
Servis.

Kendi Kendine Çal›flma Program› 232

5-vites Otomatik fianz›man 09A/09B

Tasar›m ve fonksiyon



Yeni 5-vites otomatik flanz›man

Yeni otomatik flanz›man Volkswagen ve Audi plat-
formundaki araçlar için enine yerlefltirilmifl motor-
larla birlikte kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r.
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YEN‹

Kontrol, ayar ve onar›mlarla ilgili tali-
matlar için lütfen Tamir Kataloglar›n›
dikkate al›n›z.

Kendi Kendine Çal›flma Program›
Atölye El Kitab› de¤ildir!

Dikkat
Uyar›

232_020
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232_998
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Genel bilgiler

Polo ve Lupo’da yer alan 4-vites otomatik flanz›man›n oldu¤u gibi, yeni 5-vitesli otomatik flanz›man, iyi
tan›nan otomatik flanz›man üriticilerinden olan Jatco taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. fianz›man Volkswagen
mühendislerinin iflbirli¤i sayesinde araca tak›lm›fl ve kontrol ünitesi yaz›l›m›na adapte edilmifltir.

fianz›man afla¤›daki parçalar› ve ifllevleriyle
di¤erlerinden ayr›l›r.

– Befl vitesin sürücü taraf›ndan otomatik olarak
de¤ifltirilmesi ve duruma ba¤l› sürüfl program-
lar› (bulan›k mant›k: bkz. SSP No.172)

– Çekifl ba¤l› sürüfl program› (yokufl iner ve
ç›karken, römork çekerken ve önden rüzgar
al›nd›¤›nda çekifl direncine göre tepki verir).

– Tiptronik

– Gösterge tablosunda vites konum göstergesi

– Kontak flalteri kilidi

– Tork konvertör lock-up kavramal› tork 
konvertör

– Hareketsizken difllilerin ayr›lmas›
Araç hareketsizken vites ileri konumlar›ndan
birindeyse flanz›man bofla geçer.

Avantaj›: Arac›n düflük h›zda ilerleme e¤ilimini
önleyerek yak›t tasarrufu ve düflük
emisyon sa¤lar.

232_021
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Teknik özellikler

Hedef model Sharan A-platformu 09A/09B

Azami tork 350 Nm

A¤›rl›k bofl 89.5 kg
ATF (otomatik flanz›man ya¤›) ile birlikte 101.5 kg

ATF ya¤› G 052 990

Kapasite 9 lt

Ya¤ de¤ifltirme miktar› 5 lt
7 lt konvertör de¤ifltirildi¤inde

ATF ya¤› flanz›man›n ömrü boyunca de¤ifltirilmeden kullan›labilir özelliktedir. Ayr›ca diferansiyel diflli 
tak›m›n› da ya¤lar.

232_997



Vites kolu

iki konuma sahiptir
biri otomatik vites de¤iflimi için
di¤eri ise Tiptronik için

Otomatik vites Konumu

“D” konumundayken otomatik flanz›man yüke
ba¤l› olarak 1 ila 5 aras›nda kendili¤inden de¤i-
flir. Fakat ilk vites do¤rudan sürücü taraf›ndan
seçilemez - arac›n maruz kald›¤› yüke ba¤l› ola-
rak kontrol ünitesi taraf›ndan seçilir.

1. vites sadece Tiptronik vites konumundan seçi-
lebilir. Bu durumda 1. vites motor frenini kullan›r.

Tiptronik vites Konumu

Vites kolu sa¤ taraftaki vites konumuna getirildi-
¤inde flanz›man Tiptronik program›nda olacakt›r.
Bu programdayken vites kolu iki veya geri hare-
ket ettirildi¤inde flanz›man vitesi yükseltecek veya
düflürecektir.

Bir üst vitese geçmek için vites kolunu “+” 
yönünde hareket ettirin.
Bir alt vitese geçmek için vites kolunu “-” 
yönünde hareket ettirin.
Seçilen vites gösterge tablosunda da 
gösterilecektir.
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Genel bilgiler

232_010 232_221



Vites kolu kilidi

Vites kolu kilidi daha önce de tan›mland›¤› gibi
vites kolu kilit selenoidi ile devreye girer. Bu kilit
motor çal›fl›rken yanl›fll›kla bir sürüfl konumuna
geçifli engeller. Selenoid, kilidi frene bas›lmad›k-
ça açmaz.

Motorun çal›flt›r›lmas›

Motor sadece flanz›man “P” veya “N” konumun-
dayken çal›fl›r.

Kontak flalteri kilidi

Kontak flalteri kilidi flalterin sadece vites kolu “P”
konumundayken ç›kar›lmas›n› sa¤lar. Bu,
sürücünün park kilidini devreye sokmadan arac›
terketmemesini sa¤lar.

‹terek çal›flt›rma veya arac›n çekilmesi

Arac›n iterek çal›flt›r›lmas› veya baflka bir araç
taraf›ndan çekilmesi koflullar› di¤er otomatik
flanz›manlar için geçerli durumlardan farkl›
de¤ildir. Daha detayl› bilgi için Kullan›m
K›lavuzu’na bak›n›z.
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Vites kolu
mekanizmas›

Vites kolu kilit 
selenoidi N110

232_095

232_096 232_096
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fianz›man›n temel yap›s›

Parçalar›n Görünümü

Vites kolu

– Tiptronik bölgesindeyken sürücünün talep
etti¤i vites, kontrol ünitesine bildirir.

– Otomatik flanz›man bölgesindeyken Manuel
vites seçme valfini istenilen vitesi valf
gövdesinde konumland›r›r.

Kontrol ünitesi

– Otomatik flanz›man›n beynidir.
Otomatik flanz›man›n tüm elektrik ve hidrolik
fonksiyonlar›n› kontrol eder.

Otomatik flanz›man

– Otomatik flanz›man tüm elektrik ve hidrolik
kumanda komutlar›n› mekanik fonksiyonlara
veya difllilere aktar›r.

Vites kolu

Otomatik flanz›man kontrol ünitesi

Valf gövdesi kapa¤› ve
valf gövdesinin alt k›sm›

Otomatik flanz›man

Tahrik diflli grubu

Otomatik flanz›man sistemi afla¤›daki ana parçalardan oluflur.

232_010

232_081

232_021



Otomatik flanz›mana d›flar›dan bak›ld›¤›nda birçok parça ilk bak›flta tan›nabilir. Burada size otomatik
flanz›man›n kesitlerini göstererek bu parçalar›n içerideki karmafl›k çal›flma yap›lar›n› gösterece¤iz. Bu
sayede her bir modülün veya parçan›n içeride nas›l bir düzende yerlefltirildi¤ini rahatl›kla görebile-
ceksiniz.

Bu KKÇ kitab›nda flanz›man›n temel fonksiyonlar›n› aç›klayan flematik çizimler
kullanmaktay›z. Bu çizimler parçalar›n gerçek boyutlar›n› veya tak›lma konumlar›n› göster-
meyebilir.
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Diferansiyel diflli grubu Planet diflli ATF ya¤› 
doldurma bo¤az›

Valf gövdsi kapa¤› ve valf gövdesinin alt k›sm›

232_018

232_019



Tork e¤risi

Motorun enine yerlefltirildi¤i araçlarda 5-vitesli
otomatik flanz›man›n yerlefltirilebilmesi için üç
planet difllilerinin yer darl›¤›ndan dolay› iki düz-
lemde yerlefltirilme zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

1 ve II nolu planet diflliler do¤rudan türbin miline
yerlefltirilmifltir. III nolu planet diflli ise di¤er
ikisinin alt›nda ayr› bir mile tak›lm›flt›r.

