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مركز آموزش:
نتيجه آزمون در پايان دوره:

نام كارآموز:
گروه:

شبكه آموزش:
نتيجه آزمون در شروع دوره:

1. سنسور باد الستيك از طريق كداميك از موارد زير تغذيه مي شود؟

كنترل يونيت باد الستيك. : كنترل يونيت باد الستيك. : كنترل يونيت باد الستيك. الف

باتري قابل شارژ هنگام رانندگي. : باتري قابل شارژ هنگام رانندگي. : باتري قابل شارژ هنگام رانندگي. ب

باتري ليتيوم. : باتري ليتيوم. : باتري ليتيوم. ج

د : يك باتري 9 ولت.

مجموعه  چند  مديريت  به  قادر  الستيك ها  باد  وضعيت  كنترل كننده  سيستم   .2
چرخ مي باشد؟

الف : يك سري چرخ.

ب : دو سري چرخ.

چهار  : چهار  : چهار سري چرخ. ج
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3. سيستم بررسي باد الستيك چه موردي را كنترل مي كند؟

فشار باد الستيك در مقايسه با فقط مقدار آستانه هشدار فشار بيش از حد. : فشار باد الستيك در مقايسه با فقط مقدار آستانه هشدار فشار بيش از حد. : فشار باد الستيك در مقايسه با فقط مقدار آستانه هشدار فشار بيش از حد. الف

فقط مقدار آستانه هشدار فشار كم تر از حدفشار باد الستيك در مقايسه با فقط مقدار آستانه هشدار فشار كم تر از حدفشار باد الستيك در مقايسه با فقط مقدار آستانه هشدار فشار كم تر از حد. فشار باد الستيك در مقايسه با  : فشار باد الستيك در مقايسه با  :  ج

مقدار آستانه هشدار فشار بيش از حد و كمتر از حد. فشار باد الستيك در مقايسه با : فشار باد الستيك در مقايسه با : فشار باد الستيك در مقايسه با د

4. در صورتيكه در صفحه نمايش، يك چرخ نشان داده نشود يعني:

باد نامناسب آن الستيك. : باد نامناسب آن الستيك. : باد نامناسب آن الستيك. الف

عدم دريافت سيگنال از سنسور آن چرخ. : عدم دريافت سيگنال از سنسور آن چرخ. : عدم دريافت سيگنال از سنسور آن چرخ. ب

باد بيش از حد آن الستيك. : باد بيش از حد آن الستيك. : باد بيش از حد آن الستيك. ج

د : سنسور آن چرخ در حال برنامه ريزي مي باشد.

5. كدام ويژگي مختص سيستم قفل كامل است؟

الف : ويژگي خاصي ندارد.

ب : داراي يك ريموت منحصر به فرد با كليدهاي قفل اضافه است.

يك موتور اضافي در هر قفل كه ارتباط بين دكمه داخلي قفل كن و قفل درهاي عقب را قطع مي كند. : يك موتور اضافي در هر قفل كه ارتباط بين دكمه داخلي قفل كن و قفل درهاي عقب را قطع مي كند. : يك موتور اضافي در هر قفل كه ارتباط بين دكمه داخلي قفل كن و قفل درهاي عقب را قطع مي كند. ج

يك موتور اضافي در هر قفل كه  : يك موتور اضافي در هر قفل كه  : يك موتور اضافي در هر قفل كه  ارتباط بين دكمه داخلي قفل كن و قفل هر  چهار در را قطع مي كند. د

6. كدام ويژگي مختص ريموت كنترل با كد متغير است؟

الف : سيگنال ارسالي توسط يك الگوريتم كد دار شده است.

فقط در ريموت كنترل هاي راديويي استفاده مي شود. : فقط در ريموت كنترل هاي راديويي استفاده مي شود. : فقط در ريموت كنترل هاي راديويي استفاده مي شود. ب

كد : كد : كد در هر مرتبه استفاده از ريموت كنترل تغيير مي كند. ج

آن احتمال ناهمگامي ريموت از بين مي رود.روشي است كه با استفاده از آن احتمال ناهمگامي ريموت از بين مي رود.روشي است كه با استفاده از آن احتمال ناهمگامي ريموت از بين مي رود. د : 
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7. در يك سيستم هندزفري، قفل ها چگونه باز مي شوند؟

تن دستگيره درب و سپس تشخيص وجود كارت در محدوده پيرامون خودرو.با گرفتن دستگيره درب و سپس تشخيص وجود كارت در محدوده پيرامون خودرو.با گرفتن دستگيره درب و سپس تشخيص وجود كارت در محدوده پيرامون خودرو. با گرف : با گرف :  الف

با قرار گرفتن كارت در ناحيه تشخيص آنتن هاي خودرو. : با قرار گرفتن كارت در ناحيه تشخيص آنتن هاي خودرو. : با قرار گرفتن كارت در ناحيه تشخيص آنتن هاي خودرو. ب

حتماً بايد دكمه روي كارت را فشار داد. : حتماً بايد دكمه روي كارت را فشار داد. : حتماً بايد دكمه روي كارت را فشار داد. ج

شيده شود تا ميكروسويچ آن فعال شده و سپس وجود كارت تشخيص داده شود.بايد دستگيره درب كشيده شود تا ميكروسويچ آن فعال شده و سپس وجود كارت تشخيص داده شود.بايد دستگيره درب كشيده شود تا ميكروسويچ آن فعال شده و سپس وجود كارت تشخيص داده شود. بايد دستگيره درب ك : بايد دستگيره درب ك :  د

8. وجود يك كارت در محدوده پيرامون خودرو چگونه شناسايي مي شود؟

ارت شناسايي مي شود. خودرو موقعيت دقيق كارت شناسايي مي شود. خودرو موقعيت دقيق كارت شناسايي مي شود. GPS توسط آنتن  : توسط آنتن  : توسط آنتن الف

ب : يك يا چند آنتن ويژه، وجود را شناسايي مي كنند.

ج : يك آنتن تكي نصب شده داخل UCH كارت را شناسايي مي كند.

د : سنسور مادون قرمز نصب شده داخل دستگيره درب ها، كارت را شناسايي مي كند.

9. سنسور نصب شده در دستگيره درب ها داراي چه ويژگي مي باشد؟

ند.امواج راديويي، وجود دست را تشخيص مي دهند.امواج راديويي، وجود دست را تشخيص مي دهند. الف : 

تا 72 ساعت،  : تا 72 ساعت،  : تا 72 ساعت، UCH سنسورها را تغذيه مي كند. بعد از آن بايد دستگيره كشيده شود. ب

صندوق عقب نصب مي شود.بر روي تمام درب ها و در صندوق عقب نصب مي شود.بر روي تمام درب ها و در صندوق عقب نصب مي شود. بر روي تمام درب ها و در  : بر روي تمام درب ها و در  :  ج

يره توسط دست را به از نوع سنسور لمسي بوده كه گرفته شدن دستگيره توسط دست را به از نوع سنسور لمسي بوده كه گرفته شدن دستگيره توسط دست را به UCH اطالع مي دهد. د : 
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10. در يك خودرو مجهز به UCH و UPC استارت چگونه كنترل مي شود؟

الف : راننده مستقيما توسط دكمه START اتوماتيك استارت را فعال مي كند.

ب : راننده درخواست استارت را از طريق دكمه استارت براي UPC ارسال مي كند كه اين واحد 

كنترل استارت را انجام مي دهد.
: راننده توسط دكمه استارت درخواست خود را براي UCH ارسال مي كند و UCH مستقيماً  ج

استارت را كنترل مي كند.
د : راننده توسط دكمه استارت درخواست خود را براي UCH مي فرستد و UCH درخواست را 

براي UPC مي فرستد و از آنجا استارت كنترل مي شود.

11. برنامه ريزي مجدد از نوع جزيي (PARTIAL) به معناي تعويض چيست؟

كاليبراسيون. : كاليبراسيون. : كاليبراسيون. الف

نرم افزار. : نرم افزار. : نرم افزار. ب

: سخت افزار. ج

12. برنامه ريزي مجدد در چه صورت انجام مي شود؟

الف : در صورت شكايت مشتري و براي هر خودرو.

هنگام نصب كامپيوتر جديد.در صورت اعالم شركت رنو يا هنگام نصب كامپيوتر جديد.در صورت اعالم شركت رنو يا هنگام نصب كامپيوتر جديد. ب : 

هنگام انجام سرويس هاي عمده.: هنگام انجام سرويس هاي عمده.: هنگام انجام سرويس هاي عمده. ج

13. زمان تعويض روغن موتور چگونه محاسبه مي شود؟

فقط براساس مسافت پيموده شده. : فقط براساس مسافت پيموده شده. : فقط براساس مسافت پيموده شده. الف

فقط براساس زمان سپري شده از آخرين تعويض روغن. : فقط براساس زمان سپري شده از آخرين تعويض روغن. : فقط براساس زمان سپري شده از آخرين تعويض روغن. ب

براساس عمر موتور.: براساس عمر موتور.: براساس عمر موتور. ج

براساس مسافت طي شده و زمان سپري شده از آخرين تعويض روغن. : براساس مسافت طي شده و زمان سپري شده از آخرين تعويض روغن. : براساس مسافت طي شده و زمان سپري شده از آخرين تعويض روغن. د
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14. زماني كه مسافت سنج را صفر مي كنيد؟

تمام پارامترهاي كامپيوتر صفحه نشانگرها صفر مي شوند. : تمام پارامترهاي كامپيوتر صفحه نشانگرها صفر مي شوند. : تمام پارامترهاي كامپيوتر صفحه نشانگرها صفر مي شوند. الف

فقط مسافت سنج صفحه نشانگر صفر مي شود. : فقط مسافت سنج صفحه نشانگر صفر مي شود. : فقط مسافت سنج صفحه نشانگر صفر مي شود. ب

هر دو مسافت سنج صفر مي شود: هر دو مسافت سنج صفر مي شود: هر دو مسافت سنج صفر مي شود و بقيه موارد صفر نمي شوند. ج

15. سرعت متوسط خودرو براساس سرعت خودرو وكدام زمان زير محاسبه مي شود؟

الف : از زمان آخرين بار روشن شدن موتور.

ب : از زمان باز شدن سويچ موتور.

كامپيوتر صفحه نشانگرهااز زمان باز شدن سويچ موتور و آخرين باري كه كامپيوتر صفحه نشانگرهااز زمان باز شدن سويچ موتور و آخرين باري كه كامپيوتر صفحه نشانگرها صفر شده باشد.  : ج

16. كنترل هاي كنار فرمان معمولي به چه روشي عيب يابي مي شود؟

فقط توسط مولتي متر. : فقط توسط مولتي متر. : فقط توسط مولتي متر. الف

مولتي : مولتي : مولتي متر و دستگاه عيب ياب. (در صورت نياز) ب

ود.دستگاه عيب ياب و تستر ديود.دستگاه عيب ياب و تستر ديود.  : ج

17. مزيت كنترل هاي كنار فرمان جريان كم (ديودي) چيست؟

صرفه جويي در مقدار سيم : صرفه جويي در مقدار سيم : صرفه جويي در مقدار سيم. الف

ب : امكان افزودن كاربردهاي بيشتر.

توسط : توسط : توسط دستگاه عيب ياب مي توان آن ها را عيب يابي نمود. ج
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18. توسط مولتي متر چه تستي را مي توان بر روي كنترل هاي كنار فرمان جريان كم 
انجام داد؟

الف : ولتاژ تغذيه، مقاومت و عدم قطعي.

عملكرد ديود.ولتاژ تغذيه، عدم قطعي و عملكرد ديود.ولتاژ تغذيه، عدم قطعي و عملكرد ديود. ب : 

عملكرد ديوعدم قطعي و عملكرد ديوعدم قطعي و عملكرد ديود. عدم قطعي و : عدم قطعي و :  ج

19. در يك خودرو با چهار شيشه باالبر تك لمسي، واحد كنترل مربوطه كجا نصب 
مي شود؟

.UCH الف : داخل

ب : داخل كليد شيشه باالبر سمت راننده.

هر در.داخل هر در.داخل هر در. ج : 

20. در صورت باال رفتن اتوماتيك شيشه ها با قفل كردن درب ها، چگونه مي توان 
قفل ها  شدن  بسته  از  قبل  موقعيت  به  را  شيشه ها  درب ها؛  بازكردن  هنگام 

برگرداند؟

فشرده نگه داشتن دكمه بازكن روي ريموت كنترل. : فشرده نگه داشتن دكمه بازكن روي ريموت كنترل. : فشرده نگه داشتن دكمه بازكن روي ريموت كنترل. الف

ب : در حالت باز بودن درب راننده دكمه بازكن روي ريموت كنترل يك بار فشرده شود.

ن كاري غير ممكن است.چنين كاري غير ممكن است.چنين كاري غير ممكن است. چني : چني :  ج
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صفحه نشانگرها

عمومى
صفحه نشانگرهاي هر خودرو رابط ايده آل بين راننده و خودرو بوده و اطالعات پارامتر هاى مختلف را به راننده منتقل مي نمايد.

اطالعات مربوطه به چهار دسته عمده تقسيم مي شوند:
1. اطالعات مربوط به رانندگى:

     - سرعت خودرو
     - مسافت سنج

     - تريپ كامپيوتر
2. اطالعات مربوط به عملكرد خودرو:

    - دور سنج موتور
    - سطح سوخت

    - دماى آب موتور
    - سطح يا فشار روغن موتور

3. چراغ هاى نشانگر عمل كردن تجهيزات:
    - چراغ هاى جانبى - نور پايين و نور باال

    - راهنما
    - چراغ هاى مه شكن

    - ايموبياليزر
    - ترمز دستى

و غيره
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4. چراغ هاى اخطار:
    - كاهش سطح سوخت

    - افزايش بيش از حد دماى موتور
    - شارژ باترى

ABS اشكال در ترمز -    
و غيره

مي باشد." مي باشد." مي باشد. SERVICE" يا "STOP"  روشن شدن چراغ هاي هشداردهنده معموالً همراه با روشن شدن چراغ هاي

توجه

نشانگرها داراى تكنولوژى مختلفى هستند. در ادامه 2 نوع متداول آن ها آورده شده اند:
نمايشگر عقربه اي

نمايشگر ديجيتال

در نمايشگرهاى عقربه اي، عقربه ها معموالً توسط استپر موتور (موتورهاي پله اي) عمل مي كنند.

