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 SUVرإّ٘اي تؼّريات ٌيفاْ 
 

ٚ طيظتُ  1.8VVTِؼخصات فين خٛدرٚ، ِٛتٛر 

 رطأي طٛخت

 

 

 

 

 

 

 
 خٛدرٚ ِؼخصات فينخبغ اٚي    

 
 تزرطي امجايل .1

 

LF6430  وٗاقت  خٍٛظيفؽأكيً ثب ضٛظؼٚي 

گؽٖٚ ٌيفبْ تٌٛيع نعٖ تٛقّ  SUVاٌٚني 

 ثبنع. ِٛتٛؼ ِي

 

I جمّٛػٗ ِٛتٛر . 

قٛپبپ، ظٚ ِيً  16 ظاؼاي LFB479Qِٛتٛؼ 

اؾ ٔٛ٘ آْ پبنم قٛضت  ثبظاِه ؼٚ ٚ قيكتُ

اؾ ٔٛ٘ خؽلٗ ِكتمً قيكتُ اي،  چٕعٔمٓٗ

اقت أتطبة  VVT-iقيكتُ جمٙؿ ثٗ تؽتييب ٚ 

 .ثبنع ِي

II ػاطي . 

 قيكتُ تٍٛيك: .1
ٔٛ٘ تٍٛيك خٍٛ ِه فؽقْٛ ِكتمً 

ثٛظٖ ظؼ زبيل وٗ ٔٛ٘ تٍٛيك ٚمت قٗ 

 اقت. ِكتمًا٘ؽِٗ 

والچ: جمّٛٚٗ پعاي والچ ٚ ٍّٚىؽظ  .2

 والچ اؾ ٔٛ٘ ٘يعؼٌٚيىي اقت.

 قؽٚتٗ ظقيت اقت. 5ثىف: گري .3

خٛجٗ فؽِبْ: خٛجٗ فؽِبْ اؾ ٔٛ٘  .4

اقت.  ٘يعؼٌٚيىياي  ظٔعأٗ نبٔٗ

قتْٛ فؽِبْ ظاؼاي لبثٍيت شمچٕني 

 خػة َؽثبت اؼتٛبني ؼا ظاؼاقت.

تؽِؿ: تؽِؿ خٍٛ ٚ ٚمت اؾ ٔٛ٘  .5

ظيكىي ٘ٛا ضٕه اقت وٗ ثٗ قيكتُ 

ٚ قيكتُ  (ABS)تؽِؿ َعلفً 

 (EBD)اٌىرتٚٔيىي تٛؾيٙ ٔريٚي تؽِؿ 

 جمٙؿ نعٖ اقت.

ٚ  R16 102 H XL 215/65تبيؽ اؾ ٔٛ٘  .6

 ثبنع. ِي 6.5J16قبيؿ ؼيٕگ 
III ٚتذٔٗ خٛدر . 

ثعٔٗ ضٛظؼٚ اؾ ٔٛ٘ قبضتبؼ  .1

يىپبؼچٗ ِكتسىُ أتطبة نعٖ اقت. 

چبؼچٛة لفكي نىً ثعٔٗ ضٛظؼٚ تٛقّ 

َطبِت ِتغري وٗ ثب ثب يفسبت فٛالظي 

ِتًً  يىعيگؽخٛل ٌيؿؼي ثٗ 

 ىُ نعٖ اقت.أع، ِكتس نعٖ

ِٛاظ ثٗ وبؼ ؼفتٗ ظؼ تؿئيٕبت  .2

ظاضٍي اؾ ٔٛ٘ ِٛاظ َعآتم ٚ 

پػيؽ،  ٘بي ًِٕٛٚي، ثؽگهت پالقتيه

٘بي ِكتسىُ ٚ اؾِٛاظ  پبؼچٗ

اؼ حميّ ؾيكت أتطبة نعٖ عظٚقت

 اقت.

قيكتُ صبٛيٗ ٘ٛا: اؾ ٔٛ٘ تٕٗيُ  .3

ظقيت اقت ثٗ شمؽاٖ فيٍرت ٘ٛاي ٚؼٚظ 

اي  ثٗ وبثني ثب لبثٍيت تٛٛيٍ ظٚؼٖ

 ْ.آ

آيٕٗ ٚمت: اؾ ٔٛ٘ َعأٛىبـ ٔٛؼ،  .4

٘بي ثغً اؾ ٔٛ٘ اٌىرتيىي  ٚ آيٕٗ

 ثبنٕع. ِي
IV جتيشات اٌىرتيىي . 
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اؾ ٔٛ٘ اتًبي ،  LF6430ربٙيؿات اٌىرتيىي 

 DCاؾ ٔٛ٘ قيكتُ ته قيُ  ثعٔٗ ِٕفي ٚ

 ثبنع. ِي 12Vثب ٌٚتبژ 

اٌىرتٚٔيىي: فٓ  ٚ فِٓٛتٛؼ  (1)

اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ اؾ ٔٛ٘ ظٚ فٓ 

ت تٕٗيُ ظٚ قؽٚت ثب لبثٍي

 ثبنع. ِي

أعاؾي ٚ قيكتُ  تٛاْ ؼاٖ (2)

 نبؼژ اٌىرتيىي
ثعْٚ ٔيبؾ ثٗ   - Ah 80ثبتؽي: اؾ ٔٛ٘ 

قؽثي  -ٔگٙعاؼي ٚ اؾ ٔٛ٘ ثبتؽي اقيع

ؼگالتٛؼ  جمٙؿ ثٗ 14V/90Aاقت؛ ظيٕبَ: 

ثب ٘كتٗ  kw 1.2ٌٚتبژ اقتبؼتؽ: 

 إٓ٘ؽثبيي ظائُ.

 EFIقيكتُ خؽلٗ  (3)

 قٛئيچ خؽلٗ: ٔٛ٘ اٌىرتيىي 

  قٛضت اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ قيكتُ تؿؼيك

(EFI)  ُاؾ ٔٛ٘ قيكتMT22.1 EFI  ِٗؽثِٛ ث

ثبنع. ثٕبثؽايٓ  نؽوت ظٌفي ِي

ثب أتطبة  EFIاقتبٔعاؼظ٘بي قيكتُ 

 ٘ٛٔMT22.1 FEI  ٖٚنعٖ اقت.  ثؽآٚؼظ

نبًِ: ٚازع  EFIلٓٛبت ايٍي قيكتُ 

؛ زكگؽ٘ب )قٕكٛؼ٘ب(، (ECU)وٕرتي ِٛتٛؼ 

٘ٛاي ٚؼٚظي،  قٕكٛؼ فهبؼ ٚ ظِبي

قٕكٛؼ َؽثٗ، قٕكٛؼ اوكيژْ، قٕكٛؼ 

ِٛلٛيت ِيً ثبظاِه، قٕكٛؼ ِٛلٛيت 

ِيً ٌٕگ، قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 

وٓ، قٕكٛؼ ِٛلٛيت ظؼيچٗ گبؾ ٚ  هضٕ

قٕكٛؼ پعاي گبؾ ٚ ٍّٚگؽ٘ب ٚ جمّٛٚٗ 

اٌىرتٚٔيىي نري ظٚؼ آؼاَ، نري وٕرتي 

 پبنهيوٕيكؽ، ؼيً قٛضت ٚ جمّٛٚٗ قٛضت 

ٗ، ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت، ٚ وٛيً خؽل

 OCVوبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ قٗ ؼا٘ٗ ٚ نري 

 ثبنع. ٚ غريٖ ِي

 قيكتُ ٘هعاؼ (4)
،  SUVقيكتُ ٘هعاؼ ِؽثِٛ ثٗ ضٛظؼٚي 

تٛأع ثٗ حميّ ٚالئُ ٘هعاؼي  ٌيفبْ ِي

اؼقبي سمبيع ٚ قيكتُ ٘هعاؼ ثٗ ْٛؼ 

چؽاٜ اوثؽيت تٛقّ ثٛق، قيگٕبي 

، قٛئيچ فالنؽ، چؽاٜ ظٔعٖ ٚمت ؼإّ٘ب

ال  ٘بي ِؽثْٛٗ ِ  تؽِؿ ٚ قٛئيچٚ ال

تٛأع اذمبَ ٖٚيفٗ سمبيع، ثٗ ٚالٖٚ  ِي

 نىٓ خٍٛ ٚ ٚمت. چؽاٜ ِٗ

 سمبيهگؽ ٚ اظٚات قٕدم:  (5)

يفسٗ ويٍِٛرتمشبؼ: يفسٗ ويٍِٛرتمشبؼ  (1

قٕح، ٔهبٔگؽ ظؼخٗ زؽاؼت  نبًِ ِكبفت

وٓ ِٛتٛؼ، ٔهبٔگؽ ظٚؼ  ِبيٙ ضٕه

قٕح ٚ ٔهبٔگؽ زدُ قٛضت  ِٛتٛؼ، قؽٚت

 اقت.

 ٔهبٔگؽ٘ب: چؽاٜ (2
َٚٛيت نبؼژ ثبتؽي،  ٘بچؽاٜ ٔهبٔگؽ

َٚٛيت فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ، َٚٛيت 

ِيؿاْ ؼٚغٓ تؽِؿ، وع ضٓبي ِٛتٛؼ، 

َٚٛيت تؽِؿ ظقيت، ويكٗ ٘ٛا، َٚٛيت 

قٛضت ٚ چؽاٜ يفسٗ ويٍِٛرت، ٔٛؼ ثبال، 

، ثبؾ ثٛظْ  ABS، فالنؽ ٔٛؼ پبيني،

ظؼة، ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت، ثبؾ ثٛظْ لفً 

يني ثٛظْ قٓر ؼٚغٓ وّؽثٕع اميين، پب

تؽِؿ، الِ  ِٛلٛيت، چؽاٜ ٔهبٔگؽ 

نىٓ خٍٛ ٚ ٚمت، گؽِىٓ نيهٗ  چؽاٜ ِٗ

 ٚمت، ظؾظگري اٌىرتٚٔيىي ٚ غريٖ.

يفسٗ سمبيم چٕعٍّٚگؽ: چؽاٜ ٔهبٔگؽ  (3

وّؽثٕع اميين، ظِبقٕح حميّ ٚ سمبيهگؽ 

 قبٚت اٌىرتٚٔيىي.

 

 

 

 

 

 

 ٚقبيً وّىي اٌىرتٚٔيىي: (6)

تٛقّ وٓ نيهٗ خٍٛ:  قيكتُ ثؽف پبن (1

ظقتٗ ؼإّ٘ب وٕرتي نعٖ، تٛقّ 

وٓ ٚ ثبؾٚي ثؽف  ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 وٓ ظاؼاي ٍّٚىؽظ ضٛا٘ع نع. پبن

: پطم ته  CDقكتُ يٛتي اؾ ٔٛ٘  (2

ٚعظ  6ظاؼاي اضتيبؼي(  DVDظيكه )

ثٍٕعگٛ وٗ ظؼ ظانجٛؼظ خبقبؾي 

ؼاظيٛ،  نبًِ، قيكتُ يٛتي اقت نعٖ

سمبيهگؽ قبٚت ٚ غريٖ  ،CDپطم 

ٚ  CDٖ ظٚ ٚعظ پطم ثبنع. ثٗ ٚالٚ ِي

DVD  ٗٗوٗ لبثٍيت اتًبي ثٗ زبف

خبٔيب لبثً أتمبي ؼا ظاؼٔع تٛقّ 

نٛٔع )ثٕب ثٗ  فٛبي ِي USBؼاثّ 

 .ٔيبؾ ِهرتي(

تٛأع ثٗ  فٕعن: يه ٚعظ فٕعن وٗ ِي (3

ٕٚٛاْ ِٕجٙ تغػيٗ ٚقبيً ضبؼخي 

 اقتفبظٖ نٛظ.ٔيؿ ظؼْٚ ضٛظؼٚ 

گؽِىٓ ٚمت: نيهٗ ٚمت اؾ ٔٛ٘  (4

گؽِىٓ آْ تٛقّ گؽِىٓ ظاؼ اقت وٗ 

 قٛئيچ لبثً وٕرتي اقت.

٘بي ضٛظؼٚ:  ٚعظ نيهٗ 4ثكنت رمٖٛ  (5

ظؼ فُبي ظؼة، وٕرتي ايٍي  4چيعِبْ 

اقت، وٕرتي  ظؼة ؼإٔعٖظؼٚٔي 

وٍيع ٘ب تٛقّ  ظؼة ٚ نيهٗ 4ِكتمً 

٘ب وٗ ثؽ ؼٚي ٘ؽ  ثبال ٚ پبيني نيهٗ

٘ب تٛجيٗ نعٖ اقت،  ذمي ظؼةؾيؽ آؼ

 ؼٚٔع. ثبال ٚ پبيني ِي

ؿي: قٛئيچ يىپبؼچٗ ثؽاي لفً ِؽو (6

ظؼة ثٗ شمؽاٖ ؼميٛت وٕرتي ٚ  4لفً 

 . BCMوٕرتي ِؽوؿي 

قيكتُ َعقؽلت اٌىرتٚٔيىي: ثٗ ْٛؼ  (7

، قيكتُ َعقؽلت  BCMِكتميُ تٛقّ 

 نٛظ. وٕرتي ِي

-WXH: وّپؽقٛؼ اؾ ٔٛ٘  A/Cقيكتُ  (8

106-AP  120پيچهي اقت ثب ِمعاؼml/r 

وبؼي. قيكتُ  ٚ ثب تأثري ِٕبقت ضٕه

A/C ِوٕعأكٛؼ، اٚاپؽاتٛؼ، نب :ً

تؽِٛقتبت، قٕكٛؼ، قٛئيچ فهبؼ، فٓ 

 ٘ٛا ٚ غريٖ اقت.
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 ٚقبيً اميين َعقؽلت: (7)

ظٚ  –ويكٗ ٘ٛا: اؾ ٔٛ٘ اٌىرتٚٔيىي  (1

ٚعظ وٗ يىي ثؽ ؼٚي غؽثيٍه فؽِبْ 

ٚ ظيگؽي ظؼْٚ ظانجٛؼظ لؽاؼ گؽفتٗ 

 اقت.

 . ABSٚقبيً اميين  (2

 ٚقبيً َعقؽلت )اضتيبؼي( (3
گكرتظٖ تٛقّ قيكتُ َعقؽلت ثٗ ْٛؼ 

گؽظظ.  وٕرتي ِي (BCM)وٕرتي ثعٔٗ 

ٔيؿ تٛقّ ضِٓٛ اؼتجبْي  BCMشمچٕني 

ِٛتٛؼ ٚيً نعٖ اقت. پف اؾ  ECMثٗ 

ايٕىٗ وٍيع اقتبؼت ظؼ نيبؼ آْ 

لؽاؼ ظاظٖ نع اگؽ قيگٕبي نٕبقبيي 

وٍيع ظؼقت تهطيى ظاظٖ نٛظ قيكتُ 

خؽلٗ ثٗ فؽَ ْجيٛي وبؼ ضٛا٘ع وؽظ 

زمٛا٘ع  ٚ ظؼ غري آْ، ِٛتٛؼ ؼٚنٓ

نع. ِٛاؼظ ثبال ثٗ ْٛؼ ِّٚٛي 

 ثبنع. قيكتُ َعقؽلت ِي

 قبيؽ لٓٛبت اٌىرتيىي: (8)
وهي،  قبيؽ لٓٛبت اٌىرتيىي نبًِ قيُ

٘ب، يفسٗ  خٛجٗ وٕرتي ِؽوؿي، ؼٌٗ

٘بي  اميين، ثكت وبٔىتٛؼ، قٛئيچ، ثكت

حمىُ وؽظْ ِؽثِٛ ثٗ ٘ؽ اتًبي، 

ثبيكت ِٓبثك   اٌؿاِبت ٍّٚىؽظ ِي

ثؽآٚؼظ  QC/T420-1999اقتبٔعاؼظ 

ثبيكت  گؽظظ. آِيطتگي ٍّٚگؽظ ِي

 ثؽآٚؼظٖ نٛظ.
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 پاراِرت٘اي اصٍي فين .2

I  ػٍّىزدي اطاطي. پاراِرت٘اي 

 

 ؼا ِهب٘عٖ وٕيع( I-1پبؼاِرت٘بي ايٍي ٚ وٍي ضٛظؼٚ )خعٚي  .1

 ؼا ِهب٘عٖ وٕيع( I-2پبؼاِرت٘بي وٍي ٍّٚىؽظي ضٛظؼٚ )خعٚي  .2
 

 وٍي خٛدرٚ : پاراِرت٘اي اصٍي ٚ I-1جذٚي 
 

 LF6430 ٕٚٛاْ
ظؼة  5وبثني ٚ  2 ِعي اٌٚيٗ

 SUVِعي 
ِٛتٛؼ ٚؽَي، چؽش  آؼايم حمؽوٗ ضٛظؼٚ

 خٍٛ حمؽن

 اثٛبظ وٍي
 mm 4325 ْٛي
 mm 1790 ٚؽٌ

 mm 1690 اؼتفب٘ )ثعْٚ ثبؼ(
 mm 2600 فبيٍٗ ِؽوؿ چؽش ٚمت تب ِؽوؿ چؽش خٍٛ )ْٛيل(

 ٘ب فبيٍٗ ٚؽَي چؽش
 mm 1515 خٍٛ )ثعْٚ ثبؼ(
 mm 1502 ٚمت )ثعْٚ ثبؼ(

 mm 830 تٍٛيك خٍٛ
 mm 895 تٍٛيك ٚمت

 لبثٍيت ٚجٛؼ

ؾاٚيٗ ِٛرب خٍٛ )ؾاٚيٗ ٔؿظيه نعْ 
 اؾ ؼٚثؽٚ ثٗ يه نيء يب ِٛرب(

() 25.1 

 23 () ؾاٚيٗ تؽن وؽظْ اؾ پهت ضٛظؼٚ
 mm 179 زعالً فبيٍٗ وف ؾِني تب ضٛظؼٚ

 m 10.8 زعالً ؾاٚيٗ گؽظل
 L 405 يٕعٚق ٚمت ٖؽفيت

 ٚؾْ

 kg 1330 ٚؾْ ضبٌى
 kg 734/596 تٛؾيٙ ثبؼ اوكً )خٍٛ ٚ ٚمت(

 kg 1705 ٚؾْ زعاوثؽ شببَ ثبؼ
 kg 830/875 ظؼيع ثبؼ اوكً ظؼ زبٌت شببَ ثبؼ
شببَ  –تٛؾيٙ ثبؼ اوكً )خٍٛ ٚ ٚمت( 

 ثبؼ
% 49/51 

اؼتفب٘ ِؽوؿ ثمً )ثعْٚ ثبؼ/ شببَ 
 ثبؼ(

mm 674/686 
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 : پاراِرت٘اي وٍي ػٍّىزدي خٛدرٚ I-2جذٚي 

 
 LF6430 آيتُ

 پبؼاِرت٘بي ٍّٚىؽظي

 km/h 170 زعاوثؽ قؽٚت
ويٍِٛرت ثؽ  111نتبة يفؽ تب 

 قبٚت
s ≤14.5 

ضت ضٛظؼٚ ظؼ شببِي زبالت ِٛٛؽف ق
 ٍّٚىؽظ

L/100km 8.2 

 32≤ (%) زعاوثؽ نيت لبثً زؽوت
 5 افؽاظ ٘ب يٕعيل

 
II ّ٘اي اصٍي ٚ پاراِرت٘اي آهنا ٛػٗ. طاختار جم 

 
 ؼا ِهب٘عٖ وٕيع( I-3پبؼاِرت٘بي فين ٚ ايٍي جمّٛٚٗ ِٛتٛؼ )خعٚي  .1
 

 پاراِرت٘اي فين ٚ اصٍي جمّٛػٗ ِٛتٛر I-3جذٚي 
 

 پاراِرت٘ا ٘ا آيتُ
قٛپبپ  16ظِٚيً قٛپبپ ؼٚ،  -ؾِبٔٗ  4 -قيٍٕعؼ ضٓي  4 ِعي ِٛتٛؼ

، ِٛتٛؼ ثٕؿيين  VVT- iپبنهي تؽتييب قٛضت، خؽلٗ ِكتمً ، 
 ثب تؿؼيك اٌىرتٚٔيىي قٛضت

 ml 1794 زدُ ِٛتٛؼ
 قيٍٕعؼ ضٓي 4ِٛتٛؼ  تي  ِٛتٛؼ

ظٚ ِيً قٛپبپ ثٗ شمؽاٖ ظٚؼاْ پيٛقتٗ ٚ ِتغري قٛپبپ  تي  ِيً ثبظاِه

 (VVT-i)٘ٛاي ٚؼٚظي 

 اؾ ٔٛ٘ قؽؼيؿي حمفٗٗ ازرتاق

 mm  91.5 mm 79 لٓؽ قيٍٕعؼ وٛؼـ 
 10:1 ٔكجت تؽاوُ
 گبؾ ثعْٚ ثؽگهت ٚ قيكتُ ظؼيچٗ قٛضتقيكتُ تأِني  قيكتُ تغػيٗ

 اٌىرتٚٔيىي

 MT22.1ظٌفي  EFIقيكتُ  تي 
 98kw/5600 rpm زعاوثؽ تٛاْ

 168Nm/4200 rpm زعاوثؽ گهتبٚؼ
 g/kw.h 265 زعاوثؽ ًِؽف قٛضت

 r/min 50±750 ظٚؼ آؼاَ
 2-4-3-1 تؽتيت ازرتاق

 3º±5 (ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ )ظٚؼ آؼاَ
 قٛپبپ ٘ٛاي ٚؼٚظي )زبٌت قؽظ( ضاليي

0.21～0.25 mm 
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 پاراِرت٘ا ٘ا آيتُ

 قٛپبپ ظٚظ )زبٌت قؽظ( ضاليي
029～0.35 mm 

 3.5L—3.3 ٖؽفيت ؼٚغٓ
 ثعْٚ قؽة #93اوتبْ  ٔٛ٘ ثٕؿيٓ

 SG (GB1121-1995)زعالً والـ  10W40 ٔٛ٘ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ
 اقتبؼت اٌىرتيىي ِعي اقتبؼت

 ؼٚل فهبؼي ٚ تؽنسي )پبنهي( ٕىبؼيؼٚل ؼٚغ
 گؽظل ِعاؼ آثي فهبؼي وبؼي ؼٚل ضٕه

 640mm×605×650 اثٛبظ وٍي )ثٗ خؿ گريثىف(
 
 . ٔٛ٘ ٚ پبؼاِرت٘بي جمّٛٚٗ نبقي ايٍي2

 : ٔٛع ٚ پاراِرت٘اي جمّٛػٗ ػاطي اصٍي I-4جذٚي 
 

 ػاطي )طاختار فٍشي( ٚ پاراِرت٘ا ٔاَ
 ظ ٘ٛا ٚ فيٍرت ٘ٛا٘بي ٚؼٚ ٌٌٛٗ قيكتُ ٘ٛاي ٚؼٚظي

 قيكتُ قٛضت ؼقبٔي
پّ  ثٕؿيٓ اٌىرتيىي، فيٍرت ثٕؿيٓ، ؼگالتٛؼ فهبؼ، ثبن 

 ثٕؿيٓ

 قيكتُ گبؾ٘بي ضؽٚخي
ظٚ ٚعظ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ قٗ ؼا٘ٗ ٚ يه ٚعظ ِٕجٙ 

 اگؿٚؾ
 ظٚ ٚعظ فٓ اٌىرتيىي ظٚقؽٚتٗ ٚ ؼاظيبتٛؼ وبؼي قيكتُ ضٕه
 ايٓىبوي ته ظيبفؽاگّي فٕؽي ٚ اؾ ٔٛ٘ ِعي والچ

 ٘ب ظٔعٖقؽٚتٗ ظقيت ثب ٔٛ٘ ظؼگريي ثبثت  5 ِعي گريثىف

 ِعي پٍٛـ
ثؽاي خبم ظاضٍي  پنيپٍٛـ قٗ 

قبمچٗ ٚ ظؼ زبيل وٗ پٍٛـ قٗ 
 تٛپي ثؽاي ْؽف ضبؼخي

 تٍٛيك
 تٍٛيك خٍٛ

تٍٛيك  –ٔٛ٘ ِه فؽقْٛ 
 ِكتمً

 تٍٛيك ٚمت
تٍٛيك  –ِيً ؼاثّ خٕبغي  3

 ِكتمً

 القتيه

 ه ؼاظيبيالقتي ٔٛ٘ القتيه

 R16  102 H  XL 215/65 ِهطًبت القتيه
 6.5J×16 ِهطًبت ؼيٕگ
 0.25Mpa فهبؼ القتيه

 ِٛلٛيت چؽش

  ′30±′12°1-)ثعْٚ ثبؼ( ؾاٚيٗ وّرب چؽش خٍٛ

 Add（′30±′43°0）3.52-～7.52- ؾاٚيٗ ظ٘بٔٗ چؽش خٍٛ

distance description 
  11º2′±30′)ثعْٚ ثبؼ( ؾاٚيٗ ويٕگ پني

  ′30±′44°2)ثعْٚ ثبؼ( يٗ وكرتؾاٚ

  ′30±′57°0-)لبثً تٕٗيُ( چؽش ٚمت
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  وّرب

 ؾاٚيٗ ظ٘بٔٗ چؽش ٚمت

نؽايّ خبظٖ ِمعاؼ ؼا )

 (وٕع اَبفٗ ِي

-1.16～2.84（0°6′±30′） 

 ؾاٚيٗ فؽِبْ

ؾاٚيٗ فؽِبْ مست چ  ثؽاي )

 :(٘بي چ  چؽش

  (+35°31′)～(+39°31′) 

ؾاٚيٗ فؽِبْ چ  ثؽاي )

  :(ي ؼاقت٘ب چؽش

(+29°18′)～+33°18′) 

ؾاٚيٗ فؽِبْ ؼاقت ثؽاي )

 :(٘بي چ  چؽش

  (-29°18′)～(-33°18′) 

ؾاٚيٗ فؽِبْ ؼاقت ثؽاي )

 :(٘بي ؼاقت چؽش

  (-35°31′)～(-39°31′) 

 قيكتُ فؽِبْ

 ٔٛ٘ خٛجٗ فؽِبْ
فؽِبْ ٘يعؼٌٚيىي ؼن ٚ 

 اي( نبٔٗ  پيٕيْٛ )ظٔعأٗ

 قيكتُ فؽِبْ

: قتْٛ فؽِبْ لبثً تٕٗيُ

غؽثيٍه فؽِبْ:  لٓؽ ثريٚٔي

378 mm 

 قيكتُ تؽِؿ

 قبضتبؼ تؽِؿ

ثٛقرت ٘يعؼٌٚيىي ظٚوبٔبٌٗ 

ٚ  ABSضالئي وٗ ثٗ قيكتُ 

EBD ٖجمٙؿ نع 

 ٔٛ٘ تؽِؿ
٘بي  تؽِؿ ظيكىي ثؽاي چؽش

 خٍٛ ٚ ٚمت

 تؽِؿ ظقيت

ِىبٔيىي  –اؾ ٔٛ٘ قيّي 

٘بي ٚمت ثٗ  وٗ ظؼ چؽش

 وبقٗ تؽِؿ ِتًً اقت

 ؼا ِهب٘عٖ سمبييع( I-5٘بي ثعٔٗ ضٛظؼٚ )خعٚي . ٔٛ٘ ٚ پبؼاِرت3

 : تشئيٕات داخٍي ٚ خارجي واتني ٚ تذٔٗ خٛدرٚ I-5جذٚي 

 لطؼٗ ٚ پاراِرت٘ا ٔاَ آيتُ

 ثعٔٗ ضٛظؼٚ

 ظؼة 5 –وبثني يىپبؼچٗ  2 ِعي

 قبؾٖ ايٍي لفكي شببَ فٍؿ قبؾٖ ايٍي

 جمّٛٚٗ ظؼة

ظؼة پبظ قبٚتگؽظ ثبؾ  4يىپبؼچٗ، ثٗ شمؽاٖ 

ً لالثي ظؼة، ِيً حمبفٕ ظؼْٚ قبؾٖ نٛ، لف

ظؼة، ظؼة ٚمت اؾ ٔٛ٘ ٘بچ ثه )ظؼة ثبؾنٛ ثٗ 

 تٛبظيل گبؾيثبال( ثٗ شمؽاٖ فٕؽ 

 ثٗ مست ثريْٚ ثبؾنٛ، ثب ٌٛالي مخيعٖ ظؼة ِٛتٛؼ

 اؾ ٔٛ٘ لبٌت تؿؼيمي ٚمت ٚ خٍٛ قپؽ

تؿئيٕبت ظاضٍي 

 ٚ ضبؼخي

 اي پبؼچٗاؾ ٔٛ٘ لبٌت تؿؼيمي ثٗ شمؽاٖ قٓر  تؿئيٕبت ظاضٍي

 اي اؾ ٔٛ٘ لبٌت تؿؼيمي ثٗ شمؽاٖ قٓر پبؼچٗ ظانجٛؼظ

ٚ  A  ،B  ،C٘بي  قتْٛ

 ثعٔٗ ظاضٍي ظؼة
 اؾ ٔٛ٘ لبٌت تؿؼيمي ثٗ شمؽاٖ قٓر خمٍّي

 نيهٗ خٍٛ
نيهٗ خٍٛ: نيهٗ اليٗ اليٗ، نيهٗ ٚمت: نيهٗ 

 زؽاؼت ظاظٖ نعٖ )قطت نعٖ(

 حمعة اقتآيٕٗ ثغً: ٘ؽ ظٚ آيٕٗ ثغً اؾ ٔٛ٘  آيٕٗ ٚمت

 ٘بي ؼاقت ٚ چ ، ثٗ شمؽاٖ وٕرتي اٌىرتيىي آيٕٗ آيٕٗ

 آيٕٗ ظاضٍي )ظيع ٚمت(، ٔٛ٘ َع تبثم ٔٛؼ 

 يٕعيل

يٕعيل خٍٛ: يٕعيل ِكتمً، ثب لبثٍيت خبجببيي 

ظاؼ ٚ پهت قؽي لبثً  خٍٛ ٚ ٚمت، پهيت ؾاٚيٗ

 تٕٗيُ ثعْٚ وّؽثٕع اميين

وٗ  يٕعيل ٚمت: يٕعيل يىپبؼچٗ ثب وّؽثٕع اميين

 يٕعيل تب ٔبزيٗ ضبيي لبثٍيت تبنعْ ظاؼظ.

A/C 

 ٔٛ٘ قبضتبؼ
وّپؽقٛؼ ظٚؼأي خٙت ضٕه سمٛظْ وبثني ٚ گؽفنت 

 خببؼي گؽِبيم گؽِبيم آة ِٛتٛؼ خٙت

 ٍّٚىؽظ

تٛأع خٙت خؽيبْ ؼا وٕرتي  اي وٗ ِي وٕرتي ظوّٗ

ؼا  يع، قؽٚت، ظؼخٗ زؽاؼت ٚ گؽظل ٘ٛاسمب

. ثب وٕرتي تٛأع تٕٗيُ ٚ أتطبة سمبيع ِي

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


SUV 
 

 

8 

٘بي ٚبيل ثؽگؿيعٖ نعٖ  اٌىرتيىي وٗ ثؽاي سمٛٔٗ

 اقت.

 500g50g؛ ٖؽفيت گبؾ:  R134aٔٛ٘ گبؾ وٌٛؽ:  گبؾ وٌٛؽ
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 ؼا ِهب٘عٖ سمبييع(. I-6قبضتبؼ ٚ پبؼاِرت٘بي قيكتُ اٌىرتيىي )خعٚي . 4

 

 : طاختار ٚ پاراِرت٘اي طيظتُ اٌىرتيىي I-6جذٚي 

 طاختار ٚ پاراِرت٘ا ٔاَ

تغػيٗ اٌىرتيىي ٚ يكتُ ق

 ربٙيؿات اٌىرتيىي ِٛتٛؼ

 وهي قيُ
وهي ته قيُ، ظاؼاي لٓت ِٕفي  قيكتُ قيُ

 ٌٚت12ثعٔٗ، ٌٚتبژ ِكتميُ 

 ظيٕبَ
ثبنع  ثب ؼگالتٛؼ ٌٚتبژ ثٗ ْٛؼ يىپبؼچٗ ِي

 اقت. 14V/90Aٚ ِهطًبت آْ 

 ثبتؽي
60 Ah  ثعْٚ ٔگٙعاؼي ٚ اؾ ٔٛ٘ اقيع قؽثي

 اقت.

 ؼثبي ظائّي ب آ٘ٓث Kw 1.2 اقتبؼت

 ظٚ ٚعظ فٓ ثب ظٚ ظٚؼ لبثً تٕٗيُ فٓ ثؽلي 

قيكتُ ؼٚنٕبيي ثعٔٗ ٚ ٚالئُ 

 ٛؼئ٘هعاؼظٕ٘عٖ 

٘بي  جمّٛٚٗ چؽاٜ

 خٍٛ

ٚعظ قفيع(، چؽاٜ  55/55W)  ،2چؽاٜ خٍٛ 

 ؼإّ٘ب، چؽاٜ )قفيع 0.8W)  ،LED ضٓي ٚمت

21 W)  وٙؽثبيي(، ثٗ شمؽاٖ ظقتٗ ؼإّ٘ب ،

 اقت.

 ٘بي ثغً چؽاٜ

 گٍگري
 12V  ،0.6W –وٙؽثبيي ظٚ ٚعظ 

چؽاٜ ِٗ نىٓ 

 خٍٛ ٚ ٚمت

(، 55Wٚعظ، قفيع  2نىٓ خٍٛ ) چؽاٜ ِٗ

نىٓ ٚمت )ثٗ شمؽاٖ ظقتٗ ؼإّ٘ب  چؽاٜ ِٗ

ٚمت )لؽِؿ،  ضٓي(، چؽاٜ LED  ،3Wلؽِؿ، 

LED ،1W) 

٘بي  جمّٛٚٗ چؽاٜ

 ٚمت

(، 1.2W، لؽِؿٚعظ،  2الِ  تؽِؿ ٚمت )

(، 21Wقفيع،  ٚعظ، 2چؽاٜ ظٔعٖ ٚمت )

ٚعظ، ثٗ شمؽاٖ ظقتٗ  2) چؽاٜ ؼإّ٘ب

(، الِ  21Wنٛظ، وٙؽثبيي،  ؼإّ٘ب فٛبي ِي

 (LED  ،0.8Wظٔعٖ ٚمت )لؽِؿ، 

الِ  پالن سمؽٖ 

 ٚمت
 5W، قفيع،  2

 LED، لؽِؿ،  1 الِ  تؽِؿ قَٛ

 5W، قفيع،  4 الِ  قمف

 6.2W، قفيع،  4 الِ  ظؼة

 يگري قيكتُ سمبيهگؽ ٚ أعاؾٖ

 يفسٗ ويٍِٛرت

قٕح  يفسٗ ويٍِٛرت ثٗ شمؽاٖ ِكبفت

ظؼخٗ زؽاؼت آة  LCDاٌىرتٚٔيىي، نبًِ 

، قٕح ِٛتٛؼ، ٔهبٔگؽ ِيؿاْ قٛضت، قؽٚت

 ظٚؼقٕح ٚ غريٖ.

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ٘ب

نبًِ: ٔهبٔگؽ ِيؿاْ نبؼژ ثبتؽي، ٔهبٔگؽ 

فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ، ٘هعاؼ قٛضت، ٔهبٔگؽ 

يي ِيؿاْ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ، ٔهبٔگؽ نٕبقب

وع ضٓب، ٔهبٔگؽ تؽِؿ ظقيت، ٔهبٔگؽ قيكتُ 

َعقؽلت، ٔهبٔگؽ وّؽثٕع اميين، ٔهبٔگؽ 

ويكٗ ٘ٛا،  چؽاٜ سمبيهگؽ٘ب، ٔهبٔگؽ ٔٛؼ 

، ثبؾ ثٛظْ  ABSنىٓ، فالنؽ،  ثبال، چؽاٜ ِٗ

 ظؼة ٚ غريٖ.

  قؽٚيف ربٙيؿات اٌىرتيىي خبٔيب

(، فٕعن، گؽِىٓ DVD)يب  CDنبًِ: پطم 

ؼ، ؼميٛت لفً ظؼة، نٛ نيهٗ ٚمت، پّ  نيهٗ

ظؾظگري، ويكٗ ٘ٛا، ؼگالتٛؼ ظؼة ثؽلي ٚ 

 غريٖ.
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وٓ، گبؾ وٌٛؽ ٚ  فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه، ؼٚغٓ تؽِؿ، ِبيٙ ضٕه ؼٚغٓ. ؼٚغٓ ؼٚأىبؼ، قٛضت،  5

 ٘بيهبْ ٖؽفيت

 ؼا ِهب٘عٖ وٕيع( I-7( ؼٚغٓ ؼٚأىبؼ )خعٚي 1

 : رٚأظاس )رٚغٓ( I-7جذٚي 

 ٚسْ ِذي رٚغٓ آيتُ

 kg 0.34 7022 گؽيف پبيٗ ٌيتيِٛي يٕگثٍرب
 

 ؼا ِهب٘عٖ وٕيع( I-8( قٛضت )خعٚي 2

 طٛخت:  I-8جذٚي 

 ػاخص ػٍّىزد آيتُ

 #93ثٕؿيٓ اوتبْ ثبالي  قٛضت ٔٛ٘

 ثعْٚ قؽة

 55L (L)ٖؽفيت ثبن قٛضت 
 

ؼا ِهب٘عٖ  I-9وٓ، گبؾ وٌٛؽ )خعٚي  فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه، ؼٚغٓ تؽِؿ، ِبيٙ ضٕه ؼٚغٓ( 3

 وٕيع(

 

 وٓ ٚ گاس وٌٛز فزِاْ، رٚغٓ تزِش، ِايغ خٕه رٚغٓ:  I-9جذٚي 

 ٚسْ/ظزفيت ِذي آيتُ

فؽِبْ  ؼٚغٓ

 ٘يعؼٌٚيه
ATF DEXRON III 1.16 L 

 DOT4 1.1 L ؼٚغٓ تؽِؿ
 G11 8.5 L  َعيص وٓ ِبيٙ ضٕه

  R134a  50 g±500 g گبؾ وٌٛؽ
 NFC-60 5.3 L نٛي ِبيٙ نيهٗ
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 دطتٛراٌؼًّ ٔگٙذاري .3

 

 LF6403ٔگٙعاؼي ضٛظؼٚي ؽا سمٛظْ ثؽٔبِٗ اخ

 تٛأع اّْيٕبْ خبم ِٛاؼظ غيً ثبنع: ِي

پبيعاؼي زؽوت ضٛظؼٚ، وب٘م َبيٛبت ٚ 

٘ب ٚ پي ثؽظْ ثٗ ؼإٔعگي التًبظي  ضؽاثي

 ٚ اميٓ.

ٌٓفًب ثؽٔبِٗ ؾِبٔجٕعي تّٛري ٚ ٔگٙعاؼي 

ضٛظؼٚ وٗ ثؽاقبـ فٛايً ويٍِٛرت وبؼوؽظ 

قت ؼا يب ؾِبْ وبؼوؽظ تٕٗيُ نعٖ ا

 ِهب٘عٖ سمبييع.

ثبيكت  اي ِي ٘بي تّٛريات ظٚؼٖ شببِي ثؽٔبِٗ

ٖ اذمبَ گريظ. ظؼ أتٙبي ٘ؽ ؾِبْ تٛيني نع

وبؼي  ِؽثِٛ ثٗ قيكتُ ضٕه٘بي القتيىي  نٍٕگ

، قيكتُ تؽِؿ ٚ قيكتُ ٚ گؽِبيم

ثبيكت ظؼ نؽايّ ثؽٔبِٗ  ِي ؼقبٔي، قٛضت

نعٖ تٛقّ نؽوت ٌيفبْ،  صبيٗٔگٙعاؼي 

٘بيي وٗ ظچبؼ  . نٍٕگٔگٙعاؼي نٛٔع

ثبنٕع  ظيعٖ ِي پٛقيعگي، تؽن يب آقيت

ثبيكت تٛٛيٍ نٛٔع. ٌٓفًب اؾ يه تىٕكني  ِي

ثب  ِٕٓجك ي٘ب اي خٙت ثؽؼقي آيتُ زؽفٗ

وّه ظؼضٛاقت  LF6430ثؽٔبِٗ ٔگٙعاؼي 

 سمبئيع.

 

I  .ُ٘اي اطاطي تزٔاِٗ ٔگٙذاري آيت 

 

i جتٙيشات اٌىرتيىي : 

ٚ  ٘بي ظاضٍي ثؽؼقي سمٛظْ چؽاٜ .1

 ضبؼخي ٚ ربٙيؿات اٌىرتيىي:

نىٓ  چؽاٜ ٔهبٔگؽ ظانجٛؼظ، چؽاٜ ِٗ .2

خٍٛ ٚ ٚمت، چؽاٜ ؼإّ٘بي خٍٛ ٚ 

ٚمت، فالنؽ خٍٛ ٚ ٚمت، الِ  تؽِؿ، 

چؽاٜ ظٔعٖ ٚمت، چؽاٜ پالن سمؽٖ 

ٚمت، چؽاٜ يٕعٚق ٚمت، چؽاٜ فٕعن، 

ثٛق، ؼگالتٛؼ نيهٗ ثبالثؽ، آيٕٗ 

 ثغً ثؽلي ٚ قيكتُ صبٛيٗ.

ويكٗ ٘ٛا ؼا اؾ  ويكٗ ٘ٛا: ٖب٘ؽ .3

 خٙت ثؽٚؾ ضؽاثي ثؽؼقي وٕيع.

يبة: تٛقّ ظقتگبٖ  قيكتُ ضٛظٚيت .4

يبة ٌيفبْ وٍيٗ وع٘بي ضٓب ؼا  ٚيت

 خبٛأيع.

 
ii خارجي : 

حمعٚظوٕٕعٖ ظؼة، ٌٛال، لفً ظؼة،  .1

ظؼة ِٛتٛؼ، ٌٛالي ظؼة يٕعٚق ٚمت ٚ 

لفً آْ: آهنب ؼا تٛقّ ؼٚغٓ ؼٚاْ 

٘بي ِؽثْٛٗ ؼا ثؽؼقي  وؽظٖ ٚ آيتُ

 ع.وٕي

نيهٗ: ٍّٚىؽظنبْ ؼا ثؽؼقي وٕيع،  .2

والف ظؼة ؼا پبن وٕيع ٚ قٓر آْ ؼا 

 تٛقّ گؽيف خمًٛو ثپٛنبٔيع.

وؽظْ: حمٍٛي   وٓ/ ٚقبيً پبن ثؽف پبن .3

نكتهٛ ؼا اَبفٗ سمبئيع ٚ ٍّٚىؽظ 

آهنب ؼا ثؽؼقي وٕيع ٚ ظؼ يٛؼت 

ٌؿَٚ چهّي نيهٗ نٛؼ ؼا تٕٗيُ 

 وٕيع.

iii حمفظٗ ِٛتٛر : 

ظيعگي ٚ  ًٛو آقيت٘ؽ لٓٛٗ ؼا ظؼ ض .1

ٚخٛظ ٔهيت ثٗ فؽَ چهّي ثؽؼقي 

 سمبئيع.

وبؼي: ظؼ يٛؼت ٔيبؾ  قيكتُ ضٕه .2

َعيص ؼا ثؽؼقي يب اَبفٗ سمبئيع. 

-ِمعاؼ اقتبٔعاؼظ: )ظؼ حميّ قؽظ 

25C (-35C 
قيكتُ فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه: ثؽؼقي  .3

ثؽاي ٔهيت، قٓر ؼٚغٓ ٘يعؼٌٚيه ؼا 

ثؽؼقي وٕيع ٚ ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ ثٗ 

 بفٗ وٕيع.ِمعاؼ آْ اَ

٘بي تؽِؿ ؼا ظؼ  قيكتُ تؽِؿ: ٌٌٛٗ .4

ضًٛو ٚخٛظ ٔهيت ثؽؼقي وٕيع، قٓر 

ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا ثؽؼقي وٕيع ٚ ظؼ 

يٛؼت ٌؿَٚ ثٗ ِمعاؼ آْ اَبفٗ 

 وٕيع.

تٛٛيٍ ؼٚغٓ تؽِؿ: ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا  .5

تٛٛيٍ  50000kmقبي يب ٘ؽ  2٘ؽ 

 وٕيع.

 km 5000فيٍرت ٘ٛا: فيٍرت ٘ٛا ؼا ٘ؽ  .6

تٛٛيٍ  km 10000گؽظگريي وٕيع ٚ ٘ؽ 

 سمبييع.

،  km 5000فيٍرت ؼٚغٓ ِٛتٛؼ: ٘ؽ  .7

 فيٍرت ؼٚغٓ ؼا تٛٛيٍ وٕيع.

فيٍرت  km 10000فيٍرت ثٕؿيٓ: ٘ؽ  .8

 ثٕؿيٓ ؼا تٛٛيٍ وٕيع.

٘بي ِثجت ٚ ِٕفي ثبتؽي  ثبتؽي: لٓت .9

ؼا ظؼ ضًٛو الغؽ نعگي ثؽؼقي وٕيع. 

 ٘بي ثبتؽي ؼا ثؽؼقي وٕيع. قٛؼاش

 
iv ِٚٛتٛر ٚ سيز خٛدر : 

٘بي قٛضت،  ٛظؼٚ: ٌٌٛٗؾيؽ ض .1

٘بي ؼٚغٓ تؽِؿ ٚ اليٗ حمبفٕ  ٌٌٛٗ

ظيعگي  ؾيؽ ضٛظؼٚ ؼا ظؼ ضًٛو آقيت

ثؽؼقي وٕيع. ٌٌٛٗ اگؿٚؾ ؼا ظؼ 

ضًٛو ٔهيت ثؽؼقي وٕيع ٚ ظؼ يٛؼت 

٘بي ٌٌٛٗ اگؿٚؾ آهنب ؼا  نً نعْ ثكت

 حمىُ وٕيع.

ِيً فؽِبْ: فٛايً ؼا ثؽؼقي وٕيع  .2

٘بي  ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب قيجهٚ 

أع يب ضري؟  ثٕعي نً نعْٖ فؽِب

٘ب  ثؽؼقي وٕيع وٗ گؽظگري قيجه

 أع. قبئيعٖ نعٖ

 ٌٕت تؽِؿ: َطبِت ؼا ثؽؼقي وٕيع. .3

تؽِؿ ظقيت: ْٛي وبثً تؽِؿ ظقيت ؼا  .4

ثؽؼقي وٕيع ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ العاَ 

 ثٗ تٕٗيُ آْ سمبئيع.

القتيه )نبًِ القتيه ؾاپبـ(: ِيؿاْ  .5

قبئيعگي ٚ فهبؼ آْ ؼا ثؽؼقي 

 وٕيع.

ؼقي ؾٚايبي فؽِبْ: تٛقّ ظقتگبٖ ثؽ .6

 ِيؿاْ فؽِبْ
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٘بي ثبثت چؽش: ِٓبثك ثب  پيچ .7

ٔبِٗ  گهتبٚؼ غوؽ نعٖ ٚ آيني

 ٔگٙعاؼي ثؽؼقي نٛٔع.

چؽاٜ خٍٛ: ثؽؼقي ٚ تٕٗيُ ظؼ يٛؼت  .8

 ٌؿَٚ

 اتًبالت: ثؽؼقي ٍّٚىؽظ٘ب .9
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II   .تزٔاِٗ ٔگٙذاري 

 
 : تزٔاِٗ سِاْ ٔگٙذاري خٛدرٚ I-10جذٚي 

 ٘ب ظٚؼٖ
 وبؼ يب ِبٖ ٘ؽ وعاَ ؾٚظتؽ فؽا ؼقعويٍِٛرت

٘بي  آيتُ
 ٔگٙعاؼي

1000 Km 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 
 69 63 57 51 45 39 33 27 21 15 9 3 ِب٘ٙب

تكّٗ حمؽن )ظيٕبَ، فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه ٚ 

 وّپؽقٛؼ(

I I I I I I I I I I I I 
تٛٛيٍ  km 80000قبي يب ٘ؽ  2ثبيكت ٘ؽ  ِي

 نٛظ.
 R R R R R R R R R R R R ٓ ِٛتٛؼ ٚ فيٍرت ؼٚغٓ ِٛتٛؼؼٚغ

 I I I I I I I I I I I I وبؼي ٘بي قيكتُ ضٕه نٍٕگ ٚ ثكت

  I  R  R  R  R  R وٕٕعٖ ِٛتٛؼ ِبيٙ ضٕه
 وٕٕعٖ اَبفٗ سمبييع. ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ ِبيٙ ضٕه

  I  R  R  R  R  R فيٍرت ثٕؿيٓ
  I  I  I  I  I  I ٌٌٛٗ ٚ اتًبالت قٛضت

 I I I R I I I R I I I R مشٙ

 I R ٚاقىبؾيٓ گريثىف
 km 40000قبي يب ٘ؽ  2ثبيكت ٘ؽ  ِي

 تٛٛيٍ نٛظ.

  C  C  C  C  C   ظؼيچٗ گبؾ
  C  C  C  C  C   أژوتٛؼ

  I  I  I  I  I  I ؾذمري تبمييٕگ ِٛتٛؼ
 R I R I R I R I R I R  فيٍرت ٘ٛا

  I I I  I  I  I  I ؾاتًبالت ٚ ٔگٙعاؼٔعٖ ٌٌٛٗ  اگؿٚ

 ؼٚغٓ تؽِؿ ٚ والچ
I I I I I I I I I I I I 

 تٛٛيٍ نٛظ. km 40000قبي يب ٘ؽ  2٘ؽ 

 I I I I I I I I I I I  ٌٕت ٚ ظيكه تؽِؿ
  I  I  I  I  I  I نٍٕگ ٚ اتًبالت تؽِؿ

 I I I I I I I I I I I I قيكتُ تؽِؿ ظقيت
 I I I I R I I I R I I I ؼٚغٓ ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ

 I C R C R C R C R C R C (A/Cفيٍرت ٘ٛاي وٌٛؽ )قيكتُ 
 I I I I I I I I I I I I پيچ ٚ ِٙؽٖ ٚ اتًبالت نبقي
 تٛٛيٍ نٛظ. km 80000٘ؽ  وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ قٗ ؼا٘ٗ

 I I I I I I I I I I I I وبٔىتٛؼ٘بي اٌىرتيىي ٚ ٔمبِ اتًبي ثعٔٗ
 
R ٍتٛٛي : I ،ُپبن وؽظْ ٚ يب تٛٛيٍ ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ : ثبؾؼقي، تٕٗي C ْپبن وؽظ : 
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 رطأي اٌىرتٚٔيىي طيظتُ طٛختخبغ دَٚ    
 

 

 اي تز ِٕطك طيظتُ وٕرتي ِمذِٗ.  1

I رطأي . ِٕطك وٕرتي طيظتُ طٛخت 

 ِٕٓك پّ  ثٕؿيٓ .1

 پّ  ثٕؿيٓ ”ON“ِٕٓك  (1)
پف اؾ ايٕىٗ قٛئيچ اقتبؼت ظؼ 

لؽاؼ گؽفت، پّ  ثٕؿيٓ  ONَٚٛيت 

ثبٔيٗ فٛبي ضٛا٘ع نع  2عت ثٗ ِ

اگؽ قيگٕبي ِٛتٛؼ  قپف

نٕبقبيي ٔهع  58Xأعاؾ(  )ؼاٖ

آٔگبٖ ٍّٚىؽظ پّ  ثٕؿيٓ، ِتٛلف 

 ضٛا٘ع نع.

نؽٚ٘ ثٗ نٛظ  ِٛتٛؼ اقتبؼت ؾظٖ ِي

ثٗ حمٍ ايٕىٗ  سمبييع. ظٚؼاْ ِي

نٕبقبيي  ECMتٛقّ  58X حمؽن قيگٕبي

نع، آٔگبٖ پّ  ثٕؿيٓ فٛبي ضٛا٘ع 

 نع.

 ّ  ثٕؿيٓپ ”OFF“ِٕٓك  (2)
اگؽ قيگٕبي قؽٚت ظٚؼأي اؼقبي 

ٔهٛظ )يب نٕبقبيي ٔهٛظ( يب ٚالئُ 

٘هعاؼظٕ٘عٖ قيكتُ َعقؽلت 

ظؼضٛاقت لٓٙ فٛبٌيت پّ  ثٕؿيٓ 

ؼا سمبئيع. آٔگبٖ پّ  ثٕؿيٓ 

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

 اقتبؼت پبنم -پيم  .2

ظؼ فؽآيٕع اقتبؼت ٔؽِبي، فمّ يه ِؽتجٗ 

 ثبِٓبثك  گريظ ٚ يٛؼت ِيپبنم  -پيم 

 نؽايّ اقتبؼت غيً:

ظٚؼاْ ظؼآِعْ  ثِٗٛتٛؼ خٙت  (1)

٘بي  نٛظ. )زعالً قيگٕبي اقتبؼت ِي

 ECMظٔعأٗ ِؤثؽ تٛقّ  58

 نٕبقبيي نٛظ.(

 فٛبي نعْ ؼٌٗ پّ  ثٕؿيٓ (2)

پّ  ثٕؿيٓ اؾ   ؾِبْ فٛبٌيت (3)

٘بيي وٗ ظاؼاي ٍّٚىؽظ  جمّٛ٘ ؾِبْ

 ثبنع، ثيهرت اقت. سمي

پبنم تؿؼيك يٛؼت  -پيم  (4)

 ٔگؽفتٗ اقت.

ؽتجٗ ٍّٚىؽظل ثبالتؽ اؾ يه ِ (5)

 -نؽايّ ِفؽٌٚ ثٛظٖ اقت. پيم 

ثبيكت ظؼ شببِي قيٍٕعؼ٘ب  پبنم ِي

ثبيكت  ٘بي ِهبثٗ ِي ٚ ظؼ ؾِبْ

 فٛبي ثبنع.