I ve II nolu planet difllisi III nolu planet diflliyse A
ve B ç›k›fl difllileri arac›l›¤›yla temas eder.

Tork daima III nolu planet difllisinin mili üzerinde
bulunan ç›k›fl miline aktar›l›r. Ç›k›fl difllisindeki
tork diferansiyel üzerinden tahrik miline geçer.

ATF ya¤ pompas›, tork konvertör üzerindeki iki
mahmuz taraf›ndan tahrik edilir.
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fianz›man›n temel yap›s›

Ç›k›fl difllisi

Diferansiyel

Ç›k›fl diflli B

Ç›k›fl difllisi A

232_011
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I nolu Planet difllisi
II nolu planet difllisi

Ç›k›fl diflli A 

ATF ya¤ pompas›

Tork girifli
Türbin mili

III nolu planet diflli

Ç›k›fl diflli B

Ç›k›fl difllisi 

Diferansiyel

232_067



Tork konvertör

Tork konvertör, yüksek motor devirlerinde motor
torkunu do¤rudan flanz›man girifl miline yönlen-
diren tork konvertör lock-up kavramas›yla dona-
t›lm›flt›r. Tork konvertör lock-up kavramas›n›n ka-
panma hareketini kontrol ünitesi kumanda eder.
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fianz›man›n tasar›m›

Tork konvertör
muhafazas›

Tork konvertör lock-up
kavramas› balatas›

Girifl rotoru 

Türbin rotoru

fianz›man taraf› Motor taraf›

fianz›man
muhafazas›

232_068



Nas›l çal›fl›r?

Motor devrine ve torkuna ba¤l› olarak flanz›man
kontrol ünitesi tork konvertör lock-up kavramas›n›
devreye sokman›n daha ekonomik olaca¤›na
karar verdi¤inde selenoid valfi N91 çal›flt›r›r.
Tork konvertörün üst k›sm›ndaki hidrolik odas›
selenoid valf taraf›ndan aç›larak hidrolik
bas›nc›n düflmesi sa¤lan›r.

Bu kavraman›n alt k›sm›ndaki ya¤ bas›nc›n›n art-
mas›na neden olur. Böylece kavrama kapan›r.

Selenoid valf N91 ak›fl› kesti¤inde kavraman›n
üst k›sm›ndaki bas›nç tekrar artmaya bafllar.
Böylece kavrama aç›l›r.

ATF ya¤› pompas›

ATF ya¤› pompas› tork konvertörün girifl mili
taraf›ndan tahrik edilir. Görevi ya¤ haznesindeki
ATF ya¤›n› emerek hidrolik bas›nç oluflturmak ve
bu bas›nc› valf gövdesine ulaflt›rmakt›r.
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Tork konvertör lock-up 
kavramas› kapal›

Hidrolik girifli lock-up
kavramas›n›n arka
taraf›ndan gerçekleflir.

Kontrol ünitesi

Tork konvertör lock-up
kavramas› aç›k

Valf

Kontrol ünitesi

D›fl rotor 

‹ç rotor

Tahrik

Emme taraf›Bas›nç taraf›

Hidrolik girifli lock-up
kavramas›n›n ön
taraf›ndan gerçeklefltir.

NN9911

NN9911

232_070

232_069

232_071
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fianz›man›n temel yap›s›

I ve II nolu planet diflliler

Tork konvertörün türbin miline ba¤l›d›r. I nolu
planet diflliye tork K3 kavramas› (dolayl›
ba¤lant›) üzerinden aktar›l›r. Tork sadece K3
kavramas› kapal›yken aktar›labilir.

Türbin miline günefl diflli üzerinden pozitif
(do¤rudan) ba¤l›d›r. Tork daima II nolu planet
difllinin planet tafl›y›c›s›ndan A ç›k›fl difllisine
aktar›l›r.

Planet diflli

Planet diflli grubu 5 ileri ve 1 geri vitesle eflleflen üç planet diflliden oluflur.

Günefl diflli II

Türbin mili

Planet tafl›y›c›

Ç›k›fl difllisi A

I nolu planet diflli II nolu planet diflli

K3

232_124232_125

232_140
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III nolu planet diflli

Torku yörünge üzerinde bulunan A ve B ç›k›fl
difllileri üzerinden al›r. Tork, planet tafl›y›c›s›
üzerinden diferansiyel ç›k›fl difllisine aktar›l›r.

Ç›k›fl difllisi B

Yörünge diflli

Planet tafl›y›c›

Ç›k›fl difllisi 

diferansiyele

232_141

232_128



Kavramalar›n ve frenlerin konumu

K3 K2 B2 K1 B1 serbest bilya
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fianz›man›n temel yap›s›

Serbest bilya

K4

B3

Bu çizimde tüm kavrama ve frenler otomatik flanz›-
mandaki yerlerini farkedebilmeniz amac›yla renkli
olarak gösterilmifltir.

232_060



Vitesler, kavrama ve frenlerin aç›lmas› veya
kapanmas› ile planet diflli parçalar›n›n tahrik
edilmesi veya kilitlenmesi sa¤lanarak seçilir.

1.’den 4.’ye kadar olan vitesler ve geri vites K1,
K2 ve K3 kavramalar› ve B1 ve B2 frenleri kul-
lan›larak seçilir.

Fazla motor torku I ve III nolu planet diflliler
üzerindeki serbest bilyalar taraf›ndan kompanse
edilir.

5. vites III nolu planet diflli üzerindeki K4 kavra-
mas› ile seçilir. B3, 5. vites hariç tüm viteslerde
kapal›d›r.
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Mekanik ve hidrolik parçalar›n bir-
birleri aras›ndaki etkileflimi daha iyi
anlaman›z amac›yla ana parçalar›
ilerideki bölümlerde basit bir dille
aç›klayaca¤›z.

Size referans olmas› amac›yla, bu
çizimi yan sayfadaki kesitle kar-
fl›laflt›r›n.

I nolu planet diflli II nolu planet diflli

Serbest bilya B1

Ç›k›fl difllisi A 

Tahrik

Ç›k›fl difllisi B 

Serbest bilya

diferansiyeleIII nolu planet diflli

B2

K2

K1

K4
B3

232_061



Sabit ba¤lant›lar

I ve II nolu planet diflliler, I nolu planet difllisinin
yönünde yörünge difllisi ve II nolu planet
difllisinin planet tafl›y›c›s›yla mekanik olarak
temas halindedir. Tork da ayn› zamanda II nolu
planet tafl›y›c›s› üzerinden A ç›k›fl difllisi aktar›l›r.

III nolu planet difllisinde de do¤rudan mekanik
ba¤lant›lar mevcuttur. B ç›k›fl difllisi de planet
difllinin yörünge difllisine ve planet tafl›y›c›s›na
do¤rudan ba¤l›d›r. Ayr›ca ç›k›fl miline de
ba¤l›d›r.

