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 مقدمه

نماید که بتواننمد   می فراهم تهیه و انتشار کتابهای راهنمای تعمیرات این  امکان را برای متخصصین تعمیرات

 .در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری کار را بصورت صحیح و اصولی به انجام رسانند

باشمد کمه بمه     ممی  "سممند  برق خودرویهای  های سیستم دیاگرام"یش رو دارید تحت عنوان پکتابی که در 

 سیسمتمهای برقمی   منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه نمایندگی مجاز سراسر کشور با نحموه انجمام تعمیمرات   

 .خودروی سمند تهیه گردیده است

با مطالعه دقیق مطالب این کتاب و به کار بستن آن به هنگام  ها و تعمیرکاران عزیز، امید است شما تکنسین

و عیب یابی، در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتری توفیمق  تعمیرات 

 .یابید
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 SW00 .....................................................سوئیچ اصلی  BB00 ................................................................  باتری 

 0002 .....................................................دسته راهنما  BB10 ..................................ه فیوز کالسکه ای جعب
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 1120 ......................................................ناک سنسور  C1300 ...........................................کانکتور عیب یاب

 1135 ........................................................کوئل دوبل  ABS  ........................... C001کانکتور عیب یاب 

 1203 .................................................سوئیچ اینرسی  C001G ...........سیستم گاز سوز  کانکتور عیب یاب

 1210 .............................................پمپ بنزین برقی  V4 ............................. ( STOP)المپ هشدار 

 1215 .........................................شیر برقی کنیستر   V1000 (...........................آلترناتور)شارژباتری المپ 

 1215A ...................................................شیر برقی گاز  V1300 ..............المپ عیب یابی سیستم سوخت رسانی وجرقه

 1220 (.....................سبز)سنسور دمای آب موتور   V2320 ...........................هنمای سمت چپالمپ را

 1220A (.........................گاز سوز)سنسور دمای آب   V2330 .........................المپ راهنمای سمت راست

 1225 ......................................................استپر موتور  V2600 ........................المپ نشانگر چراغهای پارک

 1240 ...........................سنسور دمای هوای ورودی  V2610 ..............................المپ چراغهای نور پایین

 1240A ............................................سنسور دمای گاز  V2620 ...................................المپ چراغهای نور باال

 1270 ................................پیش گرمکن دریچه گاز  V2660 .........................................المپ مه شکن جلو

 1304 ............................................................له دوبلر  V2665 .......................................المپ مه شکن عقب

 1312 ............................سنسور فشار هوای ورودی  V4020 ...............المپ اخطار سیستم خنک کننده

 1312A .........................(گاز سوز)سنسور فشار خال   V4110 .................................المپ فشار روغن موتور

 1312B ..............................................سنسور فشار گاز  V4300 ..................المپ پایین بودن سطح سوخت

 المپ اخطار کاهش سطح روغن ترمزیا 

 ...............................درگیر بودن ترمز دستی

 
 

V4420 

 1313 .............................................ور دورموتورسنس 

 1317 ..................................پتانسیو متر دریچه گاز 

 1320 ...................کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی وجرقه  V4430 ............المپ اخطار فرسایش لنت های ترمز جلو

 1330A (.......................................گاز سوز)ریل سوخت انژکتور ها  V4700 ............................بودن درب المپ اخطار باز
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 2670 ..........................المپ مه شکن جلو سمت چپ  1510B (............راست)موتور فن سیستم خنک کننده

 2675 .......................المپ مه شکن جلو سمت راست  1620 ..........................................سنسور سرعت خودرو

 3000 ..........................کلید الی دری جلو سمت چپ  1810 ..............................................کلید تبدیل سوخت

 3001 .......................کلید الی دری جلو سمت راست  2100 ................................سوئیچ المپهای استپ ترمز

 3002 ........................کلید الی دری عقب سمت چپ  2110 (....نصب پشت شیشه عقب)چراغ استپ سوم 

 3003 .....................کلید الی دری عقب سمت راست  2200 ..................................سوئیچ المپهای دنده عقب

 3005 ..................................................تایمر چراغ سقفی  2220 ................کنترل یونیت سنسورهای دنده عقب

 3010 ....................................................المپ سقفی جلو  2225 .....................بیزر اخطار سنسورهای دنده عقب

 3020 ..................................................المپ سقفی عقب  2230 .............(............سمت چپ)سنسور دنده عقب 

 3040 .........................المپ الی دری جلو سمت چپ  2235 (......................سمت راست)سنسور دنده عقب 

 3042 .......................المپ الی دری عقب سمت چپ  2300 .............................................................کلید فالشر

 ......................المپ الی دری جلو سمت راست  2305 .....................................................اتوماتیک راهنما

 ....................المپ الی دری عقب سمت راست
3045 
  2320 (........چپ جلو)مپهای راهنمای روی گلگیر ال 3047

  2325 (.....راست جلو)المپهای راهنمای روی گلگیر 

رئوستای کنترل کننده نور المپهای داخل 

 3050 .............................کلیدها وصفحه نشاندهنده ها

    2330 ........................المپ راهنمای عقب سمت چپ

 3053 ..................................المپ روشنایی قاب فندک  2335 ......................پ راهنمای عقب سمت راستالم

 3060 .........................................................المپ آفتابگیر  2340 ......................المپ تکرار کننده راهنمای چپ 

 3061 .........................................................المپ آفتابگیر  2345 .....................ر کننده راهنمای راستالمپ تکرا

 3065 ....................................کلید و المپ نقشه خوانی  2350 ................................................................رله فالشر

 3100 ..............................کلید الی دری صندوق عقب  2520 ..........................................................................بوق

 3105 .................................................المپ صندق عقب  2610 ...........................................چراغ جلو سمت چپ

 3110 ............................کلید الی دری جعبه داشبورد  2615 .........................................چراغ جلو سمت راست

 3115 .................................المپ داخل جعبه داشبورد  2620 ......................................المپ کناری سمت چپ

 4025 (.............آبی)سنسور دمای مایع خنک کننده   2625 ....................................المپ کناری سمت راست

 4110 ...............................................سوئیچ فشار روغن   2630 (............................چپ)مجموعه المپهای عقب 
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 6120 .........................کلید قفل کن شیشه های عقب  4120 ...................................سنسور سطح روغن موتور

 6126 ....................................رله شیشه باالبرهای عقب  4310 ............................................نشانگر مقدار سوخت

 6130 (...........................عقب چپ)موتور شیشه باالبر   4400 .......................................میکروسوئچ ترمز دستی

 6135 (........................عقب راست)موتور شیشه باالبر   4410 ...........................میکروسوئچ سطح روغن موتور

 6216 .........................کلید باز کن درب صندوق عقب  4430 ....................................ترمز جلو سمت چپ لنت

 6230 (..مادون قرمز یا رادیویی)رسیور قفل مرکزی   4431 .................................لنت ترمز جلو سمت راست

 6235 ..................................کنترل یونیت قفل مرکزی  4432 ..................................لنت ترمز عقب سمت چپ

محرک قفل مرکزی درب جلوسمت   4433 .................................لنت ترمزعقب سمت راست

  4720 .....................................ندن چراغهابیزر روشن ما 6240 (..........................................میکروسوئیچ دار)چپ

محرک قفل مرکزی درب جلوسمت   4730 ............................................................قفل کمربند

  5010 ................................کنترل یونیت برف پاک کن 6245 (.......................................میکروسوئیچ دار)راست

 6250 .....محرک قفل مرکزی درب عقب سمت چپ  5015 ..............................................موتور برف پاک کن

 6255 ..محرک قفل مرکزی درب غقب سمت راست  5100 ....................................................پمپ شیشه شور

 6260 .........محرک قفل مرکزی درب صندوق عقب   6000 (.............جلو چپ)لید اتوماتیک شیشه باالبرک

نصب           )کلید شیشه باالبرجلو راست 

 6005 (...........................................شده در سمت راست

 6265 ..........................محرک قفل مرکزی درب باک  

 6340 .................................................کلید صندلی برقی 

نصب           )کلید شیشه باالبرجلو راست 

 6015 (.............................................شده در سمت چپ

 6350 ..............................................موتور صندلی برقی 

 6400 .................................لیدکنترل آیینه های بغلک 

 6410 (................................سمت چپ)موتورآیینه بغل  6020 ......................................................رله شیشه باالبر

 6415 (.............................سمت راست)رآیینه بغلموتو  6030 (.......اتوماتیک)کنترل یونیت شیشه باالبرجلو چپ

 7000 (............................سمت چپ)سنسور چرخ جلو  6040 (..............................جلو چپ)موتور شیشه باالبر

 7005 (.........................تسمت راس)سنسور چرخ جلو  6045 (...........................جلو راست)موتور شیشه باالبر

نصب        )کلید شیشه باالبرعقب سمت چپ

 6100 (............................................شده در سمت عقب

 7010 (..........................سمت چپ)سنسور چرخ عقب 

 7015 (.....................سمت راست)سنسور چرخ عقب  

نصب        )باالبرعقب سمت راست کلید شیشه

 6105 (............................................شده در سمت عقب

 A.B.S........................................ 7020کنترل یونیت  

 A.B.S....................................................... 7025مدول  

نصب        )سمت چپکلید شیشه باالبرعقب 

 6110 (..........................................................شده در جلو

 7220 .......................................................................ساعت 

 7222 ...................................سنسور دماسنج دیجیتالی 

نصب        )برعقب سمت راستکلید شیشه باال

 6115 (..........................................................شده در جلو

 8000 ................................................................کلید کولر 

 8005B ................................................رله قطع کن کولر 
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 8006 ......................................................سنسور اواپراتور

 8007 .................سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر

 8008 (..........قهوه ای)سنسور دمای مایع خنک کننده موتور 

کنترل یونیت سیستم خنک کننده 

 8010 ...................................(............................فن)موتور

 8020 ......................................................کمپروسور کولر

 8025 .............................پانل کلید های بخاری و کولر

 8035 (.........................کولر)کنترل یونیت دمای اتاق 

 8045 ...........................ی وکولرمدول کنترل فن بخار

 8048 .............................................رله فن بخاری وکولر

 8050 ..........................................موتورفن بخاری وکولر

 8067 .......کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج

 8070 ..........................کنترل یونیت وموتور فن تهویه

 8100 ......................................................................فندک

 8105 ..........................................................شارژر موبایل

 8110 ..................کلید گرمکن شیشه عقب وآیینه ها

 8116 ..........رمکن شیشه عقب وآیینه هاتایمرورله گ

 8120A ................................المنت گرمکن شیشه عقب 

 8405 ...............................................................آنتن برقی

 8410 .............................................................رادیو پخش

 8420 .....................................بلندگوی جلو سمت چپ

 8425 ..................................بلندگوی جلو سمت راست

 8430 ...................................بلندگوی عقب سمت چپ

 8435 ................................بلندگوی عقب سمت راست

 8605 .........................................................................آژیر 

 8611 .................................کلید الی دری درب موتور

 8618 ..........................................سیستم هشدار دهنده
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 خودروی سممند       

  
 مقدمه

ی خواهیم داشت بر اجمزای بمه کمار بمرده شمده در      باشد، مروردر این فصل که اولین قسمت ازاین کتاب می

های رایج در خودرو سمند معرفی شمده  سپس انواع نقشه. باشدای که در خودرو معمول میمدارات الکتریکی

این فصل با بررسی جعبه فیوزهای خودروی سمند ادامه یافته . و طریقه نقشه خوانی توضیح داده خواهد شد

 .یابدها در این خودرو پایان مین دهندهو با ذکر و توضیح  صفحه نشا

 معرفی اجزاء مدارات الکتریکی 

هما، دیودهما و ترانزیسمتورها تشمکیل     ها، رلهها، مقاومتبخش برقی موجود در خودروها عموماً از انواع سوئیچ

کمه  سنسمورها  . شمود شده است و در خودروهای پیشرفته تر مدارات الکترونیکی مجتمع نیز به کار برده ممی 

در ادامه هر یک از ایمن مموارد   . باشندهای خاصی از این اجزا میباشند حالتجزو جدا ناشدنی در خودرو می

 .شودتوضیح داده می

 سوئیچ

کمار ایمن   . باشمند ترین و در عین حال پرکاربردترین قطعات استفاده شمده در خمودرو ممی   سوئیچ ها از ساده

 . باشدکتریکی میقطعات قطع و یا وصل جریان در یک مدار ال

 :شوندها بر اساس اینکه در ابتدا در چه وضعیتی قرار دارند به دو دسته تقسیم میسوئیچ

دهنمد و   این سوئیچها در حالت عادی باز هستند و جریان را از خود گذر نممی : باز-سوئیچ عادی  .1

-1-1  شمکل . کننمد  وقتی با یک تحریک خارجی سوئیچ بسته شود، اتصال را در مدار برقرار می

 NOهما بما عالممت اختصماری      ایمن سموئیچ   معمموالً . دهد باز را نشان می-الف یک سوئیچ عادی

 .باشد می Normally Openشوند که خالصه  شناخته می

باز در حالت عمادی بسمته بموده و    -های عادی ها بر خالف سوئیچ این سوئیچ: بسته-سوئیچ عادی .2

عالممت  . نماینمد  ریک خارجی مسیر جریان را قطع میکنند و به ازای تح جریان را از خود رد می
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در شمکل  . اسمت  Normally Closeباشد که خالصه  می NCها  اختصاری مربوط به این سوئیچ

 .ب عالمت مرتبط به این سوئیچ نشان داده شده است-1-1

 

 

 :توان دسته بندی کرد آن را می شود، انواع مختلف بر اساس اینکه یک سوئیچ چگونه تحریک می

 مانند یک کلید ساده: تحریک دستی

 ای در مدار کولر  مانند سوئیچ سه مرحله: تحریک با فشار

بودن در حالت قطع ویما وصمل قمرار     NOیا   NCدر یک دمای خاص بسته به ( : ترموسوئیچ)تحریک با دما 

 . می گیرند وبا کاهش دما به وضعیت اولیه خود بر می گردند

های دیگری نیز وجود دارد که عامل تحریک آنها متفاوت از آنهایی است کمه در اینجما   توجه کنید که سوئیچ

 .آورده شده است

 مقاومت

هما  کالً مقاومت. گیری در مدارات قرار دارندها به عنوان مصرف کننده، تنظیم کننده و یا ابزار اندازه مقاومت

 . شوندغیر تقسیم بندی میمت-ثابت و مقدار-به دو دسته مقدار

 ب الف

 بسته-سوئیچ عادی( ب)باز -سوئیچ عادی( الف: )11-کلش
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ثابت همانطور که از اسمشان پیداست، مقدارشان در شمرایط مختلمف ثابمت اسمت و در     -مقاومت های مقدار  

ها، مقاومت فن خنک ها مانند فنکنندهاغلب مصرف. صورت تغییر، انحراف آن از مقدار اصلی بسیار کم است

 .باشندز این نوع میهای موجود در مدارات خودرو اکننده موتور و چراغ

توانمد متفماوت    عوامل تغییر دهنده ممی . متغیر در متغیر بودن مقدار آنهاست-خصوصیت مقاومت های مقدار

 .باشد که در زیر به دو دسته از آنها که به طور خاص در خودرو کاربرد دارد خواهیم پرداخت

 

 

 

 

 

 

 مقاومت متغیر با دما

-های متغیر میترین مقاومتترین و کاربردیاز مهم یرات دما وابسته استهایی که مقدار آنها به تغیمقاومت

-گیری دما میندازه ها، استفاده از این خاصیت برای ایکی از کاربردهای اساسی برای این نوع مقاومت. باشند

گیری  اندازه توان با با تکیه بر این اصل که این نوع مقاومت در دماهای مختلف، مقدار مختلفی دارد، می. باشد

 . مقاومت آن دمای محیط را تخمین زد

 :گویند، بر دو نوع هستندهای متغیر با دما که اصطالحاً به آنها ترمیستور نیز میمقاومت

1. PTC
 . یابدمقدار این نوع مقاومت با افزایش دما افزایش و با کاهش آن کاهش می: 1

                                              

1 Positive Temperature Coefficient 
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2. NTC
نی با افمزایش دمما مقمدار آن کماهش     کند؛ یععمل می PTCاین نوع مقاومت بر خالف : 2

 .یابدیابد و با کاهش دما مقدار آن افزایش میمی

 

ای که در تعریف با یکدیگر دارند، در چنمد خصوصمیت بما یکمدیگر     این دو نوع مقاومت عالوه بر تفاوت اصلی

 :باشداین موارد از قرار زیر می. متفاوت هستند

 .باشند برای کنترل جریان الکتریکی مناسب می PTCگیری دما و برای اندازه NTCاصوالً   .1

 PTCو یک مقاوممت   NTCیعنی اگر یک مقاومت . است NTCکمتر از  PTCسرعت تغییرات  .2

سریعتر از مقمدار   NTCرا در یک محیط قراردهیم و دمای محیط را تغییر دهیم، مقدار مقاومت 

 .کندتغییر می PTCمقاومت 

 .است PTCدهد، بیشتر از وشش میپ NTCای که مقاومت محدودۀ دمایی .2

                                              

2 Negative Temperature Coefficient 
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گیری دما  دهد، نسبت به دیگر ابزارهای اندازهای که یک ترمیستور پوشش میمحدودۀ دمایی: توجه  

 .کمتر است

، سنسمور اواپراتمور و سنسمور دممای هموای بیمرون اتماق از جملمه         (به رنگهای سبز و آبمی )سنسور دمای آب

وگمرمکن سنسمور   ( قهوه ای رنگ)سنسوردمای آب . باشند موجود در خودروی سمند می NTCهای  مقاومت

 .موجود در این خودرو هستند PTCاکسیژن  مقاومت های 

 مکانیکی ریمقاومت متغ

تواند به طمور دسمتی    این تغییر مکانیکی می. شود ها با تغییری مکانیکی مقدارشان عوض می این نوع مقاومت

مثال حالتی که مقاومت به صورت دسمتی  . اومت اعمال شودایجاد شود و اینکه به واسطه یک جابجایی به مق

در مقابل، شمناور داخمل   . توان به درجه کشویی تنظیم سرعت موتور فن بخاری اشاره کرد کند، می تغییر می

باک از نوعی است که به واسطه جابجایی در سطح بنمزین داخمل بماک، مقمدار مقاوممت مربوطمه آن تغییمر        

 .کند می

 .توانید ببینید های ثابت و متغیر را در مدارات الکتریکی می مربوط به مقاومت شماتیک 1-2درشکل 

 

 های ثابت و متغیر های شماتیک مقاومت شکل: 5-2شکل 

 

 :فیوز 
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فیوز یک قطعه حفاظتی می باشد که به طور سری در سر هر مسیر جریان قرارگرفته واز کلیه قطعات برقمی  

با توجه بمه نموع کماربردهر فیموز دارای یمک      .ر جریانهای زیاد محافظت می کندکه بعد از آن قراردارنددربراب

نشمان   Fفیوز را بما حمرف   . حداکثر جریان نامی می باشد که توسط کارخانه سازنده روی آن حک شده است

 .سالم بودن فیوز را می توان به روش چشمی یا با اهمتر تست کرد.می دهند

با جریان های باال می باشد که در واقع رابط بین چندین مدار در برابمر   شنت نیز یک جامپر یا اتصال دهنده

جریان های باال است و این امکان را می دهد که در مواقع الزم مثل حمل ونقل خمودرو ، ارتبماط بماتری بما     

 . مدارها قطع می شود

 رله

در واقع، رله از یک . شود میرله یک سوئیچ برقی است که توسط کنترل یک مدار الکتریکی دیگر باز یا بسته 

گذرد و آن را  بدین ترتیب که جریان کنترلی از بوبین می(. 1-2شکل)پالتین و یک بوبین تشکیل شده است 

شود و بدینگونه  تحت میدان مغناطیسی به وجود آمده، پالتین به سمت بوبین جذب می. کند مغناطیسی می

 .شود لوی خروج آن گرفته میشود و یا ج جریان ورودی به رله از آن خارج می

 .کند وظیفه رله تقویت جریان نیست و تنها در نقش یک سوئیچ الکتریکی عمل می: توجه

شمود، جریمان بزرگمی را در     توان توسط یک جریان کوچک که در یک مدار تولید می با این خاصیت رله، می

با جریان کوچکی که بمه ازای فرممان   . ردتوان به رله مه شکن اشاره ک برای مثال می. مداری دیگر برقرار کرد

همای   رود، جریان بزرگتری برای روشن کردن چمراغ  صادر شده از روی دسته راهنما به سمت رله مربوطه می

 .شود شکن جلو فراهم می مه
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 رله: 5-3شکل

 .دیود محافظ در مقابل اتصال معکوس ولتاژ می باشد: دیود سری شده با رله 

دیود هرزگرد برای دشارژکردن جریان بوبین رله پس ازقطع شدن ولتماژ بموبین آن   : له دیود موازی شده با ر

