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(EPS)

 

 

. اؾت اؾتفبزُ قسُقبهل ّوبى اجعايي اؾت مِ زض ؾيؿتن فطهبى ّيسضٍليل قسيوي )ؾٌتي(  (EPS)ؾيؿتن فطهبى النتطًٍيني 

. هسٍل، قيط ثبقسهي EPSٍ چطاؽ اذُبض  (EPSCM)مٌتطل فطهبى ثطقي  ػالٍُ ثط ايي هجْع ثِ يل قيط ثطقي مٌتطل فكبض، هسٍل

ث زؾتيبثي ثِ قطايٍ فطهبى پصيطي ثْيٌِ ذَزضٍ مٌس مِ ثبػطقي ثِ ًَثِ ذَز جطيبى ضٍغي ضا مٌتطل هيمٌس ٍ قيط ثضا مٌتطل هي ثطقي

زض ظهبى ؾبمي ثَزى يب زض زٍضّبي من، ًيبظ ثِ ًيطٍي موي ثطاي چطذف  :هعايبي ظيط ضا زاضزٍيػگيْب ٍ  EPS. قَززض توبم ؾطػتْب هي

ثؿتِ ثِ ظاٍيِ فطهبى زض زٍض ثطاي چطذف فطهبى الظم  مٌس. ًيطٍيتغييط هي فطهبى زاضز ٍ ًيطٍي الظم هتٌبؾت ثب ؾطػت ذَزضٍ

ايي ؾيؿتن زاضاي ػولنطز حبلت قَز. يبثس ٍ ثبػث ايجبز احؿبؼ فطهبى پبيساض هيهَتَضّبي هتَؾٍ ٍ ثبال  ثَُض ذُي افعايف هي

ين. ذُبّبي ؾيؿتن تَؾٍ چطاؽ اذُبض ثِ ضاًٌسُ ّبي هؼوَلي ضا زاضايي حبلت فطهبى ثب قبثليتايُطاضي ثِ ايي نَضت اؾت مِ زض 

  يب ػنؽ الؼولي تَؾٍ ّيًَساي اؾتفبزُ قسُ اؾتقَز. زٍ ًَع ؾيؿتن فطهبى النتطًٍيني ثٌبم جطيبًي اَالع زازُ هي
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ض ؾطػت ذَزضٍ مِ ضٍي گيطثنؽ مِ اظ ؾٌؿَثبقس اَالػبت ؾطػت ذَزضٍ هي، (EPSCM)ٍضٍزي انلي هسٍل فطهبى النتطًٍيني 

اَالػبت  ، زض نَضت هؼيَة ثَزى ؾٌؿَض ؾطػت ذَزضٍ يب آؾيت زيسى زؾتِ ؾين،زض ثؼًي هسلْبقَز. ًهت قسُ زضيبفت هي

قَز. ثطاؾبؼ ؾطػت ذَزضٍ، يًَيت مٌتطل فطهبى النتطًٍيني ؾيگٌبلي زضيبفتي اظ ؾَيچ ٍيؼيت زٍض آضام ثؼٌَاى پكتيجبى اؾتفبزُ هي

PWM ِمٌس. مسّبي ذُبي ؾيؿتن ٍ هَقؼيت آضهيچط ضا مٌتطل هيمٌس قيط ثطقي مٌتطل فكبض اضؾبل هي ثEPS  ُتَؾٍ زؾتگب

  قَز.مٌتطل هي GDSيب  G-Scanػيت يبة 

ي اؾت مِ زض قيط مٌتطل ّيسضٍليني هتهل اؾت مِ قبهل ؾلًََييس ّوطاُ ثب پالًجطقيط ثطقي مٌتطل فكبض ثِ َّظيٌگ هجوَػِ 

 هقبثل آضهيچطي زاضاي فٌطي ثبظگطزاًٌسُ زض زاذل ثلَمِ ّيسضٍليني تؼجيِ قسُ اؾت.
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ضا جطيبى ضٍغي تحت فكبض ضا اظ اٍيل پوپ ثِ هحفظِ مبضي زض جؼجِ فطهبى ّسايت  ،(EPS)ايي ًَع اظ ؾيؿتن فطهبى النتطًٍيني 

-زض هقبثل ًيطٍي فٌط ّل هي قَز. پالًجط، آضهيچط ضاثِ قيط ثطقي فطؾتبزُ هي النتطينيَزضٍ، جطيبى مٌس. زض ؾطػت من ذهيمٌتطل 

ثٌسز. ًيطٍي ّيسضٍليني تَليس قسُ تَؾٍ پوپ ضٍغي ثِ هحفظِ مبضي هطثََِ ّسايت قسُ ٍ زّس ٍ هؿيط ثطگكت ثِ هرعى ضا هي

قَز. جطيبى النتطيني موتطي ثِ قيط ثطقي فطؾتبزُ هي تط ذَزضٍ،يبثس. زض ؾطػتْبي ثبالًيطٍي الظم جْت چطذف فطهبى مبّف هي

قَز . فكبض ضٍغٌي مِ ثِ هحفظِ مبضي هٌتقل هيمٌسزّس ٍ هؿيط ثطگكت ضٍغي ثِ هرعى ضا ثبظ هيًيطٍي فٌط، آضهيچط ضا ّل هي

  يبثسيبثس ثٌبثطايي ًيطٍي الظم جْت چطذف فطهبى افعايف هيمبّف هي
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LZ 

 

 