 رمٖٛ حمبقجٗ ٚؽٌ پبٌف پبنم قٛضت: .3

ؼا وٗ رمٖٛ حمبقجٗ ٚؽٌ  II-1)تًٛيؽ 

ثبنع ؼا ِهب٘عٖ  پبٌف پبنم قٛضت ِي

 وٕيع(

 

 

 

 
 

 اي پاٌض پاػغ طٛخت: حماطثٗ هپٕ II-1ػىً 
 

 ٔكجت قٛضت ثٗ ٘ٛا: (1)
 ٔكجت قٛضت ثٗ ٘ٛا ظؼ زبالت:

اقتبؼت، اقتبؼت ٔؽِبي، ثؽاي 

ضؽٚخي پؽ خؽيبْ قيٍٕعؼ، ٕ٘گبَ 

وبؼوؽظ ِٛتٛؼ، ٕ٘گبَ قؽظ ثٛظْ 

ِٛتٛؼ، ظؼ زبٌت ِٛتٛؼ گؽَ، ٔكجت 

٘ٛا ثٗ قٛضت تئٛؼيىي، ٔكجت ٘ٛا 

ثٗ قٛضت غين نعٖ، ٔكجت ٘ٛا ثٗ 

ثيهرت گؽِبيم قٛضت ثؽاي زفبٖت 

وبتبٌيكت، ٔكجت ٘ٛا ثٗ قٛضت ثؽاي 

 زفبٖت ثيهرت گؽِبيم ِٛتٛؼ
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فهبؼ ٍِٓك ِٕيفٌٛع ٘ٛاي  (2)

 ٚؼٚظي:
ْؽيك قٕكٛؼ فهبؼ ٚ ظؼخٗ اؾ 

زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي وٗ ظؼْٚ 

ِٕيفٌٛع ٚؼٚظي وبؼ گػانتٗ نعٖ 

اقت، فهبؼ ٍِٓك ِٕيفٌٛع ٘ٛاي 

 نٛظ. ٚؼٚظ لؽائت ِي

 ؼأعِبْ ٘ٛايي (3)
عِبْ ٘ٛاي قيكتُ ثعيٓ ِٛين ؼأ

اقت: ٔكجت خؽيبْ ٘ٛاي ٚالٛي 

ٚاؼظ نعٖ ظؼْٚ قيٍٕعؼ ثٗ خؽيبْ 

آي ٚاؼظ نعٖ ثٗ ظؼْٚ  ٘ٛاي ايعٖ

 قيٍٕعؼ

تغيريات ِمعاؼ تبمييٕگ،  (4)

ؼأعِبْ ٘ٛايي ِٛتٛؼ ؼا زبت تأثري 

 ظ٘ع. لؽاؼ ِي
اٌٚيٗ ؼأعِبْ ٘ٛايي ِٛتٛؼ خعٚي 

تب نعٖ اقت  اصمبظٕ٘گبِي ْؽازي ٚ 

٘بي ِيً ثبظاِه ٚ ِيً  لٛيت: ِٛ

٘بي ايٍي ضٛظ ثبنع  ٌٕگ ظؼ ِىبْ

يب ثٗ ٚجبؼتي قيكتُ وٕرتي ِمبظيؽ 

تبمييٕگ خبجببيي ٔعانتٗ ثبنع. پف 

اؾ آٔىٗ قيكتُ وٕرتي ِمبظيؽ 

تبمييٕگ خبجبب نع آٔگبٖ ثٗ خٙت 

زًٛي اّْيٕبْ اؾ حمبقجٗ ظليك 

خؽيبْ ٘ٛاي ٚؼٚظي، قيكتُ وٕرتي 

ثب آْ ؼا ؼأعِبْ ٘ٛايي ِتٕبٖؽ 

 قبؾظ. خرباْ ِي

 ضٛظآِٛؾي (5)
ضٛظآِٛؾي تغيريات آ٘كتٗ ضؽٚخي 

وٕع وٗ ايٓ  ِٛتٛؼ ؼا تًسير ِي

تغيريات ثٗ ظٌيً افؿايم ؾِبْ 

وبؼوؽظ ِٛتٛؼ ٚ ٚعَ أٓجبق 

ِٛتٛؼ ثب جمّٛٚٗ ضٛظؼٚ پعيع 

 آيع. ِي

 تًسير ثبؾضٛؼ ِعاؼ ثكتٗ (6)
٘بي اؼقبي نعٖ اؾ  اؾ ْؽيك قيگٕبي

تُ تًسير ْؽف قٕكٛؼ اوكيژْ، قيك

ثبؾضٛؼظ ِعاؼ ثكتٗ ثٗ ٔكجت ٘ٛا 

ثٗ قٛضت ٚالٛي ؼا ٔؿظيه ثٗ ٔكجت 

 وٕع. ٘ٛا ثٗ قٛضت تئٛؼيىي ِي

وٕرتي قٛضت ظؼ نؽايّ ؼأعْ  (7)

 ضٛظؼٚ
خٙت وٕرتي سمٛظْ قٛضت ِٛتٛؼ ظؼ زني 

ؼأعْ ضٛظؼٚ اؾ يه ؼٚل حمبقجبتي 

پيچيعٖ وّه گؽفتٗ نعٖ ثعيٓ ْؽيك 

ٗ وٗ اؾ قٛضت تجطري نعٖ خٙت حمبقج

نٛظ.  ٚ قٛضت اقتفبظٖ ِيتؽويت ٘ٛا 

وٓ  ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه اؾ ْؽيك

ِٛتٛؼ، ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي، 

نؽايّ وبؼوؽظ شببَ ثبؼ ِٛتٛؼ ٚ 

اقتفبظٖ ظؼ فؽِٛي حمبقجبتي ذبرتيٓ 

زدُ پبنم ظؼ شببِي زبالت ضٛظؼٚ، 

گريي، تؽِؿگريي ٚ نؽايّ  ٘بي نتبة ؾِبْ

 نٛظ. آَؽاؼي زبيً ِي

 قٛضت لٓٙ پبنم (8)
پبنم قٛضت ؼا ظؼ نؽايّ غيً  ،قيكتُ

 وٕع: ِتٛلف ِي

   6500ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ ثبالي 

rpm  ٙٓنٛظ، قيكتُ پبنم قٛضت ؼا ل

ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ثٗ وّرت اؾ  وٕع. ِي

6300 rpm  ٗؼقيع، پبنم اؾ قؽ گؽفت

 نٛظ. ِي

   ْٕ٘گبِي وٗ تٛقّ قيكتُ ِٛيٛة نع

 قيكتُ ازرتاق نٕبقبيي نٛظ.

   وٗ ٌٚتبژ قيكتُ ثبالتؽ اؾ ٕ٘گبِي

18V  ٓقكتُ ثٗ  ؾِبْنٛظ، ظؼ اي

ظؼيچٗ اٌىرتٚٔيىي  حمعٚظ سمٛظْ زبٌت

ظ٘ع. )زبٌت آؼاَ  گبؾ تغيري َٚٛيت ِي

 اخجبؼي(

  نٛظ. قٛضت ٕ٘گبَ تؽِؿگريي لٓٙ ِي 

 پبنم قٛضت زبٌت پبيٗ (9)
 ثؽآٚؼظپبنم قٛضت زبٌت پبيٗ ثؽاي 

زبٌيت اقت وٗ ِٛتٛؼ ظؼ زبي ظٚؼاْ ٚ 

 ؼ٘ب وبِال قبمل ثبنع.أژوتٛ

 تًسير ٌٚتبژ ثبتؽي (11)
وٕع،  ٕ٘گبِي وٗ ٌٚتبژ ثبتؽي تغيري ِي

تًسير وٕٕعٖ ٌٚتبژ ِمعاؼ ِٕبقت پبنم 

 قبؾظ. قٛضت ؼا ثؽآٚؼظٖ ِي
 

II ِٕطك وٕرتي احرتاق . 

 وٕرتي زبؽيه سمٛظْ وٛيً .1
٘ب ِيؿاْ  ؾِبْ زبؽيه نعْ وٛيًِعت 

وٕع.  أؽژي قبْٙ نعٖ اؾ مشٙ ؼا تٛيني ِي

تٛأع  تؽ نٛظ ِي گؽ ؾِبْ زبؽيه ْٛالٔيا

قجت ثؽٚؾ آقيت ثٗ وٛيً يب حمؽوٗ وٛيً 

وّرت نٛظ نعْ زبؽيه  ِعت ؾِبْنٛظ. اگؽ 

 تٛأع قجت آتم قٛؾي نٛظ. آٔگبٖ ِي
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 زبٌت اقتبؼت .2
ؾاٚيٗ  ،ظؼ زبٌت اقتبؼت، قيكتُ

ٚ اؾ آْ گؿيٕع  خؽلٗ ثبثيت ؼا ثؽِي

ْٚ تؽويت خببؼ ثٕؿيٓ ٚ ٘ٛا ظؼ ْؽيك

 تٛأع ِيِٛتٛؼ  ٚقيٍٕعؼ حمرتق نعٖ 

گهتبٚؼ ِؤثؽي ؼا تٌٛيع وٕع. پف 

ِٛتٛؼ قؽٚت ظؼٚٔي  ،اؾ اقتبؼت ؾظْ

 ثب ثبال ؼفنت)ؼٚنٓ نعْ ِٛتٛؼ(، 

ؾاٚيٗ ازرتاق اؾ زبٌت اقتبؼت ضبؼج 

 نٛظ. ِي

 

 

 حمبقجٗ ؾاٚيٗ آٚأف ازرتاق .3
: حمبقجٗ ؾاٚيٗ آٚأف  II-2)نىً 

 خؽلٗ ؼا ِهب٘عٖ وٕيع(

 
 

 : حماطثٗ ساٚيٗ آٚأض احرتاق II-2ػىً 
 

 ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ ايٍي (1)
ثٗ ْٛؼ وٍي ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت 

وٓ ِٛتٛؼ ثٗ زبٌت ٔؽِبي  ِبيٙ ضٕه

ثؽگهت، ٕ٘گبِي وٗ ظؼيچٗ ٘ٛا 

)گبؾ( ثبؾ اقت ثٗ ظٌيً ؼقيعْ ثٗ 

يب ٔمٓٗ  (MBT)ٔمٓٗ گهتبٚؼ ذبيٕٗ 

حبؽأي وٛثم، ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ 

ت زعالً اقت. ثؽاي ايٍي ظؼ زبٌ

پبيعاؼي ظؼ ظٚؼ آؼاَ ؾاٚيٗ خؽلٗ 

ثبيكت وّرت ثبنع ٚ  ِي MBTاؾ زبٌت 

آْ ْٛؼي تٛيني نعٖ وٗ ثٗ ؼإٔعگي 

ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت قؽظ تأثري ٔگػاؼظ ٚ 

وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ؼا ثٗ ؾٚظي 

ِهتًٛ ٔىٕع. ظؼ زني فؽآيٕع گؽَ 

نعْ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ؾاٚيٗ 

يٗ آٚأف آٚأف خؽلٗ ايٍي ثب ؾاٚ

ٚ ِمعاؼ يبظ  KBL  ٚMBTخؽلٗ زبالت 

تٛأع ِؤضؽتؽ ثبنع تب زع  نعٖ ِي

اِىبْ ظؼ ِٛاؼظي وٗ ثؽ ؼٚي ؼأم 

 ضٛظؼٚ اثؽ ٔگػاؼظ.

 ايالذ ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ (2)
وٓ،  ايالذ: ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي، ذبجٛظ 

اؼتفب٘ حميّ، قؽٚت ظٚؼ آؼاَ، نتبة 

غين نعٖ، لٓٙ ضٛظؼٚ، تٛاْ خمٍِٛ 

،  A/Cقٛضت زبٌت تؽِؿگريي، وٕرتي 

 ثؽگهت گبؾ ضؽٚخي.
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 گريي ايالذ نتبة (3)
ايالذ ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ زبٌت 

گريي، وُ وؽظْ ٔٛقبٔبت قؽٚت  نتبة

ِٛتٛؼ ثٗ ظٌيً نٛن ِٛخٛظ قيكتُ 

حمؽن ٚ ثؽْؽف وؽظْ نٛن وٛثم وٗ 

 گريي پعيع آيع. دمىٓ اقت ظؼ زني نتبة

 ايالذ تٛاْ غين نعٖ (4)
ؽاي ظقتيبثي ثٗ تٛاْ ٚ گهتبٚؼ ث

ذبرت، ٔكجت ٘ٛا ثٗ قٛضت ثٗ قٛي 

نٛظ  ذبرتيٓ تٛاْ ضؽٚخي ثكّ ظاظٖ ِي

ٚ ٔمٓٗ وّرتيٓ ٔكجت قٛضت ثٗ ٘ٛا 

(LBT) ًٗ٘ب  ٔؿظيه ثٗ ٔمٓٗ ِهط

ثبنع. ثٕبثؽايٓ ثؽاي ايالذ  ِي

 ثؽظ. ِي MBTؾاٚيٗ خؽلٗ ؼا ثٗ قٛي 

قبؾي ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ  خرباْ (5)

پف ٕرتي نعٖ تبمييٕگ تٛقّ ِمبظيؽ و

اؾ ايٕىٗ قيكتُ وٕرتي ِمبظيؽ 

تبمييٕگ فٛبي نعٖ ؾاٚيٗ شمپٛنبٔي 

قٛپبپ ٘ٛا ٚ ظٚظ تغيري ضٛا٘ع ٚ 

ٔؽش گؽظل گبؾ ضؽٚخي ٚ ظؼخٗ 

زؽاؼت قيٍٕعؼ ؼا ِتأثؽ ضٛا٘ع 

 وؽظ.
ثؽاي ِمبظيؽ تبمييٕگ خمتٍف، 

ظؼضٛاقت نعٖ وٗ ؾاٚيٗ آٚأف 

خؽلٗ ايالذ نٛظ تب ذبرتيٓ ؾاٚيٗ 

أف خؽلٗ ظؼ ِمبظيؽ خبؼي آٚ

 تبمييٕگ زبيً نٛظ.
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لٓٙ قٛضت زني تؽِؿگريي ٚ ايالذ  (6)

 تؽِؿگريي
قٛضت لٓٙ نعٖ،  ايكت وبًِٕ٘گبَ 

ؾاٚيٗ خؽلٗ دمىٓ اقت ايالذ نٛظ تب 

ثٗ ثكتٗ نعْ ظؼيچٗ گبؾ ٚ ضؽٚج 

 آؼاَ وّه وٕع.

 A/Cايالذ وٕرتي   (7)
ؼا ضبِٛل وٕيع ٚ  A/Cقيكتُ 

آؼاَ  ٕ٘گبِي وٗ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ

اقت خٙت ٔؽَ وبؼ وؽظْ ِٛتٛؼ ، 

ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ ؼا ايالذ 

 سمبييع.
 

III ٘اي دريچٗ گاس  . ػٍّىزد ٚ حمذٚديت

 اٌىرتٚٔيىي

 زبٌت ِتٛلف نعْ اخجبؼي. 1

اٚالَ وؽظٖ وٗ قيكتُ ٘ٛاي  ECMٚازع 

ٚؼٚظي يب ظؼيچٗ گبؾ ِمعاؼ ظثي ٘ٛا ؼا 

تٛأع وٕرتي سمبيع. ظؼ ايٓ  ثٗ ضٛثي سمي

لٓٙ نعْ قٛضت، خؽلٗ ٚ ظؼيچٗ گبؾ زبٌت 

ٚ وُ نعْ تٛاْ ِٛتٛؼ  اي ِٛتٛؼ پٍٗ، 

 دمىٓ اقت.

 . زبٌت ِعيؽيت تٛاْ ظٚؼ آؼاَ اخجبؼي2

ٕ٘گبِي وٗ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ آؼاَ اقت، 

تٛأع  ثٓٛؼ لبثً اٚتّبظي سمي ETCقيكتُ 

اؾ ظؼيچٗ گبؾ ثٗ زبٌت اٌٚيٗ اؾ پيم 

گؽظظ. تٛاْ ِٛتٛؼ  ال ثؽِي تٛؽيف نعٖ

فٛبي ٚ غريفٛبي نعْ أژوتٛؼ ٘ؽ  تٛقّ

قيٍٕعؼ ٚ ؾاٚيٗ ؼيتبؼظ خؽلٗ يٛؼت 

 گريظ. ِي

 . زبٌت ظٚؼ آؼاَ اخجبؼي3

ٕ٘گبِي وٗ ٘يچ ظقرتقي لبثً اٚتّبظ ثٗ 

ضٛاقت ؼإٔعٖ ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع. ثٗ 

٘بي قيگٕبي ضٓب  ٕٚٛاْ سمٛٔٗ: شببَ پعاي

ظٕ٘ع. لؽاؼگريي ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ آؼاَ تب 

وبؼي ِٛتٛؼ،  ضٕه ٘بي ثتٛأع قيكتُ

گؽِبيم، خؽيبْ ثؽق ٚ ؼٚنٕبيي ظاؼاي 

ٍّٚىؽظ ثبنع. ظؼ پعاي گبؾ فهؽظٖ نعٖ 

اًٌّٛ اؾ ِٛتٛؼ ظؼيبفت  ٚيل پبقص ٚ ٚىف

نٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت ضٛظؼٚ تٛأبيي  سمي

 زؽوت ؼا ٔعاؼظ.

 . زبٌت ِعيؽيت حمعٚظيت تٛا4ْ

ETC تٛأع اؾ ظؼيچٗ  ثٗ ْٛؼ ِٕبقيب سمي

ب ثتٛأع تٛاْ گبؾ اقتفبظٖ وٕع ت

ِٛتٛؼ ؼا وٕرتي وٕع. ظؼ ايٓ زبٌت: 

وٕع ظٚؼ آؼاَ يب نتبة  قيكتُ لُبٚت ِي

ْجك قيگٕبي پعاي ِٛتٛؼ تٛأم ؼا تٛقّ 

لٓٙ ٚ ٚيً نعْ ِعاؼ أژوتٛؼ ٚ تأضري 

وٕع، ثٕبثؽايٓ  ؾاٚيٗ خؽلٗ وٕرتي ِي

ٔٛقبٔبت تٛاْ ضؽٚخي ِٛتٛؼ ِهٙٛظ 

ت ضٛا٘ع ثٛظ ٚ لؽاؼگريي ظؼ چٕني زبٌيت قج

ثؽٚؾ آقيت ثٗ ِٛتٛؼ ٚ قيكتُ اگؿٚؾ 

نٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت ضٛظؼٚ لبثٍيت زؽوت 

ظاؼظ ٚيل لبظؼ ثٗ زؽوت ظؼ تؽافيه 

 ِّٛٛيل يب زؽوت ظؼ نيت ؼا ٔعاؼظ.

ؼٚظ وٗ  ايٓ زبٌت ؾِبٔي ثىبؼ ِي . 5

نؽايّ لبثً اٚتّبظ ؼإٔعگي )ؼإٔعٖ( 

وب٘م يبفتٗ يب تٛاْ ثبالتؽ اؾ ِٛتٛؼ 

ٕٚٛاْ ِثبي: ٕ٘گبَ گؽفتٗ نعٖ اقت. ثٗ 

ْؽيك فهؽظْ پعاي ظاؼاي قيگٕبي ٚؼٚظي 

ثبنع ٚيل ثب اضتالف ؾيبظ تٛاْ ضؽٚخي 

نع ٚ ٚاوٕم ِٛتٛؼ ِٛتٛؼ حمعٚظ ضٛا٘ع 

ثٗ تغيريات پعاي گبؾ وّرت ضٛا٘ع نع. ظؼ 

ايٓ زبٌت ؼإٔعٖ ثٗ فؽَ ِهٙٛظي وب٘م 

وٕع ٚيل ضٛظؼٚ لبظؼ  تٛاْ ؼا ازكبـ ِي

 وٕع. اقت ظؼ خؽيبْ تؽافيه زؽوت

زبٌت ٔؽِبي: ضٛظؼٚ ِٓبثك ثب ضٛاقت . 6

 ؼإٔعٖ لبظؼ ثٗ زؽوت اقت.

 

IV ْ٘ا تٕذي ِتغري طٛپاپ . ِٕطك وٕرتي سِا 

ثٕعي  قبؾي نؽايّ قيكتُ وٕرتي ؾِبْ . فٛبي1

 ٘ب ِتغري قٛپبپ

ٕ٘گبَ ِٛاخٗ نعْ ثب نؽايّ غيً قيكتُ 

ثٕعي قٛپبپ، ِٓبثك ثب  وٕرتي ؾِبْ

ِعيؽيت ظقتٛؼات ٚ اٌؿاِبت قيكتُ 

ِٛتٛؼ ٚ وٕرتي ِٛلٛيت ٔكيب ِيً ثبظاِه 

نٛظ تب ِٛتٛؼ ثٗ  ٚ ِيً ٌٕگ فٛبي ِي

ذبرتيٓ نؽايّ وبؼوؽظ التًبظي، تٛاْ ٚ 

 ٍّٚىؽظ اقتبٔعاؼظ آاليٕعگي ٔبئً نٛظ.

ثبيكت ِبثني  ( ٌٚتبژ قيكتُ ِي1)

10.5~16V .ثبنع 

وٓ ِٛتٛؼ  ( ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه2)

 ثبنع. 115Cثبيكت ثيم اؾ  ِي

-900ثبيكت  ( قؽٚت ظٚؼأي ِٛتٛؼ ِي3)

7000 rpm .ثبنع 

ثٕعي ِتغري قٛپبپ وٗ  ( ظؼ قيكتُ ؾِب4ْ)

ضٓبيي ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع. )ٌيكت وع٘بي 

 ضٓب ؼا ِهب٘عٖ وٕيع(

. ٕ٘گبَ ِٛاخٗ نعْ ثب نؽايّ 2

ثٕعي ِتغري  اٌػوؽ، قيكتُ وٕرتي ؾِبْ فٛق

نٛظ تب ِمعاؼ تبمييٕگ  ٘ب، فٛبي ِي قٛپبپ

ؼا ِٓبثك ثب نؽايّ وبؼوؽظ  ِٕبقت

 ضٛظؼٚ اخؽا وٕع. )ثبؼ ٚ قؽٚت( 
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 : جذٚي ِماديز تامييٕگ ِتٕاظز تا ٘ز ػزايط واري خٛدرٚ II-1جذٚي 

 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 30 30 25 24 15 10 5 5 5 0 0 0 0 0 

400 0 30 30 25 24 24 15 10 10 20 0 0 0 0 0 

500 0 25 25 25 24 24 20 20 20 18 5 0 0 0 0 

600 5 25 24 25 24 24 22 20 25 18 10 0 10 5 5 

700 5 20 21 25 24 24 24 24 25 18 15 10 10 5 5 

800 5 20 21 25 24 24 25 25 25 18 15 15 10 5 5 

900 3 20 21 25 24 24 25 27 25 18 20 15 12 5 5 

1000 3 20 21 25 24 24 25 28 25 18 20 14 14 5 5 

1100 3 20 20 25 24 24 27 28 25 18 17 14 12 10 10 

1200 3 20 20 25 24 26 28 28 25 18 15 14 12 10 10 

1300 3 20 20 25 24 26 28 28 25 18 15 14 12 10 10 

1400 3 20 20 25 24 26 28 28 25 18 15 14 12 10 10 

1500 3 20 20 25 24 26 28 28 25 18 15 14 12 10 10 

1600 3 20 20 25 24 26 28 28 25 18 15 14 12 10 10 

 

 ٔىتٗ:

 (IMEP)ؽ ِٛتٛؼ اقت ( ظؼ خعٚي ثبال ِٕٖٛؽ اؾ ثبؼ شمبْ فهبؼ ِيبٔگني ِؤث1)

( ِمبظيؽ ثبالي خعٚي شمبْ ِٛلٛيت ِيً ثبظاِه ٔكجت ثٗ ظٚؼ آؼاَ زبت يه نؽايّ وبؼي 2)

 ثبيكت ظؼ زبٌت آٚأف لؽاؼ گريظ. اقت وٗ ِٛلٛيت ِيً ثبظاِه ِي
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وٕع وٗ ايٓ تغيري ؼأعِبْ ٘ٛايي ٚ ؾاٚيٗ آٚأف ذبيٕٗ  تبمييٕگ تغيري ِيٕ٘گبِي وٗ ِمبظيؽ 

ٛا٘ع وؽظ. خرباْ سمٛظْ ؼأعِبْ ٘ٛايي ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه تٛقّ فؽِٛي حمبقجٗ ٔيؿ تغيري ض

: خعٚي  II-2نٛظ. )خعٚي  ضٛا٘ع نع؛ خرباْ سمٛظْ ؾاٚيٗ خؽلٗ تٛقّ خعٚي غيً ثؽآٚؼظٖ ِي

 خرباْ سمٛظْ ؾاٚيٗ خؽلٗ(
 

 : جذٚي جرباْ منٛدْ ساٚيٗ جزلٗ II-2جذٚي 
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V َِٕطك وٕرتي دٚر آرا . 

 
وٕرتٌؽ خؽيبْ ٘ٛاي ظٚؼ آؼاَ لبظؼ اقت اؾ 

ْؽيك قيكتُ وٕرتي ِٛتٛؼ، ٕ٘گبِي وٗ 

گبؾ وبِاًل ثكتٗ ٚ ثبؼ ِٛتٛؼ ظؼ ظؼيچٗ 

ثبنع، ظٚؼ آؼاَ ِٛتٛؼ  زبي تغيري وؽظْ ِي

ؼا ثٗ ِمعاؼ تٛيني نعٖ ؼقبٔعٖ ٚ ٔگٗ 

 ظاؼظ.

 

 . حمبقجٗ سمٛظْ ظٚؼ آؼاَ تٛيني نعٖ )٘عف(1

 ( ظٚؼ آؼاَ ٘عف پبيٗ:1)

ظٚؼ آؼاَ ٘عف پبيٗ ثؽ ؼٚي ظؼخٗ 

وٓ تٕٗيُ  ٘بي خمتٍف ِبيٙ ضٕه زؽاؼت

 نٛظ. ِي

ثؽاي ذبجٛظ خبهيعْ ٍّٚىؽظ ؼأعْ ضٛظؼٚ 

ظؼ زني پبؼن سمٛظْ ٚ ؾِبْ گؽظل ؼٚغٓ 

 rpm 50ِعاؼ ؼٚأىبؼي، ظٚؼ آؼاَ ِٛتٛؼ 

ثيهرت اؾ نؽايّ پبؼن ثبالتؽ ضٛا٘ع ثٛظ. 

ظي( ٚ ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ ظٚؼ )يب نؽايّ ٚب

وب٘م يبفتٗ تب ثٗ ظٚؼ آؼاَ ٘عف ظؼ 

 نؽايّ پبؼن ٚ تؽِؿگريي ثؽگؽظظ.

 A/Cقبؾي  ( خربا2ْ)

ؼا زني پبؼن ثٛظْ ضٛظؼٚ فٛبي  A/Cظوّٗ 

وٕيع )فهبؼ ظ٘يع( ثؽاي خرباْ سمٛظْ 

 II-3 A/Cتٛاْ ًِؽيف وّپؽقٛؼ )خعٚي 

قبؾي تٛاْ ظؼ ٘ؽ ظؼخٗ زؽات ِبيٙ  خرباْ

 ٛتٛؼ(.وٓ ِ ضٕه

 

 وٓ در ٘ز درجٗ حزارت ِايغ خٕه A/Cتٛاْ جربأي طيظتُ  II-3جذٚي 

 

 ( ٌٚتبژ خربأي:3)

ثٗ ظٚؼ  rpm 300نؽايّ: افؿٚظْ  ظٚزبت 

 ؼاَ ٘عفآ

اؾ  وّرت( ٕ٘گبِي وٗ ٌٚتبژ قيكتُ 1) 

ٌٚت نٛظ ثعيٓ يٛؼت قيكتُ ظؼ  12ِمعاؼ 

يبثع. ٖؽفيت  ثبٔيٗ ذبجٛظ ِي 11ِعت 

 يبثع. ٌٚتبژ تٌٛيعي ظيٕبَ افؿايم ِي

( ٕ٘گبِي وٗ قيكتُ ظؼ زبٌت ظٚؼ آؼاَ 2) 

ٚ ثٗ ظٌيً ٚخٛظ يه ثبؼ اٌىرتيىي ضبؼخي 

ظچبؼ ٔٛقبٔبت ٌٚتبژ نٛظ، قيكتُ ثٗ 

ْٛؼ اتِٛبتيه اؾ ْؽيك خؽيبْ ٘ٛاي 

قبؾظ تب  ٚؼٚظي ايٓ ِٛؼظ ؼا خرباْ ِي

ٔٛقبٔبت أتمبيل ظٚؼ ِٛتٛؼ ؼا حمعٚظ 

 سمبيع.
 

VI ِٕطك وٕرتي وٛتغ . 
ٖٚيفٗ خبم وٕرتي وٛثم: زػف سمٛظْ اِىبْ 

ثبنع  ظؼ زني فؽآيٕع ازرتاق ِي ٚخٛظ وٛثم

ٚ  نعٖتب اؾ آْ ْؽيك تٛاْ ِٛتٛؼ ذبيٕٗ 

سمبيع. قيكتُ وّه ًبظي قٛضت التثٗ ًِؽف 

MT 22.1  وٕرتي ِكتمٍي ثؽ ٘ؽ قيٍٕعؼ ظؼ

 ظ٘ع. ضًٛو ثؽٚؾ وٛثم اذمبَ ِي

. نؽايّ وبؼي وٕرتي وٛثم: قيكتُ وٕرتي 1

وٛثم ْي ثٗ ٚلٛ٘ پيٛقنت نؽايّ غيً 

 نٛظ: فٛبي ِي

( ضٛظؼٚ جمٙؿ ثٗ قٕكٛؼ وٛثم ثٛظٖ ٚ 1)

 ٍّٚىؽظ٘بي وٕرتي وٛثم فٛبي نٛٔع.

وٕع ٚ ؾِبْ وبؼوؽظ  ؽوت ِي( ِٛتٛؼ ز2)

 ثبٔيٗ ثبنع. 2ِٛتٛؼ ثيم اؾ 

وٓ ِٛتٛؼ ثيهرت  ( ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه3)

 ثبنع. 70Cاؾ 

 ثبنع. rpm 600( ظٚؼ ِٛتٛؼ ثبالتؽ اؾ 4)

. زبٌت وٕرتي وٛثم: پف اؾ ٚلٛ٘ وٛثم يب 2

ظؼ زبٌت اِىبْ ٚخٛظ وٛثم، قيكتُ ثٗ 

قؽٚت ٚ ثٗ فؽَ ِٕبقت ؾاٚيٗ آٚأف 

أعاؾظ. قيكتُ  ثٗ تأضري ِي خؽلٗ ؼا

ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ پبيٗ تٛقّ خعٚي 

ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ ٔؽِبي ٚ خعٚي ؾاٚيٗ 

نٛظ. تٕٗيّبت  آٚأف خؽلٗ آِ صبيٗ ِي

وٕرتي وٛثم تٛقّ ظٚ خعٚي ثؽآٚؼظٖ 

نٛظ. ثؽٔبِٗ وٕرتي ثٗ ْٛؼ وٍي نبًِ  ِي

 زبالت غيً اقت:

 ( وٕرتي وٛثم يىٕٛاضت:1)

، اؾ  ECMِٛتٛؼ، زني وبؼوؽظ ٔؽِبي 

ْؽيك قٕكٛؼ َؽثٗ يعا٘بي تٌٛيع نعٖ اؾ 

سمبيع، پف  آٚؼي ٚ آٔبٌيؿ ِي ِٛتٛؼ ؼا مجٙ

اؾ فيٍرت وؽظْ يعا٘بي ٔبِفَٙٛ، َؽثٗ 

گؽظظ. اگؽ َؽثٗ اؾ  )وٛثم( نٕبقبيي ِي

ِمعاؼ جمبؾ ثيهرت ثبنع آٔگبٖ قيكتُ ثٗ 

قؽٚت ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ قيٍٕعؼ ِٛؼظ 

اؾظ. وٛثم ظؼ أع ٔٗؽ ؼا ثٗ تأضري ِي

نٛظ  ٘بي ازرتالي ثٛعي ثؽْؽف ِي ْٛي قيىً

ٚ ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ ثٗ تعؼيح ثٗ زبٌت 

 گؽظظ. ٔؽِبي ثؽِي

 ( وٕرتي وٛثم خبجببيي )أتمبيل(2)

گريي قؽيٙ يب  وٛثم ثٗ ؼازيت زني نتبة

افتع.  تغيريات ؾيبظ ظٚؼ ِٛتٛؼ اتفبق ِي

ٕ٘گبِي وٗ اِىبْ ٚلٛ٘ وٛثم ٚخٛظ 

اٚيٗ آٚأف خؽلٗ ؼا ثٗ ظاؼظ، قيكتُ ؾ

أعاؾظ تب اؾ تهعيع وٛثم  تأضري ِي

خٍٛگريي وٕع. ٕ٘گبِي وٗ وٛثم نٕبقبيي 

نٛظ قيكتُ ثٗ قؽٚت ؾاٚيٗ آٚأف  ِي

ِتٕبٖؽ ثب قؽٚت ِٛتٛؼ ثٗ  5-3خؽلٗ ؼا 

أعاؾظ ٚ پف اؾ آْ ثٗ وٕرتي  تأضري ِي

 گؽظظ. ثبٔيٗ ثؽِي 3-2ٔؽِبي ظؼ تأضري 

 

 

 100 90 80 70 60 50 40 0 20 10 0 10- 20- 30- 40- وٓ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 40 5 70 80 100 (rpm)قؽٚت 
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 ؾاٚيٗ خؽلٗ ( قبؾگبؼي تٕٗيّبت3)

 ،ِٛتٛؼ٘ب ِٛخٛظ ظؼتفبٚت ٚ اضتالف 

 شمبٔب ضٓبي قبضت ٚ فؽقٛظگي ظؼاؾِعت

ِٛتٛؼ ٚ  اگؽ ECMاقت. ٕ٘گبَ ثبؼگػاؼي 

 ECM، ٔجبنٕع ِٕٓجكقيكتُ ثب ُ٘ 

نٛظ. دمىٓ اقت ظؼ زني  ثبؼگػاؼي ِي

وبؼوؽظ وٛثم )َؽثٗ( ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع 

ٚ قيكتُ ؼش ظاظْ اْالٚبت وٛثم ؼا ثجت 

اي اؾ وبؼوؽظ  پف اؾ ظٚؼٖ وٕع. ِي

ِٛتٛؼ، قيكتُ ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه يه 

ِمعاؼ تًسير نعٖ ِٕٓجك ثب تٕٗيّبت 

وٕع. ٕ٘گبِي وٗ  خؽلٗ ؼا تٌٛيع ِي

ِٛتٛؼ ظؼ زبي ٍّٚىؽظ ِهبثٗ ثب نؽايّ 

وبؼي اقت، قيكتُ ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه 

ثؽاي خٍٛگريي اؾ وٛثم لٛي تٕٗيّبتي ثؽ 

 ظ٘ع. ؼٚي ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ اذمبَ ِي

 

VII  ِٕطك وٕرتي .A/C 

ECM  ثؽ ؼٚي پبؼاِرت٘بي غيً ٔٗبؼت

 A/Cوٕع. ٚؼٚظي ضٛاقتٗ نعٖ اؾ قيكتُ  ِي

، ٚؼٚظي قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ ٚ 

، والچ وّپؽقٛؼ ؼا  A/Cشمچٕني اؾ ْؽيك ؼٌٗ 

سمبيع. قيكتُ ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه  وٕرتي ِي

ؼا ِجتين ثؽ ٚيً ٚ لٓٙ نعْ  A/Cقيكتُ 

 ضٛا٘ع سمٛظ. نٕبقبيي

 : A/C. نؽايّ وبؼوؽظ 1

ٕ٘گبِي وٗ نؽايّ غيً ثٗ ٚلٛ٘ پيٛقت، 

ثٗ فؽَ اتِٛبتيه فٛبي  A/Cقيكتُ 

 نٛظ: ِي

( ِٛتٛؼ ؼٚنٓ ثبنع ٚ اؾ ؾِبْ فٛبي 1)

 قپؽي نعٖ ثبنع. s 7نعْ ِٛتٛؼ 

 فهؽظٖ نعٖ ثبنع. A/C( قٛئيچ 2)

( شببِي زبٌت لٓٙ نعْ فٛبٌيت ِؽثِٛ ثٗ 3)

 ٔىٕع.ًّٚ  A/Cقيكتُ 

 : A/C. زبٌت لٓٙ نعْ فٛبٌيت قيكتُ 2

اي ِٛاؼظ ٚ ثؽاي زًٛي اّْيٕبْ  ظؼ پبؼٖ

اؾ تٛاْ ضؽٚخي ٚ زفبٖت اؾ ِٛتٛؼ يب 

ثبيكت  ِي A/C  ،ECMزفبٖت اؾ قيكتُ 

وّپؽقٛؼ ؼا اؾ وبؼ ثيٕعاؾظ يب 

ؼا ِٕٙ سمبيع. ظؼ  A/Cأعاؾي قيكتُ  ؼاٖ

 –تىؽاؼ ؼٚنٓ َّٓ ثؽاي اختٕبة اؾ 

ٚيً( والچ وّپؽقٛؼ يه  ضبِٛل )لٓٙ/

ثٗ زبٌت لٓٙ نعْ  A/Cِؽتجٗ قيكتُ 

ثبيكت اؾ  ِي ECMِعاؼ ؼفتٗ ٚ پف اؾ آْ 

ْؽيك ِىبٔيؿَ تأضريي ٚ پف اؾ گػنت 

ؼا ظؼگري A/Cؾِبٔي ِٛني ظٚثبؼٖ والچ 

 سمبيع.

 زبالت ؾيؽ ّٚعتًب نبًِ نعٖ اقت:

ٕ٘گبِي وٗ قؽٚت  A/C( زبٌت لٓٙ ِعاؼ 1)

 ِٛتٛؼ ثكيبؼ ثبال اقت.

 : A/Cثؽاي زفبٖت اؾ قيكتُ 

اقت، خٙت  ضبِٛل A/Cٕ٘گبِي وٗ قيكتُ 

ؼٚنٓ نعْ وّپؽقٛؼ ٚليت وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ وّرت 

 ظؼضٛاقت نعٖ. rpm 5800اؾ 

، ٕ٘گبِي وٗ  A/Cٕ٘گبَ وبؼوؽظ قيكتُ 

ثبنع  rpm 6000ظٚؼ ِٛتٛؼ ثبالتؽ اؾ 

لٓٙ  A/Cنٛظ تب فٛبٌيت قيكتُ  ظؼضٛاقت ِي

 نٛظ.

، ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ  A/Cؼ زبٌت لٓٙ ِعا( 2)

وٓ ضيٍي ثبالقت: ثؽاي  زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 زفبٖت اؾ ِٛتٛؼ

ضبِٛل اقت ٚ  A/Cٕ٘گبِي وٗ قيكتُ 

وٓ وّرت  ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ثبنع، ظؼضٛاقت ؼٚنٓ نعْ  102Cاؾ 

نٛظ. ٕ٘گبِي وٗ قيكتُ  وّپؽقٛؼ اٚالَ ِي

A/C  ؼٚنٓ اقت ٚ ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت

ثبنع،  109Cوٓ ثبالتؽ اؾ  ٕهِبيٙ ض

 نٛظ. ظؼضٛاقت ضبِٛل نعْ وّپؽقٛؼ اٚالَ ِي

 

VIII  . ِٕطك وٕرتي حفاظت واتاٌيظت

 وأٛرتٛر طٗ را٘ٗ

ظؼخٗ زؽاؼت  ،قيكتُ ظؼ ْٛي وبؼوؽظ ِٛتٛؼ

ثيين  وبٔٛؼتٛؼ ؼا پيم –وبؼي وبتبٌيكت 

ثيين  وٕع: ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت پيم ِي

ٗ زؽاؼت نعٖ وبؼي وبتبٌيكت اؾ ظؼخ

اقتبٔعاؼظ ثبالتؽ ؼفت، آٔگبٖ ؾِبٔجٕعي 

اگؽ ظؼ يه حلٗٗ ؾِبٔي  آغبؾ ضٛا٘ع نع.

ِٛني، ظؼخٗ زؽاؼت وبؼي وبتبٌيكت اؾ 

ِمعاؼ اقتبٔعاؼظ فؽاتؽ ؼفت آٔگبٖ قيكتُ 

اؾ ْؽيك وٕرتي ِمعاؼ پبنم قٛضت ٚ ٔكجت 

٘ٛا ثٗ قٛضت، ظؼخٗ زؽاؼت وبؼي وبتبٌيكت 

ليت وٗ ظؼخٗ ظ٘ع. ثٛع اؾ آْ، ٚ ؼا وب٘م ِي

ثيين نعٖ )ْؽازي نعٖ( وب٘م  زؽاؼت پيم

يبفت آٔگبٖ ٔكجت ٘ٛا ثٗ قٛضت لجٍي 

نٛظ ٚ ثؽآٚؼظ وؽظْ پيٛقتٗ  ِيثبؾيبثي 

ظؼخٗ زؽاؼت وبؼي وبتبٌيكت ظؼ خٙت زبفٗت 

 اؾ آْ الؾَ اقت.

نري قٍٛٔٛئيعي وٕيكرت ؾِبْ ثؽلؽاؼي اتًبي 

ثٕعي ثبؾ نعْ ِكري ِبثني وٕيكرت ٚ  ٚ ؾِبْ

وٕع تب  ٌع ٘ٛاي ٚؼٚظي ؼا وٕرتي ِيِٕيفٛ

خؽيبْ خببؼ ثٕؿيٓ ثٗ ظؼْٚ قيٍٕعؼ ؼا 

وٕرتي سمبيع ثٓٛؼي وٗ أتهبؼ خببؼ ثٕؿيٓ 

ثٗ حميّ ؼا وب٘م ظاظٖ ٚ تأثري آْ ثؽ 

 ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ؼا تب زع اِىبْ وُ سمبيع.

 . نؽايّ وبؼوؽظ قٌٕٛٛئيع وٕيكرت1

پيم اؾ فٛبي نعْ قٌٕٛٛئيع وٕيكرت ٚ ثٗ 

ب٘م تأثري ٚؼٚظ خببؼ ثٕؿيٓ ثٗ ِٕٗٛؼ و

ثبيكت  حمفٗٗ ازرتاق ِٛتٛؼ، نؽايّ غيً ِي

 ثؽلؽاؼ ثبنٕع:

ٌٚت  18تب  8( ٌٚتبژ قيكتُ ِبثني 1)

 ثبنع.

وٓ ِٛتٛؼ ثبالي  ( ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه2)

 يفؽ ظؼخٗ ثبنع.

( ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي ثبالي يفؽ 3)

 ظؼخٗ ثبنع.

ثي ٘بي ِؽتجّ غيً ظچبؼ ضؽا ( قيكت4ُ) 

ٔجبنٕع )لٓٛبت ِٛيٛة ظؼ غيً ٌيكت 

 أع(: نعٖ

 ضؽاثي ظؼ:

 قيكتُ قٛضت ؼقبٔي، 

 پّ  ثٕؿيٓ، 

 ظٚؼ آؼاَ ِٛتٛؼ )ضيٍي ثبال/ ضيٍي پبيني(، 

 قٕكٛؼ فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي،

 ازرتاق ٔبلى ِٛتٛؼ،

 گؽِىٓ اوكيژْ قٕكٛؼ خٍٛ،

 قيگٕبي اوكيژْ قٕكٛؼ خٍٛ،

 ٌٚتبژ قيكتُ )ضيٍي ثبال/ ضيٍي پبيني(؛
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  ٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگق
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 . زبٌت وبؼوؽظ نري قٌٕٛٛئيع وٕيكرت2

نري قٌٕٛٛئيعي وٕيكرت ثؽاقبـ ثبؾ نعْ 

وٗ ضٛظ ٔيؿ  (PWM)قيگٕبي ٔكجت وبؼوؽظ 

ثبنع،  ِجتين ثؽ نؽايّ وبؼوؽظ ِٛتٛؼ ِي

نٛظ. ظؼ ِٛؼظي وٗ ظٚؼ  ِٛني ِي ECMتٛقّ 

ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت آؼاَ ٔجبنع زعاوثؽ ِيؿاْ 

ثبنع وٗ  % ِي111قٌٕٛٛئيعي  ثبؾ نعْ نري

ايٓ أعاؾٖ تٛقّ خؽيبْ ٘ٛاي ِعاؼ ثكتٗ 

 گؽظظ. تٛيني ِي

 

IX ِٕٓطك وٕرتي ف . 

وٓ ِٛتٛؼ ٚ قيكتُ  ٘بي ضٕه تٛقّ قيكتُ، فٓ

A/C  ّوٕرتي ضٛإ٘ع نع. تٛق ،ECM  ْؾِب

فٛبي نعْ ٘ؽ فٓ تٛيني ضٛا٘ع نع ثعيٓ 

وٓ ِٛتٛؼ ٚ  يٛؼت وٗ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ظؼ ؾِبْ فٛبي  A/Cوبؼوؽظ قيكتُ نؽايّ 

تٛأع  ثبنٕع. قيكتُ اغٍت ِي نعْ ِؤثؽ ِي

٘ب ٚ وٕرتي ثبٔع  وٕرتي ٚيً ٚ لٓٙ نعْ فٓ

 فٛبٌيت فٓ ؼا ثؽآٚؼظٖ قبؾظ.

 ٘ب: ؼٚل ٍّٚىؽظ ٚ نؽايّ وبؼي فٓ

 ضبِٛل اقت: A/Cٕ٘گبِي وٗ قيكتُ 

وٓ ِٛتٛؼ  ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ٓ ِٛتٛؼ ضبِٛل ثبنع، ف 91Cوّرت اؾ 

 ضٛا٘ع نع.

ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ پبيني ثبنع ٚ ظؼخٗ 

 94Cوٓ ِٛتٛؼ ثبالي  زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 نٛظ. ثبنع، فٓ ِٛتٛؼ ؼٚنٓ ِي

فٓ ِٛتٛؼ ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ ثبال ٚ 

 98Cوٓ ِٛتٛؼ ثبالي  ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ثبنع، ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع.

 ِٙبيفٓ ِٛتٛؼ ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت 

نٛظ، ضبِٛل  98Cوٓ ِٛتٛؼ وّرت اؾ  ضٕه

 نٛظ. ِي

 ؼٚنٓ اقت: A/Cٕ٘گبِي وٗ قيكتُ 

فٓ ِٛتٛؼ ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ پبيني 

وٓ ِٛتٛؼ  ثبنع ٚ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ثبنع ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. 96Cوّرت اؾ 

فٓ ِٛتٛؼ ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ ثبال ثبنع 

 96Cوٓ ثبالي  ٚ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ثبنع ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع.

فٓ ِٛتٛؼ ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼ ِٛتٛؼ پبيني 

وٓ وّرت اؾ  ثبنع ٚ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

92C .ثبنع ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع 

 

 لطؼات طيظتُ

افؿاؼ قيكتُ ِعيؽيت ِٛتٛؼ زبت ٔٗبؼت  قطت

وٕع وٗ  وبؼ ِي (ECM)ٚازع وٕرتي ِٛتٛؼ 

٘ب ٚ وٕرتي سمٛظْ،  ٖٚيفٗ آْ ظؼيبفت قيگٕبي

ؼقبٔي(، خؽلٗ، وٕرتي  ضت )قٛضتتأِني قٛ

٘ٛاي ٚؼٚظي، وٕرتي ظٚظ ضؽٚخي، تهطيى 

ثبنع.  ٚيٛة ٚ اؼتجبْبت ؾيؽقبضتبؼ ِي

 )قيكتُ ِعيؽيت ِٛتٛؼ II-3)تًٛيؽ 

 
 

 ٌيظت لطؼات ػٍّياتي پايٗ ِزتٛط تٗ طيظتُ ِذيزيت ِٛتٛر  II-4جذٚي 
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 طيظتُ ِذيزيت ِٛتٛر  II-3ػىً 

 
 

ٌيكت لٓٛبت قيكتُ ِعيؽيت  II-4خعٚي 
 ظ٘ع. ؼا ٔهبْ ِي MT22.1ِٛتٛؼ 
 تؼذاد ٔاَ لطؼات رديف

1 
ِعٚي وٕرتي اٌىرتٚٔيىي 

 1 ِٛتٛؼ

2 
قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٚ 

٘ٛاي  ِٕيفٌٛعفهبؼ 
 ٚؼٚظي

1 

 1 قٕكٛؼ َؽثٗ )ٔبن قٕكٛؼ( 3

 2 قٕكٛؼ اوكيژْ 4

5 
جمّٛٚٗ ؼيً قٛضت ٚ 

 1 أژوتٛؼ

 4 وٛيً خؽلٗ 6

7 
ٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ق

 1 وبؼي ِٛتٛؼ ضٕه

 1 قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ 8

 1 قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً قٛپبپ 9

 1 ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي 10

 1 قٕكٛؼ نتبة وُ 11

 1 قٕكٛؼ پعاي گبؾ 12
 
I  . ِذٚي وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛر(ECM) 

 
 . ػٍّىزد1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  1نىً        
ECM  ِعٚي(

وٕرتي 
اٌىرتٚٔيىي 

 ٛتٛؼ(ِ

 II-5اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ )ثٗ نىً ِعٚي وٕرتي 

ظيبگؽاَ مشبتيه ظٌفي ِؽاخٛٗ سمبييع.( اؾ 

ثبنع.  ٔٛ٘ ِيىؽٚپؽٚقكٛؼ يه تؽانٗ ِي

َٚٛيت ٍّٚىؽظي ِٛتٛؼ ؼا اؾ قٕكٛؼ٘بي 

خمتٍف ظؼيبفت ٚ پف اؾ حمبقجبت تٛقّ 

 سمبيع. ٍّٚگؽ٘ب َٚٛيت ِٛتٛؼ ؼا وٕرتي ِي
 

 
 

  II-5نىً 
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 CPUِرت٘اي . پارا2

   ثيت  16تؽانٗ ايٍي(bit) 

   40فؽوبٔف MHz 

   512زبفٗٗ تؽانٗ فٍم K 

   12زبفٗٗ پؽظاؾل K RAM 

   ٗٗ4زبفK- EEPROM 

 

 . پاراِرت٘اي واروزد3ْ

 ْحمعٚظٖ ٌٚتبژ وبؼوؽظ 

 16-9.0( حمعٚظٖ ٌٚتبژ وبؼ وؽظْ ٔؽِبي: 1)

V 
( زعاوثؽ ٚ زعالً ٌٚتبژ وبؼ وؽظْ: 2)

+2.4V/-14V < 60s 

 ًْٔت وؽظ 

ECM-MT22.1  ْؽازي نعٖ تب ظؼ حمفٗٗ ِٛتٛؼ

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ًٔت ٔگؽظظ( ًٔت  ثؽ ؼٚي)

نٛظ، ؾيؽا ظؼ آذمب ثٗ آقبٔي ثؽاي تّٛريات 

ِكتميًّب ثٗ  ECMثبنع.  لبثً ظقتيبثي ِي

قيكتُ اٌىرتيىي نبقي تٛقّ پيچ ِتًً نعٖ 

 اقت.

 ظؼخٗ زؽاؼت 

 125C~40-ظؼخٗ زؽاؼت أجبؼ وؽظْ:  -

 105C~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظْ:  -

 

II طٕظٛر ِٛلؼيت ِيً ٌٕگ . 

 

 
 قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ  II-6نىً 

 

 . ٘ذف1

قيگٕبي ضؽٚخي قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ )ثٗ 

قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ ِؽاخٛٗ  II-6نىً 

تٛأع ثؽاي تٛيني ِٛلٛيت چؽضم  سمبييع.( ِي

ٛؼ ظٚؼ ٚ ظٚؼ ِيً ٌٕگ اقتفبظٖ نٛظ. قٕك

ٚ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ اؾ ٔٛ٘ اٌىرتِٚگٕتيه 

ظٔعأٗ ؼٚي  58ثٛظٖ وٗ ثؽ ؼٚي يه ؼيٕگ 

ِيً ٌٕگ ًٔت نعٖ اقت. ظؼ ؾِبْ چؽضم ِيً 

ظٔعأٗ اؾ  58ٌٕگ، ثبالي ظٔعأٗ ؼيٕگ 

سمبيع ٚ قٕكٛؼ ثبيع  خٍٛي قٕكٛؼ ٚجٛؼ ِي

تغيريات ِمبِٚت ِغٕبْيكي ؼا زف سمبيع. 

