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 ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌؼوث١خ  1 2 3
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فلٚ ِٕظِٛخص ح١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش ٚحٌظؼَف ػٍٝ ١َق حٌفلٚ حٌظٟ  أؿِٙسحٓظؼَحٝ  1-2
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-abs  ح٠ٌّخىس ٌٍظِكٍك ٌإللفخيِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش ػٍٝ ِٕظِٛش حٌفَحًِ حٌّخٔؼش  8-10

ecu   ِٕٚغ حٌظٜخىَ ِٕظِٛش-(ًِِٕظِٛش حٓظ٘ؼخٍ طٍف ٚٓخثي حٌفَحdiscs ) 
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  automatic stability control unit ح١ٌٔطَس ػٍٝ حالٓظمَح٠ٍش ١ٌٍٔخٍحص ِٕظِٛش 12-13

    cruise control unit ح٢ٌِٟٕظِٛش لفً حٌَٔػش  14

  power assisted steering control unit ِٕظِٛش طؼ٠ِِ ليٍس حٌّمٛى حالٌىظ١َٔٚش 15

 ِٕظِٛش حٌظؼ١ٍك حٌٌو١ش 16-17

  auto navigation system ِٕظِٛش حٌّالكش ١ٌٍٔخٍس- 18

 central body control unit  ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حٌَّو٠ِش ١ٌٍٔخٍس 19
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 حٌن( -حٌظـخُٚ حٌوخ١ت-ِٕظِٛخص حالٓظ٘ؼخٍ حٌّوظٍفش )حٌِح٠ٚش ح١ٌّظش 27

 ِٕظِٛش ٍوٓ ح١ٌٔخٍحص حٌظٍمخث١ش 28

 طىٌٕٛٛؿ١خ ح١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش  ا١ٌٍٗٚٛض  حٓظؼَحٝ ِخ 29-30



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                         التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
 تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                               حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (1-2األسبوع )                            (                  27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :
و التعرف على طرق الفحص التً تواكب التقدم  استعراض أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثة  -الموضوع :

 الحاصل فً تكنولوجٌا
و طرق الفحص التً تواكب  أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثة ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا
 . 

  -األهداف الخاصة:
طرق الفحص التً تواكب التقدم الحاصل فً ٌعدد  – 1. أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثةٌعرف  – 2

 .أجهزة فحص منظومات التً تواكب التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا طرق الفحص وٌمٌز  -3. تكنولوجٌا
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –فالم العلمٌة باستخدام األ اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
   استخدام البوسترات ألملونه -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة .  إلٌضاحا - 3  
 علٌها فً دفتر المادة النظريتوزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة   -4

  -عرض الموضوع :

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   فلٚ ٚط١ٍٜق حٌؼمٛي حالٌىظ١َٔٚش ٌّلَوخص ح١ٌٔخٍحص



 فٟ حٌّوظزَ ECU فلٚ ٚط١ٍٜق

 ( ECU ) ٔظَح" ٌٍظطٍٛ حٌٙخثً فٟ ٚظخثف ٚػ١ٍّخص ٚكيحص ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش ٌّلَوخص ح١ٌٔخٍحص

فٕلٓ ح١ٌَٛ رلخؿش ٌٍزلغ ٚحٌظط٠َٛ فٟ ِـخي فلٚ ٌٖ٘ حٌٛكيحص حالٌىظ١َٔٚش ٠ِٕي٠خ" رؼ١يح" ػٓ ح١ٌٔخٍس ٚط٘و١ٚ 

 . أػطخٌٙخ ٚط١ٍٜلٙخ ِٚٓ ػُ اػخىطٙخ ٌٍويِش

اْ ٌ٘ح حٌّـخي ِٓ حٌزلٛع حٌّظميِش فٟ ِـخي ح١ٌٔخٍحص ٠ـذ حٌظَو١ِ ػ١ٍٗ ٚٔلٓ ح٢ْ ِمزٍْٛ ػٍٝ ػَٜ ؿي٠ي فٟ طم١ٕخص 

 حالٌىظ١َٔٚش ٌّلَوخص ح١ٌٔخٍحص ٚ٘ٛ ػَٜ ريحثً حٌٛلٛى حٌزظٌَٟٚ...ٚرٔزذ حٍطفخع أٓؼخٍ حٌٛكيحص حٌـي٠يس ٔٛع ح١ٌٔطَس

ECU  ِْ١ٌٍٔخٍحص حٌلي٠ؼش ٚفميحْ حٌمي٠ّش ِٓ حٌٔٛق أٚ ٚؿٛى ٔفْ حألػطخي رٙخ ألٔٙخ ًحص ػ١ٛد ٕٛخػ١ش أٚ ٌٔٛء حٌو

 .فؤْ حٌـيٜٚ حاللظٜخى٠ش ِٓ ٌ٘ح حٌّـخي ػخ١ٌش أف٠ً

 ذ ِؼَفش ِـّٛػش ٔمخ١ ػٓ ٚكيس حٌظلىُ لزً ١ٛخٔظٙخ٠ـ

 إلٗخٍحص حٌيحهٍش ٌٙخ- -                 3حٌٛظخثف حٌظٟ طئى٠ٙخ-               ECU -2 ُِ طظىْٛ ٚكيحص  - 1

 حألػطخي حٌ٘خثؼش ف١ٙخ-7-                            حٌزَحِؾ حٌظٟ طلظ٠ٛٗ-6-حألٚحَِ حٌوخٍؿش ِٕٙخ           --4

 رٕخء حٌّ٘زٙخص حالٌىظ١َٔٚش ٌؼًّ حٌّلَن     9-  ألػطخي ف١ٙخح حٍٓٛد طظزغ -8

 ػخ١ٌّش ِٚل١ٍش فٟ ٌ٘ح حٌّـخي  ً٘ طٛؿي طـخٍد-10

 فلٚ ٚط١ٍٜق حٌؼمً حالٌىظَٟٚٔ ١ٌٍٔخٍس

  :ٟ٘ ٚكيحص حٌظلىُ رّلَوخص ح١ٌٔخٍحص ًحص حٌٕظخَ حالٌىظَٟٚٔ ِؼً أٞ ٚكيس حٌىظ١َٔٚش طظىْٛ ِٓ  ECUٚكيحص

(فٌٛض ٌظ٘غ١ً ىٚحثَ  5ٚحٌظٟ طٔظٍُ حٌـٙي حٌىَٙرخثٟ ِٓ حٌزطخ٠ٍش ٚطلٌٛٗ اٌٝ حٌـٙي)  POWER UNIT ٚكيس حٌميٍس -1

 :حالٌىظ١َٔٚش ٚطىْٛ رؼيس أٔٛحع ِٓ حالطٜخي حٌؼمً

ٌل٠ٛ١ش فٟ ٚحٌغخ٠ش ِٕٗ طٛف١َ حٌـٙي حٌيحثُ فٟ حٌؼمً حالٌىظَٟٚٔ ٌٍّلَن ٌٍلفخظ ػٍٝ حٌّؼٍِٛخص ح ط١خٍ حٌزطخ٠ٍش حٌَث١ٟٔ  -أ

 ( LIVE LINE) "حٌٌحوَس حٌؼ٘ٛحث١ش ٌٍؼمً ٠ّٚٔٝ ػ١ٍّخ

 WEAK UP) "ط١خٍ حٌّفظخف حألٓخٟٓ ٚحٌغخ٠ش ِٕٗ ا٠مخظ حٌؼمً ِٓ حٌٔزخص ٚطلف١ِٖ ٌيٍٚس ػًّ ؿي٠يس ٚ ٠ّٔٝ ػ١ٍّخ-د

LINE) ٚ َِٖطٔـ١ً حٌّؼٍِٛخص ٠ٚمَٛ حٌؼمً هالٌٙخ ربػيحى ِظطٍزخص حٌؼًّ ِٓ  أؿَحء لَحءس ٗخٍِش ٌٍزَٔخِؾ ٚطٕف١ٌ أٚح

ط١خٍ -حٌٌحوَس حألٓخ١ٓش               ؽ ؿيحٚي حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ طوٚ ظَٚف حٌؼًّ ح١ٔ٢ش ٌٍّلَن ِٓ حٌٛحٍىس ٚٓلذ

٠ظلىُ حٌؼمً رؼ١ٍّش ط٘غ١ٍٗ ِزخَٗس ػٕي فظق حٌّفظخف   ( RELAY )حٌَّكً حألٓخٟٓ ٌٍؼمً ٠ٚظُ ط١ٍٛٛٗ ػٓ ٠َ١ك َِكً

ػخ١ٔش ٚحٌغخ٠ش ِٓ ٌ٘ح حٌظؤه١َ حٌِِٕٟ ٘ٛ ٌظّى١ٓ حٌؼمً ِٓ   10- 20فخء ِفظخف ح١ٌٔخٍس رفظَسفٟ ح١ٌٔخٍس ٠ٚمَٛ رب١فخثٗ رؼي ا١

 (POWER LINE)"ٌٍٟٛغ حالرظيحثٟ ٚ ٠ّٔٝ ػ١ٍّخ  اػخىس حٌٛكيحص حٌظٕف٠ٌ١ش

 حالٌىظَٟٚٔ ٌّلَن ح١ٌٔخٍحص ٌ٘ح ف١ّخ ٠وٚ أٔٛحع حٌظ١خٍ حٌىَٙرخثٟ حٌيحهً ٌٍؼمً

ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ِـّٛػش ِٓ حٌيٚحثَ حٌَل١ّش ٚحٌوط١ش ِغ   BUFFER UNITINPUTٚكيس ىهٛي حإلٗخٍحص -2

طو١ّي ليٍطٙخ ٚطل٠ٍٛٙخ اٌٝ  ٚطمَٛ رخٓظالَ اٗخٍحص حٌّظلٔٔخص ٚحٌّفخط١ق حٌىَٙرخث١ش ؿ١ّؼخ"ٚ َِٗلخص ٓؼ٠ٛش ِٚمخِٚخص

 اٗخٍحص ٍل١ّش طظٕخٓذ ِغ حٌّؼخٌؾ حٌَلّٟ ٌٍؼمً

ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ِـّٛػش ِٓ حٌيٚحثَ حٌَل١ّش كَٜح"  TOUTPUT BUFFER UNIٚكيس حإلٗخٍحص حٌوخٍؿش  -3

ِغ حٌؼ١ٍّخص  ِٚـّٛػش طَحِٔٓظٍٛحص كّخ٠ش ٚطمَٛ رظل٠ًٛ حألٚحَِ حٌَل١ّش ٌٍّؼخٌؾ حٌيل١ك اٌٝ اٗخٍحص وَٙرخث١ش طظٕخٓذ

 حٌّمٜٛىس ٚ أٔٛحع حألؿِحء حالٌىظ١َٔٚش حٌظٟ طمَٛ رخٌظٕف١ٌ

ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ِـّٛػش ِٓ طَحٔٔٔظٍٛحص حٌميٍس  ACTUATORS DRIVER UNITٚكيس ل١خىس حٌّٕفٌحص -4-

ًحص حٌميٍس حٌؼخ١ٌش ٔٔز١خ" ٚطمَٛ رؼ١ٍّخص ليف ٚط٘غ١ً حٌّٕفٌحص حٌىَٙرخث١ش ١ٌٍٔخٍس  حٌؼخ١ٌش ٚوٌٌه رؼٞ حٌيٚحثَ حٌّظىخٍِش

 ِٓ ّٛخِخص أٚ ٍِفخص وَٙرخث١ش أٚ ِٜخر١ق َِٚكالص ٚغ١َ٘خ

ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ٚكيس ِؼخٌؾ ىل١ك ِغ  INFORMATION PROCESSING UNITٚكيس ِؼخٌـش حٌّؼٍِٛخص- 5- 

ٚكيس كٔخد ِٕطم١ش ًٚحوَس لَحءس فم٢ ًٚحوَس ٚٛٛي ػ٘ٛحثٟ ٚػخىس طمُٔ حٌّؼٍِٛخص ر١ٓ حٌٌحوَس حٌيحه١ٍش ٚ حٌوخٍؿ١ش 

ٌٖ٘ حٌّظغ١َحص حٌمخىِش ِٓ ٚفك  ٚطمَٛ رَّحلزش ل١ّش حٌّظغ١َحص فٟ حٌزَٔخِؾ ٚطٕظؾ حألٚحَِ حٌّظٕخٓزش ِؼٙخ ٚطمخ١غ حٌؼ١ٍّخص

 وّخ طمَٛ رلفع ِٔـً حألػطخي ٚكيس حإلٗخٍحص حٌيحهٍش رؼي ِمخٍٔظٙخ ِغ حٌزَٔخِؾ حألٓخٟٓ

 ٌألػطخيٚحٌّؼٍِٛخص حٌّـّيس 

 حٌّٔظويِش فٟ حٌفلٚؼيى حٌزَحِؾ ٚ حٌحألؿِٙس ٚ 
ٚحٌغخ٠ش ِٕٗ طٛف١َ ِٜيٍ حٌـٙي power supply ) أِز١َ ٠2مً ػٓ  فٌٛض رظ١خٍ ال 12ؿٙخُ ٌِٛي حٌميٍس حٌىَٙرخث١ش  -1-

  حٌّوظزَ حٌالَُ ٌظ٘غ١ً حٌؼمً حالٌىظَٟٚٔ ١ٌٍٔخٍس فٟ

ٚحٌغخ٠ش ِٕٗ function generator أٚ signals generator حٌـ١ز١ش حٌّوظٍفش حٌَّرؼش ٚ حإلٗخٍحصؿٙخُ ٌِٛي  --2

 حٌّوظزٌَظلف١ِ حٌؼمً ػٍٝ حٌؼًّ فٟ  حٌظ٘غ١ً حٌّ٘خرٙش ١ٌٍٔخٍس اٗخٍحصط١ٌٛي 

ٚحٌغخ٠ش ِٕٗ ٘ٛ ِظخرؼش  ٌٍفلٚ ١ِىخ١َ٘طِ ٚ رمٕخط١ٓ ٠20مً ػٓ  رّيٜ ال oscilloscope حإلٗخٍحصؿٙخُ ٍحُٓ  --3

  أٌالٌىظ١َٔٚشٌٍيٚحثَ  حألىحء ىحهً حٌيحٍس حالٌىظ١َٔٚش ٌٍؼمً َِٚحلزش حإلٗخٍحص



حٌظ١ًٛٛ ٚٛالك١ش ل١ُ فلٚ  إلغَح٠ٚٝٔظويَ , AVO METER (ؿٙخُ ِظؼيى حٌم١خّ )حف١ِٛظَ ٍلّٟ-4 -

 حالٌىظ١َٔٚش ٌٍؼمً َسثحٌظَحٔٔٔظٍٛحص فٟ حٌيح حٌّمخِٚخص ٚحٌّظٔؼخص ٚ

  ؿٙخُ ٍفغ ٌٚلخَ حٌؼٕخَٛ حالٌىظ١َٔٚش ٚحٌيٚحثَ حٌّظىخٍِش ٠ٚف٠ً حٌىخ٠ٚخص حٌٙٛحث١ش -5 -

HOT AIR SOLDERING IRON ػٕخءأ١ٓطَس كَح٠ٍش ٌظفخىٞ طٍف حٌّىٛٔخص  حٌظٟ طؼًّ رخٌٙٛحء حٌٔخهٓ ًٚحص 

  حٌَفغ ٚحٌٍلخَ

ٌَٚ٘وخص ِظؼيىس ٚحٌغخ٠ش ِٕٙخ فلٚ ٛالك١ش أٔٛحع ٕٚ٘خن   universal programmerؿٙخُ ِزَِـش ػخِش --6

 رَِـش حٌٌحوَحص حٌوخٛش رخٌؼمًاػخىس   حٌيٚحثَ حٌَل١ّش ِٚطخرمش ٚ

حٌىَٙرخث١ش ػ١ٍٙخ ٌغَٝ ح١ٌٔخٍحص   ِٓ ٔٛع ؿ١ي ٌَرطٙخ ِغ حٌّزَِـش حٌؼخِش ٚطل١ًّ رَحِؾ ِوططخص PC كخٓزش -7 -

 ١ٌٍٔخٍس فٟ حٌّوظزَ طلي٠ي حٌمطز١ش ٌظ١ٛٛالص حٌؼمً حالٌىظَٟٚٔ

 auto data \all) ِؼً أٔٛحع ٌٍؼمً ٕٚ٘خن حإلٗخٍحص رَحِؾ ح١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش ٚحٌظٟ طٟٛق ٔمخ١ ط١ٛٛالص حٌـٙي ٚ -8 -

data ) 

  ِغ ػيٓش ِمَرش أخٍسِٜٚزخف  حٌفظق ٚحٌظَو١ذ ِغ ػيس حٌىظ١َٔٚش ٚػيٓخص طىز١َ إلغَحِٝـّٛػش ػيى ػخِش  - -9

  ٚط٠ٛٙش ؿ١يس أخٍسٍٚٗش ػًّ ًحص  -10- 
 ("فلٚ حٌىّز١ٛطَ" ح١ٌٔخٍحص أؿِٙس فلٚ    (أٔٛحع أؿِٙس حٌفلٚ حٌ٘خثؼش

-1-SNAP ON  َٜؿٙخُ ِظوٜٚ رخ١ٌٔخٍحص حأل٠َِى١ش أٚ حٌٍّٛىس أل١َِوخ ِٓ ىٚي أه ٛ٘ٚOTC GENSYS         

 حألٍٚرٟ ٚحٌٍّٛى أل١َِوخ ِٓ ىٚي أهَٜ ٚ٘ٛ ؿٙخُ ِظوٜٚ رخأل٠َِىٟ ٚ

 ؿٙخُ أٍٚرٟ ػخَ ١ٌٍٔخٍحص فٟ حٌؼخٌُ ٚ حألٍٚر١ش هٜٛٛخ GLOBALحإلٔظخؽ حألٍٚرٟ -2

ٚ٘ٛ ؿٙخُ ػخَ ٌىً حألٔٛحع ِٓ ح١ٌٔخٍحص فٟ حٌؼخٌُ ٠ٚظوٜٚ رخٌى١خ CARMAN SCAN حإلٔظخؽ حٌىٍٛٞ -3

 ٚحٌٙٛٔيحٞ

ػخَ ٌىً أٔٛحع ح١ٌٔخٍحص فٟ حٌؼخٌُ ٠ٚظوٜٚ رخأل١ٓٛٞ ِٕٗ ٚحغٍذ  ؿٙخُ  - :- LAUNCH X431حإلٔظخؽ ح١ٌٜٕٟ --4

 ٌٖ٘ حألؿِٙس طلظٛٞ حٌف١ٖ حٌمي٠ّش ١ٌٍٔخٍحص لزً طٛك١ي حٌف١٘ش حٌؼخِش 

 حألٌّخٍٟٔحؤظه  ؿٙخُ-5

٠فلٚ ٚ رَِـش ٚ ِؼخ٠َس ح١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش ٘ٛ ؿٙخُ ِظطٍٛ ؿيحً ٠ؼًّ رظم١ٕش حٌالٍٓىٟ ، ك١غ ربِىخٔه حٌظؼخًِ ِغ 

ح١ٌٔخٍس ٚ أٔض ؿخٌْ اٌٝ ِىظزه هٍف ؿٙخُ حٌىّز١ٛطَ حٌ٘وٜٟ . وً ِخ ٠ٍِِه ٘ٛ ٗزه لطؼش حالٓظمزخي ٚ حإلٍٓخي 

 ِظَ . 20رؼي٘خ ربِىخٔه أؿَحء ػ١ٍّخص حٌزَِـش ِٓ ػٍٝ رؼي كٛحٌٟ  حٌالٍٓى١ش اٌٝ ِىخْ ِؤهٌ حٌفلٚ فٟ ح١ٌٔخٍس ٚ

حألٍٚٚر١ش ٚ ح٠ٛ١ٓ٢ش ٚ حأل٠َِى١ش ٚ ٘ٛ لخىٍ ػٍٝ حٌظؼخًِ ِغ أغٍذ  ح١ٌٔخٍحص ؿٙخُ ٍحؤظه حٌمٛٞ ؿيحً ٠غطٟ ِؼظُ

 حٌـٙخُ ٠ؼًّ طلض ر١جش ٠ٕٚيُٚ ٚ ٠ليع ػٓ ٠َ١ك حالٔظَٔض  حٌلي٠ؼش . ح١ٌٔخٍحص حألٔظّش حٌّٛؿٛىس فٟ

ح٢ْ ٘ٛ حأللٜٛ فٟ حٌؼخٌُ أؿّغ ِٓ ك١غ اِىخ١ٔخطٗ حٌٛحٓؼش ٚ ليٍطٗ ػٍٝ ط٘و١ٚ حألػطخي رىّز١ٛطَحص   ؿٙخُ الٖٔ -6

ٔظخَ فلٚ ٌٍّلَن ٚ  ١ٌٔ148خٍحص رّخ ٠ًٜ اٌٝ  ٔٛع ِٕخ 35ش ك١غ ٠غطٟ حٌـٙخُ أوؼَ ِٓ ٚ أؿِحء ح١ٌٔخٍس حالٌىظ١َٔٚ

 حٌٙٛحث١ش ٚ ٔظخَ ِٕغ اغالق حٌفَحًِ ٚ حٌؼي٠ي ِٓ حألٔظّش حألهَٜ ١ٌىْٛ حٌـٙخُ حألًّٗ حٌى١َ حألٚطِٛخطىٟ ٚ حٌزخٌٛٔخص

 طغط١ش ػٍٝ حإل١الق.

٠غطٟ وخفش حألٔظّش حالٌىظ١َٔٚش فٟ ؿ١ّغ َِوزخص ح١ٌَّٓيّ ِٓ ٘ٛ حٌـٙخُ حٌٌٞ  ؿٙخُ ١َِٓيّ ٓظخٍ حألٌّخٟٔ -7

 ١ٓخٍحص ٛخٌْٛ ٚ ٗخكٕخص ٛغ١َس ٚ ٗخكٕخص وز١َس ٚ ىٍحؿخص ٔخ٠ٍش .

ٚ ٟ٘ أؿِٙس طمَٛ رفلٚ ٚرَِـش ِـّٛػش فٌٛىفخؿٓ ٚ حٚىٞ ٚ ٓىٛىح ٚ ١ٓخص، ِٕٚٙخ ػيس  VAGأؿِٙس ِـّٛػش -8   

 ؿٙخُ ط١٘ىَ ّٔخًؽ.

 ١ٌٔخٍحص فٌٛىْ فخؿٓ ، أٚىٞ ، ١ٓخص ٚ ٓىٛىح . حٌـٙخُ حألٍٟٛ ؿٙخُ فلٚ فٌٛىْ فخؿٓ-9

ِوَؽ ٚ ٍٚٛش ٌ٘خكٕخص حٌفٌٛىْ ٚحؿٓ ِغ رٕه ِؼٍِٛخص وخًِ ٌىخفش أٔٛحع  16ًحص  ِِٚى رٍٛٛش ٠ؼًّ رظم١ٕش حٌٍّْ .

 .VAGِـّٛػش فٌٛىْ، ِٚٓ حٌـي٠َ رخٌٌوَ حْ حٌـٙخُ ٠لًّ ٔفْ ٓٛفض ٠َٚ ٍٚٛش  ١ٓخٍحص

 ح١ٌخرخ١ٔش ٚ حٌى٠ٍٛش . ح١ٌٔخٍحص ؿٙخُ ِظطٍٛ ِوظٚ ٌظ٘و١ٚ أػطخي ؿٙخُ ٘خٞ ٓىخٔزَٚ-10

                    ؿٙخُ ٠ظؼخًِ ِغ وخفش رَٚطٛوٛالص حٌىّز١ٛطَحص فٟ ح ١ٌٔخٍحص حأل٠َِى١ش أٚطٛاوْ ٍٞ ٌأل٠َِىٟ ؿٙخُ-11

ٚ  SUNٚ ٘ٛ ؿٙخُ ِظوٜٚ رخ١ٌٔخٍحص حأل٠ٛ١ٓش ٚ ؿٙخُ   HANA TECاٟخفش اٌٝ أؿِٙس فلٚ أهَٜ ِؼً -12

 حألٍٚٚر١ش  ح١ٌٔخٍحص ٘ٛ ؿٙخُ ٠غطٟ أٔٛحع ِليٚىس ِٓ
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 حالِظلخْ حٌمزٍٟ ٚ أٌزؼيٞ( حألٓجٍش ٌإلؿخرش ػ١ٍٙخ فٟ ىفظَ حٌّخىس حٌٕظَٞ  )أٓجٍش -

 

 ػيى أُ٘ حألؿِٙس حٌىَٙرخث١ش حٌّٔظويِش ٌظلي٠ي ١ٛٚخٔش حألػطخي فٟ حٌَّوزخص . -: 1ّ

  (حٌىّز١ٛطَ""فلٚ  ح١ٌٔخٍحص أؿِٙس فلٚ (أٔٛحع أؿِٙس حٌفلٚ حٌ٘خثؼشػيى أُ٘ حألؿِٙس حٌىَٙرخث١ش حٌّٔظويِش  -:2ّ

 ٠ـذ ِؼَفش ِـّٛػش ٔمخ١ ػٓ ٚكيس حٌظلىُ لزً ١ٛخٔظٙخ . حٌٕمخ١ حٌظٟ ػيى -:3ّ

 رٍٜٛس ػخِش حألؿِٙس ٚ حٌزَحِؾ ٚ حٌؼيى حٌّٔظويِش فٟ حٌفلٚػيى  -:4ّ

 ٚ حٌٛظ١فش حٌَث١ٔ١ش ٌىً ِىْٛ . . رّلَوخص ح١ٌٔخٍحص ًحص حٌٕظخَ حالٌىظَٟٚٔ -ECU- حٌظلىُ  ٚكيسحًوَ ِىٛٔخص  -:5ّ
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                          التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
التارٌخ    تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                             حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      ( 5-3األسبوع )                                     (                  27102 - 6102\ \) 
ٚ حٌظؼَف ػٍٝ  ح١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش  ش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش ػٍٝ فظق ٚغٍك حٌّٜخِخص حٌّلَن فِٟٕظِٛ -الموضوع :

 ١َق حٌفلٚ حٌظٟ طٛحوذ حٌظميَ حٌلخًٛ فٟ طىٌٕٛٛؿ١خ
ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش ػٍٝ فظق ٚغٍك حٌّٜخِخص حٌّلَن فٟ ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 ٚ حٌظؼَف ػٍٝ ١َق حٌفلٚ حٌظٟ طٛحوذ حٌظميَ حٌلخًٛ فٟ طىٌٕٛٛؿ١خ ح١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش 
  -األهداف الخاصة:

طرق الفحص التً تواكب التقدم الحاصل فً ٌعدد  – 1. أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثةٌعرف  – 2
 .أجهزة فحص منظومات التً تواكب التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا طرق الفحص وٌمٌز  -3. تكنولوجٌا

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و ثم –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

   استخدام البوسترات ألملونه -1م الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .  استخدا -الوسائل اإلٌضاحٌة :
  باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5

  -عرض الموضوع :
 

و التعرف على طرق الفحص  منظومة السٌطرة االلكترونٌة على فتح وغلق الصمامات المحرك فً السٌارات الحدٌثة 
 التً تواكب التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا

 
 

   ٔظُ اٌزشغ١ً اٌّزغ١و ٌٍظّبَأٔٛاع 
     

 Variable Valve Actuation Systems (VVA)      ٔظُ حٌظ٘غ١ً حٌّظغ١َ ٌٍّٜخَ -1

اٌزشغ١ً اٌّزغ١و ٌٍظّبِبد أٚ اٌزؼل٠ً فٟ رشغ١ً اٌظّبِبد ٚاٌنٞ ٘ٛ رٛط١ف ػبَ ٌٛطف ِغّٛػخ ِٓ اٌزم١ٕبد 

اٌَّزقلِخ إلػبفخ ِوٚٔخ ٌّغّٛػخ اٌظّبِبد اٌّؼزبكح ٌٍّؾون ٚمٌه ػٓ رغ١١و اٌؼٛاًِ اٌّزؾىّخ فٟ رشغ١ً اٌظّبَ 

ِبد. أٔٛاع اٌزم١ٕبد اٌوئ١َ١خ اٌَّزقلِخ رزؼّٓ ػٓ ؽو٠ك اٌملهح ػٍٝ رغ١١و رٛل١ذ ِٚلح أٚ َِبفخ رشغ١ً اٌظّب

 اٌزؾىُ فٟ رٛل١ذ اٌظّبِبد, َِبفخ فزؼ اٌظّبِبد, ٚاٌزؾىُ فٟ اٌظّبِبد ثلْٚ وبِخ

 
 VVA Variable Valve Lifts )(ٔظُ رغ١١و َِبفخ فزؾخ اٌظّبَ  -2

رؼًّ ػٍٝ رغ١١و اهرفبع  ٚ ثشىً ِزيا٠ل فٟ اٌّؾووبد ماد اٌّىجٌ ١ٌٍَبهاد ا٢ْرغ١١و هفغ اٌظّبَ ٟ٘ رم١ٕخ رَزقلَ 

فزؾخ اٌظّبَ )ِشٛاه اٌظّبَ(, ِٓ أعً رؾ١َٓ األكاء, ٚااللزظبك فٟ اٍزٙالن اٌٛلٛك أٚ االٔجؼبصبد. ػٕلِب رَزقلَ 

  ل١ذ طّبِبد اٌؼبكَ ٚاٌَؾت.ِمزؤخ ِغ رٛل١ذ اٌظّبَ اٌّزغ١و, فاْ إٌظبَ ٠ّىٓ أْ ٠ملَ اؽزّبي ١ٌَطوح وبٍِخ ػٍٝ رٛ
 

 VVT  Variable Valve Timing ٔظبَ طّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ -3

فٟ ِؾووبد االؽزواق اٌلافٍٟ, ٔظبَ رٛل١ذ فزؼ اٌظّبِبد اٌّزغ١و, ٘ٛ أعواء ٌزؼل٠ً فزؼ اٌظّبَ, ٠َٚزقلَ فٟ اٌؼبكح 

 األٔظّخا١ٌّىب١ٔى١خ, ئٌٝ  األٔظّخَ ثنٌه, ثلأ ِٓ ٌزؾ١َٓ األكاء, ٚاٍزٙالن اٌٛلٛك, أٚ االٔجؼبصبد. ٕ٘بن ػلح ؽوق ٌٍم١ب

 ثلْٚ وبِخ األٔظّخاٌىٙو١٘ٚله١ٌٚى١خ, أٚ 

 

  VVT-i- Variable Valve Timing with intelligence -ٔظبَ طّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ اٌنوٟ-4
ٟ٘ رم١ٕخ ٌزغ١و رٛل١ذ اٌظّبِبد فٟ ا١ٌَبهاد, رُ رط٠ٛو٘ب ِٓ لجً ر٠ٛٛرب. ٟٚ٘ رمَٛ ثزغ١١و رٛل١ذ طّبِبد 

اٌَؾت/اٌلفٛي ػٓ ؽو٠ك ػجؾ اٌؾووخ ث١ٓ ِشغً ػّٛك اٌىبِخ )ا١ٌَو, أٚ اٌزوًٚ, أٚ اٌغٕي٠و( ٚػّٛك اٌىبِخ 



مَٛ ثبٌزأص١و ػٍٝ ِشغً ٌؼجؾ ٚػغ ػّٛك اٌّزؾىُ فٟ كفٛي اٌشؾٕخ, ٠زُ مٌه ػٓ ؽو٠ك ػغؾ ى٠ذ اٌّؾون اٌنٞ ٠

اٌىبٍِخ. ٚ٘ٛ ٠ؼًّ ػٍٝ ػجؾ اٌزواوت ث١ٓ ئغالق طّبِبد اٌؼبكَ ٚفزؼ طّبِبد اٌَؾت, ِّب ٠إكٞ ئٌٝ رؾ١َٓ وفبءح 

 اٌّؾون. رّذ رؾل٠ش اٌؼل٠ل ِٓ األٔظّخ اٌّشبثٙخ ٚاٌّزطٛهح ثؼل مٌه.
  - Variable Valve Timing - intelligent by Electric وٙوثبئٟٔظبَ طّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ اٌنوٟ ػٓ ؽو٠ك ِٛرٛه  -5

motor -    (VVT-iE) 
ٟ٘ َٔقخ ِٓ إٌظبَ اٌّيكٚط ٌزغ١١و رٛل١ذ اٌظّبِبد اٌنٞ ٠َزقلَ ِٛرٛه وٙوثبئٟ ٌزشغ١ً ِشغً وٙوثبئٟ ٌٍؼجؾ 

٠ياي ٠زُ اٌزؾىُ ف١ٗ ػٓ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ رٛل١ذ ػّٛك وبِخ طّبِبد اٌَؾت. رٛل١ذ ػّٛك وبِخ طّبِبد اٌؼبكَ ال 

 .ؽو٠ك ِشغً ١٘له١ٌٚىٟ. ٘نا إٌٛع ِٓ رم١ٕخ رٛل١ذ اٌظّبِبد رُ رط٠ٛوٖ فٟ األٍبً ١ٌَبهح ٌىيً
 - Variable Valve Timing and Lift( VVTL-i)ٔظبَ اٌظّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ َِٚبفخ اٌفزؼ اٌنوٟ -6

Intelligent 

 آ١ٌخ رمَٛ ثبٌزؾىُ فٟ ِملاه فزؼ اٌظّبَ ئػبفخ٘نا إٌظبَ ِجٕٟ ػٍٝ ٔظبَ )ٔظبَ طّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ ِغ موبء( ِغ 

، أٚ طؼًّ رخٌٙٛحء  ، ح١ٌٙي١ٌٍٚى١ش طؼًّ ػٓ ٠َ١ك حٌّلَوخص حٌىَِٙٚغٕخ١ٔ١١ش ّٛخِخص ٌٖ٘ -:ػل٠ُ اٌىبِبدِلَن  

ّلَن ٌٚ ٠ّىٓ حٓظويحِٙخ ٌىً ِٓ فظق ٚغٍك حٌّٜخِخص  وؼّٛى حٌليرخص أػالٖ  حٌّلَوخص . حٌليد ح٠ٌّغ١ٛ ريال ِٓ

 ٠ّىٓوّخ  .ِٚٓ ىٍٚس اٌٝ ىٍٚساٌٝ آهَ ٠ّىٓ طؼي٠ٍٙخ رل٠َش ِٓ ّٛخَ  خص ّٜخِحٌػي٠ّش حٌىخِخص، ك١غ ٍفغ ٚطٛل١ض 

 .فٟ ىٍٚس ا١فخء حٓطٛحٔش طّخِخ ٍَٟأكيحع ٍفغ ِظؼيىس ٌىً ىٍٚس فٟ حٌٛحلغ، ال ٠ٛؿي 

ػخ١ٌش حٓظٙالن حٌطخلش  ِٕٙخ حٔٙخٚطًّ٘ حٌّ٘خوً حٌ٘خثؼش  .ّلَوخص ػي٠ّش حٌىخِخص ال طوٍٛ ِٓ ِ٘خوٍُٙ رخٌَغُ ِٓ ًٌهٚحٌ

ٚحٌظغ١ٍف حٌم٠خ٠خ، ٟٟٛخء ػخ١ٌش، ٚحٍطفخع طىٍفش، ػخ١ٌش، كٔخ١ٓش ىٍؿخص حٌلَحٍس ٚحٌُْٛ ٚحٌظؼزجش  ٚحٌيلش رَٔػش

 .ٚحٌؼ١ٍّش غ١َ إِٓش فٟ كخٌش كيٚع ِ٘خوً حٌىَٙرخث١ش

  الكامات بدونمزاٌا المحرك 
 .لصمامات العادم فً أي حموفتح وغلق توقٌت حقن الوقود بالتحكم إلكترونٌا  الناألداء المتفوق -2
 .العادم  دخان كمٌةالنٌتروجٌن مع انخفاض و اكاسٌد تحسٌن انبعاثات-1
 .من السهل تغٌٌر وضع التشغٌل أثناء تشغٌل المحرك-3
 .مع تكنولوجٌا حقن الوقود التقلٌدٌةللمنظومة  النظام المٌكانٌكً المبسط -5

 .وبٌن االسطواناتلمحرك مع الحمل الحراري وتعادل فً لتوازن  وهناك نظام تحكم مع توقٌت أكثر دقة  -6
 .لفترات أطول تتم إصالح المحركورصد وتشخٌص  7-
 .توقف تحطمأداء  و عالًتسارع 8-
 .ترقٌة مع تطوٌر البرمجٌات على مدى عمر المحرك-9

عمود ملحقات توقٌت الحزام، وأسنان العجلة وو ٌتم استبعاد عمود الحدبات  ٌثمحرك أخف وزنا وأقصر حال-20
       .الحدبات

طؼًّ ػٓ ٠َ١ك حٌّلَوخص ٌىَِٙٚغٕخ١ٔ١١ش ، ح١ٌٙي١ٌٍٚى١ش ، أٚ طؼًّ رخٌٙٛحء  ّٛخِخص ٚحٌ٘ىً حٌظخٌٟ ر١ٓ

  ح٠ٌّغ١ٛ
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Camshaft
https://en.wikipedia.org/wiki/Camshaft


 

 طؼًّ ػٓ ٠َ١ك حٌّلَوخص ٌىَِٙٚغٕخ١ٔ١١ش ، ح١ٌٙي١ٌٍٚى١ش ، أٚ طؼًّ رخٌٙٛحء ح٠ٌّغ١ٛ ّٛخِخص ٗىً حٌظخٌٟ ر١ٓ

 
 

، ا١ٌٙله١ٌٚى١خ ، أٚ رؼًّ ثبٌٙٛاء رؼًّ ػٓ ؽو٠ك اٌّؾووبد ٌىٙوِٚغٕبؽ١َ١خ  ظّبِبدث ِؾون ٠ؼًّ ث١ٓشىً 

 اٌّؼغٛؽ

 



 

 

 



 
 حٌّلَن ألٗٛح١رخٌٕٔزش  CVVT فخثيس حٌٕظخَ

غَفش حالكظَحق حوزَ ِٓ حٌى١ّخص حٌظٟ طيهً فٟ  اٌٝفٟ حٌَٔػخص حٌؼخ١ٌش ٌٍّلَن ٠ـذ طىْٛ و١ّخص حٌٛلٛى حٌيحهٍش 

 ػٍٝ ًوَ٘خ الكمخ ٓآطٟح١ٌِّّحص حٌظٟ  اٌٝ اٟخفش أػالٍٖٚى  حٌَٔػخص حٌزط١جش ..ٌٌٌٚه ٠مَٛ ٌ٘ح حٌٕظخَ رخٌظ١ٕٔك ٌظلم١ك ِخ

ؾ ر١ٓ ح١ٌٛ٘ حٌَحرغ )١َى حٌغخُحص( ١ٛٗٚ حٌٔلذ )ىهٛي ٠ِِ  (Overlap)فٟ ٌ٘ح حٌٕظخَ طُ حٓظليحع ػ١ٍّش طيحهً

و١ّش ِٓ ٠ِِؾ حٌٛلٛى رخٌيهٛي حٌٝ غَفش  رؤوزَ..... ٌٍّٔخف أ١ٛيّٛخَ ىهٛي ح٠ٌِّؾ ِفظٛف ٌفظَس  ربرمخءحٌٛلٛى( ًٌٚه 

حالكظَحق ٚهٜٛٛخ فٟ حٌَٔػخص حٌؼخ١ٌش .... ٚطم١ًٍ فظَس حٌظيحهً ػٕي حٌَٔع حٌٛح١جش ٚفٟ ريح٠ش حٌظ٘غ١ً ػٕي ىٍؿخص 

  :ٚحٌغَٝ ِٓ ًٌه ٘ٛ ىهٛي ٠ِِؾ حٌٛلٛى أػٕخءغخُحص حٌؼخىَ ِفظٛف ٌفظَس ّٛخَ هَٚؽ  أرمخء أٚحٌلَحٍس حٌّٕوف٠ش... 