تفبٍت اؾبؾي ؾيؿتن ًَع مٌتطل جطيبًي مِ قجالً تَييح زازُ قس ثب ؾيؿتن فطهبى ّيسضٍليل ؾٌتي زض ايي اؾت مِ قيبض زيگطي ثِ 

يي مٌس. ا. ايي قيبض، فكبض ظيبزي ضٍي ؾطٍؾيلٌسض زض ظهبى ضاًٌسگي زض ؾطػتْبي ثبال ايجبز هيثَـ قيط مٌتطل فطهبى ايبفِ قسُ اؾت

 ثِ ًيطٍي ثيكتطي ثطاي چطذف فطهبى ًيبظ ذَاّس ثَز.مٌس پؽ قفت ٍضٍزي ايجبز هي ثِ ًَثِ ذَز هقبٍهت هؼيٌي ضٍي

 

قَز مِ ثبػث حطمت پالًجط زض هقبثل ًيطٍي فٌط زض ؾطػتْبي من ذَزضٍ، ؾيگٌبلي ثب ػطو پبلؽ هتغيط ثِ قيط ثطقي اػوبل هي

قَز ٍ ضٍغي پط فكبض اظ پوپ ضٍغي اظ َطيق ؾَضاخ مٌتطل مٌٌسُ زاذل ثؿتِ هي مٌتطليتحت ايي قطايٍ، ضاّگبُ  قَز.هيط آضهيچ

  گطزز.آضهيچط ثِ هرعى ثطهي

 

فٌط، آضهيچط ضا ثِ  مكيسُ قَز. قَز پالًجط زاذل قيط ثطقي ثِ ػقتقَز مِ ثبػث هي، ػطو پبلؽ من هيذَزضٍ ؾطػتْبي ظيبززض 

ضٍغي تحت  ،تَاًس ثِ هؿيط مٌتطل فكبض ٍاضز قَز. زض ايي هثبلمٌس. ضٍغي تحت فكبض هيزّس ٍ ؾَضاخ مٌتطلي ضا ثبظ هيػقت ّل هي

 زّس.قَز ٍ ًيطٍي الظم ثطاي چطذف فطهبى ضا افعايف هيفكبض ثِ ؾوت ضاؾت ؾيلٌسض ؾطٍ ّسايت هي
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زاذل قفت انلي قيط مٌتطل ضٍغي قطاض زاضز، ًيطٍي الظم تَؾٍ پالًجط ػنؽ الؼولي مِ  (EPS)ي ًَع ؾيؿتن فطهبى النتطًٍيني اي

مٌس جطيبى النتطيني ثِ قيط ثطقي تغصيِ زّس. ٌّگبهينِ ذَزضٍ ثبثت اؾت يب زض زٍض آضام مبض هيجْت چطذف فطهبى ضا مبّف هي

زض هَقؼيت آظاز ذَز ثبقي  ز. پالًجطثٌسطذالف ًيطٍي فٌط ػول مطزُ ٍ ؾَضاخ مٌتطل پالًجط ضا هيآضهيچط زاذل قيط ثطقي ث قَز.هي

يبثس. ، جطيبى اػوبلي ثِ ؾين پيچ قيطثطقي مبّف هييبثس. ثب افعايف ؾطػت ذَزضٍٍ ًيطٍي الظم ثطاي چطذف فطهبى مبّف هي سهبًهي

مٌس. فكبض ضٍغي ّيسضٍليل پالًجط قَز ٍ ؾَضاخ مٌتطلي پالًجط ضا ثبظ هيهي آضهيچط زاذل قيط ثطقي تَؾٍ ًيطٍي فٌط ثِ ػقت ّسايت

 يبثس.زّس ٍ ًيطٍي الظم ثطاي چطذف فطهبى افعايف هيقفت انلي ّل هي ضا زض هقبثل
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ض ٍنل مٌيس. َّاگيطي مٌيس ٍ هَتَض ضا . اثعاض هرهَل ضا ثيي پوپ ٍ قيلٌگ پط فكبقيلٌگ پطفكبض ضا اظ پوپ ّيسضٍليل جسا مٌيس

 100±1000زٍض هَتَض ضا تب  ثطؾس. 60ºC-50تب ضٍغي ثِ زهبي مبضي حسٍز  ضٍقي مٌيس. غطثيلل فطهبى ضا چٌسيي ثبض ثچطذبًيس

RPM  ٍ قسُ زض  گيطي مٌيس تب هُوئي قَيس مِ زض هحسٍزُ اؾتبًساضز شمطفكبض ضا اًساظُثطؾس. قيط ذطٍجي اثعاض هرهَل ضا ثجٌسيس

ثبًيِ ثؿتِ ًگِ ًساضيس. اگط فكبض زض هحسٍزُ شمط قسُ ًجَز،  01متبثچِ تؼويطاتي ثبقس. قيط ذطٍجي اثعاض هرهَل ضا ّطگع ثيف اظ 

 پوپ ّيسضٍليل ضا تؼويط مٌيس.
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MDPS

 

 
ًيع هبًٌس  MDPSمٌس. ايي ؾيؿتن مبهالً هؿتقل اظ هَتَض اؾت. ثِ فطهبى اؾتفبزُ هي فطهبى ثطقي اظ يل هَتَض النتطيني ثطاي مول

EPS ايي ؾيؿتن آٍضزاي ثطاي فطهبى ثِ ٍجَز هياًساظز ٍ قطايٍ ثْيٌِهَتَض ضا ثط َجق قطايٍ فطهبى زّي زض ضاًٌسگي ثِ مبض هي .