ي تغيريات ايٓ تغيريات ِمبِٚت ِغٕبْيك

سمبيع. َٚٛيت  قيگٕبي ضؽٚخي ؼا اصمبظ ِي

ظٔعأٗ  58ٔجٛظ ظٚ ظٔعأٗ ثؽٚي ؼيٕگ 

ثبيع ثب ٔمٓٗ ِؽگ ثبالي پيكتْٛ شمبٕ٘گ 

ثبنع. ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبالي قيٍٕعؼ يه، 

قٕكٛؼ ؼٚثؽٚي ٌجٗ آضؽيٓ ظٔعٖ ثيكتُ اؾ 

اؾ  ECMگريظ ٚ  ظٔعأٗ لؽاؼ ِي 58ؼيٕگ 

ت چؽضم ٚ ايٓ قيگٕبي ثؽاي تهطيى ِٛلٛي

 وٕع. ظٚؼ ِيً ٌٕگ اقتفبظٖ ِي

 . وارايي2

 .ثٗ تغػيٗ ازتيبج ٔعاؼظ 

  :ْ150-40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

  ٌٚتبژ ضؽٚخي: ثب افؿايم چؽضم ثيهرت

 (mV/60 rpm 400)نٛظ.  ِي

  1.5-0.3فبيٍٗ ثني قٕكٛؼ ٚ ظٔعٖ ؼيٕگي 

mm 

 ُ560پيچ قٕكٛؼ:  ِمبِٚت قي10%/255C 

 240پيچ:  بيي قيُضٛظاٌمmH15%/1 KHZ 

 

 . حمً ٔصة وزد3ْ

قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ ثٗ يٛؼت ّٚٛظ 

ظٔعأٗ ًٔت نعٖ ثؽٚي  58ثؽٚي يه ؼيٕگ 

 نٛظ. ِيً ٌٕگ لؽاؼ ظاظٖ ِي

 

 . وأىتٛر٘ا4

 ٘بي وبٔىتٛؼ تؽِيٕبي 

قيگٕبي  Bقيگٕبي ِثجت،  -Aثب ظٔجبٌٗ: 

 قيُ نيٍع )اتًبي ثعٔٗ( Cِٕفي ٚ 

قيگٕبي  Bقيگٕبي ِثجت،  A: ثعْٚ ظٔجبٌٗ

 ِٕفي

 

III  ِٕيفٌٛذ. طٕظٛر درجٗ حزارت ٚ فؼار 

 ٘ٛاي ٚرٚدي

 

 
 MAP/MATقٕكٛؼ   II-7نىً 

 

٘ٛاي  ِٕيفٌٛعقٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٚ فهبؼ 

قٕكٛؼ  II-7)ثٗ نىً  (MAP/MAT)ٚؼٚظي 

MAP/MAT  ِؽاخٛٗ سمبييع.( وٗ ثٗ يٛؼت يه

 تىٗ قبضتٗ نعٖ ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ

گريي  ؼا أعاؾٖ ِٕيفٌٛعفهبؼ ٍِٓك 

سمبيع. قٕكٛؼ فهبؼ ٍِٓك خؽيبْ ٘ٛاي  ِي

سمبيع، وٗ يىي اؾ  گريي ِي ٚؼٚظي ؼا أعاؾٖ

گريي ظأكيتٗ قؽٚت  ٕٚبيؽ ُِٙ ثؽاي أعاؾٖ

ثبنع. قٕكٛؼ فهبؼ ٍِٓك  خؽيبْ ٘ٛا ِي

يه ظيبفؽاگُ االقتيه نبًِ  (MAP) ِٕيفٌٛع

ي وٗ ثٗ ثٕعي ٚ يه ٘كتٗ آ٘ين ِغٕبْيك آة

 أع. پيچ لؽاؼ گؽفتٗ ظلت ظؼ ظاضً يه قيُ
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گؽظظ، قٕكٛؼ يه  ؾِبٔي وٗ فهبؼ زف ِي

 ِٕيفٌٛعقيگٕبي ِكتميًّب ٔكجت ثٗ فهبؼ 

سمبيع. قٕكٛؼ  ثؽاقبـ ٌٚتبژ تٌٛيع ِي

 ِٕيفٌٛعِكتميًّب َٚٛيت فهبؼ ٍِٓك ظؼ 

٘ٛاي ٚؼٚظي ِٛتٛؼ ؼا زف وؽظٖ ٚ ِعٚي 

ثؽاقبـ ايٓ  (ECM) وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ

قيگٕبي ِمعاؼ پبنم قٛضت ثٗ ِٛتٛؼ ؼا 

 سمبيع. تٕٗيُ ِي

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي اؾ يه 

اًٌّٛ قؽيٙ قبضتٗ  ثب ٚىف NTCتؽِيكتٛؼ 

(. NTCنعٖ اقت )َؽيت ظؼخٗ زؽاؼت ِٕفي: 

ECM  ٗثب اقتفبظٖ اؾ ايٓ قٕكٛؼ ظؼخ

زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي ثٗ قيٍٕعؼ ؼا 

 بيع.سم گريي ِي أعاؾٖ

 

 . پاراِرت٘اي وار وزد2ْ

 ِٕيفٌٛع( قٕكٛؼ فهبؼ 1

  :10حمعٚظٖ فهبؼkPa~110kPa 

  :ْ125~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

  :ْ5ٌٚتبژ وبؼ وؽظV0.1V 

  )12خؽيبْ وبؼ وؽظْ: )زعاوثؽ mA 

  :100~100-ٌٚتبژ ضؽٚخي mV 

  :10 >ضٛظاٌمبيي ضؽٚخي 

  ثبؼDC  )ٖ51: )تٛييٗ نعk عالً( ٚ )ز

30k 
  :5ٔٛ٘ ٌٚتبژ وبؼيV DC 

  :ْ135~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

  :9اتالف أؽژي ثبثتmW/C 

 15 >اًٌّٛ ظِبيي:  ؾِبْ ٚىف s 

  ٚازع فهبؼ(P)  ثؽزكتkPa نٛظ،  ثيبْ ِي

ِمبيكٗ ِمعاؼ ِؽخٙ )فمّ  II-5ثٗ خعٚي 

ِمعاؼ ِؽخٙ( اؾ فهبؼ قٕكٛؼ فهبؼ 

 ؽاخٛٗ سمبييع.ٚ ٌٚتبژ ضؽٚخي ِ ِٕيفٌٛع

ِمبيكٗ ٌٚتبژ ضؽٚخي ٚ فهبؼ  II-5خعٚي 

 ِٕيفٌٛعقٕكٛؼ فهبؼ 

 15 40 94 (KPa)فؼار 
10

2 

 (V)خزٚجيٌٚتاژ
0.1

2～

0.38 

1.5

2～

1.68 

4.4

4～

4.60 

4.8

6～

5.04 

 

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي )ثٗ ( 2

ؼاثٓٗ ِمبِٚت ثعْٚ ثبؼ ٚ ظؼخٗ  II-6خعٚي 

ؼٚظي زؽاؼت اؾ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
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 II-6جذٚي 

درجٗ 
 حزارت

درجٗ  ِماِٚت
 حزارت

درجٗ  ِماِٚت
 حزارت

درجٗ  ِماِٚت
 حزارت

 ِماِٚت

-40 48,153 5 4,707 50 851 95 214 

-35 35,736 10 3,791 55 721 100 186 

-30 26,885 15 3,075 60 612 105 162 

-25 20,376 20 2,511 65 522 110 142 

-20 15,614 25 2,063 70 446 115 125 

-15 12,078 30 1,715 75 383 120 110 

-10 9,428 35 1,432 80 329 125 97 

-5 7,419 40 1,200 85 284 130 85 

0 5,887 45 1,009 90 246   
 
 ِٛلؼيت )حمً( ٔصة. 3

 ٘ٛاي ٚؼٚظي ًٔت نعٖ اقت. ِٕيفٌٛعثؽٚي 

 
 . وأىتٛر٘ا4

 1-قيگٕبي فهبؼ،  4-بٔىتٛؼ: ٘بي و تؽِيٕبي

قيگٕبي ظؼخٗ زؽاؼت  5V  ،-2+ٌٚتبژ ثبثت 

 اتًبي ثعٔٗ 3-٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ 

 
 . دطتٛراٌؼًّ ٔگٙذاري ٚ اطتفاد5ٖ

ظؼخٗ  31اي وّرت اؾ  ثب ؾاٚيٗايٓ قٕكٛؼ 

ٔكجت ثٗ ؾاٚيٗ لبئُ خٙت خٍٛگريي اؾ مجٙ 

٘بي آْ لؽاؼ گؽفتٗ اقت.  نعْ آة ثؽٚي قيُ

تٛاْ قٕكٛؼ ؼا ثب  ظؼ يٛؼت ٔيبؾ، ِي

ايؿٚپؽٚپبٔٛي شبيؿ سمٛظٖ ٚ قپف تٛقّ ٘ٛاي 

حميّ ضهه سمٛظ. ؾِبْ لؽاؼ گؽفنت قٕكٛؼ ظؼ 

ايؿٚپؽٚپبٔٛي ٔجبيع ثيهرت اؾ يه ظليمٗ 

ثبنع. اؾ ِٛاظ نٛيٕعٖ ظيگؽ ثؽاي نكتهٛي 

 قٕكٛؼ اقتفبظٖ ٔىٕيع.

 

IV واري ِٛتٛر  . طٕظٛر دِاي ِايغ خٕه
(CTS) 

 

 
 وبؼي ِٛتٛؼ ِبيٙ ضٕهقٕكٛؼ   II-8نىً 

 
 . ٘ذف1

وبؼي ِٛتٛؼ ثؽاي  اؾ قٕكٛؼ ظِبي ِبيٙ ضٕه

گؽظظ. )ثٗ  ثؽؼقي ظِبي ِٛتٛؼ اقتفبظٖ ِي

ثب  ECMِؽاخٛٗ سمبييع.( ٚ  II-8نىً 

اقتفبظٖ اؾ قيگٕبي ايٓ قٕكٛؼ، ِٛتٛؼ ؼا 

ظؼ ظِبي خمتٍف ظؼ ذبرتيٓ نؽايّ ٍّٚىؽظي 

 ظ٘ع. لؽاؼ ِي

ٛؼ اؾ ٔٛ٘ وبؼي ِٛت قٕكٛؼ ظِبي ِبيٙ ضٕه

)َؽيت زؽاؼت ِٕفي(  NTCتؽِيكتٛؼ 

ثبنع. ؾِبٔي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ  ِي

يبثع، ِمبِٚت آْ وب٘م  وبؼي افؿايم ِي ضٕه

وٕع ٚ ثبٌٛىف. ايٓ قٕكٛؼ ثؽٚي  پيعا ِي

 گؽظظ. وبٔبي ايٍي آة ًٔت ِي

 
 . ػٍّىزد2

  :5ٌٚتبژ ٍّٚىؽظيV DC 

  :ْ150~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼوؽظC 
 25ٕعگي: َؽيت پؽاوmW/C 

 27~17اًٌّٛ ظِبيي:  ؾِبْ ٚىفs 

 

 . خصٛصيات ِىأيىي3

  :18.90ِٙؽٖ نم گٛل mm 

  :لٓؽ ؼؾٖٚ پيچM121.5 

 145ثٕعي ِؤثؽ:  فهبؼ آة kPa 

  :ْ20گهتبٚؼ ًٔت وؽظ N.m 

 
 . ِٛلؼيت )حمً( ٔصة4

 وبؼي ِٛتٛؼ  قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ِٛتٛؼ ًٔت ِكتميًّب ثؽٚي وبٔبي ايٍي آة 

 گؽظظ. ِي

 
 . وأىتٛر٘ا5

 ٘بي وبٔىتٛؼ:  تؽِيٕبيC –  ٌٗٚت  5تغػي

 ٚA – قيگٕبي ظؼخٗ زؽاؼت 
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V طٕظٛر ِٛلؼيت ِيً طٛپاپ . 

 

 
 قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً قٛپبپ  II-9نىً 

 

 . ٘ذف1

قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً قٛپبپ اؾ قٕكٛؼ اثؽ 

٘بي ثٛظٖ وٗ ٔؿظيه ِيً قٛپبپ ثؽٚي 

ؽظظ ٚ ثؽاقبـ چؽضم ِيً گ قؽقيٍٕعؼ ًٔت ِي

سمبيع. ايٓ قيگٕبي  قٛپبپ قيگٕبي تٌٛيع ِي

َٚٛيت لؽاؼ گؽفنت ٔمٓٗ ِؽگ ثبال ِٓبثك ثب 

يه قيگٕبي  ECMثبنع.  قيٍٕعؼ يه ِي

ٌٚتبژ ظصميتبيل اؾ ايٓ قٕكٛؼ ؼا ثؽاي 

تهطيى ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ثؽاقبـ تؽتيت ازرتاق 

 وٕع. ظؼيبفت ِي

 

 . ػٍّىزد2

 ْ150~40-: ظؼخٗ زؽاؼت وبؼوؽظC 
  :13~4.5ٌٚتبژ ٍّٚىؽظيV 

  :2~0.3فبيٍٗ ثب ِيً قٛپبپmm 

 
 . ِٛلؼيت )حمً( ٔصة3

ٔؿظيه ِيً قٛپبپ ثؽٚي قؽقيٍٕعؼ ًٔت 

 گؽظظ. ِي

 
 . وأىتٛر٘ا4

 – Cقيگٕبي،  -A٘بي وبٔىتٛؼ:  تؽِيٕبي

 ٌٚت 5تغػيٗ  -Bاتًبي ثعٔٗ ٚ 

 

VI )طٕظٛر ضزتٗ )ٔان طٕظٛر . 
 

 
 ؼ َؽثٗقٕكٛ  II-10نىً 

 

 . ٘ذف1

اًٌّٛ فؽوبٔف قؽيٙ  ايٓ قٕكٛؼ اؾ ٔٛ٘ ٚىف

نٛظ  ثٛظٖ وٗ ثؽٚي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ًٔت ِي

تب َؽثٗ )ضٛظقٛؾي( ٔبني اؾ ازرتاق ؼا ثٗ 

ECM  .اؼقبي سمبيعECM  اؾ ْؽيك قيگٕبي

ايٓ قٕكٛؼ ٍّٚىؽظ ٚ لعؼت ِٛتٛؼ ؼا ذبجٛظ 

ظاظٖ ٚ ًِؽف قٛضت ٚ آاليٕعگي ؼا وب٘م 

 ظ٘ع. ِي

 ىزد. ػ2ٍّ

 ٘بي ضؽٚخي: قيگٕبي 

 ٘بي ضؽٚخي قيگٕبي فؽوبٔف

5kHz 17~37mV/g 
8kHz +15%  5ظؼkHz 

13kHz +30%  5ظؼkHz 

18 kHz  ظٚ ثؽاثؽ ِمعاؼ

13kHz 
 Mv/g 17زبت ٘ؽ نؽايّ ثيهرت اؾ 

  :18~3ظإِٗ فؽوبٔفkHz 

  :2220~1480ٖؽفيتpf  25)ظؼ ظِبيC  ٚ

1000Hz) 

  1ِمبِٚت: ثيهرت اؾm ( 25ظؼ ظِبيC) 

  :ْ150~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

 

 . ِٛلؼيت )حمً( ٔصة3

قٕكٛؼ َؽثٗ )ٔبن قٕكٛؼ( ثؽٚي ثٍٛوٗ 

قيٍٕعؼ ظؼ خبيي وٗ ثٗ َؽثٗ )ضٛظقٛؾي( 

 گؽظظ. زكبـ ثبنع ًٔت ِي

 

 . وأىتٛر٘ا4

 – Bقيگٕبي ٚ  – A٘بي وبٔىتٛؼ:  تؽِيٕبي

 اتًبي ثعٔٗ اؾ ْؽيك قيُ نيٍعظاؼ

 

VII  .اوظيژْ طٕظٛر 

 

 
 قٕكٛؼ اوكيژْ  II-11نىً 

 

 . ٘ذف1

قٕكٛؼ اوكيژْ يىي اؾ لٓٛبت ُِٙ ظؼ 

 (closed-loop)قيكتُ وٕرتي قٛضت زٍمٗ ثكتٗ 

ثٛظٖ ٚ ثؽاي تٕٗيُ ٚ ثبثت ٔگٗ ظاننت 

آي ٚ ثبال ثؽظْ  ٔكجت قٛضت ٚ ٘ٛاي ايعٖ

ؼا٘ٗ  ؼأعِبْ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ قٗ

ضت ٚ گؽظظ. ؾِبٔي وٗ ٔكجت قٛ اقتفبظٖ ِي

٘ٛا ظؼ حمفٗٗ ازرتاق ِٛتٛؼ ؼليك ثبنع، 

ِمعاؼ اوكيژْ ظؼ گبؾ٘بي ضؽٚخي افؿايم 

يبفتٗ ٚ ٌٚتبژ ضؽٚخي اؾ قٕكٛؼ اوكيژْ 

يبثع ٚ ثبٌٛىف، ثٕبثؽايٓ فيعثه  وب٘م ِي

 گؽظظ. اؼقبي ِي ECMٔكجت قٛضت ٚ ٘ٛا ثٗ 
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 . ػٍّىزد2

 II-7. پبؼاِرت٘بي ٍّٚىؽظي )ثٗ خعٚي 1

 كٛؼ اوكيژْ ِؽاخٛٗ سمبييع.(پبؼاِرت٘بي قٕ

پاراِرت٘اي ػٍّىزدي طٕظٛر   II-7جذٚي 
 اوظيژْ

 260C 450C 595C ظؼخٗ زؽاؼت
ٌٚتبژ ضؽٚخي 

ظٚظ٘بي ضؽٚخي 

 (mV)غٍيٕ 
＞800 ＞800 ＞750 

ٌٚتبژ ضؽٚخي 

ظٚظ٘بي ضؽٚخي 

 (mV)ؼليك 
＜200 ＜200 ＜150 

اًٌّٛ  ؾِبْ ٚىف

ؼليك ثٗ غٍيٕ 

(ms) 
＜75 ＜75 ＜50 

اًٌّٛ  ؾِبْ ٚىف

غٍيٕ ثٗ ؼليك 

(ms) 
＜150 ＜125 ＜90 

ِمبِٚت ظاضٍي 

() 
< 100K 

 

 :زعاوثؽ ظِبي ٍّٚىؽظي 

  :930>ظؼخٗ زؽاؼت ظٚظ٘بي ضؽٚخيC 
  :600>ٔهيّٕگبٖ قيت قٛپبپC 
  :500>حمً اتًبي قٕكٛؼC 
  :ٔ275>آقرتي زفبC 
 250>ثٕعي قيُ:  لكّت آةC 

  :125>قٛوت اتًبيC 

 100~40-ؽاؼتي: غضريٖ زC 

 
 ٘اي ٚضؼيت ػٍّىزدي . تٛصي2ٗ

  :850~200ظؼخٗ زؽاؼت ظٚظ٘بي ضؽٚخيC 

  :ٔبضبًٌي جمبؾ ظؼ ثٕؿيٓ ثعْٚ قؽة

0.005g/l 

  :0.0002فكفؽ g/l 

  :ِتٕبقت ثب ٚؾْ( %0.04قٌٛفٛؼ( 

  :ٓ4قيٍيى ppm 

 MMT  :0.0085 g/l 

  :ٓ0.02ًِؽف ؼٚغ l/h 
 
 . ِٛلؼيت )حمً( ٔصة3
كٛؼ اوكيژْ ظؼ حمٍي ثني قٛپبپ ظٚظ ٚ قٕ

 گؽظظ. وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ قٗ ؼا٘ٗ ًٔت ِي

 

 . وأىتٛر٘ا4

 -Bقيگٕبي وُ،  -A٘بي وبٔىتٛؼ:  تؽِيٕبي
 -Dوٓ،  اتًبي ثعٔٗ گؽَ -Cقيگٕبي ؾيبظ، 

 تغػيٗ گؽِىٓ

VIII  .ريً طٛخت 
 

 
 جمّٛٚٗ ؼيً قٛضت ٚ أژوتٛؼ  II-12نىً 

 
 . ٘ذف1

جمّٛٚٗ ؼيً  II-12)ثٗ نىً  جمّٛٚٗ ؼيً قٛضت

قٛضت ٚ أژوتٛؼ ِؽاخٛٗ سمبييع.( نبًِ 

ؼيً قٛضت، أژوتٛؼ ٚ ظيگؽ لٓٛبت اتًبي 

ثبنع وٗ ٖٚيفٗ آْ تأِني يه فُبي غضريٖ  ِي

فهبؼ ثبثت ٚ ِكري٘بيي ثؽاي أتمبي قٛضت 

ثٗ أژوتٛؼ٘ب ٚ شمچٕني ثبثت ٔگٗ ظاننت 

 ثبنع. أژوتٛؼ ِي

 

 . پاراِرت٘اي ػٍّىزدي2

  :ْ115~30-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 
 گؽظظ. ٘ٛا ًٔت ِي ِٕيفٌٛعثؽٚي 

 

 

IX  .أژوتٛر 

 . ٘ذف1

اي ٚ يه  أژوتٛؼ اؾ يه قٛپبپ قبمچٗ

پيچ  پيچ ِغٕبْيكي تهىيً نعٖ اقت. قيُ قيُ

وهي ِٛتٛؼ  اؾ ْؽيك ظٚ ؼنتٗ قيُ ثؽٚي قيُ

ٚ ِعاؼ تغػيٗ )ثبتؽي( ِتًً نعٖ  ECMثٗ 

پيچ اؾ ْؽيك  ؾِبٔي وٗ ِعاؼ قيُ اقت.

گؽظظ،  وبًِ ِي ECMاتًبي ثعٔٗ زبت وٕرتي 

يه ٔريٚي ِغٕبْيكي ثؽ ٔريٚي فٕؽ غٍجٗ 

 ِٕيفٌٛعسمٛظٖ ٚ قٛضت زبت فهبؼ ثٗ ظاضً 

نٛظ. ٕ٘گبِي وٗ قٛپبپ ثٗ مست  ٘ٛا ٚاؼظ ِي

نٛظ، قٛضت اؾ ِيبْ قيت  ثبال وهيعٖ ِي

قٛپبپ ٚجٛؼ سمٛظٖ ٚ ثٗ يٛؼت پٛظؼ ٚ غؼات 

گؽظظ.  ٘ٛا اقپؽي ِي ؼيؿ ثٗ پهت قٛپبپ

لٓٙ  ECMؾِبٔي وٗ اتًبي ثعٔٗ اؾ ْؽيك 

گؽظظ، ٔريٚي ِغٕبْيكي اؾ ثني ؼفتٗ ٚ  ِي

قٛپبپ أژوتٛؼ اؾ ْؽيك ٔريٚي فٕؽ ثكتٗ 

نٛظ. لكّت ثبالي أژوتٛؼ اؾ ْؽيك  ِي

اٚؼيٕگ ظؼ ظاضً ؼيً قٛضت ثؽاي خٍٛگريي 

اؾ ضبؼج نعْ قٛضت زبت فهبؼ آة ثٕعي نعٖ 

ژوتٛؼ اؾ ْؽيك اٚؼيٕگ ٚ لكّت پبيني أ

ثؽاي خٍٛگريي اؾ ٚؼٚظ ٘ٛا ثٗ ظاضً 

 ثٕعي نعٖ اقت. ٘ٛا، آة  ِٕيفٌٛع
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 لطغ٘اي  . ٚيژگي2

  :ْ130~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

  :ْ4.5زعالً ٌٚتبژ وبؼ وؽظV 

 ُ12پيچ أژوتٛؼ:  ِمبِٚت قي0.4 

 

 . ِٛلؼيت )حمً( ٔصة3

 ِٕيفٌٛع ثب اقتفبظٖ اؾؼيً قٛضت ثؽٚي

 گؽظظ. ٘ٛا ًٔت ِي

 

 . وأىتٛر٘ا4

A - +12V  ،-B ECM 

 

 

X  .ٗوٛيً جزل 

 

 
 وٛيً خؽلٗ ِعاظي  II-13نىً 

 

 . ٘ذف1

وٛيً خؽلٗ ِعاظي ظٌفي نبًِ يه پٛقتٗ 

پيچ قتٛٔي ثب قٗ  قيبٖ ؼٔگ ٚ يه قيُ

ثبنع. وٛيً فهبؼ لٛي  تؽِيٕبي )قيُ( ِي

چ پي پيچ اٌٚيٗ ٌٚتبژ پبيني، قيُ نبًِ قيُ

ثبٔٛيٗ ٌٚتبژ ثبال ٚ يه ٘كتٗ آ٘ين وٗ ثب 

 أع. يه ؼؾيٓ اپٛوكي پٛنم ظاظٖ نعٖ

 

 . اصٛي ػٍّىزدي2

ثؽاي ٘ؽ قيٍٕعؼ اؾ يه وٛيً خؽلٗ ِعاظي 

پيچ اٌٚيٗ  ظٌفي اقتفبظٖ نعٖ اقت. قيُ

ثؽاي نبؼژ أژؼي  ECMوٛيً اؾ ْؽيك 

پيچ  ثبنع. قيُ ِغٕبْيكي زبت وٕرتي ِي

ً ثٗ وٛيً ثؽق ثبٔٛيٗ اؾ ْؽيك مشٙ ِتً

ٌٚتبژ ثبال ؼا ثؽاي ٘ؽ قيٍٕعؼ ثؽاقبـ 

سمبيع. وٛيً خؽلٗ  تؽتيت ازرتاق اؼقبي ِي

ِعاظي ظٌفي ثٗ لٓٛبت وٕرتي ِٛتٛؼ ؼٚي 

ضٛظؼٚ ثؽاي وٕرتي ؾِبْ خؽلٗ، ؾِبْ ظاٚي 

 ٚ خؽلٗ ِتًً نعٖ اقت.

 . پاراِرت٘اي فين3

  :16~6حمعٚظٖ ٌٚتبژV 

  :ٗ2.15ؾِبْ نبؼژ اٌٚي msec 

  :ٗ7.5ثبالتؽيٓ ٔمٓٗ ٍّٚىؽظ خؽيبْ اٌٚي 

Amp 

  :ٗ1.0زعالً ْٛي ؾِبْ خؽل msec 

  :ٗ35زعالً أؽژي خؽل mj 

 

 . وأىتٛر٘ا4

B+  ،)ثؽق قٛئيچ )ٌٚتبژ ِثجت ثبتؽي : 
GND  ،ٗٔاتًبي ثع : 

C  ِٗتًً ث :ECM 
 

XI  .دريچٗ گاس تزلي 

 

 
 جمّٛٚٗ ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي  II-14نىً 

 

 . ٘ذف1

ثبؾ نعْ ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي )ثٗ نىً ِمعاؼ 

II-14  ٗٛجمّٛٚٗ ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي ِؽاخ

 ECMتٛيني نٛظ.  ECMوٕيع.( ثبيع تٛقّ 

لعؼت ضؽٚخي ِٛؼظ ٔيبؾ ِٛتٛؼ ؼا ِتٕبقت 

ثب َٚٛيت ِٛتٛؼ، قيگٕبي ظؼيبفت نعٖ اؾ 

پعاي گبؾ ثؽاقبـ تٛعاظ فهبؼ ٚاؼظٖ ثؽٚي 

٘بي ٚؼٚظي اؾ ظيگؽ قٕكٛؼ٘ب  آْ ٚ قيگٕبي

جٗ، ٚ قپف ِمعاؼ پبنم قٛضت ؼا ايالذ حمبق

 سمبيع. ٚ وٕرتي ِي

جمّٛٚٗ ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي نبًِ يه ِٛتٛؼ 

حمؽن، ِىبٔيؿَ چؽش ظٔعٖ ٚ قٕكٛؼ ِٛلٛيت 

ظؼيچٗ گبؾ ثؽاي ظاننت ذبرتيٓ ٍّٚىؽظ ٚ 

 اًٌّٛ قؽيٙ صبيٗ نعٖ اقت. ٚىف
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 :لطغ . ِؼخصات 2

  :لٓؽ قٛؼاش ظؼيچٗ گبؾ 57mm 

 يبْ ٘ٛا ظؼ ؾِبْ ثبؾ ثٛظْ زعاوثؽ خؽ

وبًِ ظؼيچٗ گبؾ )ظؼ نؽايّ اقتبٔعاؼظ 

 > g/s 67فهبؼ آشبكفؽيه( 

  ْزعالً خؽيبْ ٘ٛا ظؼ ؾِبْ ثكتٗ ثٛظ

 g/s 1.7وبًِ ظؼيچٗ گبؾ: 

 

 )حمً( ٔصة ٚ ٔىات لاتً تٛجٗ:. ِٛلؼيت 3

٘ٛا ًٔت  ِٕيفٌٛعظؼيچٗ گبؾ ظؼ خٍٛي 

 گؽظظ. ِي

ع ٚ اؾ ظؼ ؾِبْ ًٔت ظقتٗ قيُ ظلت سمبيي

٘ب خٍٛگريي سمبييع ٚ اؾ  ظيعگي تؽِيٕبي آقيت

 ًٔت اتًبالت اَبيف ضٛظظاؼي سمبييع.

٘ؽگؿ ٔگػاؼيع ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي اؾ اؼتفب٘ 

 ثيم اؾ ٔيُ ِرت ثٗ ؾِني ثيفتع.

 

XII  .ػري تزلي وٕيظرت 
 

 
 نري ثؽلي وٕيكرت  II-15نىً 

 

 . ٘ذف1

، خببؼات ثٕؿيٓ  ECMوٕرتيٍّٚىؽظ قيكتُ 

مجٙ نعٖ ظؼ وٕيكرت ؼا اؾ ْؽيك نري ثؽلي ثٗ 

يه  ECMسمبيع.  ٘ٛا اؼقبي ِي ِٕيفٌٛع

سمبيع ٚ ٔكجت  قيگٕبي ِٛج ِؽثٛي اؼقبي ِي

ظؼيعي ٚ وٕرتي اِٛاج ِؽثٛي ثبيع ثٗ يٛؼت 

 يه اؼتيبِ ضٓي ثبنٕع.

ECM  ؾِبْ وبؼ ٚ قؽٚت سبٍيٗ وٕيكرت ؼا

ظ٘ع  ٛتٛؼ تغيري ِيِٓبثك ثب قؽٚت ٚ ثبؼ ِ

ٚ وٕرتي ٘ٛاي ظٚؼ آؼاَ اؾ ْؽيك حميّ ثبؾ 

 گريظ. ثٛظْ ظؼيچٗ گبؾ اذمبَ ِي

 

 :لطغ . ِؼخصات 2

   "12+ٍّٚىؽظ امسي ٌٚتبژV 

   :ْ16-8حمعٚظٖ ٌٚتبژ وبؼ وؽظV 

   :25حمعٚظٖ ٌٚتبژV (<60S) 

   :ْ120~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

  ُ22-19پيچ"  ِمبِٚت قي 

  ٛ15~12پيچ:  ظاٌمبيي قيُض mH 

 . ِٛلؼيت )حمً( ٔصة3

نري ثؽلي وٕيكرت ظؼ حمفٗٗ ِٛتٛؼ ثني 

٘ٛا ٚ وٕيكرت خببؼ قٛضت لؽاؼ  ِٕيفٌٛع

 گؽفتٗ اقت.

 

 . وأىتٛر٘ا4

 ECM-A  ،+12V-B٘بي وبٔىتٛؼ:  تؽِيٕبي

 

 

XIII  .ُطٕظٛر ػتاب و 

 . ٘ذف1

قٕكٛؼ نتبة وُ ثٗ ِٕٗٛؼ خػة شببَ 

ٛظؼٚ ثؽاي خٍٛگريي اؾ ٘بي وبًِ ض ٌؽؾل

لُبٚت انتجبٖ ظؼ ثع وبؼ وؽظْ ِٛتٛؼ ٚ 

خؽلٗ ٔؿظْ ٚ هنبيتًب وٕرتي ِؤثؽ ِٛتٛؼ 

ثبنع. ٕ٘گبَ ؼإٔعگي ظؼ ؼٚي خبظٖ  ِي

ٔبشمٛاؼ ثٗ ظٌيً ٌؽؾل، قؽٚت چؽضم ِيً 

اي ِيً ٌٕگ زبت  ٌٕگ ٚ ثؽظاؼ قؽٚت ؾاٚيٗ

ٚ ٔتيدٗ  تأثري ٌؽؾل چؽش لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت

ٌٕگ ِهبثٗ ٔتيدٗ  قؽٚت ِيًزبيٍٗ اؾ ٌؽؾل 

ثبنع. الؾَ اقت  خؽلٗ انتجبٖ ظؼ ِٛتٛؼ ِي

وٗ ثبالتؽيٓ زع نتبة ضٛظؼٚ ثب اقتفبظٖ 

اؾ قٕكٛؼ٘بي اَبيف ثؽاي خٍٛگريي اؾ ايٓ 

 گٛٔٗ اتفبلبت ثجت نٛظ.

 

 :لطغ . ِؼخصات 2

   :ْ125~40-ظؼخٗ زؽاؼت وبؼ وؽظC 

 

 (EOBD)ياتي ارٚپايي  ػية

I  ْطاختّا .EOBD 

ثبنع  ؾِبٔي وٗ ِٛتٛؼ ظؼ زبي وبؼ وؽظْ ِي

ECM  ٚ شببَ لٓٛبت ؼا ظؼ يه ؾِبْ وٕرتي

ظ٘ع. ؾِبٔي وٗ يه  اْالٚبت آهنب ؼا سمبيم ِي

چٕعيٓ لٓٛٗ( ثٗ ظؼقيت وبؼ يب لٓٛٗ )

ٔىٕٕع، قيكتُ ثٗ يٛؼت اتِٛبتيه ٘هعاؼ 

ضٛا٘ع ظاظ. ثؽاي ٘ؽ ٚيت يه وع ضٓب تٛيني 

وع ضٓب نعٖ اقت. ظؼ ؾِبْ ٚخٛظ ٚيت يه 

يبة ِهطى نعٖ ٚ الِ   تٛقّ ظقتگبٖ ٚيت

 يبثي ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. ٚيت

ؾِبٔي وٗ يه ٚيت ثٛخٛظ ثيبيع قيكتُ 

تٛأع خٙت وٕرتي وبؼوؽظ ِٛتٛؼ ٚ تب  ِي

ؼقيعْ ثٗ يه تّٛريگبٖ ثؽٔبِٗ آَؽاؼي 

 ِٛلت ؼا اخؽا سمبيع.
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II  .ياتي ِٛتٛر الِپ ػية (MI) 
 

 
 

 يبثي ِٛتٛؼ يتالِ  ٚ  II-16نىً 
 

الِ   II-16يبثي ِٛتٛؼ )ثٗ نىً  الِ  ٚيت

يبثي ِٛتٛؼ ِؽاخٛٗ سمبييع.( ثٗ قيكتُ  ٚيت

OBD ثبنع. ٚ ظؼ ؾِبْ ؼإٔعگي  ِتًً ِي

ثؽاي تٛخٗ ؼإٔعٖ ثٗ ٚخٛظ ٚيت ظؼ قيكتُ 

 تٛجيٗ نعٖ اقت.

 

III ياتي ِٛتٛر . ٔىات ػٍّىزدي الِپ ػية 

ؾ ثٗ ؾِبٔي وٗ لٓٛبت يب قيكتُ ضٛظؼٚ ٔيب

تٕٗيّبت خعيعي پيعا سمٛظٖ وٗ ايٓ ٚيت 

ثبنع الِ   ثبٚث أتهبؼ آاليٕعگي ِي

 گؽظظ. يبثي ِٛتٛؼ ؼٚنٓ ِي ٚيت

 وذ ػييب وٗ تز أتؼار آاليٕذگي ِؤثزٔذ:

يبثي ِٛتٛؼ يه ثبؼ  الِ  ٚيت : Aٔٛع 

 گؽظظ. ؼٚنٓ نعٖ ٚ وع ٚيت غضريٖ ِي

يبثي ِٛتٛؼ ظٚ ثبؼ  الِ  ٚيت : Bٔٛع 

 گؽظظ. وع ٚيت غضريٖ ِيؼٚنٓ نعٖ ٚ 

يبثي ِٛتٛؼ قٗ ثبؼ ؼٚنٓ  الِ  ٚيت  : Eٔٛع 

 گؽظظ. غضريٖ ِي  نعٖ ٚ وع ٚيت

وذ ػييب وٗ تز أتؼار آاليٕذگي ِؤثز 

 ٔيظتٕذ:

گؽظظ ٚيل الِ   وع ٚيت غضريٖ ِي:  Cٔٛع 

گؽظظ. ظؼ ايٓ  يبثي ِٛتٛؼ ؼٚنٓ سمي ٚيت

 گؽظظ. ؼٚنٓ ِي SVSزبٌت الِ  

گؽظظ ٚيل ٘ؽ ظٚ  ريٖ ِيوع ٚيت غض:  Dٔٛع 

ؼٚنٓ  SVSيبثي ِٛتٛؼ ٚ الِ   ٚيتالِ  

 نٛٔع. سمي

 (MI)ياتي ِٛتٛر  خاِٛع وزدْ الِپ ػية

يبثي ِٛتٛؼ  اگؽ قيكتُ جمٙؿ ثٗ الِ  ٚيت

 Aثبنع ٚ ٘يچ وع ٚييب اؾ أٛا٘ ٚيت ٔٛ٘ 

 ،B  ،E يبثي ِٛتٛؼ  يبفت ٔهٛظ الِ  ٚيت

 گؽظظ. ضبِٛل ِي

 

 پان وزدْ وذ٘اي ػية:

قيىً ظؼ  41ؽ شمبْ وع ٚيت ظؼ ثيم اؾ اگ

ؾِبْ گؽَ نعْ ِٛتٛؼ ظٚثبؼٖ ثٛخٛظ 

يبثي ٘ٛمشٕع آْ وع ٚيت  ٔيبيع، قيكتُ ٚيت

٘ب ٚ اْالٚبت پبن  ؼا خٙت ثؽؼقي شببَ ظاظٖ

 سمبيع. ِي

تٛخٗ: يه پيّبيم يٛين اخؽاي يه ظٚؼٖ 

ظؼ  OBDوبًِ ثؽٔبِٗ تكت وٗ ظؼ قيكتُ 

 GB4عگي لكّت اٚي ٚ ظَٚ اقتبٔعاؼظ آاليٕ

 ٚخٛظ ظاؼظ.

 

 

 
IV  .جشئيات وذ٘اي ػية 

 
 جذٚي وذ ػية طيظتُ ِذيزيت ِٛتٛر ِذي دٌفي

 Delphi MT22.1وذ٘اي ػية   II-8جذٚي 
وذ٘اي  طيظتُ/ لطؼات

 ػية
 ٔٛع جشئيات

 P0420 تهطيى ضؽاثي وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ A 

قٕكٛؼ اوكيژْ 
 خٍٛ

P0031 َوٓ قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ٌٚتبژ پبيني گؽ A 

P0032 َوٓ قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ٌٚتبژ ثبالي گؽ A 

P0131 
اتًبي وٛتبٖ قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ثٗ ٌٚتبژ 

 E پبيني

P0132 
اتًبي وٛتبٖ قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ثٗ ٌٚتبژ 

 E ثبال

P0133 اًٌّٛ قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ضيٍي وٕع اقت. ٚىف E 

P0134  قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ِعاؼلٓٛي A 

P1167 
ٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ظؼ زبٌت لٓٙ قٛضت غٍٗت ق

 E يب وُ وؽظْ نتبة غٍيٕ اقت

P1171 
غٍٗت قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ظؼ زبٌت نتبة ؼليك 

 E اقت

قٕكٛؼ اوكيژْ 
 ٚمت

P0037 َوٓ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت ٌٚتبژ پبيني گؽ A 

P0038 َوٓ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت ٌٚتبژ ثبالي گؽ A 

P0137 
مت ثٗ ٌٚتبژ اتًبي وٛتبٖ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ

 E پبيني

P0138 
اتًبي وٛتبٖ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت ثٗ ٌٚتبژ 

 E ثبال

P0140 لٓٛي ِعاؼ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت E 
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 آتم قٛؾي ظؼ يه يب چٕع قيٍٕعؼ P0300 آتم قٛؾي

B ٚيت(  
 آاليٕعگي(

A  ضؽاثي(
وبتبٌيكت 
 وبٔٛؼتٛؼ(

تكت ظؼ خبظٖ 
 ٔبشمٛاؼ

P0317 ٖٔبشمٛاؼ قيگٕبي تهطيى خبظ C 
P1396 تهطيى ٌؽؾل چؽش C 
P1397 ٚعَ ٚخٛظ قيگٕبي قؽٚت چؽش C 

قٕكٛؼ فهبؼ 
٘ٛاي  ِٕيفٌٛع
 ٚؼٚظي

P0105 گؽفتگي قيگٕبي قٕكٛؼ فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي E 
P0106 ٚيت ظؼ ظؼيچٗ گبؾ/ فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي E 

P0107 
لٓٛي ِعاؼ ٌٚتبژ پبيني قٕكٛؼ فهبؼ ٘ٛاي 

 ٚؼٚظي
A 

P0108 ژ ثبالي قٕكٛؼ فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظيٌٚتب A 
قٕكٛؼ ظؼخٗ 
زؽاؼت ٘ٛاي 

 ٚؼٚظي

P0112 ٌٚتبژ پبيني قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي A 

P0113 
لٓٛي يب ٌٚتبژ ثبالي قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي 

 ٚؼٚظي
A 

قٕكٛؼ ظؼخٗ 
زؽاؼت ِبيٙ 

 وبؼي ِٛتٛؼ ضٕه

P0117 وبؼي ِٛتٛؼ ٌٚتبژ پبيني قٕكٛؼ ِبيٙ ضٕه A 

P0118 
وبؼي  لٓٛي يب ٌٚتبژ ثبال قٕكٛؼ ِبيٙ ضٕه

 ِٛتٛؼ
A 

 ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي

P0122  ٖظؼيچٗ گبؾ 1ٌٚتبژ پبيني قٕكٛؼ مشبؼ A 
P0123  ٖظؼيچٗ گبؾ 1ٌٚتبژ ثبال قٕكٛؼ مشبؼ A 
P0222  ٖظؼيچٗ گبؾ 2ٌٚتبژ پبيني قٕكٛؼ مشبؼ A 
P0223  ٖظؼيچٗ گبؾ 2ٌٚتبژ ثبال قٕكٛؼ مشبؼ A 
P2135 تجبِ قٕكٛؼ پعاي گبؾاؼ A 

P2119 
ايؽاظ ظؼ وبؼايي ِعاؼ وٕرتي ٍّٚگؽ ظؼيچٗ 

 گبؾ
C 

P2122 
 1ٚؼٚظي ِعاؼ قٕكٛؼ مشبؼٖ پبيني ٌٚتبژ 

 ِٛلٛيت پعاي گبؾ
A 

P2123 
پعاي گبؾ  1 ٌٚتبژ ٚؼٚظي ِعاؼ قٕكٛؼ مشبؼٖ

 ثبال اقت
A 

P2127 
 2وُ ثٛظْ ٌٚتبژ ٚؼٚظي ِعاؼ قٕكٛؼ مشبؼٖ 

 گبؾِٛلٛيت پعاي 
A 

P2128 
 2ؾيبظ ثٛظْ ٌٚتبژ ٚؼٚظي ِعاؼ قٕكٛؼ مشبؼٖ 

 پعاي گبؾ
A 

P2138 
 2يب  1انىبي ظؼ ٔكجت ٌٚتبژ قٕكٛؼ مشبؼٖ 

 پعاي گبؾ
A 

P0068 تهطيى خؽيبْ ٘ٛا A 

P2101 
وب٘م ظإِٗ ٍّٚگؽ ثب وبؼايي ِعاؼ ٍّٚگؽ 

 ظؼيچٗ گبؾ
A 

P1516 تهطيى حمؽن ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي A 
P0641 ى ٌٚتبژ ِؽخٙ تهطيA A 
P0651  ٙتهطيى ٌٚتبژ ِؽخB A 

P2104 
ٔريٚي ظٚؼ  –قيكتُ وٕرتي ٍّٚگؽ ظؼيچٗ گبؾ 

 آؼاَ
A 

P2106  ٍّٚىؽظ حمعٚظ –قيكتُ وٕرتي ٍّٚگؽ ظؼيچٗ گبؾ A 
P2110 ِعيؽيت لعؼت A 

P2105 
ٔريٚي ضبِٛل  –قيكتُ وٕرتي ٍّٚگؽ ظؼيچٗ گبؾ 

 نعْ ِٛتٛؼ
A 

P060B 
ظصميتبي(  –بي ٚؼٚظي )آٔبٌٛگ تهطيى قيگٕ

 پعاي گبؾ ظؼ ٘ؽ ظٚ زبٌت
A 

P060D تهطيى ِكري ظٚگبٔٗ ظؼيچٗ گبؾ A 
P0504 ٚيت ِؽتجّ ثب فهٕگي تؽِؿ C 
P0571 يبثي چؽاٜ تؽِؿ ٚيت C 

 أژوتٛؼ

P0201  ٖ1ضؽاثي أژوتٛؼ مشبؼ A 
P0202  ٖ2ضؽاثي أژوتٛؼ مشبؼ A 
P0203  ٖ3ضؽاثي أژوتٛؼ مشبؼ A 
P0204  ٖ4ضؽاثي أژوتٛؼ مشبؼ A 

قٕكٛؼ َؽثٗ 
 )ٔبن قٕكٛؼ(

P0324 ِٛيٛة ثٛظْ قيكتُ وٕرتي ٔبن C 
P0325 ِٗٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ َؽث C 

قٕكٛؼ ِٛلٛيت 
 ٌٕگ ِيً

P0336 تعاضً ظؼ قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ E 
P0337 ٚعَ ٚخٛظ قيگٕبي قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ A 
P1336 ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ تٛؽيف ٔجٛظْ قٕكٛؼ A 

قٕكٛؼ ِٛلٛيت 
 ِيً قٛپبپ

P0340 تهطيى زبٌت قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً قٛپبپ A 
P0341 چؽش ظٔعٖ اقتبٔعاؼظ ِيً قٛپبپ A 
P0016 تهطيى ضبؼج اؾ ِؽوؿ ِيً قٛپبپ B 
P0012 ٌٚتبژ ثيم اؾ زع تبمييٕگ قٛپبپ تٛقّ قٕكٛؼ A 
P0011 آٚأف ؾيبظ تبمييٕگ قٛپبپ تٛقّ قٕكٛؼ B 
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 P0026 ٓگؽفتگي قٛپبپ وٕرتي ؼٚغ A 

تبمييٕگ ِتغري 
 ٘ب قٛپبپ

P0076 ُپيچ قٛپبپ وٕرتي ٘يعؼٌٚيه ٌٚتبژ پبيني قي A 

P0077 ُپيچ قٛپبپ وٕرتي ٘يعؼٌٚيه ٌٚتبژ ثبالي قي A 

 ضؽٚخي وٛيً خؽلٗ

P0351  ٖ1ِٛيٛة ثٛظْ ضؽٚخي وٛيً مشبؼ A 

P0352  ٖ2ِٛيٛة ثٛظْ ضؽٚخي وٛيً مشبؼ A 

P0353  ٖ3ِٛيٛة ثٛظْ ضؽٚخي وٛيً مشبؼ A 

P0354  ٖ4ِٛيٛة ثٛظْ ضؽٚخي وٛيً مشبؼ A 
قٕكٛؼ قؽٚت 

 P0502 ضٛظؼٚ
 ٚعَ ٚخٛظ قيگٕبي قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ

E 

 ٌٚتبژ قيكتُ
P0562 ٌُٚتبژ قيكتُ و C 

P0563 ٌٚتبژ قيكتُ ؾيبظ C 

 C ٌٚتبژ وُ ضؽٚخي والچ وٌٛؽ P0646 (A/C)والچ وٌٛؽ 

P0647 ٌٚتبژ ؾيبظ ضؽٚخي والچ وٌٛؽ C 
 C ِٛيٛة ثٛظْ ؼٌٗ پّ  ثٕؿيٓ P0230 ؼٌٗ پّ  ثٕؿيٓ
 C ِٛيٛة ثٛظْ فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه P0551 فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه

يبثي  الِ  ٚيت
 P0650 ِٛتٛؼ

 يبثي ِٛتٛؼ ِٛيٛة ثٛظْ الِ  ٚيت
C 

 نري ثؽلي وٕيكرت
P0458 ٌٚتبژ وُ نري ثؽلي وٕيكرت E 

P0459 ژ ؾيبظ نري ثؽلي وٕيكرتٌٚتب E 

 وبؼي فٓ ضٕه
P0480 ِٛيٛة ثٛظْ فٓ ظٚؼ پبيني C 

P0481 ِٛيٛة ثٛظْ فٓ ظٚؼ ثبال C 
 A ايٍيِٛيٛة ثٛظْ ؼٌٗ  P0685 ؼٌٗ ايٍي

 ؼقبٔي قيكتُ قٛضت

P0171 قٛضت ظؼ َٚٛيت غري ظٚؼ آؼاَ ضيٍي ؼليك اقت E 

P0172 قٛضت ظؼ َٚٛيت غري ظٚؼ آؼاَ ضيٍي غٍيٕ اقت E 

P2187 قٛضت ظؼ َٚٛيت ظٚؼ آؼاَ ضيٍي ؼليك اقت E 

P2188 قٛضت ظؼ َٚٛيت ظٚؼ آؼاَ ضيٍي غٍيٕ اقت E 

 والچ
P0807 ٌٚتبژ وُ فهٕگي والچ A 

P0808 ٌٚتبژ ؾيبظ فهٕگي والچ A 

 وؽٚؾ وٕرتي

P0564 ِٛيٛة ثٛظْ ٚؼٚظي وؽٚؾ وٕرتي C 

P0565  ِٛيٛة ثٛظْ قيگٕبي“On/Off” وؽٚؾ وٕرتي C 

P0566  ِٛيٛة ثٛظْ قيگٕبي“Cancel” وؽٚؾ وٕرتي C 

P0567  ِٛيٛة ثٛظْ قيگٕبي“Resume” وؽٚؾ وٕرتي C 

P0568  ِٛيٛة ثٛظْ قيگٕبي“Set” وؽٚؾ وٕرتي C 
يبثي  ضٛظ ٚيت
 P0606 وبِپيٛتؽ

 يبثي وبِپيٛتؽ ضٛظ ٚيت
A 

 آالؼَ ظؾظگري

P0633 ٖثٕعي آالؼَ ظؾظگري ٚعَ پيىؽ C 

U0167 ٚعَ پبقص آالؼَ ظؾظگري C 

U0426 ٔمى ظؼ تأييع آالؼَ ظؾظگري C 
 

ؾِبٔي وٗ يه ٚيت ثٛخٛظ ثيبيع قيكتُ 

تٛأع خٙت وٕرتي وبؼوؽظ ِٛتٛؼ ٚ تب  ِي

ؼقيعْ ثٗ يه تّٛريگبٖ ثؽٔبِٗ آَؽاؼي 

 ِٛلت ؼا اخؽا سمبيع.

 

V طاختّاْ وذ ػية . 

P0113 

ايٓ وع ٚيت ظؼ يٛؼت لٓٛي ِعاؼ قٕكٛؼ 

 5Vؼٚظي ٚ يب اتًبي وٛتبٖ ِعاؼ ظِبي ٚ

 گؽظظ. )ٌٚتبژ ثبثت( ٖب٘ؽ ِي

 

P0112 

ايٓ وع ٚيت ظؼ يٛؼت اتًبي وٛتبٖ قٕكٛؼ 

ظؼخٗ زؽاؼت ٘ٛاي ٚؼٚظي ثٗ ثعٔٗ ٖب٘ؽ 

نعٖ ٚ قيگٕبي ٌٚتبژ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

 يبثع. ٘ٛاي ٚؼٚظي ثٗ يفؽ تغيري ِي

P0420 

وٕٕعٖ  ؾِبٔي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ثبنع ٚ قيكتُ  70Cرت اؾ ِٛتٛؼ ثيه

 (Closed loop)قٛضت ظؼ زبٌت زٍمٗ ثكتٗ 

ثبنع، ضٛظؼٚ ثب يه قؽٚت ثبثت، ثؽاي 

يه ِكبفت ِٛني زؽوت سمٛظٖ ٚ قپف ثٛع اؾ 

گريظ. قيكتُ  تٛلف ظؼ ظٚؼ آؼاَ لؽاؼ ِي

٘بي قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ٚ ٚمت ؼا  قيگٕبي

ِمبيكٗ سمٛظٖ ٚ ِمعاؼ اضتالف اوكيژْ ظؼ 

سمبيع،  ٔٛؼتٛؼ ؼا حمبقجٗ ِيوبتبٌيكت وب

اگؽ ِمعاؼ اوكيژْ اؾ ِمعاؼ تٛيني نعٖ 

 گؽظظ. وّرت ثبنع ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

 

P0118 
ايٓ وع ٚيت ظؼ يٛؼت لٓٛي قيگٕبي 

وبؼي يب  قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

)ٌٚتبژ ثبثت(  5Vاتًبي وٛتبٖ ِعاؼ 

 گؽظظ. ٖب٘ؽ ِي
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ب وبؼي ثبيع ث قپف ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ِمعاؼ لؽاؼظاظي ظؼ ؾِبْ ؼإٔعگي وبٌيربٖ 

نٛظ. ِٛتٛؼ ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ ٚ يىٕٛاضت 

 تٛأع زؽوت سمبيع. وبؼ سمٛظٖ ٚ ضٛظؼٚ ِي

 

P0117 

ايٓ وع ٚيت ظؼ ؾِبْ اتًبي وٛتبٖ نعْ 

وبؼي  قيگٕبي قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

نٛظ. قپف ظؼخٗ  ِٛتٛؼ ثٗ ثعٔٗ ٖب٘ؽ ِي

ثب ِمعاؼ وبؼي ثبيع  زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

لؽاؼظاظي ظؼ ؾِبْ ؼإٔعگي وبٌيربٖ نٛظ. 

ِٛتٛؼ ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ ٚ يىٕٛاضت وبؼ 

 تٛأع زؽوت سمبيع. سمٛظٖ ٚ ضٛظؼٚ ِي

 

P0336 

اگؽ فبيٍٗ ثني قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ ٚ 

٘بي فاليٛيً ٔبِٕبقت ثبنع يب ظٚ  ظٔعأٗ

ظٔعأٗ وٕبؼ ُ٘ ؼٚي فاليٛيً ِٛيٛة ثٛظٖ 

 ايٓظانتٗ ثبنيُ يب تعاضً نعيع اِٛاج 

گؽظظ ٚ ثبٚث ثؽگهت نٍٛٗ،  وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

ؾٔي ٚ يب ضبِٛل نعْ ِٛتٛؼ  ٚعَ خؽلٗ

 گؽظظ. ِي

 

P0337 

ؾِبٔي وٗ قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ لٓٙ نعٖ 

 12ٚ يب اتًبي وٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ يب ثؽق 

ٌٚت ظؼ ؾِبْ چؽضم ِيً ٌٕگ ٚ ِيً قٛپبپ 

گؽظظ ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ٚ ظيگؽ ِٛتٛؼ 

 گؽظظ. ٓ سميؼٚن

 

P0351, P0353, P0354, P0352 

ظؼ يٛؼت لٓٛي وٕرتي وٛيً خؽلٗ يب اتًبي 

ٌٚت يىي اؾ  12وٛتبٖ ثؽ ثعٔٗ يب ٌٚتبژ 

ايٓ وع٘بي ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ٚ پبنم ِتٛلف 

نٛظ ٚ چؽضم ِيً ٌٕگ ثب ٔٛقبْ شمؽاٖ  ِي

اقت، چٕبٔچٗ ايٓ انىبي ثؽْؽف ٔگؽظظ 

ازتّبي تهىيً زؽيك )آتم( ظؼ قيٍٕعؼ 

 ٚخٛظ ظاؼظ.

 

P0171 

اگؽ ِمعاؼ ظٚؼ آؼاَ ظؼ زبٌت زٍمٗ ثكتٗ 

ثيهرت اؾ ِمعاؼ ٔؽِبي ثبنع، ِمعاؼ پبنم 

 قٛضت وُ ضٛا٘ع نع.

 

P0172 

اگؽ ِمعاؼ ظٚؼ آؼاَ ظؼ زبٌت زٍمٗ ثكتٗ 

وّرت اؾ ِمعاؼ ٔؽِبي ثبنع، ِمعاؼ پبنم 

 قٛضت ؾيبظ ضٛا٘ع نع.

 

P2187 

اگؽ ِمعاؼ ضٛظتٕٗيّي ظٚؼ آؼاَ ظؼ زبٌت 

زٍمٗ ثكتٗ ضيٍي ثيهرت اؾ ِمعاؼ ٔؽِبي 

ثبنع، ِمعاؼ پبنم قٛضت ضيٍي وُ ضٛا٘ع 

 نع.

P2188 

اگؽ ِمعاؼ ضٛظتٕٗيّي ظٚؼ آؼاَ ظؼ زبٌت 

زٍمٗ ثكتٗ ضيٍي وّرت اؾ ِمعاؼ ٔؽِبي 

ثبنع، ِمعاؼ پبنم قٛضت ضيٍي ؾيبظ 

 گؽظظ. ِي

 

P0201~P0204 

اگؽ وٕرتي أژوتٛؼ لٓٙ نعٖ يب اتًبي 

ٌٚت نٛظ، يىي  12ٗ يب ثؽق وٛتبٖ ثٗ ثعٔ

گؽظظ. چؽضم  اؾ ايٓ وع٘بي ٚيت ٖب٘ؽ ِي

ِٛتٛؼ ٔبِيؿاْ نعٖ ٚ پبنم قٛضت غرئؽِبي 

گؽظظ. چٕبٔچٗ ايٓ ٚيت ثؽْؽف ٔگؽظظ  ِي

 ازتّبي تهىيً آتم ظؼ قيٍٕعؼ ٚخٛظ ظاؼظ.

