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 ی ها ستمیس
 خودرو  یکیالکترون
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 خودرو  یکیالکترون  یها ستمیس  یاجزا .1
 (ECUخودرو ) یک یالکترون یها ستمی پردازنده و مرکز س  .2
 خودرو  یک یالکترون یها ستمیانواع س  .3

 فهرست مطالب
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  ی فراوان  تی متنوع هستند و اهم اریخودرو بس ی کیالکترون  یها ستمیس
برخوردار هستند و  یشتر یب یها ی دگ یچیاز پ یامروز  یخودروها .دارند

رو کسب اطالعات راجع به  نیا از .دارند یشتر یب ی کیرون الکت  یها ستمیس
 .است یضرور  اریها بس ستمیس نیا

 .میبپرداز ات یتا به جزئ دیادامه مقاله همراه باش با

 

 خودرو  یکیالکترون یها ستمی س یاجزا 1#

کند که   ی آن کار م ی ک یالکترون ستمیو س ی کیمکان یبه کمک اجزا  خودرو
  ی برق خودروها به طور کل ستمیس .دارند تیاندازه اهم کیهر دو به 
هر   فی ادامه به اختصار به وظا در است که نامیاستارت و د ،یشامل باتر 

 .میکن ی اشاره م  کی

 ی باتر  .1

خودرو تا زمان روشن شدن آن و    ی ک یالکتر یازهاین ن ی تام ،یباتر  فهیوظ
سوخت و جرقه  ستمیالزم را به س انیجر ،ی باتر  .زمان استارت زدن است

  ایو  شهیرفتن ش نییباال و پا لیدل .رد یفرستد تا احتراق صورت بگ ی م  ی زن
  یخاموش بودن خودرو وجود باتر  نیح کی امکان گوش دادن به موز

 .است

 استارت .2
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استارت   ،یخودرو توسط باتر  یراه انداز  یالزم برا ی انرژ  نی از تام پس
کرده و   افتیاز موتور در ی کم  یانرژ  استارت  .آورد ی موتور را به حرکت در م

ها   ستونیلنگ ها و سپس پ لیم جهینت در چرخاند، ی را م  لیویسپس فال
 .کنند ی حرکت م 

 (Alternator) نامید .3

الزم را  یشود خودرو انرژ  ی که باعث م یز یاز روشن شدن خودرو چ پس
 نامید کیبدون  خودرو .است نامیکار کند د  ی مدت طوالن یبرا نگه دارد و

 .کار کند ی تواند به مدت طوالن   ی کند، اما نم ی سالم شروع به کار م 

 .دهد ی سه جز را در خودرو نشان م نیا ریز شکل

 

خودرو شامل موارد   ی ک یالکترون یها  ستمیشده، س ی معرف  یبر اجزا عالوه
 یا دهیچیپ اری بس یها ستمیس دتریجد یخودروها .شوند ی م  زین یگر ید

 .پرداخت میها خواه ستمیس نیاز ا ی دارند که در ادامه به برخ
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  یکیالکترون یها ستمیپردازنده و مرکز س 2#
 (ECU) خودرو

ECU مخفف Electronic Control Unit واحد کنترل  یو به معنا
الزم  ،ی ک یالکترون یها ستمیاز پرداختن به انواع س شی پ .است کی الکترون

داشته  یها اشاره ا ستمیس نیا ی تمام  تیر یپردازش و مد مرکز است به
  گونه است که نی خودرو بد ی کیالکترون یها ستمیکار تمام س طرز .میباش

کرده، سپس آن ها را   افتیرا )عموما توسط سنسورها( در ی اطالعات
  افتیپردازش اطالعات در  فهیوظ .کنند ی پردازش و دستورات الزم را اجرا م

 .است ECU شده و ارسال دستورات به عهده

آن دقت  حیصح یقطعه، الزم است در نگهدار  نیا  تیتوجه به اهم با
 ECU طور مثال، آب زدن به به .تا دچار اشکال نشود دی را داشته باش ی کاف
 .تواند خطرساز باشد ی آن م یها نیدست زدن به پ ایو 



 

4 www.namatek.com 

 

