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 معرفی سیستم های ضدسرقتمعرفی سیستم های ضدسرقت

 

  ((((IImmmmoobbiilliizzeerr))))  

    

  نحوه معرفی کُد سوئیچنحوه معرفی کُد سوئیچ
  

  

  

  

  

  

  

 مهندس امحد زجنانی



 

سیستم ايموباليزر يا ضد سرقت در خودروسیستم ايموباليزر يا ضد سرقت در خودروکلیات کلیات    

اتومبیل رو به فزونی گذاشته ت میالدی سرق ۳۹۹۱در اوايل سال سیستم ايموباليزر ياضدسرقت 

مناسبی برای مقابله با اين مشكل افتادند و در  در آلمان شرکت های بیمه به فكر راه حل. بود

بر روی   سازمانهای دولتی نیز دست به کار شده و تمرکز خود را و نیز موسسات ساير کشور ها 

راه حل های مختلفی برای جلوگیری از سرقت خودرو ها با توجه به شرايط . خودرو ها گذاشتند

روی  بر  نیز بدون کلید و در فرانسه   ورود  در آمريكا شد   اتخاذ  هر کشور و نیازهای مشتری

ا در آلمان سیستمهای امنیتی مخفی و دور از ديد افراد مورد تحقیق و آزمايش قرار گرفت و نهايت

اين نوع از سیستم ضد سرقت عموما از اجزا مشابهی تشكیل شده است  فرکانس راديوئی استفاده

.که به ترتیب ذيل میباشد  

ترانسپوندر  آنتن - ۲  چیپ حافظهمیكرو -۳  

ECU ۴  -         ICU  ۱-  

در  وباقرارگرفتنمیكروچیپ حافظه به عنوان يک فرستنده درداخل کلید قرارداده شده است   

 از اطالعات  دارد قرار سوئیچ مغزی  حول که ترانسپوندر  آنتن مغناطیسی میدان حوزه  داخل

 صورت بدين و است القائی جريان طريق از ارتباط  اين میكند پیدا   انتقال آنتن به چیپ میكرو

 قسمت الكترونیكی و شده تشكیل الكترونیكی واحد يک و پیچ سیم يک از که ترانسپوندر میباشد

میدان   آن در میشود  که باعث  میكند ارسال  پیچ سیم  به  را  باال  فرکانس  با  متناوبی  جريان

 شده تعبیه مغناطیسی میدان به حساس ای هم قطعه حافظه چیپ درون و شود ايجاد مغناطیسی

در جريان کردن عوض با و داده نشان واکنش ترانسپوندر توسط القا شده جريان اثر در که است  

جواب  داده و کد خوانده شود    به  داخلی  حلقه  که   میشود  باعث  ترانسپوندر  ICU  ( دکودر)   

میباشند وبا تعويض ( دکودر )   ICU  ترانسپوندرها درواقع پلی میان چیپ درون کلیدخودرو و 

يكی باشديک کد   ICU   اگرکدچیپ باکدآن مشكلی درعملكرد دستگاه به وجود نمی آيد حال  

موتورفرستاده میشود وقفل نرم افزاری آن باز شود و همچنین  اين کد   ECU  ساخته شده و به 

به چیپ حافظه نیز ارسال شده  و جايگزين کد قبلی میگردد و برای دفعه بعد ازاين کد استفاده 

.میشود  



 

        602602--  602602سیستم ايموباليزرسیستم ايموباليزر 

 نتنآ  با  دارد ارقر  تيمور  خلدا در  که  حافظه چیپ طتباار  یمغز در سوئیچ دنکر  وارد  با

اطالعات به صورت امواج راديوئی به و دمیشواربرقر دارد ارقر سوئیچ یمغز دور که رنسپونداتر  

 COM2000 پس ازکدشدن به صورت يک پیام خبری به سمتارسال شده ودرآنجا  BSI ارسال 

و تحلیل قرارگرفته  و با شرايط پیش فرضی که در حافظه تجزيه مورد   BSI میشود و اين کد در    

موجوداست مقايسه میشود و در صورت تطبیق اين دو کد باهم اطالعاتی جهت گشودن قفل  BSI  

ECU قفل اطالعات درصورت صحت  و کد راتجزيه و تحلیل نموده  اين   ارسال نموده  و    ECU 

.شده و موتور آماده روشن شدن میگرددنرم افزاری آن باز   

 

::تعريف کلیدتعريف کلید  

وسپس وارد منوی  در تعريف کلید توسط دستگاه عیب ياب ابتدا نوع خودرو را انتخاب نموده

      سپس دستگاه کد چهار داده شده و ترانسپوندر نمايش  تعريف کلید شده و بعد از آن گزينه

نیز جزء کد پاك شده   BSI   توجه داشت از آنجائی که ددر اين قسمت بايقمی را می خواهد ر 

 BSI مشكالت ذيل میگردد باعث بوجود آمدن کد صحیح وارد نشوداگرمیباشد های دانلود شده  

س از وارد کردن تعداد کلید را می خواهد پ ود ئیم دستگاه وارد مرحله بعدی میشوگر کد اشتباه را وارد نماا  - ۳

.ی شودف ماب است و عملیات در همین جا متوقکه کلید خر اعالم میكنده تعداد کلید دستگا  

نمی باشد  حیحص شده   پیغام کد وارد  کنیمه تگاصحیح را بدست آورده و وارد دس اگر پس از اين مرحله کد   ۲-  

اين ايراد بايد مجددا ثبت شده و جهت رفع   BSI   اشتباهی که ما قبال داده بوديم برروی  داعالم می شود چون ک  