 وفخءس رخٓظويحَ حلً و١ّش ٚلٛى ِّىٕش أػٍٝطلم١ك 

٠ُخىس وفخءس ٚ ٌٍّلَن  ظٕظ١ُػٍٝ َٓػٗ حٌ أٚحٌٕظخَ ٚهٜٛٛخ ىحهً حٌّي٠ٕش  ف١ِِٟس  أُ٘ ٌ٘حطم١ًٍ حٓظٙالن حٌٛلٛى ٚ

 حإلىحٍسرٍٜٛس ِٕفٍٜش ػٓ ِلٍٛ   (cams)طلَن حٌىخِخص ًٌه ػٓ ٠َ١ك ٠ٚظُ طم١ًٍ حالٔزؼخػخص ح٠ٌَّسٚ  حٌّلَن

(camshaft)  ِّخ طؼًّ ػٍٝ حٌظلىُ رؼ١ٍّش فظق ٚغٍك حٌّٜخِخص ٚرٍٜٛس ِظغ١َس ...٠ٚظُ ح١ٌٔطَس ػٍٝ حٌؼ١ٍّش رٛحٓطش

خص ٚرٌٌه ٠ىْٛ ٕ٘خن ِخّػًّ كَوش حٌىخِخص ٚحٌِِٓ حٌّّٔٛف ٌؼ١ٍّٗ حٌظِحِٓ ر١ٓ حٌٜ فٟوِٛز١ٛطَ ح١ٌٔخٍس ًٌٚه ٌٍظلىُ 

 اْحػظمي  حٌّلَن ٚطؼظّي ٌٖ٘ حٌفظَس ػٍٝ َٓػٗ حٌيٍٚحْ ٌؼّٛى ححٌىَٔه أٗٛح١١ٓ ِفظٛك١ٓ ػٕي وً ١ٛٗ ِٓ ِخّىحثّخ ٛ

 ف١ٗ ػاللش ٔٔز١ش ر١ٓ َٓػش ػّٛى حي ؤَه ٚػّٛى حٌىخِخص ١ٛٗٚ حٌّلَن
 
 
 

 حالِظلخْ حٌمزٍٟ ٚ أٌزؼيٞ( حألٓجٍش ٌإلؿخرش ػ١ٍٙخ فٟ ىفظَ حٌّخىس حٌٕظَٞ  )أٓجٍش -

 

 فٟ حٌَّوزخص . كامات بدونمزاٌا المحرك ػيى أُ٘  -: 1ّ

   ٔظُ حٌظ٘غ١ً حٌّظغ١َ ٌٍّٜخَأٔٛحع ػيى أُ٘  -:2ّ

 . حٌّلَن ألٗٛح١رخٌٕٔزش  CVVT فخثيس حٌٕظخَحًوَ  -:3ّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                       التقنً بعقوبة                              -: أسم  المعهد  
التارٌخ    تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                             حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (7-6األسبوع )                                         (                 27102 - 6102\ \) 
 (transition control module )ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش. ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش -حٌّٟٛٛع:

 transition control ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش.) ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚشٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

module) 

  -األهداف الخاصة:
 (transition control module ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش.) ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚشٌعرف  – 2

 (transition control module ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش.) ّٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش٠ؼيى أؿِحء ٚ ٚظخثف حألؿِحء ٌ  – 1

 ٚحٌّٕظِٛخص حالهَٜ  (transition control module خلً حٌلَوش.)ػٍٝ ٔ ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش بٌن ٌمٌز -3

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و  –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

  ت ألملونهاستخدام البوسترا -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .  -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا -3
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5
 

 (transition control module ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش.) ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 

 
 

 (transition control module ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش.) ِٕظِٛش ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش

وش حٌىَٙرخثَِٟٕظِٛش ٔخلً حٌل  A\t 

TCM  حٌىَٙرخثٟ حألٚطِٛخط١ىٌٟ٘ح ٘ٛ حُٓ حٌؼمً حٌٌٞ ١ٔ٠طَ ػٍٝ ٔخلً حٌلَوش  

فٟ طلي٠ي حٌٕظخَ ٚحٌّيٜ حٌظل٠ًٛ ػٜخ  اٗخٍس ح١ٌٔخٍس ٠ٚؼظّي ػٍٝ كٔخد َٓػش حٌّلَن َٚٓػش  - : ِزيأ حٌؼًّ

  حٌّطٍٛد ٌٍَٔػش فٟ ح١ٌٔخٍس

 حٌىَٙرخثٟ ِٓ حألٚطِٛخط١ىٟر٘ىً ِز٢ٔ ٠ظىْٛ ٔظخَ ٔخلً حٌلَوش  -:حٌّىٛٔخص

٠ٚٛؿي ػٍٝ ٔمطش حطٜخي حٌّلَن ِغ حٌٕخلً ٚ٘ٛ كٔخّ  -:Input speed sensor   كٔخّ حٌَٔػش حٌيحهٍش -1

  ِغٕخ١١ٟٔ

ٚ٘ٛ  حإل١خٍحص٠ٚٛؿي فٟ ٔمطش حطٜخي حٌٕخلً ِغ ِلٍٛ  -: Output speed sensor خّ حٌَٔػش حٌوخٍؿشكٔ -2

 كٔخّ ِغٕخ١١ٟٔ

ٚ٘ٛ ِفظخف  P.R.N.D.2.L ػظٍش حهظ١خٍ ٟٚغ حٌٕخلً أٓف٠ًٚٛؿي  -:  Selector switch حٌّفظخف حالهظ١خٍٞ ٌٍٕخلً  -3

 ِظؼيى



٠ٚٛؿي ىحهً ػٍزش حٌّٜخِخص ٚ٘ٛ  -:  A\T fluid temperature sensor ٟح١ٌٙي١ٌٍٚىكٔخّ كَحٍس حٌٔخثً  -4

 (ِمخِٚش كَح٠ٍش )ػَِٛٓظخص

  ٚطٛؿي فٟ غَفش ح١ٌٔخٍس ٟٚ٘ ٚكيس حٌىظ١َٔٚش  -: Transmission control  module ٚكيس ح١ٌٔطَس حالٌىظ١َٔٚش 5 -

 ٟٚ٘ ّٛخِخص وَٙرخث١ش طظلىُ رّـَٜ  ٚطٛؿي ىحهً ٔخلً حٌلَوش -: Control valve ِـّٛػش ّٛخِخص ح١ٌٔطَس -6

  حألٚطِٛخط١ىٌٟٕخلً حٌلَوش  ٟح١ٌٙي١ٌٍٚى حٌٔخثً

  ىٚحٓش حٌفَحًِ ٚ٘ٛ ِفظخف وَٙرخثٟ أٓف٠ًٚٛؿي  -: BREAK SWITCH ِفظخف حٌفَحًِ 7 -

  حٌىظ٠َٟٚٔٚٛؿي فٟ حٌّلَن ػٍٝ ٚكيس حٌوخٔك ٚ٘ٛ كٔخّ  -: Throttle  position sensor كٔخّ ِٛلغ حٌوخٔك - 8

  -: حٌٛظ١فٟحٌَ٘ف 

ػُ طمَٛ رلٔخد َٓػش حٌّلَن َٚٓػش (D) رخٌٟٛغ "حٌيحٌش ػٍٝ ١ٍذ حٌٕخلً ِؼال حإلٗخٍحصطٔظمزً حٌٛكيس حالٌىظ١َٔٚش 

 سَٓػش ح١ٌٔخٍحٌّٕخٓذ ػُ ِغ ٠ُخىس  ٟح١ٌٙي١ٌٍٚى٠فظق حٌّـَٜ  أْحٌّٜخَ حٌٌٞ ٠ـذ  أٓخٓٙخٚطليى ػٍٝ  حإل١خٍحصِلٍٛ 

  حٌّٜخِخص ٚا١فخءطظلٛي ٌظ٘غ١ً 

ػٕي ِٛلغ حٌوخٔك ٌٍ٘ي ٚطَؿ١غ حٌٕخلً  اٗخٍسِٓ  كٔذ حٌلخؿش ٚػٓ ٠َ١ك حٌّمخٍٔش ِغ ٌٍزَٔخِؾ حٌيحهٍٟ ٌٙخ ٚطٔظف١ي

حٌلخٌش  اٌٝحٌّلَن طمَٛ رخٌؼٛىس  حٌٛلٛى ٚرخٌؼىْ ػٕي ٍفغ ح٠ٌغ٢ ػٓ حٌيٚحٓش ٚحٔوفخٝ َٓػش ػٍٝ ىٚحٓش ٢ح٠ٌغ

 أٚ (R) حٌلٔخٓخص حٌظٟ ًؤَخ٘خ ػٍٝ حٌٟٛغ ِزَِؾ ٚرخالٓظـخرش ٌٍّظغ١َحص حٌظٟ طؤطٟ ِٓٚطظىٍَ حٌؼ١ٍّش ر٘ىً   حالرظيحث١ش

  حٌٕخلً  ٌؼظٍش حهظ١خٍ أهَٟٚغ  أٞ

ػ١ٍّخص حٌظلىُ رخٌّٜخِخص  طؼطً حٌلٔخٓخص حٌّظٍٜش ِؼٙخ طظٛلف ؿ١ّغ آٚػٕي ػطً حٌٛكيس حالٌىظ١َٔٚش  --:ػٕي حٌظؼطً

طزي٠الص ٌٍٕخلً ٌٚ٘ح ٠٠ّٓ  اٞطٛؿي  ر٘ىً ١ز١ؼٟ ٌىٓ ال (R) وٍف رخٌٟٛغ( 3ٌٍٚرخٌَّٕس ) ٌإلِخَٚطظلَن ح١ٌٔخٍس 

 ك١ٕٗ اٌٝح٠ٍَٚ٠ٌش  حإلػّخي أٙخء أٚح١ٌٜخٔش  حٌٛٛٛي ٌٍٛٗش

 

  Automatic transmission  فٟ ح١ٌٔخٍحص حألٚطِٛخط١ى١شخلً حٌلَوش ٔ

ٟٚ٘ أؿِٙس طغ١١َ َٓع طمَٛ رظغ١١َ حٌَٔع رٍٜٛس  AT ٚحٌظٟ ٠َِِ ٌٙخ ػخىس رخٌّوظَٜ حألٚطِٛخط١ى١شأؿِٙس ٔمً حٌلَوش 

حٓظويحَ  اٌٝآ١ٌش كٔذ كَوش ح١ٌٔخٍس ٚرٌٌه طؼطٟ ٌٍٔخثك حٌل٠َش رؼيَ طغ١١َ حٌَٔػش ٠ي٠ٚخ ٌٚ٘ح ٠لظخؽ  أٚ أٚطِٛخط١ى١ش

 . رؼٞ حٌٍّلمخص حإلٟخف١ش

  ,ِغ ٚؿٛى ّٓخك١ش ٌلخٌش حٌظٛلفٌٙخ ِيٜ ٚحٓغ ِٓ ِؼيالص طغ١١َ حٌَٔع حٌّّىٕش  حألٚطِٛخط١ى١شحغٍذ أؿِٙس ٔمً حٌلَوش 

parking     ح١ٌِّس ٓٛف طمَٛ رَّحلزش حٌميٍس حٌوخٍؿش ِٓ حٌـٙخُ . ِٚغ ًٌه رؼٞ حألٔٛحع حٌز١ٔطش ٠ىْٛ ٌٙخ ٌٖ٘ٚ

ٌظ٠ِٚي حإل١خٍحص  ( (Torque converter َٓػش ِلَن ػخرظش ٌٖٚ٘ طٔظويَ ؿٙخُ ِلٛي حٌؼَِ أِٚؼيالص َٓع ِليىس 

 . وف١ٞ ِظغ١َس ِٓ ِلَوٙخحٌمخثيس ١ٌٍٔخٍس رٕٔذ ط

   :Automatic transmission modesحألٚطِٛخط١ى١شحٌو١خٍحص حٌّظخكش فٟ أؿِٙس ٔمً حٌلَوش 

 

حٌّٟٛغ حٌّطٍٛد ٚطىْٛ حٌؼظٍش ِؼزظش  ٚحٌٝػخىس فٟ حهظ١خٍ حٌّٟٛغ حٌّالثُ ٌؼظٍش طغ١١َ حٌَٔع ٠مَٛ حٌٔخثك رظل٠َه حٌؼظٍش 

حطـخٖ حٌلَوش  (P-R-N-D-L) طىْٛ رخٌظَط١ذ أ٠ْـذ  حأل١َِو١شرـخٔذ حٌٔخثك ٚفٟ حٌّٛحٛفخص  أٚػٍٝ ػّٛى حٌم١خىس 

رخطـخٖ ػمَد حٌٔخػش (. ٕٚ٘خن طَط١زخص أهَٜ كٔذ حٌّٛى٠ً  أٚحألٓفً  اٌٝح١ٌٔخٍ ,ِٓ حألػٍٝ  ا٠ٌٝىْٛ )ِٓ ح١ّ١ٌٓ 

 : -ٚحٌّٜٕغ ٚحٌ٘خثؼش ٟ٘

(P) Park  َٛرمفً ؿٙخُ ٔمً حٌلَوش حالطِٛخط١ىٟ ١ِىخ١ٔى١خ ٠ٚم١ي كَوش ح١ٌٔخٍس رؤٞ حطـخٖ , كخٌش حٌظٛلف : ٌ٘ح حالهظ١خٍ ٠م

 hand) ٌٚىٓ طزمٝ كَوش حإل١خٍحص حٌمخثيس ٚحٌّٕمخىس غ١َ ِم١يس ٌٌٚٙح ٠ٛٛٝ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رخٓظويحَ حٌّٛلف ح١ٌيٚٞ

brake) ١ًٍ حإلؿٙخى ػٍٝ هخرٍٛ لفً حٌـٙخُ . ٌىٛٔٗ ٠مَٛ فٟ ِؼظُ حٌلخالص رمفً كَوش حإل١خٍحص حٌوٍف١ش ٌٍّٚٔخػيس فٟ طم

ٌظـٕذ حٌظ٠ٍَ . ٠ٚـذ ػٍٝ حٌٔخثك ح٠ٌغ٢ ػٍٝ ىٚحٓش  (P) ٠ـذ حٌّٔخف ٌٍَّوزش رخٌظٛلف حٌىٍٟ لزً حهظ١خٍ حٌٟٛغ

    (P) حٌّٛلف لزً حٌظل٠ََ ِٓ حٌٟٛغ

 . حٌل١خى ِغ حٌّٛلف ح١ٌيٚٞ فٟ كخٌش حٌظٛلف (N) ٠ّٚىٓ حٓظويحَ ٟٚغ

(R) Reverse  اٌٝحٌوٍف : ٌ٘ح حالهظ١خٍ ٠٠غ طَّ حٌلَوش حٌوٍف١ش فٟ حٌؼًّ ك١غ ٠ّىٓ ٌٍَّوزش حٌلَوش  اٌٝحٌلَوش 

حال ٠ظُ حٌظٔزذ فٟ طلطُ  حٌوٍف , ٚلزً حهظ١خٍ ٌ٘ح حٌٟٛغ ٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك حٌّٔخف ٌٍَّوزش رخٌظٛلف حٌىٍٟ ػٓ حٌلَوش ٚ

طلّٟ ر٘ىً وخًِ ٌٌح ٠ـذ حالٌظِحَ رخالٓظويحَ حٌـٙخُ ٚفٟ رؼٞ أؿِٙس حٌلي٠ؼش طٟٛغ أؿِٙس اٟخف١ش ٌٍلّخ٠ش ٌٚىٕٙخ ال 

  ٌٌٖٙ حألؿِٙس ٌٍّٚٔخف ٌٌٙح حٌٟٛغ رخٌظؤػ١َ ػٍٝ ح١ٌٔخٍس ٠ـذ ٍفغ حٌميَ ػٓ ىٚحٓش حٌّٛلف طي٠ٍـ١خ حألِؼً

(N) No gear |Neutral   ٟٚغ حٌل١خى : ٌ٘ح حٌٟٛغ ٠مَٛ رفًٜ ؿٙخُ ٔمً حٌلَوش ػٓ حٌؼـالص ٌٌٚٙح ٠ّىٓ ١ٌٍٔخٍس

  . ٠ٚىْٛ حهظ١خٍ ٌ٘ح حٌٟٛغ فٟ ريح٠ش حٌظ٘غ١ً  طلض طؤػ١َ ُٚٔٙخ ٌٌٚٙح ٠ـذ حٓظويحَ حٌّٛلف ح١ٌيٚٞحٌلَوش رل٠َش 

(D) Drive حألِخَ ٚحٌظٔخٍع فٟ ٔطخق حٌٕٔزش حٌّليىس ٌٍظوف١ٞ  ا١ٌٌٍٔٝخٍس رخٌلَوش   ٟٚغ حٌم١خىس : ٌ٘ح حٌٟٛغ ٠ظ١ق

)ٚفٟ رؼٞ  3,4ي ػٍٝ حٌّٛى٠ً ,٠ٚىْٛ ػيى٘خ ػخىس ,ٚػيى حٌظَّٚ ٌٍظوف١ٞ فٟ ؿٙخُ ٔمً حٌلَوش حألٚطِٛخط١ىٟ ٠ؼظّ



 ٚفٟ حٌّٛى٠الص حٌلي٠ؼش ِٓ ١ٓخٍحص BMW MS  8  ٚفٟ ١ٓخٍحص Audi ,  VW,7ٚطٛؿي فٟ ١ٓخٍحص   (5,6حألك١خْ 

Lexus .ٚفٟ رؼٞ حٌظٜخ١ُِ فٟ ٌ٘ح حٌٟٛغ ٠ظُ لفً حألرٛحد آ١ٌخ ٚوٌٌه ػيَ حٗظغخي حٌّٜخر١ق ٔٙخٍح . 

Over Drive ([D],or a boxed D)  ٌَ٘ح حالهظ١خٍ ٠ٔظؼًّ فٟ رؼٞ حألؿِٙس ٌٍّٔخف ٌٍىِٛز١ٛطَحص ح١ٌّٔطَس ٌٍم١خ

 (272Km\ hطم٠َزخ)mps  45-35طؼـ١ً أ٠٠ٚغ حٌَّوزش فٟ َٓػش ػخرظش OD رؼ١ٍّش ٠ِخػفش حٌَٔػش آ١ٌخ ٌٚ٘ح حٌّفظخف

 . َّٔس حلً ا٠ٌٚٝٔظَّ حٌؼًّ رٌٙح حالهظ١خٍ ِخ ٌُ طظَٙ حٌلخؿش 

   : Second (2 or S) ٓحٌظؼز١ض ػٍٝ حٌَّٕس حٌؼخ١ٔش فم٢ .  أٚٚحٌؼخ١ٔش  حألٌٌٚٝ٘ح حالهظ١خٍ ٠ليى كَوش ح١ٌٔخٍس رخٌَّٕط١

آ١ٌخ  2حٌَّٕس  اٌٝٛؼٛى حٌَّطفؼخص فٟ فًٜ حٌ٘ظخء , ٚفٟ رؼٞ حألؿِٙس ٠ظُ حٌظغ١١َ  أٚٚطٔظويَ فٟ ظَٚف طٔخل٢ حٌؼٍؾ 

 . َنَِكٍش حٌوطَ ٌّٕغ طلطُ حٌّل اٌٝفٟ كخٌش رٍٛؽ حٌَٔػش 

   First (1 or L)  أٞ َّٔس أهَٜ ٌٚ٘ح أ٠٠خ ٠ٔظويَ فٟ  اٌٝفم٢ ٚال ٠ظلٛي 1ٌ٘ح حالهظ١خٍ ٠مفً حٌـٙخُ ػٍٝ حٌَّٕس

 . حٌٔلذ أٚفًٜ حٌ٘ظخء 

D- 5  طٔظويَ فٟ ١ٓخٍحص Honda ٚAcura ٚطّظٍه هّٔش َٓع ٌٍطَق ح٠ٌَٔؼش ٠ّٚىٓ ح١ٌٔطَس ػ١ٍٙخ ٠ي٠ٚخ . 

D-4  فٟ ١ٓخٍحصٌٚ٘ح حالهظ١خٍ أ٠٠خ ٠ٛؿي Honda ْ١ٌٍٔخلش ىحهً حٌّي . 

 

 
 حألٓجٍش ٌإلؿخرش ػ١ٍٙخ فٟ ىفظَ حٌّخىس حٌٕظَٞ  )أٓجٍش حالِظلخْ حٌمزٍٟ ٚ أٌزؼيٞ( -

 

 .ِٚىخْ ٚؿٛى٘خ حٌىَٙرخثٟ حألٚطِٛخط١ىٟٔظخَ ٔخلً حٌلَوش  ِىٛٔخص ر٘ىً ِز٢ٔ ػيى -: 1ّ

 .حالٌىظ١َٔٚش فٟ حٌظلىُ فٟ ػًّ ٕٛيٚق حٌَٔع حٌظلىُ  ٚكيسٚظخثف  ػيى أُ٘  -:2ّ

 ٚ ٚظ١فش  ٚ ِىخْ وً كٔخّ .  حٌلٔخٓخص ٚحٌّفخط١ق حٌّٛؿٛىس فٟ ٕٛيٚق حٌَٔع حٌظٍمخثٟػيى  -:3ّ

   ر١ٓ ػٍٝ حٌَُٓ ح١ٌّّٔخص فٟ ٠َ١مش حٌظلىُ فٟ ٕٛيٚق حٌَٔع حٌظٍمخثٟ -:4ّ

 ٕٛيٚق حٌَٔع حٌظٍمخث١ِِٟحص حًوَ  -:5ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                          التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
 الحدٌثةتكنولوجٌا السٌارات  -المادة :                                حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (20-8األسبوع )                                 (               27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :
                (abs-ecu) المضادة للتزحلق لألقفالمنظومة السٌطرة االلكترونٌة على منظومة الفرامل المانعة  -:الموضوع 

 (discsاستشعار تلف وسائد الفرامل )و منظومة  –و منظومة منع التصادم 
منظومة السٌطرة االلكترونٌة على منظومة الفرامل المانعة لألقفال المضادة ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 (discsو منظومة استشعار تلف وسائد الفرامل ) –( و منظومة منع التصادم abs-ecuللتزحلق )
  -. األهداف الخاصة:

(                abs-ecuمنظومة السٌطرة االلكترونٌة على منظومة الفرامل المانعة لألقفال المضادة للتزحلق )ٌعرف  – 2
 (discsو منظومة استشعار تلف وسائد الفرامل ) –و منظومة منع التصادم 

(                abs-ecuال المضادة للتزحلق )أجزاء و منظومة السٌطرة االلكترونٌة على منظومة الفرامل المانعة لألقفٌعدد  – 1. 
 (discsو منظومة استشعار تلف وسائد الفرامل ) –و منظومة منع التصادم 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 بة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و اإلجا –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

   استخدام البوسترات ألملونه -1الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .  استخدام الطباشٌر  -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5
 
(و منظومة منع abs-ecuالفرامل المانعة لألقفال المضادة للتزحلق )منظومة السٌطرة االلكترونٌة على منظومة  

 (discsو منظومة استشعار تلف وسائد الفرامل )–التصادم 
 System Or Anti Lock Brake System-Blockier-"Anti  -ABS : 

ط١ًٛٛ ٌٖ٘ حألٍلخَ اٌٝ حألٍرغ ػٍٝ حٔفَحى ٚ  ٚ ٘ٛ ِخ ٠ّٔٝ رّخٔغ حالٔغالق، ٚ حٌّمٜٛى ٘ٛ َِحلزش ىٍٚحْ حٌؼـالص

ر٘ىً طَىىٞ  أٚحَِٖ ػٕي حٌفٍَِش حٌىخٍِش فٟ ٚؿٛى ٠ُض أٚ ؿ١ٍي رفظق ّٛخِخص حٌفَحًِ كخٓذ ح١ٌٔخٍس حٌٌٞ ٠ؼطٟ

ِّخ ٠ؼطٟ حٌٔخثك فَٛش  حٌٍِؿشٍغُ حٌفٍَِش ٚ حألٍٝ  ِظمطغ، ٚ ٠ىْٛ ٔظ١ـش ًٌه أٚالً حٓظَّحٍ حٌظلىُ فٟ حطـخٖ ح١ٌٔخٍس

فَٛش  ػخ١ٔخً ٠طٛي ػَّ حإل١خٍ ٔظَحً ٌظُٛع ِٔلخص حٌفَحًِ ػ١ٍٗ ر٘ىً ِٕظظُ ِّخ ٠٠ؼف ٚ ٌظفخىٞ أٞ ػخثك أِخِٗ،

حٌفٍَِش ططٛي، ٌىٓ ٌ٘ح حٌؼ١ذ ٠ظ٠خءي أِخَ   ٚؿٛى ٔمخ١ ٟؼف كخىس ف١ٗ.. حٌؼ١ذ حٌٛك١ي ٌّؼً ٌ٘ح حٌٕظخَ ٘ٛ أْ ِٔخفش

 حٌٔخثك ح٠ٌغ٢ رمٛس ػٍٝ حٌفَحًِ  حٌفٛحثي حٌٔخرمش هخٛشً اًح ِخ ٍحػٝ



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 ِٕظِٛش ِٕغ حٌظٜخىَ

 Advanced Automatic Collision Notification (AACN)حإلرالؽ حٌظٍمخثٟ حٌّظميَ ٌٍظٜخىَ   

حٌظٍمخثٟ حٌّظميَ ٌٍظٜخىَ ٘ٛ طط٠َٛ ٌٕظخَ حإلرالؽ حٌظٍمخثٟ ٌٍظٜخىَ ٠ٛفَ حٌميٍس ١ٌٍٔخٍس إلٍٓخي ٍٓخٌش حٓظغخػش طٍمخث١خ  حإلرالؽ

ػٕيِخ طظؼَٝ ح١ٌٔخٍس ٌالٛطيحَ أٚ فٟ ِلٕش. هخ١ٛش حإلرالؽ ػٓ حٌلخىع طٍمخث١خ طؼًّ ػٍٝ آٍخي ر١خٔخص ٘خِش ػٓ 

خ١ٌٔخٍس )ٗيس حٌظٜخىَ, حطـخٖ حٌظٜخىَ, طفؼ١ً حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش, حٌظؼَٝ ٌؼيس حٌظٜخىَ حٌّٔـٍش ػٓ ٠َ١ك كٔخٓخص َِوزش ر

فٟ كخٌش ٚؿٛى حٌلٔخٓخص حٌّٕخٓزش( ريْٚ حٌلخؿش ٌظيهً حٌٔخثك. ٠ظُ رغ حٌَٓخٌش اٌٝ ح١ٌٔخٍحص  -حٛطيحِخص, ٚحالٔمالد

فٟ كخٌش اٌطو٠ك. طٜخي" ػٍٝ ؿخٔذ حٌّظٍٜش حٌّخٍس, حٌظٟ ٠ّىٕٙخ ٔمً حٌَٓخٌش اٌٝ ١ٓخٍحص ِظٍٜش أهَٜ أٚ اٌٝ "ٔمطش ح

حٌظمخ١ حٌَٓخٌش ػٓ ٠َ١ك هيِخص حالٓظـخرش ٌٍطٛحٍة )ِٓ هالي ١ٓخٍحص حٌطٛحٍة أٚ ِؼيحص ؿخٔذ حٌط٠َك(, طىْٛ 

 حالٓظـخرش حٌّٕخٓزش ١ٌٍٔخٍس
 CAS (1Collision Avoidance System ٔظخَ طـٕذ حٌظٜخىَ

ِٓ أٔظّش حٌٔالِش ١ٌٍٔخٍس ُِّٜ ٌظم١ًٍ ٗيس حٌلخىػش. ٠ٚؼَف أ٠٠خ رخُٓ ٔظخَ ِخ لزً حٌظٜخىَ, ٔظخَ حٌظل٠ٌَ ِٓ  ٘ٛ ٔظخَ

حٌظٜخىَ حألِخِٟ, أٚ ٔظخَ طوف١ف حالٛطيحَ, ٠ٔظويَ حٌَحىحٍ ٚأك١خٔخ ٚكٔخٓخص ح١ٌٍٍِ ٚحٌىخ١َِح الوظ٘خف حٌلخىع 

خؽ حألِخِٟ فٟ كخٌش حٓظ٘ؼخٍ حٌلٔخٓخص رخلظَحره ِٓ ح١ٌٔخٍس حٌظٟ ح١ٌٗٛه. ٠مَٛ حٌٕظخَ رظل٠ٌَ ٛٛطٟ, أٚ ٟٛثٟ فٟ حٌِؿ

 .أِخِه رَٔػش وز١َس. فٟ كخٌش ػيَ حالٓظـخرش فٟ حٌٛلض حٌّٕخٓذ, ١ٓمَٛ حٌٕظخَ طٍمخث١خ رظفؼ١ً ٟغ٢ حٌفَحًِ
 FCW      Forward Collision Warning طل٠ٌَ حٌظٜخىَ حألِخِٟ

ٔظخَ حٌظل٠ٌَ ِٓ حٌظٜخىَ حألِخِٟ ٘ٛ ٔظخَ ِٓ أٔظّش حٌٔالِش رخ١ٌٔخٍس ُِّٜ ٌٍلي ِٓ ٗيس حٌلخىع, ٚحٌّؼَٚف أ٠٠خ 

رٕظخَ لزً حٌظٜخىَ, ٔظخَ طـٕذ حالٛطيحَ أٚ ٔظخَ طوف١ف حالٛطيحَ, ِزٕٟ ػٍٝ حٓخّ وخ١َِح/ حٌش ط٠َٜٛ أٚ كٔخّ 

مَٛ رظٛف١َ طؼَف ػٍٝ حأل١ٗخء ٚطمي٠َ حٌَٔػش حٌٕٔز١ش ر١ٓ ح١ٌٔخٍس ٍحىحٍ ٠مَٛ رَّحلزش حٌط٠َك رخألِخَ. ٔظُ حٌَّحلزش ط

ٚحأل١ٗخء ػٍٝ حٌط٠َك. فٟ كخٌش أْ َٓػش حاللظَحد طّؼً هطَ حٛطيحَ ١ٗٚه, ٠ّىٓ طٕز١ٗ حٌٔخثك ػٓ ٠َ١ك ػيى ِٓ 

 طٍمخث١ش ريْٚ طيهً حٌٔخثك, ػٓ ٠َ١ك حٌفٍَِش أٚ حٌظٛؿ١ٗ أٚ والّ٘خ. اؿَحءحص١َق حٌظل٠ٌَ, أٚ حطوخً 
 FCM Forward Collision Mitigation طوف١ف حالٛطيحَ حألِخِٟ

حٌٕظخَ ٠ظ٠ّٓ ٔفْ طم١ٕش حٌَحىحٍ ِؼً ٔظخَ حٌظلىُ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ حٌّظٛحثُ, ٔظخَ طوف١ف حالٛطيحَ حألِخِٟ ٠َحلذ رٜفش 

فٟ حٌزيح٠ش ٠مَٛ ِٔظَّس كَوش حٌٍَّٚ أِخَ ح١ٌٔخٍس ٠ٚمَٛ رظل٠ٌَ حٌٔخثك فٟ كخٌش حوظ٘خف ٚؿٛى هطَ حٛطيحَ ١ٗٚه. 

رظل٠ٌَ حٌٔخثك ػٓ ٠َ١ك اٗخٍس َِث١ش ِّٚٔٛػش ػُ طفؼ١ً حٌفَحًِ اًح ٌَِ حألَِ. حٌٕظخَ ٠طٍك ػ١ٍٗ حٌؼي٠ي ِٓ ح١ٌّّٔخص 

 شطوظٍف كٔذ َٗوش ح١ٌٔخٍحص حٌّٜٕؼ
  :Collision Avoidance System (CAS)ٔظخَ طـٕذ حٌظٜخىَ

 crash -preكـُ حٌلخىػش. ٌٚٗ حٌؼي٠ي ِٓ حألّٓخء ف١طٍك ػ١ٍٗ ٔظخَ ٓزك حٌلخىػش ٘ٛ ٔظخَ أِخْ ١ٌٍٔخٍس ُِّٜ ٌٍلي ِٓ

system , ِٟٔظخَ طل٠ٌَ حٌظٜخىَ حألِخforward collision warning system  َأٚ ٔظخَ طوف١ف حالٛطيح 

collision mitigating system,  حٌلٛحىع ٚ٘ٛ ٠ؼًّ ػٓ ٠َ١ك حٌَحىحٍ ٚأك١خٔخ ح١ٌٍٍِ ٚكٔخٓخص حٌَإ٠ش ٌظـٕذ

ػٕي اكٔخّ حٌلٔخٓخص رؤْ ح١ٌٔخٍس طمظَد ِٓ   .ACCح١ٌٗٛىش. ٚ٘ٛ ٠ٔظويَ ٔظخَ حٌظلىُ رّؼزض حٌَٔػش حٌمزً ٌٍظى١ف

ح١ٌٔخٍس حٌظٟ أِخِٙخ رّؼيي ػخٌٟ, ٠مَٛ حٌٕظخَ رظل٠ٌَ حٌٔخثك ػٓ ٠َ١ك طل٠ٌَ ٛٛطٟ أٚ ١ِٚٞ ٟٛثٟ رخٌٍٛكش حٌؼيحىحص. 

اللظَحد ِٓ ح١ٌٔخٍس حٌظٟ رخألِخَ رٕفْ حٌّؼيي, ٚػٕي حالٓظ٘ؼخٍ رؤْ ٕ٘خن كخٌش فٟ كخٌش ػيَ حٓظـخرش حٌٔخثك ٚحٓظَّحٍ ح

طٜخىَ ال ٠ّىٓ طفخى٠ٙخ ف١مَٛ حٌٕظخَ رظفؼ١ً حٌفَحًِ كظٝ ٠مًٍ ِٓ لٛس حٌلخىػش. ٚفٟ ٔفْ حٌٛلض ٠مَٛ حٌٕظخَ ر٠ز٢ ٗي كِحَ 

 .لَن ًٌٚه ٌظم١ًٍ أػَ حٌلخىػش ػٕي حٌظٜخىَحألِخْ, ٟز٢ ِٔخٔي حٌَأّ, غٍك حٌٕٛحفٌ حٌظٟ طؼًّ رخٌىَٙرخء ٚحٌٔطق حٌّظ
 - Collision System-Pre -PCS (1ٔظخَ لزً حالٛطيحَ

٠ٔظويَ ٔظخَ لزً حالٛطيحَ ٍحىحٍ ٌٍى٘ف ػٓ حٌَّوزخص حٌظٟ ط١َٔ أِخَ ح١ٌٔخٍس. فٟ كخٌش حٌى٘ف ػٍٝ طٜخىَ ١ٗٚه، 

حٌٕظخَ ٠مَٛ رّٔخػيس حٌٔخثك ػٓ ٠َ١ك ٠ُخىس لٛس  ٠مَٛ حٌٕظخَ رظٕز١ٗ حٌٔخثك. فٟ كخٌش ٟغ٢ حٌٔخثك ػٍٝ حٌفَحًِ فبْ

حٌفَحًِ. فٟ كخٌش ػيَ حٓظويحَ حٌٔخثك ٌٍفَحًِ فبْ حٌٕظخَ ٠مَٛ رظفؼ١ً ٔظخَ حٌفَحًِ ػٍٝ أٞ كخي ًحط١خ، ٌظم١ًٍ َٓػش 

 ح١ٌٔخٍس
 FCW- Forward Collision Warning -طل٠ٌَ حٌظٜخىَ حألِخِٟ

ٔظخَ حٌظل٠ٌَ ِٓ حٌظٜخىَ حألِخِٟ ٘ٛ ٔظخَ ِٓ أٔظّش حٌٔالِش رخ١ٌٔخٍس ُِّٜ ٌٍلي ِٓ ٗيس حٌلخىع, ٚحٌّؼَٚف أ٠٠خ 

رٕظخَ لزً حٌظٜخىَ, ٔظخَ طـٕذ حالٛطيحَ أٚ ٔظخَ طوف١ف حالٛطيحَ, ِزٕٟ ػٍٝ حٓخّ وخ١َِح/ حٌش ط٠َٜٛ أٚ كٔخّ 

مَٛ رظٛف١َ طؼَف ػٍٝ حأل١ٗخء ٚطمي٠َ حٌَٔػش حٌٕٔز١ش ر١ٓ ح١ٌٔخٍس ٍحىحٍ ٠مَٛ رَّحلزش حٌط٠َك رخألِخَ. ٔظُ حٌَّحلزش ط

ٚحأل١ٗخء ػٍٝ حٌط٠َك. فٟ كخٌش أْ َٓػش حاللظَحد طّؼً هطَ حٛطيحَ ١ٗٚه, ٠ّىٓ طٕز١ٗ حٌٔخثك ػٓ ٠َ١ك ػيى ِٓ 

 طٍمخث١ش ريْٚ طيهً حٌٔخثك, ػٓ ٠َ١ك حٌفٍَِش أٚ حٌظٛؿ١ٗ أٚ والّ٘خ. اؿَحءحص١َق حٌظل٠ٌَ, أٚ حطوخً 
 FCM- Forward Collision Mitigation -طوف١ف حالٛطيحَ حألِخِٟ



٠ظ٠ّٓ ٔفْ طم١ٕش حٌَحىحٍ ِؼً ٔظخَ حٌظلىُ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ حٌّظٛحثُ, ٔظخَ طوف١ف حالٛطيحَ حألِخِٟ ٠َحلذ رٜفش  حٌٕظخَ

ِٔظَّس كَوش حٌٍَّٚ أِخَ ح١ٌٔخٍس ٠ٚمَٛ رظل٠ٌَ حٌٔخثك فٟ كخٌش حوظ٘خف ٚؿٛى هطَ حٛطيحَ ١ٗٚه. فٟ حٌزيح٠ش ٠مَٛ 

ؼ١ً حٌفَحًِ اًح ٌَِ حألَِ. حٌٕظخَ ٠طٍك ػ١ٍٗ حٌؼي٠ي ِٓ ح١ٌّّٔخص رظل٠ٌَ حٌٔخثك ػٓ ٠َ١ك اٗخٍس َِث١ش ِّٚٔٛػش ػُ طف

 .طوظٍف كٔذ َٗوش ح١ٌٔخٍحص حٌّٜٕؼش
 - ACC- Adaptive Cruise Control – طؼز١ض حٌَٔػش رخٌظٛحفك ِغ َٓػش ح١ٌٔخٍس

ر١ٓ ح١ٌٔخٍط١ٓ ػخرظش فٟ طظً حٌّٔخفش   رل١غ أِخِهط١َٔ  حٌظٟٚ ٘ٛ ٔظخَ َِْ ٌظؼز١ض حٌَٔػش رخٌظٛحفك ِغ َٓػش ح١ٌٔخٍس 

  أٚ أرطؤص أٚ كظٝ فٍَِض، ٚ ٕ٘خن طط٠َٛ ٌٌٙح حٌٕظخَ رل١غ ٠ًّ٘ أِخِه حٌظٟ  وً حألكٛحي ٓٛحء أَٓػض ح١ٌٔخٍس

ِّخ ٠ؼًّ ر٘ىً لٜٛ ػٍٝ طم١ًٍ   حٌلفخظ وٌٌه ػٍٝ حٌّٔخفش ر١ٓ ؿخٔذ ح١ٌٔخٍس ٚ كخفش حٌط٠َك أٞأ٠٠خً ؿخٔذ حٌط٠َك 

 ٔٔزش حٌلٛحىع،
 EDR - Event Data Recorder -ٌليعِٔـً ر١خٔخص ح

٘ٛ ؿٙخُ ٠َوذ فٟ رؼٞ ح١ٌٔخٍحص ٌظٔـ١ً حٌّؼٍِٛخص حٌّظؼٍمش رخٛطيحَ ح١ٌٔخٍس ٚحٌلٛحىع. فٟ ٗخكٕخص حٌي٠ِي حٌلي٠ؼش, 

رخٌّ٘خوً ح١ٌىظ١َٔٚخ فٟ حٌّلَن )غخٌزخ ِخ طّٔٝ هًٍ(, أٚ حٌظغ١١َ حٌّفخؿت فٟ  حإلكٔخ٠ّظُ ط٘غ١ً حٌـٙخُ ػٓ ٠َ١ك 

َٓػش حٌؼـٍش. ٚحكيس أٚ أوؼَ ِٓ ٌٖ٘ حٌلخالص ٠ّىٓ كيٚػٙخ رٔزذ ٚلٛع كخىع. حٌّؼٍِٛخص ِٓ طٍه حألؿِٙس ٠ّىٓ 

ٚرؼي ٚلٛع حٌلخىع.  طـ١ّؼٙخ رؼي ٚلٛع حٌلخىع ٚطل١ٍٍٙخ ٌٍّٔخػيس فٟ طلي٠ي ظَٚف ط٘غ١ً حٌَّوزخص لزً, ٚهالي,

حٌّٜطٍق ١٘٠َ ػخىس اٌٝ أٗ ؿٙخُ غ١َ لخرً ٌٍؼزغ رٗ, ؿٙخُ رٗ ًحوَس وظخرش ٚلَحءس, ِ٘خرٗ ٌٍٜٕيٚق حألٓٛى حٌّٛؿٛى 

ػٍٝ ِظٓ حٌطخثَس )هالفخ ألؿِٙس حٌظٔـ١ً ٚوخ١َِحص حٌف١ي٠ٛ ٗخثؼش حالٓظؼّخي فٟ ١ٓخٍحص ح١ٌَ٘ش ٚحٌؼي٠ي ِٓ حٌ٘خكٕخص 

 حٌظـخ٠ٍش.