تجهيزات داشبورد
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Dot) نيز هستند كه قابليت نمايش پيغام هاي متني و  matrix) بعضى از خودروها داراى يك نمايشگر خطى يا نقطه اى
دارند.نمادهاي مختلف را دارند.نمادهاي مختلف را دارند.

توجه

انواع نمايشگرهاى ديجيتال عبارتند از:
(Bar graph) نمايشگر ميله اي -    

(VFD)  Vacuum Fluorecent Display     - نمايشگر فلورسنت خاليي 

مايشگر مزيت نمايشگر مزيت نمايشگر VFD، قابليت استفاده از يك قطعه براى انواع مختلف خودرو است. مثًال بعضى از خودروهاى بنزينى و ديزل 
داراى نمايشگر مشترك هستند. در اين موارد بايد توسط دستگاه عيب ياب مشخصات خودرو را بطور كامل وارد نمود

وظايف مختلف صفحه نشانگرها

 اطالعات مربوط به رانندگى:

كيلومترشمار- سرعت خودرو، كيلومترشمار- سرعت خودرو، كيلومترشمار

در تمام خودروهاى جديد اطالعات مربوط به سرعت خودرو و مسافت طى شده توسط ارتباط الكتريكى براى صفحه نشانگرها 
ارسال مي گردد.

بر اساس نوع خودرو اين اطالعات از يكي از قسمت  هاي زير ارسال مي گردد.
    - سنسور سرعت خودرو نصب شده روى گيربكس

    - كامپيوتر سيستم ABS يا ESP و بوسيله سيم معمولي

تجهيزات داشبورد
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ABS (يا ESP) و از طريق شبكه مولتى پلكس     - كامپيوتر
ABS براى بعضى از خودروهاى فاقد ترمز (VSU) واحد كنترل  سرعت خودرو -    

اين اطالعات در صورت نياز ساير قسمت هاى خودرو مانند سيستم فرمان الكتريكي متغير، سيستم تنظيم اتوماتيك چراغ هاى 
... براى آن ها ارسال مي گردد. در اين حالت، اطالعات توسط سيم يا شبكه مولتى پلكس  جلو، كنترل يونيت سقف برقى و 

منتقل مي گردد.
صفحه نشانگرها همچنين داراي يك مسافت سنج هستند كه قابل صفر كردن مي باشد. البته در خودروهاى مجهز به تريپ 

كامپيوتر، از يك مسافت سنج مستقل ديگر نيز استفاده مي شود.

 تريپ كامپيوتر يا كامپيوتر صفحه نشانگرها:
وظيفه تريپ كامپيوتر، نشان دادن پارامترهاى مختلف به شرح زير مي باشد:

سوخت مصرفى

مصرف سوخت لحظه اي

مسافت طى شده مقطعي سرعت متوسط

مسافت تخمينى قابل طى شدن

متوسط مصرف سوخت

هر پارامتر، بطور جداگانه در صفحه نمايش مربوطه قابل نشان دادن است. براى نمايش اطالعات مختلف كافى است دكمه 
تريپ كامپيوتر نصب شده در قسمت انتهايي دسته برف پاك كن فشرده شود.

تجهيزات داشبورد
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نمايشگر مسافت مقطعي بر روي تريپ كامپيوتر مستقل از نمايشگر مسافت مقطعي برروي صفحه نشانگرها عمل مي نمايد. 
بنابراين وقتي نمايشگر مسافت مقطعي برروي تريپ كامپيوتر صفر مي شود، ديگري بدون تغيير باقي مي ماند و اگر بخواهيم 

آن را نيز صفر كنيم هنگام نمايش آن با فشار دكمه اي برروي صفحه نشانگرها اين عمل انجام خواهد شد.

توجه

در بعضى از خودروها، زمان تعويض روغن نيز قابل نمايش دادن است.

يك تريپ كامپيوتر به اطالعات زير نياز دارد:
    - سرعت خودرو

    - زمان سپري شده (براى محاسبه سرعت متوسط)
    - سطح سوخت (براى محاسبه مسافت قابل طى شدن با سوخت باقى مانده)

مقدار سوخت مصرفى     به  مربوط  محاسبات  انجام  براى  و  محاسبه شده  موتور  كنترل يونيت  (توسط      - مصرف سوخت 
     لحظه اى و متوسط به كار مي رود)

صفحه نشانگر، با دريافت اطالعات فوق، توسط مدارهاى الكتريكى داخلى خود، محاسبات الزم را انجام مي دهد. همچنين 
داراي يك تايمر داخلى نيز مي باشد كه با باز شدن سويچ، شروع بكار كرده و با بسته شدن سويچ متوقف شده و زمان سپري 

شده را در حافظه خود ثبت مي كند.

تجهيزات داشبورد

زمان تعويض روغن موتور:
اين پارامتر بيانگر مسافتى است كه راننده مي بايستى قبل از آن، نسبت به تعويض روغن 
موتور اقدام نمايد. مدار الكترونيكى محاسبه كننده، هم مسافت پيموده شده و هم زمان را 
در محاسبات خود در نظر مي گيرد. مقدار مسافت مذكور بر حسب نوع موتور (بنزينى يا 
بر اساس  ديزل) و مدت كار كرد خودرو تغيير مي يابد. در هرصورت، زمان تعويض روغن 
كيلومتر يا زمان تعريف شده (هر كدام كه زودتر برسند) به راننده اعالم مي گردد.مثًال براى 

روغن موتورى كه بايد 30000 كيلومتر يا 2 سال كار كند، در صورت بروز هركدام از شرايط زير به راننده جهت لزوم تعويض 
روغن اطالع   رسانى مي گردد:

    - 2000 كيلومتر انتهايي
    - 2 ماه آخر

الزم به ذكر است كه فقط مسافت باقى مانده تا تعويض روغن نمايش داده مي شود و زمان قابل نشان دادن نمي باشد.
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بعد از تعويض روغن، به شرح زير مي بايستى نسبت به صفر كردن نمايشگر تعويض روغن اقدام نمود:
    - سويچ را باز كنيد.

    - نمايش كيلومتر تعويض روغن را انتخاب كنيد.
    - دكمه صفر كردن كامپيوتر را فشار داده و نگه داريد.

صفر شدن    - پس از صفر شدن    - پس از صفر شدن مسافت، دكمه را رها كنيد.

صفر شدنعدد فوق در هر زمان قابل صفر شدنعدد فوق در هر زمان قابل صفر شدن است.

توجه

اطالعات مربوط به عملكرد خودرو

- دورسنج موتور

دورسنج موتور، سرعت چرخش موتور را بر حسب دور در 
دقيقه نمايش مي دهد. قسمت قرمز رنگ دور سنج، بيانگر 
اين است كه دور موتور نبايد هيچ گاه در آن محدوده قرار 

گيرد.

يا شبكه  از طريق سيم  و  دينام  توسط  ديزل  موتورهاى  از  بعضى  در  يا  و  موتور  كنترل يونيت  توسط  موتور  دور  اطالعات 
صفحه نشانگرها مولتى پلكس براى مدار صفحه نشانگرها مولتى پلكس براى مدار صفحه نشانگرها  ارسال مي گردد.

صفحه نشانگرها،اطالعات دور موتور نه تنها توسط صفحه نشانگرها،اطالعات دور موتور نه تنها توسط صفحه نشانگرها، بلكه توسط قسمت هاى ديگر نيز (به عنوان نشان دهنده در حال كار بودن 
موتور) مورد استفاده قرار مي گيرد به طور مثال UCH از اين اطالعات جهت كنترل شيشه باال بر سمت راننده از نوع تك لمسي 

و كنترل يونيت سيستم ترمز دستي اتوماتيك استفاده مي نمايد.

تجهيزات داشبورد
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- نشانگر سطح سوخت

نمايش            را  باك  در  موجود  سوخت  سطح  نشانگر،  اين 
نشانگر  صفحه  بر  عالوه  سوخت  سطح  اطالعات  مي دهد، 
توسط كنترل يونيت تريپ كامپيوتر نيز مورد استفاده قرار           

مي گيرد.

اطالعات سطح سوخت توسط سيگنال الكتريكى توليد شده بوسيله مقاومت متغير نصب شده داخل مجموعه پمپ بنزين 
صفحه نشانگرها با صاف كردن سيگنال ارسالي، تغييرات شديد ناشي از حركت بدنه خودرو ارسال مي گردد. مدار الكترونيكى صفحه نشانگرها با صاف كردن سيگنال ارسالي، تغييرات شديد ناشي از حركت بدنه خودرو ارسال مي گردد. مدار الكترونيكى صفحه نشانگرها با صاف كردن سيگنال ارسالي، تغييرات شديد ناشي از حركت بدنه خودرو 

(دور زدن، شتاب گيري، ترمزگيري و غيره) را ناديده مي گيرد.

وضعيت سطح روغن موتور، فقط در زمان باز شدن سويچ نمايش داده مي شود.در خودروهاى جديد، در صورت كافى بودن 
oil" دكمه  ok" نمايش داده مي شود و براى مشاهده جزيي وضعيت، بايد در زمان نمايش "oil ok" روغن موتور فقط عبارت

صفحه نشانگرها را فشار داد.

- نشانگر سطح روغن موتور

تجهيزات داشبورد
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افزايش بيش  از حد سطح روغن موتور، توسط نشانگر قابل نمايش نمي باشد.

سطح روغن موتور توسط خطوط يا مربع نمايش داده مي شود طورى كه حداقل در سمت چپ و حداكثر در سمت راست 
قرار مي گيرد.

"service" در صورت پايين بودن سطح روغن موتور، بطور خودكار وضعيت جزيي تر سطح روغن نمايش داده شده و چراغ هشدار "در صورت پايين بودن سطح روغن موتور، بطور خودكار وضعيت جزيي تر سطح روغن نمايش داده شده و چراغ هشدار"
روشن مي شود. سطح روغن توسط سنسور نصب شده روى موتور اندازه گيري مي شود. اندازه گيري سطح روغن موتور با بازشدن 
سويچ و در بعضى از خودروها با باز شدن درب راننده انجام مي گيرد. البته چنانچه فاصله زمانى دوبار بازشدن سويچ كمتر 
از يك دقيقه باشد، اندازه گيري فقط يك بار انجام مي شود. اصول عملكرد سنسور سطح روغن بر اساس اندازه گيري با يك 

ترميستور مي باشد. اين عمليات طي 3 مرحله صورت مي گيرد:

مرحله اول: تنظيم اوليه (كاليبراسيون)

مقاومت سنسور را اندازه گيري صفحه نشانگر، مقاومت سنسور را اندازه گيري صفحه نشانگر، مقاومت سنسور را اندازه گيري  صفحه نشانگر، مدار الكترونيكى صفحه نشانگر، مدار الكترونيكى 
مي نمايد.

تجهيزات داشبورد

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 1
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مرحله دوم: گرم كردن سنسور

از ترميستور آن، گرم مي شود  سنسور توسط عبور جريان 
و دماي ترميستور باال رفته و مقاومت آن نيز مطابق مقدار 

روغني كه سنسور در آن غوطه ور شده، افزايش مي يابد.

مرحله سوم: اندازه گيري سطح روغن

الكتريكى  مقاومت  دوباره  نشانگر،  الكترونيكى صفحه  مدار 
سنسور را بعد از گرم شدن اندازه گيري مي نمايد و با مقايسه 
مقاومت هاى اندازه گيري شده در مراحل اول و سوم، سطح 

روغن موتور را نتيجه مي گيرد.

تجهيزات داشبورد
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- نمايشگر دماى آب موتور:

يا توسط  و  توسط سنسور مربوطه  يا مستقيماً  اطالعات دماى آب موتور  نمايش مي دهد.  را  نشانگر، دماى آب موتور  اين 
كنترل يونيت موتور و از طريق سيم يا شبكه مولتى پلكس براى صفحه نشانگرها ارسال مي گردد. اطالعات دماى آب موتور، 
اين اطالعات براى سيستم مديريت موتور  نيز كاربرد دارد.   ... براى ساير قسمت هاى خودرو مثًال سيستم تهويه مطبوع و 

به عنوان پارامتر اساسي محسوب مي شود.

چراغ هاى بيان عملكرد تجهيزات خودرو:
اين چراغ ها عملكرد بسياري از تجهيزات خودرو را نمايش مي دهند و هر كدام توسط سيستم مربوطه و از طريق سيم يا 
شبكه مالتى پلكس، كنترل مي گردند. چراغ هاى اخطار داراى رنگ هاى مختلفى مانند سبز، نارنجى، قرمز يا آبى مي باشند. در 
خودروهاى جديد، به جاى المپ از ديود نورى (LED) داخل صفحه نشانگر استفاده مي شود. بنابراين در صورت بروز ايراد، 

صفحه نشانگرهاقابل تعويض نبوده و مي بايستى صفحه نشانگرهاقابل تعويض نبوده و مي بايستى صفحه نشانگرها تعويض گردد.

چراغ هاى اخطار:
 اين چراغ ها جهت اعالم اخطارهاي جدي يا اخطارهاي پيش گيرانه به راننده كاربرد دارد و داراي دو رنگ مي باشند:

    - نارنجى رنگ براى اخطارهاى پيش گيرانه يا ايرادات جزئى.
    - قرمز رنگ براى اخطارهاى جدى.

تجهيزات داشبورد
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در صورت تعويض صفحه نشانگرهاي داراى كيلومترشمار، مي بايستى كيلومتر كاركرد خودرو و زمان سرويس 
را وارد سابقه سرويس هاي خودرو نمود.

در بعضى از خودروها، به جاى استفاده از چراغ هاى اخطار، متن پيام در صفحه نمايش مخصوص ظاهر شده و اخطار صوتى  
نيز فعال مي شود.

توجه

تست هاي ممكن:
    - بررسى عدم قطع بودن مدار

     - اندازه گيري ولتاژ تغذيه

در صورت روشن شدن چراغ هاى قرمز، بايد بالفاصله و در اولين مكان مناسب خودرو را متوقف نمود ولى چراغ هاى پيشگيرانه  
(ABS مانند چراغ اخطار) .روشن مي شوند و نيازى به توقف سريع خودرو ندارند (service) اكثراً همزمان با چراغ

 تعميرات:
يا تعويض  انجام داد و عمًال به جز عيب يابي و پيكر بندي سيستم و  بر روي صفحه نشانگرها تعميرات زيادى را نمي توان 
صفحه نشانگرهاالمپ هاى داخل آن براى مدل هاى قديمي تر، تعميرات ديگرى بر روى آن ها مجاز نمي باشد. بعضى از صفحه نشانگرهاالمپ هاى داخل آن براى مدل هاى قديمي تر، تعميرات ديگرى بر روى آن ها مجاز نمي باشد. بعضى از صفحه نشانگرها، داراى 
اين قابليت مي باشند كه مي توانند هنگام نصب بودن بر روى خودرو و بدون نياز به ابزار ديگر، چراغ ها و نشانگرهاى خود را 

تست كنند. براى اين كار بايد به دستورالعمل هاى خاص خودرو مراجعه نمود.

