولىفؼ  وٌؽ.خوغ ضؽُ است ضفٍع ثِ ثبق ضؽى هي

ػوؽُ ايي ؾـات ـا پَؼـ  ثب آقاؼ ضؽى ؾـات گفؼ هبًٌؽ ؼاغل اتبق غَؼـٍ ّوفاُ غَاّؽ ثَؼ. ويسِ َّاضَؼ. ػول وفؼى هي  ويسِ آغبقضؽُ ـٍي 

ًبهٌؽ. ـٍاى ثؽٍى پَضص ًيك هيـا  ّبي َّا ويسِايي ًَع  ـٍؼ.يستن ؼـ قهبى فؼبل ضؽى ثِ وبـ هيؼّؽ وِ ثفاي ـٍاى وبـي ستبله تطىيل هي

ّبي َّا ـٍؼ. ايي ًَع ويسِّبي َّا اق ًَع پَضطي ثِ وبـ هيّب ويسِثفاي ثِ ًفهي ثبؼ ضؽى ويسِ القم است. ؼـ ثفغي اق هؽل ويسِ َّاوبـي 

 ؼ ٍ ًيبق ثِ پَؼـ تبله ثفاي ـٍاى وبـي ٍخَؼ ًؽاـؼ.ضَغبغي هبًٌؽ ًئَپفى سبغتِ هياق خٌس 
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 سرًشيي كيسِ َّاي

 

 

 

ويسِ  .است ليتف( 160تب  120) ثكـگتفـاًٌؽُ  ويسِ َّاياق سفًطيي  ويسِ َّاي هؼوَالًثِ ؼليل فبغلِ سفًطيي وٌبـي تب هدوَػِ ؼاضجَـؼ، 

ـًؽُ لفاـ گففتِ تطىيل ضؽُ است. ٍاضؽ اضتؼبل تَسظ يه وبًىتَـ ثِ سفًطيي اق ويسِ خوغ ضؽُ ٍ ٍاضؽ اضتؼبل وِ ـٍي غفطِ ًگْؽا َّاي

 ضَؼ.هتػل هي SRSCM ٍاضؽ وٌتفل

)ًَع غيفلبثل ويسِ وِ ثِ غَـت پٌْبى  گفؼؼ.پف اق گبق هي ويسِ َّاثِ هطض اـسبل خفيبى الىتفيىي ثِ ٍاضؽ اضتؼبل، گبق ايدبؼ ضؽُ ٍ 

تَخِ ؼاضتِ ثبضيؽ ؼـ ًَع غيف لبثل  وٌؽ.خوغ ضؽُ است ضفٍع ثِ ثبق ضؽى هيطفظِ ؼاضجَـؼ ـٍي هضىل  Uففم ثِ هطبّؽُ( يب لبثل هطبّؽُ 

تؼجيِ  تػليِ گبق ثالفبغلِ اق هدبـي غفٍخي، هدوَػِ ؼاضجَـؼ ثبيؽ ثِ عَـ وبهل تؼَيض گفؼؼ. ويسِ َّاضىل پس اق ػول وفؼى  Uهطبّؽُ 

ثِ وبـ ـفتِ ثفاي سفًطيي وٌبـي ثفاي تػليِ گبق هدفايي ؼـ ًظف گففتِ ًطؽُ است  َاّبي ّ ويسِؼـ ًَع ؼيگفي اق  ضَؼ.ويسِ آغبق هي ضؽُ ـٍي

ؼاغل اتبق )پَؼـ تبله( ثب آقاؼ ضؽى ؾـات گفؼ هبًٌؽ  ويسِ َّاگفؼؼ. ػول وفؼى ثلىِ ضؼيف ثَؼى ثػطي اق ؼٍغت ويسِ هَخت تػليِ گبق هي