 

P0325 

ظٚؼ ثؽ ظليمٗ  1611ظؼ نؽايّ ظٚؼ ِٛتٛؼ 

ٙ يب ثيهرت ٚ زبت ثبؼ وُ ِٛتٛؼ ظؼ يٛؼت لٓ

ٖب٘ؽ ٚيت نعْ قيگٕبي قٕكٛؼ َؽثٗ ايٓ وع 

گؽظظ. ِٛتٛؼ ثٗ يٛؼت يىٕٛاضت وبؼ  ِي

 تٛاْ ؼإٔعگي سمٛظ. سمٛظٖ ٚ ثب ضٛظؼٚ ِي

 

P0108 

لٓٙ نعٖ ٚ يب  MAPؾِبٔي وٗ قٕكٛؼ 

يب ثٗ ِعاؼ ٌٚت  12اتًبي وٛتبٖ ثٗ ثؽق 

5V ايٓ وع ٚيت  ظؼ ظٚؼ آؼاَ ظانتٗ ثبنع

ٛؼ ثٗ گؽظظ. ظؼ ايٓ زبٌت ِٛت ٖب٘ؽ ِي

يٛؼت يىٕٛاضت وبؼ سمٛظٖ ٚ ثب ضٛظؼٚ 

 تٛاْ ؼإٔعگي سمٛظ. ِي

 

P0107 

لٓٙ نعٖ ٚ يب  MAPؾِبٔي وٗ قٕكٛؼ 

اتًبي وٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ ظؼ ظٚؼ آؼاَ ظانتٗ 

گؽظظ. قؽٚت  ثبنع ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

چؽضم ِٛتٛؼ ثٗ يٛؼت آؼاَ ٔٛقبْ ظانتٗ ٚ 

تٛاْ ثب ضٛظؼٚ  قپف پبيعاؼ نعٖ ٚ ِي

 ٛظ.ؼإٔعگي سم

 

P0106 

ظؼخٗ  61ظؼ نؽايّ وبؼوؽظ ِٛتٛؼ ظؼ ظِبي 

گؽاظ يب ثبالتؽ ثبنع ٚ ٘يچ وع ٚييب  قبٔيت

ٚؼٚظي،  ِٕيفٌٛعفهبؼ ٘ٛاي اؾ قٕكٛؼ٘بي 

وبؼي ِٛتٛؼ،  قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

قٕكٛؼ ِٛلٛيت ظؼيچٗ گبؾ، أژوتٛؼ ٚ 

وٛيً خؽلٗ ِهب٘عٖ ٔهٛظ، چٕبٔچٗ ِمعاؼ 

ثبٔيٗ  15ثٗ ِعت ايالذ نعٖ فهبؼ آشبكفؽ 

يب ثيهرت اؾ زعاوثؽ يب وّرت اؾ زعالً 

 گؽظظ. ثبنع ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

 

P0105 

ٚليت ِٛتٛؼ ظؼ ؾِبْ اقتبؼت ؾظْ ثب ظٚؼ 

350 rpm  اضتالف  ضٛؼظ ِييب ثيهرت اقتبؼت ٚ

ثني فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ فهبؼ ٘ٛاي 

ثؽاي ثيهرت اؾ يه  2kPaوّرت اؾ  ِٕيفٌٛع

گؽظظ.  يت ٖب٘ؽ ِيثبٔيٗ ثبنع ايٓ وع ٚ

قپف ِمعاؼ فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي ثب َٚٛيت 

لؽاؼظاظي وبؼوؽظ ِٛتٛؼ وبٌيربٖ نعٖ ٚ 

ِٛتٛؼ ثٗ يٛؼت يىٕٛاضت وبؼ سمٛظٖ ٚ 

 تٛأع زؽوت سمبيع. ضٛظؼٚ ِي
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P0300 

ظؼ زبٌت ٍّٚىؽظ ثبثت ٔٛقبٔبت گؽظل ِيً 

نٛظ اؾ  ٔهبْ ظاظٖ ِي ECMٌٕگ وٗ تٛقّ 

ّ قيكتُ ثيهرت اقت ِمعاؼ تٕٗيُ نعٖ تٛق

نبضى ثب فؽوبٔف يه وٗ ظؼ ايٓ زبٌت چؽاٜ 

نٛظ ٚ ثٗ ؼإٔعٖ  ضبِٛل ِي ٚ ٘ؽتؿ ؼٚنٓ

وٕع وٗ قؽٚت گؽظل ِٛتٛؼ ؼا  يبظآٚؼي ِي

قؽيًٛب پبيني ثيبٚؼظ ٚ ثٗ تّٛريگبٖ جمبؾ 

 ثؽٚظ.

 

P0031 

خٍٛ اوكيژْ وٓ قٕكٛؼ  چٕبٔچٗ ِعاؼ گؽَ

اتًبي ثعٔٗ وؽظٖ ٚ يب لٓٙ ثبنع ايٓ وع 

نٛظ ٚ ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ  ٖب٘ؽ ِي يتٚ

تٛاْ ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي يىٕٛاضت وبؼ ِي

 وؽظ.

 

P0032 

وٓ قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ ثب  اگؽ ِعاؼ گؽَ

ٌٚت اتًبيل وؽظٖ ثبنع ايٓ  12ِعاؼ تغػيٗ 

نٛظ ٚ ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ  ٖب٘ؽ ِي ٚيت وع

تٛاْ ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي يىٕٛاضت وبؼ ِي

 وؽظ.

 

P1171 

ؼقع  ٛتٛؼ ثٗ َٚٛيت لعؼت ضٛظ ِيٚليت وٗ ِ

ٚ ٌٚتبژ قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ وٗ تٛقّ 

ECM ٌٚت وّرت  0.35نٛظ وّرت اؾ  ظؼيبفت ِي

نٛظ ٚ  ٔمى گؿاؼل ِي عثبٔيٗ ثبنع و 12اؾ 

وبِال  (Closed-loop)قيكتُ وٕرتي زٍمٗ ثكتٗ 

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

 

P0134 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ ظِبي آة  61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

ؼقع ٚ  ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ِي 71ؽ اؾ ثٗ ثبالت

 81 ِعت  ثٗضّ وٕرتي قٕكٛؼ اوكيژْ خٍٛ 

نٛظ ٚ ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ  ثبٔيٗ لٓٙ ِي

گؽظظ. ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ يىٕٛاضت وبؼ  ِي

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. وٕع ٚ ِي ِي

 

P0133 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ ظِبي آة  61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

 ؼقع ٚ ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ِي 71ثٗ ثبالتؽ اؾ 

ظٚؼ  1711تب  2311ظؼ قؽٚت ظٚؼ ِٛتٛؼ ثني 

ؾِبْ پبقص قٕكٛؼ اوكيژْ ثٗ تغيريات شبؽوؿ 

اوكيژْ ظؼ اگؿٚؾ اؾ زع تٕٗيُ نعٖ ظؼ 

 قيكتُ ثبالتؽ اقت.

 

P1167 

ؼقع ٚ  ٚليت وٗ ِٛتٛؼ ثٗ ْٛؼ وب٘م قٛضت ِي

ٌٚتبژ قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ وٗ تٛقّ 

ECM ٌٚت ظؼ وّرت  0.55نٛظ وّرت اؾ  خػة ِي

آيع  ثبٔيٗ ثبنع وع ٚيت ثٗ ٚخٛظ ِي 12 اؾ

وبِال  Closed-loopٚ قيكتُ وٕرتي زٍمٗ ثكتٗ 

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

 

P0132 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ ظِبي آة  61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

ؼقع ٚ  ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ِي 71ثٗ ثبالتؽ اؾ 

ضّ وٕرتي قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ ثٗ ِٕجٙ 

تغػيٗ اتًبيل وؽظٖ اقت چٕبٔچٗ ايٓ زبٌت 

ثبٔيٗ ْٛي ثىهع وع ٚيت ٖب٘ؽ  13ثيهرت اؾ 

نٛظ. ِٛتٛؼ ظؼ ايٓ زبٌت تمؽيجًب  ِي

تٛاْ ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي يىٕٛاضت وبؼ ِي

 سمٛظ.

 

P0131 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ ظِبي آة  61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

ؼقع ٚ  گؽاظ ِي ظؼخٗ قبٔيت 71ثٗ ثبالتؽ اؾ 

ضّ وٕرتي قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ ثٗ ثعٔٗ 

ٕبٔچٗ ايٓ زبٌت ثيهرت اتًبيل وؽظٖ اقت. چ

ثبٔيٗ ْٛي ثىهع وع ٚيت ٖب٘ؽ  13اؾ 

نٛظ. ِٛتٛؼ ظؼ ايٓ زبٌت تمؽيجًب  ِي

تٛاْ ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي يىٕٛاضت وبؼ ِي

 سمٛظ.

 

P0037 

وٓ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت  چٕبٔچٗ ِعاؼ گؽَ

اتًبي ثعٔٗ وؽظٖ ٚ يب لٓٙ ثبنع ايٓ وع 

نٛظ ٚ ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ  ٚيت ٖب٘ؽ ِي

تٛاْ ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي بؼ ِييىٕٛاضت و

 وؽظ.

 

P0038 

وٓ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت ثٗ  چٕبٔچٗ ِعاؼ گؽَ

ٌٚت اتًبي وؽظٖ ٚ يب لٓٙ  12ِعاؼ ثبتؽي 

نٛظ ٚ ظؼ ايٓ  ثبنع ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

تٛاْ  وٕع ٚ ِي زبٌت ِٛتٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ِي

 ؼإٔعگي وؽظ.

 

P0140 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ ظِبي آة  61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

ؼقع ٚ  ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ِي 71التؽ اؾ ثٗ ثب

ِمعاؼ قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ اؾ زع ِٕٓمي 

ثيهرت نعٖ اقت، چٕبٔچٗ ايٓ زبٌت ثيهرت اؾ 

نٛظ.  ثبٔيٗ ْٛي ثىهع وٗ ٚيت ٖب٘ؽ ِي 163

ِٛتٛؼ ظؼ ايٓ زبٌت تمؽيجًب يىٕٛاضت وبؼ 

 تٛاْ ؼإٔعگي سمٛظ. وٕع ٚ ِي ِي

 

P0138 

ظِبي آة  ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ 61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

ؼقع ٚ  گؽاظ ِي ظؼخٗ قبٔيت 71ثٗ ثبالتؽ اؾ 

قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت ثٗ ثؽق ايٍي 

اتًبيل وؽظٖ اقت چٕبٔچٗ ايٓ زبٌت ثيهرت 

ثبٔيٗ ْٛي ثىهع وع ٚيت ٖب٘ؽ  13اؾ 

نٛظ. ِٛتٛؼ ظؼ ايٓ زبٌت تمؽيجًب  ِي

تٛاْ ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي يىٕٛاضت وبؼ ِي

 سمٛظ.

 

P0137 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ٚ ظِبي آة  61ِٛتٛؼ ثٗ ِعت 

ؼقع ٚ  ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ِي 71ثٗ ثبالتؽ اؾ 

قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ ٚمت ثٗ ثعٔٗ اتًبيل 

 25وؽظٖ اقت. چٕبٔچٗ ايٓ زبٌت ثيهرت اؾ 

نٛظ.  ثبٔيٗ ْٛي ثىهع وٗ ٚيت ٖب٘ؽ ِي
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ِٛتٛؼ ظؼ ايٓ زبٌت تمؽيجًب يىٕٛاضت وبؼ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. وٕع ٚ ِي ِي

 

P0563 

ثبٔيٗ  41يچ ثبؾ ثبنع ٚ ثٗ ِعت اگؽ قٛئ

ٌٚت ثؽقع ايٓ وع  16ٌٚتبژ ثٗ ثيم اؾ 

 نٛظ. ٚيت ٖب٘ؽ ِي
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P0562 

ثبٔيٗ  41اگؽ قٛئيچ ثبؾ ثبنع ٚ ثٗ ِعت 

ٌٚت ثؽقع ايٓ وع  11ٌٚتبژ ثٗ وّرت اؾ 

 نٛظ. ٖب٘ؽ ِيٚيت 

 

P1336 

اگؽ ِٛتٛؼ ظؼ زبي وبؼ وؽظْ ثبنع ٚ ظٔعٖ 

ت ِيً ظٔعأٗ ثب قٕكٛؼ ِٛلٛي 58ؼيٕگ 

ٔجبنع ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ  شمؽاقتب ٌٕگ

 گؽظظ. ِي

 

P0502 

ؼإٔعگي سمٛظٖ ٚليت  3ضٛظؼٚ ؼا ثب ظٔعٖ 

وٗ ِٛتٛؼ گؽَ نع قيگٕبي قٕكٛؼ قؽٚت 

سمبيع. پعاي گبؾ ؼا يىجبؼٖ خعا ضٛظؼٚ ؼا 

ظٚؼ ظؼ  4111فهبؼ ظ٘يع تب ظٚؼ ِٛتٛؼ ثٗ 

ظليمٗ ثؽقع ٚ پعاي ؼا ؼ٘ب وٕيع. قؽٚت 

 MAPآيع ٚ ِمعاؼ  ِي ظٚؼ ِٛتٛؼ پبيني

سمبيع ظؼ ايٓ حلٗٗ وع ٚيت  نؽٚ٘ ثٗ وب٘م ِي

نٛظ ٚ ؼإٔعگي لعؼي يىٕٛاضت  آنىبؼ ِي

لؽاؼ ظ٘يع  4گؽظظ. ضٛظؼٚ ؼا ظؼ ظٔعٖ  ِي

ٚليت وٗ ِٛتٛؼ گؽَ نع قيگٕبي قٕكٛؼ قؽٚت 

ضٛظؼٚ ؼا اخؽا سمبييع پعاي ؼا تب زع ًٔف 

زؽوت ضٛظ فهبؼ ظ٘يع، قؽٚت ضٛظؼٚ، ظٚؼ 

ثٗ ِؽزٍٗ آنىبؼ نعْ  MAPِمعاؼ  ِٛتٛؼ ٚ

ؼقع ٚ ظؼ ايٓ حلٗٗ ؼإٔعگي وّي  ٚيت ِي

 يىٕٛاضت ضٛا٘ع نع.

 

P0571 

قيگٕبي فهٕگي تؽِؿ لٓٙ نعٖ ضٛظؼٚ ِتٛلف 

اقت ٚ ثٛع اؾ چٕع ثبؼ تؽِؿ وؽظْ وع ٚيت 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. نٛظ ٚ ِي آنىبؼ ِي

 

P0504 

قيگٕبي فهٕگي تؽِؿ لٓٙ نعٖ ضٛظؼٚ ِتٛلف 

يگٕبي فهٕگي تؽِؿ ٘يچ تغيريي اقت ٚ ق

وع وٕع ثٛع اؾ چٕع ثبؼ تؽِؿ وؽظْ وٗ  سمي

نٛظ ٚ ِٛتٛؼ تمؽيجًب يىٕٛاضت  ٚيت ٖب٘ؽ ِي

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. وٕع ٚ ِي وبؼ ِي

 

P2138 

ثب ُ٘ ِتفبٚت  APS2  ،APS1قيگٕبي 

٘بي ٚؼٚظي  ٘كتٕع. چٕبٔچٗ اضتالف قيگٕبي

 نٛظ ٚ ثبنع وع ٚيت آنىبؼ ِي %8ثيهرت اؾ 

 وٕع. ًّٚ ِي ETCMODEِٛتٛؼ ثؽپبيٗ 

 

P2123 

ثٗ ثؽق ايٍي اتًبي  APS1ٚليت وٗ قيگٕبي 

وٛتبٖ وؽظٖ ثبنع ٚ قيگٕبي ٚؼٚظي ثيهرت 

گؽظظ ٚ  ثبنع وع ٚيت آنىبؼ ِي %97.5اؾ 

 وٕع. ًّٚ ِي ETCMODEِٛتٛؼ ثؽپبيٗ 

 

P2122 

ثٗ ثعٔٗ اتًبي  APS1ٚليت وٗ قيگٕبي 

ٚ قيگٕبي وٛتبٖ وؽظٖ ٚ يب لٓٙ نعٖ ثبنع 

ثبنع وع ٚيت آنىبؼ  %3.5ٚؼٚظي وّرت اؾ 

ًّٚ  ECTMODEگؽظظ ٚ ِٛتٛؼ ثؽپبيٗ  ِي

 وٕع. ِي

P2128 

ثٗ ثؽق ايٍي اتًبي  APS1ٚليت وٗ قيگٕبي 

وٛتبٖ وؽظٖ ثبنع ٚ ثٗ قيگٕبي ٚؼٚظي 

گؽظظ  ثبنع وع ٚيت آنىبؼ ِي %55ثيهرت اؾ 

 وٕع. ًّٚ ِي ETCMODEٚ ِٛتٛؼ ثؽ پبيٗ 

 

P2127 

ٚ ثٗ ثعٔٗ اتًبي  APS2ٗ قيگٕبي ٚليت و

وٛتبٖ وؽظٖ ٚ يب لٓٙ نعٖ ثبنع ٚ قيگٕبي 

ثبنع وع ٚيت آنىبؼ  %2.5ٚؼٚظي وّرت اؾ 

ًّٚ  ETCMODEگؽظظ ٚ ِٛتٛؼ ثؽپبيٗ  ِي

 وٕع. ِي

 

P060D 

چٕبٔچٗ ِٛلٛيت ظؼيچٗ گبؾ اؾ ظٚ ْؽيك 

حمبقجٗ تٛقّ وبِپيٛتؽ يىي ٔجبنع وٗ ٚيت 

 ETCMODE گؽظظ ٚ ِٛتٛؼ ثؽپبيٗ آنىبؼ ِي

 ًّٚ ضٛا٘ع وؽظ.

 

P2104 

ٚليت وٗ ايؽاظي ثؽاي ظؼيچٗ گبؾ، پعاي 

گبؾ ٚ قٕكٛؼ تؽِؿ پيم ثيبيع اخجبؼًا 

افتع ٚ وع ٚيت  زبٌت ظٚؼ آؼاَ اتفبق ِي

 گؽظظ. ٖب٘ؽ ِي

 

P2105 

ٚليت وٗ ايؽاظي ثؽاي ظؼيچٗ گبؾ، پعاي 

پيم ثيبيع  ECM ٚ قٕكٛؼ تؽِؿ ؛گبؾ

ٚ ثبيع  اخجبؼًا ِٛتٛؼ ِتٛلف ضٛا٘ع نع

 ؼفٙ ٚيت نٛظ.

 

P2106 

ٚليت وٗ ايؽاظي ثؽاي ظؼيچٗ گبؾ، قٕكٛؼ 

پعاي گبؾ پيم ثيبيع اخجبؼًا ثبيع زبٌت 

حمعٚظ وؽظْ ٍّٚيبت يٛؼت ثگريظ ٚ وع ٚيت 

 ٖب٘ؽ گؽظظ.

 

P2110 

ٚليت وٗ ايؽاظي ثؽاي ظؼيچٗ گبؾ، قٕكٛؼ 

پعاي گبؾ پيم ثيبيع اخجبؼًا ثبيع زبٌت 

ٚيت ٖب٘ؽ  ِعيؽيت لعؼت اّٚبي نٛظ وٗ

 گؽظظ. ِي

 

P1516 

چٕبٔچٗ َٚٛيت ٚالٛي ظؼيچٗ گبؾ ظؼ نؽايّ 

ؼٚظ  وبؼوؽظ ثبثت ثب آٔچٗ وٗ أتٗبؼ ِي

ِتفبٚت ثبنع وع ٚيت آنىبؼ ٚ ِٛتٛؼ 

 وٕع. ًّٚ ِيETCMODEثؽپبيٗ 

 

P2101 

چٕبٔچٗ اضتالف ثكيبؼ ؾيبظي ثني َٚٛيت 

قيكتُ ظؼيچٗ ٚ َٚٛيت ٚالٛي ٚخٛظ ظانتٗ 

ؼ نعٖ ٚ ِٛتٛؼ ثؽپبيٗ ثبنع وع ٚيت آنىب

ETCMODE وٕع. ًّٚ ِي 

 

P0123 

چٕبٔچٗ قيگٕبي قٕكٛؼ َٚٛيت ظؼيچٗ گبؾ 

ثب ثؽق ايٍي اتًبيل ظانتٗ ثبنع ٚ ٚؼٚظي 

ثبنع وع ٚيت ٖب٘ؽ  %46.5قيگٕبي ثيهرت اؾ 
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لؽاؼ  ETCMODEنعٖ ٚ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

 گريظ. ِي
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P0122 

ؼا  TPS1قيگٕبي قٕكٛؼ َٚٛيت ظؼيچٗ گبؾ 

نٛظ،  ِتًً سمبييع وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي ثٗ ثعٔٗ

ثبنع  %3.5چٕبٔچٗ قيگٕبي ٚؼٚظي وّرت اؾ 

لؽاؼ  ETCMODEَٚٛيت ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

 گريظ. ِي

P0223 

ؼا  TPS1قيگٕبي قٕكٛؼ َٚٛيت ظؼيچٗ گبؾ 

ثٗ ثؽق ايٍي ِتًً سمبييع وع ٚيت ٖب٘ؽ 

نٛظ، چٕبٔچٗ قيگٕبي ٚؼٚظي ثيهرت اؾ  ِي

زبٌت ثبنع ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ  96.5%

ETCMODE گريظ. لؽاؼ ِي 

 

P0222 

ؼا  TPS1قيگٕبي قٕكٛؼ َٚٛيت ظؼيچٗ گبؾ 

نٛظ،  ثٗ ثعٔٗ ِتًً سمبييع وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

ثبنع  %3.5چٕبٔچٗ قيگٕبي ٚؼٚظي وّرت اؾ 

 ETCMODEَٚٛيت ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

 گريظ. لؽاؼ ِي

 

P2135 

ؼا ثٗ ثؽق  TPS1  ٚTPS2قيگٕبي قٕكٛؼ٘بي 

ٗ ِتًً سمبييع تب قيگٕبي ايٍي ٚ يب ثعٔ

ؼا اؾ ٘ؽ ظٚ ْؽف ٔبشمگٓ سمبيع وع ٚيت 

نٛظ ٚ چٕبٔچٗ اضتالف ٚؼٚظي  ٖب٘ؽ ِي

ثبنع ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ  %12قيگٕبي ثيهرت اؾ 

 گريظ. لؽاؼ ِي ETCMODEظؼ زبٌت 

 

P2119 

چٕبٔچٗ ثب چٕعيٓ ثبؼ ثكنت قٛئيچ ِمعاؼ 

ثبؾ نعْ ظؼيچٗ گبؾ ثٗ ِمعاؼ الؾَ ٔؽقع 

 نٛظ. ٘ؽ ِيايٓ وع ٚيت ٖب

 

P0641  ٚP0651 

 يبثي تؽانٗ ظاضٍي ضٛظ ٚيت

 

P0480 

لٓٙ ثبنع ٚ يب  1چٕبٔچٗ ِعاؼ وٕرتي فٓ 

اتًبي وٛتبٖ نعٖ ثبنع وع ٚيت ٖب٘ؽ 

ضٛا٘ع نع ٚ ِٛتٛؼ ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ضٛا٘ع وؽظ ٚ ِي

 

P0481 

لٓٙ نعٖ ثبنع ٚ  2چٕبٔچٗ ِعاؼ وٕرتي فٓ 

عٖ ثبنع وع ٚيت ٖب٘ؽ يب اتًبي وٛتبٖ ن

ضٛا٘ع نع ٚ ِٛتٛؼ ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ضٛا٘ع وؽظ ٚ ِي

 

P1397 

٘يچ قيگٕبي قؽٚيت زبت نؽايّ وبؼوؽظ ِّٛٛيل 

نٛظ ٚ وع پيم فؽٌ ٖب٘ؽ  ضٛظؼٚ ظؼيبفت سمي

نٛظ. ِٛتٛؼ ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ضٛا٘ع  ِي

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. وؽظ ٚ ِي

 

P1396 

ف ثكيبؼ ؾيبظي ثني قؽٚت چؽش چٕبٔچٗ اضتال

خٍٛ ٚ ِمعاؼ ظليك ِهطى نعٖ ظؼ قيكتُ 

ثبنع سمبيم قيگٕبي قؽٚت چؽش تغيري 

ضٛا٘عوؽظ ٚ يه ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ٚ ِٛتٛؼ 

تٛاْ  ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ضٛا٘ع وؽظ ٚ ِي

ؼإٔعگي وؽظ.
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P0317 

شمبٕٔع  ECMچٕبٔچٗ قيگٕبي ظؼيبفيت تٛقّ 

ت ٖب٘ؽ قيگٕبي تٛيني نعٖ ٔجبنع يه وع ٚي

نعٖ ٚ ِٛتٛؼ ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ضٛا٘ع 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. وؽظ ٚ ِي

 

P0551 

چٕبٔچٗ زبت نؽايّ وبؼوؽظ قيگٕبي فؽِبْ 

٘يعؼٌٚيه ظؼيبفت نٛظ يه وع ٚيت ٖب٘ؽ 

نٛظ ٚ ِٛتٛؼ ثٗ ْٛؼ يىٕٛاضت وبؼ  ِي

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ضٛا٘ع وؽظ ٚ ِي

 

P060B 

گبؾ  چٕبٔچٗ اضتالف ِمعاؼ ثني قٕكٛؼ پعاي

اؾ زع ِهطى تٛيني نعٖ رببٚؾ سمبيع يه وع 

نٛظ ٚ ِٛتٛؼ زبت نؽايّ  ٚيت ٖب٘ؽ ِي

ECTMODE .لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت 

 

P0068 

ِٛتٛؼ ظؼ زبي وبؼ وؽظْ اقت ٚ ٘يچ ٚييب 

٘ٛاي  ِٕيفٌٛعاؾ قٕكٛؼ٘بي ظِب ٚ فهبؼ 

نٛظ ٚ اضتالف ثني خؽيبْ  ٚؼٚظي ٖب٘ؽ سمي

ي ٚ ٘ٛاي سبّني ؾظٖ نعٖ ظؼ ظؼيچٗ گبؾ ثؽل

ِمعاؼ خؽيبْ اؾ ؼٚل غٍٗت ٚ قؽٚت ٘ٛا 

اقت ٚ ثيم اؾ  g/s 200حمبقجٗ نعٖ ثيهرت اؾ 

وع ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ٚ  ثىهع،ثبٔيٗ ْٛي  4

لؽاؼ  ETCMODEٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

 گريظ. ِي

 

P0606 

 يبثي وبِپيٛتؽ ضٛظ ٚيت

 

P0230 

لٓٙ ثٛظْ ِعاؼ ؼٌٗ پّ  ثٕؿيٓ ٚ يب 

اتًبي  اتًبي وٛتبٖ ثٗ ثؽق ايٍي ٚ يب

 نٛظ. ثعٔٗ، ايٓ وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

 

P0685 

 ECMاتًبيل ِعاؼ وٕرتي ؼٌٗ ثب َٚٛييت وٗ 

أتٗبؼ ظاؼظ ِتفبٚت اقت ٚ ايٓ وع ٚيت 

 نٛظ. ٖب٘ؽ ِي

 

P0647 

ثٗ ثؽق ايٍي اتًبيل ظاؼظ ٚ  A/Cوٕرتي ؼٌٗ 

ِٛتٛؼ ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ضٛا٘ع وؽظ ٚ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ِي

 

P0646 

لٓٙ ثٛظٖ ٚ يب اتًبي ثٗ  A/Cوٕرتي ؼٌٗ 

ثعٔٗ سمٛظٖ اقت ٚ ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ 

تٛاْ  ثٓٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ضٛا٘ع وؽظ ٚ ِي

 ؼإٔعگي وؽظ.

 

P0077 

 12چٕبٔچٗ قٛپبپ وٕرتي ٘يعؼٌٚيىي ثٗ ثؽق 

ٌٚت اتًبيل وؽظٖ ثبنع وع ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ٚ 

تٛأع نؽٚ٘  سمي (VVT)تبمييٕگ قٛپبپ ِتغري 

بٌت وع ٚيت ٖب٘ؽ ثٗ وبؼ سمبيع. ظؼ ايٓ ز

نعٖ ٚ ِٛتٛؼ ٔكجتًب ثبثت وبؼ وؽظٖ ٚ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ِي
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P0076 

پيچ قٛئيچ وٕرتي ٘يعؼٌٚيىي  چٕبٔچٗ قيُ

(OCV)  لٓٙ نعٖ ثبنع ٚ يب ثٗ ثعٔٗ اتًبيل

نٛظ ٚ تبمييٕگ  وؽظٖ ثبنع وع ٚيت ٖب٘ؽ ِي

تٛأع ًّٚ وٕع،  سمي (VVT)قٛپبپ ِتغري 

تٛاْ  وٕع ٚ ِي ِٛتٛؼ ٔكجتًب ثبثت وبؼ ِي

ؼإٔعگي وؽظ. ظؼ يٛؼت اتًبي ثٗ ثعٔٗ ُ٘ 

اقتبؼت ؾظْ ٚ ُ٘ ظؼخب وبؼ وؽظْ ِٛتٛؼ 

ظؼ ظٚؼ آؼاَ ِهىً ضٛا٘ع ظانت. اؾ آْ خب 

شميهٗ ثبؾ اقت ؾِبْ ثبؾ  OCVوٗ قٛپبپ 

 ُ٘ ؾيبظ اقت. VVTثٛظْ 

 

P0012 

چٕبٔچٗ فبؾ ظٕ٘عٖ ظؼ يه َٚٛيت ٔكجتًب 

بپ وٕرتي ثبثيت ثبنع ٚ ٔكجت ٍّٚىؽظ قٛپ

٘يعؼٌٚيىي ثيهرت اؾ ظإِٗ جمبؾ ٚ يب وّرت 

اؾ زعالً جمبؾ ثبنع يب اضتالف ثني فبؾ 

 15ٚالٛي ٍّٚىؽظ ٚ فبيٍٗ ٔهبٔٗ ثيهرت اؾ 

ظؼخٗ ؾاٚيٗ ِيً ٌٕگ اقت وع ٚيت ٖب٘ؽ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. نعٖ ٚ ِي

 

P0011 

چٕبٔچٗ ٔكجت پبقص فبؾ ظٕ٘عٖ وّرت اؾ زع 

ع نعٖ ٚ ِهطى نعٖ ثبنعوع ٚيت تأيي

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ِي

 

P0016 

ٚ چٕبٔچٗ ِمعاؾ فبؾ ظٕ٘عٖ يفؽ ثبنع 

ٌٕگ ثيهرت  ظٔعأٗ ِيً 58زؽوت چؽش ظٔعأٗ 

اؾ زع ِهطى نعٖ ثبنع يه ٚيت تأييع نعٖ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ٚ ِي

 

P0341 

چؽش  گريي ٘بي أعاؾٖ چٕبٔچٗ تٛعاظ ظٔعأٗ

قٛپبپ ثب  تبمييٕگ ظؼ ٘ؽ ظٚؼ گؽظل ِيً

اؼ ِهطى نعٖ ِغبيؽت ظانتٗ ثبنع يه ِمع

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. ٚيت تأييع نعٖ ٚ ِي

 

P0026 

چٕبٔچٗ فبؾ ٚالٛي ِيً قٛپبپ ثبالتؽ ٚ يب 

وّرت اؾ ِمعاؼ ٘عف ثبنع ٚ ضٓبي فبؾ اؾ 

ِمعاؼ تٛيني نعٖ رببٚؾ سمبيع يه ٚيت ثٛخٛظ 

 تٛاْ ؼإٔعگي وؽظ. آِعٖ ٚ ِي

 

P0340 

ٛظٖ ٚ يب قٕكٛؼ َٚٛيت ِيً قٛپبپ لٓٙ ث

ثٗ ثؽق ايٍي يب ثعٔٗ اتًبيل وؽظٖ اقت وع 

تٛاْ  نٛظ ٚ ؼإٔعگي ُ٘ ِي ٚيت ٖب٘ؽ ِي

 وؽظ.

 

P0807 

قٛئيچ والچ ؼا خعا وٕيع ٚ يب آْ ؼا ثٗ 

ثؽق ٌٚتبژ ثبال ِتًً سمٛظٖ ٚ ضٛظؼٚ ؼا 

ثؽقبٔيع يب  km/h 52ؼٚنٓ وؽظٖ ٚ ثٗ قؽٚت 

 اؾ قؽٚت ثيهرت اؾ 
52 km/h  ٗ3، قؽٚت ؼا ث km/h  ثؽقبٔيع ثٛع

اؾ چٕعيٓ ثبؼ ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ٚ ِٛتٛؼ 

تٛأيع  وٕع ٚ مشب ُ٘ ِي ٔكجتًب ثبثت وبؼ ِي

 ؼإٔعگي وٕيع.

P0808 

قٛئيچ والچ ؼا خعا سمٛظٖ ٚ يب آْ ؼا ثٗ 

ثعٔٗ اتًبي ظ٘يع، قپف ضٛظؼٚ ؼا ؼٚنٓ 

ثؽقبٔيع يب اؾ  52km/hسمٛظٖ ٚ ثٗ قؽٚت 

 ، قؽٚت ؼا ثٗ قؽٚت52km/hقؽٚت ثيهرت اؾ 

3km/h  ثؽقبٔيع. ثٛع اؾ چٕعيٓ ثبؼ ٚيت

ٖب٘ؽ نعٖ ِٛتٛؼ ٔكجتًب ثٓٛؼ ثبثت وبؼ 

 تٛأيع ؼإٔعگي سمبييع. وٕع ٚ مشب ِي ِي

 

P0564 

چٕبٔچٗ قيكتُ جمٙؿ ثٗ وؽٚؾ وٕرتي اقت 

ِعاؼ ٚؼٚظي وؽٚؾ وٕرتي ؼا خعا وٕيع ٚ يب 

آٔؽا ثٗ ٌٚتبژ ايٍي اتًبي  7.5sثٗ ِعت 

ضٛظؼٚ ٔكجتًب ظ٘يع قپف وع ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ 

تٛأيع  ثٗ ْٛؼ يىٕٛاضت وبؼ وؽظٖ ٚ ِي

ؼإٔعگي سمبيع اِب قيكتُ وؽٚؾ وٕرتي ًّٚ 

 وٕع. سمي

 

P0565 

ظؼ قيكتُ جمٙؿ ثٗ وؽٚؾ وٕرتي قٛئيچ ضبِٛل 

يعا ثؽاي ِعتي ْٛالٔي  (On/Off)ٚ ؼٚنٓ 

ِبٔع ٚ  ؼٚنٓ ِي 300sظ٘ع ٚ يب ثٗ ِعت  ِي

ثٛع وع ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ضٛظؼٚ ٔكجتًب ثٗ 

تٛأيع  وٕع ٚ ِي ْٛؼ يىٕٛاضت وبؼ ِي

ؼإٔعگي سمبييع اِب قيكتُ وؽٚؾ وٕرتي ًّٚ 

 وٕع. سمي

 

P0566 

ظؼ قيكتُ جمٙؿ ثٗ وؽٚؾ وٕرتي قٛئيچ وٕكً 

(Cancel) ظ٘ع ٚ يب  ثؽاي ِعتي ْٛالٔي يعا ِي

ِبٔع ٚ ثٛع وع ٚيت  ؼٚنٓ ِي 300sثٗ ِعت 

ٖب٘ؽ نعٖ ضٛظؼٚ ٔكجتًب ثٗ ْٛؼ يىٕٛاضت 

تٛأيع ؼإٔعگي سمبييع  ع ٚ ِيوٕ وبؼ ِي

 وٕع. اِب قيكتُ وؽٚؾ وٕرتي ًّٚ سمي

 

P0567 

ظؼ قيكتُ جمٙؿ ثٗ وؽٚؾ وٕرتي قٛئيچ 

(Resume) ظ٘ع ٚ  ثؽاي ِعتي ْٛالٔي يعا ِي

ِبٔع ٚ ثٛع وع  ؼٚنٓ ِي 300sيب ثٗ ِعت 

ٚيت ٖب٘ؽ نعٖ ضٛظؼٚ ٔكجتًب ثٗ ْٛؼ 

تٛأيع ؼإٔعگي  وٕع ٚ ِي يىٕٛاضت وبؼ ِي

 وٕع. يع اِب قيكتُ وؽٚؾ وٕرتي ًّٚ سميسمبي

 

P0568 

ظؼ قيكتُ جمٙؿ ثٗ وؽٚؾ وٕرتي قٛئيچ تٕٗيُ 

(Set) ظ٘ع ٚ يب  ثؽاي ِعتي ْٛالٔي يعا ِي

ِبٔع ٚ ثٛع وع ٚيت  ؼٚنٓ ِي 300sثٗ ِعت 

ٖب٘ؽ نعٖ ضٛظؼٚ ٔكجتًب ثٗ ْٛؼ يىٕٛاضت 

تٛأيع ؼإٔعگي سمبييع  وٕع ٚ ِي وبؼ ِي

 وٕع. ًّٚ سمي اِب قيكتُ وؽٚؾ وٕرتي

 

P0633 

ثؽاي ضٛظؼٚ٘بيي وٗ ظاؼاي ٘هعاؼ ظؾظگري 

٘كتٕع ٚليت قٛئيچ ثبؾ اقت ٚ آالؼَ اؼتجبِ 

نٛظ ٚ  وٕع يه وع ٚيت گؿاؼل ِي ثؽلؽاؼ سمي

 نٛظ. ِٛتٛؼ ؼٚنٓ سمي

 

U0167 
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ثؽاي ضٛظؼٚ٘بيي وٗ ظاؼاي ٘هعاؼ ظؾظگري 

٘كتٕع ٚليت قٛئيچ ثبؾ اقت ٚ ظؾظگري ًّٚ 

ت گؿاؼل نعٖ ٚ ِٛتٛؼ وٕع يه وع ٚي سمي

 نٛظ. ؼٚنٓ سمي
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U0426 
ثؽاي ضٛظؼٚ٘بيي وٗ جمٙؿ ثٗ قيكتُ ٘هعاؼ 

َعقؽلت ٘كتٕع ٚليت قٛئيچ ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت 

(ON) گريظ ٚ ظؼ قيكتُ ٘هعاؼ  ؼٚنٓ لؽاؼ ِي

َعقؽلت ايؽاظ ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع ٚ وع ٚيت 

 ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع، ضٛظؼٚ ؼٚنٓ زمٛا٘عنع.

 

 ي رٚسأٗاطتفادٖ ٚ ٔگٙذار.  2

I ٓطٛخت ٚ رٚغ . 

اقتفبظٖ  93اؾ ثٕؿيٓ ثعْٚ قؽة ثب اوتبْ 

سمبييع، تب اؾ يست ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ اّْيٕبْ 

٘بي ِتفبٚت ظؼ  زبيً سمبييع. ثؽاي قٛضت

٘بيي ثب ٚعظ اوتبْ  خب٘بي خمتٍف اؾ قٛضت

ثبال اقتفبظٖ سمبييع. قؽة ٚ فٍؿات قٕگني 

ظؼ قٛضت ثبٚث ِٛيٛة نعْ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ 

نٛٔع ٚ وبؼايي آهنب  تبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ِيوب

ظٕ٘ع. قٌٛفٛؼ ثبٚث اؾ ثني  ؼا وب٘م ِي

ثؽظْ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ 

ظٕ٘ع.  گؽظظ ٚ وبؼايي آهنب ؼا وب٘م ِي ِي

ظؼ يٛؼتي وٗ قٌٛفٛؼ ظؼ قٛضت ثبنع ثبيع 

ؼإٔعگي سمٛظ تب آقيت  km/h 70ثب قؽٚت 

ثٕؿيٓ  وّرتي ثٗ قيكتُ ٚاؼظ گؽظظ. ًِّٚٛب

ثبنع.  ثب قٌٛفٛؼ ؾيبظ ثٗ ؼٔگ ِهىي ِي

ثبنع.  ًِؽف ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ثٗ يٛؼت ٔؽِبي ِي

ظؼ يٛؼتي وٗ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٚاؼظ قيٍٕعؼ ٚ 

حمفٗٗ ازرتاق گؽظظ، فكفؽ ِٛخٛظ ظؼ ؼٚغٓ 

وبؼايي قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ ثبٚث وب٘م 

 گؽظظ. وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ِي

II ٗٔاطتفادٖ ٚ ٔگٙذاري رٚسا. 

اي ؼا  اقتبؼت ؾظْ ٘يچ ٚقيٍٗ . ظؼ ؾِب1ْ

ؼٚنٓ ٔىٕيع ٚ پعاي گبؾ ؼا فهبؼ 

ظؼ ٘ٛاي قؽظ پعاي والچ ؼا فهبؼ  ٔع٘يع.

 ظ٘يع ٚ ثٛع اقتبؼت ثؿٔيع.

٘بيي ِٛتٛؼ ؼا ثٗ ظٚؼ ثبال  . ظؼ ؾِب2ْ

ثؽقبٔيع تب ؼقٛثبت ازتّبيل وؽثٓ ظؼ 

 ِٛتٛؼ ٚ قيكتُ اگؿٚؾ پبن گؽظظ.

يبثي ِٛتٛؼ  . ظؼ يٛؼتي وٗ الِ  ٚيت3

ْ ؼا ؼا پيعا سمٛظٖ ٚ آ ٚيتؼٚنٓ نٛظ، 

 ثؽْؽف سمبييع.

ِٕيفٌٛع ظٚظ ضٛا٘ع ظؼ . خمٍِٛ ٔيُ قٛؾ 4

قٛضت، وٗ دمىٓ اقت قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ 

وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ثٗ قؽٚت ضؽاة 

ظٖ ٔع. ثٕبثؽايٓ ضٛظؼٚ ؼا ِتٛلف سمٛنٛ

ٚ ٚيت ؼا ثؽْؽف سمبييع. ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ 

ؾٔي، وبٔىتٛؼ  ٔمى ظؼ قيكتُ خؽلٗ

ٔژوتٛؼ ؼا خعا سمٛظٖ ٚ ضٛظؼٚ ؼا ثب ا

 قؽٚت وُ ثٗ تّٛريگبٖ ثؽقبٔيع.

ثب چؽضم ِٛتٛؼ، ٚ ظؼيبفت قيگٕبي . 5

ظٚؼ ِٛتٛؼ، أژوتٛؼ نؽٚ٘ ثٗ پبنم 

سمبيع. ظؼ ٔتيدٗ ؾِبٔي وٗ ثبتؽي  ِي

َٛيف ثٛظٖ ٚ ٔتٛأع ِٛتٛؼ ؼا ثٗ گؽظل 

ظؼآٚؼظٖ ٚ يب ايؽاظي ظؼ اقتبؼت ٚخٛظ 

ثٗ ِعت ْٛالٔي  ظانتٗ ثبنع، ِٛتٛؼي وٗ

ىؽظٖ ثبنع ثٕؿيٓ ٔكٛضتٗ ظؼ ٔوبؼ 

نعٖ ٚ  أجبنتٗوبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ 

ثبٚث يعِٗ ظيعْ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ 

 گؽظظ. ِي

٘ب ٔجبيع ضيٍي وُ ثبنع،  . فيٍؽ قٛپبپ6

اگؽ قٛپبپ ظٚظ ثٗ ضٛثي ثكتٗ ٔهٛظ، 

ظِبي ثكيبؼ ثبال ثبٚث آقيت ؼقبٔعْ ثٗ 

 گؽظظ. وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ِي

ظؼ يٛؼت ٚعَ اقتفبظٖ ضٛظؼٚ ثؽاي . 7

ِعت ؾِبْ ْٛالٔي الؾَ اقت وٗ ٘ؽ ِبٖ 

يىجبؼ ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمبييع ٚ زيت ِعتي 

ؼإٔعگي سمبييع تب اؾ مجٙ نعْ ؼقٛة ٚ 

قٌٛفبتٗ نعْ ظؼ جمؽاي أژوتٛؼ خٍٛگريي 

 ثًّٛ آيع.

. فيٍرت ثٕؿيٓ ؼا ظؼ فبيٍٗ ِكبفيت ثني 8

ييع. ظؼ تٛٛيٍ سمبويٍِٛرت  10000تب  7000

ظؼيچٗ  km 20000نؽايّ ٔؽِبي ٘ؽ قبي يب 

گبؾ ٚ أژوتٛؼ٘ب ؼا شبيؿ سمبييع. اگؽ 

اؾ ِٛاظ شبيؿوٕٕعٖ أژوتٛؼ اقتفبظٖ 

سمبييع ظلت سمبييع وٗ ثٗ قٕكٛؼ  ِي

اوكيژْ ٚ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ آقييب 

 ٚاؼظ ٔگؽظظ.

. ظؼ ؾِبْ ثؽؼقي آاليٕعگي ِٛتٛؼ ٚ 9

. اثتعا نٛٔع وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ گؽَ ِي

قؽٚت ظٚؼ آؼاَ ثبال ٚ قپف ظٚؼ آؼاَ 

 گريي سمبييع. پبيني ؼا أعاؾٖ

 

رٚع تٛصيٗ ػذٖ تزاي گزَ وزدْ ِٛتٛر ٚ 

 واتاٌيظت وأٛرتٛر

  ٖ70ٚ ثب قؽٚت  3ثب ظٔع km/h  ثؽاي ٚ

ظليمٗ يب ثيهرت ؼإٔعگي سمبييع ٚ  5ِعت 

ظليمٗ آاليٕعگي ؼا ثؽؼقي  8ثٗ ِعت 

 سمبييع.

  فهبؼ ظاظٖ ٚ ظٚؼ ِٛتٛؼ پعاي گبؾ ؼا

يب ثيهرت  4500rpmظليمٗ ثٗ  2ؼا ثٗ ِعت 

ظليمٗ آاليٕعگي  2 ظؼ ٖؽفؼقبٔيعٖ ٚ قپف 

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

 

 اتشار٘اي طزٚيض.   3
 

I ٖاتشار٘اي ِٛرد اطتفاد . 

. اثؿاؼآالت ِّٚٛي ثؽاي پيبظٖ وؽظْ ٚ 1

 ًٔت لٓٛبت قيكتُ وٕرتي اٌىرتيىي

: ثؽاي  يؿؼثِرت ظصميتبي ثب  . ٌِٛيت2

 ٘ب ِعاؼ٘بي اٌىرتيىي ٚ قيگٕبي

: ثؽاي ثؽؼقي پبٌف اقٍٛقىٛپ . 3

 ٘ب قيگٕبي

: ثؽاي ثؽؼقي فهبؼ  Mpa 1-0. ِبِٔٛرت 4

 ثٕؿيٓ
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يبثي ظٌفي يب ظقتگبٖ  . ظقتگبٖ ٚيت5

-يبة ثؽاي ثؽؼقي وع٘بي ضٓب  ٚيت

يبثي قيكتُ وٕرتي اٌىرتيىي ٚ تهطيى  ٚيت

 نؽايّ وبؼوؽظ ِٛتٛؼ

 

II ايؼگز ػية ِٛتٛر. من 

ؾِبٔي وٗ يه ٚيت ظؼ يه قيكتُ يب 

٘بيي اؾ ِٛتٛؼ اصمبظ گؽظظ الِ   لكّت

يبثي ِٛتٛؼ ثٗ يٛؼت اتِٛبتيه ؼٚنٓ  ٚيت

نعٖ ٚ ثٗ ؼإٔعٖ اْال٘ ؼقبٔي سمٛظٖ تب 

 ٚيت ؼا ثؽْؽف سمبيع.

تٛخٗ: ثٛع اؾ ثؽْؽف سمٛظْ ايؽاظ، ظقتگبٖ 

يبة ؼا ِتًً سمٛظٖ ٚ وع ٚيت ؼا اؾ  ٚيت

 ٗٗ پبن سمبييع.زبف

 

III ياب . دطتگاٖ ػية 

يبة ثؽاي اْالٚبت قٕكٛؼ٘ب،  ظقتگبٖ ٚيت

وٕرتي ٚ تهطيى لٓٛبت ٚ ضٛأعْ وع٘بي ضٓب 

 صبيٗ نعٖ اقت.

 

 ٘اي تؼّرياتي ٘ا ٚ رٚع أٛاع ػية

I ٔىاتي تزاي تؼّريات . 

 :. آِادگي لثً اس تؼّريات1

 .ضٛظؼٚ ؼا ظؼ پّ  ثٕؿيٓ تّٛري ٔىٕيع 

  ؼقبٔي ؼا ظؼ  قيكتُ قٛضتتّٛريات

ٔؿظيىي اخكبَ لبثً انتٛبي اذمبَ 

 ٔع٘يع.

  ٕ٘ٛقيگبؼ وهيعْ ٕ٘گبَ تّٛريات دم

 ثبنع. ِي

 

. پيادٖ وزدْ لطؼاتي ِإٔذ فيٍرت 2

٘اي ٚرٚد ٚ  تٕشيٓ، پّپ تٕشيٓ يا ٌٌٛٗ

 خزٚج تٕشيٓ:

  وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا سمبييع تب ظؼ

لٗ ٚ يٛؼت اتًبيل ٔبضٛاقتٗ اؾ اصمبظ خؽ

 ضٓؽ خٍٛگريي نٛظ.

 ٌٌٗٛ ٘بي قٛضت ؼا ثب پبؼچٗ  اتًبالت

پٛنبٔعٖ تب ظؼ ٕ٘گبَ نً سمٛظْ آهنب 

 فهبؼ ثٕؿيٓ ثٗ ثريْٚ قؽايت ٔىٕع.

  ْٕ٘گبَ تّٛريات ثبيع اؾ ؼخيتٗ نع

ثٕؿيٓ ثؽٚي لٓٛبت ِٛتٛؼ خبًٛو ٌٌٛٗ 

اگؿٚؾ وٗ زؽاؼت ثكيبؼ ثباليي ظاؼظ 

 خٍٛگريي نٛظ.

 ت چؽِي ٚ يب القتيىي ثٕؿيٓ ؼا اؾ لٓٛب

 ظٚؼ ٔگٗ ظاؼيع.

. ٕ٘گاَ تاس وزدْ ٚ تؼّري لطؼات طيظتُ 3

 وٕرتي اٌىرتٚٔيىي:

  ٚ ظؼ يٛؼت ٚعَ وبؼوؽظ يسير ِٛتٛؼ

ضٛظؼٚ ثبيع اثتعا ظؼقيت لٓٛبت ؼا 

ثؽؼقي وؽظ ٚ قپف ثٗ ثؽؼقي ٚ ثبؾظيع 

وهي ٚ  قيكتُ پبنم قٛضت ٚ تعاضً قيُ

ؽ٘بي اتًبالت ثعٔٗ ٚ وٛيً خؽلٗ ٚ ٚاي

قيكتُ تٕٗيُ ٘بي   مشٙ ٚ ٌٌٛٗ ٚ نيٍٕگ

فهبؼ قٛضت ثپؽظاؾيع. ايٓ ثبؾظيع٘ب ٚ 

٘ب ثبيع ِعاَٚ اذمبَ نٛٔع  ثؽؼقي وؽظْ

اي ثٗ قيكتُ ٚ لٓٛبت پبنم  تب يعِٗ

 قٛضت اٌىرتٚٔيىي ٚاؼظ ٔگؽظظ.

  ؾِبْ اذمبَ تّٛريات اقبقي ثبيع لٓت

ِٕفي ثبتؽي خعا نٛظ. ٘ؽگؿ ظؼ ؾِبْ 

لٓٛبت اٌىرتٚٔيىي ؼا تّٛريات ٚ تكت 

 پيبظٖ ٔىٕيع.

  ثؽاي تكت لٓٛبت اٌىرتٚٔيىي ٘ؽگؿ اؾ

٘ب اقتفبظٖ  فؽٚ وؽظْ قٛؾْ ظؼ قيُ

 ّٕٔبييع.

 ً٘بي ثبتؽي ؼا ٔجبيع ٕ٘گبَ وبؼ  وبث

 وؽظْ ِٛتٛؼ خعا سمٛظ.

  ٚظؼ ؾِبْ خٛنىبؼي ثؽٚي ثعٔٗ ضٛظؼ

ؼا خعا  ECMاتًبي ثبتؽي ٚ وبٔىتٛؼ 

 سمبييع.

 ٓثٛظْ ِٛتٛؼ چٕبٔچٗ  ظؼ ؾِبْ ؼٚن

ٚايؽ٘بي مشٙ خعا نٛٔع اؾ آذمب وٗ قٛضت 

شمچٕبْ ظؼ زبي پبنم اقت، ثٕؿيٓ ٔكٛضتٗ 

ثٗ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ يعِٗ ٚاؼظ 

 وٕع. ِي

  ٍظؼ يٛؼت تٛٛيECM  الؾَ اقت ثعأيع

وٗ ضٛظؼٚ ثٗ قيكتُ َعقؽلت جمٙؿ اقت يب 

ضري. اثتعا ثبيع قيكتُ ثؽق ظؾظگري لٓٙ 

وٗ  ECMتٛٛيٍ گؽظظ.  ECMنٛظ ٚ ثٛع 

ثب قيكتُ ظؾظگري يه ضٛظؼٚ شمبٕ٘گ نعٖ 

تٛاْ ؼٚي ضٛظؼٚي ظيگؽي  ثبنع ؼا سمي

 اقتفبظٖ سمٛظ.

  ظؼپٛلECM .ؼا ٘ؽگؿ ثبؾ ٔىٕيع 

  قٕكٛؼ اوكيژْ ٕ٘گبَ ثبؾ وؽظْ ٔجبيع

 ثب آة ٚ يب ِبيٛبت ظيگؽ ظؼ شببـ ثبنع.

  ٓظؼ ؾِبْ ضبيل ثٛظْ ثبن پّ  ثٕؿي

 سمبيع.ٔجبيع ؾيبظ وبؼ 

  ًثكيبؼي اؾ لٓٛبت اٌىرتٚٔيىي لبث

تّٛري ٔيكتٕع، ٚ ثبيع آهنب ؼا تٛٛيٍ 

 سمٛظ.
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 ٙ٘بي اثؽيهّي اقتفبظٖ  اؾ ٚايؽ مش

٘بي ثعْٚ ِمبِٚت ثبٚث تعاضً  سمبييع. مشٙ

نعٖ ٚ قيكتُ خؽلٗ ؾظٖ ٚ  ECMاِٛاج ظؼ 

 گؽظظ. ِي ECMثبٚث ضؽاثي 

 

 . واًِ وزدْ:4

 بَ اتًبالت ضّ قٛضت ٚ ِّٓئٓ نٛيع وٗ شب

 وبٔىتٛؼ٘ب حمىُ ثبنٕع.

  ٍظؼ ؾِبْ تّٛريات لٓٛبت ِٛيٛة ؼا تٛٛي

 سمبييع.

  ٖاتًبالت ٌٚتبژ ثبال ثبيع وبِاًل حمىُ نع

 ثبنٕع.

