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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

ایمنی برای احتیاطی اقدامات    

.بایست در طول تعمیرات خودرو انجام گیرد به شرح ذیل است برخی هشدارهای عمومی که می  

 های خود از عینک ایمنی استفاده کنیدمنظور محافظت از چشم به. 

 ر گاه ایمنی زی قبل از انجام هر کاری زیر خودرویی که برای تعمیرات از زمین بلند شده، از تکیه

 .خودرو استفاده کنید

  بسته همیشه اصلیسوئیچ اطمینان حاصل کنید که ( در وضعیتOFF) مگر در هنگام . است

 .انجام تعمیرات خاص

 های برای مدل. ترمز دستی را بکشید ،قبل از انجام تعمیرات روی خودروAT (دنده  دارای جعبه

دارای ) MTهای برای مدل. دقرار دهی (P)اهرم تعویض دنده را در حالت پارک ( اتوماتیک

یا خالص ( زمانیکه موتور خاموش است)اهرم تعویض دنده را در دنده عقب ( دنده دستی جعبه

 .مگر در هنگام انجام تعمیرات خاص. قرار دهید( زمانیکه موتور روشن است)

 برای جلوگیری از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن اطمینان حاصل کنید که تعمیرات موتور در 

 .گیرد مکانی با تهویه خوب انجام می

 دورانی مانند فن و تسمه دور  زمانیکه موتور روشن است، بدن و لباس خود را از قطعات

 .دارید نگه

 منظور جلوگیری از سوختگی شدید از لمس قطعات فلزی با دمای باال مانند رادیاتور، مانیفولد  به

 .یری کنیدکن جلوگ دود، اگزوز، مبدل کاتالیستی و صدا خفه

  کار روی خودرو سیگار نکشید زماندر. 

 ،بند خود را باز کرده و لباس  قبل از شروع کار حلقه، ساعت و گردن برای جلوگیری از آسیب

 .موهای بلند سر خود را بسته و در پشت سرتان جمع کنید. خود را شل کنید

 فزایش دمای موتور، فن ا زماندر . دارید های فن دور نگه دو دست و اشیای دیگر را از پره

بنابراین قبل از انجام هر کاری . به حرکت در خواهد آمد کننده الکتریکی در هر زمان خنک

 .ن شوید که برق آنها قطع شده استئکننده الکتریکی مطم نزدیک به فن خنک
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

  S7معرفی مدل 

  S7تغییرات در مدل  1.1

و  NVH، بهبودی بر مبنای  S7بهبود کیفیت . اند تهداش S3های زیادی را بر مبنای مدل  پیشرفت S7های مدل

زیادی بهبود داده  بعالوه کیفیت قطعات و اجزای. است Haima 7پیشرفتی با در نظر گرفتن مشکالت خودروی 

 .شده است

 جلوی بدنه 1.1.1

 

 

 

 

 

 

. فته استای انجام گر های جلو، سپر جلو و محافظ میله ها در جلوی بدنه، درپوش موتور، چراغ سازی بهینه

 .روز نیز به طرح روشنایی خودرو اضافه شده است روشناییهای  چراغ
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 عقب خودرو 1.1.1

 

 .اند های عقب و سپر عقب بازطراحی شده در عقب خودرو، صندوق، چراغ

 داخل اتاق 1.1.1

 

داشبورد، . باشد و ساختار داشبورد بازطراحی شده است توجه می تغییرات در داخل اتاق خودرو قابل

 .اند ها بازطراحی شده فرمان، کنسول مرکزی و صندلیغربیلک ها،  دهنده اننش
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 ئیهای جز مشخصه 1.1

 اهرم پایین عقب 1.1.1

 

 اهرم پایین عقب

  .ای نسبتاً ضعیف است اهرم پایین عقب استوانه .1

ای جدید دارای سفتی و استحکام  ساختار صفحه .2

 .باشد باالتری می

 

 

 

 

 

 فرمانغربیلک  1.1.1

 فرمانغربیلک 

اند  بازطراحی شده غربیلک فرمانو  آمپر پشت .1

چراغ )نشانگرهای راهنما  طوریکه باالترین  به

سفر  ترین نمایشگر کامپیوتری و پایین (راهنما

حرکت غربیلک با  آمپر صفحهدر قسمت 

  .شود فرمان پوشیده نمی
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 

 آفتابگیر 1.1.1

 آفتابگیر

از  که تواند از برخورد پرتوی نور ند میآفتابگیر بل

شود  ریق شیشۀ جلو به چشم شما منعکس میط

منتشر شده، جلوگیری  آمپر صفحهوسیلۀ  هب و

 . کند

 

 

 

 داشبورد 1.1.1

گری  یند ریختهیت سطح داشبورد، داشبورد توسط فرآای شکل و افزایش کیف حس پارچه ایجادمنظور  به .1

 .مذاب ساخته شده است نیمه

هوای سرنشینان جلو از نوع  کیسه .2

باشد  می (Concealed type) شده پنهان

  .که ظاهر زیباتری را ایجاد کرده است
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 تنظیم سیستم تهویهدکمۀ  1.1.1

های  به دریچه تنظیم سیستم تهویهدکمه  .1

های هوای کناری اضافه  هوای مرکزی و دریچه

  .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 دوربین حرکت به عقب 1.1.1

 دوربین حرکت به عقب

شود که سبب  امیکی روی نمایشگر خودرو ایجاد میدر زمان حرکت با دنده عقب یک خط سیر دین .1

 .شود افزایش مهارت راننده و راحتی حرکت می
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 (Active Head Restraint) بازدارندۀ سر فعال 1.1.1

 .مجهز به سیستم بازدارندۀ سر فعال هستند S7های خودروی  مدلآخرین 

اتصال، به  پشت سری به وسیلۀ یک میلۀ ه در آنبازدارندۀ سر فعال، یک سیستم کامالً مکانیکی است ک

خودرو، بدن سرنشین  ر زمان اعمال ضربه از عقبد .گاه صندلی وصل شده است صفحۀ فشاری داخل تکیه

گاه ضربه وارد خواهد کرد تا صفحۀ فشاری را به عقب هُل داده و پشت سری  به تکیه ،تحت نیروی اعمالی

داشته  ز اینرو قبل از تکان شدید گردن سرنشین، گردن آن نگها. سمت باال و جلو حرکت دهد سرنشین را به

یکی دیگر از مزایای سیستم بازدارندۀ سر فعال این  .رود شده و آسیب احتمالی کاهش یافته یا از بین می

این . تواند برای استفاده مجدد، به صورت اتوماتیک به موقعیت اصلی خود برگردد است که این سیستم می

یر های ضربه، تاث در تست. حافظت از ستون فقرات طراحی شده است و نیازی به تعمیر نداردسیستم برای م

تواند  ها مشخص شد که سیستم بازدارندۀ سر فعال می براساس این تست. قابل توجۀ این سیستم اثبات شد

 .های ستون فقرات ناشی از ضربه را کاهش دهد آسیب %75تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد

با وجود آنکه هنوز . بیند ترین بخشی است که آسیب می ف از عقب خودرو، ستون فقرات اصلیدر هنگام تصاد

تعیین علت و محل آسیب دیدگی سخت است، تحقیقات پزشکی نشان داده است که در زمان تصادف از عقب 

 .دیدگی گردن و کمر است خودرو، ارتعاش شدید سر نسبت به بدن عامل بحرانی در آسیب
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 ستم بازدارندۀ سر فعالسی طرز کار

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول کارکرد سیستم بازدارندۀ سر فعال

در زمان تصادف، مکانیزم داخل صندلی پشت سری . مکانیزم محافظت ضربۀ فعال داخل صندلی قرار گرفته است

 .را به سمت باال حرکت داده تا گردن سرنشین را محافظت کند

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
9 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 ها انواع مدلمشخصات مدل و  1.1

 مشخصات مدل 1.1.1

 مدل                  

 فنی مشخصات

HMC 6440A4T0 

 mm 9944×1411×1311 ارتفاع ×عرض ×طول 

 mm 2619 فاصله مرکزی چرخ جلو تا چرخ عقب

 mm 1550 های جلو فاصله عرضی چرخ

 mm 1530 های عقب فاصله عرضی چرخ

 m 11.4 حداقل شعاع دوران

 mm 180 (بار در حالت بدون) فاصله تا زمین 

 %40 روی حداکثر قابلیت شیب

 Kg 1510 وزن

 HM484Q مدل موتور

 cc 1995 حجم موتور

 L 61 ظرفیت باک بنزین

 KW/rpm       102/6000 حداکثر توان موتور

 N.m/rpm      180/4500 حداکثر گشتاور موتور

 دنده اتوماتیک 5/ دنده دستی 5 دنده نوع جعبه

 km/h       165 حداکثر سرعت

 15(AT)      sec/(MT) 15.8 کیلومتر در ساعت 111تا  1شتاب 

 8.8 (AT)/(MT) 8.1 کیلومتر 111میزان مصرف سوخت در 

 کفشکی+ دیسکی / دیسکی  (عقب/ جلو ) سیستم ترمز

 فرسون تعلیق مستقل مک سیستم تعلیق جلو

 (Multi-link)تعلیق مستقل چند بازویی  سیستم تعلیق عقب
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 ها انواع مدل 1.1.1

 

 مدل نوع
مدل 

Entry  با

دند جعبه

 ه دستی

مدل 

استاندارد 

با 

دند جعبه

 ه دستی

مدل 

Comfor

t  با

دنده  جعبه

 دستی

مدل 

Flagshi

p  با

دنده  جعبه

 اتوماتیک

 مدل

 استاندارد

 با

دند جعبه

 ه

 اتوماتیک

 مدل

Comfor

t با 

 دنده جعبه

 اتوماتیک

 مدل

Flagshi

p با 

 دنده جعبه

 وماتیکات

سیستم فرمان 

 برقی

* * * * * * * 

تنظیم ستون 

 2فرمان در 

 جهت

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

ستون تنظیم 

 9فرمان در 

 جهت

      * 

تایر 

P215/70 
R16 

* *      

تایر 

P235/70 
R16 

  * * * *  

تایر 

P235/65 
R17 

      * 

کیسه هوای 

سمت شاگرد  

(Conceale
d type) 

* 
 

 

* * * * * * 

 *   *   کیسه هوای 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 جانبی

دارندۀ  نگه

صندلی بچه در 

 عقب

* * * * * * * 

بازدارندۀ سر 

 فعال

      * 

 

 

 نوع مدل

مدل 

Entry 
با 

دند جعبه

 ه دستی

مدل 

استاندارد 

با 

دند جعبه

 ه دستی

مدل 

Comfort 
دنده  با جعبه

 دستی

مدل 

Flagship 
دنده  با جعبه

 اتوماتیک

 مدل

 با استاندارد

 ندهد جعبه

 اتوماتیک

 مدل

Comfort 
 دنده جعبه با

 اتوماتیک

 مدل

Flagship 
 دنده جعبه با

 اتوماتیک

سنسور 

 پارک

* * * * * * * 

باز کردن 

قفل 

اتوماتیک 

در زمان 

 تصادف

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

سیستم 

پایش فشار 

تایر 

(TPMS) 

 * * * * * * 

برنامۀ 

پایداری 

الکترونیک

 (EPS)ی 

  * *  * * 

آینه 

تاشوی 

کناری 

* * *  * *  
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 (دستی)

آینه 

تاشوی 

کناری 

 (برقی)

   *   * 

سیستم 

PEPS 

      * 

کنترل 

سیستم 

تهویه 

(A/C) 
الکتریکی)

) 

* * *  * *  

کنترل 

سیستم 

تهویه 

 (اتوماتیک)

   *   * 

ESP  و

TCS 

  * *  * * 

شیشه 

باالبر 

اتوماتیک 

سمت 

 راننده

 * * * * *  

واحد 

کنترل 

بدنه 

(BCM) 

      * 

کروز 

کنترل 

GRA 

    * * * 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

کامپیوتر 

هوشمند 

 سفر

* * * * * * * 

سیستم 

هوشمند 

مالتی 

 مدیا

  * *  * * 

 

 مدل نوع
 Entry مدل

 دنده جعبه با

 دستی

 مدل

 استاندارد

 با

 دنده جعبه

 دستی

 مدل

Comfor

t با 

 دنده جعبه

 دستی

 مدل

Flagshi

p با 

 دنده جعبه

 اتوماتیک

 مدل

 ارداستاند

 با

دند جعبه

 ه

 اتوماتیک

 مدل

Comfor

t با 

 دنده جعبه

 اتوماتیک

 مدل

Flagshi

p با 

 دنده جعبه

 اتوماتیک

سیستم 

 CDصوتی 

player 
تک )

 (دیسک

* *   *   

سیستم 

تنظیم 

صدا 

وابسته به 

 سرعت

* * * * * * * 

تنظیم 

صندلی 

در )راننده 

جهت به  4

صورت 

 (برقی

    

* 

   

* 

       تنظیم 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

صندلی 

 ه رانند

 6در ) 

جهت به 

صورت 

 (دستی

* * * * * 

گرمکن 

صندلی 

 راننده

   *   * 

دارندۀ  نگه

کمر 

صندلی 

 راننده

* * * * * * * 

 سیستم

 Start - 
Stop 

   *    
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 تعمیرات و اطالعات مربوط به ظرفیت 1.1

 اطالعات ظرفیت سیال 1.9.1

 فیت سیالظر شماره فنی نوع شرح حالت نام سیال

بنزنین یا بنزین  بنزین

 اتانول

RON92  یاE22 - 61 L 

 روغن موتور

 
 

-SAE 10W( SL) تعویض روغن
40 

(   لیتری  5)

13313115  

(   لیتری 4) 

13313116 

(   لیتری 1) 

13313129 

3.1 L 

تعویض روغن و 

 فیلتر

3.3 L 

 L 3.5 موتور خشک

دنده  روغن جعبه

 دستی

 SAE 75W-
90(GL4) 13311115 

1.7 L 

دنده  روغن جعبه

 اتوماتیک

 ATF-SP3-MV 
13315115 

5.72 L ± 0.15 L 

سیال ) C-SW-04  مایع شستشو

 (غلیظ

سیال ) WWFیا 

-LX7یا ( غلیظ

 (سیال غلیظ) 005

24911114 2.2 L ( که با نسبت

اضافه    1:1

شود، یعنی  می

2.2L 2.2+آبL 

 (مایع شستشو

 گاز کولر

 

 R134a - 560g±10g 

 R415b - 330g±10g 

 DOT4 13312112 1.3 Lیا  DOT3  روغن ترمز

 Super long life  کاری مایع خنک
 آبی رنگ

13314114 6.8 L 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 های تعمیر و تعویض دوره 1.9.2

 تعویض : . بررسی و تنظیم و پاک شود یا در صورن نیاز تعویض شود: Δ: ها  شرح عالمت

 .ید با گشتاور مشخصی سفت شودمواردی که با:       

دورۀ 

 تعمیر

مورد 

 تعمیراتی

 

 

 (هر کدام زودتر سر رسید.) دورۀ تعمیر براساس کیلومتر یا تعداد ماه است

 34 32 66 61 59 94 92 16 11 29 14 12 6  تعداد ماه

×1000 
Km 

1 11 21 11 91 51 61 31 41 41 11 111 121 111 

لقی 

 سوپاپ

موتور 

 بنزینی

 .ماه بررسی شود  61یا هر  100000Km هر

بندی  زنجیر زمان

 موتور

 .مشابه عمرکاری موتور یا در صورت نیاز تعویض شود

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  Δ Δ Δ Δ تسمه دینام

 ماه 6کیلومتر یا هر  5111هر  روغن موتور

 کیلومتر 5111هر  فیلتر روغن موتور

کاری  مایع خنک

 موتور

Δ  Δ    Δ    Δ    

 .کیلومتر تعویض شود 21111هر دو سال یا هر  فیلتر هوا

فیلتر هوای سیستم 

 تهویه

              

 .کیلومتر تعویض شود 11111هر سال یا هر  فیلتر بنزین

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  شمع

 .کیلومتر یا در صورت نیاز تمیز شود 21111هر  تمیز کردن رادیاتور

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  پدال کالچ

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  روغن سیلندر کالچ

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  پدال ترمز و ترمز

  Δ Δ Δ  Δ Δ Δ   Δ Δ Δ  روغن ترمز
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ  سیم ترمز دستی

روغن فرمان 

 هیدرولیک و خط لوله

 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 

دنده  روغن جعبه

 دستی

              

 

 

 

 

 ها تامین برق و اتصال بدنه

 تامین برق 1.1

 فیوز با جریان باال 1.1.1

در  150Aاندازی عادی یا در زمان اتصال کوتاه شدن، یک فیوز  ستارت در طول راهمنظور محافظت از ا به

 .استفاده شده است S7های  مدل

 ای حلهای یا چند مر مرحله 1محافظت  1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیوز اصلی

 125Aفیوز 

محافظت از آلترناتور در  آلترناتور

 برابر اتصال کوتاه شدن

  20Aفن دور تند 

  20Aفن دور کند 

  PEPS1 10Aسیستم 

  PEPS2 15Aسیستم 

  30Aفن 

  10A 1   سیستم تهویه

LCM 10A  واحد کنترل برف پاک کن

 و روشنایی

  7.5Aچراغ ترمز 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

BTN 60A  

ABS1 20A  برق مثبت رلۀABS 

ABS2 40A  برق مثبت موتورABS 

  15Aبوق 

  15Aچراغ فالشر 

  30Aصندلی برقی 

  30Aگرمکن شیشه عقب 

  60A  سوئیچ

EBS 15A سنسور باتری 

مثبت )دنده اتوماتیک بهجع

 20A( دایم

برق مثبت واحد کنترل 

 دنده جعبه

 

 60Aفیوز 

BTN 

  10Aاتاق 

  30Aها  قفل درب

  30A 1شیشه باالبر برقی 

 

 
 
 
 
 

 سوئیچ 60Aفیوز 

 

برق مثبت بوبین و پالتین  رلۀ استارت

 رلۀ استارت

  15Aرادیو 

  

کن عقب و آینه برف پاک 10Aکن عقب برف پاک

 وسط

  10Aموتور 

  30A 1شیشه باالبر برقی 

  15A 1سیستم تهویه

  20Aکن  برف پاک

S/WRM ها گرمکن صندلی 

TCU 10A  سوئیچبرق مثبت 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
19 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

، سنسور سرعت و TCUبه 

 سوئیچ دنده

 

 

  10Aگرمکن آینه وسط  گرمکن 30Aفیوز 

  گرمکن شیشه عقب

 

 ABSبه  PEPSبرق مثبت از  PEPS-ABS 7.5Aفیوز 

 موتور 10Aفیوز 

 

 

 

 

 

 

 

 یک فیوز با چند کاربرد 2.1.1

 

 

 فیوز موتور

 سوئیچ به واحد فرمان برقیبرق مثبت تغذیه 

ABS/ESP 

 سیستم کیسه هوا

 سیستم ایموبیالیزر

 (ECU)برق مثبت به واحد کنترل موتور 

 واحد ریموت کنترل

 

 

 رادیو 15Aفیوز 
 2+17 کانکتور دیاگبه  ACCبرق مثبت 

 آلترناتور

 سیستم صوتی

 فندک
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 

 

 

 فیوز اتاق

 پین 11یابی  ط عیببرق مثبت دایم به واس

 برق مثبت دایم به واحد کنترل سیستم تهویه

 LCMبه  ACCبرق مثبت 

 برق مثبت دایم به پشت آمپر

 ECUبرق مثبت دایم به 

 نمایشگر پایش فشار تایر و فاصلۀ پارک

 سیستم ایموبیالیزر

سوئیچ، چراغ سقفی، و چراغ صندوق چراغ 

 عقب

 

