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  2سیستم های الکتریکی و تهویه مطبوع خودرو های مزدا دوره 

 معرفی دوره

و سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو از قبیل  PCMتوسط  رکارآموزان با نحوه کنترل موتو دوره در این

همچنین در این دوره با نحوه خواندن آشنا خواهند شد. ، تهویه مطبوع و ... ABS  ،AIRBAGسیستم ترمز 

 آشنا خواهید شد. 2نقشه های الکتریکی  و باز و بست داشبورد خودروهای مزدا 

 

 اهداف دوره

 بررسی عملکرد سیستم مدیریت موتور خودروهای مزدا 

 با نحوه عملکرد سیستم های مختلف الکتریکی و الکترونیکی آشنایی  

 وط به سیستم های الکتریکی خودروبررسی مدارات مرب 

  بررسی مدارات الکتریکی سیستم و نحوه تقسیم ولتاژ و اتصال بدنه 

 بررسی ولتاژ قطعات ورودی و خروجی توسط مولتی متر  

 کد یابی و نحوه بررسی عیب براساس کدهای خطای ایجاد شده 

 

 

 تجهیزات و جزوات مورد نیاز در این دوره : 

 Mazda2خودرو  -0

 یراتی و نقشه های الکتریکی خودرو هاکتب تعم -2

 دستگاه عیب یاب  -3

 مولتی متر -4

 آبزارآالت عمومی -3

 PCMکانکتور سه راهه  -6
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 مشخصات خودرو
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 نحوه استفاده از کتب راهنمای تعمیرات

قسمت تقسیم نموده  01شرکت مزدا اطالعات تعمیراتی مربوط به خودروهای مزدا را مطابق جدول زیر به 

 که این تقسیم بندی براساس ساختار کلی بخش های عملکردی خودرو می باشد.است. 

 

 بخش عنوان بخش عنوان

 01 موتور 00 اطالعات عمومی

 03 خط انتقال قدرت / اکسل 02 سیستم تعلیق

 05 گیربکس 04 سیستم ترمز

 07 سیستم تهویه مطبوع 06 سیستم فرمان

 09 ات بدنهشاسی و تجهیز 08 ایربگ و تجهیزات ایمنی

 

 شماره هر صفحه در کتب تعمیراتی شامل سه قسمت می باشد که با ذکر یک مثال به توضیح آن

 می پردازیم :  

 
 

شماره بخش ها با عنوان آنها در جدول فوق توضیح داده شده است. بعنوان مثال بخش با  شماره بخش :

 مربوط به موتور می باشد. 01شماره 

ز بخش ها به فصل های مختلفی تقسیم می شود که در صفحه اول هر بخش هر کدام ا : شماره فصل

مربوط به عیب یابی  02فهرست فصل ها مشخص گردیده است. بعنوان مثال  فصل مشخص شده با شماره 

 هوشمند می باشد.

هر بخش فصل بسته به مطالب درون آن می تواند تعداد صفحات مختلفی داشته باشد، لذا  شماره صفحه :

ابتدای هر فصل )یعنی صفحه اول هر فصل( فهرست صفحات آن فصل مشخص گردیده است. بعنوان مثال  در

 می باشد.  DTCمربوط به فهرست کدهای خطای  3در راهنمای تعمیرات مزدا  12شماره صفحه 
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 سیستم کنترل موتور موقعیت قطعات ورودی و خروجی

 2خودرو مزدا 

 
 

 PCM 7 سوئیچ ترمز 1

 (APPموقعیت پدال گاز ) سنسور 2
8 

 (MAFسنسور جرم هوای ورودی )

 (IATسنسور دمای هوای ورودی ) (CMPسنسور موقعیت میل سوپاپ ) 3

 (MAPسنسور فشار مطلق منیفولد ) 10 (KSسنسور ضربه ) 4

 (CKPسنسور موقعیت میل لنگ ) 11 (TPسنسور موقعیت دریچه گاز ) 5

 (A/Fر اکسیژن جلو )سنسو 12 (ECTسنسور دمای آب ) 6

 (HO2Sسنسور اکسیژن عقب ) 13  

 