Kavramalar

Kavramalar valf gövdesi taraf›ndan ATF ya¤
bas›nc› uygulanarak kumanda edilir.
Kapat›ld›¤›nda, kavramalar planet difllinin her
bir parças›n› tahrik eder ve bu da motor torkunu
diferansiyel diflli tak›m›na aktar›r.

18

fianz›man›n temel yap›s›

Yörünge difllisi Planet tafl›y›c› II

Ç›k›fl difllisi A

Ç›k›fl difllisi B

Ç›k›fl mili

Yörünge diflli III Planet tafl›y›c› III

232_153

232_154

232_213



Kavrama K1

Kapal› oldu¤unda II nolu planet difllinin yörünge
difllisini ve I nolu planet difllinin planet tafl›y›c›s›n›
tahrik eder. K1, birinci, ikinci ve üçüncü
viteslerde kapan›r ve merkezkaç kuvvetine karfl›
dengeleyiciye sahiptir (çal›flma özellikleri için
bkz. SSP 172).

Kavrama K2

I nolu planet difllinin günefl difllisini tahrik eder.
Küresel valf taraf›ndan devreye sokulur ve ikinci
viteste kapat›l›r (bkz. SSP 172).

19

Planet tafl›y›c› I

Yörünge diflli II

K1

K2

Günefl diflli I

232_106
232_100

232_145

232_101 232_126

232_146232_213



Kavrama K3

I nolu planet difllinin planet tafl›y›c›s›n› tahrik
eder. Üçüncü, dördüncü ve beflinci viteslere K3
kavramas› ile geçilir. Bu kavramada da
merkezkaç kuvvetine karfl› dengeleyici mevcuttur.

Kavrama K4

Beflinci viteste III nolu planet difllinin günefl difllisi-
ni tahrik eder. Bu kavrama da küresel valf
taraf›ndan devreye sokulur.
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fianz›man›n temel yap›s›

K3

K4

Planet tafl›y›c› I

Günefl diflli III

232_101

232_102

232_147

232_216 232_217

232_148
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Frenler

Frenlerin otomatik flanz›manda planet difllilerin
her bir parças›n› kilitleyerek diflli oranlar›n› kon-
trol etme görevi vard›r. 5-vitesli otomatik
flanz›manda farkl› tipte frenler kullan›lm›flt›r.

- iki çok diskli fren ve
- tek bantl› fren

Çok diskli fren

Plaka kavramalarla ayn› prensipte çal›fl›r. Ayr›ca
hidrolik olarak bas›nç uygulanan iki kavrama
plakas› setine sahiptir. Planet difllinin hareketli
parçalar›n› tahrik eden kavramalar›n tersine, çok
diskli frenler bu hareketli parçalar› durdurur.

Çok diskli fren için örnek, B1

B1 freni flanz›man muhafazas›na yerlefltirilmifl I
nolu planet difllinin planet tafl›y›c›s›na ba¤l› bir
kavrama plakas› setidir. Frenin planet tafl›y›c›y›
kilitlemesi gerekti¤inde kontrol ünitesi kavrama
plakas› setini ATF ya¤ bas›nc›yla valf gövdesine
do¤ru iter.

Band frenler

Band frenler otomatik flanz›manda çok diskli
frenler ile ayn› görevi üstlenmifltir. Fakat kavrama
plakalar› birbirlerin üzerine itilmez. Bunun yerine
band frenler bir hidrolik silindirle devreye girer.

Bu çizimde planet difllisine ait günefl difllisinin
fren uyguland›¤›nda kilitlendi¤ini görebilirsiniz.

232_006

232_007

232_063



Çok diskli fren B1

Geri vites ve Tiptronik’in birinci vitesinde motor
freninden faydalanarak II nolu planet difllisinin
planet tafl›y›c›s›n› kilitler.

Çok diskli fren B2

‹kinci, dördüncü ve beflinci viteslerde I nolu plan-
et difllisine ait günefl difllisini kilitler.
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fianz›man›n temel yap›s›

B1

Planet tafl›y›c› II

Günefl diflli I

B2

232_112

232_151

232_105

232_149



Band fren B3

III nolu planet diflliye ait günefl difllisini kilitler.
Beflinci vites hariç  tüm viteslerde kapal›d›r.
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Günefl diflli III

B3

232_107

232_150



Bas›nç akümülatörü

K1, K3 ve K4 kavramalar› ve B2 freni hidrolik devrelerine bir bas›nç akümülatörü yerlefltirilmifltir. Ayr›ca
iki ayr› bas›nç akümülatörü de valf gövdesi ve flanz›man muhafazas›nda bulunmaktad›r. Bunlar›n görevi
kavramalar›n ve frenlerin yumuflak bir flekilde devreye girebilmesidir.

24

fianz›man›n temel yap›s›

B2 freni için muhafaza ve muhafaza kapa¤›ndaki
bas›nç akümülatörleri

K1 ve K3 kavramalar› için valf gövdesindeki 
bas›nç akümülatörleri

K4 kavramas› için flanz›man muhafazas›ndaki 
bas›nç akümülatörü

232_130

232_129

232_131



Nas›l çal›fl›r?

Örnek:
Birinci vites, vites kolu “D” konumunda,

Burada size tan›t›lan kavrama ve frenlerden biri
kapat›ld›¤›nda bas›nçl› ATF ya¤› ayn› anda valf
gövdesinden bas›nç akümülatörüne ve
kapat›lacak kavrama ve frene aktar›l›r.

Bas›nç akümülatöründe ya¤, yayl› piston ve ya¤
bulunan odac›¤a bas›nç uygular. Ya¤ bas›nc›n›n
bir k›sm› odac›k içindeki yay ve ya¤ bas›nc›na
karfl› kullan›l›r. Bu sebeple ya¤ bas›nc› tam
olarak kavramaya uygulanmaz. Kavrama flu
anda tam olarak kapal› de¤ildir.

Piston uç noktas›na ulaflt›¤›nda ya¤ bas›nc› tam
olarak kavrama üzerine uygulan›r ve kavrama
kapat›l›r.

Bu ifllemler K3 ve K4 kavramas› ve B2 freni için
de aynen uygulan›r ve her vites de¤ifliminde
tekrarlan›r.

25

Kavrama

Kontrollü ya¤ bas›nc›

Piston ve yayl›
bas›nç
akümülatörü

Kontrollü ya¤ bas›nc›
Hacim art›fl› 
sebebiyle 
azami ya¤
bas›nc›na
ulafl›lm›flt›r

Kontrollü ya¤ bas›nc›

Piston s›n›r
noktas›na
ulaflt›¤›nda hacim
daha fazla
geniflleyemez.
Azami bas›nca
ulafl›l›r ve kavrama
kapat›l›r.

232_001

232_002

232_003



Hidrolik kontrol ünitesi

Hidrolik kontrol ünitesinin görevi her bir vitese
do¤ru nokta ve zamanda geçifli sa¤lamakt›r.

Afla¤›daki parçalar› kapsamaktad›r.
– Kontrol valfi ve iki bas›nç akümülatörü ile bir-

likte valf gövdesi
– Selenoid valfler
– Elle çal›flan de¤ifltirme valfi

Valf gövdesi

Valf gövdesinin görevi ATF pompas› taraf›ndan
oluflturulan ya¤ bas›nc›n› vites de¤ifltirme
bas›nc›na adapte etmek ve tüm vites de¤ifltirme
elemanlar›na aktarmakt›r.