ًبهٌؽ. ـا ثؽٍى پَضص ًيك هي ّبي َّا ويسِـٍؼ. ايي ًَع فؼبل ضؽى ثِ وبـ هيوِ ثفاي ـٍاى وبـي سيستن ؼـ قهبى  غَؼـٍ ّوفاُ غَاّؽ ثَؼ

 وبـي ٍخَؼ ًؽاـؼ. ضَؼ ٍ ًيبق ثِ پَؼـ تبله ثفاي ـٍاىاق خٌس غبغي هبًٌؽ ًئَپفى سبغتِ هيًَع پَضطي  ّبي َّاي ويسِ
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 ايي كٌاري ٍ پردُّاي َّا كيسِ

 

 

 

 :كىاري كیسٍ ًَاي

ّب ثفاي وبّص خفاضت ًبضي اق تػبؼف ضؽيؽ اق پْلَ ّبي َّا ويسِايي ي وٌبـي ًيك هدْكًؽ. ّبي َّا ويسِخؽيؽ ثِ ثسيبـي اق غَؼـٍّبي 

ويسِ ٍ ٍظيفِ ضفبظت اق لسوت ثباليي ثؽى ـا ثف ػْؽُ ؼاـؼ. اًؽاقُ ثِ عَـ هؼوَل ؼـ لسوت وٌبـي پطتي غٌؽلي لفاـ گففتِ . اًؽعفاضي ضؽُ

ليتف( است ٍ ؼليل آى وبّص قهبى پف ضؽى ٍ فضبي هَخَؼ هيبى  15تب  10تف )ـاًٌؽُ ٍ سفًطيي وَزه يويسِ َّاوٌبـي ًسجت ثِ  َّاي

 ـاًٌؽُ/ سفًطيي وٌبـي ٍ ؼـ غَؼـٍ است.

 اي:كیسٍ ًَاي پزدٌ

ضتوبل آسيت ثِ عَـ غبظ ثفاي وبّص ا ّبي َّا ويسِاي ٍظيفِ ضفبظت اق لسوت ثباليي ثؽى ـا ثف ػْؽُ ؼاـؼ. ايي ًَع پفؼُ ويسِ َّاي

اي ؼـ لسوت وٌبـي پفؼُ ويسِ َّاياًؽ. ـسيؽى ثِ سف ٍ/ يب ووه ثِ ًگِ ؼاضتي سف ٍ ثؽى ؼاغل اتبق غَؼـٍ ؼـ لطظِ ثفغَـؼ، عفاضي ضؽُ

 سمف، سوت ـاًٌؽُ ٍ سفًطيي تؼجيِ ضؽُ است.
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 كوربٌذ ايوٌي ًَار پيش كشٌذُ

 

 

 

ؼـ ستَى هفوكي )زپ ٍ ـاست( ًػت ضؽُ است. ّؽف اق ثِ وبـ  (Seat Belt Pretensioners (BPT)ووفثٌؽ ايوٌي ) ّبيپيص وطٌؽُ

ثب ٍخَؼ هىبًيكم لفل وي ووفثٌؽ ؼـ هدوَػِ وطٌؽُ وِ اق افكايص عَل  ثفؼى پيص وطٌؽُ، ضؿف غالغي ًَاـ ووفثٌؽ ؼـ لطظِ تػبؼف است.

وٌؽ، سفًطيي ؼـ ايي اهف ووه هيوطؽ. هيؼـ خْت هػبلف ٌؽ ـا وٌؽ، سيستن پيص وطٌؽُ ثِ هؼٌبي ٍالؼي ًَاـ ووفثًَاـ ووفثٌؽ خلَگيفي هي

اًَاع هػتلفي وٌٌؽ. لفل وي ووفثٌؽ ثِ غَـت يىپبـزِ ثب يىؽيگف وبـ هيّب ٍ هىبًيكم پيص وطٌؽُثْتفيي هَليؼت ـٍي غٌؽلي غَؼ لفاـ گيفًؽ. 