 ً٘بي ِثجت ٚ ِٕفي ثبتؽي ؼا ٘ؽگؿ  وبث

خب ٔجٕعيع ٚ آْ  ظؼ ؾِبْ ًٔت ثبتؽي خبثٗ

 ؼا حمىُ ًٔت سمبييع.

II  .ًِوزدْ خٛدرٚي  تزرطي ِزاحً وا

 خاِٛع

ثؽؼقي ٔىبت ثؽاي وبًِ وؽظْ ضٛظؼٚي 

ضبِٛل ظؼ تّٛريگبٖ ثؽاي ٍّٚىؽظ ضٛظؼٚ 

يبة ظٌفي. پبؼاِرت٘بي  تٛقّ ظقتگبٖ ٚيت

ٍّٚىؽظي ظؼ نؽايّ ٔؽِبي ضٛظؼٚ ٚ ٔتبيح 

٘بي غرئؽِبي ظؼ َّيّٗ يه  ٚيت ثؽاي َٚٛيت

ِتْٛ اْالٚبت قيكتُ أژوتٛؼ اٌىرتٚٔيىي 

 ع.أ ظٌفي ٌيكت نعٖ

 

III وذ٘اي ػية .  DTC ٘اي تزطزف  ٚ رٚع

 منٛدْ آهنا

يبثي ِٛتٛؼ،  ظؼ يٛؼت ؼٚنٓ نعْ الِ  ٚيت

يبة وع٘بي ٚيت  ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت

تَٛيسبت ٚيت لكّت  IIIؼا ضٛأعٖ ٚ ظؼ خبم 

III  آهنب ؼا پبن سمبييع. ظؼ تّٛريگبٖ ثؽاي

ثؽؼقي ثيهرت تّٛريات ثبيع لكّت خبظٖ 

ِؽازً  II-17ازً ؾيؽ )ثٗ نىً ِٓبثك ثب ِؽ

لكّت ثٛع اؾ تّٛري وع٘بي ٚيت ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.( اذمبَ گريظ.
 

 
 ِؽازً تكت ثٛع اؾ تّٛريات وع٘بي ٚيت  II-17نىً 
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IV  .ْوذ ػية تؼخيص ػية ٚ رٚع پان وزد 
 

 تؼخيص ػية ٚ رٚع پان وزدْ وذ ػية II-9جذٚي 

 ُ ارتثاط تزلزار وٕذ.تٛأذ طيظت ياب مني : دطتگاٖ ػية 01وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 يبة ثٗ ضٛثي ِتًً ٔيكت. ( وبٔىتٛؼ ٚيت1

 يبة ثب قيكتُ شمبٕ٘گ ٔيكت. ( ٍّٚىؽظ ٚيت2

 يبة ( ِٛيٛة ثٛظْ ظقتگبٖ ٚيت3

٘بي  يبة ثب تؽِيٕبي ( وبٔىتٛؼ ٚيت4

 ضٛأي ٔعاؼظ. ُ٘ ECMوبٔىتٛؼ 

 يبة ( لٓٛي ِعاؼ وبٔىتٛؼ ظقتگبٖ ٚيت5

 ECMٛة ثٛظْ ( ِٛي6

 ( وبٔىتٛؼ ؼا ثٗ ضٛثي ِتًً سمبييع.1

يبة شمبٕ٘گ ثب ِعي ٚ  ( اؾ ظقتگبٖ ٚيت2

 قيكتُ اقتفبظٖ سمبييع.

 يبة ؼا ثؽْؽف سمبييع. ( ٔمى ظقتگبٖ ٚيت3

 ( ظقتٗ قيُ ؼا تّٛري وٕيع.4

 ( ظقتٗ قيُ ؼا تّٛري وٕيع.5

6 )ECM .ؼا تٛٛيٍ وٕيع 

 ياب ػية: اتصاي در ػزٚع تىار دطتگاٖ  02وذ 

 ياتي ِٛتٛر: ِؼيٛب تٛدْ الِپ ػية
 ( ايؽاظ ظؼ چهّه ؾظ1ْ

 ضٓب ظؼ وٍيع

 ِٛيٛة ثٛظْ قيكتُ َعقؽلت

 ضؽاثي آالؼَ ٘هعاؼ

 يبثي ِٛتٛؼ ( ضبِٛل ثٛظْ الِ  ٚيت2

 قٛضنت فيٛؾ

 لٓٛي ظؼ اتًبي ثعٔٗ

 ECMوبٔىتٛؼ 

 ِعاؼ ٚ الِ 

 ECMِٛيٛة ثٛظْ 

3 )“ON” يبة ثؽؼقي تٛقّ ظقتگبٖ ٚيت 

 وع ٚيتثب 

 ثعْٚ وع ٚيت

 

 ( ثؽؼقي ظؼقت ثٛظْ يب ضؽاثي وٍيع1

 ظٚثبؼٖ تٛؽيف وؽظْ وٍيع

 ثؽؼقي ِعاؼ ٚ اتًبي ظٚثبؼٖ وبٔىتٛؼ

 تٛٛيٍ آالؼَ ٘هعاؼ ٚ ِؽازً تٛؽيف وؽظْ آْ

2) 

 تٛٛيٍ فيٛؾ

 ثؽؼقي ٚ تّٛري

 اتًبي ظٚثبؼٖ وبٔىتٛؼ

 تّٛري ظقتٗ قيُ ٚ الِ 

 ECMتٛٛيٍ 

 ي سمبييع.يبة ثؽؼق ( ثب ظقتگبٖ ٚيت3

 وع ٚيت ؼا پبن وٕيع.

ثؽؼقي ِعاؼ تغػيٗ، قيكتُ قيگٕبي ٚ قيكتُ 

 تغػيٗ قٛضت

قيكتُ خؽلٗ، قيكتُ وٕرتي ظٚؼ آؼاَ ٚ 

ِٛتٛؼ ٚ قيكتُ ِىبٔيىي ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.

 ٌٚتاژ طيظتُ:
 ( ٌٚتبژ قيكتُ ظؼ ٕ٘گبَ اقتبؼت ؾظ1ْ

< 8 V 
> 8 V 

 

ؼقي يبة قيكتُ ؼا ثؽ ( تٛقّ ظقتگبٖ ٚيت1

 سمبييع.

 ثبتؽي ؼا نبؼژ يب تٛٛيٍ وٕيع.

 ٘ب ؼا ثؽؼقي سمبييع. ظيگؽ قيكتُ

 طيظتُ دريافت طيگٕاي:
 ( اْالٚبت ثعْٚ چؽضم ِيً ٌٕگ1

 لٓٛي ظؼ ظقتٗ قيُ قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ

ثؽٚىف ثٛظْ تؽِيٕبي وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ 

 ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ

 ظٔعأٗ 58فبيٍٗ غٍّ ثني قٕكٛؼ ٚ ؼيٕگ 

 ًي ثٗ ظؼْٚ قٕكٛؼٚؼٚظ ٔبضبٌ

 سبؽيت ِغٕبْيف يب ضؽاثي قٕكٛؼ

 ( اْالٚبت ثب چؽضم ِيً ٌٕگ2

ظٔعأٗ ثب ٔمٓٗ ِؽگ ثبال ظؼ يه  58ؼيٕگ 

 ثبنع. ؼاقتب )شمؿِبْ( سمي

 

 ( اْالٚبت ثعْٚ چؽضم ِيً ٌٕگ1

 تّٛري ظقتٗ قيُ

 تّٛري ظقتٗ قيُ

 mm 1.5-0.3تٕٗيُ فبيٍٗ: 

 قٕكٛؼ ؼا شبيؿ وٕيع.

 تٛٛيٍ قٕكٛؼ

 ْالٚبت ثب چؽضم ِيً ٌٕگ( ا2

ثبيع ؾِبٔي وٗ  21مشبؼٖ  ظٔعأٌٗجٗ 

ال لؽاؼ ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثب 4ٚ  1قيٍٕعؼ 

ظاؼٔع ؼٚثؽٚي قٕكٛؼ ثبنع )ؾِبْ وّپؽـ ٚ 

 يب اگؿٚؾ(.
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 طيظتُ تغذيٗ طٛخت:

  ٘بي ٚؼٚظ ٚ ضؽٚج قٛضت ثؽٚىف ثكتٗ ( 1ٌٌٗٛ

 أع. نعٖ

 ( لٓٙ ثٛظْ ِعاؼ پّ  ثٕؿي2ٓ

 ٛتٛؼ( فٍٛت وؽظْ 3ِ

 ( گؽفتگي أژوتٛؼ4

 

 ٘ب ؼا ظؼقت ظؼ حمً ضٛظ ثجٕعيع. ( 1ٌٌٗٛ

( ظقتٗ قيُ ضٛظؼٚ ؼا وبِال تّٛري سمٛظٖ ٚ 2

 ظٚثبؼٖ وبٔىتٛؼ پّ  ثٕؿيٓ ؼا ًٔت سمبييع.

( ظؼ زبٌت ضفگي وُ ِٛتٛؼ: ظؼيچٗ گبؾ ؼا 3

وبِال ثبؾ سمٛظٖ ٚ اقتبؼت ثؿٔيع. ظؼ زبٌت 

اقتبؼت  ٘ب ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ ضفگي ؾيبظ: مشٙ

 ثؿٔيع تب قٛضت تجطري نٛظ.

 ( تٛٛيٍ أژوتٛؼ4

 طيظتُ جزلٗ:
 ( وبٔىتٛؼ وٛيً خؽل1ٗ

 ( ٚايؽ چيين غ2ٍّ

 ( ضؽاثي مش3ٙ

 ( ضؽاثي وٛيً خؽل4ٗ

 

( وبٔىتٛؼ٘ب ؼا ايالذ ٚ ظٚثبؼٖ خب 1

 ثؿٔيع.

 ( ٚايؽ چيين ؼا ايالذ سمبييع.2

 ( تٛٛيٍ مش3ٙ

 ( تٛٛيٍ وٛيً خؽل4ٗ

 گزدد. ػذٖ ٚيل خاِٛع ِي : ِٛتٛر رٚػٓ 03وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 طيظتُ تغذيٗ طٛخت:

 اقت. kPa 350( فهبؼ ظؼ ضّ قٛضت وّرت اؾ 1

 ٔعاننت قٛضت وبيف ظؼ ثبن( 2

 ( گؽفتگي فيٍرت ثٕؿي3ٓ

 ( ٔهيت ظؼ ٌٌٛٗ ٚؼٚظي ثٕؿي4ٓ

 ( ضؽاثي ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت5

 ( وُ ثٛظْ فهبؼ پّ  ثٕؿي6ٓ

 

1) 

 بييع.( قٛضت اَبفٗ سم2

 ( تٛٛيٍ فيٍرت ثٕؿي3ٓ

 ( تٛٛيٍ ٌٌٛٗ ٚؼٚظي ثٕؿي4ٓ

 ( تٛٛيٍ ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت5

 ( تٛٛيٍ پّ  ثٕؿي6ٓ

 طيظتُ ٚرٚد ٘ٛا ٚ خزٚج دٚد
 ( گؽفتگي فيٍرت ٘ٛاوم1

 ( گؽفتگي وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ2

 ( نىكتگي وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ3

 ( ربّٙ ظٚظٖ ظؼ حمفٗٗ ازرتاق4

 

شبيؿ سمٛظْ ِكري  ( تٛٛيٍ فيٍرت ٘ٛاوم 1ٚ

 ٚؼٚظي ٘ٛا

 ( تٛٛيٍ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ2

 ( تٛٛيٍ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ3

 ( ِٛتٛؼ ؼا تّٛري سمبييع.4

 : دٚر آراَ ٔاِيشاْ 04وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

( ثٛع اؾ ضبِٛل وؽظْ ضٛظؼٚ ِٛتٛؼ ؼٚنٓ 1

 وٕع( ِبٔع )شمبٕٔع ظيؿي وبؼ ِي ِي

لٓٙ  ECM( ظؼ زبٌت ظؼخب ِعاؼ تغػيٗ 2

 نٛظ. ِي

)ضبِٛل(  OFF( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 1

ثبٔيٗ ظٚثبؼٖ  11لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثٛع اؾ 

 اقتبؼت ثؿٔيع.

2 )UPS  ،ECM .ؼا ايالذ سمبييع 

 : ٔاپايذار تٛدْ دٚر آراَ 05وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( اتًبي َٛيف ٚايؽ٘بي مش1ٙ

 ٘ب ِتفبٚت اقت. ( فيٍؽ ظ٘بٔٗ مش2ٙ

ب خعا نعْ نيٍٕگ ضالء ؼگالتٛؼ ( ضؽاثي ي3

 فهبؼ قٛضت

 ( گؽفتگي چٕعيٓ أژوتٛؼ4

ظٔعأٗ ظؼ حمً ضٛظ ظليك ًٔت  58  ( ؼيٕگ5

 ٔهعٖ اقت.

 ( اتًبي وبٔىتٛؼ٘ب ؼا حمىُ سمبييع.1

 .فيٍؽ مشٙ ؼا تٕٗيُ سمبييع( 2

 ( ثؽؼقي تّٛري يب تٛٛيٍ نيٍٕگ ضالء3

( أژوتٛؼ٘بي ِٛيٛة ؼا تٛٛيٍ يب شبيؿ 4

 سمبييع.

ثبيع ؾِبٔي وٗ  20( ٌجٗ ظٔعأٗ مشبؼٖ 5

ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال لؽاؼ  4ٚ  1قيٍٕعؼ 

ظاؼٔع ؼٚثؽٚي قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ 

 ثبنع.

 ػٛد. : ِٛتٛر در سِاْ ػٍّىزد ٔزِاي تٗ يىثارٖ ِتٛلف ِي 06وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

( قيكتُ تغػيٗ ظاؼاي اتًبي َٛيف 1

 ثبنع. ِي

 ظؼ ثبن ( ٔعاننت قٛضت وبيف2

 ( ٔهيت قٛضت اؾ ٌٌٛٗ ٚؼٚظي3

 ( ثؽؼقي شمٗ اتًبالت ِثجت ٚ ِٕفي1

 ( اَبفٗ وؽظْ قٛضت ثٗ ثبن2

 ( تٛٛيٍ ٌٌٛٗ ٚؼٚظي قٛضت3
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 گريي ضؼيف : ػتاب 07وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( قيكتُ ٘ٛاي ٚؼٚظي شبيؿ ٔيكت.1

 ٘ٛا ِٕيفٌٛع( گؽفتگي قٛؼاش قٕكٛؼ فهبؼ 2

 نٛظ. بِال ثبؾ سمي( ظؼيچٗ گبؾ و3

 ( گؽفتگي أژوتٛؼ4

 ( گؽفتگي قيكتُ اگؿٚؾ5

( فيٍرت ٘ٛاوم ؼا تٛٛيٍ ٚ ِكري ٚؼٚظي ٘ٛا 1

 ؼا شبيؿ سمبييع.

( قٛؼاش قٕكٛؼ فهبؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ ظؼ 2

 يٛؼت ٌؿَٚ قٕكٛؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

( پيچ حمعٚظوٕٕعٖ ظؼيچٗ گبؾ ؼا تٕٗيُ 3

بِال سمبييع ٚ ِّٓئٓ نٛيع وٗ ظؼيچٗ گبؾ و

 ثبؾ اقت.

 ( شبيؿ وؽظْ يب تٛٛيٍ أژوتٛؼ4

( ثؽؼقي ٚ تّٛري قيكتُ اگؿٚؾ ٚ وبتبٌيكت 5

 وبٔٛؼتٛؼ

 : رإٔذگي ٔاپايذار 08وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( ثؽق ظؾظي اؾ ٚايؽ مش1ٙ

 ( گؽفتگي أژوتٛؼ2

( شببَ وبٔىتٛؼ٘ب ؼا ِتًً سمٛظٖ ٚ لٓٛبت 1

 ِٛيٛة ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

تٛؼ يعِٗ ظيعٖ ؼا شبيؿ يب تٛٛيٍ ( أژو2

 سمبييع.

 : وايف ٔثٛدْ لذرت ِٛتٛر 09وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( گؽفتگي ِكري ٘ٛاي ٚؼٚظي1

 نٛظ. ( ظؼيچٗ گبؾ وبِال ثبؾ سمي2

 ( قيكتُ اگؿٚؾ شبيؿ ٔيكت.3

( ِمبِٚت ظؼ قيكتُ أتمبي ٔريٚ ضيٍي 4

 ؾيبظ اقت.

 * گؽَ نعْ ثيم اؾ زع ِٛتٛؼ5

 ؽفتگي أژوتٛؼ قٛضت( گ6

( ِكري ٚؼٚظ ٘ٛا ؼا شبيؿ سمٛظٖ ٚ فيٍرت 1

 ٘ٛاوم ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

( پيچ حمعٚظوٕٕعٖ ظؼيچٗ گبؾ ؼا تٕٗيُ 2

 سمبييع تب ظؼيچٗ گبؾ وبِال ثبؾ نٛظ.

( قيكتُ اگؿٚؾ ٚ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ؼا 3

 ثبؾظيع ٚ تّٛري سمبييع.

( اتًبالت ِؽثِٛ ثٗ قيكتُ أتمبي ٔريٚ ؼا 4

 ثبؾظيع ٚ ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ تّٛري سمبييع.

وبؼي ؼا ثؽؼقي ٚ  ( ِٛتٛؼ ٚ قيكتُ ضٕه5

 تّٛري سمبييع.

( أژوتٛؼ ِٛيٛة ؼا شبيؿ ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ 6

 تٛٛيٍ وٕيع.

 گريي : ٔاپايذاري در ػتاب 10وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

بت ( شببَ وبٔىتٛؼ٘ب ؼا ِتًً سمٛظٖ ٚ ل1ٛٓ ثؽق ظؾظي اؾ ٚايؽ مشٙ( 1

 ِٛيٛة ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 خٛدطٛسي:   11وذ

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( ثٕؿيٓ ثعْٚ ويفيت1

 ( گؽَ نعْ ثيم اؾ زع ِٛتٛؼ2

 ظٔعأٗ ظؼ حمً ضٛظل 58لؽاؼ ٔعاننت ؼيٕگ ( 3

ثٗ ثبال  90( اؾ ثٕؿيٓ ثب ٚعظ اوتبْ 1

 اقتفبظٖ سمبييع.

وبؼي ؼا ثؽؼقي ٚ  ( ِٛتٛؼ ٚ قيكتُ ضٕه2

 ع.تّٛري سمبيي

ثبيع ؾِبٔي وٗ  20( ٌجٗ ظٔعأٗ مشبؼٖ 3

ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال لؽاؼ  4ٚ  1قيٍٕعؼ 

ظاؼٔع ؼٚثؽٚي قٕكٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ 

 ثبنع.

 : پض طٛسي )دِاي تظيار سياد( 12وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( ٔجٛظ خؽلٗ ظؼ قيٍٕعؼ1

 ( ِٛيٛة ثٛظْ قٛپبپ ظٚظ2

 ً ضٛظلظٔعأٗ ظؼ حم 58( لؽاؼ ٔعاننت ؼيٕگ 3

( قيكتُ خؽلٗ ؼا ايالذ سمبييع، چٕبٔچٗ ظؼ 1

گؽظظ اتًبي أژوتٛؼ ؼا  زبي زبَؽ ايالذ سمي

خعا سمبييع تب ثٗ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ يعِٗ 

 ٚاؼظ ٔهٛظ.

 ( ِٛتٛؼ ؼا تّٛري سمبييع.2

ثبيع ؾِبٔي وٗ  2( ٌجٗ ظٔعأٗ مشبؼٖ 3

ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال لؽاؼ  4ٚ  1قيٍٕعؼ 

ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ ظاؼٔع ؼٚثؽٚي قٕكٛؼ 

 ثبنع.
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 : آاليٕذگي سياد در سِاْ وار وزدْ ِٛتٛر 13وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( َٚٛيت غرئؽِبي ِٛتٛؼ1

)قيكُٕ پبنم  EFI( وٕرتي ٔبظؼقت قيكتُ 2

 قٛضت اٌىرتٚٔيىي(

( ٔهيت ٘ٛا ثني قؽقيٍٕعؼ ٚ وبتبٌيكت 3

 وبٔٛؼتٛؼ

 ( ٔهيت ٘ٛا اؾ ؼؾٖٚ قٕكٛؼ اوكيژ4ْ

نيٍٕگ ضالء ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت خعا نعٖ ( 5

 اقت.

 ( ضؽاثي ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت6

( وبؼوؽظ ْٛالٔي وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ٚ 7

 قٕكٛؼ اوكيژْ

( ِكِّٛيت فٍؿي قٕگني ٚ يب زؽاؼت ثيم اؾ 8

 زع وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ 

 قٗ ؼا٘ٗ ٚ قٕكٛؼ اوكيژْ

( ِكِّٛيت گٛگؽظي قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ 9

 وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ

 EFI  ٚECM( اتًبي ثعٔٗ َٛيف ظؼ قيكتُ 11

 ECM( اتًبيل ثعٔٗ 11

ظٔعأٗ ظؼ حمً  58( لؽاؼ ٔعاننت ؼيٕگ 12

 ضٛظل

 ٚ ِٛتٛؼ ؼا تّٛري سمبييع.( ثؽؼقي 1

 462/465ؼا ثؽاقبـ لٛأني  EFI( قيكتُ 2

ثؽؼقي ٚ تّٛري سمٛظٖ ٚ َٚٛيت وٍي ضٛظؼٚ ؼا 

 زبت نؽايّ وبؼ ثؽؼقي سمبييع.

بي ِؽثْٛٗ ؼا قفت ٚ ظؼ ( پيچ ٚ ٚانؽ3٘

 يٛؼت ٌؿَٚ تٛٛيٍ سمبييع.

( قٕكٛؼ اوكيژْ ؼا ظؼقت ٚ حمىُ ًٔت 4

 سمبييع.

( ثبؾؼقي، تّٛري ٚ ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ تٛٛيٍ 5

 سمبييع.

 ( تٛٛيٍ ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت6

ويٍِٛرت  80000( وبؼوؽظ قٕكٛؼ اوكيژْ 7

ثبنع ٚ ظؼ يٛؼت ثيهرت ثٛظْ آْ ؼا تٛٛيٍ  ِي

 وٕيع.

ٕكٛؼ اوكيژْ ٚ وبتبٌيكت ( تٛٛيٍ ق8

 وبٔٛؼتٛؼ

ظليمٗ ٚ ثب  11ٚ ثٗ ِعت  3( ثب ظٔعٖ 9

 ؼإٔعگي سمبييع. 70km/hقؽٚت 

 ( اتًبي ثعٔٗ قيكتُ ؼا ايالذ سمبييع.11

 ثٕعي سمبييع. ؼا ٚبيك ECM( ثعٔٗ 11

ثبيع ؾِبٔي وٗ  20( ٌجٗ ظٔعأٗ مشبؼٖ 12

ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال لؽاؼ  4ٚ  1قيٍٕعؼ 

كٛؼ ِٛلٛيت ِيً ٌٕگ ظاؼٔع ؼٚثؽٚي قٕ

 ثبنع.

 : آاليٕذگي سياد در سِاْ واروزد ٔزِاي ِٛتٛر 14وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ِٛتٛؼ ٕ٘ٛؾ وبِال گؽَ ٔهعٖ اقت.( 1

 ( ظيگؽ ِٛاؼظ2

( ِٛتٛؼ ؼا ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت ٔؽِبي 1

 ثؽقبٔيع.

آاليٕعگي ؾيبظ ظؼ ؾِبْ وبؼ  13( ثٗ وع 2

 وؽظْ ِٛتٛؼ ِؽاخٛٗ سمبييع.

 در دٚر آراَ CO  ٚHc: غٍظت سياد  15 وذ

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 ( ِٛتٛؼ ٕ٘ٛؾ وبِال گؽَ ٔهعٖ اقت.1

 ( ظيگؽ ِٛاؼظ2

( ِٛتٛؼ ؼا ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت ٔؽِبي 1

 ثؽقبٔيع.

آاليٕعگي ؾيبظ ظؼ ؾِبْ وبؼ  13( ثٗ وع 2

 وؽظْ ِٛتٛؼ ِؽاخٛٗ سمبييع.

 : آاليٕذگي اس طزيك خبارات طٛخت 16وذ 

 رٚع رفغ ػية يً ػيةدال

 نيٍٕگ اتًبي ثٗ وٕيكرت ِٛيٛة اقت.( 1

 ( ضؽاثي وٕيكرت2

 ( وٕيكرت وٛچه اقتفبظٖ نعٖ اقت.3

 أع. ( اتًبالت وبِال ظؼ حمً ضٛظ ًٔت ٔهع4ٖ

 ECM( ِٛيٛة ثٛظْ 5

 ( نيٍٕگ اتًبي ؼا تٛٛيٍ وٕيع.1

 ( وٕيكرت ؼا تٛٛيٍ وٕيع.2

 ( اؾ وٕيكرت ِٕبقت اقتفبظٖ سمبييع.3

 ( اتًبي ؼا ثٗ ْٛؼ يسير ًٔت سمبييع.4

5 )ECM .ؼا تٛٛيٍ سمبييع 

 : ِصزف طٛخت غرئزِاي 17وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 گريي انتجبٖ ؼٚل أعاؾٖ( 1

 ( َٚٛيت وبًِ ضٛظؼ2ٚ

 ( َٚٛيت ِٛتٛؼ3

 ( ضؽاثي تؽِٛقتبت4

( ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 5

 وبؼي ِٛتٛؼ ضٕه

 EFI َٚٛيت قيكتُ  (6

 ( ٔهيت قٛضت اؾ أژوتٛؼ7

 ( ضؽاثي ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت8

 ( ضؽاثي قٕكٛؼ اوكيژ9ْ

 ECM( ضؽاثي 11

 ( ؼٚل يسير ٚ ِٕبقت ؼا ثىبؼ ثربيع.1

 ( ضٛظؼٚ ؼا ثبؾؼقي ٚ تّٛري وٕيع.2

 ( ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي ٚ تّٛري وٕيع.3

 ( تؽِٛقتبت ؼا تٛٛيٍ وٕيع.4

ٛؼ وبؼي ِٛت ( قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه5

 ؼا تٛٛيٍ وٕيع.

ؼا ثؽاقبـ لٛأني ٚ ِمؽؼات فين  EFI( قيُ 6

 ثؽؼقي وٕيع.

 ( أژوتٛؼ ِٛيٛة ؼا تٛٛيٍ وٕيع.7

 ( ؼگالتٛؼ فهبؼ قٛضت ؼا تٛٛيٍ وٕيع.8

 ( قٕكٛؼ اوكيژْ ؼا تٛٛيٍ وٕيع.9

11 )ECM .ؼا تٛٛيٍ وٕيع 
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 .ٔيظترٚػٓ   A/Cدر حاٌيىٗ  (A/C): خزاتي لطؼات طيظتُ وٌٛز  18وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

ؼا شبيؿ سمبييع ٚ ٍّٚيبت ِٕبقت  A/C( وٍيع 1 ثبنع. وثيف ِي A/Cوٍيع ( 1

 11ؼا ثٗ ِعت  ECMثٕعي ؼا اّٚبي ٚ ثؽق  آة

 ظليمٗ لٓٙ سمبييع.

 تٛطط طيظتُ ضذطزلت لفً ػذٖ اطت. ECM:  19وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

 قؽلتِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ قيُ، قيكتُ َع (1

 ثبنع. ( اتًبي وبٔىتٛؼ٘ب حمىُ سمي2

 ( وٍيع اميٛثاليؿؼظاؼ ِٛيٛة اقت.3

4 )ECM .ثبيع اؾ زبٌت لفً ضبؼج گؽظظ 

 ( ظيگؽ ِٛاؼظ5

 ( ظقتٗ قيُ ؼا تّٛري سمبييع.1

 ( اتًبي وبٔىتٛؼ٘ب ؼا حمىُ ًٔت سمبييع.2

( وٍيع اميٛثاليؿؼظاؼ ؼا تٛٛيٍ ٚ آْ ؼا 3

 ع.)وعگػاؼي( سمبيي تٛؽيفظٚثبؼٖ 

4 )ECM  ؼا ثٗ وبؼضبٔٗ ظٌفي فؽقتبظٖ تب

 نٛظ. ؼيؿي ثؽٔبِٗظٚثبؼٖ 

 ( ثٗ سمبيٕعگي جمبؾ ِؽاخٛٗ سمبييع.5

 : وٍيذ اميٛتاليشردار گُ ػذٖ اطت ٚ طيظتُ ضذ طزلت ِؼيٛب ػذٖ اطت. 20وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

( وٍيع اميٛثاليؿؼظاؼ گُ نعٖ اقت ٚ قيكتُ 1

 َع قؽلت ِٛيٛة نعٖ اقت.
 ECM( ثٗ سمبيٕعگي جمبؾ ِؽاخٛٗ سمبييع ٚ 1

ؼا ثٗ وبؼضبٔٗ ظٌفي فؽقتبظٖ تب ظٚثبؼٖ 

 نٛظ. ؼيؿي ثؽٔبِٗ

 ياتي ِٛتٛر در سِاْ ػٍّىزد خٛدرٚ : رٚػٓ ٚ خاِٛع ػذْ غريِٕتظزٖ الِپ ػية 21وذ 

 رٚع رفغ ػية داليً ػية

ب ؼا ثؽؼقي ٚ آهن EFI( وبٔىتٛؼ٘ب قيكتُ 1 ( اتًبي َٛيف وبٔىتٛؼ٘ب1

 ؼا ظٚثبؼٖ ثٗ يٛؼت حمىُ ِتًً سمبييع.
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 دٌفي EFI: اطالػات ػِّٛي طيظتُ  Iضّيّٗ 

 

IV ٗٔتاسديذ٘اي رٚسا . 

  ٓاؾ اتًبي وبٔىتٛؼ٘بي ظقتٗ قيُ ِّٓئ

 نٛيع.

 ٌٌٗٛ ُ٘بي  ٘بي قٛضت ٚ نيٍٕگ اتًبي حمى

 ضالء اّْيٕبْ زبيً سمبييع.

  اؾ حمىُ ثٛظْ اتًبي وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ

ٚ وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ اّْيٕبْ  اوكيژْ

قيكتُ آشبكفؽ  1.3زبيً سمبييع ٚ ثب فهبؼ 

 اگؿٚؾ ؼا ثؽاي ٔعاننت ٔهيت ثؽؼقي سمبييع.

 

 . تٕظيّات ػزٚع طيظت1ُ

ؼا قٛئيچ اقتبؼت :  EFIػزٚع طيظتُ وٕرتي 

ثبٔيٗ قٛئيچ ؼا  3ثبؾ وٕيع ٚ ثٛع اؾ 

ثجٕعيع ٚ قپف قيكتُ نؽٚ٘ ثٗ تٕٗيُ سمٛظٖ 

 ثبٔيٗ آْ تىّيً ضٛا٘ع نع. 11ٚ ثٛع اؾ 

  :قٛئيچ آِادٖ طاسي طيظتُ تغذيٗ طٛخت

اقتبؼت ؼا ظؼ زبٌت ؼٚنٓ لؽاؼ ظ٘يع ٚ 

ثبٔيٗ آْ ؼا ثجٕعيع. ايٓ  3قپف ثٛع اؾ 

ؼٚيٗ ؼا ثؽاي پٕح ثبؼ تىؽاؼ وٕيع ٚ قپف 

آِبظٖ قبؾي قيكتُ تغػيٗ قٛضت وبًِ 

 ضٛا٘ع نع.

 

 . تاسديذ طيظتُ ٚ ٚضؼيت خٛدر2ٚ

ظؼ ؾِبْ قؽظ ثٛظْ، قٛئيچ : ِزحٍٗ اٚي

لؽاؼ ظ٘يع  ”ON“اقتبؼت ؼا ظؼ زبٌت 

ثبٔيٗ  30ثبنع )ظؼ زعٚظ  ِٛتٛؼ ضبِٛل ِي

ثؽؼقي زبٌت اقتبتيه  II-10ٚ ثٗ خعٚي 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 

 ONتزرطي اطتاتيه   II-10جذٚي 
  آيتُ

 ضري . سمبيم وع ٚيت1

 (ON)ؼٚنٓ  يبثي ِٛتٛؼ . الِ  ٚيت2

 V 13~11.5 . ٌٚتبژ ثبتؽي3

. قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 4

 وبؼي ِٛتٛؼ ضٕه

 ظؼخٗ زؽاؼت ٔؽِبي

. قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ظِبي ٘ٛاي 5

 ٚؼٚظي

 ظؼخٗ زؽاؼت حميّ

٘ٛاي  ِٕيفٌٛع. قٕكٛؼ فهبؼ ٍِٓك 6

 ٚؼٚظي

فهبؼ آشبكفؽيه حميّ )ظؼ زعٚظ 

100 kPa) 

. حمعٚظٖ ٍّٚىؽظي قٕكٛؼ ِٛلٛيت 7

 ظؼيچٗ گبؾ

0-100% 

 OFFتكت اقتبتيه  II-11ضبِٛل لؽاؼ ظ٘يع. )ثٗ خعٚي  ”OFF“قٛئيچ ؼا ظؼ زبٌت : ِزحٍٗ دَٚ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 OFFتزرطي اطتاتيه   II-11جذٚي 

  آيتُ

 ٍِٛك لٓٙ اقت؟ ECM. آيب ثؽق 1

 )ضبِٛل( OFF يبثي ِٛتٛؼ . الِ  ٚيت2

ٔؽِبي ثؽقع. ثٗ ظٚؼ آؼاَ )ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ تب ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت ثؽؼقي ِزحٍٗ طَٛ: 

 ثؽؼقي ظيٕبِيه ظٚؼ آؼاَ ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-12خعٚي 

 تزرطي ديٕاِيه دٚر آراَ  II-12جذٚي 

ِمذار واروزد  حذالً ٔاَ پاراِرت

گزَ ػذْ در 

 دٚر آراَ

 حذاوثز

 65535 0 0 وع ٚيت خبؼي

 5 1 0 ظٚؼ آؼاَ –زبٌت ثيت 

 SVS 0 0 2الِ  ٔهبٔگؽ  –زبٌت ثيت 

 V 13～15V 16V 6.3 ٌٚتبژ ثبتؽي

 rpm 700～800 rpm 6500 rpm 0 ظٚؼ ِٛتٛؼ

 kph 0 kph 200kph 0 قؽٚت ضٛظؼٚ

 40C 80～100C 140C- وبؼي ِٛتٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 30C 20～80C 130C- ظؼخٗ زؽاؼت ظِبي ٘ٛاي ٚؼٚظي
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ِمذار واروزد گزَ ػذْ  حذالً ٔاَ پاراِرت

 در دٚر آراَ

 حذاوثز

 10kPa 30～40kPa 101.7 kPa ٛاي ٚؼٚظيفهبؼ ٘

 g／s 1.3～4.2 g／s 215 g／s 0 خؽيبْ ٘ٛاي ٚؼٚظي

 %100 ％8～4 %0 ِٛلٛيت ظؼيچٗ گبؾ

 MS 2.5～4.3ms 1024ms 0 ؾِبْ ثكتٗ نعْ وٛيً خؽلٗ

 MS 1.5～3.5ms 1024ms 0 هپٕبي پبٌف پبنم قٛضت

 A -15～10℃A 48℃A℃48- ؾاٚيٗ آٚأف خؽلٗ قيٍٕعؼ يه

 H 0V 0.005～0.11 5V –يه قٕكٛؼ َؽثٗ  قيگٕبي

وٕرتي ؼيتبؼظ خؽلٗ ٔمٓٗ ضٛظقٛؾي 

 قيٍٕعؼ يه
-10℃A 0℃A 0℃A 

وٕرتي ؼيتبؼظ خؽلٗ ٔمٓٗ ضٛظقٛؾي 

 قيٍٕعؼ ظٚ
-10℃A 0℃A 0℃A 

وٕرتي ؼيتبؼظ خؽلٗ ٔمٓٗ ضٛظقٛؾي 

 قيٍٕعؼ قٗ
-10℃A 0℃A 0℃A 

وٕرتي ؼيتبؼظ خؽلٗ ٔمٓٗ ضٛظقٛؾي 

 قيٍٕعؼ چٙبؼ
-10℃A 0℃A 0℃A 

ِمعاؼ تٕٗيُ وٕرتي زٍمٗ ثكتٗ 

 ٔكجت قٛضت ٚ ٘ٛا 

 )ظٚؼٖ وٛتبٖ(

0.7 0.9～1.1 1.5 

 V 0.1～0.85 V 3.3 V 0 1ٌٚتبژ قٕكٛؼ اوكيژْ مشبؼٖ 

ِمعاؼ ضٛظتٕٗيّي وٕرتي زٍمٗ ثكتٗ 

 ٔكجت قٛضت ٚ ٘ٛا 

 )ظٚؼٖ ثٍٕع(

0.7 0.9—1.1 1.5 

 

 (A/C)طيظتُ وٌٛز تزرطي ِزحٍٗ چٙارَ: 

  ِٛتٛؼ ٔؽِبي قيكتُ وٌٛؽ ظؼ ظٚؼ(A/C) 

 ثكتٗ ضٛا٘ع ثٛظ. )ثٗ خعٚي 

II-13  ثؽؼقي ظيٕبِيه وٌٛؽ(A/C)  ِٗٛؽاخ

 سمبييع.(

 

 A/Cتزرطي ديٕاِيه وٌٛز   II-13جذٚي 

  آيتُ

قيگٕبي پبقص وٌٛؽ 

(A/C) 

 ضري

 

 11  ٗثبٔيٗ ثٛع اؾ نؽٚ٘ وبؼ وٌٛؽ )ث

ثؽؼقي ظيٕبِيه وٌٛؽ ثٛع اؾ  II-14خعٚي 

 بؼ آْ ِؽاخٛٗ سمبييع.(نؽٚ٘ ثٗ و
 

تزرطي ديٕاِيه وٌٛز تؼذ اس   II-14جذٚي 
 ػزٚع تٗ وار آْ

  آيتُ

 50rpm±850 . ظٚؼ آؼاَ ِٛتٛؼ1

. قيگٕبي پبقص 2

 وٌٛؽ
 (ON)ؼٚنٓ 

 (ON)ؼٚنٓ  A/C. ؼٌٗ 3

 (ON)ؼٚنٓ  A/C. قيكتُ 4

 (ON)ؼٚنٓ  1. فٓ مشبؼٖ 5

 
)ثٗ ِزحٍٗ پٕجُ: تزرطي رإٔذگي وزدْ 

ثؽؼقي ؼإٔعگي وؽظْ ِؽاخٛٗ  II-15خعٚي 

 سمبييع.(

ٕ٘گبَ ؼإٔعگي وؽظْ ِٛاؼظ ؾيؽ ثبيع 

 اخؽا نٛٔع:

ثبٔيٗ ثٗ  15ظؼيچٗ گبؾ ثبيع ثؽاي ِعت 

 ثبؾ ثبنع. %10ِيؿاْ 

ظؼ زؽوت ِكتميُ )ؼٚ ثٗ خٍٛ(: ؾِبٔي وٗ 

ؼقيع ؾِبْ ثكتٗ ثٛظْ  80km/hقؽٚت ثٗ 

 ثبٔيٗ ضٛا٘ع ثٛظ. 5ظؼيچٗ گبؾ ثبالي 
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 تزرطي رإٔذگي وزدْ  II-15جذٚي 

  آيتُ

يبثي  . الِ  ٚيت1

 ِٛتٛؼ
 (OFF)ضبِٛل 

 ضري . وع ٚيت2

. ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 3

 وبؼي ِٛتٛؼ ضٕه
80～100℃ 

 14.5V～13.5 . ٌٚتبژ ثبتؽي4

. فهبؼ ٍِٓك 5

 ٘ٛا ِٕيفٌٛع
 تب فهبؼ اشبكفؽيه

15 kPa～ 

. ؾاٚيٗ ٍّٚىؽظي 6

قٕكٛؼ ِٛلٛيت ظؼيچٗ 

 گبؾ
0～100％ 

 

V  .تٛضيحات 
 . ِزاحً تزرطي وزد1ْ

  ٍّنً ثٛظْ وبٔىتٛؼ٘ب ثبٚث ظؼيبفت غ

 ٘ب ضٛا٘ع نع. قيگٕبي

 ٌٌٗٛ  ٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي قٛضت ؼا ٔجبيع

ثؽٚىف ًٔت سمٛظ. نيٍٕگ ضالء ؼگالتٛؼ 

فهبؼ قٛضت ثبيع ًٔت ثبنع، ظؼ غري 

ايًٕٛؼت ًِؽف قٛضت ٚ آاليٕعگي ثيهرت 

 ضٛا٘ع نع.

 ٚىف ًٔت سمٛظ ٚ ثبيع وٕيكرت ؼا ٔجبيع ثؽ

اتًبالت آْ حمىُ ثبنع ظؼ غري ايًٕٛؼت 

 ثبنع. ظٚؼ آؼاَ غرئؽِبي ِي

  ظؼ يٛؼت آة ثٕعي ٔجٛظْ ثني وبتبٌيكت

 ثريٚٔيوبٔٛؼتٛؼ ٚ قؽقيٍٕعؼ ٘ٛاي 

ٚاؼظِٛتٛؼ نعٖ ٚ ٚالٖٚ ثؽ ثٗ ُ٘ ؾظْ 

ٔكجت قٛضت ٚ ٘ٛا ثبٚث وب٘م وبؼايي 

 وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ ضٛا٘ع نع.
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 يّات اٌٚيٗ طيظتُ. تٕظ2

  ثٛع اؾ ًٔتECM  ثؽٚي ضٛظؼٚ ثؽاي ٛٔ

اٌٚني ثبؼ وٗ خؽيبْ اٌىرتيىي ٚاؼظ آْ 

 ECMگؽظيع ٚ ظٚثبؼٖ خؽيبْ لٓٙ نع، 

تٕٗيّبت پبيٗ قيكتُ ؼا اذمبَ ضٛا٘ع 

 ظاظ.

  ظؼ ٘ؽ ثبؼ ثبؾ وؽظْ قٛئيچ اقتبؼت

ثبٔيٗ وبؼ  1.5اثتعا پّ  ثٕؿيٓ ثٗ ِعت 

ؼٚ ضبِٛل ضٛا٘ع وؽظ ٚ ؾِبٔي وٗ ضٛظ

٘ب ثبيع اؾ قٛضت پؽ نعٖ  گؽظظ ٌٌٛٗ ِي

 ثبنع.
 
 . تزرطي ٚضؼيت ٚ طيظتُ خٛدر3ٚ
( طٛئيچ را در حاٌت رٚػٓ لزار دادٖ ٚيل 1

 ِٛتٛر خاِٛع تاػذ.

 يبثي ِٛتٛؼ ؼٚنٓ ثٛظٖ ٚيل ٘يچ  الِ  ٚيت

 وع ضٓبيي ٔجبيع ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع.

  ٘ٛاي ٚؼٚظي  ِٕيفٌٛعقٕكٛؼ فهبؼ ٍِٓك

ؼ فهبؼ آشبكفؽيه حميّ ؼا ٔهبْ ثبيع ِمعا

 ظ٘ع.

  ًپعاي گبؾ ثبيع تٕٗيُ ثبنع  ٚ پيچوبث

تب ظؼ ثبؾ ٚ ثكت ظؼيچٗ گبؾ ضٍٍي اصمبظ 

 ٔگؽظظ.

  َؾِبٔي وٗ قٕكٛؼ اوكيژْ نؽٚ٘ ثٗ گؽ

سمبيع، ِمعاؼ ٌٚتبژ ٔهبْ ظاظٖ  نعْ ِي

ثبنع ٚ ثٛع  1000mvنعٖ ثبيع ثيهرت اؾ 

 تب 100mvاؾ گؽَ نعْ ِمعاؼ آْ ثني 

800mv ثبنع. ظؼ ٔٛقبْ ِي 

  َظؼ ؾِبْ وبؼ وؽظْ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ آؼا

ظؼ ؾِبْ قؽظ ثٛظْ ِٛتٛؼ ِمعاؼ ثبؾ 

ثٛظْ ظؼيچٗ گبؾ ثيهرت ٚ ظؼ ؾِبْ گؽَ 

ثٛظْ ِٛتٛؼ ِمعاؼ ثبؾ ثٛظْ ظؼيچٗ گبؾ 

 ثبنع. وّرت ِي

 

لزار  ”STOP“( طٛئيچ اطتارت در حاٌت 2
 دارد.

  ثٛق ثٛع اؾ ضبِٛل وؽظْ قٛئيچ اقتبؼت

ECM .لٓٙ ضٛا٘ع نع 

 
 ( رٚػٓ وزدْ ِٛتٛر3

  ظٚ اقتبؼت ضٛؼظْ، تٕٗيّبت ظؼ يٛؼت

اي اٌٚيٗ ؼا ثؽؼقي سمبييع، ٚعَ  پبيٗ

٘بي قٛضت ٚ ٚخٛظ ظاننت  گؽفتگي ٌٌٛٗ

قٛضت ؼا ثؽؼقي سمبييع. لٓٛبت قيكتُ 

ؼقبٔي ٚ اتًبالت آْ ؼا ثؽؼقي  قٛضت

سمبييع ٚ لٓٛبت قيكتُ خؽلٗ ٚ اتًبالت 

 ؽؼقي سمبييع.آْ ؼا ث

  ،ظؼ يٛؼت ٔجٛظْ ايؽاظ ظؼ لكّت ثبال

ٍّٚىؽظ ظؼيچٗ گبؾ ثؽلي ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.

 . تزرطي دٚر آرا4َ

 يبثي ِٛتٛؼ ٚ  ضبِٛل ثٛظْ الِ  ٚيت

 ٔعاننت وع ٚيت

  ٌٚتبژ ثبتؽي ٔهبٔگؽ ٍّٚگؽ يسير

 ثبنع. آٌرتٔبتٛؼ )ظيٕبَ( ِي

ٌٚتبژ ثبال: دمىٓ اقت ؼگالتٛؼ ظيٕبَ ِٛيٛة 

 ثبنع.

ٌٚتبژ وُ: دمىٓ اقت ثٗ ٍٚت اتًبي 

 ٔبِٕبقت يب ايؽاظ ظؼ ِٛتٛؼ ثبنع.

   تٛاْ ثٗ ٚخٛظ  ٘ٛا ِي ِٕيفٌٛعاؾ فهبؼ

 ٘ب پي ثؽظ. ٔهيت يب ضاليي قٛپبپ

٘ب ضيٍي وُ  ظؼ يٛؼتي وٗ ضاليي قٛپبپ

ضيٍي ؾيبظ  ِٕيفٌٛعثبنع ِمعاؼ فهبؼ 

ٚ ثبٚث ثع وبؼ وؽظْ ِٛتٛؼ،  نٛظ ِي

اؼت اگؿٚؾ يب وٛتبٖ افؿايم ظؼخٗ زؽ

نعْ ّٚؽ قٕكٛؼ اوكيژْ ٚ وبتبٌيكت 

وبٔٛؼتٛؼ ٚ ظيؽ ثبؾ نعْ قٛپبپ ظٚظ 

 گؽظظ. ِي

ثٛالٖٚ، گؽفتگي قيكتُ اگؿٚؾ )ثٗ ٚاقٓٗ 

ٚخٛظ ِٛاظ ضبؼخي ظؼ ِكري اگؿٚؾ ٚ يب 

نىكتگي وبتبٌيكت وبٔٛؼتٛؼ( ايٓ ِمعاؼ 

 ثبنع. ضيٍي ؾيبظ ِي

 ظؼ يٛؼتي وٗ ِمعاؼ ٚعظي ِٛلٛيت ظؼيچ ٗ

اؾ ثؽلي ضيٍي وُ ثبنع ٔهبٔگؽ ٚخٛظ 

ثبنع ٚ ظؼ  ظؼ قيكتُ ٘ٛاي ٚؼٚظي ِئهيت 

يٛؼتي وٗ ِمعاؼ ٚؼٚظي ِٛلٛيت ظؼيچٗ 

گبؾ ضيٍي ؾيبظثبنع ٔهبٔگؽ گؽفتگي 

ثبنع. ظؼ يٛؼتي وٗ  ظؼيچٗ گبؾ ِي

قيگٕبي قٕكٛؼ اوكيژْ ضيٍي ثبال ٚ پبيني 

نٛظ ثيبٔگؽ ضؽاثي قٕكٛؼ اوكيژْ 

 ثبنع. ِي

 

 (A/C)وٌٛز  . تزرطي5

 50ظؼ ؾِبْ وبؼ وؽظْ وٌٛؽ ظٚؼ آؼاَ ثني 

ظٚؼ ثؽ ظليمٗ افؿايم پيعا  100تب 

 سمبيع. ِي

 
 . تظت جاد6ٖ

ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ايؽاظ قٕكٛؼ٘بي اوكيژْ ٚ 

گؽظظ ٚ ْؽذ وٕرتي آْ  قؽٚت ضٛظؼٚ ِهطى ِي

 ثٛع اؾ ٖب٘ؽ نعْ ٚيت اذمبَ ضٛا٘ع نع.
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 EOBDطيظتُ  : رٚع تزرطي ٚ تٕظيُ 2ضّيّٗ 
 

V تؼزيف ٔثٛدْ طٕظٛر ِٛلؼيت ِيً ٌٕگ . 

 ECM( ؾِبٔي وٗ ثؽٚي ضٛظؼٚ يه 1

گؽظظ ٚ ظؼ  )وبِپيٛتؽ( خعيع ًٔت ِي

يبثي ِٛتٛؼ  ؾِبْ اقتبؼت ؾظْ الِ  ٚيت

يبة وع ٚيت  گؽظظ، ظقتگبٖ ٚيت ؼٚنٓ ِي

P1336 ظ٘ع. ؼا ٔهبْ ِي 

( ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ اخبؾٖ ظ٘يع 2

ظؼخٗ  60ت ِٛتٛؼ ثٗ ثبالي وٗ ظؼخٗ زؽاؼ

گؽاظ ثؽقع. ثٛع اؾ ؼقيعْ ظِب   قبٔيت

ظيگؽ ثبؼ٘بي اَبيف ِٛتٛؼ )وٌٛؽ، 

٘بي خٍٛ، ؼإّ٘ب ٚ ...( ؼا ضبِٛل  چؽاٜ

 سمبييع.

يبة يه ظقتٛؼاًٌّٛ  ( ظقتگبٖ ٚيت3

(Intruction 30 2c 07ff) سمبيع. ؼا اؼقبي ِي 

( پعاي ؼا تب أتٙب فهبؼ ظاظٖ ٚ آْ 4

نؽٚ٘ ثٗ تٛؽيف  ECMيع. ؼا ٔگٗ ظاؼ

سمٛظْ قٕكٛؼ ضٛا٘ع سمٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت 

تب  1311ِؽتجٗ اؾ  5تب  2ظٚؼ ِٛتٛؼ 

ظٚؼ ِتغري ثٛظٖ ٚ قپف قٕكٛؼ  4511

 گؽظظ. تٛؽيف ِي

يبة يه ظقتٛؼاًٌّٛ  ( ظقتگبٖ ٚيت5

(Intruction 30 2c 00) سمبيع. ؼا اؼقبي ِي 

 15( ِٛتٛؼ ؼا ضبِٛل سمٛظٖ ٚ ثٛع اؾ 6

 ْ ؼا ؼٚنٓ سمبييع.ثبٔيٗ آ

( ثٛع اؾ ؼٚنٓ وؽظْ ِٛتٛؼ، ثب 7

يبة پبن وؽظْ  اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت

 ؼا ثؽؼقي سمبييع. P1336وع ٚيت 
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 طيظتُ ٘ٛاي ٚرٚدي ٚ دٚد٘اي خزٚجيخبغ طَٛ   
 

 جمّٛػٗ ٘ٛاوغ.  1

I پيادٖ وزدْ ٚ ٔصة . 

٘ٛاوم اؾ خٕف وبغػ قبضتٗ فيٍرت  تٛجٗ:

ٓفًب ظؼ ؾِبْ ٍّٚىؽظ ثٗ ِٛاؼظ نعٖ اقت. ٌ

 ؾيؽ تٛخٗ سمبييع:

. ٕ٘گبَ پيبظٖ ٚ ًٔت فيٍرت ٘ٛاوم آْ ؼا 1

 زبت فهبؼ لؽاؼ ٔع٘يع.

 

1

2

3

4

5

6

 
 جمّٛٚٗ فيٍرت ٘ٛاوم  II-18نىً 

 

1

2

3

4

5

6

 
ظؼ ؾِبْ ًٔت لكّت ؾيؽيٓ فيٍرت ٘ٛاوم ظلت 

جمّٛٚٗ فيٍرت ٘ٛاوم  II-18سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

. وبٚؼ 2ظي ٘ٛاوم، . جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ٚؼ1ٚ

. وبٚؼ ثباليي فيٍرت 3پبييين فيٍرت ٘ٛاوم، 

. ٌٌٛٗ ٘ٛاي ٚؼٚظي 5. ثكت فٕؽي 4٘ٛاوم، 

 PCV. نيٍٕگ صبٛيٗ خببؼات 6ِٛتٛؼ، 

 

پيادٖ وزدْ ٚ ٔصة ٌٌٛٗ اگشٚس ٚ ِٕثغ 

 اگشٚس

I پيادٖ وزدْ ٚ ٔصة . 

زؽاؼت اگؿٚؾ ٚ ِتٍٛمبت آْ ظؼ ٘ؼذار: 

ثبنع ٚ  ِي ؾِبْ وبؼوؽظ ِٛتٛؼ ثكيبؼ ثبال

دمىٓ اقت ظچبؼ قٛضتگي نعيع نٛيع ٌػا لجً 

اؾ تّٛري قيكتُ اگؿٚؾ اثتعا ِٛتٛؼ ؼا 

ضبِٛل سمٛظٖ ٚ اخبؾٖ ظ٘يع تب قيكتُ وبِال 

 قؽظ نٛظ.

II  .ٔىات 

 . وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا سمبييع.1
1

2

3

4

5

6

6

7

5

6

6 4

3

8

9

9

6

10

11

 
ِؽازً پيبظٖ وؽظْ ٌٌٛٗ اگؿٚؾ   II-19نىً 

 ٚ ِٕجٙ اگؿٚؾ

 
1

2

3

4

5

6

6

7

5

6

6 4

3

8

9

9

6

10

11

 
 

ِؽازً  II-19)ثٗ نىً ِؽازً پيبظٖ وؽظْ 

پيبظٖ وؽظْ ٌٌٛٗ اگؿٚؾ ٚ ِٕجٙ اگؿٚؾ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

. جمّٛٚٗ وبتبٌيكت 2. ٚانؽ اگؿٚؾ، 1

. ٚانؽ 4٘بي اتًبي،  . پيچ3وبٔٛؼتٛؼ، 

. القتيه 6. ِٙؽٖ اتًبي، 5ِٕجٙ اگؿٚؾ، 

. 7ٔگٙعاؼٔعٖ ِٕجٙ اگؿٚؾ ٚمت،  ِٕديع

. 9. ِٕجٙ اگؿٚؾ ٚمت، 8ٌٌٛٗ اگؿٚؾ، 

. قؽ اگؿٚؾ، 10ِٕجٙ اگؿٚؾ،  ديعِٕالقتيه 

 . جمّٛٚٗ ٚانؽ فٕؽي ٚ پيچ11

 

. ِؽازً ًٔت ٚىف ِؽازً پيبظٖ وؽظْ 2

 ثبنع. ِي

 

III  .ْتزرطي وزد 

ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ جمّٛٚٗ لٓٛبت 

قيكتُ اگؿٚؾ ؼا ثؽاي ٔهيت ثؽؼقي سمبييع ٚ 

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٔهيت آْ ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ 

گٛٔٗ ايؽاظ ٚ سمبييع. ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽ

ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ لٓٛبت آهنب ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.
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 طيظتُ تغذيٗ طٛختخبغ چٙارَ   

Iْپيادٖ ٚ ٔصة وزد . 