، ههطف ؾَذت مبّف ليل ٍظى موتط ٍ اؾتفبزُ اظ قُؼبت موتطقَز. ثسزٍؾتساض هحيٍ ظيؿت اؾت ظيطا اظ ّيچ ضٍغٌي اؾتفبزُ ًوي

ثِ ؾِ ًَع  EPS ثبقس.ضٍ ثِ افعايف اؾت ٍ زض حبل جبيگعيٌي ثب فطهبى ّيسضٍليل ؾٌتي هي EPS. اذيطاً ذَزضٍّبي هجْع ثِ يبثسهي

. زض حبلت ملي ؾيؿؿتن بقسثاي هياؾت ٍ تقؿين ثٌسي آى ثطاؾبؼ هَقؼيت هَتَض، ًَع تلؿنَپي فطهبى، پيٌيَى ٍ ًَع قبًِ

MDPS زًسُ مبٌّسُ، چطاؽ اذُبض ؾٌج گكتبٍضيط اؾت: هسٍل مٌتطل، ؾٌؿَض قبهل اجعاي ظ ،EPS ػالٍُ ثطايي اَالػبت ؾٌؿَض .

تط زضهَضز انَل . ثطاي اَالػبت زقيق(HD)گيطز. ثَُض هثبل الٌتطا زض ثؼًي هسلْب هَضز اؾتفبزُ قطاض هي (SAS)اي فطهبى ظاٍيِ

 هطاجؼِ ًوبييس. (ESP)ٍ ؾبذتبض آى ثِ ؾيؿتن پبيساضي النتطًٍيني  SASطز ػولن
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ًوبيف زازُ قسُ اؾت مِ قبهل هسٍل  MANDOزض ايي نفحِ اجعاي انلي فطهبى ثب هحطك هَتَض النتطيني ؾبذت قطمت 

MDPS هَتَض النتطيني ،MDPSِثبقس.طهبى ٍ ؾٌؿَض گكتبٍض ؾٌج هياي ف، ؾٌؿَض ظاٍي 
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 ّبي انلي ثِ هسٍل مٌتطل فطهبى ثطقي ػجبضتٌس اظ: ٍضٍزي

 قَز.زٍض آضام هَتَض اؾتفبزُ هي ايي ٍضٍزي جْت ًظبضت ثط ٍلتبغ ؾيؿتن ٍ ثبض آلتطًبتَض جْت افعايف

مٌس.ػبت ؾٌؿَض ؾطػت ذَزضٍ هيعاى جطيبى اػوبلي ثِ هَتَض ضا هحبؾجِ هيهسٍل مٌتطل مٌٌسُ ثطاؾبؼ اَال

مٌس.ضا هحبؾجِ هي (torsion bar)هيعاى ييچف هيلِ پيچكي 

ECU زض ثؼًي هسلْبECU  هَتَض اَالػبتي هبًٌس زٍض هَتَض، ٍلتبغ ثبتطي ٍ ؾطػت ذَزضٍ ضا ثِ هسٍلMDPS اًتقبل هي-

  زّس.

قَز. ثطاي ايٌنِ ايي ؾيؿتن ثنبض ثيفتس ثبيس زٍض هَتَض ثبالتط اظ هَتَض زضيبفت هي ECUاَالػبت ايي ؾٌؿَض تَؾٍ 

500 RPM  ٍتَؾMDPS .ّب ٍيؼيت ضٍقي ثَزى، اؾتبضت ذَضزى يب ذبهَـ ثَزى زض قؿوت زض ثؼًي هسل زضيبفت قَز

current data  اؾت. ػالٍُ ثطايي، ؾيگٌبل زضيبفتي اظ ايي ؾٌؿَض ثؼٌَاى پكتيجبى زض ظهبى هؼيَة زض زؾتگبُ ػيت يبة قبثل ضٍيت

 مٌس.ثَزى ؾٌؿَض ؾطػت ذَزضٍ ػول هي

ّبي ز. ثسليل ذَز القبيي هَتَض، ايٌطؾي ٍ هقبٍهتقًَبهيسُ هي ًيع مِ ثٌبم ؾٌؿَض ظاٍيِ اي فطهبى

اي فطهبى جْت مول ثِ ثبظگكت غطثيلل قَز. ؾٌؿَض ظاٍيِثِ ؾرتي اًجبم هييؼيت هؿتقين انُنبمي هَجَز، ثطگكت فطهبى ثِ ٍ

. ايي ؾٌؿَض اَالػبت هطثٌَ ثِ ؾطػت چطذف فطهبى ٍ ٍيؼيت ذٌثي غطثيلل فطهبى ضا اضؾبل فطهبى ثِ ٍيؼيت هؿتقين مبضثطز زاضز

 .قَزطاؾبؼ ظاٍيِ فطهبى ٍ ؾطػت ذَضزٍ هحبؾجِ هيث MDPS. قست جطيبى هطثٌَ ثِ ثبظگكت غطثيلل فطهبى تَؾٍ هسٍل مٌسهي
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زض زؾتگبُ ػيت يبة قبثل هكبّسُ اؾت. ثب ّط ثبض ثبظ  current dataزض قؿوت  "ايٍيؼيت قبذم ؾٌؿَض ظاٍيِ"زض ثؼًي هسلْب 