ّب ول هدوَػِ وطٌؽُ ـا ثِ ػمت وطيؽُ ٍ ؼـ ثفغي ؼيگف ثفغي اق پيص وطٌؽُّب ؼـ غَؼـٍّبي ّيًَؽاي ثِ وبـ ـفتِ است. اق پيص وطٌؽُ

   هتػل وطي وٌؽ تَسظ سينـا فؼبل هي ّبي َّا ويسِاي وِ وٌتفل وٌٌؽُ ٍاضؽّب ثِ ّوبى ػوَهبً پيص وطٌؽُ آٍـؼ.لفلفُ ـا ثِ زفغص ؼـ هي

ؼٌّؽ ـا تبة ًبضي اق تفهك ًبگْبًي ٍاوٌص ًطبى هيٍضؼيت سٌسَـّبي هىبًيىي ٍ الىتفًٍيىي تطػيع ضفوت، وِ ؼـ اثف ضپفؼاقًؽُ  ضَؼ.هي

 وٌؽ.ـا فؼبل هي ويسِ َّاضَؼ، پفؼاقًؽُ اثتؽا پيص وطٌؽُ ٍ سپس قهبًي وِ ضفثِ تطػيع ؼاؼُ هيوٌؽ. ثفـسي هي

 

  اي وًع ساچمٍ

هَخَؼ ؼـ هَلؽ گبق هطتفق ضؽُ ٍ  فدبـيهبؼُ اًوٌؽ. اـسبل هي BPTـا ثِ پيص وطٌؽُ  هبؼُ اًفدبـيخفيبى الىتفيىي هَـؼ ًيبق  ٍاضؽ وٌتفل

-ّب هَخت زفغص يه زفغؽًؽُ وِ ثِ ضفت هتػل است هيـاًؽ. ضفوت سبزوِثِ خلَ هي هطفظِّبي فَالؼي ـا ؼاغل گبق تَليؽ ضؽُ سبزوِ

 طؽ.وهي cm 6ـا ضؽٍؼ ؼًؽُ، ضفت ـا ثِ گفؼش ؼـآٍـؼُ ٍ ًَاـ هتػل ثِ آى  ضَؼ. زفغص زفظ
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   پیستًویوًع 

ضَؼ، ثِ يه هطتفق وٌٌؽُ هتػل است. ثب ثفٍق تػبؼف اق ـٍثفٍ وِ ثِ ٍاسغِ همؽاـ هطػػي اق ضتبة هٌفي تؼييي هي سيلٌؽـ پف اق هبؼُ اًفدبـي

گبق وٌؽ. خفيبى الىتفيىي هبؼُ اًفدبـي ؼاغل سيلٌؽـ ـا هطتفق وفؼُ ٍ خفيبى الىتفيىي القم ـا اق عفيك هؽاـ الىتفيىي اـسبل هي ٍاضؽ وٌتفل

زفغؽ ٍ ًَاـ آٍـؼ. ثب ضفوت پيستَى، ضفت هيوِ تَسظ يه وبثل فَالؼي ثِ ضفت هتػل است ـا ثِ ضفوت ؼـ هيپيستَى  ،ضَؼ. گبقتَليؽ هي

 وطؽ.هي cm 6ووفثٌؽ ـا ضؽٍؼ 

 

 محذيد كىىذٌ ویزي :

ـ فطبـ ٍاـؼُ ثِ لفسِ سيٌِ ؼـ لطظِ ػولىفؼ ؽاهمثِ وٌتفل ايي لغؼِ  .هطؽٍؼ وٌٌؽُ ًيفٍ ؼـ ؼاغل هدوَػِ پيص وطٌؽُ ووفثٌؽ ًػت هي ضَؼ

ثؽى سفًطيي اق ضؽ هطػػي ثيطتف ضَؼ، اگف همؽاـ ًيفٍي ٍاـؼ ثِ وٌؽ. ووه هيّبي خؽي ٍ ؼـ ًتيدِ وبّص اضتوبل آسيتپيص وطٌؽُ 

