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Kademesiz otomatik fianz›man
multitronic ® 01J
Yap›s› ve Fonksiyonu

Kendi Kendine Çal›flma Program› 228

Servis.
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Multitronic ®

Multitronic®, Audi taraf›ndan yeni gelifltirilmifl olan
kademesiz otomatik flanz›man verilen isimdir. 

Günlük konuflmalarda, kademesiz otomatik flanz›-
manlara CVT-flanz›manlar da denilmektedir. 
Audi taraf›ndan daha da gelifltirilen CVT konsepti,
“çemberleme flanz›manlar›n” uzun süreden beri bi-
linen çal›flma ilkesini temel almaktad›r. Söz konusu
ilkede, en k›sa ve en uzun oran aras›ndaki orant›-
lama davran›fl›, “de¤ifltirici” ad› verilen bir ünite
yard›m›yla kademesiz olarak ayarlanmaktad›r. 
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CVT, “Continvosly Variable Transmission”
teriminin k›salt›lmas› olup, “sürekli de¤ifl-
ken aktarma” anlam›na gelmektedir. 

Audi’nin tiptronik fonksiyonlu yeni multitronic®sistemi, olas› en iyi dinami¤in, opti-
mal yak›t tüketiminin ve en yüksek tahrik konforunun sinerjisini sunmaktad›r
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fianz›manlar, yanmal› motorlardaki tork
karakteristiklerini araca uyarlamak için kul-
lan›l›r. 
Asl›nda, düz flanz›man, otomatiklefltirilmifl düz
flanz›man ve kademeli otomatik flanz›man gibi
kademeli flanz›manlar mevcuttur. 
Kademeli flanz›man (vites de¤ifltirmeli
flanz›man), sürüfl dinami¤i, tüketim ve sürüfl
konforu aras›nda her zaman bir uzlaflt›r›c›
görevini üstlenmektedir. 

Yanmal› bir motordaki tork, kademli olarak
de¤il sürekli biçimde katlanmaktad›r. Bu
nedenle, güç aktar›m›ndan performans
fleklinde en iyi seviyede fayda sa¤lama ilkesi
gelifltirilmifltir. 

Bugüne kadar piyasada bulunan CVI ilkesi
de, ad› geçen “çevreleme prensibine” göre
ifllemektedir. Ancak bunlar, sahip olduklar›
s›n›rl› güç aktar›m› özellikelrinden dolay›
küçük  ve orta s›n›fa dahil araçlar için uygun-
dur. 

Ba¤›ms›z testlerin gösterdi¤i kadar›yla sürüfl
performans aç›s›ndan henüz kendilerini
kan›tlam›fl de¤iller. 

Bir CVT flanz›man›n gelifltirilmesi esnas›nda
Audi, daha nce ifade edilen çevreleme ilkesin-
den faydalanm›flt›r, zira bu ilke, en ileri
geliflmifllik seviyesini temsil etmektedir. 

Audi’nin hedefi, üst s›n›fa dahil kuvvetli motor-
lara sahip araçlarda sadece sürüfl perfor-
mans›n› ve tüketimi de¤il, ayn› zamanda sürüfl
dinami¤ini ve konforu da, yeni standartlar
oluflturacak hale getirilen bir CVT flanz›man
gelifltirmektir. 
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Audi’nin ve geliflim ortaklar›n›n bu sürece
getirdikleri yenilikler, halihaz›rda mevcut olan
flanz›man konseptlerine yukar›da ifade edilen
özellikelri de katm›flt›r. 

Temel ilkesi
multitronic®’in kilit unsuru de¤ifltiricidir.
De¤ifltirici ad› verilen yard›m›yla ilk hareket ve
nihai aktarma aras›ndaki orant›lama
davran›fllar› kademesiz olarak de¤ifltirilmekte-
dir. 

Böylece, her zaman uygun bir diflli oran› kul-
lan›ma haz›r bulunmaktad›r. Motor, ister per-
formans isterse tüketim odakl› olsun, her
zaman en optimal iflletim aral›¤›nda
çal›flabilmektedir. 

De¤ifltirici, iki adet konik dist çiftinden
oluflmaktad›r. Bunlardan ilki, birincil disk (Disk
1) ikincisi ise ikincil disktir (Disk 2). Söz
konusu konik difllilerde bulunan kay›fl
yar›¤›nda hareket eden bir de özel zincir
bulunmaktad›r. Bu zincir, güç aktar›m unsuru
olarak görev yapmaktad›r. 

Disk 1, ara mil vas›tas›yla motor taraf›ndan
tahrik edilir. Motor torku, zincir üzerinden önc
Disk 2’ye oradan da aksk tahrikine aktar›l›r. 

Herhangi bir diske ait konik disk mil üzerinde
itilebilir niteliktedir; böylece, zincir hareket
yap› çap› ve dolay›s›yla aktarma oran›
kademesiz olarak ayarlanm›fl olur. 
Her iki disk, zincir her zaman gergin kalacak
ve güç aktar›m› için gerekli bast›rma kuvveti
temin edilecek flekilde ayn› anda
ayarlanmal›d›r.

. 

5

Breit

Audi, 200PS ve 300Nm aras›ndaki
performans aral›¤›nda 2.8 lt. - V6
motor ile kullan›labilecek bir CVT
flanz›man› oluflturan ilk otomobil üre-
ticisidir

Bu yap› tarz› nedeniyle, çevreleme özellik
bir flanz›mandan söz edilmektedir. 

Birincil disk 
(Disk 1)

‹kincil disk 
(Disk 2)

Girifl tahriki

Girifl tahriki

Dar

Ç›k›fl tahriki



6

Girifl

6000

5000

4000

3000

2000

50km/h 100km/h 150km/h 200km/h 250km/h

1000

228_038

228_007

228_015

Übersetzungsdiagramme multitronic® 01J 
im Audi A6 2,8-l-V6 mit 142 kW 

Yüksek seviyede konfor için multitronic® 

Otomatik iflletimde, ayar tan›ma alan› dahilindeki
her aktarma oran›n›n kullan›lmas› mümkündür. De-
vir say›s› seviyesini belirleyici unsurlur, sürücünün is-
te¤i (gaz pedal›n›n pozisyonu) ve sürüç direncidir.
aktarma oran› de¤ifliklikleri tamamen tekleme ve
çekifl kuvvetinde azalma olmaks›z›n gerçeklefltiril-
mektedir. 

Tiptronic fonksiyonunda, manüel viter seçimi için 6
adet vites de¤ifltirme e¤risi bulunmaktad›r. Böylece
sürücü, sürüfl dinami¤ine uygun olarak kendi arzu-
lar›n› uygulama imkan›n› “ele geçirmifl” olur. Bu
özellikle, da¤l›k yollarda seyrederken faydal› olur,
zira buralarda sürücü, motorun frenleme etkisinden
bireysel olarak daha aktif faydalanabilir. 

Azami h›za 5’inci viteste eriflilir. 6’nc›  vites, “E-vi-
tes” veya “Overdrive” olarak düzenlenmifltir. Tiptro-
nic’in direksiyon simidinden kumanda edilmesi op-
siyonel bir özelliktir. Bu, tiptronic fonksiyonunda bile
en yüksek konfor seviyesini temin etmektedir. 

Audi A6 2.8 lt-V6, 14 kW’deki multitro-
nic® 015’nin aktar›ma oranlar› flemas›

Kullan›lmayan alan

1. vites 2. vites

Seyir h›z› V maks=yaklafl›k 235 km/s

3. vites 4. vites 5. vites 6. vites

M
ot
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ir 
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y›

s›

6



7

6000

5000

4000

3000

2000

50km/h 100km/h 150km/h 200km/h 250km/h

Azami dinamik için multitronic®

Kademeli flanz›man:
Renkli bölgeler, motorun azami performans›n›n
b›rak›lmas› gereken yerleri göstermektedir. Bu,
h›zlanmada olumsuzluklara neden olur. 

multitronic®:

Devir say›s›n›n ayarlanmas› yoluyla, motor
performans› en yüksek seviyede tutulur. 
Bu esnada h›zlanma, çekifl kuvvetinde hiçbir
kesinti olmaks›z›n gerçekleflir. 

Ayar tan›m bölgesi

Devir say›s›n›n ayarlanmas› yoluyla azami h›z,
seyir dirençlerine uygun olarak çeflitlendirilir.

En uzun diflli oran›, sürüfl dirençlerine uygun olarak
daha erken veya daha geç terk edilmelidir.

Vites de¤ifltirme e¤rileri diplerine 015

En ekonomik e¤ri

En sportif e¤ri

Kademeli flanz›manlarda kullan›lmayan bölge

Vites de¤ifltirme e¤rileri 01V

Diflli oran› karfl›laflt›rmas›:
❿ 5 vitesli otamatik flanz›man 01V

(fianz›man kod harfleri DEV)

❿ multitronic® 015 5fianz›man kod
harfleri DZN)

1. vites 2. vites

Seyir h›z›

3. vites 4. vites 5. vites
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Daha az yak›t tüketimi için multitronic®

Uzun diflli oran› dolay›s›yla en ekonomik sürüfl
tarz›nda yüksek bir devir say›s› azalt›m›
mümkündür. 

5 vitesli düz flanz›manlara oranla, örne¤in
130 km/s’de motor devir say›s› yaklafl›k 3200
km/s’dekinden yaklafl›k 2450 dev./dak.’a
düflünülür ve böylece yak›t tüketimi azalt›l›r. 

Kademesiz diflli oran› de¤iflimi yoluyla motor,
ister performans isterse tüketim odakl› olsun,
her zaman en iyi iflletim aral›¤›nda çal›fl›r. 
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Diflli oran› karfl›laflt›rmas›:
❿ 5 vitesli otamatik flanz›man 01V

(fianz›man kod harfleri DHY)

❿ multitronic® 015 5fianz›man kod
harfleri DZN)

En ekonomik e¤ri

En sportif e¤ri

Ekonomik sürüfl bölgesindeki devir say›s› azalt›m›

Örne¤in 130 km/s

1. vites 2. vites

Seyir h›z›
V maks=yaklafl›k 235 km/s130 km/sa

3. vites 4. vites 5. vites
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fianz›man konsepti

Mtor torku, araçta tak›l› bulunan motora
uygun olarak bir volan difllisi sönümleyici biri-
mi veya çift kütleli volan difllisi yoluyla
flanz›mana iletilir. 

Girifl kkaplini, ileri veya geri gidifl için “›slak”
lamelli kavramay› sapsar. 

Geriye gidifllerde dönüfl yöne de¤iflimi plan-
eter diflli yard›m›yla gerçeklefltirilir. 

Motor torku, bir ara kademe vas›tas›yla
de¤ifltiriciye aktar›l›r ve oradan da aks
tahrikine iletilir. 

Tork aktar›m›, bir yenilik olarak, akupleman
zinciri vas›tas›yla gerçeklefltirilir (De¤ifltiricinin
ve akupleman zincirinin tan›m›na bak›n).

Elektrohidrolik kumanda imkan›, flanz›man
kontro cihaz› ile birlikte tek bir birim olufltur-
makta olup, flanz›ma mahfazas›nda yer
almaktad›r. 

Tiptronic fonksiyonu sayesinde, manüel vites
de¤ifltirme için 6 “vites” kullan›ma haz›rd›r. 
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Vola difllisi sönümleme birimi

Geri vites kaplini

Ara kademe

Zincirli de¤ifltirici

fianz›man kontrol
cihaz›

Planeter diflli

Hidrolik kontrol

‹leri vites kaplini
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Girifl

Tipi: multitronic® 015

Kod harfleri: DZN

Aktar›labilir azami tork: 310 Nm’ye kadar

????

De¤ifltiricinin diflli oran› aral›¤›: 2.40-0.40

Diflli oran› bant geniflli¤i: 6

Diflli oran› ara kademesi: 51/46=1.109

Diflli oran› aks tahriki: 43/9=4.778

Ya¤ pompas›n›n iflletim bas›nc›: azami 60 bar

Ya¤ pompas›n›n iletim miktar›: 1000 dev.6dak.’da 10 lt/dak

multitronic® için ATF: G 052 180 A2

multitronic® için aks ya¤›: G 052 190 A2

fianz›man ya¤› miktarlar›:
ATF so¤utucu ve ATF filtresi ile yeni 
ATF dolumu: yakl. 7.5 lt.
ATF de¤iflim miktar›: yakl. 4.5 lt. 
ATF ya¤›: yakl. 1.3 lt. 
Toplam a¤›rl›k (volams›z): yakl. 88 kg.

Toplam uzunluk: yakl. 610 mm

Teknik veriler

Bu kendi kendine çal›flma pro-
gram›ndaki tüm ebat verileri, DZN
kod harfli
multitronic® için geçerlidir. 



Volan difllisi sönümleme birimi

Pistonlu motorlarda yanma s›ras›n›n eflit olma-
s› nedeniyle torsiyon sal›n›mlar› kronk milinde
ortaya ç›kar. 

Söz konusu devir sal›n›mlar› flanz›mana iletilir
ve orada rezonas sal›n›mlar›na neden olur.
Bunun sonucunda gürültüler ve yap› parçalar›-
na afl›r› yük binmesi meydana gelir. 

Volan difllisi sönümleme birimi veya çift kütleli
volan, meydana gelen torsiyon sal›n›mlar›n›
sönümler ve çal›flman›n gürültüsüz gerçekleflti-
rilmesini sa¤lar. 

2.8 lt-V6 motordaki motor torku, volan difllisi
sönümleme birimi vas›tas›yla flanz›mana ileti-
lir. 

Dört silindirli motorlarda, 6 silindirlilere ben-
zer bir eflit olmayan iflleyifl sözkonusudur. Bu
nedenle, 4 silindirli motorarda çift kütleli volan
difllisi kullan›l›r. 
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fiANZIMAN YAPI GRUPLARI

228_004

‹lgili bilgileri kendi kendine çal›flma
program› 142’de bulabilirsiniz. 

Sönümleyici birim

Volan difllisi

Çift kütleli volan
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Muhafaza, vidalar, c›vata

Hidrolik parçalar

Elektronik flanz›man kumandas›

Miller, Diflliler

Lamelli kavrama

Pistonlar, Tork sensörü

Yatak, Diskler, Emniyet contalar›

Plastik parçalar, Contalar, lastik

. 
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fiANZIMAN YAPI GRUPLARI

fianz›man kesiti

Renk aç›klamalar›

Siparifl numaras›: 507.5318.01.00

Bu flema, A0 format›nda bir poster olarak net 10
DM karfl›l›¤n›da Bertelsmann Distribution’dan
siparifl edilebilir. 

Bertelsmann’a do¤rudan siparifl verilmesi sadece
Almanya için geçerlidir. 

‹hraç ülkelerinde bulananlar, ithalatç›ya baflvur-
mal›d›r



Tork aktar›m› için tork konvertör kullanan ka-
demeli otomatik flanz›manlara k›yasla Au-
di’nin CVT konseptinde ileri ve geri hareket
için ayr› ayr› kavramalar bulunur.
Burada söz konusu olan kademeli otomatik
flanz›manlarda vitesler aras›nda geçifl yapmak
için kullan›lan ›slak lamelli kavramalard›r.
Bunlar, torkun ara kademeye aktar›lmas›n›
sa¤lar. Tork aktarma ifllemi elektronik olarak
kontrol alt›nda tutulur ve elektrohidrolik olarak
ayarlan›r. 

Elektrohidrolik ayarl› lamelli kavrama, tork
konvertörüne oranla flu avantajlara sahiptir:

❿ Düflük a¤›rl›k
❿ Küçük montaj alan›
❿ Tahrik karaktervisti¤inin sürüfl durumuna

ayarlanmas›
❿ Yavafl hareket torkunun sürüfl durumuna

ayarlanmas›
❿ Afl›r› yüklenmede veya yanl›fl kullan›mda

koruma fonksiyonu

Planeter difllili ileri kavrama / geri kavrama
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fiANZIMAN YAPI GRUPLARI

fianz›man girifl mili çten diflli çark Planeter diflliler

Planeter difllili ileri kavra-
ma/geri kavrama

Tahrik diski 1 (Ara kademe)

‹leri kavrama

Planeter diflli tafl›y›c›

Geri kavrama



Planeter diflli

Planeter diflli, helezoni yap›da olup, geri
yönde seyir 1:1 için dönüfl yöne de¤iflmi
amac›yla kullan›l›r. 