ّبي انلي . ذطٍجيقَزيب ثؿتِ قسى ؾَئيچ ثؿتِ ثِ ٍيؼيت غطثيلل فطهبى پيغبم قٌبؾبيي قسى يب قٌبؾبيي ًكسى ًوبيف زازُ هي

پصيطز. جطيبى من ٍضٍزي ثِ هَتَض=گكتبٍض اًجبم هيجطيبى مِ گكتبٍض ذطٍجي اظ آى تَؾٍ تغييط هسٍل فطهبى ثطقي ػجبضتٌس اظ: هَتَض، 

-يثبًيِ ثؼس اظ ثبظ قسى ؾَئيچ ضٍقي ه 5چطاؽ اذُبض: ايي چطاؽ ثَُض تقطيجي ثِ هست  من، جطيبى ظيبز ٍضٍزي ثِ هَتَض=گكتبٍض ظيبز.

 هبًس.اگط مس ذُبيي ٍجَز زاقتِ ثبقس يب ظهبى اتهبل ثِ زؾتگبُ ػيت يبة، ايي چطاؽ ثَُض زائن ضٍقي هي هبًس.
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 سرعت كم خودرو:

ؾٌؿَض گكتبٍض ؾٌج تَؾٍ )قَز(، هيعاى پيچف هيلِ پيچكي گيطي هيزض ؾطػت من ذَزضٍ )تَؾٍ ؾٌؿَض ؾطػت ذَزضٍ اًساظُ

مٌس تب ًيطٍي الظم جْت چطذف فطهبى تَؾٍ جطيبى تغصيِ ثباليي ثِ هَتَض اػوبل هي MDPSظيبز اؾت. هسٍل  قَز(گيطي هيُاًساظ

 ضاًٌسُ مبّف يبثس.

 خودرو: زيادسرعت 

 مٌس تب ًيطٍي الظمجطيبى تغصيِ موي ثِ هَتَض اػوبل هي MDPSاؾت. هسٍل  منزض ؾطػت ظيبز ذَزضٍ، هيعاى پيچف هيلِ پيچكي 

 جْت چطذف فطهبى تَؾٍ ضاًٌسُ افعايف يبثس ٍ پبيساضي فطهبى افعايف يبثس.

 :حفاظت در برابر بيش از حد داغ شدن

زض هَاضزي قَز. گيطي قست جطيبى زض يل زٍضُ ظهبًي اًجبم هيايي مبض تَؾٍ اًساظُ مٌس.زهبي هَتَض ضا هحبؾجِ هي MDPSهسٍل 

ّب قَز ٍ زض ثؼًي هسلمِ ثٌبم زضنس ًطخ مبّف ًبهيسُ هي زّستسضيج جطيبى ضا مبّف هيزهبي هحبؾجِ قسُ ذيلي ثبال ثبقس، ثِ مِ 

  يبة قبثل هكبّسُ اؾت.زض زؾتگبُ ػيت
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ؾٌؿَض گكتبٍض ؾٌج زض ٍؾٍ ؾتَى فطهبى )هيل فطهبى( قطاض گطفتِ ٍ قبهل ؾٌؿَض انلي ٍ هتؼلقبت اؾت. ظهبًينِ غطثيلل فطهبى  

ثبػث تغييط زض هيساى  پيچس. اذتالف ثيي قفت ٍضٍزي ًؿجت ثِ ذطٍجيچطذس، هيلِ پيچكي ًيع هتٌبؾت ثب هقبٍهت فطهبى هييه

جْت چطذف  MDPS. ثب ايجبز تغييط زض ؾيگٌبل جطيبى ٍضٍزي، هسٍل قَزهغٌبَيؿي ٍ زض ًتيجِ تغييط زض قست جطيبى هي

  زّس.غطثيلل فطهبى ضا ًيع تكريم هي
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ّبي پيكطفتِ اؾت. اي فطهبى ثب ّن ينپبضچِ ّؿتٌس مِ جعء هسلّبي ذَزضٍ ؾٌؿَض گكتبٍض ؾٌج ٍ ؾٌؿَض ظاٍيِزض ثؼًي هسل

ٍيِ ؾٌج اًس ٍ ثٌبم ؾٌؿَض گكتبٍض ٍ ظاثيٌيس زٍ ثرف گكتبٍض ؾٌج ٍ ظاٍيِ ؾٌج زض يل قُؼِ قطاض گطفتِّوبًَُض مِ زض قنل هي

 قَز.ًبهيسُ هي

 سنسور گشتاور سنج:

 قَز.جْت هحبؾجِ گكتبٍض ٍاضز هي MDPSاظ ايي ؾٌؿَض زٍ ؾيگٌبل ثِ هسٍل 

 

 :سنسور زاويه فرمان

آٌّطثبي هتهل ثِ  چطذس ٍاي ثب تؼساز هرتلف زًسُ زض ّوبى ظهبى هيچطذس. زٍ زًسُ هجوَػِ ؾيبضُثب چطذف فطهبى، زًسُ انلي هي

اثط ّبل، تغييطات ظاٍيِ زٍضاًي ضا قٌبؾبيي مطزُ ٍ ؾيگٌبل ذطٍجي ضا ثِ هسٍل مٌتطل  ICچطذس. اي ًيع هيّبي هجوَػِ ؾيبضُزًسُ

-س. انَل ػولنطز هكبثِ ؾٌؿَض ظاٍيِمٌّب، ظاٍيِ فطهبى ضا هحبؾجِ هي. زض ًْبيت هسٍل مٌتطل مٌٌسُ ثب پطزاظـ ايي ؾيگٌبلفطؾتسهي

