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هقذهِ
ثب ٧ؼششؽ س٤ٴٶ٫ٶطي دس كٴبيْ خٶدسٵػبصي ٵ ػبي٨ضيٴي سٶ٫يذ خٶدسٵٹبي اٳظ٣شٶسي
ثؼبي ٣بسثشاسٶسي ٧بٯي اكٶ٫ي دس ٓيٴيز ثخـيذٱ ثٸ ؿٔبس ايؼبد ٹٶاي دب ١ٵ ٳيض ٯلشٙ
ثٺيٴٸ اٳشطي ثشداؿشٸ ؿذٷ اػز.
دس ايٲ ساػشب ٯي٤شٵ٣ٴششٵ٫شي ػبخشٸ ؿذٷ سب ثؼشٸ ثٸ ؿشايي ٛيضي٤ي ٯ٤بٱ ٵ صٯبٱ اػشٜبدٷ
اص خٶدسٵ ٳِيش كش٣ز دس ٳ٠بى ٣ٶٹؼشبٳي ٵ يب ٳ٠بى ٳضدي ٢ثٸ ػٌق دسيب ٹٰـٴيٲ ٣بس٣شد
خٶدسٵ دس ؿشايي ػٶي ٛلٶ ٩ٯخش ٚ٬ػب ،٩دبؿؾ ػٶخز ٵصٯبٱ ٯٴبػت ػشٟٸ ؿٰٔٺب سا
ثلٶسر خٶد سٴِيٮ سٔييٲ ٣ٴٴذ.
ا٫جشٸ ؿبيبٱ ر٣ش اػز ٣ٸ ٓالٵٷ ثش

ٯي٤شٵ٣ٴششٵ٫ش دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ ثشاي ٯٶسٶس،

ٯي٤شٵ٣ٴششٵ٫شٹبيي ثشاي سؼٺيضار آػبيـي ٵ ٳيض ايٰٴي ػشٳـيٴبٱ ًشاكي ٵ ػبخشٸ ؿذٷ

٣ٸ

سٔذاد آٳٺب ٳيض سٵص ثٸ سٵص سٵ ثٸ اٛضايؾ اػز  .ايٲ اٯش ثب آٯذٱ خٶدسٵٹبي ػذيذ ٯـٺٶدسش ٯي
ػيؼز اٳظ٣شٶسي خٶدسٵ سب٫ي٧ ٚشديذٷ
٭
ؿٶد .ايٲ ٣شبة ٣ٸ دس دٵ ٛل ٪ٯجبٳي ا٤٫ششٵٳي ٢ٵ
ٟذٯي ثٴيبديٲ ثشاي ٬٣يٸ ٓالٰٟٴذاٱ ٯٌبٔ٫ٸ ٵ ٵسٵد ثٸ ايٲ ٧ٶٳٸ ػيؼشٮ ٹب ٯيثبؿذ.
اٯيذ اػز ثب ثيبٱ اكٶ ٩ٵ ٯٌب٫ت ٣بسثشدي دس ٓيٲ خالكٸ ٧ٶيي سهبيز ٓالٟٸ ٯٴذاٱ ٵ
دٵػشذاساٱ ٯل٧ ٞ٠شدد

 .هٰٲاً ثشاي اػشٜبدٷ ٣ٴٴذ٧بٱ اص ايٲ ٣شبة آدسع ا٤٫ششٵٳي ٣ي

) (E-mail:m_hossein_taheri@yahoo.comػٺز ايؼبد اسسجبى ٵ سجبد ٩اًالٓبر
ديشاٯٶٱ ٯٌب٫ت ٜ٧شٸ ؿذٷ ثٸ كوٶس ٯٔشٛي ٯي ٧شدد.
ٯلٰذ كؼيٲ ًبٹشي
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الكتزيسيتِ جاري
ٹش٧بٷ ثشٶاٳيٮ ثبس ا٤٫ششي٤ي سا دس ي ٢ػؼٮ ثٸ كش٣ز دسآٵسيٮ ا٤٫ششيؼيشٸ ػبسي

سٶ٫يذ

٣شدٷ ايٮ  .اٵ٫يٲ ٯشسجٸ ٵ٫شب داٳـٰٴذ ايشب٫يبيي سٶػي دي ٪خٶد ا٤٫ششيؼيشٸ ػبسي سٶ٫يذ ٣شد  .دي٪
ٵ٫شب اص ي ٢ٯل٬ٶ ٩اػيذ ػٶٜ٫ٶسي ٢ٵ دٵ سي٘ٸ سٵي ٵ ٯغ دس داخ ٪آٱ سـ٤ي ٪ؿذٷ اػز.
دس اطش اٳؼب٭ ٵا٣ٴؾ ؿيٰيبيي ،سي٘ٸ سٵي داساي ا٤٫ششٵٱ اهبٛي ٌٟت ٯٴٜي ٵ سي٘ٸ ٯغ ٣ٸ
داساي ٰ٣جٶد ا٤٫ششٵٱ اػز ٌٟت ٯظجز دي ٪سا سـ٤ي ٪ٯي دٹٴذ.
اٳشطي كبك ٪اص  ٪ٔٛٵ اٳٜٔب ٩ؿيٰيبيي ثلٶسر اخشال ٙثبس ا٤٫ششي٤ي سٵي سي٘ٸ ٹب ٵ دس
ٳشيؼٸ ثلٶسر اخشال ٙدشبٳؼي ٪ا٤٫ششي٤ي ُبٹش ٯي ٧شدد٣ٸ ايٲ اٯش ٓبٯ ٪ػبسي ؿذٱ
ا٤٫ششٵٳٺب يب ٹٰبٱ ا٤٫ششيؼيشٸ ػبسي اػز.
ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس ًجئز اخشال ٙاسسٜبّ ػجت ػبسي ؿذٱ آة آثـبس ٯي ؿٶد ،اخشالٙ
دشبٳؼي ٪ا٤٫ششي٤ي دس كب٫ز ٬٣ي يب ٳيشٵي ٯلش٣ٸ ا٤٫ششي٤ي دس دي ٪ٳيض ثبٓض ايؼبد ػشيبٱ
ا٤٫ششٵٳٺب ٯيؿٶد.
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ٵاكذ اٳذاصٷ ٧يشي اخشال ٙدشبٳؼي ٪ٵ٫ز ،ٵاكذ اٳذاصٷ ٧يشي ػشيبٱ ا٤٫ششيؼيشٸ آٯذش ،ٵاكذ
اٳذاصٷ ٧يشي ٯ٠ب ٵٯز ا٤٫ششي٤ي اٹٮ ٯي ثبؿذ  .ساثٌٸ ٯ٠بث ٪اسسجبى ثيٲ ػٸ ٵاكذ ٛٶ ٝسا ٳـبٱ
ٯي دٹذ ٵ ثٸ ٟبٳٶٱ اٹٮ ٯٔشٵ ٙاػزV=IR:

تاتري
ػٴغ كٜلبر ٯظجز ثبًشي خٶدسٵ دشا٣ؼيذػشة) (Pbo2ٵ كٜلبر ٯٴٜي آٱ اص ػٴغ
يٴـبٱ
ػشة ) (Pbٯي ثبؿذ ٣ٸ ثلٶسر ؿبٳٸ اي كٜلبر ٯظجز ٵ ٯٴٜي ثب ٟشاس داؿشٲ ٓبي ٞٯبة
دس ي٤ذي٨ش ٛشٵ سٛشٸ اٳذ  .ا٤٫ششٵ٫يز ثبًشي اػيذ ػٶٜ٫ٶسي (H2SO4) ٢اػز .ثبًشي خٶدسٵ
اص ؿؾ ثبًشي دٵ ٵ٫شي ٣ٸ ثب ي٤ذي٨ش ػشي ؿذٷ اٳذ سـ٤ي ٪ؿذٷ اػز.
هقاٍهت داخلي تاطزي

ٓ٬ز ٣بٹؾ ٵ٫شبط سٶ٫يذي ايؼبد ؿذٷ سٶػي ي ٢ٯٴجْ ٵ٫شبط سا ثب سٶهيق ٯ٠بٵٯز داخ٬ي
آٱ ٯي سٶاٱ ثيبٱ ٳٰٶد .ا٫جشٸ دس ٵا ْٟداخ ٪ثبًشي ٯ٠بٵٯز ٯؼضائي ٵػٶد ٳذاسد ٵ ػٰج ٪صيش
ػٺز سٶػيٸ ٯ٠بٵٯز داخ٬ي ثبًشي اػز.
ٯ٠بٵٯز داخ٬ي ثبًشي ثٸ اثٔبد ػٌق ا٤٫ششٵدٹبي ٌٟجيٲ ثبًشي ثؼش٨ي
داسد٣ٸ ٹش ؿٸ ثضس٧شش ثبؿذ ٯ٠بٵٯز داخ٬ي آٱ ٣ٶؿ٤شش اػز.
ٯ٠بٵٯز داخ٬ي ثبًشي ٹب ٰٓٶٯب ٰ٣شش اص ي ٢ا ٹٮ اػز .ثبًشي ٹبي 1/5
ٵ٫ز ٯٰٔٶ٫ي ٯ٠بٵٯشي كذٵد  0/1سب  0/5اٹٮ داسٳذ  .ثبًشي اسٶٯجي ٪داساي
ٯ٠بٵٯز داخ٬ي كذٵد ؿٴذ ٹضاس٭ اٹٮ اػز.
دس ساثٌٸ صيش r ،ٯ٠بٵٯز داخ٬ي ٵ  Eٳيشٵي ٯلش٣ٸ ٯٶ٫ذ ٵ  Vٵ٫شبط دٵ ػش ثبس اػز:
V=E-rI
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 Iػشيبٳي اػز ٣ٸ اص ثبًشي ٣ـيذٷ ٯي ؿٶد ٵ ٹش ؿٸ  Iثضس٧شش ثبؿذ اٛز ٵ٫شبط سٵي
ٯ٠بٵٯز داخ٬ي ثيـشش ٵ ٵ٫شبطي ٣ٸ دٵ ػش ثبس ٯي اٛشذ ٰ٣شش خٶاٹذ ثٶد.
ٯٰٔٶال ػذشي ؿذٱ ٰٓش ثبًشي ٹب ثلٶسر اٛضايؾ ٯ٠بٵٯز داخ٬ي دس ثبًشي سؼ٬ي ٯي
٣ٴذ .اص آٳؼبئي٤ٸ ٯ٠بٵٯز داخ٬ي ٵ٫شٰشش صيبد اػز ثٴبثشايٲ ٵ٫شبط كليق دٵ ػش ي ٢ثبًشي سا
ٳٰي خٶاٱد ٵ ٵ٫شبط دٵ ػش ثبًشي ٳٶ ٵ ٛشػٶدٷ سا س٠شيجبً ٳضدي ٢ثٺٮ ٳـبٱ ٯي دٹذ.
ثشاي آصٯبيؾ ػب٫ٮ ثٶدٱ ي ٢ثبًشي ثبيذ ٵ٫شبط دٵ ػش آٱ سا ثٸ ٹٴ٨ب٭ اسلب ٩ثٸ ثبس اٳذاصٷ
٧يشي ٳٰٶد  .اسلب٣ ٩ٶسبٷ ٣شدٱ ٹش ثبًشي اص ػٰ٬ٸ ثبًشي اسٶٯجي ٪كشي ثشاي ٯذر صٯبٱ ٣ٶسبٷ
ثٸ آٱ كذٯٸ ٰٓذٷ ٯي صٱد .
E

0

 I SC دس كب٫ز ايذٷ آ٩

ثشاي خٶاٳذٱ ٵ٫شبط دٵ ػش ثبًشي اسٶٯجي ٪ٯي سٶاٱ ي ٢ٯ٠بٵٯز  10اٹٰي (ػيٮ ٳي٪٤
٣شٵ٭ اٰ٫ٴز ػٰبٵس ٵ يب ي ٢ٯ٠بٵٯز آػشي ) سا ثب ٵ٫شٰشش ؿٴز ٳٰٶد سب ٯيضاٱ ػالٯز ثبًشي
خٶدسٵ ٯٔ٬ٶ٭ ٧شدد.
ظزفيت تاطزي

ٯ٠ذاس اٳشطي ٣ٸ ي ٢ثبًشي ٯي سٶاٳذ سلٶي ٪دٹذ سا ُشٙيز ثبًشي ٯي ٳبٯٴذ ُ .شٛيز
ثبًشي سا ثش كؼت آٯذش -ػبٓز ( ) A.hثيبٱ ٯي ٣ٴٴذ.
ٯظال ا٧ش ُشٛيز ي ٢ثبًشي اسٶٯجي 60A.h ٪ثبؿذ ثذيٲ ٯٔٴي اػز ٣ٸ ثٰذر  60ػبٓز
ٯي سٶاٱ ي ٢آٯذش ػشيبٱ اص آٱ ٣ـيذ  .ثٔذ اص ايٲ ٯذر ثبًشي اكٌالكب خب٫ي ٯي ؿٶد  .ثشاي
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ي ٢ثبًشي ثٺشش اػز ثبس دائٮ اص آٱ ٣ـيذٷ ٳـٶد صيشا ا٧ش دغ اص ٯذسي اػشٜبدٷ ٯذسي ٹٮ
اػششاكز ٳٰبيذ دس اطش  ٪ٔٛٵ اٳٜٔب ٩ؿيٰيبيي دس داخ ٪ثبًشي ٯ٠ذاسي اٳشطي اص دػز سٛشٸ
ثش٧ـز ديذا ٯي ٣ٴذ.
الص٭ ثٸ ر٣ش اػز ٣ٸ ٵٟشي ثبًشي اكٌالكبً خب٫ي ٯي ؿٶد ٵ٫شبط دٵ ػش آٱ ثٸ كٜش ٳٰي
سػذ .ٵٟشي ثبًشي اسٶٯجي ٪خب٫ي ٯي ؿٶد ٵ٫شبط دٵ ػش آٱ دس صيش ثبس ثٸ كذٵد  10ٵ٫ز ٯي
سػذ.
ثبيذ سٶػٸ داؿز ٣ٸ ُشٛيز ٳبٯي آال٭ ؿذٷ ثشاي ي ٢ثبًشي دس دٯبي ٯٰٔٶ٫ي دس ٳِش
٧شٛشٸ ؿذٷ ٵ ايٲ دس كب٫يؼز ٣ٸ دس دٯبي كذٵد كٜش دسع ٷ كذٵد ُ %30شٛيز ٣بٹؾ
ٯييبثذ ٵ ٹٰـٴيٲ ثشاي دٯبي ثبالسش اص كذٵد  50دسػٸ ٱيض ٰٓش ثبًشي ٣بٹؾ ٯي يبثذ.
ا٧ش اص ثبًشي ٹٮ اػشٜبدٷ ٳـٶد ثٔ٬ز ٰٓ ٪ؿيٰيبيي داخ٬ي ،ثبًشي دائٰب دس كب ٩سخ٬يٸ
اػز ٵ ُشٛيشؾ ٣بٹؾ ٯي يبثذ ثٴبثشايٲ ثٺشش اػز آٳشا دس دٯبي دبئيٲ ٳ٨ٺذاسي ٣شد.
ثب ٧زس صٯبٱ ٰٓٶٯب ٌٟجٺبي ثبًشي ػٶٜ٫بسٸ ٯي صٳذ  .ػشئششيٲ ٵ آػبٳششيٲ سٵؽ ثشى سٙ
٣شدٱ ايٲ ػٶٜ٫بسٸ اػشٜبدٷ اص آة ػٶؽ اػز  .ؿٴبٳـٸ ٹٴ٨ب٭ دش ٣شدٱ ٯل٬ٶ ٩اػيذ دس
خبٳٸ ٹبي ثبًشي ،ٯل٬ٶ ٩سٵي ػش ثبًشي ثشيضد ٵ ؿؼشٸ ٳـٶد ثٸ ػٶٜ٫بسٸ ؿذٱ ثيـشش ٢ٰ٣
خٶاٹذ ٣شد.

سَئيچ ّا

|

ػٶئيؾ ٹب ثشاي  ٌْٟٵ ٵك ٪اسسجبى ا٤٫ششي٤ي يٟ ٢ؼٰز اص ٯذاس ثب ٟؼٰز دي٨ش ث٤بس
ٯي سٵٳذ ٵ ثٸ دٵ كٶسر ػبخشٸ ؿذٷ ٵ ٯٶػٶد ٹؼشٴذ:
ػٶئيؾ  N.Oػٶئيـي اػز ٣ٸ دس كب٫ز ٓبدي ثبص اػز ) (Normaly Openٵ ثب س٘ييش
ٵهٔيز ثؼشٸ ٯي ؿٶد.
ػٶئيؾ  N.Cػٶئيـي اػز ٣ٸ دس كب٫ز ٓبدي ثؼشٸ اع

ر ) (Normaly Closeٵ ثب

س٘ييش ٵهٔيز ثبص ٯي ؿٶد.

ػٶئيؾ ٛـبس ،ٳٶٓي ػٶئيؾ اػز ٣ٸ دس ٛـبسٹبي ٯخش ٚ٬ٵهٔيز
٣ٴشب٣شٺبيؾ س٘ييش ٯي ٣ٴذ.
اص ػٶئيؾ ٛـبس دس ػيؼشٮ ٣ٶ٫ش خٶدسٵ اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز  .ايٲ ػٶئيؾ
دس ٹش ٛـبس ٧بص ٯـخق دٵ ٓذد اص دالسيٲ ٹبيؾ ثٺٮ ٵك ٪ٯي ؿٶٳذ ٵ
ي ٢ٯؼيش ػشيبٱ سا ثشٟشاس ٯي ٣ٴذ  .ايٲ ػٶئيؾ ٛـبسي ثٸ ػٶئيؾ ػٸ ٯشك٬ٸ اي ٣ٶ٫ش ٯٔشٵٙ
اػز.
سشٯب ٩ػٶئيؾ ،ػٶئيؾ كشاسسي اػز ٣ٸ دس ي ٢دٯبي خبف ػجت ٵك ٪ؿذٱ ٯذاس ٯي
٧شدد ٵ ثب س٘ييش دٯب آٳشا  ٌْٟٯي ٣ٴذ ٳٶٓي اص ايٲ ػٶئيؾ دس ٳضدي٤ي ثذٳٸ ٯٶسٶس دظٵ
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٣بسثشاسٶسي ثؼشٸ ٯي ؿذ .ػٶئيؾ ٯز٣ٶس ثٸ ػٶئيؾ  57دسػٸ ٯٔشٵ ٙاػز صيشا دس  57دسػٸ
ٯؼيش سٵؿٲ ؿذٱ دٵس ٣ٴذ ٛٲ ػيؼشٮ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس سا اص ًشي ECU ٞآٱ ثشٟشاس ٯي ٣ٴذ
ٵ ثب دبئيٲ سش ثٶدٱ دٯب ٯؼيش ٓجٶس ػشيبٱ سا ثبص ٳ٨ٺٰيذاسد.

هقاٍهتْا
ٹٰٸ ٯٶاد دس ٯ٠بثٓ ٪جٶس ػشيبٱ ا٤٫ششيؼيشٸ ٯ٠بٵٯز ٯي ٣ٴٴذ  .ٯ٠ذاس ايٲ ٯ٠بٵٯز ثشاي
سػبٳبٹبي ٯخش ٚ٬ٯشٜبٵر اػز ؿٴبٳ٤ٸ ٯيضاٱ ٹذايز ٳ٠شٷ ثيـشش ا

ص ٯغ ٵ ٯغ ثيـشش اص

آ٫ٶٯيٴيٮ اػز.
ايٲ ٯ٠بٵٯز ثلٶسر ايؼبد ٵ٫شبط (اخشال ٙدشبٳؼي ) ٪ٵ ٳيض اص ثيٲ سٛشٲ ٯ٠ذاسي سٶاٱ
ثلٶسر ٧شٯب ُٺٶس ديذا ٯي ٣ٴذ  .اص ايٲ خبكيز اػشٜبدٷ ؿذٷ ،دس ا٤٫ششٵٳئٌٟ ٢ٸ اي ثٴب٭
ٯ٠بٵٯز ) (Resistorػبخشٸ ؿذٷ اػز ٣ٸ ػجت ٯلذٵد ؿذٱ ػشيبٱ ٵ يب ايؼبد ٵ٫شبط ٯٴبػت
دس ٯذاسٹب ٯي ؿٶد.

قطؼِ هقاٍهت
ٌٟٔٸ ٯ٠بٵٯز ػجت ٯلذٵد ٣شدٱ ػشيبٱ (سئٶػشب) ،س٠ؼيٮ ػشيبٱ ٵ س٠ؼيٮ ٵ٫شبط دس ٯذاس
ٯي ؿٶد.

|

هقاٍهت ثاتت

مقايمت مخلًط كرته

ٯبدٷ اك٬ي سـ٤ي ٪دٹٴذٷ ايٲ ٯ٠بٵٯز دٶدس ٣شثٲ يب ٧شاٛيز اػز ٣ٸ ايٲ ٯ٠بٵٯز ثٔ٬ز
داؿز هشيت كشاسسي ثبال (دس ٳشيؼٸ طجبر ٣ٮ) اٯشٵصٷ ٰ٣شش اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد.
سٶ٫يذ اٗشـبؽ ٵ ٱ
ٯيضاٱ ٯ٠ذاس س٘ييش ٯ٠بٵٯز ثٸ اصاء س٘ييش دٯب ثٸ اٳذاصٷ ي ٢دسػٸ سا هشيت كشاسسي ٯ٠بٵٯز
ٯي ٳبٯٴذ.
مقايمت سيمي

ايٲ ٯ٠بٵٯز اص ديـيذٱ ػيٮ ٯ٠بٵٯز داس ثٌٶ ٩ٯٔيٴي اص آ٫يبطٹبي ٯخشٚ٬

(ٯبٳٴذ ٳي٪٤

ٯغ -ٳي٣ ٩٢شٵ٭ -ٳي٣ ٪٤شٵ٭ آ٫ٶٯيٴيٮ ) ثش سٵي
اػشٶاٳٸ اي ػشاٯي٤ي ثشاي سٶاٳٺبي كذٵد

 2ٵار ٵ

ثبالسش ػبخشٸ ٯي ؿٶد.
ثٔوي اص ٯ٠بٵٯشٺبي ػيٰي دس ي ٢ٯلِٜٸ ػيٰبٳي
ثٸ ؿ ٪٤آػشي ػبخشٸ ٯي ؿٶٳذ سب ثشٶاٱ آٳشا ثش سٵي ي ٢كٜلٸ ٬ٛضي خٴ٣ ٢ٴٴذٷ (ساديبسٶس )
ٳلت ٣شد .ايٲ ٯ٠بٵٯز ٹٴ٨ب٭ ٓجٶس ػشيبٱ ثيؾ اص كذ ٯؼبص ٵ ػٶخشٲ ؿٔ٬ٸ ٵس ٳٰي ؿٶد.
مقايمت اليٍ اي

ايٲ ٳٶّ ٯ٠بٵٯز سا اص سػٶة دادٱ اليٸ ٣شثٲ ،اليٸ ٬ٛض ،اليٸ ا٣ؼيذ ٬ٛض ثش سٵي ٯي٬ٸ اي اص
ػٴغ ػشاٯي ٢ٯي ػبصٳذ.
ٯ٠بٵٯز اليٸ ٣شثٲ اٯشٵصٷ ٣بسثشد صيبدي داسد ٵ ٹٮ اسصاٱ اػز ٵ ٹٮ ٳؼجز ثٸ ٯ٠بٵٯز
ٯخ٬ٶى ٣شثٲ هشيت كشاسسي ٰ٣ششي داسد ٵ ٳيض ٳٶيض ٰ٣ششي ايؼبد ٯي ٣ٴذ ثٔجبسر دي٨ش طجبر
ثيـششي داسد  .الص٭ ثٸ سٶهيق اػز ٣ٸ ٹش ؿٸ اثٔبد ي ٢ٯ٠بٵٯز ثضس٧شش ثبؿذ سٶاٱ ٯؼبص آٱ
ثيـشش اػز.

|

تطخيص هقذار هقاٍهت تَسيلِ ًَارّاي رًگي
ٯ٠بٵٯشٺبي سٶاٱ ٣ٶؿ ٢اثٔبد ٣ٶؿ٤ي داسٳذ ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪ٯٞداس ٯ٠بٵٯز (ٯ٠ذاس اٹٰي) ٵ
ٳيض س٬شاٳغ (دسكذ خٌبي ػبخز) سا ثش سٵي آٳٺب ثب ٳٶاسٹبي سٳ٨ي ٯٔ٬ٶ٭ ٯي ٣ٴٴذ.
ٯٰٔٶ٫ششيٲ سٵؽ ،اػشٜبدٷ اص ؿٺبس ٳٶاس سٳ٨ي ثشاي ٯٶهٶّ ٛٶ ٝاػز ٣ٸ دٵ سٳ ٦اٵ٩
ثشاي ٓذد ٯ٠بٵٯز دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز  .ثشاي ٯ٠بٵٯشٺبي دٟي ٞاص دٴغ ٳٶاس سٳ٨ي اػشٜبدٷ
ٯي ؿٶد ٣ٸ ػٸ سٳ ٦اٵ ٩ثشاي ٓذد ٯ٠بٵٯز ٯٴِٶس ٧شديذٷ اػز

ٯٰ٤ٲ اػز ٛٶاك ٪ٳٶاس اٵ ٩ٵ ؿٺبس٭ سب ػشٹب ٯؼبٵي ثبؿذ ٣ٸ دس ايٲ كٶسر ٳٶاس
س٬شاٳغ سا دٺٲسش اص ػبيش ٳٶاسٹب ٯي ٧يشٳذ .
رنگ
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نوارچهارم

-
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% 0/5
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% 0/1

% 0/05
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%5

تلرانس

الص٭ ثز٣ش اػز ؿٴبٳـٸ ٯ٠بٵٯشي سٳ ٦س٬شاٳغ ٳذاؿشٸ ثبؿذ ،س٬شاٳغ آٱ  % 20اػز.
ٯظب:٩
%5

2/2K 

ًالئيٟ -شٯضٟ -شٯضٟ -شٯض

%5

9/1K 

ًالئيٟ -شٯضٟ -ٺٶٷ اي -ػٜيذ

% 20

1/5 

ًالئي -ػجضٟ -ٺٶٷ اي

% 10

6/8M 

ٳ٠شٷ اي -ػجض -خب٣ؼششي-آثي

%5

3/74K 

ًالئيٟ -ٺٶ ٷ اي -صسد -ثٴٜؾ -ٳبسٳؼي

هقاٍهتْاي قاتل تٌظين
دس ثؼيبسي اص ٯ٠بٵٯشٺبي ا٤٫ششٵ ٳي٤ي ٳيبص ثٸ ٯ٠بٵٯشي اػز ٣ٸ ثشٶاٱ ٯ٠ذاس آٳشا س٘ييش داد
(ٹٰبٳٴذ ٵ٫ٶ٭ كذاي ساديٶ) اػبع ٣بس ٯ٠بٵٯشٺبي ٟبث ٪سٴِيٮ ثؼيبس ػبدٷ ٵ ثٸ ؿ ٪٤صيش اػز:

ٯ٠بٵٯشٺبي ثيٲ ػشٹبي  3ٵ 1ٯ٠ذاسي طبثز داسد  .اٯب ٯ٠بٵٯز ثيٲ ػش ٵػي ثب ٹش ي ٢اص
ػشٹبي ٣ٴبسي ثؼشٸ ثٸ ٯل٬ي اص ٳٶاس ٣شثٴي ٣ٸ ؿبخ ٢ٯشل ٪ثٸ دبيٸ  2سٵي آٱ ٟشاس داؿشٸ
ثبؿذ ٯ٠بديش ٯش٘يشي داسد.

% 10
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دشبٳؼيٶٯشش دس اٳٶاّ ؿشخبٱ ٵ ٣ـٶئي ػبخشٸ ٯي ؿٶد .ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩دس ٣ٴؼٶ ٩ٵػي دظٵ
 405يب ػٰٴذ اص ٳٶّ ٣ـٶئي آٱ ػٺز سٴِيٮ دٵس ٯٶسٶس ٛٲ سٺٶيٸ خٶدسٵ اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز .
ٹٰـٴيٲ دشبٳؼيٶٯشش ٳٶّ ؿشخبٱ دس خٶ دسٵ ػٰٴذ ٵُيٜٸ سٴِيٮ ٳٶس ؿشإ سٵؿٲ ٣ٴٴذٷ دـز
آٯذش سا ثٸ ٓٺذٷ داسد  .ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ساٳٴذٷ خٶدسٵ ٯي سٶاٳذ دس صٯبٱ سٵؿٲ ثٶدٱ ؿشاٗٺبي
٣ٶؿ ٢خٶدسٵ ثب ؿشخبٳذٱ دشبٳؼيٶٯشش ٯز٣ٶس ٣ٸ دس خٶدسٵ ػٰٴذ ٟؼٰز صيش ٛشٯبٱ خٶدسٵ
سٔجيٸ ؿذٷ اػز ٳٶس كٜلٸ دـز آٯذش سا ثٸ ٳلٶي ٣ٸ ثشاي ؿـٮ ساٳٴذٷ ٳجبؿذ ثٸ د٫خٶاٷ سٴِيٮ
٣ٴذ.
دس دشبٳؼيٶٯششٹبي ٯٰٔٶ٫ي ثٸ دٵ ؿ ٪٤س٘ييشار ػش ٵػي اٳؼب٭ ٯي ؿٶد ي٤ي سٶػي ديؾ
٧ٶؿشي ٵ دي٨شي سٶػي ي٤ذػشٸ ٣ٸ دس ٵػي دشبٳؼيٶٯشش ٟشاس داسد  .ٳٶّ دٵ٭ ثٸ ٵ٫ٶ٭ ٯٔشٵٙ
اػز.
 َٜ٫ٵ٫ٶ٭ ثشاي دشبٳؼيٶٯششٹبي ٟبث ٪سٴِيٮ سٶػي دػز اص آٳؼب ٯشذاٵ ٩ؿذٷ اػز ٣ٸ اٵ٩
ثبس ثشاي س٘ييش كؼٮ كذا ث٤بس
سٛشٸ اػز  .ٵ٫ٶ٭ ٹب ثش كؼت
ٳلٶٷ س٘ييش ٯ٠ذاس ٯ٠بٵٯز ثٸ دٵ

)(B

)(A

كٶسر خٌي ٵ ٨٫بسيشٰي ػبخشٸ ٯي ؿٶٳذ .ٵ٫ٶ٭ ٨٫بسيشٰي ػٺز س٘ييش كؼٮ كذا دس ٵػبي٪
كٶسي ث٤بس ٯي سٵد .ٵ٫ٶ٭ ٹبي خٌي ثب كش A ٙٵ ٨٫بسيشٰي ثب كش B ٙٯـخق ؿذٷ اٳذ.
ؿٴبٳ٤ٸ ٜ٧شٸ ؿذ ثشخي دشبٳؼيٶٯششٹب سٶػي ديؾ ٧ٶؿشي سٴِيٮ ٯي ؿٶٳذ

 .ايٲ ٳٶّ

دشبٳؼيٶٯشش ٣ٸ سٴِيٮ آٱ ٯٰٔٶال سٶػي سٰٔيش ٣بس اٳؼب٭ ٯي ؿٶد دس دػششع اػشٜبدٷ ٣ٴٴذٷ
ٳيؼز ٵ ثلٶسر خٶاثيذٷ ٵ يب ايؼشبدٷ ثش سٵي ثشد ٟشاس دادٷ ؿذٷ اػز.
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ٳٶّ خبكي اص دشبٳؼيٶٯشش ػبخشٸ ٯي ؿٶد ٣ٸ داساي دٟز صيبدي اػز ٵ ؿٴذ ؿشخـي يب
 Multiturnٳبٯيذٷ ٯي ؿٶد  .ٹش ؿٸ سٔذاد دٵس ؿشخـٺب ثيـشش ثبؿذ دٟز آٱ ثيـشش اػز

 .اص

ايٲ ٳٶّ دشبٳؼيٶٯشش ٟبث ٪سٴِيٮ ثب ديؾ ٧ٶؿشي ٣ٸ ٯٰٔٶال

 3سب  40دٵس ػبخشٸ ٯي ؿٶد دس

خٶدسٵ دي٤بٱ ثب  ECUٯذ SL96 ٩ػٺز سٴِيٮ ٧بص

 COخشٵػي اػشٜبدٷ ؿذٷ ٣ٸ ثٸ

دشبٳؼيٶٯشش  COٯٔشٵ ٙاػز.
دس كب٫ز ٬٣ي ؿٴبٳـٸ دشبٳؼيٶٯشش ٯٌبث ٞثب ؿ ) 1( ٪٤ث٤بس سٵد دس ايٴلٶسر ٯٶػت س٘ييش
ٵ٫شبط سٵي دٵ ػش ثبس ٯي ٧شدد  .ٵ ا٧ش ٯٌبث ٞثب ؿ ) 2( ٪٤ثؼشٸ ؿٶد دس ايٴلٶسر ٯي ثيٴيٮ ٣ٸ
ثبس ثب ٯٴجْ ػشي ؿذٷ ٵ س٘ييش ٯ٠بٵٯز ػشيبٱ ٓجٶسي اص ثبس سا سٖييش ٯي دٹذ.
دشبٳؼيٶٯشش ث٤بس سٛشٸ دس ؿ ) 2( ٪٤ثٸ سئٶػشب ٯٔشٵ ٙاػز.