Selenoid valfler

N88-N93 ve N281- N 283 selenoid valfleri valf
gövdesine yerlefltirilmifltir. Kontrol ünitesi
taraf›ndan çal›flt›r›l›r.

Tüm ya¤ galerilerindeki ya¤ bas›nc› de¤ifliklik-
lerinden ve kavrama ve frenlere ya¤ bas›nc›
tedarikinden sorumludur.

Elle çal›flan de¤ifltirme valfi

Vites kolu arac›l›¤›yla çal›flt›r›l›r.
Sürücü istedi¤i sürüfl konumunu vites koluyla
seçer. Dördüncü vites ve geri vites kontrol
ünitesinin kumandas› alt›na girmeden do¤rudan
bu valfle seçilir.

26

Vites kolu mekanizmas›

232_150

232_003

232_0116

232_066

232_117

232_127
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Vites kolu mekanizmas›

Kavramalar›n ve frenlerin planet diflliler ile etkileflimlerini daha detayl› gösterebilmek amac›yla viteslerin
de¤iflmesi için hangi parçalar›n rol ald›¤›n› daha yak›ndan inceleyece¤iz.

fiimdi dahil olan parçalar› inceleyelim:

Masural› rulmanB2  K2   K3 B1  K1

B3    K4

Ç›k›fl diflli A

Ç›k›fl diflli B

Sprag kavrama
Ç›k›fl difllisi

Diferansiyel

232_061



1. vites - vites kolu D konumunda 
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Tork e¤risi

Tiptronik 1. viteste ek olarak B1 freni kilitli-
dir.
Böylece araç motor freniyle sürülebilir.

Masural› rulman kilitli
K1

B3

N88 N89
N92

Günefl diflli II

Sprag kavrama kilitli 

Tork girifli
Tork e¤risi
Tork ç›k›fl›
Kilitli parçalar

Valf gövdesi

Çal›flan Selenoid valfler

232_075

232_156
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Sprag kavrama kilitli

Tork girifli
Tork e¤risi
Tork ç›k›fl›
Kilitli parçalar

Valf gövdesi

Çal›flan Selenoid valfler

2. vites

B2

B3

N88 N89

K1

232_157

232_076
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Tork e¤risi

Valf gövdesi

Çal›flan Selenoid valfler

K1K3

B3
232_158

N89

232_077

Tork girifli
Tork e¤risi
Tork ç›k›fl›
Kilitli parçalar

Sprag kavrama kilitli

3. vites
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K3B2

B3

Sprag kavrama kilitli

Tork girifli
Tork e¤risi
Tork ç›k›fl›
Kilitli parçalar

Valf gövdesi

Çal›flan Selenoid valfler

Selenoid valfler devreye sokulamazsa
(örne¤in, kontrol ünitesi ar›zal›ysa)
dördüncü vites, manüel vites seçme valfi
ile seçilir.

4. vites

N92

B3 232_159

232_078
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Tork e¤risi

Tork girifli
Tork e¤risi
Tork ç›k›fl›
Kilitli parçalar

Valf gövdesi

Çal›flan Selenoid valfler

5. vites

K3B2

K4

N92N88

232_160

232_079
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N92

Tork girifli
Tork e¤risi
Tork ç›k›fl›
Kilitli parçalar

Valf gövdesi

Çal›flan Selenoid valfler

Geri vites

N88 N89 N92

B3

B1K2

232_161

232_080
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Sisteme genel bak›fl

Sensörler

fianz›man girifl devri 
sensörü G182

fianz›man ç›k›fl h›z› sensörü
(Araç h›ç sensörü)
G68

Ara mil devir 
sensörü G265

Çok-fonksiyonlu flalter F125

Tiptronik 
flalter F189

fianz›man ya¤› (ATF) s›cakl›k 
sensörü G93

Fren bas›nc› flalteri F270

Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi J217
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CAN bus 
veri hatt›

Sabit h›z kontrol sistemi sinyalleri

Kumandalar

Vites kolu
kilitleme selenoidi N110

Valf gövdesindeki 
selenoid valfler
N88, N89, N90, N92, N281

Valf gövdesindeki 
selenoid valfler
N91, N93, N282

Marfl emniyet
rölesi J226

Vites kolu gösterge 
ayd›nlatmas› L101
Vites kolu P/N gösterge 
uyar› lambas› K142

Gösterge tablosundaki ekranl› kontrol
ünitesine giden yol h›z› sinyali
J285

Motor kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesine 
giden ateflleme kontrol 
sinyali

Motor devri, motor h›z›

ABS kontrol ünitesinden

Klima kontrol ünitesine 
(mevcut ise)
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Elektronik parçalar – Kontrol ünitesi

Otomatik flanz›man kontrol ünitesi J217

Bu, flanz›man›n beynidir. Ç›k›fl sinyallerini ve kuman-
dalar›, sensörerden ald›¤› bilgilere göre kontrol eder.

Sürüfl programlar›

Kontrol ünitesinin sürücü taleplerine/duruma ba¤l›
bulan›k mant›kla ifllenen bilgilere dayal› bir sürüfl 
program› vard›r (bkz. SSP172)
Ek bir program ise çekifl direncini inceler, örne¤in 
yokufl afla¤› veya yukar› sürüfl, önceden rüzgar 
alma veya römork çekme gibi durumlara 
göre.

Acil çal›flma modu

fianz›man kontrol ünitesi ar›zaland›¤›nda dahi,

– dördüncü vites
– geri vites hala seçilebilir.

Bu vitesler valf gövdesinde vites kolu ile manuel vites
seçme valfi arac›l›¤›yla mekanik olarak seçilebilir.

232_081

232_162
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Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi

Motor devri,
yük sinyali,
ateflleme avans aç›s›

Motor kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesinden gelen tork
sinyali

Elektronik gaz pedal› (‹PC) bulunan tüm araçlar-
da, flanz›man kontrol ünitesindeki temel girifl
motor kontrol ünitesinden gelen tork sinyalidir.
fianz›man kontrol ünitesi bu sinyali CAN bus veri
hatt› üzerinden al›r. Önceki nesil otomatik
flanz›manlarda kullan›lan gaz pedal› valfi potan-
siyometresi sinyalinin yerine geçer.

Motor torkunun temel referans de¤eri olan motor
kontrol ünitesinin yeni yap›sal özelli¤ine göre
motor kontrol ünitesinden gelen sinyal gerçek
torku belirtir.

Bu durum flanz›man kontrol ünitesinin vites
de¤ifltirme bas›nc›n› gerçek motor torkuna daha
kesin bir flekilde adapte etmesine izin verir ve
vites de¤iflimlerini daha sars›nt›s›z olarak gerçek-
lefltirir.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Tork sinyallerine ba¤l› olarak flanz›man kontrol
ünitesi gereken vites de¤ifltirme bas›nçlar›n› belir-
ler. Vites de¤ifltirme ifllemlerinin yap›s›na göre
flanz›man kontrol ünitesinden motor kontrol
ünitesine vites de¤ifltirme talebini ileten bir sinyal
gönderilir. Daha sonra motor kontrol ünitesi
motor torkunu azalt›r ve böylece flanz›man kon-
trol ünitesi düflük bas›nçta kavramalar› kapat›r.
Bu sars›nt›s›z bir vites de¤iflimi gerçeklefltirilmesi-
ni sa¤lar.