 .می باشد

 دیود

این قطعمه کمه در   . جریان تنها در یک مسیر از آن بگذرددهد  دیود یک قطعۀ نیمه هادی است که اجازه می

ه شمده اسمت، دو   یک نمونه واقعی به همراه شکل شماتیک و جهت گذر جریمان از آن نشمان داد   1-4شکل 

توانمد از   قطبی است و یک قطب آن منفی یا کاتد و قطب دیگر آن مثبت یا آند نام دارد و جریمان تنهما ممی   

همانطور که از شکل نیز پیداست، قطب منفی بر روی دیود با یمک نموار بما رنگمی     . قطب مثبت آن وارد شود

 .مجزا مشخص شده است

در مدارها برای اینکه از چند نقطه ولتاژ مثبت ویما منفمی   . تلفی دارندها کاربردها و به طبع آن انواع مخ دیود

در . را به یک نقطه اعمال کنندویا برای حفاظت در مقابل ولتاژ معکوس از دیود استفاده        می شود( بدنه)

هما   خودرو سمند عالوه بر دیود های استفاده شده در برخی از قطعات تعدادی دیود نیز در داخل دسته سیم

 .                                  استفاده شده است که در فصول بعد به آن اشاره خواهد شد

 .نماد مربوط به چند دیود معروف و پرکاربرد نشان داده شده است 1-3در شکل 
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نیز اما با استفاده از تست اهمی . توان از تست دیود آن استفاده کرد متر می برای تست کردن دیود با مولتی

برای این منظور چنانچه پروب قرمز را به قطب مثبت و پروب مشکی را به . توان یک دیود را امتحان کرد می

در صورتی که عکس این کار انجام . قطب منفی وصل کنیم، مقاومت خوانده شده باید نزدیک صفر اهم باشد

(.  1-1شکل )شود، مقاومت خوانده شده باید بینهایت شود 

 

جهت گذر جریاان در  ( 3)نماد دیود در مدارات الکتریکی، ( 2)یک نمونه دیود، ( 5: )5-4 شکل

 .دیود

 

 .LEDدیود نورانی یا ( 4)دیود تونلی، ( 3)دیود زنر، ( 2)دیودمعمولی، ( 5: )5-2  شکل
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 .متر در دو حالت تست دیود با استفاده از اهم:  5-2  شکل .5  

ه داشته باشید که در تست اهمی یک دیود مطابق شرایط گفته شده، اگر مقادیر مقاومتی که ذکمر شمد   توج

 .خوانده نشود، دیود سوخته است

 ترانزیستور

وظیفمه اصملی ایمن قطعمات     . باشند که سه پایه دارنمد  ترانزیستورها هم مانند دیودها قطعات نیمه هادی می

. روند های کنترل  الکترونیکی نیز به کار می نزیستورها به عنوان سوئیچالبته ترا. باشد تقویت کردن جریان می

 .انواع مختلف آن نشان داده شده است 1-1در شکل 

 

 ترانزیستور: 5-2  شکل

 :شوند  این سه پایه به صورت زیر نام گذاری می. همانطور که گفته شد، ترانزیستور یک عنصر سه پایه است

 (B) بیس .1

 (E) امیتر .2

   (C)کلکتور  .2

 

از تقویمت  شمود بعمد    ای که برای ترانزیستور برقرار است این است که جریانی که از پایۀ بیس وارد ممی  رابطه

 :توان به صورت زیر نوشت این رابطه را می. گردد شدن از پایل امیتر خارج می

 جریان خروجی از امیتر= ضریب ثابت ×جریان ورودی به بیس
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 نقشه خوانی

خموانی در خودروسممند اختصماص یافتمه و سمپس انمواع        این بخش در ابتدا به توضیح دربارۀ مقدمات نقشه

 .شود استفاده از آنها شرح داده می ها معرفی شده و نحوه نقشه

 خوانی مقدمات نقشه

همای   های به کمار رفتمه دارای رنمگ    سیم .باشد ها می ها و مدارات برقی خودرو رنگ سیم اولین نکته در نقشه

 ها با یک کد ها هر کدام از رنگ در نقشه. کند تر می یابی را ساده مختلفی است که کار عیب

ها و کدهای دو حرفی مربوط به همر کمدام از آنهما آورده شمده      رنگ 1-1ل در جدو. شوند خاص مشخص می

 .اند ها بر اساس معادل انگلیسی این کلمات ساخته شده این کد. است

ابتدا ذکر این . شوند ها وارد و یا از آن خارج می هایی است که به سوئیچ و جعبه فیوز نکته بعدی در مورد سیم

 1-8کد مشخصی دارد و این کمد بمر روی آن بمه صمورتی کمه در شمکل       نکته الزم است که هر سیمی یک 

ها چمه نموع برقمی دارنمد،      بر اساس اینکه سیم.بینید، بین دو ستاره و یا بعد از دو ستاره آورده شده است می

 .ها آورده شده اند این پیشوند 1-2در جدول . های متفاوتی دارند پیشوند

 کد رنگ رنگ

 BK مشکی

 WI سفید

 BU آبی

 YL زرد

 RD قرمز

 GN سبز

 OR نارنجی

 GY خاکستری

 PI صورتی

 VI بنفش
 5-5جدول 

جدول کد رنگ 

 ها
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 BR قهوه ای   

 BG بژ

 

 

 

 نحوه خواندن شماره سیم از روی آن: 5-2  شکل
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 :راهنمای کد سیم ها در سوئیچ اصلی 

 مفهوم پیشوند پیشوند شماره سیم

BB برق مستقیم باتری 

B  که از فیوز گذشته استبرق باتری. 

AA برق مرحله اول سوئیچ 

A  برقAA که از یک فیوز گذشته است. 

CC برق مرحله دوم سوئیچ 

C  برقCC که از یک فیوز گذشته است. 

KK  (استارت)برق مرحله آخر سوئیچ 

K  برقKK که از یک فیوز گذشته است. 

VV ها برق خروجی از کلید روشنایی صفحه نشان دهنده 

V  برقVV که از یک فیوز گذشته است. 

 ها های ورودی به سوئیچ و جعبه فیوز جدول راهنمای پیشوند سیم: 5-2جدول

 

 .شکل سوئیچ سمند آورده شده است 1-2در شکل 

 

 

 

 

 سمندشکل شماتیک سوئیچ : 5-2  شکل
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 :راهنمای کد قطعات   

موأل به صورت اعداد چهار رقمی می باشند که دو رقم سمت چپ آنها بیانگر مجموعه ای است کد قطعات مع

 .این مجموعه ها هشت عدد بوده وبه صورت زیرمی باشند. که عملکرد قطعه مربوط به آن می باشد

 :قطعات آمپر باال 

 سیستم استارت ودینام --10

 سیستم جرقه --11

 سیستم سوخت رسانی وپاشش --12

 سیستم سوخت رسانی وپاشش --13

 عیب یابی موتور--14 

 سیستم خنک کننده  --15

 گیربکس وشفت های محرک  --16

 باتری–سیم کشی موتور   --17

 :روشنایی خارج از خودرو وعالئم هشدار دهنده 

 چراغ های ترمز  --21

 چراغ های دنده عقب  --22

 فالشر -راهنما  --23

 چراغ های نور پایین  --24

 بوق  --25

 چراغ های مه شکن، چراغ های جلو، چراغ های روشنائی جانبی وپارک، چراغ های عقب  --26
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 :روشنایی داخل خودرو 

 روشنائی داخل اتاق سرنشین  --30

 روشنائی صندوق عقب وجعبه داشبورد  --31

 :اطالعات راننده 

 اطالعات دمای سیستم خنک کننده موتور وشارژ باتری  --40

 عات روغن موتوراطال  --41

 اطالعات دور موتور وهوای ورودی  --42

 اطالعات سیستم سوخت رسانی  --43

 اطالعات ترمز  --44

 اطالعات سیستم تعلیق  --45

 اطالعات گیربکس وسیستم انتقال نیرو  --46

 (آالرم)اطالعات مربوط به هشداردهنده های صوتی  --47

 اطالعات بررسی وضعیت موتور  --48

 :ها  شوینده

 برف پاک کن شیشه جلو  --50

 شوینده شیشه جلو  --51

 برف پاک کن شیشه عقب  --52

 شوینده شیشه عقب  --53
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 برف پاک کن وشوینده چراغ های جلو  --54  

 :تجهیزات جانبی 

 شیشه باالبر های برقی جلو  --60

 شیشه باالبر های برقی عقب  --61

 قفل مرکزی  --62

 صندلی های برقی  --63

 آینه های برقی  --64

 کمربند ایمنی  --65

 تنظیم ارتفاع چراغ های جلو  --66

 تجهیزات کمکی گیربکس وسیستم انتقال نیرو  --67

 تجهیزات نصب شده در عقب خودرو  --68

 :تجهیزات کمکی 

 ترمزها  --70

 فرمان هیدرولیک  --71

 کامپیوتر سفری، ساعت، دمای هوای خارج خودرو  --72

 :آسایشی  سیستم های

 کولر وبخاری  --80

 گرمکن شیشه های عقب وآینه های جانبی  --81

 رادیو  --84
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 سیستم هشداردهنده  --86

برای خودروی سمند سه نوع نقشمه  . های سمند به وفور کاربرد دارد مقدماتی که تا به حال گفته شد درنقشه

 .ردازیمپ تر هر یک از آنها می وجود دارد که در ادامه به بررسی دقیق

 3های شماتیک نقشه

همای   نقشمه . های شماتیک مربوط به خودروی سمند نشان داده شده است یک نمونه از نقشه 1-10در شکل 

 : های زیر در بر دارند شماتیک به طور مشخص اطالعاتی دربارۀ بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 قشه شماتیکیک نمونه ن: 1-0  شکل

                                              

2 Schematic Diagrams 
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هر قطعه با یک شکل که به نوعی بیمانگر وظیفمه آن بموده و یمک کمد کمه مخمتص آن        : قطعات .1  

 .کن است پاک که دسته برف 0003مثالً . باشد در این نقشه مشخص شده است می

ای کنار آن نوشمته   ها به سوکت قطعات، شماره در محل ارتباط این سیم: های ارتباط دهنده سیم .2

 .ره سیم استشده که همان شما

هایی از آن که در مدار کاربرد دارند نشان  ها و پایه بر روی هر قطعه سوکت: پایه و سوکت قطعات .2

 .داده شده اند

 .که هر کدام کد خاصی داشته و در محل خاصی از خودرو واقع شده است: ها اتصال بدنه .4

 .توضیح داده شده است 1-10های مشخص شده بر روی شکل  قسمت 1-2در جدول 

A شماره قطعه 

B شکل قطعه 

C ها و رنگ سوکت تعداد پایه 

D شمارۀ پایه سوکت 

E دائم(منفی)اتصال بدنه 

F شمارۀ سیم 

G شماره چراغ اخطارصفحه نشاندهنده ها 

H شماره فیوز 

 های مشخص شده در نقشه شماتیک راهنمای بخش: 5-2  جدول
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 های وایرینگ نقشه

 1-11هما در شمکل    یک نمونه از این نموع نقشمه  . شوند نیز شناخته می 4های هارنس ها به نام نقشه شهاین نق

 :توان یافت شود می ها اطالعاتی دربارۀ مواردی که در ادامه اشاره می در این نقشه. آورده شده است

های  ه سیمها بر اساس نحوه اتصال قطعات مختلف به دست اصوالً این نقشه: های اصلی دسته سیم .1

هما متممایزترین    سمیم  بنابراین نمایش دسته. ها طراحی شده است اصلی و ارتباط بین دسته سیم

 .باشد ها می ویژگی این نقشه

های  ها ممکن است یک سیم به چند سیم تبدیل شده و به قسمت در داخل دسته سیم: انشعابات .2

کمد اختصاصمی   . مشماهده کمرد   توان در نقشه وایرینمگ  این انشعابات را می. مختلف متصل شود

آیمد کمه محمل آن را مشمخص      است که به دنبال آن چنمد حمرف و عمدد ممی     Sانشعابات حرف 

 .سازد می

های نر و مادگی هستند که برای اتصال دو  اینترکانکتورها سوکت(: اتصاالت داخلی)اینترکانکتور  .2

است که با چنمد حمرف و    ICکد اختصاصی اینترکانکتورها . رود دسته سیم به یکدیگر به کار می

 .شود عدد نوع و محل آن مشخص می

عمالوه بمر ایمن مموارد     . هایی است که این نوع نقشه به طور خاص دارد توجه شود که موارد ذکر شده ویژگی

در  1-11ها به دست آورد که با استناد به نقشمه شمکل    توان در این نقشه اطالعات عمومی دیگری را نیز می

 .ه استآورده شد 1-4جدول 

 

 

 

                                              

4 Harness Diagrams 
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 یک نمونه نقشه وایرینگ: 1-0  شکل                                               
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 .اند شده های مشخص شده در شکل باال معرفی  بخش 1-4در جدول 

A شماره قطعه 

B نماد قطعه 

C شماره پایه سوکت 

D سوکت  تعداد پایه 

E نگ سوکتر 

F شمارۀ سیم 

G  (گره)اتصال 

H  دائم(منفی)اتصال بدنه 

I اینترکانکتور یا اتصال داخلی 

J شمارۀ شناسایی اتصال داخلی 

K تعداد پایه ا اتصال داخلی 

L رنگ اتصال داخلی 

M شمارۀ پایه اتصال داخلی 

N  اتصال داخلی سیمشمارۀ 

O قسمتی از اتصال داخلی 

P صلیدسته سیم ا 

Q مشخصات دسته سیم 

 های مشخص شده در نقشۀ وایرینگ جدول راهنمای بخش: 5-2  جدول
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 4های نصب نقشه  

هما، اینترکانکتورهما و    ها و محل قطعات مختلف، بدنه توان به طور دقیق محل دسته سیم ها می در این نقشه 

 .را ببینید 1-12شکل . انشعابات را پیدا کرد

 

 یک نمونه نقشه نصب: 5-2  لشک

همای مختلمف بمه     توان تحلیلی دقیق از نحوه کارکرد سیستم هایی که توضیح داده شد می با استفاده از نقشه

 .های مختلف را مورد بررسی قرار داد عمل آورده و عیب

 

 

 

 

                                              

3 Installation Diagrams 
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 اصلی جعبه فیوز

A  :محل قرارگیری جعبه فیوزها روی خودرو   

B  :                 نحوه چیدمان فیوزها درجعبه فیوز 

 C  :محل اتصال سوکتهای جعبه فیوز 

            

 

 

 

 

 

 

C 
B 

 

A 
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 شماره فیوز   حداکثر جریان عملکرد 

 10A F1 (بعد از سوئیچ ) رادیو 

 10A F1A (مستقیم از باتری )رادیو 

ع ووصمل کمولر، فرممان    کنترل یونیت سیستم خنک کننده ، کلید کولر، فرمان رله قطم 

 تایمر چراغ سقفی

5A F2    
 

ABS 5A F3 
 5A F4 ، آالرم اخطار روشن بودن چراغها( راست )چراغ خطر عقب 

 5A F5 فرمان رله بخاری ،کلید بخاری

ABS 30A F6 

 20A F7 بوق

 F8  شنت

 5A F9 چراغهای نمره ،چراغ عقب سمت چپ

 30A F10 شیشه باالبر عقب

 30A F11 نور پایین ، چراغهای کوچک نور باال ،

 5A F12 المپ های اخطار ، چراغهای دنده عقب ، دورسنج موتور 

 20A F13 چراغ مه شکن
ABS 30A F14 

 15A F15 کنترل یونیت قفل مرکزی ، آنتن برقی ، تایمر چراغ سقفی، المپهای درب

 20A F16 (مستقیم از باتری ) فندک 

 20A F16A (بعد از سوییچ ) فندک 

 5A F17 کنترل یونیت سیستم هشداردهنده ، آژیر

 30A F18 چراغهای مه شکن عقب ، رله مه شکن جلو

چراغ پشت پانل بخاری ، چراغهای کوچک صفحه نشمان دهنمده هما ، چراغهمای پانمل      

 ،روشنایی رادیو،رئوستای تنظیم نور

30A F19 

 20A F20 بدون استفاده

 5A F21 رله فن بخاری

 20A F22 ون استفادهبد

 5A F23 تایمر گرمکن شیشه عقب

 20A F24 موتور برف پاک کن ، تایمر برف پاک کن ، پمپ شیشه شور 

 5A F25 ساعت ، حافظه رادیو، کنترل یونیت مایع خنک کننده موتور

 15A F26 فالشر، رله فالشر

 30A F27 گرمکن شیشه عقب ، گرمکن آئینه ها

 10A F28 غ شارژدینام ، ساعت دیجیتال ، رله شیشه باالبرجلوچراغ های ترمز، چرا

 30A F29 شیشه باالبرهای جلو

راهنما، کلیداتوماتیک شیشه باالبر، فرمان رله  شیشه باالبربرقی ، المپ نقشمه خموانی ،   

 آینه برقی،روشنایی جعبه داشبورد 

10A F30 

 مشخصات جعبه فیوز 1-3جدول 
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 عبه فیوزنقشه شماتیک ج 1-12شکل 
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 جعبه فیوز کالسکه ای  
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 :موتور ECUفیوزهای نصب شده در جعبه   

 

 (آمپر  13)فیوز گرمکن دریچه گاز  -1

 (آمپر  10)فیوز پمپ بنزین  -2

 (آمپر  10)فیوزگرمکن اکسیژن سنسور  -2

 کانکتور عیب یاب -4
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 های فن رادیاتور جانمای رله

 

  (1500A)رله فن  -1

  (1500B)  رله فن -2

  (1500C)  رله فن -2

 

 

 

 

  جانمای اتوماتیک راهنما وتنظیم کننده نور چراغهای صفحه نشان دهنده ها
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ل همچنین جمدو . ها نشان داده شده است نمای شماتیک اتصاالت داخلی صفحه نشان دهنده 1-14درشکل 

 .دهد های سوکت آنرا شرح می های زیر پایه

 

 

 ها نمای شماتیک اتصاالت داخلی صفحه نشان دهنده 1-14شکل 
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 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه

1  -

2  -

2  -

 اطالعات مربوط به سطح سوخت 4

3  -

 بدنه از سنسور فشار روغن 1

 بدنه برای تحریک آلترناتور 1

 F28از فیوز  ولتاژ بعد از سوئیچ 8

 ABSمدار  ECUبدنه به وسیله  2

                 

 ها راهه سبز در صفحه نشان دهنده 2های سوکت  شرح پایه 1-1جدول 

 

 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه

 ولت راهنمای سمت چپ 12 1

 ولت راهنمای سمت راست 12 2

2  -

 بدنه 4

 ولت نور باال چراغ جلو 12 3

 دمای آباطالعات  1

 F2ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز  1

 ولت چراغ مه شکن جلو 12 8

 ها راهه زرد در صفحه نشان دهنده 8های سوکت  شرح پایه 1-1جدول
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 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه
-  2و2و1

 بدنه  4

3  -

1  -

 ECUنشانگر دور موتور از  1

 ها ی در صفحه نشان دهندهراهه آب 1های سوکت  شرح پایه 1-8جدول 

 

 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه

1  -

 بدنه 2

2  -

 F12ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز  4

 تنظیم نور پشت آمپراز روشنایی دسته چراغ 3

 بدنه 1

1  -

8  -

2  -

10  -

 ها راهه سفید در صفحه نشان دهنده 10های سوکت  شرح پایه 1-2جدول 
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 خروجی/سیگنال ورودی هشمارۀ پای

1  -

 STOPبدنه از کنترل یونیت فن جهت روشن شدن چراغ  2

2  -

4  -

3  -

 سیستم سوخت رسانی و جرقه ECUبدنه از  1

1  -

8  -

 اتصال بدنه از لنت ترمز 2

 ولت هنگام ترمز گرفتن12 10

 رمزبدنه المپ اخطار باالبودن ترمز دستی ویا پایین بودن سطح روغن ت 11

 ها راهه زرد در صفحه نشان دهنده 11های سوکت  شرح پایه 1-10جدول 

 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه

 ولت چراغ مه شکن عقب 12 1

 ولت نور پایین چراغ جلو 12 2

2  -

4  -

 کمربند ایمنی 3

1  -

 المپ کمبود سوخت 1

 بدنه از کلیدهای الدری 8

2  -

10  -

11  -

 ها راهه زرد در صفحه نشان دهنده 11های سوکت  شرح پایه  1-11جدول 

پایمه همای آن را    1-12همچنین جمدول  .مدلهای مختلف صفحه نشان دهنده ها آمده است 1-13در شکل 

 .مشخص می کند
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 مدل های مختلف صفحه نشان دهنده ها 5-54شکل 
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 معرفی پایه های صفحه نشان دهنده ها 1-12جدول 
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 :نشان داده شده است TYPE 3دهنده  های صفحه نشان پایه در جدول زیر