 . لثً اس پيادٖ وزد1ْ

 پّ  ثٕؿيٓ □
 خٍٛگريي وؽظْ اؾ ؼيؿل قٛضت ثٗ ؾِني □
 . تؼذ اس ٔصة وزد2ْ

 پؽ وؽظْ قٛضت ثبن □
 ثؽؼقي ثؽاي ٔعاننت ٔهيت □
 ِزاجؼٗ وٕيذ.( 1وزدْ )تٗ ػىً . ِزاحً پيادٖ 3

2

1

4

3

5

6

7

20

21

22

23

24

26

25

27

18

17

8

9
10

11

12

19

18

1313

14

14

15

16

 
 جمّٛٚٗ ثبن ثٕؿيٓ X-1نىً 

   . ظؼپٛل پّ  ثٕؿي4ٓ   . ٚانؽ ظؼپٛل پّ  ثٕؿي3ٓ    . ٌٌٛٗ خببؼات ثٕؿي2ٓ   . ثبن1

تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ .7   . تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ ٚقّ ثبن6  . تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ مست ؼاقت ثبن 5

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ فيٍرت  يچ. پ10  فيٍرت ثٕؿيٓ  . ٔگٙعاؼٔع9ٖ  . فيٍرت ثٕؿيٓ 8   مست چ  ثبن

. 13  جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ فيٍرت ثٕؿيٓ. 12  جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ ثبن .11 ثٕؿيٓ  

ِٙؽٖ   .15  ٘بي حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ . پيچ14 ٘بي اتًبي تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ ثبن  پيچ

. 18  ّٛٚٗ پّ  ثٕؿيٓ. جم 17. پيچ ٔگٙعاؼٔعٖ ٌٌٛٗ پؽوٓ 16      ٔگٙعاؼٔعٖ ٌٌٛٗ پؽوٓ

. ضبؼ ثباليي حمبفٕ   21 . ظؼة ثبنII  20 . ثكت نيٍٕگ صبٛيٗ مشبؼٖ I 19  ثكت نيٍٕگ پؽوٓ مشبؼٖ

. خبم ثباليي 24   . حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽو23ٓ   . ضبؼ پبييين حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ 22 ٌٌٛٗ پؽوٓ 

. حمبفٕ ٌٌٛٗ  27 ٛيٗ . نيٍٕگ صب26   . خبم پبييين جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ پؽو25ٓ   حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ

 پؽوٓ
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 (14)٘بي حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ  پيچ (1)

ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ 

 ؼا پيبظٖ سمبييع. (27)

 1 (18)ثكت نيٍٕگ پؽوٓ مشبؼٖ  (2)

ؼا  II (19)ٚ ثكت نيٍٕگ صبٛيٗ مشبؼٖ 

نً سمٛظٖ ٚ خبم پبييين جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ 

ؼا  (26)ٚ نيٍٕگ صبٛيٗ  (25)پؽوٓ 

 پيبظٖ سمبييع.
ّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ ثبن جم (3)

ٚ جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ فيٍرت  (11)

ؼا اؾ جمّٛٚٗ پّ   (12)ثٕؿيٓ 

 پيبظٖ سمبييع. (17)ثٕؿيٓ 
وبٔىتٛؼ پّ  ثٕؿيٓ ؼا خعا  (4)

ؼا  (4)سمٛظٖ ٚ ظؼپٛل پّ  ثٕؿيٓ 

 (17)ثبؾ وؽظٖ ٚ جمّٛٚٗ پّ  ثٕؿيٓ 

 ؼا پيبظٖ سمبييع.
ؼا  (2)ٌٌٛٗ خببؼات ثٕؿيٓ  (5)

 خعا سمبييع.
٘بي اتًبي تكّٗ  چپي (6)

ؼا ثبؾ سمٛظٖ  (13)ٔگٙعاؼٔعٖ ثبن 

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ مست ؼاقت  تكّٗٚ 

ؼا پيبظٖ  (7)ٚ مست چ   (6)، ٚقّ (5)

 سمبييع.
ؼا پيبظٖ  (1)جمّٛٚٗ ثبن  (7)

 سمبييع.
 

 . در سِاْ پيادٖ وزدْ تان4
ثب اقتفبظٖ اؾ يه خه ضٛظؼٚ ؼا   (1)

ثٍٕع وؽظٖ ٚ تٛقّ ضؽن ثؽاي 

ْٛ نعْ ثبن آْ ؼا خٍٛگريي اؾ ٚاژگ

 ِٙبؼ سمبييع.

٘يچگبٖ خبم ِؽوؿي اؾ يه ٌٌٛٗ   (2)

القتيىي يب ٔبيٍٛٔي ؼا تّٛري 

 ٔىٕيع، ثٍىٗ آْ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ظؼ ؾِبْ وبؼ وؽظْ ثؽ ؼٚي  ( 3)

قيكتُ قٛضت ؼقبٔي ثؽاي خٍٛگريي 

اؾ ٚؼٚظ گؽظ ٚ ضبن ثٗ ظاضً 

قيكتُ قٛؼاضٙب ؼا تٛقّ ظؼپٛل 

 حمبفٗت سمبييع.

جمّٛٚٗ لٓٛبت قيكتُ قٛضت   ( 4)

 ؼقبٔي ؼا شبيؿ ٔگٗ ظاؼيع.

 
 تٛجٗ

ظؼ ؾِبْ ًٔت ثبن چٙبؼ ٚعظ  (1)

 23اتًبي ؼا ثب گهتبٚؼ  M8پيچ 
N.m .قفت سمبييع 

ضبؼ٘ب ؼا ًٔت سمبييع ٚ ظؼ  (2)

 يٛؼت ٔيبؾ آهنب ؼا تٛٛيٍ سمبييع.
٘ب ؼا  ٘ؽ وعاَ اؾ نيٍٕگ (3)

ثؽاي پيچ ضٛؼظْ ٚ ضؽاثي ظؼ ؾِبْ 

 ؼقي سمبييع.پيبظٖ ٚ ًٔت وؽظْ ثؽ
ؼا  )اقتبؼت( قٛئيچ خؽلٗ (4)

ثبٔيٗ ؼٚنٓ وؽظٖ ٚ قپف  2ثؽاي 

ثبٔيٗ ضبِٛل  ظٖآْ ؼا ثؽاي 

سمبييع ٚ قپف ظٚثبؼٖ آْ ؼا ؼٚنٓ 

وؽظٖ ٚ ٔهيت ثٕؿيٓ ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.

 فيٍرت ثٕؿيٓ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.  .1
 پيادٖ وزدْ فيٍرت تٕشيٓ

فهبؼ ؼا اؾ قيكتُ قٛضت ؼقبٔي   (1)

 آؾاظ سمبييع.

٘ب ؼا ظاضً يه  ت ظاضً ٌٌٛٗٛضق  (2)

 سبٍيٗ سمبييع. ٖؽف
نيٍٕگ ؼا اؾ ظٚ أتٙبي فيٍرت   (3)

ثٕؿيٓ خعا سمبييع. ظؼ نىً ؾيؽ فيٍرت 

ثٕؿيٓ ؼا ثٛع اؾ پيبظٖ وؽظْ 

 ثجيٕيع.
 

 
نىً                                 

X-2 ٓفيٍرت ثٕؿي 

 

 فيٍرت خعيع ؼا ًٔت سمبييع.  .2
ٓ ٘ب ؼا اؾ ؼٚي فيٍرت ثٕؿي ظؼپٛل  (1)

 خعا سمبييع.

٘بي ثٕؿيٓ ؼا ثٗ ظٚ  نيٍٕگ  (2)

 أتٙبي فيٍرت ثٕؿيٓ ًٔت سمبييع.
 ظؼة ثبن ؼا قفت سمبييع.  (3)
وبثً اتًبي ِٕفي ثبتؽي ؼا ًٔت   (4)

 سمبييع.
قٛئيچ خؽلٗ ؼا ثؽاي ظٚ ثبٔيٗ   (5)

ؼٚنٓ وؽظٖ ٚ قپف آْ ؼا ثؽاي ظٖ 

ثبٔيٗ ضبِٛل سمبييع ٚ قپف ظٚثبؼٖ آْ 

ثؽؼقي  ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ ٔهيت ثٕؿيٓ ؼا

 سمبييع.
 : تٛجٗ

٘بي فهبؼ لٛي ؼا ثؽؼقي  اتًبالت ٌٌٛٗ

سمبييع ٚ اؾ اتًبي حمىُ آهنب ِّٓئٓ 

 نٛيع.
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III پّپ تٕشيٓ اٌىرتيىي 
 

1

2

3

4
5

 
 پّ  ثٕؿيٓ X-3نىً                     

 
. 3. قٕكٛؼ قٓر قٛضت 2. نٕبٚؼ 1

. ٌٌٛٗ ضؽٚج 4وبٔىتٛؼ پّ  ثٕؿيٓ 
 ثٕؿيٌٌٓٛٗ ثؽگهت  . 5 ثٕؿيٓ 

 

 

 

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


1 
 

 

 

 

 

 

 

 لطؼات ِىأيىي
 

 تزرطي فؼار وّپزص طيٍٕذر

 
فهبؼ وّپؽـ قيٍٕعؼ يه ِٛتٛؼ چٙبؼ 

قيٍٕعؼ ؼا ِٓبثك ِؽازً غيً ثؽؼقي 

ثؽؼقي فهبؼ وّپؽـ  II-20نىً ثٗ سمبييع. )

 .(قيٍٕعؼ ِؽاخٛٗ سمبييع

 

 
 ثؽؼقي فهبؼ وّپؽـ قيٍٕعؼ II-20نىً 

 

ِٛتٛؼ ؼا گؽَ سمبييع. )ثٗ ظؼخٗ  .1

 .(زؽاؼت ٔؽِبي ثؽقبٔيع

ثٛع اؾ گؽَ نعْ ِٛتٛؼ، آْ ؼا  .2

 ضبِٛل سمبييع.
 

 تٛجٗ:

گريثىف ؼا ظؼ ِٛلٛيت ضالو لؽاؼ ظ٘يع، 

٘بي حمؽن ؼا  تؽِؿ ظقيت ؼا وهيعٖ ٚ چؽش

ثب اقتفبظٖ اؾ ضؽن ثٛع اؾ گؽَ نعْ 

 ِٛتٛؼ ثجٕعيع.

 

وبٔىتٛؼ أژوتٛؼ٘ب ؼا خعا  .3

 سمبييع.

 ٘ب ؼا ثبؾ سمبييع. ٘ب ٚ مشٙ شمٗ وٛيً .4

ّپؽـ قٕح( ؼا ظؼ اثؿاؼ خمًٛو )و .5

 قٛؼاش مشٙ لؽاؼ ظ٘يع.

ظؼ گريثىف ِّٛٛيل، والچ ؼا ثؽاي  .6

وب٘م ثبؼ ِٛتٛؼ ظؼ ؾِبْ اقتبؼت 

ؾظْ ٚ پعاي گبؾ ؼا ثؽاي ثبؾ نعْ 

وبًِ ظؼيچٗ گبؾ تب أتٙب فهبؼ 

 ظ٘يع.

تٛقّ ثبتؽي ضٛظؼٚ ؼا اقتبؼت ؾظٖ  .7

ٚ ِمعاؼ ِبوؿميُ فهبؼ ٔهبْ ظاظٖ 

 نعٖ تٛقّ وّپؽـ قٕح ؼا خبٛأيع.

ِؽازً ثبال ؼا ظؼ يه ؾِبْ وٛتبٖ  .8

گريي فهبؼ وّپؽـ ظيگؽ  ثؽاي أعاؾٖ

قيٍٕعؼ٘ب تىؽاؼ سمبييع. )ثٗ خعٚي 

II-16  ِمعاؼ فهبؼ وّپؽـ قيٍٕعؼ

 ٔؽِبي ِؽاخٛٗ وٕيع.(
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ِمعاؼ فهبؼ وّپؽـ قيٍٕعؼ  II-16خعٚي 

 ٔؽِبي

 فهبؼ وّپؽـ 

ِمعاؼ 

 اقتبٔعاؼظ

1300 Kpa 
(13.3 kg/cm

2
 , 189 psi)

 

ً فهبؼ زعال

 وّپؽـ

1000 Kpa 
(10.2 kg/cm

2
 , 145 psi) 

زعاوثؽ اضتالف 

جمبؾ ثني فهبؼ 

وّپؽـ 

 قيٍٕعؼ٘ب

100 Kpa 
(1.0 kg/cm2 , 15 psi) 

 

٘ب ؼا  ٘ب ٚ مشٙ پف اؾ ثؽؼقي وٛيً .9

 ًٔت وٕيع.

وبٔىتٛؼ أژوتٛؼ٘ب ؼا ًٔت  .11

 سمبييع.
 

 تٛجٗ:

  ٖشميهٗ اؾ ثبتؽي وبِاًل نبؼژ نع

ثٗ ظٚؼ الؾَ  اقتفبظٖ وٕيع تب ِٛتٛؼ

 ظقت يبثع. rpm 250ثبالي 

  اگؽ فهبؼ وّپؽـ قيٍٕعؼ ثؽاي يه

قيٍٕعؼ يب چٕع قيٍٕعؼ ضيٍي وُ ثٛظ، 

يه ِمعاؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ اؾ ظاضً قٛؼاش 

 5مشٙ ثٗ ظاضً قيٍٕعؼ ثؽيؿيع ٚ ِؽازً 

ؼا ثؽاي قيٍٕعؼ٘بي ثب فهبؼ  7تب 

وّپؽـ وُ تىؽاؼ سمبييع. اگؽ فهبؼ 

غٓ افؿايم وّپؽـ ثب اَبفٗ وؽظْ ؼٚ

پيعا سمٛظ، دمىٓ اقت ؼيٕگ پيكتْٛ يب 

ثٛل قيٍٕعؼ فؽقٛظٖ يب يعِٗ ظيعٖ 

ثبنٕع. اگؽ فهبؼ وّپؽـ افؿايم 

ٔيبفت، دمىٓ اقت قٛپبپ چكجيعٖ ٚ يب 

ثٕعي ٔجبنع ٚ يب دمىٓ  قٛپبپ آة قيت

 اقت ٔهيت ظؼ ٚانؽ قؽقيٍٕعؼ ثبنع.
 

 رٚغٓ ِٛتٛرتزرطي فؼار 

 تٛجٗ:

ؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ گريي فهب لجً اؾ أعاؾٖ

 ثبيع ِٛاؼظ ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع:

 

 ًقٓر ؼٚغٓ ظؼ وبؼت 
ظؼ يٛؼت پبيني ثٛظْ ؼٚغٓ، تب ٚالِت پؽ 

(Full) .ؼٚي گيح، ؼٚغٓ اَبفٗ سمبييع 

 ويفيت ؼٚغٓ ِٛتٛؼ 
ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ثبيع ظؼ ؾِبْ تغيري ؼٔگ ٚ 

 فبقع نعْ تٛٛيٍ نٛظ.

 ٓٔهيت ؼٚغ 
 ظؼ يٛؼت ٔهيت ؼٚغٓ آْ ؼا تّٛري سمبييع.
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فهٕگي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ؼا اؾ ؼٚي ثٍٛوٗ 

 II-21نىً ثٗ قيٍٕعؼ ثبؾ سمبييع. )

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(ِٛلٛيت فهٕگي ؼٚغٓ 

 
 ِٛلٛيت فهٕگي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ II-21نىً 

 

اثؿاؼ خمًٛو )گيح فهبؼ ؼٚغٓ( ؼا  .1

ثؽ ؼٚي قٛؼاش فهٕگي ؼٚغٓ ًٔت 

 سمبييع.

 
اتًبي گيح فهبؼ ؼٚغٓ  II-22نىً 

 ِٛتٛؼ

 

ا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ آْ ؼا گؽَ ِٛتٛؼ ؼ .2

سمبييع تب ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت ٔؽِبي 

 ثؽقع.

پف اؾ گؽَ نعْ ِٛتٛؼ، ظٚؼ ِٛتٛؼ  .3

ؼقبٔعٖ ٚ ِمعاؼ  rpm 4000ؼا ثٗ 

 گريي سمبييع. فهبؼ ؼٚغٓ ؼا أعاؾٖ
 

 فؼار رٚغٓ اطتأذارد:

330-430 Kpa (3.3 kg/cm
2
 , 46.9~61.1 psi)  

at 4000 r/min (rpm) 
 

ٛظٖ ٚ پف اؾ ِٛتٛؼ ؼا ضبِٛل سم .4

ثؽؼقي فهبؼ ؼٚغٓ گيح فهبؼ ؼا 

 ثبؾ سمبييع.

 

ثٕعي  چكت آة٘بي فهٕگي ؼٚغٓ  ثٗ ؼؾٖٚ

٘ٛاؾي ؼا  ثيثٕعي  چكت آة II-23ؾظٖ )نىً 

( ٚ قپف فهٕگي ؼٚغٓ ؼا ثب .ثجيٕيع

 گهتبٚؼ تٛيني نعٖ قفت سمبييع.

 (4 N.m 15)گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 

 
 ثٕعي چكت آة II-23نىً 

 

ٚنٓ سمٛظٖ ٚ ٚعَ ٔهيت اؾ ِٛتٛؼ ؼا ؼ .5

 فهٕگي ؼٚغٓ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ِٛتٛؼ ؼا ضبِٛل سمٛظٖ ٚ وبٔىتٛؼ  .6

تؽِيٕبي فهٕگي ؼٚغٓ ؼا ِتًً 

 سمبييع.
 

 COتزرطي ٚ تٕظيُ غٍظت 

 )ِٛٔٛوظيذوزتٓ(

 تٛجٗ:

ايٓ ثؽؼقي فمّ ثؽاي تهطيى ِمعاؼ 

 نٛظ. اقتفبظٖ ِي (CO)ِٛٔٛوكيعوؽثٓ 

 

Iٚٚضؼيت رٚػٓ وزدْ خٛدر . 

ٛؼ ؼا ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت ٔؽِبي ِٛت .1

 ثؽقبٔيع.

فيٍرت ٘ٛاوم ثبيع ثؽٚي ضٛظؼٚ ًٔت  .2

 گؽظظ.

شمٗ ربٙيؿات ثؽلي ضٛظؼٚ ضبِٛل  .3

 نٛظ.

اتًبالت ضالء ِٛتٛؼ ثبيع ثٗ ْٛؼ  .4

 ِٕبقت ِتًً ثبنٕع.

شمٗ وبٔىتٛؼ٘بي قيكتُ پبنم  .5

ثبيع خبٛثي ِتًً  (EFI)اٌىرتٚٔيىي 

 نعٖ ثبنٕع.

تبمييٕگ خؽلٗ ثبيع خبٛثي تٕٗيُ  .6

 ثبنع.

گريثىف ثبيع ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ  .7

 ثگريظ.

 ظؼ زبٌت ضبِٛل ثبنع. (A/C)وٌٛؽ  .8

ٕح ٚ ِٛٔٛوكيعوؽثٓ ثبيع تكرت ظٚؼق .9

 ثٗ يٛؼت ظقيت وبٌيربٖ نٛٔع.
 

II تزرطي ٚ تٕظيُ غٍظت .CO  در دٚر

 آراَ

 تٛجٗ:

تزاي تٕظيُ خمٍٛط  COالسَ اطت اس تظرت 

طٛخت ٚ ٘ٛا در دٚر آراَ اطتفادٖ ػٛد. 

ٔثايذ تٕظيُ  COرت ٔذاػنت تظرت در صٛ

 خمٍٛط طٛخت ٘ٛا اجناَ گريد.

ظؼ وبٔىتٛؼ  E1  ٚTE1٘بي  تؽِيٕبي .1

يبثي ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ  ٚيت

خمًٛو ثٗ ُ٘ ظيگؽ ِتًً سمبييع. 

اتًبالت ِؽاخٛٗ  II-24نىً ثٗ )

 .(سمبييع

 ثٕعي چكت آة

فهٕگي      

 ؼٚغٓ ِٛتٛؼ

       

گيح فهبؼ      

 ؼٚغٓ ِٛتٛؼ
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 TE1  ٚE1اتًبي وبٔىتٛؼ  II-24نىً 

 

ثب ظليمٗ  3ِٛتٛؼ ؼا ثؽاي زعٚظ  .2

ؼٚنٓ ٔگٗ  rpm 2500ظٚؼ ِٛتٛؼ 

 ظاؼيع.

 cm 40پؽاپ تكرت ؼا ظؼ زعٚظ  .3

ِرت( ظؼ ظاضً ٌٌٛٗ أتٙبيي  )قبٔيت

 II-25اگؿٚؾ ٚاؼظ سمبييع. )ثٗ نىً 

ٚاؼظ سمٛظْ پؽاپ تكرت ظاضً ٌٌٛٗ 

 أتٙبيي اگؿٚؾ ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 

 
ٚاؼظ سمٛظْ پؽاپ تكرت ظاضً  II-25نىً 

 ٌٌٛٗ أتٙبيي اگؿٚؾ
 

ظليمٗ  3گريي ثبيع ظؼ ِعت ٖ أعاؾ .4

 اذمبَ نٛظ.

 %0.5در دٚر آراَ:  COغٍظت 

 

IIIياتي )تٗ جذٚي  . ػيةII-17  وذ٘اي خطا

 (.ِزاجؼٗ مناييذ

 وع٘بي ضٓب II-17خعٚي 

ِٛٔٛوكيعوؽثٓ 

(CO) 
 ٍٚت ٔتبيح

 ثبال

ٔبپبيعاؼي 

ظؼ ظٚؼ 

آؼاَ 

)ٚخٛظ ظٚظ 

قيبٖ ظؼ 

گبؾ٘بي 

ضؽٚخي 

 اگؿٚؾ(

گؽفتگي فيٍرت 

٘ٛاوم، 

ؽفتگي قٛپبپ گ

PCV ِٛيٛة ،

ثٛظْ ؼگالتٛؼ، 

فهبؼ قٛضت، 

ِٛيٛة ثٛظْ 

قٕكٛؼ ظؼخٗ 

زؽاؼت ِبيٙ 

وبؼي،   ضٕه

ِٛيٛة ثٛظْ 

قٕكٛؼ فهبؼ 

ٍِٓك ٚ ظؼخٗ 

زؽاؼت ٘ٛاي 

ٚؼٚظي، ضؽاثي 

پؽظاؾنگؽ 

ِٛتٛؼ )ِعٚي 

وٕرتي 

اٌىرتٚٔيىي 

، (ECU)ِٛتٛؼ 

ِٛيٛة ثٛظْ 

أژوتٛؼ، 

ِٛيٛة ثٛظْ 

قٕكٛؼ ِٛلٛيت 

 ظؼيچٗ گبؾ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز طٛپاپتزرطي ٚ تٕظيُ فيٍ

I واتً اتصاي ِٕفي تاتزي را لطغ .

 مناييذ.

II( .تٗ . لاٌپاق طٛپاپ را تاس مناييذ

 .(ِزاجؼٗ مناييذلاٌپاق طٛپاپ 

III يه( را در ٔمطٗ ِزگ  1#. طيٍٕذر(

تاال در وٛرص تزاوُ لزار د٘يذ. )تٗ 

ػالِت تٕظيُ ٔمطٗ ِزگ تاالي  II-26ػىً 

 ه ِزاجؼٗ مناييذ.(طيٍٕذر ي
 

 
ٚالِت تبمييٕگ قيٍٕعؼ يه ظؼ  II-26نىً 

 (TDC)ٔمٓٗ ِؽگ ثبال 
 

پٛيل ِيً ٌٕگ ؼا ثچؽضبٔيع، نيبؼ  .1

ؼٚي پٛيل ِيً ٌٕگ ثبيع ثب ٚالِت 

ؼٚي قيين خٍٛ شمؽاقتب  ”0“تبمييٕگ 

 نٛٔع.

٘بي تبمييٕگ  ثؽؼقي سمبييع وٗ ٚالِت .2

٘بي ِيً قٛپبپ ٚ ؾذمري  ؼٚي چؽش ظٔعٖ

مي ِبٕٔع نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ تب

ِٓبثمت سمبيٕع. ٌٓفًب ظؼ يٛؼت ٚعَ 

گ ِيً ٕتٓبثك تب تٕٗيُ ٚالِت تبميي

 ٌٕگ ؼا ثچؽضبٔيع.
 

IVٍز طٛپاپ. تزرطي في 

ؽ ضاليي ثني ثب اقتفبظٖ اؾ فيٍ .1

تبيپيت قٛپبپ ٚ ِيً قٛپبپ ؼا 

 II-27گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

 گريي ضاليي قٛپبپ ظؼ قيٍٕعؼ أعاؾٖ

يه ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.(
 

      

وبٔىتٛؼ 

 يبثي ٚيت

ٚالِت       

 نٕبقبيي

 قيين خٍٛي ِٛتٛؼ 

 بمييٕگٚالِت ت

             ٚالِت تبمييٕگ

 ٚالِت تبمييٕگ
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ؽ قٛپبپ قيٍٕعؼ گريي فيٍ أعاؾٖ II-27نىً 

 يه ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال

 تٛجٗ:

 ٍ٘ب ؼا يبظظانت  ؽ قٛپبپِمعاؼ في

 سمبييع.
ايٓ اْالٚبت ثؽاي تهطيى تٛٛيٍ 

 ٘ب اقتفبظٖ ضٛا٘ع نع. تبيپيت
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٘ا )در سِاْ طزد تٛدْ  فيٍز طٛپاپ

 ِٛتٛر(

 mm 0.25-0.20طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 0.35-0.30طٛپاپ خزٚجي: 
 

ٌٕگ ؼا يه ظٚؼ چؽضبٔعٖ   پٛيل ِيً .2

)چٙبؼ( ظؼ ٔمٓٗ  4#تب قيٍٕعؼ 

ِؽگ ثبال ٚ ظؼ وٛؼـ تؽاوُ لؽاؼ 

 ثگريظ.

ؽ ضاليي ثني ثب اقتفبظٖ اؾ فيٍ .3

تبيپيت قٛپبپ ٚ ِيً قٛپبپ ؼا 

 II-28گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

يٍٕعؼ گريي ضاليي قٛپبپ ظؼ ق أعاؾٖ

چٙبؼ ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.(

 
ؽ قٛپبپ قيٍٕعؼ گريي فيٍ أعاؾٖ II-28نىً 

 چٙبؼ ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال #
 

 تٛجٗ:

 ٍ٘ب ؼا يبظظانت  ؽ قٛپبپِمعاؼ في

 سمبييع.
ايٓ اْالٚبت ثؽاي تهطيى تٛٛيٍ 

 ٘ب اقتفبظٖ ضٛا٘ع نع. تبيپيت
 

٘ا )در سِاْ طزد تٛدْ  ز طٛپاپفيٍ

 ِٛتٛر(

 mm 0.25-0.20اپ ٚرٚدي: طٛپ

 mm 0.35-0.30طٛپاپ خزٚجي: 

 

V ٖتظّٗ ديٕاَ ٚ ٚاتزپّپ را پياد .

پيادٖ وزدْ تظّٗ  II-29وٕيذ. )تٗ ػىً 

 ديٕاَ ٚ ٚاتزپّپ ِزاجؼٗ مناييذ.(

 
پيبظٖ وؽظْ تكّٗ ظيٕبَ ٚ  II-29نىً 

 ٚاتؽپّ 
 

VIوٓ . پيادٖ وزدْ تظّٗ طفت 

VIIٍز طٛپاپ. تٕظيُ في 
 

ؼا ظؼ ٔمٓٗ ِؽگ ثبال قيٍٕعؼ يه  .1

(TDC)  ظؼ وٛؼـ تؽاوُ لؽاؼ ٚ

 ظ٘يع.

 

ٚالِت تبمييٕگ ؼٚي ؾذمري تبمي ٚ چؽش  .2

ظٔعٖ ِيً قٛپبپ ؼا ظؼ يه ؼاقتب 

 لؽاؼ ظ٘يع.

وٓ ؼا  ظٚ ٚعظ ِٙؽٖ جمّٛٚٗ ؾذمري قفت .3

ثبؾ وؽظٖ ٚ آْ ؼا پيبظٖ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-30)ثٗ نىً 

 
 II-30نىً 

ؼ فؽأكٗ ِيً ثب اقتفبظٖ اؾ آچب .4

قٛپبپ ضؽٚخي ؼا ٔگٗ ظانتٗ ٚ پيچ 

اتًبي چؽش ظٔعٖ ِيً قٛپبپ ضؽٚخي 

ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ چؽش ظٔعٖ ِيً 

 قٛپبپ ؼا ضبؼج سمبييع.

 

 تٛجٗ: تٗ تايپيت صذِٗ ٚارد ٔىٕيذ.

يبؾظٖ پيچ وپٗ يبتبلبْ ِيً  .5

قٛپبپ ؼا ِٓبثك ثب اٚعاظ ٔهبْ 

ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً ثبؾ وٕيع. )ثٗ 

 خٛٗ سمبييع.(ِؽا II-31نىً 

 
 II-31نىً 

 

وپٗ يبتبلبْ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ ِيً  .6

 قٛپبپ ضؽٚخي ؼا پيبظٖ سمبييع.

٘هت ٚعظ پيچ وپٗ يبتبلبْ ِيً  .7

قٛپبپ ؼا ِٓبثك اٚعاظ ٔهبْ ظاظٖ 

-IIنعٖ ظؼ نىً ثبؾ وٕيع.)ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 32

 
 II-32نىً 

وپٗ يبتبلبْ ِيً قٛپبپ ٚؼٚظي ؼا  .8

 ثبؾ سمبييع.

بمي ؼا ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ ؾذمري ت .9

نعٖ ثب ظقت ٔگٗ ظانتٗ ٚ ِيً 

قٛپبپ ٚؼٚظي ؼا پيبظٖ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-33)ثٗ نىً 
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 II-33نىً 

ؾذمري تبمي ؼا ِٓبثك نىً تٛقّ  .11

-IIيه ْٕبة ِٙبؼ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 34

 
 II-34نىً 

٘ب ؼا پيبظٖ  تبيپيت قٛپبپ .11

 سمبييع.

قتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت ثب ا .12

َطبِت تبيپيت قٛپبپ پيبظٖ نعٖ 

-IIگريي سمبييع. )ثٗ نىً  ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 35

 
 II-35نىً 

ؼا ثؽاي  َطبِت تبيپيت خعيع .13

ؽ( ظؼ ظاننت ضاليي قٛپبپ )فيٍ

حمعٚظٖ تٛيني نعٖ حمبقجٗ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-18)ثٗ خعٚي 

 II-18خعٚي 

A يت خعيعَطبِت تبيپ 

B َطبِت تبيپيت لعمي 

C ضاليي قٛپبپ 
 

 حماطثٗ خالصي طٛپاپ:

 A=B+(C-0.20 mm)طٛپاپ ٚرٚدي: 

 A=B+(C-0.30 mm)طٛپاپ خزٚجي: 
 

يه تبيپيت خعيع ثب َطبِت  .14

ٔؿظيه ثٗ ِمعاؼ حمبقجٗ نعٖ 

 أتطبة سمبييع.

 

 تٛجٗ:

َطبِت خمتٍف اؾ تبيپيت قٛپبپ ثب  35

 تب  mm 5.06نؽٚ٘ أعاؾٖ 

5.74 mm  تفبٚت(0.02 mm.ٚخٛظ ظاؼظ ) 

 

ؾذمري تبمي ؼا  II-36ِٓبثك نىً  .15

ثؽٚي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ٚؼٚظي 

لؽاؼ ظاظٖ ٚ اؾ ُ٘ ؼاقتب لؽاؼ 

گؽفنت ٚالِت تبمييٕگ ؾذمري ثب چؽش 

ظٔعٖ ِيً قٛپبپ ٚؼٚظي اّْيٕبْ 

 زبيً سمبييع.

 
 II-36نىً 

ٚالِت فٍم ثٗ مست خٍٛي ِٛتٛؼ  .16

ْ ِيً قٛپبپ ؼا ثؽٚي وپٗ يبتبلب

ظؼ يه ؼاقتب لؽاؼ ظاظٖ ٚ ِٓبثك 

ثٗ تؽتيت ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  II-37نىً 

٘بي وپٗ يبتبلبْ ؼا قفت  پيچ

 سمبييع.

 N.m 13گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-37نىً 

 

ؾذمري تبمي ؼا  II-38ِٓبثك نىً  .17

ثؽٚي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ضؽٚخي 

لؽاؼ ظاظٖ ٚ اؾ ُ٘ ؼاقتب لؽاؼ 

ؾذمري ثب چؽش  گؽفنت ٚالِت تبمييٕگ

ظٔعٖ ِيً قٛپبپ ضؽٚخي اّْيٕبْ 

 زبيً سمبييع.

 
 II-38نىً 

پيچ اتًبي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ  .18

-IIضؽٚخي ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 39

 ٚالِت ؾذمري   

ٚالِت    

 تبمييٕگ

              

 ٚالِت ؾذمري

ٚالِت          

 تبمييٕگ
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 II-39نىً 

ٚالِت فٍم ثٗ مست خٍٛي  .19

ِٛتٛؼ، ثؽٚي وپٗ يبتبلبْ ِيً 

قٛپبپ ؼا ظؼ يه ؼاقتب لؽاؼ ظاظٖ 

ثٗ تؽتيت ٔهبْ  II-40ٚ ِٓبثك نىً 

٘بي وپٗ يبتبلبْ ؼا  ظاظٖ نعٖ پيچ

 قفت سمبييع.

 
 II-40نىً 

 N.m 13گؼتاٚر طفت وزدْ: 

قٗ ٚعظ پيچ وپٗ يبتبلبْ  .21

 ؼا ًٔت سمبييع. 1مشبؼٖ 

 N.m 23گؼتاٚر طفت وزدْ: 

ِيً قٛپبپ ضؽٚخي ؼا ثب  .21

اقتفبظٖ اؾ آچبؼ فؽأكٗ ثبثت 

وؽظٖ ٚ قپف پيچ اتًبي چؽش ظٔعٖ 

بپ ضؽٚخي ؼا قفت سمبييع. ِيً قٛپ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-41)ثٗ نىً 

 N.m 54گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-41نىً 

 تٛجٗ:
٘ب ثٗ تبيپيت  ظؼ ؾِبْ قفت وؽظْ پيچ

 قٛپبپ آقيت ٚاؼظ ٔىٕيع.

 

ثؽؼقي سمبييع وٗ ٚالِت  .22

تبمييٕگ چؽش ظٔعٖ ِيً قٛپبپ ٚ 

ظؼ يه  II-42ٚالِت ؾذمري ِٓبثك نىً 

ثبنٕع ٚ نيبؼ ؼاقتب لؽاؼ گؽفتٗ 

ؼٚي قيين خٍٛ  ”0“ؼٚي پٛيل ثب ٚالِت 

 ظؼ يه ؼاقتب لؽاؼ ظانتٗ ثبنع.

 

 
 II-42نىً 

وٓ ؼا  پني ِٛلٛيت اؾ ؾذمري قفت .23
ثٗ چفت ِتًً  II-43ِٓبثك نىً 

 سمبييع.

 
 II-43نىً 

 

ثب اقتفبظٖ اؾ ظٚ ِٙؽٖ  .24
وٓ ؼا ًٔت سمبييع.  جمّٛٚٗ ؾذمري قفت

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-44)ثٗ نىً 
 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 

 
 II-44نىً 

ِيً ٌٕگ ؼا ظؼ خٙت خمبٌف  .25
٘بي قبٚت ثچؽضبٔيع تب پني  ٚمؽثٗ

ِٛلٛيت اؾ چفت ضبؼج گؽظظ. )ثٗ 
 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-45نىً 

 
 II-45نىً 

٘بي  ٌٕگ ؼا ِٛافك ٚمؽثٗ ِيً .26

قبٚت چؽضبٔعٖ ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ 

 نعٖ ثبنع. آؾاظَبِٓ تٛقّ پالذمؽ 
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 :تٛجٗ

گؽظظ، تٛقّ  اگؽ پالذمؽ ثٗ ٚمت ثؽسمي

گٛنيت َبِٓ ؼا ثٗ  أگهتبْ ظقت يب پيچ

وٓ فهبؼ ظاظٖ تب چفت اؾ پني  مست ؾذمري قفت

ِٛلٛيت خعا نٛظ وٗ ظؼ ٔتيدٗ پالذمؽ ثٗ 

 ٚمت ثؽ ضٛا٘ع گهت.

 

 
 II-46نىً 

 

VIIIػذد  2وٓ را تٛطط  . جمّٛػٗ تظّٗ طفت

ؼٗ ِزاج II-47پيچ ٔصة مناييذ. )تٗ ػىً 

 مناييذ.(

 
 II-47نىً 

 29 N.m( Aگؼتاٚر طفت وزدْ: )ِٙزٖ 

 69 N.m( Bگؼتاٚر طفت وزدْ: )ِٙزٖ 

 
IX ًِطاتك ػى .II-48  ٖحمً ٔؼاْ دادٖ ػذ

منٛدٖ ٚ  آغؼتٗتٕذي  چظة آبتٗ را 

لاٌپاق طٛپاپ را ٔصة مناييذ. )تٗ ػىً 

II-48 ).ِزاجؼٗ مناييذ 

 
 II-48نىً 

لبٌپبق »ثؽاي خؿئيبت ثيهرت ثٗ خبم 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.« قٛپبپ
 

 پيادٖ وزدْ ٚ ٔصة جمّٛػٗ تزِٛطتات

Iْپيادٖ وزد . 

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا سبٍيٗ  ِبيٙ ضٕه .1

 سمبييع.

 سمبييع. خعاثبتؽي ؼا  ِٕفيوبثً  .2

ٌٌٛٗ ٚؼٚظي آة ٚ اتًبالت آْ ؼا  .3

 ثبؾ سمبييع.

 تؽِٛقتبت ؼا پيبظٖ سمبييع. .4
 

 

IIٔصة تزِٛطتات . 

ًٔت  ٚانؽ خعيع ثؽٚي تؽِٛقتبت .1

 سمبييع.

بپ ثؽٚي تؽِٛقتبت ؼا ِٓبثك قٛپ .2

نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ثٗ مست ثبال 

ِؽاخٛٗ  II-49لؽاؼ ظ٘يع. )ثٗ نىً 

 (سمبييع.

 

 
 II-49نىً 

 

ٌٌٛٗ ٚؼٚظي آة ٚ اتًبالت آْ ؼا  .3

 ًٔت سمبييع.
 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ِتًً سمبييع. .4

وبؼي اَبفٗ سمٛظٖ ٚ  ِبيٙ ضٕه .5

 وبؼي ؼا ٘ٛاگريي سمبييع. تُ ضٕهقيك

وبؼي ؼا ثؽؼقي  ٚعَ ٔهيت ِبيٙ ضٕه .6

 سمبييع.
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 لاٌپاق طٛپاپ

 
 لبٌپبق قٛپبپ ٚ جمّٛٚٗ لٓٛبت ِؽثْٛٗ  II-50نىً 

 

Iْپيادٖ وزد . 

٘بي ِثجت ٚ ِٕفي ثبتؽي ؼا  وبثً .1

سمٛظٖ ٚ ثبتؽي ؼا پيبظٖ  خعا

سمبييع، ٚ قپف ظقتٗ قيُ ِٛتٛؼ ؼا 

 II-51ثٗ نىً پيبظٖ سمبييع. )

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-51نىً 

چٙبؼ ٚعظ وٛيً خؽلٗ ؼا ثبؾ  .2

 سمبييع.

ؼا خعا  PCVنيٍٕگ صبٛيٗ قٛپبپ  .3

ِؽاخٛٗ  II-52سمبييع )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 

 
 II-52نىً 

نيٍٕگ صبٛيٗ ؼا خعا سمبييع. )ثٗ  .4

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-53نىً 
 

 
 II-53نىً 

ظؼة پؽوٓ ؼٚغٓ ؼا پيبظٖ سمبييع.  .5

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-54)ثٗ نىً 

 ظؼة پؽوٓ ؼٚغٓ  1.

 ٚانؽ ظؼة ؼٚغٓ  2.

 PCVثٕعي قٛپبپ  القتيه آة  3.

 PCVقٛپبپ   4.

 ثٛل پيچ لبٌپبق قٛپبپ  5.

 ٌٌٛٗ صبٛيٗ ٘ٛا   6.

 خعاوٕٕعٖ ؼٚغٓ  7.

 

 مشٙ  8.

 ٚانؽ لبٌپبق قٛپبپ  9.
 لبٌپبق قٛپبپ  10.
 وٛيً خؽلٗ  11.
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 II-54نىً 

ٚ القتيه آة ثٕعي  PCVقٛپبپ  .6

ؼا اؾ لبٌپبق قٛپبپ  PCVقٛپبپ 

 II-55پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-55نىً 

٘ب  ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو مشٙ .7

 ؼا ثبؾ سمبييع.

ظاؼ  پيچ اٚؼيٕگ 2قيؿظٖ پيچ ٚ  .8

ييع. )ثٗ لبٌپبق قٛپبپ ؼا ثبؾ سمب

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-56نىً 

 
 II-56نىً 

لبٌپبق قٛپبپ ٚ ٚانؽ لبٌپبق  .9

قٛپبپ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 

II-57 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 
 II-57نىً 

 

IIْٔصة وزد . 

ضٛظ ٚانؽ لبٌپبق قٛپبپ ؼا ظؼ حمً  .1

لبٌپبق قٛپبپ ًٔت سمبييع.  ؼٚي

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-58)ثٗ نىً 

 

 
 II-58نىً 

قيؿظٖ پيچ ٚ ظٚ ٚعظ پيچ  .2

ًٔت ؼا ظاؼ لبٌپبق قٛپبپ  اٚؼيٕگ

ِؽاخٛٗ  II-59سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 
 

 
 II-59نىً 

٘ب  ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو مشٙ .3

 II-60ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 N.m 30گؼتاٚر طفت وزدْ: 
 

 
 II-60نىً 

ؽلٗ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ ٘بي خ وٛيً .4

 چٙبؼ ٚعظ پيچ ًٔت سمبييع.

 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

ثٕعي قٛپبپ  ٚ القتيه آة PCVقٛپبپ  .5

PCV  ؼا ثؽٚي لبٌپبق قٛپبپ ًٔت

ِؽاخٛٗ  II-61سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
 

 
 II-61نىً 

. ظؼة پؽوٓ ؼٚغٓ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ 6

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-62نىً 
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 II-62نىً 

نيٍٕگ صبٛيٗ ؼا ثٗ لبٌپبق قٛپبپ  .7

ِؽاخٛٗ  II-63ِتًً سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-63نىً 

ؼا ثٗ  PCVنيٍٕگ صبٛيٗ قٛپبپ  .8

لبٌپبق قٛپبپ ِتًً سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-64نىً 

 
 II-64نىً 

وٛيً خؽلٗ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ  .9

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-65نىً 

 
 II-65نىً 

ٗ قيُ ِٛتٛؼ ؼا ًٔت ظقت .11

سمٛظٖ ٚ شمٗ وبٔىتٛؼ٘بي مشٙ ؼا ظؼ 

 حمً ضٛظ ًٔت سمبييع.

وبثً ِثجت ٚ ِٕفي ثبتؽي ؼا  .11

 ٚيً سمبييع.
 

 تٛجٗ:

٘ؽ لكّت ؼا ثٗ ظلت ثؽاي ضؽاثي، تغيري 

نىً ثؽؼقي سمٛظٖ تب ظؼ ؾِبْ ًٔت آْ ؼا 

 تٛٛيٍ يب تّٛري سمبييع.

ثٗ ظلت اؾ ٚانؽ القتيىي لبٌپبق قٛپبپ 

پيبظٖ وؽظْ ٚ ًٔت وؽظْ حمبفٗت  ظؼ ؾِبْ

 سمبييع.

 

 دريچٗ گاس ٚ ِأيفٌٛذ ٘ٛاي ٚرٚدي

Iْپيادٖ وزد . 

 وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا سمبييع. .1

)ظؼيچٗ گبؾ  ٗظقتٗ قيُ ِؽثْٛ .2

 اٌىرتٚٔيىي( ؼا خعا سمبييع.

ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي ٚؼٚظي ؼا پيبظٖ  .3

 سمبييع.

 ٘بي ؾيؽ ؼا پيبظٖ سمبييع: نيٍٕگ .4

  ؼا اؾ ِبٔيفٌٛع نيٍٕگ ثٛقرت تؽِؿ

 ٘ٛاي ٚؼٚظي خعا سمبييع.

  نيٍٕگ صبٛيٗ قٛپبپPCV  ؼا اؾ

ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ ظؼيچٗ گبؾ 

 خعا سمبييع.

  وٕيكرت ؼا اؾ نيٍٕگ نري ثؽلي

 ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي ٚؼٚظي خعا سمبييع.

چٙبؼ پيچ، ظٚ ِٙؽٖ ٚ ظٚ پيچ پبيٗ  .5

اؾ  II-66ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ِٓبثك نىً 

جمّٛٚٗ ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ 

 ظؼيچٗ گبؾ ثبؾ سمبييع.

 
 II-66نىً 

ٚانؽ ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي ٚؼٚظي ؼا  .6

 خعا سمبييع.

IIْٔصة وزد . 

ِؽازً ًٔت وؽظْ ثؽٚىف ِؽازً پيبظٖ 

ثبنع، ٌٓفًب ِٛاؼظ ؾيؽ ؼا ظؼ  وؽظْ ِي

ؾِبْ ًٔت وؽظْ ِؽاٚبت سمبييع. )ثٗ نىً 

II-67 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 
 II-67نىً 

ٚؼٚظي ٔٛ اؾ ٚانؽ ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي  .1

 اقتفبظٖ سمبييع.

٘ب ؼا ثب گهتبٚؼ  ٘ب ٚ ِٙؽٖ پيچ .2

 تٛيني نعٖ قفت سمبييع.
 30-گؼتاٚر طفت وزدْ: ِأيفٌٛذ ٘ٛا

N.m، 

 N.m 23-٘اي پايٗ ٔگٙذارٔذٖ پيچ
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 ِأيفٌٛذ دٚد٘اي خزٚجي

 ٘ؼذار:
٘زگش سِأي وٗ ِأيفٌٛذ دٚد داؽ اطت، 
تؼّريات تزٚي آْ اجناَ ٔذ٘يذ سيزا ِٛجة طٛخنت 

. تؼّريات تايذ در سِاْ طزد تٛدْ گزدد مشا ِي

 .طيظتُ اجناَ گريد

Iْپيادٖ وزد . 

 وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا سمبييع. .1

قٗ ٚعظ پيچ ؾيؽ ِبٔيفٌٛع ظٚظ ؼا  .2

گبٖ ِبٔيفٌٛع  ثبؾ سمٛظٖ ٚ تىيٗ

-IIظٚظ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 
 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 68

 
 II-68نىً 

ٌع نم پيچ حمبفٕ زؽاؼتي ِبٔيفٛ .3

ظٚظ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ آْ ؼا پيبظٖ 

ِؽاخٛٗ  II-69سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-69نىً 

پٕح ٚعظ ِٙؽٖ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ  .4

ِبٔيفٌٛع ظٚظ ٚ ٚانؽ آْ ؼا 

 II-70پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-70نىً 

چٙبؼ ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ  .5

ظؼپٛل ٚبيك زؽاؼتي پبييين اؾ 

 ظٚظ ؼا پيبظٖ سمبييع.ِبٔيفٌٛع 

IIْٔصة وزد . 

ثب اقتفبظٖ اؾ چٙبؼ ٚعظ پيچ ظؼپٛل 

ٚبيك زؽاؼتي پبييين اؾ ِبٔيفٌٛع ظٚظ 

 ؼا ًٔت سمبييع.

 N.m 18گؼتاٚر طفت وزدْ: 

ثب اقتفبظٖ اؾ پٕح ٚعظ پيچ  .1

ِبٔيفٌٛع ظٚظ ٚ ٚانؽ آْ ؼا ًٔت 

ِؽاخٛٗ  II-71سمبييع. )ثٗ نىً 

ي سمبييع.( لجً اؾ ًٔت ٚبيك زؽاؼت

ِبٔيفٌٛع الؾَ اقت، آْ ؼا ظؼ 

ِمبثً تغيري نىً ٚ ضؽاة نعْ 

ثؽؼقي نٛظ. ظؼ غري ايًٕٛؼت، الؾَ 

٘بي آْ  اقت آْ تٛٛيٍ نعٖ، ٚ ِٙؽٖ

 ثؽاقبـ گهتبٚؼ الؾَ قفت نٛظ.

 

 N.m 37گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-71نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ نم ٚعظ پيچ حمبفٕ  .2

زؽاؼتي ِبٔيفٌٛع ظٚظ ؼا ثؽاي 

ظ ًٔت سمبييع. )ثٗ ِبٔيفٌٛع ظٚ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-72نىً 

 N.m 18گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-72نىً 

گبٖ ِبٔيفٌٛع ظٚظ ؼا ثب  تىيٗ .3

اقتفبظٖ اؾ قٗ ٚعظ پيچ ًٔت 

ِؽاخٛٗ  II-73سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 N.m 30گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-73نىً 

 وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ِتًً سمبييع. .4

ؽاي ٔهيت ثؽؼقي قيكتُ اگؿٚؾ ؼا ث .5

 سمبييع.
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 لطؼات تامييٕگ

 
تبمييٕگ ٚ لٓٛبت ِؽثْٛٗ II-74نىً 

 

IIْپيادٖ وزد . 
 

 وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا سمبييع. .1

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا سبٍيٗ  ِبيٙ ضٕه .2

 سمبييع.
تكّٗ ظيٕبَ ٚ ٚاتؽ پّ  ؼا پيبظٖ  .3

 سمبييع.
وٓ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ جمّٛٚٗ  تكّٗ قفت .4

ٌؽ ٚ پّ  وٓ، وّپؽقٛؼ وٛ تكّٗ قفت

 فؽِبْ ٘يعؼٌٚيه ؼا پيبظٖ سمبييع.
لبٌپبق قٛپبپ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ ثٗ  .5

لكّت پيبظٖ وؽظْ لبٌپبق قٛپبپ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.
قٗ ٚعظ پيچ ظقتٗ ِٛتٛؼ مست ؼاقت  .6

ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ آْ ؼا پيبظٖ 

ِؽاخٛٗ  II-75سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-75نىً 

 

 

 

ثب ثبؾ سمٛظْ پٕح ٚعظ پيچ  .7

پّ  آْ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ ٚاتؽ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-76نىً 

 
 II-76نىً 

اٚؼيٕگ ٚاتؽپّ  ؼا ضبؼج سمبييع.  .8

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-77)ثٗ نىً 

 قٛپبپ ضؽٚخي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً  1.

قٛپبپ ً جمّٛٚٗ چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِي  2.
 (WT)ٚؼٚظي 

 ٌٕگ چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً  3.

 ؼإّ٘بي ؾذمري  4.

 پيچ اتًبي ؼإّ٘بي ؾذمري  5.

  ؼٚغٓ ثؽگؽظاْ  6.

 

 وٓ ثبؾٚي ؾذمري قفت  7.

 ؾذمري تبمي  8.

 وبقٗ سمع خٍٛ ِيً ٌٕگ  9.
 وٓ ؾذمري قفت  10.
 قيين خٍٛ ِٛتٛؼ  11.
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 II-77نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو پيچ  .9

ٌٕگ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ پٛيل  پٛيل ِيً

ٌٕگ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً  ِيً

II-78 .ِؽاخٛٗ سمبييع) 

 
 II-78نىً 

ٌٕگ ؼا چؽضبٔعٖ ٚ نيبؼ  ِيً .11

 ”0“ؼٚي پٛيل ؼا ثب ٚالِت تبمييٕگ 

 ؼٚي قيين خٍٛ شمؽاقتب سمبييع.

٘بي  ثؽؼقي سمبييع وٗ ٚالِت .11

٘بي ِيً  تبمييٕگ ؼٚي چؽش ظٔعٖ

قٛپبپ ٚ ؾذمري تبمي ِبٕٔع نىً ٔهبْ 

ظاظٖ نعٖ ِٓبثمت سمبيٕع. ٌٓفًب ظؼ 

يٛؼت ٚعَ تٓبثك تب تٕٗيُ ٚالِت 

مييٕگ ِيً ٌٕگ ؼا ثچؽضبٔيع. تب

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-79)ثٗ نىً 
 

 
 II-79نىً 

يبؾظٖ ٚعظ پيچ ٚ ِٙؽٖ قيين  .12

خٍٛ ِٛتٛؼ ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-80نىً 

 

 
 II-80نىً 

 

گٛنيت  ثب ظلت تٛقّ يه پيچ .13

ظٚقٛ قيين خٍٛ ِٛتٛؼ ؼا اؾ حمً 

ضٛظ ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ 

ظٖ ٚ قيين خٍٛ ؼا پيبظٖ خعا سمٛ

 سمبييع.

 تٛجٗ:

ظلت سمبييع وٗ قٓر شببـ قيين خٍٛ ٚ 

 قؽقيٍٕعؼ ٚ ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ يعِٗ ٔجيٕع.