.شود  تعريف کلید انجام  وارد شده و  صحیح را دانلود نموده تا کد چهار رقمی    BSI 

ريموت کنترل دارد يعنی تا زمانی که سوئیچ  تعريف کد سوئیچ در اين خودروها رابطه مستقیم با عملكرد: : نكتهنكته

 Com2000 رعملكرد آن را در پارامتی توانیم پمپ دربها را باز و بسته نمیكند ولی م تعريف نشود ريموت کنترل  
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يايم موجود است که بايد نوع قد  BSI در پیكره بندیسیستم ريموت کنترل به دو صورت قديم وجديد : : نكتهنكته   

اين صورت ممكن است ريموت کنترل سوئیچ فعال نگردد رجديد آن را مشخص شود در غی   

باشیم چون در غیر اين صورت پس از کد  در هنگام تعريف کلید بايد قبال از سالم بودن ريموت آن مطمئن: : نكتهنكته

جهت اينكه با  ،فروشنده نیز نمی باشداستفاده نخواهد بود وهمچنین قابل عودت به  دادن برای خودروی ديگر قابل

دستگاه عیب ياب بررسی شود تا از سالم بودن ريموت قبل از  چنین مشكلی مواجه نشويم بايد مراحل ذيل توسط

.کلید اطمینان حاصل نمايیم تعريف  

 

 

 نحوه فعال کردن ريموت کنترلنحوه فعال کردن ريموت کنترل

 

  اين عملیات طی دو مرحله زير انجام می شود
 

شده و در قسمت دستگاه وارد منوی عیب يابی شده و تجهیزات جانبی راابتدا توسط  ـ ۳  

پارامترها فرکانس ريموت را بررسی می کنیم انتخاب نموده و سپس وارد منوی  COM2000  

باشد که بايد به صورت زير  

ريموت حاضر.   

فرکانس باز فعال.   

  فرکانس بسته غیر فعال.

و مطمئن باشیم که  ملیات تعريف کلید را انجام دادکه اگر اين وضعیت وجود داشت می توان ع

ريموت کنترل ما پس از تعريف کلید فعال خواهد بود ولی اگر اين وضعیت مشاهده نشد بايد 

 وارد مرحله دوم شويم

منوی پیكره بندی شده و  را انتخاب میكنیم وسپس وارد  BSI و وارد منوی عیب يابی شده  ـ۲    

وضعیت باز و بست قفل ها را بررسی میكنیم که دارای چهار حالت  طريق گزينه انتخاب مشتری

 زير میباشد

 



 

  Lamps Fog With Type previous - مدل قديم با المپ مه شكن

(این مدل درایران نیست) شكن مدل قديم بدون المپ مه  - Lamps Fog Without Type Previous  

  Lamps Fog With Type New - مدل جديد با المپ مه شكن

(این مدل درایران نیست)شكن مدل جديد بدون المپ مه   - Lamps Fog Without Type New  

گزينه سوم يعنی مدل  حال اگر گزينه اول يعنی مدل قديم با المپ مه شكن بود بايد تبديل به

جديد با المپ مه شكن شود و اگر گزينه سوم بود برعكس يعنی بايد به گزينه اول تبديل شود 

سپس بايد دوباره مرحله يک رابررسی کنیم و مطمئن شويم که وضعیت نهائی در مرحله يک به 

.وجود آمده است  

تعريف کنیم و از عملكرد راپس از آنكه وضعیت نهائی در مرحله يک حاصل شد میتوانیم کلید   

.مريموت کنترل آن اطمینان خاطر داشته باشی   

متوجه شويم که ريموت درصورتی که اين وضعیت را بررسی نكرده و پس از تعريف کلید: : نكتهنكته  

کاری نمی شود کرد و بايد يک کلید وريموت کنترل آن معیوب می باشد و عمل نمیكند ديگر  

.تعريف شود کنترل جديد برای آن خودرو  

 

 

عالئمعالئمدانلودشده با توجه به دانلودشده با توجه به      BBSSII خام  با خام  با    BBSSII    تفاوتتفاوت

 وداده و يک بار باز چراغ سقف را در حالت الی دری می گذاريم اگر سوئیچ را داخل مغزی قرار

BBSSII BBSSII  يا حافظه دائم خام میباشد چراغ سقف روشن شود نشان دهنده اين است که وبسته کنیم 

.حافظه داخل ريموت وجود ندارد پاك شده است و يا چیپ  

قبال دانلود   BBSSII   مغزی چراغ سقف روشن شود يعنی حال اگر بعد از خارج کردن سوئیچ از

دائم آن پاك نشده و خودرو در حالت معمولی و زمانی که مشكلی ندارد  و يا حافظه شده است

.همین عالئم را دارد نیز  

  



 

  BBSSIIداليل پاك شدن کد يا همان حافظه موقتداليل پاك شدن کد يا همان حافظه موقت  

 

BBSSII  که اغلب در مدلهای قديمی اتفاق افتاده است با افت ولتاژ به هر ضعف نرم افزاری --۳۳  

.میگرديد   BBSSII دلیل باعث پاك شدن کد سوئیچ از حافظه   

  

  .سیستم جرقه ايراد داشته باشد يعنی شمع و وايرها و يا کوئل مشكل داشته باشند --۲۲

 

.باشد کد از حافظه آن نیز میتواند دلیلی بر پاك شدن   BBSSII   خرابی سخت افزاری خود --۱۱  

 

 

 