 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه

1  -

 المپ عیب یاب سیستم سوخت رسانی 2

 کمربند ایمنی 2

4  -

 بدنه از کلیدهای الدری 3

1  -

 ولت چراغ مه شکن عقب 12 1

 ولت نور پایین چراغ جلو 12 8

 ولت راهنمای سمت چپ 12 2

 تمام لنت ترمزا 10

11  -

 اطالعات سرعت خودرو 12

 نشانگر دور موتور  12

14  

13  -

 اطالعات مربوط به سطح سوخت 11

 اطالعات دمای آب 11

 بدنه 18

12  -

20  -

21  -

22  -

 

 پایه مشکی رنگ 18سوکت 
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 خروجی/سیگنال ورودی شمارۀ پایه

1 - 

2 - 

 بدنه 2

4 - 

 بدنه 3

 ز سنسور فشار روغنبدنه ا 1

 ترمز دستی وسطح روغن ترمز 1

8 - 

 المپ نشانگرماکزیمم دمای آب 2

 ولتاژ مثبت باتری 10

 ولتاژ بعد از سوئیچ 11

 بدنه 12

 روشنایی صفحه نشان دهنده ها 12

 المپ شارژ باتری 14

 ولت چراغ مه شکن جلو 12 13

 ولت راهنمای سمت راست 12 11

 اال چراغ جلوولت نور ب 12 11

18 ABS 

12 - 

20 - 

21 - 

22 - 

 پایه سفید رنگ 18سوکت 
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 بخش قدرت

 آلترناتور واستارت     

در اینجا در ابتدا با نحوه تولید برق . شود ترین منبع تامین برق در خودرو شناخته می آلترناتور به عنوان اصلی

 .پردازیم توسط این قطعه می

چرخمد و بمرق    ای که به موتور متصل اسمت ممی   اتور سه فاز است که توسط تسمهآلترناتور به عنوان یک ژنر

 DC)اما برق مورد نیاز در خودرو برقی با دامنه ثابت . است( AC)تولید شده آن دارای دامنه مثبت و منفی 

کسوسماز  به برق تنها با دامنه مثبت تبدیل شود، از ی ACبرای اینکه برق تولیدی . باشد می( مانند برق باتری

را بمه   ACهمای منفمی یمک بمرق      تواند برق تممام سمیکل   یک یکسوساز دیودی می. شود دیودی استفاده می

 .آورده شده است 2-1مثال تک فاز آن در شکل . های مثبت تبدیل کند سیکل

 

 یکسو کننده تک فاز 2-1شکل                                    

شکل ولتاژ آن نیز در کنار آن . وجود دارد ACچپ یک منبع ولتاژ همانطور که در شکل پیداست، در سمت 

اند ولتاژی  با استفاده از چهار دیود که به نحوی مناسب در کنار یکدیگر قرار داده شده. نشان داده شده است
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هایی کمه در   تر به شکل برای تحلیل دقیق. شود تنها دارای دامنه مثبت است که در دو سر مقاومت برقرار می  

 .آید دقت کنید ادامه می

                             

                        

 

 

 

 

 

 سیکل مثبت-نحوۀ برقراری جریان در یک نیم 2-2شکل                               

بر اساس خاصیت دیود تنهما دو دیمود   . کند فرض کنید که منبع ولتاژ در زمان حاضر ولتاژی مثبت تولید می

تواننمد از خمود جریمان     دیودهایی که نمی 2-2در شکل . توانند جریان را از خود عبور دهند این حالت می در

گیرد مثبمت   بدین ترتیب ولتاژی که در این نیم سیکل بر روی مقاومت قرار می. اند عبور دهند کم رنگ شده

 .است

                        

                          

 

 

 

 

 

 سیکل منفی -نحوۀ برقراری جریان در نیم 2-2شکل                                 
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در ایمن حالمت دو   . حال فرض کنید که منبع ولتاژ وارد نیم سیکل دوم شده و ولتاژ تولیدی آن منفی اسمت 

. شموند  شد وارد مدار می شوند و دو دیود دیگر که تا کنون جریانی از آنها رد نمی دیود قبلی از مدار خارج می

شود جهت جریان ورودی بمه   همانطور که دیده می. به وضوح نشان داده شده است 2-2این مطلب در شکل 

مقاومت مانند حالت قبل باز هم از باال به پایین است که مؤید این نکته است که ولتاژی که بر روی مقاومت 

 . قرار گرفته باز هم مانند حالت قبل مثبت است

یکسوسماز  . اد شده بر روی مقاومت علیرغم تغییر فاز در منبمع ولتماژ هممواره مثبمت اسمت     بنابراین ولتاژ ایج

یمک نمونمه    2-4در شمکل   .های ولتاژ چند فاز نیز با تغییری کوچک به کار برد توان برای منبع دیودی را می

 .استنشان داده شده ( تواند همان آلترناتور باشد که می)یکسو ساز برای یک منبع ولتاژ سه فاز 

 

 ACیکسوساز برای یک منبع ولتاژ سه فاز  2-4شکل 

دقت کنید کمه اخمتالف زممانی بمین ولتماژ      . ولتاژ تولیدی توسط هر فاز نشان داده شده است 2-3در شکل 

حال با استفاده از یک یکسوساز ولتاژی کمه بمه سمر مصمرف کننمده      . تولیدی هر فاز نیز مشخص شده است

شکل موج این ولتاژ با رنگ سمبز نشمان داده شمده    . باشد ه این سه فاز میرسد به صورت جمع یکسو شد می

نکته قابل توجه این است که شکل موج حاصل شده با تخمینی مناسب مقداری نسبتاً ثابمت دارد کمه   . است

 .نام برد DCشود از آن به عنوان ولتاژ  می
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 بر روی مصرف کننده DCشکل موج  2-3شکل 

 .ه مانند شکل موج سبز رنگ در شکل باال استخروجی آلترناتور نیز ب

علت به کار بردن ایمن مقاوممت ایمن    . دهنده ها یک مقاومت قرار دارد به موازات چراغ دینام در صفحۀ نشان

مسیر جریان برای تحریک اولیمه بمه هنگمام    ( که معمول نیز هست)است که در صورت سوختن چراغ دینام 

این مقاومت نباشد، با سوختن چراغ دینام خودرو عمل شارژ صورت نممی  در حالتی که . استارت برقرار باشد

با سوختن یا برداشتن ایمن فیموز عممل    . در جعبه فیوز داخل اتاق نیز چنین حکمی را دارد F28فیوز . گیرد

 .شارژ صورت نمی گیرد

بر باشد خاموش می باشمد  این المپ در حالتی که ولتاژ باتری با ولتاژ تولیدی آلترناتور برا: المپ شارژ باتری 

ودر صورتی که در یکی از سیستم همای آلترنماتور ویما بماتری اختاللمی      ( مانند زمانی که موتور روشن است)

همر چمه ایمن اخمتالف     .بوجود آید در دو سر این المپ یک اختالف پتانسیل بوجود آمده وروشمن ممی شمود   

 .پتانسیل بیشتر باشد نور المپ بیشتر می شود

در ابتدا توضیح کوتماهی  . توانید ببینید نحوه برقراری جریان و ارتباط بخش های مختلف را میدر جدول زیر 

 .شود در مورد چگونگی کار با این جدول ارائه می
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ستون سوم شماره پایه و سمتون  . ستون دوم کد قطعه را در بر دارد. دهد ستون اول شماره ردیف را نشان می

ستون پنجم شماره سیم و ستون ششم مقدار ولتاژ آن سیم را بیمان  . دده چهارم سوکت مربوطه را نشان می

 .دهد ستون هفتم وضعیت ورودی و یا خروجی بودن را نشان می. کند می

یعنی درون خود قطعمه پردازشمی   ) اگر ارتباط داخلی بود . دهد ستون هشتم و نهم نحوه ارتباط را نشان می

اگمر  . بعد از این ردیف باید به آن مراجعه کرد نوشته شده اسمت ، در ستون دوم شماره ردیفی که (انجام شود

شمارۀ ردیف مربوطه در ردیف ارتباط ( ای دیگر برود یعنی از یک قطعه خارج و به قطعه)ارتباط خارجی بود 

در آن صمورت شممارۀ   . گاهی امکان دارد که از یک قطعه چند ارتباط انجام شمود . خارجی نوشته شده است

 .شود در همان قسمت نوشته می ها تمام ردیف 

 .جدول زیروضعیت المپ شارژ باتری را در هنگام باز بودن سوئیچ نشان می دهد

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 SW00 1 2W GY AA2 12 2  خروجی 

2 BF00 1 2W BR AA2 12 3 ورودی  

3 BF00 4B 13W GY A28 12 4   خروجی 

4 0004 8 9W GN A28 12 ولتاژمثبت المپ  ورودی

 شارژ

 6,7  خروجی صفر 1070- -  1020 5

6 0004 7 9W GN 1071 روشن شدن المپ  ورودی صفر

 شارژ

7 8618 2 16W BK 1072 ورودی صفر 
اعالم وضعیت شارژ 

به سیستم هشدار 

 دهنده

 راری ارتباط در مدارآلترناتورراهنمای نحوه برق :2-1ل جدو
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اتوماتیک استارت شامل دو عدد سیم پیچ .شامل موتور استارت واتوماتیک استارت می باشد ( 1010)استارت   

 :با سطح مقطع و تعداد دور متغیر روی یک هسته می باشد 

 سیم پیچ نگهدارنده  -2سیم پیچ کشاننده  -1

تاژ مثبت وارد استارت شده وباعث تحریک اتوماتیک استارت ممی  با باز شدن سوئیچ و استارت زدن موتور، ول

گردد و ولتاژ مثبت باتری مستقیما از طریق کابل و کنتاکت اتوماتیک استارت به موتور استارت می رسد ودر 

 .نتیجه موتور شروع به کار می کند

باشمد هنگمامی کمه     با توجه به این موضوع که سیستم هشداردهنده دارای دزدگیر بما کمد چهماررقمی ممی    

چون .درمنوی تنظیمات رمز، گزینه رمز را فعال کنیم قبل از استارت زدن باید عدد رمز چهاررقمی وارد شود

پایه مشکی رنگ خود رله قطع کمن  12سوکت  2با فعال شدن رمز، سیستم هشداردهنده بامنفی کردن پایه 

 .استارت را فعال نموده وباعث می گردد خودرو استارت نخورد

 .جدول زیر برای حالتی که رمز فعال نشده و استارت زده می شود کامل شده است

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 SW00 2 2W BK 108 12 2  خروجی 

2 1086 1,3 5W VI 108/109 12 3 ورودی  

3 1086 4 5W VI 1086 12 4   یخروج 

4 

 
 ورودی 12 1086 - - 1010

عمل کردن اتوماتیک 

استارت وفعال شدن 

 موتور آن                                

 راهنمای نحوه برقراری ارتباط در مداراستارت :2-2ل جدو
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 نقشه شماتیک مدار آلترناتور واستارت 2-1شکل   

 

 ناتور و استارتمدار آلتر نقشه وایرینگ 2-1شکل 
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 نقشه نصب مدار آلترناتور واستارت 2-8شکل                               
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 با سنسور اکسیژن  SL-96سیستم انژکتور   

 

 SL96نقشه شماتیک مدار سیستم انژکتور 
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 SL96نقشه وایرینگ مدار سیستم انژکتور 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

31 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 SL96نقشه نصب مدار سیستم انژکتور 
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پایممه مممی باشممد و در چهممار حالممت زیممر کممار مممی   13لممه دوبممل روی سممینی فممن قممرار دارد ودارای ر

 :کند

رله دوبل اعممال ممی شمود و     2پایه از طریق جعبه فیوز کالسکه ای  به مثبت دائم  ژولتا: سوئیچ بسته  -1

می  ECU از M1F2به پایه (رله سمت راست داخل رله دوبل )پس از عبور از بوبین رله سمت راست 

 .بکار می رودECU رسد و این ولتاژ مثبت برای حفظ حافظه موقت 

در این حالت پس از اینکه سوئیچ باز شود ولتماژ مثبمت بماتری پمس از     : (ثانیه اول 3الی  2)سوئیچ باز -2

 ECUشده و در این هنگام است کمه   ECUو CPB4در جعبه فیوز اصلی وارد پایه F12عبور از فیوز 

خمود را بدنمه    M1F3و M1F2 پایمه   ECUئیچ باز شده است و در این زمان متوجه می شود که سو

می شود کنتا      می کند و بواسطه این عمل رله سمت راست داخل رله دوبل عمل می کند و باعث 

رسمیده و از  ECU از M1A4رله دوبل بمه پایمه    1هایش بهم بچسبد و ولتاژ مثبت از طریق پایه  کت

مین می کند در ضمن ولتاژ مثبت دیگمری از پایمه   أثبت خود را از این پایه تولتاژ م ECUاین به بعد 

رله دوبل می رسد و باعث می شود 14رله دوبل وارد سوئیچ اینرسی شده وپس از عبور از آن به پایه 2

گمرمکن اکسمیژن   -رله سمت چپ نیز فعال شود و ولتاژ مثبت از طریق کنتاکت این رله به انژکتورهما 

 .پمپ بنزین و گرمکن دریچه گاز می رسد–سنسور سرعت –دوبل کویل –سنسور 

منفی ای را که بمرای رلمه سممت چمپ رلمه       ECUدر این حالت  :(ثانیه اول 3الی  2بعد از)سوئیچ باز -2

–کویمل دوبمل   –گمرمکن اکسمیژن سنسمور    -انژکتورهادوبل می فرستاد قطع می کند در نتیجه برق 

 .شودمی قطع گاز پمپ بنزین و گرمکن دریچه –سنسور سرعت 

سیگنالی از طرف سنسور دور موتور دریافمت کمرده ،    ECUدر این حالت پس از اینکه : موتور روشن  -4

خود را بدنه می کند تا رله سممت چمپ    M2F3متوجه روشن شدن موتور می شود ودر ازای آن پایه 

گمرمکن اکسمیژن   -انژکتورهما  و ولتاژ مثبت از طریق کنتاکت ایمن رلمه بمه   داخل رله دوبل فعال شود 

 .پمپ بنزین و گرمکن دریچه گاز می رسد–سنسور سرعت –کویل دوبل –سنسور 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

  

 

 S2000نقشه شماتیک مدار سیستم انژکتور
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

32 

 

 

 

 

  S2000مدار سیستم انژکتور وایرینگ نقشه
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

  

 نقشه شماتیک مدار انژکتور زیمنس
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

11 

 (باکنترل یونیت فن)سیستم خنک کننده موتور

 .به مایع خنک کننده موتورسه عدد می باشد  سنسورهای حرارتی مربوط

که اطالعات حرارتی خود را به کنترل یونیت فن ممی   PTCسنسورحرارتی دو پایه وقهوه ای رنگ از نوع  -1

 . دهد

که اطالعات حرارتی خود را به کنترل یونیت موتمور ممی    NTCسنسور حرارتی دو پایه وسبزرنگ از نوع  -2

 .دهد

 .دهد که اطالعات حرارتی خود رابه پشت آمپر میNTCایه وآبی رنگ از نوع سنسورحرارتی تک پ -2

سیستم خنک کننده در خودروی سمند دارای دو عد فن می باشد که با توجه به دمای مایع خنک کننده و 

 .بر اساس مقدار ولتاژی که بر روی دو سر آن قرار داده می شود در دو حالت دور کند ویا تند کار می کننمد 

حالت دور تند مقدار این ولتاژ دوازده ولت است وفن ها با هم موازی هستند اما در حالت دور کند شمش   در

 .گیرد وفن ها به صورت سری با هم قرار می گیرند ولت بر روی آنها قرار می

 PTCکنتممرل یونیممت سیسممتم خنممک کننممده مممی باشممد کممه بمما اطالعممات دریممافتی از سنسممور      8010

بمر اسماس ایمن اطالعمات سیسمتم خنمک کننمده در چهمار دممای مختلمف اقمدامات             .کار می کند( 8008)

بمه ایمن کمار اختصماص     بمرای ایمن منظمور چهمار پایمه در کنتمرل یونیمت فمن          دهمد  مختلفی را انجام ممی 

توجمه    2-1بمه جمدول   . شموند  هما منفمی ممی    داده شده انمد کمه در همر حمد دممایی تعمدادی از ایمن پایمه        

 .نمایید
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 وضعیت ها پایه (تی گراددرجه سان)دما 

 دور کند فن 1 21
 دور تند فن 10و1 103

 دور تند فن و قطع کمپرسور 11و10و1 113

دور تند فن و قطع کمپرسور و روشن  1و11و10و1 118

 شدن چراغ اخطار

 ها و کارکرد سیستم فن جدول وضعیت پایه 2-1جدول 

 

 

 کنترل یونیت فن

 

 

کند  را منفی می 1فن پایه  ECUدرجه سانتی گراد،  21ش دمای موتور تا همانطور که مشخص شده با افزای

درجمه   103چنانچه دمای موتور همچنان افزایش یابمد و بمه   . شود و بدین ترتیب دور کند فن راه اندازی می

در ایمن صمورت دور تنمد فمن       راه انمدازی      . کنمد  را هم منفی ممی  10فن پایۀ  ECUسانتی گراد برسد، 

 .شود می

را نیمز منفمی    11فن برای اینکه از بار موجود بر موتور بکاهمد پایمۀ    ECUدرجه سانتی گراد  113در دمای 

 .شود با منفی شدن این پایه کمپرسور کولر از مدار خارج می. کند می

چنانچه دمای موتور تا این حمد  . درجه سانتی گراد به عنوان یک دمای بحرانی تعریف شده است 118دمای 

در صمفحه نشمان    (STOP)بمدین ترتیمب چمراغ اخطمار    . کند را نیز منفی می 1پایه  فن ECUش یابد، افزای

 .شود ها به نشان از وضعیت اضطراری روشن می دهنده
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

12 

 

 103و کمتمر از   21در جدول زیر نحوه ارتباط بین قطعات برای حالتی که دمای موتور به مقداری بیشتر از 

 .ده تنظیم شده استرسی( دور کند)درجه سانتی گراد 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8008 1,2 2W BR 808,8081 2  خروجی متغیر 

2 8010 14,7 15W BK 808,8081 2 ورودی متغیر  

3 8010 1 15W BK 809 4  خروجی صفر 

4 1500A 1 5W BK 809 3 ورودی صفر  

5 1500A 5 5W BK 154 12 1  خروجی 

6 1510A 1 2W BK 154 12 1 ورودی  

7 1510A 2 2W BK E15A 6 8  خروجی 

8 1500C 3 5 WBK E15A 6 9 ورودی  

9 1500C 4 5W BK 156 6 10  خروجی 

10 1510B 1 2W BK 155 6 کند فعال شدن دور ورودی 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 .م نماییدجدول زیر را برای حالت دور تند رس: پرسش   

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8008 1,2 2W BR 808,8081 2  خروجی متغیر 

2         

3         

4         

5         

6         

7        

8         

9         

10        

11         

12         

13        

 .دور کند و تند را در خودرو جایابی کنید های رله: پرسش

 .را در نقشه وایرینگ مشخص کنید 1500Cو 1500Bارتباط بین کنترل یونیت فن و رله های : پرسش
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 با کنترل یونیت فن شماتیک مدار سیستم خنک کنندهنقشه 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کنترل یونیت فن کنندهنقشه وایرینگ مدار سیستم خنک 
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 خودروی سمند 

11 

  

 با کنترل یونیت فن نقشه نصب مدار سیستم خنک کننده
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

  
 (بدون کنترل یونیت فن)سیستم خنک کننده موتور   

بمر اسماس   . کند گیرد کار می می NTCاین نوع سیستم خنک کننده موتور بر اساس اطالعاتی که از سنسور 

بمرای اینکمار   . دهمد  ای مختلف اقدامات مختلفی را انجمام ممی  این اطالعات سیستم خنک کننده در چهار دم

 شده اندموتور به این کار اختصاص         داده  ECUچهار پایه در سوکت چهل و هشت پایه قهوه ای رنگ 

 .به جدول و شکل توجه کنید. شوند ها منفی می که در هر حد دمایی تعدادی از این پایه

 وضعیت ها پایه (درجه سانتی گراد)دما 

21 K4 دور کند فن 

103 K4, J4 دور تند فن 

113 K4, J4, C3 دور تند فن و قطع کمپرسور 

118 K4, J4, C3, K3 
دور تند فن و قطع کمپرسور و 

 روشن شدن چراغ اخطار

 ها و کارکرد سیستم فن جدول وضعیت پایه: 1-2  جدول

را منفمی   K4موتمور پایمه    ECUدرجه سانتی گراد،  21ر که مشخص شده با افزایش دمای موتور تا همانطو

 103چنانچه دمای موتور همچنان افزایش یابد و بمه  . شود کند و بدین ترتیب دور کند فن راه اندازی می می

نمد فمن راه انمدازی    در این صمورت دور ت . کند را هم منفی می J4موتور پایۀ  ECUدرجه سانتی گراد برسد، 

 .شود می

را نیز منفمی   C3موتور برای اینکه از بار موجود بر موتور بکاهد پایۀ  ECUدرجه سانتی گراد  113در دمای 