 ثبقس. ثٌبثطايي ًيبظ اؾت مِ ثؼس اظ تؼَيى ؾٌؿَض، مبليجطاؾيَى ؾٌؿَض اًجبم قَز.هي ESCاي زض ؾيؿتن 
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 يبة زض قطايٍ ظيط مبليجطُ قَز:ايي ؾٌؿَض ثبيؿتي تَؾٍ زؾتگبُ ػيت 

 آى ECUيب  MDPSثؼس اظ تؼَيى هجوَػِ  -

 تٌظين ظٍايبي چطخ ٍ ...(ثؼس اظ تؼويط ؾيؿتن )هبًٌس  -

  (C1261هَجَز ثبقس )هبًٌس  ECUاگط مس ذُبّبي هطثََِ زض حبفظِ  -
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 يبثي اؾتبًساضز هبًٌس ذَاًسى مسّبي ذُب، هَاضز ذبل زيگطي ًيع زض زؾتطؼ اؾت مِ ػجبضتٌس اظ:ػالٍُ ثط هكرهبت ػيت

Variant Coding :كد دهي متغير 

تؼَيى قَز، مس زّي هتغيط ثبيس اًجبم قَز. ثبيؿتي هكرهبت ذبني اظ قجيل اَالػبت  (MPDS)ثطقي  هسٍل مٌتطل فطهبى چٌبًچِ

 ثبظگصاضي قَز. MDPSهسٍل ROMًَع هَتَض ثط ضٍي 

 :اي فرمان()سنسور زاويه APS نكاليبراسيون سنسور وضعيت مطلق فرما

اًجبم قَز.  APSثبيؿتي مبليجطاؾيَى يب ؾٌؿَض ٍيؼيت هُلق فطهبى تؼَيى قَز،  (MPDS)چٌبًچِ هسٍل مٌتطل فطهبى ثطقي 

زض زؾتگبُ  Calibration statusزض قؿوت Current Dataزض هٌَي  Successful calibrationپؽ اظ اتوبم مبض ػجبضت 

  يبة ثبيس ظبّط قَز.ػيت
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Motor Driven Power Steering 
Motor driven type by TRW from here 
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(EPS) 

Electric power steering (EPS)   

 

ايي ًَع فطهبى ثطقي مِ اظ ًَع ؾتَى  ّؿتٌس. (EPS)ثَُض اؾتبًساضز هجْع ثِ ؾيؿتن فطهبى النتطيني  i30توبم هسلْبي ذَزضٍي 

هبى هؿتقل اظ هَتَض ثَزُ ٍ ثطاؾبؼ اَالػبت زضيبفتي اظ تَليس قسُ اؾت. ايي ؾيؿتن فط (TRW)ثبقس تَؾٍ قطمت هيل فطهبى هي

ثسٍى جبضٍثل اؾتفبزُ قسُ اؾت. هعيت  ACيل هَتَض النتطيني  .اًساظز، يل هَتَض ثطقي ضا ثنبض هيCANاظ َطيق قجنِ ؾٌؿَضّب 

ًهت قسُ اؾت. اظ  ضٍي هَتَض ACثِ  DC. يل هجسل جطيبى ٍ انُنبك مَهَتبتَض حصف قسُ اؾتآى ايي اؾت مِ جطقِ جبضٍثل 

 18Vٍ حسامثط  9V)هبًٌس هكنل زض جطيبى( ثبػث اظ مبض افتبزى ؾيؿتن ذَاّس قس. ٍلتبغ مبضي هَتَض ثيي حساقل مبض افتبزى هَتَض 

اؾت  )چطخ حلعٍى( مٌس ٍ قبهل زًسُ ضيٌگيؾيؿتن مبٌّسُ ؾطػت ٍ افعايٌسُ گكتبٍض، گكتبٍض ضا  ثِ قفت پيٌيَى هٌتقل هيثبقس. هي

ثب قفت هَتَض ينپبضچِ قسُ اؾت. ًيطٍي موني هَتَض ثب هنبًيعم مبٌّس زٍض ثِ ٍي قفت پيٌيَى هتهل قسُ اؾت ٍ حلعٍى مِ ض مِ

اي فطهبى ٍ ؾٌؿَض گكتبٍض ؾٌج، زاذل مٌس. ؾبيط اجعا هبًٌس ؾٌؿَض ظاٍيِثِ ًيطٍي فطهبى مول هي قَز مِقفت پيٌيَى هٌتقل هي

مِ زاضاي ضلِ حبلت ايُطاضي اؾت ثِ تٌْبيي قبثل  EPSًس ٍ ثِ تٌْبيي قبثل تؼَيى ًيؿتٌس. هسٍل ؾتَى فطهبى )هيل فطهبى( قطاض زاض

 قَز.زض نفحِ ًوبيف ثِ ضاًٌسُ اَالع زازُ هي EPSتؼَيى اؾت. حبلت ايُطاضي تَؾٍ ضٍقي قسى الهپ اذُبض 
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 ػجبضتٌس اظّبي انلي ثِ هسٍل مٌتطل فطهبى ثطقي ٍضٍزي