صفحه نشانگرهاى غير قابل عيب يابى:
در اين صفحه نشانگر كه بر روى خودروهاى قديمي تر نصب مي شد، اطالعات ارسالى به آن ها بوسيله سيم هاى مجزا ارسال 
مي گرديد. چراغ هاى اخطار داراى يك برق مثبت مشترك بوده و براي روشن شدن، برق منفى (بدنه) به چراغ مربوطه متصل 

صفحه نشانگرها،مي گردد. بنابراين، تنها روش عيب يابى اين گونه صفحه نشانگرها،مي گردد. بنابراين، تنها روش عيب يابى اين گونه صفحه نشانگرها، استفاده از مولتي متر مي باشد.

تجهيزات داشبورد
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برخي از پيكر بندي ها تنها يك بار قابل انجام مي باشند.

براى هر خودروى مشخص، صفحه نشانگرهايي با كدهاى مختلف وجود دارد كه بر اساس سطح تجهيزات خودرو، با هم 
متفاوت هستند. بعنوان مثال ويژگى دور سنج موتورهاى ديزل و بنزينى با هم كامال متفاوت مي باشد.

توجه

تست هاي ممكن:
دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات     - استفاده از

     - بررسى عدم قطع بودن مدار
     - اندازه گيري ولتاژ تغذيه 

صفحه نشانگرهاي قابل عيب يابى:
عيب يابى بوده و موارد زير را انجام مي دهد:توسط دستگاه عيب ياب قابل عيب يابى بوده و موارد زير را انجام مي دهد:توسط دستگاه عيب ياب قابل عيب يابى بوده و موارد زير را انجام مي دهد: صفحه نشانگرهااين صفحه نشانگرهااين صفحه نشانگرها

صفحه نشانگرها    - تشخيص بروز ايراد در عملكرد صفحه نشانگرها    - تشخيص بروز ايراد در عملكرد صفحه نشانگرها
(Parameters) و پارامترها (Statuses) نشان دادن وضعيت ها -    

...) صفحه نشانگر برحسب تجهيزات خودرو (وجود محدود كننده سرعت، برنامه ريزي فواصل تعويض روغن و ...) صفحه نشانگر برحسب تجهيزات خودرو (وجود محدود كننده سرعت، برنامه ريزي فواصل تعويض روغن و ...)  صفحه نشانگر برحسب تجهيزات خودرو (وجود محدود كننده سرعت، برنامه ريزي فواصل تعويض روغن و پيكربندي صفحه نشانگر برحسب تجهيزات خودرو (وجود محدود كننده سرعت، برنامه ريزي فواصل تعويض روغن و پيكربندي  پيكربندي     - پيكربندي     - 

كنترل      هاى كنار فرمان (دسته چراغ و برف پاك كن):
وظيفه اين كنترل   ها، فعال يا غير فعال كردن تجهيزات الكتريكي خودرو به شرح زير مي باشد:

    - چراغ   هاى خودرو
    - راهنما

    - بوق
    - برف پاكن هاي جلو و عقب

    - كنترل راديو
    - تريپ كامپيوتر

    - كروز كنترل
تمام موارد فوق بايد به گونه اى باشد كه راننده به راحتى و بدون نياز به برداشتن چشم از جاده و رها كردن فرمان به آنها 

دسترسي داشته باشد.

تجهيزات داشبورد
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 كنترل هاى كنار فرمان ساده:

منظور ازكنترل هاي ساده آن نوع كنترل هاي است كه در آنها هر كليد كنترل از طريق يك سيم اختصاصي كنترل سيستم 
مربوطه را انجام مي دهد. هر موقعيت دسته   ، مانند يك كليد مجزا عمل مي كند. بر حسب نوع خودرو، كنترل    ها يا مستقيماً 
تا  مي كند  ارسال  كنترل يونيت  يك  براى  را  يا سيگنالى  و  الكتريكى مي شوند  كردن سيستم هاى  فعال  غير  يا  فعال  باعث 
كنترل يونيت دستور مناسب را به سيستم مربوطه ارسال نمايد. در حالت دوم، توسط دستگاه عيب ياب مي توان تغيير وضعيت 

(Status) را مشاهده نمود.

تست هاي ممكن:
دستگاه عيب ياب استفاده از -    
     - بررسى عدم قطع بودن مدار

     - اندازه گيري ولتاژ تغذيه 

 كنترل هاى كنار فرمان جريان كم:
در اين نوع از كنترل ها از الكترونيك بهره گرفته شده است. اين به معني آن است كه هر موقعيت دسته كنترل، مرتبط با يك 

مدار الكترونيكي بوده كه درخواست مربوطه را بصورت كد درآورده و براي كامپيوتر ارسال مي كند.
مزيت استفاده از اين تكنولوژي كاهش مقدار سيم ها در قسمت بااليي ميل فرمان و نيز كاهش عمده شدت جريان عبوري 

از كليدها مي باشد.
اين تكنولوژي در خصوص چراغ ها و برف  پاك كن بكار گرفته شده و قسمت اصلي آن تشكيل شده از يك شبكه اي از ديودها 

كه در واحد كنترل مربوطه قرار گرفته اند

تجهيزات داشبورد
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نحوه كاركرد:

شبكه ديودها توسط 10 سيم و به شرح زير از دو قسمت به UCH متصل مي شود:
    - قسمت ورودى  كه شامل 5 سيم بوده و توسط UCH و با واسطه يك مقاومت به برق مثبت متصل مي شوند (پايه هاى 4، 

(10 ،13 ،8 ،12     
توسط UCH و با واسطه ترانزيستور به بدنه (منفى) متصل مي شوند (پايه هاى 3، 5،      - قسمت خروجى  كه شامل 5 سيم بوده و

     2، 14 و 9)
هر كليد در كنترل هاي فرمان متناظر با يكي از ديودها است. در صورت بسته شدن هر كليد ديود مربوطه توسط UCH و از 

راه مقاومت تغذيه مي شود (سمت آند). سمت كاتد متصل به ترانزيستور داخل UCH مي باشد.

كنترل هاي كنار فرمان
UCH

تجهيزات داشبورد
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UCH پشت سر هم و هر 10 ميلى ثانيه، ترانزيستورها را فعال كرده و بالفاصله تغيير وضعيت (عبور جريان) در مسيرهاى 4، 
12، 8، 13 و 10 را بررسي مي كند. در صورت تغيير جريان مصرفى، متوجه ارسال فرمان از كليد مربوطه مي گردد.

Wipers 0      وضعيت خاموش يا دور كند برف پاك كن
جلو با دور تند  برف پاك كن جلو با دور تند  برف پاك كن جلو با دور تند   برف پاك كن         برف پاك كن          Ess Gv

Rear     برف پاك كن عقب wiper
code         چراغ ها خاموش 0

Sild      چراغ هاى كوچك جانبي lights
Als            حالت اتوماتيك چراغ ها

Opening چراغ نور پايين control
InvC/P         تبديل نور پايين و باال

AP            نور باالي هشدار دهنده
BAV (Front مه شكن جلو fog light)

BAER         مه شكن عقب
ADAC دكمه         ADAC

     diag1
سيم عيب يابى شماره 1

diag2     سيم عيب يابى شماره 2
diag3     سيم عيب يابى شماره 3
diag4     سيم عيب يابى شماره 4
diag5     سيم عيب يابى شماره 5

MC       تايمر برف پاك كن حساسيت 1
      تايمر برف پاك كن حساسيت MC12      تايمر برف پاك كن حساسيت MC12      تايمر برف پاك كن حساسيت 2
MC2     تايمر برف پاك كن حساسيت 3
MC3     تايمر برف پاك كن حساسيت 4

 Cld (r/h)  راهنماى سمت راست     
Cld (l/h)  راهنماى سمت چپ  

كنترل هاي كنار فرمان 
UCH

تجهيزات داشبورد
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موقعيت 1 موقعيت 2
C1 كنترل خواندن كد: 1.1.0.0.0 خواندن كد: 1.1.0.0.0
C2 كنترل خواندن كد: 1.1.0.0.0 خواندن كد: 1.1.0.0.0
C3 كنترل خواندن كد: 0.0.1.0.0 خواندن كد: 0.0.1.0.0
C4 كنترل خواندن كد: 0.0.0.1.0 خواندن كد: 1.0.0.1.0
C5 كنترل خواندن كد: 0.0.0.0.1 خواندن كد: 0.0.0.1.1

نتيجه خواندن و مقايسه پنج كد:
هيچ كنترلى فعال نشده است

خواندن و مقايسه پنج كد: 
دور تند برف پاك كن راهنماى سمت چپ

مثال:

در صورت عبور جريان از داخل ترانزيستور بعد از فعال شدن، وضعيت منطقي = 1
ترانزيستوردر صورت عدم عبور جريان از داخل ترانزيستوردر صورت عدم عبور جريان از داخل ترانزيستور بعد از فعال شدن، وضعيت منطقي = 0

موقعيتى 1 و 2، در واقع بيانگر دو موقعيتى 1 و 2، در واقع بيانگر دو موقعيت مختلف قرار گيرى دسته كنترل مي باشند: هاموقعيت هاموقعيت ها

موقعيت بين موقعيت بين موقعيت هاى 1 و 2 كد خوانده شده متفاوت مي باشد. C5 و C4 در  جدول فوق در طي عملكرد، كنترل هاى
با تحليل كدها توسط UCHا (5 كد)، عملياتي كه بايد انجام گيرد مشخص مي شود:

هيچ كنترلى فعال نشده است.    وضعيت 1: هيچ كنترلى فعال نشده است.    وضعيت 1: هيچ كنترلى فعال نشده است.
    وضعيت 2: دور تند برف پاك كن و راهنماى سمت چپ درخواست شده اند.

دو كنترل زير از بقيه متفاوت هستند:
    - دور كند برف پاك كن الزامي

    - چراغ نور پايين
سويچ اين دو كنترل در حالت غير فعال بسته بوده و جريان بطور دائم عبور مي كند در حالت فعال، سويچ باز شده و جريان 
قطع مي گردد. بنابراين هنگامي كه كانكتور كنترل هاي فرمان قطع مي شود (جريان قطع مي گردد) چراغ هاي نور پايين 
روشن مي شوند (حالت ايمني). برف پاك كن دور كند نيز فعال مي گردد، در صورتيكه يكي از سرعت هاي آن قبل از قطع 

شدن مدار انتخاب شده باشد. (براي خودروهاي بدون سنسور باران)
نسور باران، حالت اتوماتيك برف پاك كن فعال خواهد شد.براى خودروهاى مجهز به سنسور باران، حالت اتوماتيك برف پاك كن فعال خواهد شد.براى خودروهاى مجهز به سنسور باران، حالت اتوماتيك برف پاك كن فعال خواهد شد.

توجه

تجهيزات داشبورد

 



كانكتور 15 پايه 
قرمز پايه 4 پايه 12 پايه 8 پايه 13 پايه 10

پايه 3 عيب ياب 1 چراغ خاموش حساسيت 
برف پاك كن 1 چراغ هاى كوچك چراغ هاى نور 

پايين

پايه 5 برف پاك كن 
خاموش عيب ياب 2 نور باالي هشدار 

دهنده
تبديل نور باال و 

پايين مه شكن جلو

پايه 2 مه شكن جلو - عيب ياب 3 برف پاك كن ADAC دكمه

پايه 14 راهنماى سمت 
چپ

راهنماى سمت 
راست چراغ اتوماتيك عيب ياب 4 -

پايه 9 حساسيت 
برف پاك كن 2

حساسيت 
برف پاك كن 3

حساسيت 
برف پاك كن 4

دور تند 
برف پاك كن عيب ياب 5

تركيبات مختلف

كنترل پمپ شيشه شور از نوع كنترل جريان كم (تكنولوژى فوق) نمي باشد.

براي عيب يابي  اتصاالت  اين  از  به هم متصل هستند.  به طور دائم  پايه هاى 3-4 و 5-12 و 2-8 و 13-14 و 10-9   
سيم كشي بين كنترل كنار فرمان و UCH استفاده مي شود. البته در صورت وجود عيب، دستگاه عيب ياب محل آن را 

مشخص نمي كند.
دسته  تايمر  حلقه  وضعيت  چهار  با  متناظر   (MC3 ,MC2 ,MC1 ,MC (يعنى  برف پاك كن  زمان بندي  سيگنال هاى 

برف پاك كن مي باشند.

توجه

تست هاي ممكن:
    -  استفاده از مولتي متر در حالت تست ديود براى تست مسيرها

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

تجهيزات داشبورد
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سيستم هاى مربوط به درب ها و صندوق عقب

مقدمه

توسط كنترل يونيت قفل مركزي مي توان بطور همزمان باعث باز يا قفل شدن درب ها، صندوق عقب و درپوش باك (در فلزي) 
شد.

نولوژي هاي جديد امكان خودكار نمودن كليه عملكردهاي فوق و در نتيجه راحتي بيشتر را فراهم نموده اند.تكنولوژي هاي جديد امكان خودكار نمودن كليه عملكردهاي فوق و در نتيجه راحتي بيشتر را فراهم نموده اند.تكنولوژي هاي جديد امكان خودكار نمودن كليه عملكردهاي فوق و در نتيجه راحتي بيشتر را فراهم نموده اند.
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ارسال كننده فرمان

عملگرها

واحد الكترونيكي مديريت درها

سيستم مديريت درها داراى سه قسمت عمده مي باشد:
    - ارسال كننده فرمان

    - واحد الكترونيكي مديريت درها
    - عملگرها

واحد الكترونيكي مديريت درها
يفه كنترل و مديريت سيستم هاى زير را نيز بر عهده دار مديريت درها، وظيفه كنترل و مديريت سيستم هاى زير را نيز بر عهده دار مديريت درها، وظيفه كنترل و مديريت سيستم هاى زير را نيز بر عهده دارد: اين كنترل يونيت عالوه بر

    - سيستم ايموبياليزر
    - روشنايى داخل خودرو و غيره

اين كنترل يونيت بر حسب كاربردهاي آن و سازنده آن داراى نام هاى مختلفى مي باشد از جمله:

واحد رمز گشا (دكودر) UCH

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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كنترل:
- در هاي جانبي

- در صندوق عقب
- درپوش باك.