موتور  مراجعه نمایید. -01توجه : برای باز و بست و بررسی قطعات مربوط به سیستم مدیریت موتور به کتاب شماره 
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 دیاگرام کلی قطعات سیستم مدیریت موتور
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 2خودرو مزدا 
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 PCMایه های بررسی اطالعات ورودی و خروجی از طریق پ

حتماً از کانکتور  PCMتوجه : برای بررسی ولتاژ و سیگنال پایه های مربوط به اطالعات ورودی و خروجی 

 استفاده نمایید. PCMسه راهه 

 
 

 MAZDA 2خودرو  ) مرجع ( PCMجدول ولتاژ ترینال 
 

 

 

 

 

 

 
 

 محل بازرسی (vولتاژ ) شرایط آزمایش متصل به نام سیگنال ترمینال

1A
 اتصال بدنه 7*

سیم شیلد سنسور ورودی 

 توربین
 دسته سیم مربوطه  1.0کمتر از  در هر شرایط

1B 
سنسور  1اتصال بدنه شماره 
APP 

 دسته سیم مربوطه  1.0کمتر از  در هر شرایط APPسنسور 

1C 
سنسور  2اتصال بدنه شماره 
APP 

 دسته سیم مربوطه  1.0کمتر از  در هر شرایط APPسنسور 

1D
 Aسلنوئیدتعویض دنده  Aوئیدتعویض دنده سلن 7*

بازرسی با  10-41-01)به صفحه 

استفاده از اسلوسکوپ مراجعه 

 کنید.(

 سلنوئیدتعویض دندهA 

 دسته سیم مربوطه 

1E 
سنسور  0مدار تغذیه شماره 
APP 

 دسته سیم مربوطه  5.0در حدود  در هر شرایط APPسنسور 

1F 
سنسور  2مدار تغذیه شماره 
APP 

 دسته سیم مربوطه  5.0در حدود  در هر شرایط APPسنسور 
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 محل بازرسی (vولتاژ ) شرایط آزمایش متصل به نام سیگنال ترمینال

1G  1ترمز 
سوئیچ ترمز )سیگنال شماره 

1) 

B پدال ترمز فشرده
+   سوئیچ ترمز )سیگنال شماره

1) 

 1.0کمتر از  پدال ترمز آزاد دسته سیم مربوطه 

1H*7 دتعویض دنده سلنوئیB  سلنوئیدتعویض دندهB 
بازرسی با استفاده از  10-41-01)به صفحه 

 اسلوسکوپ مراجعه کنید.(

  سلنوئیدتعویض دندهB 

 دسته سیم مربوطه 

1I  2ترمز 
سوئیچ ترمز )سیگنال شماره 

2) 

B پدال ترمز فشرده
+ 

  (2سوئیچ ترمز)سیگنال شماره 

 1.0از  کمتر پدال ترمز آزاد دسته سیم مربوطه 

1J*7 سوئیچ خالص سوئیچ خالص 
سوئیچ 

استارت در 

 ONحالت 

 1.0کمتر از  خالص
 سوئیچ خالص 

 به غیر از حالت باال دسته سیم مربوطه B
+ 

1K*7  سلنوئیدتعویض دندهD  سلنوئیدتعویض دندهD دور آرام 

P Bوضعیت 
+ 

  سلنوئیدتعویض دندهD 

 دسته سیم مربوطه 

 1.0 کمتر از Rوضعیت 

N Bوضعیت 
+ 

 1.0کمتر از  Dحالت 

 1.0کمتر از  Sحالت 

 1.0کمتر از  Lحالت 

1L*7  سلنوئیدتعویض دندهC  سلنوئیدتعویض دندهC 
بازرسی با استفاده از  10-41-01)به صفحه 