ؿ) 2( ٪٤

ؿ) 1( ٪٤

هقاٍهتْاي هتغيز ٍاتستِ يا (Variable Resistor) VARISTOR
ٯ٠بٵٯشٺبيي دس ا٤٫ششٵٳي ٢ػبخشٸ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ٯ٠ذاس آٳٺب سا ٯي سٶاٱ دس ٯذاس ثذٵٱ ٰٓ٪
ٯ٤بٳي٤ي ٵ ثب س٘ييش ؿشايي ٛيضي٤ي ٵ ا٤٫ششي٤ي س٘ييش داد.
هقاٍهت ٍاتستِ تِ ٍلتاص (Voltage Dependent Resistor) VDR

|

ٯ٠ذاس ايٲ ٳٶّ ٯ٠بٵٯز ثب اٛضايؾ ٵ٫شبط آٰب٫ي ٣بٹؾ ٯي يبثذ  .ايٲ ٯ٠بٵٯز ٰٓٶٯب ػٺز
طبثز ٳ٨ٺذاؿشٲ ٵ٫شبط ٵ يب كٜبُز دس ٯ٠بث ٪اهبٛٸ ٵ٫شبط اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد.

|

هقاٍهت ٍاتستِ تِ ًَر (Light Dependent Resistor) LDR

ايٲ ٳٶّ ٯ٠بٵٯز ٣ٸ ثٸ ػ٬ٶ ٩ٳٶسي يب ٛشٶػ ٪ٵ ٳيض ٯ٠بٵٯز ٳٶسي يب ٛشٶسصيؼشٶسٹٮ
ٯٔشٵ ٙاػز دس سبسي٤ي ٯي سٶاٳذ ٯ٠بٵٯشي دس كذ ٯ٨باٹٮ ٳيض داؿشٸ ثبؿذ اٯب ثب اٛضايؾ ٳٶس
ٯ٠بٵٯز آٱ دبييٲ ٯي آيذ سب كذي ٣ٸ ثٸ ؿٴذكذ اٹٮ ٯي سػذ

 LDR .دس ٯذاسٹب ثٔٴٶاٱ

سـخيق دٹٴذٷ ٳٶس يب ٳٶسػٴغ اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد.
اص ايٲ ٓٴلش دس دظٵ  206ثٔٴٶاٱ ػٴؼٶس ٳٶس اػشٜبدٷ ؿذٷ
اػز ٣ٸ دس ٟؼٰز ثبالئي ٵػي ؿيـٸ ػ٬ٶ خٶدسٵ ٟبث ٪ٳلت
اػز.
هقاٍهت ٍاتستِ تِ حزارت يا (Thermal Resistor) THERMISTOR

ٯ٠ذاس ايٲ ٯ٠بٵٯز ثٸ دٯبي ٯليي ديشاٯٶٱ آٱ ثؼش٨ي داس د .ثشكؼت ٯظجز يب ٯٴٜي ثٶدٱ
هشيت كشاسسي ثذٵ دػشٸ  NTC, PTCس٠ؼيٮ ثٴذي ٯي ؿٶد.
 PTCسشٯيؼشٶسي اػز ٣ٸ ثب اٛضايؾ دٯب ٯ٠بٵٯشؾ اٛضايؾ ٵ ثب ٣بٹؾ دٯب ٯ٠بٵٯشؾ
٣بٹؾ ٯي يبثذ.
ا٣ظش ٬ٛضار داساي هشيت كشاسسي ٯظجز ٹؼشٴذ ٵ  PTCٯلؼٶة ٯي ؿٶٳذ ٛ .يالٯبٱ
الٯذٺبي ٯٰٔٶ٫ي ٯظب٫ي اص ي PTC ٢اػز ٹٰـٴيٲ دس ٧شٯ٤ٲ
ؿيـٸ ٓ٠ت خٶدسٵ ٳيض اص  PTCاػشٜبدٷ ؿذٷ اػز.
ػبصٳذ٧بٱ ٯ٠ذاس ٯ٠بٵٯز  PTCسا دس دٯبي  25دسػٸ ػ٬ؼيٶع ثيبٱ ٯي ٣ٴٴذ  .دٯبئي سا
٣ٸ دس آٱ دٯب ٯ٠بٵٯز  PTCدٵ ثشاثش ٯي ؿٶد دٯبي ػٶئيؾ ٯي ٳبٯٴذ.

|

 NTCسشٯيؼشٶسي اػز ثب هشيت ٯٴٜي ٣ٸ ثب اٛضايؾ دٯب ٭ ٟبٵٯز آٱ ٣بٹؾ ٵ ثب ٣بٹؾ
دٯب ٯ٠بٵٯز آٱ اٛضايؾ ٯي يبثذ  .ايٲ ٯ٠بٵٯز اص ػٴغ ا٣ؼيذ
٬ٛضاسي ٳِيش آٹٲ ،ٳي ،٪٤ٯٴ٨ٴض ػبخشٸ ٯي ؿٶد.
دظٵ  405ٵ ػٰٴذ داساي ػٴؼٶسي كشاسسي اػز ثب ٣بٳ٤شٶس دٵ دبيٸ ٟٺٶٷ اي سٳ٣ ٦ٸ
اًالٓبر دٯب سا ثشاي ٛ ECUٲ ٯي ثشد ايٲ ػٴؼٶس اص ٳٶّ

 PTCاػز ٵ عٳؼٶس كشاسسي

داساي ٣بٳ٤شٶس دٵ دبيٸ ػجض سٳ٣ ٦ٸ اًالٓبر دٯب سا ثشاي  ECUٯٶسٶس ٯي ثشد ٵ ٳيض ػٴؼٶس
كشاسسي س ٢ديٲ ثب ٣بٳ٤شٶس آثي سٳ٣ ٦ٸ اًالٓبر دٯب سا ثشاي
دـز آٯذش ٯي ثشد اص ٳٶّ  NTCٹؼشٴذ.
ٯٴلٴيٹبي ٯـخلٸ ٯ٠بٵٯز ٵاثؼشٸ ثٸ كشاسر ثـ ٪٤صيش اػز:

ثشاي سؼز ػالٯز ي ٢سشٯيؼشٶس ٵ سـخيق ٳٶّ  NTCٵ  PTCثٶدٱ آٱ ٯي سٶاٱ اص
ٹٶيٸ اػشٜبدٷ ٣شد.
ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ ثب ٹٶيٸ سشٯيؼشٶس سا ٧ش٭ ٯي ٣ٴيٮ ٵ ػذغ ثب اٹٰشش ٯ٠بٵٯز آٳشا اٳذاصٷ
٧يشي ٯي ٣ٴيٮ ثؼشٸ ثٸ اٛضايؾ ٵ يب ٣بٹؾ ٯ٠بٵٯز ٳٶّ آٱ ٯٔ٬ٶ٭ ٯي ؿٶد.
ثشاي اًالّ اص ساثٌٸ س٘ييشار ٯ٠بٵٯز ثب ٯيضاٱ دٯب دس ٰٓ٤٬شد ي ٢ػٴؼٶس كشاسسي
ؿٴبٳـٸ اص ي ٢دٯبػٴغ ٳيض اػشٜبدٷ ٣ٴيٮ ثب اٳؼب٭ آصٯبيؾ ٵ ثذػز آٵسدٱ دٵ يب ػٸ ٳٌ٠ٸ ٵ ثٺٮ
ٵك٣ ٪شدٱ آٳٺب ٯي سٶاٱ ٯٴلٴي ٯـخلٸ اي سا ثذػز آٵسد ٣ٸ س٠شيجب خٌي ٯي ثبؿذ  .ثذيٲ
ػٺز ٣بسخبٳٸ ػبصٳذٷ دس ػبخز ػٴؼٶس ػٔي ٣شدٷ سب اص ٯٴٌ٠ٸ

خٌي ٯٴلٴي ٯـخلٸ

|

سشٯيؼشٶس اػشٜبدٷ ٣ٴذ  .ٯٴلٴي ٯز٣ٶس سٶػي ٣بسخبٳٸ ػبصٳذٷ ثشاي ٹش ػٴؼٶس سشٯيؼشٶس اسائٸ
ٯي ؿٶد.

|

ٯٴلٴي ٯـخلٸ ػٴؼٶس  PTCدٯبي ٯٶسٶس

|

سزي هَاسي تستي هقاٍهتْا
دس ٣بسٹبي ٰٓ٬ي ٧بٹي اٵٟبر ٯؼجٶس ٯي ؿٶيٮ ثٔ٬ز دس دػششع ٳجٶدٱ ٯ٠بٵٯشي ثب ٯ٠ذاس
ؿٲ ٯ٠بٵٯز سا ثب ٹٮ ػشي يب ٯٶاصي ٣ٴيٮ .
ٯٌ٬ٶة د
هقاٍهتْاي سزي

ٹش٧بٷ دٵ يب ؿٴذ ٯ٠بٵٯز سا ثذٳجب٩
ي٤ذي٨ش ٯٌبث ٞثب ؿٛ ٪٤ٶ ٝثجٴذيٮ ٯ٠بٵٯشٺب
ثب ٹٮ ػشي ؿذٷ اٳذ .ٯ٠بٵٯز ٯٔبد ٩ٯ٠بٵٯشٺبي ػشي اص ػْٰ س ٢س ٢ٯ٠بٵٯشٺب ثذػز ٯي آيذ:
Rt=R1+R2+…+Rn

ٯظب :٩ٯ٠بٵٯز ٯٔبد ٩ػٸ ٯ٠بٵٯز  8 ، 4ٵ  16اٹٰي سا دس كب٫شي ٣ٸ ثب ٹٮ ػشي ٹؼشٴذ ثذػز
Rt=R1+R2+ R3 = 4+8+16=28

آٵسيذ:
هقاٍهتْاي هَاسي

ٹش٧بٷ دٵ يب ؿٴذ ٯ٠بٵٯز ٯٌبث ٞثب ؿ ٪٤ري ٪ثٺٮ ثؼشٸ ؿذٷ ثبؿٴذ ٯي ٧ٶئيٮ ٯ٠بٵٯشٺب ثب
ٹٮ ٯٶاصي ؿذٷ اٳذ.
ٯ٠بٵٯز ٯٔبد ٩ٯ٠بٵٯشٺبي
ٯٶاصي اص ساثٌٸ ٯ٠بث ٪ٯلبػجٸ
ٯيؿٶد:

1
1
1
1
 
 ... 
Rt R1 R2
Rn

ٯظب :٩ٯ٠بٵٯز ٯٔبد ٩ػٸ ٯ٠بٵٯز  8 ، 4ٵ  16اٹٰي سا دس كب٫شي ٣ٸ ثلٶسر ٯٶاصي ثب ٹٮ
ثؼشٸ ؿذٷ اٳذ ٯلبػجٸ ٳٰبئيذ :
16

7

Rt 

1
1
1
1 1 1 1 4  2 1 7
 

   
 .
Rt R1 R2 R3 4 8 16
16
16

خلٶكيز ٯٺٮ ٯ٠بٵٯشٺبي ٯٶاصي ايٴؼز ٣ٸ «ٯ٠ذاس ٯ٠بٵٯز ٯٔبد ٩ؿٴذ ٯ٠بٵٯز ٯٶاصي
اص ٯ٠ذاس ٣ٶؿ٤ششيٲ ٯ٠بٵٯز ٯٶاصي ؿذٷ ٣ٶؿ٤شش اػز»

|

هذارات سزي ،هَاسي
هذارسزي

ٹش٧بٷ اػضاء ي ٢ٯذاس ثذٳجب ٩ٹٮ ثؼشٸ ؿٶٳذ اكٌالكب ٯذاس سا ٯشٶا٫ي يب ػشي ٯي ٧ٶئيٮ .
دس ؿ ٪٤صيش ٯظب٫ي اص ي ٢ٯذاس ػشي ديذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ دس آٱ ثبًشي ٵ دٵ ٯ٠بٵٯز ثب ٹٮ ػشي
ؿذٷ اٳذ .خلٶكيز ٯٺٮ ٯذاس ػشي ايٴؼز ٣ٸ ي ٢ػشيبٱ اص سٰب٭ اػضاء ٯذاس ٓجٶس ٯي ٣ٴذ.
ٯ٠ذاس ػشيبٱ دس ي ٢ٯذا س ػشي ثشاثش اػز ثب ٳيشٵي
ٯلش٣ٸ ثبًشي س٠ؼيٮ ثش ٯؼٰٶّ ٯ٠بٵٯشٺبي ػشي ؿذٷ ٵ
ثٴبثشايٲ دس ٯذاس ٛٶ ٝػشيبٱ ثشاثش اػز ثب:
Vt
R1  R2

I

ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ دس ٯذاس ٛٶ ٝثبًشي ثٔٴٶاٱ ي ٢سٶ٫يذ ٣ٴٴذٷ ٵ  R1ٵ  R2ثٔٴٶاٱ ٯلشٙ
٣ٴٴذٷ ٹؼشٴذ ٵ ٳيض اخشال ٙدشبٳؼي ٪دٵ ػش ٯذاس ثشاثش ثب ٯؼٰٶّ اٛز ٵ ٫شبط سٵي ٯ٠بٵٯشٺب اػز
٫زا ثب سٶػٸ ثٸ ٯ٠بديش ٓذدي ري ٪خٶاٹيٮ داؿز:

V
R1  R2

I

) V  I ( R1  R2

V  IR

12
 2A
24
V2=IR2=2* 4=8V

I

V1=IR1=2* 2=4V

|

4+8=12V

V1+V2=Vt

كب ٩ثشاي ثذػز آٵسدٱ  V1ٵ  V2سٵؽ دي٨شي سا ٹٮ ر٣ش ٯي ٣ٴيٮ ٣ٸ ثٸ ٟبٳٶٱ س٠ؼيٮ
ٵ٫شبط ٯـٺٶس اػز  .ايٲ ٟبٳٶٱ ٯي ٧ٶيذ « :دس ٹش ٯذاس ػشي ٵ٫شب طٹب ثٸ ٳؼجز ٯ٠ذاس ٯ٠بٵٯشٺب
س٠ؼيٮ ٯي ؿٶٳذ»
ثب سٶػٸ ثٸ ٟبٳٶٱ ٛٶ V1 ٝٵ  V2ثـ ٪٤ٯ٠بث ٪ٯلبػجٸ ٯي ؿٶٳذ:
R1
Vt
R1  R2

V1 

2
* 12  4v
24

R2
4
Vt V2 
* 12  8v
R1  R2
24

V2 

V1 

4  8  12

V1  V2  Vt

هذار هَاسي

ٹش٧بٷ دٵ يب ؿٴذ ٌٟٔٸ ثذٵػش ي ٢ٯٴجْ ٵ٫شبط ٯشل ٪ؿٶٳذ سـ٤ي ٪ي ٢ٯذاس ٯٶاصي سا
ٯيدٹٴذ.
دس ؿ ٪٤صيش ي ٢ٯذاس ٯٶاصي ديذٷ ٯي ؿٶد  .خلٶكيز ٯٺٮ دس ٯذاس ٯٶ اصي ايٲ اػز
٣ٸ ٵ٫شبط دٵ ػش ٹٰٸ ٌٟٔبر ٯٶاصي ؿذٷ ثب ٹٮ ٯؼبٵيٴذ  .ثٴبثشايٲ ثب سٶػٸ ثٸ ٟبٳٶٱ اٹٮ ػشيبٱ
ٹش ؿبخٸ اص ساثٌٸ س٠ؼيٮ ٵ٫شبط ثش ٯ٠بٵٯز ٹٰبٱ
ؿبخٸ ثذػز ٯي آيذ.
I T  I1  I 2

VT
R2

I2 

VT
R1

I1 

|

دس ي ٢ٯذاس ٯٶاصي ػشيبٳي ٣ٸ اص ٯٴجْ ٵ٫شبط ٣ـيذٷ ٯي ؿٶد ثشاثش ثب ٯؼٰٶّ ػشيبٱ ؿبخٸ
ٹبي ٯٶاصي ؿذٷ اػز.
دس ؿ ٪٤ثب سٶػٸ ثٸ ٯ٠بديش ٓذدي خٶاٹيٮ داؿز:
VT 12

 3A
R2
4

I2 

VT 12

6
R1
2

6  3  9A

I1 

I1  I 2  I T

ؿٴبٳـٸ  Itسا ثب سٶػٸ ثٸ ٯ٠بٵٯز ٯٔبد ٩ٳيض ٯلبػجٸ ٣ٴيٮ ٯ٠ذاس ػشيبٱ ٛٶ ٝثذػز ٯيآيذ.
VT 12

 9A
4
RT
3

IT 

R1 R2
2*4 4


R1  R2 2  4 3

RT 

1
1
1


RT R1 R2

ٹٰبٳٴذ ٟبٳٶٱ س٠ؼيٮ ٵ٫شبط دس ٯذاسٹبي ػشي ٟبٳٶٳي ٹٮ ثٴب٭ ٟبٳٶٱ س٠ؼيٮ ػشيبٱ داسيٮ ٣ٸ
دس ٯذاسٹبي ٯٶاصي ثشٟشاس اػز  .ايٲ ٳٶّ ٝاٳٶٱ ثيبٱ ٯي ٣ٴذ «دس ٹش ٯذاس ٯٶاصي ػشيبٱ ثٸ
ٳؼجز ٓ٤غ ٯ٠بٵٯشٺب س٠ؼيٮ ٯي ؿٶٳذ » ثب سٶػٸ ثٸ ٟبٳٶٱ ٛٶ ٝٯ٠بديش  I1ٵ  I2ثشاي ٯظب ٩ثبال
ثذيٲ ٳلٶ ثذػز ٯي آيذ:
R1
2
IT 
* 9  3A
R1  R2
24

I2 

R2
4
IT 
*9  6A
R1  R2
24

I1 

|

خلٶكيز ٯٺٮ دي٨ش دس ٯذاسٹبي ٯٶاصي ايٴؼز ٣ٸ  ٌْٟؿذٱ ٯؼيش ٹش ي ٢اص ؿبخٸ ٹب
ثبٓض كٜش ؿذٱ ػشيبٱ ؿبخٸ ٹبي دي٨ش ٳٰي ؿٶد  .ٯظب ٩خٶة ٯذاس ٯٶاصي ،ػيٮ ٣ـي ثشٝ
ٯٴض ٩اػز ٣ٸ دس آٱ ٬٣يٸ ٵػبي ٪ثشٟي ٵ ٹٰـٴيٲ الٯذٺب ثب ٹٮ ٯٶاصي ٹؼشٴذ.

دستگاّْاي اًذاسُ گيزي
هَلتي هتز

ٯٶ٫شي ٯشش يب آٵاٯششٹبي ٯٶػٶد ٣ٴٶٳي ثذٵؿ ٪٤آٳب٫ٶ٠ٓ( ٥شثٸ اي ) ٵ ديؼيشب٫ي ٓشهٸ
ٯيؿٶٳذ ٣ٸ ٓالٵٷ ثش اٳذاصٷ ٧يشي ٣ٮ

يز ٹبي آٯذش ،ٵ٫شبط،

ٯ٠بٵٯز دس ٹش دٵ ٳٶّ ٯز٣ٶس ثٔوب دس ٳٶّ ديؼيشب٫ي اٯ٤بٱ
اٳذاصٷ ٧يشي  HFEسشاٳضيؼشٶس ٵ سؼز ديٶد ٳيض ٛشاٹٮ آٯذٷ
اػز .دس ؿ ٪٤ٯ٠بث ٪ثٌٶس ػبدٷ ٯذاس داخ٬ي اٹٰششآٳب٫ٶ ٥ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.
اػبع ٣بس ايٲ اػز ٣ٸ ثؼشٸ ثٸ ٯ٠ذاس  RXػشيبٱ دغ اص ٓجٶس اص ٯ٠بٵٯز ثضس ٥اص ٯي٤شٵ
آٯذشٯشش يب ٧ب٫ٶاٳٰشش ٳيض ٓجٶس ٯي ٣ٴذ ٵ ػجت اٳلشا٠ٓ ٙشثٸ ٯي ٧شدد.
دس كٶسر اػشٜبدٷ اص ٵهٔيز اٹٰشش ٯٶ٫شي ٯشش ٓ٠شثٸ اي ثبيذ دٵ سٴِيٮ ثشاي آٱ اٳؼب٭
دٹيٮ:
( Static Adjustسٴِيٮ دسكب٫ز ػ٤ٶٱ ) ثذيٲ ٯٔٴي ٣ٸ ٓ٠شثٸ
دس كب٫شي ٣ٸ ػيٰٺبي ٯٶ٫شي ٯشش ثٸ ػبيي ٵك ٪ٳيؼشٴذ ثبيذ ثٸ ∞ اؿبسٷ
٣ٴذ.
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( Zero Adjustسٴِيٮ كٜش ) ٣ٸ ثبيذ ثشاي ايٲ ٣بس دٵ ػيٮ اٹٰشش سا اسلب٣ ٩ٶسبٷ ٳٰٶد ٵ
ٓ٠شثٸ سا سٵي كٜش سٴِيٮ ٣شد.
ؿٴبٳـٸ دٵ سٴِيٮ ٛٶ ٝدس كب٫ز اٹٮ ػٴؼي اٳؼب٭ دزيشد ،ٯٶ٫شي ٯشش ثشاي دبساٯششٹبي
اٳذاصٷ ٧يشي ٵ٫شبط ٵ ػشيبٱ ٳيض ٣ب٫يجشٷ ؿذٷ اػز  .اٯب دس كب٫ز اٹٮ ػٴؼي ثبيذ ثٸ ايٲ ٳ٤شٸ
سٶػٸ داؿز ٣ٸ ٵٟشي ػ٤٬شٶس سا سٵي  R * 1يب  R * 100يب  R * 1 Kس٘ييش ٵهٔيز ٯي
دٹيٮ ثبيذ سٴِيٰبر ٛٶ ٝػذا٧بٳٸ كٶسر دزيشد.
الص٭ ثز٣ش اػز ٣ٸ ٯٶ٫شي ٯششٹبي ديؼيشب٫ي ثب سٵؽ ٛٶ ٝٳيبصي ثٸ ٣ب٫يجشٷ ٣شدٱ ٳذاسٳذ.
ٯٶ٫شي ٯشش دس اٳذاصٷ ٧يشي ٵ٫شبط دس سٵي سٳغ  ACٯ٠ذاس ٯؤطش ) (RMSؿ ٪٤ٯٶع سا
اٳذاصٷ ٧يشي ٯي ٣ٴذ  .ثٴبثشايٲ دس ايٲ كب٫ز ٵ٫ز ٯشش ٠ٛي ٯ٠ذاس ٵ٫شبط ؿ ٪٤ٯٶع ػيٴٶػي سا
دسػز ٯي خٶاٳذ  .كب ٩ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩ؿٴبٳـٸ ثخٶاٹيٮ ٵ٫شبط ٗيش ػيٴٶػي دٵ دبيٸ ػٴؼٶس دٵس
ٯٶسٶس سا سٶػي ٵ٫ز ٯشش دس كب٫ز  ACاٳذاصٷ ٧يشي ٣ٴيٮ ٯ٠ذاس خٶاٳذٷ ؿذٷ س٠شيجي خٶاٹذ
ثٶد (ؿ ٪٤ٯٶع آٱ ثٔذا سٶهيق دادٷ خٶاٹذ ؿذ).
دس اٳذاصٷ ٧يشي ٵ٫شبط  ، DCٵ٫ز ٯشش ٯ٠ذاس ٯشٶػي ي ٢ٯٶع يب ثٸ ٓجبسر دي٨ش ػْٰ
ػجشي ٯؼبكز ٯللٶس ثيٲ ٯٶع ٵ ٯلٶس ا٠ٛي سا اٳذاصٷ ٧يشي ٯي ٣ٴذ.
دغ ثب سٶػٸ ثٸ سٶهيق ٛٶ ٝؿٴبٳـٸ ثشاي اٳذاصٷ ٧يشي ٵ٫شبط ي ٢ٯٶع  ، ACٵ٫ز ٯشش سا
سٵي سٳغ  DCث٨زاسيٮ دس ايٴلٶسر ثذيٺي اػز ٣ٸ ٵ٫ز ٯشش ٯ٠ذاس كٜش سا خٶاٹذ خٶاٳذ.
الص٭ ثٸ سٶهيق اػز ٣ٸ دس اٳذاصٷ ٧يشي ٵ٫شبط ؿٸ اص ٳٶّ  DCٵ ؿٸ اص ٳٶّ  ACثبؿذ ثبيذ
ٵ٫ز ٯشش سا ثلٶسر ٯٶاصي دس ٯذاس ٟشاس داد ٵ ٹٰـٴيٲ ثشاي اٳذاصٷ ٧يش ي ػشيبٱ كشٰب ثبيذ
آٯذشٯشش ثلٶسر ػشي دس ٯذاس ٟشاس ٧يشد.
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اسيلسكَج
اػ٬يؼ٤ٶح يب ٳٶػبٱ ٳٰب ،دػش٨بٷ اٳذاصٷ ٧يشي اػز ٣ٸ سٶاٳبيي ٳٰبيؾ ؿ ٪٤ٯٶع آٰب٩
ؿذٷ ٵ ثب سٶػٸ ثٸ آٱ اٯ٤بٱ اٳذاصٷ ٧يشي داٯٴٸ ٵ٫شبط ٯؼش٠يٮ ٵ ٯشٴبٵة ٵ ٳيض صٯبٱ سٴبٵة ٵ ثٸ
سجْ آٱ ٛش٣بٳغ عي٨ٴب ٩ٯشٴبٵة سا داسد.
ثٸ ايٲ ؿ٣ ٪٤ٸ دغ اص آٰب ٩ػي٨ٴب ٩ٯٶسد ٳِش ثٸ دػش٨بٷ ٯي سٶاٱ ؿ ٪٤ٯٶع آٳشا ٣بٯال
ٯـبٹذٷ ٳٰٶد  .كب ٩ثش اػبع ؿ ٪٤ٯٶع ثذػز آٯذٷ ٵ سٶػٸ ثٸ آذاد ػ٤٬شٶسٹبي ٯشثٶى ثٸ
صٯبٱ ٵ داٯٴٸ ٣ٸ اص ٟج ٪ثشاي ٯـبٹذٷ ي ٢ػي٣ ٪٤بٯ ٪ٯٶع آٳٺب سا سٴِيٮ ٣شدٷ ايٮ ،حسيذ يب صٯبٱ
سٴبٵة ٯٶع ٵ داٯٴٸ آٳشا ٯي سٶاٳيٮ ثذػز آٵسيٮ.
دػش٨بٷ اػي٬ؼ٤ٶح ٹٮ ثلٶسر س٣ ٢بٳب٫ٸ ٵ ٹٮ ثلٶسر دٵ ٣بٳب٫ٸ ػبخشٸ ؿذٷ ٵ ثشاي
ٹش ٣بٳب ٩آٱ ي ٢دشٵة دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز  .آٰب ٩ػي٨ٴب ٩ثٸ دػش٨بٷ اص ًشي ٞدشٵة
كٶسر ٯي دزيشد  .ػي٨ٴب ٩سا ٯي سٶاٱ اص ي ٢دػش٨بٷ ٭ ٵ٫ذ ٯٶع ٯبٳٴذ ٯٴجْ س٘زيٸ يب ػي٨ٴب٩
طٳشاسٶس ثٸ اػي٬ؼ٤ٶح آٰب ٩ٳٰٶد  .دس كٶسسي٤ٸ اص ي ٢اػي٬ؼ٤ٶح دٵ٣بٳب٫ٸ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ
ٯي سٶاٳيٮ دٵ ٯٶع ٣ٸ اص دٵ ٯٴجْ سٶ٫يذ ؿذٷ اػز سا ثٸ دػش٨بٷ ثذٹيٮ ٵ ػذغ ؿ ٪٤ٯٶػٺبي
ٯز٣ٶس سا ثش سٵي كٜلٸ ٳٰبيؾ آٱ ثب ي٤ذي٨ش ٯ٠بيؼٸ ٣ٴيٮ .
ايٲ دػش٨بٷ ٯبٳٴذ ي ٢س٬ٶيضيٶٱ داساي الٯخ سلٶيش ٯي ثبؿذ ٵ ثشاي ٳٰبيؾ ؿ ٪٤ٯٶع
كٜلٸ اي ؿٌشٳؼي داسد ٣ٸ داساي ٹـز خبٳٸ ٰٓٶدي دس دٷ خبٳٸ ا٠ٛي اػز.
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ثشاي ٯلٶس ا٠ٛي ٯي سٶاٱ صٯبٱ سا ثش اػبع سٔذاد س٠ؼيٰبر خبٳٸ ٹب ٵ ٳيض ثش سٵي ٯلٶس
ٰٓٶدي ٯي سٶاٱ داٯٴٸ ٵ٫شبط سا ثش اػبع سٔذا د س٠ؼيٰبر خبٳٸ ٹبي سٵي ايٲ ٯلٶس ثشاي ي٢
ٯٶع ٯلبػجٸ ٣شد.
ثشاي خٶاٳذٱ صٯبٱ سٴبٵة ٵ داٯٴٸ ي ٢ٯٶع ٯشٴبٵة دس ػي٣ ٪٤بٯ ٪آٱ ثبيذ ثٸ سشسيت
خبٳٸ ٹبي ؿٰشدٷ ؿذٷ سٵي ٯلٶسٹبي ا٠ٛي ٵ ٰٓٶدي (ٯلٶسٹبي  Xٵ  ) Yسا دس ٓذد ػ٤٬شٶس
ٯشثٶًٸ هشة ٣شد.
ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ثشاي ٯلبػجٸ صٯبٱ رٳبٵة سٔذاد خبٳٸ ٹبي سٵي ٯلٶس ا٠ٛي اؿ٘ب ٩ؿذٷ
سٶػي ي ٢ػي ٪٤ٯٶع سا دس ٓذد ٬٣يذ ػ٤٬شٶس ٣ Time/Div.ٸ ثشكؼت طبٳيٸ ٟبث ٪ثيبٱ اػز
هشة ٯي ٣ٴيٮ ٵ ٹٰـٴيٲ ثشاي ٯلبػجٸ داٯٴٸ ي ٢ٯٶع ٯشٴبٵة ثب سٶػٸ ثٸ س٠بسٱ آٱ ٳؼجز ثٸ
ٯلٶس  Xٹب سٔذاد خبٳٸ ٹبي ثبالي ٯلٶس سا دس ٓذد ٬٣يذ ػ ٢٬سٶس ٣ Volt/Div .ٸ ثش كؼت
ٵ٫ز ٟبث ٪ثيبٱ اػز هشة ٯي ٣ٴيٮ سب ثشٶاٳيٮ داٯٴٸ ٯب٣ضيٰٮ يب ٯي ٳيٰٮ ٯٶع سا ثيبٱ ٳٰبييٮ.
الص٭ ثز٣ش اػز دغ اص ٯلبػجٸ صٯبٱ سٴبٵة ي ٢ٯٶع ٯي سٶاٱ اص ساثٌٸ ريٛ ٪ش٣بٳغ آٳشا
1
ٳيض ٯلبػجٸ ٳٰٶد:
T
ريد مًج تر حسة ثاويٍ )
( fفركاوس مًج تر حسة ياحد َرتس ي  Tزمان تىايب يا پ
f 

دس ايٴؼب ٯشز٣ش ٯي ٧شدد ٣ٸ دس صٯيٴٸ ثش ٝٵ اٳظ٣شٶس خٶدسٵ دػش٨بٷ ٵ ٳش٭ اٛضاس ٓيت يبثي
سلز ٵيٴذٵص ثٴب٭  DIAG 2000ٵػٶد داسد ٣ٸ ايٲ دػش٨بٷ ٓالٵٷ ثش ٣بس ٓيت يبثي ٟبدس اػز
سب ثب سٶػٸ ثٸ دٶسر ٹبئي ٣ٸ دس ًش ٙساػز دـز دػش٨بٷ ثشاي اسلب ٩دشٵة ٹب د
٧شٛشٸ ؿذٷ اػز ٹٮ ثٔٴٶاٱ ٯٶ٫شي ٯشش ٵ ٹٮ ثٔٴٶاٱ ي ٢اػي٬ؼ٤ٶح ٰٓ ٪ٳٰبيذ.