سيستم مديريت 
موتور

فرمان براي درها
(ABCD كد)

فرمان براي ايموباليزر
(wxyz كد)

واحد مديريت درها

سه نوع كد داخل حافظه سيستم ثبت مي شود:
    - كد مربوط به سيستم مديريت درها (مادون قرمز يا راديويى)

    - كد مربوط به ايموبياليزر (چيپ مغناطيسى)
    - كد مربوط به مديريت موتور (كامپيوتر سيستم سوخت رساني، شير برقي كددار موتور ديزلي)

اين واحد كنترل قابل تعويض بوده و قطعه يدكي دريافتي خام (بدون كد) خواهد بود. تعريف اين واحد الكترونيكي براي 
خودرو مي بايست توسط تعميركار و بر اساس مستندات فني خاص هر مدل خودرو صورت گيرد.

كنترل يونيت مربوطه داراى يك كد منحصر به فرد و غير قابل تغيير مي باشد.

تستبدليل ثبت دائمي و غيرقابل تغيير كد در حافظه كنترل يونيت نبايد از كنترل يونيت  ديگر براى تستبدليل ثبت دائمي و غيرقابل تغيير كد در حافظه كنترل يونيت نبايد از كنترل يونيت  ديگر براى تست بر روي خودرو 
استفاده كرد.

در برخي موارد (نظير دارا بودن سيستم كنترل فشار باد تاير، برف  پاك كن و غيره) واحد الكترونيكي مي بايست 
براساس مشخصات سيستم هاي نصب شده در خودرو و براساس دستورالعمل هاي راهنماي تعميرات، پيكربندي 

گردد.

تست هاي ممكن:
    - بررسى ولتاژ تغذيه 

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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كنترل باز و بسته كردن قفل درب ها و صندوق عقب

عملگرهاي قفل ها

فرمان الكتريكي باز و بسته شدن قفل ها، مستقيماً توسط واحد مديريت درها براى عملگر قفل ها ارسال مي گردد.
عملگر قفل يك موتور الكتريكي جريان مستقيم (1) مي باشد.

ويچ كه بر حسب نوع خودرو داخل يا خارج قفل يك سويچ كه بر حسب نوع خودرو داخل يا خارج قفل يك سويچ كه بر حسب نوع خودرو داخل يا خارج قفل نصب مي شود، وضعيت قفل يا باز بودن درب ها را به واحد مديريت 
درها اطالع مي دهد. (2)

در بعضى از خودروها، از يك موتور دوم و به منظورهاى زير استفاده مي شود:
    - قفل كامل

    - قفل كودك درب هاى عقب
در خودروهاى مجهز به قفل كودك درب هاى عقب، يك سويچ دوم وضعيت مكانيزم را به واحد مديريت درها اطالع مي دهد.

تست هاي ممكن:
    - بررسى ولتاژ تغذيه 

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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قفل برقي در صندوق عقب

بعضى از خودروها مجهز به قفل برقى در صندوق عقب مي باشند امكان قفل شدن كامل در صندوق را بدون نياز به وارد 
آوردن فشار زياد، فراهم مي سازد.

بدين منظور، واحد مديريت درها،  اجزاء زير را كنترل مي كند.

موتور  يك  شامل كه  عقب  صندوق  در  برقي  قفل  يك   -
الكتريكى و يك ميكروسويچ تشخيص وضعيت قفل يا باز 
الكتريكى  ايراد در سيستم  بودن مي باشد. در صورت بروز 
قفل، مي توان توسط زبانه مخصوص (1) بطور دستى نسبت 

به باز نمودن قفل اقدام نمود.

- يك قفل برقى كه شامل يك موتور برقي، يك رله و يك سويچ نشاندهنده وضعيت قفل مي باشد.

موتور الكتريكى همراه با يك محور خارج از مركز (1) بوده 
كه موجب حركت متناوب باال و پايين قفل خواهد شد.

تست هاي ممكن:
    - بررسى ولتاژ تغذيه 

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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ريموت كنترل نصب شده بر روى كليد يا كارت:

  ريموت كنترل مادون قرمز:

در مدل هاى اوليه، ريموت كنترل ها از فرستنده هاى مادون قرمز استفاده كرده و كد ارسالى توسط LED آن ها (1)، بوسيله 
گيرنده هاى نصب شده داخل خودرو دريافت مي گردند. گيرنده پس از دريافت سيگنال، آن  را تقويت كرده و توسط سيم براى 

واحد مديريت درها ارسال مي نمايد.
به منظور دريافت صحيح، راننده مي بايستى LED ريموت را مستقيماً به سمت گيرنده نصب شده داخل خودرو نگه دارد. 
ارسال  را  متغير  يا  ثابت  كد  بر حسب مدل خودرو، يك  و  كرده  استفاده  داخلى  باترى  يك  از  مذكور  كنترل هاى  ريموت 

مي نمايند.
استفاده  متغير  كد  از  كنترل،  ريموت  از  ارسالى  ثابت  كد  كپى شدن  احتمال  بردن  بين  از  و  استفاده يت  متغير  كد  از  كنترل،  ريموت  از  ارسالى  ثابت  كد  كپى شدن  احتمال  بردن  بين  از  و  استفاده يت  متغير  كد  از  كنترل،  ريموت  از  ارسالى  ثابت  كد  كپى شدن  احتمال  بردن  بين  از  و  ت  امن بردن  باال  منظور  امنيبه  بردن  باال  منظور  يبه 

مي گردد.
ده از يك قانون تبعيت اين كد با هر بار استفاده از ريموت كنترل تغيير مي يابد. اين تغيير براى ريموت فرستنده و گيرنده از يك قانون تبعيت اين كد با هر بار استفاده از ريموت كنترل تغيير مي يابد. اين تغيير براى ريموت فرستنده و گيرنده از يك قانون تبعيت 
مي كند. واحد مديريت درها يك محدوده پذيرش سيگنال در نظر مي گيرد كه بر اساس دريافت قبلي سيگنال به اضافه سيگنال 
ناشي از 1000 بار فشردن دكمه ريموت مي باشد. اين امر براي بي اثر كردن احتمال فعال كردن ريموت در جهت ناصحيح 
(Desynchronisation) مي باشد. هنگامي كه ريموت كدي خارج از محدوده پذيرش ارسال مي كند، اين حالت ناهمگامي

در  ريموت  از  ارسالي  كد  كه  مي كند  فراهم  را  امكان  اين   (Resynchronisation) مجدد  همگام سازي  مي شود.  ناميده 
محدوده پذيرش جديد قرار بگيرد. روش هاي مختلف همگام سازي مجدد براي مدل هاي مختلف، متفاوت بوده و مي بايست 

بدين منظور به مدارك فني مربوطه مراجعه نمود.

سيستم هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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ريموت كنترل دامنه پذيرش كد توسط واحد مديريت درها

بعد از پذيرفته شدن كد، محدوده پذيرش 
بطور خودكار به اندازه يك واحد براي فرمان 
بعدي جابجا مي شود. كد قبلي (100) ديگر 

معتبر نيست. 

فرمان بعدي كد (101) در محدوده پذيرش 
جديد قرار مي گيرد. فرمان اجرا مي شود و 

محدوده جابجا مي شود.

فعال سازي ريموت در جهت ناصحيح (بدون دريافت سيگنال)

كد همچنان در محدوده پذيرش قرار 
دارد. محدوده پذيرش براساس آخرين كد 

دريافتي تغيير مي كند.

يح  (بدون دريافت سيگنال) سازي ريموت در جهت ناصحيح  (بدون دريافت سيگنال) سازي ريموت در جهت ناصحيح  (بدون دريافت سيگنال) 1500 بار فعال

كد ديگر در محدوده پذيرش قرار نمي گيرد 
و فرمان اجرا نمي شود.

در اين حالت ناهمگامي پيش آمده است.

همگام سازي مجدد، به ريموت و واحد 
مديريت درها اين امكان را مي دهد كه 

دوباره با يكديگر هماهنگ شوند.

بر حسب نوع خودرو 2 تا 4 عدد ريموت كنترل قابل تعريف مي باشد. براي هر ريموت كنترل يك دامنه پذيرش وجود دارد.

تست هاي ممكن:
    - بررسى باترى ريموت (با مشاهده روشنايى LED موجود روى ريموت)

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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ريموت كنترل راديويى

كد  با  راديويى  فرستنده هاى  از  كنترل هاى جديد،  ريموت 
متغير و با فركانس 433MHz استفاده مي كند.

آنتن فرستنده (1) داخل كليد يا كارت نصب مي شود.

در اين مدل، نيازى نيست كه ريموت كنترل حتماً به سمت گيرنده قرار گيرد. همچنين عملكرد سيستم مديريت درها و 
سيستم ايموبياليزر از يكديگر مستقل مي باشند.

در صورت تعويض سر كليد يا كارت، موارد زير الزم مي باشند:
    - شماره VIN خودرو

    - و / يا شماره حك شده بر روي سر كليد

از يك آنتن گيرنده (2) به جاى گيرنده مادون قرمز استفاده 
آن  خارج  يا  درها  مديريت  واحد  داخل  مي تواند  كه  شده 
(حلقه ترانسپوندر ايموباليزر، كارت خوان و غيره) قرار گيرد.

هنگام تعويض كليد يا كارت مي بايستى از دستورالعمل هاى خاص آن خودرو و از دستگاه عيب ياب استفاده 
الزامي است. الزم  نمود. براى اين كار داشتن «كد امنيتي» يا «كد تعميرات» كه از سرور كد بدست مي آيد 
ه ذكر است كه سيستم هايى كه از كنترل راديويى استفاده مي كنند، نيازى به همگام سازي مجدد گيرنده و به ذكر است كه سيستم هايى كه از كنترل راديويى استفاده مي كنند، نيازى به همگام سازي مجدد گيرنده و به ذكر است كه سيستم هايى كه از كنترل راديويى استفاده مي كنند، نيازى به همگام سازي مجدد گيرنده و 

فرستنده ندارند و با هر بار بازشدن سويچ اين كار بصورت اتوماتيك انجام مي گردد.

تست هاي ممكن:
- تست باترى ريموت    - تست باترى ريموت    - تست باترى ريموت

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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ساير كنترل ها

همچنين عمليات باز و بسته شدن قفل خودرو مي تواند از طريق ديگري غير از ريموت كنترل نيز انجام گيرد. هميشه يك 
امكان مكانيكي نيز جهت اين كار در نظر گرفته مي شود كه مي تواند يك كليد يا ابزار نصب شده داخل كارت خودرو باشد.

از  الكتريكى  را بصورت  داراى يك دكمه قفل مركزي هستند كه قفل درب ها  از خودروها  بعضى 
داخل باز و بسته مي كند. اين دكمه در حالت قفل شدن درب ها توسط ريموت يا كارت، غير فعال 
مي باشد. در بعضى از مدل ها، در صورت بروز ايراد در ريموت كنترل يا دكمه قفل كن، با فشرده نگه 

داشتن اين دكمه، مي توان درها را قفل كرد.

بعضى از كنترل يونيت ها، در صورت افزايش سرعت خودرو از 8km/h بطور خودكار درب ها را قفل 
مي كنند. اين حالت توسط راننده مي تواند فعال شود.

بر حسب مدل، بعضى از خودروها داراى اين قابليت هستند كه اگر مدتى پس از بازشدن قفل يكي از درها، هيچ كدام از درب ها 
باز نشوند، بطور خودكار درب ها قفل مي شوند.

در بعضى از كشور ها، قفل مركزى در دو مرحله درب ها را باز مي كند، در مرحله اول فقط درب راننده و در صورت زدن دوباره 
دكمه مربوطه، تمام درب ها باز مي شوند. اين عمل به داليل امنيتى انجام مي گردد.

در صورت بروز تصادف، كنترل يونيت ايربگ به واحد مديريت درها اطالع مي دهد تا قفل درب ها را آزاد كند.

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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كارت هندزفرى:

سيستم كارت هندزفرى تمام قابليت هاى كارت معمولى را دارد با اين تفاوت كه عالوه بر اين داراي اين قابليت است براى باز 
يا قفل كردن درب ها نيازى به فشردن دكمه  هاى كارت نمي باشد. براى اين منظور در صورت تشخيص وجود كارت تعريف 
شده در نزديكي خودرو بوسيله آنتن و تشخيص وجود دست بر روي دستگيره خودرو (بوسيله سنسور مخصوص) عمل باز 

شدن قفل درب ها انجام مي گيرد.
يا توسط تشخيص خروج كارت از محدوده خودرو و بطور خودكار انجام بسته شدن قفل ها نيز يا توسط فشردن دكمه روى كارت و يا توسط تشخيص خروج كارت از محدوده خودرو و بطور خودكار انجام بسته شدن قفل ها نيز يا توسط فشردن دكمه روى كارت و يا توسط تشخيص خروج كارت از محدوده خودرو و بطور خودكار انجام 

مي شود (بر حسب مدل خودرو). در اين خودرو ها، وظيفه مديريت عملكردهاي مرتبط با درها توسط UCH انجام مي گيرد.

سنسور دستگيره:
وجود دست بر روياين سنسورها، وجود دست بر روياين سنسورها، وجود دست بر روي دستگيره درب ها را به اطالع UCH مي رساند. در اين صورت اگر كارت در محدوده پيرامون 

خودرو قرار داشته باشد، UCH فرمان باز شدن قفل ها را صادر مي كند.
سمت  هاى زير تشكيل شده است: از قسمت  هاى زير تشكيل شده است: از قسمت  هاى زير تشكيل شده است: اين سنسور

    - يك فرستنده و گيرنده مادون قرمز
    - يك سويچ

    - يك مدار الكترونيكى

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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اشعه مادون قرمز بطور دائم از فرستنده (1) ارسال شده و پس از انعكاس از آينه (3)، توسط گيرنده (2) دريافت مي گردد. 
در صورتيكه دستگيره توسط دست گرفته شود، اشعه ارسالى از فرستنده قطع شده و توسط گيرنده (2) دريافت نمي گردد. 
بنابراين مدار الكترونيكى متوجه اين وضعيت شده و به UCH اطالع رسانى مي كند. در صورتيكه پس از 72 ساعت دستگيره 
گرفته نشود، سنسور از كار مي افتد و جهت باز نمودن قفل درب بايد دستگيره درب كشيده شده تا سيستم مجدداً فعال شود. 