   چند مورد ازعالئم پاك شدن کد از حافظهچند مورد ازعالئم پاك شدن کد از حافظه

 

 

ديگر در هنگام پاك شدن  در مدل های قديمی شیشه باالبر کار نمی کند ولی در مدل های جديد

.کد اين ايراد مشاهده نمی شود  

 

 

.ريموت کنترل خودرو عمل نمی کند و پمپ دربها را باز و بسته نمی کند --۳۳  

در مدل های قديمی هنگامی که ضبط را روشن می کنیم هر چند ثانیه يک بار صدای يک  --۲۲

بوق آالرم شنیده می شود و در مدل های جديد يا صدای بوق مانند مدل های قديمی وجود 

.دارد ويااينكه هر چند ثانیه يک بار در پخش صدا مكث خواهیم داشت  

 

 

 



 

BBSSII د از حافظهد از حافظهتست اهمی جهت اطمینان از پاك شدن کتست اهمی جهت اطمینان از پاك شدن ک      

 

 

CAN با شماره های دو سیم به هم بافته شده مربوط به شبكه   ECU در سوکتهای پشت   

خود سر جای  ECU   که میتوان در دو حالت يعنی زمانی که وجود دارد ۰۹۹۹ و ۰۹۹۹ 

در زمانی  کرده ايم سر جای خود خارج را از  ECU وصل می باشد و يا زمانی که سوکت    

اندازه گیری مقاومت مابین اين دو سیم را انجام داده و با تست اهمیکه سوئیچ بسته است    

جهت اين تست به اين .پاك شده يا خیر     BBSSIIبین اين دوسیم   مطمئن شويم که کد از حافظه    

وصل می نمائیم و در ۰۹۹۹و ۰۹۹۹صورت عمل می کنیم که پايه های اهم متر را به سیم های   

و نشان دهنده اين است اهم را داشته باشیم  ۰۶ متصل است بايد مقاومت  ECU حالتی که سوکت   

همین تست را می توانیم در حالتی که نیز انجام دهیم با اين تفاوت  .است که کد سوئیچ پاك نشده

.اهم میباشد ۳۲۶نشده باشد که مقاومت بین دو سیم زمانی که کد پاك  ECU سوکت   

 

 

 

زيمنسزيمنس    EECCUU با با    RROOAA    ووو پارس و سمند و پارس و سمند   504504اليزر درخودروهای اليزر درخودروهای سیستم ايموبسیستم ايموب  

 

با آنتن ترانسپوندر که دور مغزی ( چیپ حافظه)با قرار دادن سوئیچ در داخل مغزی ارتباط تگ 

ICU  سوئیچ را به صورت يک کد در آورده و به بر قرار شده و آنتن اطالعات دريافتی از است 

صورت صحیح رد وتحلیل شده  وتجزيه   ICU ارسال میكند اين کد در آمپر واقع شدهکه در پشت   

ECU به آن ارسال میكند و   ECU اطالعاتی را جهت باز شدن قفل نرم افزاری   ICUبودن کد 

افزاری را باز کرده و خودرو آماده روشن  پس از تجزيه وتحلیل صحت اين اطالعات قفل نرم نیز

.شدن خواهد بود  

 



 

. است دارای دو سوکت  ICU زيمنس   ECU يک سوکت سه . اليزر خودروهایدر سیستم ايموب 

سوکت سه پايه مربوط به  .میشود آن وصلپايه به زير ۸ يک سوکت کنار آن وپايه به ۱يک سوکت 

.پايه به شرح ذيل می باشد ۸هر يک از پايه های سوکت  میباشدواتصال   ICU ارتباط بین آنتن و   

 

F25  جعبه فیوز اصلی    مثبت از فیوزوصل به برق  :  ۳پايه  

وصل به اتصال بدنه منفی:  ۲پايه   

اليزرل به چراغ ايموبوص:  ۱پايه   

F12 به فیوز 504وصل به برق مثبت بعد از سوئیچ ودر خودروی :  ۴پايه    

در دوگانه سوز در ۳۱بنزين و پايه   ECU۰وصل به پايه  : ۳پايه در   

خالی:  ۰پايه   

وصل به کانكتور عیب ياب:  ۷پايه  

در ۷۸بنزين و پايه  ECU  دوگانه سوز   ECU  در ۳۰وصل به پايه : ۸پايه   

 

پايهپايه88اتصال پايه های کانكتوراتصال پايه های کانكتور  EECCUU  در سمند مولتی پلكس بادر سمند مولتی پلكس باIICCUU  زيمنسزيمنس   

 

CCN  1و پايه CCN نود ۲وصل به پايه: ۳پايه    

اتصال بدنه: ۲پايه   

ICN نود ۳۱وصل به پايه: ۱پايه    

برق مثبت بعد از سويیچ: ۴پايه   

FN پايه قهوه ای نود ۴۸از  C3 وصل به پايه: ۳پايه   

خالی: ۰پايه   

کانكتور عیب ياب ۳۳وصل به پايه: ۷پايه   

کانكتور عیب ياب ۷وصل به پايه: ۸پايه   

 

 



 

 تست اُهمی آنتنتست اُهمی آنتن
 

اهم می باشد ۸آنتن مقاومت  ۲و۳بین پايه های  -۳  

 

مقاومت بی نهايت می باشد ۱با پايه  ۲و۳بین پايه های  -۲  

 

.اين صورت آنتن ترانسپوندر ايراد دارد و بايد تعويض شوددر غیر    

 

 

 

 