 

 

 (پرصفحه آم) METERفیوز 

 سوئیچ به نشانگرهابرق مثبت 

 LCMسوئیچ به برق مثبت 

 ها گرمکن صندلی

 چراغ دنده عقب

 برق مثبت به کلید چراغ ترمز

گیری حرکت  برق مثبت به سنسور اندازه

و ( Yawسنسور )خودرو حول محور عمودی 

 سنسور زاویه فرمان

 

 

 ها فیوز قفل درب
 BCMبرق مثبت به 

 یرلۀ قفل مرکز

 رلۀ قفل صندوق عقب
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 ها اتصال بدنه  1.1

 محفظۀ موتور 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 .محل اتصال بدنه است 6عمدتاً موتور دارای 

 .اتصال بدنۀ نور پایین چپ، موتور تنظیم چراغ چپ، رلۀ استارت، فن و سنسور سطح روغن ترمز است 1#

 .شوی است اتصال بدنۀ روشنایی راست و موتور شیشه 2#

 .است (TCU)دنده  و واحد کنترل جعبه (ECU)واحد کنترل موتور  اتصال بدنۀ 8#

 .باشند به ترتیب اتصال بدنۀ قطب منفی باتری و مجموعه موتور و بدنه می #12و  11#

 .است ESPو  ABSاتصال بدنۀ  3#

 

 

 داشبورد 1.1.1
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 .محل اتصال بدنه وجود دارد 9عمدتاً روی داشبورد 

 .واحد کنترل قفل مرکزی است و LCMآمپر،  صفحهاتصال بدنۀ  14#

 PEPSاتصال بدنۀ سیگنال کلید روشنایی، واحد کنترل سیستم تهویه، فن، رادیو، واحد ریموت کنترل،  4#

 .است BCMو 

 .اتصال بدنۀ کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو و کلید تنظیم روشنایی نشانگرها است 5#

 .اتصال بدنۀ فرمان برقی است 15#

 جلوی اتاق 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

محل  2در بخش جلویی اتاق 

 .اتصال بدنه وجود دارد

اتصال بدنۀ واحد کنترل  7#

 .موتور است

اتصال بدنۀ کیسۀ هوا  6#

 .است
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 عقب اتاق 1.1.1

سوئیچ کالچ، سوئیچ کمربند ایمنی صندلی راننده، سنسور که زیر صندلی قرار گرفته است، اتصال بدنۀ  9#

راست، /های چپ آینه  سوئیچ اتصال قفل مرکزی،گرمکن پارک، دوربین دنده عقب، فندک، شیشه باالبر،

 .موتور الکتریکی تنظیم صندلی و گرمکن صندلی است

یکی سمت داخلی در چپ و دیگری داخل صندوق عقب . محل اتصال بدنه وجود دارد 2در بخش عقب اتاق 

 .است

شیشه عقب، چراغ  شکن عقب، گرمکن اتصال بدنۀ چراغ عقب، پمپ بنزین، شناور روغن، چراغ مه 10#

 .، و سیستم نمایشگر سنسور پارک است(Sunroof)سقف کشویی  صندوق عقب،

 .اتصال بدنۀ چراغ سقفی است 13#

 

 

 ارتباط از طریق شبکه

 قدرت CANشبکۀ  1.1

 CAN-Hبرد که در آن محدودۀ تغییرات ولتاژ برای  های مختلفی بهره می قدرت از سیگنال CANشبکۀ 

2.5-3.5V  و برایCAN-L 1.5-2.5V 5به طوریکه جمع این دو سیگنال تقریباً . استV  است که مبنایی

برای 

 .کند یابی سیگنال فراهم می عیب
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 .است 500Kbit/sها،  سرعت باال بین سیستم قدرت، عمدتاً برای ارتباط CANسرعت انتقال در شبکۀ 

  S7قدرت در خودروی  CANشبکۀ  1.1.2

 

 

 

آمپر، سنسور  صفحه، Yaw، سنسور حرکت ECU ،ESP ،EPS: شامل  CANی شبکۀ واحدها S7های  در مدل

 .باشد می (DLC)یابی  و واسط عیب CD/GPS، (SAS)زاویۀ فرمان 

 

 :هشدار 

به عنوان یک واحد شبکه در نظر گرفته شده تا اطالعات زاویۀ فرمان را از  CD/GPSهای قبلی،  برخالف مدل

 .آمپر انتقال دهد صفحهروی غربیلک فرمان را به  INFOکمۀ شبکه دریافت کرده و اطالعات د

و  ECUداخل  120Ohmقدرت، یک مقاومت  CANبرای تضمین ارتباطی خوب در شبکۀ  S7های  در مدل

ESP قرار داده شده است. 

 آسایشی CANشبکۀ   1.2

 آسایشی CANمشخصات سیگنال در شبکۀ  1.2.1

 .کند قدرت استفاده می CANان سیگنال شبکۀ آسایشی از هم CAN، شبکۀ S7های  در مدل

آمپر صفحه  

سنسور حرکت 

Yaw 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 .است 500Kbit/sحداکثر سرعت انتقال 

  S7  آسایشی در خودروی CANشبکۀ  1.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CANشبکۀ های  یابی و مقاومت ، و واحد عیبPEPS ،IMMO ،BCM: آسایشی شامل  CANواحدهای شبکۀ 

 .باشد قرار گرفته، می BCMو  PEPSکه داخل 

 .یابی شود تواند از طریق این شبکه عیب می PEPSآسایشی تنها  CANر شبکۀ د :هشدار 

 

  LINشبکۀ  1.1

  LINمشخصات سیگنال شبکۀ  1.1.1

چند واحدی  (BUS)این شبکه یک چیدمان . یک پروتکل ارتباط سریالی است (LIN)شبکۀ اتصال محلی 

 .باشد می (Slave)ر و گروهی از واحدهای فرمانب (Hose)متشکل از یک واحد فرمانده 

ای در  به صورت فزاینده LINشبکۀ  ،20Kbit/sو حداکثر سرعت  CANنسبت به شبکۀ  خاطر قیمت کمتر هب

 .ها و کنترل قفل مرکزی ها، شیشه بخصوص برای کنترل درب. خودروها بکار برده شده است

 .است 12V-0بین  LINمحدودۀ تغییرات ولتاژ سیگنال 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
26 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LINیب شبکۀ ترک 1.1.2

 :در موقعیت زیر بکار گرفته شده است LIN، شبکۀ S7های  در مدل

  ارتباط بینPEPS  وESCL تایید وضعیت کاری منظور تایید سیگنال ایموبیالیزر و  بهESCL  

 

 

 

 

 

 

 

  ارتباط بین سنسور باتری الکتریکی(EBS)  وECU منظور بررسی وضعیت باتری و بیداری و خواب  به

(Wakeup and Hibernation) سنسور 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 

 

 

 

 

 

  K-Lineشبکۀ  3.4

 K-Lineمشخصات سیگنال شبکۀ  1.9.1

تواند یک  کند که در آن واحد کنترل می را پشتیبانی می ISO14230و  ISO9141خودروهای  K-Lineشبکۀ 

خودرو  .(ده کنندیابی مشترک استفا بتوانند از یک کابل عیب) یابی فراهم کند ارتباطی را برای واحد عیب کابل

 .را فراهم کند سیگنال اتصال بدنهاتصال بدنه و  باید ولتاژ باتری،

 

 

K-Line یک کابل ارتباطی دو راهه است .K-Line یابی به واحد  منظور انتقال اطالعات آدرس از واحد عیب به

وظیفۀ ایجاد ارتباط  K-Line اندازی، پس از راه .رود بکار می (Initialization)اندازی  کنترل خودرو در طول راه

 .بین تمام واحدهای کنترل را بر عهده دارد
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 ولتاژ سیگنال

:های منطقی زیر پیروی کنند  یابی باید از وضعیت برای تضمین یک ارتباط عادی، واحدهای کنترل و واحد عیب  

   برای واحد دریافت . ولتاژ باتری باشد %21برای واحد انتقال دهنده، ولتاژ باید کمتر از :  ”0“منطق

 .ولتاژ باتری باشد %11کننده، ولتاژ باید کمتر از 

  دریافت  برای واحد. ولتاژ باتری باشد %41برای واحد انتقال دهنده، ولتاژ باید بیشتر از :  ”1“منطق

 .ولتاژ باتری باشد %31کننده ولتاژ باید بیشتر از 

 .ولتاژ باتری را تشخیص دهند %70-%30 هایی با ولتاژ بین توانند سیگنال واحدهای کنترل نمی
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 

 

 :مشخصات 

 16-8یابی باید بین  ولتاژ ارسالی به واحد عیبV باشد. 

 K-Line  فرمانبر  –از پروتکل فرمانده(Host-Slave) توسط ( ولتاژ باتری)برد که با ولتاژ معیار  بهره می

 .شود یابی ارسال می واحد عیب

  مقاومت بینK-Line 510یابی با بدنه باید بیشتر از  بواحد عیOhm باشد. 

  مقاومت بینK-Line  50هر واحد کنترل با بدنه باید بیشتر ازk Ohm باشد. 

  10.4حداکثر سرعت انتقالkbit/s است. 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

  K-Lineترکیب شبکۀ  1.1.1

. یابی است ، و واحد عیبIMMO ،ECU ،ESP ،SRS: شامل  K-Line، واحدهای شبکۀ S7های  در مدل

ECU  از طریقW-Line  بینIMMO  وECUیابی شده است ، عیب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UARTشبکۀ  1.1

 UARTمعرفی مشخصات سیگنال  1.1.1

یک تراشۀ با ورودی موازی و خروجی سریالی است که  (UART)ناهمزمان جهانی  دریافت کنندۀ/ انتقال دهنده

 .داخل هر واحد قرار گرفته است

UART این چیدمان از یک ارتباط دو راهه برای انتقال و . سریالی برای ارتباط ناهمزمان است یک چیدمان داده

برای ارتباط بین فرمانده و تجهیزات جانبی مانند  UART، اولیهدر طرح . برد دریافت کامالً دو سویه بهره می

دهنده و  نمایش یاب عیب: شامل  PCارتباط با . خارجی بکار رفته است APارتباط بین سیستم صوتی و 

 .باشد می EEPROMواحدهای دیگر مانند ارتباط 

 .کند تغییر می 1.5Mb/sتا  bit/sدر میکرو پروسسور از صدها  UARTسرعت انتقال دادۀ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
31 
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 :UARTترکیب شبکۀ  1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار بک CDتنها برای ارتباط بین واحد کنترل سیستم تهویه و صفحۀ نمایشگر  UART، شبکۀ S7های  در مدل

 .رفته است

سیم سیگنال ارسال ، REQسیم سیگنال درخواست : سیم است که عبارتند از  1این ارتباط مجموعاً دارای 

TOUT سیم اتصال بدنۀ اصلی ،COM-GND . 

 CDبرای درخواست سیگنال بین واحد کنترل سیستم تهویه و صفحۀ نمایشگر  (REQ)سیم سیگنال درخواست 

 .است

 .ی انتقال داده بین واحد کنترل سیستم تهویه و صفحۀ نمایشگر استبرا (TOUT)سیم ارسال 

 .باشد برای بدست آوردن کنترل با پتانسیل برابر بین دو واحد کنترل می (COM-GND)سیم اتصال بدنۀ اصلی 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
32 
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 آمپر صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمپرصفحه معرفی  1.1

 معرفی کارکرد نشانگرها 1.1.1

 :بارتند از آمپر ع صفحه یگرهاوظایف نشان

 های هشدار نمایش چراغ .1

چراغ هشدار میزان شارژ، چراغ هشدار کیلومتر باقیمانده، هشدار دمای بیش از حد آب، چراغ نشانگر کروز 

، هشدار عدم بسته Start-Stop، نشانگر عدم کارکرد سیستم Start-Stopکنترل، نشانگر کارکرد سیستم 

چراغ نشانگر عیب ، (MIL)دۀ موتور، چراغ نشانگر عیب موتور شدن کمربند سمت شاگرد، چراغ هشدار آالین

EPS چراغ نشانگر عیب ،ABS چراغ نشانگر عیب ،ESP چراغ هشدار خاموش بودن ،ESP چراغ هشدار ترمز ،

، نشانگر PEPS، چراغ نشانگر عیب سیستم PEPS، چراغ هشدار عدم وجود کلید در سیستم EBDدستی 

شکن جلو و عقب، نشانگر نور پایین و نشانگر نور  مای چپ و راست، نشانگر مههای کوچک، نشانگر راهن چراغ

 .باال
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 کاری، میزان بنزین، کیلومتر طی شده و سرعت خودرو نمایش دمای آب خنک .2

  LCDنمایشگر  .1

ای، هشدار کیلومتر باقیمانده، و  نمایش وضعیت دنده، هشدار عملکردی، نمایش مصرف سوخت لحظه

 ها هشدار وضعیت درب

 هشدار صوتی .9

 هشدار روشن بودن چراغ جلو، هشدار کلید، و هشدار باز بودن کمربند ایمنی

 کنترل .5

 سوئیچ دربکنترل چراغ کلید و خروجی سیگنال 

 

 اطالعات چراغ هشدار 1.1.1

 چراغ هشدار میزان شارژ. 1

 

مانیکه آلترناتور برقی تولید باشد و ز  این چراغ نشانگر برای نشان دادن وضعیت تولید برق توسط آلترناتور می

 .شود کند، روشن می نمی

 

 چراغ هشدار فشار روغن موتور. 2

   

اگر فشار روغن موتور بیش از حد کاهش یابد، . باشد این چراغ نشانگر برای نشان دادن فشار روغن موتور می

 .شود این چراغ روشن می
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 کاری چراغ هشدار دمای بیش از حد آب خنک. 1

 

 .شود ر دمای موتور بیش از حد مجاز افزایش یابد، این چراغ روشن میاگ     

 

 چراغ نشانگر کروز کنترل.  9     

 

 

 .شود این چراغ برای نشان دادن وضعیت کاری سیستم کروز کنترل بوده و زمانیکه سوئیچ باز است، روشن می

 

  Start-Stopچراغ هشدار وضعیت کاری سیستم . 5

 

 

 

زمانیکه سیستم فعال است، چراغ نشانگر سبز . دهد را نشان می Start-Stopت کاری سیستم این چراغ وضعی

 .چراغ نشانگر زرد روشن خواهد شد ،روشن خواهد شد و زمانیکه سیستم غیرفعال است

 

 چراغ هشدار باز بودن کمربند ایمنی .6
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 .شود اگر کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد، این چراغ روشن می

 

 

 .شود اگر کمربند ایمنی سمت شاگرد بسته نشده باشد، این چراغ روشن می

 

 چراغ نشانگر عیب در کیسه هوا .3

 

 .در زمان بروز عیب در سیستم کیسه هوا، این چراغ روشن خواهد شد

 

 چراغ آالیندگی موتور .4

 

چراغ روشن شده یا چشمک  اگر در سیستم موتور عیبی بروز کند اما ایمنی رانندگی تحت تاثیر قرار نگیرد، این

 .زند می

 

 (چراغ چک)چراغ نشانگر عیب موتور  .4

 

اگر در سیستم موتور عیبی بروز کند که ایمنی رانندگی را تحت تاثیر قرار دهد، این چراغ روشن شده یا چشمک 

 .زند می
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  EPSچراغ نشانگر عیب   .11

 

 .هد شددر صورت بروز خرابی در سیستم فرمان برقی، این چراغ روشن خوا

 

  ESPچراغ نشانگر عیب   .11

 

 .که سبب عملکرد غیرعادی آن شود، این چراغ روشن خواهد شد ESPدر صورت بروز خرابی در سیستم 

 

  ESPچراغ هشدار خاموش بودن   .12

 

 .شود خاموش شده باشد، این چراغ روشن می ESPزمانیکه سیستم 

 

 چراغ هشدار ترمز پارک  .11

 

 .، این چراغ روشن خواهد شدEBDه یا در صورت بروز خرابی در سیستم زمانیکه ترمز دستی کشیده شد
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 چراغ سیستم ایموبیالیزر  .19

 

 

 .زند زمانیکه سوئیچ بسته بود و سیستم ایموبیالیزر فعال است، این چراغ چشمک می

 .اگر سیستم ایموبیالیزر خراب شود، این چراغ روشن خواهد شد

 

  PEPSستم چراغ هشدار عدم وجود کلید در سی  .15

 

 .شود زمانیکه موتور روشن باشد و کلید خارج از محدودۀ موثر باشد، این چراغ روشن می

 

  PEPSچراغ نشانگر عیب در سیستم  .16

 

 .، این چراغ روشن خواهد شدPEPSدر صورت بروز عیب در سیستم 

 

 نشانگر روشن بودن چراغ کوچک و چراغ جلو  .13

 

 نشانگر روشن بودن چراغ کوچک
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 نشانگر روشن بودن نور پایین

 

 

 نشانگر روشن بودن نور باال

 

 شکن جلو و عقب چراغ نشانگر روشن بودن مه  .14

 

 

 

 شکن جلو نشانگر روشن بودن مه

 

 

 

 شکن عقب نشانگر روشن بودن مه

 

 چراغ نشانگر راهنما  .14

 

 

 های نشانگر راهنمای چپ و راست چراغ
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 آمپر صفحهوظایف  1.1

 ها ها و خروجی سیگنال وضعیت درب یت دربنشانگر وضع 1.1.1

 

آمپر را  صفحهروی  ها کرده تا نمایشگر وضعیت درب های مستقلی را چهار درب دریافت آمپر سیگنال صفحه

 .کنترل کند

 

 

 

 

 

 

 

هایی را به واحد  ها را نیز دارد و برای کنترل چراغ سقفی داخل، سیگنال آمپر اطالعات خروجی دربصفحه 

 .کند ترل ارسال میریموت کن

 

 

 

برای حفظ ایمنی خود لطفًا 

.ها را ببندید همۀ درب  
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 کنترل چراغ سوئیچ و هشدار سوئیچ 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و اطالعات تحریک مثبت مربوط  اطالعات وضعیت درب( سوئیچ اصلی)سوئیچ آمپر برای کنترل چراغ  صفحه

 .کند به سوئیچ تشخیص کلید را دریافت می

سوئیچ موقعیت کلید و سیگنال  ،(METER)رها فیوز نشانگ  کنترل هشدار کلید، از سیگنال منظور آمپر به صفحه

 .کند ها استفاده می سیگنال وضعیت درب

 ریست کردن مسافت پیموده شده و نمایش مصرف سوخت 1.1.1
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صفحۀ . باشند به کامپیوتر هوشمند سفر با قابلیت نمایش مصرف سوخت مجهز می S7های  برخی از مدل

 .ای و کیلومتر باقیماند را نمایش دهد زان مصرف سوخت لحظهمی تواند صفحه آمپر مینمایشگر روی 

موتور  ECUاطالعات پالس تزریق سوخت را از  CANآمپر از طریق شبکۀ  صفحهبرای محاسبۀ مصرف سوخت، 

 .کند دریافت می

 ESPاز  CANای، اطالعات سرعت خودرو را توسط شبکۀ  آمپر برای محاسبۀ مصرف سوخت لحظه صفحهعالوه ب

 .کند دریافت می ABSیا 

زمانیکه اطالعات مصرف سوخت بدست آمد، با اطالعات دریافتی از سنسور سطح سوخت ترکیب شده تا مسافت 