 يطٍضي اؾت. EPSٍلتبغ ثبتطي، مِ جْت تبهيي ٍلتبغ تغصيِ هَتَض النتطيني ٍ هسٍل  -

گيطز. ايي ؾٌؿَض اَالػبت ؾطػت چطذف فطهبى ٍ ٍيؼيت هي اي فطهبى ضا اًساظُاي فطهبى، مِ ٍيؼيت ظاٍيِؾٌؿَض ظاٍيِ -

ؿَض، هقساض گكتبٍض )هقساض پيچف هيلِ ثطاؾبؼ ذطٍجي ايي ؾٌ EPSمٌس. هسٍل ذالل غطثيلل فطهبى ضا اضؾبل هي

 ثبقٌس.مٌس. ايي پبضاهتطّب اؾبؼ هحبؾجِ هقساض جطيبى هَتَض النتطيني هيپيچكي( ضا هحبؾجِ هي

 قَز.ٍاضز هي EPSثِ هسٍل  CANتَؾٍ قجنِ  ECMؾطػت ذَزضٍ، مِ اَالػبت ايي ؾٌؿَض اظ  -

زضيبفت قَز. ٍيؼيت هَتَض،  500RPMٍض هَتَض ثبالتط اظ ثطاي ايٌنِ ؾيؿتن  فؼبل قَز ثبيؿتي اَالػبت ززٍض هَتَض،  -

 قبثل زؾتيبثي اؾت.  current dataذبهَـ ثَزى، اؾتبضت ذَضزى يب ضٍقي ثَزى زض قؿوت 

 

 ػجبضتٌس اظ: (EPS)ّبي انلي يًَيت مٌتطل فطهبى ثطقي ذطٍجي

 =گكتبٍض من ٍ جطيبى ظيبز= گكتبٍض ظيبز.قَز. جطيبى منهَتَض، گكتبٍض ذطٍجي اظ هَتَض تَؾٍ تغييطات جطيبى مٌتطل هي -

هبًس. چٌبًچِ مس ذُبيي ٍجَز زاقتِ ثبقس ايي ثبًيِ ثؼس اظ ثبظ قسى ؾَييچ ضٍقي هي 5چطاؽ اذُبض، ايي چطاؽ ثِ هست  -

 قَز.مٌتطل هي CANهبًس. ضٍقي يب ذبهَـ ثَزى چطاؽ تَؾٍ قجنِ چطاؽ ثَُض هوتس ضٍقي هي

 قَز.اضؾبل هي ECMثِ  EPSي اَالػبت تَؾٍ زضذَاؾت ثبال ثطزى زٍض آضام، اي -

 ضؾس.هي (ESP)هسٍل مٌتطل پبيساضي النتطًٍيني ثِ  CANاي فطهبى، اَالػبت ايي ؾٌؿَض اظ َطيق قجنِ ؾٌؿَض ظاٍيِ -

 :CANقجنِ 

 ًيطٍي موني فطهبى ثطقي زض زؾتطؼ ذَاّس ثَز. CANجْت ايوٌي زض ؾيؿتن، حتي زض نَضت ثطٍظ ذُب زض قجنِ 

 ُطاضي:حبلت اي

مِ زض نَضت  ثِ مبض ذَز ازاهِ ذَاّس زاز EPSزٍض هَتَض قُغ قَز ؾيؿتن حتي اگط ؾيگٌبل  ثسليل حفظ حبلت ايُطاضي

 ذبهَـ قسى هَتَض ًيع ًيطٍي مول فطهبًي زاقتِ ثبقين.
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اجبظُ مٌتطل ضاي قسضت تكريم ثبالتطي اؾت مِ ثِ ؾٌؿَض هَقؼيت فطهبى هجْع قسُ اؾت مِ زا (EPS)ؾيؿتن فطهبى ثطقي 

تط ثِ تطتيت ضٍي قفت ٍضٍزي ٍ ذطٍجي ّبي پْيّبي ثبضينتط ٍ زيگطي ثب پطُزقيقتطي ضٍي فطهبى هيسّس. زٍ زيؿل، يني ثب پطُ

بى )جْت چطذف قَز. ثؿتِ ثِ قست ًَض، ظاٍيِ فطهمٌٌس مِ تَؾٍ زيَزّب زضيبفت هيّب اظ ذَز ًَض ؾبَغ هي LEDاًس. ًهت قسُ

. زٍ ؾيگٌبل ثطاي افعايف قًَسفطهبى(، ؾطػت فطهبى )ؾطػت زٍضاى(، ًقُِ هطجغ )حبلت ذٌثي( ٍ گكتبٍض غطثيلل فطهبى هحبؾجِ هي

ل قُغ قَز مبضمطز ؾيؿتن هرتل ًكَز. حسامثط هقساض مِ زض نَضتينِ يل ؾيگٌب قَزقبثليت اَويٌبى ٍ ثؼٌَاى پكتيجبى اؾتفبزُ هي

اي ثبقس. قبًِثِ ضاؾت هي °490ثِ چپ ٍ  °490- ثبقس. حسامثط هقساض ظاٍيِ چطذف فطهبىهي 10Nmِ قسُ حسٍز گكتبٍض هحبؾج

 ثبقس.ايٌچي هتفبٍت هي 01ثب ضيٌگ  i-30فطهبى زض ذَزضٍّبي 

 .ثبقسهي °470+تب  °470-حسامثط ظاٍيِ چطذف فطهبى ثطاي ايي ذَزضٍّب اظ  

 كاليبراسيون: حالت

ثبيؿتي ؾٌؿَض ٍيؼيت هطجغ ذَز ضٍي زيؿل ضا ثساًس. ثْويي زليل پؽ اظ تؼَيى ّطيل اظ قُؼبت هطتجٍ ثب قُؼِ ًَ يب پؽ اظ 