Yap› parçalar›n›n düzeni

Günefl diflli (girifl tahriki), flanz›man girifl
mili ve ileri kavraman›n çelik lamelleri ile
ba¤l›d›r. 

Planeter diflli tafl›y›c› (ç›k›fl tahriki), ara
kademe tahrik difllisi ve ileri kavraman›n
kaplama lamelleri ile ba¤l›d›r.

‹çten diflli çark, planeter diflliler ve geri
kavraman›n kaplama lamelleri ile ba¤l›d›r.
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‹leri kavrama çelik ve
kaplama lamelleri Planeter difllili planeter diflli tafl›y›c›

fianz›man girifl mili

Geri kavrama çelik ve kapla-
ma lamelleri

‹çten diflli çark

Günefl diflli

Tahrik diski 1 (Ara
kademe)



Planeter difllideki kuvvet ç›k›fl›

Tork, girifl mili ile ba¤lant›l› günefl diflli üzerin-
den planeter diflliye aktar›l›r ve planeter diflli-
leri 1 tahrik eder.

Planeter diflliler 1 içten diflli çark ile birbirine
geçmifl olan planeter difllileri 2 tahrik eder. 

Planeter diflli tafl›y›c›, ara kademenin tahrikini
oluflturdu¤undan, durur ve araç henüz hareket
etmez. 
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Planeter diflli
Planeter diflli 2

‹çten diflli çark

Günefl difllili flanz›man girifli mili

Planeter diflli 1

Yap› parçalar›n›n, motor çal›fl›rken ve araç dururken
sergiledi¤i dönüfl yönü.



‹leri yönde seyirde güç ak›fl›

ileri kavraman›n çelik lamelleri günefl diflli ile,
kaplama lamelleri de planeter diflli tafl›y›c› ile
ba¤lant›l›d›r. 

‹leri kavrama devreye girdi¤inde, flanz›man
girifl mili ile planeter diflliyi (ç›k›fl tahriki) birbi-
rine ba¤lar. Planeter diflli bloke olur ve motor
dönüfl yönünde döner; bu esnada tork 1:1
oran›nda aktar›l›r. 
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‹leri kavrama

Planeter diflli

Kavrama için ya¤ bas›nc›
Tork ak›fl›
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Geri viteste giderken, arac›n
h›z› elektronik olarak s›n›rlan›r. 

De¤ifltirici, ileri hareket diflli
oran› pozisyonunu korur. 

Geri yönde seyirde güç ak›fl›

Geri kavraman›n kaplama lamelleri içten diflli
çark ile, çelik lameller de flanz›man mah-
fezas› ile ba¤lant›l›d›r. 

Geri kavrama devreye girdi¤inde içten diflli
çark› sabit tutar ve böylelikle, flanz›man mah-
fezas›ndaki torku destekler. Tork, bunun sonu-
cunda planeter diflliye aktar›l›r ve söz konusu
diflli motor dönüfl yönünde dönmeye bafllar. 
Sonuçta araç geri geri gider.

* Geri kavrama
* ‹çten diflli çark

- Kavrama için ya¤ bas›nc›
- Tork ak›fl›

Geri kavrama

çten diflli çark

Kavrama için ya¤ bas›nc›
Tork ak›fl›
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Notlar
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Kavrama ayar›

Kalk›fl ifllemi

Kalk›fl iflleminde kavrama ayar›, her fleyden
önce motor devir say›s›n› dikkate al›r. fianz›-
man kontrol cihaz›, ilk hareket karakteristi¤ine
göre olmas› gereken bir devir say›s› belirler.
Motor devir say›s›, kavrama momenti üzerin-
den buna göre ayarlan›r. ‹lk hareketin özelli¤i,
sürücünün arzular›na ve flanz›man kontrol ci-
haz›ndaki dahili gerekliliklere göre düzenlenir. 

‹lk hareket ifllemi esnas›ndaki k›s›tl› gaz pedal›
aç›s› ile belirlenen ekonomik sürüfl tarz›nda
motor devir say›s› düflük bir seviye çekilir. K›sa
kavrama kayma süreleri ve düflük motor devir
say›lar›, yak›t tüketiminin azalt›lmas›n› sa¤la-
maktad›r. 

Performans odakl› seyirlerde motor devir say›s›
daha yüksek seviyeye çekilir. bu esnada ortaya
ç›kan yüksek motor torku arac›n h›zlanmas›n›
sa¤lar. 

Farkl› motor tiplerinin de (Benzinli/dizel, tork
ve tork oluflumu) ilk hareket karakteristlikleri
üzerinde etkisi vard›r. 
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Elektronik ayar

Kavrama ayar› için flu parametreler dikkate
al›n›r:
❿ Motor devir say›s›
❿ fianz›man girifl devir say›s›
❿ Gaz pedal› konumu
❿ Motor torku
❿ Frene bas›l› olmas›
❿ fianz›man ya¤› s›cakl›¤›

fianz›man kontrol cihaz›, olmas› gereken kav-
rama bas›nc›n›n hesaplarv e Bas›nç ayar valfi
N215 için ilgili kumanda ak›m›n› belirler. Ku-
manda ak›m›na neredeyse orant›l› biçimde
kavrama bas›nc› ve aktar›lan motor torku
(sayfa 22’deki hodrolik kumandaya bak›n)
de¤iflir. 

Hidrolik bas›nc›n G 193 vericisi 1, hodrolik
kumandadaki kavrama bas›nc›n› belirler (mev-
cut kavrama bas›nc›).
Mevcut kavrama bas›nc›, flanz›man kontrol ci-
haz› taraf›ndan hesaplanm›fl olan kavrama
bas›nc›/olmas› gereken) ile sürekli olarak kar-
fl›laflt›r›l›r. 

Bu esnada mevcut ve olmas› gereken bas›nç-
lar, sürekli olarak anlafl›l›rl›k bak›m›ndan test
edilir ve ilgili sapmalar halinde gereken ted-
birler al›n›r. (sayfa 23’deki emniyet kapamas›-
na bak›n).

Kavraman›n afl›r› ›s›nmas›n› engellemek ama-
c›yla so¤utma ifllemi yap›l›r ve kavrama s›cak-
l›¤›, flanz›man kontrol cihaz› taraf›ndan kont-
rol alt›nda tutulur (Daha ayr›nt›l› bilgi için say-
fa 28’de) “Kavrama So¤utmas›” ve sayfa
23’de “Afl›r› Yüklenme Korumas›” bafll›kl› bö-
lümlere bak›n).
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Hidrolik Kumanda

Kavrama bas›nc› motor torkuna ba¤l› olup,
sistem bas›nc›na ba¤›ml› de¤ildir. 
Bas›nç ayar valfi N 215, ön kumandal› bas›nç
valfi VSTV taraf›ndan sürekli olarak yaklafl›k 5
bar’’l›k bas›nçla beslenir. fianz›man kontrol ci-
haz› taraf›ndan hesaplanan kumanda ak›m›na
uygun olarak, N 215 taraf›ndan, kavrama
kontrol valfinin KSV konumunu etkileyen bir
kumanda bas›nc› oluflturulur. 
Yüksek kumanda ak›m›, yüksek kumanda ba-
s›nc› anlam›na gelir. 

Kavrama kumanda valfi KSV kavrama bas›n-
c›n› ve dolay›s›yla aktar›lan motor torkunu ku-
manda eder. 

KSV, sistem bas›nc› ile beslenir ve N 215’den
gelen kumanda talimatlar›na göre kavrama
bas›nc›n› oluflturur. Yüksek kumanda ba-
s›nc› yüksek kavrama bas›nc›na yol
açar.
Kavrama bas›nc›,emniyet valfi SIV üzerinden
el sürgüsüne HS iletilir. HS, vites kolu pozisyo-
nunun dikkate alarak, kavrama bas›nc›n› ya
ileri kavramaya (Konum D) ya da geri kavra-
maya (Konum R) aktar›r. Bas›nçla beslenme-
yen kavrama ya¤ korterine boflalt›l›r. 
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Acil durumda kapatma

Kavrama bas›nc›, olmas› gereken kavrama
bas›nc›n›n üzerindeyse, emniyetle ilgili bir
fonksiyon devreye girer. herhangi bir acil du-
rumda, kavrama, el sürgüsünün konumundan
ve di¤er tüm sistem verilerinden ba¤›ms›z ola-
rak bas›nçs›z birimde anahtarlan›r. 

Acil durum kapatma fonksiyonu, emniyet valfi
SIV üzerinden gerçeklefltirilir ve kavraman›n
h›zla aç›lmas›n› mümkün k›lar. 

SIV, manyetik valf 1 N88 taraf›ndan kumanda
edilir. Yaklafl›k 4 bar’l›k bir kumanda bas›n-
c›ndan itibaren KSV’den gelen ak›fl kesilir ve
el sürgüsüne giden ba¤lant› ya¤ karterine bo-
flalt›l›r. 

Afl›k› yükleme korumas›

Kavrama s›cakl›¤›, kavrama kaymas›ndan edi-
nilen bir hesap modeli yard›m›yla hesaplan›r.
Çok fazla yüklenilmesi halinde, kavrama s›c›k-
l›¤› afl›r› biçimde artacak olursa, motor devir
say›s› en uygun biçimde tekrar düflürülür. 

Motor torku, yükseltilmifl olan rölati devri say›-
s›na kadar düflürülebilmektedir. Motor, belirli
flartlar alt›nda gaz pedal›na k›sa bir süre için
tepki vermez. 
Kavrama so¤utmas›, k›sa bir so¤uma süresi
temin eder. Ard›ndan, tam motor torku hemen
kullan›ma haz›r hale gelir. Kavramaya afl›r›
yüklenilmesi, bu yolla neredeyse engellenir. 
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Araç sabitkenyap›lan kavrama ayar›
(Creep ayar›)

Creep ayar› fonksiyonu, motor rölenti devrin-
deyken ve herhangi bir sürüfl kademesindey-
ken kavrama (kavrama torku) üzerinde belirli
bir afl›nma torkunun uygulanmas›n› sa¤lar. 
Araç, tork konvertörlü otomatik flanz›manda
al›fl›lm›fl flekilde davran›r.

Kavrama bas›nc›n›n hedefli uyarlamas› sonu-
cu, arac›n “yavafl hareket etmesine” neden
olan tahrik torku elde edilir. 

Tahrik torku, araç durumuna ve h›z›na ba¤l›
olarak belirli s›n›rlar dahilinde çeflitlendirilir. 
Tahrik torku, araç durumuna ve h›z›na ba¤l›
olarak belirli s›n›rlar dahilinde çeflitlendirilir. 
Kavrama torkunun tam anlam›yla ayarlanabil-
mesi için, G 194 taraf›ndan belirlenen konik
difllilerin s›k›flt›rma bas›nc› kullan›l›r. 

“Creep”, yavafl yavafl hareket etmenin
‹ngilizcesidir. 

Creep ayar›, gaz pedal›na bas›lmaks›z›n
manevra ifllemlerine (park ederken) im-
kan tan›r ve böylece sürüfl konforunu
yükseltir. 

S›k›flt›rma bas›nc›, Disk 1’de yer alan motor
tahrik torku ile orant›l› oldu¤undan, kavrama
torku G 194 ile tam olarak hesaplan›p ayar-
lanabilir (Ayr›nt›l› bilgi için sayfa 38’deki
“Tork Sensörü” bafll›kl› bölümü okuyun).
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Creep ayar›n›n özellikleri

Creep ayar›n›n bir özelli¤i, motora daha az
torkun iletilmesi için araç duruyorken ve frene
bas›l› haldeyken yavafl yavafl hareket etme
torkunun azalt›lmas›d›r (bu esnada kavrama
daha da aç›l›r).

Bu, yak›t tüketimi üzerinde olumlu etki yapar
ve konfor seviyesinin artmas›n› sa¤lar; zira,
akustik unsurlar iyileflir ve arac› sabit tutmak
üzere kullan›lan fren iflletim kuvvetleri daha
da k›s›tl› hale gelir. 

Araç sabit haldeyken, örne¤in yokuflta yuvar-
lanmaya bafllarsa fren hafif olarak bas›l› hal-
deyken kavrama bas›nc› yükseltilir ve araç
böylece sabit tutulur (“Yokuflta sabitleme”
fonksiyonu).

Ç›k›fl tahriki devir say›s›na iliflkin iki vericinin
kullan›m›yla (G 195 ve G 196) ileri hareket
ve geri hareket aras›nda seçim yap›l›r.
Bu flekilde yukar›da ifade edilen fonksiyon
devreye sokulmufl olur (daha ayr›nt›l› bilgi için
“Sensörler” bafll›kl› bölüme bak›n).
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Mikro kayma ayar› 

Mikr› kayma ayar›, kavarama ayar›n›n uyar-
lanmas›na (Uyarlaman›n tan›m›na bak›n) mo-
tor taraf›ndan neden olunan dönme sal›n›mla-
r›n›n sönümlenmesine yarar.

K›smi yük alan›ndaki kavrama e¤rilerinin
uyarlanmas¤› ifllemi, 160 Nm’lik motor torkla-
r›na kadar gerçeklefltirilir.

Yaklafl›k 1800 dev./dak’a kadar olan devir
say›s› alan›nda ve yaklafl›k 220 Nm’lik motor
torkunda kavrama, “mikro kayma” ad› verilen
fonksiyon ile çal›flmaya bafllar. 

Söz konusu iflletim alan›nda, flanz›man girifl
mili ve Disk 1 aras›nda yaklafl›k 5-20
dev./dak’l›k kayma devir say›s› (fark devir sa-
y›s›) ayar iflleminden geçilir. 

fianz›man kontrol cihaz›, bu amaçla flanz›man
girifl devri say›s› vericisinin G 182 sinyali ile
motor devir say›s›n› karfl›laflt›r›r (ara kademeyi
göz önünde bulundurarak). G 182, devir sa-
y›s›n› Disk 1’den belirler. 

“Mikro kayma” tabirinden de anlafl›laca¤›
gibi, kavramada meydana gelen kayma
çok k›s›tl›d›r. Öyle ki, farkedilir derecede
pabuç afl›nmas› veya yak›t tüketimi art›fl›
meydana gelmez. 
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Kavrama ayar›n›n ayarlanmas›

Kavramay› her iflletim koflulu alt›nda ve tüm
kullan›m ömrü boyunca ayn› derecede kon-
forlu olarak uyarlayabilmek için, kumanda
ak›m› ve kavrama torku aras›ndaki iliflki sü-
rekli olarak güncellefltirilmelidir. 

Bu, kavraman›n sürtünme de¤erleri sürekli bi-
çimde de¤iflti¤i için geçerlidir. 

Sürtünme de¤erleri flu etkenlere ba¤l›d›r:

❿ fianz›man ya¤› (kalitesi, eskime, afl›nma)
❿ fianz›man ya¤› s›cakl›¤›
❿ Kavrama kaymas›

Söz konusu etkilerin dengelenmesi ve böylelik-
le kavrama ayar›n›n optimize edilebilmesi
için, kumanda ak›m› ve kavrama torku aras›n-
daki ba¤lant›lar Creep ayar› esnas›nda ve k›s-
mi yük alan›nda uyarlan›r. 

Creep ayar› esnas›ndaki uyarlama
(Fren bas›l› halde):

Daha önce de bahsedildi¤i gibi, Creep ayar›
esnas›nda belirli bir kavrama torku ayardan
geçirilir. fianz›man kontrol cihaz› bu esnada
kumanda ak›m› (N 215’den) ve bas›nç verici-
sinden G 194 gelen de¤eri dikkate al›r ve ilgi-
li de¤erleri haf›zaya kaydeder. 
Fiili veriler yeni e¤rilerin hesaplanmas› için
kullan›l›r. 

“Uyarlama” tabiri ile kastedilen, yeni ön
kumanda de¤erlerinin ö¤renilmesidir. 

K›smi yük alan›ndaki ayarlama...

... mikrokayma ayar› esnas›nda gerçeklefltiri-
lir. Söz konusu iflletim alan›nda flanz›man
kontrol cihaz›, motor torku (motor kontrol ci-
haz›ndan7 ile N 215’e giden kumana ak›m›n›
karfl›laflt›r›r ve de¤erleri haf›zaya al›r. Fiili ve-
riler yeni e¤rilerin hesaplanmas› için kullan›l›r
(mikro kayma ayar›na bak›n). 