 .پیموده شده محاسبه شود

توان  روی غربیلک فرمان می INFOزمانیکه دکمۀ تنظیم از روی صفحه آمپر برداشته شود، با فشردن دکمۀ 

 .ای را تغییر داد ده شده و مصرف سوخت لحظهاطالعاتی همچون نمایش مسافت پیمو

 

 

 

 

 

 

 

 .توان مسافت پیموده شده را ریست کرد می INFOداشتن دکمۀ  با فشردن و نگه
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 اصول کارکرد سیستم هشدار باز بودن کمربند ایمنی سمت شاگرد 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

که برای  ،شود صفحه آمپر کنترل می، چراغ هشدار باز بودن کمربند ایمنی سمت شاگرد توسط S7های  در مدل

 .کند سوئیچ کمربند ایمنی دریافت میهایی را از یک سنسور فشار و یک  کنترل این چراغ هشدار سیگنال

زمانیکه سوئیچ باز . دهد که کمربند ایمنی سمت شاگرد بسته نشده است چراغ نشانگر روی صفحه آمپر نشان می

روی صندلی سمت شاگرد نشسته باشد و کمربند ایمنی باز  )یا بیشتر 48Kgبا وزن )شود اگر یک فرد بالغ  می

 .ماند تا زمانیکه کمربند بسته شود باشد، چراغ هشدار روشن می
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 کن  کنترل روشنایی و برف پاک

 مقدمه 1.1

مام که ت از آنجایی. باشند ها می کن ها اختصاصاً برای کنترل روشنایی و برف پاک S7 ،LCMهای  در مدل

کند، قابلیت اطمینان  های سوئیچ عبور نمی ها دارای سیگنال ورودی بوده و دیگر جریان برق از کنتاکت سوئیچ

 .بهبود یافته و عمرکاری افزایش یافته است

های هشدار  کنترل چراغ 1.1

 های راهنما و چراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCM (واحد کنترل روشنایی )سوئیچ چراغ راهنما و ست، اطالعات های راهنمای چپ و را برای کنترل چراغ

 .کند را دریافت می( سوئیچ اصلی) IGسیگنال 

های الکتریکی راهنمای چپ و راست تواماً به صفحه آمپر  های نشانگر صفحه آمپر، سیگنال برای عملکرد چراغ

 .شود منتقل می
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

فالشر، رلۀ فالشر  سوئیچاز  پس از دریافت سیگنال تحریک منفی. مربوط نیست LCMکنترل فالشر مستقیماً به 

 .کند های راهنمای دو طرف را کنترل می مستقیماً چراغ

ها  برای فالش زدن در زمان باز و بسته شدن درب BCMو  "های راهنمای چپ و راست چراغ"سیم اتصال بین 

 .است

 

 های کوچک کنترل چراغ 1.1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LCM چک پس از دریافت سیگنال تحریک منفی از چراغ کو(Position Lamp)  عملکرد رلۀ چراغ کوچک را

های کوچک خارجی و همچنین واحد  پس از فعال شدن رلۀ چراغ کوچک، برق مثبت به چراغ .کند کنترل می

ریق ترانزیستور واحد تنظیم ارتفاع از ط. رسد کنترل ارتفاع روشنایی و نشانگرها و روشنایی صفحه آمپر می

روشنایی نشانگرها و صفحه آمپر را به منظور تنظیم روشنایی آنها کنترل ( یبرق منف) داخلی، اتصال بدنۀ

 .کند می
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 های جلو کنترل چراغ 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیگنال چراغ کوچک، سیگنال چراغ جلو، سیگنال تعویض نور باال و : شامل  LCMهای دریافتی توسط  سیگنال

 .باشد ای می سیگنال نور باال لحظه

عملکرد رلۀ چراغ جلو را کنترل کرده تا نور پایین را  LCMگنال روشن شدن چراغ جلو، پس از دریافت سی

 .کند با اتصال بدنه کردن چراغ نور باال، نور باال را روشن می LCMپس از دریافت سیگنال نور باال، . روشن کند

نور باال اتصال بدنه  چراغ LCMای، رلۀ چراغ جلو فعال شده و در داخل  در زمان فعال شدن نور باال لحظه

 .شود می
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 روشنایی روزهای  عقب و چراغ/شکن جلو های مه کنترل چراغ 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکن جلو را برای روشن کردن آن  عملکرد رلۀ چراغ مه LCMشکن جلو،  سوئیچ مهسیگنال پس از دریافت 

 .کند کنترل می

شکن عقب را روشن  ن جلو را نیز دریافت کند تا مهشک باید سیگنال مه LCMشکن عقب روشن شده،  زمانیکه مه

شکن عقب را  چراغ مه LCMشکن عقب دارای رلۀ خارجی نیست و  شکن جلو، چراغ مه برخالف چراغ مه. کند

 . کند مستقیماً از طریق ترانزیستور داخلی کنترل می

افت کند، چراغ روشنایی روز سوئیچ را دری IGسیگنال  LCMزمانیکه . تر است کنترل چراغ روشنایی روز ساده

 .شود روشن می
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 ها کن کنترل برف پاک 1.1

 کن جلو پاککنترل برف  1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم  1از طریق  LCMکن،  منظور کنترل حالت متناوب، سرعت پایین و سرعت باالی موتور برف پاک به

 .کند را دریافت می HIو  INT ،LOهای  سیگنال

زمانیکه سیم سیگنال در . های سیگنال کنترل شده است پتانسیل الکتریکی یک از سیمبرگشت موتور به وسیلۀ 

اگر سیم سیگنال در وضعیت پتانسیل باال باشد، موتور . شود در وضعیت پتانسیل پایین است، موتور متوقف می

 .کند تا زمانیکه سیم سیگنال به وضعیت پتانسیل پایین برود حرکت می

LCM کند فواصل حالت متناوب موتور، از یک مقاومت متغیر سیگنال دریافت می همچنین برای کنترل. 

برای کنترل کارکرد موتور به صورت مستقیم و چرخش همزمان  LCM. تر است شوی ساده کنترل موتور شیشه

 .کند کن برای چند ثانیه، یک سیگنال پتانسیل پایین را به صورت مستقیم دریافت می موتور برف پاک
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  کن عقب کنترل برف پاک 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کند شوی را مستقیماً کنترل می اندازی موتور شیشه راه LCMشوی،  سوئیچ موتور شیشهپس از دریافت سیگنال 

 .کند کن عقب را کنترل می به صورت متناوب رلۀ برف پاک INT ،LCMپس از دریافت سیگنال 

کن عقب و ادامه کار آن، واحد را کنترل  لۀ برف پاکاندازی ر برای راه ON ،LCMپس از دریافت سیگنال 

 .کند می

یک سیگنال پتانسیل باال را دریافت کرده، به طوریکه  LCMاگر موتور قادر به بازگشت به حالت اولیه نباشد، 

 .دهد تا یک سیگنال پتانسیل پایین دریافت کند موتور به کار ادامه می
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 ترلقفل مرکزی و قفل درب با ریموت کن

 قفل با ریموت کنترل 1.1

 شرح عملکرد 1.1.1

 با ریموت درب قفل شدن. 1

چراغ داخلی . زند فشرده شود، چراغ راهنما یکبار چشمک می (Transmitter)روی ریموت        زمانیکه دکمۀ 

 .ها قفل خواهد شد شود و همۀ درب ثانیه روشن شده و به آهستگی خاموش می 1برای 

 ا ریموت کنترلباز شدن درب ب. 1

 13الی  15چراغ داخلی برای . زند زمانیکه دکمۀ        روی ریموت فشرده شود، چراغ راهنما دو بار چشمک می

 .شوند ها باز می شود و همۀ درب ثانیه روشن شده و سپس بالفاصله خاموش می

 عیب در قفل شدن درب با ریموت. 1

 روی ریموت فشرده شود، ه نشده باشد، زمانیکه دکمۀ       به خوبی بست ها یا یکی از آنها اگر همۀ درب

ها بالفاصله قفل و باز شده و در همان زمان بوق یکبار  چراغ راهنما یکبار چشمک خواهد زد، همۀ درب

 .به صدا در خواهد آمد

 ها یا یکی از آنها به خوبی بسته نشده باشد، زمانیکه اهرم قفل درب راننده به فشرده اگر همۀ درب 

 .شود ها قفل خواهد شد و سپس بالفاصله به صورت اتوماتیک باز می شود درب می

 قفل ثانویه .1

  ها و صندوق به خوبی بسته  به شرط آنکه همۀ درب) بعد از اینکه دکمۀ       روی ریموت فشره شد

 ها پس از باز نشود، همۀ درب 2Sec±40سوئیچ به مدت و  صندوق باز نباشد اگر درب و( باشد

40±2Sec زند به صورت اتوماتیک قفل شده و همزمان چراف راهنما یکبار چشمک می. 

  ها و صندوق به خوبی بسته  به شرط آنکه همۀ درب) بعد از اینکه دکمۀ      روی ریموت فشرد شد

باز شود، قفل اتوماتیک  2Sec±40سوئیچ به مدت ها یا صندوق هنوز باز باشد یا  اگر یکی از درب( باشد

 .شود ها غیرفعال می ربد
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 .کند ریموت کنترل عمل نمی( باشد ONدر وضعیت ) سوئیچ باز شود زمانیکه . 1

 

 قفل وابسته به سرعت خودرو. 1

 20ها و صندوق به خوبی بسته باشند، زمانیکه سرعت خودرو بیشتر از  درب به شرط آنکهkm/h  شود

 .ها به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد درب

 20رعت خودرو بیشتر از زمانیکه سkm/h  شود، اگر اهرم قفل درب راننده برای باز کردن فشرده شود

 .ثانیه به صورت اتوماتیک قفل خواهد شد 2ها بعد از  اما درب باز نشود، درب

  زمانیکه خودرو با موتور روشن متوقف است، اگر اهرم قفل درب راننده فشرده شود همین که سرعت

 .ها به صورت اتوماتیک قفل خواهد شد شود، درب 20km/hز خودرو دوباره بیشتر ا

 سوئیچکنترل . 1

  سوئیچ باز باشد و یک درب به خوبی بسته نشده باشد، زمانیکه اهرم قفل درب راننده فشرده شود اگر

 .شود ها قفل شده و سپس بالفاصله به صورت اتوماتیک باز می درب

  ها باز شود،  راننده در وضعیت قفل باشد، اگر هر یک از دربزمانیکه سوئیچ باز باشد و و اهرم قفل درب

 .ها قفل نخواهد شد درب

 که باز است بسته شود  یها قفل باشد اگر سوئیچ زمانیکه درب( از وضعیتON  بهOFF چرخانده شود )

 .ها به صورت اتوماتیک باز خواهند شد درب

 کنترل چراغ داخلی. 8

  ثانیه روشن خواهد  1شود چراغ داخلی برای  رو با ریموت قفل میسوئیچ بسته است، زمانیکه خودوقتی

وقتی سوئیچ باز است، زمانیکه خودرو با ریموت . شود خاموش می( ثانیه 2در )شد و سپس به آرامی 

 .شود خاموش می( ثانیه 2در )شود چراغ داخلی به آرامی  قفل می

 ثانیه روشن خواهد شد و برای  1آرامی در  شود، چراغ داخلی به زمانیکه درب خودرو با ریموت باز می

 .شود خاموش می( ثانیه 2در )ماند و سپس به آرامی  ثانیه روشن می 15

 بجز در )ها بسته بوده و سوئیچ باز باشد، چراغ داخلی به آرامی خاموش خواهد شد  زمانیکه همۀ درب

 (وضعیت سوئیچ بسته
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  زمانیکه وضعیتACC  ازON  بهOFF برای . ثانیه روشن خواهد شد 1خلی به آرامی در برسد، چراغ دا

 (ثانیه 2در )شود  ماند و سپس به آرامی خاموش می ثانیه روشن می 15

 ماند ها به خوبی بسته نشده باشد، چراغ داخلی دایماً روشن می اگر هرکدام از درب. 

  زمانیکه : نحوۀ کنترل صندوقACC ی صندوق عقب خاموش بوده و چراغ داخلی درب روشن است، وقت

اگر در زمانیکه چراغ . خاموش نخواهد شد( ثانیه 2در )شود، چراغ داخلی به آرامی  باز و سپس بسته می

ثانیه روشن خواهد شد و روشن  1داخلی خاموش است صندوق عقب باز شود، چراغ داخلی به آرامی در 

خاموش خواهد ( ثانیه 2در )بعد از بسته شدن صندوق عقب، چراغ داخلی به آرامی . باقی خواهد ماند

 .شد

شود اما چراغ داخلی همیشه به آرامی  ، چراغ داخلی به آرامی روشن نمیONدر وضعیت : نکته

 .خاموش خواهد شد( ثانیه 1در )

ها به خوبی  زمانیکه خط بررسی قفل مرکزی قطع شده و درب: محافظت توسط قفل مرکزی . 9

 :بسته است

 ها  شرده شود، چراغ راهنما یکبار چشمک خواهد زد، همۀ درباگر دکمۀ       روی ریموت ف

 5بعد از آن برای . آید شوند و همزمان بوق یکبار به صدا در می بالفاصله قفل شده و سپس باز می

متوالی، هیچ سیگنالی برای باز کردن درب  (Unlocking Operation)عملیات باز کردن درب 

 .باز کردن درب آخر به صدا در خواهد آمدعملیات  1نخواهد شد و بوق در  خارج

  زمانیکه وضعیتACC  عملیات باز کردن درب  5روشن یا خاموش شود، برای(Unlocking 

Operation)  عملیات  1متوالی، هیچ سیگنالی برای باز کردن درب خارج نخواهد شد و بوق در

 .باز کردن درب آخر به صدا در خواهد آمد

ها به صورت  ها، درب واحد اصلی رسیده، پس از تشخیص قفل بودن درب زمانیکه برق مثبت به. 11

 .اتوماتیک باز خواهند شد

 :کنترل عملکرد صندوق عقب. 11

  در زمان حرکت خودرو( 240-3فرکانس سیگنال سرعت خودروHz است ) ،یا در وضعیت قفل بودن

 .تواند باز شود سوئیچ صندوق عقب فشرده شود صندوق عقب نمیوقتی 
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 ثانیه  91ها روی ریموت فشرده شد، اگر سوئیچ صندوق عقب در  بعد از اینکه دکمۀ باز کردن درب

 .تواند باز شود فشرده شود صندوق عقب می

 تواند باز شود اگر درب سمت راننده باز باشد، زمانیکه سوئیچ صندوق عقب فشرده شود، صندوق می. 

 

 

 باز شدن درب در زمان تصادف. 11

لی باز بوده و اهرم قفل درب راننده نیز قفل باشد، زمانیکه خودرو تحت ضربۀ مشخصی قرار سوئیچ اصاگر 

سیگنال تحریک منفی است و زمان تحریک )کند  ها را به صورت اتوماتیک باز می گیرد، قفل مرکزی درب می

200±10ms باشد می.) 

 بررسی مدار برقی 1.1.1

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
53 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 .باشد می بررسی مدار واحد ریموت کنترل به شرح ذیل

( برق منفی)از مدار برقی مشخص است که واحد ریموت کنترل دارای دو پایه برق مثبت و دو پایه اتصال بدنه 

سوئیچی که زمانیکه . بکار رفته است IGاگرچه لطفاً توجه شود که فیوز موتور تنها برای دریافت سیگنال . است

 .کند از میها را ب شود، واحد ریموت کنترل درب باز است بسته می

 .به رلۀ بوق برای هشدار صوتی متصل شده است #3پایۀ 

 .اند به چراغ راهنما متصل شده (Flashing)برای هشدار فالش زدن  #20و  #19های  پایه

 .ها چراغ سقفی را خاموش کند سوئیچ تاخیر المپ سقفی متصل شده تا بعد از بسته شدن درببه  #4پایۀ 

اگر صندوق عقب بسته . ندوق عقب برای کنترل قفل کردن آن متصل شده استسوئیچ کنترل صبه  #18پایۀ 

 .تواند قفل شوند ها نمی نشده باشد، درب

این پایه تاخیر چراغ سقفی را کنترل کرده و . از صفحه آمپر به سیگنال کنترل درب متصل شده است #7پایۀ 

 .کند ی میها را بررس ها توسط قفل مرکزی، وضعیت آن بعد از قفل شدن درب

کند، این پیه قفل  هنگامیکه کیسه هوا عمل می. شدن کیسه هوا متصل شده است به سیگنال باز #8پایۀ 

 .کند مرکزی را باز می

ها را  به سیگنال سرعت خودرو متصل شده است تا سرعت خودرو برای قفل کردن درب ABSیا  ESPاز  #5پایۀ 

 .تشخیص دهد

این پایۀ بعد از دریافت سیگنال تحریک منفی صندوق عقب، . صل شده استسوئیچ صندوق عقب متبه  #6پایۀ 

 .کند رله را برای باز کردن صندوق عقب فعال می

 .برای کنترل رلۀ صندوق عقب بکار رفته است #9پایۀ 

اند، که تحریک  سوئیچ قفل مرکزی استفاده شدهبرای دریافت سیگنال باز و بسته شدن از  #13و  #2های  پایه

 .دو منفی استهر 

زمانیکه سیگنال . استفاده شده است (Linked Switch) سوئیچ اتصالبه منظور نمایش وضعیت  #10پایۀ 

ها را  بسته شدن درب دریافت شده یا خودرو به صورت دستی قفل شود، این پایه وجود عیب در قفل شدن درب

 .دهد هشدار می
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 ها ریموت کنترل (Matching) سازی هماهنگ 1.1.1

 .تواند با ریموت کنترل هماهنگ شود یک واحد می

و سپس درب را ( باز، بسته، و باز)ها و صندوق عقب بسته هستند، درب را دوبار باز و بسته کنید  زمانیکه درب. 1

 .باز رها کنید

در و ( Offو  On ،Off ،On ،Off ،On ،Off ،On ،Off ،On)مرتبه باز و بسته کنید  5سوئیچ اصلی را برای . 2

 .ثانیه باشد 5ثانیه باشد و فاصلۀ آن از مرحلۀ قبلب باید کمتر از  2زمان کلی اینکار باید . قرار دهید Offوضعیت 

 

 .زنند سازی کد، راهنمای چپ و راست یکبار چشمک می برای وارد شدن به حالت هماهنگ. 1

چپ )های راهنما  ین کد، چراغبعد از تطبیق اول. های روی ریموت کنترل اول را فشار دهید یکی از دکمه (1

 .زنند یکبار چشمک می( و راست

های راهنما  دومین کد، چراغ بعد از تطبیق. های روی ریموت کنترل دوم را فشار دهید یکی از دکمه (2

 .زنند یکبار چشمک می( چپ و راست)

و درب بسته باشد،  ثانیه سیگنالی از ریموت دریافت نشده 15سازی دو مجموعه کد، اگر در  بعد از هماهنگ. 9

 .زنند دوبار چشمک می( چپ و راست)های راهنما  سازی کد کامل شده و چراغ حالت هماهنگ

 

1.1 BCM  

 شرح عملکرد 1.1.1

 BCMسیستم دریافت ریموت کنترل با  (Push-to-Start)ای  های مجهز به سیستم استارت دکمه در مدل

 .یکپارچه شده است

 .هوشمند مطابقت داده شود کلید 6تواند با  یک خودرو می
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 دکمۀ باز کردن صندوق عقب. 9دکمۀ باز کردن درب    . 1دکمۀ قفل کردن    . LED    2چراغ نشانگر . 1

 

این سیستم همچنین هشدار . سیستم ریموت کنترل قادر است همۀ درب ها و صندوق عقب را قفل کند

 .ستم به شرایط محیط اطراف خودرو وابسته استمحدودۀ عملکرد سی .کند اضطراری نیز ایجاد می

 : کند  سیستم ریموت کنترل درب در وضعیت زیر کار نمی

 . (ON Position)سوئیچ اصلی باز است زمانیکه 

 

 ها قفل کردن درب

 .روی کلید هوشمند را فشار دهید(     )دکمۀ قفل . 1

 .ها قفل خواهد شد همۀ درب. 2
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 ها باز کردن درب

 .روی کلید هوشمند را فشار دهید(      )ۀ باز کردن دکم. 1

 .ها باز خواهد شد همۀ درب. 2

 

 باز کردن صندوق عقب

 2را فشرده و برای بیشتر از (        )بچرخانید و دکمۀ باز کردن صندوق عقب  OFFسوئیچ اصلی را به وضعیت 

 .ثانیه نگه داشته تا صندوق عقب باز شود

 خودروعملکرد تعیین موقعیت 

 .ثانیه نگه دارید 2روی کلید را فشرده و برای بیشتر از )    ( دکمۀ قفل . 1

 .ثانیه به صورت مداوم به صدا در خواهد آمد 25هشدار ایموبیالیزر برای . 2

 :هشدار بوق در شرایط زیر قطع خواهد شد . 1

  ثانیه فعال باشد 25عملکرد برای بیشتر از. 