 



 
 

 
 



 

 



 



 

 



 

 
 



 



 
 

 



 

 



 
 
 



 
 

 

 
 
 



 

 
 



 
 



 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 منظومة منع التصادم

 



 
 

 



 

 



 
 

 حألٓجٍش ٌإلؿخرش ػ١ٍٙخ فٟ ىفظَ حٌّخىس حٌٕظَٞ  )أٓجٍش حالِظلخْ حٌمزٍٟ ٚ أٌزؼيٞ( -

 

 .( ABSِخ ٟ٘ حٌٕظ٠َش حألٓخ١ٓش ٌؼًّ حٌفَحًِ حٌّمخَٚ ٌالِٔالق ) -: 1ّ

 . (ABSحٍُٓ ِوط٢ ٔظخَ حٌفَحًِ حٌّمخَٚ ٌالِٔالق ) -:2ّ

 ( .ABSحٌفَحًِ حٌّمخَٚ ٌالِٔالق )ٔظخَ ِخ ٟ٘ ٚظخثف حألؿِحء حٌظخ١ٌش فٟ  -:3ّ

 ( ABSِٜزخف حٌظل٠ٌَ ) -كٔخّ حٌَٔػش حٌوٍفٟ     ؽ -كٔخّ حٌَٔػش حألِخِٟ      د  - أ

 (     ABSٚكيس حٌظلىُ فٟ ٔظخَ ) -ى 

   (TRCػَف ٔظخَ ِٕغ حِٔالق حٌؼـالص ) -:4ّ

 ِخ ٟ٘ ٚظخثف حألؿِحء حٌظخ١ٌش. - 5ً

 -د           (   ABS and TRC) حالِٔالق ٚٔظخَ ِخٔغ غٍك حٌؼـالص  حالٌىظ١َٔٚش حٌوخٛش رٕظخَ ِٕغ ٚكيس حٌظلىُ - أ

  ِفظخف حٌٟٛغ حٌل١خىٞ  -ؽ     شحٌوٍف١حألِخ١ِش ٚ  َٓػش  خصكٔخٓ

        .   TRCِفظخف اٌغخء ِٕغ حالِٔالق  –ه   -تحذٌر مستوى سائل الفرامل  ِفظخف -ى           
 وضع الخانق الرئٌسً كٔخّ  -ح         حٌوخٛشحٌَث١ٔ١ش ٚكيس حٌظلىُ حالٌىظ١َٔٚش  -و          

 الثانوي مع ذكر تركٌبه . الخانق ماهو مشغل -:6س 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                          التقنً بعقوبة                              -المعهد :أسم    
 تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                                حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (22األسبوع )                                             (   27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :



 (traction control unit )منظومة السٌطرة على الجر للسٌارات.  -: الموضوع
 . (traction control unit منظومة السٌطرة على الجر للسٌارات.)ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

  -األهداف الخاصة:
منظومة  و وظائفأجزاء  ٌعدد – 1. (traction control unit منظومة السٌطرة على الجر للسٌارات.)ٌعرف  – 2

 منظومة السٌطرة على الجر للسٌارات.)ٌمٌز  -3. (traction control unit السٌطرة على الجر للسٌارات.)
traction control unit): توجٌه  –المواضٌع السابقة ذات العالقة ملخص عن  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع

ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات  –اإلجابة من قبل الطلبة الموضوع و  األسئلة الخاصة 
 –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم العادٌة و ألملونه والمخططات و

 . الواجب حلهااألسئلة  -تلخٌص  الموضوع  –ابة على أسئلة الطلبة اإلج
  استخدام البوسترات ألملونه -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3
 النظريتوزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة   -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5
 

 EDTC - Engine Drag Traction Control - ٚكيس طلىُ حٌّلَن فٟ حٌـَ
طّٕغ حِٔالق حٌؼـالص حٌمخثيس ٔظ١ـش فٍَِش حٌّلَن. حٌٌٞ ٠ليع فٟ كخٌش ح١ٌَٔ ػٍٝ ٠َ١ك ٌُك ,حٌظٟ طليع فٟ كخٌش ٔمً 

 ص ٔٔزش طوف١ٞ ػخ١ٌش( أٚ ٍفغ حٌميَ فـؤس ػٓ ريحي حٌٛلٛىٕٛيٚق حٌظَّٚ اٌٝ ٔمٍش ألً )ًح
 

 ETC (2 Electronic Traction Control  حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ فٟ حٌـَ
ػٕيِخ ٠ظؼَف حٌٕظخَ ػٍٝ فمي حٌظالٛك ألٞ ِٓ ػـالص ح١ٌٔخٍس ِغ حألٍٝ فبٔٗ ٠مَٛ طٍمخث١خ رظفؼ١ً حٌفَحًِ ٌٍلي ِٓ 

ًٚ فخثيس فٟ حٌلخالص حٌظٟ ٠ىْٛ ف١ٙخ حٌظالٛك ٟؼ١ف رٔزذ حٌطمْ, أٚ كخٌش حألٍٝ, أٚ  حالِٔالق ٚطل١ٔٓ حٌـَ. حٌٕظخَ

حٌظل١ًّ حٌغ١َ ِٕخٓذ ٌإل١خٍحص, أٚ ٠ِِؾ ِٓ وً ًٌه. حٌٕظخَ فٟ حٌؼخىس ٠ُّٜ ؿخٔزخ اٌٝ ؿٕذ ِغ ٔظخَ ِٕغ غٍك 

ِالق حٌؼـٍش, وّخ ٠ٔخػي ٔظخَ ٔمً حٌميٍس حٌؼـالص. ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حٌـَ ٠فؼً حٌفَحًِ ٌٍؼـٍش حٌٌِّٕمش/ حٌيٚحٍس ٌظم١ًٍ حٔ

 ٌظ١ٌٛي ليٍس أػٍٝ ٌٍؼـالص حٌظٟ ٌٙخ طالٛك أف٠ً. حٌٕظ١ـش ؿَ أكٔٓ, ػٍٝ حٌط٠َك ٚهخٍؿٗ.
 DSTC- Dynamic Stability Traction Control -حٌظلىُ حٌي٠ٕخ١ِىٟ فٟ حالطِحْ ٚحٌـَ

٠ِ٠ي ِٓ ٓالِش حٌَّوزش فٟ ظً ظَٚف حٌط٠َك حٌٜؼزش. ٘ٛ رَٔخِؾ حٌؼزخص/ حالطِحْ حإلٌىظَٟٚٔ ٌَ٘وش فٌٛفٛ، حٌٌٞ فٟ 

حٌٕظخَ ٠مَٛ رخٓظويحَ أؿِٙس حالٓظ٘ؼخٍ/ حٌلٔخٓخص، ٠ٚظٍمٝ حٌزَٔخِؾ حٌىؼ١َ ِٓ حٌّؼٍِٛخص كٛي ِميحٍ طالٛك ح١ٌٔخٍس ِغ 

ً لٛس حٌّلَن حٌط٠َك. ٠مَٛ حٌٕظخَ ػٍٝ ٚؿٗ حٌظلي٠ي رفٍَِش ٚحكيس أٚ أوؼَ ِٓ حٌؼـالص. رخإلٟخفش اٌٝ ًٌه، ٠مَٛ رظم١ٍ

 .ٌٍظوٍٚ ِٓ حٌطخلش حٌِحثيس فٟ حٌيفغ
 ASC, ASC+T (1- Automatic -حٌٕظخَ حٌٌحطٟ ٌٍظلىُ فٟ حالطِحْ, حٌٕظخَ حٌٌحطٟ ٌٍظلىُ فٟ حالطِحْ ٚحٌـَ/حٌظالٛك

Stability Control, Automatic Stability Control and Traction 
٠٠ّٓ ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حالطِحْ حٌظٍمخثٟ/ حٌٌحطٟ ١ٌٍٔخٍس رخٌظٔخٍع ػٕي ح١ٌَٔ ػٍٝ حألٓطق حٌغ١َ ِٔظ٠ٛش أٚ حٌٌِمش ػٕي وً 

ِٕؼطف رؤِخْ ِغ ألٜٝ ليٍس ؿَ ِظخكش. حٌٕظخَ ٘ٛ ٚحكي ِٓ ػٕخَٛ ٔظخَ حٌظلىُ حٌي٠ٕخ١ِىٟ فٟ حالطِحْ. ٠ؼًّ حٌٕظخَ 

فؼٕيِخ طىْٛ ألكيٜ حٌؼـالص طالٛك ؿ١ي, ٚحألهَٜ ػٍٝ أ١ٍٟش ٌُمش ِٓ  ػٍٝ ػيَ فمي لٛس حٌـَ ٌٍؼـالص حٌمخثيس,

حٌط٠َك, ٠مَٛ حٌٕظخَ رفٍَِش حٌؼـٍش حٌظٟ ٌٙخ طالٛك ألً كظٝ طىْٛ لخىٍس َِس أهَٜ ٌٍظّخٓه ِغ حٌط٠َك. ٚفٟ كخٌش فمي 

ِخ ٠مًٍ ر٘ىً وز١َ ِٓ حٌظالٛك ٌٍؼـٍظ١ٓ, فبْ ٔظخَ اىحٍس حٌّلَن ٠ظيهً ٠ٚؼًّ ػٍٝ طم١ًٍ هَؽ ليٍس حٌّلَن, ٚ٘ٛ 

 هطَ حِٔالق حٌؼـً حٌوٍفٟ ٌٍوخٍؽ. حٌٕظخَ حهظ١خٍٞ ٠ّٚىٓ ٌٍٔخثك فه حالٍطزخ١ ِؼٗ فٟ كخٌش ٍغزظٗ فٟ ًٌه.
 
 

 



 

 

 َّ ٔخص ٔظخَ ١ٓطَس ؿ ّٛ  ِى

َّ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ ٔفْ ِٔخّ٘خص  ٔخص رٕظخَ أٞ رٟ اّ: حٌّظلْٔط٘ظَن ١ٓطَس ؿ ّٛ  ٚحٌّى

* أٞ ٚكيس ١ٓطَس ِ٘ظَوش طٔظؼًّ فٟ أغٍذ حألك١خْ رخٌزَحِؾ حإلٟخف١ش ٚىٚحثَ ح١ٌٔطَس ٌظٟ ٟٓ اّ. فٟ رؼٞ 

 ٠فًٜ ٚكيس ١ٓطَس طٟ ٟٓ اّ لي طٔظؼًّ. aحٌؼَرخص , 

ّٔٔخص َٓػش حٌؼـٍش طٔظؼًّ ٌَّحلزش َٓػش حٌؼـٍش.  * ٔفْ ِل

 ح٠ٌغ٢ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ٌىزق طٟ ٟٓ اّ.* ٔفْ ح٠ٌّّوش َِٚحوُ ح٠ٌغ٢ حٌؼخٌٟ ٠ٔظؼًّ ٌظ١ٌٛي ٚهِْ 

  اٟخف١ش( ٠ٔظؼًّ ١ٌٍٔطَس ػٍٝ حٌىزق. solenoid)ربػٕخْ ّٛخِخص  modulator* ٔفْ 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 



 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٔظُ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٍزمواه٠خ  ا١ٌَبهاد

 
 Active Body Control(ABC)  حٌظلىُ حإل٠ـخرٟ فٟ ؿُٔ ح١ٌٔخٍس -1

    ٘ٛ أُٓ هخٙ رَ٘وش ١َِٓيّ رِٕ ٌٛٛف ٔظخَ حٌظلىُ حٌفؼخي حٌىٍٟ ٌٍظؼ١ٍك, حٌٌٞ ٠ظلىُ فٟ كَوش ؿُٔ حٌَّوزش 

 . , ٚحٌظؼـ١ً, ٚحٌفَحًِٔؼطخف٠ٚؼًّ ػٍٝ حٌظوٍٚ ِٓ حٔمالد حٌَّوزش فٟ كخالص ػي٠يس ٌٍم١خىس ِؼً حال

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                  التقنً بعقوبة                             -: أسم  المعهد  
تكنولوجٌا السٌارات  -المادة :                                       حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      ( 23-21األسبوع )                            (                  27021 - 6102\ \)   -التارٌخ : الحدٌثة
 (automatic stability control unit )منظومة السٌطرة على االستقرارٌة  السٌارات.  -:الموضوع 

 automatic stability منظومة السٌطرة على االستقرارٌة  السٌارات.)ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
control unit) 

 . 
  -األهداف الخاصة:

 (automatic stability control unit منظومة السٌطرة على االستقرارٌة  السٌارات.)ٌعرف  – 2
 (automatic stability control unit منظومة السٌطرة على االستقرارٌة  السٌارات.) أجزاء ٌعدد – 1
 (automatic stability control unit السٌطرة على االستقرارٌة  السٌارات.)منظومة  بٌن أجزاء ٌمٌز -1
 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ادٌة و ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات الع –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

  البوسترات ألملونهاستخدام  -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3 
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5

 ٔظُ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٍزمواه٠خ  ا١ٌَبهاد

 
 Active Body Control(ABC)  حٌظلىُ حإل٠ـخرٟ فٟ ؿُٔ ح١ٌٔخٍس -1

    ٘ٛ أُٓ هخٙ رَ٘وش ١َِٓيّ رِٕ ٌٛٛف ٔظخَ حٌظلىُ حٌفؼخي حٌىٍٟ ٌٍظؼ١ٍك, حٌٌٞ ٠ظلىُ فٟ كَوش ؿُٔ حٌَّوزش 

 . , ٚحٌظؼـ١ً, ٚحٌفَحًِٔؼطخف٠ٚؼًّ ػٍٝ حٌظوٍٚ ِٓ حٔمالد حٌَّوزش فٟ كخالص ػي٠يس ٌٍم١خىس ِؼً حال

 

  ACC (1)Adaptive/Autonomous Cruiseح١ٌٔخٍس )ٕظخَ حٌّظٛحثُ ٌٍظلىُ حٌٌحطٟ فٟ َٓػش ١َٓ حٌ -2-

Control  

٘ٛ ٔظخَ ٠ؤطٟ طلض ١ِّٔخص ػيس كٔذ حٌَ٘وش حٌٜخٔؼش وخٌظلىُ حٌفؼخي فٟ َٓػش ح١ٌَٔ, حٌظلىُ حٌٌوٟ فٟ َٓػش   

خ ر٠ز٢ ح١ٌَٔ, ٚٔظخَ حٌظلىُ رخٌَحىحٍ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ, ٚ٘ٛ ِٓ حألٔظّش حالهظ١خ٠ٍش ٌٍظلىُ فٟ ح١ٌٔخٍس, حٌٌٞ ٠مَٛ ًحط١

َٓػش ح١ٌٔخٍس ٌإلرمخء ػٍٝ ِٔخفش إِٔش ر١ٓ ح١ٌٔخٍس ٚح١ٌٔخٍس حٌظٟ أِخِٙخ. ٠مَٛ حٌظلىُ رخٌؼًّ ػٓ ٠َ١ك ِؼٍِٛخص ِٓ 

كٔخّ َِوذ رخ١ٌٔخٍس. ٚ٘ٛ ػزخٍس ػٓ كٔخّ ٠ؼًّ رخٌَحىحٍ ِظًٜ رٛكيس حٌظلىُ حإل١ٌىظ١َٔٚش رخ١ٌٔخٍس ٚحٌظٟ طمَٛ 

 .ْ طيهً حٌٔخثكربرطخء ح١ٌٔخٍس ٚا٠مخفٙخ ػٕي ح٠ٌٍَٚس ىٚ
 RSC   Roll  Stability Control حٌظلىُ فٟ حطِحْ حالٔمالد-3

كخٌش  حٌٕظخَ ٘ٛ ٔظخَ فؼخي ٌٔالِش ح١ٌٔخٍس ٠ٔظويَ كٔخّ ؿ١َٓىٛرٟ ٌَٛي ُح٠ٚش ١ًِ ح١ٌٔخٍس, ِٚؼيي طغ١١َ حٌِح٠ٚش. فٟ

حوظ٘خف هطَ حٔمالد أػٕخء حٌم١خىس, حٌٕظخَ ٠مَٛ رظم١ًٍ ػَِ حٌّلَن ٠ٚفؼً ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص ٌفٍَِش ٚحكيس أٚ أوؼَ 

 ِٓ حٌؼـالص ٌٍّٔخػيس ػٍٝ حالكظفخظ رخالطِحْ. حٌٕظخَ ٠ٕيِؾ ِغ ٔظّٟ ِٕغ غٍك حٌؼـالص, ٚٔظخَ حٌظلىُ حٌٌحطٟ فٟ حٌـَ.
   ESP -   Electronic Stability Program–١ٌٍٔخٍس حٌظلىُ حٌٌحطٟ  رَٔخِؾ-4  

فٟ حٌّٕل١ٕخص، فؼٍٝ  حٌَّوِٞحٌطَى  حٔفَحى٠خً ٌّٕغ ح١ٌٔخٍس ِٓ حالٓظـخرش ٌمٜٛ شحٌظلىُ حٌٌحطٟ ١ٌٍٔخٍس فٟ فٍَِش حٌؼـٍ أٞ

حٌّٕل١ٕخص كظٝ ٌٛ فٟ ػيَ هَٚؽ ح١ٌٔخٍس ػٓ ِٔخٍ٘خ فٟ   ٓز١ً حٌّؼخي طظُ فٍَِش حٌؼـٍش حألِخ١ِش حٌوخٍؿ١ش ٌٍّٔخػيس

فْٕٛ حٌم١خىس ١ٗجخً  ٚ رزٔخ١ش فّؼٕٝ ٌ٘ح ٕٛخػش ح١ٌٔخٍحص ط٠َي أْ طؼزض رٌٌه أٔٗ كظٝ ح٠ٌٌٓ ال ٠ؼَفْٛ ِٓ وخٔض َِٔػش،

ح١ٌٔخٍس  رخ١ٌٔخٍس، ًٌٚه الْ ػًّ كخىػش أِٚلخٌٚش لٍذ ح١ٌٔخٍس  فبْ ربِىخُٔٙ حالٓظّظخع رخألِخْ ِغ حٓظؼَحٝ ِٙخٍحطُٙ فٟ

 . حٌظىٌٕٛٛؿ١خ، ٌ٘ح رخٌطزغ اْ وخْ فٟ ِميٍُٚ٘ ىفغ ػّٓ طٍه أهطجٛحٚ ٓظظً ػخرظش ِّٙخ   ٌٓ طٔظـ١ذ ٌُٙ

 

 ASC, ASC+T (1 حٌٕظخَ حٌٌحطٟ ٌٍظلىُ فٟ حالطِحْ, حٌٕظخَ حٌٌحطٟ ٌٍظلىُ فٟ حالطِحْ ٚحٌـَ/حٌظالٛك-5



 Automatic Stability Control, Automatic Stability Control and Traction  

 

٠٠ّٓ ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حالطِحْ حٌظٍمخثٟ/ حٌٌحطٟ ١ٌٍٔخٍس رخٌظٔخٍع ػٕي ح١ٌَٔ ػٍٝ حألٓطق حٌغ١َ ِٔظ٠ٛش أٚ حٌٌِمش ػٕي وً 

ِٕؼطف رؤِخْ ِغ ألٜٝ ليٍس ؿَ ِظخكش. حٌٕظخَ ٘ٛ ٚحكي ِٓ ػٕخَٛ ٔظخَ حٌظلىُ حٌي٠ٕخ١ِىٟ فٟ حالطِحْ. ٠ؼًّ حٌٕظخَ 

فؼٕيِخ طىْٛ ألكيٜ حٌؼـالص طالٛك ؿ١ي, ٚحألهَٜ ػٍٝ أ١ٍٟش ٌُمش ِٓ  ػٍٝ ػيَ فمي لٛس حٌـَ ٌٍؼـالص حٌمخثيس,

حٌط٠َك, ٠مَٛ حٌٕظخَ رفٍَِش حٌؼـٍش حٌظٟ ٌٙخ طالٛك ألً كظٝ طىْٛ لخىٍس َِس أهَٜ ٌٍظّخٓه ِغ حٌط٠َك. ٚفٟ كخٌش فمي 

ِخ ٠مًٍ ر٘ىً وز١َ ِٓ حٌظالٛك ٌٍؼـٍظ١ٓ, فبْ ٔظخَ اىحٍس حٌّلَن ٠ظيهً ٠ٚؼًّ ػٍٝ طم١ًٍ هَؽ ليٍس حٌّلَن, ٚ٘ٛ 

 هطَ حِٔالق حٌؼـً حٌوٍفٟ ٌٍوخٍؽ. حٌٕظخَ حهظ١خٍٞ ٠ّٚىٓ ٌٍٔخثك فه حالٍطزخ١ ِؼٗ فٟ كخٌش ٍغزظٗ فٟ ًٌه.
    
 CBC    Cornering Brake Control حٌظلىُ فٟ حٌفَحًِ أػٕخء حالٔؼطخف-6

طٛٓغ فٟ حٓظويحَ ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص, ُّٛ حٌٕظخَ ٌظ٠ُٛغ  ٘ٛ ٔظخَ ٓالِش طُ طط٠َٖٛ ِٓ لزً رٟ أَ ىحر١ٍٛ. ٠ٚؼظزَ

لٛس حٌفٍَِش هالي حٌفٍَِش حٌّفخؿجش أػٕخء حالٔؼطخف. ٠٘ظَن حٌٕظخَ ِغ ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص ٌٍظغٍذ ػٍٝ حٌظٛؿ١ٗ حٌِحثي 

َ ح١ٌٔخٍس فٟ حالطـخٖ ّٟٚخْ حٌظ٠ُٛغ حٌّؼخٌٟ ٌمٛس حٌفَحًِ ػٍٝ حٌؼـالص أػٕخء حالٔؼطخف رخ١ٌٔخٍس, ٚحٌلفخظ ػٍٝ ١ٓ

 حٌّمٜٛى فٟ كخٌش حالٓظويحَ حٌفـخثٟ ٌٍفَحًِ
 DSR Downhill Speed Regulation طٕظ١ُ َٓػش ِٔٚي حٌّٕليٍ-6

حٌٕظخَ ٠ٔخػي حٌٔخثك ػٕي ِٔٚي حٌّٕليٍحص. حٌٌٞ ٠لخفع ػٍٝ َٓػش ح١ٌَٔ حٌّٔـٍش رخٌلخٓذ. وٍّخ ُحى حالٔليحٍ, وٍّخ ُحى 

ٕي ح١ٌَٔ ػٍٝ ٠َ١ك ِٔطق أٚ ٠َ١ك ِخثً ألػٍٝ فبْ طؤػ١َ حٌفٍَِش ٠ىْٛ رخٌلي حألىٔٝ أٚ غ١َ طؤػ١َ حٌىزق ػٍٝ ح١ٌٔخٍس. ػ

ِٛؿٛى. ٠مَٛ حٌٕظخَ رخٌظلىُ فٟ حٌَٔػش حٌّوظخٍس ػٕيِخ ٠ظُ طفؼ١ٍٗ ٚحٌٕمً حٌٌحطٟ ػٍٝ أٞ ِٓ حٌَٔػخص "حٌم١خىس, حٌَؿٛع 

ػٕي ح٠ٌغ٢ ػٍٝ ٍُ  -وُ/ٓخػش( أٚ ألً ١40ً/ٓخػش )ِ 25ٌٍوٍف, أٚ حٌل١خى". ٠ّىٓ طفؼ١ً حٌٕظخَ ػٕيِخ طىْٛ حٌَٔػش 

وُ/ٓخػش(  ١ِ18ً/ٓخػش ) 10وُ/ٓخػش( ٚ  ١ِ2ً/ٓخػش ) 1حٌظ٘غ١ً. ٠ّىٓ طغ١١َ حٌَٔػش ٠ي٠ٚخ رؼي طفؼ١ً حٌٕظخَ ٌم١ُ ر١ٓ 

ٍَِش. هالي حٌِٕٚي. ٠ّىٓ حٌم١خىس ٌَٔػش أػٍٝ أٚ ألً ػٓ حٌظٟ طُ ٟزطٙخ رخٌلخٓذ فٟ أٞ ٚلض ػٓ ٠َ١ك حٌظٔخٍع أٚ حٌف

وُ/ٓخػش(. وّخ طّٔٝ أ٠٠خ حٌظلىُ فٟ  ١ِ45ً/ٓخػش ) ٠30ظُ ا٠مخف ط٘غ١ً حٌٕظخَ ًحط١خ ػٕي حٌم١خىس رَٔػش أَٓع ِٓ 

 ِٔٚي حٌّٕليٍ.
 DSTC Dynamic Stability Traction Control ٌظلىُ حٌي٠ٕخ١ِىٟ فٟ حالطِحْ ٚحٌـَح-7

فٟ ٠ِ٠ي ِٓ ٓالِش حٌَّوزش فٟ ظً ظَٚف حٌط٠َك حٌٜؼزش.  ٘ٛ رَٔخِؾ حٌؼزخص/ حالطِحْ حإلٌىظَٟٚٔ ٌَ٘وش فٌٛفٛ، حٌٌٞ

حٌٕظخَ ٠مَٛ رخٓظويحَ أؿِٙس حالٓظ٘ؼخٍ/ حٌلٔخٓخص، ٠ٚظٍمٝ حٌزَٔخِؾ حٌىؼ١َ ِٓ حٌّؼٍِٛخص كٛي ِميحٍ طالٛك ح١ٌٔخٍس ِغ 

ظم١ًٍ لٛس حٌّلَن حٌط٠َك. ٠مَٛ حٌٕظخَ ػٍٝ ٚؿٗ حٌظلي٠ي رفٍَِش ٚحكيس أٚ أوؼَ ِٓ حٌؼـالص. رخإلٟخفش اٌٝ ًٌه، ٠مَٛ ر

 ٌٍظوٍٚ ِٓ حٌطخلش حٌِحثيس فٟ حٌيفغ.
 DSC Dynamic Stability Control ٌظلىُ حٌي٠ٕخ١ِىٟ فٟ حالطِحْح-8

٘ٛ ٔظخَ طلىُ, ٠ٔخػي ػٍٝ ِٕغ حٌظٛؿ١ٗ حٌٕخلٚ أٚ حٌظٛؿ١ٗ حٌِحثي ػٓ ٠َ١ك حٌظلىُ فٟ لٛس حٌفٍَِش ٚػَِ حٌّلَن حٌٍُّٔ 

 حٌٕظخَ ٠ٔخػي ح١ٌٔخٍس ػٍٝ حٌزمخء فٟ حٌّٔخٍ طلض أٞ ظَٚف ٌٍط٠َك.  ٚ  ٌىً ػـٍش ػٍٝ كيس
 
 ESC- 2   Electronic Stability Control ٔظخَ حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ فٟ حالطِحْ-9

ِٚٔخػيس حٌٔخثم١ٓ فٟ كخٌش حٌم١خىس حٌلَؿش ٚطلض ظَٚف غ١َ  حإل١ٌىظَٟٚٔ٘ٛ ٔظخَ طؼ٠ِِ حالطِحْ ُِّٜ ١ٌمَٛ رخٌى٘ف 

ِٛحط١ٗ. حٌٕظخَ ِٛؿٛى طلض حٌؼي٠ي ِٓ حألّٓخء حٌظـخ٠ٍش. رّخ فٟ ًٌه ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حطِحْ حٌَّوزش, رَٔخِؾ حالطِحْ 

 حإل١ٌىظَٟٚٔ, ٚٔظخَ طل١ٔٓ حطِحْ ح١ٌٔخٍس.
 ESP Electronic Stability Program- -رَٔخِؾ ٔظخَ طؼ٠ِِ حالطِحْ-10

٘ٛ ٔظخَ طؼ٠ِِ حالطِحْ ُِّٜ ١ٌمَٛ رخٌى٘ف حإل١ٌىظ١َٔٚخ ِٚٔخػيس حٌٔخثم١ٓ فٟ كخٌش حٌم١خىس حٌلَؿش ٚطلض ظَٚف غ١َ 

ِٛحط١ٗ. حٌٕظخَ ِٛؿٛى طلض حٌؼي٠ي ِٓ حألّٓخء حٌظـخ٠ٍش. رّخ فٟ ًٌه ٔظخَ: حٌظلىُ فٟ حطِحْ حٌَّوزش, حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ 

 حطِحْ ح١ٌٔخٍس. فٟ حالطِحْ, طل١ٔٓ
 

 ETC (2   Electronic Traction Control حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ فٟ حٌـَ-11
ػٕيِخ ٠ظؼَف حٌٕظخَ ػٍٝ فمي حٌظالٛك ألٞ ِٓ ػـالص ح١ٌٔخٍس ِغ حألٍٝ فبٔٗ ٠مَٛ طٍمخث١خ رظفؼ١ً حٌفَحًِ ٌٍلي ِٓ 

ظالٛك ٟؼ١ف رٔزذ حٌطمْ, أٚ كخٌش حألٍٝ, أٚ حالِٔالق ٚطل١ٔٓ حٌـَ. حٌٕظخَ ًٚ فخثيس فٟ حٌلخالص حٌظٟ ٠ىْٛ ف١ٙخ حٌ

حٌظل١ًّ حٌغ١َ ِٕخٓذ ٌإل١خٍحص, أٚ ٠ِِؾ ِٓ وً ًٌه. حٌٕظخَ فٟ حٌؼخىس ٠ُّٜ ؿخٔزخ اٌٝ ؿٕذ ِغ ٔظخَ ِٕغ غٍك 

 حٌؼـالص. ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حٌـَ ٠فؼً حٌفَحًِ ٌٍؼـٍش حٌٌِّٕمش/ حٌيٚحٍس ٌظم١ًٍ حِٔالق حٌؼـٍش, وّخ ٠ٔخػي ٔظخَ ٔمً حٌميٍس

 ٌظ١ٌٛي ليٍس أػٍٝ ٌٍؼـالص حٌظٟ ٌٙخ طالٛك أف٠ً. حٌٕظ١ـش ؿَ أكٔٓ, ػٍٝ حٌط٠َك ٚهخٍؿٗ.



 ABC -     Active Body Control -حٌَلخرش حٌفخػٍش ػٍٝ ؿُٔ ح١ٌٔخٍس-12 -

 حٌّٕل١ٕخص أٞ حٌَلخرش حٌفخػٍش ػٍٝ ؿُٔ ح١ٌٔخٍس، ٚ حٌّمٜٛى ٘ٛ ِؼخىٌش حٌطَى حٌَّوِٞ حٌٌٞ ٠ـزَ ح١ٌٔخٍس ػٍٝ ح١ًٌّ فٟ

ػٕي ح١ٌَٔ رَٔػخص ػخ١ٌش ، ٚ ٠ىْٛ ًٌه رخٓظويحَ ٔظخَ حٓظ٘ؼخٍ ٚ طلىُ حٌىظَٟٚٔ ٌَفغ ِٔظٜٛ ح١ٌٔخٍس فٟ حٌٕخك١ش 

 )  حٌلخٓذ ح٢ٌٟ ١ٌٍٔخٍس  طظٍمٝ أٚحَِ٘خ ِٓ ( Damper )  فٟ حٌّٔخػي ١٘ي١ٌٍٚى١شحٌّٕوف٠ش ػٓ ٠َ١ك أٓطٛحٔش 

ECU )..  أّخ أ٠٠خً ػزخص حٌؼـالص ر٘ىً أف٠ً ػٍٝ حألٍٝ ِّخ ٠ِ٠ي  ش حٌَحوذٚ فخثيس ًٌه حٌّزخَٗس ١ٌْ فم٢ ٍحك ٚ

 ESP ٔظخَ   حألِخْ فٟ ح١ٌٔخٍس ر٘ىً ػخَ.. ٚ ٠َطز٢ ٌ٘ح حٌٕظخَ ر٘ىً وز١َ ِغ  ِٓ

  ESP    -Electronic Stability Program-ٌظلىُ حٌٌحطٟ ١ٌٍٔخٍس فٟ فٍَِشح -13

فٟ حٌّٕل١ٕخص، فؼٍٝ  ٜحٌَّ وِحٌطَى  حٔفَحى٠خً ٌّٕغ ح١ٌٔخٍس ِٓ حالٓظـخرش ٌمٜٛ شحٌظلىُ حٌٌحطٟ ١ٌٍٔخٍس فٟ فٍَِش حٌؼـٍ أٞ

فٟ ػيَ هَٚؽ ح١ٌٔخٍس ػٓ ِٔخٍ٘خ فٟ حٌّٕل١ٕخص كظٝ ٌٛ وخٔض  ٓز١ً حٌّؼخي طظُ فٍَِش حٌؼـٍش حألِخ١ِش حٌوخٍؿ١ش ٌٍّٔخػيس

فْٕٛ حٌم١خىس ١ٗجخً فبْ  ح٠ٌٌٓ ال ٠ؼَفْٛ َِِٓٔػش،ٚ رزٔخ١ش فّؼٕٝ ٌ٘ح ٕٛخػش ح١ٌٔخٍحص ط٠َي أْ طؼزض رٌٌه أٔٗ كظٝ 

ح١ٌٔخٍس ٌٓ  رخ١ٌٔخٍس، ًٌٚه الْ ػًّ كخىػش أِٚلخٌٚش لٍذ ح١ٌٔخٍس   ربِىخُٔٙ حالٓظّظخع رخألِخْ ِغ حٓظؼَحٝ ِٙخٍحطُٙ فٟ

 ، ٌ٘ح رخٌطزغ اْ وخْ فٟ ِميٍُٚ٘ ىفغ ػّٓ طٍه حٌظىٌٕٛٛؿ١خأهطجٛحٚ ٓظظً ػخرظش ِّٙخ   طٔظـ١ذ ٌُٙ
 HDC Hill Descent Control حٌظلىُ فٟ ِٔٚي حٌّٕليٍحص -14  

طؼَف أ٠٠خ رخٌظلىُ فٟ َٓػش ٘ز١ٛ حٌظً, ٚحٌظٟ طّٔق رٙز١ٛ ٍْٓ ػٍٝ حٌظ٠خ٠ٍْ حٌٜؼزش ٚحٌطَق ريْٚ كخؿش حٌٔخثك 

٠ٌٍغ٢ ػٍٝ ريحي حٌفَحًِ. ػٕيِخ ٠ىْٛ حٌٕظخَ ِفؼً, فبْ ح١ٌٔخٍس ٓٛف طٙز٢ ِٔظويِش ٔظخَ فَحًِ ِٕغ غٍك حٌؼـالص 

ٌٍظلىُ فٟ َٓػش وً ػـٍش. فٟ كخٌش كٜٛي طؼـ١ً ٌَٔػش ح١ٌٔخٍس ريْٚ طيهً ِٓ حٌٔخثك ٌظؼـ١ٍٙخ, فبْ حٌٕظخَ ٓٛف 

 ٠مَٛ رظفؼ١ً حٌفَحًِ ٌٍلي ِٓ َٓػش ح١ٌٔخٍس اٌٝ حٌَٔػش حٌّطٍٛرش
 
 DYC Direct Yaw-moment Control حٌظلىُ حٌّزخَٗ فٟ ػَِ ىٍٚحْ ح١ٌٔخٍس كٛي ِلٍٛ٘خ حٌَأٟٓ -15   

ػـالص حٌّٔظمٍش حٌيفغ. حٌٕظخَ ٠مَٛ رظ٠ُٛغ حٌؼَِ ٚحٌميٍس  حألٍرغٌغَٝ ِٕٗ طل١ٔٓ حالطِحْ ١ٌٍٔخٍحص حٌىَٙرخث١ش ًحص ح

 ٌىً ِٛطٍٛ ػـٍش ٌالٓظـخرش اٌٝ ِظطٍزخص وً ػـٍش ٌٍظلىُ فٟ كَوش ح١ٌٔخٍس كٛي ِلٍٛ٘خ حٌَأٟٓ.
 
 
 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                        التقنً بعقوبة                            -أسم  المعهد :  
التارٌخ  السٌارات الحدٌثةتكنولوجٌا  -المادة :                           حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (42األسبوع )                                 (                  27102 - 6102\ \)   -:
 (.cruise control unit) منظومة قفل السرعة اآللً. -:الموضوع 

  (.cruise control unit) منظومة قفل السرعة اآللً.ٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
  -األهداف الخاصة:

 (.                                                             cruise control unit) منظومة قفل السرعة اآللً.ٌعرف  – 2
 (.cruise control unit) قفل السرعة اآللً. منظومة بٌن أجزاءٌعدد  – 1
ملخص  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :(.cruise control unit) منظومة قفل السرعة اآللً. بٌن أجزاء ٌمٌز -3 

ثم التصحٌح و  –اإلجابة من قبل الطلبة الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –عن المواضٌع السابقة ذات العالقة 
وحة أو الجهاز أو اللعلى  ةالملون األقالم اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و

 . الواجب حلهااألسئلة  -تلخٌص  الموضوع  –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  العدة لإلٌضاح
  استخدام البوسترات ألملونه -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 لعلمٌة .باستخدام األفالم ا إلٌضاحا - 3 
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5
 

 i-ACC  Intelligent Adaptive Cruise Control حٌٕظخَ حٌٌوٟ حٌّظٛحثُ ٌٍظلىُ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ
حٌظلىُ حٌٌوٟ فٟ حٌَٔػش حٌّظٛحثُ ٠مَٛ )رخإلٟخفش اٌٝ ػًّ ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حٌَٔػش حٌّظٛحثُ( رخوظ٘خف ح١ٌٔخٍس, حٌظٟ  ٔظخَ

, ٚرٕخء ػ١ٍٗ ٠مَٛ حٌٕظخَ ر٠ز٢ َٓػش ح١ٌٔخٍس ِميِخ. ٠ٔظويَ أِخِهط١َٔ فٟ حٌّٔخٍ حٌزطٟء حٌّـخٍٚ, ٚحٌظٟ طٕٜٛ حٌيهٛي 

١ٌٔخٍحص حألهَٜ رخٌط٠َك. ػُ ٠مَٛ رَٔخِؾ ٌٍلخٓذ ٌٍظٕزئ رظٛلغ ١ٌٍٔخٍحص حٌٕظخَ وخ١َِح ٍٚحىحٍ الٓظ٘ؼخٍ ٟٚغ ح

حٌّلظٍّش فٟ حٌّٔخٍحص حٌـخٔز١ش رخٌم١خَ رخٌيهٛي أِخِه, ػٓ ٠َ١ك طم١١ُ حٌٍٜش ر١ٓ ح١ٌٔخٍحص حٌّظؼيىس, ِّخ ٠ظ١ق ١ٌٍٔخٍس 

ٕظخَ ٠زيأ حٌؼًّ ػٕيِخ طظـخُٚ َٓػش حٌّـِٙس رخٌٕظخَ رخٌظ٠َٜف ح٠ٌَٔغ, ر٘ىً آِٓ ٠َِٚق ٌظفخىٞ حٌّوخ١َ حٌّلظٍّش. حٌ

١ًِ/ٓخػش(. فٟ رؼٞ حٌظَٚف حٌـ٠ٛش ح١ٌٔجش أٚ ػٕيِخ طىْٛ ػالِخص حٌّٔخٍحص رؤ١ٍٟش  50وُ/ٓخػش ) 80ح١ٌٔخٍس 

 حٌط٠َك غ١َ ٚحٟلش, أٚ غ١َ ِٛؿٛىس, حٌٕظخَ ٠ظلٛي اٌٝ حٌٟٛغ حألٓخٟٓ ٌٍٕظخَ حٌّظٛحثُ ٌٍظلىُ فٟ حٌَٔػش(.
 