Bu de¤ifliklik elektronik gaz
pedal› ve otomatik flanz›man
bulunan Polo modellerinde de
yap›lacakt›r.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Vites bas›nc›n›n flanz›man kontrol ünitesi
taraf›ndan adapte edilmemesi nedeniyle vites
geçiflleri daha sars›nt›l› olacakt›r.

Elektrik devresi

Yüksek CAN veri hatt›

Düflük CAN veri hatt›

232_164

232_173



Veri do¤rudan kontrol ünitesine aktar›l›r 
(CAN bus veri hatt› üzerinden de¤il)

Motor devir sensörü

Otomatik flanz›manda üç adet motor devir sensörü mevcuttur. Tüm sensörler flanz›mana monte edilmifltir
ve d›flar›dan eriflilemez. Sensörler endüksiyon vericileri olarak hepsi ayn› yap›ya sahiptir.

fianz›man girifl devri sensörü G182

K2 kavramas› çevresindeki diflleri tetkik 
ederek flanz›man girifl mili devrini belirler.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

38

Elektronik parçalar – Sensörler

Kontrol ünitesi bu sinyali flunlar için kullan›r:

– tork konvertör lock-up
kavramas›n›n kontrolü

– tork konvertör lock-up
kavramas›n›n kayma hesaplamalar›

Vites geçiflleri daha serttir
Araç hareketsizken difllilerin ayr›lma fonksiyonu
devre d›fl› b›rak›l›r ve lock-up kavramas›
kapanamaz.

232_116

232_212

232_209



Ara mil devir sensörü G265

Bu verici I ve II nolu planet difllilerin tork
ç›k›fl›ndaki ç›k›fl difllisi A’n›n difl say›s›na göre
sinyal al›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Kontrol ünitesi bu sinyale kavramalar›n aç›lma
ve kapanma zamanlar›n› belirlemek için ihtiyaç
duyar.

Araç hareketsizken difllilerin ayr›lma 
ifllevi devre d›fl›d›r, vites geçiflleri 
daha serttir.
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Y›l h›z sensörü G68

park kilitleme difllisinin h›z›n› tespit eder.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

Kontrol ünitesi bu sinyali flunlar için kullan›r:

– arac›n h›z›n› tespit etmek
– vites seçimi
– tork konvertör lock-up kavramas› 

kontrolü

5. vites seçilemez.
Vites geçiflleri daha serttir, araç 
hareketsizken difllilerin ayr›lma iflleri devre
d›fl›d›r ve vites de¤ifltirme noktalar› farkl›d›r.
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Elektronik parçalar – Sensörler

G68

J217

G182 G265

Araç h›z sinyali gösterge tablosundaki ekranl› kontrol ünitesine gönderilir.

232_116

232_211

232_207

232_180



fianz›man muhafazas›n›n iç k›sm›ndad›r.
Sürekli olarak ATF ya¤› s›cakl›¤›n› izler ve
flanz›man kontrol ünitesine s›cakl›k sinyali 
gönderir.

Sinyalin de¤erlendirilmesi fianz›man kontrol ünitesi ATF ya¤ s›cakl›¤›
de¤erini vites de¤ifltirme bas›nçlar›n› ayarlamak
üzere s›cak motor vites de¤ifltirme program›n›
hesaplamak için kullan›r.
Basitçe dile getirilirse, düflük ya¤ s›cakl›klar›nda
yüksek vites de¤ifltirme bas›nc› uygulan›r. Bu
bas›nç ATF ya¤› s›cakl›¤› yükseldikçe kademe
kademe düfler.

ATF ya¤›n›n afl›r› ›s›nmas›n› engellemek 
amac›yla ya¤ s›cakl›¤› 150°C’yi aflt›¤›nda 
motor herbir viteste daha uzun süre çal›flt›r›l›r 
ve lock-up kavramas› daha s›k kapan›r. 
Bu önlemler sürtünmeyi azalt›r ve ya¤›n
so¤umas›na yard›mc› olur.
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fianz›man ya¤› (ATF) s›cakl›k sensörü G93

232_174

232_208



Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

G93 sensöründen gelen sinyalde sorun
oldu¤unda s›cak motor vites de¤ifltirme program›
çal›flmaz ve sonuç olarak flanz›man vites
de¤iflikliklerini daha yüksek bas›nçlarda gerçek-
lefltirir. Kontrol ünitesi 70°C’ye kadar olan
de¤erlerde so¤utma suyu s›cakl›k de¤eri sinyalini
kullan›r. Daha yüksek s›cakl›klar için 110°C sabit
de¤er kullan›l›r.
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Elektronik parçalar – Sensörler

232_182
G93

JJ221177
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Çok fonksiyonlu flalter F125

fianz›man muhafazas›n›n d›fl k›sm›na yerlefltiril-
mifltir.
Vites kolu kablosu ile devreye girer.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Çok fonksiyonlu flalter vites kolu konumunu tespit
eder ve bu bilgiyi flanz›man kontrol ünitesine
gönderir.

Vites kolu P veya N konumundaysa kontrol ünite-
si gerekli vites de¤iflimi ifllemine bafllar ve marfl
emniyet rölesini çal›flt›r›r.

Elektrik devresi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Çok fonksiyonlu flalter ar›zalan›rsa, motor
sadece vites kolu P konumundayken
çal›flt›r›labilir. fialter sürüfl esnas›nda ar›za
yaparsa kontrol ünitesi vitesi kendili¤inden D
konumuna alacakt›r.
Her iki durumda da kontrol ünitesi sürücünün
ileri vites talebini kabul etmeyecektir.
Tüm ileri vitesler kendili¤inden seçilebilir. Sürücü
sadece geri vitese alabilir.

Önceki nesil flanz›manlarda, çok fonksiyonlu flalterlerde mekanik devreler kullan›l›yordu.
Mekanik devrelerin yerine flu anda Hall vericileri kullan›lmaktad›r. Temass›z flalterlerde
afl›nma gerçekleflmez. Bak›m ve inceleme ifllemleri için ilgili Atölye Tamir Kataloglar›na
baflvurunuz.

232_064

JJ221177

S

F125

232_178
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Elektronik parçalar – Sensörler

Tiptronik flalter F189

Vitez kolu mekanizmas› üzerine yerlefltirilmifltir.
Sürücü vites kolunu sa¤daki vites konumuna
al›rsa tiptronik flalter devreye girer ve otomatik
flanz›man Tiptronik modda çal›fl›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

J217 Otomatik flanz›man kontrol ünitesi
F189 Tiptronik flalter
E20 fialterler ve göstergeler - ayd›nlatma

lambas›

Bu sinyale ba¤l› olarak vitesler afla¤›daki gibi
seçilir:

� Vites yükseltmek için vites kolunu ileri 
(+) itin.

� Vites düflürmek için vites kolunu geri 
(–) çekin.

Tiptronik mod devreye girmez.