 ّؽ.ؼلفسِ سيٌِ اق ضبلت عجيؼي غَؼ غبـج غَاّؽ ضؽ. اق ايي ـٍ ًيفٍي ٍاـؼُ ثِ لفسِ سيٌِ سفًطيي ـا وبّص هي
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 پيش كشٌذُ قفل كوربٌذ ايوٌي

 

 

 

ّبي لفل ٍ وطٌؽُ ووفثٌؽ ّبي لجلي، يه پيص وطٌؽُ لفل ووفثٌؽ ًيك لبثل ًػت است. ّؽف اق ثِ وبـ ثفؼى پيص وطٌؽُػالٍُ ثف سيستن

پف ضؽُ ٍ ثِ هطتفق وٌٌؽُ هتػل سيلٌؽـ اق هبؼُ اًفدبـي ايوٌي ثْجَؼ ايوٌي سفًطيٌبى ثب خلَگيفي اق هؼلك ضؽى آًْب ؼـ قهبى تػبؼف است. 

خفيبى الىتفيىي القم ـا اق عفيك هؽاـ  ٍاضؽ وٌتفلضَؼ، ثب ثفٍق تػبؼف اق ـٍثفٍ وِ ثِ ٍاسغِ همؽاـ هطػػي اق ضتبة هٌفي تؼييي هياست. 

وطيؽُ ضؽى ووفثٌؽ ايوٌي،  ثفاي ضَؼ.وٌؽ. خفيبى الىتفيىي هبؼُ اًفدبـي ؼاغل سيلٌؽـ ـا هطتفق وفؼُ ٍ گبق تَليؽ هيالىتفيىي اـسبل هي

ّبي ثبؼاهىي اق ثبقگطت وبثل ثِ آيؽ. لفلگبق تَليؽ ضؽُ ثِ ضفوت ؼـ هي ؼـ اثف فطبـلفل ووفثٌؽ هتػل است  ثِوبثل فَالؼي تَسظ پيستَى وِ 

 ضَؼ.وطيؽُ هي cm 4 ؼاـؼ. ثؽيٌگًَِ ًَاـ ضؽٍؼضبلت اٍليِ خلَگيفي وفؼُ ٍ اق ايي عفيك لفل ووفثٌؽ ـا ؼـ هَلؼيت خؽيؽ غَؼ ًگِ هي

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


                                                                         

 
 

28 

 PSBكوربٌذ ايوٌي هجْز بِ سيستن 

 

 

 

PSB  :ػجبـت است اق يه وطٌؽُ ووفثٌؽ لبثل وٌتفل ّوفاُ ثب 

 ػولىفؼ استبًؽاـؼ وطٌؽُ ووفثٌؽ 

 ًفدبـيپيص وطٌؽُ ا 

 پيص وطٌؽُ هَتَـ الىتفيىي 

  وبـايي سيستنافكايص 

 

 PSBكاربزدَاي اصلی سیستم 

 

  خصًصیات تًضیحات

 ووفثٌؽ هؼوَلي وٌؽ. سفًطيي ـا ـٍي غٌؽلي غَؼ ثفاي ايوٌي ثيطتف تثجيت هي /هَلؼيت ـاًٌؽُ

 هفؼَلي

سفًطيي ـا ـٍي غٌؽلي غَؼ ثبثت  /ثف اثف ضفثِ ثفغَـؼ يب تفهك ضؽيؽ ووفثٌؽ ـا لفل وفؼُ تب ـاًٌؽُ

 ًگِ ؼاـؼ.