قيين خٍٛ ؼا ثؽٚي يه تىٗ  .14

چٛة لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ 

يه پيچ گٛنيت ظٚقٛ وبقٗ سمع خٍٛ 

ٌٕگ ؼا ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً  ِيً

II-81 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 
 II-81نىً 

ؼٚغٓ ثؽگؽظاْ چؽش ظٔعٖ  .15

ٌٕگ ؼا اؾ ؼٚي ِيً ٌٕگ خعا  ِيً

ِؽاخٛٗ  II-82سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-82نىً 

وٓ ؼا  پيچ ثبؾٚي ؾذمري قفت .16

ِؽاخٛٗ  II-83ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
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 II-83نىً 

 2ثب ظلت ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ  .17
ٚعظ پيچ گٛنيت شمبٕٔع نىً ٔهبْ 

عٖ ِيً ٌٕگ ٚ ظاظٖ نعٖ چؽش ظٔ
ؾذمري تبمي ؼا ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً 

II-84 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 
 II-84نىً 

ظٚ ٚعظ پيچ ؼإّ٘بي ؾذمري ؼا  .18
ِؽاخٛٗ  II-85ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-85نىً 

ثب ثبؾ وؽظْ پيچ قٛپبپ  .19
 (OCV)وٕرتي ؼٚغٓ ِيً قٛپبپ ِٛتٛؼ 

 II-86آْ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 
 خٛٗ سمبييع.(ِؽا

 
 II-86نىً 

جمّٛٚٗ حمؽن تبمييٕگ ِتغري  .21
 ؼا ثؽؼقي سمبييع. (VVT)قٛپبپ 

َٚٛيت لفً وٓ چؽش ظٔعٖ  (1)
 تبمييٕگ ٚؼٚظي ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه گريٖ ِيً قٛپبپ ؼا 
لفً وؽظٖ ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ حمؽن 

 نٛظ. لفً ِي (VVT)تبمييٕگ ِتغري قٛپبپ 

 سمبييع. پني لفً وٓ ؼا آؾاظ (2)

 
a ثب اقتفبظٖ اؾ يه ٔٛاؼ ٚيٕيٍي .

جمؽاي ؼٚغٓ  5ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ 
 ؼا آة ثٕعي سمبييع.

 
 II-87نىً 

b ثؽٚي نيبؼ ِؽثْٛٗ ؼٚي ٔٛاؼ ٚيٕيٍي .

جمؽاي ؼٚغٓ مست آٚأف ٚ ؼيتبؼظ يه 

 قٛؼاش اصمبظ سمبييع.

c 150. فهبؼ ثبظ KPa  ٗتٛقّ تفٕگي ثبظ ث

اي ؼٚغٓ مست آٚأف ٚ ظٚ جمؽاي ؼٚغٓ )جمؽ

 II-88ؼيتبؼظ( اّٚبي سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-88نىً 

d ٖثؽؼقي سمبييع وٗ آيب چؽش ظٔع .

سمبيع،  ثٗ مست آٚأف چؽضم ِي VVTتبمييٕگ 

ؾِبٔي وٗ فهبؼ ثبظ جمؽاي ؼٚغٓ مست 

 II-89ؼيتبؼظ وب٘م يبثع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-89نىً 

eٔي وٗ چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً . ؾِب

قٛپبپ ثٗ ِٛلٛيت زعاوثؽ آٚأف چؽضم 

سمبيع، ٌٓفًب فهبؼ ٘ٛا ثٗ جمؽاي ؼٚغٓ  ِي

ؼيتبؼظ تبمييٕگ ؼا آؾاظ سمٛظٖ ٚ قپف 
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٘ٛاي مست جمؽاي ؼٚغٓ آٚأف ؼا آؾاظ 

 سمبييع.
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ؼا چؽضبٔعٖ   VVTجمّٛٚٗ  (3)

حمعٚظٖ چؽضم ؼا جبؿ ظؼ ِٛلٛيت 

م ٔؽَ ؼيتبؼظ ِبوؿميُ ؼا ثؽاي چؽض

 ثؽؼقي سمبييع.

لؽاؼ گؽفنت ظؼ ِٛلٛيت  (4)

زعاوثؽ ؼيتبؼظ ؼا ثؽؼقي سمبييع. 

ظلت سمبييع وٗ جمّٛٚٗ چؽش ظٔعٖ 

تبمييٕگ ِيً قٛپبپ ظؼ ِٛلٛيت 

 ؼيتبؼظ ِبوؿميُ ثبثت نٛظ.

 ؼا پيبظٖ سمبييع. VVTجمّٛٚٗ  .21

ثب اقتفبظٖ اؾ يه گريٖ ِيً  (1)

قٛپبپ ؼا ثبثت وؽظٖ ٚ اؾ لفً 

 ِّٓئٓ نٛيع. VVTنعْ 

ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  (2)

پٕح ٚعظ جمؽاي ؼٚغٓ ؼا تٛقّ يه 

 پالقتيه آة ثٕعي سمبييع.

ثؽ ؼٚي نيبؼ ِؽثْٛٗ ؼٚي  (3)

ٔٛاؼ ٚيٕيٍي )پالقتيىي( جمؽاي 

ؼٚغٓ مست آٚأف ٚ ؼيتبؼظ يه 

 II-90قٛؼاش اصمبظ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-90نىً 

تٛقّ  KPa 150فهبؼ ثبظ  (4)

ٚ جمؽاي ؼٚغٓ تفٕگي ثبظ ثٗ ظ

)جمؽاي ؼٚغٓ مست آٚأف ٚ ؼيتبؼظ( 

 اّٚبي سمبييع.

ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب چؽش  (5)

ثٗ مست آٚأف  VVTظٔعٖ تبمييٕگ 

سمبيع، ؾِبٔي وٗ فهبؼ ثبظ  چؽضم ِي

يبثع.  جمؽاي مست ؼيتبؼظ وب٘م ِي

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-91)ثٗ نىً 

 
 II-91نىً 

ؾِبٔي وٗ چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ  (6)

ٗ ِٛلٛيت زعاوثؽ ِيً قٛپبپ ث

سمبيع، ٌٓفًب فهبؼ  آٚأف چؽضم ِي

ؼٚغٓ مست ؼيتبؼظ ٘ٛا ثٗ جمؽاي 

تبمييٕگ ؼا آؾاظ سمٛظٖ ٚ قپف ٘ٛاي 

مست جمؽاي ؼٚغٓ آٚأف ؼا آؾاظ 

 سمبييع.

ؼا ثبؾ  VVTپيچ اتًبي  (7)

ِؽاخٛٗ  II-92سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
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 II-92نىً 

 

IIIْتزرطي وزد . 

ؼا ثؽؼقي سمبييع.  وٓ جمّٛٚٗ ؾذمري قفت .1

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-93)ثٗ نىً 

 
 II-93نىً 

 ؾذمري تبمي ؼا ثؽؼقي سمبييع. .2

 N 140ٔريٚقٕح، ٔريٚيثب اقتفبظٖ اؾ 

)ٔيٛتين( ثٗ ؾذمري تبمي ٚاؼظ سمٛظٖ ٚ ثب 

گريي  وٌٛيف ْٛي ؾذمري تبمي ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-94سمبييع. )ثٗ نىً 

 mm 122.6ري تا:م: ِاوشميُ افشايغ طٛي سجن

اگؽ ِمعاؼ ْٛي ؾذمري اؾ ِبوؿميُ افؿايم 

ْٛي ؾذمري تبمي ثيهرت ثٛظ، ثبيع ؾذمري تبمي 

 تٛٛيٍ نٛظ.

 تٛجٗ:

ثؽاي لكّت ِبوؿميُ افؿايم ْٛي ؾذمري تبمي 

ثٗ يٛؼت تًبظيف قٗ يب ثيهرت ٔمٓٗ اؾ 

 ؾذمري تبمي ؼا أتطبة سمبييع.

 
 II-94نىً 

بپ ضؽٚخي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً قٛپ .3

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ؾذمري  (1

تبمي ؼا ثٗ ظٚؼ چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ 

 ثچؽضبٔيع. ظٚظِيً قٛپبپ 

ثب اقتفبظٖ اؾ وٌٛيف لٓؽ چؽش  (2

ظٔعٖ تبمييٕگ ؾذمري تبمي ؼا 

 II-95گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
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 II-95نىً 

 

ٕگ تٗ مهزاٖ حذالً لطز چزخ دٔذٖ تاميي

 mm 97.3سجنري تا:م: 

اگؽ لٓؽ چؽش ظٔعٖ ٚ ؾذمري اؾ زعالً لٓؽ 

چؽش ظٔعٖ ٚ ؾذمري وّرت ثبنع ثبيع 

 چؽضعٔعٖ تبمييٕگ ِيً قٛپبپ تٛٛيٍ نٛظ.

 تٛجٗ:

گريي ثبيع ٔؿظيه ؾذمري ثب  ظٚ أعاؾٖ

 اقتفبظٖ اؾ وٌٛيف اذمبَ نٛظ.

چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ ؼا  .4

 ثؽؼقي سمبييع.

 
 II-96نىً 

ِٓبثك نىً ٔهبْ ٔهبْ ظاظٖ  (1)

ؾذمري تبمي ؼا ثٗ ظٚؼ چؽش  II-96نعٖ 

 ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ ثچؽضبٔيع.

ثب اقتفبظٖ اؾ وٌٛيف لٓؽ  (2)

گريي  چؽش ظٔعٖ ٚ ؾذمري ؼا أعاؾٖ

 سمبييع.
حذالً لطز چزخ دٔذٖ تامييٕگ ِيً ٌٕگ 

 تٗ مهزاٖ سجنري تا:م: 
51.6 mm 

الً لٓؽ اگؽ لٓؽ چؽش ظٔعٖ ٚ ؾذمري اؾ زع

چؽش ظٔعٖ ِيً ٌٕگ ٚ ؾذمري وّرت ثبنع، 

ثبيع چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ تٛٛيٍ 

 نٛظ.

 تٛجٗ:

گريي ثبيع ٔؿظيه ؾذمري ثب  ظٚ أعاؾٖ

 اقتفبظٖ اؾ وٌٛيف اذمبَ ثگريظ.

 وٓ ؼا ثؽؼقي سمبييع. ثبؾٚي ؾذمري قفت .5

ثب اقتفبظٖ اؾ وٌٛيف َطبِت ثبؾٚي ؾذمري 

-IIيع. )ثٗ نىً گريي سمبي وٓ ؼا أعاؾٖ قفت

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 97

 mm 1.0ِاوشميُ ضخاِت: 

اگؽ َطبِت ؼإّ٘بي ؾذمري اؾ ِبوؿميُ 

َطبِت ثيهرت ثٛظ، جمّٛٚٗ ثبؾٚي ؾذمري 

 وٓ ثبيع تٛٛيٍ نٛظ. قفت

 

 
 II-97نىً 

 

IVْٔصة وزد . 

قٛپبپ وٕرتي ؼٚغٓ ِيً قٛپبپ ؼا  .1

 ًٔت سمبييع.

اٚؼيٕگ ٔٛ ؼا ثٗ ؼٚغٓ  (1)

ظٖ ٚ ؼٚي قٛپبپ ِٛتٛؼ آغهتٗ سمٛ

 وٕرتي ؼٚغٓ ِيً قٛپبپ ًٔت سمبييع.

قٛپبپ وٕرتي ؼٚغٓ ِيً قٛپبپ  (2)

ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ يه پيچ ظؼ حمً 

 II-98ضٛظ ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
 N.m 9گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-98نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ ظٚ ٚعظ پيچ  .2

ؼإّ٘بي ؾذمري ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ 

 ؽاخٛٗ سمبييع.(ِ II-99نىً 

 
 II-99نىً 

ٚالِت چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ ٚ  .3

ؾذمري تبمي ؼا ظؼ يه ؼاقتب لؽاؼ 

ظاظٖ ٚ قپف ظؼ خٙت ْٛيل ضبؼ قؽ 

ِيً ٌٕگ ٘ؽ ظٚ ؼا ًٔت سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-100)ثٗ نىً 

 
 II-100نىً 
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ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو چؽش  .4

ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ ؼا ًٔت 

بييع ٚ ظلت سمبييع وٗ ٚالِت سم

تبمييٕگ ؼٚي چؽش ظٔعٖ ٚ ٚالِت 

نٕبقبيي ؼٚي ؾذمري تبمي ظؼ يه 

ؼاقتب لؽاؼ ظانتٗ ثبنٕع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ  سمبييع.( II-101نىً 

 
 II-101نىً 

٘بي  ؾذمري تبمي ؼا ثؽٚي چؽش ظٔعٖ .5

تبمييٕگ ِيً قٛپبپ ْٛؼي ًٔت 

سمبييع وٗ ٚالِت نٕبقبيي ؾذمري ثب 

يٕگ چؽش ظٔعٖ ظؼ يه ٚالِت تبمي

ؼاقتب لؽاؼ ظانتٗ ثبنٕع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-102نىً 

 
 II-102نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ پيچ ثبؾٚي ؾذمري  .6

-IIوٓ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً  قفت

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 103

 N.m 18گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-103نىً 

ؼٚغٓ ثؽگؽظاْ ؼا ظؼ ْٛي ضبؼ قؽ  .7

عٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ ثؽٚي چؽش ظٔ

-IIِيً ٌٕگ ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 104

 

 
 II-104نىً 

سمع خٍٛ ِيً ٌٕگ ؼا ًٔت وبقٗ  .8

 سمبييع.

a)  ٗقيين خٍٛ ِٛتٛؼ ؼا ثؽٚي يه تى

 چٛة لؽاؼ ظ٘يع.

b)  ثب اقتفبظٖ اؾ چىم ٚ اثؿاؼ خمًٛو

وبقٗ سمع خٍٛي ِيً ٌٕگ ؼا ْٛؼي 

ثؽٚي قيين خٍٛ ًٔت سمبييع وٗ 

بقٗ سمع ثؽٚي قٓر أتٙبي و

أتٙبيي قيين خٍٛ ًٔت گؽظظ. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-105نىً 

 
 II-105نىً 

 تٛجٗ:

ٌجٗ آْ ؼا ثٗ لجً اؾ ًٔت وبقٗ سمع، 

 گؽيف آغهتٗ سمبييع.

چكت آة ثٕعي ؼا ظؼ حمً ٔهبْ ظاظٖ  .9

 ثىبؼ ثربيع. II-106نعٖ ظؼ نىً 

 
 II-106نىً 

قيين خٍٛ ِٛتٛؼ ؼا ًٔت  .11

 سمبييع.

چكت آة ثٕعي لعميي ٚ شمٗ  (1)

ؼٚغٓ ؼا اؾ قٓر قيين خٍٛ ِٛتٛؼ 

 پبن سمبييع.

قٓر ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً  (2)

II-107 ثٕعي  قيين خٍٛ ؼا ثب چكت آة

 ثپٛنبٔيع.
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 II-107نىً 

 تٛجٗ:

  ؾ ِهطى نعٖ ثؽٚي قيين خٍٛ ؼا اقٓٛذ

 آٌٛظگي ؼٚغٓ پبن سمبييع.
 ثٕعي ظؼ ِعت  پف اؾ اقتفبظٖ اؾ چكت آة

قٗ ظليمٗ قيين خٍٛي ِٛتٛؼ ؼا ًٔت 

 سمبييع.
  ٚثٛع اؾ ًٔت قيين خٍٛ ِٛتٛؼ ثٗ ِعت ظ

 قبٚت ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ؼا اَبفٗ ٔىٕيع.
پيچ ٚ يه  12ثب اقتفبظٖ اؾ  (3)

ِٙؽٖ قيين خٍٛ ِٛتٛؼ ؼا ًٔت سمبييع. 

 ييع.(ِؽاخٛٗ سمب II-108)ثٗ نىً 

ٚ  A)تزاي پيچ  N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 
 (Aِٙزٖ 

ٚ  B)تزاي پيچ  N.m 23گؼتاٚر طفت وزدْ: 
 (Cپيچ 

 
 II-108نىً 

پني لفً وٓ  II-109ِٓبثك نىً  .11

 ؼا ثٗ ؾثبٔٗ اتًبي ظ٘يع.

 
 II-109نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ ظٚ ِٙؽٖ  .12

وٓ ؼا ًٔت سمبييع.  جمّٛٚٗ ؾذمري قفت

 بييع.(ِؽاخٛٗ سم II-110)ثٗ نىً 
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 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-110نىً 

 پٛيل ِيً ٌٕگ ؼا ًٔت سمبييع. .13
ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو  (1)

پٛيل قؽ ِيً ٌٕگ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ 
 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-111نىً 

 N.m 138گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-111نىً 

٘بي  ٚمؽثٗ خمبٌفِيً ٌٕگ ؼا  (2)
 قبٚت ثچؽضبٔيع تب پني لفً وٓ اؾ

 II-112ؾثبٔٗ آؾاظ نٛظ. )ثٗ نىً 
 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-112نىً 

٘بي  ِيً ٌٕگ ؼا ِٛافك ٚمؽثٗ (3)

قبٚت ثچؽضبٔيع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ 

َبِٓ تٛقّ پالذمؽ ثٗ مست ظاضً فهؽظٖ 

 نعٖ ثبنع.
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 تٛجٗ:

آؾاظ ثٗ يٛؼت فٕؽي  خٍٛاگؽ پالذمؽ ثٗ 

، ٌٓفًب َبِٓ ؼا ثٛقيٍٗ أگهتبْ ظقت ٔهع

نيت ثٗ مست ؾذمري قفت وٓ فهبؼ يب پيچ گٛ

ظ٘يع تب چفت اؾ پني ِٛلٛيت خعا نٛظ. ظؼ 

 .آؾاظ نٛظٔتيدٗ پالذمؽ 

اٚؼيٕگ ٔٛ ثؽاي ٚاتؽپّ  ًٔت  .14

ِؽاخٛٗ  II-113سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-113نىً 

ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ثب  .15

اقتفبظٖ اؾ پٕح ٚعظ پيچ ٚاتؽپّ  

 II-114ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 (A)پيچ  N.m 9گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 (B)پيچ  N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-114نىً 

 

ثب اقتفبظٖ اؾ قٗ ٚعظ پيچ  .16

ظقتٗ ِٛتٛؼ مست ؼاقت ؼا ًٔت سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-115)ثٗ نىً 

 N.m 52گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-115نىً 

لبٌپبق قؽقيٍٕعؼ ؼا ًٔت  .17

 سمبييع.

ّٗ قفت وٓ اتِٛبتيه، تك .18

ظيٕبَ، وّپؽقٛؼ وٌٛؽ ٚ پّ  

 ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ ؼا ًٔت سمبييع.

تكّٗ ٚاتؽپّ  ٚ ظيٕبَ ؼا  .19

 تٕٗيُ سمبييع.

وبؼي، ِبيٙ  ثٗ قيكتُ ضٕه .21

وبؼي اَبفٗ سمٛظٖ ٚ آْ ؼا  ضٕه

 ٘ٛاگريي سمبييع.

ثبتؽي ؼا ًٔت سمٛظٖ ٚ  .21

 ٘بي آْ ؼا ِتًً سمبييع. وبثً

 ٘ب ٚ قيكتُ ٔهيت اؾ نيٍٕگ .22

 وبؼي ؼا ثؽؼقي سمبييع. ضٕه
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 وارتً ٚ صايف اٌٚيٗ

 
 II-116نىً 

 
Iْپيادٖ وزد . 

پيچ سبٍيٗ ؼٚغٓ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ ؼٚغٓ  .1
-IIوبؼتً ؼا سبٍيٗ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 117

 
 II-117نىً 

چٙبؼظٖ پيچ ٚ ظٚ ِٙؽٖ وبؼتً ؼا  .2
ِؽاخٛٗ  II-118ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-118نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ تيغٗ اثؿاؼ خمًٛو وٗ  .3
ِبثني ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ٚ وبؼتً ِٓبثك 

ظ٘يع چكت آة ثٕعي  لؽاؼ ِي II-119نىً 
 ؼا ثؽيعٖ ٚ وبؼتً ؼا پيبظٖ سمبييع.

 
 
 

 
 II-119نىً 

 تٛجٗ:
حمً اتًبي وبؼتً ٚ ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا يعِٗ 

 ٔؿٔيع.

ظٚ ِٙؽٖ ٚ يه پيچ يبيف اٌٚيٗ ؼا  .4
ِؽاخٛٗ  II-120ع. )ثٗ نىً ثبؾ سمبيي
 سمبييع.(

 
 II-120نىً 

يبيف اٌٚيٗ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ  .5

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-121نىً 

 ٗٚانؽ يبيف اٌٚي  1.

 يبيف اٌٚيٗ  2.

 ٚانؽ پيچ سبٍيٗ ؼٚغٓ  3.

 پيچ سبٍيٗ ؼٚغٓ  4.

 وبؼتً  5.

  فيٍرت ؼٚغٓ  6.

ؾظٖ اتًبي  پيچ ظٚ قؽي  7.
 فيٍرت ؼٚغٓ
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 II-121نىً 

ٚانؽ يبيف اٌٚيٗ ؼا اؾ پبيني ثٍٛوٗ  .6

 II-122قيٍٕعؼ خعا سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-122نىً 

IIْمتيش وزد . 

وبؼتً ؼا قٓر شببـ ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ٚ  .1

شبيؿ سمبييع. ؼٚغٓ ِٛتٛؼ، چكت 

ثٕعي لعميي ٚ آٌٛظگي ؼا اؾ قٓر  آة

 شببـ ٚ ظاضً وبؼتً شبيؿ سمبييع.

 يبيف اٌٚيٗ ؼا شبيؿ سمبييع. .2
IIIْٔصة وزد . 

ٚانؽ يبيف اٌٚيٗ ؼا  II-121ِٓبثك نىً  .1

 ظؼ حمً ضٛظ ًٔت سمبييع.

ِٙؽٖ ٚ يه پيچ  2ثب اقتفبظٖ اؾ  .2

. )ثٗ نىً يبيف اٌٚيٗ ؼا ًٔت سمبييع

II-120 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

حمً اتًبي وبؼتً ٚ ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا  .3

 شبيؿ سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ تيؿ شببَ  .4

ؼٚغٓ ٚ ٚانؽ لعميي ؼا اؾ نيبؼ 

 ثٕعي ؼٚي وبؼتً شبيؿ سمبييع. آة

 ِٛاظ ؾايعشمٗ لٓٛبت ؼا شبيؿ سمٛظٖ ٚ  .5

 سمبييع. پبننً نعٖ ؼا 

قٓر ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  II-123بثك نىً ِٓ .6

 ثٕعي ثپٛنبٔيع. ؼا ثب چكت آة

 

 
 II-123نىً 

 تٛجٗ:

  آٌٛظگي ؼٚغٓ ؼا اؾ قٓر شببـ پبن

 سمبييع.

  پف اؾ اقتفبظٖ اؾ چكت آة ثٕعي ظؼ ِعت

 قٗ ظليمٗ وبؼتً ؼا ًٔت سمبييع.

  ثٛع اؾ ًٔت وبؼتً ثٗ ِعت ظٚ قبٚت

 ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ؼا اَبفٗ ٔىٕيع.

ٚعظ  2ٚعظ پيچ ٚ  14اؾ  ثب اقتفبظٖ .7

ِٙؽٖ وبؼتً ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

II-118 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

پيچ سبٍيٗ ؼٚغٓ ٚ ٚانؽ آْ ؼا ًٔت  .8

ِؽاخٛٗ  II-117سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 N.m 30گؼتاٚر طفت وزدْ: 

ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ ثٗ ِٛتٛؼ ؼخيتٗ ٚ  .9

ت ؼا قپف ٔهيت ؼٚغٓ اؾ حمً اتًبال

 ثؽؼقي سمبييع.

 

 اٚيً پّپ ِٛتٛر

 
 II-124نىً 
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Iْپيادٖ وزد . 

 وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا سمبييع. .1

ؾذمري تبمي ؼا ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ  .2

 نعٖ ظؼ ثبال پيبظٖ سمبييع.

چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً ٌٕگ ؼا پيبظٖ  .3

ِؽاخٛٗ  II-125سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-125نىً 

َير ظاظٖ نعٖ ظؼ ثبال ِٓبثك ؼٚل تٛ .4

وبؼتً ٚ يبيف اٌٚيٗ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.

پٕح ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ جمّٛٚٗ  .5

اٚيً پّ  ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 

II-126 ).ِؽاخٛٗ  سمبييع 

 
 II-126نىً 

IIتاس وزدْ لطؼات . 

ظؼپٛل، فٕؽ ٚ پالٔچؽ قٛپبپ وٕرتي  .1

 II-127فهبؼ ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 بييع.(ِؽاخٛٗ سم

 
 II-127نىً 

قٗ ٚعظ پيچ ظؼپٛل اٚيً پّ  ؼا ثبؾ  .2

سمٛظٖ ٚ آْ ؼا پيبظٖ سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-128نىً 

 
 

 II-128نىً 

 

 

IIIْتزرطي وزد . 

ٌجٗ وبقٗ سمع ؼا ثؽاي ضؽاثي ٚ ٚيٛة  .1
ظيگؽ ثؽؼقي سمبييع ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ 

 آْ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

٘بي آْ ؼا  لجً اؾ ًٔت وبقٗ سمع، ٌجٗ .2
 ثٗ گؽيف آغهتٗ سمبييع.

 تٛجٗ:

ظؼ ؾِبْ ًٔت وبقٗ سمع، ثبيع ٌجٗ أتٙبيي 

وبقٗ سمع ثب أتٙبي ظؼپٛل اٚيً پّ  

 شمؽاقتب ثبنع.

اٚيً پّ  ؼا ثب ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ پؽ  .3

سمٛظٖ ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب ؼٚغٓ 

ِٛتٛؼ ثٗ ظاضً ثعٔٗ اٚيً پّ  تٛقّ 

يبثع. )ثٗ نىً  ٚؾْ ضٛظل خؽيبْ ِي

II-129 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
 

 
 II-129نىً 

ؼٚتٛؼ ظاضٍي، ؼٚتٛؼ ضبؼخي ٚ ظؼپٛل  .4

اٚيً پّ  ؼا ثؽاي قبيم ٚ ضؽاثي 

ِؽازٛٗ  II-130)ثٗ نىً ثؽؼقي سمبييع. 

 سمبييع.(

 
 II-130نىً 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


28 
 

 

IVٖگريي . أذاس 

خالصي تني رٚتٛر خارجي ٚ تذٔٗ اٚيً  .1
 پّپ

ضاليي ثني ؼٚتٛؼ ضبؼخي ٚ ثعٔٗ اٚيً پّ  

ب اقتفبظٖ اؾ فيٍؽ ثؽؼقي سمبييع. ؼا ث

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-131)ثٗ نىً 

تٛيني  ِمعاؼظؼ يٛؼتي وٗ ضاليي ثيم اؾ 

نعٖ ثبنع، ؼٚتٛؼ ضبؼخي ٚ ثعٔٗ اٚيً پّ  

 ثبيع تٛٛيٍ نٛٔع.

 mm 0.325-0.260ِمذار خالصي اطتأذارد: 

 
 II-131نىً 

 خالصي جأيب رٚتٛر اٚيً پّپ .2

اقتفبظٖ اؾ يه  ِمعاؼ ضاليي خبٔيب ؼا ثب

گريي سمبييع. )ثٗ نىً  وم ٚ فيٍؽ أعاؾٖ ضّ

II-132 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 mm 0.071-0.025ِمذار خالصي اطتأذارد: 

 
 II-132نىً 

 
Vتظنت لطؼات . 

 شمٗ لٓٛبت ؼا شبيؿ ٚ ضهه سمبييع. .1

ؼٚتٛؼ ظاضٍي، ؼٚتٛؼ ضبؼخي، ثعٔٗ  .2

اٚيً پّ  ٚ ظؼپٛل اٚيً پّ  ؼا ثٗ 

 هتٗ سمبييع.ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ آغ

ؼٚتٛؼ ظاضٍي ٚ  II-133ِٓبثك نىً  .3

ضبؼخي ؼا ظؼ ظاضً ثعٔٗ اٚيً پّ  

 ًٔت سمبييع.

 
 II-133نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ قٗ ٚعظ پيچ ظؼپٛل  .4

اٚيً پّ  ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

II-134 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 

 
 II-134نىً 

پف اؾ ًٔت ظؼپٛل اٚيً پّ ، چؽضم 

 ٚتٛؼ٘ب ؼا ثؽؼقي سمبييع.ؼ

ظؼپٛل، فٕؽ ٚ پالٔچؽ قٛپبپ وٕرتي  .5

 II-127فهبؼ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 N.m 37گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
VIْٔصة وزد . 

، ظٚ ٚعظ نىبف ؼٚي II-135ِٓبثك نىً  .1

ؼٚتٛؼ ظاضٍي ؼا ثب ِيً ٌٕگ ظؼ يه 

ؼاقتب لؽاؼ ظاظٖ ٚ اٚيً پّ  ؼا ثب 

 ًت سمبييع.يه ٚانؽ ٔٛ ٔ

 
 II-135نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ پٕح ٚعظ پيچ اٚيً  .2

 پّ  ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

II-126 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 N.m 11گؼتاٚر طفت وزدْ: 

ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ظؼ ثبال،  .3

يبيف اٌٚيٗ، وبؼتً ٚ ظيگؽ لٓٛبت 

 ِؽثْٛٗ ؼا ًٔت سمبييع.

زؽوت ٔؽَ ٚ ؼٚاْ شمٗ لٓٛبت ؼا  .4

ٖ ٚ ظيگؽ لٓٛبت ِٛؼظ ثؽؼقي سمٛظ

 ٔيبؾ ؼا ًٔت سمبييع.

ثٛع اؾ اشببَ ًٔت لٓٛبت ؼٚغٓ ِٛتٛؼ  .5

 ٔٛ اَبفٗ سمبييع.

وبؼي  وبؼي ٔٛ ثٗ قيكتُ ضٕه ِبيٙ ضٕه .6

 اَبفٗ سمٛظٖ ٚ آْ ؼا ٘ٛاگريي سمبييع.

ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ فهبؼ ؼٚغٓ  .7

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.
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 طٛپاپ، ِيً طٛپاپ ٚ طزطيٍٕذر    XIIخبغ 

 
 II-136ىً ن

Iْپيادٖ وزد . 

سمبييع ٚ  خعا٘بي ثبتؽي ؼا  وبثً .1

 ثبتؽي ؼا پيبظٖ سمبييع.

وٕٕعٖ ؼا اؾ قيكتُ  ِبيٙ ضٕه .2

 وبؼي سبٍيٗ سمبييع. ضٕه

ٌٌٛٗ ٘ٛاي ٚؼٚظي )٘ٛاوم( ؼا  .3

 پيبظٖ سمبييع.

 ظقتٗ قيُ ؼا پيبظٖ سمبييع. .4

 ٘بي ؾيؽ ؼا پيبظٖ سمبييع. نيٍٕگ .5

  نيٍٕگ ثٛقرت تؽِؿ ؼا اؾ

ع ٘ٛاي ٚؼٚظي خعا ٕيفٌِٛ

 سمبييع.

  نيٍٕگ قٛپبپPCV  ؼا اؾ

ٗ گبؾ خعا چِبٔيفٌٛع ٘ٛا ٚ ظؼي

 سمبييع.

  نيٍٕگ نري ثؽلي وٕيكرت ؼا اؾ

 ِبٔيفٌٛع ٘ٛا خعا سمبييع.

  ؼا اؾ لبٌپبق  صبٛيٗنيٍٕگ

 قٛپبپ خعا سمبييع.

ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ  .6

ِبٔيفٌٛع ٘ٛا ٚ ظٚظ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.

ظاظٖ نعٖ وٛيً  ِٓبثك ؼٚل تَٛير .7

خؽلٗ ؼا اؾ لبٌپبق قٛپبپ پيبظٖ 

 سمبييع.

ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ لٓٛبت  .8

ِؽثِٛ ثٗ تبمييٕگ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.

٘بي ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  ثٗ تؽتيت مشبؼٖ .9

ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ وپٗ  19

٘ب ؼا پيبظٖ  يبتبلبْ ِيً قٛپبپ

ِؽاخٛٗ  II-137سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 تبيپيت   1.

 ضبؼ قٛپبپ  2.

 ثهمبثه ضبؼ قٛپبپ  3.

 فٕؽ قٛپبپ  4.

 القتيه گيت قٛپبپ ٘ٛا  5.

  ٚانؽ ؾيؽ فٕؽ قٛپبپ  6.

 گيت قٛپبپ ٘ٛا  7.

 ِيً قٛپبپ ظٚظ  8.

 ِيً قٛپبپ ٘ٛا  9.
 قٛپبپ ظٚظ  10.
 قٛپبپ ٘ٛا  11.
 گيت قٛپبپ ظٚظ  12.
 القتيه گيت قٛپبپ ظٚظ  13.
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 II-137ً نى

ثب اقتفبظٖ اؾ گريٖ، ِيً  .11

قٛپبپ ظٚظ ؼا ثبثت ٔگٗ ظانتٗ ٚ 

پيچ اتًبي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ظٚظ 

 II-138ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-138نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ گريٖ، ِيً  .11

قٛپبپ ٘ٛا ؼا ثبثت ٔگٗ ظانتٗ ٚ 

پيچ اتًبي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ٘ٛا ؼا 

ِؽاخٛٗ  II-139نىً  ثبؾ سمبييع. )ثٗ

 سمبييع.(

 
 II-139نىً 

٘بي ٔهبْ  ثٗ تؽتيت مشبؼٖ .12

٘بي قؽقيٍٕعؼ ؼا  ظاظٖ نعٖ، پيچ

ثبؾ سمٛظٖ ٚ آهنب ؼا پيبظٖ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-140)ثٗ نىً 

 
 II-140نىً 

ظؼ ؾِبْ پيبظٖ وؽظْ  .13

قؽقيٍٕعؼ وٍيٗ لٓٛبت ِتًً ثٗ آْ 

 خب وٕيع. ؼا پيبظٖ يب خبثٗ

 ؼ ؼا پيبظٖ سمبييع.قؽقيٍٕع .14

 

ثب اقتفبظٖ اؾ آچبؼ آٌٓ  .15

پيچ وٛؼوٓ آة ظؼ  11سمؽٖ 

قؽقيٍٕعؼ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ ثٗ شمؽاٖ 

ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً  ؼا ٚانؽ آْ

II-141 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 
 II-141نىً 

٘ب ؼا اؾ قؽقيٍٕعؼ  تبيپيت .16

 II-142ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-142نىً 

ٗ قؽقيٍٕعؼ ؼا ثؽٚي ظٚ جمّٛٚ .17

 تىٗ چٛة لؽاؼ ظ٘يع.

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو  .18

٘ب ؼا  وٓ قٛپبپ، فٕؽ قٛپبپ فٕؽ مجٙ

٘ب ؼا  فهؽظٖ سمٛظٖ ٚ ضبؼ قٛپبپ

 ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً 

II-143 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 
 II-143نىً 

قٛپبپ، فٕؽ قٛپبپ ٚ ثهمبثه  .19

 ضبؼ قٛپبپ ؼا ضبؼج سمبييع.

ه ظَ ثبؼيه ثب اقتفبظٖ اؾ ي .21

القتيه گيت قٛپبپ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.
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 II-144نىً 

 تٛجٗ:

  ٘ؽ ثبؼ وٗ القتيه گيت قٛپبپ ؼا

سمبييع، ثبيع ظؼ ؾِبْ ًٔت  پيبظٖ ِي

وؽظْ اؾ يه القتيه گيت قٛپبپ ٔٛ 

 اقتفبظٖ سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ فهبؼ ثبظ ٚ  .21

آ٘ٓ ؼثب ٚانؽ ؾيؽ فٕؽ قٛپبپ ؼا 

 II-145ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-145نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه أرب  .22

ٚعظ پيچ ظٚ قؽ ؼؾٖٚ  8لفٍي، 

ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ؼا ثبؾ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-146)ثٗ نىً 

 
 II-146نىً 

 
IIْتزرطي وزد . 

 طزطيٍٕذر

ؼقٛثبت وؽثٓ ؼا اؾ حمفٗٗ ازرتاق 

 قؽقيٍٕعؼ پبن سمبييع.

 تٛجٗ:

اثؿاؼ ٔٛن تيؿ  ٘ؽگؿ ثب اقتفبظٖ اؾ

ؼقٛثبت وؽثٓ ؼا پبن ٔىٕيع. دمىٓ اقت 

وٗ قٓر ؼا ظؼ ؾِبْ شبيؿ وؽظْ ضؽاة يب 

ضؽال ظ٘يع. ثؽاي ِثبي قٛپبپ ٚ قيت 

 تٛاْ ٔبَ ثؽظ. قٛپبپ ؼا ِي

قؽقيٍٕعؼ ؼا ظؼ يه خبي يبف لؽاؼ  .1

 ظ٘يع.

 

بة ظؼ وم ٚ فيٍؽ ت ثب اقتفبظٖ اؾ ضّ

٘بي قؽقيٍٕعؼ، حمً ثكنت ِبٔيفٌٛع  لكّت

 گريي سمبييع. ظٚظ ٚ ٘ٛا ؼا أعاؾٖ

 حذاوثز تاب:

 mm 0.05ِمذار تاب ططح طزطيٍٕذر: 

 mm 0.10مست ِأيفٌٛذ ٘ٛا: 

 mm 0.10مست ِأيفٌٛذ دٚد: 

اگؽ ِمعاؼ تبة قؽقيٍٕعؼ ثيهرت اؾ 

ِمعاؼ تٛيني نعٖ ثٛظ، ثبيع قؽقيٍٕعؼ 

ِؽاخٛٗ  II-147ىً تٛٛيٍ گؽظظ. )ثٗ ن

 سمبييع.(

 
 II-147نىً 

 ثؽؼقي ثؽاي تؽن: .2

ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٔگ قٓر قؽقيٍٕعؼ، 

حمفٗٗ ازرتاق، قيت قٛپبپ ظٚظ ٚ ٘ٛا ؼا 

 II-148ثؽاي تؽن ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-148نىً 

قٛپبپ ؼا  هپٕبي شببـ قٛپبپ ثب قيت .3

 II-149ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 خٛٗ سمبييع.(ِؽا

ِّٛٛاًل اؾ ٚالِت اثؽ شببـ ؼٚي 

 قٛپبپ اقتفبظٖ سمبييع.

 ثؽاي ِثبي:

يه اليٗ اؾ ؼٔگ لؽِؿ ثٗ قيت قٛپبپ ٚ 

قٛپبپ آغهتٗ سمٛظٖ ٚ قپف آهنب ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.

ثؽاي آة ثٕعي قٛپبپ اؾ اثؿاؼ اقتفبظٖ 

 سمبييع.
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 II-149نىً 

گريي  ٚؽٌ قٓر ٔهكت قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

، آْ ثبيع ظؼ حمعٚظٖ تٛيني نعٖ سمبييع

ٚ نىً  II-19لؽاؼ ظانتٗ ثبنع. )ثٗ خعٚي 

II-150 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 II-19خعٚي 

ِمعاؼ هپٕبي 

ت قٓر كٔه

 قٛپبپ

قٛپبپ 

 ٚؼٚظي
1.0-1.4 mm 

قٛپبپ 

 ضؽٚخي

 

 
 II-150نىً 

 ٔگٙعاؼي قيت قٛپبپ: .4

اگؽ قٓر شببـ قيت قٛپبپ ٔبيبف ثٛظٖ ٚ 

ٛيني نعٖ ثبنع ثٗ يب ثيهرت اؾ ِمعاؼ ت

ظلت آْ ؼا يىٕٛاضت سمٛظٖ ٚ يب پٌٛيم 

 سمبييع.

 قيت قٛپبپ ٚؼٚظي:

ٛ تّٛري لقيت قٛپبپ ؼا ثب ظٚ ٚعظ ثؽ

ٛ ثبيع اقتفبظٖ لسمبييع. ظٚ ٚعظ ثؽ

ٚ ظيگؽي ثؽاي  15نٛظ: يىي ثؽاي ؾاٚيٗ 

ثبنع. هپٕبي قيت قٛپبپ  ِي 45ؾاٚيٗ 

ٛ ظؼ حمعٚظٖ تٛيني لثبيع ثٛع اؾ ظِٚني ثؽ

ِؽاخٛٗ  II-151عٖ لؽاؼ ثگريظ. )ثٗ نىً ن

 سمبييع.(

 mm 1.4-1.0هپٕاي طيت طٛپاپ ٚرٚدي: 

قيت قٛپبپ ضؽٚخي: ِؽازً ثبؾقبؾي 

 ثبنع. ِبٕٔع قٛپبپ ظٚظ ِي

 mm 1.4-1.0هپٕاي طيت طٛپاپ خزٚجي: 

 

 
 II-151نىً 

آة ثٕعي قٛپبپ: اثتعا ثٗ قٓر قٛپبپ 

ؼٚغٓ مسجبظٖ ؾثؽ ؾظٖ ٚ قپف ثب اقتفبظٖ 

اؾ ؼٚغٓ مسجبظٖ ٔؽَ قٛپبپ ؼا آة ثٕعي 

سمبييع. اؾ اثؿاؼ آة ثٕعي قٛپبپ ثؽاي 

يبف وؽظْ قٓر ٔهت قٛپبپ اقتفبظٖ 

 سمبييع.

 ثؽؼقي ِيً قٛپبپ .5

٘بي  ِيً قٛپبپ ؼا ثؽٚي پبيٗ (1)

V بة آٔؽا نىً لؽاؼ ظاظٖ ٚ ت

 ثؽؼقي سمبييع.

گري ظؼ  ثب اقتفبظٖ اؾ يه قبٚت أعاؾٖ

گريي  عاؾٖٚقّ ِيً قٛپبپ تبة آٔؽا أ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-152سمبييع. )ثٗ نىً 

 

 mm 0.03ِاوشميُ تاب ِيً طٛپاپ: 

اگؽ ِبوؿميُ تبة ِيً قٛپبپ ثيهرت اؾ 

تٛيني نعٖ ثٛظ آٔؽا تٛٛيٍ  ِمعاؼ

 سمبييع.

 
 II-152نىً 

 ثؽؼقي اؼتفب٘ ثبظاِه (2)

ثب اقتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت اؼتفب٘ 

گريي  ثبظاِه ِيً قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

 ييع.سمب

 ِمذار ارتفاع تاداِه ِيً طٛپاپ:

 mm 44.268~44.168تاداِه ٚرٚدي: 

 mm 43.805-43.705تاداِه خزٚجي: 

اگؽ اؼتفب٘ ثبظاِه وّرت اؾ ِمعاؼ تٛيني 

نعٖ ثٛظ، ِيً قٛپبپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-153)ثٗ نىً 
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 II-153نىً 

حمٛؼ ِيً قٛپبپ ؼا لٓؽ  (3)

 ثؽؼقي سمبييع.
ٛؼ ِيً قٛپبپ ؼا ثؽاي نىً حم

ٖب٘ؽي، ٌغؿل، قبييعگي يب ضؽاثي 

. ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ثؽؼقي سمبييع

قٛپبپ،  ٘ؽگٛٔٗ ايؽاظ ِيً

قؽقيٍٕعؼ يب وپٗ ِيً قٛپبپ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.
ثب اقتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت لٓؽ 

گريي  حمٛؼِيً قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

ِؽاخٛٗ  II-154سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

-24.949ٖ يه ِيً طٛپاپ خزٚجي: حمٛر مشار

24.965 mm 

 mm 22.965~22.949ديگز حمٛر٘ا: 

 
 II-154نىً 

 ٌمي طٛيل ِيً طٛپاپ (4)

 ٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ِيً قٛپبپ

ِيً قٛپبپ ؼا ثٗ مست خٍٛ ٚ ٚمت زؽوت 

گري  ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ قبٚت أعاؾٖ

 ٌمي ْٛيل ِيً قٛپبپ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

طٛيل ِيً طٛپاپ:  ِمذار اطتأذارد ٌمي

0.040-0.095 mm 

 mm 0.0110ِاوشميُ ٌمي طٛيل ِيً طٛپاپ: 

اگؽ ِمعاؼ ٌمي ْٛيل ِيً قٛپبپ ثيهرت اؾ 

ِمعاؼ تٛيني نعٖ ثٛظ، قؽقيٍٕعؼ ؼا 

ي ِيً قٛپبپ تٛٛيٍ سمبييع. اگؽ ثؽٚ

قٛپبپ ؼا تٛٛيٍ  ضؽال ٚخٛظ ظاؼظ، ِيً

 سمبييع.

 

 
 II-155نىً 

 تزرطي تايپيت طٛپاپ .6

تفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت لٓؽ تبيپيت ثب اق

-IIگريي سمبييع. )ثٗ نىً  قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 156

 mm 30.976-30.966ؽ تبيپيت قٛپبپ لٓ

 ثبنع. ِي

 
 II-156نىً 

خالصي فيٍُ رٚغٓ تني تايپيت طٛپاپ ٚ  .7

 طٛراخ تايپيت طٛپاپ

ثب اقتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت ظاضٍي، لٓؽ 

پ ثؽٚي قؽقيٍٕعؼ ؼا قٛؼاش تبيپيت قٛپب

ِؽاخٛٗ  II-157گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

 سمبييع.(

 31.025-31.000لطز طٛراخ تايپيت طٛپاپ: 

mm 

اضتالف لٓؽ ضبؼخي تبيپيت قٛپبپ اؾ لٓؽ 

ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ  ،قٛؼاش تبيپيت قٛپبپ

 آيع. ثعقت ِي

ِمذار اطتأذارد خالصي فيٍُ رٚغٓ: 

0.024-0.059 mm 

 mm 0.079صي فيٍُ رٚغٓ: ِاوشميُ خال

اگؽ ِمعاؼ ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ ثيهرت اؾ 

ِمعاؼ تٛيني نعٖ ثٛظ، تبيپيت قٛپبپ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

 

 
 II-157نىً 

 تزرطي فٕز طٛپاپ .8

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف  (1)

ْٛي آؾاظ فٕؽ قٛپبپ ؼا ظؼ ؾِبْ 
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گريي سمبييع.  أعاؾٖ فٕؽآؾاظ ثٛظْ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-158)ثٗ نىً 

 mm 43.40طٛي آساد فٕز: 
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 II-158نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه تكرت فٕؽ،  (2)

ظؼ ؾِبْ فهؽظٖ نعْ  فٕؽاؼتفب٘ 

-IIگريي سمبييع. )ثٗ نىً  ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 159

-153ٔريٚي فؼاري در سِاْ فؼزدٖ وزدْ: 

169 N (33.88 mm) 
ِاوشميُ ٔريٚي االطتيه در سِاْ وار 

 370.7N (24.1mm)-335.3وزدْ: 

اگؽ ٔريٚي فهبؼي ظؼ ؾِبْ فهؽظٖ وؽظْ 

ظؼ ِمعاؼ تٛيني نعٖ ٔجٛظ، فٕؽ قٛپبپ 

 ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.

 
 II-159نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه گٛٔيب ٚ  (3)

فبيٍٗ ثني فٕؽ ٚ  II-60ِٓبثك نىً 

 گريي سمبييع. گٛٔيب ؼا أعاؾٖ
ظؼ يٛؼتي وٗ فبيٍٗ ثيهرت اؾ زع ِبوؿميُ 

 ثبنع فٕؽ ثبيع تٛٛيٍ نٛظ.

 mm 1.6ِاوشميُ ِمذار فاصٍٗ: 

  2 ِاوشميُ احنزاف حمٛر فٕز:

 
 II-160نىً 

 تزرطي طٛپاپ .9

شمٗ وؽثٓ ثبليّبٔعٖ ثؽٚي قٛپبپ ؼا شبيؿ 

وؽظٖ ٚ قٓر وبؼ وؽظْ ثؽٚي قٛپبپ ٚ 

قبق قٛپبپ ؼا ثؽاي قبييعگي، قٛضنت يب 

تغيري نىً ثؽؼقي سمبييع ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ 

 قٛپبپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 

گريي  ِت ٌجٗ قٛپبپ ؼا أعاؾَٖطب (1)

ِؽاخٛٗ   II-161سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 mm 1.0ضخاِت اطتأذارد: 

 mm 0.7حذالً ضخاِت: 

گريي نعٖ اؾ زعالً  اگؽ ِمعاؼ أعاؾٖ

َطبِت وّرت ثٛظ، قٛپبپ ثبيع تٛٛيٍ 

 گؽظظ.

 
 II-161نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه گيح اؼتفب٘  (2)

 )وٌٛيف يب ِيىؽِٚرت( جمّٛ٘ ْٛي

گريي سمبييع. )ثٗ  قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-162نىً 

 جمّٛع طٛي اطتأذارد:

 mm 88.65طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 88.69طٛپاپ خزٚجي: 

 حذالً طٛي:

 mm 88.35طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 88.39طٛپاپ خزٚجي: 

اگؽ جمّٛ٘ ْٛي قٛپبپ اؾ ِمعاؼ زعالً 

ْٛي وّرت ثبنع، قٛپبپ ثبيع تٛٛيٍ 

 گؽظظ.

 
 II-162نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت لٓؽ  (3)

گريي سمبييع.  قبق قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-163)ثٗ نىً 

 لطز طاق طٛپاپ

 mm 5.485-5.470طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 5.480-5.465طٛپاپ خزٚجي: 
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 II-163نىً 

ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ گيت قٛپبپ  .11

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

(a) ٖگري  ثب اقتفبظٖ اؾ يه أعاؾ

لٓؽ ظاضٍي، لٓؽ ظاضٍي گيت قٛپبپ 

 II-164ؼا ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ  سمبييع.(

 mm 5.530-5.510لطز داخٍي گيت طٛپاپ: 
 

 
 II-164نىً 

(b)  ٍُثؽاي ثعقت آٚؼظْ ضاليي في

ؼٚغٓ گيت قٛپبپ، ِمعاؼ أعاؾٖ 

لٓؽ قبق قٛپبپ ؼا اؾ لٓؽ ظاضٍي 

 گيت قٛپبپ وُ سمبييع.

 ٓ اطتأذارد:خالصي فيٍُ رٚغ

 mm 0.060-0.025طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 0.065-0.030طٛپاپ خزٚجي: 
 ِاوشميُ خالصي فيٍُ رٚغٓ:

 mm 0.08طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 0.10طٛپاپ خزٚجي: 

ظؼ يٛؼت ثيهرت ثٛظْ ِمعاؼ ضاليي اؾ 

ِمعاؼ ِبوؿميُ ضاليي قٛپبپ ٚ گيت قٛپبپ 

 ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 گيت قٛپبپ .11

 C111-81قيٍٕعؼ ؼا ثٗ ظِبي  (1)

-IIگؽاظ( ثؽقبٔيع. )ثٗ نىً  )قبٔيت

 ِؽازٛٗ سمبييع.( 165

 
 II-165نىً 

قؽقيٍٕعؼ ؼا ثؽٚي ظٚ ٚعظ چٛة  (2)

 لؽاؼ ظ٘يع.

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو، گيت  (3)

قٛپبپ ؼا اؾ قؽقيٍٕعؼ ضبؼج 

ِؽاخٛٗ  II-166سمبييع. )ثٗ نىً 

 (سمبييع.
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 II-166نىً 

 تٛجٗ:

تٛاْ  گيت قٛپبپ اقتفبظٖ نعٖ ؼا سمي

 ظٚثبؼٖ ثىبؼ ثؽظ.

يه گيت قٛپبپ خعيع ثىبؼ ثربيع 

 )اٚؼقبيؿ(.

گري لٓؽ  ثب اقتفبظٖ اؾ أعاؾٖ (4)

ظاضٍي )ِيىؽِٚرت ظاضٍي( لٓؽ قٛؼاش 

گريي سمبييع.  گيت قٛپبپ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-167)ثٗ نىً 

 mm 10.306-10.285لطز داخٍي گيت طٛپاپ: 

 
 II-167نىً 

ت قٛپبپ ثيهرت اؾ زع اگؽ لٓؽ ظاضٍي گي

ِبوؿميُ ثٛظ، قٛؼاش گيت قٛپبپ ؼا ثٗ 

10.335-10.350 mm  ؼقبٔعٖ ٚ يه گيت قٛپبپ

 ثؿؼگرت ًٔت سمبييع.

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-20)ثٗ خعٚي 

 II-20خعٚي 

لٓؽ ظاضٍي گيت  لٓؽ گيت قٛپبپ

 (mm)قٛپبپ 

S.T.D 10.285-10.306 

 10.356-10.335 0.05اٚؼقبيؿ 

 

III  طؼاتتظنت ل 

 111تب  81قؽقيٍٕعؼ ؼا ثٗ ظِبي  .1

گؽاظ ثؽقبٔيع. )ثٗ نىً  ظؼخٗ قبٔيت

II-165 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

قؽقيٍٕعؼ ؼا ثؽٚي ظٚ ٚعظ چٛة  .2

 لؽاؼ ظ٘يع.

ٛ ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو )ثؽل .3

ٛپبپ ؼا ِرت( قٛؼاش گيت ق ِيٍي 11

ٛ لجً اؾ ًٔت گيت قٛپبپ ثؽل

 ثؿٔيع.
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يت ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو گ .4

قٛپبپ ؼا ظؼ ظاضً قٛؼاش گيت 

قٛپبپ ثٗ ِمعاؼ اؼتفب٘ تٛييٗ 

نعٖ پؽـ سمٛظٖ تب اثؿاؼ خمًٛو ثب 

 قٓر قؽقيٍٕعؼ شببـ پيعا سمبيع.

 mm 9.1-8.7ارتفاع پزص تٛصيٗ ػذٖ: 

ٛ اؾ اثؿاؼ خمًٛو )ثؽل ثب اقتفبظٖ .5

ِرت( ظاضً قٛؼاش گيت  ِيٍي 5.5

ثٗ ضاليي قٛپبپ ؼا ثؽاي ؼقيعْ 

ٛ بٔعاؼظ ثؽلفيٍُ ؼٚغٓ اقت

ِؽاخٛٗ  II-168ثؿٔيع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 خالصي فيٍُ رٚغٓ اطتأذارد:

 mm 0.060-0.025طٛپاپ ٚرٚدي: 

 mm 0.065-0.030طٛپاپ خزٚجي: 

 
 II-168نىً 

 ٔصة الطتيه گيت طٛپاپ .6

ؼٚغٓ ظاضً القتيه گيت قٛپبپ ؼا ثٗ 

ت ايٍي ِٛتٛؼ آغهتٗ سمٛظٖ ٚ ثؽٚي نف

ٚ قپف ثب اثؿاؼ خمًٛو ًٔت سمٛظٖ 

اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو، القتيه گيت 

قٛپبپ ؼا ثؽٚي گيت قٛپبپ ًٔت سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-169)ثٗ نىً 

 
 II-169نىً 

 تٛجٗ:

  ٚ القتيه گيت قٛپبپ ٚؼٚظي ضبوكرتي

القتيه گيت قٛپبپ ضؽٚخي ِهىي 

 ثبنع. ِي

  ٖالقتيه گيت اقتفبظٖ نعٖ ؼا ظٚثبؼ

يه القتيه تٛاْ اقتفبظٖ سمٛظ.  سمي

 گيت خعيع ثبيع ًٔت نٛظ.

 

  ٗثؽاي ًٔت گيت قٛپبپ ٘ؽگؿ اؾ َؽث

قجه چىم يب ٚقبيً ظيگؽ ثٗ اثؿاؼ 

خمًٛو ضٛظظاؼي سمبييع. فمّ اؾ ْؽيك 

فهبؼ ثؽاي ًٔت القتيه گيت قٛپبپ 

اقتفبظٖ سمبييع. َؽثٗ قجه ثٗ 

اثؿاؼ خمًٛو دمىٓ اقت القتيه گيت 

 قٛپبپ ؼا ضؽاة سمبيع.