Özet: 

Uyarlama ifllemi, kavrama ayar›n›n ayn› kali-
tede devam etmesini sa¤lar. 

Uyarlama de¤erleri ayn› zamanda yüksek ak-
tarma torklar›nda (kavrama tam devrede) kav-
rama bas›nc›n›n hesaplanmas›n› da etkiler. 

Böylece, kavraman›n yükseltilmifl bas›nç ile
devreye sokulmas› gerekmez ve bu da etki de-
recesini pozitif olarak etkiler. 
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Kavrama so¤utmas›

Kavramalar› afl›r› ›s›nmaya karfl› korumak
amac›yla (özellikle zor koflullar alt›nda
seyrederken) bunlar ayr› bir ya¤ ak›m›yla
so¤utulur. 

Performans kay›plar›n› kavrama so¤utmas›
yoluyla esgari seviyede tutmak amac›yla,
so¤utma ya¤› bak›m›, ihtiyaca göre, sürgü
kutusuna entegre so¤utma ya¤› kumandas› ile
devreye sokulur.

So¤utma ya¤› miktar›, ya¤ pompas›n›n daha
fazla performasla çal›flmas›n› gerektirmeyecek
biçimde bir emifl püskürten pompa vas›tas›yla
yükseltilir.

Kavrama so¤utmas›n›n en iyi seviyeye getir-
ilmesi amac›yla söz konusu so¤utma ya¤›
ak›m›, sadece performans aktaran ilgili lamelli
pakete iletilir. 

So¤utma ya¤›, ileri kavraman›n bas›nç y¤›
gibi, içi bofl flanz›man girifl mili vas›tas›yla
iletilir. Her iki ya¤ devresi, “dahili parça” ad›
verilen çelik bir boru arac›l›¤› ile birbirinden
ayr›lm›flt›r. 

fianz›man girifl milinin ya¤ ç›k›fl deliklerinde,
so¤utma ya¤› ak›m›n› ileri veya geri kavra-
maya ileten bir “ya¤ distribütörü” bulunur. 
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‹leri kavraman›n so¤utulmas› 

‹leri kavrama devreye girdi¤inde ya¤ distribü-
törü, ileri kavrama silindiri taraf›ndan arkaya
do¤ru itilir.

So¤utma ya¤› ak›m›, bu pozisyonda ya¤ dist-
ribütörünün ön taraf›na iletilir ve ileri kavra-
man›n aras›ndan geçer.

Geri kavraman›n so¤utulmas›

‹leri kavrama devreye sokulmad›¤›nda (rölan-
tide veya geri kavrama devredeyken) ya¤
distribütörü temel pozisyonda yer al›r. 

Söz konusu pozisyonda so¤utma ya¤› ak›m›
ya¤ distribütörünün arka taraf›na akar ve da-
¤›t›c› disk vas›tas›yla geri kavramaya aktar›l›r.
Da¤›t›c› diskteki çatallaflmalar so¤utma ya¤›-
n›n bir k›sm›n› planeter diflliye iletir ve gerekli
ya¤lamay› böylece temin eder. 
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Kavrama so¤utmas›ndaki hidrolik ku-
manda

Kavrama ayar›n›n kumanda edilifliyle ayn› an-
da kavrama so¤utmas› da devreye girer. 

fianz›man kontrol cihaz› belirli bir miktar ku-
manda ak›m›n› manyetik valfe 1 N88 iletir.
bu, kavrama so¤utma valfini KKV devreye so-
kan bir kumanda bas›nc› oluflturur. 

Kavrama so¤utma valfi KKV, so¤utucu geri
ak›fl›ndaki bas›nçl› ya¤›n› emifl püskürtme
pompas›na iletir. 

Bas›nçl› ya¤, emifl püskürten pompan›n iflletil-
mesini sa¤lar (Daha ayr›nt›l› bilgi için sayfa
51’deki “ya¤ Beslemesi/Emifl Püskürten Pom-
pa” bafll›kl› bölüme bak›n).
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Ara kademe

Montaj alan›na dayal› nedenlerden ötürü,
tork, bir ara kademe vas›tas›yla de¤ifltiriciye
aktar›l›r. 

Ara kademenin farkl› oranlar› nedeniyle, çe-
flitli motor veryantlar›n›n flanz›man› uyarlan-
mas› gerçeklefltirilir. 
Bu esnada de¤ifltirici, optimal tork bölgesinde
iflletilir. 
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De¤ifltirici

De¤ifltiricinin temel çal›flma ilkesi sayfa 5’de
anlafl›lm›flt›. ‹lerleyen sayfalarda, multitron-
ic®’e ait de¤ifltiricinin özellikleri ve fonksiyon-
lar› aç›klanacakt›r. 

multitronic®’deki de¤ifltiricinin konsepti

De¤ifltirici, çift piston ilkesi ile çal›fl›r. Baflka bir
özellik olarak, Disk 1’de tork sensörü bulunur
(Ayr›nt›l› bilgi için sayfa 38’deki “Tork
Sensörü” bafll›kl› bölüme bak›n).

Disk 1 ve 2, konik disklerin bast›r›lmas›
(debriyaj silindiri) ve diflli oranlar›nn› ayarlan-
mas› (ayar silindiri7 için ayr› ayr› silindirler
içerir. 

Söz konusu çift silindir prensibiyle, çok az
bas›nçl› ya¤ miktar› ile diflli oranlar›n›
de¤ifltirmek ve oldukça düflük bas›nç
seviyesinde konik difllilerin yeterince
s›k›flt›rmak mümkün olur. 
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Ayarlama 

Ayar dinami¤inin bir çok özelli¤i, gerekli mik-
tardaki bas›nçl› ya¤›n kullan›ma haz›r bekle-
mesini temin etmektedir. Ya¤ miktar›n› müm-
kün oldu¤unca k›s›tl› bir seviyede tutmak
amac›yla, ayar silindirleri, debriyaj silindir-
lerine oranla daha küçük bir yüzeye sahiptir.

Ya¤ pompas›n›n k›s›tl› iletimi performans›na
ra¤men yüksek bir ayar dinami¤i mümkün k›-
l›n›r ve etki derecesi olumlu etkilenir. 

Disk 1’deki konik yay diski ve Disk 2’deki he-
lezoni yay, bas›nçs›z hidrolik sisteminde bile
zincir üzerinde belirli bir gerilimin (bast›rma)
bulunmas›n› sa¤lar. 

Disk 2’deki Helezeni yay›n yay kuvveti yoluyla
bas›nçs›z ortamda bile, de¤ifltirici, ilk hareket
diflli aktar›m›na ayarlan›r. 
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Nihai diflli oran› (Overdrive)

Debriyaj silindiri

Tork sensörü
Konik yay diski

Ayarlanabilir konik disk

Ayarlanabilir konik disk

Ayarlanabilir konik disk

Disk 1

Disk 2
Ayar silindiri

Bas›nç yay›

Debriyaj silindiri



S›k›flt›rma

Torklar›n aktar›lmas› için konik diskler v zincir
aras›nda yüksek s›k›flt›rma kuvvetlerinin bulun-
mas› gerekir. S›k›flt›rma kuvveti, s›k›flt›rma silin-
dirindeki ya¤ bas›nc› üzeinden gerçeklefltirilir. 

Ortaya ç›kan hidrolik sonucu oluflan kuvvet (s›-
k›flt›ran kuvveti), bas›nç ve etki yüzeyi ba›m›n-
dan çeflitlendirilebilir. 

S›k›flt›rma silindirlerinin daha byük yüzeyleri
vard›r ve bu nedenle, s›k›flt›rma için daha dü-
flük ya¤ bas›nc› kullan›rlar. Oldukça düflük se-
viyedeki ya¤ bas›nc›, etki derecesini de olumlu
biçimde etkiler. 

Çekilme

Çekilme esnas›nda Disk 2, Disk 1’: tahrik eder
ve disklerde bulunan ayar ve s›k›flt›rma silin-
dirlerinde dinamik bas›nç oluflumu meydana
gelir. 

Sistem, de¤ifltiricideki dinamik bas›nç oluflumu
vas›tas›yla yaklafl›k 1:1 oran›nda bir diflli ora-
n›n ayarlanmas› temin edilir. Disk 1 ve plane-
ter diflli, yüksek devirlerden korunur:

Disk 1’deki konik yay diski bu ifllemi destekler. 
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10 bar’l›k bas›nç

50 cm2’lik etki alan›

Aç›¤a ç›kan 
5000 N’lik kuvvet

5 bar’l›k bas›nç

100 cm2’lik etki alan›

Aç›¤a ç›kan 5000 N’lik
kuvvet

Disk 1’deki konik 
yay diski

“Dinamik Bas›nç Oluflumu” için “Kaçak Ya¤
Koputu” bafll›kl› bölüme bak›n. Çekilme konusu ile
ilgili olarak “Servis” bafll›kl› bölümdeki notlar›
dikkate al›n.



Diflli oran› kumandas›

Elektronik ayar

Olmas› gereken girifl tahriki devir say›s›n›n
hesaplanmas› için multitronic® kontrol cihaz›
dinamik bir ayar program› (DRP) içerir. Bura-
da söz konusu olan, kademeli flanz›manlar-
dan silinen dinamik vites de¤ifltirme program›-
n›n DSP gelifltirilmifl halidir. Böylece sürücü ar-
zusu ve sürüfl durumu de¤erlendirilir ve bu fle-
kilde her sürüfl flart› alt›nda optimal flanz›man
diski oran› haz›r hale getirilir (sayfa 82’de yer
DRP tan›m›na bak›n).

Dinamik ayar program›, olmas› gereken girifl
tahriki devir say›s›n› hesaplar. 

Verici G 182, Disk 1’deki fiflli flanz›man girifl
devri say›s›n› belirler. 

Olmas› gereken ve mevcut olan de¤erlerin
karfl›laflt›r›lmas› sonucu, bas›nç ayar valfine N
216 gidecek kumanda ak›m›, flanz›man kont-
rol cihaz› taraf›ndan hesaplan›r. Kumanda
ak›m›na neredeyse orant›l› biçimde, N 216 ta-
raf›ndan, hidrolik diflli oran› aktarma valfi için
kumanda bas›nc› oluflturulur. 

Diflli oran› kumandas›nn› kontrolü için G
182’den (flanz›man girifl devre say›s› vericisi)
gelen sinyallerle birlikte motor devir say›s›n›n
anlafl›l›rl›¤› gözlem alt›nda tutulur. 
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G195

N216

G182

multitronic® kontrol cihaz›



Hidrolik dili oran› kumandas›

Bas›nç ayar valfi N 216, ön kumanda bas›nç
valfi 
VSTV taraf›ndan sürekli olarak 5 bar’l›k
bas›nçla beslenir. N 216, flanz›man kontrol
cihaz› taraf›ndan hesaplanan kumanda
ak›m›na uygun olarak bir kumanda bas›nc›
oluflturur. Bu, diflli oran› valfinin ÜV  pozisy-
onunu etkiler. 

Yüksek kumanda ak›m›, yüksek kumanda
bas›nc› anlam›na gelir. 
Diflli oran› valfi ÜV, kumanda bas›nc›n›n
uygun olarak, Disk 1 veya 2’nin ayar
silindirine giden ayar bas›nc›ni iletir. 
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Disk 1

‹lk hareket diflli oran› (Underdrive)

Disk 2

Ya¤ karterine havaland›r›l›r

Ya¤ beslemesi

Ön kumanda bas›nc›

Ya¤ karterine

Ya¤ pompas›ndan 



Yaklafl›k 1.8 bar ile 2.2 bar aras›ndaki ku-
manda bas›nc›nda, diflli oran› valfi ÜV kapal›
olur. 1.8 bar’dan az olan kumanda bas›nc›n-
da ayar silindirine/Disk 1’e ayar bas›nc› ileti-
lir ve ayn› esnada ayar silindiri/Disk 2, ya¤
karterine havaland›r›l›r. 

De¤ifltirici, Overdrive yönüne ayarlan›r. 
2.2 bar’dan yüksek olan kumanda bas›nc›nda
ayar silindirine/Disk 2’ye bir ayar bas›nc› ile-
tilir ve ayn› esnada ayar silindiri/Disk 1, ya¤
karterine havaland›r›l›r. De¤ifltirici, ilk hareket
diflli oran› yönüne ayarlan›r. 
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Scheibensatz 2

VSTV

N216

ÜV

Disk 1

Nihai Diflli oran› (Overdrive)

Disk 2

Ya¤ karterinden

Ya¤ karterine havaland›r›l›r

Ya¤ beslemesi

Ön kumanda bas›nc›

Ya¤ karterine



Tork sensörü
(S›k›flt›rma kuvvetinin ayarlanmas›)

Daha önce de tan›mland›¤› üzere, debriye; si-
lindirindeki ya¤ bas›nc›, konik s›k›flt›r›lmas›na
yol açar. Bu çok k›s›tl› miktardaysa, zincir
kaymas› meydana gelir ve böylece zincir ve
disklerin hasar girmesi önlenir. Çok yüksek bir
s›k›flt›rma bas›nc›, etki derecesinin olumsuz et-
kilenmesine yol açar. 

Bu nedenle amaç, konik difllilerin s›k›flt›rma
kuvvetini ihtiyaçlara mümkün oldu¤unca tam
olarak ayarlamakt›r. 

Disk 1’de bulunan hidrolik-mekanik bir tork
sensörü, fiili olarak aktar›lan torku statik ve di-
namik biçimde belirler ve s›k›flt›rma silindirleri-
ne do¤ru ya¤ bas›nc›n› iletir.

Motor torku, sonuç olarak, tork sensörü
üzerinden de¤ifltiriciye iletilir. S›k›flt›rma
bas›nc›, tork sensörü taraf›ndan hid-
romekanik yolla ayarlan›r.
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Ara parças› 2

E¤itimli ara  parças› 1

E¤itimli ara  parças› 2

Disk 1



Yap›s› ve fonksiyonu

Tork sensörü, temelde, çelik bilyeler aras›na
yerlefltirilmifl bulunan yedi rampal› iki bilya
kapa¤›ndan oluflur. Bilya kapa¤› 1, Disk
1’den ç›kan tahrikle (ara kademe tahrik çark›)
flekle ba¤l› olarak s›k›flt›r›l›r. Bilya kapa¤› 2,
Disk 1 ile içten diflli bir parçayla eksenel
olarak iletilebilir flekilde ba¤lant›l›d›r. Bu
ayr›ca tork sensörü pistonlar›ndan destek al›r.
Tork sensörü pistonu s››flt›rma bas›nc›n›n
ayarlanmas›n› temin eder ve tork sensörü
alan› 1 ve 2’nin muhafaz›s›n› oluflturur. 

Tork sensörü taraf›ndan oluflturulan
eksenel kuvvet, kumanda kuvveti görevi
görür. Bu, motor fork ile orant›l›d›r.
Kumanda kuvveti ile ilgili olarak
s›k›flt›rma silindirinde de bir bas›nç
oluflturulur. 

Bilya kapaklar› birbirleriyle eksenel olarak
döndürülebilir. Böylece, rampalar›n ve
bilyalar›n geometrisi nedeniyle, tork, eksenel
kuvvete dönüflrülür. 

Eksenel kuvvet bilya kapa¤›na 2 etki eder ve
ard›nda bulunan tork sensörü pistonunu iter. 
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Bilya kapa¤› 2

Tork sensörü bofllu¤u 2

Tork sensörü bofllu¤u 1

‹çten diflli parça

Bilya kapa¤› 1

Tork sensörü pistonu



Tork sensörü bofllu¤u 1, s›k›flt›rma silindiri ile
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. 

Sistem, motor torku taraf›ndan ortaya ç›kar›-
lan eksenel kuvvet ve bas›nç, s›k›flt›rma silin-
dirinde kuvvet denge a¤›rl›¤› oluflturacak fle-
kilde düzenlenmifltir. 

Sabit iflletim durumunda ak›fl delikleri sadece
k›smen kapal›d›r. Ak›fl deliklerinin kumandas›
ile ortaya ç›kan bas›nç düflüflü, s›k›flt›rma si-
lindirindeki bas›nc› ayarlar. 