س ٳِش
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اهَاج سيٌَسي ٍ هادٍى قزهش
هَج سيٌَسي

ٟج ٪اص ثشسػي ٯٶع ػيٴٶػي ٣ٸ ي ٢كب٫ز خبف اص اٯٶاع ٯشٴبٵة اػز يبد آٵس ٯي ؿٶيٮ
٣ٸ داٯٴٸ ٵ٫شبط  DCسا ٳٰي سٶاٱ ثب ٓجٶس اص سشاٳغ ٣بٹؾ يب اٛضايؾ داد ٩ .را دس اسٶٯجي ٪اثشذا
ػشيبٱ ٯؼش٠يٮ ثبًشي ثٸ ػشيبٱ ٯشٴبٵة سجذي ٪ٯي ؿٶد سب ثشٶاٳيٮ داٯٴٸ ٵ٫شبط سا سٶػي ٣ٶي٣ ٪ٸ
ي ٢سشاٳغ اػز ؿٴذيٲ ثشاثش ٣ٴيٮ.
دغ اص ر٣ش سٵؽ سٶ٫يذ ػشيبٱ ٯشٴبٵة دس ثش ٝخٶدسٵ ٓٴٶاٱ ٯي ٣ٴيٮ ٣ٸ سٵؽ سٶ٫يذ
ػشيبٱ ٯشٴبٵة ػيٴٶػي ثب سٵؽ سٶ٫يذ ػشيبٱ ٯشٴبٵة ٯز٣ٶس ٣بٯال ٯشٜبٵر اػز.
اػبع ٣بس طٳشاسٶس ٯٶع ٯشٴبٵة ثٔٴٶاٱ ٯٶ٫ذ ٯٶع ػيٴٶػي ايٲ اػز ٣ٸ ٹش٧بٷ ي ٢ػيٮ
(ٹبدي) دس ي ٢ٯيذاٱ ٯ٘ٴبًيؼي ًٶسي كش٣ز ٣ٴذ ٣ٸ خٌٶى ٯيذاٱ ٯز٣ٶس سا  ٌْٟٳٰبيذ دس
ايٴلٶسر دس آٱ (ٹبدي) ا٤٫ششٵٳٺب ػبسي ٯي ؿٶٳذ.
دس ؿ ٪٤ي ٢ػيٮ ٹبدي ثلٶسر يٟ ٢بة
ٯشلش ١دس ٯيذاٱ ٯ٘ٴبًيؼي ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز  .ثب
ؿشخيذٱ ٟبة دس دٵ ػش ػيٮ ٵ٫شبط ٯشٴبٵة ايؼبد ٯي
ؿٶد.
ؿشخؾ ي ٢دٵس ٣بٯٟ ٪بة سا ي ٢ػي ٪٤ٵ
سٔذاد ػي ٪٤ٹبي ي ٢ٯٶع دس طبٳيٸ سا ٛش٣بٳغ ٯي ٳبٯيٮ.
ؿ ٪٤ري ٪ٳلٶٷ ايؼبد ٯٶع ػيٴٶػي سا دس ٧شدؽ ٣بٯ ٪ي٤ذٵس ٟبة ٳـبٱ ٯي دٹذ:
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هَج هادٍى قزهش

ًي ٚٳٶس ٯشئي خٶسؿيذ ثٸ سشسيت اص ٛش٣بٳغ ٣ٮ ثٸ ٛش٣بٳغ ثبال ٵ يب ًٶ ٩ٯٶع صيبد ثٸ
ًٶ ٩ٯٶع ٣ٮ ثٸ سشسيت ري ٪اػز:
ٟشٯض -ٳبسٳؼي -صسد -ػجض -آثي -ثٴٜؾ

اٯٶاع ٯبدٵٱ ٟشٯض اٯٶاػي ٹؼشٴذ ٣ٸ دس ٯ٠بيؼٸ ثب اٯٶاع ساديٶيي اص ٛش٣بٳغ ثيـشش ٵ دس ٳشيؼٸ
ًٶ ٩ٯٶع ٰ٣ششي ثشخٶسداس ٹؼشٴذ.
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ايٲ اٯٶاع دغ اص ثشخٶسد ثٸ ٯبٳْ ثبصسبة ٳيبٛشٸ ث٤٬ٸ ثٔ٬ز اٳشطي صيبدؿبٱ ٳٜٶر ٣شدٷ
ػزة ٯي ؿٶٳذ اٯب اٯٶاع ساديٶيي دغ اص ثشخٶسد ثٸ ٯبٳْ ثبصسبة ٯي يبثٴذ  .دس ٛشػشٴذٷ ٧يشٳذٷ
٣ٴشش ٩اص ساٷ دٵس  ٪ٜٟٯش٣ضي دظ ٵ  RDٵ 405GLXاص ػيؼشٮ ٯبدٵٱ ٟشٯض ٵ دس

ػٰٴذ اص

ػيؼشٮ ساديٶئي اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز.

ًيوِ ّاديْا
ا٧ش ثٸ ٣شيؼشب ٩ػي٬ي٣ٲ ٵ يب طسٯبٳيٮ دسكذ ٰ٣ي ٛؼٜش

) (Pيب آسػٴي (AS) ٢ٵ يب

آٳشيٰٶاٱ )٣ (Sbٸ دٴغ ُشٛيشي ٹؼشٴذ اهبٛٸ ؿٶد
ٳيٰٸ ٹبدي ثٶػٶد ٯي آيذ٣ٸ داساي دسكذ ٰ٣ي
ا٤٫ششٵٱ آصاد اػز ايٲ اٯش ػجت ايؼبد خبكيز
ا٤٫ششٵٱ دٹي ٯي ٧شدد ٫ .زا ثٸ ايٲ ٳيٰٸ ٹبدي ،ٳيٰٸ
ٹبدي دٹٴذٷ يب ٳٶّ  Nٯي ٧ٶئيٮ.
ا٧ش ثٸ ٣شيؼشب ٩ػي٬ي٤ٲ يب طسٯبٳيٮ يٓ ٢ٴلش ػٸ ُشٛيشي ٯبٳٴذ ثشٱ٧ ،ب٫يٮ يب ايٴذيٮ اهبٛٸ
٣ٴيٮ ي ٢ا٤٫ششٵٱ طسٯبٳيٮ اص ٹش اسٮ آٱ ثذٵٱ ديٶٳذ
ثبٟي ٯي ٯبٳذ ٣ٸ ايٲ اٯش ػجت ايؼبد سٰبي ٪ثٸ
دزيشؽ ا٣٩ششٵٱ ٯي ٧شدد دس ٳشيؼٸ ثٸ ايٲ ٳيٰٸ
ٹبدي ٣ٸ خبكيز ا٤٫ششٵٱ ٧يشي داسد ٳيٰٸ ٹبدي
دزيشٳذٷ يب ٳٶّ  Pٯي ٧ٶئيٮ.
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ساختواى ديَد
ا٧ش ٳيٰٸ ٹبدي ٳٶّ  Nٵ ٳيٰٸ ٹبدي ٳٶّ  Pسا ثٺٮ ديٶٳذ دٹيٮ اسلب PN ٩يب ديٶد ثٶػٶد
ٯي آيذ .دس ٯل ٪اسلب ،٩ا٤٫ششٵٳٺبي ٳٶّ  Nكٜشٷ ٹبي ٳيٰٸ ٹبدي ٳٶّ  Pسا دش ٯي ٣ٴٴذ ٵ دس
ٳشيؼٸ ي ٢ػذ دشبٳؼي ٪دس ٯل ٪اسلب ٩ثٶػٶد ٯي آٵسٳذ.
ؿٴبٳـٸ ديٶد دس ثبيبع
ٯٶاٟ ٞٛشاس ث٨يشد ئٴي

ٯظجز ثبًشي ٵ

 Pثٸ

 Nثٸ ٯٴٜي
P

ثبًشي ٯشل٧ ٪شدد دس ايٲ كٶسر ثبسٹبي ٹٰٴب٭ ػش ٯظجز ثبًشي ٵ ٳيٰٸ ٹبدي ٳٶّ
ٹٰذي٨ش سا د ْٛٯي ٣ٴٴذ ٵ ٹٰـٴيٲ ثبسٹب ي ٹٰٴب٭ ػش ٯٴٜي ثبًشي ٵ ٳيٰٸ ٹبدي ٳٶّ

 Nٳيض

ي٤ذي٨ش سا د ْٛٯي ٣ٴٴذ ،دس ٳشيؼٸ ػذ دشبٳؼي ٪ؿ٤ؼشٸ ؿذٷ ػشيبٱ اك٬ي ثبًشي سٶػي ديٶد
ٹذايز ٯي ؿٶد.

|

دس كٶسسي٤ٸ ديٶد دس ٵهٔيز ثبيبع ٯخبٟ ٚ٫شاس ث٨يشد ػشيبٱ ٯذاس ٳبؿيض خٶاٹذ ثٶد .
ايٲ ػشيبٱ ثشاي ديٶدٹبي ػي٬يؼيٮ دس كذ ٳبٱٵآٯذش ٵ ثشاي ديٶد ٹبي طسٯبٳيٮ دس كذ ٯي٤شٵ
آٯذش اػز.

|

قطؼات ًيوِ ّادي
ديَد

ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ٟجال ٳيض اؿبسٷ ؿذ ؿٴبٳـٸ ٳيٰٸ ٹبدي ٹبي ٳٶّ  Nٵ  Pسا ثٺٮ ٯشل٣ ٪ٴيٮ
ٌٟٔٸ اي ا٤٫ششٵٳي٤ي ثٴب٭ ديٶد ثٸ ٯٔٴبي دٵ ٌٟجي ثٶػٶد ٯي آيذ ٣ٸ ٯبٳٴذ ؿيش يٌ٤شٛٸ ثشاي
ػشيبٱ ا٤٫ششيؼيشٸ ّٯ ٪ٯي ٣ٴذ ثٸ ايٲ ٯٔٴي ٣ٸ ػشيبٱ سا اص ػش آٳذ خٶد ثٸ ًش٣ ٙبسذ
ٯيسٶاٳذ ٓجٶس دٹذ اٯب ػشيبٱ اص ٣بسذ ثٸ آٳذ آٱ ٳٰي سٶاٳذ ػبسي ؿٶد ً .ش٣ ٙبسذ ديٶد ثب ي٢
ٳٶاس سٳ٨ي ٯـخق ٧شديذٷ
اػز.
ا٧شؿٸ ديٶد سا دس كب٩
ٹذايز ثٔٴٶاٱ ي٬٣ ٢يذ ثؼشٸ دس
ٳِش ٯي ٧يشيٮ اٯب دس ٰٓ ٪ثش
سٵي دٵ ػش آٳذ٣ ،بسذ آٱ دس
صٯبٱ ٹذايز  0/6يب  0/7ٵ٫ز
ثشاي ديٶد ػي٬يؼيٰي  0/2يب 0/3

ٵ٫ز ثشاي ديٶد ٹبي طسٯبٳيٰي
اٛز ٵ٫شبط خٶاٹيٮ داؿز.

|

ديٶدٹبي آٯشي٤بيي ثب ديؾ ؿٰبسٷ  1Nٵ ديٶدٹبي طادٴي ثب ديؾ ؿٰبسٷ  1Sٵ ديٶدٹبي
اسٵدبيي ثب ديؾ ؿٰبسٷ  0Aٯـخق ٯي ؿٶٳذ .ٯـخلبر ديٶدٹب دس ديشب ثٶ ١آٳٺب ر٣ش ٧شديذٷ
اػز.
ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩ثب ٯشاػٔٸ ثٸ  Data Bookديٶدٹب ٵ ػذٵ ٩آٳٺب ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ ديٶدٹبي
 1N4001سب  1N4007ٹٰ٨ي داساي ػشيبٱ ٯؼبص كذا٣ظش ي ٢آٯذش ٹؼشٴذ ٵ ٠ٛي  PIVئٴي
ٵ٫شبط ؿ٤ؼز ٯٔ٤ٶع آٳٺب ٯشٜبٵر اػز.
ا٧ش دس كب٫ز ثبيبع ٯٔ٤ٶع ديٶد ،ٵ٫شبط ٭ ٓ٤ٶع آٰب٫ي ثٸ ديٶد سا ثٸ سذسيغ اٛضايؾ
دٹيٮ ثٸ اصاء ٵ٫شبطي ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ ػشيبٱ ديٶد ثٸ ؿذر اٛضايؾ يبٛشٸ اػز ايٲ ٵ٫شبط سا
ٵ٫شبط ؿ٤ؼز ٯٔ٤ٶع ديٶد ٯي ٳبٯيٮ  .ثشاي ٹش ديٶد ٵ٫شبط ؿ٤ؼز ٯٔ٤ٶع ٯـخلي ٵػٶد
داسد ٣ٸ ا٧ش ديٶد دس آٱ ٳبكيٸ ٟشاس ث٨يشد اكٌالكب ٯي ػٶصد  .ٵ٩سبط ؿ٤ؼز ٯٔ٤ٶع ديٶد ٵ
ػشيبٱ ٯؼبص ديٶد دس ثبيبع ٯؼش٠يٮ دٵ دبساٯشش ٯٺٮ ثشاي ي ٢ديٶد ٹؼشٴذ.
ًحَُ تست ديَد

ا٧ش ٓالٯز سٳ٨ي ػٰز ٣بسذ دب ١ؿذٷ ثبؿذ ٵ يب ثخٶاٹيٮ ديٶد سا سؼز ٣ٴيٮ اص اٹٰشش
اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ دس ي ٢ديٶد ٯٰٔٶ٫ي ا٧ش ػيٮ ٯظجز اٹٰشش ثٸ آٳذ ٵ ٯٴٜي ثٸ ٣بسذ آ
ؿٶد ٓ٠شثٸ اص ∞ سب س٠شيجب كذٵد

2
3

ٱ ٵك٪

يب ٳلٛ ٚبك٬ٸ ثب كٜش ثٸ ػٰز كٜش ثش ٯي ٧شدد  .ا٧ش

ديٶد ثؼبي ػي٬يؼيٶٯي طسٯبٳيٶٯي ثبؿذ ثيـشش ٓ٠شثٸ ثٸ كٜش ٳضدي ٢ٯي ؿٶد اٯب ثٸ كٜش
ٳٰيسػذ .كب ٩ا٧ش ػبي ػيٮ ٹب سا ٓٶم ٣ٴيٮ ٓ٠شثٸ يب اكال س٤بٱ ٳٰي خٶسد ٵ يب سٵي
ٯي ٘٫ضد ،دس ؿٴيٲ ٵهٔيشي ٯي ٧ٶئيٮ ديٶد ػب٫ٮ اػز.
اٹٰششٹبي ديؼيشب٫ي ٯٰٔٶال ٵهٔيشي ثشاي سؼز ديٶد داسٳذ ٣ٸ ثب ٓالٯز ديٶد

∞

|

ٯـخق ٧شديذٷ اػز.
دس اٹٰششٹبي ديؼيشب٫ي دس كب٫ز  Forwardيب ثبيبع ٯؼش٠يٮ ثؼشٸ ثٸ ٳٶّ ديٶد ٯ٠ذاس
اٹٰز 1Fيب  1.000سا ٳـبٱ
كذٵد  0/7يب  0/2ٵ٫ز سا ٯي خٶاٳيٮ ٵ دس كب٫ز ثبيبع ٯٔ٤ٶع س
ٯي دٹذ.
ديٶدٹب ثٸ دٵ كٶسر ٯٔيٶة ٯي ؿٶٳذ  .ا٧ش اسلب٣ ٩ٶسبٷ ؿٶد اص ٹش دٵ ػٺز ػشيبٱ سا
ٹذايز ٯي ٣ٴذ ٵ ا٧ش ؿٴبٳـٸ ٯذاس ثبص ؿٶد دس ايٴلٶسر اص ٹيؾ ي ٢اص دٵ ػٺز ػشيبٱ سا
ٹذايز ٳٰي٣ٴذ .دس ٹش دٵ كٶسر ثب اػشٜبدٷ اص اٹٰشش ٯي سٶاٱ ديٶد ٯٔيٶة سا اص
سـخيق داد  .ديٶدٹبي ٟذسر آٯذش ثبال سا ٯي سٶاٱ ثب اػشٜبدٷ اص الٯخ ٳيض سؼز ٣شد

ػب٫ٮ
 .ثشاي

سؼز ي ٢ديٶد ٟذسر ٯي سٶاٱ آٳشا ثب ي ٢الٯخ ػشي ٣شدٷ ٵ ػذغ ٵ٫شبط ٯشٴبٵة ٯؼبص سا ثٸ
آٱ آٰب٣ ٩شد سب ػشيبٱ ٣بٛي ثشاي ٹذايز ديٶد اص آٱ ٓجٶس ٣ٴذ  .دس ايٲ كب٫ز ثب ثشداؿشٲ ديٶد
دس كٶسر كلز ٣بس آٱ ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ ٳٶس الٯخ دٵ ثشاثش ؿذٷ اػز.
دس آ٫ششٳبسٶس خٶدسٵ ؿؾ ديٶد ي٤ؼٶ ػبص آٯذش ثبال ٵ ػٸ ديٶد آٯذش دبييٲ اػشٜبدٷ ؿذٷ
اػز.
ٳٶّ دي٨شي اص ديٶد ثٴب٭  LEDٵػٶد داسد ٣ٸ دس دظٵ ثٔٴٶاٱ ٳـبٱ دٹٴذٷ ) (Indicatorدس
داخ ٪ثشخي ٬٣يذٹب سٔجيٸ ؿذٷ اعر ٯظال  LEDداخ٬٣ ٪يذ A/Cسٺٶيٸ ٵ يب  LEDداخ٬٣ ٪يذ
٧شٯ٤ٲ ؿيـٸ ٓ٠ت خٶدسٵ اص ايٲ ٳٶٓٴذ ٣ٸ دس صٯبٱ ٔٛب٣ ٩شدٱ ػيؼشٮ سٶػي ٬٣يذ ٯشثٶًٸ
سٵؿٲ ٯي ؿٶٳذ .ٳٰبد ٯذاسي ٵ ُبٹشي  LEDثٸ ؿ ٪٤صيش اػز:

|

ا٫جشٸ دس ثبصاس LEDٹبئي ٯٶػٶدٳذ ٣ٸ ؿٴذ سٳ ٦سٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ .ايٲ  LEDٹب اص ٳِش س٘زيٸ
ؿذٱ دٵ ٳٶٓٴذ ي ٢ٳٶّ آٱ دٵ دبيٸ داسد ٣ٸ ثب آٰب ٩اخشال ٙدشبٳؼي ٪ٹبي ٯشٜبٵر ثٸ دٵ دبيٸ
آٱ ٳٶسٹبي ٯشٜبٵر ٯي دٹذ ٵ ي ٢ٳٶّ دي٨ش آٱ ٳٶٓي اػز ٣ٸ ؿٴذ دبيٸ داسد ٵ ٹش دبيٸ ثب دبيٸ
ٯـشش ١آٳٺب ي ٢سٳ ٦سٶ٫يذ ٯي ٣ٴذ.
ٳٶّ دي٨شي اص ديٶد ،ديٶد ٯبدٵٱ ٟشٯض اػز  .اص ايٲ ٳٶّ ديٶد دس ٛشػشٴذٷ ٣ٴشش ٩اص ساٷ
دٵس  ٪ٜٟٯش٣ضي اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز.
 LEDٹبي ٯٰٔٶ٫ي ثب آٰب ٩ٵ٫شبطي كذٵد  2سب  3ٵ٫ز سٵؿٲ ٯي ؿٶٳذ

 LEDٹبي

دي٨شي ٳيض ٵػٶد داسٳذ ٣ٸ ٯي سٶاٱ ٵ٫شبط ثبالسشي ٳيض ثٸ آٳٺب آٰب٣ ٩شد اٯب دس ٹش كٶسر ثبيذ
سٶػٸ داؿز ٣ٸ دس آٰب ٩ٵ٫شبط ثٸ آٳٺب ثبيذ ي ١ٯ٠بٵٯز ػشي ثب

 LEDثجٴذيٮ سب ػشيبٱ سا

ٯلذٵد ٳٰٶدٷ ٵ اص ػٶخشٲ  LEDػ٬ٶ٧يشي ٣ٴذ.
ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ٜ٧شٸ ؿذ دس ٬٣يذٹبي خٶدسٵ اص  LEDثشاي سٵؿٲ ٣شدٱ ي ٢ٳٌ٠ٸ ٵ ثٔٴٶاٱ
ٳـبٳ٨ش اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز دس كب٫ي٤ٸ اص الٯذٺبي ٛيالٯبٱ داسٵار دبييٲ ثشاي سٵؿٲ ٳٰٶدٱ
ٯليي ديشاٯٶٱ الٯخ اػزٛبدٷ ٯي ؿٶد ،ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩الٯخ سٵؿٲ ٣ٴٴذٷ دـز آٯذش اص ٳٶّ ٛيالٯبٱ
داس اػز.

يكسَساسي
ينسَساسي ًين هَج

ٯشذاٵ٫ششيٲ اػشٜبدٷ ديٶد دس ي٤ؼٶػبصي اػز  .ؿ ٪٤صيش ي٤ؼٶػبصي ٳيٮ ٯٶع سا ٳـبٱ
ٯيدٹذ.

|

ٯٌبث ٞثب ؿ ٪٤دس ٳيٮ ػي ٪٤ٯظجز ديٶد دس ثبيبع ٯٶاٟ ٞٛشاس داؿشٸ ٵ ٯـبثٸ ي٢

٬٣يذ

ثؼشٸ ػشيبٱ ٯٶ٫ذ سا اص خٶد ٓجٶس ٯي دٹذ اٯب صٯبٳي ٣ٸ ديٶد دس ٳيٮ ػي ٪٤ٯٴٜي دس ثبيبع
ٯخبٟ ٚ٫شاس ٯي ٧يشد ٹٰبٳٴذ ي٬٣ ٢يذ ثبص ٰٓ٣ ٪شدٷ ٵ اص ٓجٶس ػشيبٱ دس ػٺز ٓ٤غ ئٴي
اص ٣بسذ ثٸ آٳذ ػ٬ٶ٧يشي ٯي ٣ٴذ  .ثذيٺي اػز ثب سٶػٸ ثٸ ؿ ٪٤دس ي٤ؼٶػبصي ٳيٮ ٯٶع اص
ٳل ٚسٶاٱ سٶ٫يذي ٯٴجْ اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد ٵ اػشٜبدٷ ثٺيٴٸ اص آٱ كٶسر ٳٰي ٧يشد.
ينسَساسي توام هَج

ي٤ؼٶػبص سٰب٭ ٯٶع ٯذاسي اػز ٣ٸ دس آٱ ٳيٮ ػي٬٤ٺبي ٯٴٜي ٯٶع ٯشٴبٵة ٳيض ثب ٳيٮ
ػي٬٤ٺبي ٯظجز آٱ ي٤ؼٶ ٯي ؿٶد  .ٯذاس ٯز٣ٶس سا ٯي سٶاٱ ثب اػشٜبدٷ اص ي ٢سشاٳغ ػش ٵ ػي
داس ٵ دٵ ٓذد ديٶد ٵ يب ثب اػشٜبدٷ اص ي ٢سشاٳغ ٯٰٔٶ٫ي ٵ ؿٺبس ٓذد ديٶد سـ٤ي ٪داد

 .ثٸ

ؿٺبس ديٶد دس ٯذاس اخيش ثب سٶػٸ ثٸ ٳلٶٷ ٟشاس ٧شٛشٴـبٱ د ٪ديٶدي ٯي ٧ٶييٮ.

ٰٓ٤٬شد ديٶدٹب دس ٯذاس ثٸ ايٲ سشسيت اػز ٣ٸ ديٶدٹبي  D1ٵ D3دس ٳيٮ ػي ٪٤ٯظجز
ٹذايز ٣شدٷ ٵ ػٺز ػشيبٱ دس  RLاص ثبال ثٸ دبئيٲ ٯي ثبؿذ ٹٰـٴيٲ دس ٳيٮ ػي ٪٤ٯٴٜي ٳيض
 D4ٵ D2ٹذايز ٣شدٷ ٵ دس ايٴلب٫ز ٳيض ػٺز ػشيبٱ  RLاص ثبال ثٸ دبئيٲ خٶاٹذ ثٶد ٵ ثذيٲ
سشسيت دس ٹش دٵ كب٫ز ػٺز ػشيبٱ ي٤ي اػز.

|

ٯذاس ي٤ؼٶػبص سٰب٭ ٯٶع ٯذاسي اػز ٣ٸ دس آ٫ششٳبسٶس خٶدسٵ ٳيض اص آٱ اػشٜبدٷ ٧شديذٷ
اػز سب ػشيبٱ ٯشٴبٵ ة آٱ سا ثٸ ػشيبٱ ي٤ؼٶ سجذي٣ ٪شدٷ ٵ اص آٱ ػٺز ؿبسط ثبًشي اػشٜبدٷ
ؿٶد .ا٫جشٸ ثب ايٲ سٜبٵر ٣ٸ ؿ ٪٤ٯذاس ٛٶ ٝثيبٳ٨ش ي ٢ٯذاس ي٤ؼٶػبص سٰب٭ ٯٶع سٛ ٢بص اػز
دس كب٫ي٤ٸ ٯذاس ث٤بس سٛشٸ دس آ٫ششٳبسٶس ي ٢ٯذاس ي٤ؼٶػبص ػٸ ٛبص سٰب٭ ٯٶع ٯي ثبؿذ.

تزاًشيستَر
ػبخشٰبٱ داخ٬ي سشاٳضيؼشٶس اص دٵ اسلب P-N ٩ثٶػٶد آٯذٷ ٣ٸ ثذٵ كٶسر صيش ثٺٮ ٯشل٪
٧شديذٷ اٳذ  .ي ٢اسلب ٩ثيٲ ثيغ ٵ اٯيشش ٵ اسلب ٩دي٨ش ثيٲ ثيغ ٵ ٤٬٣شٶس ٯي ثبؿذ  .دس ٳشيؼٸ
سشاٳضيؼشٶس سا ٯي سٶاٱ ٯشـ ٪٤اص دٵ ديٶد ٯٌبث ٞثب ؿ ٪٤صيش دس ٳِش ٧شٛز ٵ آٳشا ٯذ ٩ديٶدي
سشاٳضيؼشٶس ٳبٯيذ.

|

ايِ ّاي تزاًشيستَر
تشخيص ج

ا٧ش سشاٳضيؼشٶس ٯؼٺٶ٫ي ثذػز ٯب ثشػذ ثٶػي٬ٸ اٹٰشش دبيٸ ٹبيؾ سا ثٸ سٵؽ صيش ؿٴبػبيي
ٯي ٣ٴيٮ  .ثب سٶػٸ ثٸ ٯذ ٩ديٶدي ٛٶ ٝٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ،ثيغ دبيٸ اي اػز ٣ٸ ثٸ ٹش دٵ دبيٸ
 Cٵ Eيب ساٷ ٯي دٹذ ٵ يب ساٷ ٳٰي دٹذ .ثشاي سـخيق دبيٸ ٹبي  Cٵ Eاص ي٤ذي٨ش اص ايٱ اك٪
اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ ٣ٸ ٯ٠بٵٯز ديٶد ثيغ اٯيشش ثيـشش اص ديٶد ثيغ ٤٬٣شٶس اػز.
هٰٴب الص٭ ثز٣ش اػز ٣ٸ دس اٳذاصٷ ٧يشي ٯ٠بٵٯز ثيٲ دبيٸ ٹب ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ
ٯ٠بٵٯز ثيٲ  CEثب ٯ٠بٵٯز  ECثشاثش ٳيؼشٴذ.
دس ٓشهٸ سشاٳضيؼشٶسٹب ثٸ ثبصاس ،سشاٳضيؼشٶسٹبي آٯشي٤بيي ثب ديؾ ؿٰبس
سشاٳضيؼشٶس  ) 2N3055ٵ سشاٳضيؼشٶسٹبي طادٴي ثب ديـٶٳذ

ٷ ( 2Nٯبٳٴذ

( 2Sٯبٳٴذ سشاٳضيؼشٶس ) 2SA54

ٯٔشٛي ٯي ؿٶٳذ .اًالٓبر ٣بسثشدي ػٺز اػشٜبدٷ اص ي ٢سشاٳضيؼشٶس سا ٯي سٶاٱ دس ديشب ثٶ١
سشاٳضيؼشٶسٹب ديذا ٣شد.