 ها باز شود هر کدام از درب. 

 های روی کلید فشرده شود هر کدام از دکمه. 

 

 عملکرد فالشر و بوق

 .ها و صندوق عقب باز یا بسته شوند، برای تایید فالشر چشمک زده و بوق به صدا در خواهد آمد هر زمان درب
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 مدار برقی 1.1.1

 

 .باشند دوق میخروجی سیگنال چراغ راهنما در زمان باز و بسته شدن درب و صن B7و  B2های  پایه

 .برق مثبت سیگنال چراغ راهنما است B1پایۀ 

 .باشد ها می های کنترل رلۀ بوق متصل بوده و برای هشدار در زمان عیب در قفل شدن درب به سیم B8پایۀ 

 .را انجام دهد OFFبه  ONکند تا باز شدن کلید از  سوئیچ را دریافت میسیگنال برق مثبت  C2پایۀ 
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برق مثبت موتورهای قفل چهار درب، موتور صندوق عقب، چراغ داخلی و قفل  C10و  B5 ،B11 ،C12های  پایه

 .کنند ستون فرمان را تامین می

 .کند را تامین می (ACC)برق مثبت تجهیزات جانبی  C1پایۀ 

 و PEPSو  BCMهستند که به ترتیب به منظور ارتباط بین  CANهای شبکۀ  برای سیگنال #11و  #6های  پایه

 .کنند کنترل قفل ستون فرمان عمل می

 .برای کنترل تاخیر چراغ سقفی است C22پایۀ 

سوئیچ کنترل صندوق عقب، سوئیچ هایی از  به ترتیب برای دریافت سیگنال A7و  C3 ،A2 ،A1 ،A8های  پایه

ب کنترل درب جلو چپ، سوئیچ کنترل درب جلو راست، سوئیچ کنترل درب عقب چپ، سوئیچ کنترل درب عق

 .کنند همۀ این موارد سیگنالی از نوع برق منفی ارسال می. باشند راست می

در زمان باز شدن . باشد خروجی سیگنال فالشر می #10به سیگنال ضربه متصل شده است و پایۀ  #11پایۀ 

 .شود سوئیچ فالشر فعال میها در اثر تصادف، برای ایجاد هشدار، رلۀ چراغ راهنما از طریق سیگنال  درب

ها نسبت به سرعت  به ورودی سیگنال سرعت خودرو متصل شده است تا عملکرد قفل شدن درب C14 پایۀ

 .خودرو را انجام دهد

 .برق مثبت قفل ستون فرمان است C9پایۀ 

 .قفل ستون فرمان است (Feedback) برای بازخورد #5  پایۀ

 .خروجی موتور قفل صندوق عقب است B9پایۀ 

 .سوئیچ قفل مرکزی درب جلو چپ هستندهای باز و بست  ترتیب برای سیگنال به #3و  #9های  پایه

 .های درب چپ و راست هستند های وضعیت قفل برای سیگنال C16و  C15های  پایه

 .باشند برای خروجی قفل مرکزی می B12و  B6های  پایه
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 (PEPS) به خودرو و استارت موتور بدون کلیدسیستم ورود 

  PEPSول عملکرد معرفی و اص 1.1

  PEPSمعرفی سیستم  1.1.1

  PEPS – Passive Entry and Passive Start سیستم

اندازی  و راه (Passive Entry) به خودروورود : به دو بخش تقسیم شده است که عبارتند از  PEPSسیستم 

ورود بدون کلید  به عنوان یک تکنولوژی الکترونیکی خودرو که براساس سیستم. (Passive Start) موتور

(RKE)  توسعه یافته است، سیستمPEPS  به عنوان نسل جدید سیستم ایموبیالیزر به سرعت در حال رشد بوده

 .و در خودروها درحال متداول شدن است

ن را توانید درب خودرو را باز کرده و آ رامی روی یک دکمه میمحدودۀ تعیین شده هستید با فشار آزمانیکه در 

 .دون بیرون آوردن کلید که راحتی باالیی را برای راننده به همراه داردروشن کنید ب
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 PEPSسیستم  اصول عملکرد 1.1.1

 

 

سوئیچ درخواست روی دستگیره کارکرد کلید هوشمند تنها زمانی عملی است که فاصلۀ بین کلید هوشمند و 

 .باشد( 1m)، در محدودۀ عملکردی (Request Switch)درب 

دۀ .ی کلید هوشمند ضعیف شده یا امواج رادیویی قوی در محدودۀ عملکردی وجود داشته باشد، محداگر باتر

 .عملکردی کلید هوشمند باریک شده و احتماالً کلید هوشمند عمل نخواهد کرد

 .است 1mدرخواست  های محدودۀ عملکردی از تمام سوئیچ
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 ها قفل کردن درب

 .همراه داشته باشیدو کلید هوشمند را ( قرار دهید OFFدر وضعیت ) سوئیچ را ببندید 

 .ها را ببندید همۀ درب

 (.درب سمت راننده یا درب سمت شاگرد)سوئیچ درخواست روی دستگیره درب را فشار دهید 

 .ها قفل خواهند شد همۀ درب

 

 ها دربقفل باز کردن 

 .کلید هوشمند را همراه داشته باشید

 (.درب سمت راننده یا درب سمت شاگرد)ب را فشار دهید سوئیچ درخواست روی دستگیره در

ها به صورت اتوماتیک  ثانیه انجام نگیرد همۀ درب 91ها، اگر هیچکدام از موارد زیر در  بعد از باز شدن قفل درب

 :قفل خواهند شد

 ها باز شود یکی از درب. 

 سوئیچ اصلی فشرده شود. 

 

 صندوق عقبقفل باز کردن 

 .اه خود داشته باشیدکلید هوشمند را همر

 .ثانیه نگه دارید 1سوئیچ درخواست صندوق عقب را فشرده و بیشتر از 

 .صندوق عقب باز خواهد شد

تواند برای روشن کردن موتور بکار رود که داخل محدودۀ عملکردی مشخص که در  کلید هئشمند تنها زمانی می

 (ناحیه هاشور خورده)شکل نشان داده شده است باشد 
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 روشن کردن موتور

 .قرار دهید Nیا  Pاهرم تعویض دنده را در وضعیت 

 .پدال ترمز را فشار دهید

 .سوئیچ اصلی را یکبار فشار دهید

 :هشدار 

 .شود است، روشن می Nیا  Pموتور تنها زمانیکه اهرم تعویض دنده در وضعیت 

 

 خاموش کردن موتور

 .است 5Km/hسرعت خودرو کمتر از 

 .است Pنده در وضعیت اهرم تعویض د

 .سوئیچ اصلی فشرده شده است

 .موتور خاموش خواهد شد
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 :هشدار 

 .شود است، خاموش می Pموتور تنها زمانیکه اهرم تعویض دنده در وضعیت 

مرتبه فشرده یا  1ثانیه سوئیچ اصلی را  1اگر شرایط خاموش شدن موتور فراهم نبود، در مواقع اضطراری در 

 .ثانیه نگه دارید تا موتور خاموش شود 1شرده و برای سوئیچ اصلی را ف

 روشن کردن اضطراری موتور

 .اگر باتری کلید ضعیف شده یا مدار داخلی کلید معیوب باشد، یک تمهید جایگزین فراهم شده است

 .سوئیچ اصلی را با ترمینال انتهای کلید فشار دهید تا موتور روشن شود
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  PEPSتم ساختار سیس 1.1
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  PEPSمعرفی ساختار سیستم  1.1.1

 :باشد های زیر می شامل بخش PEPSسیستم 

، دکمۀ درخواست دستگیره (ESCL)، قفل الکتریکی ستون فرمان Push-to-Start، دکمۀ PEPSواحد کنترل 

وشمند، و کلید ه 2، (آنتن خارجی 1آنتن داخلی و  1)آنتن  6، (جلو چپ، جلو راست، و صندوق عقب)درب 

 .جعبه رله

 

 کلیدها 1.1.1

 کلیدها

 کلید هوشمند شامل یک کلید مکانیکی . 1

 .باشد ها به صورت دستی می برای قفل کردن درب

  (Transmitter)به عالوه، داخل کلید یک ریموت . 2

 .تعبیه شده که برای روشن کردن موتور در وضعیت آماده بکار است

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
66 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

  PEPSواحد کنترل  1.1.1

  PEPSواحد کنترل 

 در قسمت پشتی PEPSواحد کنترل سیستم . 1

 .پنل کنترل سیستم تهویه نصب شده است

 وظیفۀ تأیید و تشخیص موقعیت PEPSواحد کنترل . 2

 را PEPSکلید را بر عهده داشته و هستۀ اصلی سیستم 

 .دهد تشکیل می

 

 

  PEPSجعبه رلۀ سیستم  3.2.9

  PEPSجعبه رلۀ سیستم 

 در بخش پایین و جلوی PEPSجعبه رلۀ . 1

 .غربیلک فرمان نصب شده است

 ای رله 9باشد، که  رله می 5جعبه رله شامل . 2

  ACCرلۀ : که واقعاً در حال کار هستند عبارتند از 

 .IG2، رلۀ IG1b، رلۀ IG1aرلۀ 

 .رلۀ استارت داخل جعبه فیوز موتور نصب شده است. 1
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 .است رله به شرح ذیل های عملکردی جعبه وضعیت

 شرایط عملکردی رله وضعیت شماره

1 OFF رله باز هستند 5های  کنتاکت. 

2 ACC  رلۀACC فعال شده است. 

1 ON های  رلهACC ،IG1  وIG2  فعال

 .اند شده

فعال  STARTو  IG1های  رله حالت استارت 9

 .اند شده

 ONمشابه وضعیت  حالت روشن بودن موتور 5

 

 تن تشخیص کلیدآن 1.1.1

 آنتن تشخیص کلید

 پیچ و یک خازن  آنتن تشخیص کلید شامل یک سیم. 1

 .اند است که به صورت سری بهم متصل شده

 گیری تنها مشخصۀ ظرفیت آن در زمان اندازه. 2

تواند  گیری بوده و مقاومت آن نمی قابل اندازه

 .گیری شود اندازه

 روی به ترتیب آنتن وجود دارد که  S7 ،6های  در مدل. 1

 های درب چپ و راست، بخش داخلی سپر عقب،  دستگیره

 .اند پشت واحد کنترل سیستم تهویه،پشت ترمز پارک و انتهای پشتی صندلی عقب قرار گرفته
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  (ESCL)قفل الکترونیکی ستون فرمان  1.1.1

 قفل الکترونیکی ستون فرمان

محلی  زمانیکه خودرو خاموش بوده و در ESCLسیستم . 1

متوقف است، وظیفۀ قفل کردن غربیلک فرمان در برابر چرخش 

 .را بر عهده دارد

قفل الکترونیکی ستون فرمان شامل یک موتور و یک بُرد . 2

 .باشد الکترونیکی می

هر  ESCLبه عنوان بخشی از سیستم ایموبیالیزر، : هشدار. 1

 .زمان تعویض شود باید هماهنگ شود

 

 کن وظیفۀ تشخیص نشست صحیح سوئیچ سیلندر قفل. 9

 .کن را بر عهده دارد سیلندر قفل

سرعت  سنسور سرعت یک سنسور نوری برای تشخیص. 5

 موتور و در نتیجه تشخیص اینکه آیا موتور روشن است 

 .باشد یا خاموش، می

 

 

 .سیم است 5قفل الکترونیکی ستون فرمان دارای . 6
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کند که سیگنالی از سیستم  تنها زمانی کار می ESCLسیستم . م استاندازی سیست ، سیم راهENABLEسیم . 3

PEPS از طریق این سیم ارسال شود. 

کن  فراهم کرده و اطالعاتی همچون موقعیت سیلندر قفل PEPSو  ESCLتأیید ایموبیالیزر را برای  LINسیم . 4

 .دهد را انتقال می

 .آید می BCMاست که از  ESCL، سیم برق مثبت موتور POWERسیم . 4

تنها زمانیکه دو سیم برق مثبت و  ESCL. آید می PEPSاست که از  ESCLاتصال بدنۀ سیستم  GNDسیم . 11

 .کند فعال باشند کار می( اتصال بدنه)برق منفی 

اطالع دهد آیا موتور بخوبی در  BCMکن است تا به  ، سیم سیگنال حد سیلندر قفلFEED BACKسیم . 11

 .شود اگر صحیح باشد، حرکت موتور دیگر کنترل نمی. ته استمحل خود قرار گرف

 .شود ایجاد شود، کد خطا در سیستم ایجاد می LINتوسط سیم  (Feedback)همزمان اگر بازخورد 
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 اصول کارکرد  1.1

 PEPSای بر اصول ارتباطی سیستم  مقدمه 1.1.1

 

 

 .کند را برای بیدار کردن کلید ارسال می 125KHzپایین  یک سیگنال فرکانس PEPSدر زمان نیاز به ارتباط، 

را با فرکانس باال به سیستم  (Encrypted Data) "شده پیام کدگذاری "پس از دریافت سیگنال، کلید یک 

PEPS شده  کدگذاری پیام"پس از دریافت . فرستد می" ،PEPS کند پیام را تأیید می. 

باشد و پاسخ فرکانس  تر فاصله به وسیلۀ فرکانس پایین می گیری دقیق ازهکاربرد سیگنال فرکانس پایین برای اند

 .باال برای بدست آوردن نرخ ارتباطی با سرعت باال و تأیید سریع پیام است
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 .است PEPSهای سیستم  تشخیص موقعیت کلید از دشواری

PEPS ابین را تشخیص دهدباید داخل و خارج خودرو، ناحیه صندوق عقب و ناحیۀ داخلی ک. 

PEPS  براساس مقدار سیگنال با فرکانس پایین، فاصلۀ نسبی بین کلید و آنتن فرکانس پایین داخلی را محاسبه

 .دهد تشخیص می کرده و موقعیت کلید را به وسیلۀ محدودۀ پوشش چند آنتن

 .برسد 5cm  تواند به کمتر از خطای موقعیت محاسبه شده می

  PEPSیستم اصول عملکرد س 1.1.1

و خودرو اعتبار کاربر  IDاز طریق ارتباط فرکانس پایین و فرکانس رادیویی بین شناسانگر  PEPSسیستم 

 IDرا به شناسانگر  125KHz  های روی خودرو یک سیگنال فرکانس پایین ابتدا آنتن. کند را تأیید می( راننده)

شده را با سیگنال فرکانس باال به دریافت کنندۀ روی ، پیام کدگذاری IDسپس شناسانگر .  کند راننده ارسال می

 .گرداند تا فرآیند تأیید را کامل کند خودرو برمی
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 .در شکل زیر نشان داده شده است (Passive Entry)خودرو بدون کلید  باز کردن قفل دربفرآیند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوئیچ دربپس از دریافت اطالعات دکمۀ  CANبیدار شدن شبکۀ 

قفل است در وضعیت تشخیص اینکه آیا درب  

(PUD OFF) 

 بررسی اینکه آیا کلید در محدودۀ موثر است و آیا کلید معتبر است

 BCMدن قفل درب به ارسال فرمان باز کر

 باز کردن قفل درب

 چراغ فالشر دوبار چشمک خواهد زد
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 .است شده داده نشان زیر شکل در( Passive Entry) لیدک بدون خودرو قفل کردن درب فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درب سوئیچ دکمۀ اطالعات دریافت از پس CAN شبکۀ شدن بیدار

 دریافت از پس CAN شبکۀ شدن بیدار

 درب سوئیچ دکمۀ اطالعات

 تشخیص اینکه آیا درب در وضعیت قفل است

(PUD OFF) 

 

 

 

 است معتبر کلید آیا و است موثر محدودۀ در کلید آیا اینکه بررسی

کلید خارجی تشخیص داده 

 .گیرد می شده و تأیید انجام 

داخل  پس از تشخیص کلید در

 BCMخودرو، اطاعات هشدار به 

 .شود ارسال می

پس از تشخیص کلیدهای داخل و خارج خودرو، درب خودرو قفل شده و 

 .شود ارسال می BCMسپس اطالعات هشدار به 

 .شوند ها قفل می درب

 .بوق یکبار به صدا در خواهد آمد
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 .فرآیند باز شدن قفل صندوق عقب در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درب سوئیچ دکمۀ اطالعات دریافت از پس CAN شبکۀ شدن بیدار

 درب 9خیص وضعیت تش

درب قفل بوده، کلید خارجی  9

تشخیص داده شده و تأیید انجام 

 .گیرد می

. شود ارسال می BCMدرب باز بوده و خودرو متوقف باشد، دستور مستقیماً به  9اگر قفل 

 .باز نخواهد شد صندوقاگر خودرو متوقف نباشد، قفل 

 .یا قفل صندوق باز نخواهد شد. شود ندوق باز میاگر صندوق عقب بسته باشد، قفل ص

 PUD OFFوضعیت 
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 :کار رفته استب PEPSبرای جلوگیری از قفل شدن تصادفی کلید زمانیکه داخل خودرو است، فرآیند زیر توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCM  وضعیت بسته بودن صندوق را تشخیص داده داده و بهPEPS 

 .کند ارسال می

PEPS  دهد درب را تشخیص می 9وضعیت. 