Ç›k›fl tahriki torkunun yükselmesi durumunda
ak›fl delikleri daha da kapat›l›r. S›k›flt›rma si-
lindirlerindeki bas›nç yeni bir kuvvet denge-
leme a¤›rl›¤› ortaya ç›kana kadar yükselir. 
Ç›k›fl tahriki tortu azal›rsa, ak›fl delikleri da-
ha da aç›l›r. S›k›flt›rma silindirindeki bas›nç,
kuvvet dengeleme a¤›rl›¤› yeniden oluflana
kadar azal›r. 
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Tork sensörü alan› 1

Ak›fl delikleri

Ak›fl delikleri

S›k›flt›rma silindiri

S›k›flt›rma silindiri

Kumanda kenar›



Tork uç noktalar›nda kumanda kenar› ak›fl
deliklerini kapat›r. Tork sensörü daha da
hareket ederse, ya¤ pompas› görevi görür
ve s›k›flt›r›lm›fl olan ya¤ hacimleri s›k›flt›rma
silindirlerindeki bas›nc› art›r›r. Böylece s›k›fl-
t›rma bas›nc› gecikme olmaks›z›n uyarlan›r. 

Tork uç de¤erleri, üzerinde seyredi-
len yol yüzeyinin sürtünme de¤erleri
aniden de¤iflti¤inde (örne¤in buzlu
yoldan asfalt yola geçildi¤inde) be-
lirli flekilde ortaya ç›kar. 

S›k›flt›rma bas›nc›n›n, diflli oran›na
ba¤l› olarak uyarlanmas›

Konik difllilerin s›k›flt›rma bas›nc› sadece ç›-
k›fl tahriki torkuna ba¤l› olmay›p, zincirin
hareket yar› çap›na da ba¤l›d›r. Böylece,
de¤ifltiricinin anl›k diflli oran› davran›fl›na
da ba¤l› olmufl olur. 

Grafikte görüldü¤ü gibi, s›k›flt›rma gereksi-
nimi ilk hareket diflli oran›nda en yüksek
seviyededir. Zincir, Disk 1’de en küçük çap-
ta hareket eder. Yüksek tahrik torklar›na
ra¤men, kuvvet aktar›m› için sadece k›s›tl›
say›da bask› parças› devreye girer. 
Bu nedenle konik difllilerin s›k›flt›rma ifllemi,
belirli bir diflli oran› davran›fl›n›n (1:1) afl›-
m›na kadar yüksek bir s›k›flt›rma kuvveti ile
gerçekleflir. 
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Fonksiyonu ve ‹flleyifl Biçimi

Diflli oran›na ba¤l› s›k›flt›rma kuvveti uyarlama
ifllemi, tork sensörü alan› 2 vas›tas›yla gerçek-
lefltirilir. Tork sensörü alan› 2’deki bas›nç
oluflumu veya azalt›m› yoluyla s›k›flt›rma
silindirinin bas›nç seviyesi çeflitlendirilir. 

Tork sensörü alan› 2, Disk 1’in milinde yer
alan iki adet çapraz delikle kumanda edilir.
Ayarlanabilir konik diflkin eksenel olarak
itilmesiyle söz konusu çaprazlama delikler
aç›l›r veya kapan›r. 

De¤ifltiricinin ilk hareket diflli oran› pozisy-
onunda durmas› halinde çapraz delikler aç›l›r
(Tork sensörü alan› 2 bas›nçs›z).
De¤ifltiricinin diflli oran› “h›zl›” pozisyona
dönüfltü¤ünde çapraz delikler kapat›l›r. 

Belirli bir diflli oran› davran›fl›ndan itibaren sol
çapraz delik aç›l›r ve ayarlanabilir konik
diskin ilgili deli¤i ile ba¤lant› olarak durur. 
Ya¤ bas›nc›, s›k›flt›rma silindiri yoluyla tork
sensörü al›nana 2 iletilir. Söz konusu bas›nç
tork sensörünün eksenel kuvvetine aksi etki
yapar ve tork sensörü pistonunu sola do¤ru
hareket ettirir. 

Ak›fl delikleri, kumanda kenar› taraf›ndan
daha da aç›l›r ve s›k›flt›rma silindirindeki ya¤
bas›nc› azalt›l›r. 

‹ki kademeli bas›nç uyarlamas›n›n avantaj›,
orta seviyedeki diflli oran› bölgesinde düflük
s›k›flt›rma bas›nc› ile seyredilebilmesidir. Bu
etki derecesini de olumlu yönde etkiler (önceki
sayfadaki resme 228;046 bak›n)
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Tork sensörü alan› 2

Çapraz delikler

Ayarlanabilir konik disk

Tork sensörü alan› 2

Delik 

Tork pistonu

Delik 



Ya¤ senrifüj haznesi

De¤ifltiricinin bir baflka özelli¤i olarak Disk
2’de, s›k›flt›rma silindirindeki dinamik bas›nç
oluflumuna karfl› etkide bulunmas› bak›m›ndan
bir “Ya¤ santrifij Haznesi” bulunur. 

Yüksek devir say›larda, rotasyona ba¤l› ola-
rak, s›k›flt›rma silindirindeki flanz›man ya¤›
yüksek merkezkaç kuvvetlerine maruz kal›r, bu
da bas›nc›n artmas›na neden olur. Burada söz
konusu olan “dinamik bas›nç oluflumu”dur. 

Dinamik bas›nç oluflumu arzu edilen bir du-
rum de¤ildir çünkü s›k›flt›rma bas›nc›n› gerek-
siz biçimde yükseltir ve diflli oran› kumandas›-
n› olumsuz yönde etkiler. 

Ya¤ sentrifüj haznesine kapat›lan ya¤, s›k›flt›r-
ma silindirindeki ile ayn› olan dinamik bas›nç
oluflumuna maruz kal›r. Böylece, s›k›flt›rma si-
lindirindeki dinamik bas›nç oluflumu dengeli-
dir. 

Ya¤ sentrifüj haznesine yap›lan ya¤ besleme-
si, ya¤ püskürtme deli¤i üzerinden hidrolik
kontrol cihaz› vas›tas›yla gerçeklefltirilir. Ya¤
püskürtme deli¤i ya¤ sentrifüj haznesine
sürekli olarak ya¤ iletir. 

Ya¤ sentrifüj haznesindeki hacmin azalmas›
halinde (diflli oran›n›n çeflitlendirilmesi halin-
de) ya¤ d›flar› at›l›r. 
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S›k›flt›rma silindiri

Ya¤ sentrifüj  haznesi



Zincir

Multitronic®’in de¤ifltiricisinde yer alan bir
anahtar pozisyonu zinciri devreye al›r. 

CVT flanz›manda ilk defa olarak bir “çevreleme
unsuru” yer almaktad›r.

Söz konusu zincir yeri gelifltirilmifl olup, bugü-
ne kadar kullan›lan “çevreleme unsurlar›n›n”
yan› s›ra flu avantajlar sa¤lar:

❿ Çok çal›flma yar› çaplar›, de¤ifltiricinin k›-
s›tl› büyüklü¤üne ra¤men büyük “geliflme”
temin eder. 

❿ Yüksek derecede iletilebilir tork

❿ Yüksek etki derecesi

Gerginlik, flanz›manda hangi diflli oran›
alan›n›n kullan›labilece¤ini belirlemekte-
dir. Gerginlik., tepki say›s› olarak verilir.
‹lk hareket diflli oran›n›n gerginli¤e bö-
lünmesi, nihayi diflli oran› sonucu verilir.
Genelde yüksek gerginlik avantaj sa¤lar.
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Yap›s› ve Fonksiyonu

Normal bir zincirde, zincir baklalar› mefsel ci-
vatas› üzerinde hareketli olarak birbirleriyle
ba¤lant›l›d›r. Tork aktar›m ifllemi için, zincir
baklalar›n›n aras›na bir difl girer. 

CVT zincirindeki teorik

CVT zinciri, yanyana s›ralanm›fl zincir bakla-
lar›ndan oluflur. Bunlar, iki bask› parças› ile
sonsuz olarak ba¤lant›l›d›r. 

CVT zincirinde, yerel olarak birbirinin üzerine
binmifl bask› parçalar›, de¤ifltiricinin konik
diskleri aras›nda yer almaktad›r. Bunlar, konik
diskleri birbirine do¤ru bast›r›l›r. 

Tork, bask› parçalar›n›n düz yüzeylerinden ko-
nik disklerin yüzeylerine sürtünme kuvveti ile
aktar›l›r. 

‹flleyifli:

Bask› parçalar›, birbirleriyle bakla s›ras› yo-
luyla irtibatland›r›lm›flt›r. ‹ki adet bask› parças›
tek bir mafsel noktas›n› oluflturur. 

Zincir, diflliyi “çevreledikçe”, konik disklerin
dönme yar› çap›ndaki bask› parçalar› sürtün-
mesiz olarak yuvarlan›r. 

Bu flekilde, yüksek torklara ve yüksek e¤im
aç›lar›na ra¤men performans kayb› ve afl›nma
en düflük seviyeye çekilir. Böylece, kullan›m
ömrü ve etki derecesi artar. 
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Akustik Tedbirleri

Zincirin fazla gürültü ç›karmadan çal›flmas›
için iki farkl› boyda bakla kullan›l›r. 

Sabit bir bakla uzunlu¤unun kullan›lmas›
halinde bask› parçalar› eflit mesafelerle
buluflur ve gürültülere neden olan bir tak›m
sal›n›m hareketleri ortaya ç›kar›rlar. 

Farkl› bakla uzunluklar›n›n kullan›lmas›yla bu
sezonans engellenir ve çal›flma görültüsü en
aza indirilir. 
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Farkl› bakla uzunluklar›



Ya¤ beslemesi

Multitronic®’de güç aktar›m› ile birlikte ak›m
beslemesi hidroli¤e ba¤l›d›r. 

Ak›m ve ya¤ beslemesi olmadan hiç bir
fley ifllemez. 

Ya¤ pompas› taraf›ndan ortaya ç›kan pompa
performans› flanz›man›n ana enerji gerekini-
mini ortaya ç›kar›r ve böylece onun toplam et-
ki derecesi için standart oluflturur niteliktedir.

fiu ana kadar tan›mlanan sistemler bu neden-
le asgari ya¤ tüketimi aç›s›ndan tasarlanm›fl
olup, yenilikçi bir ya¤ beslemesi gelifltirilmifltir. 

Ya¤ pompas›

Gereksiz kesme noktalar›n›n önüne geçilmesi
amac›yla ya¤ pompas› do¤rudan hidrolik
kontrol cihaz›na monte edilmifltir. Bu yap› tar-
z›, kontrol cihaz› ile tek bir birim oluflturmak-
tad›r. Ayr›ca, bas›nç kay›plar›n› azaltmakta ve
bak›m› fazla masraf gerektirmemektedir. 

Multitronic®, optimize edilmifl bir k›vr›k pompa
ile donat›lm›flt›r. Söz konusu pompa, son dere-
ce k›s›tl› ya¤ miktar› ile gerekli bas›nçlar› ilet-
mektedir. Bir emifl püskürtme pompas› ise, ge-
rekli olan ya¤ miktar›n›,kavrama so¤utmas›
için düflük bas›nçla iletilir. 
K›vr›k pompa kompakt bir yap› parças› olarak
hidrolik kontrol cihaz›na entegre edilmifltir ve
girifl mili taraf›ndan al›m difllisi ve pompa mili
üzerinden tahrik edilir. 
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Hidrolik cihaz› (sürgülü kutu)

Emifl püskürten pompaya giden bas›nç
borusu

Ya¤ pompas›

Emme filtresi



Ya¤ pompas›n›n bir özelli¤i olarak eksenel ya-
r›k ve radyal yar›k dengelemesi de an›lmal›d›r. 

Düflük devir say›lar›nda yüksek bas›nçlar olufl-
turabilmek amac›yla iyi bir “delili s›zd›rmazl›-
¤a” sahip pompa gerekmektedir. 

Yap› parçalar› toleranslar› sebebiyle al›fl›lm›fl
yap› tipindeki ya¤ pompalar› bu gereklilikleri
karfl›lamaz. 

“Dahili s›zd›rmazl›k” tabiri ile kastedilen,
pompan›n içindeki s›zd›rma e¤iliminin gideril-
mesi kastedilmifltir.

Yap› parçalar›n›n tolerans durumuna ba¤l›
olarak diflliler ve muhafaza aras›ndaki eksenel
boflluk (yar›k) ile birlikte diflliler ve k›vr›k pom-
pa aras›ndaki radyal yar›klar (boflluk) büyür
veya küçülür. 

Ortaya ç›kan bas›nç, “dahili” olarak az ya da
çok sapma gösterebilir. 

Sonuç olarak bas›nç kayb› ve etki derecesinde
azalma ortaya ç›kar. 
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Segmen yaylar

S›zd›rmazl›k rulosu
Durdurma parças›

Ya¤ pompas› mahfazas›

Burulma çubu¤uDahili segman

D›fl segman

Dayanak Eksenel delikler



Eksenel yar›k dengeleri

‹ki adet eksenel disk, pompan›n bas›nç bölgesi-
ni kapat›r ve pompan›n içinde ayr› bir bas›nç
mahfezas› oluflturur. Bunlar, pompan›n bas›nç
haznesini yanal olarak (eksenel) izole ederler.
Bu amaçla, özel bir s›zd›rmazl›k görevi ile, ya¤
pompas› mahfezas›na veya hidrolik kontrol
cihaz›n›n pompa plakas›na karfl› dayan›rlar.

Eksenel ve radyel boflluk den
gelemesi yoluyla kompakt yap› 
tarz›na ra¤men yüksek bas›nç 
de¤erleri ve etki dereceleri elde edilir. 

Eksenel diskler, muhafaza ile aralar›ndaki
pompa bas›nc› etki edecek biçimde düzenlen-
mifltir. S›zd›rmazl›k ise, bas›nc›n sapma göster-
memesini temin eder. Eksenel diskler, artan
pompa bas›nc›yla birlikte kuvvetlenirler ve
pompa difllilerine do¤ru bast›r›l›rlar. Böylelikle
eksenel boflluk dengelenmifl olur.
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Eksenel disk

Ya¤ pompas› muhafazas›

Eksenel disk Eksenel disk

S›zd›rmazl›k parças›



Radyal boflluk dengelemesi

Radyal boflluk dengelemesi, k›vr›k pompa ve
diflliler (diflli pinyon ve içi bofl çark) aras›ndaki
radyal yar›¤› dengeler. 
Bu amaçla k›vr›k parça iki parçaya bölünmüfltür:
Dahili k›s›m ve d›fl k›s›m. 
Dahili k›s›m, bas›nç bölgesini diflli pinyondan
ay›r›r. Ayr›ca, d›fl k›sm› radyal yönde tutar. D›fl
k›s›m, bas›nç bölgesini içi bofl çarktan ay›r›r.
Pompa bas›nc› her iki k›sm›n aras›ndan geçer ve
gittikçe artar pompa bas›nc›yla (söz konusu iki
k›s›m diflli pinyona ve içi bofl çarka do¤ru itilir).
Böylece radyal boflluk dengelenmifl olur. 
Segment yaylar›, bas›nçs›z durumda ilgili seg-
mentlerin temel s›k›flmas›n› temin eder. Ayr›ca ya¤

pompas›n›n emifl özelliklerini de iyilefltirirler. 
Bunlar, segmentler ve s›zd›rmazl›k rulosunun
aras›na bas›nç girmesini de temin ederler. 
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Dahili k›s›m ‹çi bofl çark
Diflli pinyon

D›fl k›s›m

K›vrak parça



Her iki kavraman›n yeterli derecede so¤utulma-
s›, her fleyden önce ilk hareketle (kaymadan
dolay› yüksek ›s› oluflumu), içten diflli pompan›n
iletebilece¤inden daha fazla ya¤ miktar›n›n ge-
reksinim duymaktad›r. Kavrama so¤utmas› için
gereken ya¤ miktar›n› haz›rlamak amac›yla,
kavrama so¤utma sistemine bir emifl püskürtme
pompas› entegre edilmifltir. 

Elifl püskürtme pompas› plastik malzemeden
yap›lm›fl olup, ya¤ karterinin içine uzan›r. 

‹flleyifli:

Emifl püskürtme pompas› Vertur: ilkesine göre
çal›fl›r. So¤utma iflleminin gerekti¤i durumlarda,
ya¤ pompas› taraf›ndan haz›rlanan so¤uk ya¤
(bas›nçl› ya¤) emifl püskürtme pompas› taraf›n-
dan “püskürtülür.”