رلِ
س٫ٸ ٹب اص دٵ ػضء ٛشٯبٱ ٵ ٟذسر سـ٤ي ٪ؿذٷ اٳذ ٵ ثشاي  ٌْٟٵ ٵك٣ ٪شدٱ ػشيبٳٺبي
صيبد دس ٯذاس ث٤بس ٯي سٵٳذ  .س٫ٸ ٹب ؿٺبس ٵ يب دٴغ دبيٸ ٹؼشٴذ  .دس س٫ٸ ٹبي دٴغ دبيٸ سشسيت
٣بسثشد دبيٸٹب ثلٶسر ري ٪اػز.
دبيٸٹبي  1ٵ  2ٯشثٶى ثٸ دٵ ػش ثٶثيٲ س٫ٸ ٹؼشٴذ .ايٲ دٵ دبيٸ دس ٵا ْٟدبيٸ ٹبي ٛشٯبٱ س٫ٸ
سا سـ٤ي ٪ٯي دٹٴذ  .دبيٸ ؿٰبسٷ  3دبيٸ ٯـشش ١ٯي ثبؿذ  .دبيٸ ؿٺبس دبيٸ ( N.Cدس كب٫ز ٓبدي
ثؼشٸ) ٵ دبيٸ ؿٰبسٷ  5دبيٸ ( N.Oدس كب٫ز ٓبدي ثبص ٯي ثبؿذ)

|

ديٶد  D1دس ؿ٣ ٪٤ٸ ثب ثٶثيٲ س٫ٸ ػشي ؿذٷ
اػز ديٶد كٜبُز ٛشٯبٱ ٳبٯيذٷ ٯي ؿٶد  .ديٶد
كٜبُز ٛشٯبٱ دٹٴذٷ ،ديٶدي اػز ٣ٸ ا٧ش اص
ٛشٯبٱ دٹٴذٷ ثخٶاٹذ ػشيبٱ ثيؾ

اص كذ ٯؼبص

٣ـيذٷ ؿٶد ٵ يب ؿٴبٳـٸ ٵ٫شبط ثب دالسيشٸ ٯٔ٤ٶع ثٸ
دبيٸٹبي  1ٵ  2آٰب ٩ؿٶد دس ايٴلٶسر ٳ٠ؾ خٶد سا ايٜب خٶاٹذ ٣شد  .ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ا٧ش
ػشيبٱ ٓجٶسي اص  D1ثيؾ اص كذ سلٰ ٪ديٶد ثبؿذ خٶاٹذ ػٶخز ٵ ا٧ش ٵ٫شبط ثب دالسيشٸ
ٯٔ٤ٶع ثٸ ثٶثيٲ آٰب ٩ؿٶد اص ػبسي ؿذٱ عسيبٱ ػ٬ٶ٧يشي خٶاٹذ ٣شد  .ديٶد ٣ D2ٸ ثب ػيٮ
ديؾ س٫ٸ ٯٶاصي ؿذٷ اػز ديٶد ٹشص٧شد ٳب٭ داسد  .ديٶد ٹشص٧شد ديٶدي اػز ٣ٸ اٳشطي ايؼبد
ؿذٷ دس صٯبٱ  ٌْٟػٶئيؾ  S1سا ٯلش ٙٯي ٣ٴذ صيشا ثٶثيٲ س٫ٸ دس صٯبٱ ثؼشٸ ثٶدٱ ػٶئيؾ S1

خ٬يٸ ٯي ؿٶد .
ؿبسط ٯي ؿٶد ٣ٸ ايٲ اٳشطي دس صٯبٱ  ٌْٟؿذٱ  S1دس  D2ر
ثشاي ايٴ٤ٸ ٰٓ٤٬شد س٫ٸ سا
سؼز ٣ٴيٮ ٵ اص كلز ٣بس آٱ
ٯٌٰئٲ ؿٶيٮ اص ٯذاس صيش
اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ  .صيشا كشٛب ثب
ؿٴيذٱ كذاي  ٌْٟٵ ٵك ٪س٫ٸ
ٳٰي سٶاٱ ثٸ كلز ٣بس دالسيٲٹبي ٟذسر آٱ ٯٌٰئٲ ؿذ .دس ٯذاس ٯ٠بث ٪ثب  ٌْٟٵ ٵك٪

S1

ثبيذ الٯذٺبي  L1ٵ L2ثلٶسر اال٬٣ٴ٨ي سٵؽٱ ٵ خبٯٶؽ ؿٶٳذ  .اص آٳؼبئي٤ٸ  L1ٵ L2الٯذٺبي

|

ٛيالٯبٱ داس ٹؼشٴذ ٵ ػشيبٱ ٯي ٣ـٴذ ٫زا ثب خبٯٶؽ ٵ سٵؿٲ ؿذٱ الٯذٺب ٯي سٶاٱ ٯٌٰئٲ ؿذ
٣ٸ اص دالسيٲ دبيٸ ٹبي  4ٵ  5دس صٯبٱ ثؼشٸ ؿذ ٳـبٱ ػشيبٱ ٓجٶس ٯي ٣ٴذ.
ثبيذ دس ٳِش داؿز ٣ٸ  S1ٹٮ ٯي سٶاٳذ ي ٢ػٶئيؾ ٯ٤بٳي٤ي ثبؿذ ٣ٸ ساٳٲدٷ ٔٛب ٩ٯي ٣ٴذ
ٹٰبٳٴذ ٬٣يذ ؿشاٗٺبي ػ٬ٶ خٶدسٵ ٵ ٹٮ ٯي سٶاٳذ ي ٢ػٶئيؾ ا٤٫ششٵٳي٤ي داخ ECU ٪ثبؿذ .
كب ٩ؿٴبٳـٸ ديٶدٹبي  D1ٵ  D2ٵػٶد ٳذاؿشٸ ثبؿٴذ ،دس صٯبٱ  ٌْٟػٶئيؾ  S1ثٔ٬ز س٘ييش
ٳب٧ٺبٳي ؿبس ٯ٘ٴبًيؼي ا٧ش ٛشٯبٱ دٹٴذٷ  ECUثبؿذ خٶد  ECUكذٯٸ خٶاٹذ ديذ (دس ٯٶسد
 ECUدس اداٯٸ سٶهيق دادٷ خٶاٹذ ؿذ ) ٵ ا٧ش  S1ػٶئيؾ ٯ٤بٳي٤ي ثبؿذ دس صٯبٱ  ٌْٟػشيبٱ
دس دٵ ػش ٬٣يذ ػشٟٸ ايؼبد خٶاٹذ ؿذ  .الص٭ ثز٣ش اػز ٣ٸ ٹٰيٲ ٓبٯ ٪ٳيض ثبٓض ػشٟٸ صدٱ
دٹبٳٸ دالسيٲ دس خٶدسٵٹبي ٣بسثشاسٶسي ٯي ؿٶد.
ا٧ش ٯذاس سا ثشاي اٳؼب٭ ي ٢آصٯبيؾ ثجٴذيٮ ٵ ي ٢الٯخ ٳئٶٱ ٣ٶؽ  ١ثؼبي ديٶد ٹشص٧شد
ث٨زاسيٮ دس ايٴلٶسر ٹش ٵٟز
٬٣يذ  S1سا ٣ ٌْٟٴيٮ ثٔ٬ز
اخشال ٙدشبٳؼي ٪ثضس٧ي ٣ٸ دس
دٵ ػش ػيٮ ديؾ ايؼبد ٯي ؿٶد
الٯخ دس ٫لِٸ ٬٣ ٌْٟيذ سٵؿٲ
ٯي ٧شدد  .ٵ ثذيٲ سشسيت ٯي سٶاٱ اطش ٳيشٵي ٯلش٣ٸ ا٠٫بئي ثضس ٥ايؼبد ؿذٷ سا ٣ٸ ػجت سٵؿٲ
ؿذٱ الٯخ ٳئٶٱ ٯي ؿٶد ٯـبٹذٷ ٳٰٶد.ٹٰـٴيٲ دس آصٯبيؾ دي٨شي ؿٴبٳـٸ دٵ ػش ي ٢ثٶثيٲ
سا ثٸ ٌٟجيٲ ي ٢ثبًشي  1/5ٵ٫ز ٯشل٣ ٪ٴيٮ دس كٶسسي٤ٸ صٯبٱ ػذا ٣شدٱ ػيٮ اص ثبًشي،
اٳ٨ـز دػز ثٸ ٯل ٪اسلب ٩ٵك ٪ثبؿذ ػجت ايؼبد ؿ ٢دس ثذٱ ٯي ٧شدد.

|

ًجٟ ٞبٳٶٱ ٫ٴض  ،دس صٯبٱ س٘ييش ؿبس ٯ٘ٴبًيؼي ،ػٺز ػشيبٱ ثٶػٶد آٯذٷ دس ػيٮ ديؾ ثب
ػشيبٱ ثٶػٶد آٵسٳذٷ خٶد ٯخبٜ٫ز ٯي ٣ٴذ ٵ ايٲ ٛشصٳذ ٳبخ ٚ٬دالسيشٸ اي ٓ٤غ دالسيشٸ
اك٬ي ثٶػٶد ٯي آٵسد  .ٯٌبث ٞثب ايٲ اك ٪ػشيبٱ ٯز٣ٶس ثب ػٺشي ٓ٤غ ػشيبٱ اك٬ي ٯي سٶاٳذ
اص ًشي ٞػيٮ ديؾ س٫ٸ دس خشٵػي  ECUخٶدسٵ (دس كٶسر ٳجٶد ديٶد ٹشص٧شد)ثٸ آٱ كذٯٸ
صٳذ  .ايٲ ٯٶهٶّ ٯي سٶاٳذ صٯبٳي اسٜب ٝثيٜشذ ٣ٸ ثٔٴٶاٱ ٯظبٛ ECU ٩شٯبٱ  ٌْٟؿذٱ ٔٛب٫يز
ة
ٰٓ٨٬ش دش ٯلشٛي ٯبٳٴذ ٛٲ ٹبي خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس سا اص ًشي ٌْٟ ٞػشيبٱ ثٶثيٲ س٫ٸ كبدس
ٯي ٣ٴذ.

|

قاًَى القاي الكتزٍ هغٌاطيسي فارادي
ٹش٧بٷ دس ي ٢ػيٮ ديؾ ؿبس ٯ٘ٴبًيؼي ٣ٸ اص
دسٵٱ آٱ ٯي ٧زسد س٘ييش ٣ٴذ ػجت ٯي ؿٶد سب ػشيبٱ
ا٠٫بئي دس ػيٮ ديؾ ثٶػٶد ثيبيذ  .ايٲ ٟبٳٶٱ سا ٯي سٶاٱ
ثب ثؼشٲ دٵ ػش ػيٮ ديؾ ثٸ ي٧ ٢ب٫ٶاٳٰشش ٵ كش٣ز
دادٱ آٹٴشثب ٯٌبث ٞثب ؿ ٪٤سل٠ي٣ ٞشد  .ٵٟشي آٹٴشثب سا
داخ ٪ػيٮ ديؾ ٯي ثشيٮ ٓ٠شثٸ ٧ب٫ٶاٳٰشش ثٸ ي ٢ػٺز ٵ ٵٟشي آٳشا ثيشٵٱ ٯي ٣ـي٭ ثٸ ػٺز
ٓ٤غ كش٣ز ٯي٣ٴذ .ؿذر ػشيبٱ ا٠٫بئي ايؼبد ؿذٷ دس ػيٮ ديؾ ثب ٓٶاٯ ٪صيش ٯشٴبعة اػز :
 ) 1سٔذاد ك٠٬ٸ ٹبي ػيٮ ديؾ
 ) 2ؿذر خبكيز آٹٴشثب
 ) 3ػشٓز ٵ كش٣ز آٹٴشثب ٳؼجز ثٸ ػيٮ ديؾ
حاالت سَئيچ خَدرٍ
ثشاي ػٶئيؾ خٶدسٵ ؿٺبس ٵهٔيز ٯي سٶاٱ دس
ٳِش ٧شٛز:
 )1ٵهٔيز  OFFيب ٣ LOCKٸ ػٶئيؾ
٣بٯال ثؼشٸ اػز ٵ ٠ٛي ثش ٝس٘زيٸ كبِٛٸ ٯٶٟز  ECUاص ًشي ٞثبًشي سبٯيٲ ٯي ؿٶد .دغ اص
خبٯٶؽ ٣شدٱ خٶدسٵ آخشيٲ ٵهٔيز اػشخ ٯٶسٶس دس ثخؾ كبِٛٸ ٯٶٟز رخيشٷ ٯي ؿٶد.
 )2ٵهٔيز ٣ (Accesory)ACCٸ ثش ٝثٸ سؼٺيضار ػبٳجي ثشٟي خٶدسٵ ٯبٳٴذ ساديٶ
دخؾٛ ،ٴذ ،١ؿيـٸ ثبال ثش ٵ ٗيشٷ ٯي سػذ .

|

دس ايٴؼب الص٭ ثٸ سٶهيق اػز ٣ٸ دس دظٵ  405GLXٵ ػٰٴذ ثشاي ٛيٶص ٯؼيش س٘زيٸ ساديٶ
دخؾ دٵ ٯل ٪دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز ٣ .ٸ ي٤ي اص دٵ ٯل ٪ثشاي سٵؿٲ ؿذٱ ساديٶ دس
ٯشك٬ٸ  ACCػٶئيؾ ٵ ٯل ٪دي٨ش ػٺز سٵؿٲ ؿذٱ دس ٵهٔيز

 OFFػٶئيؾ اػز .

سٵؿٲ ؿذٱ ٛٴذ ١ٳيض ٹٰبٳٴذ س اديٶ دخؾ ٯي سٶاٳذ دس دٵ ٯشك٬ٸ ٜ٧شٸ ؿذٷ كٶسر دزيشد.
 )3ٵهٔيز  ONػٶئيؾ ٣ٸ ثش ٝاص ًشي ٞس٫ٸ دٵث ٪ثٸ دٰخ ثٴضيٲ ٯي سػذ

 .دس ايٲ

ٯشك٬ٸ ٯذر صٯبٳي ٣ٸ ثش ٝثٸ دٰخ ثٴضيٲ ٯي سػذ  3سب  5طبٳيٸ اػز ٵ ؿٴبٳـٸ ػٶئيؾ ثٸ
ٯشك٬ٸ  STARTثشدٷ ٳـٶد ثٔذ اص ايٲ ٯذر ثش ٝدٰخ ثٴضيٲ  ٌْٟٯي ٧شدد.
 )4ٵهٔيز آخش ٵهٔيز  STARTاػز .دس ايٲ ٯشك٬ٸ ٯٶسٶس اػشبسر اص ًشي ٞس٫ٸ
ا٤٫ششٵٯ٤بٳي٤ي خٶد يب ٹٰبٱ اسٶٯبسي ٢اػشبسر ثشٟذاس ؿذٷ ٵ ثب ؿشخؾ خٶد ٛاليٶي ٪ٵ
كٜلٸ ٯشل ٪ثٸ آٱ ئٴي كٜلٸ اي سا ٣ٸ ثٸ ؿجٸ ٛاليٶي ٪ٯٔشٵ ٙاػز ٯي ٧شداٳذ.
دس اطش ؿشخؾ ايٲ كٜلٸ ٵ ٓجٶس دٳذاٳٸ ٷ اي سٵي ٯليي آٱ اص ٯ٠بث ٪ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس
٣ٸ ثٔذا دس ثلض ػٴؼٶسٹب سٶهيق دادٷ خٶاٹذ ؿذ ،اًالٓبر ايٲ كش٣ز ثٸ

 ECUاسػب٩

خٶاٹذ ؿذ  .دس ايٲ ٯٶ ْٟدٰخ ثٴضيٲ ٣ٸ ٟجال دس ٯشك٬ٸ  ONػٶئيؾ ثٸ ٯذر ػٸ طبٳيٸ ثش ٝداس
ؿذٷ ثٶد ثٸ ٣بس خٶد اداٯٸ دادٷ ٵ  ECUٳيض ٛشٯبٱ ٯٴبػت ػٺز دبؿؾ

ػٶخز ٵ ػشٟٸ

ؿٰٔٺب سا ػٺز سٵؿٲ ؿذٱ ٯٶسٶس كبدس ٯي ٣ٴذ.
ًقطِ ّاي الكتزيكي خضٍ ،سوٌذ
دس ٳ٠ـٸ ٹبي ا٤٫ششي٤ي دظٵ ٵ ػٰٴذ ثشاي ٯٔشٛي ي ٢ػيؼشٮ ا٤٫ششي٤ي ثٔٴٶاٱ ٯظب٩
ػيؼشٮ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس ٰٓٶٯب اص ػٸ ٳ٠ـٸ ري ٪اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد:

|

 ) 1ؿٰبسي ٢ديب٧شا٭ ٣ٸ ٯؼيش ٓجٶس ػشيبٳٺب ثب سٶػٸ ثٸ اػضاء ٯشسجي سٶػي ايٲ ٳ٠ـٸ ٳـبٱ
دادٷ ٯي ؿٶد.
 ) 2ٵايشيٴ ٦ديب٧شا٭ ٣ٸ ٯؼيش دػشٸ ػيٮ سا ثب سٶػٸ ثٸ ػيٮ ٹبي ٵسٵدي ٵ خشٵػي اص
دػشٸ ػيٮ ٵ اػضاء ٯشسجي ٳـبٱ ٯي دٹذ.
 .ايٲ

 ) 3ايٴؼشب٫يـٲ ديب٧شا٭ ٣ٸ ٯلٟ ٪شاس ٧شٛشٲ ٌٟٔبر دس خٶدسٵ سا ٳـبٱ ٯي دٹذ

ي ٹٮ ٯٔشٵ ٙاػز  .دس ٳ٠ـٸ ػبيبثي ٯل ٪اسلب ٩ثذٳٸ ٹبي ٯشسجي ثب آٱ
ٳ٠ـٸ ثٸ ٳ٠ـٸ ػبيبة
ٳ٠ـٸ ثب ر٣ش ؿٰبسٷ ٯـخق ٧شديذٷ اٳذ.
اٯب ثب اٛضايؾ ُشٛيز ػيؼشٮ ٹبي ا٤٫ششٵٳي٤ي اص ػٰ٬ٸ ػيؼشٰٺبي آػبيـي ٵ ايٰٴي
ػشٳـيٴبٱ دس ٯذ٫ٺبي ػذيذسش دظٵ اص ػٰ٬ٸ ٯذ ٩دظٵ ٣ 206ٸ دس سيخ  2سب  6آٱ اػبػب ثب ٯذ٩
دظٵ 405GLXسٜبٵر ٣شدٷ اػز ،ي ٢ؿج٤ٸ ٯب٫شي د٤٬غ  ECUٹب سا ثٺٮ ٯشسجي ػبخشٸ
اػز .دس ايٲ ػيؼشٮ  BSIاًالٓبر سا اص ؿٺبس ؿج٤ٸ ٣بٯذيٶسشي ٯي ٧يشد.
ؿج٤ٸ ٣ CANٸ اسسجبى  ECUٯٶسٶس ٵ ٧يش ث٤غ اسٶٯبسي ٢سا ثب  BSIثشٟشاس ٯي ػبصد
ي٤ي اص ايٲ ؿج٤ٸ ٹب اػز.
ػٸ ؿج٤ٸ دي٨ش اص ٳٶّ VANٯي ثبؿٴذ BSI .دغ اص دشداصؽ اًالٓبر دسيبٛشي اص ؿٺبس
ؿج٤ٸ ٯز٣ٶس اسسجبى ثيٲ ٰٓٶ٭  ECUٹب سا ثشٟشاس ٯي ػبصد.
اص ايٴشٵ دس ٳٰبيؾ ٳ٠ـٸ ٹبي دظٵ ٯذ 206 ٩ٯب٫شي د٤٬غ ٓالٵٷ ثش ٳ٠ـٸ ٹبي ا٤٫ششي٤ي
٣ٸ ٟجال ر٣ش ؿذ اص ٳ٠ـٸ ؿٺبسٯي ثٴب٭ ػيٴٶدشي ٢ديب٧شا٭ اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ اسسجبى
ػٴؼٶس٨٬ٰٓ ،ش ٵ  ECUٹبي ٯشسجي دس ي ٢ػيؼشٮ ا٤٫ششٵٳي٤ي سا ٳـبٱ ٯي دٹذ.

 BSIثب

|

الص٭ ثز٣ش اػز اص آٳؼبئي٤ٸ دس ػيؼشٮ ٯٶ٫شي د٤٬غ اًالٓبر ثلٶسر دب٫ؼٺبي كٜش ٵ
ي ٢ثش سٵي ٧زس٧بٷ يب ثبع ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ  ECUٹبي ٯشسجي ديشبي ٯٶسد ٳيبص خٶد سا اص سٵي
ايٲ ديشبثبع ثش ٯي داسٳذ٩ ،را اسسجبى ٹب دس ايٲ ديب٧شا٭ خي٬ي خ٬ٶر سش ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز .
شواتيل دياگزام

ثب سٶػٸ ثٸ ؿٺبس كب٫ز سٶهيق دادٷ ؿذٷ ثشاي ػٶئيؾ ،دس ٳ٠ـٸ ؿٰبسي ٢ديب٧شا٭ ػيٮ ٹبي
اسسجبًي ٣ٸ ثبًشي ،ػٔجٸ ٛيٶصٹب ،ػٶئيؾ ٹب ٵ ٌٟٔبر سا ثٺٮ ٯشل ٪ٯي ػبصٳذ ثب ديـٶٳذي ٟج٪
اص ؿٰبسٷ خٶد ٳـبٱ دادٷ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ دس ػذٵ ٩ري ٪ر٣ش ٧شديذٷ اػز .ؿٰبسٷ ٹش ػيٮ ؿٸ
ثب ديـٶٳذ ثبؿذ ٵ ؿٸ ثذٵٱ ديـٶٳذ ،دس ثبالي ػيٮ ٵ دس ٯل ٪اسلب ٩ثٸ ٌٟٔبر ٳٶؿشٸ ؿذٷ
اػز.

پيشًود شمارٌ سيم
BB
B
AA
A
CC
C
KK
K

شرح
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ػٔجٸ ػيؼشٮ ثذٵٱ اسسجبى ثب ػٶئيؾ اك٬ي
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ٛيٶصي ٣ٸ ٵسٵدي آٱ ديـٶٳذ  BBداسد
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ػٶئيؾ اك٬ي دس كب٫ز  2يب 3
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ٛيٶصي ٣ٸ ٵسٵدي آٱ ديـٶٳذ  AAداسد
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ػٶئيؾ اك٬ي دس كب٫ز  3يب 4
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ٛيٶصي ٣ٸ ٵسٵدي آٱ ديـٶٳذ  CCداسد
ر خشٵػي اص ػٶئيؾ اك٬ي دس كب٫ز 2
ٵ٫شبط ٯظت
ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ٛيٶصي ٣ٸ ٵسٵدي آٱ ديـٶٳذ  KKداسد

VV

ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ٬٣يذ سٵؿٴبيي كٜلٸ ٳـبٱ دٹٴذٷ ٹب

V

ٵ٫شبط ٯظجز خشٵػي اص ٛيٶصي ٣ٸ ٵسٵدي آٱ ديـٶٳذ  VVداسد

M

اٳـٔبة ٯٴٜي ثبًشي (ثذٳٸ)

|

دس ٳ٠ـٸ خٶدسٵٹب ثشاي ٯـخق ٣شدٱ ٣بٳ٤شٶ سٹب اص دٵاصدٷ سٳ ٦ٯـخق اػشٜبدٷ ؿذٷ
٣ٸ ايٲ سٳ٨ٺب دس خٶدسٵ دظٵ ثب اػشبٳذاسد ٛشاٳؼٶي ٵ دس خٶدسٵ ػٰٴذ ثب اػشبٳذاسد اٳ٬٨يؼي ٳب٭
٧زاسي ؿذٷ اٳذ:

روگ

پژي

روگ

سمىد

پژي

سمىد

ػٜيذ

BA

WI

ٯـ٤ي

NR

BK

آثي

BE

BU

ٳبسٳؼي

OR

OR

ثظ(ٳخٶدي)

BG

BG

ٟشٯض

RG

RD

خب٣ؼششي

GR

GY

كٶسسي

RS

PI

صسد

JN

YL

ػجض

VE

GN

ٟٺٶٷ اي

MR

BR

ثٴٜؾ

VI

VI

دس ٳ٠ـٸ ؿٰبسي ٢ديب٧شا٭ سٔذاد دبيٸ ٹب ٵ سٳ ٦ٹش ٣بٳ٤شٶس ثبالي آٱ ٳٶؿشٸ ؿذٷ اػز  .دس
ػيؼشٮ ٛشاٳؼٶي ثشاي ثيبٱ سٔذاد دبيٸ ٹب اثشذا سٔذاد دبيٸ ٵ ػذغ كش V ٙآٵسدٷ ٯي ؿٶد .دغ
اص آٱ ي٤ؼبي خب٫ي ٵ ػذغ سٱ٣ ٥بٳ٤شٶس ثب اػشٜبدٷ اص ػذٵ ٩ٯـبٹذٷ ؿذٷ ثيبٱ ٯي ٧شدد  .دس
ػيؼشٮ اٳ٬٨يؼي ٳيض ثٸ ٹٰيٲ سشسيت ٰٓ ٪ٯي ؿٶد ثب ايٲ سٜبٵر ٣ٸ ثٔذ اص سٔذاد دبيٸ ٹب ثؼبي
كش V ٙاص كش W ٙاػشٜبدٷ ٯي ؿٶد.
ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩ؿٴذ ٣بٳ٤شٶس ثب سٔذاد دبيٸ ٹبيـبٱ دس ٳ٠ـٸ دظٵ يب ػٰٴذ آٵسدٷ ؿذٷ اػز:
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٣بٳ٤شٶس  15دبيٸ ػيبٷ سٳ ٦دس دظٵ

NR

15V

٣بٳ٤شٶس  15دبيٸ ػيبٷ سٳ ٦دس ػٰٴذ

BK

15V

٣بٳ٤شٶس دٵ دبيٸ ٟٺٶٷ اي سٳ ٦دس دظٵ

MR

2V

٣بٳ٤شٶس دٵ دبيٸ ٟٺٶٷ اي سٳ ٦دس ػٰٴذ BR

2V

ٍايزيٌگ دياگزام

دس ايٲ ٳ٠ـٸ ٹش دػشٸ ػيٮ ٯشٔ ٞ٬ثٸ يٟ ٢ؼٰز اص اسب ٝٵ يب ٯٶسٶس ثب ي ٢ؿٰبسٷ ٵ
كشٵ ٙٯـخق ؿذٷ اػز  .ٹٰـٴيٲ ثٸ ٹش ػيٮ س ٢سؿشٸ ٳيض ٣ٸ اص دػشٸ ػيٮ ػذا ٯي ؿٶد
ي ٢ؿٰبسٷ اخشلبف ديذا ٣شدٷ اػز  .دس ايٲ ٳ٠ـٸ دبيٸ ٣بٳ٤شٶسي ٣ٸ ػيٮ ثٸ آٱ ٯشل ٪اػز ثب
ر٣ش ي ٢ؿٰبسٷ ٯـخق ٧شديذٷ اػز دس ػيٮ ٣ـي خٶدسٵٹبي ٯذ ٩دبئيٲ سش دػشٸ ػيٮ اص
ٯٶسٶس سب اسب ٝي٤ذبسؿٸ ثٶد اٯب دس خٶدسٵٹبي سٶ٫يذ كب ٩كبهش ػيٮ ٣ـي ٟؼٰز ٹبي ٯخشٚ٬
خٶدسٵ اص ي٤ذي٨ش ٯؼضا ٯي ثبؿٴذ ٵ ٣بٳ٤شٶسٹبئي ثب ٓٴٶاٱ ٣بٳ٤شٶسٹبي داخ٬ي ٵػٶد داسٳذ ٣ٸ
اسسجبى دػشٸ ػيٰٺب ثب ي٤ذي٨ش سا ثشٟشاس ٯي ٣ٴٴذ.
دس ٳ٠ـٸ دػشٸ ػيٮ ،ايٲ ٣بٳ٤شٶسٹب ثب ٓٴٶاٱ  (Inter Conector) ICٯـخق ٧شديذٷ اٳذ.
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تزهين دستِ سين

اهبٛٸ ٣شدٱ ي ٢س٤ٸ ػيٮ ٵ ثؼشٲ ٳٶاس ؿؼت دس ػبئي٤ٸ ثخـي اص ٯؼيش كذٯٸ ديذٷ
ثبؿذ دس ٵا ْٟسٵؿي ٗيش اػشبٳذاسد اػز  .سٵؽ كليق سشٯيٮ ػيٮ ثب اػشٜبدٷ اص ٯٜل ٪ثٴذي ٵ
٣بسثشد ٵػبي ٪ٯشسجي اػز  .ٵػي٬ٸ اي ٣ٸ دس ايٲ صٯيٴٸ ث٤بس ٯي سٵد اٳجشي ثٴب٭ ٬٣يٰذش اع ر ٵ
ٌٟٔٸ ٬ٛضي ٣ٸ ػٺز اسلب ٩ػيٮ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ اػذاليغ ٳب٭ داسد.
دغ اص آٳ٤ٸ ػش ػيٮ ٹب سا داخ ٪اػذاليغ ٧زاؿشيٮ ٵ سٶػي آؿبس ٬٣يٰذش دشع ٳٰٶديٮ،
ثشاي ٯشك٬ٸ ثٔذ ٣ٸ دس ٵا ْٟٯلٜٶٍ ٣شدٱ ٵ آثجٴذي ٣شدٱ ٯل ٪اسلب ٩اػز اص ئٌٟ ٢ٸ
ٵاسٳيؾ  ٢ٰ٣ٯي ٧يشيٮ  .ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ٌٟٔٸ ٵاسٳيؾ سا ٣ٸ اص ٟج ٪ٯشٴبػت ثب ًٶ ٩ٵ
هخبٯز اسلب ٩اٳشخبة ٣شدٷ ايٮ سٵي ٯل ٪اسلب ٩ٯي ٣ـيٮ ٵ ػذغ سٶػي ٵػي٬ٸ ٧شٯ٤ٲ ثٴب٭
 Heat gunآٳشا ٧ش٭ ٯي ٣ٴيٮ سب اسلب٣ ٩بٯال دٶؿبٳذٷ ؿٶد.
دس كٶسر سٓبيز سٵؽ ٛٶ ٝثشاي سشٯيٮ ػيٮ ،ٯي سٶاٱ ٹٮ اص كلز اسلب ٩ٵ ٹٮ
دبيذاسي آٱ ثب ٵػٶد سًٶثز اكشٰب٫ي دس ٯل ٪ٯٌٰئٲ ثٶد.