 .شود با منفی شدن این پایه کمپرسور کولر از مدار خارج می. کند می

دمای موتور تا این حمد  چنانچه . درجه سانتی گراد به عنوان یک دمای بحرانی تعریف شده است 118دمای 

هما   بدین ترتیب چراغ اخطار در صفحه نشان دهنمده . کند را نیز منفی می K3موتور پایه  ECUافزایش یابد، 

 .شود به نشان از وضعیت اظطراری روشن می
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 خودروی سمند 
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 .جدول زیر را برای حالت دور کند کامل کنید: پرسش 

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 یمس
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 1220        

2 1320        

3 1320        

4 1500A        

5 1500A        

6 1510A        

7 1510A        

8 1500C        

9 1500C        

10 1510B       

11 1320       
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 .ماییدجدول زیر را برای حالت دور تند رسم ن: پرسش 

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 1220        

2 1320        

3 1320       5 

4 1320       8,11 

5 1500A        

6 1500A        

7 1510A       

8 1500C        

9 1500C        

10 1510A       

11 1500B        

12 1500B        

13 1510B       

14 1320       
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 خودروی سمند 
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 ECU S2000نقشه شماتیک مدار سیستم خنک کننده موتور با 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 زیمنس  ECUبا (بدون کنترل یونیت فن)سیستم خنک کننده موتور  

 :جدول زیر چگونگی عملکرد سیستم خنک کننده در حالتهای مختلف را نشان می دهد

که  ECUپایه های  مدارعملکرد 

 بدنه می شوند

  وضعیت فنهای رله های فعال

AوB 

 وضعیت چراغ
STOP 

 دور کند
A9 رله A خاموش سری 

 دور تند
A9,A10 رله های A-B-C خاموش موازی 

 چراغ+ دور تند 

STOP 
A9,A10,A39 رله های A-B-C روشن موازی 

 .جدول زیر  برای حالت دور کند کامل شده است 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 1220 1,2 2W GN 1235,E125 2  خروجی متغیر 

2 1320 B19,B78 90W BK 1235,E125 3 ورودی متغیر  

3 1320 A9 90W BK 809  4  خروجی صفر 

4 1500A 1 5W BK 809 5 ورودی صفر  

5 1500A 5 5W BK 154 12 6  خروجی 

6 1510A 1 2W BK 154 12 7 ورودی  

7 1510A 2 2W BK E15A 6 8  خروجی 

8 1500C 3 5W BK E15A 6 9 ورودی  

9 1500C 4 5W BK 156 6 10,11  خروجی 

10 1510B 1 2W BK 155 6 فعال شدن دور کند ورودی 

11 1320 A45 90W BK 1510A  ورودی  
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 خودروی سمند 
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12 1320 B82 90W BK 1510C  ورودی  

 

 .جدول زیر را برای حالت دور تند رسم نمایید: پرسش 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 1220        

2 1320        

3 1320        

4 1320        

5 1500A        

6 1500A        

7 1510A       

8 1500C        

9 1500C        

10 1510A       

11 1500B        

12 1500B        

13 1510B       

14 1320       
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

  

 زیمنس  ECUنقشه شماتیک سیستم خنک کننده با 
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 نشانگرهای وضعیت خودرو

 نشانگر سطح سوخت

بما تغییمر مقمدار    . ودشم  ل بماک گرفتمه ممی   اطالعات مربوط به میزان سوخت خودرو از شناور موجود در داخ

با تغییر مقدار ایمن  . شود سوخت، شناور به باال یا پایین حرکت کرده و به طبع آن مقدار مقاومتش عوض می

 . کند هنده نیز حرکت مید مقاومت درجۀ نشان

در صمورت اتممام سمطح    . نیز فرستاده می شمود   (A.C.U)اطالعات سطح سوخت به سیستم هشداردهنده 

 .سیستم هشداردهنده پخش می شودسط لیتر یا کمتر از آن آالرمی تو 1بنزین حدود 

درجه باک خارج می شود باعث روشن شدن چراغ کمبود سوخت ممی   2همچنین بدنه ای که از پایه شماره 

 . شود

 می باشد 0~2اهم ودر حالت پر باک حدود 220مقدار مقاومت درجه باک در حالت خالی باک حدود 

 .محل شناور داخل باک را در خودرو جایابی کنید :پرسش

 .جدول زیر جهت ارسال اطالعات سوخت کامل شده است

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 4315 2 4W BR 430 2,3  خروجی متغیر 

2 0004 4 9W GN 430 انگرانحراف نش ورودی متغیر 

 سوخت 

3 8616 8 16W BK 4301 آالرم در صورت  ورودی متغیر

 کمبود سوخت

4 4315 3 4W BR 431 5  خروجی صفر 
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11 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

  
5 0004 7 11W YL 431 روشن شدن المپ  ورودی صفر

 کمبود سوخت

 نقشه شماتیک مدارنشانگرسطح سوخت
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدار نشانگرسطح سوختنقشه وایرینگ 
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18 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 دار نشانگرسطح سوختمنقشه نصب 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

12 

 

 گر دمای مایع خنک کننده موتوراننش

مدار نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور مستقل از کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتمور عممل  ممی    

وبه رنگ آبمی ممی    NTCنماید این سیستم دارای یک سنسور مستقل دما می باشد که یک مقاومت از نوع 

ستم خنک کننده دارای بدنه دائم و یک ولتماژ مثبمت در حالمت سموئیچ بماز واز      نشانگر دمای مایع سی.باشد

در نتیجه با تغییرات مقاومت سنسور نمایشگر ،مقدار دممای ممایع سیسمتم خنمک     . می باشد F2طریق فیوز 

 .کننده موتور را نشان می دهد

یشمتر از آن برسمد کنتمرل    درجه سانتیگراد یا ب 118در حالتی که دمای مایع سیستم خنک کننده موتور به 

خود را بدنه می کنددر  1می گیرد پایه  PTCیونیت سیستم خنک کننده با توجه به اطالعاتی که از سنسور 

و ماکزیمم دمای آب روشن شده واز طرفی سیستم هشمدار دهنمده نیمز آالرم بماالبودن      STOPنتیجه چراغ 

 .دمای موتور را به صورت سمعی وبصری اعالم می کند

 .باشد جدول زیر را کامل کنید 118 ˚در صورتی که دمای مایع خنک کننده موتور باالی:  پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8010       2,3 

2 0004       

3 8618       
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80 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 مدار نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور نقشه شماتیک
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتورنقشه وایرینگ مدار 
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82 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتورنقشه نصب مدار 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

82 

 نشانگراخطار فشار روغن موتور

 .دریافت می کند  F12را بعد از سوئیچ اصلی و از طریق فیوز المپ اخطار فشار روغن ولتاژ مثبت 

در صورت پایین بودن فشار روغن یک بدنه توسط سوئیچ فشار روغن برای المپ فشار روغمن فرسمتاده ممی    

از طرفی این بدنه به سیستم هشداردهنده نیز ارسال ممی شمود   . شود وباعث روشن شدن این المپ می شود

 . پایین بودن فشار روغن را به صورت سمعی وبصری اعالم می کندواین سیستم نیز آالرم 

 .جدول زیر را در حالتی که فشار روغن موتور پایین است کامل کنید: پرسش 

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 4110       2,3 

2 0004       

3 8618       
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

83 

 نقشه شماتیک مدار اخطار فشار روغن موتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه وایرینگ مدار اخطار فشار روغن موتور
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81 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 

 نقشه نصب مدار اخطار فشار روغن موتور
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

81 

 

 ترمزالمپ ترمز دستی وسطح روغن 

میکروسوئیچی است که پشت اهرم ترمز دستی نصب شده و در صورت باال بودن اهرم ترممز دسمتی ،    4400

 . می رساند BRAKEکنتاکت این میکروسوئیچ در حالت وصل قرار گرفته وبدنه را به المپ 

ن یک میکروسوئیچ بوده که روی مخزن روغن ترمز نصب می باشد ودر صورت کم بودن ویا کمم شمد   4410

 .می رساند BRAKEروغن ترمز ،کنتاکت میکروسوئیچ در حالت وصل قرار گرفته وبدنه را به المپ 

 F12ولتاژ مثبت المپ باال بودن ترمز دستی یا اخطار کاهش سطح روغن ترمز از سوئیچ اصلی وازطریق فیوز 

یا سطح روغن ترمز کمتر تامین می شود در نتیجه در حالتی که سوئیچ باز است ،اگر ترمز دستی باال باشد و

 .رسیده واین المپ روشن می شود V4420باشد بدنه از طریق میکروسوئیچ ها به  2/2از 

 .سیستم هشدار دهنده نیز با دریافت بدنه اخطار مربوطه را به صورت سمعی وبصری پخش می نماید

 .جدول زیر رادر حالتی که اهرم ترمز دستی باال است کامل کنید: پرسش 

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 4400       2,3 

2 0004       

3 8618       
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88 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 نقشه شماتیک مدار المپ ترمز دستی وسطح روغن ترمز
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

82 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 نقشه وایرینگ مدار المپ ترمز دستی وسطح روغن ترمز
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20 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 نقشه نصب مدار المپ ترمز دستی وسطح روغن ترمز
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

21 

 آالرم اخطار روشن ماندن روشنایی خارجی

چ بسته وچراغ پارک روشن است اگر یکی از درب ها باز شود آالرم فعمال ممی   در این مدار هنگامی که سوئی

خود تشخیص  1بازر وضعیت سوئیچ را از مثبت شدن پایه . شود ولی با باز کردن سوئیچ آالرم قطع می شود

 .می دهد

 جدول زیر رادر حالتی که سوئیچ بسته،چراغ پارک روشن ودرب جلو سمت راننده بماز اسمت کاممل   : پرسش 

 .کنید

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002 3B 5W WI VV1 12 2  خروجی 

2 4720 2 5W WI V04V 12 بازر از روشن بودن چراغ  ورودی

 پارک مطلع می شود
3 3000 1 1W BK 3051 4  خروجی صفر 

4 D04 1 -- 3051 5 دیورو صفر  

5 D04 1  --305 6  خروجی صفر 

6 4720 5 5W WI 304 بازر شروع به آالرم     ورودی صفر

 می کند
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22 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه شماتیک مدارآالرم اخطار روشن ماندن روشنایی خارجی
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه وایرینگ مدارآالرم اخطار روشن ماندن روشنایی خارجی
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 ب مدارآالرم اخطار روشن ماندن روشنایی خارجینقشه نص
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

23 

 

 روشنائی خارجی خودرو

 چراغهای مه شکن جلو وعقب

های مربموط بمه    کلید. خودروی سمند مجهز به دو چراغ مه شکن در جلو و دو چراغ مه شکن در عقب است

های ممه شمکن    ن چراغشرط اولیۀ روشن شد. شکن بر روی دسته راهنما قرار دارد های مه روشن کردن چراغ

های مه شکن بمدین گونمه    ترتیب روشن کردن چراغ. های کوچک روشن شوند در این است که در ابتدا چراغ

به . شود شود و در پله دوم       مه شکن عقب نیز روشن می جلو روشن می های است که در پله اول مه شکن

های مربوط به مه شمکن   پالتین 4-1ماتیک در شکل ش. شود بیان دیگر مه شکن عقب به تنهایی روشن نمی

 .شوند ها روشن می جلو و در پله دوم همۀ مه شکن های در پله اول مه شکن. نشان داده شده است

 

 اه نمای شماتیک دسته راهنما و راهنمای پالتین 4-1شکل 

وان مصمرفی  از آنجمایی کمه تم   . های مه شمکن اسمت   نکته قابل توجه در مدار روشنایی مه شکن تغذیۀ چراغ

ها یمک   های مه شکن جلو باالست درخواست فرستاده شده از دسته راهنما برای روشن کردن این چراغ چراغ

های مه شکن  کند و با تحریک این رله مسیر جریان در جهت دیگر برای روشن کردن چراغ رله را تحریک می

نها به استفاده از یک فیموز بسمنده   این در حالی است که در مسیر چراغ مه شکن عقب ت. شود جلو بسته می

 .علت آن نیز به این خاطر است که توان مصرفی این چراغ به مراتب کمتر است. شده است
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21 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 .های جلو و عقب را روشن کنیم پر کنید خواهیم  مه شکن جدول زیر را برای حالتی که می: پرسش

 .های کوچک روشن باشند یستی چراغبا های مه شکن می توجه داشته باشید که قبل از روشن کردن چراغ 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم

 وضعیت
ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002 4B 9W BK PB1 12 3  خروجی 

2 0002 1B 9W BK 201 12 8  خروجی 

2 2665 1 5W VI PB1 12 4 ورودی  

4 2665 5 5W VI PB4/PB5 12 5,6,7  خروجی 

3 2670 1 2W WI PB5/PB6 12 ورودی  

1 2675 1 2W WI PB5 12 ورودی  

1 0004 8 8W YL PB4 12 ورودی  

8 0004 1 11W YL 201A 12 ورودی  

2 BF00 B3 13W BU 201A/201 12 10 ورودی  

10 BF00 B1 13W GN 202 12 11,12  خروجی 

11 2632 4 6W BR 202 12 ورودی  

12 2637 4 6W BR 203 12 ورودی  

 

وصفحه نشمان دهنمده    (2670,2675)وچراغهای مه شکن جلو(2665)ارتباط بین رله مه شکن جلو:پرسش 

 .را در نقشه وایرینگ بررسی نمایید (0004)ها 
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 نقشه شماتیک مدارچراغهای مه شکن جلو وعقب
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه وایرینگ مدارچراغهای مه شکن جلو وعقب
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 
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 مدارچراغهای مه شکن جلو وعقب نقشه نصب
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100 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       
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 راهنما وفالشر 

این کلیدها بطور همزمان و با .کلید فالشر از یک کلید تبدیل وسه عدد کلید تک کنتاکت تشکیل شده است

ید فالشر به هم متصل            می باشند از کل 2و1در حالت قطع بودن  کلید پایه .یک اهرم عمل می کنند

 2کلیمد فالشمربه پایمه     2و1و پایمه همای    F30در نتیجه ولتاژ مثبت با باز شدن سوئیچ پس از عبور از فیموز 

اتوماتیک راهنما زمانی شروع به کار می کند که اوال دسته راهنما در حالت باال یما  .اتوماتیک راهنما می رسد

اتوماتیک راهنما در حالمت بمی بماری    )ل یک المپ راهنما در خروجی آن قرار بگیرد پایین قرار بگیرد وحداق

 . (کار نمی کند

ولتی خروجی از اتوماتیک راهنما از طریق  12در حالت فالشر هنگامی که کلید فالشر زده می شود پالسهای 

داخمل   LEDده هما و  کلید فالشر به تمام المپهای راهنمای جلو وعقب ونشانگرهای داخل صفحه نشان دهن

کلید فالشر می رسد وآنها را روشن وخاموش می کنددر این حالت باال یا پایین بودن دسته راهنما اثمری در  

 .سیستم فالشر ندارد

وسموئیچ   F30الزم به ذکر است که ولتاژ مثبت باتری برای اتوماتیک راهنما در حالت راهنما از طریق فیموز  

وجعبه فیوز کالسکه ای تمامین        ممی شمود در     F26مستقیما از طریق تامین می شود ودر حالت فالشر 

 .نتیجه حالت فالشر می تواند در حالت سوئیچ بسته هم عمل کند

در ضمن المپ داخل کلید فالشر که از نور صفحه نشان دهنده ها ولتاژش را تأمین ممی کنمد بمرای روشمن     

 .نده بتواند به راحتی به آن دسترسی پیدا کندشدن داخل کلید در تاریکی می باشد تا استفاده کن

در شرایط زیر صادر      می کنمد   (12W BK)سوکت10سیستم هشدار دهنده فرمان فالشررا از طریق پایه 

بمار   2در زمان قفل کردن درب ها بما ریمموت کمه    -2ثانیه فالشر می زند  20در زمان آژیر که به مدت  -1:

در زمان ترمزگیری ناگهانی بما شمتاب   -4بار فالشر می زند 1ن درب ها که در زمان باز کرد-2فالشر می زند 

 .بار فالشر می زند10( Km/h 15) منفی
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 .را در خودرو جانمایی کنید D02و  D01محل دیودهای : پرسش   

قطع شود در وضعیت راهنما و فالشر هیچ اختاللی صورت نمی گیرد اما هنگمامی    D01در صورتی که دیود 

به وسیله ریموت باز و بسته می شوند تنها چراغ های راهنمای سمت راست روشن و خاموش می که درب ها 

 .شوند

اتصال کوتاه شود هنگامی که راهنمای سمت چپ را فعال می کنمیم چمراغ همای     D01در صورتی که دیود 

اللمی  راهنمای سمت راست و چپ هر دو فعال می شوند اما در وضعیت راهنمای سمت راست هیچگونمه اخت 

 .رخ نمی دهد

 

 .  :بینید شود، می در جدول زیر نحوۀ ارتباط بین اجزا را برای حالتی که درخواست فالشر داده می

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 2300 1 8W BK 230 12 2  خروجی 

2 2305 2 5W GY 230 12 3 ورودی  

3 2305 5 5W GY 231/232 12  ولت

 پالسی
 4  خروجی

4 2300 6 8W BK 232 12  ولت

 پالسی
  5,6 ورودی

5 2300 4 8W BK 2330 12  ولت

 پالسی
 7,8,9,10  خروجی

6 2300 5 8W BK 2340 12  ولت

 پالسی
 11,12,13,14  خروجی

1 0004 1 8W YL 2334 12  ولت

 پالسی
مای فعال شدن نشانگر راهن ورودی

 چپ

8 2630 2 6W BR 2333 12  ولت

 پالسی
 چپ-فعال شدن راهنمای عقب ورودی

9 2320 1 2W BR 2331 12  ولت

 پالسی
 چپ-فعال شدن راهنمای جلو ورودی
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10 2340 1 2W WI 2332 12  ولت

 پالسی
فعال شدن راهنمای جانبی  ورودی

 چپ

11 0004 2 8W YL 2344 12  ولت

 پالسی
گر راهنمای فعال شدن نشان ورودی

 راست

12 2635 2 6W BR 2343 12  ولت

 پالسی
-فعال شدن راهنمای عقب ورودی

 راست

13 2325 1 2W BR 2341 12  ولت

 پالسی
-فعال شدن راهنمای جلو ورودی

 راست

14 2345 1 2W WI 2342 12  ولت

 پالسی
فعال شدن راهنمای جانبی  ورودی

 راست

 

در . بینیمد  شود، می برای حالتی که درخواست راهنمای راست داده می در جدول زیر نحوۀ ارتباط بین اجزا را

 :این حالت فرض شده که از روی دسته راهنما، راهنمای سمت راست فعال شده است

 .شود پر کنید جدول زیر را برای حالتی که راهنمای چپ زده می: : پرسش 

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 ضعیتو

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 2305 5 5W GY 231/232 
ولت  12

 پالسی
 2  خروجی

2 0002 A5 9W BK 231 
ولت  12

 پالسی
  3 ورودی

3 0002 A2 9W BK 234/2344 
ولت  12

 پالسی
 4,5,6,7  خروجی

4 0004 2 8W YL 2344 
ولت  12

 پالسی
 ورودی

فعال شدن نشانگر راهنمای 

 راست

5 2635 2 6W BR 2343 
ولت  12

 پالسی
 ورودی

-فعال شدن راهنمای عقب

 راست

6 2325 1 2W BR 2341 
ولت  12

 پالسی
 ورودی

-فعال شدن راهنمای جلو

 راست

1 2345 1 2W WI 2342 
ولت  12

 پالسی
 ورودی

فعال شدن راهنمای جانبی 

 راست
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 .شود پر کنید جدول زیر را برای حالتی که راهنمای چپ زده می: : پرسش 

 ردیف
کد 
 قطعه

شماره 
 پایه

شماره 
 سوکت

 شماره
 سیم

ولتاژ 
 سیم

 وضعیت
ارتباط 
 داخلی

 ارتباط خارجی

1 2305       2 

2 0002      3  

3 0002        

4 0004       

5 2630       

6 2320       

1 2340       
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 نقشه شماتیک مدار راهنما وفالشر
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 نقشه وایرینگ مدار راهنما وفالشر
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 نقشه نصب مدار راهنما وفالشر
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 نقشه شماتیک مدار راهنما وفالشرسمند سورن

 روشنایی اصلی جلو
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 .برای این مدار سه حال مختلف وجود دارد. شود روشنایی اصلی شامل چراغ نور پایین و نور باال می

 روشن شدن دائمی چراغ نور پایین  .1

 روشن شدن دائمی چراغ نور باال .2

 (چراغ سالم یا چراغ پلیسی) ای چراغ نور باال  روشن شدن لحظه .2

در این . برای روشن شدن دائمی چراغ نور پایین باید کلید مربوطه بر روی دسته راهنما دو پله چرخانده شود