ثؽٚي قؽقيٍٕعؼ ًٔت  فٕؽ قٛپبپ ؼا .7

ِؽاخٛٗ  II-170سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-170نىً 

 قٛپبپ ؼا ًٔت سمبييع. .8

قؽقيٍٕعؼ ؼا ثؽٚي ظٚ لٓٛٗ  (1)

 چٛة لؽاؼ ظ٘يع.

قٛپبپ، فٕؽ قٛپبپ ٚ ثهمبثه  (2)

 فٕؽ قٛپبپ ؼا ًٔت سمبييع.

 وثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛ (3)

وٓ قٛپبپ( فٕؽ قٛپبپ ؼا  )فٕؽ مجٙ

ٚعظ ضبؼ قٛپبپ ؼا مجٙ سمٛظٖ ٚ ظٚ 

ثؽٚي نيبؼ آْ خب ثؿٔيع. )ثٗ نىً 

II-143 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

ثب اقتفبظٖ اؾ پني ظؼآؼ  (4)

ثٗ آؼاِي ثؽٚي أتٙبي  5مشبؼٖ 

قبق قٛپبپ َؽثٗ ثؿٔيع تب ضبؼ 

قٛپبپ ظؼ حمً ضٛظ لؽاؼ ثگريظ. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-171نىً 

 

 
 II-171نىً 

 تٛجٗ:

  ضؽاة ٘ؽگؿ أتٙبي قبق قٛپبپ ؼا

 ٔىٕيع.

 تبيپيت قٛپبپ ؼا ًٔت سمبييع. .9

وّي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ ثٗ قٓر  (1)

 تبيپيت قٛپبپ آغهتٗ سمبييع.

تبيپيت قٛپبپ ؼا ثؽٚي  (2)

 قؽقيٍٕعؼ ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

II-142 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
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پيچ وٛؼوٓ آة ظؼ قؽقيٍٕعؼ  .11

 II-141ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
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پيچ  11ؼ آٌٓ مشبؼٖ ثب اقتفبظٖ اؾ آچب

وٛؼوٓ آة ؼا ثؽٚي قؽقيٍٕعؼ ًٔت 

 سمبييع.

 N.m 44گؼتاٚر طفت وزدْ: 

يه ٚانؽ قؽقيٍٕعؼ ٔٛ ثؽٚي  .11

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ لؽاؼ ظ٘يع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-172نىً 

 تٛجٗ:

  ظؼ ؾِبْ لؽاؼ ظاظْ ٚانؽ قؽقيٍٕعؼ

 زؽٚف ؼا ثٗ مست ثبال لؽاؼ ظ٘يع.

 
 II-172نىً 

عؼ ؼا ًٔت جمّٛٚٗ قؽقيٍٕ .12

ِؽاخٛٗ  II-173سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

قؽقيٍٕعؼ ؼا ثؽٚي ٚانؽ  (1)

 قؽقيٍٕعؼ لؽاؼ ظ٘يع.

٘بي پيچ قؽقيٍٕعؼ ؼا  ؼؾٖٚ (2)

 ثٗ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ آغهتٗ سمبييع.

 
 II-173نىً 

ثٗ تؽتيت اٚعاظ ِهطى نعٖ  (3)

ٚعظ پيچ  11ظؼ نىً تٛعاظ 

قؽقيٍٕعؼ ؼا قفت سمبييع. )ثٗ نىً 

II-174 بييع.(ِؽاخٛٗ سم 

ٚ  N.m 49گؼتاٚر طفت وزدْ: تار اٚي 

 N.m 90تار دَٚ تا 

 
 II-174نىً 

چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً قٛپبپ  .13

 ٘ٛا ؼا ًٔت سمبييع.

 

پني ِٛلٛيت ِيً قٛپبپ ؼا ثؽٚي  (1)

نيبؼ چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً قٛپبپ 

 ٚؼٚظي لؽاؼ ظ٘يع.

پيچ اتًبي چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً  (2)

 قٛپبپ ٘ٛا ؼا ًٔت سمبييع.
 N.m 60تاٚر طفت وزدْ: گؼ

 تٛجٗ:

ظؼ ؾِبْ ًٔت چؽش ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً 

٘بي پيچ اتًبي ٚ  قٛپبپ ٘ٛا ثٗ ؼؾٖٚ

ضٛظ چؽش ظٔعٖ وّي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ دببٌيع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-175)ثٗ نىً 

 
 II-175نىً 

ِيً قٛپبپ ضؽٚخي ؼا ثٗ گريٖ  .14

ثكتٗ ٚ پيچ اتًبي چؽش ظٔعٖ 

)ثٗ  تبمييٕگ ضؽٚخي ؼا ًٔت سمبييع.

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-176نىً 

 
 II-176نىً 

 ِيً قٛپبپ ؼا ًٔت سمبييع. .15

٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ؼا  ِيً قٛپبپ (1)

ثٗ تؽتيت ثؽٚي قؽقيٍٕعؼ لؽاؼ 

٘بي ِيً  ظاظٖ ٚ ثؽٚي حمً يبتبلبْ

 قٛپبپ وّي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ دببٌيع.

٘بي  ثبظاِه II-177ثب تٛخٗ ثٗ نىً  (2)

٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي  ِيً قٛپبپ

ؼ يه ؼا ظؼ خٙت ٔهبْ ظاظٖ قيٍٕع

 نعٖ لؽاؼ ظ٘يع.

 
 II-177نىً 
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ٚالِت ثٗ مست خٍٛ وپٗ يبتبلبْ ِيً  (3)

قٛپبپ ؼا ثؽؼقي سمٛظٖ ٚ ثٗ تؽتيت 

-II٘بي ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً  مشبؼٖ

 پيچ ؼا قفت سمبييع. 178

 N.m 13گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-178نىً 

 

قٗ ٚعظ پيچ وپٗ يبتبلبْ ِيً  (4)

 ؼا ًٔت سمبييع. 1قٛپبپ مشبؼٖ 

 N.m 23گؼتاٚر طفت وزدْ: 

فيٍؽ قٛپبپ ثني قٛپبپ ٘ٛا ٚ  .16

ظٚظ ؼا ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ 

 نعٖ تٕٗيُ سمبييع.

لٓٛبت تبمييٕگ قٛپبپ ؼا  .17

ًٔت  نعٖ ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ

 سمبييع.

جمّٛٚٗ لبٌپبق قٛپبپ ؼا  .18

ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ًٔت 

 سمبييع.

ِبٔيفٌٛع ٘ٛاي ٚؼٚظي ٚ  .19

بٔيفٌٛع ٘ٛاي ضؽٚخي ؼا ِٓبثك ِ

 ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ًٔت سمبييع.

وٓ تكّٗ ظيٕبَ ٚ  تكّٗ قفت .21

 ٚاتؽپّ  ؼا تٕٗيُ سمبييع.

ثؽؼقي ٚ تأييع سمبييع وٗ  .21

شببَ لٓٛبت پيبظٖ نعٖ، ًٔت 

أع. ظٚثبؼٖ شببَ لٓٛبت ًٔت  نعٖ

 ٔهعٖ ؼا ظؼ حمً ضٛظ ًٔت سمبييع.

وبؼي ؼا اؾ ِبيٙ  قيكتُ ضٕه .22

 پؽ سمبييع.وبؼي  ضٕه

٘بي آْ ؼا ًٔت  ثبتؽي ٚ وبثً .23

 سمبييع.
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 پيظتْٛ، ريٕگ پيظتْٛ، ػاتْٛ ٚ ِيً ٌٕگ  XIIIخبغ 

 
 پيكتْٛ، ؼيٕگ پيكتْٛ، نبتْٛ ٚ جمّٛٚٗ ِيً ٌٕگ II-179نىً 

 

I  پيادٖ وزدْ ٚ تزرطي لطؼات 

قؽقيٍٕعؼ ؼا اؾ ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ  .1

ِٓبثك ؼٚل تَٛيسي ظؼ ثبال پيبظٖ 

 سمبييع.

 ِٛتٛؼ ؼا سبٍيٗ سمبييع.ؼٚغٓ  .2

ِٓبثك ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ وبؼتً  .3

ؼٚغٓ ٚ يبيف اٌٚيٗ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٔگ مشبؼٖ قيٍٕعؼ  .4

 ٘ب زه سمبييع. ؼا ثؽٚي پيكتْٛ

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا  پيچ سبٍيٗ ِبيٙ ضٕه .5

وبؼي ِٛتٛؼ  ثبؾ سمٛظٖ ٚ ِبيٙ ضٕه

 II-180ؼا سبٍيٗ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ييع.(ِؽاخٛٗ سمب

 
 II-180نىً 

ثب زؽوت خٍٛ ٚ ٚمت نبتْٛ ٌمي ْٛيل  .6

نبتْٛ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ قبٚت 

گري ثعقت ثيبٚؼيع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

II-181 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 پؽـ اٚيؼيٕگ وّ  1.

 ؼيٕگ وّپؽـ ظَٚ  2.

 ؼيٕگ ؼٚغين  3.

 پيكتْٛ  4.

 پني ضبؼ گژْ  5.

  پني گژْ  6.

 ثٛل نبتْٛ  7.

 نبتْٛ  8.

 يبتبلبْ ِتسؽن  9.
 يبتبلبْ ثبثت  10.
 ثغً يبتبلبٔي  11.
 ٌٕگ ضبؼ قؽ ِيً  12.
 ٌٕگ  ِيً  13.
يبتبلبْ ثبثت   14.

 پبييين
 ثٛل وپٗ نبتْٛ  15.
 وپٗ نبتْٛ  16.
 پيچ نبتْٛ  17.
 ٌٕگ وبقٗ سمع تٗ ِيً  18.
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 mm~0.34 0.16ٌمي طٛيل اطتأذارد ػاتْٛ: 

mm 

 mm 0.34حذاوثز ٌمي طٛيل ػاتْٛ: 

ٌمي ْٛيل اؾ زعاوثؽ ٌمي ثيهرت  اگؽ

 ٗ نبتْٛ ثبيع تٛٛيٍ نٛظ.ثبنع، جمّٛٚ

 
 II-181نىً 

ثؽؼقي سمبييع وٗ ٚالِت ؼٚي نبتْٛ ٚ  .7

وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ظؼ يه ؼاقتب 

 لؽاؼ ظانتٗ ثبنٕع.

 
 II-182نىً 

وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا ثبؾ سمبييع.  .8

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-183)ثٗ نىً 

 
 II-183نىً 

وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ٚ يبتبلبْ  .9

 ع.ِتسؽن ؼا شبيؿ سمبيي

نبتْٛ ٚ وپٗ يبتبلبْ ؼا ثؽاي  .11

ضؽانيعگي ٚ ضؽاثي ثؽؼقي سمبييع، 

ظؼ يٛؼت ضؽاثي وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ 

ٚ يبتبلبْ ِتسؽن، يبتبلبْ ِتسؽن 

ؼا تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ يٛؼت ٔيبؾ 

ِيً ٌٕگ ؼا پٌٛيم يب تٛٛيٍ 

 سمبييع.

ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ )ضاليي ثني  .11

يبتبلبْ ٚ ِيً ٌٕگ( ؼا ثؽؼقي 

ِؽاخٛٗ  II-185نىً سمبييع. )ثٗ 

 سمبييع.(

يه تىٗ اؾ پالقتيه گيح ؼا  (1)

 ثؽٚي حمٛؼ ِيً ٌٕگ لؽاؼ ظ٘يع.

پيچ وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا  (2)

 قفتثب اقتفبظٖ اؾ تٛؼن ِرت 

ِؽاخٛٗ  II-184سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
 N.m 50گؼتاٚر طفت وزدْ: 
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 II-184نىً 

ٚالِت ثني نبتْٛ ٚ وپٗ  (3)

سمبييع. يبتبلبْ نبتْٛ ؼا ثؽؼقي 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-185)ثٗ نىً 

 
 II-185نىً 

وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا  (4)

 پيبظٖ سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ هپٕبي پالقتيه گيح،  .5

گريي  ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ ؼا أعاؾٖ

 سمبييع.

 0.030خالصي اطتأذارد فيٍُ رٚغٓ: 

mm~0.054 mm 

 mm 0.08ِاوشميُ خالصي فيٍُ رٚغٓ: 

اؾ ِمعاؼ ِبوؿميُ  اگؽ ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ

٘ب تٛٛيٍ  ثيهرت ثبنع ثبيع يبتبلبْ

 نٛٔع.

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ِيً ٌٕگ ؼا پٌٛيم يب 

ِؽاخٛٗ  II-187تٛٛيٍ سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-187نىً 

 تذوز:

اگؽ مشبؼٖ يبتبلبْ ِهطى ٔجبنع يب 

أتطبة جمعظ يبتبلبْ ظؼ ؾِبْ تٛٛيٍ 

ِيً ٌٕگ خعيع ٚ نبتْٛ ِٛؼظ ٔيبؾ 

ٌٕگ ؼا  ِيً ٘بي ؼٚي نبتْٛ ٚ مشبؼٖ ثبنع،

ثب ُ٘ مجٙ سمٛظٖ ٚ يه مشبؼٖ اؾ جمّٛ٘ آهنب 

وُ سمبييع، وٗ يبتبلبْ ظؼقت أتطبة 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-188نٛظ. )ثٗ نىً 
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 II-188نىً 

 

 II-21خعٚي 

 مشبؼٖ ٚالِت 

ٚعظ زه نعٖ ثؽٚي 

 وپٗ يبتبلبْ

1 2 3 

 2 1 2 1 2 1 ِيً ٌٕگ

ي ٚعظ زه نعٖ ثؽٚ

 يبتبلبْ ِتسؽن

1 2 2 3 3 4 

 

ضخاِت اطتأذارد ياتالاْ ِتحزن )تٗ ػىً 

II-189 ).ِزاجؼٗ مناييذ 

 :”1“مشارٖ ػالِت 

1.181 mm ~ 1.485 mm 

 :"2"مشارٖ ػالِت 

1.485 mm ~ 1.489 mm 
 :”3“مشارٖ ػالِت 

1.489 mm ~ 1.493 mm 

 :”4“مشارٖ ػالِت 

1.493 mm ~ 1.497 mm 

 

 
 II-189نىً 

 شببَ پالقتيه گيدٙب ؼا شبيؿ سمبييع. (6

جمّٛٚٗ پيكتْٛ ٚ نبتْٛ ؼا پيبظٖ  .12

 سمبييع.

ٛ شببِي لثب اقتفبظٖ اؾ ثؽ (1)

ثبليّبٔعٖ وؽثٓ ؼا اؾ ؼٚي ثبالي 

 II-190قيٍٕعؼ پبن سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-190نىً 

يكتْٛ ٚ يبتبلبْ جمّٛٚٗ نبتْٛ ٚ پ (2)

 ًاؾ ثبال ثٗ ظاضِتسؽن ثباليي ؼا 

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ فهبؼ ظ٘يع. )ثٗ نىً 

II-191 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 تٛجٗ:

  ٖوپٗ يبتبلبْ ٚ نبتْٛ ؼا ثٗ شمؽا

يبتبلبْ ِتسؽن ثٗ يىعيگؽ ِتًً 

 سمبييع.

  ٗجمّٛٚٗ نبتْٛ ٚ پيكتْٛ ؼا ث

 تؽتيت ِؽتت سمبييع.

 
 II-191نىً 

 يبتبلبْ ِتسؽن ؼا خعا سمبييع. .13

( يبتبلبْ ِتسؽن ؼا اؾ ؼٚي وپٗ 1)

بلبْ نبتْٛ پيبظٖ سمبييع. )ثٗ يبت

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-192نىً 
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 II-192نىً 

يبتبلبْ ِتسؽن ؼا اؾ ؼٚي  (2)

-IIنبتْٛ پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 193

 
 II-193نىً 

 ؼيٕگ پيكتْٛ ؼا پيبظٖ سمبييع. .14

ظٚ ٚعظ ؼيٕگ وّپؽـ ٚ يه  (1)

ٚعظ ؼيٕگ ؼٚغين ؼا اؾ ؼٚي پيكتْٛ 

 II-194)ثٗ نىً  سمبييع. پيبظٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-194نىً 

 تٛجٗ:

 ٘بي پيكتْٛ ؼا ِؽتت  ثٗ تؽتيت ؼيٕگ

 سمبييع.

ْ پني ٚ ضبؼ گژْ پني ؼا پيبظٖ گژ .15

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ ضبؼ ثبؾوٓ ظٚ ٚعظ  (1)

ضبؼ گژْ پني ؼا ضبؼج سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-195نىً 

 
 II-195نىً 

تيىي ثٗ ثب اقتفبظٖ اؾ چىم پالق (2)

آؼاِي ثٗ گژْ پني َؽثٗ ؾظٖ ٚ آْ 

ؼا اؾ نبتْٛ خعا سمبييع. )ثٗ نىً 

II-196 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 

 تٛجٗ:

  نبتْٛ، گژْ پني ٚ پيكتْٛ ثٗ يٛؼت

 ثبنٕع. يه جمّٛٚٗ ِي

  ٚ ْٛپيكتْٛ، گژْ پني، نبت

 ٘ب ؼا ِؽتت سمبييع. يبتبلبْ

 
 II-196نىً 

 ِيً ٌٕگ ؼا پيبظٖ سمبييع. .16

ثٍٛوٗ  عٔٗ ؾيؽثظٖ ٚعظ پيچ  (1)

 II-197قيٍٕعؼ ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-197نىً 

ثٗ تؽتيت مشبؼٖ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ  (2)

٘بي وپٗ يبتبلبْ  پيچ II-198نىً 

 ثبثت ؼا ثبؾ سمبييع.

 
 II-198نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ پيچ گٛنيت ظٚقٛ،  (3)

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ  II-199نىً  ثعٔٗ ؾيؽ

 خعا سمبييع.

 تٛجٗ:

 ٓر اتًبي وپٗ يبتبلبْ ثبثت ٚ ق

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ٚ حمً لؽاؼگريي 

 يبتبلبْ ثبثت ٔجبيع آقيت ثجيٕع.
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 II-199نىً 

ِيً ٌٕگ ؼا اؾ ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ  (4)

)حمفٗٗ ثباليي ِيً ٌٕگ( پيبظٖ 

ِؽاخٛٗ  II-200سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-200نىً 

گري،  ثب اقتفبظٖ اؾ قبٚت أعاؾٖ .17

ٛ ٚ ٚمت تٛقّ يه ِيً ٌٕگ ؼا ثٗ خٍ

پيچ گٛنيت ظٚقٛ زؽوت ظاظٖ ٚ ٌمي 

گريي سمبييع.  ْٛيل ِيً ٌٕگ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-201)ثٗ نىً 

 mm-0.30 mm 0.04ٌمي طٛيل اطتأذارد: 

 mm 0.30ِاوشميُ ٌمي طٛيل: 

اگؽ ٌمي ْٛيل ثيهرت اؾ حمعٚظٖ تٛيني نعٖ 

 ثبنع، ثغً يبتبلبٔي ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 mm-2.48 mm 2.43تغً ياتالأي:  ضخاِت

 
 II-201نىً 

 ثغً يبتبلبٔي ؼا پيبظٖ سمبييع. .18

ظٚ ٚعظ ثغً يبتبلبٔي ؼا اؾ حمفٗٗ ثبالي 

-IIثٍٛوٗ قيٍٕعؼ پيبظٖ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 202

 

 
 II-202نىً 

يبتبلبْ ثبثت ثباليي ٚ پبييين ؼا  .19

 اؾ ؼٚي ِيً ٌٕگ پيبظٖ سمبييع.

تبلبْ ثبثت ثباليي ؼا پٕح ٚعظ يب (1)

اؾ ؼٚي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ پيبظٖ 

 سمبييع.

 تٛجٗ:

 ٘ب ؼا ِؽتت  ثٗ تؽتيت يبتبلبْ ثبثت

ِؽاخٛٗ  II-203سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

پٕح ٚعظ يبتبلبْ ثبثت پبييين ؼا  (2)

اؾ ؼٚي وپٗ يبتبلبْ ثبثت پيبظٖ 

ِؽاخٛٗ  II-204سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 تٛجٗ:

  ْثبثت ثباليي ؼا ثٗ تؽتيت يبتبلب

 ِؽتت سمبييع.

 
 II-204نىً 

٘بي ظٚ قؽ ؼؾٖٚ ؼا پيبظٖ  پيچ .21

 سمبييع.

٘هت ٚعظ پيچ ظٚ قؽ ؼؾٖٚ ٔهبْ ظاظٖ 

 ؼا ثبؾ سمبييع. II-205نعٖ ظؼ نىً 
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 II-205نىً 

لبة ثباليي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا   .21

 ثؽؼقي سمبييع.

شببَ ٚانؽ قؽقيٍٕعؼ ؼا اؾ ؼٚي  (1)

ؿ قٓر ثباليي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ شبي

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ مسجبظٖ ٔؽَ قٓر  (2)

ثباليي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا شبيؿ 

 سمبييع.

 وم ٚ فيٍؽ تبة ثب اقتفبظٖ اؾ ضّ (3)

قٓر ثباليي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا 

 گريي سمبييع. أعاؾٖ
حذاوثز ِمذار تاب تٍٛوٗ طيٍٕذر: 

0.05 mm 

ظؼ يٛؼتي وٗ تبة ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ثيهرت 

ٗ اؾ ِمعاؼ تٛيني نعٖ ثبنع، ثٍٛو

 II-206قيٍٕعؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 II-206نىً 

لٓؽ ظاضً قيٍٕعؼ ؼا ثؽؼقي   .22

 سمبييع.

گري  ثب اقتفبظٖ اؾ قبٚت أعاؾٖ (1)

 Xلٓؽ ظاضٍي قيٍٕعؼ ؼا ظؼ ظٚ خٙت 

 ٚY  ٍٗ10)ّٚٛظ ثؽُ٘( ٚ ظؼ فبي 

mm تؽ اؾ قٓر ثباليي ثٍٛوٗ  پبيني

 A ،B  ٚCقيٍٕعؼ ظؼ قٗ ٔمٓٗ 

 II-207گريي سمبييع. )ثٗ نىً  ٔعاؾٖا

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 mm-79.13 mm 79.00لطز اطتأذارد: 

ِمعاؼ اضتالف ثني لٓؽ ِبوؿميُ ٚ  (2)

ٔمٓٗ  6لٓؽ زعالً ؼا ظؼ 

 گريي نعٖ حمبقجٗ سمبييع. أعاؾٖ

 mm 0.10ِاوشميُ اختالف لطز طيٍٕذر: 

 تٛجٗ:

ظؼ يٛؼتي وٗ اضتالف اؾ ِمعاؼ ِبوؿميُ 

، ثبيع ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ تٛٛيٍ ثيهرت ثبنع

 گؽظظ.

 
 II-207نىً 

 ثؽؼقي پيكتْٛ  .23

 لٓؽ پيكتْٛ ؼا ثؽؼقي سمبييع. (1)

٘ب ؼا ّٚٛظ ثؽ حمٛؼ  لٓؽ شببَ پيكتْٛ

 گژْ پني ٚ ثٗ فبيٍٗ 

25.6 mm  ّاؾ ثبالي پيكتْٛ تٛق

گريي سمبييع. )ثٗ ٖ  ِيىؽِٚرت أعاؾ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-208نىً 

 لطز پيظتْٛ:

 mm-78.935 mm 78.925ارد: ِمذار اطتأذ

 
 II-207نىً 

ضاليي ثني پيكتْٛ ٚ قيٍٕعؼ )فيٍُ  (2)

 ؼٚغٓ( ؼا ثؽؼقي سمبييع.

أعاؾٖ لٓؽ ظاضً قيٍٕعؼ ؼا اؾ 

 أعاؾٖ لٓؽ پيكتْٛ وُ سمبييع.

 mm-0.085 0.065ِمذار خالصي اطتأذارد: 

mm 
 mm 0.085حذاوثز خالصي: 
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اگؽ زعاوثؽ ضاليي ثيهرت اؼ ِمعاؼ 

٘ب ٚ ثٛل  ثبنع، شببَ پيكتْٛ ِبوؿميُ

 قيٍٕعؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ، ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 تٛجٗ )تزاي تٍٛوٗ طيٍٕذر ٔٛ(

مشبؼٖ ٘ؽ قيٍٕعؼ ؼا ثؽٚي پيكتْٛ 

 ِؽثْٛٗ ِهطى سمبييع.

ضاليي )فيٍُ ؼٚغٓ( گژْ پني ؼا   .24

 ثؽؼقي سمبييع.

لٓؽ قٛؼاش گژْ پني ثؽٚي پيكتْٛ  (1)

قتفبظٖ اؾ ِيىؽِٚرت ظاضً ؼا ثب ا

-IIگريي سمبييع. )ثٗ نىً  قٕح أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-22ٚ خعٚي  209

-mm 20.006لطز طٛراخ گژْ پني پيظتْٛ: 

20.015 mm 

 
 II-209نىً 

 II-22خعٚي 

 (mm)قبيؿ  ؼٔگ )ٚالِت(

 20.009~20.006 قفيع

 20.012~20.009 < قجؿ

 20.015~20.012 < ؾؼظ

ٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت لٓؽ ثب اقتفبظ (2)

گريي سمبييع. )ثٗ  گژْ پني ؼا أعاؾٖ

ِؽاخٛٗ  II-23ٚ خعٚي  II-210نىً 

 سمبييع.(

 mm~20.013 mm 20.004لٓؽ گژْ پني: 

 
 II-210نىً 

 

 II-23خعٚي 

 (mm)قبيؿ  ٚالِت

A 20.004~20.007 
B > 20.007~20.010 
C > 20.010~20.013 

ٍي ثب اقتفبظٖ اؾ ِيىؽِٚرتقٕح ظاض (3)

لٓؽ قٛؼاش وٛچه نبتْٛ ؼا 

ٚ  II-211گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-24خعٚي 

 mm~20.021 20.012لطز طٛراخ وٛچه ػاتْٛ: 

mm 

 II-24خعٚي 

 (mm)قبيؿ  ٚالِت

A 20.012~20.015 
B > 20.015~20.018 
C > 20.018~20.021 

 

 
 II-211نىً 

ؽٚي أعاؾٖ لٓؽ قٛؼاش گژْ پني ث (4)

پني  پيكتْٛ ؼا اؾ أعاؾٖ لٓؽ گژْ

 وُ سمبييع.

 0.002خالصي )فيٍُ رٚغٓ( اطتأذارد: 

mm~0.011 mm 

 mm 0.011ِاوشميُ خالصي )فيٍُ رٚغٓ(: 

اگؽ ضاليي ثيهرت اؾ ِمعاؼ ِبوؿميُ ضاليي 

ثبنع ثبيع گژْ پني تٛٛيٍ نٛظ، ظؼ يٛؼت 

 ٔيبؾ، پيكتْٛ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ه نبتْٛ ؼا أعاؾٖ لٓؽ قٛؼاش وٛچ (5)

 پني وُ سمبييع. گژْ ثريٚٔياؾ لٓؽ 

-mm 0.001-خالصي )فيٍُ رٚغٓ( اطتأذارد: 

0.017 mm 

 mm 0.017ِاوشميُ خالصي )فيٍُ رٚغٓ(: 

اگؽ ضاليي اؾ ِمعاؼ ِبوؿميُ ثيهرت ثبنع 

ثبيع نبتْٛ تٛٛيٍ گؽظظ. ظؼ يٛؼت 

ٔيبؾ، پيكتْٛ ٚ نبتْٛ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.
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 II-212نىً 

ؼيٕگ ٚ نيبؼ ؼيٕگ ؼا  الييض  .25

 ثؽؼقي سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه فيٍؽ ضاليي ثني  (1)

گريي  ؼيٕگ ٚ نيبؼ ؼيٕگ ؼا أعاؾٖ

ِؽاخٛٗ  II-213سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
 خالصي ريٕگ ٚ ػيار ريٕگ:

 mm-0.08 mm 0.03ريٕگ وّپزص اٚي: 
 mm-0.07 mm 0.03ريٕگ وّپزص دَٚ: 

 
 II-213نىً 

ثيم اؾ ِمعاؼ  ظؼ يٛؼتي وٗ ضاليي (2)

تٛيني نعٖ ثبنع، پيكتْٛ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

فبيٍٗ ظ٘بٔٗ ؼيٕگ ؼا ثؽؼقي   .26

 سمبييع.

ؼيٕگ پيكتْٛ ؼا ظؼ ظاضً قيٍٕعؼ  (1)

 ٚاؼظ سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه پيكتْٛ ؼيٕگ  (2)

ؼا ظؼ ِٛلٛيت ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ 

 لؽاؼ ظ٘يع. II-214نىً 

 
 II-214نىً 

 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه فيٍؽ فبيٍٗ  (3)

گريي سمبييع.  ظ٘بٔٗ ؼيٕگ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-215)ثٗ نىً 

 
 II-215نىً 

 فاصٍٗ د٘أٗ ريٕگ اطتأذارد:

 mm-0.35 mm 0.20ريٕگ وّپزص اٚي: 

 mm-0.55 mm 0.40ريٕگ وّپزص دَٚ: 

 mm-0.70 mm 0.20ريٕگ رٚغين: 

 ِاوشميُ فاصٍٗ د٘أٗ ريٕگ:

 mm 1.05ريٕگ وّپزص اٚي: 

 mm 1.20زص دَٚ: ريٕگ وّپ

 mm 1.10ريٕگ رٚغين: 

اگؽ فبيٍٗ ظ٘بٔٗ ؼيٕگ ثيهرت اؾ ِمعاؼ 

ِبوؿميُ ثبنع، ؼيٕگ پيكتْٛ ؼا تٛٛيٍ 

سمبييع. اگؽ ؼيٕگ پيكتْٛ خعيع اقتفبظٖ 

سمبييع، اِب فبيٍٗ ظ٘بٔٗ ؼيٕگ ظؼ  ِي

حمعٚظٖ ِبوؿميُ ثبنع، ثٛل قيٍٕعؼ يب 

 ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 ؼقي سمبييع.نبتْٛ ؼا ثؽ  .27

ارمؽاف حمٛؼ نبتْٛ ؼا ثؽؼقي  (1)

ِؽاخٛٗ  II-216سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 mm/100 0.05ِاوشميُ احنزاف حمٛر ػاتْٛ: 

mm 

اگؽ ِمعاؼ ارمؽاف حمٛؼ نبتْٛ ثيهرت اؾ 

ِمعاؼ ِبوؿميُ ثبنع، جمّٛٚٗ نبتْٛ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

 
 II-216نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه تكرت  (2)

يعگي ٚ ودي نبتْٛ نبتْٛ ٚ فيٍؽ مخ

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.
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 mm/100 mm 0.05ِاوشميُ وجي ػاتْٛ: 

ظؼ يٛؼتي وٗ ِبوؿميُ ودي نبتْٛ ثيهرت 

اؾ زع ثبنع، جمّٛٚٗ نبتْٛ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 
 II-217نىً 

لٓؽ پيچ وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا   .28

 ثؽؼقي سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف لٓؽ ضبؼخي 

گريي  بتْٛ ؼا أعاؾٖپيچ وپٗ يبتبلبْ ن

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-218سمبييع. )ثٗ نىً 

 mm-7.40 mm 7.30لطز خارجي اطتأذارد: 

 mm 7.20حذالً لطز خارجي: 

اگؽ لٓؽ ضبؼخي اؾ زعالً لٓؽ وّرت ثبنع 

ثبيع جمّٛٚٗ پيچ ٚ ِٙؽٖ وپٗ يبتبلبْ 

 نبتْٛ تٛٛيٍ گؽظظ.

 
 II-218نىً 

 تبة ِيً ٌٕگ ؼا ثؽؼقي سمبييع.  .29

 V٘بي  ً ٌٕگ ؼا ثؽٚي پبيِٗي (1)

 نىً لؽاؼ ظ٘يع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه قبٚت  (2)

ٌٕگ ؼا   گري تبة ِيً أعاؾٖ

 II-219گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
 mm 0.03ِاوشميُ تاب ِيً ٌٕگ: 

ظؼ يٛؼتي وٗ تبة ِيً ٌٕگ ثيهرت اؾ 

ِبوؿميُ ثبنع، ثبيع ِيً ٌٕگ ؼا  ِمعاؼ

 تٛٛيٍ سمبييع.

 
 II-219ً نى

 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت  (3)

لٓؽ حمٛؼ يبتبلبْ ثبثت ؼا 

 گريي سمبييع. أعاؾٖ

 لطز حمٛر ياتالاْ ثاتت:

 mm 48.000 -47.982لطز اطتأذارد: 
اگؽ لٓؽ حمٛؼ يبتبلبْ ظؼ حمعٚظٖ تٛيني 

نعٖ ٔجبنع، ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ ؼا ثؽؼقي 

سمبييع، ٚ ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ پٌٛيم ٚ يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.ِيً ٌٕگ ؼا 

، لٓؽ حمٛؼ II-220ِٓبثك نىً  (4)

يبتبلبْ ثبثت ٚ ِتسؽن ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.

 mm 0.2ِاوشميُ تاتيذگي ِيً ٌٕگ: 

ظؼ يٛؼتي وٗ ِمعاؼ تبثيعگي ِيً ٌٕگ 

ثيهرت اؾ ِبوؿميُ ثبنع ِيً ٌٕگ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه ِيىؽِٚرت  (5)

لٓؽ حمٛؼ يبتبلبْ ِتسؽن )نبتْٛ( 

 گريي سمبييع. ؾٖؼا أعا

 
 II-220نىً 

 لطز حمٛر ياتالاْ ِتحزن:

 mm 44.000-43.992لطز اطتأذارد: 

اگؽ لٓؽ حمٛؼ يبتبلبْ ظؼ حمعٚظٖ تٛيني 

نعٖ ٔجبنع، ضاليي فيٍُ ؼٚغٓ ؼا ثؽؼقي 

سمبييع، ٚ ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ پٌٛيم يب ِيً 

 ٌٕگ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

لٓؽ حمٛؼ  II-220ِٓبثك نىً  (6)

 ا ثؽؼقي سمبييع.يبتبلبْ ِتسؽن ؼ

 mm 0.02ِاوشميُ تاتيذگي ِيً ٌٕگ 

ظؼ يٛؼتي وٗ ِمعاؼ تبثيعگي ثيهرت اؾ 

ِمعاؼ زعاوثؽ ثبنع، ِيً ٌٕگ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 
 II-221نىً 
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ثبثت ؼا  يبتبلبْلٓؽ پيچ وپٗ   .31

 گريي سمبييع. أعاؾٖ

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف لٓؽ پيچ وپٗ 

بييع. گريي سم يبتبلبْ ثبثت ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-222)ثٗ نىً 

لطز خارجي اطتأذارد پيچ وپٗ ياتالاْ 

 8.80mm-9.00mmثاتت: 
 mm 8.70حذالً لطز خارجي: 

اگؽ لٓؽ ضبؼخي اؾ زعالً لٓؽ وّرت 

ثبنع، ثبيع پيچ وپٗ يبتبلبْ ثبثت 

 تٛٛيٍ نٛٔع.

 
 II-222نىً 

ضاليي )فيٍُ ؼٚغٓ( ثني يبتبلبْ ٚ   .31

 سمبييع. ِيً ٌٕگ ؼا ثؽؼقي

حمٛؼ يبتبلبْ ثبثت ٚ  (1)

 يبتبلبْ ثبثت ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ِيً ٌٕگ ؼا ثؽٚي ثٍٛوٗ  (2)

 قيٍٕعؼ لؽاؼ ظ٘يع.

يه تىٗ اؾ پالقتيه گيح ؼا  (3)

ثؽٚي حمٛؼ ِيً ٌٕگ لؽاؼ ظ٘يع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-223)ثٗ نىً 
 تٛجٗ: ٘زگش ِيً ٌٕگ را ٔچزخأيذ.

 
 II-223نىً 

 ٚ ثٗ تؽتيت II-224ِٓبثك نىً  (4)

٘بي ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظٖ ٚعظ  مشبؼٖ

پيچ وپٗ يبتبلبْ ثبثت ؼا قفت 

 سمبييع.

 گؼتاٚر طفت وزدْ:

 60ٚ تار دَٚ تا  N.m 40تزاي تار اٚي 

N.m .طفت مناييذ 

 

 
 II-224نىً 

ظٖ ٚعظ پيچ وپٗ يبتبلبْ  (5)

ٔهبْ  II-225ثبثت ؼا ثٗ تؽتيت نىً 

 ظاظٖ نعٖ نً سمبييع.

 
 II-225نىً 

ت ؼا پيبظٖ وپٗ يبتبلبْ ثبث (6)

 سمبييع.

هپٕبي  II-226ِٓبثك نىً  (7)

 گريي سمبييع. پالقتيه گيح ؼا أعاؾٖ

 
 II-226نىً 

-0.014mmخالصي )فيٍُ رٚغٓ( اطتأذارد: 

0.032mm 

 mm 0.10ِاوشميُ خالصي: 

 تٛجٗ:

  ٗظؼ يٛؼت تٛٛيٍ جمّٛٚٗ ثٍٛو

قيٍٕعؼ، ِمعاؼ ضاليي اقتبٔعاؼظ 

 ثبنع. mm 0.032تب  mm 0.014ثبيع 

  يٛؼتي وٗ ضاليي )فيٍُ ؼٚغٓ( ظؼ

ثيهرت اؾ ِمعاؼ ِبوؿميُ ثبنع، 

يبتبلبْ ثبثت ؼا تٛٛيٍ وٕيع. ظؼ 

يٛؼت ٔيبؾ ِيً ٌٕگ ؼا پٌٛيم يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.

 يٛؼت اقتفبظٖ اؾ يبتبلبْ  ؼظ

اقتبٔعاؼظ، اؾ يبتبلبْ ثب مشبؼٖ 

 يىكبْ اقتفبظٖ سمبييع.
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  ٖاگؽ مشبؼٖ يبتبلبْ ِهطى ٔهع

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ٚ  ثبنع، مشبؼٖ ؼٚي

اؾ مشبؼٖ ِيً ٌٕگ ؼا مجٙ سمٛظٖ ٚ 

وُ سمبييع تب مشبؼٖ  يه ٚعظجمّٛ٘ آْ 

-IIيبتبلبْ ثعقت ثيبيع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-25ٚ خعٚي  227

 
 II-227نىً 

 

جذٚي ِزجغ ياتالاْ ثاتت اطتأذارد 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-26)ثٗ خعٚي 

  II-26خعٚي 

 
مشارٖ حه 

 ػذٖ
mm 

  ٓؽ ظاضٍيل

ثٍٛوٗ 

 قيٍٕعؼ

“1” 
“2” 
“3” 

52.000 ~ 52.006 
> 52.006 ~ 

52.012 
> 52.012 ~ 52.018 

لٓؽ حمٛؼ 

 ِيً ٌٕگ

“1” 
“2” 
“3” 

47.994 ~ 48.000 
> 47.988 ~ 47.994 
> 47.982 ~ 47.988 

َطبِت 

يبتبلبْ 

 ثبثت

“1” 
“2” 
“3” 
“4” 
“5” 

1.990 ~ 1.993 
> 1.993 ~1.996 
> 1.996 ~1.999 
> 1.999 ~ 2.002 
> 2.002 ~ 2.005 

 

 II-25خعٚي 

 مشبؼٖ 

 3 2 1 ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ِيً ٌٕگ

يبتبلبْ ثبثت 

 أتطبة نعٖ
1 2 3 2 3 4 3 4 5 

 

 ِثاي:

+ )مشبؼٖ 1)مشبؼٖ ؼٚي ِيً ٌٕگ(  -1=3

 3ؼٚي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ( 

)يبتبلبْ ثبثت ثب ايٓ مشبؼٖ ثبيع 

 أتطبة نٛظ(
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iنت لطؼات. تظ 

 ٘بي ؼإّ٘ب ؼا ًٔت سمبييع. . ثٛل1

ٔٗ ٚعظ ثٛل ؼإّ٘بي ؼٚي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ؼا ِٓبثك نىً ثب اقتفبظٖ اؾ چىم پالقتيىي 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-228ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ْٛي اقتبٔعاؼظ:

A :5 mm 
B :7.5 mm 
C:12 mm  

 
 II-228نىً 

 وٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع. ٘بي تثجيت . پني2

ح ٚعظ پني تثجيت وٕٕعٖ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ چىم پالقتيىي ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ پٕ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-229ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 طٛي اطتأذارد پني تثثيت وٕٕذٖ:

6 mm :A 
7 mm :B 

10 mm :C 
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 II-229نىً 

 ٘بي ظٚ قؽ ظٔعٖ ؼا ًٔت سمبييع. . پيچ3

ب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ِٓبثك نىً ًٔت سمبييع. )ثٗ ٘هت ٚعظ پيچ ظٚ قؽ ظٔعٖ ؼا ث

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-230نىً 

 گؼتاٚر طفت وزدْ:

 طفت مناييذ. N.m 9را  A, C, D٘اي  پيچ

 طفت مناييذ. N.m 11را  Bپيچ 

 
 II-230نىً 

 . ضبؼ گژْ پني ؼا ًٔت سمبييع.4

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ ٔٛن  (1)

مست تيؿ، ضبؼ گژْ پني ؼا ثؽٚي يه 

قٛؼاش گژْ پني ؼٚي پيكتْٛ ًٔت 

ِؽاخٛٗ  II-231سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 تٛجٗ:

  ٗضبؼ گژْ پني ؼا ْٛؼي ًٔت سمبييع و

أتٙبي آْ ظؼ نؽٚ٘ قٛؼاش گژْ پني 

 لؽاؼ گريظ.
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 II-231نىً 

ٚالِت خٍٛ پيكتْٛ ؼا ثب  (2)

تْٛ ظؼ يه ؼاقتب لؽاؼ ظاظٖ ٚ نب

-IIپني ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً  گژْ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 232

 
 II-232نىً 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ  (3)

تيؿ ضبؼ ْؽف ظيگؽ گژْ پني ؼا ظؼ 

 II-233حمً ضٛظ ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
 تٛجٗ:

ضبؼ گژْ پني ؼا ظؼ حمً نؽٚ٘ قٛؼاش گژْ 

 پني لؽاؼ ظ٘يع.

 
 II-233نىً 

 . ؼيٕگ پيكتْٛ ؼا ًٔت سمبييع.5

أعاؾ ؼيٕگ ؼٚغين ٚ ٗ ( ثب ظقت فبي1ٍ)

 ٘بي ؼيٕگ ؼٚغين ؼا ًٔت سمبييع. ؼيً

( ثب اقتفبظٖ اؾ ؼيٕگ ثبؾوٓ ظٚ ٚعظ 2)

ؼيٕگ وّپؽـ ؼا ثب تٛخٗ ثٗ ٚالِت آهنب 

 ثٗ مست ثبال ًٔت سمبييع. 

 

 
 II-234نىً 

٘ب ؼا ِٓبثك  ( ظ٘بٔٗ ٘ؽ يه اؾ ؼيٕگ3)

 لؽاؼ ظ٘يع. II-235نىً 

 
 II-235نىً 

 ًٔت سمبييع. . يبتبلبْ ثبثت ؼا6

( يبتبلبْ ثبثت ثباليي ؼا ثؽٚي 1)

ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ ْٛؼي ًٔت سمبييعوٗ نيبؼ 

ؼٚغٓ ؼٚي يبتبلبْ ثب قٛؼاش ؼٚي ثٍٛوٗ 

-IIقيٍٕعؼ شمؽاقتب لؽاؼ ثگريظ. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 236

 تٛجٗ:
٘ؽگؿ ثٗ ؾيؽ قٓر يبتبلبْ ثبثت وٗ 

گريظ اؾ  ثؽٚي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ لؽاؼ ِي

 ؼ اقتفبظٖ ٔىٕيع.ؼٚغٓ ِٛتٛ

 
 II-236نىً 

( يبتبلبْ ثبثت ؼا ثؽٚي وپٗ 2)

 II-237يبتبلبْ ثبثت ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 تٛجٗ:

٘ؽگؿ ثٗ ؾيؽ يبتبلبْ ثبثت وٗ ثؽٚي 

گريظ اؾ ؼٚغٓ  لؽاؼ ِي وپٗ يبتبلبْ ثبثت

 ِٛتٛؼ اقتفبظٖ ٔىٕيع.
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 II-237نىً 

 . ِيً ٌٕگ ؼا ًٔت سمبييع.7

( ظٚ ٚعظ ثغً يبتبلبٔي ؼا ثؽٚي 1)

ْٛؼي لؽاؼ ظ٘يع وٗ  3يبتبلبْ مشبؼٖ 

نيبؼ ؼٚغٓ ثغً يبتبلبٔي ثٗ مست ثريْٚ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-238ثبنع. )ثٗ نىً 

 
 II-238نىً 

( قٓر يبتبلبْ ثبثت ؼا ثٗ ؼٚغٓ 2)

 ِٛتٛؼ آغهتٗ سمبييع.

٘بي وپٗ يبتبلبْ ثبثت ؼا ثٗ  ( پيچ3)

 بييع.ؼٚغٓ ِٛتٛؼ آغهتٗ سم

( ِيً ٌٕگ ؼا ثؽٚي ثٍٛوٗ قيٍٕعؼ 4)

ِؽاخٛٗ  II-239ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 II-239نىً 

 . وپٗ يبتبلبْ ثبثت ؼا ًٔت سمبييع.8

چكت آة ثٕعي ثٗ  II-240( ِٓبثك نىً 1)

ِرت ظؼ حمً ٔهبْ  ِيٍي 3تب  2.5َطبِت 

 II-240ظاظٖ نعٖ ثىبؼ ثربيع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 جٗ:تٛ

  ثٗ قٓر چكت آة ثٕعي ؼٚغٓ ثىبؼ

 ٔربيع.

  ْثٛع اؾ قٗ ظليمٗ اؾ ثىبؼ ثؽظ

چكت وپٗ يبتبلبْ ثبثت ؼا ًٔت 

 سمبييع.

 

 
 II-240نىً 

٘بي ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  ( ثٗ تؽتيت مشبؼ2ٖ)

٘بي وپٗ يبتبلبْ  ظؼ نىً ظٖ ٚعظ پيچ

 II-241ثبثت ؼا قفت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 40ْ: در ِزحٍٗ اٚي تا گؼتاٚر طفت وزد
N.m  ِزحٍٗ دَٚ تا ٚ 

60 N.m .طفت مناييذ 

 
 II-241نىً 

( ظٖ ٚعظ پيچ وپٗ يبتبلبْ ثبثت 3)

ؼا ًٔت  II-197ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً 

 سمبييع.

 N.m 18گؼتاٚر طفت وزدْ: 
 . يبتبلبْ ِتسؽن ؼا ًٔت سمبييع.9

٘بي ِؽثِٛ ثٗ يبتبلبْ ِتسؽن  ( ٚالِت1)

نبتْٛ ؼا ظؼ يه ؼاقتب  ثب وپٗ يبتبلبْ

 لؽاؼ ظ٘يع.

( يبتبلبْ ِتسؽن ؼا ثؽٚي نبتْٛ ٚ 2)

وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ًٔت سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-242نىً 
 تٛجٗ:

٘ؽگؿ ثٗ ؾيؽ قٓر يبتبلبْ ِتسؽن وٗ 

گريظ  ثؽٚي وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ لؽاؼ ِي

 اؾ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ اقتفبظٖ ٔىٕيع.

 
 II-242نىً 
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٘بي ِؽثِٛ ثٗ يبتبلبْ ِتسؽن  ( ٚالِت3)

 ثب نبتْٛ ؼا ظؼ يه ؼاقتب لؽاؼ ظ٘يع.

( يبتبلبْ ِتسؽن ؼا ثؽٚي نبتْٛ ٚ 4)

 وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ًٔت سمبييع.

 تذوز:

٘ؽگؿ ثٗ ؾيؽ قٓر يبتبلبْ ِتسؽن وٗ 

گريظ اؾ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ  ثؽٚي نبتْٛ لؽاؼ ِي

 اقتفبظٖ ٔىٕيع.

. جمّٛٚٗ پيكتْٛ ٚ نبتْٛ ؼا ًٔت 11

 يع.سمبي

( ثؽٚي ظيٛاؼٖ قيٍٕعؼ، پيكتْٛ ٚ 1)

يبتبلبْ نبتْٛ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ ثىبؼ 

 ثربيع.

 II-243٘ب ؼا ِٓبثك نىً  ( ظ٘بٔٗ ؼيٕگ2)

 لؽاؼ ظ٘يع.

 
 II-243نىً 

( پيكتْٛ ٚ نبتْٛ ٘ؽ قيٍٕعؼ ؼا ظؼ 3)

حمً ضٛظ ًٔت سمبييع. ثب اقتفبظٖ اؾ 

وٓ ٚ لؽاؼ ظاظْ ٚالِت خٍٛ  ؼيٕگ مجٙ

پيكتْٛ ٚ نبتْٛ ؼا ًٔت پيكتْٛ جمّٛٚٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-244سمبييع. )ثٗ نىً 

 
 II-244نىً 

٘بي قٓر نبتْٛ ؼا شبيؿ سمٛظٖ ٚ يه  ٔبضبًٌي

اليٗ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ٔٛ ثٗ قٓر يبتبلبْ 

آغهتٗ سمٛظٖ ٚ وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا 

 ثؽٚي نبتْٛ ًٔت سمبييع.

 
 بلبْ نبتْٛ ؼا ثؽ ؼٚيوپٗ يبت 

 ٘يع.نبتْٛ ِؽثْٛٗ لؽاؼ ظ

  ٗوپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا ثب تٛخٗ ث

 ٚالِت خٍٛي آْ ًٔت سمبييع.
( پيچ وپٗ يبتبلبْ نبتْٛ ؼا ًٔت 4)

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-245سمبييع. )ثٗ نىً 

 N.m 50گؼتاٚر طفت وزدْ: 

 
 II-245نىً 

وبؼي ؼا ًٔت  . پيچ سبٍيٗ ِبيٙ ضٕه11

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( II-246سمبييع. )ثٗ نىً 

٘بي ِيبٔي پيچ  ٗ تب اؾ ؼؾٖٚثٗ ظٚ تب ق

سبٍيٗ ؼا ثٗ چكت ّآة ثٕعي آغهتٗ سمٛظٖ ٚ 

 ظليمٗ آْ ؼا ًٔت سمبييع. 3ظؼ ِعت 

 N.m 23گؼتاٚر طفت وزدْ: 

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 12

 ثبنع. وؽظْ ِي

. فيٍؽ قٛپبپ ظٚظ ٚ ٘ٛا ؼا ثؽؼقي 13

 سمبييع.

. ِّٓئٓ نٛيع وٗ شببَ لٓٛبت ثبؾ نعٖ 14

أع. اؾ لٓٛبت ٔٛ  ً ضٛظ ًٔت نعٖظؼ حم

 اقتفبظٖ سمبييع.

. ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ؼا ثب تٛخٗ ثٗ ٖؽفيت 15

 آْ پؽ سمبييع.

 . وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ِتًً سمبييع.16

. ٘ؽ ٔٛ٘ ٔهيت ثٕؿيٓ، ؼٚغٓ ٚ ٘ٛا ؼا 17

 ثؽؼقي سمبييع.

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

54 
 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


SUV 
 

 

  

٘اي ِٛتٛر  جذٚي گؼتاٚر طفت وزدْ پيچ

LFB479Q 

 گؼتاٚر طفت وزدْ ٔاَ لطؼات

پٗ يبتبلبْ مشبؼٖ و

 ِيً قٛپبپ 1
23 N. m 

ظيگؽ وپٗ 

٘بي ِيً  يبتبلبْ

 قٛپبپ

13 N. m 

 N. m 37 ِبٔيفٌٛع ظٚظ

زؽاؼت گري 

 ِبٔيفٌٛع ظٚظ
18 N. m 

ثؽاي ثبؼ   N. m 4±90 ٘بي قؽقيٍٕعؼ پيچ

 )N. m 49(اٚي

پيچ اتًبي چؽش 

ظٔعٖ تبمييٕگ ِيً 

 قٛپبپ ظٚظ

54 N. m 

 VVTپيچ اتًبي 

 پ ٘ٛا()ِيً قٛپب
60 N. m 

 60N. m وپٗ يبتبلبْ ثبثت

ثؽاي ثبؼ ) N. m 88 ٘بي فاليٛيً پيچ

 )N. m 49 اٚي

 N. m 18 ٔبن قٕكٛؼ

 N. m 38 ظقتٗ ِٛتٛؼ

 N. m 30 ِبٔيفٌٛع ٘ٛا

 11N. m وٛيً خؽلٗ

پيچ/ ِٙؽٖ تكّٗ 

 وٓ قفت
69/29 N. m 

 N. m 138 پيچ پٛيل ِيً ٌٕگ

 N. m 30 پيچ نبقي

 N. m 37 تؽپيچ اقتبؼ

پيچ ظقتٗ ِٛتٛؼ 

 ؼاقت
52 N. m 

 N. m 50 پيچ نبتْٛ

پيچ اتًبي ظٚؼ 

 وپٗ يبتبلبْ ثبثت
18 N. m 

 N. m 13 پيچ ؼيً قٛضت

 N. m 11 پيچ لبٌپبق قٛپبپ

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

 وبؼي ِبيٙ ضٕه
20 N. m 

 N. m 11 وٓ ِٙؽٖ ؾذمريٖ قفت

ٚ  N.m 11٘بي ثٍٕع  پيچ پيچ ٚاتؽپّ 

 N.m 9ي وٛتبٖ ٘ب پيچ

 29ٚ ِٙؽٖ  N.m 69پيچ  وٓ تكّٗ قفت

N.m 

 N.m 15 فهٕگي ؼٚغٓ
ٚ  M8 ،23 N.mپيچ  قيين خٍٛ ِٛتٛؼ

 N.m 13٘ب  ظيگؽ پيچ

پيچ سبٍيٗ ِبيٙ 

 وبؼي ِٛتٛؼ ضٕه
30 N. m 

پيچ ٚ ِٙؽٖ ظؼيچٗ 

 گبؾ
11 N. m 

 N. m 23 پيچ ٌٌٛٗ آة

 N. m 23 پيچ ٌٌٛٗ ؼٚغٓ

پيچ اتًبي گريثىف 

 ِٛتٛؼ ثٗ

 N.m 64٘بي ثٍٕع  پيچ

 47٘بي ِتٛقّ  ٚ پيچ

N.m ٘بي وٛتبٖ  ٚ پيچ

23 N.m 
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 گؼتاٚر طفت وزدْ ٔاَ لطؼات

  پيچ ثٍٕع N.m 54 پيچ ظيٕبَ
ٚ25 N.mٖپيچ وٛتب 

پيچ پّ  

 ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ
45 N.m 

پيچ وّپؽقٛؼ 

 وٌٛؽ
25 N.m 

پيچ پبيٗ 

ٔگٙعاؼٔعٖ 

 ِبٔيفٌٛع ظٚظ

30 N.m 
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