|

|

فصل دوم
سيستن انژكتوری خودرو

|

|

ليست قطعات تصًير شماتيك سيستم اوژكتًر:
٣ .1ٴشش ٩يٶٳيز ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ)(ECU

 .2ثب ١ثٴضيٲ
 .3دٰخ ثٴضيٲ ثشٟي
 .4س٫ٸ دٵث٪
ٛ .5ي٬شش ثٴضيٲ
 .6اٳظ٣شٶس
 .7س٧ٶالسٶس ٛـبس ثٴضيٲ
 .8ٯؼشاي سٶصيْ ػٶخز ٵ ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶاي ٵسٵدي
 .9دسيـٸ ٧بص
 .10دشبٳؼيٶٯشش دسيـٸ ٧بص
 .11اػشخ ٯٶسٶس دٵس آسا٭ (ٯٶسٶس ٯشك٬ٸ اي دٵس آسا٭)
 .12دشبٳؼيٶٯشش CO
 .13ػٴؼٶس ٛـبس ٹٶاي ٵسٵدي ٯبٳيٜٶ٫ذ ( MAPػٴؼٶس)
 .14ػٴؼٶس دٯبي ٯبيْ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس
 .15ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس
٣ .16ٶي ٪دٵث٪
 .17ثبسشي
 .18ػٶئيؾ اك٬ي
 .19الٯخ ٓيت يبة ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ (دس كٜلٸ ٳـبٱ دٹٴذٷ ٹب)
٣ .20بٳ٤شٶس اسلب ٩ثٸ دػش٨بٷ ٓيت يبة
 .21ػٴؼٶس دٯبي ٹٶاي ٵسٵدي
 .22ػٴؼٶس ػشٓز خٶدسٵ
٧ .23ش٭ ٣ٲ دسيـٸ ٧بص
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هقذهِ اي تز سيستن اًضكتَري
دس ٯذيشيز ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ ٯٶسٶس خٶدسٵٹبي سٶ٫يذ داخ ٪سب ؿٴذ ػب٩
ديؾ اص ايٲ ٳلت ػيؼشٮ ٣بسثشاسٶسي ٯشذاٵ ٩ثٶد.
دس ايٲ ػيؼشٮ ٯيضاٱ سش٣يت ٹٶا ثب ػٶخز ٯٶسد ٳيبص ٯٶسٶس دس كب٫ز ٬٣ي ثب ٓٶاٯ٬ي
ٯ٤بٳي٤ي سٔييٲ ٯي ٧شديذ  .ٹٰـٴيٲ صاٵيٸ اي ٣ٸ سٰٔيش ٣بس ثشاي ػشٟٸ ؿْٰ ٹب سٴِيٮ ٯي ٳٰٶد
ٯال٣ي ثشاي صٯبٱ ػشٟٸ ٟشاس ٯي ٧شٛز  .دس ايٲ ػيؼشٮ ثشاي ثخؾ ػشٟٸ د٤٫ٶ ٵ دالسيٲ ٵػٶد
داؿز ٵ ٣بسثشاسٶس اص ٌٟٔبر اك٬ي دس ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ثـٰبس ٯي سٛز.
ايٲ دس كب٫ي اػز ٣ٸ دس ػيؼشٮ اٳظ٣شٶسي ٌٟٔبر يبد ؿذٷ كز٧ ٙشديذٷ ٵ ٵاكذي
ا٤٫ششٵٳي٤ي ثٌٶس ٹٶؿٰٴذ ٵ ثش اػبع اًالٓبسي ٣ٸ اص ػٴؼٶسٹبي ٯشسجي ثب ػيؼشٮ ػٶخز
سػبٳي ٵ ػشٟٸ دسيبٛز ٯي ٣ٴذ ،دٵ دبساٯشش ٯيضاٱ دب ؿؾ ػٶخز ٵ صٯبٱ

ػشٟٸ سا ثؼشٸ ثٸ

ؿشايي س٘ييش دادٷ ٵ ػيؼشٮ سا ثشاي ثٺششيٲ كب٫ز اكششا ٝدس ٯٶسٶس ٵ ٰ٣ششيٲ ٯيضاٱ آ٫ٶد٧ي
٣ٴشش ٩ٯي ٣ٴذ  .دس ايٲ ٯ٠ٶ٫ٸ ػٔي ٧شديذٷ سب ػيؼشٮ اٳظ٣شٶسي ثٌٶس ٬٣ي ٵ ٳيض اخشلبكبً دس
خٶدسٵٹبي دظٵ ،ػٰٴذ RD ،ٵ دي٤بٱ ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٧يشد.
دس ؿ ،٪٤ؿٰبسي ٢اسسجبى اػضاء دس ي ٢ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ آٵسدٷ ؿذٷ اػز

.

|
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كٌتزل يًَيت الكتزًٍيكي ()ECU
٣ٴشش ٩يٶٳيز ا٤٫ششٵٳي٤ي يب  (Electronic Control Unit) ECUث٤بس سٛشٸ دس خٶدسٵٹب
دس ٵا ْٟي ٢ٯي٤شٵ ٣ٴششٵ٫ش اػز ٣ٸ اص ٟج ٪ثشاي اًالٓبسي ٣ٸ ػٴؼٶسٹب ٯٰ٤ٲ اػز ثشاي آٱ
اسػب٣ ٩ٴٴذ ثشٱاٯٸ ٳٶيؼي ؿذٷ سب ثش اػبع ايٲ اًالٓبر دسيبٛشي ٵ دغ اص سؼضيٸ ٵ سل٬ي ٪آٳٺب
دس ٯٌبث٠ز ثب دػشٶساسي ٣ٸ دس ثشٳبٯٸ آٱ ر٣ش ٧شديذٷ ٛشاٯيٲ الص٭ سا ثٸ ٰٓ٨٬شٹب ثذٹذ  .ثشاي
٣ٴشش ٩ا٤٫ششٵٳي٤ي ٟؼٰشٺبي ٯخش ٚ٬خٶدسٵ  ECUٹبئي ػبخشٸ ؿذٷ ٣ٸ سٵصثٸ سٵص ٳيض ثٸ
سٔذاد آٳٺب دس خٶدسٵٹبي ٯذ ٩ػذيذسش اٛضٵدٷ ٯي ؿٶد.
دس خٶدسٵ دظٵ  405GLXثشاي ػيؼشٮ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس -ػيؼشٮ  ٪ٜٟٯش٣ضي -ؿيـٸ
ثبالثش ػ٬ٶ ػٰز ساٳٴذٷ -ػيؼشٮ ٣ٶ٫ش ٵ ٹٰـٴيٲ ػيؼشٮ دبؿؾ ػٶخز ٵ ػشٟٸ ٯٶسٶس ٹش
٣ذا٭ ي ECU ٢ٯؼضا دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز.
 ECUٯٶسٶس دس ٳ٠ـٸ ٹبي ا٤٫ششي٤ي دظٵ ثب ؿٰبسٷ  1320ٯـخق ؿذٷ اػز  .دس ٯٶسد
كبِٛٸ  ECUثبيذ ٜ٧ز ٣ٸ  ECUداساي دٵ ٳٶّ كبِٛٸ ٯي ثبؿذ .كبِٛٸ دائٮ ٵ كبِٛٸ ٯٶٟز.
كبِٛٸ دائٮ  ECUثب  ٌْٟس٘زيٸ اص ثيٲ ٳٰي سٵد اٯب كبِٛٸ ٯٶٟز ثب  ٌْٟس٘زيٸ ثٸ ايٲ
سشسيت اص ثيٲ ٯي سٵد ٣ٸ ا٧ش  ECUٯٶسٶس اص ٳٶّ ٯ٨ٴشي ٯبس٫ي ثبؿذ سب ٰ٣شش اص  15دٟي٠ٸ ثٔذ
اص  ٌْٟس٘زيٸ ثبًشي اص ، ECUكبِٛٸ ٯٶٟز ك َٜاٯب ثشاي ثيـشش اص ايٲ ٯذر دس ثشخي ٯٶاْٟ
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دب ١ٯي ؿٶد ٵ دس ػبيش ٯذ٫ٺبي  ECUؿٴبٳـٸ ثشاي ٯذسي ٰ٣شش اص ايٲ ٹٮ س٘زيٸ ثبًشي سا اص
 ECUػذا ٣ٴيٮ كبِٛٸ ٯٶٟز دس ثٔوي ٯٶاسد دب ١ٯي ؿٶد.
دس ٹٴ٨ب٭ دب ١ؿذٱ كبِٛٸ ثبيذ ٰٓ ٪سؼذيذ كبِٛٸ يب  Initialising Autoadaptiveسا
دس ٧ضيٴٸ اي ثٸ ٹٰيٲ ٳب٭ سٶػي دػش٨بٷ ديب ٥ثشاي  ECUاٳؼب٭ ثذٹيٮ.
الص٭ ثز٣ش اػز دس خلٶف دػش٨بٷ ٓيت يبة ديب ٥دس ثلض ػٶ٣ز ٓيت يبة
سٶهيلبسي دادٷ ؿذٷ اػز  .ٹٴ٨ب٭ ٓيت يبثي  ECUػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ خٶدسٵ ثب
دػش٨بٷ د يب٣ ٥ٸ دس ٧ضيٴٸ  Fault readingكٶسر ٯي ٧يشد ،خٌبٹبي ٯٶػٶد ثذٵ كٶسر
سٶػي ديب ٥آال٭ ٯي ٧شدد.
خٌبي دائٮ يب  Permanent faultٵ خٌبي ٯشٴبٵة يب . Intermitent fault
خٌبٹبي دائٮ يب اػبػي ٯٰٔٶال ثيبٳ٨ش ي ٢اؿ٤ب ٩اػبػي دس ػيؼشٮ اػز ٣ٸ ثبيذ ديذا ٵ
ثشًش٧ ٙشدد .اٯب خٌبٹبي ٗيش اػبػي ٯٰٔٶال ثب دب٣ ١شدٱ خٌب دس ٧ضيٴٸ Clearing of fault

 codeثش ًش ٙٯي ٧شدد.
ًنتِ:

ؿٴبٳـٸ خٶدسٵ سٵؿٲ ثبؿذ ٵ٣بٳ٤شٶس ػٴؼٶسي سا اص ػبي خٶدؽ خبسع ٣ٴيٮ دس
ٰٓ٤٬شد  ECUخٌب ٯي اٛشذ ٣ٸ  ECUثشاي ػجشاٱ خٌبي ايؼبد ؿذٷ ٯذر صٯبٱ دبؿؾ
ػٶخز سٶػي اٳظ٣شٶسٹب سا اٛضايؾ ٭ ي دٹذ ٵ ايٲ اٯش ثبال سٛشٲ ٯلش ٙػٶخز سا ثذٳجب٩

|

خٶاٹذ داؿز ٫ .زا دس كٶسر اٛشبدٱ خٌب دس  ECUاثشذا ثبيذ خٌب سا ثشًش٣ ٙشد ٵ دغ اص
ثشًش٣ ٙشدٱ خٌب اص  ECUثبيذ ٰٓ ٪سؼذيذ كبِٛٸ سا اٳؼب٭ داد.
ثشخي ٯـخلبر اٳٶاّ  ECUٹبي ٳلت ؿذٷ ثش سٵي ٯٶسٶس خٶدسٵٹبي دي٤بٱ ،دظٵ ٵ ػٰٴذ
ؿشف ري ٪اػز:
ة
رديف

نوع

تعداد

ECU

پايه ها

قابليت تنظين زهاى پاشش سوخت

قابليت تنظين

هورد استفاده بر روی خودرو

زهاى جرقه

1

MM8P

35

داسد

داسد

2

SAGEM

55

داسد(سٶػي دػش٨بٷ ديب ٥ثشاي ػٰٴذ ٵ 405

ٱداسد

Bosch

88

ػب 79 ٩ثش سٵي دظٵ دبسع
ػب 80 ٩ٵ  81ثشسٵي ػٰٴذ

3
4
5

SL96

MP 7.3
SAGEM
S2000
Bosch
ME 7.4.4

دشبٳؼيٶٯز COثشاي دي٤بٱ ٵ ) RD
س
ٵ سٶػي

112
112

ٳذاسد
ٳذاسد
ٳذاسد

سب اٵاخش ػب 82 ٩ثش سٵي دي٤بٱ،
 ،RDدبسع ،ػٰٴذ ٵ 405

ٳذاسد
ٳذاسد
ٳذاسد

ػب 83 ٩ثشسٵي دظٵدبسع ELX
سب ٣ٴٶٱ ثشسٵي دظٵ 206
سب ٣ٴٶٱ ثشسٵي دظٵ 206

الص٭ ثز٣ش اعر اص اٵائ ٪ػب 83 ٩سب٣ٴٶٱ ٵسطٳي اص  ECUٯذ٣ SAGEM S2000 ٩ٸ آٱ
ٹٮ  112دبيٸ ٵ داساي ػٸ ٣بٳ٤شٶس ثب ٯـخلبر  32v GR – 48v MR – 32V NRٵ ٓذ٭
ٟبث٬يز سٴِيٮ صٯبٱ دبؿؾ ػٶخز ٵ صٯبٱ ػشٟٸ اػز ،ثشسٵي ٯٶسٶس خٶدسٵٹبي ر٣ش ؿذٷ دس
سدي 2 ٚػذٵٛ ٩ٶ ٝٳلت ٯي ٧شدد.
سٶهيق ايٴ٤ٸ سيضدشداصٳذٷ ث٤بس سٛشٸ دس  ECUٯذ SL96 ٩ثب ؿٰبسٷ TMS374COO3

اسائٸ ؿذٷ سٶػي ؿش٣ز س٨ضاع ايٴؼششٵٯٴز ٯي ثبؿذ.

|

دس ث٬ٶ ١ديب٧شا٭ ري ٪اسسجبى ػٴؼٶسٹب ٵ ٰٓ٨٬شٹب ثب  ECUسػٮ ٧شديذٷ اػز:

V,I,

ٰٓ٨٬ش

س٫ٸ

ECU

ػٴؼٶس

دس اداٯٸ دس خلٶف ػٴؼٶسٹب يب كؼ٨شٹب ثٔٴٶاٱ اسػب٣ ٩ٴٴذٷ اى الٓبر ثشاي  ECUٵ
ٳيض دس ٯٶسد ٰٓ٨٬شٹب ٣ٸ ٯؼش٠يٰب ٵ يب ثب ٵاػٌٸ ٟشاس ٧شٛشٲ س٫ٸ اص
ثيـشش سٶهيق خٶاٹيٮ داد.

هسيز تغذيِ ٍ ػية ياتي ECU
 -رلِ دٍتل

ٛ ECUشٯبٱ ٯي ٧يشٳذ

|

س٫ٸ دٵث ٪داساي ي٣ ٢بٳ٤شٶس  15ساٹٸ ثٶدٷ ٵ ؿبٯ ٪دٵ ٓذد س٫ٸ ٯؼضا ٯي ثبؿذ ٣ٸ ٵُيٜٸ
آٱ اسػب ٩ٵ٫شبط ٭ ٵسد ٳيبص اػضاء ٯخش ٚ٬ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ ٵ ٹٰـٴيٲ س٘زيٸ
 ECUٯٶسٶس اص ًشي ٞثبًشي ٯي ثبؿذ.
س٫ٸ دٵث ٪دس خٶدسٵٹبي دظٵ  405GLXٵ ػٰٴذ ثلٶسر ا٠ٛي دس ثبالي ساديبسٶس دس صيش
٫جٸ ٵس ٝخٮ خٶسدٷ ػيٴي ٛٲ ٳلت ٧شديذٷ اػز.
٣بٳ٤شٶس  15ساٹٸ ايٲ س٫ٸ ثٸ دػشٸ ػيٰي ٯشل ٪اػز ١ٷ اٯ٤بٱ اسسجبى ثيٲ ثبًشيECU ،

ٵ ػبيش اػضاء ٯشسجي دس ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ سا اٯ٤بٱ دزيش ٯي ػبصد
ػٶئيؾ ثؼشٸ ٵ٫شبط  12ٵ٫ز اص ًشي ٞدبيٸ  10س٫ٸ ثشاي س٘زيٸ كبِٛٸ ٯٶٟز

 .دس كب٫ز
 ECUاسػب٩

ٯي٧شدد.
دس كب٫ز ػٶئيؾ ثبص ٵ٫شبط ٯظجز ثٸ ػٴؼٶس ػشٓز ٯي سػذ ٹٰـٴيٲ ثشاي

 2سب  3طبٳيٸ

ثش ٝدٰخ ثٴضيٲ ٵ اػضائي ٳِيش ٣ٶي ٪دٵث ،٪اٳظ٣شٶسٹب٧ ،شٯ٤ٲ ػٴؼٶس ا٣ؼيظٱ ٵ ٧شٯ٤ٲ
دسيـٸ ٧بص اص ًشي ٞايٲ س٫ٸ سبٯيٲ ٯي ؿٶد  .كب ٩ؿٴبٳـٸ ثٔذ اص ٯذر ٯز٣ٶس ٯٶسٶس خٶدسٵ
سٵؿٲ ٳ٨شدد دس ايٲ كٶسر ٵ٫شبط ٯظجز اخيش  ٌْٟٯي ٧شدد.
دس كب٫ز ٯٶسٶس سٵؿٲ س٘زيٸ اػضاء ػيؼشٮ اٳظ٣شٶسي اص ٯؼيش ٹٰيٲ س٫ٸ سذاٵ٭ ٯي يبثذ.

|

|

سَمت عية ياب

ثشاي ٓيت يبثي  ECUخٶدسٵٹبي اٳظ٣شٶسي ي ٢ػٶ٣ز ثٴب٭ ػٶ٣ز ٓيت يبة دس ٳِش
٧شٛشٸ ؿذٷ اػز  .اص ًشي ٞايٲ ػٶ٣ز ٯي سٶاٱ دػش٨بٷ ديب ٥سا ثٸ سٶػي ٣بث ٪اسسجبًي آٱ ثٸ
 ECUٯشل ٪ٳٰٶد.
الص٭ ثٸ سٶهيق اػز ٣ٸ  (DIAG 2000 NG) DIAGٯخٰ٬٣ ٜٚٸ  Diagnosisٵ ٳب٭
دػش٨بٷ ٓيت يبثي ٯي ثبؿذ ٣ٸ ثٸ سٶػي آٱ ٯي سٶاٱ

 ECUٯٶسٶس خٶدسٵٹبي اٳظ٣شٶسي

دي٤بٱ ، RD ،ػٰٴذ ٵ ٯذ٫ٺبي ٯخش ٚ٬دظٵ سا ٓيت يبثي ٣شدٷ ٵ دغ اص ديذا ٣شدٱ خٌب آٳشا
ثشًش ٙٳٰٶد .ايٲ ػٶ٣ز ثشاي  ECUٹبي ٯذ MM8P , SL 96 ٩دٵ ساٹٸ ٯي ثبؿذ ٵ ٵ٫شبط
 12ٵ٫ز ٳيض ثٌٶس ٯؼضا سٶػي دٵػيٮ ساثي اص ًشي ٞثبًشي اسٶٯجي ٪ٵ يب آداثشٶس ثذػش٨بٷ ديب٥
ثشاي س٘زيٸ آٱ ٵك ٪ٯي ٧شدد.
ػٶ٣ز ٓيت يبة ثشاي  ECUٳٶّ ػبط٭  Bosch , S2000اص ٳٶّ  16ساٹٸ ثٶدٷ ٵ دي٨ش
ٳيبص ثٸ اسلب ٩س٘زيٸ ٯؼضا اص ثبًشي خٶدسٵ ثٸ ديب ٥ٳٰي ثبؿذ.

سيستم سَخت رساًي
ايٲ ػيؼشٮ اص ٓٶاٯ ٪صيش سـ٤ي ٪ؿذٷ اػز:
ٯؼٰٶٓٸ ثب ١ثٴضيٲ -دٰخ ثٴضيٲٛ -ي٬شش ثٴضيٲ٫ -ٶ٫ٸ ٹبي ٯؼيش ػٶخز سػبٳي ٵ ثؼشٺبي آٱ-
سي ٪ػٶخز -س٧ٶالسٶس ٛـبس ثٴضيٲ -اٳظ٣شٶسٹب

|

ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد دس ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي اٳظ٣شٶسي ٣بسثشاسٶس كزٙ
٧شديذٷ اػز.
هجهَعِ تاك تٌشيي

دس داخ ٪ثب ١ي ٢ؿٴبٵس ٵ ي ٢دشبٳؼيٶٯشش ٵػٶد داسد ٣ٸ ٹٮ س٘ييشار ػٌق ػٶخز دس
ثب ١سا ثٸ دسػٸ ثٴضيٲ دس ( Instrument panelاكٌالكب دـز آٯذش) اسػب ٩ٯي ٣ٴذ ٵ ٹٮ
صٯبٳي٤ٸ ػٌق ثٴضيٲ ثٸ ٰ٣شش اص كذٵد ي ٢ٹٜشٮ ُشٛيز ٣بٯ ٪ثب ١سػيذ ثب اسػب ٩خي ٯٴٜي
ثٌش ٙدٵ٭ ال ٯخ اخٌبس ثٴضيٲ ػجت سٵؿٲ ؿذٱ آٱ ٯي ٧شدد  .دس اٳشٺبي ثب٣ ١بػٸ اي ثٴب٭
٣بػٸ ثٴضيٲ يب ػٶئ ٪دبر ٟشاس داسد ٣ٸ ٳضدي ٢ثٸ ػٸ ٫يشش ُشٛيز داسد ٫ٶ٫ٸ ٹبي ٵسٵدي ٵ
خشٵػي ثٴضيٲ دس داخ ٪ايٲ ٣بػٸ ٟشاس داسٳذ.
دس صٯبٳي٤ٸ ثٴضيٲ دسٵٱ ثب ١ثٸ اٵاخش خٶد ٯي سػذ ؿٶٱ دس ػش ديؾ ٹب ثٴض يٲ سٰبي ٪داسد
ثٸ يٌ٤ش ٙثب ١ثشٵد ايٲ ٣بػٸ ،ثٴضيٲ الص٭ سا ثشاي دٰخ ٛشاٹٮ ٯي ٣ٴذ.
خوح تٌشيي

دس خٶدسٵٹبي ٣بسثشاسٶسي ثٔوب
دٰخ ثٴضيٲ ثب ٳيشٵي ٯ٤بٳي٤ي ٣بس
ٯي٣شد اٯب دس خٶدسٵٹبي اٳظ٣شٶسي دس
ٹٰٸ ٯٶاسد دٰخ ثٴضيٲ ثشٟي ٧شديذٷ
اػز ٵ كش٣ز آٱ ٯؼش ٪٠اص ٳيشٵي ٯٶسٶس سبٯيٲ ٯي ؿٶد.

|

دٰخ ثٴضيٲ دس ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵُيٜٸ اسػب ٩ثٴضيٲ ثب ٛـبس الص٭ ثٸ سي ٪ػٶخز
ػٺز دبؿؾ اٳظ٣شٶسٹب سا ثشٓٺذٷ داسد  .دس خلٶف ٯلٟ ٪شاس٧يشي ٵ ٳلٶٷ ٣بس٣شد دٰخ
ثٴضيٲ دس ثلض ٰٓ٨٬شٹب سٶهيلبر ثيـشش دادٷ خٶاٹذ ؿذ.
سَئيچ ايٌزسي

ايٲ ػٶئيؾ دٵ كب٫ز  ٌْٟٵ ٵك ٪داسد .
دس كب٫ز ٓبدي (كب٫ز ٵك ) ٪ثش ٝدبيٸ ٯٴٜي
ثٶثيٲ ٛشٯبٱ س٫ٸ ػٰز ؿخ س٫ٸ دٵث ٪اص
دالسيٲ ثؼشٸ ايٲ ػٶئيؾ ٓجٶس ٣شدٷ اػز اٯب
دس كٶسر ٵاسد ؿذٱ هشثٸ ثٸ آٱ ،دالسيٲ
ثؼشٸ ايٲ ٬٣يذ ثبص ؿذٷ ٵ ثذيٲ سشسيت ثشٝ
دٰخ ثٴضيٲ٣ ،ٶي ٪دٵث ،٪اٳظ٣شٶسٹب٧ ،شٯ٤ٲ
دسيـٸ ٧بص ٵ ػٴؼٶس ا٣ؼيظٱ سا ٟيّ ٯي ٣ٴذ سب اص اداٯٸ ٣بس ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ ٣ٸ
اكشٰب ٩آسؾ ػٶصي سا ثذٳجب ٩داسد ػ٬ٶ٧يشي ؿٶد  .ايٲ هشثٸ ٯي سٶاٳذ دس اطش سلبد ٙايؼبد
ؿٶد.
ايٲ ػٶئيؾ دس خٶدسٵٹبي دي٤بٱ ، RD ،دظٵ  ، 405GLXدظٵ دبسع ٵ ػٰٴذ ثش سٵي ٣ٴبسٷ
٨٬٧يش ػٰز ؿخ يب ساػز ؿشخٺبي ػ٬ٶ ٳلت ٵ ثب ٣ال ٹ ٢دالػشي٤ي ٯـ٤ي يب ٟشٯض سٳ٦

|

ٯـخق ٧شديذٷ اػز  .دس كٶسر ٯذاس ثبص ؿذٱ ػٶئيؾ دس اطش هشثٸ ثشاي ثش٧شداٳذٱ آٱ ثٸ
كب٫ز ٵك٣ ٪بٛي اػز ايٲ ػٶئيؾ سا ثب اٳ٨ـز ثٸ آساٯي ٛـبس دٹيٮ.
الص٭ ثز٣ش اػز ٣ٸ دس دظٵ  206سيخ ي ٢ايٲ ػٶئيؾ دس ٯلِٜٸ ٯٶسٶس ديذٷ ٯي ؿٶد اٯب
دس دظٵ  206ٯب٩سي د٤٬غ (سيخ  2سب  ) 6ايٲ ػٶئيؾ كز ٙؿذٷ ٵ ي ECU ٢ٵُيٜٸ ايٲ ػٶئيؾ
سا دس ٹٴ٨ب٭ ٵاسد آٯذٱ هشثٸ ٓٺذٷ داس ؿذٷ اػز.
فيلتز تٌشيي

ٛي٬شش ثٴضيٲ ،دس ثيشٵٱ اص ثب١
ٵ دس ٯؼيش ٫ٶ٫ٸ ٹبي ػٶخز
سػبٳي ثٸ ٯٶسٶس ٟشاس داسد ٵ ٵُيٜٸ
آٱ ػ٬ٶ٧يشي اص ٓجٶس رسار ٯٔٞ٬
داخ ٪ثٴضيٲ اػز ٣ٸ د س ٵا ْٟايٲ
٣بس ثشاي ٯلبِٛز اص اٳظ٣شٶسٹب
كٶسر ٧شٛشٸ اػز  .ايٲ ٳٶّ ٛي٬ششٹب اصٳٶٓي كبٛي ٣بٗزي ػبخشٸ ؿذٷ اٳذ ٣ٸ ٟبدس ثٸ سلٜيٸ
رسار  8سب  10ٯي٤شٵٳي ٹؼشٴذ .دس صٯبٱ سٔٶين ٛي٬شش ٯٌٰئٲ ؿٶيذ ٣ٸ ٛي٬شش دس ػٺز كليق
ثب سٶػٸ ثٸ ٓالٯز ٬ٛؾ ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ سٵي ثذٳٸ آٱ دس ٯلٟ ٪شاس ٧يشد.

|

لَلِ ّاي هسيز سَخت رساًي ٍ تست ّاي آى

ٯؼيش ػٶخز سػبٳي اص داخ ٪ثب ١ؿشٵّ ٯي ؿٶد ٵ دس ايٲ ٯؼيش ػٺز سػبٳذٱ ثٴضيٲ ثٸ
سي ٪ػٶخز ٵ اٳظ٣شٶسٹب ٵ يب ثش٧شداٳذٱ اهبٛٸ آٱ ثٸ ثب ١اص ٫ٶ٫ٸ ٹبي ٯؼي دس صيش  ٚ٣اسب ٝٵ
اص ٫ٶ٫ٸ ٹبي الػشي٤ي اٳٌٔب ٙدزيش دس ٯلِٜٸ ٯٶسٶس ٵ دس ٯل٬ٺبيي ٣ٸ ٳيبص ثٸ خٰؾ ٵػٶد
داسد اػشٜبدٷ ٧شديذٷ اػز.
ثٴضيٴي ٣ٸ سٶػي ٫ٶ٫ٸ ٬ٛضي اص ثب ١سب ٯلِٜٸ ٯٶسٶس ٹذايز ؿذٷ سٶػي ؿي٬ٴ ٦دالػشي٤ي
ثٸ سي ٪ػٶخز ٯشل ٪ٯي ٧شدد ٵ دس ٯل ٪اسلب٫ ٩ٶ٫ٸ ٹبي الػشي٤ي ثٸ ٬ٛضي اص ثؼشٺبي ٬ٛضي
اػشٜبدٷ ٧شديذٷ اػز.
ريل سَخت

سي ٪ػٶخز ثش سٵي ٟؼٰز ٟٶػي ؿ٪٤
ٯٴي ٛٶ٫ذ ٹٶاي ٵسٵدي سٶػي ديؾ ثٸ آٱ ثؼشٸ
ؿذٷ اػز  .ؿٺبس اٳظ٣شٶس دس ٯل٬ٺبي سٔجيٸ ؿذٷ
دس ثذٳٸ سي ٪ػٶخز ٟشاس ٯي ٧يشٳذ سب ثٴضيٲ سا
اص سي ٪ػٺز ٯلش ٙدس ػي٬ٴذسٹب دبؿؾ ٣ٴٴذ .دس خٶدسٵ دظٵ ٣ 206ٸ دٰخ ثٴضيٲ دس داخ٪
ثب ١اػز س٧ٶالسٶس ػٶخز ٳيض دس ٯؼٰٶٓٸ دٰخ ٟشاس دادٷ ٯي ؿٶد اٯب دس خٶدسٵٹبئي ٣ٸ
دٰخ ثٴضيٲ خبسع اص ثب ١اػز ،س٧ٶالسٶس آٱ دس اٳشٺبي سي ٪ػٶخز ٵا ْٟؿذٷ اػز.

|

٫ٶ٫ٸ ٵسٵد ثٴضيٲ اص ثب ١ثٸ ٯٶسٶس دس ًش ٙاثشذاي سيٟ ٪شاس داسد  .ٵ ٯؼيش ثش٧ـز ثٴضيٲ
اهبٛٸ ثٸ ثب ١دس دظٵ  405GLXٵ ػٰٴذ دس ٫ٶ٫ٸ اي ٣ٸ دس اٳشٺبي سي ٪ع

ٵخز ٵ صيش

س٧ٶالسٶس ٟشاس داسد ٵا ْٟؿذٷ اػز.
دس ٯذ ٩دي٤بٳي ٯؼيش ثش٧ـز ثٴضيٲ ثٸ ثب ١اص داخ٫ ٪ٶ٫ٸ اي كٶسر ٯي ٧يشد ٣ٸ ايٲ ٫ٶ٫ٸ
خٶدؽ اص دسٵٱ سي ٪ػٶخز ٓجٶس ٣شدٷ ،ثٴضيٲ سا ثٸ ثب ١ثشٯي ٧شداٳذ.
رگَالتَر فشار تٌشيي

س٧ٶالسٶس ثٸ ٯٔٴبي سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ اػز
ٵ ٣بس ايٲ ٌٟٔٸ ،صاثز ٳ٨ٺذاؿشٲ ٛـبس
ثٴضيٲ دس سي ٪ػٶخز ٵ دس دـز
اٳظ٣شٶسٹب اػز ٛ .ـبس ثٴضيٲ سٶ٫يذ ؿذٷ
سٶػي دٰخ ثٴضيٲ كذٵد  6 barاػز ٣ٸ
ايٲ ٛـبس ثب كش٣ز دشدٷ يب ديبٛشا٧ٮ داخ٪
س٧ٶالسٶس ؿ٤ؼشٸ ٯي ؿٶد  .كش٣ز ايٲ
دشدٷ ثبٓض ٯي ؿٶد ٯؼيش ثش٧ـز ثٴضيٲ ثب ٛـبس ثيـشش اص  3 barثٸ ثب ١ثبص ؽ ٵد ٵ ثذيٲ
سشسيت ثٴضيٲ ٟشاس ٧شٛشٸ دس دـز اٳظ٣شٶسٹب ٛـبسي دس كذٵد  3 barداؿشٸ ثبؿذ.

|

اًضمتَرّا

ثٴضيٲ دٰخ ؿذٷ ثٸ سي ٪ػٶخز ثب ٛـبس الص٭ دـز اٳظ٣شٶسٹب ٟشاس ٯي ٧يشد سب اٳظ٣شٶسٹب
ٹٮ ثٸ ٵُيٜٸ خٶد دس ثلض ػٶخز سػبٳي ٰٓ٣ ٪ٴٴذ.
ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ اٳظ٣شٶس ٹش ػي٬ٴذس ثش اعاع ٯذر صٯبٳي ٣ٸ  ECUثٸ دٵ ػش ػ٬ٴٶئيذ يب
ػيٮ ديؾ آٱ اخشال ٙدشبٳؼي 12 ٪ٵ٫ز سا ثشٟشاس ٯي ٣ٴذ ػٶصٱ آٱ ثٸ ٓ٠ت ٣ـيذٷ ؿذٷ ٵ
ػٶخز ثب كش٣ز داخ ٪ٯؼشاي ٣ٴبسٷ ٹبي ػٶصٱ اص ػٶسام ٳٶ ١اٳظ٣شٶس دس دـز ػٶدبح ٹٶا
دس ػي٬ٴذس دبؿؾ ٯي ٣ٴذ  .دس ثلض ٰٓ٨٬شٹب ،اٳظ٣شٶس ٯٶسد ثشسػي ثيـز سي ٟشاس خٶاٹذ
٧شٛز.