 ICC lIntelligent Cruise Contro َٓػش ح١ٌَٔ( حٌٌوِٟؼزض حٌَٔػش )حٌظلىُ فٟ 
٠ّٔٝ أ٠٠خ ٔظخَ طؼز١ض حٌَٔػش حٌظى١فٟ/حٌّظالثُ. ٘ٛ ٔظخَ حهظ١خٍ ٌٍظلىُ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ/ ِؼزض حٌَٔػش ٌَّوزخص حٌطَق 

٠ظُ فَٟٗ ػٓ ٠َ١ك أؿِٙس  حٌٌٞ ٠٠ز٢ طٍمخث١خ َٓػش ح١ٌٔخٍس ٌٍلفخظ ػً ِٔخفش إِٓٗ ِغ ح١ٌٔخٍس حٌظٟ طٔزمٗ. حٌظلىُ

حالٓظ٘ؼخٍ/ حٌلٔخٓخص حٌّٛؿٛىس ػٍٝ ِظٓ ح١ٌٔخٍس فم٢. ٚكيس حٓظ٘ؼخٍ/كٔخّ ٠ظًٜ رٛكيس حٌظلىُ حإل١ٌىظ١َٔٚش ٠ؼًّ 

 ػٍٝ ارطخء ح١ٌٔخٍس ٚفٍَِظٙخ ػٕي ح٠ٌٍَٚس
 ISA Intelligent Speed Adaptation   ِٛحثُ حٌَٔػش حٌٌوٟ

٠ؼَف أ٠٠خ رٕظخَ حٌّٔخػيس فٟ حٌَٔػش حٌٌوٟ أٚ حٌَّ٘ف حٌٌوٟ ٌٍَٔػش ِٚلٌٍ حٌَٔػش حٌٌوٟ, ٘ٛ أٞ ٔظخَ ٠مَٛ  حٌٕظخَ

رَّحلزش َٓػش ح١ٌٔخٍس رخٓظَّحٍ ٚحٌلٜٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص ػٓ حٌَٔػش حٌّليىس ٌٍط٠َك ٠ٚمَٛ رخٌؼًّ فٟ كخٌش حوظ٘خف 

 .أْ ح١ٌٔخٍس طؼيص كي حٌَٔػش حٌّمٍَ

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
 تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                                  حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (25األسبوع )                              (                  27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :
 (Power assisted steering control unit .)منظومة تعزٌز قدرة المقود االلكترونٌة  -:الموضوع 

و طرق الفحص التً تواكب  أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثة ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
 التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا

 . 
  -األهداف الخاصة:

 (Power assisted steering control unit منظومة تعزٌز قدرة المقود االلكترونٌة .)ٌعرف  – 2
 Power assisted steering control منظومة تعزٌز قدرة المقود االلكترونٌة .) أجزاء و وظائف  ٌعدد – 1

unit) 
 Power assisted steering control منظومة تعزٌز قدرة المقود االلكترونٌة.) أجزاء و وظائف  بٌن ٌمٌز -3

unit) 
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5
 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
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 )اٌىٙوثٟ )االٌىزوٟٚٔ اٌزٛع١ٗٔظبَ 
 

اٌىٙوثٟ )االٌىزوٟٚٔ اٌزٛع١ٗٔظبَ   
 ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثٟ

ُِظًٜ رؼّٛى حٌم١خىس رظؼ٠ِِ ػَِ  وَٙرخثٟٔظخَ ِٓ ٗؤٔٗ ىػُ كَوخص حٌظٛؿ١ٗ حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌٔخثك، ك١غ ٠مَٛ ِٛطٍٛ 
 اىحٍس ػـٍش حٌم١خىس ٚفمخً ٌَٔػش ح١ٌَٔ ٚأٟٚخع ح٠ٌز٢ حٌظٟ ٠ليى٘خ ِٜٕؼٛح ح١ٌٔخٍحص. 

 ِِح٠خ ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثٟ:

اال اًح وخٔض ٕ٘خن ٍَٟٚس فؼ١ٍش ٌٍظٛؿ١ٗ حٌّئحٍُ، حألَِ حٌٌٞ ٠ليع فٟ أؿِحء  حٌىَٙرخثٟ( ك١غ ال ٠ظُ ط٘غ١ً حٌّٛطٍٛ 1)

حٌظٛؿ١ٗ حٌّئحٍُ حٌيػُ  ٠ٛفَ ٔظخَٟ ف١ٍَِ طى٠ٛٓ ٟغ٢ ىحثُ فٟ حٌٕظخَ كظٝ ١ىحٌٍّٟ ػخ١ٔش. أِخ فٟ حٌٕظخَ ح١ٌٙيٌٍِٚٓ 

ش رطخلش حٌظ٘غ١ً ِٓ ى١حٌالَُ ٌٍٔخثك فٟ أٞ ٚلض، ٚطلم١مخً ٌٌٙح حٌغَٝ، ٠ٍَِ رٜفش ىحثّش اِيحى ح٠ٌّوش ح١ٌٙي١ٌٍٚ

 حٌّلَن.

ٔخص فٟ ح١ٌٔخٍس، وّخ أٔٗ طٕظفٟ  ( رخإلٟخفش اٌٝ ًٌه فبْ ٔظخَ حٌظٛؿ2ٗ١) ّٛ حٌىَٙرخثٟ ٠لظخؽ اٌٝ طَو١ذ ػيى ألً ِٓ حٌّى

ٕوفٞ، ٚحالكظ١خؽ حأللً ٌٍطخلش، ٠ّىٓ ١ىحٌلخؿش الٓظويحَ ح٠ٌِض ح١ٌٙيٌٍٚ ُّ ظّؼٍش فٟ حٌُْٛ حٌ ُّ ٟ. ِٚٓ ٚحلغ ٌٖ٘ حٌِّح٠خ حٌ

ؼيي حٓظٙالن حٌٛلٛى رٕٔزش  ُِ  ٚٗىً ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخث٠ٟز١ٓ   -1-ٍلُ ٚٗىً  .وُ 100ٌظَ طم٠َزخً ٌىً  0.4هفٞ 

 حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثِٟىٛٔخص ٔظخَ ٠ز١ٓ   -2-ٍلُ



 

 ٔظبَ اٌزٛع١ٗ اٌىٙوثبئٟو١ف١خ ػًّ --1-هٍُ رٛػ١ؾٟ 

 

 

 
 حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثِٟىٛٔخص ٔظخَ ٠ز١ٓ   -2-ٍلُ ٗىً

 

 حٌىَٙرخثٟو١ف١ش ط٘غ١ً ٔظخَ ِٔخػيس حٌظٛؿ١ٗ 

 

كي٠ؼش طٔخػي لخثي ح١ٌٔخٍس ػٍٟ ح١ٌَٔ رٔالٓش ٚأِخْ ِٚٓ ر١ٓ ٌٖ٘ حألٔظّش حٌّٛؿٛىس  أٔظّش٠زظىَ ػخٌُ ح١ٌٔخٍحص وً ٠َٛ 

ٌىٟ ٚ .١ٌٍٜخٔش اؿَحءحص ٌٌٚٙح حٌٕظخَ حٍٓٛد ٌٍظ٘غ١ً ٚ (power) حٌىَٙرخثٟ حٌظٛؿ١ٗرخ١ٌٔخٍحص حٌلي٠ؼش ٔظخَ ِٔخػيس 

ِٕٙخ ٔٛع ػٍزش  ِظؼيىسحٌّوظٍفش ٟٚ٘  حٌظٛؿ١ٗ أٔظّش أٔٛحعحٌىَٙرخثٟ الري ٚحْ ٔؼَف  حٌظٛؿ١ٗٔظؼَف ػٍٟ ٔظخَ ِٔخػيس 
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 Power)حٌيٍو١ْٔٛ ًحص حٌزٍٟ حٌيٚحٍ ٚحٌّٔظويِش فٟ ١ٓخٍحص حٌٕمً ٚحٌٕٛع حٌؼخٟٔ حٌّٔظويَ فٟ ١ٓخٍحص حٌَوخد ٚ٘ٛ 

ػٍزش حٌيٍو١ْٔٛ ًحص حٌـ٠َيس ٚحٌظَّ. ٚفٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ٠ًٜ ػّٛى حٌيٍو١ْٔٛ ( أٚ ِخ ٠ّٔٝ رٕظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌّؼُِ أ١ٌخ

زش حٌيٍو١ْٔٛ حٌظٟ طظىْٛ ِٓ ؿ٠َيس ِٕٕٔش طظلَن ػٍٟ طَّ. ٚفٟ ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌؼخىٞ ٠ظُ ف١ٗ حٓظويحَ حٌمٛس حٌؼ١ٍ٠ش رؼٍ

فم٢ ١ٌي حٌٔخثك فٟ طل٠َه حٌؼـً حألِخِٟ ١ّ١ٌٍٓ ٚح١ٌٔخٍ ٌظٛؿ١ٗ ح١ٌٔخٍس. ٚوخٔض ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش طلظخؽ ٌّـٙٛى وز١َ ٚطٔزذ 

ٟٚغ ٔظخَ ِٔخػي ٌٍٔخثك فٟ  ٚ  .١ْٔٛ فٟ حٌَٔػخص حٌزط١جش ٍٚوٓ ح١ٌٔخٍسطل٠َه حٌيٍو أػٕخءٌٍٔخثك هخٛش  حإلٍ٘خق

٠ٌِض  ٠ِوشطل٠َه حٌيٍو١ْٔٛ ٚ٘ٛ رٕظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌّؼُِ أ١ٌخ )حٌزخٍٚ( ٚحٌٌٞ ٠ؼظّي ػٍٟ ٔظخَ ٟغ٢ ٠ُض ٠ظٌٛي ِٓ 

فظَس حأله١َس ٔظخَ ظَٙ فٟ حٌ ػ١ٛرٗحٌزخٍٚ طيٍٚ ر١َٔ ِٓ حٌّلَن ٚوخْ ٌٌٙح حٌٕظخَ ١ِِّحطٗ ٚػ١ٛرٗ. ٌٍٚظغٍذ ػٍٟ 

فٟ ٌ٘ح حٌٕظخَ ال ٠ؼظّي ػٍٟ  (EPS) ((Electric Power Steering أٚ    Electric Power)حٌظٛؿ١ٗ حٌّؼُِ وَٙرخث١خ

َس حٌيٍو١ْٔٛ ثحيٟغ٢ ح٠ٌِض ٚأّخ ٠ؼظّي ػٍٟ ِلَن وَٙرخثٟ ِظًٜ ِزخَٗس رؼّٛى حٌيٍو١ْٔٛ. وّخ ٠ٛؿي كٔخّ ر

ٌٍّلَن حٌىَٙرخثٟ ػٕيِخ ٠ٔظ٘ؼَ رلَوش ىٍٚحْ حٌيٍو١ْٔٛ ِٓ حٌٔخثك فٟ حطـخٖ ِؼ١ٓ. ٚرٌٙح ٠يٍٚ  حإلٗخٍس٠مَٛ ربٍٓخي 

حٌّلَن حٌىَٙرخثٟ فٟ حطـخٖ كَوش حٌيٍو١ْٔٛ ِٓ حٌٔخثك ف١ؼُِ لٛس حٌٔخثك ِّخ ٠مًٍ حٌـٙي حٌّزٌٚي ِٕٗ.أِخ ػٓ حٌفخٍق 

َرخثٟ ٠ىْٛ وً ِىٛٔخطٗ ٟ٘ حٌّلَن حٌىَٙرخثٟ ٚكٔخّ حٌٕظخَ حٌىٙ ٘ٛ أْر١ٓ حٌٕظخَ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ٚحٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ 

 ط١ٛٛالص٠ُض حٌزخٍٚ ٚهِٔش ح٠ٌِض ٚ ٠ِوش حٌٕظخَ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ف١ظىْٛ ِٓ أِخحٌيٍو١ْٔٛ ٚٚكيس طلىُ حٌىظ١َٔٚش  ىحثَس

ّىٛٔخص ِٚٛح١َٓ ح٠ٌِض ٚحٌّٜخَ رخإلٟخفش اٌٟ ح٢١ٌٓٛ ٚ٘ٛ ح٠ٌِض. فخ١ٌِّس حألٌٟٚ فٟ حٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ ٟ٘ لٍش ػيى حٌ

ِّخ ٠ؼٕٟ ألً ُٚٔخ فٟ ح١ٌٔخٍس. ػُ أٔٗ ٌمٍش حٌّىٛٔخص طؼٕٟ لٍش ح١ٌٜخٔش ك١غ أٔٗ ال ٠ٛؿي ١ٛخٔش ى٠ٍٚش ٌٍٕظخَ حٌىَٙرخثٟ 

ِؼً حٌٕظخَ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ حٌٌٞ ٠ظطٍذ ىحثّخ فلٚ ِٔظٛٞ ح٠ٌِض ٚفلٚ ِىٛٔخص حٌٕظخَ ِٓ ط٠َٔذ ح٠ٌِض ٚطٍف 

ػٍزش حٌيٍو١ْٔٛ ٔفٔٙخ حٌٌٞ ٠ظطٍذ طغ١١َ٘خ. ٚٔظ١ـش ٌٌٌه فبْ طىخ١ٌف  ش أك١خٔخ ٚط٠َٔذ ح٠ٌِض ٠ِّٓوحٌوَح١١ُ أٚ حٌ

ِٚٓ ١ِِّحص حٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ أٔٗ ال  .١ٛخٔش حٌٕظخَ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ طؼظزَ أوؼَ ٚػٍٟ حٌؼىْ فٟٙ أٚفَ فٟ حٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ

٠ُض  ٠ِوش٠ئػَ ػٍٟ ليٍس حٌّلَن ِزخَٗس ٠ٚٛفَ فٟ حٓظٙالن حٌٛلٛى. ػٍٟ حٌؼىْ فٟ حٌٕظخَ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ وّخ فٟ 

حٌزخٍٚ حٌّظٍٜش ِزخَٗس رّلَن ح١ٌٔخٍس حٌظٟ طئىٞ ٌفمي ِٓ ليٍس حٌّلَن ٚطئىٞ الٓظٙالن أػٍٟ فٟ حٌٛلٛى. ِٚٓ أُ٘ 

٠ُض حٌزخٍٚ  ٠ّوشظش ح٠٠خ فٟ حٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ أٔٗ ألً ٟٟٛخء ِٓ حٌٕظخَ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ك١غ أْ ٌح١ٌِّّحص حٌٍّلٛ

ِٛؿٛىس  اٟخف١شفٟ حٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ فٕٙخن ١ِِس  حالٌىظَٟٚٔٛٛص ػٍٟ ٔظ١ـش ٌٍيٍٚحْ ٟٚغ٢ ح٠ٌِض. ٚإلِىخ١ٔش حٌظلىُ 

ٟ فٟ حٌَٔػخص حٌؼخ١ٌش ١ٌٍٔخٍس ِّخ ٠ٔخػي ػٍٟ ػزخص ك١غ ٠ّىٓ طم١ًٍ لٛس حٌّٔخػيس ِٓ حٌٕظخَ حٌىَٙرخث حألٔظّشفٟ رؼٞ 

 ىٗزٛيفٟ  أػطخيٚ وّخ ًؤَخ فبْ حٌٕظخَ حٌىَٙرخثٟ ٠ّظخُ رؼيَ حكظ١خؿٗ ١ٌٜخٔش ى٠ٍٚش ٠ّٚظخُ رؤْ ٌٗ ٌّزش . ح١ٌٔخٍس

٠ظٛلف حٌٕظخَ  لي حٌلخٌشٌٍٕظخَ روًٍ أٚ رؼطً ِخ ف١ٗ. ٚفٟ ٌٖ٘  حالٌىظ١َٔٚشح١ٌٔخٍس طىْٛ ١٠ِجش فٟ كخٌش طٕزٛء ٚكيس طلىُ 

ػٓ حٌؼًّ ٠ٚلْ حٌٔخثك رٜؼٛرش طل٠َه حٌيٍو١ْٔٛ هخٛش ػٓ حٌَٔػش حٌزط١جش أٚ حٌَوٓ. ٚفٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ـذ ػٍٟ 

ٔظخَ ِٔخػيس حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخث١ش ٚػًّ  أػطخيٌّزش  اٟخءسحٌّخٌه ٠ُخٍس َِوِ ح١ٌٜخٔش حٌّؼظّي ١ٌٍٔخٍس ٚحٌى٘ف ػٓ ٓزذ 

أِخ حٌطخلش  ٚ ٠ؼًّ فم٢ ػٕي حٌلخؿش ا١ٌٗ أٞ ك١ٓ طي٠َ ػـٍش حٌم١خىس حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثٟ ٕظخَٕٚ٘خٌه ٔٛع ٌ .حٌّٕخٓذ حإلٛالف

فمي حٓظّي٘خ ِٔزمخً ِٓ ٔظخَ حٓظؼخىس حٌطخلش ِٓ حٌّىخرق ِٓ هالي حٌطخلش حٌلَو١ش حٌٕخطـش   حٌظٟ ٠لظخؿٙخ ٌ٘ح حٌٕظخَ ٌظ٘غ١ٍٗ

ف٠ً ِلَن وَٙرخثٟ. ففٟ حٌٛلض حٌٌٞ طلظخؽ ف١ٗ ٚ ٠ؼٛٝ ٔظخَ طٛؿ١ٗ حٌؼـالص ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ حٌظم١ٍيٞ ر.ػٓ حٌىزق

حألٔظّش ح١ٌٙي١ٌٍٚى١ش اٌٝ حٓظٙالن ١خلش ِظٛحٍٛش ِٓ حٌّلَن، ٚرخٌظخٌٟ حٓظٙالن ٠ِِي ِٓ حٌٛلٛى، ٠ظ١ِّ ٌ٘ح حٌٕظخَ 

ػخرض(، ؼيَ كخؿظٗ ٌٍطخلش اال ػٕي حٓظؼّخٌٗ. ٚك١ٓ ال طلَن ػـٍش حٌم١خىس )ِؼالً، فٟ ٠َ١ك ِٔظم١ُ أٚ ػٍٝ ِٕؼطف ٌحٌّزظىَ 

٠ز١ٓ   -3-ٍلُ ٚٗىً .فبْ حٌّلَن حٌىَٙرخثٟ ٠زمٝ ِظٛلفخً ػٓ حٌؼًّ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔخػي ػٍٝ طم١ٍٚ ٔٔزش حٓظٙالن حٌٛلٛى

 ١ٙي١ٌٍٚىٟحٌظٛؿ١ٗ حٌِىٛٔخص ٔظخَ 



 

 ٕظبَ اٌزٛع١ٗ ا١ٌٙله١ٌٚىٟهٍُ رٛػ١ؾٟ ٌ

 .ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثٟ 

ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌىَٙرخثٟ فم٢ ػٕي حٌلخؿش ا١ٌٗ: أٞ ك١ٓ طي٠َ ػـٍش حٌم١خىس. أِخ حٌطخلش حٌظٟ ٠لظخؿٙخ ٌ٘ح حٌٕظخَ ٌظ٘غ١ٍٗ،  ٠ؼًّ

 .فمي حٓظّي٘خ ِٔزمخً ِٓ ٔظخَ حٓظؼخىس حٌطخلش ِٓ حٌّىخرق ِٓ هالي حٌطخلش حٌلَو١ش حٌٕخطـش ػٓ حٌىزق

رف٠ً ِلَن وَٙرخثٟ. ففٟ حٌٛلض حٌٌٞ طلظخؽ ف١ٗ حألٔظّش ٚ ٠ؼٛٝ ٔظخَ طٛؿ١ٗ حٌؼـالص ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ حٌظم١ٍيٞ 

ؼيَ ٌح١ٌٙي١ٌٍٚى١ش اٌٝ حٓظٙالن ١خلش ِظٛحٍٛش ِٓ حٌّلَن، ٚرخٌظخٌٟ حٓظٙالن ٠ِِي ِٓ حٌٛلٛى، ٠ظ١ِّ ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌّزظىَ 

ػخرض(، فبْ حٌّلَن  كخؿظٗ ٌٍطخلش اال ػٕي حٓظؼّخٌٗ. ٚك١ٓ ال طلَن ػـٍش حٌم١خىس )ِؼالً، فٟ ٠َ١ك ِٔظم١ُ أٚ ػٍٝ ِٕؼطف

 .حٌىَٙرخثٟ ٠زمٝ ِظٛلفخً ػٓ حٌؼًّ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔخػي ػٍٝ طم١ٍٚ ٔٔزش حٓظٙالن حٌٛلٛى

http://1.bp.blogspot.com/-CmSBV6rNNqg/VgrbwkgyQ9I/AAAAAAAAEIY/PkCpezXdQI8/s1600/062_01.gif
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   SBC-- Sensotronic Brake Control -حٌظلىُ رخإلكٔخّ حإل١ٌىظَٟٚٔ ٌٍفَحًِ
ٚرٕٛ. أٙخ طٛفَ حٌفَحًِ ػٓ ٠َ١ك اِيحى ٠ُض  ٘ٛ ٔظخَ فَحًِ و١َ٘ٚٙي١ٌٍٚه, طُ طط٠َٖٛ ػٓ ٠َ١ك َٗوظٟ ىح٠ٍَّ

٠ِوش ًحص ِىزْ طؼًّ ػٓ ٠َ١ك ِٛطٍٛ  ٚ حٌفَحًِ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ِٓ هِحْ ػخٌٟ ح٠ٌغ٢, ٚ٘ٛ ِخ ٠ىفٟ ٌؼيس فَحًِ

حٌٕظخَ ٠ٔظويَ ؿٙخُ حٓظ٘ؼخٍ ٌلَوش ٚلٛس  ٚ رخٍ فٟ هِحْ ًٚ غ٘خء 160ٚ  140وَٙرخثٟ ٌظٛف١َ ٟغ٢ ِظلىُ ف١ٗ ر١ٓ 

حي حٌفَحًِ حٌّئػَس ِٓ ليَ حٌٔخثك. طمَٛ ٚكيس حٌظلىُ فٟ رظل١ًٍ طٍه حٌّؼٍِٛخص, ٚط١ٌٛي اٗخٍس طلىُ ٌـٙخُ ح٠ٌغ٢ ػٍٝ ري

. ٠ٚمَٛ ؿٙخُ ِلخوش ٌٍلَوش ٚح٠ٌغ٢ روٍك ٍى فؼً ػٍٝ حٌيٚحٓش. فٟ كخٌش طيهً رَٔخِؾ حالطِحْ شٟغ٢ فَحًِ حٌؼـٍ

رَٔػش ٚىلش ٌٍؼـالص حٌّليىس ٌٍفٍَِش كٔذ َِث١خص حإل١ٌىظَٟٚٔ, فؤْ هِحْ ح٠ٌغ٢ حٌؼخٌٟ ٠ٛفَ ح٠ٌغ٢ حٌّطٍٛد 

 حٌزَٔخِؾ, ريْٚ أٞ طيهً ِٓ حٌٔخثك
 Antilock Braking System (ABS)     -ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص

ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص, ٘ٛ ٔظخَ ٠ٔظويَ فٟ ح١ٌٔخٍحص ٌّٕغ غٍك حٌؼـالص )حٌظٛلف ػٓ حٌيٍٚحْ ٚحٌِكف( اػٕخء حٌفَحًِ/ 

ِٕٗ ٘ٛ حالكظفخظ رخطِحْ ح١ٌٔخٍس )ػيَ ىٍٚحٔٙخ( ِغ حٌّٔخف ٌٍٔخثك ٌٍظّىٓ ِٓ حٌظٛؿ١ٗ ػٕي حٓظويحَ حٌفٍَِش  حٌىزق. حٌغَٝ

ىهً حٌٕظخَ فٟ ك١ِ حالٓظويحَ ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ رخ١ٌٔخٍحص كمك  أْرمٛس, ٚطم١ًٍ ِٔخفش حٌفٍَِش فٟ رؼٞ حٌلخالص. ٌِٕ 

ِٕغ غٍك حٌؼـالص ٌٚىٕٗ أ٠٠خ ٠ؼًّ ِغ ٔظُ ِوظٍفش رخ١ٌٔخٍس, وٕظخَ  ال ٠ٔظويَ فم٢ فٟ ح٢ْحٌٕظخَ طميِخ وز١َح, فخٌٕظخَ 

حٌظلىُ فٟ حٌـَ, ٚٔظخَ ِٔخػيس حٌفَحًِ, ٚٔظخَ حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ فٟ حالطِحْ, رخإلٟخفش اٌٝ حٓظويحِخص أهَٜ. وّخ أْ 

 وـُ. 6.3حٌٌٞ وخْ ٠ِْ  ركحٌٔخوـُ ِمخٍٔش رخإلٛيحٍ  1.5حإلٛيحٍ حأله١َ ٌٍٕظخَ )حإلٛيحٍ  ٠ظ١ِّ رؤْ ُٚٔٗ ألً ِٓ 



  BAS -Brake Assist System-ٔظخَ طؼ١٠ي )ِٔخػيس( حٌفَحًِ

١ٔش حٌٔخثك ػٕي ٟغطٗ ػٍٝ ىٚحٓش حٌفَحًِ، فبًح وخٔض  أٞ ٔظخَ حٌفٍَِش حٌّٔخػي ٚ حٌّمٜٛى رٗ ٔظخَ اٌىظَٟٚٔ ٠ظلْٔ

حٌّّٙش  حٌظلىُ حإلٌىظَٟٚٔ ٌ٘ح ٠لمك ٌٖ٘طٟٛق أٔٗ ٠َ٠ي حٌفٍَِش حٌىخٍِش ح٠ٌَٔؼش فبْ ٔظخَ  ر١خٔخص لٛس ٚ َٓػش ٟغطظٗ

ؿي٠َ رخٌٌوَ أْ َٓػش حٓظـخرش حٌٔخثك   ىْٚ حالٔظظخٍ ٌٛٛٛي حٌيٚحٓش ِؼالً اٌٝ ٔٙخ٠ش ِـَح٘خ، ِّخ ٠َٔع رظٛلف ح١ٌٔخٍس

 . كٛحٌٟ ٜٔف ػخ١ٔش ػالٚسً ػٍٝ ُِٓ ٟغطظٗ ٌٍفَحًِ ًحطٙخ ر١ٓ ٍإ٠ظٗ ٌؼخثٍك ِخ ٚ حٓظـخرظٗ ٌظ٘غ١ً حٌفٍَِش
  EAS - Electronic Air Suspension - ك حٌٙٛحء حإل١ٌىظَٟٚٔٔظخَ طؼ١ٍ

حٌٕظخَ ٠ٛفَ حٍطفخػخص ِوظٍفش ٌٍظؼ١ٍك ػٍٝ ح١ٌَٔ ىحهً ٚهخٍؽ حٌطَق. حٍطفخػخص حٌظؼ١ٍك حٌّظخكش رخٌٕظخَ ٟ٘ )ِٓ 

حٌّٜطٍلخص حٌّٕوف٠ش اٌٝ حٌَّطفؼش ٌالٍطفخع(, "حٌظل١ًّ", "حٌط٠َك ح٠ٌَٔغ", "حٌم١خٟٓ/ حٌؼخىٞ", "هخٍؽ حٌط٠َك", 

طٍمخث١خ رٕخء ػٍٝ حٌَٔػش ٚ أؿِٙس حٓظ٘ؼخٍ حٓفً ١٘ىً ح١ٌٔخٍس, ٌٚىٓ  "هخٍؽ حٌط٠َك حٌّّظي". حالٍطفخػخص ٠ظُ حٌظلىُ رٙخ

ٕ٘خن طلىُ ٠يٚٞ ٠ظغٍذ ػٍٝ حٌظلىُ فٟ حٍطفخع حٌظؼ١ٍك ػٓ ٠َ١ك حٌٔخثك. حٍطفخػخص "حٌظل١ًّ" ٚ "هخٍؽ حٌط٠َك" ِظخكش 

ػٕي طظؼيٜ َٓػش ح١ٌٔخٍس ١ًِ/ٓخػش. طؼ١١ٓ "حٌط٠َك ح٠ٌَٔغ" ١ٌْ ِظخف ٠ي٠ٚخ؛ أٗ ٠ظؼ١ٓ  35فم٢ ػٕي حٌَٔػخص ألً ِٓ 

 ػخ١ٔش. ١ِ30ً/ٓخػش ٌّيس أوؼَ ِٓ  50
 R -ECB, ECB   Electronically Controlled Brakes َحًِ حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔف

ؿ١ّغ ١ٓخٍحص ٌىِّ طٔظويَ فَحًِ حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ, حٌٕظخَ ٘ٛ ؿِء ِيِؾ ِغ ٔظخَ حإلىحٍس حٌّيِؾ ٌي٠ٕخ١ِىخ ح١ٌٔخٍس 

ٌٍظلىُ فٟ حالطِحْ, حٌٌٞ ٘ٛ ٔظخَ حٌظلىُ فٟ حٌفَحًِ ػٓ ٠َ١ك حٌٍٔه حٌٌٞ ٠لٛي ٟغ٢ ػٍٝ ريحي حٌفَحًِ اٌٝ اٗخٍس 

ٔخػي ػٍٝ طٛف١َ فَحًِ/ وزق ىل١ك فٟ ؿ١ّغ كخالص حٌظالٛك. حٌظلىُ وَٙرخث١ش, ٚحٌظٟ ػٓ ٠َ١ك حٌظلىُ رخٌلخٓذ, ط

حإل١ٌىظَٟٚٔ ٠ٛفَ ٍى فؼً ٠َٓغ ٌٍفَحًِ ػٕي حٌلخؿش, ٚحٌّٔخػيس فٟ حٓظزخق كخالص حالِٔالق لزً ٚلٛػٙخ. حٌٕظخَ ِيػُ 

أٍ ٘ٛ طط٠َٛ  -اٞ ٟٓ رٟرخٌفَحًِ ح١ٌٙي١ٌٍٚى١ش حٌظم١ٍي٠ش فٟ كخٌش كيٚع حكظّخي غ١َ ِظٛلغ ٌٍٕظخَ حإل١ٌىظَٟٚٔ. ٔظخَ 

 ٌٍٕظخَ حٌٌٞ ٠ظلىُ أ٠٠خ فٟ ِٔظٜٛ حٌطخلش ٌٕظخَ حٓظَؿخع ١خلش حٌفَحًِ حٌّٔظويَ فٟ ١ٓخٍحص ٌىِّ حٌّٙـٕش.
 

  Autonomous/Automatic Emergency Braking   AEB فَحًِ حٌطٛحٍة حٌٌحط١ش
حٌّٛؿٛىس  حألؿٔخَٔظخَ ٠ؼًّ ػٍٝ ٓالِش حٌَّوزش, ٠ٔظويَ أؿِٙس حٓظ٘ؼخٍ )كٔخٓخص( ٌم١خّ حٌمَد ِٓ حٌَّوزش أٚ  ٘ٛ

أِخَ ح١ٌٔخٍس ٠ٚمَٛ رظٛلغ حٌلخالص حٌظٟ طىْٛ حٌّٔخفش حٌٕٔز١ش ٚحٌّٔخفش ر١ٓ ح١ٌٔخٍس ٚحٌـُٔ أِخِٙخ ِئى٠ش اٌٝ طٜخىَ ١ٗٚه. 

طٍمخث١خ رفٍَِش ح١ٌٔخٍس ٌظـٕذ حالٛطيحَ أٚ ػٍٝ حأللً حٌظوف١ف ِٓ أػخٍٖ. أٔظَ  فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠مَٛ ٔظخَ فَحًِ حٌطٛحٍة

  أ٠٠خ ٔظخَ فَحًِ حٌطٛحٍة حٌّظميَ
 

 AEBS    Advanced Emergency Braking System  ٔظخَ فَحًِ حٌطٛحٍة حٌّظميَ
حٌّٛؿٛىس  حألؿٔخَحٌَّوزش أٚ ٘ٛ ٔظخَ ٠ؼًّ ػٍٝ ٓالِش حٌَّوزش, ٠ٔظويَ أؿِٙس حٓظ٘ؼخٍ )كٔخٓخص( ٌم١خّ حٌمَد ِٓ 

أِخَ ح١ٌٔخٍس ٠ٚمَٛ رظٛلغ حٌلخالص حٌظٟ طىْٛ حٌّٔخفش حٌٕٔز١ش ٚحٌّٔخفش ر١ٓ ح١ٌٔخٍس ٚحٌـُٔ أِخِٙخ ِئى٠ش اٌٝ طٜخىَ ١ٗٚه. 

فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠مَٛ ٔظخَ فَحًِ حٌطٛحٍة طٍمخث١خ رفٍَِش ح١ٌٔخٍس ٌظـٕذ حالٛطيحَ أٚ ػٍٝ حأللً حٌظوف١ف ِٓ أػخٍٖ. أٔظَ 

 أ٠٠خ فَحًِ حٌطٛحٍة حٌٌحط١ش
 ECS    Electronic Control Suspension اٌزؾىُ اإل١ٌىزوٟٚٔ فٟ اٌزؼ١ٍك

ٌٍٕظخَ ٘ٛ ؿؼً طؼ١ٍك ح١ٌٔخٍس َِطز٢ رلخالص ح١ٌَٔ رؤْ ٠ؤهٌ فٟ حالػظزخٍ حٌَٔػش, كخٌش ٓطق حٌط٠َك,  حألٓخٟٓحٌغَٝ 

 ىٍٚحْ حٌط٠َك, ِظطٍزخص ا٠مخف ٚط٠َٔغ ح١ٌٔخٍس رغَٝ ٠ُخىس حٌٔالِش ٚطلم١ك ل١خىس ٠َِلش
 SBC - Sensotronic Brake Control- حٌظلىُ رخإلكٔخّ حإل١ٌىظَٟٚٔ ٌٍفَحًِ

٘ٛ ٔظخَ فَحًِ و١َ٘ٚٙي١ٌٍٚه, طُ طط٠َٖٛ ػٓ ٠َ١ك َٗوظٟ ىح٠ٍَّ ٚرٕٛ. أٙخ طٛفَ حٌفَحًِ ػٓ ٠َ١ك اِيحى ٠ُض 

حٌفَحًِ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ِٓ هِحْ ػخٌٟ ح٠ٌغ٢, ٚ٘ٛ ِخ ٠ىفٟ ٌؼيس فَحًِ. ٠ِوش ًحص ِىزْ طؼًّ ػٓ ٠َ١ك ِٛطٍٛ 

غ٘خء. حٌٕظخَ ٠ٔظويَ ؿٙخُ حٓظ٘ؼخٍ ٌلَوش ٚلٛس رخٍ فٟ هِحْ ًٚ  160ٚ  140وَٙرخثٟ ٌظٛف١َ ٟغ٢ ِظلىُ ف١ٗ ر١ٓ 

ح٠ٌغ٢ ػٍٝ ريحي حٌفَحًِ حٌّئػَس ِٓ ليَ حٌٔخثك. طمَٛ ٚكيس حٌظلىُ فٟ رظل١ًٍ طٍه حٌّؼٍِٛخص, ٚط١ٌٛي اٗخٍس طلىُ ٌـٙخُ 

 ٟغ٢ فَحًِ حٌؼـً. ٠ٚمَٛ ؿٙخُ ِلخوش ٌٍلَوش ٚح٠ٌغ٢ روٍك ٍى فؼً ػٍٝ حٌيٚحٓش. فٟ كخٌش طيهً رَٔخِؾ حالطِحْ

حإل١ٌىظَٟٚٔ, فؤْ هِحْ ح٠ٌغ٢ حٌؼخٌٟ ٠ٛفَ ح٠ٌغ٢ حٌّطٍٛد رَٔػش ٚىلش ٌٍؼـالص حٌّليىس ٌٍفٍَِش كٔذ َِث١خص 

 حٌزَٔخِؾ, ريْٚ أٞ طيهً ِٓ حٌٔخثك
 

 EDTC  Engine Drag Traction Controlٚكيس طلىُ حٌّلَن فٟ حٌـَ
حٌؼـالص حٌمخثيس ٔظ١ـش فٍَِش حٌّلَن. حٌٌٞ ٠ليع فٟ كخٌش ح١ٌَٔ ػٍٝ ٠َ١ك ٌُك ,حٌظٟ طليع فٟ كخٌش ٔمً  طّٕغ حِٔالق

 ٕٛيٚق حٌظَّٚ اٌٝ ٔمٍش ألً )ًحص ٔٔزش طوف١ٞ ػخ١ٌش( أٚ ٍفغ حٌميَ فـؤس ػٓ ريحي حٌٛلٛى
 CBC- Cornering Brake Control -حٌظلىُ فٟ حٌفَحًِ أػٕخء حالٔؼطخف



طُ طط٠َٖٛ ِٓ لزً رٟ أَ ىحر١ٍٛ. ٠ٚؼظزَ طٛٓغ فٟ حٓظويحَ ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص, ُّٛ حٌٕظخَ ٌظ٠ُٛغ ٘ٛ ٔظخَ ٓالِش 

لٛس حٌفٍَِش هالي حٌفٍَِش حٌّفخؿجش أػٕخء حالٔؼطخف. ٠٘ظَن حٌٕظخَ ِغ ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص ٌٍظغٍذ ػٍٝ حٌظٛؿ١ٗ حٌِحثي 

ٕخء حالٔؼطخف رخ١ٌٔخٍس, ٚحٌلفخظ ػٍٝ ١َٓ ح١ٌٔخٍس فٟ حالطـخٖ ّٟٚخْ حٌظ٠ُٛغ حٌّؼخٌٟ ٌمٛس حٌفَحًِ ػٍٝ حٌؼـالص أػ

 حٌّمٜٛى فٟ كخٌش حالٓظويحَ حٌفـخثٟ ٌٍفَحًِ
 EBA - Emergency Brake Assist-ٔظبَ اٌَّبػلح ٌفواًِ اٌطٛاهب

كخالص ٘ٛ ٔظخَ ٌٍٔالِش فٟ ح١ٌٔخٍحص ُِّٜ ٠ٌّخْ ألٜٝ ليٍ ِٓ لٛس حٌىزق/ حٌفَحًِ ٌالٓظويحَ فٟ كخٌش حٌظٛلف فٟ 

حٌطٛحٍة. ػٓ ٠َ١ك طمي٠َ حٌَٔػش ٚح٠ٌغ٢ حٌظٟ ٠ظُ رٙخ ح٠ٌغ٢ ػٍٝ ريحي/ ىٚحٓش حٌفَحًِ, ٠ٚمَٛ حٌٕظخَ رخٌظؼَف ِخ اًح 

وخْ حٌٔخثك ٠لخٚي ا٠مخف ح١ٌٔخٍس فٟ كخٌش ١خٍثش ِٚفخؿجش, ٚفٟ كخٌش ػيَ ح٠ٌغ٢ ػٍٝ ريحي حٌفَحًِ رخٌمٛس حٌمٜٜٛ, ٠مَٛ 

 ١ً حٌفَحًِ رخٌىخًِ كظٝ ٠زيأ ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص رظٌٟٛ ِٕغ غٍك حٌؼـالص.حٌٕظخَ رظـخُٚ حٌٔخثك ٠ٚمَٛ رظ٘غ
  LSD, ELSD-eLSD, e - Slip Differential-Electronic Limited-ٚكيس ا١ٌىظ١َٔٚش فَل١ش ِليٚىس حالِٔالق

طم١ٍي٠ش ِٓ حٌظَّٚ طئىٞ اٌٝ طل١ٔٓ حإلكٔخّ رخٌظٛؿ١ٗ, ٚحٌظؼخًِ ِغ حالطِحْ ٚحٌـَ, ٚحٌظٟ طلظٛٞ ػخىس ػٍٝ ِـّٛػش 

حٌىٛوز١ش أٚ ِو١١َٚش ِ٘خرٗ ٌٍّٛؿٛىس فٟ ِـّٛػش حٌظَّٚ حٌفَل١ش حٌّفظٛكش )حٌظٟ طّٔق ألػّيس حٌوَؽ رخٌيٍٚحْ 

رَٔػخص ِوظٍفش فٟ ك١ٓ حالكظفخظ رّـّٛع حٌَٔػخص ِظٕخٓزش ِغ َٓػش ػّٛى حٌيهً(, ِٚـّٛػش لٛحرٞ ِؼً حٌظٟ 

)حٌظٟ ٌي٠ٙخ رؼٞ حأل١ٌش حٌظٟ طمخَٚ حٌفَق فٟ حٌَٔػخص ر١ٓ أػّيس حٌوَؽ,  رّـّٛػش حٌظَّٚ حٌفَل١ش ِليٚىس ٚحالِٔالق

ػٓ ٠َ١ك ط١ٌٛي ػَِ ِمخَٚ ر١ٓ حػّي حٌوَؽ, أٚ ر١ٓ حألػّيس ٚؿُٔ ٚكيس حٌظَّٚ حٌفَل١ش(. فٟ حٌٛكيس حإل١ٌىظ١َٔٚش ٠ظُ 