الزم به ذكر است كه دستگيره صندوق عقب داراى سنسور نمى باشد و به جاى آن يك كليد بازكن نصب شده است.

تست هاي ممكن:
    - بررسى ولتاژ تغذيه 

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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 آنتن  هاى تشخيص حضور كارت:

آنتن  ها در قسمت  هاى زير نصب مي شوند:
     - سقف

     - سپر عقب
     - دستگيره درها

ى به آنتن  ها براى تشخيص كارت و اطالع رسانى به آنتن  ها براى تشخيص كارت و اطالع رسانى به UCH استفاده مي شوند. برد مفيد آنتن  ها بين 2 تا 10 متر بوده و به موقعيت 
نصب آن ها و فركانس ارسالي كه بين 125kHz تا  433MHz  مي باشد بستگي خواهد داشت.

تست هاي ممكن:
براي كنترل انطباقات    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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 كارت هاى هندزفرى:

اين كارت ها داراى مدار الكترونيكى اضافي هستند كه وظيفه آن دريافت سيگنال  هاى ارسالى توسط آنتن مي باشد. اين مدار 
توسط يك باترى قابل شارژ عمل مي كند. اين باترى قابل جدا شدن نبوده و در هنگام قرار دادن كارت در داخل كارت خوان 

شارژ مي شود.

نحوه كاركرد كارت هاى هندزفرى:

باز كردن

مراحل باز كردن قفل   ها بصورت زير انجام مي شود:
تن دستگيره درب يا فشردن دكمه قفل صندوق عقب1. گرفتن دستگيره درب يا فشردن دكمه قفل صندوق عقب1. گرفتن دستگيره درب يا فشردن دكمه قفل صندوق عقب

آنتن   ها تشخيص حضور را فعال مي كند. آنتن   ها با كارت   هايى كه مشخصات آن   ها داخل UCH ثبت شده است  UCH .2
ارتباط بر قرار مي كند.

3. در صورتيكه كارت نيز UCH را شناسايى كرد، پس از رد و بدل كردن اطالعات با آنتن    دريافت، فرمان مورد نظر را ارسال
ايد.مي نمايد.مي نمايد.

4. در صورت تاييد كد   هاى ارسالى از طرف كارت توسط UCH، در نهايت فرمان باز شدن قفل ها ارسال مي گردد.

در يك ارتباط رمزگذاري شده يا غير مستقيم (Encrypted)، اطالعات مبادله شده براساس يك الگوريتم يا فرمول خاص 
رمزگذاري مي گردد. بنابراين تنها يك گيرنده اي كه براساس همان الگوريتم برنامه ريزي شده باشد قابليت دريافت پيغام و 

خواندن آن را خواهد داشت.

توجه

فاده مي شد و كارت استفاده مي شد و كارت استفاده مي شد. UCH در اولين مدل هاى سيستم هندزفرى از ارسال كد متغير بين

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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قفل كردن از راه دور:

UCH ،1. پس از بسته شدن كامل كليد درب هاي خودرو
تشخيص  آنتن هاى  دسترسى  قابل  شعاع  در  كارت  وجود 

حضور كارت را بررسى مي كند.

ديگر پاسخي از كارت دريافت نكرده وUCH ديگر پاسخي از كارت دريافت نكرده وUCH ديگر پاسخي از كارت دريافت نكرده و فرمان قفل شدن  2. در صورت خارج شدن كارت از شعاع قابل دسترسى آنتن ها، 
كليد درها را صادر مي كند. البته فرمان قفل شدن دريچه باك با چند دقيقه تاخير ارسال مي گردد.

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب
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مثال هايى از كاربرد كارت:

سيستم  هاي مربوط به درب ها و صندوق عقب

كارت هاى كنترل از راه دور

باز كردن
 قفلها

استارت

قفل كردن

باز كردن 
قفلها

تارتاستارتاستارت

قفل كردن

فعال كردن مجدد 
هندزفرى

قفل كردن به صورت 
 دستي

روشن كردن چراغ ها 
از راه دور

باز و قفل كردن 

صندوق عقب

يشه ها و بستن شيشه ها و بستن شيشه ها و 
سقف برفى

دكمه استارت

مطابق شكل پا را آنقدر روى پدال ها فشار دهيد تا موتور 
روشن شود

دكمه

دكمه

فقط در خودروهايى كه هر چهار شيشه برقى مجهز به كليه مخصوص باشند عمل مي كند.

شودبا هر استارت فعال ميشودبا هر استارت فعال ميشود هميشه فعال است

ساير وظايف كارت ها

يد.در صورت در دنده قرار داشتن كالچ را رها كنيد.در صورت در دنده قرار داشتن كالچ را رها كنيد.

مطابق شكل ها پا را آنقدر روى پدال ها فشار دهيد تا موتور روشن شود

كارت هاى هندزفرى باز كردن درهاكارت هاى هندزفرى كامل

براي 2 ثانيهبراي 2 ثانيه2 بار
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مدار استارت

مقدمه

كنترل كننده
 استارت

باترى استارت

مدار استارت در واقع از دو مدار مجزا تشكيل شده است:
مدار تغذيه استارت كه باترى را مستقيماً به استارت وصل مي كند.    - مدار تغذيه استارت كه باترى را مستقيماً به استارت وصل مي كند.    - مدار تغذيه استارت كه باترى را مستقيماً به استارت وصل مي كند.

    - مدار كنترل اتوماتيك استارت كه نحوه قرارگيرى اجزاء آن بر حسب نوع خودرو متفاوت است.

بدنه
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تغذيه استارت

 (maxi fuse) در بعضى از خودروها، يك فيوز با آمپر باال
از مدار مذكور  تا  در سر راه مسير برق استارت قرار دارد 
حفاظتي  قاب  داخل  در  ممكن است  كه  نمايد،  محافظت 

تغذيه مثبت باتري قرار بگيرد. (1)
وع موتور خودرو دارد.مشخصه اين فيوز بستگي به نوع موتور خودرو دارد.مشخصه اين فيوز بستگي به نوع موتور خودرو دارد.

كنترل مستقيم با سويچ موتور / استارت

با چرخش كليد در داخل سويچ موتور، برق مثبت مستقيماً براى اتوماتيك استارت ارسال مي گردد.

مدار استارت

 



39 آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 1

كنترل غير مستقيم استارت (كنترل شرطي):

مدارهاى مجهز به رله

رله

واحد كنترل واحد كنترل 
بدنه

بدنه

رله

واحد كنترل 

در اين سيستم، يك رله سر راه برق مثبت اتوماتيك استارت قرار دارد. بنابراين فقط در صورت فعال شدن اين رله، عمل 
استارت زدن ممكن مي گردد. برحسب نوع خودرو، رله مذكور به يكى از روش هاى زير كنترل مي شود:

وضعيت در  دنده  دسته  داشتن  قرار  از  اطمينان  حصول  منظور  به  اتوماتيك  گيربكس  منظوره  چند  سويچ  توسط   -    
     P (پارك) يا N (خالص)

    - توسط كنترل يونيت گيربكس نيمه اتوماتيك (sequential) به منظور حصول اطمينان از قرار داشتن دسته دنده در
(خالص) N وضعيت      

به منظور دادن مجوز استارت براي شرايط مختلف (نظير ايموباليزر و ...) UCH توسط     - توسط     - توسط

مدار استارت

دكمه دكمه 
STARTSTART/STOP
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:UPC مدار مجهز به

،UPC براي UCH قرار دارد. فرمان استارت توسط UPC در اين مدل ها، رله كنترل كننده برق اتوماتيك استارت، داخل
گردد. مديريت شرايط الزم براي عمل استارت هم توسط  پلكس ارسال مي گردد. مديريت شرايط الزم براي عمل استارت هم توسط  پلكس ارسال مي گردد. مديريت شرايط الزم براي عمل استارت هم توسط UCH و هم UPC صورت  از طريق شبكه مولتي

مي گيرد.

شبكه مولتي پلكس

مدار استارت
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UPC و UCH مديريت شرايط استارت توسط

پا را روى پدال آنقدر نگاه داريد تا موتور روشن شود

UCH و UPC، فعاليت استارت را كنترل مي كنند. قبل از صدور فرمان براي اتوماتيك استارت، بر حسب نوع خودرو يك 
ياز هستند:سرى از سيگنال ها به شرح زير مورد نياز هستند:سرى از سيگنال ها به شرح زير مورد نياز هستند:

( START/STOP سويچ موتور يا كليد ) فرمان استارت زدن موتور توسط راننده -    
    - وضعيت دنده گيربكس (توسط سنسور تعيين وضعيت دنده خالص و سنسور پدال كالچ)

    - موقعيت كارت (توسط آنتن ها، سويچ دستگاه كارت خوان)
    - پايان عمليات پيش گرمكن (در موتورهاى ديزل)

    - سيستم ايموبياليزر
پس از روشن شدن موتور يا پس از يك تاخير استارت قطع مي شود.

تست هاي ممكن:
    - بررسى برق تغذيه

    - بررسى عدم وجود قطعى مدار
    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

مدار استارت
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شيشه  باالبرهاي برقى

گر چه شيشه باالبر برقى در خودروهاى امروزى سيستمي شناخته شده مي باشد اما انواع پيچيده اي از اين سيستم ها از شيشه 
باالبر ساده گرفته تا سيستم هايي با چهار شيشه باالبر برقي تك لمسي (One Touch) با سيستم ايمني Anti-Pinch و با 

عملكرد باالبردن اتوماتيك چهار شيشه با هم نيز وجود دارد.

شيشه باالبرهاى برقى ساده
اين سيستم معموالً بر روى خودروهايي با تجهيزات ساده نصب مي شود.

مشخصه ها
در اين نوع شيشه باالبر برقي الزم است كه براي باال بردن شيشه، يك سمت كليد شيشه باالبر و براي پايين آوردن آن به 
سمت ديگر كليد را فشار داد. براي ادامه حركت شيشه حتماً الزم است كه كليد فشرده نگاه داشته شود. كليد شيشه باالبر 

سمت راننده داراي كليد دومي براي كنترل شيشه باالبر سمت مسافر (سمت راست) مي باشد.
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 نحوه عملكرد

شيشه باالبر برقى راننده

ولتاژ مثبت پس از عبور از فيوز به كليد كنترل كننده شيشه 
وضعيت  عادى  حالت  در  شكل،  مطابق  مي رسد.  باالبرها 
موتور  پايه  دو  هر  كه  است  گونه اى  به  كليد  كنتاكت  هاي 
موتور  بنابراين  مي باشند  مثبت  برق  داراى  باالبر  شيشه 
هر  بدنه كردن  با  مدل ها  از  بعضي  (در  مي باشد  غير فعال 
دوپايه). با فعال كردن كليد و حركت آن به سمت باال يا 
پايين، يكى از كنتاكت هاى داخل كليد به بدنه وصل شده 
و بنابراين موتور شيشه باالبر برحسب جهت ولتاژ پايه هاى 
آن به سمت باال يا پايين حركت مي كند. با تغيير وضعيت 
كليد، جهت ولتاژ مثبت و منفى موتور شيشه باالبر عوض 

شده و جهت حركت آن نيز تغيير مي يابد.

فيوز

بدنه

موتور شيشه 
باال بر

كليد شيشه 
باال بر

تست هاي ممكن:
    - بررسى عدم قطعى مدار

    - تست اهمي مقاومت سيستم
    - بررسى ولتاژ تغذيه

    - استفاده از دستگاه عيب ياب براي كنترل انطباقات

شيشه  باالبر برقي
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شيشه باالبر برقى مسافر

باال و پايين رفتن شيشه سمت مسافر به دو روش انجام مي گيرد:
    - توسط كليد نصب شده سمت راننده

    - يا توسط كليد نصب شده سمت مسافر
مطابق شكل، سيم هاى اضافى براى متصل نمودن دو كليد در نظر گرفته شده اند.

فيوز

موتور شيشه 

باالبر سمت 

مسافر

كليد شيشه 

باالبر سمت 

شاگرد نصب 

شده سمت 

مسافر

كليد شيشه 

باالبر شيشه 

سمت مسافر 

نصب شده 

سمت راننده

در صورت استفاده همزمان از دو كليد، شيشه حركت نخواهد كرد. در واقع نمي توان در يك لحظه از دو كليد استفاده 
نمود.

توجه

تست هاي ممكن:
    - بررسى عدم قطعى مدار

    - بررسى اهمي مقاومت سيستم
    - بررسى ولتاژ تغذيه

شيشه  باالبر برقي
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(One-touch electric window) شيشه باالبرهاي تك لمسي

اين شيشه باالبرها داراى اين قابليت مي باشند كه بدون نياز 
به نگه داشتن دكمه توسط دست، شيشه در جهت دلخواه 

تا انتها به سمت باال يا پايين حركت مي كند.
براى اين منظور از يك مدول الكترونيكى استفاده مي گردد. 
ي باانواع مختلفى از مدول مذكور مورد استفاده مي باانواع مختلفى از مدول مذكور مورد استفاده مي باشد. بعضى 
از آن ها داخل مجموعه كليد، بعضى داخل واحد ارتباطات 
داخل  در  مستقل  و  مجزا  بطور  بعضى  و  خودرو  مركزى 

خودرو نصب مي شوند.
بر حسب نوع خودرو، كليدهاى اين نوع شيشه باالبر به دو 

روش كار مي كنند:
    - فشردن مختصر دكمه در جهت مورد نظر

    -  فشردن كامل دكمه تا انتها در جهت مورد نظر (فعال شدن
      وضعيت دوم كليد براى كليدهاى دو وضعيتي)

هستند. در صورت فشردن مختصر آن ها، شيشه باالبر بصورت ساده عمل وضعيت در هر جهت هستند. در صورت فشردن مختصر آن ها، شيشه باالبر بصورت ساده عمل وضعيت در هر جهت هستند. در صورت فشردن مختصر آن ها، شيشه باالبر بصورت ساده عمل  وضعيت در هر جهت  داراى 2 وضعيت در هر جهت  داراى 2  وضعيتيكليدهاى دو وضعيتيكليدهاى دو وضعيتي
كرده و تا زمانى كه دكمه در اين حالت فعال باشد، شيشه باال يا پايين مي رود. در صورت فشردن محكم تر، مرحله دوم و در 

واقع مرحله اتوماتيك فعال مي شود و شيشه حتى پس از رها كردن دكمه، تا انتهاى مسير باال يا پايين مي رود.