درب در وضعیت باز بودن قفل  9اگر 

تور برای باز شدن قفل باشند، هیچ دس

 گیرد صورت نمی

درب در وضعیت قفل باشند سعی در  9اگر 

 .تشخیص کلید داخلی دارد

در موقعیت  PDUاگر هیچ کلید داخلی تشخیص داده نشده و 

OFF اگر . شود و داده میباشد، اجازۀ قفل شدن خودرPDU  در

 .دهد نباشد، کلید هشدار می OFFموقعیت 

، OFFدر موقعیت  PDUپس از تشخیص کلید داخلی با 

در موقعیت  PDUاگر . شود عمل باز شدن قفل انجام می

OFF شود نباشد اجازۀ قفل شدن صندوق عقب داده می. 
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  (Push-To-Start)ای  اصول عملکرد سیستم استارت دکمه 1.1.1

 

از طریق آنتن فرکانس  PEPSدهد، پس از دریافت سیگنال درخواست،  ۀ استارت را فشار میزمانیکه راننده دکم

، اعتبار کلید را IDپس از دریافت پیام . گرداند میرا بر IDکند و کلید پیام  پایین دستور را به کلید ارسال می

ارسال کرده و همزمان قفل  IMMOدستور استارت را به  PEPSاگر کلید معتبر باشد، . کند تأیید می

 .کند الکترونیکی فرمان را باز می
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 :سوئیچ استارت در شکل زیر نشان داده شده است OFFفرآیند استارت زدن در وضعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دکمۀ استارت فشرده شده است

 تشخیص کلید داخلی و تأیید کردن آن

قفل الکترونیکی ستون فرمان باز شده و تأیید با 

 .گیرد موفقیت انجام می

 IMMOتأیید 

، و 250ms، انتظار برای ONسوئیچ در وضعیت قرار دادن 

 سپس استارت زدن

 500msرسید برای  620rpmزمانیکه دور موتور به 

 .رود می ONفعال شده و سپس به وضعیت 
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برخالف فرآیند استارت . در شکل زیر نشان داده شده است (Standby)فرآیند استارت در حالت آماده به کار 

 .شود استاندارد، چیپ انتقال دهندۀ داخل کلید در طول استارت تأیید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دکمۀ استارت فشرده شده است

کلید داخلی تشخیص داده شده و نشانگر صفحه آمپر 

 کلید استارت با. کند را اعالم می Standbyاستارت 

 .شود انتهای کلید فشرده می

پدال ترمز فشرده . PUD OFFوضعیت 

 .شده است

 IMMOتشخیص انتقال و تأیید 

باز شده و تایید با موفقیت  ESCLقفل سیستم 

 .گیرد انجام می

 IMMOتأیید 

 زدن استارت سپس و 250ms  برای انتظار ،ON وضعیت در سوئیچ دادن قرار

 و شده فعال 500ms برای رسید 620rpm به موتور دور زمانیکه

 .رود می ON توضعی به سپس
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 (ESCL)فرمان  اصول عملکرد قفل الکترونیکی ستون 1.1.1

 :به شرح ذیل است  ESCLهشدارهای استراتژی کنترل 

در   .است (Power-off State)همیشه در وضعیت غیرفعال  ESCLاست،  OFFدر وضعیت  PDUزمانیکه . 1

 .کند عمل نمی ESCLاین وضعیت 

کنترل  BCMکنترل شده و برق مثبت آن توسط  PEPSتوسط واحد کنترل  ESCL( برق منفی)اتصال بدنۀ . 2

منطق تشخیص و شرایط بین دو واحد مستقل از هم هستند، به طوریکه اتصال بدنه و برق مثبت . شود می

ESCL به صورت جداگانه  توانند نمیESCL را بکار اندازند. 

1 .ESCL  دارای یک ترمینال سیگنال با ارتباط سیمی است که توسط خروجیPEPS اگر . شود کنترل می

 .کار نخواهد کرد ESCLشد، خروجی موثر نبا

وجود دارد که توسط سیم  BCMو  ESCLبین سیستم  Spring Boltیک سیگنال باز خوردی برای وضعیت . 9

 .گرداند باز می LINرا از طریق شبکۀ  Spring Boltوضعیت  ESCLشود و همزمان سیستم  منتقل می

اگر . گیرد صورت می LINق شبکۀ از طری PEPSتوسط  ESCLدستورات قفل شدن و باز شدن سیستم . 5

 .کار نخواهد کرد ESCLخروجی موثر نباشد، 

بدست آید و نوع  BCMو  PEPSباید از طریق درگیری اتصال واحد  ESCLقفل شدن و باز شدن سیستم . 6

 .کارکرد برای قفل شدن و باز شدن یکسان است

 :شرایط قفل شدن قفل الکترونیکی ستون فرمان به شرح ذیل است 

 (از باز به بسته یا از بسته به باز) غییر وضعیت درب ت 

 قفل شدن سیستم قفل مرکزی توسط ریموت کنترل

  سیگنال سرعت خودرو که توسطBCM  وPEPS  5دریافت شده کمتر ازKm/h (ارتباط سیمی.)باشد 

بسته بعد از خاموش شدن موتور، پس از اینکه سوئیچ اصلی ( لغزیدن)برای جلوگیری از حرکت خودرو 

ارسال کرده تا از خروجی سیگنال سرعت خودرو در  ESPدقیقه برق مثبت را به  1برای  PEPSشد، 

 .سوئیچ اصلی اطمینان حاصل کندزمان بسته بودن 

سیم روی  در دستهاین دیود . باشد دیودی که در مدار است برای از بین بردن میدان مغناطیسی مدار می

 .تچپ نصب شده اس Aسمت داخلی ستون 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

  بازخورد وضعیتSpring Bolt  

 .کند دریافت می LINسیگنال بازخورد را توسط سیم  PEPSها،  در وضعیت باز بودن قفل درب

PEPS  توسط شبکۀCAN  و از طریقBCM شود که  متوجه میESCL در وضعیت باز شدن قفل است. 

 PEPS سوئیچ کند که  دریافت میPush-to-Start  در وضعیتOFF  (.ط ارتباط سیمیتوس)است 

BCM سوئیچ کند که  دریافت میPush-to-Start  در وضعیتOFF  (.توسط ارتباط سیمی)است 
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 :فرآیند قفل شدن درب در شکل زیر نشان داده شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPS دهد تغییر وضعیت درب را تشخیص می. 

PEPS  به قطب منفی سیستمESCL 

 BCMبرق رسانده و اطالعات را به 

 .کند ارسال می

و تأیید سیگنال  PDU OFFوضعیت 

 سرعت خودرو

PEPS سیستم منفی قطب به ESCL 

 Spring Boltرسانده و اطالعات  برق

 .کند ارسال می PEPSرا به 

PEPS  توسط شبکۀLIN دهد که آیا در وضعیت باز شدن قفل است تشخیص می. 

 .شود ارسال می ESCLبه  LINسیگنال قفل شدن توسط شبکۀ 

 CANتوسط شبکۀ  BCMرا تأیید کرده و از  ESCLسیگنال قفل شدن از  LINتوسط شبکۀ 

EPES کند دستور غیرفعال شدن را ارسال می. 

PEPS  کند میاتصال بدنه را قطع. BCM کند برق مثبت را قطع می. 
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 : ESCLشرایط باز شدن قفل سیستم 

 دکمۀ استارت فشرده شده است. 

  کلیدPEPS شود تأیید می. 

 قفل ستون فرمان در وضعیت قفل شدن است. 

 PEPS  وBCM سوئیچ کنند که  دریافت میPush-to-Start  در وضعیتOFF است. 

 دنده در وضعیت  جعبهP (دنده اتوماتیک جعبه ) است( دنده دستی جعبه)یا در وضعیت خالص. 

 

  (Immobilizer Matching)سازی ایموبیالیزر  هماهنگ 1.1

اندازی موتور با  و کلید در طول راه PEPS ،ESCL ،IMMO ،ECU، سیستم PEPSای تضمین امنیت سیستم بر

 .ها مشکلی ایجاد شود موتور روشن نخواهد شد اگر در تأیید هر کدام از این بخش. شوند یکدیگر تأیید می

سازی دوطرفه مورد نیاز  در زمان تعمیرات اگر هر یک از قطعات باال به صورت جداگانه تعویض شد، هماهنگ

 .است

یکسان  EMSو  IMMOکد سیستم  PINکد، با  PINاطمینان حاصل کنید که  PEPSسازی  قبل از هماهنگ

 .است

 :شامل مراحل زیر است  431سازی  هماهنگ

  IMMOکد با  PINبررسی 

اگر باشد، . تیکسان اس EMSو  IMMOکد سیستم  PINکد با  PINاین مرحله قصد دارد تأیید کند که آیا 

 .شود داده می PEPSسازی  اجازۀ هماهنگ

  PEPSکد با  PINبررسی 

 .صحیح است ESCLداخلی  SKCو  PEPSکد داخلی  PINکند که آیا  یابی بررسی می در این مرحله واحد عیب
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  PEPSکد به  PINتعریف 

مقداردهی  PEPSکد داخل  SKC ،PINاست که در آن برای ایجاد  PEPSاین مرحله مربوط به برنامۀ تعویض 

 .شود می

  PEPSتوسط   ESCLدر  SKCبررسی وضعیت 

 .در مرحله بعدی کمک کند SKCبه مقداردهی بررسی شده تا  ESCLدر  SKCدر این مرحله وضعیت 

  ESCLبه  PEPSتعریف 

 .کند تعریف می ESCLرا در  PEPS ،SKCدر این مرحله 

 .نو مورد نیاز است ESCLمستعمل و  PEPSنو، یا  ESCLنو،  PEPSاین مرحله برای 

  IMMOبه  PEPSتعریف 

 .کند مقداردهی می IMMOکلید را داخل  IDو  PEPS ،ISK ،PSW، در این مرحله IMMOدر طول تعویض 

  FOBبه  PEPSتعریف 

 .کلید را در حلقۀ ایموبیالیزر قرار دهید. باشد این مرحله برای تعریف کلیدها می

PEPS ید کد شناسایی کل(ID) کند را خوانده و ذخیره می. 

IMMO کند کد شناسایی کلید را خوانده و ذخیره می. 

 .شماره قطعه را داخل کلید تعریف کنید

 تعریف شده FOBبه  PEPSتعریف 

 .این مرحله مربوط به تعریف کلید قدیمی است
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 کدهای خطا و لیست اطالعات 3.5

 کدهای خطا 3.5.1

 شرح (DTC)کد خطا 

U300317 ولتاژ خیلی باال 

U300316 ولتاژ خیلی پایین 

B150213 خرابی فیوز ترمز 

B151315  سوئیچ تعویض(Push-to-start) 

B150911 سوئیچ درب جلو چپ اتصال بدنه شدن میکرو 

B150A11 راست جلو درب سوئیچ میکرو شدن بدنه اتصال 

B150B11 صندوق عقب  سوئیچ میکرو شدن بدنه اتصال 

B150301 خطای آنتن دستگیره درب جلو چپ 

B150501 خطای آنتن دستگیره درب جلو راست 

B150401 خطای آنتن جلو 

B150601 خطای آنتن عقب 

B150701 خطای آنتن صندوق عقب 

B150101 خطای آنتن سپر عقب 

B150313 قطعی مدار آنتن دستگیره درب جلو چپ 

B15031D تن دستگیره درب جلو چپاتصال کوتاه داخلی در مدار آن 

B150312  اتصال کوتاه به برق مثبت ترمینالN آنتن دستگیره درب جلو چپ 

B150413 قطعی مدار آنتن جلو 

B15041D آنتن جلو مدار اتصال کوتاه داخلی در 

B150412  اتصال کوتاه به برق مثبت ترمینالN آنتن جلو 

B150513  راستقطعی در مدار آنتن دستگیره درب جلو 

B15051D اتصال کوتاه داخلی در مدار آنتن دستگیره درب جلو راست 

B150512 ترمینال مثبت برق به کوتاه اتصال N راست جلو درب دستگیره آنتن 

B150613  مدار آنتن عقبدر قطعی 

B15061D عقب آنتن در مدار داخلی کوتاه اتصال 
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B150612 ترمینال مثبت برق به کوتاه اتصال N عقب نآنت 

B150713 قطعی در مدار آنتن صندوق عقب 

B15071D صندوق عقب آنتن مدار در داخلی کوتاه اتصال 

B150712 ترمینال مثبت برق به کوتاه اتصال N صندوق عقب آنتن 

B150113 سپر عقب آنتن مدار در قطعی 

B15011D سپر عقب آنتن مدار در داخلی کوتاه اتصال 

B150112 ترمینال مثبت برق هب کوتاه اتصال N عقب سپر آنتن 

B150C49  خطای ترمینالACC  درPDU اصلی 

B150D49  خطای ترمینالIGN1a  درPDU اصلی 

B151249  خطای ترمینالIGN1b  درPDU اصلی 

B150F49  خطای ترمینالIGN2  درPDU اصلی 

B151449  خطای ترمینالStart  درPDU اصلی 

U300F14 دار رلۀ اصلی اتصال بدنه شدن مACC یا قطعی مدار 

U300E14  اتصال بدنه شدن مدار رلۀ اصلیIGN1a یا قطعی مدار 

U301314  اتصال بدنه شدن مدار رلۀ اصلیIGN1b یا قطعی مدار 

U301214  اتصال بدنه شدن مدار رلۀ اصلیIGN2 یا قطعی مدار 

U301014 اصلی رلۀ مدار شدن بدنه اتصال Start مدار قطعی یا 

U300F12  اتصال کوتاه شدن مدار رلۀ اصلیACC به برق مثبت 

U300E12 اصلی رلۀ مدار شدن کوتاه اتصال IGN1a مثبت برق به 

U301312 اصلی رلۀ مدار شدن کوتاه اتصال IGN1b مثبت برق به 

U301212 اصلی رلۀ مدار شدن کوتاه اتصال IGN2 مثبت برق به 

U301012 اصلی رلۀ مدار شدن کوتاه اتصال Start مثبت برق به 

B151C49  خطای ترمینالACC  درPDU ثانویه 

B151D49  خطای ترمینالIGN1a  درPDU ثانویه 

B151E49  خطای ترمینالIGN1b  درPDU ثانویه 

B151F49  خطای ترمینالIGN2  درPDU ثانویه 

B152D14  اتصال کوتاه یا قطعی در مدار خروجیABS 

B152D12 تاه در مدار خروجی اتصال کوABS 

B150848  ریست غیرعادیMCU اصلی 

B150844  خطای بررسیMCU RAM اصلی 
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B150845  خطای بررسیMCU ROM اصلی 

B150846  ایراد مقداردهیMCU EEPROM اصلی 

B150E48  خطای ریستMCU ثانویه 

B150E44  خطای بررسیMCU RAM ثانویه 

B150E45  خطای بررسیMCU ROM یهثانو 

B152108  عیب در ارتباطIIC 

B151000  خرابی در قفل شدن سیستمESCL 

B151001  خرابی در باز شدن قفل سیستمESCL 

B151067  خطای در خروجی سیمENABLING  سیستمESCL 

B151054  خطای تعریف سیستمESCL 

B151052  خطای بازخورد وضعیتENABLE  در سیستمESCL 

B151100  خطای تأییدIMMO 

U124800  وقفه ارتباطی در پیام سیستمIMMO 

U114000  وقفه ارتباطی در پیامBCM 

U114600 پیام در ارتباطی وقفه  GW 

B151096  خرابی سنسورESCL 

B151081  فعال شدن حالت ایموبیالیزرESCL 

B151016  ولتاژ پایینESCL 

B151097 سوئیچ  خرابی میکروESCL 

B151014 موتور  خرابی مدارESCL 

B151071  خرابی موتورESCL 

U023600  خطایLIN-Bus 

U100587  فعال شدن حالتLimp Home 

U007300  ارتباط شبکۀCAN خاموش است 

B151092  فعال شدن غیرعادیESCL 

P032200 عدم وجود سیگنال دور موتور 

P050200 عدم وجود سیگنال سرعت خودرو 

P050200  حالت ایموبیالیزرPIN 
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 لیست اطالعات 1.1.1

Current diagnosis mode = یابی فعلی حالت عیب 

Haima part number  = هایماشماره قطعۀ 

Haima electronic control unit software number  = شمارۀ نرم افزار واحد کنترل الکترونیکی

  هایما

Haima electronic control unit software version number =  شمارۀ نسخۀ نرم افزار واحد

 هایماکنترل الکترونیکی 

Electronic control unit ID  = کد شناسایی(ID) واحد کنترل الکترونیکی 

Manufacture date of electronic control unit  =تاریخ ساخت واحد کنترل الکترونیکی 

Serial number of electronic control unit  = کنترل الکترونیکیشماره سریال واحد 

 VIN number =  شناسایی خودروشمارۀ 

Haima control unit hardware part number  = هایماشمارۀ قطعۀ سخت افزار واحد کنترل 

Haima control unit hardware number  = هایماشماره سخت افزار واحد کنترل 

Haima electronic control unit hardware version number =  شمارۀ نسخۀ سخت افزار واحد

 هایماکنترل الکترونیکی 

Supplier electronic control unit software number  = شمارۀ تامین کننده نرم افزار واحد کنترل

 الکترونیکی

Supplier electronic control unit software version number  = شمارۀ تامین کنندۀ نسخۀ نرم

 کترونیکیافزار واحد کنترل ال

System name  =نام سیستم 

Software refresh time  =روز رسانی نرم افزار زمان به 
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Installation time of electronic control unit  =زمان نصب واحد کنترل الکترونیکی 

Bootloader software number  =اندازی  شمارۀ نرم افزار راه(Booloader)  

Bootloader software version number  =اندازی  شمارۀ نسخۀ نرم افزار راه 

Secondary MCU software number  = شمارۀ نرم افزارMCU ثانویه 

Secondary MCU software version number  = شمارۀ نسخۀ نرم افزارMCU ثانویه 

Radio frequency information  =اطالعات فرکانس رادیو 

Vehicle model  =مدل خودرو 

AT/MT selection  =دستی /دنده اتوماتیک انتخاب جعبه(AT/MT)  

Shift P/N  = تعویض دندهP/N  

PEPS lock state  = وضعیت قفل سیستمPEPS  

VIN state  = وضعیتVIN  

PIN state  = وضعیتPIN  

ESCL SKC state  = وضعیتSKC  سیستمESCL  

PSW state  = وضعیتPSW  

RSK state  = وضعیتRSK  

ISK state  = وضعیتISK  

WUP state  = وضعیتWUP  

ALL LOCK state  = وضعیتALL LOCK (ها قفل شدن همۀ درب) 

IMMO state  = ایموبیالیزروضعیت 

ESCL state  = سیستم قفل الکترونیکی ستون فرمانوضعیت 
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Fob1 state  = وضعیتFob1  

 .اشاره دارد 1که به وضعیت کلید 

Fob2 state  =وضعیت Fob2  

 .اشاره دارد 2که به وضعیت کلید 

Virgin mode state  = وضعیت حالت اولیه 

Normal mode state  = وضعیت حالت عادی 

Response ok state  = وضعیت صحیح بودن پاسخ 

PIN number  = شمارۀPIN  

Product number  =شماره تولید 

ESCL hardware version number  =زار شمارۀ نسخۀ سخت افESCL  

ESCL software version number  = شمارۀ نسخۀ نرم افزارESCL  

High side discrete imputs(ST_FB)  = سیگنال ورودی پتانسیل باال به رلۀST  سیستمPEPS  

High side discrete imputs(IGN2_FB)  = سیگنال ورودی پتانسیل باال به رلۀIGN2  سیستمPEPS 

High side discrete imputs(IGN1b_FB)  = سیگنال ورودی پتانسیل باال به رلۀIGN1b  سیستم

PEPS 

High side discrete imputs(IGN1a _FB)  =رلۀ به باال پتانسیل ورودی سیگنال IGN1a سیستم 

PEPS 

High side discrete imputs(ACC _FB)  =رلۀ به باال پتانسیل ورودی سیگنال ACC سیستم PEPS 

High side discrete imputs(N signal)  = سیگنال ورودی پتانسیل باالی وضعیتN دنده که  جعبه

 .شود دریافت می PEPSتوسط 
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High side discrete imputs(P signal)  =وضعیت باالی پتانسیل ورودی سیگنال P توسط که دنده جعبه 

PEPS شود دریافت می. 