 اسلوسکوپ مراجعه کنید.(
  سلنوئیدتعویض دندهC 

 دسته سیم مربوطه 

1M*7  سوئیچCPP  سوئیچCPP 
سوئیچ استارت 

 ONدر حالت 
 CPPسوئیچ   1.0کمتر از  فشردهکالچ پدال 

 آزادکالچ پدال  دسته سیم مربوطه B
+ 

1N*7  سوئیچHOLD  سوئیچHOLD 
سوئیچ استارت 

 ONدر حالت 

پدال 

HOLDفشرده 
 HOLDسوئیچ   1.0کمتر از 

 دسته سیم مربوطه 
B آزادHOLDپدال 

+ 

1O*7 تعویض دنده سلنوئیدD  سلنوئیدتعویض دندهD دور آرام 

 1.0کمتر از  Pوضعیت 

  سلنوئیدتعویض دندهD 

 دسته سیم مربوطه 

 1.0کمتر از  Rوضعیت 

 1.0کمتر از  Nوضعیت 

 1.0کمتر از  Dحالت 

 1.0کمتر از  Sحالت 

 1.0کمتر از  )نرمال( Lحالت 

 Lحالت 

(HOLD) 
B

+ 

1P*7 )+( دور آرام سلنوئید کنترل فشار سلنوئید کنترل فشار 
 سلنوئید کنترل فشار 

 دسته سیم مربوطه 

1Q - - - - - 

1R*7 
سنسور سرعت ورودی توربین 

)+( 
 سنسور سرعت ورودی توربین 

بازرسی با استفاده از  10-41-01)به صفحه 

 اسلوسکوپ مراجعه کنید.(
 سنسور سرعت ورودی توربین 

  سیم مربوطهدسته 

1S - - - - - 

1T*7 ( سلنوئید کنترل فشار-)  سلنوئید کنترل فشار 
بازرسی با استفاده از  10-41-01)به صفحه 

 اسلوسکوپ مراجعه کنید.(
 سلنوئید کنترل فشار 

 دسته سیم مربوطه 

1U - - - - - 

1V*7  سنسور سرعت ورودی توربین

(-) 
 سنسور سرعت ورودی توربین

بازرسی با استفاده از  10-41-01)به صفحه 

 اسلوسکوپ مراجعه کنید.(
 سنسور سرعت ورودی توربین 

 دسته سیم مربوطه 

1X*3 1.0کمتر از  استارت زدن رله استارتر رله استارتر 
 رله استارتر 

 دسته سیم مربوطه 
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 محل بازرسی (vولتاژ ) شرایط آزمایش متصل به نام سیگنال ترمینال

1Z  0سنسور شماره 
APP 

 ONسوئیچاستارتدرحالت APPنسورس

پدال گاز 
 فشرده

 3.1درحدود
 سنسورAPP 

 پدال گاز  دسته سیم مربوطه
 آزاد

 0.6درحدود

1AA
 سنسورجریان سنسور جریان 10*

به علت اینکه این ترمینال برای شبکه سنسور جریان می باشد، 
تعین خوب یا بد بودن از طریق ولتاژ ترمینال امکان پذیر نمی 

 .باشد

 سنسورجریان 

 دسته سیم مربوطه 

1AC 
سوئیچ فشار گاز 

 کولر )نرمال(
 (نرمال) سوئیچفشارگازکولر

فشار گاز کولر بیشتر از محدوده مشخص 
شده می باشد، )سوئیچ فشار گاز کولر حالت 

 نرمال روشن است(
 1.0کمتر از 

 سوئیچفشارگازکولر 
 (نرمال)

 محدوده مشخص فشار گاز کولر کمتر از  دسته سیم مربوطه
شده می باشد، )سوئیچ فشار جریان حالت 

 خاموش است(
 3.1درحدود

1AD  2سنسور شماره 
APP 

 ONسوئیچاستارتدرحالت APPسنسور

پدال گاز 
 فشرده

 3.4دوددرح
 سنسورAPP 

 پدال گاز  دسته سیم مربوطه
 آزاد

 0.1درحدود

1AE CAN-H 
مدول مربوط به 

 CAN  ،DLC2سیستم

می باشد، تعین  CANاین ترمینال برای شبکه به علت اینکه 
 خوب یا بد بودن از طریق ولتاژ ترمینال امکان پذیر نمی باشد.