232_225

E20

F189

JJ221177

232_181
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Fren bas›nc› flalteri F270

Fren devresine entegredir. Otomatik flanz›mana
fren bas›nc›n›n olufltu¤u bilgisini bir sinyalle iletir.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Otomatik flanz›man Fren bas›nc› flalteri
kontrol ünitesi

fianz›man kontrol ünitesi fren bas›nc› flalterinden
gelen sinyali araç hareketsizken difllilerin
ayr›lmas› ifllemini kontrol etmek için kullan›r. fiu
anda araç hareketsizken difllilerin ayr›lmas›
ifllemi sadece dizel motorlu modellerde gerçek-
lefltirilmektedir.

Araç hareketsizken difllilerin ayr›lmas› arac›n
hareket etme e¤ilimini bast›r›r. Bu da yak›t
ekonomisi sa¤lamas› yan›nda egzoz emisyon-
lar›n› da azalt›r. Araç durdu¤unda (örne¤in,
trafik ›fl›klar›nda) flanz›man kontrol ünitesi
difllileri ay›r›r.

– Araç hareketsizken difllilerin ayr›lmas›
gerçekleflmez

232_175



46

Elektronik parçalar – Sensörler

Motor devri

Motor devri, motor devir sensörü taraf›ndan
alg›lan›r ve bu bilgi motor kontrol ünitesine
aktar›l›r. Motor kontrol ünitesi bir bilgiyi CAN
bus veri hatt› üzerinden otomatik flanz›man kon-
trol ünitesine aktar›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Otomatik flanz›man 
Kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesi

Motor devir sensörü

fianz›man kontrol ünitesi motor devri bilgisini
tork konvertör lock-up kavramas› ve araç hare-
ketsizken difllilerin ayr›lmas› ifllevlerinin kon-
trolünde kullan›r.

– Lock-up kavramas› kapanmaz,
– Araç hareketsizken difllilerin ayr›lmaz

gerçekleflmez.

CAN bus veri hatt› üzerinde veri aktar›m›

232_163
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Fren lambas› flalteri F

Güvenlik aç›s›ndan fren pedal›nda iki fren lam-
bas› flalteri bulunur. Her iki sensör de motor kon-
trol ünitesine <<fren devrede>> sinyali gönderir.
Motor kontrol ünitesi bu sinyali CAN bus veri
hatt› üzerinden otomatik flanz›man kontrol ünite-
sine aktar›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Otomatik flanz›man Motor kontrol ünitesi
Kontrol ünitesi

Fren lambas› flalteri

Araç hareketsizken, kontrol ünitesi fren lambas›
flalterinden ald›¤› sinyal üzerine vites kolu kilidini
serbest b›rak›r.

Lock-up kavramas› kapal› oldu¤unda hareket
eden araç fren yaparsa flanz›man kontrol ünitesi
tork konvertör lock-up kavramas›n› açar.

‹ki sinyalden biri dahi al›nsa ifllev devrede ola-
cakt›r.
Her iki sinyalde de sorun olursa vites kolu fren
pedal›na bas›lmas›na gerek olmaks›z›n
çal›flt›r›labilir.

Motor kontrol ünitesi kendi kendine teflhis fonksiyonu fren lambas› flalteri ar›zas›n› haf›zaya al›r.

232_172
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Elektronik parçalar – Sensörler

Bu flalter sadece elektronik gaz pedal› bulun-
mayan araçlarda mevcuttur. Bu flalteri devreye
sokarak sürücü kontrol ünitesine tam gazla
h›zlanmak istedi¤ini bildirir. ‹lgili veri CAN bus
veri hatt› üzerinden aktar›l›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkisi

Otomatik flanz›man Motor kontrol ünitesi
Kontrol ünitesi

Vites düflürme flalteri

Vites düflürme komutu verildikten sonra kontrol
ünitesi özel bir vites de¤ifltirme modunda
çal›flarak motoru o viteste daha uzun süre
çal›flt›r›r.
Arac› daha çabuk h›zland›rmak için vites
düflürme komutu verildi¤inde motor devrine ba¤l›
olarak vites düflürme ifllemi gerçeklefltirilir.

Sinyalde sorun oldu¤unda motor kontrol ünitesi
gaz pedal›n›n konumuna göre ayr› bir sinyal
üzerinden hesap yapar. 

Vites düflürme (kick down) flalteri F8

232_176
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ABS kontrol ünitesinden gelen
sinyal

Sürüfl koflullar› ABS kontrol ünitesinin, Çekifl
Kontrol Sistemi (TCS) veya Elektronik Kararl›l›k
Program›n› (ESP) devreye sokmas›n› gerektiriyor-
sa, ABS kontrol ünitesi bu verici CAN bus veri
hatt› üzerinden aktar›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Otomatik flanz›man Motor kontrol ünitesi
Kontrol ünitesi

fianz›man kontrol ünitesi, TCS veya ESP’nin kay-
bolan yol tutuflu dengelemek üzere devreye
girdi¤i bilgisini al›rsa bu süre boyunca kontrol
ünitesi herhangi bir vites de¤iflikli¤i yapmaya-
cakt›r.

Otomatik flanz›man kontrol ünitesi ABS kontrol
ünitesinden herhangi bir sinyal alm›yorsa
flanz›man TCS veya ESP devrede olsa dahi vites
de¤ifltirme ifllemlerine devam edecektir.

fianz›man kontrol ünitesi taraf›ndan kullan›lan CAN sinyal de¤iflkenleri flunlard›r:

232_177
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Elektronik parçalar – Ç›k›fl sinyalleri

Vites kolu konum sinyalleri analog sinyallerdir ve
kablo tesisat› üzerinden motor kontrol ünitesine
aktar›l›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Otomatik flanz›man Motor kontrol ünitesi
Kontrol ünitesi

Çok fonksiyonlu 
flalter F125

Motor kontrol ünitesi, vites kolunun “P”, “N” ve
“R” konumlar›nda vites kolu konum sinyalini h›z
sabitleme sistemini devre d›fl› b›rakmak amac›yla
kullan›r.

H›z sabitleme sistemi devre d›fl› kal›r.

fianz›man kontrol ünitesi di¤er kontrol ünitelerinden sinyal al›r ve bu sinyalleri ilgili di¤er kontrol
ünitelerine aktar›r.

Motor kontrol ünitesine giden vites kolu konum sinyalleri

232_222
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fianz›man ç›k›fl h›z› sensörü (Araç
h›z sensörü) sinyali

Bu sinyal di¤er kontrol ünitelerine CAN bus veri
hatt› üzerinden aktar›l›r.

Sinyalin de¤erlendirilmesi 

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Otomatik flanz›man Motor kontrol ünitesi
Kontrol ünitesi

Yol h›z› sensörü G68

Gösterge tablosundaki kontrol ünitesi sinyali h›z
göstergesi için kullan›r.

Gösterge tablosundaki kontrol ünitesi alternatif
olarak flanz›man devir sensörü G38 sinyalini kul-
lanarak hesaplama yapar.

232_223
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Elektronik parçalar – Kumandalar

evet/hay›r valfleri ve,

Dokuz selenoid valften alt›s› evet/hay›r valfidir.
Bu valfler ya¤ galerilerini ya tam açarlar ya da
tam kapat›rlar. Arada bir konum söz konusu
de¤ildir.

Bu valfler afla¤›daki gibi isimlendirilmifltir

N88, N89, N90, N92, N281 ve N282

modülasyon valfleri

Di¤er üç selenoid valf modülasyon valfleridir.
Sahip olduklar› tam aç›lma veya tam kapanma
özelliklerinin yan›nda kademeli olarak da
ayarlanabilirler.