High side discrete imputs(Brake 1)  =توسط که  1ترمز  باالی پتانسیل ورودی سیگنال PEPS 

 .شود دریافت می

High side discrete imputs(Brake 2)  =توسط که  2ترمز  باالی پتانسیل ورودی سیگنال PEPS 

 .شود دریافت می

High side discrete imputs(power 2) 

High side discrete imputs(power 3) 

High side discrete imputs(SSB SW2) 

High side discrete imputs(SSB SW1) 

Low side discrete imputs(handpark signal)  =سیگنال ورودی پتانسیل پایین ترمز دستی 

Low side discrete imputs(clutch signal)  =سیگنال ورودی پتانسیل پایین پدال کالچ 

Low side discrete imputs(trunk release signal)  = سوئیچ صندوق ورودی پتانسیل پایین سیگنال

 عقب

Low side discrete imputs(front left switch)  =سوئیچ درب سیگنال ورودی پتانسیل پایین میکرو

 جلو چپ

Low side discrete imputs(front right switch)  =سوئیچ درب سیگنال ورودی پتانسیل پایین میکرو

 جلو راست

Vehicle speed  =سرعت خودرو 

Engine speed  =دور موتور 
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Coco input(SSB SW1) 

Coco input(SSB SW2) 

Coco input(ACC FB) 

Coco input (IGN2_FB) 

Coco input (IGN1b _FB) 

Coco input (IGN1a _FB) 
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 (EPS)فرمان برقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی فرمان برقی 8.1

EPS  مخفف عبارتElectrical Power Steering است. 

EPS های  روی تمام مدلS7 نصب شده است .EPS  نصب شده رویS7  ساخت شرکت ژاپنیJTEKT باشد می. 

 :باشد مزایای زیر را دارا می EPSدر مقایسه با فرمان هیدرولیکی سابق، سیستم 

 کاهش مصرف انرژی و دوستدار محیط بودن. 1

به طوریکه در طول کارکرد موتور، پمپ . گیرد مان میسیستم فرمان هیدرولیکی توان خود را از پمپ روغن فر

کند یا خیر، بخشی از توان موتور را  روغن همیشه در حال کار است که بدون توجه به اینکه فرمان عمل می

 کند که تقریباً ارتباطی به مصرف  توان خود را از باتری دریافت می (EPS)سیستم فرمان برقی . کند مصرف می
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که به صورت . کند کند به آن نیرو وارد می موتور فرمان برقی تنها زمانیکه فرمان گردش می. اردسوخت موتور ند

و همچنین این سیستم مشکالتی همچون . (%5-3حدوداً )دهد  ای مصرف سوخت را کاهش می قابل توجه

 .مصرف سوخت باال و نشتی روغن فرمان را حذف کرده است

رف سوخت و دوستدار محیط بودن، فرمان برقی در صنعت خودرو رو به با داشتن مزایایی از قبیل کاهش مص

 .باشد توسعه می

 ساختار سبک و کم حجم. 1

اند که جایگیری سیستم در محل خود راحت  ای یکپارچه شده با یکدیگر به گونه EPSقطعات اصلی سیستم 

های فشار قوی و فشار  ن، لولهپمپ روغن، مخزن روغ EPSدر مقایسه با فرمان هیدرولیکی، در سیستم . باشد

سبک  ساختاری کم حجم واین سیستم  های مختلف حذف شده تا  کن روغن و بست ضعیف، مجموعۀ خنک

 .تر باشد داشته باشد و مونتاژ و نگهداری آن نیز راحت

 پذیری خوب فرمانمانور. 1

که توان کمکی ایجاد شده برای به طوری. کند سیستم فرمان هیدرولیکی اساساً توان کمکی ثابتی را فراهم می

های پایین خودرو،  با فرمان هیدرولیکی اگرچه در سرعت. تواند با افزایش سرعت خودرو تغییر کند فرمان نمی

های باال به راحتی منجر به  شود، اما سبک بودن فرمان در سرعت یک فرمان سبک خوب برای حرکت فراهم می

ای کاهش  کت در جاده برای راننده  ایمنی به صورت قابل توجهشود و با فقدان حس حر انحراف خودرو می

تواند در سرعت پایین میران توان کمکی به فرمان را باال برده تا  از طریق کالیبراسیون می EPSسیستم . یابد می

فراهم  EPSبا افزایش سرعت خودرو، توان کمکی فرمان که توسط سیستم . سبکی فرمان خودرو را بهبود دهد

یابد تا راننده حس حرکت در جاده  ود تدریجاً کاهش یافته و نیروی فرمان اعمالی از طرف راننده افزایش میش می

 .را به خوبی حس کرده و در نتیجه پایداری و ایمنی راننده افزایش یابد

EPS  ًگنال سیگنال دور موتور، سیگنال سرعت خودرو، سی: کند که عبارتند از را دریافت می سیگنال 9مجموعا

دور موتور وضعیت کاری  ها، سیگنال در میان این سیگنال. گشتاور غربیلک فرمان و سیگنال زاویۀ غربیلک فرمان

EPS یعنی )کند  را کنترل میEPS سوئیچ باز شود شروع بکار کرده و در وضعیت که  زمانیکه موتور روشن می

محاسبۀ توان کمکی خروجی  لک فرمان برایسیگنال سرعت خودرو و سیگنال گشتاور غربی(. کند است کار نمی

 .ها و گشتاورهای مختلف ایجاد کند تا گشتاور کمکی مختلفی را در سرعت. باشند تولید شده، می EPSکه توسط 
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در  EPSیعنی ) فعال بکار رفته است پذیری و سیگنال زاویۀ غربیلک فرمان برای بدست آوردن قابلیت بازگشت

 (کند کمک می( محل اولیه)بازگشت فرمان به نقطۀ صفر طول گردش غربلک فرمان به 

 

 (150km/h-0)های مختلف خودرو  در سرعت EPSمنحنی توان کمکی :  1شکل 

 

 پذیری خوب بازگشت. 1

بازگشت فرمان را براساس نیاز ارزیابی   تواند به سبب زاویۀ بازگشت باقیماندۀ باال، سیستم فرمان هیدرولیکی نمی

تواند از طریق کالیبراسیون زاویۀ بازگشت باقیمانده را با  می EPSپذیری فعال،  باز بازگشت .شده، تنظیم کند

تواند به وضعیت  غربیلک فرمان دقیقاً می های پایین به طوریکه در سرعت. دهد نیازمندی ذهنی راننده مطابقت

 این موضوع باعث راحتی . شود های باال ارتعاش برگشتی غربیلک فرمان کنترل می در سرعتمورد نیاز برگردد و 
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بعالوه با اضافه شدن گشتاور میرا کنندۀ مناسب، احساس . در سرعت پایین و پایداری در سرعت باال خواهد شد

 .برگشت فرمان برای راننده نیز بهبود داده شده است

 

 راندمان باال. 1

تواند راندمانی بیشتر از  برقی میدر فرمان هیدرولیکی، سیستم فرمان  %70-60برخالف راندمان کاری کلی 

 . داشته باشد 90%

 موارد دیگر. 1

-Self)ثانیه عملیات خود عیب یابی  1برای تقریباً  EPSدر زمان رسیدن جریان برق به سیستم، 

Examination) بعد از تشخیص . در طول این تست چراغ نشانگر عیب روشن نخواهد شد. دهد را انجام می

کد خطا است که  29مجموعاً دارای  EPS(. رنگ زرد)شود  به صورت دایم روشن می EPS عیب، چراغ نشانگر

 .تواند برای خواندن و پاک کردن کدهای خطا و خواندن لیست اطالعات بکار رود می X-431یابی  واحد عیب
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 EPSساختار  8.1

 

فته در ستون فرمان، سنسور موقعیت ، سنسور گشتاور قرار گرEPSستون فرمان، موتور : شامل  EPSسیستم 

 .است EPS، سنسور زاویۀ فرمان و چراغ هشدار EPSموتور یکپارچه، واحد کنترل 
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  EPSموتور  8.1.1

  EPSموتور 

این . روی ستون فرمان نصب شده است EPSموتور . 1

از است تا  (Brushless)موتور از نوع موتور بدون ذغال 

 ا و ساییدگی کربن ذغالمشکالتی همچون سروصد

  .جلوگیری شده و عمر کاری موتور افزایش یابد

 

فاز، یک  1ای  پیچ ستاره موتور از یک استاتور با سیم. 2

روتور آهنربای دایم و یک سنسور اثر هال برای تشخیص 

 .وضعیت روتور تشکیل شده است

 

 

  EPSاصول کارکرد موتور 

کوس توسط یک مع (DC)جریان برق مستقیم . 1

فاز برای  1به جریان برق  (Inverter)کننده 

 .شود پیچ تبدیل می تحریک سیم

سنسور اثر هال برای کنترل سرعت و تناوب فاز . 2

 .موتور بکار رفته است

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
99 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 سنسور گشتاور 8.1.1

 سنسور گشتاور

سنسور گشتاور روی ستون فرمان نصب شده تا . 1

ن اعمال گشتاور دورانی که راننده روی ستون فرما

 .گیری کند کند را اندازه می

سنسور گشتاور نه تنها مقدار گشتاور بلکه . 2

  .دهد جهت گشتاور را نیز تشخیص می

 

 

 

 سیگنال سنسور گشتاور

 .کند تا دقت سیگنال را نیز باال ببرد سنسور گشتاور برای کنترل بهتر دو سیگنال را ایجاد می. 1

در زمان چرخش غربیلک، ولتاژ یک سیگنال . هستند 2.5Vدو سیگنال زمانیکه سنسور غیرفعال است هر . 2

 . است 5Vاگرچه مجموع دو سیگنال همیشه برابر با . یابد افزایش یافته و برای سیگنال دیگر کاهش می
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 سنسور زاویۀ فرمان 8.1.1

 سنسور زاویۀ فرمان

سنسور زاویۀ فرمان با کلید صفحه آمپر و فنر . 1

یکپارچه بوده و به صورت جداگانه قابل کیسه هوا 

 .تعویض نیست

تواند سیگنال  سنسور زاویۀ فرمان نه تنها می. 2

زاویۀ فرمان را ایجاد کند بلکه سیگنال نرخ زاویۀ 

 . کند فرمان را نیز ایجاد می

 

 مدار سنسور زاویۀ فرمان

سیم  2برق مثبت، سیم اتصال بدنه، و  سیم: سیم است که عبارتند از  9سنسور زاویۀ فرمان مجموعاً دارای . 1

 CANبرای شبکۀ 

  .کند ارسال می ESPو  EPSسنسور زاویۀ فرمان، سیگنال زاویۀ فرمان را به . 2
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  EPSمدار برقی سیستم  4.1

 

 

 :به شرح ذیل است  EPSبررسی مدار برقی سیستم 

در شرایط عملکرد عادی . وتور متصل شده استبرای برق مثبت به م 80Aبا یک فیوز  EPSواحد کنترل سیستم 

برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از . است 80Aبوده و جریان حدی  50A، جریان کاری تقریباً EPSموتور 

 .ثانیه تا انتها نچرخانید 5حد، غربیلک فرمان را برای بیشتر از 

سور زاویۀ فرمان، سیگنال دور موتور، برای دریافت سیگنال سن CAN، تنها دارای یک شبکۀ EPSمدار خارجی 

 .است EPSسیگنال سرعت خودرو و کنترل چراغ هشدار 

روی ستون فرمان یکپارچه بوده و ( سنسور موقعیت اثر هال) Resolver، سنسور EPSسنسور گشتاور، موتور 

 .به صورت جداگانه قابل تعویض نیستند
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 اصول کارکرد 8.1

  معرفی 8.1.1

 

 :باشد شامل موارد ذیل می EPSترل وظایف واحد کن

 یابی، چراغ هشدار  بعد از تشخیص وجود عیب در طول فرآیند خود عیبEPS  را برای با خبر کردن

بعد از تشخیص عیب در . شود راننده روشن خواهد کرد و همزمان کد خطا داخل واحد کنترل ذخیره می

انندگی کنترل خود روی سیستم را قطع برای جلوگیری از بروز خطر در ر ESPسیستم، واحد کنترل 

 .کند می
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 کند جریان مورد نیاز موتور را با توجه به شرایط واقعی محاسبه می. 

 

 استراتژی کنترل جریان 8.1.1

 :شامل موارد زیر است  EPSکنترل موتور 

 کنترل توان کمکی و پایداری 

 کنترل کاهش حرکت حول محور عمودی 

  فعال  بازگشتکنترل 

 هش گشتاورکنترل کا 

 

 

 کنترل توان کمکی و پایداری

 .شود برطبق سیگنال گشتاور فرمان و سیگنال سرعت خودرو محاسبه می EPSجریان اصلی 
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 (Yawحرکت )کنترل کاهش حرکت خودرو حول محور عمودی 

فی گشتاور ناکا)را جبران کند  EPSقادر است تاثیر ناشی از اینرسی دورانی موتور  Yawکنترل کاهش حرکت 

 (.در شروع کار و گشتاور باقی مانده در زمان غیرفعال شدن

 .شود اصالح جریان بر طبق سرعت زاویۀ غربیلک فرمان محاسبه می

 

 فعال  کنترل بازگشت

 .کند کنترل بازگشت فعال، نیروی بازگشت غربیلک فرمان را کنترل می

 .کند نال سرعت خودرو کنترل می، جریان اصلی را بر طبق زاویۀ مطلق فرمان و سیگEPSواحد کنترل 

 .زاویۀ مطلق کنترل شده است %90زاویۀ برگشت در حدود 

 

 کنترل کاهش گشتاور

دهد و با  های اعمالی از سمت جاده را از طریق سیگنال سنسور گشتاور تشخیص می ، ضربهEPSواحد کنترل 

 .دهد این ضربات را کاهش می EPSاصالح جریان کنترل موتور 

 

 ت تعمیراتی پس از فروشاقداما 8.1

 کالیبره کردن سنسور زاویۀ فرمان 8.1.1

برای تضمین اینکه سنسور زاویۀ فرمان قادر است زاویۀ صحیح را بعد از  EPSپس از دمونتاژ و نصب سیستم 

 :روش کالیبراسیون به شرح ذیل است . نصب تشخیص دهد، کالیبره کردن این سنسور نیاز است

 .را تا انتها در جهت ساعتگرد بچرخانید و سپس دو دور در جهت پاد ساعتگرد بچرخانیدسنسور زاویۀ فرمان . 1

 .کالیبراسیون سنسور زاویۀ فرمان را در واحد کنترل حذف کنید. 2
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 .کالیبراسیون را کامل کنید. 1

 .پذیری غربیلک فرمان مناسب است تست جاده را انجام داده و تایید کنید که بازگشت. 9

 

 ست اطالعاتلی 8.1.1

  EPSلیست اطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست اطالعات سنسور زاویۀ فرمان
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 کدهای خطا 8.1.1

 .است( خاموش) OFFهمیشه در وضعیت  EPSدر حالت عادی، چراغ نشانگر عیب 

اگر بعد از روشن شدن موتور یا در طول حرکت، چراغ نشانگر عیب به صورت دایمی روشن شد نشان دهندۀ بروز 

 .است ESPیب در سیستم ع

 

 

 

 

 

 سنسور گشتاور

 وضعیت خرابی کد خطا

C1611 1C  اتصال ضعیف کانکتورها 

 قطعی کانکتورها 

C1612 1C   قطعی یا اتصال کوتاه شدن دسته

 سیم

 ضعیف بودن مشخصات 

C1613 62 قطع شدن سیگنال گشتاور 

C1613 85 قطع شدن سیگنال گشتاور 

C1614 02 ادی سنسور گشتاوربرق مثبت غیرع 

C1614 16 برق مثبت غیرعادی سنسور گشتاور 

 

 

 سنسور موقعیت موتور

 
 
 

C1631 02 

 اتصال ضعیف کانکتورها 

 قطعی کانکتورها 

 اتصال کوتاه 

 خرابی سنسور 

 خرابی در مدار رابط سنسور 

 

 

 

 موتور

 
 
 

C1641 01 

 خرابی لولۀ اثر میدان مغناطیسی 

  اتصال کوتاه لولۀ اثر میدان

 مغناطیسی

 اتصال بدنه شدن 

 سنج خرابی جریان 

 فایر خرابی مدار آمپلی 

 خرابی مدار مجتمع 

 

 

 وضعیت خرابی کد خطا

 
C1642 1D 

 اتصال کوتاه 

 اتصال بدنه 
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 موتور

 سنج خرابی جریان 

C1644 1C  اتصال کوتاه 

 اتصال بدنه 

 
 

C1645 14 

 اتصال ضعیف ترمینال 

 خرابی لولۀ اثر میدان مغناطیسی 

 موتور

 سنج خرابی جریان 

C1643 19  اتصال کوتاه 

 اتصال بدنه 

 

 

 باتری

 
 

C1653 17 

  24اتصال به برقV  

 تخلیه بار شدید 

 (تخلیه بار شدید/ولتاژ باالی باتری )

 تشخیص مدار مجتمع

 افزایش دمای مدار مجتمع 

C1654 16 ضعیف بودن 

 خرابی داخلی C1655 96 جعبۀ کنترل

 عدم انتقال سیگنال U2221 00 انسیگنال زاویۀ فرم

U2222 00 قطع شدن سیگنال 

 عدم انتقال سیگنال U2261 00 سیگنال سرعت خودرو

U2265 00 قطع شدن سیگنال 

 عدم انتقال سیگنال U2263 00 سیگنال دور موتور

U2266 00 قطع شدن سیگنال 

 ایراد در ارسال سیگنال CAN U2264 86ارتباط شبکۀ 

U0001 88 قطع شدن شبکه 

 

 1(TPMS)   سیستم پایش فشار تایر 9.1 

  معرفی

                                                             

1 Tire Pressure Monitoring System 
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TPMS  مخففTire Pressure Monitoring System با این سیستم در هر لحظه هنگام حرکت یا . است

کاهش باد تایر در هنگام پنچر شدن . توان از مناسب بودن فشار باد تایرها اطمینان پیدا کردتوقف خودرو می

 .گردددهد که موجب افزایش مصرف سوخت و صدمه دیدن سایر اجزا میدیدن تایر رخ میتایر و صدمه 

 

 ساختمان و نحوه کارکرد اجزا

 ساختار اجزا

 

 

 سنسور فشار باد تایر

 

 (.آلیاژ آلومینیوم)گیرد سنسور فشار باد تایر به همراه سوپاپ تایر در یک مجموعه قرار می
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 گیرنده اطالعات فشار باد تایر

 

های استاندارد روی کلید بر روی آینه داخل اتاق و در مدل 2های کاملگیرنده اطالعات فشار باد تایر در مدل

 .اخطار قرار دارد

 نمایشگر

 

های های کامل بر روی آینه داخل اتاق و در مدلنمایش فشار باد تایر و همچنین اخطارهای مربوطه در مدل

 .شودداده میاستاندارد روی کلید اخطار نمایش 

 

 

 

                                                             
2 Full Version  
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 نحوه کارکرد اجزا

های کند و این اطالعات را از طریق دستگاهآوری می صورت دقیق جمعسنسور تایر، اطالعات دما و فشار را به

گیرنده برای دریافت اطالعات ارسال شده توسط سنسور . نمایدسیم برای گیرنده داخل اتاق ارسال می ارسال بی

شامل فشار زیاد، فشار کم، بدون فشار، تخلیه سریع )که فشار باد تایر غیرعادی باشد هنگامی. استفاده شده است