فيوز

موتور شيشه 
باال بر

مدول 
شيشه باالبر

ن عمل مي كنند.روشن عمل مي كنند.روشن عمل مي كنند. اتيك فقط در حالت موتور وماتيك فقط در حالت موتور وماتيك فقط در حالت موتور  ومدر بعضى از خودروها، شيشه باالبرهاى اتومدر بعضى از خودروها، شيشه باالبرهاى ات

توجه

تست هاي ممكن:
- بررسى عدم قطعى مدار

- بررسى اهمى سيستم
تغذيه- بررسى ولتاژ تغذيه- بررسى ولتاژ تغذيه

شيشه  باالبر برقي
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شيشه باالبرهاى تك لمسي اتوماتيك (باال رفتن خودكار شيشه ها):

خودروهاى جديد داراى اين قابليت مي باشند كه عالوه بر عملكرد شيشه باالبر تك لمسي، داراى اين قابليت هستند كه در 
صورت بستن درب ها توسط قفل مركزى، تمام شيشه هاى الكتريكى كه همچنان پايين هستند بطور خودكار باال مي روند. اين 

عمل به دو روش زير انجام مي شود:
- يا با دو بار فشار دادن دكمه قفل كن روى ريموت كنترل

- يا با فشرده نگه داشتن دكمه قفل كن روى ريموت كنترل حداقل به مدت 2 ثانيه

آنها 5  اين حالت  بگيرد. در  قرار  آنها  راه  مانعي در سد  اينكه  ترتيب كليه شيشه ها بطور كامل بسته مي شوند مگر  بدين 
سانتي متر پايين تر مي آيند (عملكرد ايمني يا Anti- Pinch). وجود مانع از طريق جريان مصرفي موتور يا تغيير در سرعت 

موتور شناسايي مي شود.
 (Anti-pinch) امروزه خودروهايي كه مجهز به سيستم تك لمسي شيشه باالبر مي باشند، بطور خودكار داراي سيستم ايمني

نيز خواهد بود.

يك مجموعه كليد براى دو وظيفه

1. مجموعه كليدهاى شيشه برقى نصب شده سمت راننده

شيشه  باالبر برقي
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فرمان صادر شده خط ارتباطيوضعيت خط ارتباطيوضعيت خط ارتباطي باال رفتن وضعيت خط ارتباطي پايين رفتن

حالت متوقف 0 0

باال رفتن عادى 1 0

باال رفتن تك لمسي 1 1

پايين رفتن عادى 0 1

پايين رفتن تك لمسي 1 1

بدنهكليد شيشه باالبر

برق مثبت دائم
12 ولت

باال رفتنپايين رفتن

موتور شيشه باالبر

مجموعه مدول الكترونيكى

ولت  برق 12  كليد  باالبر،  كليد شيشه  فعال شدن  هنگام 
اين  مي كند.  متصل  بدنه  به  را  مدول  توسط  شده  تامين 
عمل از طريق دو سيم مجزا انجام مي گيرد (خط ارتباطي 

باال رفتن و خط ارتباطي پايين آمدن).

بر حسب فرمان صادر شده از سمت كليد، سيستم كنترل عمليات اتصال بدنه را به صورت جدول زير انجام مي دهد:

0 : اختالف پتانسيل 12 ولت (بدون اتصال به بدنه)
1 : اختالف پتانسيل 0 ولت (اتصال به بدنه)

به منظور تشخيص دستور باال يا پايين رفتن در حالت تك لمسي، مدول، ترتيب دريافت سيگنال بدنه را تحليل مي كند.

توجه

شيشه  باالبر برقي
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فعال ساختن مدول 
شيشه باالبر                

فعال

خط امكان دهنده

مدول الكترونيكى
- شيشه باالبر تك لمسي- شيشه باالبر تك لمسي

- سقف برقى

UCH فعال سازى توسط

عملكرد شيشه باالبر تك لمسي به UCH وابسته مي باشد. هر مدول الكترونيكى توسط يك سيم به UCH متصل است. در 
حالت عادى، مدول، سيم ارتباطى بين خود و UCH را به 12+ ولت متصل مي كند. هنگام باز شدن سويچ، UCH از داخل 
خود اين سيم را به بدنه متصل مي كند. با بسته شدن سويچ اصلى و خروج راننده (بسته شدن درب ها)، UCH مجدداً سيم 
مذكور را به 12+ ولت متصل مي كند و شيشه باالبر غير فعال مي گردد. در صورت فعال كردن سيستم باالبري اتوماتيك 
شيشه ها توسط ريموت، UCH سيم ارتباطى خود را به مدت 150 ميلى ثانيه به بدنه (منفى) متصل كرده و سپس آنرا به 

12+ ولت متصل مي كند. با اين عمل، تمام شيشه هاى الكتريكى تا انتها باال مي روند.
ند نيز باالبري اتوماتيك شيشه ها در حالت استفاده از كارت مي باشند نيز باالبري اتوماتيك شيشه ها در حالت استفاده از كارت مي باشند نيز باالبري اتوماتيك شيشه ها در حالت استفاده از كارت، باز  تك لمسيدر خودروهايى كه داراى چهار شيشه باالبر تك لمسيدر خودروهايى كه داراى چهار شيشه باالبر تك لمسي

هم سيم ارتباطى مربوطه توسط UCH به مدت 150 ميلى ثانيه بدنه شده و سپس به 12+ ولت متصل مي گردد.

12V+ قبل از سويچ+ قبل از سويچ

UCH

صفر شدن ولتاژ با باز 
شدن سويچ

سويچ بسته  باز شدن دربها  

شيشه  باالبر برقي
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خودرو) كاربرد دارد.طرز عمل خط امكان دهنده مدول شيشه باالبرها، براى سقف برقى نيز (بر حسب نوع خودرو) كاربرد دارد.طرز عمل خط امكان دهنده مدول شيشه باالبرها، براى سقف برقى نيز (بر حسب نوع خودرو) كاربرد دارد.

توجه

باترى خودرو، عملكرد شيشه هاى برقى و سقف برقى مختل مي گردد. در  در صورت قطع و وصل كابل هاى 
تعميراتى هر خودرو  اساس دستورالعمل هاى  بر  را   (Initialization) راه اندازي مجدد  بايد عمليات  اينصورت 

اقدام نمود.

شيشه  باالبر برقي
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سيستم حفاظتى كودك:

بداليل ايمنى، در خودروهاى مجهز به شيشه باالبر برقي عقب، راننده مي تواند از عمل كردن شيشه  باالبرهاي عقب توسط 
مسافرين عقب خودرو جلوگيري كند. براي اين منظور يك دكمه غيرفعال كننده تدارك ديده شده است كه معموالً بر روي 
در سمت راننده قرار گرفته و بوسيله آن مي توان كليدهاي شيشه باالبرهاي عقب را غيرفعال نمود. در اين حالت كنترل 

شيشه باالبرهاي عقب تنها از طريق كليدهاي سمت راننده قابل انجام مي باشد.
در برخي خودروها از همين طريق مي توان همچنين قفل ايمني كودك را نيز فعال نمود. بدين ترتيب مسافرين عقب نه قادر 

به بازكردن درهاي عقب و نه شيشه هاي عقب خواهند بود.
دكمه ايمني كودك برق تغذيه به كليدهاي شيشه هاي عقب را قطع مي كند.

يك ارتباط الكتريكي ميان اين دكمه و UCH به منظور فعال سازي قفل ايمني كودك بكار مي رود.

شيشه  باالبر برقي

 



در بعضى از خودروها، برق مثبت تغذيه شيشه باالبرهاى عقب از طريق يك رله تامين مي گردد. با فشردن دكمه سيستم 
باالبرهاى عقب قطع مي شوند.حفاظتى كودكان، برق تغذيه رله و در نتيجه برق مثبت شيشه باالبرهاى عقب قطع مي شوند.حفاظتى كودكان، برق تغذيه رله و در نتيجه برق مثبت شيشه باالبرهاى عقب قطع مي شوند.

توجه

شيشه  باالبر برقي
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كنترل فشار باد الستيك ها

اطالعات كلى 

مي رساند:اين سيستم، حاالت زير را به اطالع راننده مي رساند:اين سيستم، حاالت زير را به اطالع راننده مي رساند:

    - كم باد شدن الستيك ها
يك ها    - زياد بودن بيش از حد باد الستيك ها    - زياد بودن بيش از حد باد الستيك ها

    - پنجرى كامل الستيك ها
بودن سرعت خودرو براى با    - نامناسب بودن سرعت خودرو براى با    - نامناسب بودن سرعت خودرو براى باد الستيك

 1. سنسور فشار باد الستيك
يرنده2. گيرنده2. گيرنده

3. كنترل يونيت
4. شبكه مولتى پلكس

5. پشت آمپر

تم داراى چهار سنسور فشار باد مي باشد كه داخل والو الستيك ها نصب مي گردد. سيگنال هاى مربوط به فشار باد اين سيستم داراى چهار سنسور فشار باد مي باشد كه داخل والو الستيك ها نصب مي گردد. سيگنال هاى مربوط به فشار باد اين سيستم داراى چهار سنسور فشار باد مي باشد كه داخل والو الستيك ها نصب مي گردد. سيگنال هاى مربوط به فشار باد 

آموزش تخصصي تجهيزات الكتريكي 1
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تشخيص فشار باد الستيك

سنسور فشار باد

تمام چرخ ها به غير از الستيك يدك داراى يك سنسور فشار مي باشند. اين سنسورها مقدار فشار باد الستيك و شتاب خودرو 
را (بر حسب مدل خودرو) اندازه گيري مي كنند. اين سنسور از قسمت هاى زير تشكيل شده است:

    - ميكروپروسسور (1)
    - باترى تغذيه سنسور (از نوع ليتيوم) (5)

    - سنسور فشار (2)
    - سنسور شتاب سنج جهت تشخيص حركت يا سكون خودرو (4)

    - سنسور دما (بر حسب مدل خودرو) كه تنظيمات الزم براى اندازه گيري دقيق فشار باد را متناسب با تغييرات دما انجام مي دهد.

و پس از دريافت توسط گيرنده براى كنترل يونيت ارسال مي گردد. پس از تجزيه ويى ارسال شده و پس از دريافت توسط گيرنده براى كنترل يونيت ارسال مي گردد. پس از تجزيه ويى ارسال شده و پس از دريافت توسط گيرنده براى كنترل يونيت ارسال مي گردد. پس از تجزيه  ويى ارسال شده الستيك ها بصورت امواج راديويى ارسال شده الستيك ها بصورت امواج رادي
تحليل فشار باد الستيك ها، پيغام هاى مربوطه براى پشت آمپر ارسال مي گردد.

كنترل فشار باد الستيك ها
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- مدار فرستنده راديويى با فركانس 433MHz جهت ارسال اطالعات فشار باد (3)
ويى با فركانس - گيرنده راديويى با فركانس - گيرنده راديويى با فركانس 125KHz جهت تعريف و برنامه ريزي سنسور (6)

يل شده است:بدنه والو از قسمت هاى زير تشكيل شده است:بدنه والو از قسمت هاى زير تشكيل شده است:
- درپوش فلزى يا پالستيكى (7)

- مهره نگهدارنده والو (8)
- واشر (9)

- عالمت محل نصب (10)
اين سنسور داراي دو حالت عملياتي مي باشد يكي در حالت حركت خودرو ديگري در حالت سكون خودرو.

وضعيت حركت خودرو:
ار باد شروع به شتاب سنج، سنسور فشار باد شروع به شتاب سنج، سنسور فشار باد شروع به  ش سرعت خودرو از در صورت افزايش سرعت خودرو از در صورت افزايش سرعت خودرو از 20km/h و احساس اين وضعيت توسط سنسور 

باد الستيك بصورت متناوب با فركانس مربوط به فشار باد الستيك بصورت متناوب با فركانس مربوط به فشار باد الستيك بصورت متناوب با فركانس 433MHz مي نمايد. مربوط به فشار ارسال اطالعات مربوط به فشار ارسال اطالعات 

وضعيت سكون خودرو:
در صورتيكه بر طبق محاسبات سنسور شتاب سنج، خودرو در حال سكون باشد، اندازه گيري فشار باد الستيك انجام مي گيرد 
ن ولى عمل ارسال اطالعات متوقف مي گردد مگر در حالتى كه فشار باد الستيك به ميزان قابل توجهى تغيير يابد كه در اين ولى عمل ارسال اطالعات متوقف مي گردد مگر در حالتى كه فشار باد الستيك به ميزان قابل توجهى تغيير يابد كه در اين 

يت ارسال مي گردد.د الستيك براى كنترل يونيت ارسال مي گردد.د الستيك براى كنترل يونيت ارسال مي گردد. باصورت فشار باصورت فشار با

باترى سنسور با عمر مفيد 5000 ساعت رانندگى:
باترى مورد استفاده در سنسورها براى 5000 ساعت رانندگى و يا بطور متوسط 10 سال طراحى شده است. اين باترى 3 
ولت بوده و از جنس ليتيوم مي باشد. در مناطق سرد كه مواد داخل باترى منجمد مي شوند، باترى از كار افتاده و ايراد عدم 
عملكرد سنسور ارسال مي گردد. در اين حالت تا زمانى كه باترى به دماى عادى برنگردد، ايراد مذكور باقى مي ماند. الزم به 

ذكر است كه اين شرايط تاثيرى در عمر مفيد باترى ندارد.
نسور را بطور كامل تعويض نمود.باترى، نمي توان آنرا از سنسور جدا كرد بلكه بايد سنسور را بطور كامل تعويض نمود.باترى، نمي توان آنرا از سنسور جدا كرد بلكه بايد سنسور را بطور كامل تعويض نمود. باترى، نمي توان آنرا از سنسور جدا كرد بلكه بايد سدر صورت پايان عمر مفيد باترى، نمي توان آنرا از سنسور جدا كرد بلكه بايد سدر صورت پايان عمر مفيد 

كنترل فشار باد الستيك ها
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الستيك هاى تابستانى و زمستانى:
سنسورها، قابليت كار با الستيك هاى تابستانى و زمستانى را دارند. البته بايد نوع الستيك 
براى سنسور تعريف شود. در صورت استفاده از دو عدد الستيك تابستانى به همراه دو 
عدد الستيك زمستانى، مي بايستى هر چهار الستيك را بعنوان الستيك زمستانى تعريف 

نمود.
در اين صورت نوع الستيك ها بطور خودكار توسط كنترل يونيت تشخيص داده مي شود.