دو پلمه بمه پمایین    حالت جفت پالتین سمت راست که در شکل شماتیک دسته راهنما در نشمان داده شمده   

 .رسد های نور پایین و نشانگر مربوطه در پشت آمپر می ترتیب تغذیۀ الزم به چراغ آید و بدین می

 

 

 

 

 

 اه نمای شماتیک دسته راهنما و راهنمای پالتین

در حالتی که نور پایین روشن است، اگر دسته راهنما به سمت فرمان کشیده شود پالتین مربوط به انتخماب  

های نور باال روشمن   های نور پایین چراغ کند و بدین ترتیب به جای چراغ  یک پله به پایین حرکت مینور باال

 .شود ها هم نشانگر نور باال روشن می در صفحۀ نشان دهنده. شوند می

 حال اگر چراغ نور پایین روشن نشده باشد و دسته راهنما به باال حرکت داده شود، پالتین مربوط

مانمد و بمه    شود و تا زمانی که دسته راهنما باال نگه داشته شمود، چمراغ روشمن ممی     درگیر میبه چراغ سالم 

 .شود محض رها کردن پالتین مربوطه به سر جای خود برگشته و چراغ خاموش می
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 .پردازیم در ادامه به بررسی هر یک از سه حالت گفته شده می  

جدول زیر را .   های نور پایین روشن شوند ه چراغفرض کنید که از روی دسته راهنما انتخاب شده ک: پرسش

 .تکمیل کنید

 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002 5B       

2 0004       

2 2610       

4 2615       

خواسته شده که چراغ نور باال روشن شمود پمر    جدول زیر را برای حالتی که از روی دسته راهنما: پرسش
 .کنید

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002        

2 0004       

2 2610       

4 2615       
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 .شود پر کنید اده میجدول زیر را برای حالتی که از روی دسته راهنما چراغ سالم د: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002        

2 0004       

2 2610       

4 2615       

 تفاوت دو حالت آخر در کجاست؟: پرسش
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 نقشه شماتیک مدار روشنایی اصلی
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 وشنایی اصلینقشه وایرینگ مدار ر
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 نقشه نصب مدار روشنایی اصلی
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 نقشه شماتیک مدار روشنایی اصلی سمند سورن
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 روشنایی پارک وپالک  

ها با یک پله چرخاندن دسته راهنما بسمته   مدار روشنایی پارک و پالک همانند روشنایی صفحه نشان دهنده

در این مدار همم مشماهده   . شوند های پالک روشن می های کوچک جلو و عقب و چراغ با اینکار چراغ. شود می

های پارک عقب در هر سمت یک فیوز جداگانه در نظر گرفته شده است تا در صورت  کنید که برای چراغ می

 .سوختن یک فیوز هردو چراغ از مدار خارج نشوند

 .دایم جدول زیر را تکمیل کنی با فرض اینکه دسته راهنما را یک پله چرخانده: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 سیم شماره
ولتاژ 

 سیم

 وضعیت
ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002 3B 9W BK VV1 12 2,3  خروجی 

2 8618 12 12W BK VV2 12 ورودی  

2 BF00 2A 13W RD VV7 12 4,5,6 ورودی  

4 BF00 1B 13W BU V04 12 7  خروجی 

3 BF00 2B 13W GN V06 12 8,9,10  وجیخر 

1 BF00 7B 13W GY V090 12 خروجی   

1 2635 6 6W BR V04 12 ورودی  

8 2630 2 6W BR V094 12 ورودی  

2 2633 2 2W WI V095 12 ورودی  

10 2636 2 2W WI V094/V095 12 ورودی  

11 2620 1 2W WI EV1 12 ورودی  

12 2625 1 2W WI V092 12 ورودی  
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 مدار روشنایی پارک وپالکنقشه شماتیک 
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 نقشه نصب مدار روشنایی پارک وپالک
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 نقشه شماتیک مدار روشنایی پارک وپالک سمند سورن
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 روشنایی ترمز

و یمک چمراغ در وسمط     همای عقمب   در سمند مجموعاً سه چراغ ترمز وجود دارد؛ دو چراغ در مجموعه چراغ

 .شود این چراغ با نام چراغ استپ سوم نیز شناخته می. طاقچه عقب 

با فشرده شدن پدال ترمز .شود های ترمز سمند مانند بقیۀ خودروها با فشرده شدن پدال ترمز روشن می چراغ

ذکمر ایمن   . ودش های ترمز بسته می شود و مدار چراغ میکرو سوئیچی که در پشت پدال تعبیه شده فشرده می

 . توانند روشن شوند ترمز تنها در صورتی که سوئیچ باز باشد می های نکته نیز ضروری است که چراغ

 .شود پر کنید جدول زیر را برای حالتی که سوئیچ باز است و پدال ترمز فشرده می: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم

 وضعیت
ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 2100 2 2W WI 210 12 2,3,4,5  خروجی 

2 2110 2 2W WI 214 12 ورودی  

2 2630 5 6W BR 212 12 ورودی  

4 2635 5 6W BR 213 12 ورودی  

3 0004 10 11W YL 211 12 ورودی  
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 نقشه شماتیک مدار روشنایی ترمز
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 شنایی ترمزنقشه وایرینگ مدار رو
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 نقشه نصب مدار روشنایی ترمز
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 خودرو داخلیروشنائی 

 روشنایی داخلی

کلیمد   1وارد پایمه   F30در صورت بماز بمودن سموئیچ اصملی ولتاژمثبمت بماتری پمس از عبمور از فیموز          

المممپ داخممل آن  (3065)والمممپ نقشممه خمموانی مممی شممود بممدین ترتیممب بممه محممض چرخانممدن کلیممد    

 .روشن می شود 2روی پایه ( بدنه)بواسطه ولتاژ منفی

بمما بمماز شممدن درب جعبممه داشممبوردکلید الدری آن عمممل کممرده وولتاژمثبممت بمماتری پممس از عبممور از  

المممپ  1آن وارد پایممه  1وارد کلیممد الدری جعبممه داشممبورد شممده واز پایممه    F30سمموئیچ اصمملی وفیمموز  

 .شود روشن می  2داخل جعبه داشبورد شده وبا توجه به منفی بودن پایه 
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 نقشه شماتیک مدار روشنایی داخلی
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 نقشه وایرینگ مدار روشنایی داخلی                               
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 نقشه نصب مدار روشنایی داخلی
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 المپ سقفی

به فیوز دارای ولتاژ مثبت باتری مستقیم از جع (3105)والمپ صندوق عقب  (3010,3020)المپهای سقفی 

الزم به ذکر است که المپهای سقفی سه حالت . تامین می شود F15کالسکه ای می باشندکه از طریق فیوز 

در حالت وسط خاموش هستند،در حالت سمت چپ به صورت دائم روشمن خواهنمد شمد ودر حالمت     : دارند 

( چند درب بماز باشمد   یعنی اینکه یک ویا)سمت راست اگر یکی از کلید های الدری در وضعیت وصل باشند 

شده وباعث می شمود رلمه داخمل آن     (3005)تایمر المپ سقفی  4یک منفی از طریق این کلیدها وارد پایه 

المپهای سقفی رسیده ونهایتا المپها روشن  1آن خارج شده و به پایه  3از پایه ( بدنه)فعال شده ویک منفی 

رت تایمری انجام ممی شمود بمه صمورتی کمه اگمر       حال اگر دربها بسته شوند خاموش شدن به صو. می شوند

ثانیه به صورت تمایمری خماموش ممی     2الی  2ثانیه ودر حالت سوئیچ بازبعد از  13سوئیچ بسته باشد بعداز 

در ضممن بما بماز شمدن     . خود از وضعیت سوئیچ مطلع می شمود  2تایمر المپ سقفی با توجه به پایه . شوند

به آن درب وهمچنین المپ صفحه نشان دهنده هما روشمن خواهنمد     هرکدام از درب ها المپ الدری مربوط

 .شد

پایه مشکی رنگ آن اعمال   می شمود   11سوکت  12سیستم هشداردهنده نیز از طریق بدنه ای که به پایه 

 .وضعیت باز بودن درب ها را به صورت سمعی وبصری اعالم می کند

عمل کرده والمپ صندوق عقب والمپ صفحه  (3100)هنگامی که درب صندوق عقب باز شود میکروسوئیچ 

 .نشان دهنده ها روشن خواهد شد
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 .جدول زیر را در حالتی که درب صندوق عقب باز است کامل کنید: پرسش 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 3100  2W BR      

2 3105  ---     

3 D05  ---      

4 D05  ---      

5 0004  11W YL     

 

 .و در حالت سویئچ باز کامل شده است( راننده)جدول زیر در صورت باز بودن درب جلو سمت چپ 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 3000 1 1W BK 3051 2,3  خروجی صفر 

2 3040 1 2W WI 3040 ورودی صفر  

3 D04 1 --- 3051 4 ورودی صفر  

4 D04 1 --- 305 5,6,9  خروجی صفر 

5 8618 13 16W BK 3031 ورودی صفر  

6 D06 1 --- 302 7 ورودی صفر  

1 D06 1 --- 435/8617 8  خروجی صفر 

8 0004 8 11W YL 435 ورودی صفر  

9 3005 4 7W BR 303 10 ورودی صفر  

10 3005 5 7W BR 303 11,12  خروجی صفر 

11 3010 1 4W BK 303 ورودی صفر  

12 3020 1 4W BK 301 ورودی صفر  
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باز است و در حالت سوئیچ بماز کاممل   (شاگرد)جدول زیر را در حالتی که درب عقب سمت راست : پرسش   

 .کنید

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت
 سیم ارهشم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 3003 1 1W BK 3081/3043 2,3  خروجی صفر 

2 3047 1 2W WI 3043 ورودی صفر  

3 D02 1 --- 3081 4 ورودی صفر  

4 D02 1 --- 308 5,6,9  خروجی صفر 

5 8618 13 16W 

BK 3031 ورودی صفر  

6 D06 1 --- 302 7 ورودی صفر  

1 D06 1 --- 435/8617 8  خروجی صفر 

8 0004 8 11W 

YL 435 ورودی صفر  

9 3005 4 7W BR 303 10 ورودی صفر  

10 3005 5 7W BR 303 11,12  خروجی صفر 

11 3010 1 4W BK 303 ورودی صفر  

12 3020 1 4W BK 301 ورودی صفر  

 :عیوب زیر در سیستم رخ می دهد  D01در صورت قطع شدن دیود  

 . چراغ سقفی با باز بودن درب عقب سمت راننده روشن نمی شود  -

 .المپ صفحه نشان دهنده ها با باز بودن درب عقب سمت راننده روشن نمی شود  -

سیستم هشدار دهنده پیغام باز بودن درب ها را هنگام باز بودن درب عقب سمت راننده اعالم نممی   -

 .کند

ثانیه درب عقب سمت راننده باز شود سیسمتم   9ز اتمام در حالت قفل اتوماتیک درصورتی که قبل ا -

 .هشدار دهنده تشخیص نمی دهد وبعد از این زمان حالت قفال اتوماتیک انجام می شود

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

122 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

. نممی شمود  از درب ها بماز باشمد آالرم فعمال     درصورتی که سوئیچ بسته ، چراغ پارک روشن و یکی -  

 (ایی خارجیآالرم اخطار روشن ماندن روشن مراجعه شود به نقشه)

 

 نقشه شماتیک مدارالمپ سقفی                      
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 نقشه وایرینگ مدار المپ سقفی
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 نقشه نصب مدارالمپ سقفی
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 مکانیزم های کمکی

 دنده عقب های والمپ  هاسنسور

ه از دنمده  وظیفه این سیستم کمک به راننده در تشخیص موانع موجود در پشت خمودرو در هنگمام اسمتفاد   

اساس کار این سیستم بر مبنای امواج اولتراسونیک بوده که با انتشمار ودریافمت آنهما توسمط     . عقب می باشد

 .سنسورها ، وجود موانع وفاصله آنها در قسمت عقب خودرو تخمین زده می شود

ممی   (Buzzer)این سیسمتم متشمکل از یمک کنتمرل یونیمت،دو عمدد سنسمور اولتراسمونیک ویمک بمازر           

 .شدبا

بمین  )کنترل یونیت این سیستم در داخل صندوق عقب در سمت چپ خودرو روی قطعه پانمل داخمل بدنمه    

وظیفمه ایمن قطعمه انتشمار ودریافمت اممواج از طریمق سنسمورهای         .نصمب ممی شمود   (پانل داخلی و خارجی

روی سمپر   سنسمورها بمر  . اولتراسونیک وتشخیص موانع واعالم وجود فاصله تا خودرو از طریق بازر می باشمد 

 ..وظیفه این سنسورها ارسال ودریافت امواج اولتراسونیک می باشد.عقب نصب می شوند

 .قطعه بازرروی طاقچه عقب نصب می شودواخطار صوتی از طریق آن به اطالع راننده می رسد

دامنه تشخیص سنسورها بمه سمه ناحیمه    .سانتیمتر را دارد 128این سیستم قابلیت تشخیص موانع تا فاصله 

 .بسته به ناحیه ای که مانع در آن قراردارد اخطار صوتی به صورت زیر منتشر می شود.تقسیم بندی می شود

 بوق ممتد:   cm 46در فاصله  – 1ناحیه  

 بوق دریک ثانیه cm   :2 92در فاصله  – 2ناحیه 

 ثانیه 2بوق در cm   :2 138در فاصله  – 2ناحیه 

بمدین معنمی کمه بمه محمض فعمال شمدن سیسمتم         .ی باشمد این سیستم دارای ویژگمی تشمخیص عیمب مم    

صمحت عملکمرد آن بررسمی وتوسمط بموق کوتماه اعمالم ممی شمود در          (در هنگام در گیر شدن دنده عقمب )
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صورت وجمود خرابمی در همر یمک از سنسمورها نیمز سمیگنال صموتی خاصمی کمه نشمانگر ایمن اممر اسمت                 

 .توسط سیستم ارسال می شود

اهرم دسته دنده درحالت دنده عقب،سوئیچ دنده عقب فشرده می شودوبا بماز   الزم به ذکراست با قرار گرفتن

 . بودن سوئیچ ولتاژ مثبت به المپ های دنده عقب رسیده وبا داشتن منفی دائم روشن می شوند

 

 نقشه شماتیک مدار سنسور والمپ های دنده عقب
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 نقشه وایرینگ مدار سنسور والمپ های دنده عقب
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 ار سنسور والمپ های دنده عقبنقشه نصب مد
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 نقشه شماتیک مدار سنسور والمپ های دنده عقب سمند سورن
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 سیستم هشدار دهنده  

مجموعه ای است الکترونیکی،کاربردی که بمر    ACU(Alarm control unit)واحد کنترل هشداردهنده یا 

می باشند  ACUدر واقع ورودیهای فیزیکی از طرف سنسورها وکلیدهای الدری که  -اساس شرایط محیطی

دریافت کرده وپس از تجزیه وتحلیل شدن آنها توسط خروجیها که همان صفحه نمایش وآژیر می باشند بمه  

واحد کنترل هشدار دهنده نمایان می  LCDصورت سمعی وبصری بر روی صفحه نمایش کریستالی مایع یا 

 11و12ممی باشمد واز طریمق دو کمانکتور     (نسولک)محل نصب این واحد در قسمت وسط جلو داشبورد .شود

همچنین یک صفحه نممایش ویمک صمفحه کلیمد     . پینی مشکی رنگ به دسته سیم خودرو متصل می گردد

 .در نظر گرفته شده است ACUبرای برقراری ارتباط بین کاربر و 

پایه  4یک کانکتور  آژیر با باتری پشتیبان که دراتاق موتور وبر روی گلگیر سمت راننده نصب می شود توسط

وظیفه آژیر اعالم وضمعیت همای مختلمف واحمد کنتمرل      .مشکی رنگ به دسته سیم خودرو متصل شده است

است که این امر به وسیله تولید بموق  ... خروج از مد دزدگیرو-هشداردهنده مانند ورود به مد یاحالت دزدگیر

 .ن ممتد،صاحب خودرو را مطلع می سازدمثال در هنگام اعالم خطر سرقت باآژیر کشید.های متفاوت است

بهتر است . وارد مد امنیتی می شود  ACUبر روی سوئیچ کنترل از راه دور خودرو، onهنگام فشردن دکمه 

در صورت باز بودن یا بستن ناقص درب . این امر پس از ترک خودرو وبستن کامل درب های آن صورت گیرد

ای الدری ،پس از ورود سیستم به مد دزدگیر،آژیر ممتد به معنی های خودرو ویا معیوب بودن یکی از کلیده

بمر روی    offوسمپس کلیمد    onبرای خروج از این حالت ابتمدا کلیمد   . بروز وضعیت سرقت کشیده می شود

 .سپس به رفع نقص اقدام گردد.ریموت کنترل فشرده شود
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 سیستم هشداردهنده سمند

 عملکرد مدار هشداردهنده 

پایمه   12سموکت  1واحد کنتمرل هشمداردهنده از طریمق پایمه     (سوئیچ بسته)خاموش بودن موتور  در هنگام

ایمن سموکت دارای بدنمه دائمم ممی       1ولتاژ مثبت از باتری دریافت می کند و پایمه   F17مشکی رنگ وفیوز 

خاموش زیرا در هنگام . توسط پایه های فوق انجام می گیرد  ACUیعنی در حالت سوئیچ بسته تغذیه .باشد

باید هوشیار باشد تا بتواند تغییرات ایمنی وحفاظتی ودیگر موارد از قبیل شمارژ بماتری     ACUبودن خودرو 

پایمه   4سوکت  1همچنین در این حالت آژیر مربوطه از طریق پایه . را چک کند... گذشت زمان و–پشتیبان 

 .یافت می کندخود بدنه دائم جهت تغذیه خود در 4خود برق مستقیم واز طریق پایه 

 ACUولت دریافت کرده ودر این حالت  12پایه مشکی رنگ یک ولتاژ  11سوکت  2با باز کردن سوئیچ پایه 

از این زمان به بعد هرگونه اشکال که در سیستم خودرو بوجود آیمد توسمط   .متوجه باز شدن سوئیچ می شود

 .ی کندآنها را توسط خروجیها اعالم م ACUارسال شده و  ACUورودیها به 
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 .می پردازیم ACUدرادامه به توضیح پایه های   

 :پینی مشکی رنگ  12پایه های سوکت 

 ولت،مستقیم از باتری برای تغذیه سیستم هشداردهنده 12برق :  1پایه

به یونیت قفل مرکزی جهت باز کردن دربهادر هنگام تصادف وعملکرد سموئیچ   ACUبدنه ارسالی از :  2پایه

 ACUصفحه کلید  1انندگی وبستن سوئیچ ، زدن کلید اینرسی ، اتمام ر

بدنه ارسالی از سیستم هشداردهنده جهت روشن شدن المپ سقفی هنگام باز بمودن یکمی از دربهما    :  2پایه

 (وضعیت تایمر چراغ سقفی)وخاموش شدن آن به صورت تایمری 

رت باال رفمتن سمرعت خمودرو    از سنسور سرعت خودرو، در صو( ولتی12پالس های )سیگنال ارسالی :  4پایه

بوق اخطار زده می شود وبا افزایش سرعت خودرو سرعت قطع ووصل بوق نیز زیاد   120Km/hورسیدن به 

بیان می شودو درب های خودرو بعد از رسیدن  6km/hهمچنین اخطارها پس از رسیدن سرعت به .می شود

 . بسته می شودkm/h 20 به سرعت 

 سیستم هشدار دهنده به پشت آمپر هنگام وارد شدن سیستم به مد     دزد گیر پالسهای ارسالی از:  3پایه

 بدنه دائم :  1پایه

به صورت کمد بمرای فعمال نممودن حالمت همای        ACUولت که  3سیگنالی به صورت پالس با دامنه :  1پایه

 .مختلف آژیر از این پایه خارج می کند

کمکی برای حفظ سیستم در مواقع پایین بمودن یما   ( پشتیبان ولتاژ)ولت که به عنوان باتری  2ولتاژ :  8پایه

 .ارسال می شود ACUقطع بودن باتری از طرف باتری داخل آژیر برای تغذیه 

در صورت مجاز نبودن استارت یک بدنه به رله استارت رسیده وبا فعال شدن این رله عمل جلوگیری :  2پایه

 .از استارت زدن انجام می گیرد

  ACUان فالشر کمکی در زمان اخطار فرم:  10پایه
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 جهت فعال یا غیر فعال نمودن کولر در حالت اتوماتیک  ACUمنفی ارسالی از :  11پایه

 . ACUولت ارسالی از صفحه نشان دهنده ها جهت روشنایی  12ولتاژ :  12پایه

 :پینی مشکی رنگ  11پایه های سوکت 

تها به دیسکها تماس پیدا کرده وچون بدنه دائم هستند به در صورت تمام شدن لنت های ترمز جلو،لن: 1پایه