Püskürtme ifllemi esnas›nda vakum oluflumu
gözlenir, ya¤ karterinden ya¤ emilir ve püskür-
tülen hazne ile birlikte neredeyse bas›nçs›z bir
ya¤ miktar› oluflur. 
Böylece, so¤utma ya¤› miktar›, ilave bir pom-
pan›n çal›flmas›na gerek kalmadan neredeyse
ikiye katlan›r. 

Bir çekvalf yard›m›yla emifl püskürtme pompas›-
n›n bofla çal›flmas› önlenir ve so¤utma ya¤›n›n
h›zla iletilebilmesi temin edilir. 

51

Emifl püskürtme pompas›

Emifl püskürtme pompas›n›n kesiti ve aç›l›m› Emifl püskürtme pompas›n›n 
kesiti ve aç›l›m› 

‹leri kavramaya giden
bas›nç borusu

Hidrolik kontrol cihaz›ndan gelip
emifl püskürtme pompas›na giden
bas›nç pompas›

Emme mesnetleri

Venturi meme

Çek valf

ATF seviyesi 
tafl›ma borusu



Bir yenilik olarak, ya¤ pompas›, hidrolik
kontrol cihaz› (sürgülü kutu) ve flanz›man
kontrol cihaz› kompakt, komple halde monte
edilmifl bir birim haline getirilmifltir. 

Hidrolik kumanda cihaz›, el sürgüsünü, do-
kuz adet hidrolik valfi ve üç elektromanyetik
bas›nç kumanda valflerini içerir.
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Elektronik hidrolik 
kumanda

Hidrolik kontrol cihaz›

Mil

Direk konektör konta¤›

fianz›man kontrol cihaz›

El sürgüsüEl sürgüsü

Ya¤ pompas›



❿ ‹leri/geri kavram›n›n kumandas›
❿ Kavrama bas›nc› ayar›
❿ Kavrama so¤utmas›
❿ S›k›flt›rma ayar› için bas›nçl› ya¤ beslemesi
❿ Diflli oran› kumandas›
❿ Ya¤ santrifüji haznesinin beslenmesi

Hidrolik kontrol cihaz› “dönüfl parçalar›”
yard›m›yla Disk 1 veya Disk 2 ile do¤rudan
ba¤lant›l› haldedir. 
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Hidrolik kontrol cihaz› taraf›ndan su fonksiyonlar yer-
ine getirilir:
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Disk 1 için dönüfl parças›

Piston contalar› Ya¤ santrifüj haznesi için ya¤
püskürtme deli¤i

Piston contalar›

Disk 2 için dönüfl parças›



E¤er yap› grubu-fonksiyonlarda henüz ifllenme-
miflse afla¤›da valflerin tan›mlamas› vard›r.

Yap› parçalar›n›n korunmas› amac›yla bas›nç s›-
n›rlama valfi DBV1, pompa bas›nc›n› maksimum
82 bar ile s›n›rlar.

Ön kumanda bas›nç valfi VSTV üzerinden ba-
s›nç kumanda valfleri 5 bar’l›k sabit ön kuman-
da bas›nc›yla beslenir. 

Asgari bas›nç valfi MDV, motorun çal›flt›r›lmas›
esnas›nda ya¤ pompas›n›n hava emmesini ön-
ler. 
Yüksek pompa performans›nda MDV aç›l›r ve
ya¤ geri ak›fl›ndan gelen ya¤›, ya¤ pompas›n›n
emme taraf›na iletir ve etki derecesini iyilefltirir. 
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N215

N216

228_047

Hidrolik kontrol cihaz› 
(fianz›man kontrol cihaz› tak›l› halde)

G 193’e ba¤lant›

Bas›nç s›n›rlama 
valfi DBV1

Bas›nç s›n›rlama 
valfi DBV1

G 194’e ba¤lant›

Konnektör 
ba¤lant›s› N215

Asgari bas›nç
valfi MDV

Kavrama
so¤utma valfi

KKV

Kavrama
kumanda valfi

KSV

Konnektör 
ba¤lant›s› N88

Konnektör 
ba¤lant›s› N216

Ön kumanda bas›nç
valfi VSTV

N88
N216

N215



Ön gerilim valfi VSPV, sistem bas›nc›n›, il-
gili fonksiyon için her zaman yeterli ya¤
bas›nc› bulunmas›n› temin etmek üzere
ayarlar.

N88, N215 ve N216 valfleri bas›nç ku-
manda valfleri olarak görev görürler.
Elektriki kumanda ak›m›n› orant›l›, hidrolik
kumanda bas›nc›na dönüfltürürler.
N88’in (manyetik valf 1) iki görevi vard›r:
Kavrama so¤utma valfini KKV ve emniyet
valfini SIV kumanda eder. 

Pompa plakas›n›n kesiti

N215 (otomatik flanz›man için bas›nç ayar
valfi 1), kavrama kumanda valfini KSV ku-
manda eder. 
N216 (otomatik flanz›man için bas›nç ayar
valfi 2), diflli oran› valfini ÜV kumanda
eder. 
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P, R, N ve D vites kolu konumlar›n›n
iletilebilmesi için vites kolu ve flanz›man
aras›nda, daha önce oldu¤u gibi mekanik bir
ba¤lant› (vites teli) bulunur.

Vites mili üzerinden flu ifllevler gerçeklefltirilir:

❿Hidrolik kontrol cihaz›ndaki el sürgüsünün
iflletimi ve dolay›s›yla seyir durumunun
(ileri/geri/bofl) mekanik-hidrolik olarak
belirlenmesi.

❿ Park kilidinin devreye sokulmas›
❿Vites kolu pozisyonunun elektrikli olarak

belirlenmesi için çok fonksiyonlu flalterin
devreye sokulmas›.

Vites kolu konumu P’de, kilitleme çubu¤u
eksenel olarak itilerek, park kilidi mandal›n›n
park kilidi difllisine do¤ru bast›r›l›p park kili-
dinin devreye girmesi sa¤lanmaktad›r. 
D›fl vites de¤ifltirme mekanizmas› ba¤lant›s›
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Elektronik hidrolik 
kumanda

228_065

D›fl vites de¤ifltirme mekanizmas›
ba¤lant›s› El sürgüsü

M›knat›s kulisi

Kilit kulisi

Disk 2

Kilitleme çubu¤u

Park kilidi mandal›

Hareket pinyonu

vites mili



fianz›man mahfezas›/Aktarma 
ve s›zd›rmazl›k sistemleri

S›zd›rmazl›k halkas› sistemi

multitronic®, yeni tip bir s›zd›rmazl›k halkas›
sistemi ile donat›lm›flt›r. Söz konusu halkalar,
birincil ve ikincil disklerin s›k›flt›rma ve ayar
valfleri ile birlikte ileri kavrama pistonunun
s›zd›rmazl›¤›n› sa¤larlar. 
0-ringin iki görevi vard›r:
Gömlek contalar›n s›k›flt›r›lmas› ve s›zd›rmazl›-
¤›n sa¤lanmas›.

Gömlek contalar›n s›k›flt›r›lmas›, mevcut ya¤
bas›nc› ile desteklenmektedir. 
Gömlek tipi conta sisteminin avantajlar›:
‹yi kayd›rma özellikleri
❿ K›s›tl› itme kuvvetleri
❿ Düflük afl›nma 
❿ Yüksek bas›nçlarda sa¤lam 
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Gömlek tipi conta

0-ring

Çitftli mil contas›
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ATF süzgeçli 1 fark bas›nç valfi DDV1

Geri kavrama için
bas›nç borusu

‹ç k›s›m

Çiftli mil contas› için yar›k

Ya¤ s›z›nt› deli¤i
ATF kontrol vidas›

Emifl püskürtme pompas›

Ya¤ tahliye vidas›



A¤›rl›k azaltmaya yönelik nedenlerden
dolay› üç parçal› flanz›man mahfezas›
magnezyum alafl›m›ndan A791 HP
imal edilmifltir. Söz konusu alafl›m ko-
rozyona karfl› son derece dayan›kl›
olup, iyi ifllenme özelliklerine sahiptir
ve al›fl›lm›fl alüminyum al›fl›ma oranla
8 kg.’l›k a¤›rl›k avantaj› sa¤lar. Baflka
bir özellik olarak, ATF bas›nçl› yo¤un
mahfeza kanallar› üzerinden de-
¤il/otomatik flanz›manlarda oldu¤u gi-
bi, boru hatlar› vas›tas›yla aktar›lmas›
belirtilebilir. 

Boru hatlar›ndaki s›zd›rmazl›¤›n sa¤-
lanmas› amac›yla eksenel s›zd›rmazl›k
parçalar› kullan›l›r. Bas›nçl› boru hatla-
r›ndaki eksenel s›zd›rmazl›k parçalar›
iki adet s›zd›rmazl›k duda¤›na sahiptir.
Bunlar, ya¤ bas›nc› yard›m›yla iyice s›-
k›flt›r›l›r ve iyi bir s›zd›rmazl›k sa¤lar.
Söz konusu teknik ile, dikine döflenmifl
boru ba¤lant›lar›n›n s›zd›rmazl›¤›n›
tam olarak sa¤layabilirsiniz (örne¤in
geri kavramaya giden bas›nç borusu).
Ya¤ pompas›n›n emme mesnetlerindeki
eksenel s›zd›rmazl›k parças›nda s›zd›r-
mazl›k yana¤› bulunur; bu, s›k›flt›rma
kuvveti ile s›zd›rmazl›k sa¤lar. 

ATF bölgesinin aks tahrikin ya¤ bölge-
sinden ayr›lmas› için çiftli mil contas›
(sayfa 57’ye bak›n) bulunur. Bu,
ATF’nin aks tahrikine girmesini veya
aks tahrikindeki yo¤un ATF bölgesine
kar›flmas›n› önler. 
S›z›nt› ya¤› deli¤inde, çiftli mil contal›r›-
n›n s›zd›rma özelliklerine rastlan›r. 
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228_041

Eksenel s›zd›rmazl›k parças›

‹leri kavrama 
bas›nç borusu

ATF seviyesi

Emme filtresi

Zincir ve disklere ait püskürtme
memeli ATF so¤utucusunun geri
dönüfl valfi

Emifl püskürtme pompas›na
giden bas›nç borusu



Hidrolik flemas›
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228_039

Scheibensatz 1

Scheibensatz 2
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DBV2
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S2

Disk 1

Disk 2



Hidrolik fleman›n aç›klanmas›
(Vites P konumunda ve motor kapal›)

DBV 1 Bas›nç s›n›rlama valfi 1
DBV 2 Bas›nç s›n›rlama valfi 2
DDV 1 Fark bas›nc› valfi 1
DDV 2 Fark bas›nc› valfi 2
F ATF Filtresi
HS El sürgüsü
K ATF so¤utucusu
KKV Kavrama so¤utma valfi
KSV Kavrama kumanda valfi
MDV Asgari bas›nç valfi
MP1 S›k›flt›rma bas›nc› ölçüm noktas› 

(G 194’den bilgi al›n)
MP2 Kavrama bas›nc› ölçüm noktas› 

(G 193’den bilgi al›r)
N88 Manyetik valf 1 (kavrama 

so¤utmas›/acil durum kapatmas›)
N215 Otom. fianz›man için bas›nç ayar 

valfi –1- (kavrama)
N216 Otum. fianz›man için bas›nç ayar 

valfi –2- (diflli oran›)
P Ya¤ pompas›
PRND Vites kolu pozisyonlar›
RK Geri kavrama
S1 ATF süzgeci 1
S2 ATF süzgeci 2
S3 ATF süzgeci 3
SB Disklerin ya¤lanmas›/so¤utulmas› 

için 4 püskürtme deli¤i
SF ATF emme filtresi
SIV Emniyet valfi
SSP Emifl püskürtme pompas›
ÜV Diflli oran› valfi
VK ‹leri kavrama
VSBV Hacim ak›m› s›n›rlama valfi
VSPV Ön gerilim valfi
VSTV Ön kumanda bas›nç valfi
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1

2

Fark bas›nc› valfi DDV 1 
ve ATF süzgeci 1

fianz›man
mehfezes›ndaki bas›nç
s›n›rlama valfi DBV 2

ATF so¤utucusundan gelen geri
ak›fl borusu

Ya¤ santrifüj haznesine

Kavralama

Ya¤ kortuna

Hidrolik kontrol cihaz›

Araç çevresi



ATF so¤utmas›

Disk 1’den gelen ATF, daha sonra ATF so¤utu-
cusundan geçer. Hidrolik kumandaya tekrar
aktar›lmadan önce ise ATF filtresinden geçer.

ATF so¤utucusu, kademeli otomobillerde oldu-
¤u gibi, “motor-so¤utucuy” entegre edilmifltir.
Is› de¤iflimi motor so¤utma devresinde meyda-
na gelir (Ya¤-so¤utma suyu ›s› eflanjörü).

Fark bas›nç valfi DDV 1, ATF so¤utucsunu çok
yüksek bas›nçlardan korur (ATF so¤uk). ATF
so¤ukken, ileri ve geri ak›fl aras›nda çok yük-
sek bir fark bas›nc› oluflur. Belirli bir fark ba-
s›nc›nda DDV1 aç›l›r ve ileri ak›fl, geri ak›fl ile
kesilir. Bu, ATF’nin h›zla ›s›nmas›n› sa¤lar.

Fark bas›nc› valfi DDV 2, ATF filtresinin çok
yüksek ak›fl dirençlerinde aç›l›r (örne¤in filtre

t›kal›yken). Bu, geri ak›fl bas›nc› nedeniyle
DDV 1’in aç›lmas›n› ve ATF so¤utmas›n›n etki-
siz kalmas›n› önler. 

!!! ATF so¤utucus s›zd›r›yorsa, ATF’ye so¤utma
suyu kar›fl›r. ATF’nin içine s›zacak çok az mik-
tardaki so¤utma suyu bile kavrama ayar›nda
bozukluklara neden olur. 
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DDV1

S1

Araç çevresi
ATF so¤utucu

ATF filtresi Geri ak›fl 

ATF filtresi

‹leri ak›fl

‹leri ak›fl

geri ak›fl

Hidrolik kontrol 
ünitesi

Disk 1’den



Multitronic kontrol cihaz› 
J 217

Multitronic’in bir özelli¤i de, elektronik ku-
mandan›n (kontrol cihaz›) flanz›mana entegre
edilmifl olmas›d›r. 
Kontrol cihaz›, do¤rudan hidrolik kontrol ciha-
z›na vidalanm›flt›r. 
Üç adet bas›nç ayar valfine olan ba¤lant›,
sa¤lam konektör ba¤lant›lar› vas›tas›yla do¤-
rudan kontrol cihaz›ndan gerçekleflir. Tekli hat
ba¤lant›lar›na gerek kalmaz. Araçtaki kesme
noktas› 25 kutuplu kompakt konektörden olu-
flur. 
Baflka bir yenilik ise, sensörlerin kontrol ciha-
z›na entegre edilmifl olmas›d›r. 

❿ F 125 – Çok fonksiyonlu flartlar
❿ G 182 fianz›man girifl devir say›s› 

vericisi
❿ G 195 flanz›man ç›k›fl devir say›s› 

vericisi
❿ G 196 flanz›man ç›k›fl devir say›s› 

vericisi
❿ G 93 flanz›man ya¤› s›cakl›k sericisi
❿ G 193- Otom. fianz›man hidrolik 

bas›nc› vericisi 1 (kavrama bas›nc›)
❿ G 194 Otom. fianz›man hidrolik 

bas›nc› vericisi 2 (s›k›flt›rma bas›nc›)
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multitronic kontrol cihaz› J 217 fianz›man ç›k›fl devri say›s› vericisi G 195 ve flanz›man
ç›k›fl devri vericisi 2 G 196

N 215 için konektör ba¤lant›

Çok fonksiyonlu flalter F 125

N 216 için konektör ba¤lant›s›
(G 182 ile örtülmüfltür. 

fianz›man girifl devir say›s› vericisi G 182

N 88 için konektör ba¤lant›s›

Otom, flanz›man hidrolik bas›nc› vericisi 2
G 199 (s›k›flt›rma bas›nc›)

Otom. flanz›man hidrolik
bas›nc› vericisi 1 G 193

(kavrama bas›nc›)



Elektromik devreler sa¤lam bir alüminyum pla-
kan›n üzerine oturtulmufltur; söz konusu plaka
›s› yal›t›m› da sa¤lanmaktad›r. Mahfaze plastik-
ler yap›lm›fl olup ana tafl›y›c› ile yap›fl›k de¤ildir.
Ayr›ca bir tak›m sensörler içermektedir ve böy-
lelikle ne kablo hatlar›na ne de konektörlere ih-
tiyaç kalm›flt›r. 