اليزراليزرعیب يابی سیستم ايموبعیب يابی سیستم ايموب   

 

 

۰در  ICU بنزين و    بايد به پايه     ICU در ۳چک شود يعنی پايه    ICU وو     EECCUU ارتباط بین    -۳ 

در ۳۰بايد به پايه    ICU در ۸پايه   همچنین وو. دوگانه سوز متصل باشد        EECCUU   ۳۱و پايه  

((تست توسط اهم متر يا تست المپ). دوگانه سوز متصل باشد   EECCUU در 88بنزين و پايه       EECCUU 

بايد  ۲ پايهمثبت و بايد دارای برق ۴و ۳چک شود يعنی پايه های    ICU برق و بدنه   -۲ 

(تست توسط تست المپ). اتصال بدنه منفی داشته باشد  

ICU آنتن به سوکت سه   ۱و۲و۳پايه های  ببینیم   چک شود يعنی بايد     ۱- ارتباط آنتن و 

.متصل باشد  ICU   پايه

 

 

 



 

::اليزراليزرعالئم چراغ ايموبعالئم چراغ ايموب   

 

(چراغ ايموبیاليزر)حالت سوئیچ بسته چراغ قفل زيمنس در  ECU   اليزر دار بادر خودروهای ايموب 

و در حالت سوئیچ باز خاموش می شود ولی( چشمک میزند)در پشت آمپر روشن خاموش میشود   

.اليزر ايراد داشته باشد در حالت سوئیچ باز هم چشمک میزندزمانی که سیستم ايموبدر   

  
 

 

اليزر درخودروهایاليزر درخودروهایسیستم ايموبسیستم ايموب  

 EECCUU  ((  SSLLCC  SS22000000  وو  VVaalleeoo                                                                    ((  
 

با آنتن ترانسپوندر که دور ( چیپ حافظه)باقرار دادن سوئیچ در داخل مغزی ارتباط تگ 

مغزی است بر قرار شده و آنتن اطالعات دريافتی از سوئیچ را به صورت يک کد در آورده 

که آن هم با آنتن در يک مجموعه دور مغزی سوئیچ می باشد ارسال میكند   ICUو به 

ICU اطالعاتی را    ICU و تحلیل شده و در صورت صحیح بودن کد تجزيه  اين کد در   

تجزيه ونیز پس از   ECU به آن ارسال میكند و   ECU جهت باز شدن قفل نرم افزاری   

آماده روشن شدن  تحلیل صحت اين اطالعات قفل نرم افزاری را باز کرده و خودرو

.خواهد بود  

 

Valeo و S2000SLC آنتن ترانسپوندر ECU   های  اليزر خودروهای باسیستم ايموبدر   

پايه ۳سوکت  با هم در يک مجموعه و دور مغزی سوئیچ قراردارند و دارای يک   ICU و   

:پايه ها به شرح ذيل می باشد می باشد که اتصال هر يک از اين  

 



 

 

خالی:  ۳پايه     

   وصل به برق سوئیچ:  ۲پايه  

وصل به برق مستقیم از جعبه فیوز:  ۱پايه  

اتصال بدنه:  ۴پايه  

خالی:  ۳پايه  

F3    پايه شماره  ECU پايه قهوهای ۴۸وصل به کانكتور  : ۰پايه   

 

اگر ايراد از ناحیه  در اين سیستم زمانی که خودرو استارت خورده و روشن نمی شود: : نكتهنكته

 روشن شدن خودرو را امتحان کنیم بايد رباشد و ما بخواهیم با سوئیچ ديگ و تگ داخل آن سوئیچ

خارج کردن سوئیچ معیوب صبر کنیم و سپس سوئیچ دوم را  ثانیه پس از ۱۶حداقل به مدت   

وارد مد حفاظت می شود و خودرو با سوئیچ   ICU چون در غیر اين صورت آزمايش کنیم    

.دوم هم روشن نخواهد شد  

::اليزراليزرعالئم چراغ ايموبعالئم چراغ ايموب   

ايموبیاليزر از طريق چراغ چک  ايراد سیستم اليزر وجود ندارد ودر اين خودروها چراغ ايموب

که در صورت بروز مشكل وقتی که سوئیچ را باز میكنیم چراغ چک به اين ترتیب. اعالم میشود  

الزم به ذکر است درحالت سوئیچ بسته ( چشمک میزند)روشن و خاموش می شود  (انژکتور چراغ)

 هیچگونه عالئمی در پشت آمپر مشاهده نمی شود

(يراد دار فرقی نمی کند و در هر صورت با بستن سوئیچ راننده هیچ چراغی را مشاهده نخواهد کردبرای سیستم سالم و ا)  

 

::نكتهنكته  

S2000 SLC مشابه سیستم اليزرعالئم چراغ ايموب  2.5.5 بوش   ECU  در سیستم ضد سرقت با  

.می باشد  

 



 

EECCUU  BBoosscchh  77..44..99    بابا    EEFF77      اليزر در خودرو موتور ملی يااليزر در خودرو موتور ملی ياسیستم ايموبسیستم ايموب   

ترانسپوندر که دور مغزی با آنتن( چیپ حافظه)باقرار دادن سوئیچ در داخل مغزی ارتباط تگ   

ICU سوئیچ را به صورت يک کد در آورده و به است بر قرار شده و آنتن اطالعات دريافتی از  

در سیستم ايموبیاليزر    ICU بوش کمی کوچكتر از   ECU ICU  در سیستم ايموبیاليزر با  )   هآمپر واقع شدکه در پشت     