 .این پایه منفی ارسال می شود

 .در صورت وجود اشکال در سیستم شارژ باتری یک بدنه به این پایه ارسال می شود:  2پایه

منفی ارسالی از سیستم هشداردهنده در حالت قفل خودکار،همچنین قفل شدن درب همادر صمورت   :  2پایه

 .می رسد km/h 20از صفحه کلید و یا قفل شدن درب ها هنگامی که سرعت به  2کلید فشردن 

 به مد امنیتی ACUکنترل یونیت قفل مرکزی جهت وارد شدن  1منفی ارسالی از پایه :  4پایه

 از مد امنیتی ACUکنترل یونیت قفل مرکزی جهت خارج شدن  2منفی ارسالی از پایه :  3پایه

 لی از پریز کمربند ایمنی هنگام باز بودن آن منفی ارسا:  1پایه 

 اطالعات دمای هوای خارج از خودرو:  1پایه 

المی   2.3لیتر یا کمتر از آن توسط درجه باک ولتماژی معمادل    1در صورت اتمام سطح بنزین حدود :  8پایه

 .ولت به این پایه ارسال می شود 4.3

 زولت دریافتی از حالت سوئیچ با 12ولتاژ :  2پایه

 ولت دریافتی هنگام فعال نمودن کلید کولر 12ولتاژ :  10پایه

 منفی دریافتی از کلید الدری موتور هنگام باز بودن درب موتور:  11پایه

 .منفی دریافتی از کلید الدری صندوق عقب هنگام باز بودن درب صندوق عقب:  12پایه
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  ام باز بودن درب هامنفی دریافتی از کلید الدری درب های خودرو هنگ:  12پایه   

 (C˚118)کنترل یونیت فن هنگام باالبودن دمای موتور  1منفی دریافتی از پایه :  14پایه

 در صورت باال بودن ترمز دستی  منفی دریافتی از میکروسوئیچ ترمز دستی  : 13پایه

 منفی دریافتی از سنسور فشار روغن در صورت پایین بودن فشار روغن:  11پایه

 

 

 ماتیک مدار سیستم هشدار دهندهنقشه ش
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 نقشه وایرینگ مدار سیستم هشدار دهنده
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 نقشه نصب مدار سیستم هشدار دهنده
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 سیستم برف پاک کن وشیشه شور  

در قسممت راسمت شمکل    . لت خماموش پمنج حالمت کماری وجمود دارد     جلو با احتساب حا  کن پاک برای برف

هایی آورده شده که معنی و مفهموم آن در جمدول زیمر     نشانه( 0005)کن  پاک شماتیک مربوط به دسته برف

 .آورده شده است

 مفهوم نماد

 دور تند دائمی 2

 دور کند دائمی 1

 تایمری 

 خاموش 0

 ای هدور کند لحظ 

 کن جلو پاک جدول راهنمای نمادهای کاری برف

کمن جلمو بموده و بما      پاک کن مربوط به برف پاک دو پالتین موجود در سمت راست شکل شماتیک دسته برف

 .باشد پاش جلو می پالتین وسطی نیز مربوطه به آب. کنند یکدیگر حرکت می

 :دارای پایه های زیر می باشد  کنترل یونیت برف پاک کن

تا زمانیکه این پایه ولتاژمثبت داشته باشد تایمر به صورت یک رفمت وبرگشمت کاممل و یمک     :  1ایه شماره پ

 .توقف کار می کند

خروجی ولتاژ مثبت از رله داخل کنترل یونیت برف پاک کن برای ارسال به کلید بمرف پماک   :  2پایه شماره 

 کن وبعد از آن به موتور برف پاک کن

 .دائم( بدنه)اژ منفی ولت:  4پایه شماره 
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ورودی ولتاژ مثبت به رله داخل کنترل یونیت برف پاک کن از طرف کلید برگشت برف پاک :  3پایه شماره 

کن ،در حالتی که در وسط راه تیغه برف پاک کن، ولتاژ آن قطع شود ،از طرف ایمن کلیمد ولتماژ مثبمت بمه      

 .ابتدای مسیر برگردندموتور برف پاک کن می رسد تا تیغه های برف پاک کن به 

تا زمانیکه این پایه دارای ولتاژ مثبت باشد موتور برف پماک کمن در دور آرام کمار ممی کنمد      :  1پایه شماره 

ثانیه در داخل کنترل  3وموتور پمپ شیشه شوی نیز کار می کند،همچنین با قطع شدن ولتاژ این پایه تایمر 

ثانیه رله داخل کنترل یونیت بمرف پماک کمن در حالمت      3یونیت برف پاک کن به کار می افتد وبرای مدت 

 .وصل قرار می گیرد وبرف پاک کن کار می کند تا قطرات بجا مانده روی شیشه را کامال پاک کند

برای ممدارات الکترونیکمی داخمل کنتمرل      F24ولتاژ مثبت دائم از طریق سوئیچ اصلی وفیوز :  8پایه شماره 

 .از ورودی های رله داخل کنترل یونیت برف پاک کن می باشد  یونیت برف پاک کن وهمچنین یکی

پایۀ دو سموکت  . یک سوکت پنج پایه دارد و خود یک موتور دو سرعته است( 5015)جلو   کن پاک موتور برف

کند و اگر پایمۀ یمک    اگر برق به پایۀ چهار آن برسد، موتور با دور کند شروع به کار می. اتصال بدنه دائم دارد

کن جلو نیز مربوط به اعالم موقعیت تیغمه   پاک پایۀ پنج موتور برف. شود دار شود دور تند آن فعال می قآن بر

ها به انتهای کورس خود برسند، یک سیگنال بدنه به پایۀ پنج تایمر برف پاک کن  اگر تیغه. کن است پاک برف

 .رسد می

و را برای حالتی که دور کند فعال شده نشان کن جل پاک جدول زیر نحوۀ ارتباط بین اجزای مختلف مدار برف

 .می دهد

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 0005 5B 11W GY 500 12 2  خروجی 

2 5015 4 5W WI 500 12 ورودی 
فعال شدن دور کند 

 کن پاک برف
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ای هم مشابه دور کند است اما با توجه به این که دسمته بمرف پماک کمن      الزم به ذکر است که حالت لحظه  

حالت فنری دارد تا زمانی که دسته برف پاک کن تحت فشار دست در همین وضعیت بماند موتور برف پاک 

 .کن با دور کند کار می کند

 .جدول زیر را برای حالت دور تند پر کنید: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 کتسو

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 0005        

2 5015       

 .جدول زیر را برای حالت تایمری پر کنید: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 ارتباط خارجی

1 0005        

2 5010        

3 5010        

4 0005        

5 0005        

6 5015       

کنترل یونیت برف پاک کن می رسد کنترل یونیت در حالتی قرار می گیرد  1هنگامی که ولتاژمثبت به پایه 

با توجه به . خاموش شود( ثانیه 4حدود )که فرمان یک رفت وبرگشت به برف پاک کن بدهد وچند ثانیه ای 

 . موتور برف پاک کن بر حسب زمان در حالت تایمری به صورت زیر استتوضیحات باال ولتاژ 
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 پاش جلو پر کنید جدول زیر را برای فعال کردن آب: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0005        

2 5100       

2 5010        

4 5010        

5 0005        

6 0005        

7 5015       

 

الزم به ذکر است در هر حالتی از برف پاک کن اگر پمپ شیشه شوی فعال شود،وضعیت انتخاب شده حفظ 

ثانیمه   3شده و پمپ شیشه شوی نیز به کار خود ادامه می دهد و اگر در همین حالت خاموش شود به مدت 

صدور فرمان بوسیله فعمال کمردن رلمه داخمل کنتمرل      .برف پاک کن داده می شود فرمان ادامه کار به موتور

یونیت برف پاک کن ودادن ولتاژ به سیم پیچ دور معمولی موتور انجام ممی شمودتا بمرف پماک کمن قطمرات       

 .باقیمانده روی شیشه را کامال جمع نماید

 عملکرد کلید برگشت برف پاک کن

سط کورس حرکت خود باشدو ولتماژ  در زمانیکه تیغه برف پاک کن در و

موتور به هر عنوانی قطع شود این کلید که از یک صفحه مسی ویک اهرم 

بندی مکانیکی تشکیل شده فعال می گردد وباعث می شود ولتاژی که از 
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 3موتور وارد پایه  3گذشته وپس از عبور از پایه  E-Dموتور شده از کنتاکتهای  2وارد پایه  F24طریق فیوز   

از  4Aبمه پایمه    2رل یونیت برف پاک کن شده وپس از عبور از رله داخل کنترل یونیمت از طریمق پایمه    کنت

قمرار   2که به دلیل خاموش بمودن در حالمت   )دسته برف پاک کن وارد شده و پس از عبور از کنتاکتهای آن 

. خمود اداممه ممی دهمد    موتور می رسد وموتور همچنان به کار  4خارج می شود وبه پایه  5Bاز پایه (گرفته 

زمانی که تیغه های برف پاک کن به انتهای کورس حرکت خود رسیدند کلید برگشت برف پماک کمن قطمع    

 . شده وموتور خاموش می شود

 .در حالتی که تیغه برف پاک کن به انتهای کورس خود رسیده به هم متصل می باشد E-Fکنتاکت 

 .انتهای کورس خود نباشد به هم متصل می باشددر حالتی که تیغه برف پاک کن در  E-Dکنتاکت 
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 نقشه شماتیک مدار برف پاک کن                                   
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 

 نقشه وایرینگ مدار برف پاک کن                                   
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 مدار برف پاک کننقشه 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 (سیستم هوشمندبدون )قفل مرکزی   

. عمدد محمرک تشمکیل شمده اسمت      1ستم قفل مرکزی از یک کنترل یونیت ویک گیرنده مادون قرممز و سی

محرک های درب های جلو بر خالف درب های عقب شامل یک عدد میکروسموئیچ هسمتند کمه بما سموئیچ      

 .فرمانهای باز ویا قفل شدن تمام درب های خودرو را به کنترل یونیت قفل مرکزی صادر می کند

نیت قفل مرکزی شامل یک مدار الکترونیکی ودو عدد رله می باشند که ولتاژ محرک هما را تمامین   کنترل یو

دو عدد رله داخل کنترل یونیت وظیفه معکوس کردن ولتاژ دو سر محرکها را داشته تا محرکهما بمه   .می کند

 .سمت باال وپایین حرکت نمایند ودر نتیجه درب ها باز وبسته شوند

به ترتیمب  پایه قهوه ای رنگ می باشد که شرح پایه های آن  2رکزی دارای یک سوکت کنترل یونیت قفل م

 .زیر می باشد

  F15ولتاژ مثبت مستقیم از باتری و متصل به فیوز : 1پایه 

 (منفی باتری)متصل به بدنه :  2پایه 

 (خروجی کنترل یونیت قفل مرکزی)متصل به محرک ها :  2پایه 

 (خروجی کنترل یونیت قفل مرکزی) متصل به محرک ها:  4پایه 

 (فرمان باز کردن درب های خودرو)ورودی از طرف محرک های درب های جلو:  3پایه 

 (فرمان باز کردن درب های خودرو)ورودی از طرف رسیور قفل مرکزی :  1پایه 

 (فرمان بستن درب های خودرو)ورودی از طرف محرک درب جلوسمت چپ :  1پایه 

 (فرمان بستن درب های خودرو)از طرف محرک درب جلوسمت راست ورودی :  8پایه 

 (فرمان بستن درب های خودرو)ورودی از طرف رسیور قفل مرکزی :  2پایه 
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 کنترل یونیت قفل مرکزی
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

که در سقف نصب می باشد شامل سه عدد دیود مادون قرمز ممی باشمد کمه در    ( 1220)رسیور قفل مرکزی   

در زمانی که رسمیور پالسمهایی را از طمرف    . ند تا تمام اطراف خودرو را پوشش دهندسه جهت تنظیم شده ا

ریموت کنترل دریافت نمود با کد مخصوص خودش مقایسه می کندواگر کد مربوطه صحیح بود فرمان باز یا 

ته و اگر ها باز بوده باشند آنها را بس بدین معنی که اگر درب .بسته شدن درب ها را به کنترل یونیت می دهد

هما   های سه و چهاردر یونیت قفل مرکزی مربوط بمه تغذیمۀ محمرک درب    پایه .کند بسته باشند آنها را باز می

شوند و اگر جمای بمرق و بدنمه عموض شمود،       ها باز می اگر پایۀ سه برق و پایۀ چهار بدنه شود، درب. باشد می

 شوند ها قفل می درب

محرک ها متصل می باشند در زمان باز وبسته کردن محرک  خروجی های کنترل یونیت قفل مرکزی که به

 .که در این زمان کامال باز ویا بسته می شوند. ثانیه دارای ولتاژ می شوند 1تا  3/0ها فقط به مدت 

 

ها صادر شمده   جدول زیر بر این اساس تنظیم شده است که فرض شده با کلید ریموت دستور باز شدن درب

 :است

 کد قطعه ردیف
اره شم

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

- - -  کلید 1
امواج 

مادون 

 قرمز

 2  خروجی

2 6230 - - - 
امواج 

مادون 

 قرمز

  3 ورودی
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3 6230 1 8W BK 627 4  خروجی صفر 

4 6235 6 9W BR 627 5,6 ورودی صفر  

5 6235 3 9W BR 620 12 7,9,11,13  خروجی 

,15,17 

6 6235 4 9W BR 621 8,10,12  خروجی صفر 

14,16,18 

7 6240 1 2W BR 6201 12 ولت 
ورو

 دی
 باز شدن درب راننده

8 6240 2 2W BR 6211 صفر 
ورو

 دی

9 6245 1 2W BR 6202 12 ولت 
ورو

 دی
 باز شدن درب شاگرد

10 6245 2 2W BR 6212 صفر 
ورو

 دی

11 6250 1 2W BR 6203 12 تول 
ورو

-باز شدن درب عقب دی

 چپ
12 6250 2 2W BR 6213 صفر 

ورو

 دی

13 6255 1 2W BR  6204 12 ولت 
ورو

-باز شدن درب عقب دی

 راست
14 6255 2 2W BR 6214 صفر 

ورو

 دی

15 6260 1 2W WI 6216 12 ولت 
ورو

باز شدن درب  دی

 صندوق عقب
16 6260 2 2W WI 6206 صفر 

ورو

 دی

17 6265 1 2W WI 6215 12 باز شدن درب باکورو ولت 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 دی  

18 6265 2 2W WI 6214 صفر 
ورو

 دی

خود وبرای بستن درب ها بدنه کمردن   1فرمان رسیور برای باز کردن درب ها بدنه کردن پایه شماره : توجه 

 . خود می باشد 2پایه 

 

 .دجدول زیر را تکمیل کنی. خواهیم با سوئیچ درب راننده را قفل کنیم می: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره  

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 6240        

2 6235        

3 6235        

4 6235        

5 6240      

 
6 6240      

7 6245      
 

8 6245      

9 6250      
 

10 6250      

11 6255       
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12 6255      

13 6260      

 
14 6260      

 

 

 

 

 

 

 

 گ

 قفل مرکزیمدار  شماتیکنقشه 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

  

 

 قفل مرکزینقشه وایرینگ مدار 
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 قفل مرکزیمدار نصب نقشه 
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 (با سیستم هوشمند)قفل مرکزی   

قرار اش  در این سیستم گیرنده ریموت بر روی کنترل یونیت قفل مرکزی در قسمت مدار کنترل الکترونیکی

این در حالیست که در نمونه دیگر ایمن  . نحوه ارتباط بین ریموت و گیرنده توسط امواج رادیویی است. دارد 

و گیرنمده، سمنکرون    دار الزمه ارتباط مؤثر بین کلید ریمموت . گیرد ارتباط توسط امواج مادون قرمز انجام می

 .د برای گیرنده تعریف شده و معنی دار باشدبه این معنی که کد ارسال شده توسط کلی. باشد بودن آن دو می

پایه قهوه ای رنگ می باشد که شرح پایه  2دارای یک سوکت در این سیستم نیز کنترل یونیت قفل مرکزی 

 .به ترتیب زیر می باشدهای آن 

  F15ولتاژ مثبت مستقیم از باتری و متصل به فیوز :  1پایه 

 (منفی باتری)متصل به بدنه :  2پایه 

 (خروجی کنترل یونیت قفل مرکزی)متصل به محرک ها :  2ه پای

 (خروجی کنترل یونیت قفل مرکزی)متصل به محرک ها :  4پایه 

یا از طمرف سیسمتم   ( فرمان باز کردن درب های خودرو)ورودی از طرف محرک های درب های جلو:  3پایه 

 تصادف از صفحه کلید ، اتمام رانندگی ، 1هشداردهنده هنگام فشردن کلید 

 خروجی منفی جهت وارد شدن سیستم هوشمند به مد امنیتی یا دزدگیر:  1پایه 

 (فرمان بستن درب های خودرو)ورودی از طرف محرک درب جلوسمت راست :  1پایه 

فرممان  )ورودی از طرف محرک درب جلوسمت چپ یا حالت قفل خودکار از سیستم هوشممند       :  8پایه 

از صفحه کلید فشرده  2بدنه شدن توسط سیستم هشداردهنده هنگامی که کلید  یا( بستن درب های خودرو

 .برسد  20km/hشود یا سرعت باالی 

 خروجی منفی جهت خارج شدن سیستم هوشمند از مدامنیتی یا دزدگیر:  2پایه 
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ده ها صادر شم  جدول زیر بر این اساس تنظیم شده است که فرض شده با کلید ریموت دستور باز شدن درب

 :است

کد  ردیف
 قطعه

شماره 
 پایه

شماره 
 سوکت

شماره 
 سیم

ولتاژ 
ارتباط  وضعیت سیم

 داخلی
ارتباط 
 خارجی

امواج - - -  کلید 1

 رادیویی
 2  خروجی

امواج  - - - 6235 2

 رادیویی
  3,4,17 ورودی

3 6235 3 9W BR 620 12 5,7,9,11  خروجی 

13,15 

4 6235 4 9W BR 621 6,8,10,12  خروجی صفر 

14,16 

5 6240 1 2W BR 6201 12 ولت 
ورو

 دی
 باز شدن درب راننده

6 6240 2 2W BR 6211 صفر 
ورو

 دی

7 6245 1 2W BR 6202 12 ولت 
ورو

 دی
 باز شدن درب شاگرد

8 6245 2 2W BR 6212 صفر 
ورو

 دی

9 6250 1 2W BR 6203 12 ولت 
ورو

-باز شدن درب عقب دی

 چپ
10 6250 2 2W BR 6213 رصف 

ورو

 دی

11 6255 1 2W BR  6204 12 ولت 
ورو

 دی
-باز شدن درب عقب

 راست
12 6255 2 2W BR 6214 ورو صفر
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 دی  

13 6260 1 2W WI 6216 12 ولت 
ورو

باز شدن درب  دی

 صندوق عقب
14 6260 2 2W WI 6206 صفر 

ورو

 دی

15 6265 1 2W WI 6215 12 ولت 
ورو

 دی

 باز شدن درب باک

16 6265 2 2W WI 6214 صفر 
ورو

 دی

17 6235 6 9W BR 627 18  خروجی صفر 

18 8618 4 
16 W 

BK 
 خروجی صفر 6271

وارد شدن سیستم 

هوشمند به مد امنیتی یا 

 دزدگیر
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 نقشه شماتیک مدار قفل مرکزی
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 مدار قفل مرکزینقشه وایرینگ 
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 قفل مرکزی نصب مدار نقشه
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 ی صندوق عقبمکانیزم عملکرد قفل برق  

بدین ترتیب کمه بما فشمردن کلیمد     .قفل صندوق عقب دارای عملکرد برقی می باشد LXدر خودروی سمند 

درب صندوق عقب باز خواهد شمد و توسمط   ( دومین کلید پس از ساعت دیجیتال )مخصوص روی داشبورد 

 .کلید کنترل از راه دور نیز می توان درب صندوق عقب را باز کرد

دارای سه کلید فشاری است که کلید های طرفین همان عملکرد بماز   LXر خودروی سمند ریموت کنترل د

وبسته کردن قفل مرکزی و فعال و غیر فعال کردن سیستم دزدگیر را برعهده دارند وکلید وسط مربموط بمه   

از باز کن درب صندوق عقب می باشد، برای باز کردن درب صندوق عقب می بایست این کلید در زمان کمتر 

 .یک ثانیه دو بار فشرده شود

کلیدی روی داشبورد در قسمت کنسول مرکزی جلو داشبورد قمرار داده شمده وبما عالممت بماز بمودن درب       

برای امنیت بیشتر وجلموگیری از بماز شمدن درب صمندوق عقمب بصمورت       .صندوق عقب مشخص شده است

معنی که برای باز کردن در توسط ایمن   اتفاقی عملکرد این کلید به صورت تاخیری در نظر گرفته شده بدین

 .ثانیه در حالت فشرده نگهداشته شود 4کلید می بایست کلید به مدت 

 :نکات مهم 

ممی  در حالتی که خودرو با استفاده از ریموت کنترل قفل شده باشد مکانیزم قفل صندوق عقب غیمر فعمال    