سيستن َّا رساًي
ٹٶاي ٯٶسد ٳيبص ػٺز سش٣يت ثب ػٶخز
دس ٯٶسٶس ،اص ٯليي خبسع اص ًشي٫ ٞٶ٫ٸ ٹبي
ٹٶا ثٸ ػٰز ٛي٬شش ٹٶا ٵ دغ اص آٱ ثٸ ػٰز
دسيـٸ ٧بص ٵ ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا ٹذايز ٯي ٧شدد .دس
ايٲ ٯؼيش ٹٮ اص ٫ٶ٫ٸ ٹبي ٬ٛضي ٵ ٹٮ
دالػشي٤ي اػشٜبدٷ ٧شديذٷ اػز

 .دس ؿ٪٤

|

ػيؼشٮ ٹٶاسػبٳي ثٸ ٹٰشاٷ ٯبٳيٜٶ٫ذ دٵد ديذٷ ٯيؿٶد.
دريچِ گاس

دسيـٸ ٧بص داساي دٹبٳٸ اي ٳؼجشب ٌٟٶس اػز ٣ٸ ٨ٜ٣يش١
دسيـٸ ٧بص دس كب٫ز دٵس آسا٭ ،ايٲ دٹبٳٸ سا ٣بٯال ثؼشٸ اػز ٵ
ايٲ دس كب٫ي اػز ٣ٸ دس خٶدسٵٹبي ٣بسثشاسٶسي دس دٵس آسا٭
٨ٜ٣يش٣ ١بٯال ٯؼيش ٓجٶس ٹٶا سا ٯؼذٵد ٳٰي ٣شد.
صٯبٳي ٣ٸ دذا٧ ٩بص سا ٛـبس ٯي دٹيٮ ايٲ دسيـٸ ثبص ؿذٷ ٵ

 ECUاص ٯيضاٱ كش٣ز

٨ٜ٣يش ١ايٲ دسيـٸ سٶػي ػٴؼٶس دشبٳؼيٶٯشش دسيـٸ ٧بص ٣ٸ ثٔذا سٶهيق دادٷ خٶاٹذ ؿذ ٯٌْ٬
ٯي ٧شدد.
دس ثبالي دسيـٸ ٧بص ي ٢ٯٶسٶس ٣ٶؿ ٢ثٴب٭ اػشخ ٯٶسٶس يب ٯٶسٶس ٯشك٬ٸ اي دٵس آسا
ٵػٶد داسد ايٲ ٯٶسٶس كؼبع ٯؼيش ٓجٶس ٹٶا سا دس دٵس آسا٭ ٯٶسٶس ٣ٸ ي ٢ٯؼيش ثبسي ٢اػز
ٯشك٬ٸ ثٸ ٯشك٬ٸ ثبص ٯي ٣ٴذ  .ٵُيٜٸ ايٲ ٯٶسٶس س٘ييش ٯيضاٱ ػشيبٱ ٹٶاي ٵسٵدي ثٸ ٯٶسٶس دس
دٵس آسا٭ اػز .دس ثلض ٰٓ٨٬شٹب اػشخ ٯٶسٶس ثيـشش ٯٶسد ثشسػي ٟشاس خٶاٹذ ٧شٛز.
ٹٰـٴيٲ ثش سٵي د سيـٸ ٧بص خٶدسٵ دظٵ
 405GLXٵ ػٰٴذ ي٧ ٢شٯ٤ٲ ثب ٣بٳ٤شٶس دٵ

٭

|

دبيٸ صسد سٳٟ ٦شاس دادٷ ؿذٷ سب دسيـٸ ٧بص سا دس صٯبٱ ٣بس ٯٶسٶس ٧شٯشش ٳٰبيذ.
ايٲ ٧شٯ٤ٲ ي ٢ٯ٠بٵٯز ٳٶّ  PTCٯيثبؿذ ٣ٸ دس اثشذا ٯٶٟٔي ٣ٸ ػشد اػز ٯ٠بٵٯز
ٰ٣ي داسد اٯب ثب آٰب ٩ٵ٫شبط  12ٵ٫ز ٵ ٓجٶس ػشيبٱ ٧ش٭ ؿذ ٷ ٵ ثٴبثشايٲ ٯ٠بٵٯشؾ اٛضايؾ
ٯي يبثذ ٵ ثذيٺي اػز ٣ٸ ثب اٛضايؾ ٯ٠بٵٯز ػشيبٱ ٓجٶسي اص آٱ ٣بٹؾ ديذا ٯي ٣ٴذ.
دس ٣ٴبسٷ دسيـٸ ٧بص دٵ خٶدسٵ ٯز٣ٶس ػٴؼٶس دٯبي ٹٶاي ٵسٵدي ٳيض ثب ٣بٳ٤شٶس دٵ دبيٸ
خب٣ؼششي سٳ ٦سٔجيٸ ؿذٷ اػز  .دس ثلض ػٴؼٶسٹب دس خلٶف ايٲ ػٴؼٶس ٯٌب٫ت ثيـششي
اسائٸ خٶاٹذ ؿذ.
هاًيفَلذ َّاي ٍرٍدي

ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا ٣ٸ سلٶيش آٱ دس
كٜلٸ ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ًٶسي ًشاكي
ٵاٳذ ٯ٠بٵٯز صيبدي دس
ؿذٷ اػز ٣ٸ ٯي ر
ثشاثش دٯبٹبي ثبال ٵ ٛـبس ػيبالر داؿشٸ
ثبؿذ .دسيـٸ ٧بص دس ٯل٬ي ٣ٸ دس سلٶيش
ٳيض ٯـخق اػز ثؼشٸ ٯي ؿٶد سب ٹٶاي ٓجٶسي اص دسيـٸ سا ثذاخ ٪ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹذايز ٣ٴذ.
س٤يٸ ٧بٷ سي ٪ػٶخز سػبٳي ثٸ اٳظ٣شٶسٹب ٳيض ٯبٳيٜٶ٫ذ اػز ٣ٸ سٶػي ديؾ ثشٵي آٱ ثؼشٸ
ٯي ؿٶد  .ػٴؼٶس ٛـبس ٹٶا ٳيض ٌٟٔٸ اي اػز ٣ٸ يب ثب ٵاػٌٸ ي ٢ؿي٬ٴ ٦ثبسي ٢ثب ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا

|

دس سٰبع ٟشاس ٯي ٧يشد ٵ يب ايٴ٤ٸ ٯؼش٠يٰب ثش سٵي آٱ ثؼشٸ ٯي ؿٶد ايٲ

ػٴؼٶس ٳيض ثٔذا

ثشسػي خٶاٹذ ؿذ.

سيستن جزقِ
مَيل دٍتل ،شوع ّاٍ ،ايزشوعْا

دس ػيؼشٮ ػشٟٸ اص ٳٶّ ٣بسثشاسٶسي صاٵيٸ ػشٟٸ ؿْٰ دس ػي٬ٴذسٹب سٶػي سٰٔيش٣بس ٟبث٪
سٴِيٮ اػز  .اٯب دس ػيؼشٮ اٳظ٣شٶسي آٵاٳغ ػشٟٸ ؿْٰ ثٸ اًالٓبر اسػب٫ي ػٴؼٶسٹب ٵ دس
دسػٸ اٵ ٩ثٸ اًالٓبر اسػب٫ي

ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس دس آال٭ ٳٌ٠ٸ ٯش ٥ثبالي

() T.D.C

ػي٬ٴذسٹبي  1ٵ  4ثؼش٨ي داسد  .اًالٓبر اسػب٫ي سٶػي ػٴؼٶس ٯز٣ٶس ٵ ٳيض ػبيش ػٴؼٶسٹبي
ٯشسجي ٯي سٶاٳذ ثبٓض س٘ييش ٯ٠ذاس آٵاٳغ ػشٟٸ ؿْٰ ٧شدد.
ثذيٲ سشسيت دس ايٴؼب ٯي ثيٴيٮ  ECUثٔٴٶاٱ يٛ ٢شٯبٱ دٹٴذٷ ٹٶؿٰٴذ دس ػيؼشٮ ػشٟٸ
خٶدسٵ ٰٓ٤٬شدٷ ٵ دس خلٶف س٘ييش صاٵيٸ ػشٟٸ ثؼشٸ ثٸ ؿشايي آال٭ ؿذٷ اص ػٴؼٶسٹب
سلٰيٮ ٧يشي ٣شدٷ ٵ آٵاٳغ ٯٴبػت سا ايؼبد ٯي ٣ٴذ.
دس ػيؼشٮ ػشٟٸ ٯٶسٶسٹبي اٳظ٣شٶسي دالسيٲ ٵ د٤٫ٶ كز٧ ٙشديذٷ اػز ٵ ٰٓ ٌْٟ ٪ٵ
ٵك ٪ٳٰٶدٱ ػشيبٱ ثبًشي ٵ ٹٰـٴيٲ دادٱ ٛشٯبٱ ػشٟٸ ؿْٰ ٹب دس ؿٸ اس ػي٬ٴذس ثلٶسر
دٵسب دٵسبيي سا  ECUثش ٓٺذٷ داسد.

|

دس ايٴؼب اػضاء ػيؼشٮ ػشٟٸ ثٔذ اص  ECUثٸ ٣ٶي ٪دٵث ٪ٵ ؿْٰ ٹب ٵ دس ثٔوي خٶدسٵٹب
ثٸ ٵايش ؿْٰ ٹب خشٮ ٯي ؿٶد.
دس دظٵ  405GLXٵ ػٰٴذ ػٺز
اسسجبى خشٵػي ٣ٶي ٪دٵث ٪ثٸ ؿْٰ ٹب اص
ٵايشٹبيي ٣ٸ ػيٮ ٹبي ٣ٮ ٯ٠بٵٯز ٵ
ريش ٹؼشٴذ اػشٜبدٷ ٧شديذٷ اٯب
اٳٌٔب ٙح
دس دظٵ  206ٯٶ٫شي د٤٬غ ٵ ٗيش ٯٶ٫شي
د٤٬غ ٣ٸ ٹش دٵ داساي ٣ٶي ٪دٵث ٪اٯب ثب
ؿُ ٪٤بٹشي ٯشٜبٵسي ٹؼشٴذ ٵايش ؿٰٔٺب
ٰٓال كز٧ ٙشديذٷ ٵ ػيؼشٮ ػشٟٸ ثٸ
٣ٶي ٪دٵث ٪ٵ ؿْٰ ثب ٛشٯبٱ دزيشي اص  ECUخشٮ ٯي٧شدد.
ٹٰيٲ ػب ايٲ ٳ٤شٸ سا يبد آٵس ٯي ؿٶيٮ ٣ٸ ثشاي ٹش خٶدسٵ اٳظ٣شٶسي ثبيذ اص ؿْٰ اك٬ي
ٵ ٯٴبػت آٱ خٶدسٵ اػشٜبدٷ ٣شد ٵ ٹٰـٴيٲ دس صٯبٱ سٵؿٲ ثٶدٱ خٶدسٵ ثشاي اًٰيٴبٱ اص
ػشٟٸ صدٱ ؿٰٔٺب ٹيـ٨بٷ ٳجبيذ ٵايش ؿْٰ سا اص ٯل ٪خٶد خبسع ٣شدٷ ٵ ثٸ ثذٳٸ خٶدسٵ ٳضدي٢
ٗييش ٣شدٷ ػشيبٱ صيبدسش اص
٣ٴيٮ ،صيشا ايٲ ٰٓ ٪ٯٶػت ٯي ٧شدد ٣ٸ اٯذذاٳغ خشٵػي  ECUر
كذ ٯؼبص اص دبيٸ ٹبي آٱ ٣ـيذٷ ؿٶد ٵ ٳٺبيشب ٹٰيٲ اٯش ٯي سٶاٳذ ثٸ ػٶخشٲ  ECUٯٴؼش ؿٶد.

|

دس خلٶف ٰٓ٤٬شد ٣ٶي ٪دٵث٪
دس ثلض ٰٓ٨٬شٹب ثيـشش سٶهيق
دادٷ خٶاٹذ ؿذ  .دس سلٶيش ٣ٶي٪
دٵث ٪دس اسلب ٩ٯؼش٠يٮ ثٸ ؿٰٔٺب
ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.
سٌسَرّا خيام دٌّذگاى تِ ECU

ػٴؼٶس يب كؼ٨ش ٌٟٔٸ اي
اػز ا٤٫ششٵٳي٤ي يب ٯ٤بٳي٤ي ٣ٸ
اًالٓبسي سا دس اخشيبس ٵسٵدي  ECUٯي ٧زاسد ٵ سيض دشداصٳذٷ ٵاكذ ٣ٴشش ٩ا٤٫ششٵٳي٤ي
ثشاػبع ثشٳبٯٸ سٔييٲ ؿذٷ اص اًالٓبر ٯز٣ٶس ثٺشٷ ثشداسي ٯي ٣ٴذ.
اًالٓبر سػيذٷ ثٸ  ECUاص ػبٳت ػٴؼٶسٹب اص ٳٶّ ػي٨ٴب٫ٸ اي آٳب٫ٶ ٥ثٶدٷ ٵ ثبيذ ثٸ
ػي٨ٴب٫ٺبي ديؼيشب ٩سجذي٧ ٪شدٳذ سب ٟبث ٪اػشٜبدٷ دس  ECUثبؿٴذ.
 (Analog to Digital Converter) A/Dٯذاسي ا٤٫ششٵٳي٤ي دس  ECUاػز ٣ٸ ٵُيٜٸ
سجذي ٪ػي٨ٴب ٩آٳب٫ٶ ٥دسيبٛشي ثٸ ػي٨ٴب ٩ديؼيشب ٩سا ثش ٓٺذٷ داسد
ػٴؼٶسٹبي ػيؼشٮ ػٶخز سػبٳي ٵ ػشٟٸ ( ECUٯٶسٶس) ٯي دشداصيٮ.

 .دس اداٯٸ ثٸ ثشسػي

|

سٌسَر دهاي َّاي ٍرٍدي يا (Manifold Air Temperature) MAT

ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثلض ٯ٠بٵٯشٺبي ٯش٘ييش ٵاثؼشٸ ٜ٧شٸ ؿذ ٯ٠بٵٯز ٹبئي ٵػٶد داسٳذ ٣ٸ
س٘ييشار آٳٺب ٵاثؼشٸ ثٸ دٯبػز ٵ دس دٵ ٳٶّ  NTCٵ  PTCػبخشٸ ؿذٷ اٳذ .اص ٯ٠بٵٯز NTC

(ٯٞاٵٯز ٵاثؼشٸ ثٸ كشاسر ثب هشيت كشاسسي ٯٴٜي ) ٣ٸ س٘ييشار آٱ ٳؼجز ٓ٤غ ثب س٘ييشار

|

دٯب داسد ثٔٴٶاٱ ػٴؼٶس دٯبي ٹٶاي ٵسٵدي دس خٶدسٵ اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز ٵ ٯلذٵدٷ ٣بس٣شد آٱ
ثيٲ  -40سب  150دسػٸ ػبٳشي٨شاد اػز.
ايٲ ػٴؼٶس ٣ٸ ثشسٵي ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا ٵ ٳيض دسيـٸ ٧بص ٳلت ٯي ٧شدد اًال

ٓبر دٯبي

ٹٶاي ٵسٵدي ثٸ ٯٶسٶس سا ثشاػبع س٘ييش ٯ٠بٵٯز ٳـبٱ ٯي دٹذ  .ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ٹشؿٸ ٹٶا
ػشدسش ثبؿذ ٯ٠بٵٯز آٱ ثيـشش ٵ ٹش ؿٸ ٧شٯشش ثبؿذ ٯ٠بٵٯز آٱ ٰ٣شش خٶاٹذ ؿذ.
ػٴؼٶسٹبي MATٵ ٣ MAPٸ ثٔذا ٳيض سٶهيق دادٷ خٶاٷ ٱد ؿذ اص ػٴؼٶسٹبئي ٹؼشٴذ
٣ٸ ثشاػبع اًالٓبسي ٣ٸ ثش اي  ECUاسػب ٩ٯي ٣ٴٴذ دس سلٰيٮ

 ECUثشاي سٴِيٮ ٯيضاٱ

دبؿؾ ػٶخز دخب٫ز داسٳذ  .اص آٳؼبئي٤ٸ ٹٶاي ٧ش٭ دس ٵاكذ كؼٮ ػج٤شش اص ٹٶاي ػشد دس
ٵاكذ كؼٮ اػز ،اص ايٴشٵ دس صٯبٱ ػشد ثٶدٱ ٹٶا ECU

ثبيذ ٛشٯبٱ دبؿؾ ػٶخز ثيـششي سا ثذٹذ.

سٌسَر فشار َّاي ٍرٍدي يا سٌسَر : (Manifold Air Pressure) MAP

ثذيٺي اػز ا٧ش خٶدسٵ دس ٯٴٌ٠ٸ اي ٳضدي ٢ثٸ ػٌق دسيب ٣بس ٣ٴذ اص ٛـبس ٹٶاي ٵسٵدي
ثيـشش ٵ ا٧ش دس ٯٴٌ٠ٸ اي ٣ٶٹؼشبٳي ٣بس ٣ٴذ اص ٛـبس ٹٶاي ٵسٵدي ٰ٣ششي ػٺز ٵسٵد ثٸ
ٯبٳيٜٶ٫ذ ثشخٶسداس خٶاٹذ ثٶد.

|

ػٴؼٶس  MAPػٴؼٶسي اػز ٣ٸ ٯيضاٱ س٘ييشار ٛـبس ٹٶا سا ثلٶسر س٘ييشار ٵ٫شبط ثٸ
 ECUآال٭ ٯي ٣ٴذ  .ػبخشٰبٱ داخ٬ي ايٲ ػٴؼٶس اص ٣شيؼشب ٩ديضٵ ا٤٫ششي ٢سـ٤ي٧ ٪شديذٷ
اػز.
ٰٓ٤٬شد ايٲ ػٴؼٶس ثٸ ٧ٶٳٸ اي اػز ٣ٸ س٘ييشار ٛـبس ٵاسدٷ

(اٳشطي ٯ٤بٳي٤ي ) سا

ثلٶسر س٘ييشار ٵ٫شبط ٳـبٱ ٯي دٹذ ٵ ٹٰـٴيٲ ثٸ ٓ٤غ ئٴي ا٧ش ثٸ آٱ ٵ٫شبط آٰب٣ ٩ٴيٮ آ ٳشا
ثلٶسر اٳشطي ٯ٤بٳي٤ي ثشٯي ٧شداٳذ.
الص٭ ثٸ سٶهيق اػز اص ايٲ ػٴؼٶس دس ػبخز ٳٶٓي ٛٴذ ،١ٯي٤شٵٛٶٱ ٵ ث٬ٴذ٧ٶ ٳيض
اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز  .دس ٛٴذ ١ٳيشٵي كبك ٪اص هشثٸ ٯ٤بٳي٤ي اٳ٨ـز دػز ػجت سٶ٫يذ
اخشال ٙدشبٳؼي ٪ٯٴبػت ػٺز ػشٟٸ صدٱ ٛٴذ ١ٯي ٧شدد.
دس ث٬ٴذ٧ٶ ػشيبٱ ٯش٘ييش سػيدٷ ثٸ ٣شيؼشب ٩ث٬ٴذ٧ٶ ػجت ايؼبد ٛـبس ٵ كش٣ز ٯ٤بٳي٤ي
ديبٛشا٧ٮ ث٬ٴذ٧ٶ ٵ ٳٺبيشب سٶ٫يذ كٶر ٯي ٧شدد.
ايٲ ػٴؼٶس ػٸ دبيٸ ثشاي ٣بس ٳيبص ثٸ ثبيبع ؿذٱ داسد
ثٔجبسر دي٨ش اص ًش 5 ، ECU ٙٵ٫ز ٵ٫شبط ٯؼش٠يٮ ثٸ دبيٸ
ٯـشش ١ٯٴٜي ٵ دبيٸ ٯظجز آٱ آٰب ٩ٯي ؿٶد ٵ اص دبيٸ
ٯـشش ١ٯٴٜي ٵ دبيٸ ػي٨ٴب ٩آٱ ) (SIG.ٵ٫شبط ايؼبد ؿذٷ دس اطش س٘ييش ٛـبس ٹٶا ثٸ  ECUثشٯي
٧شدد.

|

ػٴؼٶس  MAPدس دي٤بٱ ٵ دظٵ

 206ٯؼش٠يٰب

ثشسٵي ٯبٳيٜٶ٫ذ آٱ ديؾ ٯي ؿٶد ٵ دس دظٵ 405GLX

ٵ ػٰٴذ ي ٢ؿي٬ٴ ٦ثبسي ٢اص ٯبٳيٜٶ٫ذ ػذا ٯي ؿٶد ٵ
ثٸ ػٴؼٶس ٯشل ٪ٯي٧شدد.
ػٴؼٶسٹبي
 MAP,MATدس دظ ٵ ٯذ٩
 206دس ٗب٫ت ي ٢ػٴؼٶس
ثش سٵي ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا ٳلت ٧شديذٷ اٳذ.

سٌسَر دهاي هايع خٌل مٌٌذُ هَتَر )(Coolant Temperature Sensor

دس دـز ٷ ٵصيٴ (Housing) ٦سشٯٶػشبر ٯٶسٶس دظٵ

 405ٵ ػٰٴذ ثب  ECUٳٶّ

 SL96ػٸ ػٴؼٶس ٯشثٶى ثٸ آال٭ دٯبي ٯبيْ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس ٵػٶد داسد.
ي٣ي اص آٳٺب ػٴؼٶسي اػز س ٢دبيٸ ثب ٣بٳ٤شٶس آثي سٳ ،٦ايٲ ػٴؼٶس سشٯيؼشٶسي اص ٳٶّ
 NTCٯي ثبؿذ ٣ٸ اًالٓبر دٯب سا ثشاي دـز آٯذش ٯي ثشد.
دي٨شي ػٴؼٶس دٵ دبيٸ ثب ٣بٳ٤شٶس ٟٺٶٷ اي سٳ ٦اػز  .ايٲ ػٴؼٶس سشٯيؼشٶسي اص ٳٶّ
 PTCٯي ثبؿذ ٣ٸ اًالٓبر دٯب سا ثشاي ٛ ECUٲ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس ٯي ثشد.

|

ٛ ECUٲ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس ثب ٣بٳ٤شٶس  15دبيٸ دس دـز ؿشإ ػ٬ٶ ػٰز ساٳٴذٷ
ثلٶسر ا٠ٛي سٵي ثذٳٸ خٶدسٵ ٳلت ٧شديذٷ اػز.
ػٴؼٶس ػٶ٭ ػٴؼٶسي دٵ دبيٸ ثب ٣بٳ٤شٶس ػجض سٳ٦
ٯي ثبؿذ ،ايٲ ػٴؼٶس سشٯيؼشٶسي اص ٳٶّ  NTCاػز ٣ٸ
اًالٓبر دٯب سا ثشاي  ECUٯٶسٶس ٯي ثشد.
الص٭ ثز٣ش اػز
دٯبي ٯٶسٶس دس
خٶدسٵٹبي دظٵ ٵ ػٰٴذ
ثب سٶػٸ ثٸ ٯذاس ثؼشٸ
ثٶدٱ ػيؼشٮ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس ثشذسيغ ٯي سٶاٳذ اص  100دسػٸ ػ٬ؼيٶع ٳيض ثبالسش ثشٵد.
دس ايٲ ٳٶّ ٯٶسٶسٹب سٴٺب صٯبٳي٤ٸ دٯب ثٸ  118دسػٸ ػ٬ؼيٶع ثشػذ ؿشإ ٹـذاس STOP

دس دـز آٯذش ثٸ ٯٔٴبي ثبال ثٶدٱ دٯب ثيؾ اص كذ ٯؼبص سٵؿٲ ٯي ؿٶد.
دس ٳِش داؿشٸ ثبؿيٮ ٣ٸ دس دٯبي ثبالي ٯٶسٶس اكششا ٝػٶخز ثٺشش ٵ ٣بٯ٬شش كٶسر
ٯي٧يشد ٵ  ECUدس ايٲ كب٫ز ٯي سٶاٳذ ٯيضاٱ دبؿؾ ػٶخز سا ٳؼجز ثٸ صٯبٱ دبييٲ سش ثٶدٱ
دٯبي ٯٶسٶس ٣بٹؾ دٹذ.

|

آصٯبيؾ ٰٓ٤٬شد ػٴؼٶسٹبي دٯبي ٯبيْ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس سا ٯي سٶاٱ ثٸ سشسيجي ٣ٸ دس
ثلض ٯ٠بٵٯز ٵاثؼشٸ ثٸ دٯب سٶهيق دادٷ ؿذ س٤شاس ٣شد  .ثب ايٲ سٜبٵر ٣ٸ دس ايٴؼب ثٺشش اػز
آصٯبيؾ سا ثؼبي ث٤بس ثشدٱ ٹٶيٸ ثب اػشٜبدٷ اص ي٫ ٢يٶاٱ آة ػٶؽ ٵ ي٫ ٢يٶاٱ آة ػشد اٳؼب٭
داد.
سٌسَر دٍر هَتَر )(Engin Speed Sensor

ايٲ ػٴؼٶس ٣ٸ ثش سٵ ي دٶػشٸ
٣الؽ ٳلت ٵ طبثز ٧شديذٷ اػز
ي ٢ػٴؼٶس ٯشب ٩دس٤شٶس ٯي ثبؿذ .
كٜلٸ اي ثٴب٭ ؿجٸ ٛاليٶي٣ ٪ٸ ثٸ
ٛاليٶي ٪ديؾ ٧شديذٷ اػز ٹٰضٯبٱ ثب ؿشخؾ آٱ ثب يٛ ٢بك٬ٸ ٹٶايي ٯـخق ٣ٸ ٟبث ٪سٴِيٮ
ٹٮ ٳيؼز اص ٯ٠بث ٪ايٲ ػٴؼٶس ٓجٶس ٯي ٣ٴذ.
ٯليي  360دسػٸ ؿ ٪٤دايشٷ اي كٜلٸ ؿجٸ ٛاليٶي ٩ثٸ ٛ 60بك٬ٸ  6دسػٸ اي س٠ؼيٮ
ؿذٷ اػز.
سٵي ٌٟٔ 58ٸ اص ايٲ ٟ 60ؼٰز دٳذاٳٸ ايؼبد ؿذٷ ٵ ٯل ٪دٵ ٟؼٰز ئٴي

 12دسػٸ

خب٫ي اص دٳذاٳٸ اػز  .ػبخشٰبٱ داخ٬ي ايٲ ػٴؼٶس ا٠٫بئي اص ي ٢ثٶثيٲ ٣ٸ ثش سٵي ٹؼشٸ
ػٴغ آٹٲ سثبي دائٰي ديـيذٷ ؿذٷ سـ٤ي٧ ٪شديذٷ اػز.