ٌٞ ٠ّىٕٗ أْ ٠غ١َ ِٓ طفؼ١ً حٌمخرٞ حٌظلىُ رخٌلخٓذ فٟ لٛس ح٠ٌغ٢ حٌمخرٞ. ٠ظ١ِّ حٌٕظخَ رؤْ حٌمخرٞ ٠فؼً ١٘ي١ٌٍٚى١خ حٌ

ر٘ىً ال ٔٙخثٟ, ٠ٚئىٞ اٌٝ حٓظـخرش ٠َٓؼش ِٓ حٌفظق اٌٝ حٌظفؼ١ً حٌىخًِ هالي ػَ٘ ػخ١ٔش. ٠ٚظُ ًٌه ػٓ ٠َ١ك ٚكيس 

  حٌلٔخد ٚحٌظ٘غ١ً حٌظٟ طؼظّي ػٍٝ حٌَٔػش, ِيهالص حٌظٛؿ١ٗ, ٟٚٚؼ١ش ّٛخَ حٌوخٔك ١ٌٍٔخٍس

 EBD-  Electronic Brake-force Distribution -حٌظ٠ُٛغ حإل١ٌىظَٟٚٔ ٌمٛس حٌفَحًِ
٠مَٛ حٌٕظخَ طٍمخث١خ رظطز١ك لٛس فَحًِ أوزَ ٌٍؼـالص حٌظٟ ٌٙخ طالٛك أكٔٓ ِغ حألٍٝ. فٟ ِؼظُ حألك١خْ ٠ىْٛ َِطز٢ ِغ 

لفخظ ٔظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص, حٌٕظخَ ٠ّىٕٗ حٌظؤػ١َ ر٠غ٢ فَحًِ أػٍٝ أٚ أىٔٝ ٌىً ػـٍش ٌظلم١ك ألٜٝ لٛس فَحًِ ِغ حٌ

 فٟ ٔفْ حٌٛلض ػٍٝ حٌظلىُ فٟ حٌظٛؿ١ٗ.
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ِٓ حٌظطز١مخص حٌّظميِش حٌظٟ طٙيف اٌٝ طمي٠ُ هيِخص ِزظىَس طظؼٍك رّوظٍف اٗىخي حٌٕمً ٚاىحٍس كَوش حٌٍَّٚ ٚطّى١ٓ  ٘ٛ

 ِوظٍف حٌّٔظوي١ِٓ ١ٌىٛٔٛح أوؼَ ِؼَفش ٚؿؼٍُٙ أوؼَ أِخٔخ, ٚأوؼَ ط١ٕٔمخ, ٚأوؼَ ًوخء فٟ حٓظويحَ ٗزىخص حٌٕمً.

  vehicle Navigation System (Automotive Navigation System):-Inٔظخَ حٌّالكش رخ١ٌٔخٍس

  GPS٘ٛ ٔظخَ ِالكش رخأللّخٍ حٌٜٕخػ١ش ُِّٜ ٌالٓظويحَ رخ١ٌٔخٍحص. ٚ٘ٛ ٠ٔظويَ ؿٙخُ حٌٕظخَ حٌؼخٌّٟ ٌظلي٠ي حٌّٛلغ

ؼطٟ ح٠٠خ ِٛحلغ ٚر١خْ ٌٍلٜٛي ػٍٝ ر١خٔخص طلي٠ي ِٛلغ حٌّٔظويَ ػٍٝ حٌط٠َك رخٓظويحَ لخػيس ر١خٔخص حٌٛكيس. حٌٛكيس ط

١َق حٌٛٛٛي اٌٝ أِخوٓ ٚحلؼش رخٌّٔخٍ. رؼٞ حألٔظّش حٌلي٠ؼش طٔظمزً ٚطز١ٓ ِؼٍِٛخص كخٌش حٌط٠َك ح٠ٌٍَّٚش ٚطؼطٟ 

حلظَحكخص ٌطَق ري٠ٍش ألً حُىكخَ. ٠ّٚىٓ ػٓ ٠َ١ك لخػيس حٌز١خٔخص حٌلٜٛي ػٍٝ ِٛحلغ ػٓ ٠َ١ك حٌؼٕٛحْ, أٚ 

حص حال٘ظّخَ ٌيٞ حٌؼخِش ِؼً حٌّلالص ٚحٌّطخػُ ِٚلطخص حٌز٠ِٕٓ ٚحٌزٕٛن ٚحٌَ٘وخص, حإلكيحػ١خص, ٚوٌٌه طلي٠ي حألِخوٓ ً

 ٚحألِخوٓ حٌؼخِش ٌَوٓ ح١ٌٔخٍحص

   -Intelligent Vehicle Highway System  -IVHS ٔظخَ حٌطَق ح٠ٌَٔؼش ٚحٌَّوزخص حٌٌو١ش
ٓخرمخ وخْ ٠طٍك ػ١ٍٗ ٔظُ حٌٕمً حٌٌو١ش, ٘ٛ ٔظخَ ٔمً ًوٟ, حٌٌٞ ِٓ هالٌٗ طظزخىي ح١ٌٔخٍحص ٚحٌطَق ح٠ٌَٔؼش  حٌٕظخَ

حٌّؼٍِٛخص ِٓ هالي ٔظخَ حطٜخي فٟ حالطـخ١٘ٓ. حٌطَق ح٠ٌَٔؼش حأل١ٌش ٠ىْٛ ٌي٠ٙخ ِـّٛػش ِٓ حٌَّّحص/ حٌّٔخٍحص 

حٌالٍٓى١ش رخٌٔفَ طلض طلىُ ِٓ حٌلخٓذ ػٍٝ ِٔخفخص  حالطٜخالص أٔظّش طّٔق ٌٍَّوزخص حٌّـِٙس رلٔخٓخص هخٛش ٚ

 ِظمخٍرش.
 AV  Autonomous Vehicle ١ٓخٍس ًحط١ش حٌلَوش

, حٌظٟ طؼَف أ٠٠خ رخ١ٌٔخٍس ريْٚ ٓخثك, ح١ٌٔخٍس ح١ٌَّٔس ًحط١خ, ح١ٌٔخٍس ح١ٌ٢ش. ٟٚ٘ ١ٍٓٚش آ١ٌٗ لخىٍس ػٍٝ أٚطِّٛٔٛٛ

حٌم١خَ رميٍحص حٌٕمً ١ٌٍٔخٍس حٌظم١ٍي٠ش. وَّوزش آ١ٌٗ, فٟٙ لخىٍس ػٍٝ حٓظ٘ؼخٍ حٌز١جش حٌّل١طش ٚحٌظٕمً ريْٚ طيهً أىِٟ. ٟٚ٘ 

حٌظلىُ حٌّظميِش رّؼخٌـش  أٔظّشأللّخٍ حٌٜٕخػ١ش, ٚحٌَإ٠ش رخٌلخٓذ. طمَٛ طمَٛ رٌٌه ػٓ ٠َ١ك حٌَحىحٍ, ٚح١ٌٍٍِ, ٚح

 ِؼٍِٛخص حٌلٔخٓخص ٌظلي٠ي حٌّٔخٍحص حٌّٕخٓزش ١ٌٍَٔ, رخإلٟخفش اٌٝ حٌظؼَف ػٍٝ حٌؼٛحثك ٚحٌالفظخص ًحص حٌٍٜش.
 AVCS  stemsAdvanced Vehicle Control Sy  ١ٓخٍس ًحط١ش حٌلَوش  ٔظُ حٌظلىُ حٌّظميِش فٟ حٌَّوزش



حٔٙخ طًّ٘ ِـّٛػش ِظٕٛػش ِٓ حٌظم١ٕخص حٌظٟ طٔؼٝ ٌّٕغ حٌلٛحىع ِٓ هالي طمي٠ُ حٌّٔخػيس حٌّظطٍٛس فٟ طم١ٕش ح١ٌٔخٍحص. 

رخإلٟخفش اٌٝ طوف١ٞ ػيى ٚٗيس كٛحىع ح١ٌٔخٍحص. فبْ حٌٕظخَ ٠ؼي رفٛحثي اٟخف١ش ر٠ِخىس وفخءس حٌطَق ح٠ٌَٔؼش ٍٚحكش 

 حٌٔخثك
 AVHS  Intelligent Vehicle Highway System طَق ح٠ٌَٔؼش ٚح١ٌٔخٍحصحٌٕظخَ حٌٌوٟ ٌالطٜخي ر١ٓ حٌ

٘ٛ ٔظخَ حٌٕمً حٌٌوٟ, ٚحٌظٟ ٠ظُ طزخىي ٌٍّؼٍِٛخص ر١ٓ ح١ٌٔخٍحص ٚحٌطَق ح٠ٌَٔؼش ػٓ ٠َ١ك ٔظخَ حطٜخي فٟ حطـخ١٘ٓ. 

ظٔخٍع, حٌفَحًِ, حٌَّوزخص ٠ظُ طزخىي حٌّؼٍِٛخص ِغ ح١ٌٔخٍحص حألهَٜ َِٚحوِ َِحلزش كَوش حٌٍَّٚ ػٓ حٌَٔػش, حٌ

 ظَٚف حٌط٠َك ..... حٌن
 

  ACC (1) Adaptive/Autonomous Cruise Controlحٌٕظخَ حٌّظٛحثُ ٌٍظلىُ حٌٌحطٟ فٟ َٓػش ١َٓ ح١ٌٔخٍس )

٘ٛ ٔظخَ ٠ؤطٟ طلض ١ِّٔخص ػيس كٔذ حٌَ٘وش حٌٜخٔؼش وخٌظلىُ حٌفؼخي فٟ َٓػش ح١ٌَٔ, حٌظلىُ حٌٌوٟ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ, 

ٚٔظخَ حٌظلىُ رخٌَحىحٍ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ, ٚ٘ٛ ِٓ حألٔظّش حالهظ١خ٠ٍش ٌٍظلىُ فٟ ح١ٌٔخٍس, حٌٌٞ ٠مَٛ ًحط١خ ر٠ز٢ َٓػش 

ٚح١ٌٔخٍس حٌظٟ أِخِٙخ. ٠مَٛ حٌظلىُ رخٌؼًّ ػٓ ٠َ١ك ِؼٍِٛخص ِٓ كٔخّ ح١ٌٔخٍس ٌإلرمخء ػٍٝ ِٔخفش إِٔش ر١ٓ ح١ٌٔخٍس 

َِوذ رخ١ٌٔخٍس. ٚ٘ٛ ػزخٍس ػٓ كٔخّ ٠ؼًّ رخٌَحىحٍ ِظًٜ رٛكيس حٌظلىُ حإل١ٌىظ١َٔٚش رخ١ٌٔخٍس ٚحٌظٟ طمَٛ ربرطخء 

 ح١ٌٔخٍس ٚا٠مخفٙخ ػٕي ح٠ٌٍَٚس ىْٚ طيهً حٌٔخثك.
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 -من حٌث النقاط التالٌة : ٚكيس حٌظلىُ حإلٌىظ١َٔٚش سٌتم بشكل ملخص دراسة

                     األٍب١ٌت اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍٛؽلح -٥ػاللزٙب ثبٌّشغالد  -٤ثبٌؾَبٍبد ػاللزٙب  -٣اٌٛظبئف اٌفوػ١خ  -٢اٌٛظبئف األٍب١ٍخ -1

  رشق١ض أػطبٌٙب ثبٌّؾّٛي -٦

   ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ
ٚكيس حٌظلىُ حإلٌىظ١َٔٚش طلظٛٞ ػٍٝ آالف ِٓ حألؿِحء ٚحٌؼٕخَٛ حإلٌىظ١َٔٚش ِؼزظش ػٍٝ َٗحثق ٗفخفش ِٜٕٛػش -1

َٙرخث١ش ِيِـش ِٜٕٛػش ِٓ َٗحثق ح١ٌٍٔىْٛ آِخ فٟ وِٓ ِخىس أٌزٔظه حٌٍّٛٛش ٌٍىَٙرخء ٟٚ٘ ػزخٍس ػٓ ىٚحثَ 

  .حٌ٘ىً حٌٔخرك

خد ِٕؼخ ٌٛٛٛي حٌلَحٍس أٚ حٌّخء اٌٝ ىحهٍٙخ وِمٍٜٛس حٌَ طُ ٟٚغ ٚكيس حٌظلىُ فٟ غالف ِؼئٟ ىحهً -  -2

  .ٚكّخ٠ظٙخ ِٓ حٌٜيِخص

١زٙخ ػٍٝ وػٕخَٛ حٌٛكيس حإلٌىظ١َٔٚش ِطزٛػش ػٍٝ ٌٛكش هخٛش ٌِٛٛٛش ِغ حٌطخلش اِخ حٌؼٕخَٛ حألهَٜ طُ طَ 3-

 ٘غالصحٌغالف حٌّؼئٟ ٌٚ٘ح ٠ٔخػي ػٍٝ اٗؼخع حٌلَحٍس اٌٝ حٌوخٍؽ ِٕٚٙخ َِحكً حٌوَؽ اٌٝ حٌّ



 

 :ٟ٘ ِٜيٍ حٌظغ٠ٌش ٕ٘خ ٠ٚظُ ط١ٍٛٛٙخ ٌٍٛكيس ػٓ ٠َ١ك ف١٘ٗ آِخ فٟ حٌ٘ىً حٌظخٌٟ.

 

Engine speed sensor 

   كٔخّ َٓػش حٌّلَن

Sensor  ّكٔخ 

  

Cranks shaft sensor 

   ػّٛى حٌىَٔه كٔخّ

  Diagnosis- اٌزشق١ض    

 

Other sensor and switches 

 اٌؾَبٍبد  ٚاٌّفبر١ؼ االفوٜ
     Other control – 

  أٔظّخ ا١ٌَطوح االفوٜ

Injection volume control 

 ِٕظُ ؽغُ و١ّخ اٌؾمٓ

 

Injection timing control 

 ِٕظُ رٛل١ذ اٌؾمٓ

Accelerator position sensor 

   كٔخّ َٓػش حٌّلَن

ECU 

Actuators 



 

 

 

 
 :حألٓخ١ٓش حٌٛكيس ػٕخَٛ

حٌيهً ػزخٍس ػٓ ؿٙخُ ٠ٔظمزً حٌّؼٍِٛخص حٌٍَّٓش ِٓ حٌلٔخٓخص  ِى١ف    Input conditioners - حٌيهً ِى١ف1-

 ٝ   ٌّؼخٌـظٙخ . ٠ٚلظٛٞ ػٍ ١َغ٠ٍَٚٓٙخ اٌٝ حٌّؼخٌؾ حٌٜف١َ رخٌٍغش حٌظٟ ٠ظؼخًِ رٙخ حٌّؼخٌؾ حٌٜ

 - :حٌؼٕخَٛ حٌظخ١ٌش

ط٠و١ُ( حإلٗخٍس حٌٍَّٓش ِٓ حٌلٔخٓخص أٌظٟ طٜيٍ اٗخٍس ِٕوف٠ش ِؼً ٠ؼًّ ػٍٝ طىز١َ) :(AMP) ِىزَ حإلٗخٍس 1-( 

                                                                                              حإلٗخٍس ِلٛي (A\D): . ٔـ١ٓٚوحألكٔخّ 

                                                                                                          

ِلٛي حإلٗخٍس ِـِٙ رّٜخَ حٌىظَٟٚٔ ٠ؼًّ ػٍٝ طل٠ًٛ حألٍلخَ حٌٕٔز١ش حٌٍَّٓش ِٓ حٌلٔخٓخص اٌٝ أٍلخَ ٍل١ّش  2-- 

 ٟٚ٘ أٌٍغش حٌظٟ ٠ظؼخًِ رٙخ حٌّؼخٌؾ حٌٜف١َ

Sensor  ّكٔخ 

  

  Diagnosis- اٌزشق١ض    

 

  Wire harness 

 ػف١وح أٍالن اٌلفً

 

  Wire harness 

 أٍالن اٌقوطػف١وح 

 

 

ECU 

(Electric control unite) 

 ٚؽلح اٌزؾىُ اٌّووي٠خ

 

 



ِمخٍٔش  ِٝٓ ِى١ف حٌيحهً ، ٚطؼًّ ػ٠ٍٔظمزً حٌلخٓذ حٌٜغ١َ اٗخٍس ٍل١ّش  Microcomputer حٌلخٓذ حٌٜغ١َ  .2 - 

      َس ِٚٓ ػُ اٛيحٍ حألٚحَِ حٌظ٘غ١ٍ١شوٌٖ٘ حٌّؼٍِٛخص حٌيحهٍش ٚحٌٍَّٓش ِٓ حٌلٔخٓخص ِغ حٌّؼٍِٛخص حٌّلِٔش ىحهً حٌٌح

ٌٖ٘ حٌٛكيس ِٓ أُ٘ أؿِحء حٌلخٓذ حٌٜغ١َ فٟٙ طمَٛ رظٛؿ١ٗ َِحكً رَحِؾ حٌؼًّ  CPU ٠ِشوحٌّؼخٌـش حٌَّ ٚكيس - ٣ .

٠ِش طوظٍف ػٓ رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ. رلـُ طؼ١ٍّخطٙخ ٚرَٔػش طل١ًٍ حألٚحَِ وظٍفش ٚربؿَحء ِؼخٌـش حٌّؼط١خص . حٌٛكيس حٌَّحٌّو

 ٌحٌه ٓؼش حٌلي حأللٜٝ ٌميٍس حالهظِحْ حٌّّىٓ حٓظؼّخٌٗ فؼ١ٍخوٚططز١مخص ٚ

4 -Memory   َس ػٍٝ ِٛحلغ ٚحٌّٛلغ طلظٛٞ وٚحٌّئلظش ٚطلظٛٞ حٌٌح ثّشححٌي٠ظُ ف١ٙخ طو٠ِٓ ٚلَحءس حٌّؼٍِٛخص  - َسوحٌٌح

 ٚحٌظٟ ١ٓظُ َٗكٙخ الكمخ  RAM-PROM-KAM َسوػٍٝ آالف حٌؼٕخ٠ٚٓ . ٠ٚٛؿي ػالع أٔٛحع ِٓ حٌٌح

- 5- Bus طؼًّ حٌٕخلالص ػٍٟ ؿّغ حٌّؼٍِٛخص حٌّظؼٍمش رخٌم١خٓخص حٌَث١ٔ١ش حٌيحهٍش . ٚرٛحٓطش حٌٕخلالص ٠ظُ ط٠ِٚي - حٌٕخلٍش

ٚطوظٍف ٌٖ٘ ٌّؼٍِٛخص ٚحإلٗخٍحص . ٚحٌؼٕخ٠ٚٓ طؼًّ ٚكيس حٌظلىُ فٟ ػيى ِٓ حٌّ٘غالص ؿ١ّغ حٌٛكيحص ىحهً حٌّؼخٌؾ رخ

حٌّ٘غالص ٚػيى٘خ كٔذ ٔٛع حٌّلَن ٌٌح ٠ـذ حٌَؿٛع اٌٝ وظذ ح١ٌٜخٔش ٌّؼَفش حٌّ٘غالص حٌظٟ ٠ظُ حٌظلىُ رٙخ ػٓ 

 . روًٍ ئٌٝ ٚؽلح أٌقوٚط ِٚٓ صُ ئٌٝ اٌّشغالد . طط٠ٛك ٚكيس حٌظلىُ

   ( Signals outputحٌوخٍؿش )حٌ٘خٍحص  -6 

رؼي ِؼخٌـش حٌّؼٍِٛخص حٌيحهٍش . ٚكيس حٌظلىُ طمٍَ حألٚحَِ كٛي كخالص حٌَّوزش حٌظ٘غ١ٍ١ش حٌّطٍٛرش . ػُ طؼًّ ػٍٝ طٕف١ٌ 

 ٌٖ٘ حٌمَحٍحص ربٛيحٍ أٚحَِ ػٍٝ ١٘جش اٗخٍحص وَٙرخث١ش ٍل١ّش 



 
  ِؼبٌغخ اإلشبهح ٚػ١ٍّبد ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ

٠ظ٠ق ٌٕخ أْ حإلٗخٍحص ِٓ حٌلٔخٓخص حٌّوظٍفش ٠ظُ طل٠ٍٛٙخ ِٓ اٗخٍحص ِمخٓٗ اٌٝ أٍلخَ فٟ حٌّلٛالص حٌوخٛش )  ِّخ ٓزك

( ٚوٌٌه حإلٗخٍحص حٌمخىِش ػٍٟ ٗىً ٔز٠خص ٠ظُ طل٠ٍٛٙخ فٟ حٌيٚحثَ ط٘ىً ٔز٠ش ٚطـّغ ٌٖ٘ حٌّؼٍِٛخص ِٓ حٌلٔخٓخص 

ٍٛٛس ٍل١ّش اٌٟ ٔخلٍش حٌّؼٍِٛخص ٚرٕخء ػٍٟ ٌٖ٘ حإلٗخٍحص حٌّوظٍفش فٟ ٚكيس حٌّيهالص طمَٛ ريٍٚ٘خ رظَك١ٍٙخ فٟ 

 CPU ػُ اٌٝ (ROM) ػُ طمَءح٘خ ٚكيس حٌمَحءس (RAM)حٌَل١ّش طمَٛ ٔخلٍش حٌّؼٍِٛخص رٕمً حٌّؼٍِٛخص اٌٟ حٌٌحوَس فٟ

 .حٌظٟ ريٍٚ٘خ طًَٓ اٗخٍس اٌٝ حٌّ٘غالص

  ECU (2-Engine Control Unit -ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌّلَن

ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌّلَن ٟ٘ ٔٛع ِٓ ٚكيحص حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ حٌظٟ طظلىُ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّ٘غالص ٌّلَن حالكظَحق 

حألِؼً ٌٍّلَن. طمَٛ ٚكيس حٌظلىُ رخٌّلَن رظلي٠ي و١ّش حٌٛلٛى ٌلمٕٙخ رٕخء ػٍٝ حٌؼي٠ي ِٓ  حألىحءحٌيحهٍٟ ٌٍظؤوي ِٓ 

ٌٛلٛى. ٠ّٚىٓ ٌٍٛكيس ٟز٢ طٛل١ض حٌَ٘حٍس )طّٔٝ طٛل١ض حإلٗؼخي( ٌٍلٜٛي لَحءحص حٌلٔخٓخص, ٌٍظلىُ فٟ ٔٔزش حٌٙٛحء/ ح



ػٍٝ ليٍس ٚحلظٜخى٠خص ٚلٛى أف٠ً, ٚػٕيِخ طلْ رٛؿٛى ٛفغ رخٌّلَن طمَٛ رظؤه١َ حٌَ٘حٍس ٌّٕغ كيٚػٗ. ٠ّٚىٓ ٌٍٛكيس 

 .أ٠٠خ حٌظلىُ فٟ َٓػش حٌلًّ حٌوخٌٟ, ٚحٌظلىُ فٟ حٌظٛل١ض حٌّظغ١َ ٌٍّٜخِخص

 ECU (1- Electronic Control Unit -ظ١َٔٚشٚكيس طلىُ ح١ٌى

حٌٕظخَ طًّ٘ ٚكيس حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ/  ٘ٛ ٔظخَ ٠ظلىُ فٟ ٚحكي أٚ أوؼَ ِٓ حٌٕظُ حٌفَػ١ش حٌىَٙرخث١ش رخ١ٌٔخٍس. أٔٛحع

حٌّلَن, ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌميٍس, ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌٕمً, ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌفَحًِ, ٚكيس حٌظلىُ حٌَّو٠ِش, ٚكيس حٌظٛل١ض 

 .حٌَّو٠ِش, حٌٛكيس حٌؼخِش حإل١ٌىظ١َٔٚش, ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌـُٔ, ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌظؼ١ٍك, ٚكيس حٌظلىُ... حٌن

 ECM- Engine Control Module يس حٌظلىُ حإل١ٌىظ١َٔٚش/حٌّلَنٚك

ٚكيس طلىُ حٌّلَن, أٚ ٚكيس حٌظلىُ حإل١ٌىظ١َٔٚش ٘ٛ ٚكيس طلىُ ا١ٌىظ١َٔٚش طظلىُ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّ٘غالص رّلَوخص 

رٌٌه ِٓ هالي لَحءس ل١ُ حٌؼي٠ي ِٓ حٌلٔخٓخص/ أؿِٙس حالٓظ٘ؼخٍ  حالكظَحق حٌيحهٍٟ ٠ٌّخْ حألىحء حألِؼً ٌٙخ. طمَٛ

 حٌّٛؿٛىس رل١ِ حٌّلَن, ٠لًٍ حٌز١خٔخص ٠ٚمَٛ ر٠ز٢ ِ٘غالص حٌّلَن ٚفمخ ٌٌٌه.
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 AIR BAG  Front Projected Area -حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش

 
 



 
 

 



 

 
 
 



 



 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 AIR BAG  Front Projected Area -حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش

ٚٓخىس  -وؼ١َ ِٕٙخ : ٚٓخىس حٌٔخثك  أٔٛحعٕ٘خن  أالْ ٚأٛزق  حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش ِٓ أُ٘ حرظىخٍحص ٚٓخثً حألِخْ فٟ ح١ٌٔخٍس،

حألٍٚرٟ ٚفمخً  ٚ  حأل٠َِىٟٚٓخثي حٌمي١ِٓ.. ٚ ٠ٕظَ٘ فٟ ٌ٘ح حٌّـخي حٌٕظخ١ِٓ  -ٚٓخثي حٌٕٛحفٌ  -حٌـخٔز١ش  حٌٛٓخثي –حٌَحوذ 

أَٟحٍ هخٛش ٌَّطي٠ٟ حٌٕظخٍحص ٚ  الٍطزخ١ ىٍؿش حألِخْ ِغ حٓظويحَ كِحَ حألِخْ،ٌٍٚؼٍُ ٚ ٌٍٛٓخثي حٌٙٛحث١ش أ٠٠خً 

ػٓ  ح١ٌٔخٍحص ؿؼً حٌٔخثكفٟ رؼٞ  ٚ  ٌٖ٘ حٌٍٔز١خص ٠ّىٓ كٍٙخ ٌىَحٟٓ حأل١فخي حٌظٟ طٟٛغ ١ّ٠ٓ حٌٔخثك، ػٍّخً رؤْ

ال طٕطٍك فٟ حطـخٖ وَٟٓ ح١٢مخي  طؼط١ً ِفؼٛي ٚٓخىس حٌَحوذ حٌٙٛحث١ش و٠ّٟىٕٗ ٠َ١ك أكي حألٍُحٍ فٟ ٌٛكش حٌظلىُ 

 حٌَٟغ ػٕي حالٛطيحَ

 Airbagsو١ف رؼًّ اٌٍٛبئل اٌٙٛائ١خ فٟ ا١ٌَبهح 
 %. ػُ ؿخء رؼي ًٌه ٚٓخثي30حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش لٍٍض ِٓ هطَ حٌّٛص فٟ حٌظٜخىَ حٌّزخَٗ رٕٔزش  آْ حإلكٜخث١خصر١ٕض 

ٚٓخثي  8 أك١خٔخ ٚ 6حٌـخٔز١ش. فٟ ٠ِٕٛخ ٌ٘ح طمَٛ حٌَ٘وخص حٌّٜٕؼش ١ٌٍٔخٍحص رظؼز١ض  حألرٛحد ٘ٛحث١ش ِؼزظش فٟ حٌىَحٟٓ ٚ

فٟ ٌ٘ح حٌّمخي ِٓ و١ف طؼًّ حأل١ٗخء ٓٛف ٔظليع ػٓ طم١ٕش حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش ِٓ  ٘ٛحث١ش ٠ٌِخىس ِؼيي حألِخْ فٟ ح١ٌٔخٍس.

    ٔخك١ش ف٠ِ١خث١ش َٚٔ٘ف و١ف طؼًّ.

 Laws of Motionلٛح١ٔٓ حٌلَوش     

)ٟٚ٘ ٔخطـش ػٓ كخًٛ َٟد وظٍش حٌـُٔ  momentumو١ّش كَوش  أٚوً ؿُٔ ِظلَن ٠ّظٍه ػَِ  أْفٟ حٌزيح٠ش ٔؼٍُ 

فٟ َٓػظٗ(. ِخ ٌُ طئػَ لٛس هخٍؿ١ش ػٍٝ حٌـُٔ فخْ حٌـُٔ ٓٛف ٠ٔظَّ فٟ حٌلَوش رٕفْ حٌَٔػش ٚفٟ ٔفْ حالطـخٖ. 

ِم١يس  حألؿٔخٌَُ طىٓ ٌٖ٘  اًححٌلَس ف١ٙخ ٚوٌٌه ٍوخد ح١ٌٔخٍس.  ٚحألؿٔخَٟ٘ ح١ٌٔخٍس ٔفٔٙخ  أؿٔخَ ح١ٌٔخٍس طظىْٛ ِٓ ػيس

و١ّش كَوش حٌـُٔ  أٚا٠مخف ػَِ  ٓٛف طٔظَّ فٟ حٌلَوش رٕفْ َٓػش ح١ٌٔخٍس كظٝ ٌٛ طٛلفض ح١ٌٔخٍس ٔظ١ـش طٜخىَ. فبٔٙخ

حٌـُٔ وز١َس ؿيح الْ و١ّش  إل٠مخفْ حٌمٛس حٌّطٍٛرش طظطٍذ لٛس طؼًّ ػٍٝ فظَس ِٓ حٌِِٓ. ػٕي كيٚع كخىع طٜخىَ فخ

كَوش ح١ٌٔخٍس طغ١َص فـؤس ر١ّٕخ حٌَوخد ٌُ طظغ١َ ٌؼيَ ٚؿٛى حٌٛلض حٌىخفٟ ٌٌٌه. حٌٙيف ِٓ أٔظّش حٌّمخِٚش حإلٟخف١ش ٘ٛ 

َوخد كظٝ ٘ٛ طم١ًٍ َٓػش حٌ airbagػًّ حٌٛٓخىس حٌٙٛحث١ش  حلً ٍَٟ ِّىٓ ٌُٙ. أكيحعِٔخػيس حٌَوخد ػٍٝ حٌظٛلف ِغ 

حٌل١ِ ر١ٓ حٌَوخد ِٚمٛى ح١ٌٔخٍس حٚ ٌٛكش حٌم١خىس ٛغ١َ ٚوٌٌه  أٍَْٟ ٠ٌوَ. ٚٛؼٛرش حٌّٛلف ٘ٛ  أكيحعحٌٜفَ ريْٚ 



طظَٜف فٟ ؿِء ِٓ حٌؼخ١ٔش كظٝ ال ٠ىْٛ ا٠مخف حٌَوخد ِٓ هالي حٛطيحُِٙ فٟ أؿِحء  أْحٌّطٍٛد ِٓ حٌٛٓخىس حٌٙٛحث١ش 

 ّي ػمزخٖ.ح١ٌٔخٍس حٌيحه١ٍش فـؤس ٠ٚليع ِخ ال ٠ل

  

 Airbag Inflationحٌٛٓخىس حٌٙٛحث١ش حٌّٕظفوش 

حٌٙيف ِٓ حٌٛٓخىس حٌٙٛحث١ش ٘ٛ طم١ًٍ َٓػش حٔيفخع حٌَوخد ٔلٛ حألِخَ رخٌميٍ حٌّّىٓ فٟ ؿِء ِٓ حٌؼخ١ٔش. ٕ٘خن ػالػش أؿِحء 

   ٌٍٛٓخىس حٌٙٛحث١ش طؼًّ ِؼخ ٌظلم١ك حٌّطٍٛد:

ٔفٔٙخ ٟٚ٘ ِٜٕٛػش ِٓ لّخٕ ٔخ٠ٍْٛ ٍل١ك ِطٛٞ فٟ ىحهً ػـٍش حٌم١خىس حٚ فٟ ٌٛكش حٌم١خىس حٚ كظٝ ػٍٝ  bagحٌٛٓخىس 

ٚ٘ٛ ؿٙخُ ٠ؼطٟ حإلٗخٍس ٌٍى١ْ ١ٌظ٠وُ. ٠ليع حٌظ٠وُ ػٕيِخ ٠ىْٛ ٕ٘خن لٛس  sensorحٌّٔظ٘ؼَ  .حألرٛحد حٌىَحٟٓ ٚ

فٟ ؿيحٍ حّٕٓظٟ. ٠ٕمٍذ حٌّفظخف ح١ٌّىخ١ٔىٟ ػٕيِخ  و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 24اٌٝ  16حٛطيحَ طٔخٚٞ حٛطيحَ ١ٓخٍس رَٔػش 

٠ىْٛ ٕ٘خن اُحكش ٌىظٍش ل٠َزش ِٓ ٍٚٛش وَٙر١ش طؼطٟ حإلٗخٍس ٌٍّٔظ٘ؼَ حْ طٜخىَ لي كيع. ٠ٔظمزً حٌّٔظ٘ؼَ حٌّؼٍِٛش 

َحص حٌٛٓخىس حٌٙٛحث١ش ٠ظفخػً ٔظ inflation systemٔظخَ ٔفن  ِٓ ِم١خّ طٔخٍع ِؼزض ػٍٝ ٠َٗلش حٌىظ١َٔٚش ١ِى٠َٚش.

( ١ٌٕظؾ ػّٕٙخ غخُ ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ. حالٔفـخٍ حٌٔخهٓ ٠ؼًّ ػٍٝ ٔفن KNO3( ِغ ٔظَحص حٌزٛطخ١َٓٛ )NaN3حٌٜٛى٠َٛ )

 حٌٛٓخىس.

 

 ٍوِص حٌزلٛع حٌّزىَس ػٍٝ أـخف فىَس حٌٛٓخثي حٌٙٛحث١ش ػٍٝ ػيس ٔمخ١ ٟ٘ 

 . ً٘ ٠ٛؿي فٟ ح١ٌٔخٍس ِىخْ وخفٟ ٌٟٛغ أٓطٛحٔش غخ1ُ

 حٌغخُ ِلٍٜٛح ػٕي ٟغ٢ َِطفغ ١ٛي فظَس ك١خس ح١ٌٔخٍس ىْٚ حْ ٠ظَٔد. ً٘ ٠ّىٓ حْ ٠زمٝ 2

 . و١ف ٠ّىٓ ٕٛخػش ٚٓخىس ٠ّىٕٙخ حْ طظّيى رَٔػش وز١َس ٚطؼًّ فٟ ِوظٍف ىٍؿخص حٌلَحٍس.3

ٌزيأ حٌظفخػً حٌى١ّ١خثٟ حٌٌٞ ٠ٕظؾ غخُ ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ حٌٌٞ ٠ٕفن  أٓخ١ٓخْحٓظويَ ٌٕظخَ حٌٕفن ٚلٛى ٍٛذ ٚلخىف، ّٚ٘خ  

ىس. ٠لظَق حٌٛلٛى حٌٍٜذ رَٔػش وز١َس ؿيح ١ٌليع فَحؽ وز١َ ِٓ حٌغخُ ١ٌمَٛ رٕفن حٌٛٓخىس. ٚفٟ حٌٕٙخ٠ش طٕفـَ حٌٛٓخ

و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ػ١ٓ. رؼي ػخ١ٔش ٠ظزيى حٌغخُ ِٓ فظلخص  322حٌٛٓخىس حٌٙٛحث١ش ٚطوَؽ ِٓ ِؤِٙخ رَٔػش طًٜ اٌٝ 

 االِٓ حٌؼخ١ٔش  1/52حٌؼ١ٍّش وٍٙخ طليع فٟ  أْكظٝ ِخ  ٗ رٌٔٙٛش.ٚطل٠َى اُحكظٗٛغ١َس ؿيح ١ٌفَؽ ِٓ ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ ٠ّٚىٓ 

 طٔخُ٘ ر٘ىً وز١َ فٟ ِٕغ كيٚع اٛخرش رخٌغش. ٚٔظّٕٝ حٌٔالِش ٌٍـ١ّغ. أٔٙخ

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                            التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
 تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                                  حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (11 -12األسبوع )                               (                  27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :
 منظومات العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفاز )(. -:الموضوع 

  منظومات العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفاز )(.ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
  -األهداف الخاصة:

 منظومات العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفاز )(.أجهزة فحص ٌعرف  – 2
 . منظومات العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفاز )(ٌعدد  – 1
  منظومات العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفاز )(.ٌمٌز  -3

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و اإلجاب –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 .  استخدام البوسترات ألملونه -1واللوحة اإلٌضاح المادة .   استخدام الطباشٌر الملون -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5
 

 )(. العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفازمنظومات منظومات العادم الحدٌثة وتكنولوجٌا الحفاز 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 EGO-- Exhaust Gas Oxygen Sensor كٔخّ حألؤـ١ٓ رخٌؼخىَ

٘ٛ كٔخّ/ ؿٙخُ حٓظ٘ؼخٍ َِوذ فٟ ِٔخٍ حٌٙٛحء حٌيحهً ٌٍلفخُ. ٠ٚمَٛ رخٌى٘ف ػٓ ِميحٍ حألؤـ١ٓ فٟ غخُحص حٌؼخىَ. 

٠ٚز١ٓ ٔٔزش )حٌٙٛحء/حٌٛلٛى(, أٞ ِخ اًح وخْ حٌو٢١ٍ غٕٟ أٚ فم١َ, حٌلٔخّ ٠ؼَف أ٠٠خ رخُٓ كٔخّ حألؤـ١ٓ, ٚكٔخّ 

 ٌّيح.
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                               التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
 تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                                     حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (51 -13األسبوع )                                  (                  27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :
 )(. و استخدامات خالٌا الوقودالسٌارات الهجٌنة    -:الموضوع 

 خالٌا الوقود )(. السٌارات الهجٌنة و استخداماتٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
  -األهداف الخاصة:

 السٌارات الهجٌنة و استخدامات خالٌا الوقود )(.ٌعرف  – 2
 السٌارات الهجٌنة و استخدامات خالٌا الوقود )(. أنواع ٌعدد – 1
 .السٌارات الهجٌنة و استخدامات خالٌا الوقود )(. أنواعٌمٌز  -3

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –فالم العلمٌة باستخدام األ اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
   استخدام البوسترات ألملونه -1
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3
 ٌها فً دفتر المادة النظريتوزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة عل  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5

 السٌارات الهجٌنة و استخدامات خالٌا الوقود
٠ٚيي حٓظؼّخي وٍّش  ه٢١ٍ حٌّ٘ظمش ِٓ حٌىٍّش ح١ٌٛٔخ١ٔش ١٘ز٠َيح، ٚحٌظٟ طؼٕٟ Hybrid طؼز١َ ٘ـ١ٓ ٘ٛ طَؿّش ٌىٍّش ١٘ز٠َي

ٚطًّ٘ ح١ٌٔخٍحص حٌظٟ ال طٜيٍ ػٕٙخ أٞ حٔزؼخػخص  ١٘ز٠َي ػٍٝ ط٘خٍن ػيى ِٓ ػٕخَٛ ِؼ١ٕش فٟ ط٘ى١ً ػ١ٍّش ٚحكيس

 .ٛى ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓخٍحص حٌٙـ١ٕش ٚح١ٌٔخٍحص حٌىَٙرخث١ش حٌظٟ طؼًّ رٛلٍِٛػش ح١ٌٔخٍحص حٌظٟ طؼًّ رخٌزطخ٠ٍش حٌىَٙرخث١ش, ٚح١ٌٔ

طؼًّ ١ٓخٍحص حٌٙـ١ٓ رّلَو١ٓ أكيّ٘خ رخٌٛلٛى حٌظم١ٍيٞ ٚح٢هَ رخٌىَٙرخء ِّخ ٠ٛفَ حٓظٙالن حٌطخلش، ٠ٚوٍف أَٟحٍح ألً 

ٚلف ِلَن حٌٛلٛى حٌظم١ٍيٞ رٍٜٛس أٚطِٛخط١ى١ش ػٕيِخ طظلَن  رؼٞ حٌَ٘وخص حٌّٜٕؼش ٚطظ١ق طىٌٕٛٛؿ١خ   ػٍٝ حٌز١جش

 .ح١ٌٔخٍس, رخإلٟخفش اٌٝ اِىخ١ٔش اػخىس ٗلٓ حٌزطخ٠ٍخص ِٓ هالي ٔظخَ الٓظؼخىس حٌطخلش

 ثطبه٠خ ا١ٌَبهح اٌٙغ١ٓ

وّب ٠غت أْ  رز١ّي ثطبه٠خ ا١ٌَبهح اٌٙغ١ٓ ثىضبفخ ػب١ٌخ ٌٍطبلخ ٌىٟ رَزط١غ لطغ َِبفبد ؽ٠ٍٛخ )ثطبه٠خ ػب١ٌخ اٌطبلخ(.