 .ز حالت قفل خارج شودوبرای باز کردن درب صندوق عقب می بایست ابتدا خودرو ا باشد

در حالیکه سیستم هشدار دهنده با ریموت وارد حالت دزدگیر شود، باز کن برقی صمندوق عقمب غیمر فعمال     

وارد حالمت دزد   (Auto lock)است اما در صورتیکه سیستم هشدار دهنده به خاطر سیستم قفل اتوماتیمک  

 .گیر شودبازکن برقی صندوق عقب فعال می باشد

درب ها بسته می شوند مکانیزم قفل صندوق عقب فعال  Auto lockکه با فرمان  Km 20 در سرعت باالی

 می باشد
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در حالتی که دزدگیر فعال می باشد، با خارج کردن سیستم هشدار دهنده از حالت دزدگیر وباز کمردن درب  

ورت اتوماتیمک  صندوق عقب به وسیله کلید روی سوئیچ کنترل از راه دور، سیستم هشداردهنده نباید به صم 

 .حتی اگر هیچ دری به صورت مکانیکی باز نشود (Auto lock)وارد حالت دزدگیر شود

 .جدول زیر بر این اساس تنظیم شده است که فرض شده با کلید روی داشبورد درب صندوق عقب باز شود

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی
 خارجی ارتباط

1 6216 2 8W YL  12 2  خروجی 

2 6230 3 8W BK 629 12 3 ورودی  

3 6230 4 8W BK 6291 12 خروجی 
باز شدن درب صندوق 

 عقب
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 دیاگرامهای برق
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 نقشه شماتیک مدار مکانیزم عمکرد برقی قفل صندوق عقب
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 نقشه وایرینگ مدار مکانیزم عملکرد قفل برقی صندوق عقب
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 خودروی سممند       

 وشیشه باال بردرب های جل   

می تواند به صورت عادی یا اتوماتیک فقط شیشه سمت راننمده را   1000در سیستم شیشه باالبر جلو کلید  

در این سیستم یک رله وجود دارد که ولتاژ مثبت موتورهای شیشه بماالبر را تمامین ممی    . باال یا پایین ببرد 

است که جریان باالی مصمرفی موتمور    علت استفاده از رله این. کند و با باز شدن سوئیچ اصلی فعال می شود

 .های شیشه باالبر  مستقیما از جعبه فیوز تامین شود

در تمام کلیدهای شیشه باالبر یک المپ روشنایی وجود دارد که با باز شدن سوئیچ روشن می شموند وبمرای   

 .تعیین موقعیت کلیدها در تاریکی به کار می روند 

متال وجود دارد ووقتی شیشه هابه حد باال یا پایین خود ممی رسمند   در تمام موتورهای شیشه باالبر یک بی 

موتور شیشه باالبر شروع به جریان کشیدن بیش از حد می کند واین بی متال جریان راقطمع کمرده وباعمث    

 (.با توجه به اینکه دست ما هنوز روی کلید بوده ودر حال فشردن است)خاموش شدن موتور می شود 

اگمر کلیمد بماالبر یما پمایین      .االبر در همر دو حالمت دسمتی واتوماتیمک کمار ممی کنمد       کنترل یونیت شیشه ب

بر را فشار دهمیم وفشمار دسمت را کممی بیشمتر از حمد معممول کنمیم دو کنتاکمت دیگمر در داخمل کلیمد             

  عمل می کننمد وکنتمرل یونیمت متوجمه حالمت اتوماتیمک شمده وشیشمه را بمه صمورت اتوماتیمک کنتمرل            

د رها شود حرکمت اداممه پیمدا ممی کنمد تما شیشمه بمه انتهمای کمورس در بماال یما             می کندو حتی اگر کلی

 .پایین برسد

 :الزم به ذکر است که برای خاموش کردن موتور دو نوع کنترل وجود دارد  

وقتی موتور به انتهای کورس می رسمد شمروع بمه    )کنترل بی متالی که با اضافه جریان کار می کند -1

 .(و بی متال مسیر جریان را قطع می کندجریان کشیدن بیشتر می کند 

کنترل زمانی که در کنترل یونیت حداکثر زمان باال رفتن ویا پایین آمدن کاممل شیشمه از ابتمدا در     -2

 .نظر گرفته می شود و بعد از این زمان ولتاژ مثبت موتور قطع می شود
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لتاژ تغذیمه آن بمه صمورت زیمر     که ورنگ می باشد  قرمزپایه  2دارای یک سوکت شیشه باالبرکنترل یونیت 

 :اعمال می شود

 .اعمال می شود  کنترل یونیت 3Bبه پایه  F30ولتاژ مثبت باطری که از طرق فیوز 

 .کنترل یونیت اعمال می شود 2Aولتاژ منفی که از طریق بدنه به پایه 

 :حالت های مختلف عملکردی در کنترل یونیت به صورت زیر است 

 .یونیت به موتور فرمان باال آمدن عادی می دهد بدنه شود کنترل 5Bپایه 

 .بدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان پایین آمدن عادی می دهد 4Bپایه 

 .بدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان باال آمدن اتوماتیک می دهد 1Bو 5Bپایه 

 .می دهدبدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان پایین آمدن اتوماتیک  2Bو 4Bپایه 

 .خواهیم شیشه سمت راننده را پایین بدهیم کامل شده است جدول زیر برای حالتی که می 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 6000 2 7W BU 6052 2  خروجی صفر 

2 6030 4B 9W RD 6052 3,4 ورودی صفر  

3 6030 1A 9W RD 6040 12 6  خروجی 

4 6030 4A 9W RD 6050 5  خروجی صفر 

5 6040 1 2W GY 6040 پایین آمدن شیشه  ورودی صفر

 ورودی 2W GY 6050 12 2 6040 6 سمت راننده
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 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 .خواهیم شیشه سمت راننده را باال بدهیم کامل کنید جدول زیر برای حالتی که می: پرسش   

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

ماره ش

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 6000        

2 6030        

3 6030        

4 6030        

5 6040       

6 6040       

 

خواهیم شیشه سمت راننده را در حالت اتوماتیک پمایین بمدهیم کاممل شمده      جدول زیر برای حالتی که می

 .است

 ردیف
کد 

 طعهق

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 6000 2,6 7W BU 6051/6052 2  خروجی صفر 

2 6030 2B,4B 9W RD 6051/6052 3,4 خروجی صفر  

3 6030 1A 9W RD 6040 12 6  خروجی 

4 6030 4A 9W RD 6050 5  خروجی صفر 

5 6040 1 2W GY 6040 پایین آمدن  ورودی رصف

 ورودی 2W GY 6050 12 2 6040 6 اتوماتیک شیشه
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 بمماالخممواهیم شیشممه سمممت راننممده را در حالممت اتوماتیممک  جممدول زیممر بممرای حممالتی کممه مممی: پرسممش 

 .بدهیم کامل کنید 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

 شماره

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 6000 3,7       

2 6030        

3 6030        

4 6030        

5 6040       

6 6040       

 

به بماال فرسمتاده   ( با کلید سمت راننده ) جدول زیررا با فرض اینکه قرار است شیشه سمت شاگرد : پرسش 

 .کامل کنید شود

کد  ردیف
 قطعه

شماره 
 پایه

شماره 
 سوکت

شماره 
 سیم

ولتاژ 
ارتباط  عیتوض سیم

 داخلی
ارتباط 
 خارجی

1 6015 1   
 

   

2 6005        

3 6005        

4 6045       
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 نقشه شماتیک مدار شیشه باالبردرب های جلو
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 نقشه وایرینگ مدار شیشه باالبردرب های جلو
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 نقشه نصب مدار شیشه باالبردرب های جلو
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 بشیشه باالبر درب های عق

ممی رسمد و   ( 1121)رله شیشه باالبر های عقب به  F30با باز شدن سوئیچ ولتاژ مثبت باتری از طریق فیوز 

از کنتاکت خود عبور داده و  F10این رله با داشتن بدنه دائم فعال شده و ولتاژ مثبت باتری را از طریق فیوز 

نگاه ولتاژ از خروجی کلید قفمل کمن   به کلیدهای سمت راننده و کلید قفل کن شیشه های عقب می رساند آ

وارد شده و تا زمانی که این کلید فعال نشمده اسمت   ( نصب شده در عقب ) به کلید شیشه باالبر های عقب  

هنگامی .شیشه باالبر های عقب می توانند هم از کلیدهای نصب شده در عقب وهم سمت راننده کنترل شوند

به کلیدهای نصب شده در عقب نرسمیده واز کمار ممی ایسمتد      که کلید قفل کن وصل شود دیگر ولتاژ مثبت

 .وتنها راننده می تواند از جلو شیشه های عقب را کنترل کند

الزم به ذکر است با فعال شدن رله شیشه باالبر های عقب المپ های موجود در تمامی کلید ها روشمن ممی   

 .ور می شوددر کلید قفل کن شیشه باالبر با فعال شدن کلید المپ پر ن.شود

جدول زیر را برای حالتی که از روی کلید قطع کن شیشه باالبرهای عقب فرمان برقراری ممدار داده  : پرسش

 .شود تا برق به کلیدهای مربوطه برسد پر کنید می

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

رنگ 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 6126 5       

2 6120 1,4       

2 6120        

4 6100       

3 6105       
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توسمط کلیمد سممت راننمده داده       راست-جدول زیر را برای حالتی که فرمان باال رفتن شیشه عقب: پرسش  

 .شود پر کنید می

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

رنگ 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 6115        

2 6105        

3 6105        

4 6135       

 

در حالت عادی دو طرف موتور های شیشه باالبر بدنمه اسمت ودر هنگمام تحریمک کلیمدها بمه یمک طمرف          

 .موتوربسته به جهت حرکت ولتاژ مثبت اعمال می شود

ت راننمده تمامین      ممی    از کلیدهای سم( نصب شده در عقب )در ضمن بدنه کلید های شیشه باالبر عقب 

 .شود 
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 نقشه شماتیک مدار شیشه باالبردرب های عقب
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 نقشه وایرینگ مدار شیشه باالبردرب های عقب
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 نقشه نصب مدار شیشه باالبردرب های عقب
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 آینه های جانبی  

ثبت شروع بمه زممان   با گرفتن یک لحظه پالس م  (8116)تایمر گرمکن شیشه های عقب وآینه های جانبی

گیری می کند ورله داخل آن می چسبد و ولتاژ مثبت به گرمکن آینه ها رسیده وباعث گمرمکن شمدن آنهما    

دقیقه زمان گیری می کند و پس از این زمان در صورت فشرده نشمدن   12این تایمر حداکثر برای . می شود

ه ذکر است در مدت زمان گیمری تمایمر اگمر    الزم ب.کلید به صورت اتوماتیک ولتاژ المنت ها را قطع می کند

کلید گرمکن دوباره زده شود تایمر از کار افتاده وکنتاکت رله آن قطع می شود ودر نتیجه ولتاژ ارسمالی بمه   

 .المنت قطع می شود

یعنمی بما فشمار دادن کلیمد     . )می باشد   Push Buttomکلید گرمکن شیشه عقب وآینه های جانبی از نوع 

این کلید دارای یک المپ ممی باشمد کمه ولتماژ     .( وبا رها کردن آن کنتاکت قطع می شود کنتاکت آن وصل

مثبت را از نور صفحه نشان دهنده ها تامین می کندو در هنگام تاریکی با روشن شدن این المپ روشمنایی،  

ال ممی  از طرفی  وقتی گرمکن فعم . مکان وجود کلید به منظور دسترسی سریع به آن قابل رؤیت خواهد بود

 .شود این المپ به علت نبودن مقاومت در سر راهش با نور بیشتری روشن می شود

می باشند و هر کدام از موتورها برای  DCآینه های جانبی سمت راست وچپ هر کدام دارای دو عدد موتور 

ممی   همپنین آینه ها دارای یک المنمت . چرخش شیشه آینه به سمت چپ وراست ویا باال وپایین می باشند

کلیمد   .اهم ممی باشمد   10مقاومت این المنت ها حدود .باشد که برای گرم کردن شیشه آن به کار می روند 

در اداممه بمه   . ها کالً از پنج پالتین تشکیل شده است که به صورت سه جفت پالتمین هسمتند   مربوط به آینه

 .پردازیم شود می توضیح اینکه در هر حالت آنها چه عملی انجام می

 :فت پالتین باال که با رنگ مشکی نشان داده شده استاگر ج

 .شود شاگرد انتخاب می به سمت چپ فرستاده شود، آینه سمت 

 .شود راننده انتخاب می اگر به راست فرستاده شود، آینه سمت 
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پالتین سبز رنگ با هر کدام از پالتین های آبی و قرمز مشترک است اگر پالتین آبی وقرمز بمه بماال حرکمت    

 .ند پالتین سبز به پایین حرکت می کند وبالعکسکن

 .پالتین سبز پایین باشد آینه به سمت چپ حرکت می کند اگر پالتین آبی باالو

 .پالتین سبز باال باشد آینه به سمت راست حرکت می کند اگر پالتین آبی پایین و

 .می کندپالتین سبز پایین باشد آینه به سمت پایین حرکت  اگر پالتین قرمز باالو

 .پالتین سبز باال باشد آینه به سمت باال حرکت می کند اگر پالتین قرمز پایین و

 

 

 .خواهیم آینه سمت شاگرد را به باال حرکت دهیم پر کنید جدول زیر را برای حالتی که می: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم

 وضعیت
ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 رجیخا

1 6400        

2 6400        

3 6415       
4 6415      
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 .خواهیم آینه سمت راننده را به چپ حرکت دهیم پر کنید جدول زیر را برای حالتی که می: پرسش  

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم

 وضعیت
ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 6400        

2 6400        

3 6410       
4 6410      

 

به منظور باالبردن ظریب اطمینان سالمت آینه به هنگام ترک خودرو واشغال کردن فضای کمتر برای پارک 

خودرو و نیز به منظور افزایش آسایش دارندگان خودرو ، آینه های تاشو برقی بر روی خودروهمای سفارشمی   

ه است که این آینه ها بدون نیاز استفده از نیروی دست و همزممان بما   در نظر گرفته شد LXسمند و سمند 

 .به صورت اتوماتیک باز وبسته می شود Remote controlباز و قفل کردن درب های خودرو از طریق 

معروفند به گونه ای است که به محض برخورد آینه به  folding motorتکنولوژی ساخت این آینه ها که به 

رخ می دهد و ولتماژ دو   lock motorآینه را بگیرد حالت  unfoldو  foldی که جلوی حرکت هر گونه مانع

سر آن قطع می شود و این قابلیت مانع از سوختن موتور و همچنین تخریب خود آینه در اثر اعممال نیمروی   

،از خمودرو   عالوه بر این ، این آینه ها می توانند در هنگام روشن بودن وحتمی حرکمت  . بیش از حد می شود

بدین ترتیب راننده می تواند هنگمام عبمور از   . روی سوئیچ باز و بسته شوند  unlockو lockطریق کلیدهای 

عمل تا شدن هر یک از آینه های تا شموی سممت راننمده و    . معابر کم عرض آینه را به حالت بسته در آورد 

جام می گیرد و آینه های تا شمو دارای یمک   مسافر توسط دو موتور الکتریکی در قسمت زانویی هر دو آینه ان

 . در جعبه رله ها می باشند ( رله)   یونیت

 آینه تاشوی برقی است( رله)یونیت  1401
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 نقشه شماتیک مدار آینه های جانبی
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 نقشه وایرینگ مدار آینه های جانبی
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 نقشه نصب مدار آینه های جانبی
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 نقشه شماتیک مدار آینه های تاشوی برقی
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 نقشه وایرینگ مدار آینه های تاشوی برقی
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 نقشه شماتیک مدار آینه های جانبی سمند سورن
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 سیستم ایربگ و پیش کشنده کمربند های ایمنی

سممت راننمده وکمربنمدهای پمیش کشمنده      ( ایربمگ )در خودروی سمند سورن، سیستم کیسه های ایمنمی  

 :این سیستم از سه جزء اصلی تشکیل شده است. ننده نصب شده استسرنشین ورا

 43این مدول شامل کیسه هوای ( : 1313) مدول ایربگ -1

جهت عمل احتمراق وپمر شمدن کیسمه     )لیتری ، چاشنی 

مدول ایربمگ بمه صمورت    .و قاب پالستیکی می باشد( هوا

  .مجموعه بر روی قاب وسط فرمان نصب شده است

 

و مدول ایربگ از  ECUارتباط بین : سه هوا فنر جمع کننده کی -2

 .طریق این فنر انجام می شود

 

 

 

وظیفه پردازش اطالعات را بر عهده : 1310کنترل یونیت ایربگ  -2

داشته ودستور عمل کردن ایربمگ و کمربنمد پمیش کشمنده را     

 .ارسال می کند

 

دقیقه صبر کنید تا سیستم  2و جهت فعال سازی این سیستم ، کافی است کابل مثبت باطری را جدا نموده 

 .غیر فعال شود

 پیش کشنده کمربند سمت شاگرد است 1311پیش کشنده کمربند سمت راننده و  1313
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 نقشه شماتیک مدار ایربگ وپیش کشنده کمربند ایمنی
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 مدار ایربگ وپیش کشنده کمربند ایمنی وایرینگنقشه 
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 کمربند ایمنی  

 . است NCد که میکروسوئیچ از نوع پریز کمربند ایمنی می باش 4120

پایه خاکستری رنگ صفحه نشمان   20سوکت  11به پایه  F12ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ پس از عبور از فیوز 

هنگامی که کمربند ایمنی بسته نشود منفی ارسالی از پریز کمربند ایمنی باعمث روشمن   .دهنده ها می رسد 

  می شودصفحه نشان دهنده ها  شدن المپ مربوطه در

 

 نقشه شماتیک مدار کمربند ایمنی
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 نقشه وایرینگ مدار کمربند ایمنی
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 خودروی سممند       

 سیستم های کمکی اولیه  

 بوق      

این مدار از یک دکمۀ بوق که بمر روی دسمته   . رود های خودرو به شمار می ترین مدار مدار بوق از جمله ساده

 .و یک فیوز تشکیل شده است راهنما قرار دارد، دو بوق

 .جدول زیر را هنگام  فعال کردن بوق کامل کنید: پرسش 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 0002       2,3 

2 2520A       
3 2520B       

 

 .موجود را جایابی کنیدمسیر سیم کشی بین دسته راهنما تا بوق را بیابید و اینترکانکتور : پرسش

 .اتصال بدنه های بوق را در خودرو جایابی کنید: پرسش
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 نقشه شماتیک مدار بوق  
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 خودروی سممند       

   

 

 نقشه وایرینگ مدار بوق
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 نقشه نصب مدار بوق
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 سیستم های آسایشی     

 ساعت دیجیتال

هممانطور  . پایمه اسمت   4ساعت دارای یک سوکت . است( 7220)درمدار ساعت تنها قطعه جدید خود ساعت 

. پایۀ یک آن به برق مستقیم باتری وصل است. که در نقشه نیز مشخص است پایۀ چهار آن اتصال بدنه است

سماعت از ایمن بمرق    . رسمد  به پایۀ دو برق بعد از سوئیچ می. شود این برق برای حافظه ساعت به کار برده می

در صمورتی کمه سماعت    . کند های کوچک را دریافت می پایۀ سوم نیز برق چراغ. کند برای نمایش استفاده می

کند تا شدت نور آن باعث کاهش دید راننمده   دار ببیند نور صفحه نمایش خود را کم می این پایۀ خود را برق

 .نشود

توضیح دهید که سموختن همر یمک از    . های ساعت قرار دارند در مدار ساعت دو فیوز در مسیر تغذیه: پرسش

 .شود می آنها باعث چه مشکلی

 .در نقشه وایرینگ مسیر اتصال بدنه ساعت را بررسی نمایید: پرسش 
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 نقشه شماتیک مدار ساعت دیجیتال
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 نقشه وایرینگ مدار ساعت دیجیتال
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 نقشه وایرینگ مدار ساعت دیجیتال
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 سیستم کولر وبخاری  

همچمون سیسمتم خنمک کننمده،     . شمود  یهای مهم در هر خودرویی قلمداد م سیستم کولر از جمله سیستم

سیستم کولر نیز در شرایط مختلف عملکردهای متفاوتی دارد با این تفاوت که فشار گماز موجمود در سمیکل    

 .دهد این دسته بندی را نشان می  8-1جدول . معیاری برای این عملکردهاست

 ربا 21بیشتر از  بار 21تا  12 بار 12تا  2.3 بار 2.3تا  فشار گاز کولر

 وضعیت سوئیچ

 ای سه مرحله 
 سه دو یک صفر

های سوئیچ  وضعیت پایه

 ای سه مرحله

 قطع 2از  1

 قطع4از  2

 وصل 2به  1

 قطع4از  2

 وصل 2به  1

 وصل 4به  2

 قطع 2از  1

 وصل 4به  2

 خاموش روشن روشن خاموش وضعیت کمپرسور

 دور تند دور تند دور کند خاموش وضعیت فن

 سیستم کولر به ازای فشار گازهای مختلف:  8=1 جدول

های  ای سوئیچی است که توسط فشار بین حالت همانطور که در فصل اول به آن اشاره شد، سوئیچ سه مرحله