 دسته سیم مربوطه 

1AF
سوئیچ کروز  1*

 کنترل
 سوئیچکروزکنترل  1.0کمتر از  درهرشرایط سوئیچکروزکنترل

1AG 
 اتصال بدنه 

سنسور درجه حرارت 
 TFTسنسور4*اواپراتور

 9*جریان سنسورTRسوئیچ
 دسته سیم مربوطه  1.0کمتر از  درهرشرایط

1AH
*7 

درجه حرارت 
روغن گیربکس 

 (ATFاتوماتیک )
 TFTسنسور 

سوئیچ 
استارت در 

 ONحالت 

 3.3درحدود است ATF℃21دمای 
 سنسورTFT 

 دمای  دسته سیم مربوطهATF℃41 2.4درحدود  است 

 0.3در حدود است ATF℃21دمای 

1AI CAN-L 
ول مربوط به مد
 CAN  ،DLC2سیستم

می باشد، تعین  CANبه علت اینکه این ترمینال برای شبکه 
 خوب یا بد بودن از طریق ولتاژ ترمینال امکان پذیر نمی باشد.

 دسته سیم مربوطه 

1AJ رلهاصلی رله اصلی 
( و مدت OFFسوئیچ استارت خاموش )

B زمان آن سپری شده است
+ 

 رله اصلی 

 دسته سیم مربوطه 
 1.5کمتر از  ONسوئیچ استارت در حالت 

1AK
ولتاژ ثابت  9*

(Vref) 
 دسته سیم مربوطه  5.0درحدود درهرشرایط سنسور جریان

1AL
 4.5-0.5 دور آرام سنسور جریان سنسور جریان 9*

 سنسورجریان 

 دسته سیم مربوطه 

1AM - - - - - 

1AN  کنترل قطع کن
A/C 

 A/Cرله 
 A/Cرله   1.0کمتر از  A/Cدور آرام ، عملکرد 

 دور آرام ، بدون عملکرد  دسته سیم مربوطهA/C B
+ 

1AO A/C 
سوئیچ فشار گاز کولر )فشار 

باال،فشار پایین(؛ آمپلی 
 A/Cفایر

فشار گاز کولر بیشتر و یا کمتر از محدوده 
تعین شده می باشد. )سوئیچ فشار گاز 

HighوLow ).خاموش است 
گاز کولر سوئیچ فشار   5.0در حدود

 )فشار باال،فشار پایین(

 آمپلی فایرA/C 

 به غیر از حالت باال دسته سیم مربوطه 
2.0کمتر از 

*4 
3.0درحدود

*5 
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1AQ
*3 

کنترل پمپ 

 بنزین
 رله پمپ بنزین

B باشد زیاد می ONمدت زمان باز بودن سوئیچ در حالت 
+  رله پمپ بنزین 

 استارت زدن دسته سیم مربوطه 
 0.1 کمتراز

 دور آرام

1AR
*6 

 پمپ کنترل

 بنزین
 رله پمپ بنزین

B زیاد می باشد ONمدت زمان باز بودن سوئیچ در حالت 
+  رله پمپ بنزین 

 استارت زدن دسته سیم مربوطه 
 0.1 کمتراز

 دور آرام

1AS
*7 

هرم موقعیت ا

 تعویض دنده
 ONسوئیچاستارتدرحالت TRسوئیچ 

 TRسوئیچ   4.6در حدود  Pموقعیت 

 موقعیت  دسته سیم مربوطهR  3.1در حدود 

 3.3در حدود  Nموقعیت 

 2.3در حدود  Dحالت 

 0.7در حدود  Sحالت 

 1.1در حدود  Lحالت 

1AT - - - - - 

1AU
*1 

سوئیچ کروز 

 لکنتر

 سوئیچ

 کروزکنترل

 استارت سوئیچ

 ONدرحالت

درحدود  فشرده است ONسوئیچ 
4.13 

 کروزکنترل سوئیچ 

درحدود  فشردهاستOFFسوئیچ
1.13 

درحدود  فشرده است CANCELسوئیچ 
1.12 

درحدود  فشرده است (+)SETسوئیچ 
2.73 

درحدود  فشرده است (-)SETسوئیچ 
0.22 

درحدود  فشرده است RESUMEسوئیچ 
3.43 

1AV 
کنترل فن 

 خنک کاری

فن 0رله شماره

 خنک کاری