٠ىْٛ فٟ اٍزطبػزٙب رمل٠ُ للهح ػب١ٌخ أٚ رقي٠ٓ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ وج١وح فالي ٚلذ لظ١و . وّب ال ثل ٌجطبه٠خ ١ٍبهح 

فٟ  ِؼلْ ١٘له٠ل -به٠خ ١ٔىًثط اٌٙغ١ٓ رؾًّ ػلك وج١و ِٓ ِواد اٌشؾٓ ٚ ئػبكح اٌزفو٠غ . ٚرَزقلَ ثطبه٠بد ِٓ ٔٛع

اٌزٟ رَزقلَ فٟ ١ٍبهح ِو١ٍلً  ه٠خ ١ٌض١َٛ أ٠ْٛثطب ثبىك٠بك١ٍبهاد ر١ٛرب ثو٠ًٛ ٚ فٌٛىَٛاعٓ رٛاهق ، وّب رَزقلَ 

ِؼلْ ١٘له٠ل ثبػبكح رشؾ١ٓ ٚوضبفخ ؽبلخ ٚوضبفخ -١٘جو٠ل. ٚرزفٛق ثطبه٠خ ا١ٌٍض١َٛ أ٠ْٛ ػٍٝ ثطبه٠خ ا١ٌٕىً 400ئً 

 . للهح رجٍغ ػؼف ِب رٕزغٗ األف١وح ِٓ ٔفٌ اٌٛىْ

 HEV Hybrid Electric Vehicle وزش وَٙرخث١ش ِٙـٕشَِ
حٌّٙـٕش حٌىَٙرخث١ش, ٟ٘ ٔٛع ِٓ حٌَّوزخص حٌّٙـٕش ٚحٌىَٙرخث١ش حٌظٟ طـّغ ر١ٓ ٔظخَ حٌيفغ ٌّلَن حالكظَحق ح١ٌٔخٍس 

 حٌيحهٍٟ حٌظم١ٍيٞ ِغ ٔظخَ حٌيفغ ٌٕظخَ حٌّٛطٍٛ حٌىَٙرخثٟ
 HHV Hybrid Hydraulic Vehicle َِوزش ١٘ي١ٌٍٚى١ش ِٙـٕش

حٓظويَ ِٜيٍ ١خلش ١٘ي١ٌٍٚىٟ, ؿخٔذ اٌٝ ؿخٔذ ِغ ِلَن حالكظَحق حٌيحهٍٟ حٌظم١ٍيٞ, ٌظلم١ك حلظٜخى أف٠ً فٟ 

% ِٓ ١خلش حٌفَحًِ/ حٌظزخ١ء ِمخٍٔش رّميحٍ 80 -70حٓظٙالن حٌٛلٛى. طٍه ح١ٌٔخٍحص طؼًّ ػٍٝ حٓظَؿخع ٚاػخىس حٓظويحَ 

ٚحٌلخفالص, ٓظىْٛ طٍه أ٠٠خ ألً طىٍفش ػٓ حٌٕظُ حٌىَٙرخث١ش, رٔزذ  % ١ٌٍٔخٍحص حٌّٙـٕش حٌىَٙرخث١ش. رخٌٕٔزش ٌٍ٘خكٕخص25

ٓؼَ حٌزطخ٠ٍش حٌَّطفغ ١ٌٍٔخٍحص حٌىَٙرخث١ش. طٔظويَ طٍه ح١ٌٔخٍحص حٌّٙـٕش ِٜي٠ٍٓ ٌٍميٍس ٌيفغ حٌؼـالص. فٟ ًٌه حٌٕٛع 

ن ٔٛػ١ٓ ِٓ ًٌه حٌٕٛع ِٓ ِٓ ح١ٌٔخٍحص ٠ٔظويَ ِلَن حالكظَحق حٌيحهٍٟ حٌؼخىٞ ِٚٛطٍٛ ١٘ي١ٌٍٚىٟ ٌيفغ حٌؼـالص. ٕ٘خ

ح١ٌٔخٍحص: حٌٕظخَ حٌّٛحُٞ ٚحٌظٍٍٟٔٔ. فٟ حٌٕظخَ حٌّٛحُٞ وال ِٓ حٌّلَن ٚحٌّٛطٍٛ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ٠ؼّال ِؼخ ٌيفغ 

حٌؼـالص. حٌٕظخَ حٌظٍٍٟٔٔ ٠ؼظّي ػٍٝ ح٠ٌغ٢ ح١ٌٙي١ٌٍٚىٟ ٌيفغ حٌؼـالص, حٌٌٞ ٠ؼٕٟ رؤْ حٌّلَن ال ٠ؼًّ رط٠َمش ِزخَٗس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84-_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84-_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86


ى١ش ٌيفغ حٌؼـالص. فٟ ٌ٘ح حٌٕٛع حٌّلَن ِظًٜ ر٠ّوش ١٘ي١ٌٍٚى١ش ٌظٛف١َ ٟغ٢ اٟخفٟ ٌٍٔخثً ٌظٛف١َ ليٍس ١ِىخ١ٔ

 ٌظ٘غ١ً ح٠ٌّوش/ حٌّٛطٍٛ ػٕي حٌلخؿش.
 Alternative Fuel Vehicle    AFV َِوزش ١َِٔس رٛلٛى ري٠ً

حٌٛلٛى )طؼًّ رو٢١ٍ ِٓ ٔٛػٟ  ٟ٘ َِوزش طؼًّ فم٢ رٛلٛى غ١َ حٌٛلٛى حٌزظٌَٟٚ حٌظم١ٍيٞ )ر٠ِٕٓ أٚ ى٠ِي(؛ أٚ طىْٛ َِٔش

 أوؼَ ِٓ حٌٛلٛى حٌزي٠ً أٚٚلٛى(, أٚ أْ طىْٛ َِوزش ػٕخث١ش ٌّٜيٍ حٌطخلش ِّّٜش ٌظؼًّ رٕٛع ٚحكي 
 AT-PZEV   Advanced Technology- Partial Zero َِوزش ًحص حٔزؼخػخص ػخىَ لَد حٌٜفَ -طم١ٕش ِظميِش

Emission Vehicle 
ٌَّوزش ًحص حٔزؼخػخص ػخىَ لَد حٌٜفَ. ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ ح١ٌٔخٍحص  -ٍس طم١ٕش ِظميِش٠ّىٓ ط١ٕٜف رؼٞ ح١ٌٔخٍحص و١ٔخ

ح١ٌٔخٍحص  أٔظّشرىؼ١َ رٔزذ حٓظويحَ  أف٠ًٔظ١ف ر١ج١خ و١ٔخٍحص حٔزؼخػخص ػخىَ لَد حٌٜفَ, ٌٚىٕٙخ ٌٙخ وفخءس ٚلٛى 

١ش ٌظل١ٔٓ حٓظٙالن حٌٛلٛى حٌظم١ٍيٞ ح٠ٌَخٟ حألٔ٘طشأْ طٔظويَ فٟ ١ٓخٍحص  أ٠٠خحٌىَٙرخث١ش حٌّٙـٕش. ٌٖ٘ حٌظم١ٕش ٠ّىٓ 

 .حألٛغَحٌّظئٟ رٙخ؛ اال أٙخ لي ال طِحي ِظوٍفش ػٓ وفخءس ح١ٌٔخٍحص 
 FCEV/ FCV  Fuel Cell Electric Vehicle/ Fuel Cell ١ٓخٍس هال٠خ حٌٛلٛى حٌىَٙرخث١ش/ ١ٓخٍس هال٠خ حٌٛلٛى

Vehicle 
ٔٛع ِٓ حٌَّوزخص حٌظٟ طٔظويَ هال٠خ حٌٛلٛى ٌظ٘غ١ً ِٛطٍٛ وَٙرخثٟ ػٍٝ ِظٓ ح١ٌٔخٍس. هال٠خ حٌٛلٛى فٟ ح١ٌٔخٍحص  ٟ٘

طمَٛ رظ١ٌٛي حٌىَٙرخء ٌظ٘غ١ً ِٛطٍٛ وَٙرخثٟ, ٚحٌظٟ طٔظويَ فٟ حٌؼخىس حألؤـ١ٓ حٌّٛؿٛى رخٌٙٛحء ١٘ٚيٍٚؿ١ٓ ٠ِغ١ٛ. 

حٌظٟ طٔظويَ ٚلٛى ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ٌٙخ حٔزؼخػخص طظىْٛ ِٓ حٌّخء ٚحٌلَحٍس فم٢, ١ٓخٍحص هال٠خ حٌٛلٛى حٌظٟ طٔظويَ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ 

 ١ٌْٚ ٌٙخ ٍِٛػخص رخٌؼخىَ, ٚرٌٌه طؼظزَ ِٓ َِوزخص حالٔزؼخػخص حٌٜف٠َش.
 FCHV  Fuel Cell Hybrid Vehicle ١ٓخٍس هال٠خ حٌٛلٛى حٌّٙـٕش

ّٛطٍٛحص ح١ٌٔخٍس أِخ ػٓ ٠َ١ك ِٕفَى أٚ ِـظّغ. طمَٛ طمَٛ حٌزطخ٠ٍش ٚهال٠خ حٌٛلٛى حٌّٛؿٛىس رخ١ٌٔخٍس رظٛف١َ حٌميٍس ٌ

هال٠خ حٌٛلٛى رخٓظزيحي ِلَن حالكظَحق حٌيحهٍٟ ٌٍز٠ِٕٓ فٟ ح١ٌٔخٍحص حٌظم١ٍي٠ش حٌّٙـٕش. ػٕي حٌَٔػخص حٌّٕوف٠ش طمَٛ طٍه 

ص حٌظؼـ١ً ِٓ ١ًِ(. ػٕي حالىحء حٌؼخٌٟ, ِؼً كخال 31وُ ) 50ح١ٌٔخٍحص رخٌؼًّ رخٓظويحَ حٌزطخ٠ٍش فم٢, فٟ ِيٜ كٛحٌٟ 

 حٌزيح٠ش, فبْ هال٠خ حٌٛلٛى ٚحٌزطخ٠ٍش طٛفَ ليٍس حٌيفغ ١ٌٍٔخٍس ِؼخ.
 FCV/ FCEV  Fuel Cell Vehicle/ Fuel Cell Electric حٌٛلٛى حٌىَٙرخث١ش  ١ٓخٍس هال٠خ حٌٛلٛى/ ١ٓخٍس هال٠خ 

Vehicle 
هال٠خ حٌٛلٛى أٚ ١ٓخٍس هال٠خ حٌٛلٛى حٌىَٙرخث١ش ٟ٘ ٔٛع ِٓ ح١ٌٔخٍحص حٌظٟ طٔظويَ هال٠خ حٌٛلٛى ٌظ٘غً ِٛطٍٛ  ١ٓخٍس

وَٙرخثٟ ػٍٝ ِظٕٙخ. هال٠خ حٌٛلٛى رخ١ٌٔخٍحص طٌٛي وَٙرخء ٌظ٘غ١ً ِلَن وَٙرخثٟ, هال٠خ حٌٛلٛى فٟ حٌؼخىس طٔظويَ 

حٌّٛؿٛى رخٌـٛ ١٘ٚيٍٚؿ١ٓ ٠ِغ١ٛ. ١ٓخٍحص هال٠خ حٌٛلٛى حٌظٟ طّْٛ رخ١ٌٙيٍٚؿ١ٓ طوَؽ حٔزؼخػخص ػزخٍس  ؤـ١ٓٚحأل

 ػٓ ١ِخٖ ٚكَحٍس, ريْٚ ٍِٛػخص رخٌؼخىَ, ٚرٌٙح طؼظزَ ١ٓخٍس حٔزؼخػخص ٛف٠َش.
 HCNG Hydrogen/Compressed Natural Gas fuel و٢١ٍ ٚلٛى ١٘يٍٚؿ١ٓ/غخُ ١ز١ؼٟ ٠ِغ١ٛس طؼًّ ر١ٓخٍ 

blends 
% ِٓ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ رخٌلـُ. ٠ّىٓ حٓظويحِٗ وٛلٛى غخُٞ ٌّلَوخص 50-8٘ٛ ه٢١ٍ ِٓ حٌغخُ حٌطز١ؼٟ ح٠ٌّغ١ٛ ٚ

حالكظَحق حٌيحهٍٟ ٚحألؿِٙس ح١ٌٌِّٕش. ٘ٛ ٠ِِؾ ٠ظىْٛ ِٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ أٔٛحع حٌٛلٛى حٌزي٠ً. ٠ظُ حٌظؼخًِ ِغ ٠ِِؾ ألً ِٓ 

ِٓ  40-30طز١ؼٟ, اًح طُ اٟخفش ِٔظٜٛ أػٍٝ ِٓ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ )% ١٘يٍٚؿ١ٓ رخٌلـُ ِّخػً ٌٍظؼخًِ ِغ حٌغخُ ح20ٌ

ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ رخٌلـُ(, ٠ـذ ػًّ طؼي٠الص رخٌّلَن ٚأٔظّش حٌظلىُ. ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ رخٌو٢١ٍ ٠مًٍ ِٓ حٔزؼخػخص ػخٟٔ أو١ٔي 

 .حٌىَرْٛ
 HHO-- Hydrogen- Hydrogen- Oxygen – ١٘يٍٚؿ١ٓ أؤـ١ٓ -١٘يٍٚؿ١ٓ 

ٔلًٜ ػٍٝ  ؤـ١ٓٚحأل. ػٕي طـ١ّغ ًٍط١ٓ ِٓ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ًٍٚس ِٓ ؤـ١ٓٚحألطؼٕٟ ؿِث١١ٓ ِٓ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ٚؿِء ِٓ 

. حٌّٜطٍق ؤـ١ٓٚحأل حٌّخء, ٌٚىٓ فٟ كخٌش فًٜ حٌٌٍحص ػٓ رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ ٔلًٜ ػٍٝ غخُ ه٢١ٍ ِٓ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ٚ

ِغ حٌَّوزخص حٌظٟ طيػٟ حٓظويحَ حٌّخء وٛلٛى. حٌلـش  . ٚ٘ٛ ٠ٌوَؤـ١ٓٚأ حٌٜل١ق ٌٌٙح حٌغخُ ٘ٛ ِو١ٍٛ ١٘يٍٚؿ١ٓ ٚ

ٌ٘ح حٌغخُ ِٓ حٌّخء ػٍٝ ِظٓ ح١ٌٔخٍس الٓظويحِٗ وٛلٛى أٚ وبٟخفخص ٌٍٛلٛى أْ  أظخؽ١ٗٛػخ ٚحٌلخّٓش ٟي  حألوؼَح٠ٌّخىس 

رخإلٟخفش اٌٟ حْ ِٓ حٌظٟ ٠ظُ حٓظَىحى٘خ ػٓ ٠َ١ك حٌل٠َك حٌٕخؿُ ِٓ حٌغخُ.  أوؼَحٌطخلش حٌّلظخؿش ٌظم١ُٔ ؿ٠ِجخص حٌّخء 

ٌالٓظٙالن ػٕي حٌلخؿش ِٓ هالي حٌظل١ًٍ حٌىَٙرخثٟ ٘ٛ ٛغ١َ ؿيح رخٌّمخٍٔش ِغ حٌلـُ  أظخؿٗكـُ حٌغخُ حٌٌٞ ٠ظُ 

 حٌّٔظٍٙه ِٓ لزً ِلَن حالكظَحق حٌيحهٍٟ.
 HSD Hybrid Synergy Drive ١ٌٍٔخٍحص حٌّٙـٕش طآٍُٔظخَ ٔمً كَوش 

٘ٛ حُٓ حٌؼالِش حٌظـخ٠ٍش ٌَ٘وش ط٠ٛٛطخ ٌظم١ٕش ٔمً حٌلَوش ١ٌٍٔخٍحص حٌّٙـٕش, حٌٕظخَ ٘ٛ ٔظخَ ٘ـ١ٓ وخًِ, حٌٌٞ ٠ؼٕٟ حٔٗ 

ِلَن وَٙرخثٟ ٠ؼًّ رخٌزطخ٠ٍش ِٚلَن حكظَحق ٠ؼًّ  -٠ٔظويَ حػ١ٕٓ ِٓ حٌّلَوخص فٟ طٕخغُ ِغ رؼ٠ّٙخ حٌزؼٞ



هَٜ, فبْ وال ِٓ ِلَن حٌز٠ِٕٓ ِٚلَن حٌىَٙرخء فٟ ٔظخَ حٌظ٘غ١ً ٌ٘ح رخٌز٠ِٕٓ. ٚهالفخ ٌٍؼي٠ي ِٓ ح١ٌٔخٍحص حٌّٙـٕش حأل

 ٠ّىٓ أْ ٠يفغ ح١ٌٔخٍس رّفَىٖ أٚ ِـظّؼ١ٓ. حٌٕظخَ ٘ٛ ٔظخَ حٌم١خىس ػٓ ٠َ١ك حٌٍٔه ريْٚ حطٜخي ١ِىخ١ٔىٟ ِزخَٗ ر١ٓ 

خَ ٠مِٛٛح فم٢ ربٍٓخي حٌّلَن ٚٔظخَ حٌظلىُ فٟ حٌّلَن: وال ِٓ ريحي حٌٛلٛى/ حٌظٔخٍع ًٍٚحع ٔمً حٌلَوش فٟ حٌٕظ

 اٗخٍحص وَٙرخث١ش اٌٝ حٌلخٓذ حٌّظلىُ.
ٌي٠ٙخ حٌميٍس ػٍٝ حٌلي ر٘ىً وز١َ ِٓ حػظّخىٔخ ػٍٝ حٌٕف٢ ٚهفٞ حٔزؼخػخص  (FCVs) حٌَّوزخص حٌظٟ طؼًّ روال٠خ حٌٛلٛى

أٞ حٔزؼخػخص  ػٍٝ غخُ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ريال ِٓ حٌز٠ِٕٓ ٚطٕزؼغ ِٕٙخ  FCVsط٘غ١ً. ح٠ٌخٍس حٌظٟ طٔخُ٘ فٟ طغ١َ حٌّٕخم

 .حٌظغٍذ ػٍٝ حٌؼي٠ي ِٓ حٌظلي٠خص رخٌٕٔزش ٌُٙ ٌظىْٛ لخىٍس ػٍٝ حٌّٕخفٔش ِغ ح١ٌٔخٍحص حٌظم١ٍي٠ش، ٠ـذ.   ػٛحىَ ٟخٍس

 ٔظوح فٟ اٌلافً

 

 

 

 

 How Do Hydrogen Fuel Cell Vehicles Work و١ف اٌؼًّ ِووجبد ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚفال٠ب اٌٛلٛك

حٌظٟ طؼًّ ػٍٝ ػٍٝ ػىْ ح١ٌٔخٍحص حٌظم١ٍي٠ش  .١ٓخٍحص هال٠خ حٌٛلٛى طٔظويَ غخُ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ٌظ٘غ١ً ِلَن وَٙرخثٟ

حٌز٠ِٕٓ أٚ حٌي٠ِي، ٚح١ٌٔخٍحص حٌظٟ طؼًّ روال٠خ حٌٛلٛى ٚحٌ٘خكٕخص حٌـّغ ر١ٓ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ٚحألؤـ١ٓ إلٔظخؽ حٌىَٙرخء، 

ٌِٕ حُٔٙ ِيػَٛ رخٌىخًِ ِٓ حٌىَٙرخء، ٚطؼظزَ حٌَّوزخص حٌظٟ طؼًّ روال٠خ حٌٛلٛى ح١ٌٔخٍحص حٌىَٙرخث١ش )  .حٌظٟ طي٠َ حٌّلَن

ٌٚىٓ ػٍٝ ػىْ حٌَّوزخص حٌىَٙرخث١ش حألهَٜ، ٚحٌؼ١ٍّخص ٔطخق ٚحٌظِٚى رخٌٛلٛى ُ٘ ِمخٍٔش ِغ  -رخث١ش"( "ح١ٌٔخٍحص حٌىَٙ

طل٠ًٛ غخُ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ اٌٝ وَٙرخء طٕظؾ ح١ٌّخٖ ٚحٌلَحٍس فم٢ وّٕظؾ ػخٔٛٞ، ٌٚ٘ح ٠ؼٕٟ  .ح١ٌٔخٍحص حٌظم١ٍي٠ش ٚحٌ٘خكٕخص

أظخؽ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ فٟ كي ًحطٗ ٠ّىٓ أْ طئىٞ  .ػٕيِخ وٕض ِيفٛػش حٌَّوزخص حٌظٟ طؼًّ روال٠خ حٌٛلٛى ال طوٍك طٍٛع ػٛحىَ

اٌٝ حٌظٍٛع، رّخ فٟ ًٌه حٔزؼخػخص حٌغخُحص حٌّٔززش ٌالكظزخّ حٌلَحٍٞ، ٌٚىٓ كظٝ ػٕيِخ ٠ؤطٟ حٌٛلٛى ِٓ ٚحكيس ِٓ ألٌٍ 

هفٞ  ١َٛ ٚحٌ٘خكٕخصِٜخىٍ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ ٚحٌغخُ حٌطز١ؼٟ، ٠ّٚىٓ فٟ ٚلض ِزىَ ح١ٌٔخٍحص حٌظٟ طؼًّ روال٠خ حٌٛلٛى حٌ

ِؼً حٌٛلٛى حٌّظـيىس فٟ  ِؼخ١٠َ. رخٌّمخٍٔش ِغ ِٓ ٔظ١َحطٙخ حٌظٟ طؼًّ رخٌز٠ِٕٓ شثحٌّخفٟ  30الٔزؼخػخص رٕٔزش أوؼَ ِٓ ح

ألْ حٌَّوزخص  .ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ كظٝ أٔظفؿؼً  could- ِظطٍزخص حٌّؼّٛي رٙخ كخ١ٌخ فٟ ٚال٠ش وخ١ٌف١ٍٔٛخ رخػظزخٍ٘خحٌّٔظمزً 

ٌيهٛي ٓٛق حٌٛال٠خص حٌّظليس، ٠ـذ أْ حٌٔخثم١ٓ حٌّٙظّش طؤوي ِٓ أٔٙخ طؼ١ٖ  حٌظٟ طؼًّ روال٠خ حٌٛلٛى ١ٌٔض ٜٓٛ ريح٠ش

 . ِلطخص حٌظِٚى رخٌٛلٛى ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ لَد

١ٌٙلهٚع١ٓ ربٔه ا

ػغؾ اٌغبى  اٌزقي٠ٓ

ِقبىْ ا١ٌٙلهٚع١ٓ رؾذ 

ػبي ٌٍغب٠خ ٌي٠بكح  ػغؾ

 ٔطبق اٌم١بك

 

حٍطفخع حٌٕخطؾ 

اٌجطبه٠خ ٌٚلد ِقبىْ 
اٌطبلخ ِٓ اٌزغلك اٌىجؼ 

٠ٚٛفو ؽبلخ ئػبف١خ 

 ٌّؾون وٙوثبئٟ

 

 

  ه١ٍش ٚلٛى حٌّىيّ
رؾ٠ًٛ غبى ا١ٌٙلهٚع١ٓ 

ٚاألوَغ١ٓ ئٌٝ ؽبلخ 

  وٙوثبئ١خ ٌزشغ١ً

 

 

٠لفغ   ِلَن وَٙرخثٟ

ا١ٌَبهح ثٙلٚء أوجو، ػٍٝ ٔؾٛ 

 ٌٍٍ، ٚوفبءح ِٓ ِؾون

اؽزواق اٌلافٍٟ ٚرزطٍت ط١بٔخ 

  ألً

 

 ٚكيس حٌظلىُ فٟ

٠ؾىُ رلفك  حٌطخلش

 اٌىٙوثبء

 

 

 

http://www.ucsusa.org/node/5183
http://www.ucsusa.org/node/5183
http://www.ucsusa.org/node/5183
http://www.arb.ca.gov/msprog/hydprod/sb_1505_bill_20060930_chaptered.pdf
http://www.arb.ca.gov/msprog/hydprod/sb_1505_bill_20060930_chaptered.pdf
http://blog.ucsusa.org/california-hydrogen-fuel-cell-station-513
http://blog.ucsusa.org/california-hydrogen-fuel-cell-station-513
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  :Night Visionٔظخَ حٌَإ٠ش ح١ٍ١ٌٍش

٘ٛ ٔظخَ ٠ِ٠ي ِٓ ِميٍس ٓخثك ح١ٌٔخٍس ٌٍَإ٠ش ح١ٍ١ٌٍش أٚ فٟ حألؿٛحء حٌٜؼزش ٚحٌظٟ ال ٠ّىٓ ٍإ٠ظٙخ ػٓ ٠َ١ك حألٔٛحٍ 

حٌؼخ١ٌش ١ٌٍٔخٍس. ٠ٔظويَ حٌٕظخَ كٔخٓخص حألٗؼش طلض حٌلَّحء ٌٍى٘ف ػٓ ٍٛٛ حألؿٔخَ حٌظٟ ِٓ حٌٜؼذ ٍإ٠ظٙخ فٟ ػيَ 

ظويَ آالص ط٠َٜٛ كَح٠ٍش ٌٍلٜٛي ػٍٝ ٍٛٛ ٔخؿّش ِٓ حٌلَحٍس حٌّٕزؼؼش طٛفَ ح٠ٌٛء حٌىخفٟ ٌٍَإ٠ش. حٌٕظخَ حٌٍٔزٟ ٠ٔ

ِٓ حٌـُٔ, كٔذ ىٍؿش كَحٍطٗ. حٌٕظخَ حٌّٛؿذ ٠ٔظويَ ِٜيٍ ٌألٗؼش فٛق حٌلَّحء ٌظٕؼىْ ِٓ حألؿٔخَ أِخَ ح١ٌٔخٍس 

 .ٚطمَٛ كٔخٓخص ٌألٗؼش فٛق حٌلَّحء رظٔـ١ٍٙخ ٚػَٟٙخ

  ight Control (ALC):Adaptive Lٔظخَ حٌظلىُ حٌّٛحثُ ٌإلٟخءس-

ٔظُ حإلٟخءس حألِخ١ِش حٌّٛحثُ ٠مَٛ ر٠ز٢ ٗيس حإلٟخءس حٌّٕزؼؼش ِٓ حٌى٘خفخص حألِخ١ِش ٌظٛحثُ حٌلخالص حٌّوظٍفش ٌٍم١خىس. 

 :ِؼظُ طٍه حٌٕظُ طئىٞ ٚحكي أٚ أوؼَ ِٓ حٌؼ١ٍّخص حٌظخ١ٌش

٠َ١ك طـ١ّغ ِؼٍِٛخص ِٓ كٔخّ َٓػش ٠٠ز٢ طٛؿ١ٗ حألٔٛحٍ حألِخ١ِش ٌّظخرؼش حٔلٕخءحص حٌط٠َك, ٠ٚظُ ًٌه ػٓ -1 

 .ح١ٌٔخٍس, كٔخّ ٟٚغ ػـٍش حٌم١خىس, كٔخّ ِميحٍ ىٍٚحْ ح١ٌٔخٍس كٛي ِلٍٛ٘خ حٌَأٟٓ

 .٠ٛؿٗ ٗؼخع حٌٍٕٛ ػٕي حٌظمخ١ؼخص كٔذ ١ٔش طٛؿ١ٗ ح١ٌٔخٍس-2 

س فٟ حالطـخٖ ٠ظغ١َ ح٠ٌٛء ِٓ حٌٍٕٛ حٌؼخٌٟ ٌٍّٕوفٞ ر٘ىً طٍمخثٟ كٔذ كخٌش حٌط٠َك ِٓ أِطخٍ, ٟزخد, ٚؿٛى ١ٓخٍ-3 

 .حٌّمخرً.... حٌن

٠مَٛ حٌٕظخَ رَفغ حطـخٖ حٗؼش حالٔٛحٍ   ,Automatic Head lamp Leveling Controlٍفغ ٚهفٞ حألٔٛحٍ حٌؼخ١ٌش-4 

 :حألِخ١ِش فٟ حٌلخالص حٌظخ١ٌش

 .ػٕي حٌَٔػخص حٌؼخ١ٌش ٠ٚوف٠ٙخ ًحط١خ ػٕي حٌَٔػخص حٌزط١جش, ٌّٛحثّش حٌلَوش ىحهً ٚهخٍؽ حٌّيْ-5 

 .ػٕي ٛؼٛى ِٚٔٚي ٠َ١ك ِخثً, ٠وفٞ حٌ٘ؼخع ػٕي ٛؼٛى ٠َ١ك ِخثً ٠ٚوفٞ ػٓ ِٔٚي حٌط٠َك حٌّخثً-6

, ِؼً طل١ًّ ح١ٌٔخٍس رخألٗوخٙ أٚ حٌؼظخى ٚحٌّؼيحص, أٚ أػٕخء حٌظؼـ١ً أٚ حألكّخيطغ١١َ حٍطفخع حألٔٛحٍ ػٕي طغ١١َ ط٠ُٛغ -7 

َ حٌٕظخَ رظٛف١َ حإلٟخءس حٌالُِش ٌٍظغٍذ ػٍٝ طٍه ء, أٚ ح١ٌَٔ ػٍٝ ١َق رٙخ حٍطفخػخص ِٕٚوف٠خص. ٠ٚمٟٛحٌظزخ١

 حألكّخيحٌظَٚف. ٕ٘خن ٔٛػ١ٓ ِٓ ًٌه حٌظلىُ, طلىُ أٓظخط١ىٟ ٚطلىُ ى٠ٕخ١ِىٟ. حٌٕظخَ حالٓظخط١ىٟ: ٠مَٛ رظؼي٠ً ط٠ُٛغ 

فم٢, ك١غ ٠مَٛ رلٔذ ُح٠ٚش ١ًِ ح١ٌٔخٍس ػٓ ٠َ١ك ِؼٍِٛخص ِٓ كٔخٓخص حٌّلخٍٚ, ٠ٚمَٛ ر٠ز٢ حألٔٛحٍ حألِخ١ِش 

 حٌظزخ١ٟءٌظظٕخٓذ ِغ ُح٠ٚش ١ًِ ح١ٌٔخٍس. حٌٕظخَ حٌي٠ٕخ١ِىٟ: ٠ؼيي حٍطفخع ح٠ٌٛء حألِخِٟ ِغ طغ١١َ حٌُْٛ ٚوٌٌه حٌظٔخٍع 

. رؼٞ حألٔظّش طؼّي ػٍٝ اٟخءس ِٜخىٍ أهَٜ حألِخ١ِشِؼظُ طٍه حألٔظّش طٔظويَ ِٛطٍٛ وَٙرخثٟ ٠ٌز٢ حطـخٖ حألٔٛحٍ 

يحَ ػٛحوْ ٌظٛؿ١ٗ حألٗؼش. ِٚؼظُ طٍه حألٔظّش ٠٠خف ػ١ٍٙخ اٟخءس ؿخٔز١ش, ٌألٔٛحٍ رؤِخوٓ ٚحطـخ٘خص ِوظٍفش أٚ حٓظو



وُ/ ٓخػش, ٌٚظل١ٔٓ حٌَإ٠خ رخٌمَد ِٓ ؿخٔذ ح١ٌٔخٍس ٚحٌظٟ طىْٛ ًحص أ١ّ٘ش  70ٚحٌظٟ ط٠خء ًحط١خ ػٕي َٓػخص أػٍٝ ِٓ 

 .فٟ حٌٍّفخص حٌلخىس ٚح١٠ٌمش
 DRL Daytime Running Lamp/Light ٌّزش/ٟٛء ٠ؼًّ هالي حٌٕٙخٍ

ِٜزخف ٠ؼًّ هالي حٌٕٙخٍ )٠ؼَف أ٠٠خ ر٠ٛء ٠ؼًّ هالي حٌٕٙخٍ( ٟ٘ ؿٙخُ اٟخءس ١ٌٍٔخٍحص, ٚحٌيٍؿخص حٌٕخ٠ٍش فٟ 

حطـخٖ ح١ٌَٔ, ٠٠ٟء طٍمخث١خ ِغ ط٘غ١ً ح١ٌٔخٍس ػٕيِخ طظلَن اٌٝ حألِخَ, ٠ٕزؼغ ِٕٙخ ٟٛء أر١ٞ, أٛفَ, أٚ رٍْٛ حٌىَِٙخْ 

 حٌٕٙخٍ ٠ٌِخىس ٟٚٛف ح١ٌٔخٍس هالي ظَٚف ٟٛء
 ATIS Automatic Tire Inflation System  ٔظخَ حٌٕفن حٌٌحطٟ ٌإل١خٍ

حٌٕظخَ ٠ٔظويَ حٌٙٛحء حٌّظٛحؿي رٕظخَ حٌٙٛحء  ٘ٛ ٔظخَ ًحطٟ ٌٕفن حإل١خٍ حٌٌٞ ٠ـؼً حإل١خٍحص فٟ كخٌش ٔفن ؿ١يس. ٌٚ٘ح

رخٌّمطٍٛس ٌٕفن أٞ ا١خٍ ٠ٕوفٞ ح٠ٌغ٢ رٗ ػٓ حٌلي حٌّّٔٛف ٚحٌّليى ٓخرمخ, ٠ظُ حٌٕفن أػٕخء ١َٓ حٌّمطٍٛس. ٌ٘ح حٌٕظخَ 

 ٠ِ٠ي ِٓ ػَّ حإل١خٍ, ٚوفخءس حٌٛلٛى, ٚحٌٔالِش
 

 DWS Deflation Warning System ٟغ٢ حإل١خٍ حٔوفخٝٔظخَ طل٠ٌَ 
٘ٛ ٔظخَ ِٓ حرظىخٍ َٗوش ىٍٔٛد ٌٍى٘ف ػٓ حٔوفخٝ ٟغ٢ حإل١خٍ. ػٕي حٔوفخٝ ٟغ٢ حإل١خٍ, فبْ ِل٢١ حإل١خٍ ٠مً 

رخٌظخٌٟ ٠ٚئىٞ اٌٝ ٠ُخىس َٓػش ىٍٚحْ حٌؼـً. ٠ٔظويَ حٌٕظخَ كٔخٓخص َٓػش حٌؼـً حٌّٛؿٛىس رٕظخَ ِٕغ غٍك حٌؼـالص 

فن حإل١خٍ, ٠ٚمَٛ حٌٕظخَ رظل٠ٌَ حٌٔخثك فٟ كخٌش ٠ُخىس َٓػش ٌَٛي َٓػش ىٍٚحْ حٌؼـالص ر٘ىً ِٔظَّ ٚرخٌظخٌٟ كخٌش ٔ

 حإل١خٍحص ػٓ َٓػش ِؼ١ٕش ٚحٌظٟ طؼٕٟ حٔوفخٝ ٟغ٢ حإل١خٍ ػٓ ٟغ٢ ِؼ١ٓ
 Central Tire Inflation System-- CTIS -حٌٕظخَ حٌَّوِٞ ٌٕفن حإل١خٍ

فٟ ٟغ٢ حٌٙٛحء رىً ا١خٍ رخٌَّوزش ًٌٚه ٌظل١ٔٓ حألىحء ػٍٝ حألٓطق حٌّوظٍفش. وّؼخي ػٍٝ ًٌه,  ٘ٛ ٔظخَ ٠ؼطٟ طلىُ

طوف١ٞ ٟغ٢ حٌٙٛحء ىحهً حإل١خٍحص ٠ئىٞ اٌٝ ٠ُخىس ِٔخكش حٌظالِْ ر١ٓ حإل١خٍ ٚحألٍٝ ِّخ ٠ـؼً ح١ٌَٔ ػٍٝ 

ػٍٝ حٌّلخفظش ػٍٝ ٟغ٢ حإل١خٍ فٟ حألٍٝ حٌَهٛس أوؼَ ٌٓٙٛش. ٚوٌٌه حٌّلخفظش ػٍٝ طٍف حٌٔطق. وّخ ٠ؼًّ حٌٕظخَ 

 ثٗ كخٌش ٚؿٛى طَٔد ٌٍٙٛحء
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حٌَّوزخص حألهَٜ حٌّٛؿٛىس اٌٝ ؿخٔذ ح١ٌٔخٍس ٚهٍفٙخ. ٠ٜيٍ حٌٕظخَ طل٠ٌَحص, حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طىْٛ َِث١ش، أٚ ِّٔٛػش، 

أْ ٠ًّ٘ حٌٕظخَ "طٕز١ٗ حٌٍَّٚ حٌّظمخ١غ"، "حٌٌٞ ٠ٕزٗ حٌٔخثم١ٓ ػٕي هَٚؿُٙ ِٓ أِخوٓ ٚلٛف ح١ٌٔخٍحص  أٚ ح٘ظِحُ. ٠ّىٓ

 .ػٕي حلظَحد َِوزخص ِٓ حٌـٕذ رخٌّٔخٍ حٌوٍفٟ
 BSI Blind Spot Intervention (BSI ٔظخَ حٌظيهً ٌٍّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش

حٌٌٞ ٠مَٛ رَّحلزش حٌَّوزخص حٌظٟ ط١َٔ هٍف ٚؿخٔذ ح١ٌٔخٍس.  ٔظخَ حٌظيهً ٌٍّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش ٘ٛ ؿٙخُ َِوذ رخ١ٌٔخٍس

ٚطمَٛ رظل٠ٌَ حٌٔخثك, حٌظل٠ٌَ لي ٠ىْٛ َِثٟ, ّٓخػٟ, أٚ ػٓ ٠َ١ك حال٘ظِحُ, أٚ حٌٍّْ. ٌٚىٓ ٔظخَ لي ٠ظ٠ّٓ أوؼَ ِٓ 

َؿٛع ٌٍوٍف ِٓ َِحلزش ؿٛحٔذ ح١ٌٔخٍس. فمي ٠ظ٠ّٓ "طل٠ٌَ ٌلَوش حٌٍَّٚ حٌّظمخ١ؼش", حٌظٟ طلٌٍ حٌٔخثك فٟ كخٌش حٌ

ِٛلف حٌَوٓ ػٕيِخ طىْٛ ٕ٘خن كَوش ٍَِٚ طمظَد ِٓ حٌـٕذ. وّخ طّٔٝ "ٔظخَ حٌظيهً ٌٍّٕطمش غ١َ حٌَّث١ش. أ٠٠خ ٠طٍك 

 ..ػ١ٍٙخ َِحلزش حٌٕمطش حٌغ١َ َِث١ش, طل٠ٌَ حٌٕمطش حٌغ١َ َِث١ش, ِؼٍِٛخص حٌٕمطش حٌغ١َ َِث١ش
 HMW Headway Monitoring and Warningَِحلزش حٌظميَ ٚحٌظل٠ٌَ 

كخىػش رزٔخ١ش ػٓ ٠َ١ك  حٌٕظخَ حٌظخٌٟ ٠ٔخػي حٌٔخثك رخٌّلخفظش ػٍٝ ِٔخفش ل١خىس إِٔش )حٌظميَ(. ٌ٘ح ٠مًٍ حكظّخالص ٚلٛع

رخٌّٔخف ٌٍٔخثك ر٠ِّي ِٓ حٌٛلض ٌالٓظـخرش ٌٍلخالص حٌغ١َ ِظٛلؼش. ٠مَٛ حٌٕظخَ ر٘ىً ِٔظَّ رلٔخد حٌظميَ ١ٌٍٔخٍس حٌظٟ 

ِخ١ِش ِمِٔٛش ػٍٝ َٓػش حٌم١خىس  رخألِخَ ٚطمي٠ّٙخ ٌٍٔخثك. ل١ّش حٌظميَ طٔخٚٞ حٌّٔخفش ١ٌٍٔخٍس حألأ

  :Blind Spot Detectionحٌظؼَف ػٍٝ حٌّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش

حٌّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش )ٚطظَؿُ فٟ وؼ١َ ِٓ حٌىظذ حٌؼَر١ش رخٌّٕطمش حٌؼ١ّخء( ١ٌٍٔخٍس, ٟٚ٘ حٌّٔخكش كٛي ح١ٌٔخٍس حٌظٟ ال 