قبثل ضٍيت اؾت. تَجِ زاقتِ  current data. ٍيؼيت مبليجطاؾيَى زض قؿوت تٌظين ظٍايبي چطخ، ثبيس مبليجطاؾيَى اًجبم قَز

 )مِ زض قؿوت هٌُق مٌتطلفطهبىثِ مبض ذَز ازاهِ ذَاّس زاز اهب ثبظگكت فؼبل  EPS ،جطُ ًجَزى ؾٌؿَض ًيعثبقيس مِ زض نَضت مبلي

اي ل ذَاّس قس ٍ هَجت مكيسى ذَزضٍ )ثِ ضاؾت يب چپ( ذَاّس قس. زض نَضت مبليجطُ ًجَزى ؾٌؿَض ظاٍيِبتَييح زازُ قس( غيط فؼ

ضٍقي ذَاّس قس ٍ ػولنطز  (ESP)ٍ چطاؽ اذُبض ؾيؿتن پبيساضي النتطًٍيني  ظًسّطتع چكول هي0، چطاؽ اذُبض ثب فطمبًؽ فطهبى

ESP .هرتل ذَاّس قس 

 نقطه مرجع:

ضا ًوبيف ذَاّس  OFFيب  ONٍيؼيت  current dataاي زض قَز ٍيؼيت هطجغ ؾٌؿَض ظاٍيِّطثبض ؾَييچ ثؿتِ ٍ هجسزاً ثبظ هي

 يس.ا ثِ اًساظُ مبفي ثچطذبًغطثيلل فطهبى ض OFFثِ  ON. ثطاي تغييط اظ حبلت زاز
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 :زاويه افست كاليبراسيون

 جْت ججطاى فطؾَزگي يب آؾيت ؾيؿتن فطهبى ثِ هٌظَض حفظ ًقُِ هطجغ )حبلت هؿتقين( EPSهقساض ايي ػسز تَؾٍ هسٍل 

 زّس.قَز. ايي ػسز ذَز ضا ثب ؾطػت چطخ ضاؾت ٍ چپ تُجيق هيهحبؾجِ هي

 هثبل: 

ظاٍيِ چطذف ثِ چپ ثبقس. ايي ثسيي هؼٌبؾت مِ ايي هقساض اظ هي current data ،-10°ؿوت ظاٍيِ آفؿت مبليجطاؾيَى زض ق

-چطذس ثبقس( ٍ هقساض ظاٍيِ فطهبى ًوبيف زازُ قسُ ظهبًينِ فطهبى ثَُض مبهل ثِ چپ هيهي °490-قَز )ثَُض ًطهبل مبؾتِ هي

 ًوبيف زازُ ذَاّس قس. 480°
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:م خودروسرعت ك  

زض ؾطػت من ذَزضٍ، هقساض پيچف هيلِ پيچكي )مِ ثطاؾبؼ ؾيگٌبل ؾٌؿَض ظاٍيِ اي فطهبى هحبؾجِ قسُ( ظيبز اؾت. هسٍل مٌتطل 

 مٌس.فطهبى ثطقي قست جطيبى ثيكتطي ضا ثِ هَتَض جْت مبّف ًيطٍي الظم جْت چطذف فطهبى تبهيي هي

 :سرعت زياد خودرو

موتطي ضا ثِ هَتَض جْت افعايف اؾت. هسٍل مٌتطل فطهبى ثطقي قست جطيبى  منف هيلِ پيچكي زض ؾطػت ظيبز ذَزضٍ، هقساض پيچ

 مٌس. مٌس ٍ پبيساضي فطهبى پصيطي ضا ثيكتط هيًيطٍي الظم جْت چطذف فطهبى تبهيي هي

 :Yawتعديل زاويه 

اي فطهبى ٍ َالػبت ؾٌؿَض ظاٍيِتَاًس هَجت جبثجبيي ظيبز ذَزضٍ زض ؾطػتْبي ثبال قَز. ثطاؾبؼ احطمت ؾطيغ فطهبى هي

  زّس.ضا مبّف هي Yawيبثس ٍ اثط هقساضگكتبٍض هحبؾجِ قسُ، قست جطيبى هَتَض النتطيني افعايف يب مبّف هي

 :40km/hسرعت زياد بازگشت فعال فرمان در سرعت كمتر از 

اظ ًيطٍي موني هَتَض  EPS. قَزهيچطذس ٍ ؾپؽ ضّب ذَزضٍ، ظهبًينِ غطثيلل فطهبى ثِ يل ؾوت هي 40km/hزض ؾطػت ظيط 

 مٌس مِ مٌتطل ثيكتطي ضٍي ذَزضٍ زاقتِ ثبقس.مٌس. ايي ذبنيت ثِ ضاًٌسُ مول هيثطاي ثطگكت فطهبى ثِ حبلت ٍؾٍ اؾتفبزُ هي

 :حفاظت در برابر حرارت باال

-بي هَتَض النتطيني هحبؾجِ هييل ؾٌؿَض زهب زاذل يًَيت جْت مٌتطل زهبي آى تؼجيِ قسُ اؾت. ثطاؾبؼ زهب ٍ قست جطيبى، زه