Elektrikli unsurlar›n kablo hatlar›na ve konektör-
lere ba¤›ml› olmamas› sayesinde, bu konstrüksi-
yon ile büyük bir güvenirlik elde edilmifltir. 

Devir say›s› vericisi ve çok fonksiyonlu flartlar
HaU vericisi fleklindedir. 
HaU vericileri mekanik kaynak olmaks›z›n çal›-

fl›r. Bunlardan gelen sinyaller elektromanyetik
etkilere karfl› duyars›zd›r, böylece güvenilirlikleri
daha da artt›rlm›flt›r. 

!!! Kesme noktalar›n›n çok az olmas› nedeniyle
multitronic için ayr› bir kablo hatt› ayr›l-
m›flt›r. Söz konusu kablo hatt› motordaki
hatta entegre edilmifltir. 
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25 kutuplu konektör ba¤lant›s› fianz›man ya¤› s›cakl›k vericisi G 93

fianz›man girifl devir say›s› vericisi 
G 182 (1 Hall vericsi)

Çok fonksiyonlu flalter F 125 
( 4 Hall vericisi)

fianz›man ç›k›fl devir say›s› vericisi G 195 ve flanz›man
ç›k›fl devir vericisi 2 G 196 (2 Hall vericisi)



Ar›za göstergesi

Multitronic®’teki ar›zalar büyük oranla kap-
saml› kendi kendine teflhis sistemi ile belirlenir. 
Ar›zalar, multitronic®’e veya sürüfl güvenli¤i-
ne etkileri göz önüne al›narak, gösterge tablo-
sundaki vites kolu göstergesi üzerinden sürü-
cüye bildirilir. Böyle bir durumda, vites koli
pozisyon göstergesi ayn› zamanda ar›za gös-
tergesi görevi görür. 

Multitronic® taraf›ndan belirlenen ar›zalarda
üç durum söz konusudur:

1. Ar›za haf›zaya al›n›r ve yedek bir program
yard›m›yla yola devam edilir (bir tat›m k›-
s›tlamalarla birlikte). Bu durum sürücüye
bildirilmez zira ar›za ne sürüfl güvenli¤i ne
de multitronic için tehlike teflkil etmez. Tehli-
keli oldu¤unda ise, sürücü seyir özellikleri-
ne dayanarak  mar›zay› anlar ve Audi ser-
visi otomatik olarak aran›r.

2. Madde 1 kapsam›nda belirtildi¤i gibi, her-
hangi bir ar›zan›n mevcut oldu¤u, vites ko-
lu pozisyon göstergesinde dönüfltürülmüfl
bir ibareyle sürücüye bildirilir. Söz konusu
durum ne sürüfl güvenli¤i ne de multitro-
nic® için tehlikeli de¤ildir. Ancak sürücü,
vakit kaybetmeden Audi servisine baflvurup
ar›zan›n giderilmesini sa¤lamal›d›r.  

3. Madde 1 kapsam›nda belirtildi¤i gibi, her-
hangi bir ar›zan›n mevcut oldu¤u, vites ko-
lu pozisyon göstergesinde yan›p sönen bir
ibareyle sürücüye bildirilir. Söz konusu du-
rum ne sürüfl güvenli¤i ne de multitronic®
için tehlikeli de¤ildir. Ancak sürücü, vakit
kaybetmeden Audi servisine baflvurup ar›-
zan›n giderilmesini sa¤lamal›d›r.  

Yan›p sönen gösterge ortaya ç›kt›¤›nda,
belirli flartlar›n var olmas› halinde sürüfl
iflletimi bir sonraki durma an›na kadar
korunur. Ancak ondan sonra seyire de-
vam edilemez! Belirli hallerde yeniden
çal›flt›rma yoluyla sürüfl iflletimi tekrar el-
de edilebilir. 
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Sensörler

Sensörlerden gelen sinyaller, kontrol cihaz›n›n
flanz›mana entegre edilmifl olmas›ndan dolay›
al›fl›lm›fl aletlerle art›k ölçülememektedir. Yürü-
tülmek istenen test ifllemi, “Ar›zay› oku” ve
“Ölçüm de¤ereri bloklar›n›n okunmas›” fonksi-
yonlar› üzerinden diyagnoz test cihaz› ile ger-
çeklefltirilebilir. Bu amaçla, sensör sinyallerinin
flekillendirilmesi ve tan›mlanmas› gerekmez. 

Sensörlerden birinin devre d›fl› kalmas› halin-
de flanz›man kontrol cihaz›, baflka sensörler-
den gelen sinyalleri ve a¤a ba¤l› olan kontrol
cihaz›lar› bilgilerini kullanarak yedek de¤erler
oluflturur. Böylece, sürüfl iflletimi bozulmadan
korunabilir. 

Sürüfl tarz›na olan etkiler oldukça k›s›tl›d›r.
Öyle ki, sürücü, sensörlerden birinin ar›zalan-
d›¤›n› hemen fark etmez. Ancak meydana ge-
lebilecek bir baflka ar›za daha karmafl›k etki-
lere yol açabilir. 

Sensörler flanz›man kontrol cihaz›n›n ayr›lmaz
parçalar›d›r. Herhangi bir sensörün devre d›fl›
kalmas› halinde flanz›man kontrol cihaz›
de¤ifltirilmelidir.
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fianz›man girifl devir say›s› vericisi G 182 ve flanz›man ç›k›fl devir say›s› vericisi G 195 ve G 196

fianz›man ç›k›fl devir say›s› vericisi
G 195 ve G 196

fianz›man girifl devir say›s› 
vericisi G 182

G 182 için verici çark

G 195 ve G 196 için
verici çark



Verici G 182 Disk 1’in devir say›s›n› belirler
ve böylelikle, gerçek flanz›man girifl devir sa-
y›s›n› ortaya ç›kar›r. 

fianz›man girifl devir say›s› flunlara yarar:
... motor devir say›s› ile birlikte kavrama aya-
r›n›n yap›labilmesi (bilgi için mikro kayma
ayar› bölümüne bak›n)

... diflli oran› kumandas›n›n yönlendirme bü-
yüklü¤ü (bilgi için diflli oran› kumandas› bölü-
müne bak›n).

Verici 195 ve 196 Disk 2’nin devir say›s›n› ve
böylece flanz›man ç›k›fl devir say›s›n› belirler. 

G 195’in sinyali, devir say›s›n›n belirlenmesini
sa¤lar. G 196’n›n sinyali ise dönüfl yönünün
ve böylece ileri  ve geri sürüfl aras›ndaki far-
k›n ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤lar (bkz. “Creep
ayar›*).

fianz›man ç›k›fl devir say›s› flu ifle yarar:

... diflli oran› kumandas›

... “Da¤l›k yol fonksiyonu”

... gösterge tablosu için h›z sinyallerinin belir-
lenmesi

Verici çark›n al›m taraf›nda 40 (G 182’de) ve-
ya 32 (G 195 ve G 196) ardarda s›ralanm›fl
m›mnat›stan (K/G kutuplu) oluflan bir m›knat›s
halka bulunur. 

G 182 devre d›fl› kald›¤›nda:

❿ ‹lk hareket ifllemi sabit bir e¤ride ger
çekleflir.

❿Mikrokoyma ayar› ve kavrama ayarlamas›
devre d›fl› kal›r. 

Yedek de¤er olarak motor devir say›s› kullan›-
r›lr.

Ar›za göstergesi yok:

G 195 devre d›fl› kald›¤›nda, flanz›man ç›k›fl
devir say››, G 196’dan gelen sinyalle belirle-
nir. “Da¤l›k Yol Fonksiyonu” da devre d›fl› b›-
rak›l›r. 
Her iki sensörün devre d›fl› kalmas› halinde,
tekerlek dönüfl say›s› bilgilerine dayan›larak
(CAN veriyolu üzerinden) yedek bir de¤er
oluflturulur. “Da¤l›k Yol Fonksiyonu” da devre
d›fl› kal›r. 

Ar›za göstergesi yok

M›knat›s halkas›n›n çok kirlenmesi halin-
de (afl›nma dolay›s›yla yap›flan metal
parçac›klar›) G 182, G 195 veya G
196’n›n fonksiyonlar› olumsuz etkilenir. 
Bu nedenle söz konusu olumsuzlu¤u vakit
geçirmeden giderin. 
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Dönüfl yönü belirlemesi flu flekilde ifller:
G 195’in ve G 196’n›n verici çark›n›n al›m ta-
raf›nda 32 tekli m›knat›stan (K/G kutuplu) olu-
flan bir m›knat›s halka bulunur. 

G 195’in konumland›r›lmas› G 196’ya oranla
öyle bir yap›lm›flt›r ki, sensör sinyallerinin faz
durumu %25 daha da yak›nlaflt›r›lm›flt›r. 

Kontak “aç›k” pozisyona getirildikten sonra
kontrol cihaz›, her iki sensörün sinyallerine
dikkate al›r ve her iki sensörü genel durumunu
belirler. 

Örnekte gösterildi¤i gibi, G 195’in düflük sin-
yallerinde G 196’n›n derinlik seviyesi “Low”dur
(düflük). G 196’n›n düflen sinyallerinde ise G
195’in derinlik seviyesi “High”d›r (Yüksek). bu
“örnek”, flanz›man kontrol cihaz› taraf›ndan ileri
hareket olarak yorumlan›r. 

Dönüfl yönünün belirlenmesi asl›nda
“Da¤l›k Yol Fonksiyonu” için kullan›l›r. 
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Bu örnekte, G 195’in düflen sinyalinde G
19/’n›n seviyesi “High” (Yüksek) ve G
196’n›n düflen sinyalinde ise  G 195’in sevi-
yesi “How” (Düflük) olur. Bu “örnek”, kontrol
ihaz› taraf›ndan geri sürüfl olarak yorumlan›r. 

Otomatik flanz›man hidrolik bas›nc› 
vericisi -1- G 193

Sensör G 193, ileri ve geri hareket kavrama
bas›nc›n› belirler ve kavrama fonksiyonunun
kontrol alt›nda tutulmas›na yarar (bkz. Kavra-
ma ayar›).
Kavrama bas›nc›n›n kontrol alt›nda tutulmas›
yüksek önceli¤e sahiptir. Böylece G 193’ün
ar›zaland›¤› durumlarda emniyet valfi devreye
al›n›r (bkz. “Emniyet Kapatmas›”).

ar›za göstergesi= yok
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228_093

Atom. flanz›man hidrolik bas›nç 
vericisi -1- G 193



Otom. flanz›man hidrolik bas›nc› ve-
ricisi
-2- G 194

Sensör G 194, tork sensörü taraf›ndan ayar-
lanan s›k›flt›rma bas›nc›n› belirler. 
S›k›flt›rma bas›nc› her zaman için fiili flanz›-
man-girifl torkuna oranla belirli bir tutum ergi-
ledi¤inden, flanz›man girifl torkunu, G 194
yard›m›yla kolayl›kla hesaplayabilirsiniz. 
G 194’ün sinyali kavrama ayar›na yarar
(Creep fonksiyonunun ayarlanmas› ve uyar-
lanmas›).

G 194’ün ar›zaland›¤› hallerde creep ayar›-
n›n uyarlanmas› devre d›fl› kal›r. Creep torku,
haf›zadaki de¤erler üzerinden kumanda edilir. 

Ar›za göstergesi: yok

Çok fonksiyonlu flalter F 125

Çok fonksiyonluflalter F 125, 4 adet Hall sen-
söründen oluflur. bunlar, vites milindike m›kna-
t›s kulisi taraf›ndan kumanda edilir. Hall sen-
sörlerinden gelen sinyaller, mekanik flalterler
taraf›ndan yorumlan›r. 
Yüksek hareket: fialter kapal› (1)
Düflük hareket: fialter aç›k (0)

“fialter” (Hall sensörü) böylece, “1” ve “0” ol-
mak üzere iki sinyal oluflturur. 4 adet “flalter”
ile 16 farkl› anahtarlama kombinasyonu elde
edilebilir. 

❿ P, R, N, D vites kolu pozisyonlar›n›n tan›nma-
s› için 4 anahtarlama kombinasyonu

❿ ara kademeleri (P-R, R-N-D) belirlemek için
2 anahtarlama kombinasyonu

❿Hangisinin ar›zal› oldu¤unu belirlemek için
10 anahtarlama kombinasyonu
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228_095

Otom. flanz›man hidrolik bas›nc› için 
verici -2- G 194

Vites mili

M›knat›s kulisi

4 adet Hall sensörü A, B, C, D



Örnek:

Vites kolu, “N” konumunda yer almakta. “C”
Hall sensörü devre d›fl› kald›¤›nda vites de¤ifl-
tirme kombinasyonu “0 001” meydana gelir.
fianz›man kontrol cihaz› vites kolu pozisyonu
“N”yi tan›yamaz. Vites de¤ifltirme kombinas-
yonlar›n› ar›zal› olarak tan›r ve ilgili yedek
program› devreye al›r. 

Hall sensörü “D” devre d›fl› kald›¤›nda
çal›flt›rma mümkün olmaz. 

fianz›man kontrol cihaz›, afla¤›daki fonksiyon-
lar için vites kolu pozisyonundan al›nan bilgi-
leri kulllan›r:
❿Marfl kilidi kumandas›
❿Geri vites lambas› kumandas›
❿ P/N kilidinin kumandas›
❿ Kavrama ayar› için “(Seyir durumu hakk›n-

daki bilgi (ileri6geri/bofl).
❿Geri gerigidiflte diflli oranlar›n›n kilitlenmesi:

F 125’deki ar›zalar çok farkl› olarak ortaya
ç›kar. Belirli flartlar alt›nda ilk harekete izin ve-
rilmez.

Ar›za göstergesi: Yan›p sönecek
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fianz›man ya¤› s›cakl›k vericisi G 93

Sensör  G 93, flanz›man kontrol cihaz›ndaki
elektronik devreye entegredir. fianz›man kon-
trol cihaz›n›n alüminyum tabam tafl›y›c›s›ndaki
s›cakl›¤› ve çok yak›n olarak flanz›man ya¤›
s›cakl›¤›n› belirler. 

fianz›man ya¤› s›cakl›¤›, kavrama ve tahrik
devir say›s› ayar›n› etkiler. Bu nedenle, ayar
ve ayarlama fonksiyonlar›nda bunun önemli
rolü bulunur. 

G 93 ar›zaland›¤›nda, yedek de¤erin belir-
lenebilmesi için motor s›cakl›¤› temel al›n›r. 
Uyarlama ve belirli ayar fonksiyonlar› devre
d›fl› b›rak›l›r. 

Ar›za göstergesi: Dönüflümlü

“Fren bas›l›” bilgisi
“Fren bas›l›” bilgisi flu fonksiyonlar için kul-
lan›l›r:
❿ Vites kolu kilit fonksiyonu için
❿ Creep ayar› için
❿ Dinamik ayar› program› (DRP) için

Yap› parçalar›n›n›n korunmas› amac›yla,
yaklafl›k 145 ºC’lik flanz›man ya¤›
s›cakl›¤›ndan itibaren motor performans›
düflürülür. Daha da artan s›cakl›klarda motor
performans› çok daha fazla azalt›l›r. (rölenti
devrine kadar indirilmesi mümkündür).

Ar›za göstergesi: Yan›p sönecek

Fren lambas› flalteri ile do¤rudan bir ba¤lant›
noktas› bulunur. “Fren bas›l›” bilgisi, motor
kontrol cihaz› taraf›ndan CAN veri yolu
vas›tas›yla kullan›ma sunulur.
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CAN

Motor kontrol chiaz› J220   

Vites kolu kilidi için m›knat›s N110

Fren fl›¤› flalteri F/F47 

fianz›man kontrol cihaz› J 217



“Kick-down” bilgisi

Kick-down için ayr› bir flalter kullan›lmaz.

Gaz pedal› modülünde yayl› bir bask›
parças› bulunur. Bu, sürücüye “kickdown
hissini” veren “bas›nç noktas›” oluflturur. 