ICU ECU  ارسال میكنداين کددر (پشت آمپر می باشد گیری آن در هر دو مدل زيمنس است ولی محل قرار اب  

در صورت صحیح بودن کد، تجزيه و تحلیل شده و ICU  اطالعاتی راجهت بازشدن قفل نرم   

اين اطالعات قفل نیز پس از تجزيه وتحلیل صحت   ECU وبه آن ارسال میكند   ECUافزاری 

.بودنرم افزاری را باز کرده و خودرو آماده روشن شدن خواهد   

   ICU آنتن دارای يک سوکت دوپايه بوده و  ECU Bosch اليزر خودرو های بادر سیستم ايموب  

.يک از اين پايه ها به شرح ذيل می باشد می باشد که نحوه اتصال هر پايه ۳دارای يک سوکت   

آنتن 1وصل به پايه  : ۳پايه   

  H4 و  K2 های  پايه  ECU وصل به : ۲پايه    

رله دوبل ۹وصل به برق سوئیچ از پايه : ۱پايه   

اتصال بدنه منفی:  ۴پايه   

آنتن ۲وصل به پايه :  ۳پايه   

::نكتهنكته  

ICU نکسیژا رسنسو  قبر همچنین و دمیشو تامین بلدو لهر ۹پايه از  سوئیچ از بعد قبر نچو   

 اديرا باعث نکسیژا رسنسو بیاخر ستا ممكن  ينابنابر دمیشو لساار پايه همین از هم دوم و اول

.دشور اليزيموبا سیستم در  

 

 



 

::نكتهنكته       

. دشو ريموبیاليزاسیستم در اديرا باعث ندامیتو یباطر ژلتاو فتاُ     

رراليزاليزيموبيموباا  اغاغچرچر  عالئمعالئم   

 در لیو دنمیشو همشاهد مپرآ پشت در خاصی عالئم بسته سوئیچ مهنگا در هادرو خو  ينا در 

 به (قفل  اغچر)ريموبیاليزا اغچر زبا سوئیچ حالت در  ريموبیاليزا سیستم در اديرا وزبر رتصو

.ماند می شنرو ثابت رتصو  

  

  

::نكتهنكته   

..ارداردندند  سوئیچسوئیچ  تعريفتعريف  بهبه  ززنیانیا  دهدهبوبو  ععنونو  همینهمین  ازاز  نیزنیز  2.5.52.5.5  ششبوبو  دردر  دهدهستفاستفااا  ردردمومو   IICCUU  

BOSCH  7.4.9  درسمند مالتی پلكس با ICU پايه پايه   44اتصال های کانكتوراتصال های کانكتور     

  

وصل به پايه يک آنتن ترانسپوندر -۳ 

 ECU  پايه قهوه ای 54کانكتور     H4 و K2 وصل به پايه های  FN وصل به پايه  C3 دنو   -۲ 

-    رله دوبل ۴سوئیچ ازپايه  قبر   ۱  

اتصال بدنه - ۴  

آنتن ترانسپوندر ۲به پايه  وصل-۳  

 

 

 



 

۹۶۹۶  ررتندتند  درویدرویخوخو  دردر  رراليزاليزيموبيموباا  سیستمسیستم   

 ارقر سوئیچ یمغز دور رنسپونداتر نتنآ سوئیچ یمغز خلدا سوئیچ گرفتن ارقر با سیستم ينا در

 يوئیراد طريق به را سوئیچ هيژو کد و دهکر سوئیچ خلدا حافظه چیپ با طتباار به وعشر  دارد

   ۳۰ پايه  به دخو یخاکستر  سوکت  ۴ پايه  طريق از و نمايد می  شتدابر حافظه چیپ  روی از

از پس  میدهد منجاا را    ICU که نجائیآ از UCH  وظیفه    UCH   پايه مشكی رنگ ۴۶سوکت  

پايه مشكی  رنگ خود     ۴۶سوکت   ۱۰صحیح  بودن آن  ازطريق  پايه  و  کد ينا وتحلیل  تجزيه

 اطالعات را به پايه  ECU ۳۸ ارسال نموده و  ECU  در و کد ينا تحلیل و تجزيه از پس نیز    

صحیح بودن آن سوئیچ را به عنوان سوئیچ مالک خودرو قبول کرده وقفل نرم افزاریصورت   

.بازشده وخودرو آماده روشن شدن خواهد شد   ECU   

::نكتهنكته   

جهت جابجائی ست کامل سیستم ايموباليزرازخودروئی به خودروئی ديگر و روشن کردن آن      

.رامنتقل کنیم  ECU  و UCH بايد مجموعه کلید و     

 

توسط دستگاه دياگتوسط دستگاه دياگ  9090تعريف کلید در خودروی تندر تعريف کلید در خودروی تندر    

شده و سپس وارد   UCH و وارد منوی به کانكتور عیب يابی خودرو وصل کرده  ابتدا دستگاه را  

 Configuration بعدازآن وارد منوی باعالمت آچار مشخص شده میشويم که  Setting  منوی 

Key Assigment  شده وبر روی عالمت قفل آبی رنگ سمت چپ صفحه میرويم و وارد منوی 

  On قرار داده و بعدOff  میشويم دراين مرحله کلید اول را وارد مغزی سوئیچ کرده و در حالت 

 و مجددأ Off ما کهارد میگذ ما رختیاا در رقمی ۲۴درپايان اين عملیات دستگاه يک کد  میكنیم 



 

 تا  بمانیم منتظر  و  داده  عجاار رسپا  نور  شرکت  به دروخو شاسی رهشما با اههمر را آن بايد