قَز ٍ زض م زضنس مبّف ًبهيسُ هييبثس. ايي هَضز ثِ ًبمبّف هيذيلي ثبال ثبقس قست جطيبى ثِ تسضيج  قَز. چٌبًچِ زهبي هَتَض

َجِ قَز. تهَتَض فؼبل هي C°280ثبقس. حفبظت زض ثطاثط زهبي ثبال، زض زهبي قؿوت پبضاهتطّبي زؾتگبُ ػيت يبة قبثل هكبّسُ هي

 ثبقس.هي C°250قَز زاقتِ ثبقيس حسامثط زهبيي مِ زض زؾتگبُ ػيت يبة ًوبيف زازُ هي
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 زّس.هَاضز ظيط مسّبي ذُب ٍ ضفتبض ؾيؿتن زض حبلتينِ ؾيؿتن زچبض هكنل قَز ًوبيف هي

DTC( ِحبلت ايُطاضي م ٍ )مسّبي ذُبECU گيطز.ثب ثطٍظ ايي ذُب زض ًظط هي 

C1101 (چطاؽ اذُبض ذبهَـ، هَتَض ثطقي فطهبى ذبهَـٍلت :)بغ ثبتطي ظيبز 

C1102 (چطاؽ اذُبض ذبهَـ، هَتَض ثطقي فطهبى ذبهَـ :)ٍلتبغ ثبتطي من 

C1103 ( چطاؽ اذُبض ضٍقي، مس ذُبيي ٍجَز ًساضز ٍ هَتَض ثطقي فطهبى ثِ هست :)ثبًيِ ضٍقي  01ثطٍظ هكنل زض ٍلتبغ ؾَييچ ثبظ

 قَزهي

C1704 ( چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ثطقي فطهبى ذبهَـحبلت :)ايُطاضي ضلِ يًَيت 

C1705 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ثطقي فطهبى ذبهَـ :)ٍجَز هكنل زض هساض پيف قبضغ يًَيت 

C1603 ( چطاؽ اذُبض ذبهَـ، هَتَض ثطقي فطهبى ضٍقي ٍ ثب مبّف قست جطيبى :)هحبفظت زض ثطاثط زهبي ثبال ثب مبّف قست جطيبى

 زّس.ِ مبض ذَز ازاهِ هيث

C1604 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ثطقي فطهبى ذبهَـ :)ٍجَز هكنل زض ؾرت افعاض يًَيت فطهبى ثطقي 

 

ثبقس. پيف اظ ايٌنِ مس ذُب قٌبؾبيي  C°85)ًِ زهبي هَتَض( ثبالتط اظ  ECMمِ زهبي زاذلي  زقَايي ػيت ظهبًي قٌبؾبيي هي

يبثس. ثب ضؾيسى زهب ثِ موتط اظ مبّف هي %40ثِ حسامثط هقساض ذَز ثطؾس، قست جطيبى هَتَض قَز ثِ هحى ايٌنِ گكتبٍض فطهبى 

85°C گطزز.ثِ حبلت ػبزي ثبظ هي 
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C1700 ()ٍجَز هكنل زض مسيٌگ ثبيتْب 

C2101 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ذبهَـ :)ٍجَز هكنل زض ضلِ هَتَض فطهبى ثطقي 

C2400 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ذبهَـٍجَز هكنل زض هَتَض فطهبى ثطق :)ي 

C2401 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ذبهَـ :)ٍجَز هكنل زض هساض هَتَض فطهبى ثطقي 

C2412 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ذبهَـ :)ُهَتَض فطهبى ثطقي هساض ثبظ يب اتهبل مَتب 

C2413 ( چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض :)ذبهَـٍجَز هكنل زضقست جطيبى هَتَض فطهبى ثطقي 

C1259 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ذبهَـ :)ذُبضي ؾٌؿَض ظاٍيِ اي فطهبى 

C1261 (چطاؽ اذُبض چكول هي :)ظًس، هَتَض ضٍقي )فقٍ زض حبلت ٍؾٍ چطاؽ ذبهَـ هيؾٌؿَض ظاٍيِ اي فطهبى مبليجطُ ًيؿت-

 قَز(

C1290 (چطاؽ اذُبض ضٍقي، هَتَض ذبهَـ :)ذُبضي ؾٌؿَض گكتبٍض ؾٌج 

C1611 (قجن ِCAN هَتَض ضٍقيزيط پبؾد هي ،)زّس(: چطاؽ اذُبض ضٍقي )ثجع زض ظهبى ضاًٌسگي 

C1617 ( ِاَالػت قجنCAN هَتَض ضٍقي ،)ًبهؼتجط(: چطاؽ اذُبض ضٍقي )ثجع زض ظهبى ضاًٌسگي 

 . زًجبل مٌيسضا ظيط ٍ حبلتْبي ايُطاضي ثطٍظ ػيت ثبقس ػالئن  زاضاي مسّبي ذُب CANقجنِ چٌبًچِ 

ثِ چطذف  ثطقي ( ًيطٍي هَتَضقجل اظ ضٍقي قسى هَتَض حبلت ؾَييچ ثبظ يب)زض ظهبى ضاًٌسگي  قَزض ثالفبنلِ ضٍقي هيچطاؽ اذُب

زض حبلت ؾَيچ زقيقِ  0)چِ ذَزضٍ ضٍقي ثبقس يب ذبهَـ( ًيطٍي هَتَض ثِ چطذف فطهبى زض ظهبًي حسٍز  .مٌٌسفطهبى مول هي

 مٌس.مول هيثؿتِ 
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