لفل وي ايوٌي 

 ووفثٌؽ

ايوٌي هؽاـ اًفدبـ پيص وطٌؽُ ـا فؼبل وفؼُ ٍ هَخت  ؼـ غَـت ثفغَـؼ غَؼـٍ ثب هبًغ، ٍاضؽ وٌتفل

 ضَؼ. وطيؽُ ضؽى ثٌؽ ووفثٌؽ ٍ ؼـ ًتيدِ خلَگيفي اق پفتبة ضؽى ـاًٌؽُ/ سفًطيي هي
 پيص وطٌؽُ

پس اق ػول وفؼى پيص وطٌؽُ، ًيفٍي ٍاـؼُ تَسظ ثؽى ـاًٌؽُ/ سفًطيي ثِ ووفثٌؽ افكايص غَاّؽ 

 ضَؼ. ٍ ـّبيي آى هي يبفت وِ هَخت تغييف ضىل هطَـ ووفثٌؽ
 هطؽٍؼ وٌٌؽُ فطبـ

 وٌؽ. ثب استفبؼُ اق اعالػبت ٍـٍؼي سيستن ووفثٌؽ ايوٌي ـا وٌتفل هي
ٍاضؽ وٌتفل 

 َّضوٌؽ

وٌتفلي ووفثٌؽ ايوٌي ـا تؼييي  تفيي ٍضؼيت فبوتَـّب ٍ هتغيفّبي هػتلف ـا اـقيبثي وفؼُ ٍ ثْيٌِ فؼبل

 وٌؽ. هي
 الگَـيتن

 وٌتفل هىبًيىي ، خؼجِ ؼًؽُ ٍ والذ است.DCٌؽ ايوٌي وِ ضبهل هَتَـ سيستن تٌظين وطص ووفث
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 قطعات
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  ًواي كلي سيستن
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  عولكرد اصلي )كشٌذُ(
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 سٌسَر تشخيص ضربِ جلَ

 

 

 ؼليل ثفغَـؼايي سٌسَـّب ضتبة اػوبلي ثِ ( ًكؼيه سپف خلَ، ثِ لسوت اثتؽايي ضبسي هتػل ضؽُ است. FISَـّبي تطػيع ضفثِ خلَ )سسٌ

( FISسٌسَـ تطػيع ضفثِ خلَ )تػبؼف است.  تطػيعوبـ ثفؼى سٌسَـ ضفثِ، ِ اٍليي ّؽف اق ثؼٌّؽ. ثِ ًمغِ ًػت غَؼ ـا تطػيع هي

 تفؼليكّفزِ هطؽٍؼُ ػوليبتي ـا ثفاي فؼبل سبقي  FISوٌؽ. استفبؼُ اق اـسبل هي SRSCM ٍاضؽ وٌتفلاعالػبت ضتبة غَؼـٍ ـا ثِ 

ؼـ ثبقُ ؼٍ سٌسَـ خلَيي ـا ثب ووه اق ـٍثفٍ سفػت ثفغَـؼ ًبضي اق تػبؼف  ،سيستن. ُ استؽيّب گستفش ثػطٍ پيص وطٌؽُ ّبي َّا ويسِ

سبقؼ. فؼبل سبقي سيستن تفي ـا ففاّن هيًيك اهىبى تػوين گيفي ؼليكسٌسَـ تطػيع ضفثِ هفوكي ؼّؽ. هي قهبًي ثسيبـ وَتبّي تطػيع

لبثل اعويٌبًي اق سفػت ثفغَـؼ ؼـ ضؽٍؼ ي ؼاـؼ. اهفٍقُ ثِ ٍاسغِ هتوفوك ضؽى تطػيع ضفثِ، اعالػبت ًگْؽاـًؽُ ثِ ًَع تػبؼف ثستگ

50ms .ضؽت ضفثِ( پيص اق آى، سيگٌبل پس اق تػبؼف ؼـ ؼستفس غَاّؽ ثَؼ( "Course" تفبٍت  ثفاي ثفغَـؼ آـام ثب يه خسن غلت

غَؼـٍّبي خؽيؽتف ؼاـاي ؼٍ سٌسَـ ضتبة، تؼجيِ ضؽُ ؼـ ًبضيِ ؼففهِ  ت ؼاـؼ.ثفغَـؼ ضؽيؽ ثب غَؼـٍيي وِ ؼـ ضبل ضفوت اسًسجت ثِ ووي 