٠ّىٓ ٌٍٔخثك ٍإ٠ظٙخ ِزخَٗس ػٕي حٌم١خىس. ِيٜ حٌَإ٠ش ٌٍٔخثك ٘ٛ ألٜٝ ِٔخفش ٠ّىٓ ٌٗ ٍإ٠ظٙخ ٚحٌظؼَف ػٍٝ حأل١ٗخء 

س. ٠ٚظليى ِيٜ حٌَإ٠ش رلخٌش حٌـٛ ٚ ط١ُّٜ ح١ٌٔخٍس, وّخ طظؤػَ حٌَإ٠ش رخٌِؿخؽ أِخِٟ, ٌٛكش حٌؼيحىحص, حٌّل١طش رخ١ٌٔخٍ

 .ٚحألػّيس حٌـخٔز١ش

ٓخثك ح١ٌٔخٍس ٠ؼظّي ػٍٝ َِآس حٌَإ٠ش حٌوٍف١ش, ٚحٌَّح٠خ حٌـخٔز١ش ٌَإ٠ش ح١ٌٔخٍحص حٌمخىِش ِٓ حٌوٍف. ٌٚىٓ ٕ٘خن ِٕطمش ػٍٝ 

١ال طىْٛ فٟ هخٍؽ ٔطخق ِيٜ حٌَإ٠ش ٌٌٖٙ حٌَّح٠خ. ٠ٚطٍك ػ١ٍٙخ حٌّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش. ٟٚ٘ ؿخٔزٟ ح١ٌٔخٍس ػٍٝ حٌوٍف لٍ

  .lane changeِٓ كٛحىع حٌظٜخىَ حٌظٟ طليع وً ػخَ ٔظ١ـش ِلخٌٚش طغ١١َ حٌّٔخٍ ح٢الفحٌّٔجٌٛش ػٓ ِخثش 

حٌّٕخ١ك حٌغ١َ َِث١ش ١ٌٍٔخٍس ٚطل٠ٌَ ٌَّحلزش   image sensorsٌٍٚظغٍذ ػٍٝ ًٌه ٠ظُ حٓظويحَ ٍحىحٍ أٚ كٔخٓخص حٌ٘ىً

حٌٔخثك ػٕي طٛحؿي ١ٓخٍس أهَٜ رظٍه حٌّٕطمش. ٚ٘ٛ ٠ظُ فٟ حٌغخٌذ ػٓ ٠َ١ك طل٠ٌَ ٛٛطٟ أٚ طل٠ٌَ َِثٟ و٠ٛء أٛفَ 

أٚ أكَّ ػٍٝ حٌَّح٠خ حٌـخٔز١ش أٚ رخٌمَد ِٕٙخ, اٗخٍحص حٌظل٠ٌَ طٍه طظَٙ ػٕي طٛحؿي ١ٓخٍس فٟ طٍه حٌّٕطمش هخٛش 

ٟ ١ٌٍٔخٍس. ٕٚ٘خن ِٓ حألٔظّش حٌظٟ طؼًّ ػٍٝ ِ٘ ػـٍش حٌم١خىس أٚ ِمؼي حٌٔخثك فٟ كخٌش اػطخءٖ حٗخٍس رخٌـخٔذ حٌوٍف

 .ٌالٔؼطخف ٠ٚىْٛ ٕ٘خن ١ٓخٍس لخىِش رخٌّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش رٌٌه حٌـخٔذ



  :Backup Warning Systemٔظخَ حٌظل٠ٌَ ػٕي حٌَؿٛع ٌٍوٍف- 

ٍٓخي ٚحٓظمزخي ِٛؿخص فٛق حٌٜٛط١ش. ِؼزض رخ١ٌٔخٍس ِٓ حٌوٍف رغَٝ ٌ٘ح حٌٕظخَ ٠ؼًّ ػٓ ٠َ١ك حٌَحىحٍ أٚ ٔظخَ ا

حٌى٘ف ػٍٝ أٞ ؿُٔ فٟ ٠َ١ك كَوش ح١ٌَٔس ٌٍوٍف. ٔظخَ حٌى٘ف ٌ٘ح ِظًٜ ِغ أٔٛحٍ حٌَؿٛع ٌٍوٍف ٚ٘ٛ ٠ؼًّ فم٢ 

وٍف ٚػٍٝ ِمَرش فٟ كخٌش ػٕيِخ طىْٛ ح١ٌٔخٍس فٟ حٌٕمٍش حٌوٍف١ش. ٚػٕي حوظ٘خف أْ ٕ٘خن ؿُٔ ِظٛحؿي فٟ ِٔخٍ ح١ٌٔخٍس رخٌ

 .ِٕٙخ ٠مَٛ حٌٕظخَ رظل٠ٌَ حٌٔخثك ٛٛط١خ أٚ ػٓ ٠َ١ك ٌّزش رٍٛكش حٌؼيحىحص أٚ حٌَّآس حٌَإ٠ش حٌوٍف١ش

ٕ٘خن أٔظّش رٙخ حٌش ط٠َٜٛ هٍف١ش ٌظلي٠ي ٚر١خْ حٌـُٔ حٌّظٛحؿي هٍف ح١ٌٔخٍس حٌّظلَوش ٌٍوٍف. ٚطظَٙ حٌٍٜٛس ِزخَٗس 

 المتحركة ٌ٘ح ٠ٚمَٛ حٌٕظخَ رخٌظؼَف ػٍٝ حألؿٔخَ حٌؼخرظش ٚحٌىخثٕخص ػٍٝ ٗخٗش ػَٝ أٚ ػٍٝ َِآس حٌَإ٠ش حٌوٍف١ش.
 - Assistant LCA Lane Change-ٔظخَ حٌّٔخػيس فٟ طغ١َ كخٍس حٌّٔخٍ

حٌّٔخػيس فٟ طغ١َ كخٍس حٌّٔخٍ أٚ ٔظخَ حٌى٘ف ػٓ حٌّٕطمش حٌغ١َ َِث١ش, حٌٌٞ ٠مَٛ ر٘ىً ِٔظَّ رَٛي حٌّٕطمظ١ٓ  ٔظخَ

ٍحىحٍ ِؼزظ١ٓ ػٍٝ ٍوٕٟ/ حٌِح٠ٚش حٌوٍف١ش ١ٌٍٔخٍس. ٌ٘ح حٌٕظخَ ٠مَٛ رظل٠ٌَ  2حٌغ١َ َِث١ظ١ٓ ػٍٝ ؿخٔزٟ ح١ٌٔخٍس, رخٓظويحَ 

 ٌّٔخٍ طىْٛ ١ٌٔظٓ إِٓٗ فٟ طٍه حٌٍلظشحٌٔخثك فٟ كخٌش أْ ِلخٌٚش طغ١١َ كخٍس ح

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                             التقنً بعقوبة                             -أسم  المعهد :  
 تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة -المادة :                                 حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      (18األسبوع )                              (                  27102 - 6102\ \)   -التارٌخ :
 منظومة ركن السٌارة التلقائٌة. -:الموضوع 

و طرق الفحص التً تواكب  أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثة ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
 التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا.

 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
 تقٌٌم  اإلجابات ألسئلة المادة لألسبوع السابق -5

  -األهداف الخاصة:
 .أجزاء منظومة ركن السٌارة التلقائٌة. ٌعدد  – 1. منظومة ركن السٌارة التلقائٌة.ٌعرف  – 2
 منظومة ركن السٌارة التلقائٌة أجزاءٌمٌز  -3 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –الطلبة اإلجابة من قبل 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -ة :الوسائل اإلٌضاحٌ
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
  :Automatic Parkingٛف ح١ٌٔخٍس )حٌَوٓ( حٌٌحطٟ

ِٓ حٓظؼّخي ًٌه  ٘ٛ ٔظخَ ًحطٟ ٌَوٓ ح١ٌٔخٍس, ٍوٓ ح١ٌٔخٍس ر٘ىً ِٛحُٞ, ػّٛىٞ, أٚ ِخثً ػٍٝ حٌط٠َك. ٚحٌغَٝ

حٌٕظخَ رخ١ٌٔخٍس ٘ٛ ٠ُخىس ٍحكش حٌٔخثك ٚػيَ حٌّٔخّ رـُٔ ح١ٌٔخٍس أٚ ح١ٌٔخٍحص حٌَحوٕش, ِغ ّٟخْ ٍوٕٙخ فٟ حٌّىخْ 

ر٘ىً ١ٍُٓ رل١غ ال طظؼَٝ ٌٍوز٢. ِٕخٍٚس حٌَوٓ طظُ ػٓ ٠َ١ك طلىُ ِٕٔك ر١ٓ ُح٠ٚش حٌظٛؿ١ٗ ٚحٌَٔػش ٚحٌظٟ طؤهٌ فٟ 

 .حٌّظٛحؿيس رخٌّىخْ حٌّظخفْ ٠ٌّخْ ػيَ حٌظٜخىَ ِغ ح١ٌٔخٍحص حالػظزخٍ حٌٟٛغ حٌفؼٍٟ ٌٍّىخ

 APS (2  Automated Parking Systemٔظخَ ٍوٓ ح١ٌٔخٍحص ح٢ٌٟ 

٠ؼَف أ٠٠خ رؼيس ١ِّٔخص: َِفك ٚلٛف/ ٍوٓ ح١ٌٔخٍحص ح٢ٌٟ, أٚ ٔظخَ ٌظو٠ِٓ حٌَّوزخص ٚحٓظَىحى٘خ, أٚ ٔظخَ ٍوٓ 

ٛ ٔظخَ ١ِىخ١ٔىٟ ُِّٜ ٌظم١ًٍ ِٔخكش ٚكـُ حٌَوٓ حٌّطٍٛد ١ٌٍٔخٍحص. ِؼً ح١ٌٔخٍحص ح١ٌّىخ١ٔىٟ, أٚ حٌّؤٍد ح٢ٌٟ. ٘

َحؽ ح١ٌٔخٍحص ِظؼيى حٌطٛحرك, ٠ٛفَ حٌٕظخَ ح٢ٌٟ ٍوٓ ح١ٌٔخٍحص رّٔظ٠ٛخص ِظؼيىس ٍأ١ٓخ, ٠ٌِخىس ػيى أِخوٓ ؤظخَ َِأد/ 

أْ حٌٕظخَ ٠ٔظويَ, ٔظخَ ١ِىخ١ٔىٟ ٌٕمً ح١ٌٔخٍحص ِٓ ٚاٌٝ ِٕطمش حٌَوٓ  حٌَوٓ ِغ طم١ًٍ حألٍٝ حٌّٔظويِش. رخإلٟخفش

 )ريال ِٓ حٌٔخثك(, ٌظم١ًٍ ؿِء وز١َ ِٓ حٌّٔخكش ح٠ٌخثؼش فٟ ٔظخَ حٌَوٓ ِظؼيى حٌطزمخص.
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  -األهداف الخاصة:
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 .ما وصلت إلٌه تكنولوجٌا السٌارات الحدٌثة. بٌن المنظومات الحدٌثةٌمٌز  -3 
 توزٌع  شٌت األسئلة لإلجابة علٌها فً دفتر المادة النظري  -4
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الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  ة لإلٌضاحاللوحة أو الجهاز أو العدعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -1استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
 

 ABC-  Active Body Control   ح١ٌٔطَس حٌَّو٠ِش ١ٌٍٔخٍسِٕظِٛش 

 حٌّٕل١ٕخص أٞ حٌَلخرش حٌفخػٍش ػٍٝ ؿُٔ ح١ٌٔخٍس، ٚ حٌّمٜٛى ٘ٛ ِؼخىٌش حٌطَى حٌَّوِٞ حٌٌٞ ٠ـزَ ح١ٌٔخٍس ػٍٝ ح١ًٌّ فٟ

ػٕي ح١ٌَٔ رَٔػخص ػخ١ٌش ، ٚ ٠ىْٛ ًٌه رخٓظويحَ ٔظخَ حٓظ٘ؼخٍ ٚ طلىُ حٌىظَٟٚٔ ٌَفغ ِٔظٜٛ ح١ٌٔخٍس فٟ حٌٕخك١ش 

 ECU )  حٌلخٓذ ح٢ٌٟ ١ٌٍٔخٍس طظٍمٝ أٚحَِ٘خ ِٓ ( Damper )  فٟ حٌّٔخػي ١٘ي١ٌٍٚى١شحٌّٕوف٠ش ػٓ ٠َ١ك أٓطٛحٔش 

 أّخ أ٠٠خً ػزخص حٌؼـالص ر٘ىً أف٠ً ػٍٝ حألٍٝ ِّخ ٠ِ٠ي ِٓٚ   ٚ فخثيس ًٌه حٌّزخَٗس ١ٌْ فم٢ ٍحكش حٌَحوذ ..(

 ESP  ٔظخَ حألِخْ فٟ ح١ٌٔخٍس ر٘ىً ػخَ.. ٚ ٠َطز٢ ٌ٘ح حٌٕظخَ ر٘ىً وز١َ ِغ
 

 KERS - Kinetic Energy Recovery System - ٔظخَ حٓظؼخىس ١خلش حٌلَوش
ٔظخَ ٠ٔظويَ فٟ ح١ٌٔخٍحص ٌظل٠ًٛ ١خلش حٌلَوش ١ٌٍٔخٍس أػٕخء حٌفَحًِ اٌٝ ٍٛٛس أهَٜ ِٓ ٍٛٛ حٌطخلش ٠ّىٓ  ٘ٛ

حالٓظفخىس ِٕٙخ. طٍه حٌطخلش حٌّٔظؼخىس طٔظويَ ٌظٔخٍع ح١ٌٔخٍس ِزخَٗس أٚ طوِْ أِخ فٟ كٌحفش )هِحْ ١ِىخ١ٔىٟ( أٚ رطخ٠ٍش 

٠ٚوظٍف ٌ٘ح حٌٕظخَ ػٓ حٌٕظخَ حٌظم١ٍيٞ ٌٍفَحًِ, ػٕي حٓظويحَ حٌٕظخَ )هِحْ وَٙرخثٟ( الٓظويحِٙخ الكمخ ػٕي حٌلخؿش. 

حٌظم١ٍيٞ طظلٛي ١خلش كَوش ح١ٌٔخٍس اٌٝ ١خلش كَح٠ٍش ٔظ١ـش حالكظىخن ٚطوَؽ ٌٍـٛ فٟ ٗىً كَحٍس ال ٠ّىٓ حالٓظفخىس 

 ِٕٙخ.
 -Keyless Operation System   – KOSٔظخَ حٌظ٘غ١ً ريْٚ ِفظخف

ي ٚظخثف حٓظويحَ حٌّفظخف ٌٍم١خَ رخٌظ٘غ١ً, حٌزيء, حٌظٛلف, أٚ حٌيهٛي اٌٝ حٓظويحَ ٍُ, ٌٛكش ٍل١ّش, ٘ٛ ٔظخَ ٠ظُ ف١ٗ حٓظزيح

 ؿٙخُ ِلّٛي, أٚ ٔظخَ ٠فؼً طٍمخث١خ رخٌمَد ِٓ ىْٚ حطٜخي.
 

  -Attention Control System - ACS       ٔظخَ ِظخرؼش ٠مظش حٌٔخثك
ح١ٌٔخٍس ٌّالكظش كَوش ؿفْٛ حٌٔخثك. طُ طط٠َٛ ٌ٘ح حٌٕظخَ ٌٍظغٍذ ػٍٝ  ٘ٛ ٔظخَ ٠ظىْٛ ِٓ آٌش ط٠َٜٛ َِوزش ىحهً

حٌّوخ١َ حٌٕخؿّش ِٓ ػيَ ٠مظش حٌٔخثك, ًٌٚه ػٓ ٠َ١ك حٓظَّح٠ٍش ِالكظش ِؼيي حٌظَىى ٚحٌفظَس ح١ٌِِٕش حٌّٔظغَلش 



ػٕخء حٌم١خىس, ٠مَٛ ٌلَوش حٌـفْٛ. ٚفٟ كخٌش طًٛٛ حٌلخٓذ حٌّظًٜ رآٌش حٌظ٠َٜٛ اٌٝ أْ حٌٔخثك ِؼَٝ ٌوطَ حٌَٕٛ أ

 حٌٕظخَ رظل٠ٌَ حٌٔخثك رٛلض وخفٟ لزً أْ ٠غفٛ فٟ حٌَٕٛ
 

  Remote  Control Vehicle  (RCV)  ١ٓخٍس ٠ظلىُ ف١ٙخ ػٓ رؼي

/ ح١ٌٔخٍحص ح١ٌَّٔس ػٓ رؼي طؼَف رؤٔٙخ ح١ٌٔخٍحص حٌظٟ ٠ظلىُ ف١ٙخ ػٓ رؼي ػٓ ٠َ١ك ١ٍٓٚش ال طم١ي كَوظٙخ ِغ حٌَّوزخص

ِٜيٍ هخٍؿٟ ٌٍـٙخُ. ٌ٘ح فٟ حٌغخٌذ ِخ ٠ىْٛ ؿٙخُ طلىُ هخٍؿٟ/ ٍحى٠ٛ, حٚ وخرً ر١ٓ حٌّظلىُ ٚحٌَّوزش, أٚ طلىُ ػٓ 

رؼي طوظٍف ػٓ حٌَٚرض/ ١ٓخٍس ًحط١ش حٌلَوش, ًٌٚه رؤْ ح١ٌٔخٍس  طلض حٌلَّحء. ح١ٌٔخٍحص حٌّظلىُ ف١ٙخ ػٓ حألٗؼش٠َ١ك 

 حٌظٟ ٠ظلىُ ف١ٙخ ػٓ رؼي ىحثّخ ٠ظُ حٌظلىُ ف١ٙخ ػٓ ٠َ١ك حٔٔخْ ٚال طؤهٌ اٞ أؿَحء ا٠ـخرٟ ر٘ىً ِٔظمً
  Remote Keyless Entry system  RKEٔظخَ حٌظلىُ ػٓ رؼي ريْٚ ِفظخف ٌيهٛي ح١ٌٔخٍس

حٌٕظخَ ٘ٛ ؿِء ِٓ ٔظخَ حٌظلىُ ػٓ رؼي ريْٚ حٓظويحَ ِفظخف, حٌٌٞ ٠مَٛ رؼًّ حٌّفظخف حٌّؼظخى ٌفظق ٚغٍك رخد ح١ٌٔخٍس,  ٌ٘ح

ًٌٚه ريْٚ حطٜخي فؼٍٟ. ػٕيِخ ٠ىْٛ حٌ٘وٚ ػٍٝ رؼي ػيس أِظخٍ ِٓ ح١ٌٔخٍس, رخ٠ٌغ٢ ػٍٝ ٍُ فٟ ؿٙخُ حٌظلىُ ػٓ رؼي 

 ٠ّىٓ أْ ٠مفً أٚ ٠فظق أرٛحد ح١ٌٔخٍس.
 

 RSA   Road Sign Assist ٔخػيس فٟ الفظخص/ ػالِخص/ اٗخٍحص حٌط٠َكحٌّ

 طظَٙ ِؼٍِٛخص اٗخٍحص حٌط٠َك ر٘ىً ٠ّىٓ رٌٔٙٛش فّٙش ػٍٝ ٌٛكش حٌؼيحىحص
  

 Short Term Fuel Trim STFT ح٠ٌز٢ ل١َٜ حألِي ٌٍٛلٛى
. ٌٌٚح, ٠لخٚي 1:  14.7ٛغ١َ ِٓ  ٌىٟ ٠ؼًّ حٌّلَن ر٘ىً ٛل١ق ٠لظخؽ اٌٝ ٔٔزش حٌٙٛحء: ٌٍٛلٛى ٌظزمٝ ىحهً ِيٞ

كخٓذ ح١ٌٔخٍس ٌٍلفخظ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌٕٔزش حٌّٕخٓزش ٌٍٙٛحء: حٌٛلٛى ػٓ ٠َ١ك ح٠ٌز٢ حٌيل١ك ٌى١ّش حٌٛلٛى حٌيحهً ٌٍّلَن. 

رَّحلزش و١ّش حألؤـ١ٓ فٟ حٌؼخىَ ٠ٚٔظـ١ذ رؤهزخٍ حٌلخٓذ.  حألٚؤـ١ٌٍٓٛلٛى, ٠مَٛ كٔخّ  أمخٙك١غ ٠ظُ اٟخفش أٚ 

فٟ حٌٛلٛى ح٠ٌّخف أٚ حٌّٕظمٚ )ِيس حٌلمٓ( ٠طٍك ػ١ٍٗ طؼي٠ً/ ٟز٢ حٌٛلٛى. ح٠ٌز٢ ل١َٜ حألِي ٌٍٛلٛى ١٘٠َ ٌ٘ح حٌظغ١َ 

, ٟز٢ حٌٛلٛى ٘ٛ ٔٔزش ِج٠ٛش ٌٍظغ١َ حألٓخّاٌٝ حٌظغ١َحص حٌف٠ٍٛش فٟ حٌٛلٛى حٌظٟ طليع ػيس َِحص فٟ حٌؼخ١ٔش حٌٛحكيس. فٟ 

ٌزش ٌٍٛلٛى طؼٕٟ حالٔظمخٙ ِٓ حٌٛلٛى ٚطؼٕٟ حٌٕٔزش حٌّج٠ٛش ٠ٌٍخر٢ فٟ حٌٛلٛى ِغ حٌِِٓ. حٌٕٔزش حٌّج٠ٛش ٠ٌٍز٢ حٌٔخ

 حٌّٛؿزش حإلٟخفش ٌٍٛلٛى. ل١ّظٗ طظ٠ّٓ فٟ طؼ٠َف حٌؼٛحًِ فٟ ٔظخَ ط٘و١ٚ حألػطخي رخ١ٌٔخٍس.
CAN  Controller Area Network 

ٚ ٌؼً أف٠ً ِؼخي ٕ٘خ ٘ٛ  ؼٞ،أٞ ٗزىش حٌَر٢ ر١ٓ حألؿِحء ٚ حٌٛظخثف حإلٌىظ١َٔٚش فٟ ح١ٌٔخٍس ٌظظؼخًِ ِغ رؼ٠ٙخ حٌز

 CAN ٚ٘ٝ طؼًّ ٌٍٕظخ١ِٓ ِؼخ ًٌٚه رظٛف١ك ِٓ (ABS,ASRحٓظويحَ حٌلٔخٓخص حٌَّوزش ػٍٝ
E-Gas  

رٍٔه آهَ وَٙرخثٟ ٠ظ١ق حٌظلىُ  ػٓ حٌٍٔه ح١ٌّىخ١ٔىٟ حٌّظًٜ ريٚحٓش حٌٛلٛى فٟ ح١ٌٔخٍس حالٓظؼخٟشحٌّمٜٛى رٙخ 

ىٚحٓش حٌز٠ِٕٓ ٠ٚمَٛ ٌ٘ح حٌٕظخَ رخٌظفخػً  ٠ٍّْ أٌْ٘ح حٌٕظخَ ٠ىفٝ فم٢  ففٟ فٟ ح٠ٌن ِٓ حٌوِحْ اٌٝ حٌّلَن حالٌىظَٟٚٔ

رؼٞ حٌَ٘وخص ١ٍٛص ٌ٘ح  أْٚط٠ِي ٚطمًٍ حٌَٔػش طٍمخث١خ رً  ط١َٔ ح١ٌٔخٍس رخٔظظخَ ٌىٟحٌٔخرك ًوَٖ  ACC ِغ ٔظخَ

   ىْٚ كظٝ ح٠ٌغ٢ ػٍٝ حٌيٚحٓش  ٠ؼًّ ٌىٟحٌٕظخَ 
EON :- Enhanced Other Network 

٠ّٔؼٙخ حٌٔخثك، ٚ ٕ٘خ ٠ٛلف ؿٙخُ  ػٍٝ حٌظمخ١ اٗخٍحص حٌَٕ٘حص ح٠ٌٍَّٚش ِٓ اًحػخص أهَٜ أ٠٠خً غ١َ طٍه حٌظٟ حٌميٍس

حٌَٕ٘س ح٠ٌٍَّٚش ٚ ِخ رٙخ ِٓ أهزخٍ طُٙ حٌط٠َك حٌٌٞ ١ٔ٠َ ف١ٗ، ػُ ٠ؼٛى  حٌَحى٠ٛ اًحػش حٌّلطش حٌلخ١ٌش ١ٌّٔغ حٌٔخثك

  لطش حٌظٟ وخْ ػ١ٍٙخ ٚ٘ٛ ٔظخَ ٍِ٘ٙٛ ِٚظزغ كخ١ٌخٌٍّ أٚطِٛخط١ى١خحٔظٙخء طٍه حٌَٕ٘س  ح٠ٌٌّخع رؼي
Floating Car Area :- 

ط١َٔ ح١ٌٔخٍس ف١ٗ، رّؼٕٝ أْ  ٠ًَٓ ِؼٍِٛخص ٌَّحوِ ل١خىس حٌطَق ٠ٟٛق كخٌش حٌط٠َك حٌٌٞ ٟأٚطِٛخط١ىٔظخَ اهزخٍٞ 

 ١ٔخٍحص حألهَٜ ٌظفخى٠ٙخكخٌش حٌِكخَ ػٍٝ حٌطَق ٌظٛؿ١ٗ حٌ ح١ٌٔخٍس ِخ ُحٌض ط١َٔ ِؼالً أَ ال، ِّخ ٠ؼٕٟ ط١ٟٛق كـُ

  ح٢ْكظٝ  حهظزخٌٍٞٚ٘ح حٌٕظخَ ِخُحي 
GPS :-Global Position System Or Graphical Point Control  

ٌ٘ح حٌٕظخَ ٠ؼظّي ػٍٝ ِـّٛػش ِٓ حأللّخٍ حٌٜٕخػ١ش ِّٙظٙخ  ٚ ٘ٛ ٔظخَ ٌظلي٠ي حٌّٛلغ ريٍؿش هطؤٍ طمً ػٓ حٌؤّش أِظخٍ

 ٌٍطخثَحص أٚ ٌٍٔفٓ ٚ ح١ٌٔخٍحص.. ٚ ٘ٛ حٌٍزٕش حألٓخ١ٓش فٟ ٔظخَ حٌظٛؿ١ٗ حٌٌٞ ٓٛحء طلي٠ي حٌّلخٍٚ ٚ حالطـخ٘خص

 حألٌّخ١ٔش ٌظٕف١ٌٖ ألٚي َِس فٟ حٌيٚي حٌؼَر١ش ػٍٝ أٍٝ ىٌٚش حإلِخٍحص BMW طٔؼٝ َٗوش

 AGV    Automated    Guided Vehicle َِوزش ًحط١ش حٌظٛؿ١ٗ
ًحط١ش حٌظٛؿ١ٗ, ٟ٘ ِخو١ٕش ًحط١ش حٌلَوش ِظٕمٍش ٚحٌظٟ طظزغ ػالِخص أٚ أٓالن ِٛؿٛىس رؤ١ٍٟش حٌّىخْ, أٚ طٔظويَ  حٌَّوزش

ح١ٌٍٍِ أٚ حٌَإ٠ش فٟ طلي٠ي ِٔخٍ٘خ, ٟٚ٘ فٟ حٌؼخىس طٔظويَ فٟ حٌظطز١مخص حٌٜٕخػ١ش ٌٕمً حٌّٛحى ر١ٓ حأللٔخَ حإلٔظخؿ١ش أٚ 



ٔظَ٘ ِـخي حٓظويحُِٙ هالي حٌمَْ حٌّخٟٟ ٚأٛزق حٓظويُِٙ غ١َ ِلٍٜٛ حٌّوخُْ. طُ طط٠َٛ حٌَّوزخص حٌٌحط١ش ٚأ

 ٌٍظطز١مخص حٌٜٕخػ١ش
 ALC  Adaptive Light Control حٌٕظخَ حٌّظٛحثُ/ حٌّظى١ف ٌٍظلىُ فٟ حإلٟخءس

 حٌٍلظ١ش.حٌٕظخَ ٠لٔٓ ِٓ ٗيس حإلٟخءس ػٓ ٠َ١ك حٌظٛحثُ/ حٌظى١ف حٌّٔظَّ ٌألٔٛحٍ حألِخ١ِش ٚفمخ ٌظَٚف حٌم١خىس ٚحٌز١جش 
 ANC Active Noise Control حٌظلىُ حال٠ـخرٟ/ حٌفؼخي فٟ ح٠ٌٟٛخء

حٌٌٞ ٠ؼَف أ٠٠خ ربٌغخء ح٠ٌٟٛخء, أٚ حٌط٠َمش حٌفؼخٌش ٌظم١ًٍ ح٠ٌٟٛخء, حٌظٟ ٟ٘ ٠َ١مش ٌٍظوٍٚ ِٓ حألٛٛحص حٌغ١َ 

رٕفْ ل١ّش )حٌٜٛص حٌغ١َ َِغٛد رٗ( ٌٚىٓ ِغ  َِغٛد رٗ. طٔظويَ ّٓخػش اٌغخء ح٠ٌٟٛخء, حٌظٟ طزؼغ ِٛؿش ٛٛص

ِٛؿش ٛٛط١ش ِؼىٛٓش حإلٗخٍس ٌٍٜٛص حألٍٟٛ. طـ١ّغ حٌّٛؿظ١ٓ ٠ئىٞ اٌٝ طىْٛ ِٛؿش ؿي٠ي, فٟ ػ١ٍّش طؼَف رخٌظيحهً, 

 حٌظٟ طمَٛ ر٘ىً فؼخي رؤْ طٍغٟ حٌّٛؿش حأل١ٍٛش ٚحٌٍَّٓش رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ.
 ANR Active Noise Reduction حٌظلىُ حال٠ـخرٟ/ حٌفؼخي ٌظوف١ٞ ح٠ٌٟٛخء

حٌٌٞ ٠ؼَف أ٠٠خ ربٌغخء ح٠ٌٟٛخء, أٚ حٌظلىُ حإل٠ـخرٟ فٟ ح٠ٌٟٛخء, حٌظٟ ٟ٘ ٠َ١مش ٌٍظوٍٚ ِٓ حألٛٛحص حٌغ١َ 

َِغٛد رٗ. طٔظويَ ّٓخػش اٌغخء ح٠ٌٟٛخء, حٌظٟ طزؼغ ِٛؿش ٛٛص رٕفْ ل١ّش )حٌٜٛص حٌغ١َ َِغٛد رٗ( ٌٚىٓ ِغ 

ٍٟ. طـ١ّغ حٌّٛؿظ١ٓ ٠ئىٞ اٌٝ طىْٛ ِٛؿش ؿي٠ي, فٟ ػ١ٍّش طؼَف رخٌظيحهً, ِٛؿش ٛٛط١ش ِؼىٛٓش حإلٗخٍس ٌٍٜٛص حألٛ

 .حٌظٟ طمَٛ ر٘ىً فؼخي رؤْ طٍغٟ حٌّٛؿش حأل١ٍٛش ٚحٌٍَّٓش رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ
 APP Accelerator Pedal Position (sensor كٔخّ ٟٚغ ريحي حٌظؼـ١ً/ حٌٛلٛى

ٓش حٌظؼـ١ً/ حٌٛلٛى ٠ز١ٓ ٟٚغ حٌزيحي فٟ ِٛى٠الص ح١ٌٔخٍحص ًحص حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ فٟ ٚحكٔخّ ٟٚؼ١ش ريحي/ ىٚحٓش/ ى

كٔخّ ٟٚؼ١ش حٌوخٔك ًٚ ط١ٍٛٛش ٌٍزيحي. حٌلٔخّ ٠ؼَف رّخ ٠ّٔٝ ٔظخَ  حألٓخّحٌوخٔك. كٔخّ ريحي حٌٛلٛى ٠ؼظزَ فٟ 

حٌزيحي َٚٓػظٗ حٌّظٌٛيس ِٓ ٟغ٢  حٌم١خىس رخٌٍٔه, ٠ٚمَٛ رظ١ًٛٛ حٌّؼٍِٛخص اٌٝ ٔظُ ٚكيس طلىُ حٌّلَن ػٓ ٟٚؼ١ش

 حٌٔخثك ػٍٝ حٌزيحي.
 APS (1   Accelerator Pedal Sensor كٔخّ ٟٚغ ريحي حٌظؼـ١ً

أٗ فٟ كم١مش حألَِ كٔخّ ٟٚغ ّٛخَ حٌوخٔك ِغ ٍٚٛش رخٌزيحي. ٘ٛ ٠ز١ٓ ٟٚغ ريحي حٌظؼـ١ً/ حٌٛلٛى فٟ ِٛى٠الص 

 ا١ٌىظَٟٚٔ رخٌوخٔك ح١ٌٔخٍحص حٌظٟ ٌٙخ طلىُ
 AYC  Active Yaw Control إل٠ـخرٟ فٟ كَوش ح١ٌٔخٍس كٛي حٌّلٍٛ حٌَأٟٓحٌظلىُ ح

حٌظلىُ حإل٠ـخرٟ فٟ كَوش ح١ٌٔخٍس كٛي حٌّلٍٛ حٌَأٟٓ, ٘ٛ ٔظخَ ٠ٔظويَ ِـّٛػش طَّٚ فَل١ش فؼخٌش/ ا٠ـخر١ش ٌٕمً حٌؼَِ 

ح١ٌّىخ١ٔى١ش حٌظم١ٍي٠ش ًحص اٌٝ حٌؼـالص حٌظٟ ٌي٠ٙخ طالٛك أف٠ً ِغ حٌط٠َك. ٟٚ٘ طوظٍف ػٓ ِـّٛػش حٌظَّٚ حٌفَل١ش 

حالِٔالق حٌّليٚى, ك١غ أٙخ ٠ظلىُ رٙخ ا١ٌىظ١َٔٚخ. ٚ٘ٛ ٔظخَ ٌظل١ٔٓ حألىحء ٌظّى١ٓ ح١ٌٔخٍس ِٓ ٠ُخىس َٓػظٙخ فٟ 

 حٌّٕل١ٕخص
 BCM Body Control Module ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌـُٔ 

٘ٛ ِٜطٍق ػخَ ٌٛكيس حٌظلىُ حإلٌىظ١َٔٚش حٌّٔئٌٚش ػٓ ٍٛي َِٚحلزش ِوظٍف حٌٍّلمخص حإلٌىظ١َٔٚش فٟ ؿُٔ ح١ٌٔخٍس. 

غخٌزخ حٌٛكيس طمَٛ رخ١ٌٔطَس ػٍٝ ٔٛحفٌ حٌىَٙرخث١ش، حٌَّح٠خ حٌىَٙرخث١ش، طى١١ف ٘ٛحء، ٔظخَ ِٕغ ط٘غ١ً ح١ٌٔخٍس، حٌمفً 

 حٌَّوِٞ..... حٌن
 CAS (2 Crank Angle Sensor كٔخّ ُح٠ٚش ػّٛى حٌَّفك

كٔخّ ُح٠ٚش ػّٛى حٌَّفك ٘ٛ ؿٙخُ ٠ٔظويَ فٟ ح١ٌٔخٍحص ٠ٔظويَ ِؼٍِٛخص َٓػش ػّٛى حٌَّفك ٟٚٚؼ١ظٗ ٌٍظلىُ فٟ 

طَّٚ حٌلٌحفش  إٔٓخْطٛل١ض حإلٗؼخي ٚطًٍٔٔ حٌلمٓ. حٌلٔخّ ٠ىْٛ فٟ حٌؼخىس ِؼزض رخٌلٌحفش أٚ طَّ ِٕفًٜ. ٚحكي ِٓ 

)حٌم٠َزش ِٓ حٌلٌحفش(. حٌلٔخّ ٠ٔـً حٌظغ١١َ  1ز٢ ػٕي حٌٕمطش ح١ٌّظش حٌؼ١ٍخ ألٓطٛحٔش ٍلُ ِفمٛى, ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠ىْٛ رخ٠ٌ

٠ٚٔظـ١ذ ٌٌٌه ربٍٓخي ٔز٠ش اٌٝ ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌّلَن. ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌّلَن طىْٛ ٚلظٙخ لخىٍس ػٍٝ كٔخد 

حٍ ػّٛى حٌَّفك أٚ ىحهً ِز١ض طٛل١ض حٌلمٓ ٚحإلٗؼخي. حٌلٔخّ ٠ّىٓ أْ ٠َوذ فٟ رؼٞ ح١ٌٔخٍحص هخٍؿ١خ ػٍٝ ؿي

ُِٛع حٌَ٘حٍس. ٕ٘خن ٔٛػ١ٓ ِٓ طٍه حٌلٔخٓخص ٠ٔظويَ فٟ حٌؼخىس, حػظّخىح ػٍٝ ِزيأ حٌلغ ٚطؤػ١َ ٘ٛي. ٌ٘ح حٌلٔخّ ِٓ 

 .أُ٘ حٌلٔخٓخص فٟ ِلَوخص حٌؼَٜ حٌلي٠غ, فٟ كخٌش فً٘ حٌلٔخّ ٌٓ ٠ؼًّ حٌّلَن ا١اللخ
 CPS Crankshaft Position Sensor  كٔخّ ٟٚغ ػّٛى حٌَّفك

كٔخّ ٟٚغ ػّٛى حٌَّفك ٘ٛ ؿٙخُ ا١ٌىظَٟٚٔ ٠ٔظويَ فٟ ِلَوخص حالكظَحق حٌيحهٍٟ ٌّظخرؼش ٟٚغ َٚٓػش ىٍٚحْ 

ػّٛى حٌَّفك. طٔظويَ طٍه حٌّؼٍِٛخص ػٓ ٠َ١ك ٔظخَ اىحٍس حٌّلَن ٌٍظلىُ فٟ ِميحٍ حٌَ٘حٍس ٚحٌٛلٛى ٚطٛل١ظّٙخ 

 .رخإلٟخفش اٌٝ حٌظلىُ رؼٛحًِ أهَٜ ٌٍّلَن
 

 Driver   DAA Attention Alert َِحلزش ٠مظش حٌٔخثك
ٔظخَ َِحلزش ٠مظش حٌٔخثك, ٠مَٛ رظل١ًٍ ٍٓٛن حٌٔخثك فٟ طٛؿ١ٗ ح١ٌٔخٍس ٠ٚمَٛ رظٕز١ٙٗ فٟ كخٌش ٚؿٛى أٞ رٛحىٍ ٌٍٕؼخّ أٚ 

رخٓظويحَ كٔخٓخص حٌغفٍش. حٌٕظخَ ٠٠ز٢ ٌٍظؼخًِ ِغ ٓخثمٟ ح١ٌٔخٍس حٌّوظٍف١ٓ. ٠مَٛ حٌٕظخَ رَّحلزش ِيهالص ٢ّٔ حٌظٛؿ١ٗ )



ُٚح٠خ حٌظٛؿ١ٗ( هالي فظَس ِٓ حٌِِٓ ٠ظّىٓ رؼي٘خ ِٓ ٟٚغ ٢ّٔ ِؼ١خٍٞ. ٠مَٛ حٌٕظخَ رخٓظَّحٍ رّمخٍٔش أّٔخ١ حٌم١خىس ِغ 

ح٢ٌّٕ حٌّؼ١خٍٞ ػٓ ٠َ١ك حٌظل١ًٍ حإلكٜخثٟ ٌظٜل١ق أهطخء حٌظٛؿ١ٗ. فٟ كخٌش حوظ٘خف ٢ّٔ ٌٍم١خىس ٠ظفك ِغ ٔؼخّ 

حٌٔخثك ر١َٔٓ ِّٔٛع ٠ٚمَٛ رؼَٝ فٕـخْ لٙٛس ِغ ٍٓخٌش طل٠َ٠ٌش "هٌ ل٢ٔ ِٓ حٌَحكش". حٌٔخثك, ٠مَٛ حٌٕظخَ رظٕز١ٗ 

حٌٕظخَ ٠ظ٠ّٓ طل١ًٍ ِٕطمٟ ٌٍّٔخػيس فٟ حٌى٘ف ػٓ حٌظٛحَ٘ حٌِحثفش حٌظٟ لي طيي ػٍٝ ٔؼخّ حٌٔخثك ِؼً حٔلٕخءحص 

ٟزطٗ طٍمخث١خ ػٕي ا١فخء حٌّلَن. ٠ّٚىٓ حٌط٠َك, ٚطغ١َ حٌّٔخٍ, ٚحٌفَحًِ, ٚوٌٌه كخٌش حٌط٠َك ح١ٌٔجش. حٌٕظخَ ٠ظُ اػخىس 