Sürücü kickdown’u devreye soktu¤unda
verici G 79 ve G 185’in (gaz pedal› mo-
dülü) tam gaz gerilim de¤eri afl›l›r. Belirli
bir gerilim de¤erinden itibaren motor
kontrol cihaz› kick-down bilgisi olarak
Can veri yolu vas›tas›yla flanz›man kontrol
cihaz›na iletir. 

Otomatik flanz›manda kickdown devreye
sokuldu¤unda, maksimum h›zlanma için
en sportif ayar e¤risi seçilir. 

Bu esnada kickdown’›n sürekli devrede ol-
mamas› gerekir. Zira bir defal›k kick-down
iflletiminden sonra gaz pedal›n›n tam gaz
konumunda tutulmas› yeterlidir. 
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Titronic flalteri F 189

Tiptronic flalteri F 189, vites de¤ifltirme iflleti-
minin iletken platinine entegredir. 3 adet hall
sensöründen oluflur ve jaluzi üzerinde yer
alan bir m›knat›s taraf›ndan iflletilir. 
A- Geri vites sensörü
B- Tiptronic belirleme sensörü
C- vites yükseltme sensörü

platin üzerinde 7 ›fl›kl› diyot bulunur. Bunlar,
her bir vites kolu pozisyonuna aittir. ayr›ca,
“Frene bas›n” sembolü ve titronic aral›¤›ndaki
+ ve sembolleri için de LED’ler bulunur. 

Vites kolu pozisyonuna ait ilgi LED, ayr› bir
Hall sensörü taraf›ndan kumanda edilir. 

F 189’un flalteri, devrede oldu¤u zaman, flan-
z›man kontrol cihaz›na düflük sinyal gönderir. 
Ar›za halinde, titronic fonksiyonu kilitlenir:

Ar›za göstergesi: Dönüflümlü
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P

R N D

LED’ler Tiptonik flalteri F 189 3 Hall
sensörü C, B, A

Vites kolu kulisi 

Vites kolu kulusi için
iletken platin

Hall sensörü 
m›knat›s›

Vites kolu pozisyonu 
için 4 Hall sensörü



multitronic®’de, flanz›man kontrol cihaz› ve
ba¤l› bulunan kontrol cihazlar› aras›ndaki bil-
gi a›flverifli CAN veriyolu ile gerçeklefltirilir
(CAN tahriki).

Sisteme genel bak›fl tablosu, flanz›man kontrol
cihaz› taraf›ndan CAN veriyolu vas›tas›yla
kullan›ma sunulan veya ba¤l› kontrol cihazla-
r›ndan al›nan ve kullan›lan bilgileri gösterir. 

75

CAN bilgi al›flverifli multitronic®

fianz›man kontrol cihaz›

MOM‹NAL motor torku

Mominal rölanti devir say›s›

Rölanti devri ayar›n›n uyarlanmas›

Kavrama korumas›

Kavrama durumu

Kavrama torku

Vites de¤ifltirme ifllemi

devrede/de¤il Kompresör kapat›ls›n

Vites kolu konumu6sürüfl kademesi

Araç h›z›

Vites göstergesi

Anl›k vites veya hedef vites

Motor kontrol cihaz›ndaki kodlama

Acil seyir program› (kendi kendine

teflhis bilgileri)

Araç üzerindeki teflhis durumu

Motor kontrol cihaz›
Motor devir say›s›

Nominal rölenti devir say›s›

NOM‹NAL motor torku

So¤utma suyu s›cakl›¤›

Kickdown bilgisi

Gaz pedal› konumu

Fren lambas› flalteri

Fren pedal› flalteri

Emme havas› s›cakl›¤›

GRA-durumu

GRA- monimal h›z

‹rtifa bilgisi

Klima kompresörü durumu

Acil iflletim program› (Kedi kendine

teflhis hakk›nda bilgiler).ESP kontrol

cihaz› 

ASR gereklili¤i

MSR gereklili¤i

ABS frenleme

EDS kavrama

ESP kavrama

Tereklek haz› VL
Tekerlek h›z› VR
tereklek h›z› Hl
Tekerlek h›z› HR

fianz›man kontrol cihaz› ta-
raf›ndan gönderilen bilgiler

fianz›man kontrol cihaz› ta-
raf›ndan al›nan ve de¤erlen-
dirilen bilgiler. 

CAN veriyolu hakk›ndaki ayr›nt›l› bilgieri SSP
186 ve 213’de bulabilirsiniz. 



Yard›mc› sinyaller
/Ba¤lant› noktalar›

multitronic®’de CAN veriyolu vas›tas›yla bili
al›flverifli için ilave olarak flu ba¤lant› noktalar›
mevcuttur:
Uç 15 motor devir say›s› sinyali
Uç 6 vites göstergesi sinyali
Uç 5 seyir h›z› sinyali
Uç 2 teflhis ve programlama ba¤lant› noktas›
Uç 13 tiptronic sinyali (tan›ma)
Uç 12 tiptronic sinyali (geri vites)
Uç 14 tiptronic sinyali (vites yükseltme)

Motor devir say›s› sinyali

Motor devir say›s›, multitronic® için en önemli
bilgilerden biridir. multitronic®’in güvenirli¤ini
art›rmak amac›yla motor devir say›s›, ayr› bir
ba¤lant› noktas› üzerinden ve ilave olarak
CAN veriyolu vas›tas›yla flanz›man kontrol
cihaz›na iletilir (fonksiyon flemas›na bak›n).

Ayr› ba¤lant› noktas›n›n ar›zalanmas› veya
devre d›fl› kalmas› durumunda yedek de¤er
olarak motor devir say›s› bilgisi CAN veriyolu
taraf›ndan al›n›r. 

“Motor devir say›s› sinyali” ba¤lant›
noktas›ndaki ar›zalarda mikro kayma ayar›
devri d›fl› kal›r. 

Motor devir say›s› sinyali hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler SSP 198’de.
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Vites göstergesi sinyali

Vites göstergesi sinyali flanz›man kontrol
cihaz› taraf›ndan oluflturulan köfleli bir
sinyaldir. Sabit yüksek seviyeye (20 ms) ve
de¤iflken düflük seviyeye sahiptir. 

Her vites kolu konum veya her “vites” (tiptron-
ic fonksiyonunda) düflük seviyeli
düzenlenmifltir. 

Gösterge tablosundaki vites kolu pozisyonlar›
veya vites göstergesi, düflük keviyenin süresini
temel olarak hangi vites kolu pozisyonunun
vey vitesin devrede oldu¤unu belirler.
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multitronic® vites göstergesi sinyali- P, R, N, D Tetikleme çizgisi

Vites kolu 
konumu P

Vites konumu DVites konumu NVites konumu R



!!!! Gösterge tablosunda CAN veri yollar›n›n
kullan›lmas›yla (Audi A 6’da 2000 ortalar›)
“vites göstergesi” ve “seyir h›z›” ba¤lant› nok-
talar›n›n iptali planlam›flt›r. Zira ilgili bilgiler
CAN veriyolu ile zaten iletilmektedir. 

Gözde canland›rman›n kolaylaflt›r›lmas› ama-
c›yla tiptronic her 6 vitesin sinyaller tek bir fle-
mada toplanm›flt›r. 

Seyir h›z› sinyali

Seyir h›z› sinyali, flanz›man kontrol cihaz› ta-
raf›ndan oluflturulan köfleli bir sinyaldir.

Pals aral›¤› tutumu yaklafl›k %50 olup, frekan-
s›, seyri h›z›na ba¤l› olarak senkronize ola-
rakde¤iflir. 

Her tekerlek dönüflünde 8 sinyal oluflturulur.
Ve ayr› bir ba¤lant› noktas› üzerinden göster-
ge tablosuna iletilir.

Orada, söz konusu sinyal takometrenin iflleti-
mi için kullan›l›r. Ard›ndan, gösterge tablosu
taraf›ndan, ba¤l› kontrol cihazlar›na/sistem-
lere (örne¤in motor, klima, radyo, vs.) iletilir.     
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Tetikleme çizgisi
Tiptronic vites göstergesi sinyalleri -1-, 2-, 3-, 4-, 5. ve 6. vites 
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NOTLAR
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Fonksiyon fiemas›

1
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V

Z

+-

U

U

U

YXW

31 31
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P
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N
D
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P P

G182

F

J217

F189

N110

J226

S S

Klemme 15 Klemme 30

G195 G196

G194 G193 G93

N88 N216 N215

F125

228 030

Terminal 15 Terminal 30



Yap› Parçalar›

F Fren lambas› flalteri
F125 Çok fonksiyonlu flalter
F189 Tiptronik flalteri

G93 fianz›man ya¤› s›cakl›¤› sensörü
G182 fianz›man girifl devir say›s› sensörü
G193 Hidrolik bas›nç, otomatik flanz›man 

(Kavrama bas›nc›) sensörü -1-
G194 Hidrolik bas›nç, otomatik flanz›man 

(Bask› bas›nc›) sensörü -2-
G195 fianz›man ç›k›fl devir say›s› sensörü
G196 fianz›man ç›k›fl devir say›s› sensörü -2-

N88 Manyetik valf 1 (Kavrama 
so¤utmas›/Güvenlik kapatmas›)

N110 Seçme kolu kilidi m›knat›s›
N215 Otomatik flanz›man bas›nç ayar valfi 

-1- (Kavrama ayarlamas›)
N216 Otomatik flanz›man bas›nç ayar valfi 

-2- (Aktarma ayarlamas›)

J217 Otomatik flanz›man kontrol cihaz›
J226 Geri vites lambas› ve marfl kilidi rölesi

S Sigortalar

Ba¤lant›lar ve Ek Sinyaller

U Tiptronik direksiyon simidi kumandas›na
(Opsiyonel)

V Klemens 58d’den
W Geri vitesi lambalar›na
X Ateflleme flalteri klemens 50’den
Y Marfl motoru klemens 50’ye
Z Fren lambalar›na

1 CAN Tahriki düflük
2 CAN Tahirki yüksek
3 Vites göstergesi sinyali
4 Seyir h›z› sinyali
5 Motor devri sinyali
6 K Teflhis ba¤lant›s›
Renk Kodlamas›

=Girifl sinyali

=Ç›k›fl sinyali

=Art›

=fiase

=Bidireksiyonal

=CAN Tahriki

multitronic®

7 Hidrolik kumanda cihaz›nda bulunur

fianz›man kumanda cihaz›na giden az
say›daki ba¤lant› noktas› sebebiyle, mul-
titronik için ayr› bir kablo tak›m›na gerek
görülmemifltir.
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Nominal tahrikdevir say›s›n›n hesaplanabilmesi
amac›yla multitronic® kontrol cihaz›, dinamik
ayar program›n› (DRP) kullan›r. 
Söz konusu olan, kademeli otomatiklerde bulun-
ndinamikvites de¤ifltirme program›n›n DSP
gelifltirilmifl halidir. 

DRP’nin amac›, sürüfl tutumunun mümkün
oldu¤unca sürücünün iste¤i do¤rultusunda
olmas› için flanz›man diflli oran›n› ayarlamakt›r.
Sürüfl duygusu, herfleyi sürücü kaydi
ayarl›yormufl gibi gerçekleflir. 
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Dinamik Ayar 
Program› (DRP)

Gaz pedal› modülü
iflletim h›z› sinyalinin ve
gaz pedal› konumunun
de¤erlendirlmesi

Seyir h›z›n›n ve h›z
de¤iflikli¤inin (G 195)

de¤erlendirilmesi

Seyir h›z›n›n ve h›z
de¤iflikli¤¤inin (G 195)

de¤erlendirilmesi.

Sürüfl durumu
H›zlanma 
Gecikme
Sabit h›z

Sürüfl tutumu
ekonomik/tasarruflu/

performans odakl›/sportif

Yol profili
Yokufl yukar›
Yokufl afla¤›

Düz yol

Nominal tahrik devirsay›s›n›n hesaplanmas› (Disk 1, G 182)

Etkenler 
(Örne¤in motor s›cak)

Diflli oran› kumandas›

Sonuç
Fiili tahrik devir say›s› (ve motor devir say›s›)



Bu amaçla, sürüfl tutumu, sürüfl durumu ve yol
profili belirlenir ve her sürüfl durumu için opti-
mal flanz›man diflli oran› haz›rlan›r. 

fianz›man kotrol cihaz›, gaz pedal›n›n iflletim
h›z›n› ve aç›s›n› de¤erlendirir. Ayn› zamanda
seyir h›z› ve h›zlanma da dikkate al›n›r. 

Bu bilgilerin yard›m›yla ve biraraya getirilme-
siyle nominal tahrik devir say›s›, en ekonomik
ve sportif tan›ma e¤risi ayarlan›r. Ayr›ca, diflli
orannlar› buna göre uyarlan›r. 

‹rtibatland›ma ve hesaplama ifllemleri (ayar
stratejisi/ayar felsefesi) yaz›l›m yoluyla yap›l›r.
Bu nedenle kimi flartlaralt›nda tiptronic fonksi-
yonu ile manüel müdahele gerekebilir. 

Çeflitli maddeler, motor tipleri ve kontrol
cihaz› varyantlar› aras›ndaki ayar strate-
jisi farkl› olabilir. 

83

Sürüfl durumu
H›zlanma 
Gecikme
Sabit h›z

Sürüfl tutumu
ekonomik/tasarruflu/

performans odakl›/sportif

Yol profili
Yokufl yukar›
Yokufl afla¤›

Düz yol



Afla¤›daki örnekler uyar›nca ayar stratejisi, ti-
pik sürüfl durumlar› alt›nda gösterilmektedir. 

Resim 228-119’da, kickdown devredeyken
tam gaz ile h›zlanmadaki devir say›s› durumu
gösterilmektedir. 

Kickdown’›n devreye al›nmas›yla sürücü, flan-
z›man kontrol cihaz›na sinyal yönlendirmifl
olur. Bu sinyal, maksimum h›zlanman›n temin
edildi¤i ile ilgilidir. 

Burada ulaflmakamac›yla motorun maksimum
performans› hemennhaz›r hale getirilmelidir.
Bu amaçla, devir say›s› seviyesi en yüksek mo-
tor performans› seviyesine ayarlan›r ve gaz
pedal› b›rak›l›ncaya kadar devam eder. 

Bu al›fl›lmam›fl tutum, arac›n olas› en yüksek
dinamik ile h›zlanmas›na imkan tan›maktad›r.
Ayr›ca, azami h›z seviyesi her zaman için
maksimum olas› de¤erde tutulur. 

H›zl› devir say›s› art›fl›na ba¤l› olarak, “Lastik
bant etkisi” ad› verilen bir durum ortaya ç›kar.
Ya da “afl›nm›fl kavrama” duygusu ortaya ç›-
kar. Bu, maksimum devir say›s›na ulafl›lmadan
önce devir say›s› art›fl›n›n “yakalanmas›” ile
önlenebilir. 
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DRP ayar stratejisi
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Bu efektin fazlaca ön plana ç›kmamas› için
“normal” tam yük h›zlanmas› (Kickdownsuz)
ve düflük gaz pedal› de¤erleriyle de h›zlanma
da, resimler 228_124 ve 228_122’de gösteri-
len devir say›s› ak›fllar›yla karakterize edilmifl-
tir.

Bu amaca istinaden “Devir say›s› izlenmesi”
kullan›l›r. Bu s›rada motor devir say›s› ve devir
seviyesi, gaz pedal›n›n kumanda h›z›na veya
konumuna ba¤l› olarak öyle ayarlan›r ki, de-
vir say›s› art›fl› sürüfl h›z›yla birlikte devaml›
olarak artar.

Bu ayar stratejisi, kademeli flanz›manlar›n bil-
dik sürüfl davran›fl›n› taklit eder ve böylece al›-
fl›lm›fl sürüfl etkisine çok yaklafl›r. Devir say›s›
seviyesi sürücü davran›fl›na ba¤l› olarak yük-
sek gaz pedal› de¤erlerinde yüksek (güce
ba¤l›) ve düflük gaz pedal› de¤erlerinde düflük
(ekonomik) olur.
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Resim 228_123’te gösterildi¤i gibi, gaz
pedal›n›n h›zl› de¤iflimleri güç veya h›zlanma
iste¤ini sa¤lamak için, spontane devir say›s›
de¤iflikliklerine çevirilir.