ثب استفبؼُ اق آى ثِ سفػت ٍ ؼلت، اًفلي ؼـيبفتي ٍ سفػت ؼففهِ  ٍاضؽ وٌتفلٍ  وٌٌؽثبضؽ. ايي سٌسَـّب اعالػبت ـا هٌتمل هيضًَؽُ غَؼـٍ هي

ّب ايوٌي ثَؼُ يب ثفغَـؼ ضؽيؽ ٍ ًيبقهٌؽ فؼبل ضؽى سيستن ويسِ َّاِ فؼبل سبقي وٌؽ. ايٌىِ آيب ضفثِ ضؼيف ٍ ثؽٍى ًيبق ثضؽى ـا هطبسجِ هي

غطت اعالػبت سٌسَـّبي تطػيع ضفثِ خلَيي ؼـ همبيسِ ثب سٌسَـ ضفثِ هفوكي ؼـ  ضٌبسبيي غَاّؽ ضؽ. ms 15غَؼـٍ است، تٌْب پس اق 

 گفؼؼ.ثفـسي هي ٍاضؽ وٌتفل
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ثِ  64km/hـًگ ًطبى ؼٌّؽُ ثفغَـؼ اق همبثل ثب سفػت  لفهكف ثبال ًطبى ؼاؼُ ضؽُ است، وِ ؼـ آى غظ ؼٍ ضفايظ هتفبٍت ثفغَـؼ ؼـ تػَي

ثِ يه هبًغ غلت است. ؼـ ّف ؼٍ  km/h 16ـًگ ًطبًگف ثفغَـؼ ثب سفػت  ثبضؽ ٍ غظ آثي% ؼففهگي هي40ى ٍ ضؽيه هبًغ لبثل ؼففهِ 

ثفاي فؼبل  وٌٌؽُ وٌتفل ٍاضؽتػوين گيفي تَسظ ثفاثف است. ثٌبثفايي  SRSCMل وٌتفٍاضؽ گيفي ضؽُ تَسظ ثفغَـؼ همؽاـ ضتبة اًؽاقُ

ؼـ ضفٍع ثفغَـؼ ثسيبـ ؼضَاـ است. سٌسَـّبي تطػيع ضفثِ خلَيي، سفػت ؼففهِ ضؽى ٍ همؽاـ اًفلي خؿة ضؽُ ـا اًؽاقُ  ويسِ َّاسبغتي 

 طؽ:ثػوٌؽ. ايي اهف لبثليت وٌتفل سيستن ًگْؽاـًؽُ ـا ثْجَؼ هيگيفي هي

 تفسفيغ آستبًِ فؼبل سبقي -

 ًجبيؽ فؼبل ضَؼ يب ثِ اضتجبُ ػول وفؼى آى ويسِ َّاهمبٍهت ؼـ ضفايغي وِ  -

 تطػيع سفيغ اضتوبل آسيت خؽي ؼـ تػبؼفبت -

 ثِ سفًطيي ويسِ َّاخلَگيفي اق آسيت ـسبًيؽى  -
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 سٌسَر تشخيص ضربِ كٌاري

 

 

 

( SISّبي هفوكي )زپ ٍ ـاست( غَؼـٍ ٍ ؼٍ سٌسَـ )( خلَ وِ ؼـ ستَىSISـ ضفثِ )( ضبهل ؼٍ سٌسSISَسيستن تطػيع ضفثِ وٌبـي )

ًػت گفؼيؽُ است. ايي سٌسَـّب ضتبة اػوبلي ثِ ؼليل ثفغَـؼ ثِ ًمغِ ًػت غَؼ ـا ّبي پطتي )زپ ٍ ـاست( غَؼـٍ ػمت وِ ؼـ ستَى