مطابق  مي بايستى  سنسور،  تعويض  صورت  در  مي شوند.  نصب  مختلف  خودروهاى  روى  بر  مطابق   مي بايستى  سنسور،  تعويض  صورت  در  مي شوند.  نصب  مختلف  خودروهاى  روى  بر  مطابق   ى  سنسورها از  مختلفى  انواع 
دستورالعمل هاى تعميراتى مختص هر خودرو اقدام نمود.

اما در صورت افزايش دما از 85  درجه باترى صدمه ديده و عمر مفيد باترى كم مي شود. الزم به ذكر است كه در حالت عادى، 
دماى الستيك هيچگاه به اين مقدار نخواهد رسيد.

شخص مي گردد تا محل نصب آن بر روى چرخ هاى مختلف مشخص باشد.ى مشخص مي گردد تا محل نصب آن بر روى چرخ هاى مختلف مشخص باشد.ى مشخص مي گردد تا محل نصب آن بر روى چرخ هاى مختلف مشخص باشد. ى مهر والو با يك اورينگ رنگى مهر والو با يك اورينگ رنگ

كنترل فشار باد الستيك ها
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تعريف سنسورهاى فشار براى خودرو:

اين عمل براى معرفى سنسورهاى فشار باد براى كنترل يونيت مربوطه مي باشد. با اين كار، نوع و موقعيت نصب هر سنسور 
MS استفاده نمود. معرفى مي گردد. براى اين كار مي بايستى از دستورالعمل هاى تعميراتى خودرو از دستگاه 1607

تست هاي ممكن:
.MS 1607 استفاده از دستگاه -    

كنترل فشار باد الستيك ها
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ارسال و آناليز اندازه گيري هاى سنسور:

 گيرنده

گيرنده امواج ارسالى از طرف سنسورها، در قسمت زير خودرو نصب شده است. امواج ارسالى چهار سنسور توسط آنتن (1) 
گيرنده دريافت شده و پس از تقويت، توسط سيم براى كنترل يونيت مربوطه ارسال مي گردد. در بعضى از خودروها، گيرنده 

داخل كنترل يونيت قرار دارد.

تست هاي ممكن:
    - بررسى ولتاژ تغذيه  

    - استفاده از دستگاه عيب ياب

كنترل فشار باد الستيك ها
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كنترل يونيت

كنترل يونيت، اطالعات ارسالي توسط سنسورها را پردازش 
با  الستيك ها  الزم  فشار  اندازه  مقايسه  از  پس  و  كرده 
مقادير استاندارد ثبت شده داخل حافظه خود، در صورت 
ارسال  پشت آمپر  در  نمايش  جهت  را  الزم  پيغام هاى  نياز 

مي كند.

شامل  مي شوند،  دريافت  كنترل يونيت  توسط  و  شده  ارسال  سنسورها  طرف  از  كدها  مجموعه  بصورت  كه  اطالعاتى  هر 
قسمت هاى زير مي باشد:

    - كد مشخص كننده هر سنسور
مقادير لحظه اى)    - نوع كد (اطالعات برنامه ريزي يا مقادير لحظه اى)    - نوع كد (اطالعات برنامه ريزي يا مقادير لحظه اى)

    - وضعيت سنسور
    - مقدار فشار باد الستيك

    - شتاب حركت چرخ
    - دماى الستيك

    - كد تاييد اطالعات
    - نگارش نرم افزار مرتبط با سنسور

در بعضى از مدل ها، كنترل يونيت سيستم فشار الستيك و UCH با هم در يك مجموعه قرار دارند. در اين مدل ها آنتن يا 
داخل و يا خارج UCH نصب مي شود.

در صورت نصب كردن كنترل يونيت نو، مي بايستى توسط دستگاه عيب ياب مشخصات خودرو را وارد نمود.

تست هاي ممكن:
- بررسى ولتاژ تغذيه

- استفاده از دستگاه عيب ياب

كنترل فشار باد الستيك ها
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فشار باد الستيكها مناسب استفشار باد يكى از الستيك ها كم است               

پيغامها بر حسب نوع خودرو به صورتهاى زير ظاهر مي شوند:
    - چراغ اخطار پنچرى

START / STOP چراغ اخطار فشار باد الستيك به همراه چراغهاى -    
    - نمايش نقطه اى با يا بدون نمايش باد هر الستيك

    - پيغام هاى متني (فقط نوشته)
    - اخطارهاى صوتى 

 فشار باد الستيك نامناسب

فشار باد زياد در حالت گرم

فشار

فشار مناسب براى اتوبانفشار مناسب براى اتوبان

فشار مناسب براى جادهفشار مناسب براى جاده

پيغامهاى اخطار

فشار باد زياد در حالت سرد

الستيك پنچر

الستيك كم باد

كنترل فشار باد الستيك ها
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مقادير فشار باد ارسالى توسط سنسورها بوسيله كنترل يونيت با مقادير حداقل و حداكثر فشار باد مجاز الستيكها مقايسه شده 
و در صورت خارج بودن از محدوده مجاز، پيغام مرتبط براى پشت آمپر ارسال مي گردد.

الستيك پنچر

فشار كم باد الستيك

عدم تطابق فشار باد الستيكهاى سمت راست و چپ

فشار باد الستيكها را تنظيم كنيد
به  موتور  كردن  روشن  هنگام  سيستم ها،  از  بعضى  در 
خصوص در حالت سرد بودن موتور، فشار باد الستيكهاى 
سمت راست و چپ با هم مقايسه مي شود و در صورت وجود 
اختالف زياد (حتى اگر اخطار كم بودن فشار باد الستيك ها 
را  الستيكها  باد  فشار  نمودن  تنظيم  پيغام  نشود)،  ارسال 

ارسال مي نمايد.

فشار باد الستيك نا متناسب با سرعت خودرو
دو فشار باد مناسب در حافظه كنترل يونيت ثبت شده است:

    - فشار در سرعت پايين
160km/h فشار در سرعت باالتر از -    

چنانچه سرعت خودرو از 160km/h باالتر رود و فشار باد حداقل يكى از الستيكها 400 ميلى بار از فشار استاندارد كمتر 
شود، پيغام لزوم تنظيم باد چرخها نمايش داده مي شود.

با هم مقايسه مي كند و  به منظور باال بردن دقت تشخيص، كنترل يونيت سرعت كاهش فشار الستيك ها را 
چنانچه سرعت آن از يك حد بيشتر باشد، پيغام پنچر بودن ارسال مي گردد

كنترل فشار باد الستيك ها
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در بعضى از خودروها مانند (RENAULT Espace IV) دو مقدار مجاز حداكثر سرعت وجود دارد كه توسط برنامه ريزي UCH بايد 
براى خودرو تعريف گردد.

ايراد در سنسور

كه  است  اين  بيانگر  نشود،  داده  نمايش  از چرخها  يكى  مطابق شكل،  در صورتيكه 
سنسور مربوطه خراب مي باشد. در صورتيكه در 5 بازه زمانى هيچ اطالعاتى از يك 

سنسور دريافت نگردد، اين امر دليل بر خرابى سنسور خواهد بود.

 تعويض چرخ
در بعضى شرايط با پنچر شدن الستيك مي بايستى نسبت به تعويض چرخ اقدام نمود. 

باشد:پيغامها به صورت زير مي باشد:پيغامها به صورت زير مي باشد:

زمان t بر حسب شرايط زير متغير است:
اتى از سنسور چ اطالعاتى از سنسور چ اطالعاتى از سنسور  چ اطالعزاپاس، هيچ اطالعزاپاس، هي  - اگر 2 دقيقه خودرو با الستيك زاپاس حركت كند، بدليل عدم نصب سنسور در الستيك 
اين  بقيه سنسورها،  از  به دريافت سيگنال  با توجه  ارسال نمي گردد. كنترل يونيت تصور مي كند كه خودرو متوقف است. 

ظر گرفته مي شود.نسور معيوب در نظر گرفته مي شود.نسور معيوب در نظر گرفته مي شود. نسور معيوب در نسنسور به عنوان يك سنسور معيوب در نسنسور به عنوان يك س
نمايش داده مي شود.- اگر تا 5 يا 6 دقيقه باز هم سيگنالى توسط سنسور چرخ ارسال نگردد، پيغام خرابى سنسور نمايش داده مي شود.- اگر تا 5 يا 6 دقيقه باز هم سيگنالى توسط سنسور چرخ ارسال نگردد، پيغام خرابى سنسور نمايش داده مي شود.

محاسبات بر اساس فشار باد الستيك ثبت شده در حالت سرد انجام مي شود. الستيك چنانچه حداقل يك ساعت و 45 
دقيقه بدون حركت باشد سرد محسوب شده و به محض حركت خودرو، گرم محسوب مي شود.

خرابى سنسور

كنترل فشار باد الستيك ها

الستيك زاپاس را 
در چرخ جلو سمت 

راست قرار دهيد.

تشخيص پنچرى حركت مجدد 20km/h توقف خودروگذر از سرعت

t زمان

اتمام  عمليات
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(Run Flat tyres)تعريف الستيك با قابليت حركت در حالت پنچر

اين الستيكها داراى اين ويژگى هستند كه در صورت پنچرى تا حدود 200 كيلومتر مي توانند به راه خود ادامه دهند. در 
صورت استفاده از اين نوع الستيك، مي بايستى توسط دستگاه عيب ياب اين موضوع را براى خودرو تعريف كرد. در صورت 

پنچر شدن اين الستيكها و در صورت تعريف آن براى خودرو، مراحل زير اتفاق مي افتد:
نمايش داده مي شود." نمايش داده مي شود." نمايش داده مي شود. Service" پيغام "STOP" ر شدن الستيك، به جاى نمايش پيغام       - در صورت پنچر شدن الستيك، به جاى نمايش پيغام       - در صورت پنچر شدن الستيك، به جاى نمايش پيغام

      - در صورت ادامه حركت خودرو با الستيك پنچر، يك شمارنده معكوس كيلومتر از مقدار 200 كيلومتر شروع به
حذف شده و" حذف شده و" حذف شده و Service" لومتر بعد از پنچر شدن، پيغام         شمارش ميكند. در صورت ادامه حركت خودرو تا 200 كيلومتر بعد از پنچر شدن، پيغام         شمارش ميكند. در صورت ادامه حركت خودرو تا 200 كيلومتر بعد از پنچر شدن، پيغام

نمايش داده مي شود." نمايش داده مي شود." نمايش داده مي شود. STOP" پيغام        
       - در صورت ادامه حركت و با افزايش سرعت از 80km/h بوق ممتد صوتى به صدا در مي آيد.

كنترل فشار باد الستيك ها

 



تعريف حافظه پشت آمپر

Tyre)  و همچنين الستيك   Pressure monitor) TPM در صورت تعويض پشت آمپر بايد استفاده يا عدم استفاده از
هر خودرو) براى آن تعريف گردد. (طبق دستورالعمل هاي خاص هر خودرو) براى آن تعريف گردد. (طبق دستورالعمل هاي خاص هر خودرو) (PAX SYSTEM) مخصوص

تست هاي ممكن:
    - برق تغذيه 

    - استفاده از دستگاه عيب ياب
    - بررسى شبكه مولتى پلكس

كنترل فشار باد الستيك ها
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برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
 (Programming/Reprogramming) 

مديريت سيستم هاي الكترونيكي توسط كامپيوترها صورت مي گيرد. بر طبق اطالعات دريافتي، يك كامپيوتر به عملگرهاي 
سيستم، فرمان مي دهد.

منطق عملكرد توسط برنامه (نرم افزار) داخلي كامپيوتر تعريف مي گردد.
ثبت منطق عملكرد در داخل حافظه يك كامپيوتر خام در هنگام تعويض آن، برنامه ريزي كامپيوتر ناميده مي شود.

هنگام سفارش گذاري يك كامپيوتر از طريق برنامه ديالوژيس (Dialogys)، يك پنجره باز مي شود كه به كاربر اطالع 
مي دهد كه آن كامپيوتر برنامه ريزي نياز دارد يا خير.

تعويض كليه قسمت هاي برنامه كامپيوتر در حال استفاده، برنامه ريزي مجدد ناميده مي شود.

عبارت است از قسمت هاى فيزيكي كنترل يونيت كه عبارتند از:
    - بدنه 

    - اتصاالت الكتريكي
    - قطعات الكترونيكى داخلي

تعاريف

 سخت افزار
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(EEPROM) ايپرام
ايپرام (يا حافظه فقط خواندني، قابل برنامه ريزي و پاك شدني) 
را  از كامپيوتر است كه در واقع حافظه كامپيوتر  نام جزيي 
اين  در  مي باشد  دائمي  كه  عامل  سيستم  مي دهد.  تشكيل 
قرار مي گيرد. برخي از محتويات حافظه (يا ايپرام) قابل قسمت قرار مي گيرد. برخي از محتويات حافظه (يا ايپرام) قابل قسمت قرار مي گيرد. برخي از محتويات حافظه (يا ايپرام) قابل 
پاك شدن و ثبت مجدد مي باشند و اين همان قسمتي است 
كه در حين عمليات برنامه ريزي يا برنامه ريزي مجدد تعويض 

مي شود.

 نرم افزار
رم افزار، در واقع برنامه اى است كه در داخل حافظه كامپيوتر ذخيره شده  است.نرم افزار، در واقع برنامه اى است كه در داخل حافظه كامپيوتر ذخيره شده  است.نرم افزار، در واقع برنامه اى است كه در داخل حافظه كامپيوتر ذخيره شده  است.

اطالعات ارسالى توسط سنسورها وارد نرم افزار شده و پس از انجام محاسبات بر روى آنها، دستورات الزم براى عملگرهاي 
مختلف براساس منطق از پيش تعريف شده ارسال مي گردد.

در صورت وجود ايراد و چنانچه اين ايراد مرتبط با سخت افزار نباشد، مي توان با تعويض نرم افزار بدون نياز به تعويض خود 
كامپيوتر، مشكل را حل كرد.