این یک سیستم اخطار پیشرفته برای افزایش . سازداخطار صوتی و تصویری راننده را با خبر می( فشار و غیره

 .ایمنی راننده و سرنشینان است

 

  عیب یابی اتوماتیک

ثانیه و چراغ سبز به  1چراغ قرمز به مدت (  ACCبه  OFFچ از حالت چرخش سوئی)هنگام باز کردن سوئیچ 

ها روشن شده ثانیه بعد همه چراغ 2. آیدبار به صدا در میشوند و بیزر یکثانیه روی نمایشگر روشن می 1مدت 

 ها جهتسپس کلیه چراغ. دهدو میزان باد تایرهای جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست را نمایش می

 .شونداعالم فشار عادی خاموش می

یابی اتوماتیک، اطالعات ذخیره شده در آخرین لحظه قبل از باز اطالعات نمایش داده شده در حالت عیب: نکته 

 .باشدکردن سوئیچ می

 اخطار زیاد بودن فشار باد تایر

روشن شده و  TPMSزرد کیلو پاسکال باشد، چراغ قرمز تایر مربوطه و چراغ  111که فشار در حدود هنگامی

-ثانیه خاموش شده و همچنین شما می 1بیزر پس از . شودآید و میزان فشار نمایش داده میبیزر به صدا در می

 .مانندها تا تنظیم شدن فشار باد تایر روشن میچراغ. بیزر را قطع کنید MODE توانید با فشردن کلید 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
111 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

 کم بودن فشار باد تایر

روشن شده و بیزر  TPMSکیلو پاسکال باشد، چراغ قرمز تایر مربوطه و چراغ زرد  131از  که فشار کمترهنگامی

توانید ثانیه خاموش شده و همچنین شما می 1بیزر پس از . شودآید و میزان فشار نمایش داده میبه صدا در می

 .مانندشن میها تا تنظیم شدن فشار باد تایر روچراغ. بیزر را قطع کنید MODE با فشردن کلید 

 

 

 

 عدم دریافت سیگنال

بار به صدا در های سنسور دریافت نشود، بیز یکدقیقه سیگنال 11اگر خودرو در حال حرکت باشد و به مدت 

 چراغ قرمز مربوطه روشن شده و چراغ زرد . دهدرا نشان می" _"شود و نمایشگر عالمت آمده و سپس قطع می

TPMS  دهد که سنسور دارای ایراد این اخطار زمانی رخ می. ماندائم روشن میثانیه چشمک زدن د 61پس از

باشد، امواج الکترومغناطیسی موجب مختل شدن سیگنال شوند، سنسور فعال نشده باشد و یا سنسور نصب 

 .نشده باشد
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 هشدار ولتاژ اولیه

بار به صدا پاسکال باشد، بیزر یک کیلو 141تا  141دقیقه  11در هنگام حرکت خودرو اگر فشار باد تایر به مدت 

ماند و میزان فشار نمایش داده بار چشمک زده و سپس روشن می 5همچنین چراغ تایر مورد نظر . آیددر می

 .شود تا زمانی که فشار به میزان عادی برگرددمی

 تایر یا بیشتر 2وضعیت غیرعادی 

بار فشار ثانیه یک 2بیزر به صدا درآمده و نمایشگر هر دچار وضعیت غیرعادی شوند، ( یا بیشتر)تایر  2که زمانی

دهد تا زمانی که این وضعیت های جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست را نشان میغیرعادی چرخ

 .غیرعادی رفع شود

 تخلیه سریع باد تایر  

یا بیشتر تخلیه شود  و  Kp/min 35-30که فشار باد یک تایر یا بیشتر در زمان حرکت خودرو با حجم هنگامی

بار به صدا درآمده سپس  5نماید، بیزر دقیقه اعالم می 1اخطار تخلیه سریع باد تایر را به مدت  TMPSسیستم 

اگر فشار کاهش نیابد یا افزایش یابد اخطار . دهدشود و در همین زمان میزان فشار را نمایش میخاموش می

کیلو پاسکال کاهش یابد چراغ تایر مربوطه به صورت  131فشار به  اگر. گرددمربوطه بعد از یک دقیقه قطع می

 .شودآید و سپس خاموش میقرمز روشن شده و بیزر دوباره به صدا در می

 :نکته 

تغییر نماید، اطالعات اخطار مربوطه ذخیره شده و  OFFبه  ACC  اگر هنگام اعالم اخطار سوئیچ از حال (1

اگر وضعیت . کندس از بررسی خودکار سیستم دوباره ادامه پیدا میدوباره پس از باز کردن سوئیچ و پ

 تایر 
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 .به حالت عادی تغییر نماید، سنسورها اطالعات جدید را برای اتمام اخطار ارسال خواهند کرد

به جز عالمت  .صورت اتوماتیک خاموش خواهد شدها بهجهت ایمنی در هنگام حرکت، کلیه چراغ (2

  .گردددقیقه نمایش وضعیت اخطار خاموش می 2اخطار سیستم که پس از 

 

 تعمیرات و عیب یابی

 نحوه تنظیمات

دارید، و همچنین کلید را فشار داده و نگه [ON/OFF]باشد، ابتدا کلید که خودرو در حالت توقف میهنگامی

[MODE]  ثانیه نگه دارید و بعد از این که سوئیچ را از حالت  2را فشرده به مدتOFF  بهACC  تغییر دادید آن

 وارد  [MODE] آید و با کوتاه فشردن کلیدبه صدا در می"  1حالت " بار جهت ورود به بیزر یک. را رها کنید

 .شودمی "  9حالت" و "  1حالت " ،"  2حالت"

 

صورت سیستم از قسمت تنظیمات در غیر این. بایست انجام شوددقیقه می 2کلیه تنظیمات در طول : توجه 

 .گردد ارج میخ
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 (کد با دستگاه IDهماهنگ نمودن ) 1 حالت 

که عبارت زمانی. شوداست خودرو وارد این حالت از تنظیمات می OFFکه سوئیچ در حالت هنگامی( الف

“MODE 1”  نمایش داده شود کلید[MODE]  بار به صدا داشته، در این حالت بیزر یکثانیه نگه 1را به مدت

گونه همان. گرددبه دستگاه می IDزنند و وارد حالت معرفی کد اغ صفحه نمایشگر چشمک میچر 9آید و در می

 .که در زیر نمایش داده شده است

 

 

آید و بار به صدا در میدقیقه دریافت شود، بیزر یک 2اگر اطالعات ارسال شده  توسط دستگاه در مدت ( ب

فشار تایرها به ترتیب از جلو چپ، جلو راست، . کنندیر میها از حالت چشمک زن به حالت دائم روشن تغیچراغ

 .گردندها خاموش میعقب چپ و عقب راست نمایش داده شده و اگر فشارها در حد استاندارد باشند چراغ

 

 (های جلو و عقبسنسور چرخ IDتعویض )   2حالت  

که عبارت زمانی. شودمیاست، خودرو وارد این حالت از تنظیمات  OFFکه سوئیچ در حالت هنگامی

[MODE2] شود، کلید نمایش داده می [MODE] دارید، ابتدا چراغ چرخثانیه نگه 1را فشار داده و به مدت-

                                                             
3 MODE1 
4 MODE2 
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بار به صدا در زنند و بیزر یکهای عقب چشمک میثانیه چشمک زده سپس چراغ چرخ 2های جلو به مدت 

ثانیه خاموش  2ها پس از چراغ. باشدسنسورها می  IDبرای تغییر  TPMSآید که به معنی آمادگی سیستم می

 .شوندمی

 

 .جا شوندبایست چرخ راست جلو با راست عقب و چپ جلو با چپ عقب جابهجهت هماهنگ شدن می: توجه 

ها تغییر چرخ IDصورت سریع و اتوماتیک باشد، بدین وسیله بههای جلو و عقب میکه نیاز به تعویض چرخزمانی

 .سنسورها را تست کنید IDلطفاً با کم و زیاد کرد فشار باد تایرها تغییرات  .کندمی

 (ها سنسورهای چرخ IDتعویض ضربدری )    حالت   

 MODE“که عبارت زمانی. شوداست خودرو وارد این حالت از تنظیمات می OFFکه سوئیچ در حالت هنگامی

آید، بار به صدا در میدارید، بیزر یک یه فشرده و نگهثان 1را به مدت  [MODE]کلید . به نمایش در آمد ”3

ثانیه  2زنند سپس چراغ چرخ جلو راست و عقب راست ثانیه چشمک می 2چراغ چرخ جلو چپ و عقب چپ 

 2ها پس از چراغ. باشدسنسورها می IDآید که به معنی تعویض بار به صدا در میزنند و بیزر یکچشمک می

 .شوند ثانیه خاموش می

                                                             
5 MODE3 
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 .جا گردندصورت ضربدری جابهها حتما باید بهدر این حالت چرخ: توجه 

سنسورها را  IDباشد این حالت از تنظیمات به سرعت و اتوماتیک ها میزمانی که نیاز به تعویض ضربدری چرخ

 .اییدسنسورها اطمینان حاصل نم IDلطفاً با کم و زیاد کردن فشار باد تایرها از تغییر . دهدتغییر می

 

 (سنسورها با تخلیه باد تایرها IDمعرفی ) تنظیم حالت چهارم 

بچرخانید،  ONبه  OFFدارید و سوئیچ را از حالت  را فشرده و نگه [MODE]برای ورود به این حالت دکمه 

 کهزمانی. شودوارد حالت تغییر وضعیت سنسورها می TPMSآمده و در این زمان سیستم  بار به صدا دربیزر یک

بار به صدا در آمده و وارد بیزر یک. دارید را فشرده و نگه [MODE]گردید کلید  ”MODE 4“وارد حالت 

که گیرنده زمانی. زندشود و چراغ چرخ جلو چپ با رنگ قرمز چشمک میوضعیت تنظیم دستی حالت چهارم می

TPMS ،زند که هم اکنون میچراغ آن چرخ با رنگ قرمز چشمک می در حالت معرفی چرخ جلو چپ باشد-

که سنسور چرخ جلو چپ اطالعات را زمانی. یا بیشتر تخلیه گردد  30Kpa/minبایست فشار باد تایر با سرعت 

کند که به معنی معرفی ها را دریافت نماید، چراغ مربوطه از رنگ قرمز به سبز تغییر میارسال نماید و گیرنده آن

بعد از . را جهت معرفی تایر بعدی فشار دهید [MODE]ثانیه کلید  9تا  1بعد از . صحیح چرخ جلو چپ است

را جهت تایید  [MODE]بایست کلید صورت سبز روشن شده و در آخر میها بهچرخ همه چراغ 9معرفی هر 
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بار چرخ به رنگ سبز روشن شده و یک 9در این زمان چراغ هر . چرخ به سیستم فشار داد 9ورود اطالعات 

پس از معرفی کلیه فشارها . باشدو بیزر دو بار به صدا در آمده که به معنی معرفی صحیح میزنند چشمک می

 .صورت اتوماتیک خاموش شوندباید به حالت استاندارد تنظیم شوند و فشار تمام نمایشگرها به

ید سنسور توان محل جدکه یک سنسور تعویض شود یا محل قرارگیری آن تغییر کند، با این حالت میدر صورتی

 .صورت دستی برای سیستم معرفی نمودرا به

 

را  [MODE]ثانیه صبر کرده، سپس کلید  9تا  1در این روش پس از معرفی هر سنسور چرخ، به مدت : توجه 

 :عالوه به. جهت معرفی سنسور چرخ بعدی فشار دهید تا از اختالل امواج با یکدیگر جلوگیری به عمل آید

 

 

ها معرفی اشتباه تعدادی از چرخ. گیرداز تایید و معرفی هر چهار چرخ صورت میمعرفی صحیح، بعد  (1

 .ها گرددتواند باعث معرفی اشتباه سایر چرخ می

صورت اتوماتیک از این حالت خارج دقیقه به 2در صورت عدم تکمیل مراحل معرفی، سیستم پس از  (2

 .گردد می

 .عرفی صحیح گرددتواند باعث عدم مهای مشابه و مزاحم میفرکانس (1
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 روش های معرفی بوسیله دستگاه خوانش

 

 سازی سنسور و ذخیره اطالعاتفعال. 1

در حالت توقف خودرو، کلید چرخ جلو چپ بر روی دستگاه خوانش را در مقابل سنسور فشار دهید تا ( 1

ت چشمک زن به در این حالت چراغ روی دستگاه خوانش از حال. کد را دریافت کند IDسنسور فعال شده و 

این حالت . باشدآید که نشانه دریافت عادی اطالعات  میروشن تغییر کرده و بیزر دو بار به صدا در می

 .کشدثانیه طول می 4حدود 

 .بایست فعال گردندها میسازی و دریافت اطالعات چرخ جلو چپ، سایر چرخبعد از فعال( 2

 .شودتایرها ذخیره می IDرها روشن شده و تایر، چراغ کلیه تای 9سازی بعد از فعال( 1

 

 ارسال اطالعات برای نمایشگر. 2

چراغ روی نمایشگر  9کرده، در این حالت هر  [MODE1]صورت دستی سیستم را وارد حالت به( 1

 .زنندچشمک می
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لت در این حا. را روی دستگاه فشار دهید TPMSدستگاه خوانش را نزدیک نمایشگر قرار دهید و کلید ( 2

در صورت وجود ایراد کلید .)شوند که نشان دهنده ارسال اطالعات استهای روی دستگاه خاموش میچراغ

TPMS را دوباره فشار دهید) 

صورت چراغ برای یک ثانیه به 9بار به صدا در آمده ، هر بعد از دریافت اطالعات توسط نمایشگر، بیزر یک( 1

د تایرها استاندارد باشد نمایشگر به ترتیب فشار باد هر تایر را نشان اگر فشار با. شوندقرمز و سبز روشن می

 .گرددصورت اتوماتیک خاموش میداده و سپس به

 

 خاموش کردن سنسور.  

بار به صدا  9را فشرده تا اینکه بیزر دستگاه خوانش  ”OFF“دستگاه خوانش را نزدیک سنسور کرده، کلید 

 .گرددگردیده و وارد حالت خواب می آید و در این زمان سنسور خاموش در

تا اینکه دوباره . که سنسور وارد حالت خواب شود توانایی اعالم فشار و شتاب را ندارددر صورتی: توجه 

قبل از ورود به حالت معرفی دستی، خودرو باید از منابع ولتاژ باال جهت . توسط دستگاه خوانش فعال شود

 .جلوگیری از اختالل فاصله بگیرد

 کن صندلیگرم 2.2

 نحوه عملکرد

کنی طراحی شده است که عالوه بر هایی از جنس فیبر ترکیبی گرمبه کمک سیم 3در خودروی هایما 

 .نمایدجهت راحتی سرنشین ارسال می um 20-5تنظیم دما، امواج مادون قرمزی را با قدرت 
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 :های زیر را داراست گرمکن صندلی قابلیت

 درجه سانتیگراد 121تا  91-مای بین قابلیت کارکرد در د .1

 هزار مرتبه 211های ناشی از وزن افراد تا بیش قابلیت تحمل ضربه .2

 هزار مرتبه 111قابلیت روشن و خاموش شدن تا بیش از  .1

 مقاوم در برابر خوردگی در اثر آب نمک، قهوه، آب و نوشابه به مدت طوالنی .9

 ای مدت طوالنیولت بر 11.5تا  3مقاوم در برابر نیروی ولتاژ  .5

 دقیقه 1ای دما در کمتر از درجه 21قابلیت افزایش  .6

 

 نحوه کارکرد اجزا  

برای . توان کنترل نمودطور جداگانه میهای جلو را بهبا استفاده از کلیدهای تنظیم، میزان گرم کنندگی صندلی

تنظیم دمای دو صندلی جلو کامالً . توان تغییر دادمرحله می 5طور جداگانه کلید را فشرده و در تنظیم دما به

 .شودجداگانه انجام می
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 (درجه سانتیگراد 65تا  91ما بین دمای )ای مرحله 5ها جلو، کلید تنظیم دمای صندلی

 عیب یابی و تعمیرات

در صورت قطع . توان کنترل نمودکن را میهای کلید گرممتر اتصال بین پایهی مولتیمطابق نقشه به وسیله

 .ط و وجود ایراد فنی سوئیچ را تعویض نماییدارتبا

 

کن را تعویض کن صندلی را اندازه گرفته و در صورت مشاهده ایراد گرمهای گرممطابق نقشه مقاومت بین سیم

 .نمایید

 

 (ایربگ جانبی)سیستم کیسه هوای جانبی   .2

 اطالعات عملکردی

 Jinzhou Jinheng Automotive Safety سیستم کیسه هوای جانبی توسط شرکت 3در خودروی هایما 

System اگر . باشداین خودرو مجهز به سیستم کیسه هوای جلویی و جانبی می. طراحی و ساخته شده است

خودرو دچار تصادف سنگین یا متوسط از کنار شود این سیستم از ناحیه صورت و قفسه سینه راننده و شاگرد 

 .کندمحافظت می
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 اجزا و نحوه عملکرد

 

 

 

 

 

های هوای جانبی درون صندلی جاسازی شده است و در صورت وجود ضربه جانبی باز کیسه 3در خودروی هایما 

 .کندشده و از قسمت صورت و قفسه سینه راننده و شاگرد در مقابل ضربه شدید محافظت می

و داخل ستون میانی باشد که در سمت پایینی ترین قسمت در کنترل کیسه هوا، سنسور ضربه جانبی میاصلی

گیری کرده و پس از تبدیل به سیگنال به میکروپروسسور واحد خودرو نصب شده است، که نیروی ضربه را اندازه

 .کندکنترل کیسه هوا ارسال می
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سنسور ضربه جانبی، واحد کنترل، چراغ کیسه هوا و واحدهای : سیستم کیسه هوای جانبی اساساً متشکل از 

ای طراحی شده است که در اثر نیروی گونهدر طول حرکت، سیستم کیسه هوای جانبی به. دباشکیسه هوا می

کیلومتر بر ساعت یا بیشتر به کنار خودرو که موجب تغییر شکل شدید در ستون  11برخورد جسمی با سرعت 

، SRSتوسط واحد همراه ایجاد شتاب منفی در سنسور بیشتر از حد معین تعریف شده میانی و دیگر اجزا شود، به

 . باز شود

 

ی جلوگیری از ضربه مستقیم به راننده و سرنشینان از طرف اجسام سخت درون وسیلهباز شدن کیسه هوا به

شود های مالیم و یا برخورد با موانع کوچک در اثر اشتباه راننده باعث نمیضربه. کندها محافظت میخودرو از آن

-صورت اتوماتیک محاسبه میقدرت ضربه توسط واحد کنترل الکترونیکی بهزیرا میزان . کیسه هوا عمل نماید

 .شود

 

 یابی و تعمیراتعیب

در تصادفات از کنار، باز شدن کیسه هوا ممکن است موجب صدمه دیدن فریم پشتی صندلی و دیگر قطعات 

طور کامل باز به که پشتی صندلی تعویض نشود ممکن است در هنگام تصادف بعدی کیسه هوادر صورتی. گردد

بایست کیسه هوای جانبی و محل قرارگیری کیسه هوا در پشتی بنابراین پس از باز شدن کیسه هوا می. نشود

پس از اتمام تعمیرات مطمئن شوید صندلی و دسته سیم به طور . صندلی با قطعه جایگزین جدید تعویض گردد