 

 خودرو  یکیالکترون یها ستمی انواع س 3#

 یبرا ای تیحفظ امن یتوانند برا  ی خودرو ها، م  ی کیالکترون  یها ستمیس
 .باشند ریو پخش صدا و تصو  ی سرگرم 

 ی تیامن یها ستمی س 1-3#

 یق یکروز کنترل و کروز کنترل تطب ستمیس .1

خودرو مربوط به  ی کیالکترون یها  ستمیاز س ی ع یبخش وس ،ی طور کل به
ها کروز کنترل است که به  ستمیس نی از ا ی کی .آن است تیامن نی تام

  ی کم  ی رانندگ نیح سرعت خودرو را ثابت نگه داشته و دیتوان ی کمک آن م 
ها و  گنالیبه کمک فرستادن س   زین ی قیکنترل تطب کروز .دیاستراحت کن
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  داده و صیرا تشخ گرید یتواند وجود خودروها یبازگشت آن ها، م
 .از ترمز استفاده کند ایکند  میخودرو را تنظ سرعت

 ...و TCS ،  ESPیها ستمیس .2

هستند که به  یی ها ستمیخودرو، س تیامن نیتام ی ها ستمیاز س ی کی
  یها در خودروها ستمیس نی ا .کنند ی خودرو کمک م یدار یحفظ پا

  نی ا .مشابه است بایآن ها تقر یی دارند، اما کارا ی متفاوت  یمختلف اسم ها
  ی م  افتیمانند سر خوردن چرخ ها را از سنسورها در ی ها اطالعات ستمیس

 .کنند ی خودرو را حفظ م تیو امن  یدار یپا ECU استفاده از با کنند و

گاز منتقل  چهیدر ایمانند ترمز و   ی مختلف یبه بخش ها ECU دستورات 
عموما   ستمیس نی ا یکاربردها .شود تا خودرو به وضع مطلوب برسد ی م

ر نخوردن آن، حفظ اصطکاک مناسب با کف  شامل حفظ کشش خودرو، س 
 .جاده و... است

 یسرگرم یها  ستمیس  2-3#

 (Telematic) کی تلمات  .1

Telematic از دو کلمه یبیترک Telecommunication ارتباط   یبه معنا
پردازش اطالعات   ات یعمل یسر   کی یبه معنا Informatic از راه دور و

 دیجد یو پرکاربرد در خودروها ع یوس یها یاز فناور  ی ک ی ک،یتلمات  .است
،  (Navigation)  ی ابیریمس لیاز قب ی شامل امکانات   یفناور  نیا .است

 .باشد ی ... مو شنی کیفینوت  ،هشدارها  ،یتماس اضطرار 
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 Infotainment ستمیس .2

Infotainment  از دو کلمه ی بیترک Information اطالعات و یبه معنا 
Entertainment ی موارد گوناگون ستمیس نیا .است ی سرگرم  یبه معنا  

  ،ی صوت یها  لیپخش فا نترنت،یبه ا ی ، بلوتوث، دسترسGPS مانند
 .دنده عقب و... است نیدورب ریمختلف مانند تصاو ریتصاو   شینما
مختلف  یدر خودروها ی مختلف یبا نام ها زین Infotainment ستمیس

 .شود ی شناخته م

  ی م  ی به طور کل اما هستند؛ کیمشابه تلمات  ستمیس نی ا یکاربردها ی برخ
 دارد و  دیتاک ی منیبر ا شتریب کی تلمات  ستمیتوان گفت که س
Infotainment  ی به سرگرم. 

 

 خودرو  ی ک یالکترون یها ستمیس ریسا .3

  تیهشدار و امن یبرا زین یگر ید یها ستمیبر موارد گفته شده، س عالوه
پارک خودکار،  ستمیس ر،یهشدار انحراف از مس ستم یس .وجود دارند

  ستمیس ی و کنترل برف پاک کن همگ  ربکسیدر شب، کنترل گ دی د ستمیس
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در  یی به سزا تی شوند که اهم ی خودرو محسوب م  ی کیالکترون یها
 صنعت خودرو دارند.