 كاليبراسيون
كاليبراسيون قسمتي از نرم افزار است كه تنظيمات برنامه را شكل مي دهد و شامل مقادير آستانه اي مي باشد كه براساس آنها 

مديريت سيستم مربوطه عمل مي كند.
مثال ها:

درجه     - فعال كردن فن رادياتور در صورت افزايش دما از 105
    - افزايش دور آرام به 1200rpm در صورت كمتر بودن دما از 60 درجه

    - فعال كردن انژكتورها در صورت كاهش دور موتور از 1500rpmهنگام كاهش سرعت
ه 0/9 بار    - محدود كردن فشار توربو شارژ به 0/9 بار    - محدود كردن فشار توربو شارژ به 0/9 بار

و غيره

با تعويض كاليبراسيون ممكن است بسيارى از مشكالت مانند ريپ زدن موتور، ايراد تايمينگ، تعويض نامناسب دنده هاى 
گيربكس اتوماتيك و غيره ... بر طرف گردد.

برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
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 دان لودينگ (بارگذارى)

به عمليات ورود اطالعات به داخل حافظه كنترل يونيت (EEPROM) بارگذارى گفته مي شود. براى اين منظور، ابتدا نرم افزار  
(يا كاليبراسيون) قبلى موجود در حافظه پاك شده و سپس نرم افزار جديد جايگزين آن مي گردد.

عمليات تعميراتى

چه زمانى بايد عمل«برنامه ريزي مجدد» را انجام داد؟
در صورت نصب يك كنترل يونيت جديد و خام مي بايستى عمليات برنامه ريزي را انجام داد. دليل آن اين است كه بعضى 
كنترل يونيت ها بر روى خودروهاى مختلف قابل نصب هستند كه مي بايستى مشخصات خودرو موردنظر براى كنترل يونيت 

تعريف شود.

در طول دوره كاري خودرو، به منظور بهبود عملكرد خودرو و يا رفع برخي ايرادات براساس توصيه رنو (اطالعيه فني، عمليات 
فني خاص (OTS) ) در برخي موارد الزم است كه نرم افزار يا كاليبراسيون كامپيوتري تعويض شود.

برنامه ريزي مجدد چگونه انجام مي شود؟
اين عمل توسط دستگاه عيب ياب و به دو روش انجام مي گيرد:

توسط CD و توسط اينترنت

برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
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CD-ROM

دستگاه عيب ياب نرم افزار مربوطه به كامپيوتر مورد نظر را از 
CDطريق CDطريق CD برنامه ريزي مجدد، وارد كامپيوتر خودرو مي كند. 
اين CD بطور ماهانه به روز رساني شده و شامل فهرست 

نرم افزارها و كاليبراسيون هاي در دسترس مي باشد.

برنامه   CD به  نياز  بدون  و  مستقيماً  مي توان   RENAULT.net سايت  به  دسترسى  با 
رسانى  روز  به  قابليت  روش  اين  بزرگترين حسن  نمود.  روز  به  را  كنترل يونيت  حافظه 

باشد.اطالعات در كوتاه ترين زمان مي باشد.اطالعات در كوتاه ترين زمان مي باشد.

به اين قابليت NER يا «تعميرات الكترونيكى جديد» گفته مي شود.

چگونگى انجام مراحل
وماتيك مي باشد.ورود اطالعات به حافظه كنترل يونيت، اتوماتيك مي باشد.ورود اطالعات به حافظه كنترل يونيت، اتوماتيك مي باشد.

دستگاه عيب ياب، اطالعاتى را كه مشخصات آن توسط كاربر از CD يا اينترنت انتخاب مي شود، به داخل حافظه كنترل يونيت 
وارد مي كند.

نگارش نرم افزار جديد نمايش داده مي شود.پس از پايان كار، اطالعات مربوط به نگارش نرم افزار جديد نمايش داده مي شود.پس از پايان كار، اطالعات مربوط به نگارش نرم افزار جديد نمايش داده مي شود.

ارتباط از راه دور

براى اين كار، حتماً مطابق دستورالعمل هاى مربوطه اقدام نماييد. زيرا قبل و بعد از انجام برنامه ريزي مجدد، 
مواردي بايد رعايت شوند.

برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
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مرحله اول: مشخصات

1 - انتخاب منوى "Reprogramming"  ( برنامه ريزي مجدد):
دسترسي به منوي برنامه ريزي مجدد پس از انجام عمليات شناسايي خودرو به طريق معمول امكان پذير مي شود (مدل، تيپ، 
VIN) بعد از انتخاب كامپيوتري كه بايد برنامه ريزي مجدد شود از طريق فهرست موجود، الزم است كه روش برنامه ريزي 

مجدد انتخاب شود (از طريق CD يا ارتباط از راه دور).
پس از وارد كردن دستور تعمير، برحسب VIN وارد شده، دستگاه به جستجوي نرم افزار يا كاليبراسيون مربوطه در CD يا 
شبكه (Renault.net) مي پردازد. در طي اين مرحله ممكن است يك پيغام خطا ظاهر شود كه نشان دهنده اين است كه 

دستگاه بر اساس اطالعات داده شده (VIN) قادر به يافتن نرم افزار يا كاليبراسيون مربوطه نيست.
براي رفع اين مشكل الزم است كه اطالعات موجود در منوي Computer identification به همراه كد خطاي مربوطه 
(101، 102، ...) به قسمت پشتيباني فني ارسال گردد. در صورتي كه كد خطاي ارسالي مطابق با يك مشكل شناسايي باشد، 
واحد پشتيباني فني يك كد Vehick Technical Definition ارسال مي كند. با وارد كردن اين كد در دستگاه عيب ياب، 

شناسايي نرم افزار مربوطه براي كامپيوتر ميسر مي گردد.

برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
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مرحله دوم: قابليت رديابي

نام  با  مخصوص  كد  يك  عيب ياب  دستگاه   (CD از  استفاده  صورت  (در  بارگذاري،  مرحله  شروع  از  قبل 
د تصادفي بايد براي واحد خدمات كد رنو ارسال گردد تا به را نمايش مي دهد. اين كد تصادفي بايد براي واحد خدمات كد رنو ارسال گردد تا به را نمايش مي دهد. اين كد تصادفي بايد براي واحد خدمات كد رنو ارسال گردد تا به  "Tool reprogramming code"
ازاي آن كد برگشت (Return of tool reprogramming key) دريافت شود. اين كد امكان حفظ سابقه برنامه ريزي مجدد 

ه كامپيوتر خودرو را فراهم مي سازد.مربوط به كامپيوتر خودرو را فراهم مي سازد.مربوط به كامپيوتر خودرو را فراهم مي سازد.

 (Downloading) مرحله سوم: انجام دان لودينگ

با آغاز اين مرحله، ابتدا محتويات قبلى حافظه كنترل يونيت پاك شده و سپس نرم افزار يا كاليبراسيون جديد جايگزين آن 
ميگردد.

الزم به ذكر است كه در طول اين مرحله نبايد به هيچ وجه اتصال بين دستگاه عيب ياب و كنترل يونيت (مثًال بدليل جدا 
شدن سوكت ارتباطى، خالى شدن باترى دستگاه عيب ياب، خالى شدن باترى خودرو و ...) قطع شود.

برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
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مرحله چهارم: پايان
براي تكميل عمليات، الزم است برخي دستورالعمل هاي خاصي كه در صفحه جديد نشان داده مي شود، انجام گيرد.

مرحله پنجم: اطالعات جديد

پس از تاييد صفحات پايان عمليات، صفحه اى ظاهر مي شود كه مشخصات جديد كنترل يونيت در آن نمايش داده مي شود. اين 
اطالعات جهت مشخص نمودن وضعيت جديد كنترل يونيت پس از دان لودينگ مي باشد. همچنين، در صورت دان لودينگ 
كامل و تغيير اطالعات كاليبراسيون و تغيير نرم افزار عبارت "COMPLETE" و در صورتى كه فقط اطالعات كاليبراسيون 

نمايش داده مي شود." نمايش داده مي شود." نمايش داده مي شود. partial" تغيير يابد، عبارت
همچنين اطالعات الزم در خصوص بازپرداخت هزينه گارانتي نيز نمايش داده مي شود.

برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد
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نكات مهم:
كنترل يونيت  اين عمل، حافظه  با  كه  آنجايى  از  كنترل يونيت مي باشد.  براى  متعددى  داراى خطرات  لودينگ  دادن  انجام 
تمال صدمه ديدن كلى و لزكنترل يونيت و دستگاه عيب ياب، احتمال صدمه ديدن كلى و لزكنترل يونيت و دستگاه عيب ياب، احتمال صدمه ديدن كلى و لزوم تعويض  پاك مي شود، در صورت قطع شدن ارتباط بين 

كنترل يونيت وجود دارد. بنابراين رعايت نكات ذكر شده در دستورالعمل هاى فني و رعايت موارد زير الزامى مي باشد:
    - قبل از شروع كار، باترى دستگاه عيب ياب و باترى خودرو كامًال شارژ باشند.

    - دماي مايع خنك كننده موتور در محدوده تعريف شده باشد (براي جلوگيري از اختالل در كامپيوتر)
ل متصل شده و هنگام كار جدا نشود.    - سوكت عيب يابى خودرو بطور كامل متصل شده و هنگام كار جدا نشود.    - سوكت عيب يابى خودرو بطور كامل متصل شده و هنگام كار جدا نشود.

دستگاه عيب ياب ذخيره بعضى از اطالعاتى كه هنگام دان لودينگ پاك مي شوند (مانند كدهاى انژكتور و كد برنامه ريزي و ...) دستگاه عيب ياب ذخيره بعضى از اطالعاتى كه هنگام دان لودينگ پاك مي شوند (مانند كدهاى انژكتور و كد برنامه ريزي و ...) دستگاه عيب ياب ذخيره 
شوند.

مشخصات كنترل يونيت:
كنترل يونيت را در منوهاي مختلف نمايش مي دهد.، بعضى از مشخصات كنترل يونيت را در منوهاي مختلف نمايش مي دهد.، بعضى از مشخصات كنترل يونيت را در منوهاي مختلف نمايش مي دهد. دستگاه عيب ياب
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عبارت توضيحات

Parts Department number
لودينگ  با دان  DIALOGYS مي باشد كه  شماره قطعه يدكى در 
را  شماره  اين  تغييرات   DIALOGYS صفحه  است.  تغيير  قابل 

نمايش مي دهد.

Supplier بيان كننده شركت سازنده كنترل يونيت است:
(Bosch, Siemens, Sagem)

VDIAG number ورژن (نگارش) دستگاه عيب ياب است كه شناسايي مدارك فني را 
مقدور مي سازد

Program number (IMA با يا بدون IMA با يا بدون IMA EDC16) نوع نرم افزار را مشخص مي كند

منوى مشخصات

اين منو، مشخصات كنترل يونيت را نمايش مي دهد.
فني صحيح  انتخاب مدرك  نيز  و   (...... و  قطعه  فني  (مثًال شماره  فنى  انجام مشاوره هاى  به خصوص هنگام  اطالعات  فني صحيح اين  انتخاب مدرك  نيز  و   (...... و  قطعه  فني  (مثًال شماره  فنى  انجام مشاوره هاى  به خصوص هنگام  اطالعات  فني صحيح اين  انتخاب مدرك  نيز  و   (...... و  قطعه  فني  ًال شماره 

VDIAG) مورد استفاده قرار مي گيرد. (بر اساس شماره
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Software versin برنامه ريزي مجدد كامل  با  افزار كنترل يونيت است كه  نرم  نگارش 
تغيير مي يابد.

Calibration number برنامه ريزي  با  افزار كاليبراسيون كنترل يونيت است كه  نرم  نگارش 
مجدد جزيي تغيير مي يابد

Electronics version
(Or hardware part no.) كنترل يونيت است كه فقط با تعويض آن تغيير شماره فنى كنترل يونيت است كه فقط با تعويض آن تغيير شماره فنى كنترل يونيت است كه فقط با تعويض آن تغيير 

ط توسط سازنده مورد استفاده استمي كند و فقط توسط سازنده مورد استفاده استمي كند و فقط توسط سازنده مورد استفاده است

VIN code يا شماره شناسايى خودرو VIN

عبارت توضيح

1. برنامه ريزي اوليه
2. برنامه ريزي مجدد

3. آيكون دسترسي به سابقه
كنترل يونيت را نشان مي دهد.نرم افزار به حافظه كنترل يونيت را نشان مي دهد.نرم افزار به حافظه كنترل يونيت را نشان مي دهد. اين منو با برنامه ريزي مجدد فعال شده و سابقه ورود 

منوي  سابقه
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Part (or MPR Part no)

عبارت توضيحات

برنامه ريزي  مي باشد كه همراه با برنامه ريزي  مي باشد كه همراه با برنامه ريزي  DIALOGYS شماره قطعه يدكى درDIALOGYS شماره قطعه يدكى درDIALOGYS
مجدد قابل تغيير است. صفحه DIALOGYS تغييرات اين شماره 

را نمايش مي دهد.

VDIAG number نگارش عيب يابي است كه شناسايي مستندات مربوطه را مقدور مي سازد.

Supplier كد 3 رقمي مشخص كننده سازنده كامپيوتر است
(Bosch, Siemens, Sagem)

Hardware (or electronics version) شماره فنى سخت افزار كنترل يونيت است كه فقط در هنگام تعويض 
آن تغيير مي كند و فقط براي سازنده كاربرد دارد.

Software (or Program number) (IMA با يا بدون IMA با يا بدون IMA EDC16) وع نرم افزار را مشخص مي كند (نوع نرم افزار را مشخص مي كند (نوع نرم افزار را مشخص مي كند

Software version برنامه ريزي مجدد كامل با  افزار كنترل يونيت است كه  نرم  نگارش 
كند.تغيير مي كند.تغيير مي كند.

Calibration جزيي مجدد  برنامه ريزي  با  كه  است  موجود  كاليبراسيون  نگارش 
تغيير مي يابد.

Approval No. شماره تاييديه مربوط به سطح آاليندگى خودرو را مشخص مي كند. 

Programming site reference محل انجام برنامه ريزي مجدد را مشخص مي كند (كارخانه- تعميرگاه 
و ...)

Reprogramming Number
تعداد برنامه ريزي مجدد انجام شده روى كنترل يونيت از زمان ساخت 

را نشان مي دهد.
Reprogramming date تاريخ انجام هر برنامه ريزي مجدد را نشان مي دهد.

Highlight record موفقيت آميز بودن عمليات برنامه ريزي مجدد را نشان مي دهد.
موفقيت آميز بودن بيانگر موفقيت آميز بودن بيانگر موفقيت آميز بودن انجام برنامه ريزي مجدد است 5c كد
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