از آنجایی که این سوئیچ سه وضمعیت کماری دارد، بمه آن سموئیچ سمه      . مختلف خود تغییر وضعیت می دهد

بار وضعیت صفر نامیمده شمده کمه     2.3سوئیچ برای فشارهای زیر در اینجا وضعیت این . گویند ای می مرحله

سموئیچ  . البته به عنوان حالت کار آن محسوب نشده و صرفاً برای روشن شدن بیشتر مطلب آورده شده است

ممکن است به یکدیگر ای چهار پایه دارد که در فشارهای مختلف پایه یک و دو و پایه سه و چهار  سه مرحله

 .قطع باشندیا از هم وصل 
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ای در وضعیت صمفر   بار باشد، سوئیچ سه مرحله 2.3همانطور که از جدول پیداست، اگر فشار سیکل کمتر از 

شود و اگر دمای  اندازی نمی های آن از یکدیگر جدا بوده و به طبع آن کمپرسور راه خود قرار دارد و تمام پایه

 .ماند خاموش می درجه سانتی گراد باشد، فن نیز 23تر از  موتور پایین

در ایمن حالمت   . شمود  ای وارد وضعیت یک خود می بار باشد، سوئیچ سه مرحله 12تا  2.3حال اگر فشار بین 

در این حالت کمپرسور شروع به . شود اما پایه سه همچنان از پایۀ چهار جداست پایه یک آن به دو وصل می

 .شود اندازی می کند و فن نیز با دور کند راه کار می

های سه و چهار نیز به یکمدیگر   در این حالت پایه. شود بار سوئیچ وارد وضعیت دو می 21تا  12فشار بین  در

تفاوت شرایط کاری در این حالت با حالت قبل در این اسمت کمه ایمن بمار فمن بما دور تنمد        . شوند متصل می

 .شود اندازی می راه

در این حالمت در حمالی کمه    . شود عیت سوم خود میبار برسد سوئیچ وارد وض 21چنانچه فشار گاز به باالی 

به واسطه این تغییمر در  . شود های سه و چهار همچنان به یکدیگر متصل هستند، پایۀ یک از دو جدا می پایه

 .دهد شود اما فن همچنان با دور تند به کار خود ادامه می ای کمپرسور از مدار خارج می سوئیچ سه مرحله

دمای اواپراتمور توسمط یمک سنسمور     . در کارکرد سیستم کولر، دمای اواپراتور است یکی دیگر از عوامل مهم

NTC برای اینکه سیسمتم کمولر کمار کنمد     . این سنسور از داخل اتاق قابل دسترسی است. شود سنجیده می

د درجمه باشم   2چون اگر دمای سطح اواپراتمور کمتمر از   . درجه سانتی گراد باشد 2دمای اواپراتور باید باالی 

بخارات آب در هوایی که از اواپراتور عبور می کند یخ زده وایجاد برفمک ممی کنمد وایمن موضموع از کمارایی       

 . وراندمان سیستم کولر کاسته وممکن است به کمپرسور آسیب بزند
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 سنسور دمای اواپراتور

 A/Cازی که از دکمه یونیت کولر به عنوان کنترل کننده مجموعه سیستم کولر بعد از دریافت فرمان راه اند

خود به رله قطع کن  3شود بعد از چک کردن دمای اواپراتور ، ولتاژ مثبت را از پایه   توسط کاربر فرستاده می

کولرمی دهد وبعد از عبور از رله وارد سوئیچ سه مرحله ای شده و باتوجه به فشار گاز کولر فرمان راه اندازی 

 .کولر داده می شود

 

 یونیت کولر

کلید های بخاری وکولر دارای سه عدد المپ می باشد که این المپ ها دارای بدنه دائم بوده و بما ولتماژ    پانل

 .ارسالی از طرف تنظیم کننده نور صفحه نشان دهنده ها تأمین می شود،روشن می شوند

دائمم   داخل کلید می رسد وبا داشتن منفی LEDولتاژ مثبت از طریق یک مقاومت به  A/Cبا فشردن کلید 

 .می باشد  A/Cروشن می شودوروشن شدن المپ نشان از فعال شدن کلید

با باز شدن سوئیچ اصلی و با توجه به داشتن بدنه دائم فعال شده وولتاژ مثبت ( 8048)رله فن بخاری وکولر 

ولتماژ  . مدول کنترل فن بخاری وکولر رسانده واز داخل آن به موتور فن بخاری و کمولر ممی رود   4را به پایه 

 .        پایه دیگر موتور از طریق ترانزیستور داخل مدول دریافت می شود
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 الزم به ذکر است که این ولتاژ با تغییر مقاومت داخل پانل با عالمت        وداشتن حالت های     

ایت مدول فمن بخماری و کولرمتصمل اسمت ممی تموان مقمدار همد         2و 1که به پایه های                        

ترانزیستور داخل مدول را تغییر داده و از این طریق مقدار ولتاژ موتور را کم وزیاد کرده ودر نتیجه دور موتور 

 .کم وزیاد می شود

          موتور فن بخاری وکولر هم برای بخاری و هم کولر استفاده می شود وبا تغییر کلید کشمویی پما نمل بخماری                                     

 .    می توان به صورت مکانیکی دریچه هوا وعبور هوا را از رادیاتور بخاری به اواپراتور کولر ویا بالعکس تغییر داد

 

 موتور فن بخاری مدول نصب شده بر روی آن

 .کنیم برای نقشه کولر چهار حالت را بررسی می

 .لر غیر فعال استبار کمپرسور کو 2.3در حالت اول با فرض فشار گاز کولر کمتر از 

درجمه   113درجه سانتی گمراد، دممای موتمور زیمر      2کنیم که دمای اواپراتور باالی  در حالت دوم فرض می

 .بار است 12تا  2.3سانتی گراد و فشار گاز کولر بین 
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 ردیف

کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8025 5B 13W BK 4 12 4,5,6  خروجی 

2 8006 1 2W BK 20 3  خروجی متغیر 

3 8035 1 7W WI 20 ورودی متغیر 
اطالعات دمای اواپراتوربه 

 کنترل یونیت کولر

4 8035 7 7W WI 13 12 7 ورودی  

5 1320 8 35W BK 8053 12 ورودی 
از  ECUمطلع شدن 

 زدن کلید کولر

6 8618 10 16W BK 8053A 12 ورودی 
از  ACUمطلع شدن 

 زدن کلید کولر

7 8035 5 7W WI 7 12 8  خروجی 

8 8005B 1 5W BK 8057 12 ولتاژ مثبت بوبین رله  ورودی 

9 8005B 3 5W BK 8054/8057 12 10 ورودی  

10 8005B 4 5W BK 8056 12 11  خروجی 

11 8007 1 4W BR 8056 12 12 ورودی  

12 8007 2 4W BR 807 12 13,14,15  خروجی 

13 8010 5 15W BK 8077 12 دور کند فن ورودی 

14 1320 9 35W BK 8055 12 ورودی 
فرمان به استپر موتور 

 افت جهت جلوگیری از
 دورموتور

15 8005 3 5W YL 807A 12 16 ورودی  

16 8005 4 5W YL 8079 12 17  خروجی 

17 8020 1 2W WI 8079 12 راه اندازی کمپرسور ورودی 

 

 12در این حالت فرض کنید که فشار گاز به بمیش از  . فاوت حالت سوم با حالت دوم تنها در فشار گاز استت

 .بار رسیده است 21و کمتر از 
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 .جاهای خالی در جدول زیر را برای حالت سوم پر کنید: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت
 سیمشماره 

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ط ارتبا

 خارجی

1 8025        

2 8006        

3 8035       

4 8035        

5 1320       

6 8618       

7 8035        

8 8005B       

9 8005B        

10 8005B        

11 8007        

12 8007        

13 8010       

14 1320       

15 8005        

16 8005        

17 8020       
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18 8007        

19 8010       

 

ای جدا شده و  در حالت چهارم با افزایش فشار به باالی بیست و هفت بار پایۀ یک از دو در سوئیچ سه مرحله

شمود و   در نتیجه این قطع جریمان بمرق، کمپرسمور از ممدار خمارج ممی      . رسد برق به رله قطع کن  کولر نمی

 .موتور فرمان الزم را می دهد نیز به استپر ECUهمچنین 

 

 

 :نکات مهم

کنتمرل یونیمت سیسمتم     11یک ولتاژ منفی از طریق پایه   C ˚111 با زیاد شدن دمای موتور ورسیدن به  

رله قطع کن کولر می رسد واین رله را فعال می کند وبه واسمطه فعمال شمدن     2خنک کننده موتور به پایه 

 .شده واز کار می افتدرله،ولتاژ مثبت کمپرسور کولر قطع 

در ابتدای اسمتارت زدن موتمور،برای کمم کمردن گشمتاور مصمرفی توسمط         A/Cبا فرض فشرده بودن کلید 

خود را بدنه می کند در نتیجه رله قطع کن فعال شده وبرق کمپرسور را قطع می  24پایه   ECUکمپرسور،

 .کند

در .ر را در حالت اتوماتیک یما دسمتی قمرار داد   با توجه به منوی تنظیم دما در سیستم هوشمند می توان کول

لذا سیستم هوشممند از طریمق پایمه    . حالت اتوماتیک دما تا درجه حرارت انتخابی کاهش یا افزایش می یابد

 .فرمان فعال یا غیر فعال نمودن کولر در حالت اتوماتیک را صادر می کند  12W BKسوکت  11

وجود دارد که در صورت فشرده شدن ولتماژ مثبمت     المت            داخل پانل بخاری یک کلید با ع: تهویه 

کنترل یونیت  1Aخارج شده وبه پایه   5Aپانل بخاری می رسد را از پایه  1Bکه به پایه  F5ارسالی از فیوز 

وموتور فن تهویه می رساند در نتیجه فرمان گردش هوا از داخل اتاق سرنشین ،بدون استفاده از هوای بیرون 
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الزم به ذکر است با رسیدن این فرمان کنترل یونیت به موتور داخل خود آنقدر ولتاژ ارسمال ممی   .ا می دهدر

                    LEDضمنا با زدن کلیمد              .بچرخدوگردش هوا را از داخل تأمین نماید  +43˚ کندتا

 . باشدروشن شده وحاکی از گردش هوا از داخل می ( 8011)داخل این کلید

 

 کنترل یونیت وموتور فن تهویه

 

 جدول زیر را برای حالتی که تهویه هوا از خارج صورت پذیرد، کامل کنید:پرسش 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8025 3A       

2 8070       

 

رمان گردش هوا از خارج اتاق کنترل یونیت به موتور داخل خود آن قدر ولتماژ  الزم به ذکر است با رسیدن ف

 .بچرخد وگردش هوا را از خارج کند –43˚ارسال می کند تا 
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 .در ادامه سیستم کولر را برای خودرو های فاقد کنترل یونیت فن بررسی می کنیم  

درجه  113جه سانتی گراد، دمای موتور زیر در 2دمای اواپراتور باالی جدول زیر را برای حالتی که : پرسش 

 .بار است کامل کنید 12تا  2.3سانتی گراد و فشار گاز کولر بین 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره 

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8025 5B       

2 8006        

3 8035       

4 8035        

5 8618       

6 8035        

7 8005B       

8 8005B        

9 8005B        

10 8007        

11 8007        

12 1320       

13 8005        

14 8005        

15 8020       

 

 .جاهای خالی در جدول زیر را برای حالت سوم پر کنید: پرسش
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 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت
 سیمره شما

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی

1 8025 5B       

2 8006        

3 8035       

4 8035        

5 1320       

6 8618       

7 8035        

8 8005B       

9 8005B        

10 8005B        

11 8007        

12 8007        

13 8010       

14 1320       

15 8005        

16 8005        

17 8020       

18 8007       

19 8010       
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 نقشه شماتیک مدارکولر وبخاری
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 نقشه وایرینگ مدار کولر وبخاری
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 نقشه نصب مدار کولر وبخاری
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 وبدون کنترل یونیت فن نقشه شماتیک مدارکولر وبخاری
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 سمند سورن مدارکولر وبخاری نقشه شماتیک
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 صندلی برقی

می باشمد و بما    (Backrest)مجهز به مکانیزم تنظیم برقی پشتی صندلی  LXصندلی برقی خودروی سمند 

کلیدی که در قسمت جانبی صندلی بر روی کاور آن تعبیه شده است،می توان زاویمه پشمتی صمندلی را بمه     

 :زم به صورت زیر استتجهیزات ای مکانی.میزان دلخواه تنظیم نمود

 کلید تنظیم-2  (Protector)محافظ الکترونیکی  -2موتور گیربکس  -1

جهت حفاظمت  . وظیفه موتور گیربکس تأمین وانتقال گشتاور به پشتی صندلی وحرکت دورانی آن می باشد

کتی می در انتهای کورس حر "از توقف سیستم خصوصااز موتور در مقابل گشتاور های بیش از حد که ناشی 

این قطعه درون قماب پالسمتیکی سمیاه رنمگ بغمل      . قطعه محافظ الکترونیکی در نظر گرفته شده است باشد

صندلی نصب می شودوجریان عبوری از موتور را تحت کنترل داشته ودر صورت عبور جریمان بمیش از حمد    

یمه مجمددا وصمل ممی     ثان 4المی   2ثانیه مدار را قطمع وپمس از    1مجاز تعریف شده برای آن در مدت زمان 

 .در این حالت اگر هنوز کلید فشرده شده وشرایط باال وجود داشته باشدسیکل فوق تکرار می گردد.نماید

محافظ الکترونیکی رسیده و در نتیجه این قطعه  1به پایه  F20با باز شدن سوئیچ ولتاژ مثبت از طریق فیوز 

حمال بما فعمال کمردن کلیمد تغذیمه       . تنظیم می رسدخودرا بدنه می کند وبدین ترتیب منفی به کلید 2پایه 

 .مناسب به موتور اعمال می شود

 جدول زیر را برای حرکت پشتی صندلی به پایین کامل کنید: پرسش

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره  

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 6340        

2 6340        

3 6350       

4 6350       

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

224 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

   

 

 نقشه شماتیک مدار صندلی برقی
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 نقشه نصب مدار صندلی برقی
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 گرمکن شیشه عقب  

المنت در داخل شیشه عقب خودرو تعبیه شده اسمت وبمرای جلموگیری از بخمار روی شیشمه وآب کمردن            

 .اهم می باشد ضمنا مقدار مقاومت المنت شیشه عقب حدود یک. کردن برف ویخ روی آن می باشد

بما گمرفتن یمک لحظمه پمالس مثبمت شمروع          (8116)تایمر گرمکن شیشه های عقمب وآینمه همای جمانبی    

به زمان گیمری ممی کنمد ورلمه داخمل آن ممی چسمبد و ولتماژ مثبمت بمه گمرمکن شیشمه عقمب رسمیده               

دقیقمه زممان گیمری ممی کنمد و پمس        12ایمن تمایمر حمداکثر بمرای     . وباعث گرمکن شدن آنها ممی شمود  

الزم بمه  .این زمان در صورت فشرده نشدن کلیمد بمه صمورت اتوماتیمک ولتماژ المنمت را قطمع ممی کنمد          از

ذکممر اسممت در مممدت زمممان گیممری تممایمر اگممر کلیممد گممرمکن دوبمماره زده شممود تممایمر از کممار افتمماده      

 .وکنتاکت رله آن قطع می شود ودر نتیجه ولتاژ ارسالی به المنت قطع می شود

یعنممی بمما فشممار . )مممی باشممد   Push Buttomوآینممه هممای جممانبی از نمموع کلیممد گممرمکن شیشممه عقممب 

ایمن کلیمد دارای یمک الممپ     .( دادن کلید کنتاکت آن وصل وبما رهما کمردن آن کنتاکمت قطمع ممی شمود       

ممی باشممد کممه ولتمماژ مثبممت را از نممور صممفحه نشممان دهنمده همما تممامین مممی کنممدو در هنگممام تمماریکی بمما   

ان وجمود کلیمد بمه منظمور دسترسمی سمریع بمه آن قابمل رؤیمت          روشن شمدن ایمن الممپ روشمنایی، مکم     

از طرفی  وقتی گرمکن فعمال ممی شمود ایمن الممپ بمه علمت نبمودن مقاوممت در سمر راهمش            . خواهد بود

 .با نور بیشتری روشن می شود

 .جدول زیر را در حالتی که کلید گرمکن شیشه عقب فعال شده است کامل کنید: پرسش 

 ردیف
کد 

 قطعه

شماره 

 یهپا

شماره 

 سوکت

شماره  

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 8110        

2 8116        

3 8116        

4 8120A       

5 8110       
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 نقشه شماتیک مدار گرمکن شیشه عقب
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 نقشه وایرینگ مدار گرمکن شیشه عقب

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سمند 

222 

 

 نقشه نصب مدار گرمکن شیشه عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

220 

 دیاگرامهای برق

 

 خودروی سممند       

 دکفن  

این مدار به خاطر نحوۀ طراحمی جمای فیموز آن در دو حالمت     . گیرد فندک در زمرۀ مدارات آسایشی قرار می

کند و اگر آنرا در حالت  باشد مدار با برق بعد از سوئیچ کار می F16Aاگر فیوز در حالت . کند مختلف کار می

F16B ی وقتی خودرو خاموش است نیمز  شود، فندک حت قرار دهیم چون به طور مستقیم به باتری وصل می

 .قابل استفاده است

 2فندک می رسدبا توجمه بمه ایمن کمه پایمه       1جعبه فیوز به پایه  7Aدراین مدار ولتاژ مثبت از طریق پایه 

فندک به منفی متصل می باشددر نتیجه فشردن قسمت متحرک فندک به داخل مدار برقرار شمده والمنمت   

طرفی یک المنت فنری هم وجوددارد که فندک را در داخل پوسمته آن   آن شروع به گرم شدن می کند و از

وقتی فندک به حدکافی گرم شد المنت فنری منبسط شده ودهانه اش باز ممی شمود   .نگه داشته تا گرم شود

 .وفندک توسط نیروی فنر به بیرون می پرد

 .جدول زیر را برای حالتی که المپ فندک روشن می شود کامل کنید: پرسش 

 یفرد
کد 

 قطعه

شماره 

 پایه

شماره 

 سوکت

شماره  

 سیم

ولتاژ 

 سیم
 وضعیت

ارتباط 

 داخلی

ارتباط 

 خارجی
1 0002        

2 BF00        

3 BF00        

4 3050        

5 3050        

6 3053       

7 0004       

8 8025       

به وسیله یک رئوسمتا کنتمرل ممی شمود و در      (F19)الزم به ذکر است ولتاژ مثبت خارج شده از جعبه فیوز

 . المپ های روشنایی صفحه نشان دهنده هاکم و زیاد می شود نتیجه نور المپ های داخل کلیدها و
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 رادیو

باشد که از طریق آنها به تغذیه از سممت جعبمه فیموز اتماق،  و بلنمدگوها متصمل        رادیو دارای دو سوکت می

یمه آن  در مدار رادیو نیز همچون مدار فندک این امکان وجود دارد که با جاگذاری مناسب فیوز تغذ. شود می

 .را از برق بعد از سوئیچ و یا به طور مستقیم از باتری تامین کرد

با توجه به این که رادیو پخش دارای حافظه برای ذخیره اطالعات کانال های رادیو می باشد در نتیجه رادیو 

 .ش می رسدرادیو پخ 4به پایه  F25پخش احتیاج به ولتاژ دائم از باتری دارد واین ولتاژ مثبت از طریق فیوز 

پایه مشکی رنگ برای روشنایی صفحه کلید رادیو پخش به کار رفته و ولتاژ مثبت از طریق  8سوکت  1پایه 

 .هنگام روشن شدن چراغ های کوچک به این پایه اعمال می شود F19فیوز 

صورت  های آن به باشد و شرح پایه باشد،که دارای سوکت سه پایه سفید رنگ می موتور آنتن برقی می 8043

 :زیر است

کند،و هرگاه برق از روی این پایه  هرگاه این پایه ولتاژ مثبت داشته باشد،آنتن به سمت باال حرکت می:1پایه 

 .کند برداشته شود آنتن در جهت پایین آمدن حرکت می

 . F15ولتاژ مثبت باتری از طریق فیوز :2پایه

 .اتصال بدنه:2پایه

موتور آنتن برقی ولتماژ مثبمت    1زنیم،پایه  را می POWERامی که دکمه اگر رادیو از نوع معمولی باشد هنگ

رویمم   باشد،هنگامی که در ممد رادیمو ممی    CDاگر از نوع .کند گیرد و تا باالترین کورس به باال حرکت می می

 .کند آنتن به سمت باال حرکت می
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