Bu valfler N91, N93 ve N283 olarak isim-
lendirilir.

Selenoid valfler

Otomatik flanz›man›n valf gövdesine dokuz adet selenoid valf yerlefltirilmifltir. Bu selenoid valfler vites
de¤ifliklikleri için otomatik flanz›man kontrol ünitesi taraf›ndan çal›flt›r›l›r. Farkl› çal›flma modlar›na sahip
iki de¤iflik selenoid valf mevcuttur.

Selenoid valflerin valf gövdesi üzerindeki yerleflimi

Selenoid valf N88

Selenoid valf N281

Selenoid valf N93

Selenoid valf N90

Selenoid valf N92

Selenoid valf N89

Selenoid valf N91

Selenoid valf N283

Selenoid valf N282

232_082
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Evet/hay›r valfler

Selenoid valfler N88, N89 ve N92

Vites de¤iflikliklerinden sorumludurlar

Tabloda herbir viteste kontrol ünitesi taraf›ndan
çal›flt›r›lan üç selenoid valfin çal›flma durumlar›
gösterilmektedir.

(+) = çal›fl›yor

Elektrik devresi

Herhangi bir valfin ar›zalanmas› durumunda flanz›man kontrol ünitesi acil çal›flma moduna
geçer.

N88 N89 N92

N88

N92

N89

Selenoid valf
Vites N88 N89 N92

1. + + +
1. Tip. + +

2. + +

3. +
4. +

5. + +
R. + + +

232_087
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Elektronik parçalar – Kumandalar

Selenoid valf N90

Sürüfl koflullar›na göre K1 kavramas›n› açar
veya kapat›r.

Selenoid valf N90 araç ileri do¤ru hareket edi-
yorken geri vitese tak›lmas› durumunda da
çal›flacakt›r. Bu, K2 kavramas›n›n geri vites için
kapanmas›n› önlemek amac›n› tafl›r.

Sürüfl an›nda ana ATF ya¤ bas›nc› bu selenoid
valf taraf›ndan art›r›l›r.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

– Kontrol ünitesi 5. vitesi seçmez
– Araç hareketsizken difllilerin ayr›lmas› 

gerçekleflmez.

N90

232_088

JJ221177

232_188

N90
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Selenoid valf N281

1 ila 4. vites ve geri viteste vites de¤ifliklikleri
esnas›nda di¤er kavrama ve frenlerdeki bas›nç
azald›¤›nda dahi B3 freni üzerindeki ATF ya¤
bas›nc›n› korur.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

Bu selenoid valfte ar›za oldu¤unda B3 freni
kapal› kal›r ve vites düflürme esnas›nda sars›nt›
yaflan›r.

N281

JJ221177

N281

232_192
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Elektronik parçalar – Kumandalar

Selenoid valf N282

Bu selenoid valf B2 freni aç›ld›¤›nda veya
kapand›¤›nda kontrol ünitesi taraf›ndan devreye
sokulur. 2., 4. ve 5. viteslerde kapan›r. N90 sele-
noid valfi ile birlikte bu selenoid valf araç
hareketsizken dizel motorlu modellerde
flanz›man› ay›r›r.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

– Araç sadece 4. ve geri viteste sürülebilir.

– Araç hareketsizken difllilerin ayr›lmas› gerçek-
leflmez.

N282

232_090

JJ221177

N282

232_190
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Modülasyon valfleri

Selenoid valf N93

Bu valf sürüfl koflullar›na ba¤l› olarak tüm
otomatik flanz›man ana ya¤ bas›nc›n› düzenler.
Vites de¤iflikliklerinde sars›nt› olmamas›n› sa¤lar.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

– Temel ya¤ bas›nc› düzenlenemez ve sonuçta
vites de¤iflikliklerinde sars›nt› olur.

– Araç hareketsizken difllilerin ayr›lmas› gerçek-
leflmez.

N93

232_091

JJ221177

N93

232_191
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Elektronik parçalar – Kumandalar

Selenoid valf N283

Bu valf B2 ve B3 frenlerinin ATF ya¤ bas›nc›n›
düzenler. B2 freni 2., 4. ve 5. viteslerde
kapal›yken B3 freni 1., 2., 3., 4. ve geri viteste
kapal›d›r.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

– Frenlere azami ya¤ bas›nc› uygulanmas›
nedeniyle vites de¤iflikliklerinde sars›nt› oluflur.

– Amaç hareketsizken difllilerin ayr›lmas›
gerçekleflmez.

N283

232_092

JJ221177

N283

232_189
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Selenoid valf N91

Bu valf tork konvertör lock-up kavramas›n›n
aç›lmas› ve kapanmas› esnas›nda bas›nc› 
düzenler.
Tork konvertör, lock-up kavramas›n› kapatmak
için selenoid valf kontrol ünitesi taraf›ndan devr-
eye sokulur.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Elektrik devresi

– Tork konvertör lock-up kavramas› kapanmaz.

N91

232_093

JJ221177

N91

232_193
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Elektronik parçalar – Kumandalar

Vites kolu mekanizmas›na yerlefltirilmifltir.

Valf, vites kolunun P veya N konumundan baflka
bir konuma getirilmesini engeller.

Vites kolu kilidi frene bas›ld›¤›nda iptal edilir.
Kilit sürücü konta¤› açt›¤›nda devreye girer.

Sinyal hatalar›n›n etkileri

Vites kolu kilidi selenoidi ar›zalan›rsa sürücü
frene basmaks›z›n bir sürüfl konumuna geçebilir.
Her iki fren lambas› flalteri de ar›zal›ysa vites
kolu hareket ettirilemez.
Fren lambas› flalteri ar›zas› motor kontrol ünitesi
taraf›ndan kendi kendine teflhis 
haf›zas›na kaydedilir. 

Elektrik devresi

Vites kolu kilitleme selenoid valfi N110

232_194

232_195

JJ221177

N110
232_184
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Tiptronik flalter F189’a entegredir.
Vites kolu göstergesi ayd›nlatmas›n›n parlakl›¤›
dü¤meler yard›m›yla ve gösterge tablosu
ayd›nlatma kumandas›yla E20 ayarlanabilir.

Vites kolu P/N konumu uyar› lambas› vitesin bu
iki konumdan birinde oldu¤unu gösterir. Bu,
sürücüye bu konumlardan baflka bir konuma
geçifller için fren pedal›na basmas› gerekti¤ini
hat›rlat›r.