اص

|

ثب ٓجٶس ايٲ دٳذاٱٷ ٹب اص ٯ٠بث ٪ػٴؼٶس ،ػي٨ٴب٫ٺبيي ايؼبد ٯي ؿٶد

 .دغ اص ايؼبد ايٲ

ػي٨ٴب٫ٺب صٯبٳي٤ٸ ٯل ٪خب٫ي دٵ دٳذاٳٸ اص ٯ٠بث ٪ػٴؼٶس ٓجٶس ٯي ٣ٴذ داٯٴٸ دب٫غ ًي  12دسػٸ
ثٸ ٯٔٴبي سػيذٱ ٳٌ٠ٸ ٯش ٥ثبالي ) (TDCػي٬ٴذسٹبي  1ٵ  4كٜش ٯي ٧شدد.
ؿ ٪٤ٯٶع كبك ٪اص ػٴؼٶس سا ٯي سٶاٱ ثب اسلب ٩دٵ ػش دشٵة اػي٬ؼ٤ٶح ٣ٸ ٟجال دس
ٟؼٰز دػش٨بٹٺبي اٳذاصٷ ٧يشي سٶهيق دادٷ ؿذ ثذػز آٵسد.
صٯبٳي٤ٸ دٵس ٯٶسٶس ساثبال ٯي ثشيٮ ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ ٹٮ ٛش٣بٳغ ػي٨ٴب٫ٺب ثيـشش ٯي
ؿٶد ٵ ٹٮ داٯٴٸ آٳٺب اٛضايؾ ٯي يبثذ.
دس ػيؼشٮ ٣بسثشاسٶسي صاٵيٸ ػشٟٸ ؿْٰ دس ػي٬ٴذس ثؼش٨ي ثٸ سٴِيٮ سٰٔيش٣بس ديذا ٯي ٣شد
اٯب ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثلض ػيؼشٮ ػشٟٸ ٳيض ٜ٧شٸ ؿذ دس ػيؼشٮ اٳظ٣شٶسي،

 ECUثش اػبع

اًالٓبر دسيبٛشي اص ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس دس سـخيق ٳٌ٠ٸ ٯش ٥ثبال ٵ ٳيض اًالٓبر ػبيش
ػٴؼٶسٹبي ٯشسجي ثب ثلض اٳظ٣شٶس سٔييٲ ٯي ٣ٴذ سب ػشٟٸ ؿْٰ ؿٴذ دسػٸ آٵاٳغ صدٷ ؿٶد.
ػٲػٶس دٵس ٯٶسٶس سا ٯي سٶاٱ ثٸ دٵ سٵؽ اٹٰي ٵ ٵ٫شبطي سؼز ٣شد  .ٹش دٵ ٯٶسد سؼز
ثب دػش٨بٷ ٯٶ٫شي ٯشش ٯٰٔٶ٫ي ٟبث ٪اٳؼب٭ اػز.
ثشاي ايٲ ٣بس اثشذا ٣بٳ٤شٶس ػٸ دبيٸ ٟٺٶٷ اي سٳ ٦ػٴؼٶس ٯز٣ٶس سا خبسع ٯي ٣ٴيٮ .ػذغ
دس سؼز اٹٰي ٯٶ٫شي ٯشش سا دس كب٫ز اٹٮ ػٴؼي ٧زاؿشٸ ٯ٠بٵٯز ثيٲ دٵ دبيٸ  2ٵ 1سا اٳذاصٷ
ٯي ٧يشيٮ .ٯ٠ذاس ٯ٠بٵٯز ٳضدي ٢ثٸ  400اٹٮ ثبيذ ثبؿذ.

|

دس سؼز ٵ٫شبطي اص كب٫ز  ACٯٶ٫شي ٯشش اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ .دغ اص اسلب ٩ػيٰٺبي ٵ٫ز
ٯشش ثٸ دٵدبيٸ ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس خٶدسٵ سا اػشبسر ٯي صٳيٮ دس ايٲ كٶسر ثبيذ ٵ٫شبطي كذٵد
 1/2سب  2/4ٵ٫ز سا ٟشائز ١ٳيٮ .
دس سلبٵيش ٳلٶٷ ٳلت ػٴؼٶس سٶػي ديؾ ٯشثٶًٸ ،ٳلٶٷ ٟشاس ٧شٛشٲ ػٴؼٶس دس ٣ٴبس
كٜلٸ ؿجٸ ٛاليٶي ٪ٵ ٹٰـٴيٲ ؿ ٪٤ٯٶع اػي٬ؼ٤ٶح ٣ٸ سٶػي ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس سٶ٫يذ ؿذٷ
اػز ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد.

ثب سٶػٸ ثٸ ؿ ٪٤ٯذاس ا٤٫ششي٤ي ػٴؼٶس ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ ثذ٫ي ٪اٹٰيز اًالٓبر
اسػب٫ي ايٲ ػٴؼٶس ثٸ  ، ECUثذٳٸ ٣بث ٪اسسجبًي ثشاي ٯلبِٛز اص ٳٶيض ؿي٬ذ ٵ ثٸ دبيٸ ػٶ٭
ٯشل ٪ؿذٷ اػز.
الص٭ ثٸ سٶهيق اػز ؿٴبٳـٸ ثخٶاٹيٮ دس اٳذاصٷ ٧يشيٺبي ٯخش ٚ٬سٵي ػيؼشٮ اٳظ٣شٶسي
اص دػش٨بٹٺبي اٳذاصٷ ٧يشي اػي٬ؼ٤ٶح يب ٯٶ٫شي ٯشش اػشٜبدٷ ٣ٴيٮ ،ثشاي آٳ٤ٸ ثٸ دبيٸ ٹبي

|

ٵسٵدي ٵ خشٵػي ٣ ECUٸ دس ٵا ْٟدبيٸ ٹبي ػٴؼٶسٹب ،س٘زيٸ ٵ ٰٓ٨٬شٹب ٳيض ٹؼشٴذ
دػششػي ديذا ٣ٴيٮ اص ػٔجٸ سشٯيٴب٫ي ثٴب٭  Terminal Boxاػشٜبدٷ ٯي ؿٶد .ثش سٵي كٜلٸ ايٲ
ػٔجٸ ثٸ سٔذاد دبيٸ ٹبي  ECUػبي ٛيؾ ٵػٶد داسد .ئٴي ثٔجبسر دي٨ش ٹش دبيٸ سشٯيٴب ٩ثب
ي ٢دبيٸ اص  ECUٯشسجي اػز .ثذيٲ سشسيت ثب اػشٜبدٷ اص سشٯيٴبٛ ٩ٶ ٝدػششػي اكٶ٫ي ثشاي
اٳذاصٷ ٧يشي ٹب ٛشاٹٮ ٯي آيذ

 .ثؼبي اػشٜبدٷ اص دػش٨بٷ ٯٶ٫شي ٯشش ٵ اػي٬ؼ٤ٶح دس

اٳذاصٷ٧يشيٹب ٯي سٶاٱ اص دػش٨بٷ ديب ٥ٳيض اػشٜبدٷ ٳٰٶد.
ايٲ ٯٶهٶّ دس ثلض اٳذاصٷ ٧يشي دس ٛل ٪ٯجبٳي ا٤٫ششٵٳي ٢سٶهيق دادٷ ؿذٷ اػز.
ٳ٤شٸ ٯٺٮ ايٴ٤ٸ ؿٴبٳـٸ ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس دس ػبي خٶد ٳجبؿذ ٵ يب ػٶ٣ز آٱ دس آٯذٷ
ثبؿذ دس ايٲ كٶسر خٶدسٵ اػشبسر ٯي خٶسد اٯب سٵؿٲ ٳٰي ؿٶد  .صيشا  ECUثبيذ دب٫ؼٺبي
ايؼبد ؿذٷ دس اطش ؿشخؾ كٜلٸ ؿجٸ ٛاليٶي ٪سا اص ػٴؼٶس دٵس ٯٶسٶس دسيبٛز ٣ٴذ سب ٛشٯبٱ
دبؿؾ ٵ ػشٟٸ سا فادس ٳٰبيذ .

|

|

سٌسَر سزعت )(Vehicle Speed Sensor

ايٲ ػٴؼٶس اص ٳٶّ اطشٹب ٩اػز ٵ ثش سٵي ؿٜز
خشٵػي ٧يشث٤غ ٳلت ٯي ٧شدد  .كش٣ز دٵساٳي دٳذٷ
٣ي٬ٶٯشش دس خشٵػي ٧يشث٤غ ،ؿشخٴذٷ ػٴؼٶس سا ٣ٸ ثٸ
ديٴيٶٱ ٣ي٬ٶٯشش ٯٔشٵ ٙاػز ٯي ٧شداٳذ

 .اص آٳؼبئي٤ٸ

ػٴؼٶس ػشٓز دس صٯبٱ دس٧يش ؿذٱ دٳذٷ ٔٛب ٩ٯي ؿٶد ٫زا دس دٵس آسا٭ سبطيشي دس ٰٓ٤٬شد
 ECUٳٰي ٧زاسد.
ػٴؼٶس ػشٓز ي ٢ػٴؼٶس ػٸ دبيٸ اػز ٣ٸ دبيٸ ؿٰبسٷ ي ٢آٱ ٯظجز ثبًشي سا ٹٰضٯبٱ
ثب ثبص ؿذٱ ػٶئيؾ ٯؼش٠يٰبً ٵ يب اص ًشي ٞس٫ٸ دٵث ٪دسيبٛز ٯي ٣ٴذ دبيٸ ؿٰبسٷ دٵ آٱ ثٸ ثذٳٸ
ٯشل ٪اػز ٵ دبيٸ ػٶ٭ ٳيض ثشاي
اسػب ٩دب٫ؼٺبي سٶ٫يذ ؿذٷ
سٶػي ػٴؼٶس ثٸ

 ECUٯي

ثبؿذٛ .ش٣بٳغ دب٫ؼٺبي ايؼبد
ؿذٷ ثؼش٨ي ثٸ ٯيضاٱ ػشٓز
كش٣ز ديٴيٶٱ ٣ي٬ٶٯشش داسد

.

ٯ٠بٵٯز ثيٲ دبيٸ ٹبي  2ٵ 3ايٲ ػٴؼٶس  15k  % 20ٯي ثبؿذ.

|

سٌسَر امسيضى )(Oxeyen Sensor

ػٴؼٶس ا٣ؼيظٱ اص ػٰ٬ٸ ػٴؼٶسٹبيي اػز
٣ٸ دس سلٰيٮ ٧يش ي  ECUثشاي سٴِيٮ ٯ٠ذاس
دبؿؾ ػٶخز سبطيش ٯي ٧زاسد دٵ ٓذد ػٴؼٶس
ا٣ؼيظٱ دس ٯٶسٶس ٟبث ٪ٳلت اػز

 .ا٣ؼيظٱ

ػٴؼٶس اٵ ٩ثش سٵي ٯبٳيٜٶ٫ذ دٵدٟ ،ج ٪اص
٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس ٵ ا٣ؼيظٱ ػٴؼٶس دٵٯي ثٔذ اص ٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس ٳلت ٯي ٧شدد.
دس ثلض ٹبي ثٔذي دس ٯٶسد ٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس سٶ هيق دادٷ خٶاٹذ ؿذ .ا٫جشٸ الص٭ ثز٣ش
اػز ٣ٸ دس كب ٩كبهش ٠ٛي ٗب٫جبً ا٣ؼيظٱ ػٴؼٶس اٵ ٩ثش سٵي ٯذ٫ٺبي ٯخش ٚ٬دظٵ ٵ ػٰٴذ
ٳلت ٯي ٧شدد.
ا٤٫ششٵد داخ٬ي ايٲ ػٴؼٶس ٣ٸ دس سٰبع ثب ٹٶاي اًشا ٙٵ ا٤٫ششٵد خبسػي آٱ ٣ٸ دس
سٰبع ثب ٧بصٹبي ا٧ضٵص ٯي ثبؿذ اص ػٴغ دالسيٴيٮ ٵ ٗال ٙٯلب ٍ ٙآٱ اص ػٴغ دي ا٣ؼيذ
صيش٣ٶٳيٮ ) (Zro2ٯي ثبؿذ.
دٯبي ٣بس٣شد ايذٷ آ ٩ايٲ ػٴؼٶس دٯبي  300دسػٸ ػبٳشي ٧شاد اػز

 .ثشاي سػيذٱ

ػشئشش ايٲ ػٴؼٶس ثٸ دٯبي ٯز٣ٶس ي٧ ٢شٯ٤ٲ ثشٟي دس آٱ سٔجيٸ ؿذٷ اػز ٣ٸ ٵٟشي ػٶئيؾ
سا ثبص ٯي ٣ٴيٮ  12ٵ٫ز اص ًشي ٞس٫ٸ دٵث ٪ثذٵػش ايٲ ٧شٯ٤ٲ آٰب ٩ٯي ؿٶد.

|

ٰٓ٤٬شد ػٴؼٶس ثذيٲ ؿشف اػز:
صٯبٳي٤ٸ ٯخ٬ٶى ػٶخز ٵ ٹٶا اص ػٶخز ٗٴي ثبؿذ ا٣ؼيظٱ دس ٧بصٹبي خشٵػي ٣ٮ ٯي
ؿٶد دس ايٲ كب٫ز اخشال ٙدشبٳؼي ٪ٯبثيٲ دٵ ا٤٫ششٵد ٣ٸ ثٸ  ECUاسػب ٩ٯي ؿٶد صيبد خٶاٹذ
ؿذ.
ؿٴبٳـٸ ٯخ٬ٶى سٟي ٞثبؿذ ا٣ؼيظٱ دس خشٵػي ٯبٳيٜٶ٫ذ دٵد صيبد ٯي ؿٶد

ٵ دس ايٲ

كب٫ز اخشال ٙدشبٳؼي ٪ثيٲ دٵ ا٤٫ششٵد ٣ٮ ٯي ؿٶد  .اخشال ٙدشبٳؼي ٪آال٭ ؿذٷ ثٸ

ECU

سٶػي ايٲ ػٴؼٶس اص  0/1ٵ٫ز سب  0/9ٵ٫ز ٯش٘ييش اػز.
دس كٶسسي٤ٸ ايٲ ٯ٠ذاس  0/4ٵ٫ز ثبؿذ ٯخ٬ٶى ػٶخز ٵ ٹٶا ايذٷ آ ٩اػز دس ٗيش
ايٴلٶسر ا٧ش ٯخ٬ٶى ٗٴي ثبؿذ ٛ ECUشٯبٱ دبؿؾ ٰ٣شش ػٶ خز سا ثٸ اٳظ٣شٶسٹب كبدس ٯي
٣ٴذ ٵ ا٧ش ٯخ٬ٶى سٟي ٞثبؿذ  ECUٯذر صٯبٱ دبؿؾ سٶػي اٳظ٣شٶسٹب سا اٛضايؾ ٯي دٹذ.
ا٧ش اص دػش٨بٷ ؿٺبس ٧بص ػٺز اٳذاصٷ ٧يشي ٧بصٹبي خشٵػي اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ ي٤ي اص
دبساٯششٹبيي سا ٣ٸ ٳـبٱ ٯي دٹذ  خٶاٹذ ثٶد.
 هشيجي اػز ٣ٸ اص ٳؼجز سئٶسي ٯ٠ذاس ػٶخز ثٸ ٹٶا دس كٶسر ٣ؼش ثٸ ٳؼجز ٯ٠ذاس
ٰٓ٬ي ػٶخز ثٸ ٹٶا دس ٯخشع ٣ؼش ثذػز ٯي آيذ  .دس صٯبٱ ايذٷ آ ٩ثٶدٱ ٯخ٬ٶى ػٶخز ٵ
ٹٶا ٣ٸ دس ثبال سٶهيق دادٷ ؿذ هشيت  ثشاثش ٓذد ي ٢ٯي ؿٶد .ٳؼجز سئٶسي ػٶخز ثٸ ٹٶا

|

ي ٢ثٸ  14/7ٯي ثبؿذ  .ؿٴبٳـٸ ٹٶا دس ٯخ٬ٶى صيبد ثبؿذ   >1ثيبٳ٨ش سٟي ٞثٶدٱ ٯخ٬ٶى اػز.
ؿٴبٳـٸ ٹٶا دس ٯخ٬ٶى ٣ٮ ثبؿذ   <1ٵ ٯخ٬ٶى ٗٴي خٶاٹذ ثٶد.

سٌسَر ًاك ) )Knock Sensorيا سٌسَر لزسش هَتَر:

دس كب٫ز ٬٣ي دس اطش اكششا ٝٯخ٬ٶى ػٶخز ٵ ٹٶا
دس ػي٬ٴذس هشثٸ ٵ دس ٳشيؼٸ ثشاي ٯٶسٶس اسسٔبؽ ٵ ٫شصؽ
ثٶػٶد ٯي آيذ.
ؿٴبٳـٸ اٳٜؼبس دس ػي٬ٴذ س ثٰٶ ْٟكٶسر ٳ٨يشد ٫شصؽ
ٯٶسٶس ٳٰٶد ثيـششي خٶاٹذ داؿز  .ػٴؼٶس ٳب٣ ١ٸ ي ٢ػٴؼٶس ػٸ دبيٸ ٵ اص ٳٶّ ديضٵ ا٤٫ششي٢

|

ٯي ثبؿذ هشثبر ٵاسدٷ اص ًش ٙثذٳٸ ػي٬ٴذس سا ثٸ ٵ٫شبط سجذي٣ ٪شدٷ ،ثٸ  ECUآال٭ ٯي ٣ٴذ .
دس ايٲ كب٫ز  ECUثش اػبع اًالٓبر دسيبٛشي آٵاٳغ ػشٟٸ ؿٰٔٺب سا ث٨ٶٳٸ اي س٘ييش ٯي
دٹذ سب ايٲ هشثبر سا ثٸ كذا ٪ٟثشػبٳذ  .ايٲ ػٴؼٶس دس دظٵ  206سٵي ث٬ٶ ١ػي٬ٴذس ٵ ثش سٵي
ػي٬ٴذس ؿٰبسٷ  2ٳلت ٧شديذٷ اػز .ايٲ ػٴؼٶس سٶػي ديؾ دس ٯل ٪طبثز ٯي ٧شدد.
ػٴؼٶس ٳب ١ثشاي ٣بس ٳيبص ثٸ ثبيبع  DCداسد .ثذيٲ ٯٴِٶس ي ٢ٵ٫شبط  DCثٸ ٯيضاٱ  5ٵ٫ز
اص ًش ECU ٙثٸ آٱ آٰب ٩ٯي ٧شدد.
ثٸ ػٺز كؼبػيز اًالٓبر اسػب٫ي ايٲ ػٴؼٶس ثشاي  ECUٵ ٳٶيضدزيشي آٱ ،ثذٳٸ ٣بث٪
اسسجبًي ٯبثيٲ ػٴؼٶس ٵ  ECUؿي٬ذ ؿذٷ اػز.

ختاًسيَهتز دريچِ گاس )(Throttle Potentiometer

دشبٳؼيٶٯشش دسيـٸ ٧بص يب ػٴؼٶس ٵهٔيز دسيـٸ ٧بص ثش سٵي ٯلِٜٸ دسيـٸ ٧بص ٟش
٧شٛشٸ ٵ ٵُيٜٸ آٱ آال٭ ٯٶٟٔيز ٨ٜ٣يش ١دس يـٸ ٧بص ثٸ  ECUٯي ثبؿذ.

اس

|

ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثخؾ ٯجبٳي ا٤٫ششٵٳي ٢ٵ
ثلض ٯ٠بٵٯز سٶهيق دادٷ ؿذ دشبٳؼيٶٯشش ي٢
ٓٴلش ٯ٠بٵٯشي ػٸ دبيٸ اػز ٣ٸ ٯ٠بٵٯز ثيٲ دٵ
دبيٸ آٱ طبثز ٵ ٯ٠بٵٯز ٯبثيٲ ػش ػٶ٭ ثب ٹش ي ٢اص
دٵدبيٸ دي٨ش آٱ ٯش٘يش اػز.
ٳلٶٷ سٔبٯ ٪ايٲ دشبٳؼيٶٯشش ثب  ECUثذيٲ سشسيت اػز ٣ٸ دس كب٫ز ٯٶسٶس سٵؿٲ اص
ًش 5 ، ECU ٙٵ٫ز ثٸ دٵ دبيٸ طبثز دشبٳؼيٶٯشش آٰب ٩ٯي ؿٶد  .دس ايٲ كب٫ز ؿٴبٳـٸ دذا٩
٧بص ثٸ ػٰز دبييٲ ٛـبس دادٷ ؿٶد دس ايٴلٶسر اص ًشي ٞدبيٸ ٯش٘يش ٵ٫شبطي اص  0/4سب  4/8ٵ٫ز
اص ًش ٙايٲ ػٴغٵس ٯ٠بٵٯشي ثٸ  ECUثش ٯي ٧شدد سب ثش اػبع آٱ  ECUٳيض ٛشٯبٱ دبؿؾ
ػٶخز ثٸ اٳظ٣شٶسٹب سا كبدس ٣ٴذ.

|

ختاًسيَهتز تٌظين گاس CO

دس ثلض ٯشثٶى ثٸ اٳٶاّ  ECUسٶهيق دادٷ
ؿذ ٣ٸ دس خٶدسٵٹبي دي٤بٱ،

 ، RDدظٵ

 405GLXٵ ػٰٴذ سٶ٫يذ ؿذٷ سب اٵاخش ػب82 ٩
ادٷ ؿذٷ اػز .
اص  ECUٯٶسٶس ٳٶّ  SL96اػشٚ
دس خٶدسٵٹبي دظٵ  405GLXٵ ػٰٴذ ثب
ٹٰيٲ  ECUٯجٴبي دبؿؾ ػٶخز دس آٳٺب سٶػي
ديب ٥دس ٧ضيٴٸ اي ثٴب٭ٟ Emission Controlبث ٪سٴِيٮ اػز .اٯب دس دٵ خٶدسٵ دي٤بٱ ٵ RD

ثب ٯـخلبر  ECUيبد ؿذٷ ثشاي سٴِيٮ دبؿؾ ػٶخز دس ػٺز ٣بٹؾ ٧بص آاليٴذٷ

CO

دشبٳؼيٶٯششي ثٴب٭ دشبٳؼيٶٯشش  COدس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز.
دس خٶدسٵ دي٤بٱ ايٲ دشبٳؼيٶٯشش دس ٯلِٜٸ ٯٶسٶس ٵ دس ػٰز ساػز ػٔجٸ ٛيٶص ٵ دس
خٶدسٵ  RDدس ٯلِٜٸ ٯٶسٶس ػٰز ٨٬٧يش ساٳٴذٷ ٳلت ٧شديذٷ اػز.
دس سٔبٯ ٪ايٲ دشبٳؼيٶٯشش ثب  ECUٯـبثٸ دشبٳؼيٶٯشش دسيـٸ ٧بص ،ٯ٠ذاس  5ٵ٫ز اص ًشٙ
 ECUثٸ دٵ دبيٸ طبثز دشبٳؼيٶٯشش آٰب ٩ٯي ؿٶد  .كب ٩ؿٴبٳـٸ سٰٔيش٣بس دشبٳؼيٶٯشش  COسا ٣ٸ
اص ٳٶّ  Multiturnٯي ثبؿذ ثـشخبٳذ دس ايٲ كٶسر ٵ٫شبط ثش٧ـشي ثٸ

 ECUثش اػبع آٱ

س٘ييش ٳٰٶدٷ ٵ  ECUٳيض ثش ايٲ اػبع ٯيضاٱ دبؿؾ ػٶخز سا س٘ييش ٯيذٹذ.

|

دشبٳؼيٶٯشش  Multiturnدشبٳؼيٶٯششي اػز ٣ٸ دس ًي ؿٴذ دٵس ؿشخؾ ٵ ثب دٟشي ثيـشش اص
دشبٳؼيٶٯششٹبي ٯٰٔٶ٫ي ٟبث ٪سٴِيٮ اػز  .الص٭ ثز٣ش اػز ٹشؿٸ دشبٳؼيٶٯشش ٯٶ٫شي سشٱ ٟبث٬يز
سٔذاد دٵس ؿشخؾ ثيـششي سا داؿشٸ ثبؿذ دٟي ٞسش اػز.
سٰٔيش٣بس ثب اػشٜبدٷ اص دػش٨بٷ ؿٺبس٧بص ثبيذ دس سٴِيٮ دشبٳؼيٶٯشش  COػٔي ٳٰبيذ سب ٯيضاٱ
٧بص  COخشٵػي اص ا٧ضٵص خٶدسٵ ٯ٠ذاس ٭ػبص سا داؿشٸ ٹٰـٴيٲ  ثٸ ٓذد ي ٢ٳضدي٧ ٢شدد .
ٯ٠بٵٯشي ٣ٸ ٯبثيٲ دٵدبيٸ طبثز دشبٳؼيٶٯشش سٶػي اٹٮ ٯشش خٶاٳذٷ ٯي ؿٶد

٣ 13/3ي٬ٶ اٹٮ

ٯيثبؿذ.
سَئيچ فشار ّيذرٍليل فزهاى

ػٶئيؾ ٛـبس ٹيذسٵ٫يٛ ٢شٯبٱ ػٶئيـي اػز ٣ٸ ثش ػش ساٷ ٫ٶ٫ٸ سٵٗٲ ٹيذس ٵ٫يٛ ٢ـبس
ٟٶي ٯب ثيٲ دٰخ ٹيذسٵ٫ي ٢ٵ ػٶدبح س٠ؼيٮ ٛـبس (ديٴيٶٱ ٛشٯبٱ) ٟشاس ٧شٛشٸ اػز ٵ داساي
ي ٢ػٶ٣ز دٵ دبيٸ آثي سٳ ٦ٯي ثبؿذ ٣ٸ ي ٢دبيٸ آٱ ٯشل ٪ثٸ  ECUٵ دبيٸ دي٨ش آٱ ٳيض ثٸ
ثذٳٸ ٯشل ٪ٯي ثبؿذ  .دٰخ ٹيذسٵ٫يٛ ٢شٯبٱ ثب ٳيشٵي ٯي٫ ٪ٴ ٦ٵ سٶػي سؼٰٸ اي ٣ٸ ثٸ دٵس
دٶ٫ي آٱ ٯي اٛشذ ٣بس ٯي ٣ٴذ.
ؿٴبٳـٸ ػشٓز خٶدسٵ ٰ٣شش اص  4kmثبؿذ ٵ ٛشٯبٱ ؿشخبٳذٷ ؿٶد ثٔجبسر دي٨ش دس
كب٫شي٤ٸ خٶدسٵ ٯي سٶاٳذ دس ٵهٔيز دبس٣ ١شدٱ ثبؿذ دس ايٲ ؿشايي  ECUاص ًشيٛ ٞشٯبٱ
دادٱ ثٸ اػشخ ٯٶسٶس ،دٵس ٯٶسٶس سا ثب دبؿؾ ػٶخز سٶػي اٳظ٣شٶسٹب اٛضايؾ ٯي دٹذ.

|

ػولگزّا ،فزهاى گيزًذگاى اس ECU

دغ اص آٳ٤ٸ  ECUاص ػٴؼٶسٹب دي٘بٯٺبي الص٭ سا دسيبٛز ٳٰٶد دشداصؽ اًالٓبر ٳٰٶدٷ ٵ
سلٰيٮ ٯي ٧يشد ٰٓ٨٬ش يب ٰٓ٨٬شٹبئي سا دس خشٵػي ٔٛب ٩ٳٰبيذ.
ؿٴبٳـٸ ٰٓ٨٬ش ٯٶسد ٳِش ػشيبٱ ٣ٮ ٯلش ٙٳٰبيذ دس ايٲ كٶسر

 ECUٯؼشٰ٠بً ثٸ

ٰٓ٨٬ش ٛشٯبٱ خٶد سا كبدس ٯي ٣ٴذ  .ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩ٯي سٶاٱ اص ٰٓ٨٬ش اٳظ٣شٶس ٳب٭ ثشد ٣ٸ ي ٢ػش
ثٶثيٲ آٱ ٯؼش٠يٰب ثٸ دبيٸ  ECUٵك ٪اػز .اٯب ؿٴبٳـٸ ٰٓ٨٬ش ٯٶسد ٳِش ػشيبٱ ثيؾ اص سٶاٱ
ػشيبٱ دٹي  ECUٳيبص داؿشٸ ثبؿذ ،دس ايٲ كٶسر  ECUدس خشٵػي خٶد دٵ دبيٸ ٛشٯبٱ ي٢
س٫ٸ سا ٔٛب ٩ٯي ٣ٴذ سب ػشيبٱ ٯلشٛي ٰٓ٨٬ش اص دبيٸ ٹبي ٟذسر س٫ٸ ٯز٣ٶس سبٯيٲ ؿٶد .دس ايٲ
ٯٶسد ٯي سٶاٱ اص ٛٲ ٹبي ػيؼشٮ خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٶسٶس ثٔٴٶاٱ ٰٓ٨٬شٹبي دش ٯلش( ٙسٶاٱ ثبال )
ٳب٭ ثشد ٣ٸ ٛ ECUشٯبٱ ٣بس ايٲ ٛٲ ٹب سا اص ًشي ٞس٫ٸ ٹب كبدس ٯي ٣ٴذ .دس اداٯٸ ثٸ ثشسػي
دشداصي .
٭
ٰٓ٨٬شٹبئي ٣ٸ دس ثلض  ECUٯٶسٶس كوٶس داسٳذ ٯي
خوح تٌشيي

ٓ٬ز ٳيبص ثٸ ػٶخز ثب ٛـبس اٵ٫يٸ ٣ٸ سٶػي دٰخ ثٴضيٲ ايؼبد ٯي ؿٶد آٳؼز ٣ٸ اٵال ثب١
ثٴضيٲ دس ػٌلي دبئيٲ سش اص اٳظ٣شٶسٹب ٟشاس داسد طبٳيب دس كٶسر اٛضايؾ ػشٓز خٶدسٵ ٵ ٳيبص
ٯٶسٶس ثٸ ػٶخز ثيـششٛ ،ـبس دـز اٳظ٣شٶسٹب ثبيذ طبثز ثٰبٳذ ٵ اٛز ٳ٤ٴذ يب ثٸ ٓجبسر دي٨ش
ٯٶسٶس ثب ٰ٣جٶد ػٶخز ٯٶاػٸ ٳـٶد.

|

دٰخ ثٴضيٲ ٣ٸ دس ٵا ْٟٯب ثيٲ ثب ١ٵ س٧ٶالسٶس ػٶخز ٟشاس داسد داساي دٵ ػٶدبح اػز .
ي٤ي اص ايٲ دٵ ػٶدبح ثٴب ٭  Check valveاػز ٣ٸ دس صٯبٱ ثؼشٸ ؿذٱ ػٶئيؾ ٯبٳْ اص
ثش٧ـز ثٴضيٲ ثٸ ثب ١ٯي ٧شدد ٵ ػٶدبح دٵ٭ ثٴب٭  Relief valveاػز ٣ٸ ٵٝسي ٛـبس ايؼبد
ؿذٷ دس دٰخ ثٴضيٲ ثيـشش اص كذ ٯٰٔٶ٧ ٩شدد ٰٓ ٪ٳٰٶدٷ ٵ ٯؼيشي سا ثشاي ثش٧ـز ثٴضيٲ ثٸ
ثب ١ثبص ٯي ٣ٴذ.
دس كب٫ز ٬٣ي دٰخ ثٴضيٲ ٛـبسي ٯٔبد٩

 6barسٶ٫يذ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ايٲ ٛـبس سٶػي

س٧ٶالسٶس ػٶخز ؿ٤ؼشٸ ؿذٷ ٵ ثٔذ ثٸ اٳظ٣شٶسٹب ٯي سػذ  .ٯٰٔٶال دس خٶدسٵٹب دٰخ ةٳضيٲ
دس دٵ ٯل ٪اٯ٤بٱ ٳلت داسد  .دٰخ ثٴضيٲ دس ٯٶاسدي داخ ٪ثب ١ثٴضيٲ ٟشاس ٧شٛشٸ اػز ٣ٸ
ايٲ اٯش ٹٮ دس ػٺز س ْٛكذاي دٰخ ٵ ٹٮ خٴ ٢ؿذٱ آٱ ٯؤطش اػز  .دس ٯٶاسدي ٳيض دٰخ
ثٴضيٲ دس صيش  ٚ٣اسب ،ٝػٰز ساػز خٶدسٵ ٵ دس خبسع اص ثبٟ ١شاس ٧شٛشٸ اػز
سٶهيق اػز ٣ٸ ػيٮ ديؽ ٯٶسٶس دٰخ ثٴضيٲ ٯ٠بٵٯشي
دس كذٵد ي ٢اٹٮ داسد.