 را قمیر ۳۱کد ينا  بعد هدد ارقر ما رختیاا در  قمیر ۳۱ کد يک آن ابجو درشرکت 

 ، رکا همین و دمیشو معرفی اول کلید  یمغز ارد  را اول کلید سپس و دهکر وارد دستگاهدر

 نیز دوم کلید تا میدهیم منجاا دوم کلید رویبر را سوئیچ دنکر زبا با و میكنیم سوئیچ

.دمعرفیشو  

   ::نكتهنكته

 ما میكند معالا ما به را قمیر ۳۱ کد هستگاد که هنگامی کلید تعريف در که شتدا توجه بايد

 آن دنکر وارد و قمیر کد يافتدر ۳۱  از پس لحا يمدبو  داده ارقر یمغز خلدا را دوم کلید

 دنکر زبا نهما رمنظو قعوا در که مدآ هداخو صفحه روی کنید زبا را سوئیچ مپیغا هستگاد در

 از دهبو یمغز خلدا قبلی مرحله در که را دوم کلید بايد ما و باشد می اول کلید توسط سوئیچ

 وارد يمدبو دهکر بنتخاااول  کلید انعنو به ابتد ا در که را کلید نهما و دهکر رجخا یمغز

 نهما و دهنكر توجه ردمو ينا به گرا رتصو ينا غیر در کنیم زبا را سوئیچ سپس و کنیم یمغز

.شد هدانخو تعريف کلید کنیم زبا دهبو یمغز خلدا قبل مرحله از که را دوم کلید  

 

::نكته نكته    

  تتمدمد    شدشد    ممعالعالاا    ههستگاستگادد  توسطتوسط  قمیقمیرر    ۲۴۲۴    کدکد    ينكهينكهاا  ازاز  پسپس  کهکه  شتشتدادا    توجهتوجه    بايدبايد    کلیدکلید  تعريفتعريف  دردر

  وو  کنیمکنیم  ممعالعالاا  رسرسپاپا  نونورر  شرکتشرکت  بهبه  ((    درودروخوخو  شاسیشاسی  رهرهشماشما  بابا  اهاههمرهمر  ))    رارا  آنآن  ماما  تاتا  کشیدکشید  هدهدااخوخو  للطوطو  مانیمانیزز

لیلیلیلیدد  هرهر  بهبه  مانیمانیزز    فاصلهفاصله    ينيناا  دردر  گرگراا    وو    ندنداراربگذبگذ    ماما  ررختیاختیااا  دردر    رارا    قمیقمیرر  ۳۱۳۱      کدکد  ابابجوجو  دردر  نهانهاآآ     

يک هستگاد و دشو ارتكر دامجد تعملیا تمامی بايد دشو قطع     UUCCHH  وو  درودروخوخو  بابا  ههستگاستگادد  ططتباتباارار   

۳۱۳۱کد يافتدر جهت رهبادو بايد جديدکد ينوا  میدهد ارقر ما رختیاا در جديد قمیر۲۴  کد يک  

 و میكند معالا قمیر ۲۴ کد يک ربا هر هستگاد يگرد رتعبا به. داده شود عجاار شرکت به جديد

.دکر هداخو معالا ابجو در جديد قمیر ۳۱ کد يک رباکد  ينا به باتوجه هم شرکت  



 

        رراليزاليزيموبيموباا  اغاغچرچر  عالئمعالئم

  

 شنرو و شخامو ربا يک ثانیه هر  ريموبیاليزاغاچر بسته سوئیچ حالت در ۹ ۶رتند درویخو در 

 سوئیچ که مانیز بیاخر رتصو در ماند می شنرو ثابت رتصو به زبا سوئیچ حالت در و دشو می

.دشو می شنرو و شخامو ای لحظه رتبصو اغچر زبا  

 

 

    کیکیزوزوسوسو  درویدرویخوخو  دردر  رراليزاليزبب  يمويمواا  سیستمسیستم

  

که کلید خلدا نیكیولكترا قطعه   یمغز خلدا در طتباار کلید گرفتن ارقر با سیستم ينا در  که   

ICM يک  رتصو  به    و  رنسپونداتر  نتنآ  با  باشد می رنسپونداتر  منا  به  هيژو  کد يک  دارای 

ICM   عمل  تباطیار  سطهوا يک انبعنو   و  هشد  ارقر بر  دارد ارقر  سوئیچ  یمغز دور مجموعه 

یکد با کد ينا تطبیق از پس    ECM و  میكند لساار   ECM          به را کلید رنسپونداتر کد و دهکر 

  زبا  را  دخو اریفزا منر قفل  دروخو  مالک  کلید شناسائی و ستا هشد ثبت آن روی بر  قبال  که

Key  Less یهادروخو در سیستم ينا که ستا کرذ به زمال . شد هداخو شنرو دروخو و دهکر  

    و رنسپونداتر نتنآ بین طتباار و هشد لفعا (کمتر  سانتیمتر   ۸۶ودا حد) یمغز به کلید نشد يکدنز با

از پس نیز    ECM  ICM  قفل  سوئیچ یمغز قفل  نشد زبا  ضمنشد  و    هداخو ارقر بر با کلید 

وخودرو  دهکر زبا را دخو اریفزا منر قفل ستا هشد ثبت آن در قبال که یکد با  کد ينا تطبیق

.روشن خواهدشد  

  



 