حٌّ٘خرٙش حٌظٟ طٔظويَ طم١ٕخص ِوظٍفش ِؼً: َِحلزش ٟٚغ  حألٔظّشأ٠٠خ غٍك حٌٕظخَ ٠ي٠ٚخ ِٓ لزً حٌٔخثك. ٠ٛؿي حٌؼي٠ي ِٓ 

ح١ٌٔخٍس فٟ حٌّٔخٍ, َِحلزش ِالِق حٌٔخثك ٚحٌؼ١ٕ١ٓ. ٚطوظٍف ١ِّٔخطٙخ حٌظـخ٠ٍش ِٓ ِٜٕغ ١ٓخٍحص ألهَ ِؼً: َِحلزش 

خّ حٌٔخثك, ٔظخَ حٌظلىُ فٟ ٠مظش حٌٔخثك, ٔظخَ ِظخرؼش حٌظؼذ, ٔظخَ حٌّٔخػيس فٟ ح١ٌمظش, حٌٕظخَ حٌفؼخي ٌٍم١خىس, ٔظخَ ٔؼ

 .طل٠ٌَ حٌٔخثك, ٔظخَ طل٠ٌَ ِغخىٍس حٌّٔخٍ ..... حٌن
 DADS Driver Alertness Detection System  ٔظخَ حٌى٘ف ػٍٝ ٠مظش حٌٔخثك

. ٌٖ٘ حٌظم١ٕش حإلٍ٘خق ٠مَٛ رَّحلزش كخٌش ٠مظش حٌٔخثك حٌفؼ١ٍش ٌظم١ًٍ ِوخ١َ كٛحىع حٌط٠َك حٌظٟ ٠ٔززٙخ حٌٕؼخّ ٚ ٘ٛ ؿٙخُ

 طّٔق رظل١ٔٓ أىحء حٌٔخثك ٚٓالِظٗ ػٓ ٠َ١ك طل١ًٍ حٌز١خٔخص حٌل٠ٛ١ش ٚطمَٛ ربٍٓخي طل٠ٌَ ِزخَٗ ٌٔخثك ح١ٌٔخٍس.
 DbW    Drive by Wire حٌم١خىس رخٌٍٔه

خىس رخٌٍٔه, ٟ٘ طم١ٕش فٟ ٕٛخػش ح١ٌٔخٍحص ٚحٌظٟ طٔظويَ ٔظُ وَٙرخث١ش أٚ وَٙٚ ١ِىخ١ٔى١ش ألىحء ٚظخثف ح١ٌٔخٍس طم١ٕش حٌم١

حٌظٟ فٟ حٌؼخىس طمَٛ رٙخ حٌٛٛالص ح١ٌّىخ١ٔى١ش. ٌٖ٘ حٌظم١ٕش كٍض ِلً أٔظّش حٌظلىُ ح١ٌّىخ١ٔى١ش ػٓ ٠َ١ك ٔظُ طلىُ 

 ٚح٢ٌش ِؼً ِلخوش ٗؼٍٛ حإلٔٔخْٛٓخث٢ ر١ٓ ا١ٌىظ١َٔٚش رخٓظويحَ ِفؼالص وَٙٚ ١ِىخ١ٔى١ش, ٚحٌ
 DLI  Distributor less Ignition system ٔظخَ اٗؼخي ريْٚ ُِٛع

٘ٛ ٔظخَ اٗؼخي ال ٠ٔظويَ ُِٛع ٌظٛؿ١ٗ حٌـٙي حٌؼخٌٟ ٌّ٘ؼخص حإلٗؼخي. ٚحٌٌٞ ف١ٗ ٍٓه ح٠ٌغ٢ حٌؼخٌٟ ٠َّ ِزخَٗس ِٓ 

ٌٖ٘ حٌٕظُ ٌٗ ٍِف ٌىً ّٗؼظٟ اٗؼخي )ٔظخَ ِ٘خٍوش(, فٟ ك١ٓ أْ حٌزؼٞ حألهَ  ٍِف حإلٗؼخي اٌٝ ّٗؼش حإلٗؼخي. رؼٞ

حٌّ٘ؼش(. حٌظوٍٚ ِٓ حٌُّٛع ؿؼً ِٓ حٌٕظخَ أوؼَ حػظّخى٠ش  -ػٍٝ-ٌٗ ٍِف ِٕفًٜ ٌىً ّٗؼش اٗؼخي )ٔظخَ اٗؼخي ٍِف

 ٚطُ حالٓظغٕخء ػٓ ح١ٌٜخٔش.
 DSF Dynamic Skip-Fire حٌي٠ٕخ١ِىٟ ٌإلٗؼخي حٌظوطٟ

طٔظويَ  . فبٔٙخحإلٔظخؽحٌّمزً ٌٕظخَ ارطخي حالٓطٛحٔخص ِغ ليٍس أوزَ ِٓ طٍه حٌّٔظويِش ح١ٌَٛ ٚطظميَ رؼزخص ٔلٛ  ٟ٘ حٌـ١ً

رَحِؾ ِؼخٌـش ٌإلٗخٍس حٌَل١ّش ٌظغ١١َ طًٍٔٔ كَق حالٓطٛحٔخص رٕخء ػٍٝ كٔخرخص رخٌظٛل١ض حٌٍلظٟ ٌّيٜ حٌؼَِ 

 حٌّطٍٛد, ريال ِٓ أْ طىْٛ ِؼزظش ر٢ّٕ طؼط١ً ػخرض ِؼً حٌظم١ٕخص حٌلخ١ٌش.
 Engine ECU (2 Control Unit ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌّلَن

ٓ ٚكيحص حٌظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ حٌظٟ طظلىُ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّ٘غالص ٌّلَن حالكظَحق ٚكيس حٌظلىُ فٟ حٌّلَن ٟ٘ ٔٛع ِ

حألِؼً ٌٍّلَن. طمَٛ ٚكيس حٌظلىُ رخٌّلَن رظلي٠ي و١ّش حٌٛلٛى ٌلمٕٙخ رٕخء ػٍٝ حٌؼي٠ي ِٓ  حالىػخءحٌيحهٍٟ ٌٍظؤوي ِٓ 

حٌَ٘حٍس )طّٔٝ طٛل١ض حإلٗؼخي( ٌٍلٜٛي  لَحءحص حٌلٔخٓخص, ٌٍظلىُ فٟ ٔٔزش حٌٙٛحء/ حٌٛلٛى. ٠ّٚىٓ ٌٍٛكيس ٟز٢ طٛل١ض

ػٍٝ ليٍس ٚحلظٜخى٠خص ٚلٛى أف٠ً, ٚػٕيِخ طلْ رٛؿٛى ٛفغ رخٌّلَن طمَٛ رظؤه١َ حٌَ٘حٍس ٌّٕغ كيٚػٗ. ٠ّٚىٓ ٌٍٛكيس 

 أ٠٠خ حٌظلىُ فٟ َٓػش حٌلًّ حٌوخٌٟ, ٚحٌظلىُ فٟ حٌظٛل١ض حٌّظغ١َ ٌٍّٜخِخص.
 EPC Electronic Power Control حٌظلىُ حال١ٌىظَٟٚٔ رخٌميٍس

٘ٛ حهظٜخٍ ٌٍظلىُ حإل١ٌىظَٟٚٔ رخٌميٍس. اٗخٍس حٌز١خْ ح٠ٌٛث١ش )ٌّزش حٌظل٠ٌَ( ٌٖ٘ رٍٛكش حٌؼيحىحص ِّخػٍش إلٗخٍس أفلٚ 

حٌّلَن. فٌٛىْ ٚحؿٓ, ٚأٚىٞ, ٚأٓىٛىح, ١ٓٚخص طٔظويَ طٍه حإلٗخٍس ١ٌٔخٍطٙخ حٌّمخىس ػٓ ٠َ١ك حٌٍٔه ؤّش/ هخ١ٛش 

لٌٍ حٌٔخثم١ٓ ًٌه رٛؿٛى ػطً رخٌّلَن, ٠ٚلظخؽ اٌٝ ١ٛخٔش. ٠ّىٓ أْ طؼٕٟ ِ٘ىٍش فٟ حٌؼي٠ي ٌٍٔالِش. حإلٗخٍس ح٠ٌٛث١ش ط

ِٓ حٌّٕخ١ك حٌّوظٍفش رخ١ٌٔخٍس. أٔٙخ ط١َ٘ اٌٝ ٚؿٛى ِ٘ىٍش ِغ حٌظلىُ فٟ حٌـَ, ريحي حٌٛلٛى, حٌظلىُ فٟ َٓػش ح١ٌَٔ, 

١ٌىظ١َٔٚش رظفؼ١ً ٚكيس ٍُِٛ ِ٘خوً حٌظ٘و١ٚ ٚؿُٔ حٌوخٔك. فٟ ٌلظش اٟخءس ٌّزش حٌظل٠ٌَ طٍه طمَٛ ٚكيس حٌظلىُ حإل

 .حٌظٟ طمَٛ رظو٠ِٓ حٌَِِ فٟ ٚكيس حٌظلىُ حإل١ٌىظ١َٔٚش
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ثؼل وً ػ١ٍّخ  -ػٕلِب ٠ىْٛ اٌّؾون ٍبفٓ ط -ػٕلِب ٠ىْٛ اٌّؾون ثبهك  ة  -أ -ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌجبهك ٠ؼًّ :-1

 وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ  -رشغ١ً ٌٍّؾون  ك

رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح َٔجخ ف١ٍؾ اٌٙٛاء  - ة اٌٙٛاء ٚاٌٛلٛكرؼًّ ػٍٝ ى٠بكح َٔجخ ف١ٍؾ  -أ -ِٕظِٛخ رَق١ٓ اٌّؾون: -2

 وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ  -كفمؾ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح َٔجخ ف١ٍؾ اٌٛلٛك  - -ط فمؾ

اٌزؾىُ فٟ ِوٚه اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ فٟ ٍِف اإلشؼبي االثزلائٟ  -أ -ؽو٠ك:٠زُ اٌزؾىُ فٟ رٛل١ذ اإلشؼبي االٌىزوٟٚٔ ػٓ -3

اٌزؾىُ فٟ ِوٚه اٌغٙل ٚاٌز١به اٌىٙوثبئٟ فٟ ٍِف  -اٌزؾىُ فٟ ِوٚه اٌز١به اٌىٙوثبئٟ فٟ ٍِف اإلشؼبي االثزلائٟ ط - ة

 اٌزؾىُ فٟ ٍوػخ اٌّؾون  -االثزلائٟ ك اإلشؼبي

٠ي٠ل  -ة  ٠ي٠ل ىا٠ٚخ اٌَىْٛ ػٕل ى٠بكح ٍوػخ اٌّؾون -أ -اٌزؾىُ فٟ اٌقٕك ٌيا٠ٚخ اٌَىْٛ فٟ ٔظبَ اإلشؼبي: -4

وً اإلعبثبد أػالٖ  -ك٠غٍك ىا٠ٚخ اٌَىْٛ ػٕل ى٠بكح ٍوػخ اٌّؾون  -طىا٠ٚخ اٌَىْٛ ػٕل ففغ ٍوػخ اٌّؾون 

 طؾ١ؾخ

ؽَبً ٚػغ طّبَ اٌقبٔك ٚ ؽَبً اٌؼغؾ  -أ -اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً ثٕبء ػٍٝ اإلشبهاد اٌمبكِخ ِٓ:٠زُ  اغٕبء  -5

ٚػغ طّبَ اٌقبٔك ٚ ؽَبً اٌؼغؾ اٌّطٍك فٟ ِغّغ اٌَؾت  ٚؽَبً كهعخ ؽواهح  -اٌّطٍك فٟ ِغّغ اٌَؾت  ة 

هح اٌّؾون ٚ ؽَبً ٚػغ طّبَ اٌقبٔك ٚ ؽَبً اٌؼغؾ اٌّطٍك فٟ ِغّغ اٌَؾت  ٚؽَبً كهعخ ؽوا -اٌّؾون ط

 .وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ -ٍوػخ اٌّؾون  ك

ففغ ٍوػخ اٌّؾون      -أ -ػٕل ؽلٚس طفغ فٟ اٌّؾون رمَٛ ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ فٟ اٌّؾون ثبٌزؾىُ فٟ  : -6

 رأف١و رٛل١ذ اإلشؼبي -ك رمل٠ُ رٛل١ذ اإلشؼبي -طى٠بكح ٍوػخ اٌّؾون  – ة

 

٠ؼًّ ػٍٝ فظً  – ة٠ؼًّ ػٍٝ رشغ١ً ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌجبهك ٚاٌّؾون ثبهك      -أ -اٌّفزبػ اٌيِٕٟ اٌؾواهٞ  : -7

 ٠ؼًّ ػٍٝ رشغ١ً ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌجبهك ثؼل وً ػ١ٍّخ رشغ١ً ٌٍّؾون  -طثبهك ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌجبهك ٚاٌّؾون 

   -ة-ٚ -أ–اإلعبثخ  -ك

رؼًّ ػٍٝ اغٕبء اٌق١ٍؾ  -ة–رؼًّ ػٍٝ اغٕبء اٌق١ٍؾ فٟ ٍوػخ اٌالؽًّ فمؾ  -أ-اغٕبء اٌق١ٍؾ :ِٕظِٛخ اٌزؾىُ فٟ -8

وً  -ك  رؼًّ ػٍٝ اغٕبء اٌق١ٍؾ فٟ اٌؾّبي ٌٍغيئ١خ ٚ ٍوػخ اٌؾًّ اٌىبًِ -ط فٟ اٌؾّبي ٌٍغيئ١خ ٚ ٍوػخ اٌالؽًّ 

 اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ

 

 ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌّؾون      -أ -ءا ػٍٝ اإلشبهح اٌمبكِخ ِٓ   :٠زُ اٌزؾىُ فٟ رٛل١ذ اإلشؼبي االٌىزوٟٚٔ ثٕب-9

 وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ -وزٍخ رلفك اٌٙٛاء ئٌٝ اٌّؾون ك ؽَبً -طؽَبً ٍوػخ اٌّؾون  –ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رؼًّ ِٕظِٛخ اٌزَق١ٓ ٚاٌّؾون ثبهك ٚرَزّو فٟ اٌؼًّ ؽزٝ ٠زٛلف اٌّؾون ػٓ اٌؼًّ .-1

 ِٕظِٛخ اٌزؾىُ فٟ َٔت اٌق١ٍؾ فٟ ٍوػخ اٌالؽًّ  ٚفٟ اٌَوػبد اٌؼب١ٌخ ٌزم١ًٍ ِؼلي اٍزٙالن اٌٛلٛكرؼًّ -2

 ثٕبءا ػٍٝ ٍوػخ اٌّؾون . ثيا٠ٚخ رمل٠ُ اٌشواهح )رٛل١ذ اإلشؼبي(٠زُ اٌزؾىُ -3

 ٠زُ اٌزؾىُ ثيا٠ٚخ رمل٠ُ اٌشواهح )رٛل١ذ اإلشؼبي( ثٕبءا ػٍٝ ِملاه اٌق١ٍؾ فٟ اٌّغّغ .-4

 اغٕبء اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً ثٕبءا ػٍٝ اإلشبهح اٌمبكِخ ِٓ ٍوػخ اٌّؾون . ٠زُ-5

 ٠زُ اغٕبء اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً ثٕبءا ػٍٝ اإلشبهح اٌمبكِخ ِٓ ؽَبً ٚػغ اٌقبٔك ثشىً أٍبٍٟ-6

 ػٕل ؽلٚس طفغ فٟ اٌّؾون رمَٛ ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ فٟ اٌّؾون ثقفغ ٍوػخ اٌّؾون-7

 اإلشؼبي.ثبٌزؾىُ فٟ رٛل١ذ ؽلٚس طفغ فٟ اٌّؾون رمَٛ ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ فٟ اٌّؾون  ػٕل-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ
 اٌؾل٠ضخ  ١َبهاداٌ رىٌٕٛٛع١باٌّبكح :                الٚياٌفظً اِزؾبْ اأٍئٍخ      ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ      

 (  اٌضب١ٔخ) إٌَخ اٌلها١ٍخ       2018 – 2017ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ              اٌغبِؼخ اٌزم١ٕخ اٌٍٛطٝ           

 ٍبػبد 2اٌٛلذ :                     اٌّؼٙل اٌزمٕٟ / ثؼمٛثخ                                                     

 2018 /1/   اٌزبه٠ـ /                                                             ١ٍبهاد -لَُ اٌّىبئٓ ٚاٌّؼلاد 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  ً

1
 ىٍؿش( 30)                                                                       -فَّخ ِّب ثأٟٔ :-افزو اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ي  -:

 ABS-(Antilock brake system )–ٚظ١فخ اٌزؾىُ فٟ ٔظبَ -1

٠زؾىُ فٟ ػغؾ ٍبئً اٌفواًِ اٌّزظً ثىً اٍطٛأخ اػزّبكا ػٍٝ  -٠زؾٌَ ٍوػخ وً ِٓ اٌؼغٍخ اٌقٍف١خ ا١ٌّٕٝ ٚ ا١ٌَوٜ . ة-أ

اػزّبكا ػٍٝ ٍوػخ اٌؼغٍخ ِٓ وً ؽَبً رمَٛ ٚؽلح اٌزؾىُ ثؾَبة اٌزؼغ١ً  -. ط-ECU–اٌزشغ١ً اٌظبكهح ِٓ  أِوِٓ  ئشبهح

 أ,ة , ط طؾ١ؾخ .–ع١ّغ اإلعبثبد  –. ك  ABSٚاٌزمظ١و ٚل١ّخ اٌيؽف ٚروًٍ ئشبهح اٌزؾىُ ئٌٝ ِشغً 

  -ِجٕٟ ػٍٝ اٌؼًّ :  VVT-i- Variable Valve Timing with intelligence -ٔظبَ طّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ اٌنوٟ--2

 ػجؾ اٌزواو١ت ث١ٓ فزؼ طّبِبد اٌؼبكَ ٚغٍك طّبِبد اٌَؾت ٌزؾ١َٓ أكاء اٌّؾون.-أ

 .٠َزقلَ ِؾون وٙوثبئٟ ٌفزؼ طّبِبد اٌؼبكَ ٚغٍك طّبِبد اٌَؾت ٌزؾ١َٓ أكاء اٌّؾون-ة 

  طّبِبد اٌَؾت ٌزؾ١َٓ أكاء اٌّؾون. ٠ؼًّ ػٍٝ رغ١١و فزؾخ طّبِبد اٌؼبكَ ٚغٍك-ط 

 ع١ّغ ِب موو أػالٖ. -ك   

ِجٕٟ   Variable Valve Timing and Lift – Intelligent( VVTL-iٔظبَ اٌظّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ َِٚبفخ اٌفزؼ اٌنوٟ)-3

 -:ػٍٝ

آ١ٌخ رؾىُ فٟ ِملاه فزؼ اٌظّبِبد ػٓ ؽو٠ك ٚؽلح اٌزؾىُ  -ٔظبَ طّبِبد ِزغ١و اٌزٛل١ذ ِغ موبء ط-٠ؼًّ ِغ ِؾون ػل٠ُ اٌىبِبد ة-أ 

 ع١ّغ ِب موو أػالٖ.  -االٌىزو١ٔٚخ . ك

 ٠ؼًّ رؾذ األٚػبع اٌزب١ٌخ. Traction control system(TRCٔظبَ ِٕغ أيالق اٌؼغالد ) -4

ئصٕبء ا١ٌَو فٟ  -ػٕلِب ٠ىْٛ اٌطو٠ك ىٌك ػٍٝ عٙخ اٚ وٍزب اٌغٙز١ٓ.ط -ػٕل ثلا٠خ اٌؾووخ ِٓ ِىبْ ٚلٛف ا١ٌَبهح ٚ أصٕبء اٌزَبهع . ة-أ

 .وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ -إٌّؼطفبد ك

 -وُ/ٍبػخ فّب كْٚ  . ػ200اٌَوػخ رمله ة  -وُ/ٍبػخ فّب فٛق . ة200اٌَوػخ رمله ة  -أ -ِؾلك اٌَوػخ اٌؼب١ٌخ ٠ؼًّ ػٕلِب : -5 

 غ١و ِؾلك ثَوػخ.  -وُ/ٍبػخ فّب فٛق . ك150اٌَوػخ رمله ة 

.   وُ/ٍبػخ فّب كْٚ( 30اٌَوػخ رمله ة) اٌَوػخ رمله  -. ة(وُ/ٍبػخ40 -30 )اٌَوػخ رمله ة -أ -ِؾلك اٌَوػخ اٌجط١ئخ ٠ؼًّ ػٕلِب : -6

 .أػالٖ طؾ١ؾخوً اإلعبثبد   -ك  .وُ/ٍبػخ(20 -10اٌَوػخ رمله ة)  -ػ

 

ً
2

 كهعخ( 25)   ا١ٌَبهاد .ٚاٌظ١بٔخ ٌىً األعياء فٟ  ِب ٟ٘ األعٙيح ٚ اٌجواِظ ٚ اٌؼلك اٌَّزقلِخ فٟ اٌفؾض -:

ً
3

 (ٌىً فوع كهعخ 10)    اعت ػٓ فوػ١ٓ فمؾ   -:

  .(abs-ecuاٌؾَبٍبد ٚاٌّفبر١ؼ فٟ ِٕظِٛخ ا١ٌَطوح االٌىزو١ٔٚخ ػٍٝ ِٕظِٛخ اٌفواًِ اٌّبٔؼخ ٌأللفبي اٌّؼبكح ٌٍزيؽٍك ) ِب ٟ٘ أُ٘ -أ

 .ِب ٟ٘ أُ٘ اٌؾَبٍبد ٚاٌّفبر١ؼ فٟ طٕلٚق اٌَوػبد اٌزٍمبئٟ االٌىزوٟٚٔ ٚاٌّورجطخ ثّٕظِٛخ -ة

 ِب ٟ٘ ١ِياد طٕلٚق اٌَوػبد اٌزٍمبئٟ االٌىزوٟٚٔ . -ط

 

ً
4

 .كهعخ( 5) --------أٚ -----------أٚ -----------رؼًّ ػٓ ؽو٠ك اٌّؾووبد  -----------اٌشىً اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ   -أ -:

 

 

 
 

 

 



 كهعخ( 11)    .ب اٌم١بكحػظ ِضجذِبما رَّٝ ٍوػخ اٌّووجخ ٚث١ٓ ٚػٍٝ أٞ ؽوف  -:ث١ٓ ِب ٠ٍٟاٌشىً اٌزبٌٟ -ة

    كٚهح / صب١ٔخ . ٚ كٚهح / كل١مخ -ةِٚزو/ صب١ٔخ ٍٚوػخ اٌّؾون  وُ/ ٍبع -ة ِملاه ٍوػخ اٌّووجخ  -1 

 ٚ  (P,N,R,D)  -ِبما رؼٕٟ األهلبَ ٚاٌؾوٚف اٌزب١ٌخ : -2

 
 

 

            ىٍؿش( 9).                                                                                             ٚحّٓٗ ِٓ حٌ٘ىً حٌظخٌٟ حوظذ ٍلُ حٌـِء -ؽ

    

 

  

 

 ِغ ر١ّٕبرٕب ٌٍغ١ّغ ثبٌٕغبػ 

 

 

 

 ك. وو٠ُ فٍف ػٍٟ                                                                                                      ؽبرُ ػجل ؽَٓ

  هئ١ٌ اٌمَُ                                                                                                             ِلهً اٌّبكح    

 

 

 

 



 
 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

  وٙوثبئ١خ ا١ٌَبهاد  اٌّبكح :                      ضبٟٔاٌفظً اٌِزؾبْ اأٍئٍخ                             ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ      

 (  اٌضب١ٔخ) إٌَخ اٌلها١ٍخ                 2018 – 2017ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ                                      اٌغبِؼخ اٌزم١ٕخ اٌٍٛطٝ           

 ٍبػبد اٌٛلذ:                                                     اٌّؼٙل اٌزمٕٟ / ثؼمٛثخ                                                    

 2018 /4/   اٌزبه٠ـ /                                                                                              ١ٍبهاد -لَُ اٌّىبئٓ ٚاٌّؼلاد 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

  ً
1

 كهعخ( 20)                                                                       -٠أرٟ:ِّب  ـ ٌىًاإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ  افزو -:

اٌزؾىُ فٟ  -اٌزؾىُ فٟ ِوٚه اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ فٟ ٍِف اإلشؼبي االثزلائٟ ة  -أ -اٌزؾىُ فٟ رٛل١ذ اإلشؼبي االٌىزوٟٚٔ ػٓ ؽو٠ك: ٠زُ - 1

اٌزؾىُ فٟ  -اٌزؾىُ فٟ ِوٚه اٌغٙل ٚاٌز١به اٌىٙوثبئٟ فٟ ٍِف اإلشؼبي االثزلائٟ ك -ِوٚه اٌز١به اٌىٙوثبئٟ فٟ ٍِف اإلشؼبي االثزلائٟ ط

 ن ٍوػخ اٌّؾو

فزوح ػًّ اٌّؾون ثبٌي٠ذ رغبٚى  -. طَِزٜٛ اٌي٠ذ ِٕقفغ -ة ػغؾ اٌي٠ذ ِٕقفغ. – ػٕل أرظٙو   اٌؼالِخ --2

 اػالٖ .ع١ّغ اإلعبثبد  –ك  اٌَّبفخ اٌَّّٛػ ثٙب.

٠ؼًّ ػٍٝ فظً ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ  –٠ؼًّ ػٍٝ رشغ١ً ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌجبهك ٚاٌّؾون ثبهك     ة  -أ -اٌّفزبػ اٌيِٕٟ اٌؾواهٞ  : -3

 ٠ؼًّ ػٍٝ رشغ١ً ثقبؿ اٌزشغ١ً ػٍٝ اٌجبهك ثؼل وً ػ١ٍّخ رشغ١ً ٌٍّؾون  -اٌجبهك ٚاٌّؾون ثبهك ط

   . ة-ٚ -أ–اإلعبثخ  -ك

 . أَلاك فٟ ِغوٜ اٌظّبَ -أ ئ٠ٌٝش١و  P0400   اٌقبص ثٗ اٌىٛكٚ   : اٌؾَبًطٛهح -4

 .وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ -ك . رلفك ٚعو٠بْ غبىاد اٌؼبكَ ػلَ -ط .فٟ ِغوٜ اٌظّبَ أٚ األٔجٛة اٌّزظً ثبٌظّبَ أَلاك - ة

 -ك. ؽظٛي ػطً وٙوثبئٟ ٚ ١ِىب١ٔىٟ -. ػؽظٛي ػطً ١ِىب١ٔىٟ -ة ؽظٛي ػطً وٙوثبئٟ. -أرظٙو ػٕل  اٌؼالِخ  -:-5 

 .االٍجبة اػالٖ ع١ّغ

 EGR- (Exhaust Gas -طّبَ رل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَٙب ػطً ػًّ جاالػواع اٌشبئؼخ اٌزٟ ٠َجاموو اٌّشبوً ٚ  -أ -:2ً

Recirculation) كهعخ( 16) . ٌؼًّ ِؾون اٌّووجبد 

 (Electric computerاٌزٟ رمَٛ ثزي٠ٚل ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ ثبٌّؼٍِٛبد فٟ ٔظبَ اٌؾمٓ االٌىزوٟٚٔ  ٚاٌّفبر١ؼ اموو اٌؾَبٍبد-ة 

controlled system (ECCS).                                                                                                                        (8 )ىٍؿش 

ً
3

 (ٌىً فوع كهعخ 26)فمؾ      اؽل اٌفوػ١ٓ ػٓ اعت -:

   .) األعياء إٌظبَ ( Mmoronicٔظبَ-ٌّؾوناٌزشغ١ً االٌىزو١ٔٚخ  خِٕظِٛاموو اعياء  - أ

 ) األعياء إٌظبَ ( Mmoronic–Mono ٔظبَ-اٌزشغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌّؾون خِٕظِٛاموو اعياء  ة    

ً
4

  كهعخ( 30)                                                                                            اْ ٚعل . اٌقطأ فٟ اٌؼجبهاد اٌزب١ٌخ ؾؼط -:

 اٌؼًّ.رؼًّ ِٕظِٛخ اٌزَق١ٓ ٚاٌّؾون ثبهك ٚرَزّو فٟ اٌؼًّ ؽزٝ ٠زٛلف اٌّؾون ػٓ -1

 . رؼًّ ِٕظِٛخ اٌزؾىُ فٟ َٔت اٌق١ٍؾ فٟ ٍوػخ اٌالؽًّ  ٚفٟ اٌَوػبد اٌؼب١ٌخ ٌزم١ًٍ ِؼلي اٍزٙالن اٌٛلٛك-2   

            ثبٌّمبهٔخ ِغ ِٓ ٔظ١وارٙب اٌزٟ  فٟ اٌّئخ 50فغ االٔجؼبصبد ثَٕجخ أوضو ِٓ رق  ا١ٌَبهاد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ا١ٌَٛ ٚاٌشبؽٕبد - 3   

  .رؼًّ ثبٌجٕي٠ٓ

 .% ِٓ ِغًّ ٔٛارظ االؽزواق20ئٌٝ  6%ّؼلي َٔجخ اٌغبىاد اٌّؼبكح رىْٛ ث -4

 ٠زُ اغٕبء اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً ثٕبءا ػٍٝ اإلشبهح اٌمبكِخ ِٓ ٍوػخ اٌّؾون .-5

 ٠زُ اغٕبء اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً ثٕبءا ػٍٝ اإلشبهح اٌمبكِخ ِٓ ؽَبً ٚػغ اٌقبٔك ثشىً أٍبٍٟ-6

ب ػٍٝ إٌفؾ ٚففغ أجؼبصبد اٌؼبهح اٌزٟ رَبُ٘ فٟ ٘اػزّبك ػٌٍٝل٠ٙب اٌملهح ثشىً وج١و  (FCVs) اٌّووجبد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك -7

 رغ١و إٌّبؿ

 ِؾون ثٕي٠ٓ ِٚؾون وٙوثبئٟرؾ٠ًٛ غبى ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚاألوَغ١ٓ ئٌٝ ؽبلخ وٙوثبئ١خ ٌزشغ١ً ػٍٝ رؼًّ  ف١ٍخ ٚلٛك اٌّىلً-8

 .اٌزم١ٍلٞ ٠ؼًّ ػٍٝ اٌٍّٛصبد ثشىً أفواٌجطبه٠خ ٌٚٙب أ٠ؼب ِؾون  ماد اٌىٙوثبئ١خرشجٗ ا١ٌَبهاد  ١َبهاد اٌىٙوثبئ١خ اٌٙغ١ٕخٌا -9

 . ثىض١و ِٓ ٔظ١وارٙب اٌزم١ٍل٠خ اوضو ئٔزبط اٌزٍٛس اٌٙغ١ٕخ ف١ٙبا١ٌَبهاد  - 10

 

 ِغ ر١ّٕبرٕب ٌٍغ١ّغ ثبٌٕغبػ 

 

 

 ك. وو٠ُ فٍف ػٍٟ                                                                                                      ؽبرُ ػجل ؽَٓ  

 هئ١ٌ اٌمَُ                                                                                                              ِلهً اٌّبكح    
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 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ
   اٌؾل٠ضخا١ٌَبهاد  رىٌٕٛٛع١ب اٌّبكح :          ضبٟٔاٌفظً اٌِزؾبْ اأٍئٍخ                             ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ      

 (  اٌضب١ٔخ) إٌَخ اٌلها١ٍخ     2018 – 2017ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ                                      اٌغبِؼخ اٌزم١ٕخ اٌٍٛطٝ           

 ٍبػبد اٌٛلذ:                                         اٌّؼٙل اٌزمٕٟ / ثؼمٛثخ                                                     

 2018 /4/   اٌزبه٠ـ /                                                                                  ١ٍبهاد -لَُ اٌّىبئٓ ٚاٌّؼلاد 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

  ً
1

 كهعخ( 25)                                                                       -افزو اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ـ ٌىً ِّب ٠أرٟ: -:

 BLIS Blind Spot Information Systemٔظبَ ئػطبء ِؼٍِٛبد ػٓ إٌّطمخ اٌغ١و ِوئ١خ  1 

 أٚ ٠ظله إٌظبَ رؾن٠واد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ غ١و ِوئ١خ -ة  َِّٛػخ، أٚ ا٘زياى٠ظله إٌظبَ رؾن٠واد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِوئ١خ أٚ  -أ -

                                                                                    االعبثخ أ ٚ ط -ك ٠شًّ إٌظبَ "رٕج١ٗ اٌّوٚه اٌّزمبؽغ -ط َِّٛػخ غ١و

 :Backup Warning System ٔظبَ اٌزؾن٠و ػٕل اٌوعٛع ٌٍقٍف -2

إٌظبَ ِزظً ِغ أٔٛاه اٌوعٛع ٌٍقٍف ٚ٘ٛ ٠ؼًّ  -. ة٠مَٛ إٌظبَ ػٓ ؽو٠ك اٌواكاه أٚ ٔظبَ ئهٍبي ٚاٍزمجبي ِٛعبد فٛق اٌظٛر١خ –أ  

اكاد أٚ اٌّوآح ٠مَٛ إٌظبَ ثزؾن٠و اٌَبئك طٛر١ب أٚ ػٓ ؽو٠ك ٌّجخ ثٍٛؽخ اٌؼل -. طفمؾ فٟ ؽبٌخ ػٕلِب رىْٛ ا١ٌَبهح فٟ إٌمٍخ اٌقٍف١خ

 ع١ّغ اإلعبثبد اػالٖ . –ك  .اٌوؤ٠خ اٌقٍف١خ

 APS (Automated Parking System.)) 2ٔظبَ هوٓ ا١ٌَبهاد ا٢ٌٟاٌٙلف ِٓ  -3 

ٌزم١ًٍ عيء وج١و ِٓ اٌَّبؽخ اٌؼبئؼخ فٟ ٔظبَ  –ة      ٔظبَ ١ِىب١ٔىٟ ٌٕمً ا١ٌَبهاد ِٓ ٚئٌٝ ِٕطمخ اٌووٓ )ثلال ِٓ اٌَبئك( فمؾ  -أ

 .  فمؾ ٔظبَ ٌزقي٠ٓ اٌّووجبد ٚ اٍزوكاك٘ب -ك هوٓ ا١ٌَبهاد ثَّز٠ٛبد ِزؼلكح افم١ب . -ط اٌووٓ ِزؼلك اٌطجمبد

  Active Body Control -ABC ِٕظِٛخ ا١ٌَطوح اٌّووي٠خ ١ٌٍَبهحرمَٛ -4

ا١ًٌّ فٟ إٌّؾ١ٕبد ػٕل ا١ٌَو ثَوػبد ثّؼبكٌخ اٌطوك اٌّوويٞ اٌنٞ ٠غجو ا١ٌَبهح ػٍٝ  - . ةٌولبثخ اٌفبػٍخ ػٍٝ عَُ ا١ٌَبهحثب -أ   

 .وً اإلعبثبد أػالٖ طؾ١ؾخ -ك .ثوفغ َِزٜٛ ا١ٌَبهح فٟ إٌبؽ١خ إٌّقفؼخ ػٓ ؽو٠ك أٍطٛأخ ١٘له١ٌٚى١خ -. طػب١ٌخ

  -Keyless Operation System – KOSٔظبَ اٌزشغ١ً ثلْٚ ِفزبػ -5 

 . ٔظبَ ٠فؼً رٍمبئ١ب ثبٌموة ِٓ كْٚ ارظبي -. ػ.ئٌٝ اٍزقلاَ ىه ٚ ٌٛؽخ هل١ّخ اٌلفٛي -. ةاٍزقلاَ اٌّفزبػ ٌٍم١بَ ثبٌزشغ١ً-أ

  االعبثخ ة ٚ ط -ك

ً
2

 .كهعخ( 20)                                                                                                                    -ِب ٠ٍٟ:وال اعت ػٓ  -:

 اموو فظبئض ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍك مٚ اٌزؾىُ االٌىزوٟٚٔ.  -1    

                                                                                                                                  اٌظؾ١ؼ.ٓ اٌجٛطٍخ االرغبٖ ١ث١ٓ اٌؾبالد اٌزٟ ال رج١-2         

ً
3

 .كهعخ( 25)                                                                                                            . اعت ػٓ اؽل اٌفوػ١ٓ فمؾ   -:

 Central body control unit ِٛخ ا١ٌَطوح اٌّووي٠خ ١ٌٍَبهح اموو ِىٛٔبد ٚ ٚظبئف ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ فٟ ِٕظ -أ
  .ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍك مٚ اٌزؾىُ االٌىزوٟٚٔ اٌّىٛٔبد األٍب١ٍخ فٟاموو -ة

 . كهعخ( 30) طؼ اٌقطأ فٟ اٌؼجبهاد اٌزب١ٌخ اْ ٚعل . -:4ً

 غ١و اٍبٍٟ.  اٌّشغالد ثشى٠ًؼزّل ٔظبَ اٌزؾىُ االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌزؾىُ ثبٌزٛع١ٗ ٚاٌزؼ١ٍك ػٍٝ ٚؽلح اٌزؾىُ ٚ اٌؾَبٍبد ٚاٌّفبر١ؼ ٚ -1

٘ٛ عٙبى ٠ووت فٟ ثؼغ ا١ٌَبهاد ٌزَغ١ً اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبططلاَ  EDR - Event Data Recorder -اٌؾلس َِغً ث١بٔبد-2

 ا١ٌَبهح ٚاٌؾٛاكس.

٘ٛ ٔظبَ ِوْ ٌزضج١ذ اٌَوػخ ثبٌزٛافك ِغ ٚ - ACC- Adaptive Cruise Control – رضج١ذ اٌَوػخ ثبٌزٛافك ِغ ٍوػخ ا١ٌَبهح -3

 .فٍفهأِبِه ٚ ر١َو  اٌزٍٟوػخ ا١ٌَبهح 

٘ٛ ٔظبَ ِٓ أٔظّخ اٌَالِخ ثب١ٌَبهح ِظُّ ٌٍؾل ِٓ شلح  FCW- Forward Collision Warning -رؾن٠و اٌزظبكَ األِبِٟ -4

 .ِٕٚغ ؽلٚس اٌؾبكس ٔٙبئ١ب اٌؾبكس

 اٌّؾددون أدديالق اٌؼغددالد اٌمبئددلح ٔز١غددخ فوٍِددخ رّٕددغEDTC-Engine Drag Traction Control-ٚؽددلح رؾىددُ اٌّؾددون فددٟ اٌغددو -5

 .اٌؼغالدٚونٌه 

ٓ فالٌٗ رزجبكي ا١ٌَبهاد ٚاٌطوق ِ  -Intelligent Vehicle Highway System  -IVHS اٌطوق اٌَو٠ؼخ ٚاٌّووجبد اٌنو١خ -6

 اٌفوٍِخ . ونٌهٚ ١ٓ ٠مَٛ ثزم١ًٍ لٛح اٌّؾوناٌَو٠ؼخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ فالي ٔظبَ ارظبي فٟ االرغب١٘

 DYC Direct Yaw-moment Control ػيَ كٚهاْ ا١ٌَبهح ؽٛي ِؾٛه٘ب اٌوأٍٟ اٌزؾىُ اٌّجبشو فٟ -7
 . ونٌه ١ٍبهاد اٌجٕي٠ٓ ٚاٌل٠يي ػغالد اٌَّزمٍخ اٌلفغ األهثغاٌغوع ِٕٗ رؾ١َٓ االرياْ ١ٌٍَبهاد اٌىٙوثبئ١خ ماد 

اٌّشغالد ثّؾووبد االؽزواق اٌلافٍٟ رزؾىُ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ ECM- Engine Control Module ٚؽلح اٌزؾىُ اإل١ٌىزو١ٔٚخ/اٌّؾون -8

 .ٚونٌه ػجؾ ٔبلً اٌؾووخ ٌؼّبْ األكاء األِضً ٌٙب

ٟٚ٘ فظخ ثؾّب٠خ ِٓ أُ٘ اثزىبهاد ٍٚبئً األِبْ فٟ ا١ٌَبهح Front Projected Area AIR BAG -اٌٍٛبئل اٌٙٛائ١خ رؼزجو - 10

 اٌَبئك فمؾ .
 ِغ ر١ّٕبرٕب ٌٍغ١ّغ ثبٌٕغبػ

 

 ك. وو٠ُ فٍف ػٍٟ                                                                                                      ؽبرُ ػجل ؽَٓ  

 هئ١ٌ اٌمَُ                                                                                                              ِلهً اٌّبكح  