 .صحیح نصب شده باشند

زیرا استفاده از اهم متر . یاب به جای اهم متر استفاده کنیددستگاه عیب یابی سیستم کیسه هوا ازجهت عیب

 .ممکن است باعث باز شدن کیسه هوا و صدمه دیدن افراد گردد
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 

یابی به جزوه تعمیراتی مراجعه لطفاً جهت عیب. باشدهای تست مانند سیستم کیسه هوا جلو میسایر روش

 .نمایید

 

 

 

 (Cruise Control)سیستم کروز کنترل   .2

 اطالعات عملکرد

دنده اتوماتیک جهت افزایش راحتی و کاهش تنش رانندگی و با جعبه 3سیستم کروز کنترل در خودروی هایما 

ها با فعال کردن این های طوالنی مخصوصاً در بزرگراهدر طول رانندگی. تر کردن رانندگی تعبیه شده استراحت

 .و پا را از روی پدال گاز رها کردتوان سرعت را ثابت نمود سیستم می
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 اجزا و اصول کارکرد 

 .  +/OFF/ON  ،CANCEL  ،SET/-  ،SET: باشد کلید بر روی فرمان می 9کروز کنترل دارای 
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

بدون نیاز به فشردن پدال گاز سیگنال برای . کندکلید کنترل کروز بر اساس سیگنال سوئیچ مقاومت کار می

احد کنترل الکتریکی موتور ارسال شده و این موضوع از تنش رانندگی کاسته و موجب کنترل دریچه گاز به و

 .گرددتر بخش میرانندگی هوشمند و راحت

 

المپ زرد به معنی شروع به کار سیستم و المپ سبز : عدد المپ وجود دارد  2بر روی پنل سیستم کروز کنترل 

 .باشدبه معنی تنظیم شدن سرعت می
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 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

 :ملکرد های عحالت

1)ON/OFF  ...این کلید را در وضعیت . سیگنال کلید اصلی کروز کنترل“ON”  قرار داده تا کروز کنترل روشن

 .ها سرعت دلخواه را تنظیم نموده و حالت کروز را فعال نماییدبه کمک دیگر دکمه. شود

2)SET/-  : این کلید سه وظیفه دارد . تنظیم کروز/ سیگنال کلید کاهش سرعت: 

.A که کلید اصلی کروز در وضعیت زمانی. عنوان سرعت در حالت کروزانتخاب سرعت کنونی به“ON”  باشد

که عملی در کند و سیستم وارد حالت کروز شده، در صورتیحرکت می  25km/hخودرو با سرعت بیش از 

 .دهدبه حرکت ادامه میرخ ندهد خودرو با سرعت کنونی ( مانند فشردن پدال ترمز) جهت غیر فعال شدن کروز 

.B 2با هر بار فشردن این دکمه در حالت کروز . فشردن دکمه برای کاهش سرعتkm/h    از سرعت تنظیم

 .شودشده کاسته می

.C داشتن این دکمه در حالت کروز سرعت با فشردن و نگه. داشتن دکمه برای کاهش سرعتفشردن و نگه

 .یابدطور پیوسته کاهش میتنظیم شده به

1)RES/+  : تنظیم / سیگنال کلید کاهش سرعت "همانند . سیگنال کلید افزایش سرعت/ بازگشت حالت کروز

 .باشدوظیفه می 1این کلید دارای  "کروز

را فشرده تا حالت کروز برگردد و خودرو  با سرعت بیش از  ”ON“کلید . فعال سازی دوباره حالت کروز 

25km/h  رخ ندهد ( مانند فشردن پدال ترمز) جهت غیر فعال شدن کروز  چنانچه عملی در. حرکت کند

جهت افزایش سرعت با هر بار فشردن . کندسیستم با توجه به پارامترهای تنظیمات قبلی، سرعت را انتخاب می

 . شودطور پیوسته زیاد میداشتن این کلید سرعت بهبه سرعت اضافه شده  و با نگه 2km/hاین دکمه 
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9)CANCEL  :با فشردن این دکمه در زمانی که حالت کروز فعال است . رسال سیگنال جهت قطع حالت کروزا

 (.تنظیم سرعت مورد نظر)دهد سیستم به وضعیت آماده به کار تغییر وضعیت می

 :های عملکرد در وضعیت کروز حالت

A ) شده و وارد حالت آماده به کار در حالت کروز، پدال ترمز را فشار دهید تا سیستم موقتاً از حالت کروز خارج

 .شودچراغ سبز خاموش و چراغ زرد روشن می. شود

B )پدال گاز را رها کنید تا سیستم با آخرین . گیری پدال گاز را فشار دهیددر حالت کروز، جهت شتاب

 . تنظیمات انجام شده وارد حالت کروز شود

C ) در حالت کروز، دنده را به وضعیتی بجزD ا سیستم موقتاً از حالت کروز خارج شده و وارد حالت عوض کنید ت

 .شودچراغ سبز خاموش و چراغ زرد روشن می. شودکار میآماده به

D ) در حالت کروز، کلید“CANCEL”  را فشار دهید تا سیستم موقتاً از حالت کروز خارج شده و وارد حالت

 .شودیچراغ سبز خاموش و چراغ زرد روشن م. شودکار میآماده به

E ) در حالت کروز، کلیدON/OFF  را فشار دهید تا سیستم از حالت کروز خارج شده و سرعت ذخیره شده در

 .حافظه توسط واحد کنترل الکترونیکی پاک شود و چراغ خاموش گردد

F )طور اتوماتیک از حالت کروز خارج و جهت افزایش ایمنی در رانندگی بعد از متوقف شدن خودرو سیستم به

در سرعت پایین تنظیم سرعت  -/SETبعدی و رفع هرگونه ریسک ناگهانی و ناخواسته در صورت فشردن کلید 

 .گرددانجام شده پاک می

G )برای پاک کردن سرعت تنظیم شده در حالت قبلی و ذخیره آخرین تنظیمات سرعت کروز را ریست کنید. 
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 یابی و تعمیراتعیب

با توجه به مقادیر جدول 

 .یابی بپردازیدعیب زیر به
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 پیوست  

 مشخصات سرویس فنی

 پارامتر ها بخش ها

 سر سیلندر

-4.8996}124.55-124.45 استاندارد (mm{in})ارتفاع 
4.9035} 

 {0.0078}0.2 بیشترین تراش سوپاپ

 {0.0011}0.03 بیشترین تغییر شکل اتصال سطح سیلندر

تغییر شکل اتصال سطح 

 (mm{in})فولدمانی

 {0.0019}0.05 بیشترین

 {0.0078}0.20 بیشترین سمباده زنی

 (وضعیت سرد موتور)سوپاپ گاز 

(mm{in}) 

 {0.0102-0.007}0.26-0.18 ورودی

 {0.0133-0.0102}0.34-0.26 خروجی

 سوپاپ و گیتسوپاپ

 ضخامت لبه 

 

(mm{in}) 

 {0.0334}0.85 استاندارد سوپاپ هوا

 {0.014}0.35 کمترین

 {0.0590}1.50 استاندارد سوپاپ دود

 {0.035}0.9 کمترین

 فاصله سوپاپ

 

(mm{in}) 

-3.9822}101.65-101.15 استاندارد سوپاپ هوا
4.0019} 

 {3.9744}100.95 کمترین

-3.9791}101.57-101.07 استاندارد سوپاپ دود
3.9988} 

 {3.9712}100.87 کمترین

ضخامت میله 

 سوپاپ

 

(mm{in}) 

-0.1954}4.980-4.965 استاندارد سوپاپ هوا
0.1960} 

 {0.1935}4.915 کمترین

-0.1950}4.970-4.955 استاندارد سوپاپ دود
0.1956} 

 {0.1931}4.905 کمترین

I.D مجرای سوپاپ(mm{in}) {0.1973-0.1968}5.012-5 استاندارد 

-0.1973}5.022-5.012 بیشترین اندازه مجاز
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0.1977} 
 {0.8031-0.7795}20.4-19.8 سوپاپ هوا (mm{in})برآمدگی گیت میل سوپاپ

 {0.5984-0.5748}15.2-4.6 سوپاپ دود

 نشیمنگاهسوپاپ

 0.9-1.3{0.0354-0.0511} (mm{in})عرض ثابت نشیمنگاهسوپاپ

 °44-′30°43 سوپاپ هوا (º)زاویه نشیمنگاهسوپاپ

 °44-′30°43 سوپاپ دود

ارتفاع برآمدگی )یتسوپاپ فرو رفتگی س

 (mm{in})( سوپاپ

 {1.7468}44.37 سوپاپ هوا

 {1.7468}44.37 سوپاپ دود

 فنر سوپاپ

ارتفاع فشاری فنر 

 (N{kg,ibf})سوپاپ

 H: 38.8mm سوپاپ هوا
{1.528in} 

203-225 {20.71-22.95, 
45.62-50.56} 

 H: 38.8mm سوپاپ دود
{1.528in} 

203-225 {20.71-22.95, 
45.62-50.56} 

 حالت عمودی

(mm{in}) 

 {0.073}1.86 بیشترین سوپاپ هوا

 {0.073}1.86 بیشترین سوپاپ دود

 

 

 پارامتر ها بخش ها

 کاسه نمد

 {0.87}22.1 ورودی  L(mm{in})گودی 

 {0.665}16.9 خروجی

 میل بادامک

خارج از مرکز بودن محور بادامک 
(mm{in}) 

 {0.0012}0.03 بیشترین

 رتفاع برآمدگی بادامکا

(mm{in}) 
 

سوپاپ 

 هوا

 {1.7212}43.72 استاندارد

 {1.7133}43.52 کمترین

سوپاپ 

 دود

 {1.7126}43.5 استاندارد

 {1.7047}43.3 کمترین

 {1.0222-1.0211}25.965-25.936 استاندارد (mm{in})قطر یاتاقان
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 {1.0199}25.906 کمترین

 {0.0033-0.0014}0.085-0.035 ندارداستا (mm{in})لقی یاتاقان

 {0.0078-0.0031}0.20-0.08 استاندارد (mm{in})لقی نهایی 

 {0.0082}0.21 بیشترین

 تایپیت

 {1.2215-1.2205}31.025-31.000 استاندارد (mm{in})قطر سوراخ تایپت

 {1.2197-1.2191}30.980-30.964 استاندارد (mm{in})قطر تایپت

ت و سوراخ فاصله بین تایپ

 (mm{in})تایپت

 {0.00240-0.00079}0.061-0.020 استاندارد

 {0.0071}0.180 بیشترین

 بلوک سیلندر

از سطح باال تا خط مرزی )ارتفاع 

 (mm{in})( اصلی

 {10.7677}273.5 استاندارد

کمترین حد مجاز 

 تراش 

0.20{0.008} 

 {0.002}0.05 استاندارد (mm{in})تغییر شکل سطح باال 

 {3.3083-3.3071}84.03-84.00 استاندارد قطر داخلی سیلندر

اندازه بزرگ 
0.25{0.01} 

84.25-84.28{3.3169-3.3181} 

اندازه بزرگ 
0.50{0.02} 

84.50-84.53{3.3268-3.3279} 

 0.15{0.006} (mm{in})محدوده سایش 

 (mm{in})قطر پیستون 

 

 {3.3071-3.305}84-83.97 استاندارد

زه بزرگ اندا

0.25{0.01} 

84.22-84.25{3.3157-3.3169} 

اندازه 

 {0.02}0.50بزرگ

84.47-84.50{3.3256-3.3268} 

لقی بین پیستون و قطر داخلی 

 (mm{in})سیلندر

 {0.0016-0.0008}0.04-0.02 استاندارد

 {0.004}0.10 بیشترین

 پارامتر ها بخش ها

 رینگ پیستون

لقی بین رینگ 

 پیستون و شیار

 {0.0027-0.0012}0.070-0.030 استاندارد رینگ باال

 {0.0024-0.0008}0.060-0.020 استاندارد رینگ دوم
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 رینگ

(mm{in}) 

 {0.0047-0.0016}0.120-0.040 استاندارد رینگ روغن

رینگ 

 دومین رنگ/باال

 {0.006}0.15 بیشترین

 {0.006}0.15 بیشترین رینگ روغن

لقی دهانه رینگ 

گیری داخل  اندازه]

 [سیلندر
(mm{in}) 

 {0.014－0.008}0.35－0.20 رینگ باالیی  

 {0.018－0.012}0.45－0.30 رینگ دومی

 {0.020－0.008}0.50－0.20 رینگ روغن

 {0.039}1.0 بیشترین

 گیژین پین

 {0.7482－0.7481}19.005－19.002 استاندارد (mm{in})قطر خارجی گیژین پین 

ژین پین قطر داخلی محورگی
(mm{in}) 

 {0.7486－0.7484}19.015－19.010 استاندارد

 {0.0007- -0.0013-}0.017- -0.031- استاندارد لقی کم بین سوراخ اتصال دهنده

لقی بین سوراخ گیژین پین و محور 

 گیژین پین

 {0.0007- -0.0013-}0.017- -0.031- استاندارد

 شاطون و یاتاقانشاطون

مرکز تا ]طول شاطون 

 [مرکز

 {5.5079-5.5118} 140-139.9 استاندارد

 {0.7474-0.7476} 18.985-18.974 استاندارد قطر سوراخ کوچک

 {0.010-0.004}0.250-0.100 استاندارد (mm{in})لقی شاطون

 {0.012}0.30 بیشترین

اندازه بوش 

 (mm{in})شاطون

 {0.05902-0.05854}1.499-1.487 استاندارد

 {0.06394-0.06346}1.624-1.612 {0.01}0.25 سایز کمتر 

 {0.06886-0.06839}1.749-1.737 {0.02}0.50سایز کمتر 

لقی 

 (mm{in})یاتاقانشاطون

 {0.0019-0.0006}0.048-0.015 استاندارد

 {0.0019-0.0006}0.048-0.015 بیشترین

 میل لنگ

 0.03{0.0012} (mm{in})الیه خارجی میل لنگ 

 {1.9685-1.9678}50.000-49.982 استاندارد قطر یاتاقان اصلی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
134 

 

 آموزش  الکترونیکی S7هایما 

(mm{in})  کمترین حد مجاز

0.25{0.01} 

49.732-49.75{1.9580-1.9586} 

 لقی یاتاقان اصلی
(mm{in}) 

 {0.00142-0.00071}0.036-0.018 استاندارد

 {0.0039}0.1 بیشترین

 اندازه بوش محور اصلی
(mm{in}) 

 {0.0789-0.0783}2.003-1.988 استاندارد

کمترین حد مجاز 

0.25{0.01} 

2.113-2.128{0.0831-0.0837} 

 

قطر پین میل لنگ 

(mm{in}) 

 {1.7717-1.7709}45.000-44.980 استاندارد

کمترین حد مجاز 

0.25{0.01} 

44.730-44.750{1.7610-1.7618} 

کمترین حد مجاز 
0.50{0.02} 

44.480-44.500{1.7512-1.7520} 

 

 

 رهاپارامت بخش ها

 میل لنگ

 

 (mm{in})اندازه طول یاتاقان

-0.0758}1.975-1.925 استاندارد
0.0778} 

-0.0807}2.100-2.050 {0.01}0.25کمترین اندازه 
0.0827} 

-0.0856}2.225-2.175 {0.02}0.50کمترین اندازه 

0.0876} 
-0.0906}2.350-2.300 {0.03}0.75کمترین اندازه 

0.0925} 
 {0.010-0.002}0.25-0.05 استاندارد (mm{in})لنگ  لقی انتهای میل

 {0.012}0.30 بیشترین

 چک کردن

 فشار تراکم 
kpa{kgf/cm2,psi}[rpm]} 

 [300]{199 ,14.0}1370 مقدار استاندارد

 [300]{156 ,11.0}1080 کمترین حد مجاز فشار

 [{2.0,28}200 بیشترین حد مجاز فشار

-300-500{3.1-5.1, 43 (kpa{kfg/cm2, psi}[rpm])فشار روغن موتور 
71}[2500] 
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 میزان روغن فیلتر موتور 

L{US qt,lmpqt} 

 {2.4 ,2.9}2.8 تعویض روغن موتور

 {2.6 ,3.1}3.0 تعویض روغن موتور با فیلتر

  دسته بندی روغن موتور

 SAE 10W–30 {℉13}℃ 25–باالی  مقدار ویسکوزیته روغن موتور

-30 ℃-37 ℃{-22 ℉-98 

℉} 

SAE 5W–30 

 تسمه دینام

 (mm{in})تغییر شکل خمشی

 10و یا  98Nهنگامی که نیری 

kg وارد می شود 

 {0.29-0.26}7.5-6.5 جدید

 {0.35-0.28}9.0-7.0 قدیم

 {0.39}10 حدوده

-85,160-70}834-686 جدید N{kgf,lbf}کشش نیرو 
180} 

-70,120-50}686-490 قدیم
150} 

 {88 ,40}392 حدوده

 موتور استارت

 19 (V)ولتاژ  تست بدون بار

 111 (A)جریان 

 مونتاژ و پیاده سازی قسمت تایمینگ موتور

 3{0.1181} (mm{in})انبساط طولی راهنمای سوپاپ

 سنسور دور موتور

 0.5-1.1{0.020-0.043} (mm{in})لقی بین چرخ و سنسور

 ترموستات

 80-84{176-183} (ºC{°F})دمای باز شدن 

 95{203} (ºC{°F})دمای کامل باز شدن 

 8.5{0.33}≤ (mm{in})جابجایی کامل 

 فشار پدال کالچ

 0.6{0.024}≥ (mm{in})ارتفاع  فنر دیافراگم

 0.6{0.024}≥ (mm{in})شعاع بیرونی 

 0.05{0.0019} (mm{in})همواری فشار پدال  
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 پارامتر ها بخش ها

 سایش پدال کالچ

 7.7-8.3{0.3031-0.3267} (mm{in})ضخامت نصب 

 1.0{0.0393} (mm{in})شعاع بیرونی 

 چرخ طیار

 0.13{0.0051}≥ (mm{in})ضخامت بیرونی 

 پمپ روغن

 {0.0070-0.0024}0.18-0.06 استاندارد (mm{in})لقی بین رتور داخلی و خارجی 

 {0.009}0.22 بیشترین

 {0.0071-0.0040}0.181-0.100 دارداستان (mm{in})لقی بین رتور و بدنه پمپ 

 {0.009}0.22 بیشترین

خالصی در اٍر شل و سائیدگی قطعه 
(mm{in}) 

 {0.0038-0.0016}0.095-0.040 استاندارد

 {0.006}0.14 بیشترین

 90.4N-82.6فشار   (mm{in})طول فنر فشاری 
{8.43-9.22kgf, 18.56-20.31lbf} 

35.15{1.3839} 

برای بدنه  (mm{in})برای آب بندی روغن  فاصله فرو رفتگی

 پمپ روغن

0-1.0{0-0.039} 

 آب بندی روغن

برای قسمت  (mm{in})فاصله فرو رفتگی برای آب بندی روغن 

 عقب میل لنگ

0-0.5{0-0.019} 

 فاصله چفت کردن پالستیک فشرده

 {4.125-4.103}104.8-104.2 استاندارد (mm{in})چفت کردن سر سیلندر

 {4.154}105.5 رینبیشت

 {2.689-2.665}68.3-67.7 استاندارد (mm{in})چفت کردن یاطاقان اصلی 

 {2.705}68.7 بیشترین

 {1.862-1.838}47.3-46.7 استاندارد (mm{in})چفت کردن یاتاقانشاطون

 {1.874}47.6 بیشترین
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