IICCMM مدول کنترل ايموباليزر مدول کنترل ايموباليزر      

 سوئیچ  خلدا نیكیولكتراقطعه  روی از را رنسپونداتر کد که باشد می يوئیراد هگیرند يک

هیچگونه تجزيه و تحلیل بر روی اين کد درودر واقع  میكند لساار  ECM    ایبر ه ونداخو 

.دگیر نمی رتصو   ICM 

::نكتهنكته     

ICM سیستم در  را  هفرستند و  هگیرند يک نقش فقط  که دروخو ينا در     دعملكر  به توجه  با 

   کامل ست یجابجا و دروخو دنکر شنرو جهت که گرفت نتیجه انتو می میكند ءيفاا ايموباليزر

ICM کیزوسو  یهادروخو  تمامی در   يگر د  رتعبا به  باشد می   ECM کلید به زنیا  فقط  و     

.دارد مشابه دیعملكر  

 

کیکیزوزوسوسو  درویدرویخوخو  دردر  کلیدکلید  تعريفتعريف   

برخی فخال بر که ستا کرذ به زمال و  شوند  معرفی هم به کلید و  ECM فقط کلید تعريف در  

انتو می کیزوسو درویخو در داد کد  ECU بهان تو نمی ربا يکاز  بیش که ها دروخو از   

يک   ECU انحتی میتو دکر يف تعر آن ایبر را جديد کلید و داد کد   ECU به  ربا چندين   

.  دکر شنرا رو آن کلید با تعريف و دکر نصب یيگرد درویخوروی  بر را دروخو  

يخرتا به طمربو تتنظیما از پس و دهکر صلو دروخو به را بيا عیب هستگاد رکا ينا جهت  

کرذ به زمال نمائیم می وارد را قمی و قمیر ۴ ر مزر ۰   کد دعد دو مربوطه کاتريج و هستگاد   

.دشو كپا قبلی یها کدسوئیچ بايد کدها ينا دنکر وارد از قبل که ستا   

 



 

کیکیزوزوسوسوب ب يايا  عیبعیب  ههستگاستگادد  بهبه  ططمربومربو  ییهاها  کاتريجکاتريج   

رهشما با اول کاتريج که باشد می گانهاجد کاتريج دعد سه دارای کیزوسو بيا عیب هستگاد  

cc   ۰۷۹۳۳ره شما با دوم کاتريج و باشد می ۲۶۶۶ رموتو با کیزوسو يابی عیب ایبر ۰۷۹۳۶    

تعريف ایبر ۰۷۹۴۶شماره  با مسو کاتريج و باشد می ۲۴۶۶   cc رموتو کی بازوسو يابی عیب   

 یجا به شیاکیز درویخو در که ستا کرذ به زمال دشو می دهستفاا لمد دو هر در کلید کد

.دمیشوده ستفاا  RAM     يک ازکاتريج 

 دهستفاا قابل نیز ريتاو درویخو ایشی براکیز درویخو در دهستفاا ردمو ارفزا منر ضمن در

.نیست پذير نمكاا آن عكس لیو ستا  

::نكته نكته        

 و دروخو عنو به بسته و داد هدانخو منجاا را عملیاتی ها کاتريج ينا ونبد بيا عیب هستگاد

 به و دهنمو بنتخاا را هشد کرذ یها کاتريج از يكیدهیم بايد منجاا هیماخو می که عملیاتی

.نمائیم متصل هستگاد  

::نكته نكته   

BCM و تيمور  نیكیولكترا دبر تعويض با لکنتر تيمور سیستم بیاخر کیزوسو درویخو در  

.شد هداخوايراد  فعر    

 

::نكته نكته    

.دشو راليزيموبا سیستم در اديرا باعث ندامیتو یباطر ژلتاو فتا  

 



 

::نكته نكته   

 ملاعو از ناشی معموال که فتدا می قتفاا کلید دخو ناحیه از کلید کد نشد كپا قعامو کثرا در

:باشد می يلذ  

 

دياز رنو ضمعر در کلید دادن ارقر  بفتاآ -۳   

  رخو یگرما ضمعر در کلید دادن ارقر - ۲ 

وافتادن روی زمین کلید خوردن ضربه  -۱  

 

::نكته نكته   

  طريق از تنها ۴۶۷و  ۲۶۰  هائیماننددروخو فخال بر کیزوسو درویخو در رباليز يموا سیستم

Can کد کلید نشد كپا مهنگا در کیزسو درویخو در يگرد رتعبا به .نمايد می عمل شبكه   

 همشاهد را   هکنند فمصر از بعضی ها دنفتاا رکا از مانند عالئمی ۲۶۰ درویيگر مانند خود

.دکر هیمانخو  

::نكته نكته    

مولتی سیستم به طمربو کهدارد  دجوو نگر بیآ سوکت يک کیزوسودروخو مپرآ پشت در  

ECU دروخو درسوکت  ينا هستند طتباار در هم با آن طريق  از ها م تما و  BCM و دهبو پلكس   

.باشد می يترو قابل دنکر زبا با و هشد هپیچید چسب نوار ۲۶۶۶در و دهبو يتروقابل  ۲۴۶۶   

 به منجر ستا ممكن مپرآ پشت با سوکت ينا لتصاا در اديرا هرگونه گفت انتو می نتیجه در 

  .دشو دروخو ننشد شنرو



 

::  کیکیزوزوسوسودروی دروی خوخو  دردر  رريموباليزيموباليزاا  اغاغچرچر  عالئمعالئم     

 قفل شكل به نگر زرد اغچر يک اردند دجوو  راليزيموبا سیستم در مشكلی که دیعا حالت در

 اغچر میكنیم شنرو را رموتو که مانیز و دبو هداخو شن رو زبا سوئیچ حالت در مپرآ جلو در