( SISيع تػبؼف است. سٌسَـ تطػيع ضفثِ وٌبـي )(، تطػSISوبـ ثفؼى سٌسَـ ضفثِ وٌبـي )ِ ؼٌّؽ. اٍليي ّؽف اق ثتطػيع هي

 اي ٍ وٌبـي ـا فؼبل سبقؼ.پفؼُ ّبي َّاي ويسِوٌؽ وِ ثِ ٍاسغِ آى اـسبل هي SRSCM ٍاضؽ وٌتفلاعالػبت ضتبة غَؼـٍ ـا ثِ 

 

 : يي كىار ییضزبٍ جلً َايقاعذٌ كلی عملکزد سىسًر

ثِ تف سغص استبًؽاـؼّبي ايوٌي سفًطيي ؼـ غَؼـٍّبي سَاـي هؽـى ى ّفزِ سفيغثِ هٌظَـ ثبال ثفؼضسگف  هلاٍَ ػ تىٌَلَليهفبّين خؽيؽ 

وٌبـي ؼـ  ويسِ َّايوبـ ثفؼى ِ پس اق ث ويسِ َّااغيف ؼـ فؼبل سبقي  ّبيپيطففتتطػيع سفيغ تػبؼف ٍ ضؽت ثفغَـؼ اق وبـ ـفتِ است. 

ـ هؽت ثسيبـ وَتبّي ثبيست تػوين گيفي ثِ هٌظَـ فؼبل وفؼى آى ؼوٌبـي، هي ويسِ َّايّبي آيؽ. ثفاي پيطففت سيستنغَؼـٍ ثِ ضوبـ هي

غَـت ثپؿيفؼ. ايي سٌسَـ وِ ـٍي لسوت غبـخي ثٌؽُ غَؼـٍ لفاـ گففتِ است، لبؼـ ثِ اًتمبل سفيغ اعالػبت ضتبة غَؼـٍ ثِ عَـ هستمين اق 

  وٌؽ.ػيع ضؽت ثفغَـؼ اق ـٍثفٍ ووه هيؼـ ػولىفؼي هتفبٍت، سٌسَـّبي ضفثِ خلَيي ثِ  تط. غَاّؽ ثَؼ ثفغَـؼٍلَع هطل 
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( ثفاي تدكيِ ٍ تطليل Application Specific Integrated Circuit (ASIC)ايي سٌسَـ ضبهل الوبى ضس وٌٌؽُ ٍ يه هؽاـ هدتوغ )

 ثِ عَـ غبظ ثِ هٌظَـ ثف ASIC هؽاـ هدتوغضَؼ. الوبى ضس وٌٌؽُ عي تىٌَلَلي هيىفٍهبضيي تَليؽ هي ثبضؽ.ّب ٍ اًتمبل اعالػبت هيؼاؼُ

ثيي ؼٍ غفطِ ؼاـاي ضبـل اًؽ. ؼاؼُ ضؽُپَستِ اـقاى ليوت لفاـ ؼـ ضَؼ. ّف ؼٍ لغؼِ ثبال عفف سبغتي ًيبق ؼـ غٌؼت غَؼـٍ عفاضي هي

ؼٍ هيؽاى الىتفيىي ِ، ثيي ايي سِ غفطثب لغت هتفبٍت تَسظ پبيِ هؼلك لفاـ گففتِ است. الىتفيىي ؼائن ثب لغت ّوٌبم، يه الوبى سيليىًَي  

وٌؽ. اق ايي تغييفات ؼـ پبسع ثِ ضتبة هٌفي ٍ هثجت تغييف هي C1  ٍC2ّبي ضَؼ. ظففيتايدبؼ هي C1  ٍC2ثِ ٍاسغِ ظففيت الىتفيىي 

 ضَؼ.ثفاي هطبسجِ همؽاـ ضتبة هٌفي ٍ هثجت اػوبل ضؽُ ثِ غَؼـٍ استفبؼُ هي
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