Düflük gaz pedal› de¤erleri ve buna ba¤l›
yavafl art›fla ba¤l› olan ekonomik sürüfl
stilinde seyir h›z›, en alt devir say›s› seviyesine
yükseltilir (bak›n›z Resim 228_121).
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Gaz pedal de¤erinin düflürülmesine, resim
228_120 ve 228_123’te gösterildi¤i gibi,
genel olarak devir say›s›n›n düflürülmesiyle
reaksiyon gösterilir.

Gaz pedal de¤erinin aç›k bir flekilde geri
al›nmas›yla, özellikle sportif sürüfl tarz›nda,
motor devir say›s› daha uzun süre yüksek
seviyede “tutulur”.

Bu ayarlama stratejisi, motorun yükseltilen
frenleme etkisi sayesinde (yüksek itifl devir
say›s›), arac› frenleme karar›n› destekler veya
spontan gaz verilmesi ile dinami¤i yükseltir.
Ayr›ca bu sayede gereksiz aktar›m de¤ifliklik-
leri bast›r›l›r.

87

100

80

60

40

20

0

6000

5000

4000

3000

2000

1000

200

150

100

50

0

Düflürülmüfl pedal de¤eri ile hizalama

Motor devri 1/dak

Gaz pedal› de¤eri % olarak

H›z km/sn olarak



Sürüfl Direnci
Sürüfl direncinin (Yükselti, inifller, römorklu kul-
lan›m) tan›nmas› için “Yük gücü” hesaplan›r.

Düz yoldaki sürüfl kullan›m› (yüksüz) s›ras›nda
güç ihtiyac›n›n sürüfl dirençlerine k›yasla daha
büyük veya küçük olup olmad›¤› hakk›nda bil-
gi verir.

Yokufl Yukar› Sürüfl
Güç ihtiyac› daha fazlaysa, bu bir yükselti ve-
ya bir römork yüzünden de olabilir.

Bu durumda, resim 228_091’de gösterildi¤i
gibi, devir ve güç seviyesi sürücünün sürekli
olarak gaz vermesi gerekmeden daha k›sa bir
aktar›m ile yükseltilir.

Pyükü = Yük gücü
Pmot = Motorun hakiki gücü
Pa = H›zlanma gücü
PFW = Sürüfl direnci gücü

Bu “Yük kompanzasyonu” olarak da adland›-
r›lan ayarlama stratejisini sürücü pratikte kon-
for art›r›m› olarak alg›lar.

fianz›man Kumandas›

Plast = Pmot - Pa-PfW

Yokufl yukar› devir art›fl›

%15 yükselti

%5 yükselti

Yükselti olmayan tan›ma çizgisi

H›z

M
ot

or
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ev
ri

Motor devrinin %5 yükseltide art›m›



Yokufl Afla¤› Sürüfl

‹nifllerde durum biraz de¤iflir. Sürücü yokufl
afla¤› inifllerde motor freni ile desteklenmek is-
tiyorsa, bunu fren pedal›na kumanda ederek
sinyalize etmelidir (fialter F/F47’den sinyal).

Araç ak›fl sürecindeyse ve frene bas›lmas›na
ra¤men h›zlan›yorsa, aktarma underdrive
do¤rultusunda ayarlan›r ve böylece motor
çekme momenti yükseltilir.

Fen pedal›na defalarca bas›lmas› ile (sürüfl h›-
z› düflürülmeden) flanz›man kumandas› aktar-
may› küçük ad›mlarla underdrive do¤rultusun-
da ayarlar (bak›n›z esim 228_097). Sürücü
bu flekilde motor fren etkisinin yo¤unlu¤unu
fazlas›yla etkileyebilir.

‹nifl e¤imi azal›rsa aktarma tekrar ovedrive
do¤rultusunda ayarlan›r. Bu s›rada seyir h›z›n-
da  ufak art›fllar meydana gelir.

Sürücü bas›l› frenle beraber iniflli bölge-
ye girerse (ve fren pedal›na basmaya
devam ederse), “yokufl afla¤›” fonksiyo-
nu ilk etapta aktifleflmez. Bu durumda
fren müdahelesi ile seyir h›z› neredeyse
sabit tutulursa, multitronik sürücünün ni-
yetini anlayamaz ve motor freninin yük-
seltilmesi ile onu destekleyemez. Ancak
sürücü belirli bir h›zlanma de¤erini aflar-
sa, “yokufl afla¤›” fonksiyonu otomatik
olarak aktiflefltirilir.

Tiptronik fonksiyonunun yard›m›yla mo-
tor çekme momenti kiflisel olarak etkile-
nebilir.
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Yokufl afla¤› ihniflte devir arfl›t

2 kez frene basma, motor devri artmaya devam ediyor, yükseltilmifl
çekme momenti faydalanmas›

1. kez frene basma, motor devri art›yor, motor fren etkisi yükseliyor



GRA ile sürüfl

Yokufl afla¤› aç›k h›z ayarlama tertibat›yla
(GRA) inerken araç ak›nt›l› giderken motor
freni etkisi genellikle düflük aktar›m sebebiyle
yeterli gelmez.
Bu durumda gerçek tahrik devrinin art›r›lma-
s›yla (Underdrive yönünde aktar›m kumanda-
s›) motor fren etkisi art›r›l›r.
Bu s›rada bu flekilde ayarlanan seyir h›z›, yer-
leflik seyir h›z›ndan bir miktar daha fazlad›r.
Bu, GRA’n›n ayarlama tolerans› ve motorun
ak›fl durumunda bulunmas›n› gerektiren gü-
venlik önlemi ile aç›klanabilir.

Tiptronik Fonksiyonu
Söylendi¤i gibi, tiptronik fonksiyonunda ma-
nuel olarak 6 “Vites” kumanda edilebilir. Bu-
rada tan›mlanm›fl aktarmalar ayarlan›r ve
böylece “Vitesler” oluflturulur (bunun için de
bak›n›z sayfa 6).

Sürüfl davran›fl› ve stratejiler kademeli otoma-
tik ve tiptronikte benzerdir (Zorunlu yukar›ya
vites atma veya düflürme).

Sürüfl s›ras›nda tiptronik fonksiyonu seçilirse,
öncelikle o andaki aktarma sabit tutulur. Yuka-
r› ve afla¤› kumanda ile tan›mlanm›fl aktarma-
lar kademeli olarak ayarlan›r.

fianz›man kumanda cihaz›nda maksimum itifl
kullan›m› devir say›s›, tahrik devir say›s› ayar-
lamas› için s›n›r de¤er olarak bulunmaktad›r.
Maksimum tahrik devir say›s›na ulafl›lmas› ile
aktarma underdrive do¤rultusunda ayarlan-
maz, böylece s›n›rland›r›l›r.
Motor freni maksimum itifl kullan›m›nda yeterli
gelmiyorsa, sürüfl h›z› artar ve sürücü gerekti-
¤inde fren pedal›na basmal›d›r.

Sebep:
Tiptroni¤e geçildi¤i anda aktarma olas›l›k ola-
rak iki “vites” aras›nda bulunabilece¤inden,
tan›mlanan aktarmalara ani bir geçifl ile, bir
sonraki vitese olan farka ba¤l› olarak, afl›r›
veya çok az devir art›fl› meydana gelebilir.
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Çekilme

Çekilmeyi sa¤lamak için varyatörde yap›sal
önlemler al›nm›flt›r (Ayr›nt›l› bilgi bölüm “Var-
yatör”).

Bir arac›n multitronik ile çekilmesi için alttaki
koflullar yerine getirmelidir:
❿ Seçme kolu “N” pozisyonunda bulunmal›d›r.

❿ Sürat 50 km/sa’ti aflmamal›d›r.

❿ 50 km’den fazla çekilmemelidir.

Çekilme s›ras›nda ya¤ pompas› tahrik edilmez
ve dönen parçalar›n ya¤lamas› devred›fl› kal›r.

Bu nedenle bahsedilen koflullara kesinlikle
uyulmas› gerekir, aksi taktirde a¤›r flanz›man
ar›zalar› meydana gelebilir.

Motorun çal›flt›r›lmas› amac›yla (örne¤in akü
zay›f) ittirilmesi mümkün de¤ildir.
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Update Programlamas›
(Flash Programlamas›)

fianz›man kumanda cihaz›n›n flanz›mana
(yönetim elektroni¤i) entegrasyonu için ilk
kez kumanda cihaz›n› de¤ifltirmeden yaz›l›m
sürümünün güncellefltirilmesi imkan› sa¤lan-
m›flt›r.

Ç›k›fl sinyallerinin hesaplanmas› için kuman-
da cihaz›n›n programalara, tan›ma çizgileri-
ne ve verilere (yaz›l›m) ihtiyac› vard›r. Bunlar
EEPROM’da (elektronik olarak ayarlanabilen
haf›za) sabit olarak haf›zaya al›nm›flt›r ve
kumanda cihaz›n›n devaml› kullan›m›na su-
nulur.

fiimdiye kadar EEPROM ba¤l› bulundu¤u
yerde programlanam›yordu.

Yaz›l›mda yap›lacak de¤iflikliklerle giderile-
bilen ar›za tiplerinde kumanda cihaz›n›n de-
¤ifltirlmesi gerekiyordu.

Multitronik kumanda cihaz›n›n “Flash-EEP-
ROM”u bulunmaktad›r.

Bir “Flash-EEPROM” ba¤l› durumdayken de
yeniden programlanabilir. Bu iflleme “Flash
proglamlama” veya “ Update Programlama-
s›” ad› verilir.

Flash programlama için önkoflul yeni yaz›l›m
sürümü (Update CD 12) bulunan Teflhis test
cihaz› VAS 5051 ve güncel bir flash CD’si-
dir.

Programalama bir teflhis ba¤lant› noktas› (K
hatt›) üzerinden gerçeklefltirilir.

Multitronikte flash programlamas› uy-
gulams›n›n getirilmesinden sonra, di-
¤er sistemlerde de programlanabilir
kumanda cihazlar› uygulamas›na ge-
çilecektir.

Bir flash programlama sadece yaz›-
l›m de¤iflikli¤i ile ar›zalar›n giderile-
bildi¤i durumlarda gereklidir.

Aç›klama 

“in a flash” tercüme edilirse “flimdi, hemen”
anlam›na gelir.

“Flash Programlama” kavram› “çabuk prog-
ramlama” anlam›na gelmektedir.

Ayr›ca “Flash” kelimesi, flash programlama
ile ba¤lant›l› olan birçok kavramda da kulla-
n›lmaktad›r (Örne¤in Flash CD).

“Update” tercüme edildi¤inde “En yeni du-
ruma getirmek” anlam›na gelir.
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Güncel CD’nin tak›lmas› ve aka-
binde multitronik (Adres kelimesi
02 flanz›man alaktroni¤i) teflhisi-
ne geçilmesiyle, VAS 5051 ku-
manda cihaz› tan›mlamas›na
bakarak, kumanda cihaz›n›n
programlanabilir olup olmad›¤›-
n› tan›r.

VAS 5051, Flash CD’deki verile-
re ba¤l› olarak kumanda cihaz›-
n›n parça numaras›na bakar ve
yeni bir yaz›l›m sürümünün olup
olmad›¤›n› iletir.

E¤er durum buysa, teflhis fonksi-
yonlar›n›n seçene¤inde “Update
programlama” ç›kar. “Update
programlama” teflhis fonksiyonu-
nun seçilmesinden sonra prog-
ramlama ifllemi bafllat›l›r.
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Fahrzeug-Eigendiagnose

Diagnosefunktion 
auswählen

02 - Fehlerspeicher abfragen
03 - Stellglieddiagnose
04 - Grundeinstellung
05 - Fehlerspeicher löschen
06 - Ausgabe beenden
07 - Steuergerät codieren
08 - Messwerteblock lesen
09 - einzelnen Messwert lesen
10 - Anpassung
11 - Login-Prozedur
Update - Programmierung

02 - Getriebeelektronik
01J927156J
V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345

Messtechnik Sprung Drucken Hilfe

Fahrzeug-Eigendiagnose

Programmierung kann
durchgeführt werden

ACHTUNG!
Die im Steuergerät abgelegte Programmversion wird gelöscht.
Die neue Version 1100 wird programmiert.
Dauer des Löschvorgangs und der Programmierung ca. 8 Minuten.

In der Steuergeräteidentifikation kann sich die Teilenummer än
fahrzeugspezifischen Daten (Codierung, Anpassung etc.) können 
gehen und müssen nach erfolgreicher Programmierung eventuell 
aktualisiert werden.

Nach Betätigung der Weiterschalttaste kann der Vorgang nicht 
abgebrochen werden.

Ausschalten der Zündung bzw. Abziehen des Diagnosesteckers wä
der Programmierung kann zum Tausch des Steuergerätes führen!

02 - Getriebeelektronik
01J927156J
V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345

Messtechnik Sprung Drucken Hilfe

Update-Programmierung

228_086

228_087

n 
m 
der 

nt der 
-
as 

- 
ob 

neuer 

heint in 

et.

Flash Programlaman›n Fonksiyon Ak›fl›
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Programlama ifllemi Flash CD
taraf›ndan kumanda edilir ve
otomatik olarak gerçeklefltirilir.

Programlama ak›fl› ekranda gös-
terilir, geçilen ad›mlar hakk›nda
bilgi verir ve girifl uyar›lar›n›
yapar. Programlama ifllemi yakl.
5-10 dakika sürer.

Programlama ifllemi tamam-
land›¤›nda bir programlama
protokolü gösterilir.

rd 
d 

eigt 
. 

n. 

Fahrzeug-Eigendiagnose

Programmierung läuft

02 - Getriebeelektronik
01J927156J
V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345

Update-Programmierung

Übertragene Daten in %

228_088

Fahrzeug-Eigendiagnose

Programmierprotokoll

Erweiterte Identifikation alt
01J927156J
V30 01j 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345
Gerätenummer 128
Importeursnummer 111

Programmierstatus
Status
Zähler Programmierversuche
Zähler erfolgreiche Versuche
Programmiervorbedingungen

02 - Getriebeelektronik
01J927156J
V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345

Messtechnik Sprung Drucken Hilfe

228_089

Erweiterte Identifikation neu
01J927156J
V30 01j 2.8l 5V RdW 1100
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345
Gerätenummer 128
Importeursnummer 111

kein Fehler
1
1
erfüllt

Update-Programmierung

ng 
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Programlama s›ras›nda
CAN Veri al›flverifli kesi-
lirse, CAN fiebekeli ku-
manda cihazlar›n›n hata
haf›zalar›nda hatal› girifl-
ler oluflur.

Programlama sonras›nda
bütün kumanda cihazla-
r›n›n hata haf›zalar› silin-
melidir.

Sadece yeni yaz›l›m ver-
siyonlar› programlanabi-
lir. “Geriye programla-
ma” mümkün de¤ildir.

Fahrzeug-Eigendiagnose

Fehlerspeicher löschen

Durch die Programmierung kommt es zu Fehlereinträgen in nicht 
beteiligten Steuergeräten. Die Fehlerspeicher aller im Fahrzeu
Steuergeräte müssen gelöscht werden.

Mit der Weiterschalttaste werden die Fehlerspeicher automatisc
gelöscht.

Mit der Zurückschalttaste werden die Fehlerspeicher nicht gelö

02 - Getriebeelektronik
01J927156J
V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345

Messtechnik Sprung Drucken Hilfe

Update-Programmierung

228_087

t 

Flash CD’si
Flash CD’sinde programlama ak›fl› için veriler ve
programlar ile yeni yaz›l›m sürümlerinin “Update ver-
siyonlar›” bulunur.

Flash CD’sinin belirli aral›klarla Update’i ç›kar. Flash
CD’sinde di¤er programlanabilir kumanda cihazlar›
(Gelecekteki sistemler) için de Update verileri bulun-
maktad›r. Yani gelecekte bütün sistemler (Motor, flanz›-
man, fren, klima tertibat› vs.) için tek bir flash CD’si
olacakt›r.

Flash CD’leri sadece yeni yaz›l›m versiyonlar› bulun-
du¤unda piyasaya ç›kart›l›r.



Özel Aletler/Çal›flma
Düzenlemeleri

Serviste öncelikle flu Özel Aletler/Çal›flma
Düzenlemelerine ihtiyaç vard›r.

fianz›man ask› düzene¤i
T 40013

Conta halkas› çekece¤i
T 40014

Kontrol Kutusu
V.A.G 1598/21
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Bask› Parças›

T40015

Ayarlama Plakas›

3282/30

ATF Doldurma Sistemi
VAS 5162
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Notlar
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