Elektrik devresi

J217 Otomatik flanz›man kontrol ünitesi
F189 Tiptronik flalter
E20 fialterler ve göstergeler-ayd›nlatma

kumandas›
K142 Vites kolu P/N konumu uyar› lambas›
L101 Vites kolu gösterge ayd›nlatmas›

Vites kolu göstergesi ayd›nlatmas› L101 ve
vites kolu P/N konumu uyar› lambas› K142

232_226

232_197

232_198

S

F189

N110

L101
K142

E20

J217

232_196
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Fonksiyon flemas›

Parçalar

F125 Çok fonksiyonlu flalter
F189 Tiptronik flalter
F270 Fren bas›nç flalteri

G68 Yol h›z› sensörü
G182 fianz›man girifl devri sensörü
G265 Ara mil devir sensörü

J217 Otomatik flanz›man kontrol ünitesi
J226 Marfl emniyet ve geri vites 

lambas› rölesi

K142 Vites kolu P/N konumu uyar› 
lambas›

L101 Vites kolu gösterge ayd›nlatmas›

N88 -
N93 Selenoid valfler
N101 Vites kolu kilitleme selenoidi
N281 - 
N283 Selenoid valfler

S Sigorta

Yard›mc› sinyaller

A Geri vites lambalar›na
B Kontak flalterine
C Marfl motoru 50 nolu terminale
D Yol h›z sinyali
E Yol h›z sinyali
F Kendi kendine teflhis
G Yüksek CAN
H Düflük CAN
I fialterler ve göstergeler - ayd›nlatma

kumandas›
K Vites kolu konumu verisi motor kontrol

ünitesine
L Sabit h›z kontrol sistemi sinyali

N110

J226

S S

F125

B

A   C
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L

F189

I

J217

G68          G182        G265K142 L101

S

F270
G93 N88 - N93

N281 - N283

S S

232_014
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Kendi kendine teflhis

VAS 5051 araç teflhis, test ve bilgi sistemi
ar›zalar›n teflhisinde ve ar›za haf›zas›n›n okun-
mas›nda kullan›l›r.

Bu cihaz, elektronik araç sistemlerinde ar›za
teflhis için gerekli tüm donan›ma sahiptir.
Kullan›c› teknisyen rutin ar›za tespit ifllemlerini
çal›flt›rabilir veya test gereçlerini kullanarak test
prosedürlerini uygulayabilir.

Afla¤›daki ifllevler kendi kendine teflhis için 
adres kelime 02 <<flanz›man elek-
troni¤i>> bafll›¤› alt›nda bulunur.

01 >>Kontrol ünitesi versiyonunun 
sorgulanmas›<<,

02 >>Ar›za haf›zas›n›n okunmas›<<,
04 >>Temel ayarlar›n bafllat›lmas›<<,
05 >>Ar›za haf›zas›n›n silinmesi<<,
06 >>Ç›kt› sonu<<,
08 >>Veri bloklar›n›n okunmas›<<.

Otomatik flanz›man›n kendi kendine teflhis ifllevi sensörlerden ve kumandalardan gelen sinyalleri ayr›
ayr› izler ve kontrol ünitesini kontrol eder.

Ar›za oluflursa alternatif fonksiyonlar mevcuttur ve ar›za kontrol ünitesinin haf›zas›na kaydedilir. Kontrol
ünitesinin sabit bir ar›za haf›zas› vard›r. Bu, kontrol ünitesinin güç kayna¤› kesilse dahi ar›zalar›
haf›zas›nda tutma özelli¤i anlam›na gelir.

210_102
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‹fllev 01

Kontrol ünitesi versiyonunun sorgulanmas›

Kontrol ünitesi fianz›man tan›m› Program versiyonu
yedek parça numaras›

09A927750 AG5 flanz›man 09A 0004

WSC 0000

Atölye kodu

‹fllev 02

Ar›za haf›zas›n›n sorgulanmas›

Renk kodlu sensörler ve kumandalar kendi kendine teflhis ifllevi taraf›ndan belirlenir ve ar›za haf›zas›na
kaydedilir.

G265

G68

G182

F125

F189

G93

F270

N110

N88, N89

N90, N92

N281

N91, N93,

N282

L101

K142

J217

210_200
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Kendi kendine teflhis

‹fllev 04

Temel ayarlar

Gaz pedal› sensörü üzerinde bak›m ifllemleri tamamland›ktan veya motor kontrol ünitesi de¤ifltikten
sonra temel ayarlar ifllemlerini gerçeklefltirin.
4-vitesli otomatik flanz›manda oldu¤u gibi, motor kontrol ünitesini de¤ifltirdikten sonra temel ayarlar
ifllemleri mutlaka yap›lmal›d›r.

‹fllev 08

Veri bloklar›n›n okunmas›

Renkli olarak belirtilen parçalardan gelen sinyal de¤erleri ölçülen de¤erler blo¤undan test edilebilir.

G265

G68

G182

F125

F189

G93

F270

N110

N88, N89

N90, N92

N281

N91, N93,

N282

L101

K142

J285

J217

ABS

210_199
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Servis

Özel aletler

5-vites otomatik flanz›man bak›m konseptine göre tamir ifllemleri için afla¤›daki yeni özel aletler 
gereklidir.

Bas›nç parças› mil ya¤ keçesi montaj› için

Bas›nç parças› sol ve sa¤ flanfll› mil montaj› için

Bas›nç parças› tork konvertör ya¤ keçesi montaj› için

Bas›nç parças› vites mili ya¤ keçesi montaj› için

Ayar plakas› flanz›man› araçtan ç›karmak için 

çok fonksiyonlu flalter için

210_205

210_204

210_203

210_202

210_201

210_224



1. Vites kolunun hangi konumunda 1. vites motor frenini kullan›r?

a) 1. vites daima motor frenini kullan›r.

b) vites kolu D konumundayken

c) sadece vites kolu Tiptronik konumundayken

2. AG5’de kaç adet planet diflli mevcuttur?

a) 2 planet diflli seti

b) 3 planet diflli

c) 4 planet diflli

3. Tork hangi parça üzerinden planet difllilere aktar›l›r?

a) II nolu planet difllinin günefl difllisi ve K3 kavramas› üzerinden.

b) K1 ve K2 kavramas› üzerinden

c) Sadece K3 kavramas› üzerinden

4. AG5’de hangi kavramalar merkezkaç kuvvetini dengeler?

a) Sadece K4 kavramas›

b) K2 ve K4 kavramas›

c) K1 ve K3 kavramas›

5. AG5’de farkl› tipte frenler mevcut mudur?
Evet ise, isimlendirin.

a) hay›r

b) evet 1. --------------------------------------- 2. ---------------------------------------

68

Bilginizi test edin



6. Parçalar› isimlendirin!

69
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7. Bas›nç akümülatörünün görevi nedir.

a) Otomatik flanz›man›n ana ya¤ bas›nc›n› düzenler.

b) K1, K3, K4 kavramalar›n›n ve B2 freninin yavaflça kapanmas›n› sa¤lar.

c) B3, bas›nç akümülatörü taraf›ndan devreye sokulur.

8. Otomatik flanz›man gövdesine kaç adet selenoid valf yerlefltirilmifltir.

a) 7

b) 8

c) 9

9. Vites de¤ifltirme ifllemleri farkl› selenoidlerin kapanma kombinasyonuyla
gerçekleflir. 3 selenoid valfin elektriksl isimlendirilmesi nedir?

a) N88, N89 ve N92

b) N91, N93 ve N282

10. Otomatik flanz›mana üç adet ayn› tasar›mda ve çal›flma prensibinde motor
devir sensörü tak›lm›flt›r. Bunlar hangi çal›flma prensibine göre çal›fl›r.?

a) Hall prensibine göre çal›fl›r.

b) Endüksiyon prensibine göre çal›fl›r.

70
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Çözümler
1.) c
2.) b
3.) a
4.) c
5.) b
6.) bkz. sayfa 16
7.) b
8.) c
9.) a
10.) b
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