  اغچر زبا سوئیچ حالت در دارد اديرا  راليزيموبا سیستم که حالتی در و دشو می شخامو قفل

دارندعالوه    Key  Less سیستم  که هائیدروخو در باشد می کرذ به زمال میزند چشمک قفل  

 قفل  اغچر دارای باشد   کلید شكل به می که سوئیچ یمغز از کلید فاصله  به طمربو اغچر بر 

 کرذ شكل نهما به نهارآاليزيموبا سیستم دعملكر به طمربو تمشخصا و باشند می هم  راليزيموبا

:باشد می هشد  

::  نكتهنكته   

یمرکز نتنآ از تيمور فاصله گرا -میباشد   Key  Less سیستم به مجهز کیزوسو درویخو در     

مپرآپشت در کلید شكل به اغچر باشد سانتیمتر ۸۶ از بیشتر  دارد ارقر ستید ترمز مهرا پشت که  

 که تیرصو در و ردخو نمی رتستاا دروخو و دشو نمی زبا سوئیچ یمغز قفل و دهبو قرمز نگر به

 بیآ نگر به مپرآ پشت در کلید اغچر باشد سانتیمتر ۸۶   از کمتر  نتنآ یمرکز از تيمور فاصله

.میشود شنرو و ردهخو رتستاا دروخو و دشو هشد زبا سوئیچ یمغز قفل و همدآ در  

::  نكتهنكته     

به طمربو اغچر ینحو هر به گرا -میباشد   Key  Less سیستم به مجهز کیزوسو درویخو در     

 که سوئیچی تیغه از نیماتو می ردنخو رتستاا دروخو و هنیامد در بیآ نگر به سوئیچ یمغز قفل

 کنیم شنرو و زده رتستاا را رو دخو و دهکر زبا را سوئیچ یمغز قفل هشد تعبیه تيمور خلدا در

.میباشد تیغه روی بر سوئیچ تگ که ستا کرذ به زمال   

 



 

::  نكتهنكته    

 از دعد ۱ که دارد دجوو  تيمور  اجموا يافتدر جهت  نتنآ دعد ۳ ادتعد کیزوسو درویخو در

 درب  هستگیرد و  دشاگر  سمت جلو درب هستگیرد و هنندرا سمت جلو  درب  هستگیرد  خلدا نهاآ

 و زبا جهت یمتر يک عشعا تا را تيمور  اجموا که ستا ينا نهاآ ظیفهو  و  باشد می  عقب وقصند

 ارقر  ستید ترمز  مهرا پشت که یمرکز نتنآ درب ها دريافت کنند  و يک عدد  کلید ونبد  بست

 ارقر  رتصو در و  داده  تشخیص  کابین  خلدا در یسانتیمتر  ۸۶ فاصلهدر   را  تيمور  که  دارد

 نیز يگرد نتنآ دعد يک و دکر شنرو را دروخو انتو می نشینها سر کابین خلدا در تيمور گرفتن

.دنشو قفل  ها درب  بماند جا وقصند خلدا  سوئیچ گرا  که ارداردقر  عقب وقصند ربا قسمت در  

یمغز دور و مجموعه يکدر هم با   ICU و رنسپونداتر نتنآ کیزوسو دروخودرسیستم ايموباليزر      

 حشر به ها پايه ينا از يک هر لتصاا که باشد می پايه ۰ سوکت يک دارای و نداردارقر سوئیچ

: باشد می يلذ  

  بدنه قتاا خلزدافیو جعبه در۱۹ رهشما زفیو طريق از سوئیچ از بعد قبر به صلو يک پايه  -۳

بدنه لتصاا به صلو دو پايه -۲  

۲۸و  ۲۱پايه های   ECM    پايه به صلو سه پايه -۱

۳۱و  ۲۱پايه های   ECM    پايه به صلو چهار پايه -۴ 

BCM پايه پنج وصل به-۳    

پايه شش وصل به کانكتورعیب ياب-۰    

  

  



 

ررباليزباليز  يمويمواا  سیستمسیستم  دردر  يابیيابی  عیبعیب  ردردمومو  چندچند   

 سیستم حالت ينا در شد شنرو چک اغچر و  ريموبیاليزاغاچر سوئیچ دنکر زبا از پس گرا .۳

  دشو لکنتر بنزين پمپ و بنزين پمپ لهر شامل سانیر سوخت

 المپ و  نمیشود شنرو چک اغچرو دنمیشو ريموبیاليزاغاچر سوئیچ دنکرزباازبعد گرا .۲

  دشو ذيل کنترل اردمو میزند چشمک نسفراتر شاخص

   اتاق    خلدا ۱۹ رهشما زفیو:   لفا

  ( رانندهسمت رموتو خلدا)   ۲ رهشما زفیو جعبه خلدا صلیرله ا:  ب

 را از بعد برق تغذيه ابتدا زد چشمک تنهائی به  راليزيموباغاچر سوئیچ دنکر زبا از بعد گرا .۱

سوئیچکٌد ينكها لحتماا آن دنبوُ  ستا سالم رتصو ودر دهکر سیربر  ICU لکنتر ولسوئیچ مد  

.پاك شده باشدزياداست     

                                 

 

 

 

 

((مهدی ضرغامی: طراحی وتایپ))   

۷۹بهار  

 مؤلف وناظر مهندس مهدی مشک دانه