 .الص٭ ثٸ

|

اًضمتَرّا

اٳظ٣شٶس ئٌٟ ٢ٸ ا٤٫ششٵ ٯ٤بٳي٤ي اػز ٣ٸ ٵُيٜٸ آٱ دبؿؾ ػٶخز ثٸ ٯ٠ذاس الص٭ ٵ
ثلٶسر دٶدسي ثشاي ٯٶسٶس ٯي ثبؿذ.
ثذيٲ ػٺز اٳظ٣شٶس سا ئٌٟ ٢ٸ ا٤٫ششٵٯ٤بٳي٤ي ٯيذاٳيٮ ٣ٸ ٵٟشي ثٶثيٲ يب ػيٮ ديؾ آٱ
سٶػي ػشيبٱ اسػب٩ي اص  ECUٯٶسٶس ثشٟشاس ٯي ؿٶد ٯ٘ٴبًيغ ؿذٷ ٵ ػٶصٱ اٳظ٣شٶس سا ػزة
ٯي ٣ٴذ سب ٯؼيش ثٴضيٲ سا اص داخ ٪ٯؼشاي ٓجٶس ػٶخز ثبص ٳٰٶدٷ ٵ اػبصٷ دٹذ سب ثٴضيٲ اص
٣ٴبسٷ ٹبي ػٶصٱ ٓجٶس ٳٰٶدٷ ٵ اص سٵصٳٸ ٳٶ ١اٳظ٣شٶس دبؿؾ ٳٰبيذ  .دس صٯبٱ ٯ٘ٴبًيغ ؿذٱ
ثٶثيٲ ٵ ثٸ ٓ٠ت ٣ـيذٷ ؿذٱ ػٶصٱٛ ،ٴشي ٣ٸ دس دـز ػٶصٱ سٔجيٸ ؿذٷ ٛـشدٷ ٯي ٧شدد ٵ ثب
 ٌْٟػشيبٱ ثٶثيٲ اص ػٶي ECUٳيشٵي ايٲ ٛٴش ػجت ثبص٧ـز ػٶصٱ ثؼبي اٵ ٩خٶد ٵ ٌْٟ
دبؿؾ ثٴضيٲ ٯي ٧شدد.
اٳظ٣شٶسٹب ثٴضيٲ ٯٶػٶد ثب ٛـبس  3 barدس سي ٪ػٶخز سا ثٸ دـز ػٶدبح ٹٶاي ٹش
ػي٬ٴذس ٹذايز ٣شدٷ ٵ دس آٳؼب دبؿؾ ٯي ٣ٲٳذ ٛ .شٯبٱ ٳلٶٷ دبؿؾ اٳظ٣شٶسٹب سٶػي  ECUٹب
ثب ٹٮ ٯشٜبٵر اػز.
ٛشٯبٱ دبؿؾ اٳظ٣شٶسٹب ثب  ECUٳٶّ ٯ٨ٴشي ٯبس٫ي ثٸ كٶسر ٹٰضٯبٱ ٵ ؿٺبسسبيي اػز .
دس ٯٶسٶس ثب  ECUٳٶّ ٛ SL96شٯبٱ دبؿؾ اٳظ٣شٶسٹب ثٸ كٶسر دٵسب دٵسب كبدس ٯي ؿٶد

.

|

ثذيٲ سشسيت ٣ٸ اٳظ٣شٶس ػي٬ٴذسٹبي  1ٵ 4ثب ٹٮ ٵ اٳظ٣شٶس ػي٬ٴذسٹبي  2ٵ 3ٳيض ثب ٹٮ دبؿؾ
ٯي٣ٴٴذ.
دس ٯٶسٶس ثب  ECUٳٶّ  SAGEM S2000ٵ ٛ BOSCHشٯبٱ دبؿؾ اٳظ٣شٶسٹب ثشاي ٹش
ػي٬ٴذس ثلٶسر س ٢ثٸ س ٢اص ًش ECU ٙكبدس ٯي ؿٶد.
ٯذر صٯبٱ آٰب ٩ٵ٫شبط  12ٵ٫ز ثٸ ثٶثيٲ ٹش اٳظ٣شٶس ثؼش٨ي ثٸ اًالٓبر سػيذٷ اص
ػٴؼٶسٹبي ٯشسجي داس د ٣ٸ  ECUدغ اص دشداصؽ ايٲ اًالٓبر سلٰيٮ ٯي ٧يشد سب ٯذر
دبؿؾ ػٶخز سٶػي اٳظ٣شٶسٹب ؿ٠ذس ثبؿذ.
اٳظ٣شٶسٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ ثش سٵي خٶدسٵٹبي
دي٤بٱ RD،ٵ دظٵ  206ثذٳٸ اي اػشٶاٳٸ اي ؿ ٪٤داسٳذ اٯب
اٳظ٣شٶسٹبي ٳلت ؿذٷ ثش سٵي خٶدسٵٹبي دظٵ ٯذ ٩دبسع
ٵ  405GLXٵ ٳيض ػٰٴذ ثذٳٸ اي س٠شيجب ٯخشٵًي ؿ٪٤
داسٳذ .دس سؼز اٹٰي ثٶثيٲ اٳظ٣شٶس ٣بٛي اػز اثشذا ٣بٳ٤شٶس
دٵ دبيٸ س٘زيٸ آٱ سا خبسع ٣شدٷ ػذغ اص اٹٰشش ثشاي اٳذاصٷ
٧يشي ٯ٠بٵٯز ثيٲ دٵ دبيٸ سٵي ػٶ٣ز اٳظ٣شٶس اػشٜبدٷ
٣ٴيٮ .ٯ٠بٵٯز ثذػز آٯذٷ ٯ٠ذاسي ثيٲ
خٶاٹذ داؿز.

 12سب  16اٹٮ
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ةسٔٶين ٵ يب ػبصدٱ اٳظ٣شٶس ثٺشش اػز دٵ اٵسيٴ ٦سٵي ثذٳٸ آٱ سا ثب
دس كٶسر ٳيبص ٷ
ٵاص٫يٲ ؿشة ٳٰبييٮ سب اٳظ٣شٶس ساكششش دس ٯل ٪ػب ثشٵد  .اػشٜبدٷ اص ٧شيغ ثٸ ػبي ٵاص٫يٲ ٯي
سٶاٳذ ثٸ ثبد ٣شد٧ي اٵسيٴ ٦ٹب ٯٴؼش ؿٶد.

مَيل دٍتل

٣ٶي ٪دٵث ٪اػشبسي٤ي سٵي ي ٢دبيٸ ٵ ثش سٵي ث٬ٶ ١ػي٬ٴذس ٳلت ٥سديذٷ اػز  .ٵُيٜٸ
آٱ ايؼبد اخشال ٙدشبٳؼي٣ ٪بٛي ثشاي ػشٟٸ صدٱ ؿٰٔٺب ٯي ثبؿذ.

|

ثذيٲ ػٺز اص  َٜ٫اػشبسي ٢ثشاي ٣ٶي ٪اػشٜبدٷ ٧شديذ ٣ٸ دس طبٳٶيٸ آٱ ػشيبٱ ٯٰٔٶ ٩ٵ
ديٶػشٸ ا٤٫ششٵٳٺب سا ٳذاسيٮ ث٤٬ٸ ا٤٫ششٵٳٺب دس ٣ؼشي اص طبٳيٸ ٯب ثيٲ دٵ ػش ػيٮ ديؾ طبٳٶيٸ
دشسبة ٯيؿٶٳذ.
دس ايٲ ػيؼشٮ ٣ ECUبس دالسيٲ دس صٯيٴٸ سجذي ٪ػشيبٱ ٯؼش٠يٮ ثبًشي ٵ ٳيض س٠ؼيٮ آٱ ثٸ
٣ٶي ٪ؿْٰ ػي٬ٴذسٹبي  1ٵ 4ٵ ٳيض  2ٵ 3سا ثش ٓٺذٷ داسد ٣ .ٶي ٪دٵث ٪اص دٵ ٣ٶي ٪سـ٤ي٪
٧شديذٷ ٣ٸ ي٤ي ػشٟٸ ؿٰٔٺبي  1ٵ 4ٵ دي٨شي ػشٟٸ ؿٰٔٺبي  2ٵ 3سا ايؼبد ٯي ٣ٴذ.
ػشٟٸ ٯشثٶى ثٸ ػي٬ٴذسٹبي  1ٵ 4ٷ ٯضٯبٱ ثب ٹٮ ٵ ػشٟٸ ٯشثٶى ثٸ ػي٬ٴذسٹبي  2ٵ 3ٳيض ثب
ٹٮ صدٷ ٯي ؿٶٳذ  .ثٴبثشايٲ ثشاي ٹش ػي٬ٴذس دٵ ػشٟٸ ثٶػٶد ٯي آيذ ٣ٸ ي٤ي دس ٯشك٬ٸ سشا٣ٮ ٵ
دي٨شي دس ٯشك٬ٸ سخ٬يٸ صدٷ ٯي ؿٶد.
خشٵػي  ECUثٸ ػيٮ ديؾ اٵ٫يٸ ٣ٶي ٪سٶػي ي٣ ٢بٳ٤شٶس ؿٺبس دبيٸ ٯـ٤ي ٵ يب
خب٣ؼششي سٳ ٦ٵك ٪ٯي ٧ش دد خشٵػي ػشٹبي طبٳٶيٸ ٣ٶي ٪ٳيض ثٸ سٶػي ٵايش يب ٯؼش٠يٰب ٵ
ثذٵٱ اػشٜبدٷ اص ٵايش ثٸ ؿٰٔٺب آٰب ٩ٯي ٧شدد.
سلٶيش ٣ٶي ٪دٵث ٪ث٤بس سٛشٸ دس دظٵٹبي  ، 405GLXػٰٴذ RD ،ٵ دي٤بٱ سا ٳـبٱ ٯي
دٹذ .ٹٰـٴيٲ دس ثلض ٯشثٶى ثٸ ػيؼشٮ ػشٟٸ سلٶيش اسسجبى ٣ٶي ٪دٵث ٪ثٸ ؿٰٔٺب ثذٵٱ
ٛبدٷ اص ٵايش ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ ثٶد .
اػز

|

چزاغ عية ياب سيستن سَخت رساًي ٍ جزقِ

ايٲ ؿشإ ٣ٸ اص ؿشاٗٺبي ٹـذاس دٹٴذٷ دس دٴ٪
ػ٬ٶ ساٳٴذٷ (دـز آٯذش ) ٯي ثبؿذ ثٸ ؿشإ اخٌبس
اٳظ٣شٶس ٳيض ٯٔشٵ ٙاػز  .ٯشاك٣ ٪بس الٯخ ثذيٲ
كٶسر اػز ٣ٸ دس كب٫ز ػٶئيؾ ثؼشٸ الٯخ خبٯٶؽ
اػز .صٯبٳي ٣ٸ عٵئيؾ ثبص ٯي ؿٶد الٯخ ٳيض سٵؿٲ ٯي ٧شدد ٵ صٯبٳي ٣ٸ ٯٶسٶس سٵؿٲ ٯيؿٶد
الٯخ ٯز٣ٶس دس كٶسر ػالٯز ٰٓ٤٬شد ٣ ، ECUٶي ٪دٵث ،٪اٳظ٣شٶسٹب ٵ ػٴؼٶس ا٣ؼيظٱ ثبيذ
خبٯٶؽ ٧شدد.
ثشاي سٵؿٲ ؿذٱ ايٲ الٯخ ٯظجز اص ًشي ٞػٶئيؾ ٵ ٯٴٜي اص ًشي ECU ٞٯٶسٶس ثٸ دٵ
ػش آٱ اسػب ٩ٯي ؿٶد.
هَتَر خلِ اي يا هَتَر هزحلِ اي دٍر آرام ))Stepper Motor

اص آٳؼبئي٤ٸ دس خٶدسٵٹبي ٬ٔٛي ٯشٔ٠٬بسي
ٹٰبٳٴذ ٣ٶ٫ش ٵ ٹيذسٵ٫يٛ ٢شٯبٱ ٵػٶد داسد ٣ٸ ايٲ
ٯشٔ٠٬بر سٶاٱ ٯلشٛي خٶد سا اص ٯٶسٶس ٯي ٧يشٳذ،
٫زا دس ٹٴ٨ب٭ اػشٜبدٷ اص ايٲ ٯشٔ٠٬بر دس دٵس آسا٭
دس ٧ـشبٵس ٯٶسٶس س٘ييش ٯلؼٶػي ثٶػٶد ٯي آيذ .
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اص ػٰ٬ٸ ٯٶاسد ث٤بس اٛشبدٱ اػشذشٯٶسٶس ثب ٛشٯبٱ  ECUس ْٛايٲ س٘ييشار ٵ ٳٶػبٳبر اػز.
ايٲ ٌٟٔٸ ثش سٵي ٯلِٜٸ دسيـٸ ٧بص ٳلت ؿذٷ ٵ ٟؼٰز ٯخشٵًي ؿ ٪٤ػ٬ٶ ؿٜز آٱ
ٯي سٶاٳذ ٯؼشاي ثبسي٤ي سا ٣ٸ ثٸ ٯٶاصار دٹبٳٸ ٵسٵدي دسيـٸ ٧بص اػز دس دٵس آسا٭ ثشذسيغ
ثبص ٣ٴذ يب ثجٴذد.
ٹٰـٴيٲ اػشخ ٯٶسٶس ،ػشيبٱ ٹٶاي ٵسٵدي ثٸ ٯٶسٶس سا دس كبالر صيش ٣ٴشش ٩ٯي ٣ٴذ سب
ٰٓ٤٬شد ٯٶسٶس ثٺشش كٶسر دزيشد:
 دس صٯبٱ سٵؿٲ ٣شدٱ خٶدسٵ دس ٹٶاي ػشد اٯ٤بٱ ٓجٶس ٹٶاي ٰ٣شش ثٸ ٯٶسٶس سا ايؼبدٯي٣ٴذ .دس ايٲ كب٫ز اػشذشٯٶسٶس ٳ٠ؾ ػبػبر دس خٶدسٵٹبي ٣بسثشاسٶسي سا ايٜب ٯي ٣ٴذ.
 دس دٵس آسا٭ دس صٯبٱ ٧شٛشٲ ثبس اهبٛي اص ٯٶسٶس ٹٰبٳٴذ ٵٟشي٤ٸ ٣ٶ٫ش سٵؿٲ ٯي ؿٶدٯؼيش ٓجٶس ٹٶا سا ثبص ٯي ٣ٴذ.
صٯبٳي٤ٸ دس ػشٓز ٹبي ثبال ساٳٴذٷ ثٌٶس ٳب٧ٺبٳي دبي خٶد سا اص سٵي دذا٧ ٩بص ثش ٯيداسد ٯبٳْ اص ثؼشٸ ؿذٱ ٣بٯ ٪ٯؼيش ٓجٶس ٹٶا ٯي ؿٶد.
دس ص ٯبٱ دبس٣ ١شدٱ خٶدسٵ ٵ يب ثٔجبسر ٣بٯ٬شش صٯبٳي٤ٸ ػشٓز خٶدسٵ ٰ٣شش اص 4Km/hثبؿذ ٵ ساٳٴذٷ ٛشٯبٱ سا ثـشخبٳذ (ػٶئيؾ ٛـبس ٹيذسٵ٫يٛ ٢شٯبٱ ٰٓ٣ ٪ٴذ
ٯؼيش ٓجٶس ٹٶا سا ثبص ٯي ٣ٴذ.

) ٟذسي

|

اػشذشٯٶسٶس ي ٢ٯٶسٶس  DCثب دٵ دٵس ػيٮ ديؾ ٯي ثبؿذ٣ٸ سٶػي دب٫غ ٹبي

 12ٵ٫شي

اسػب٫ي سٶعى  ECUس٘زيٸ ٯي ؿٶد سب ٯلٶس آٱ ٯشك٬ٸ ثٸ ٯشك٬ٸ ثٸ ؿخ يب ثٸ ساػز كش٣ز
٣ٴذ .ايٲ ٯٶسٶس ي ٢دٵس ٣بٯ ٪ئٴي  360دسػٸ سا دس  200د٬ٸ يب ٯشك٬ٸ ًي ٯي ٣ٴذ ٣ٸ دس ٹش
د٬ٸ ثٸ اٳذاصٷ  1/8دسػٸ ٯي ؿشخذ.
اص ًشٛي ٓالٵٷ ثش كش٣ز دٵساٳي ،ٯلٶس يب ؿٜز ٯٶسٶس ي ٢كش٣ز ًٶ٫ي ٳيض داسد ثذيٲ
ؿ٣ ٪٤ٸ ؿٜز ٯٶسٶس هٰٲ كش٣ز دٵساٳي ثٌٶس ٯبسديؾ ثب ٹش د٬ٸ 0/04 ،ٯي٬ي ٯشش ثٸ ػ٬ٶ يب
ٓ٠ت ٳيض كش٣ز ٯي ٣ٴذ  .ثذيٲ سشسيت ٣ٶسع كش٣ز ٣بٯ ٪آٱ ثٸ ػٰز ػ٬ٶ يب ٓ٠ت  8ٯي٬ي
ٯشش ٯي ثبؿذ.
ػٶ٣ز اسلب ٩ٯٶسٶس ٯز٣ٶس ؿٺبس دبيٸ اػز  .دبيٸ ٹبي  D,Aٯشثٶى ثٸ ػيٮ ديؾ اٵ ٩ٵ
دبيٸٹبي  C,Bٯشثٶى ثٸ ػشٹبي ػيٮ ديؾ دٵ٭ ٹؼشٴذ .دس هٰٲ ٯ٠بٵٯز ٹش ي ٢اص دٵ ػيٮ ديؾ
ٯز٣ٶس دس اٳذاصٷ ٧يشي ثب دػش٨بٷ اٹٰشش  53اٹٮ ثبيذ ثبؿذ.

تذمز:

|

اص آٰب ٩ٵ٫شبط ٯؼش٠يٮ  12ٵ٫ز ثٸ دبيٸ ٹبي اػشذشٯٶسٶس ػذا خٶدداسي ٛشٯبئيذ.
شيز تزقي مٌيستز

دس ايٲ ٟؼٰز ٓالٵٷ ثش ؿيش
ثشٟي ٣ٴيغسش ،ٯخضٱ ٣ٴيؼشش ٵ ؿيش
ػذا ٣ٴٴذٷ سا ٳيض دس ٟب٫ت ٯشٔ٠٬بر
ٯؼٰٶٓٸ ٣ٴيؼشش ٯٌشف ٯي ٣ٴيٮ

.

ٯخضٱ ٣ٴيؼشش اص يٟ ٢ٶًي اػشٶاٳٸ اي ؿ٣ ٪٤ٸ كبٵي ٣شثٲ ٔٛب ٩اػز سـ٤ي٧ ٪شديذٷ ٣ٸ ايٲ
٣شثٲ ٟبدس اػز ثخبسار ثٴضيٲ سا ػزة ٳٰبيذ.
ثش سٵي ثذٳٸ ايٲ ٯخضٱ ػٸ ٯؼشا دس ٳِش
٧شٛشٸ ؿذٷ اػز  .دٵ ٯؼشا ثلٶسر ٫ٶ٫ٸ اي ؿ٪٤
دس ثبالي ٯخضٱ ٟشاس داسد ٣ٸ ي٤ي ٯشسجي ثب ثب ١ٵ
دي٨شي ٯشسجي ثب ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا ٯي ثبؿذ .ي ٢ٯؼشا
ٳيض دس صيش ٯخضٱ ثشاي اسسجبى ثب ٹٶاي آصاد دس
ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز.
ٰٓ٤٬شد ٯخضٱ ثٸ ايٲ كٶسر اػز ٣ٸ ٣شثٲ ثخبسار ػْٰ ؿذٷ دس ثبالي ٯلِٜٸ ثب١
ثٴضيٲ س ا اص ًشي ٞٯؼشا ػزة ٣شدٷ ٵ رخيشٷ ٯي ٣ٴذ  .دس ايٲ كب٫ز  ECUٯٶسٶس دس صٯبٱ

|

ٯٴبػت ؿيش سخ٬يٸ ٯؼشاي خشٵػي ٣ٴيؼشش سا ثبص ٯي ٣ٴذ سب ثخبسار ثٴضيٲ ثٸ ػٰز ٯبٳيٜٶ٫ذ
ٹٶا ٹذايز ؿٶٳذ ٵ دس ٰٓ ٪اكششا ٝداخ ٪ػي٬ٴذس ؿش٣ز ٣ٴٴذ.
ؿيش سخ٬يٸ ٯز٣ٶس ٹٰبٱ ؿيش ثشٟي ٣ٴيؼشش يب ؿيش سخ٬يٸ ةخبسار ثٴضيٲ اػز ٣ٸ دس ٯؼيش
ٓجٶس ثخبسار ٯز٣ٶس اص ٣ٴيؼشش ثٸ ٯبٳيٜٶ٫ذ ٹٶا ٟشاس داسد ٤٬ٰٓ .شد ؿيش ثشٟي ٣ٴيؼشش ثٶػي٬ٸ
٣ ECUٴشش ٩ٯي ؿٶد  .ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ي ٢ػش ػيٮ ديؾ يب ثٶثيٲ ؿيش ثشٟي اص ًشي ٞس٫ٸ دٵث٪
ثٸ ٯظجز ثبًشي ٵ اسسجبى ػش دي٨ش ػيٮ ديؾ ثٸ  ECUٯي ثبؿذ ٣ٸ اص ايٲ

ًشي ٞٯٴٜي سا

دسيبٛز ٯي ٣ٴذ  .ؿٴبٳـٸ ٯ٠بٵٯز ػيٮ ديؾ ؿيش ثشٟي سا ثب اٹٰشش ثؼٴؼيٮ دس ايٲ كٶسر ٯ٠ذاس
 25اٹٮ سا ٳـبٱ خٶاٹذ داد  .ٯؼشاي ػٶ٭ ٣ٸ دس صيش ٯخضٱ ٵا ْٟؿذٷ داساي يٛ ٢ي٬شش دس دٹبٳٸ
ٵسٵدي اػز ٣ٸ ٰٓٛ ٪ي٬شش ٣شدٱ ٹٶاي ٵسٵدي ثٸ ٯخضٱ سا اٳؼب٭ ٯيذٹذ.
ؿيش ػذا ٣ٴٴذٷ )٣ (Separator valveٸ اص ٯشٔ٠٬بر ٯؼٰٶٓٸ ٣ٴيؼشش ٯي ثبؿذ ٵُيٜٸ داسد
سب اػبصٷ ٳذٹذ ثٴضيٲ ٯبيْ ثٸ ٯخضٱ ٣ٴيؼشش ٵاسد ؿٶد  .ايٲ ؿيش ٣ٸ دس ٟؼٰز ٣ٴبسي ٬٧ٶ٧بٷ ثب١
ٵ ٯؼيش ثيٲ ثب ١سب ٯخضٱ ٣ٴيؼشش ٟشاس ٧شٛشٸ ثبٓض ٯي ؿٶد سب ػٶخز ٯبيْ ثٸ ٯؼيش ٣ٴيؼشش
ٵاسد ٳـذٷ ٵ ثٸ ثب ١ثش٥سدد .
دٍر سٌج يا تامَهتز

دٵس ػٴغ ٯٶسٶس ٣ٸ دٵس دس دٟي٠ٸ ٯٶسٶس خٶدسٵ سا دس دٴ ٪ػ٬ٶ ساٳٴذٷ ٳـبٱ ٯي دٹذ
ٰٓ٨٬شي اػز ٣ٸ اص ٛ ECUشٯبٱ ٯي ٧يشد  .دٵس ػٴغ داساي ػٸ ػيٮ اسسجبًي اػز ٣ٸ ي٤ي

|

ثٸ ٯٴٜي ٵك ٪ؿذٷ ،دي٨شي اص ًشي ٞػٶئيؾ ٵ٫شبط ٯظجز ثبًشي سا دسيبٛز ٯي ٣ٴذ  .ػيٮ ػٶ٭
ٹٮ ثٸ ي٤ي اص دبيٸ ٹبي  ECUٯٶسٶس ٯشل ٪اػز.
ثذيٲ سشسيت ٯالكِٸ ٯي ؿٶد ٣ٸ دٵس ػٴغ ٯٶسٶس ٹيـ٨ٶٳٸ اسسجبى ػيٰي ثٸ ػٴؼٶس دٵس
ٯٶسٶس ٳذاؿشٸ ث٤٬ٸ ايٲ  ECUاػز ٣ٸ ٯ٠ذاس ػشيبٱ الص٭ ثشاي كش٣ز ٓ٠شثٸ سا ثشكؼت دٵس
ٯٶسٶس ثٸ دٵس ػٴغ ٯي ٛشػشذ.

سيستن كٌتزل آلَدگي
دس ػٺز ٣ٴشش ٩آ٫ٶد٧ي ايؼبد ؿذٷ سٶػي خٶدسٵٹب اٟذاٯبسي كٶسر دزيشٛشٸ ٣ٸ اص آٱ
ػٰ٬ٸ ٯي سٶاٱ ٳلت ٯؼٰٶٓٸ ٣ٲيػشش ٵ ٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس سا ٳب٭ ثشد .
هجوَعِ مٌيستز

ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثلض ٰٓ٨٬شٹب سٶهيق دادٷ ؿذ ٯؼٰٶٓٸ ٣ٴيؼشش ٯؼٰٶٓٸ اي دس ػٺز
٣بٹؾ ٯيضاٱ آ٫ٶد٧ي ٹٶا ٯي ثبؿذ.
خبسار ايؼبد ؿذٷ دس ثبالي ثب ١ثٴضيٲ دس ٯخضٳي ػْٰ ٯي ٧شدٳذ سب دس
ثذيٲ سشسيت ٣ٸ ة
ٯٶ ْٟٯٴبػت دس ٯٶسٶس ػٶصاٳذٷ ؿٶٳذ دس كب٫ي٤ٸ دس خٶدسٵٹبي ٛبٟذ ايٲ ػيؼشٮ ثخبسار
ثٴضيٲ ٯؼش٠يٰب ٵاسد ٹٶا ؿذٷ ،آ٫ٶد٧ي آٱ سا ػجت ٯي ٧شدٳذ.

|

ٹٰـٴيٲ ػٴغ ٫ٶ٫ٸ ٹبي اسسجبًي ػٶخز ًٶسي اٳشخبة ٧شديذٷ سب اص ٳٜٶ ر ثخبسار ثٴضيٲ
اص ػذاسٷ ٫ٶ٫ٸ ٹب ثٸ ٹٶاي اًشا ٙػ٬ٶ٧يشي ؿٶد  .ٯٶسد دي٨ش ثشاي ٣ٴشش ٩ٵ ٣بٹؾ آ٫ٶد٧ي ٹٶا
ٳلت ٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس ٯي ثبؿذ.
ماتاليست ماًَرتَر

٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس ي ٢ٯلِٜٸ ٵا٣ٴؾ
ؿيٰيبئي اػز ٣ٸ ٵُيٜٸ سجذي٧ ٪بصٹبي آاليٴذٷ ثٸ
٧بصٹبي ٗيش ٯوش سا ثش ٓٺذٷ داسد  .ٯل ٪ٳلت آٱ
ٯب ثيٲ ٯبٳيٜٶ٫ذ دٵد ٵ اٳجبسٷ ا٧ضٵص اػز ٵ ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ٟجال ٜ٧شٸ ؿذ دغ ٵ ديؾ آٱ ٯل٪
ٳلت دٵ ٓذد ا٣ؼيظٱ ػٴؼٶس ٯي ثبؿذ  .اٯب دس كب ٩كبهش ٗب٫جبً ا٣ؼيظٱ ػٴؼٶس اٵ٫ي ٣ٸ ٯل٪
آٱ سٵي ٯبٳيٜٶ٫ذ دٵد ٵ ٟج ٪اص ٣بسب٫يؼز ٣بٳٶسسٶس اػز ٳلت ٯي ٧شدد.
٧بصٹبي آاليٴذٷ ٱاؿي اص اكششا ٝٳبٟق ػٶخز ٣ٸ ٰٓذٷ سشيٲ آٳٺب ٹيذسٵ ٣شثٲ ٹبي
ٳؼٶخشٸ ) (HCٵ ٯٴٶ٣ؼيذ ٣شثٲ ) (COٵ ا٣ؼيذٹبي ٳيششٵطٱ ) (Noxٯي ثبؿٴذ دغ اص اٳؼب٭
ٵا٣ٴؾ ٣بسب٫يؼشي ٣ٸ دس ٯجذ٣ ٩بسب٫يؼز كٶسر ٯي دزيشد ثٸ ٧بصٹبي دي ا٣ؼيذ ٣شثٲ
) ، (CO2ٳيششٵطٱ ) (N2ٵ ثخبس آة ) (H2Oسجذي ٪ٯي ؿٶٳذ.
ٰٓذسب ايٲ ٵا٣ٴؾ ٹب اص دٯبي  300دسػٸ ػبٳشي٨شاد ؿشٵّ ؿذٷ ٵ ثب اٛضايؾ دٯب ػشٓز
اٳؼب٭ ٵا٣ٴؾ اٛضايؾ ديذا ٯي ٣ٴذ.

|

ا٫جشٸ ثٸ ػٺز ػ٬ٶ٧يشي اص سخشيت ٯجذ ٩كذا٣ظش دٯب ثشاي ٣بس٣شد كليق آٱ كذٵدا 900
دسػٸ ػبٳشي٨شاد دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ ٣ٸ ثٺششيٲ ٳشيؼٸ دس دٯبي  300سب  600دسػٸ ػبٳشي٨شاد
ثذػز ٯي آيذ.
دس ًشاكي ٵ ػبخز ٯجذ٫ٺبي ٣بسب٫يؼشي ٰٓش ٯٜيذ آٳٺب دس ؿشايي ايذٷ آ٣ ٩بس٣شد ٯٶسٶس
اسٶٯجي( ٪كب٫ز اػشٶ٣يٶٯششي ٳؼجز ػٶخز ثٸ ٹٶا ) ٵ ثٴضيٲ ثب خ٬ٶف ثبال ٵ ٳيض اػشٜبدٷ اص
سٵٗٲ ٯٴبػت ٣ 160/000ي٬ٶٯشش سخٰيٲ صدٷ ؿذٷ اػز.

|
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