 *7در مدت مد تست 

B پدالگازآزاد
+   فن  0رله شماره

 خنک کاری

 دسته سیم مربوطه 
 0.1 کمتراز پدالگازفشرده

1AW
*4 

سنسور درجه 

 حرارت اواپراتور

سنسور درجه 

 حرارت اواپراتور
 2.3درحدود است ℃20درجه حرارت اواپراتور  ONسوئیچاستارتدرحالت

  سنسور درجه

 حرارت اواپراتور

 دسته سیم مربوطه 

1AX
 بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه  VSS سرعت خودرو 7*

 VSS 

 دسته سیم مربوطه 

1AY - - - - - 

1AZ 
کنترل فن 

 خنک کاری

فن  2رله شماره 

 خنک کاری
 *7مد تست  در مدت

B پدالگازآزاد
+   فن  2رله شماره

 خنک کاری

 دسته سیم مربوطه 
 0.1 کمتراز پدالگازفشرده

1BA - - - - - 

1BB B
 رله اصلی +

 رله اصلی  0.1 کمتراز سوئیچ استارت خاموش

 باتری 

 دسته سیم مربوطه 
ON Bسوئیچ استارت در حالت 

+ 

1BC 
مدار تغذیه 

 برگشت
B یطدرهرشرا باتری

+ 
 باتری 

 دسته سیم مربوطه 

1BD - - - - - 
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1BE 

 کنترل

DRIVE-BY-
WIRE 

 رله اصلی

 سوئیچ

در  استارت

 ONحالت 

-DRIVE-BYسیستم 

WIRE .معیوب است 
-DRIVE-BYرله  0.1 کمتراز

WIRE 

 سیستم  دسته سیم مربوطهDRIVE-BY-

WIRE .نرمال است 
B

+ 

1BF B
 رله اصلی +

 رله اصلی  0.1 کمتراز OFFدر حالت  استارت سوئیچ

 در حالت  استارت سوئیچ دسته سیم مربوطهON B
+ 

1BG
*7 B

 رله اصلی +
 رله اصلی  0.1 کمتراز OFFسوئیچ استارت در حالت 

 سوئیچ استارت در حالت  دسته سیم مربوطهON B
+ 

1BH  سوئیچ استارت استارتسوئیچ 
 سوئیچ استارت  0.1 کمتراز OFFسوئیچ استارت در حالت 

 سوئیچ استارت در حالت  دسته سیم مربوطهON B
+ 

2A 0انژکتور شماره  کنترل پاشش سوخت 
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه  10-41-01)به صفحه 

 کنید.(

  0انژکتور شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2B 2انژکتور شماره  پاشش سوخت کنترل 
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه  10-41-01)به صفحه 

 کنید.(

  2انژکتور شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2C 3انژکتور شماره  کنترل پاشش سوخت 
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه  10-41-01)به صفحه 

 کنید.(

  3انژکتور شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2D 
دار تغذیه کویل م

 جرقه
ON Bسوئیچ استارت در حالت  کویل جرقه

+  دسته سیم مربوطه 

2E 
مدار تغذیه انژکتور 

 0شماره 
ON Bسوئیچ استارت در حالت  0انژکتور شماره 

+  دسته سیم مربوطه 

2F 
مدار تغذیه انژکتور 

 2شماره 
ON Bسوئیچ استارت در حالت  2انژکتور شماره 

+  دسته سیم مربوطه 

2G 
مدار تغذیه انژکتور 

 3شماره 
ON Bسوئیچ استارت در حالت  3انژکتور شماره 

+  دسته سیم مربوطه 

2H 4انژکتور شماره  کنترل پاشش سوخت 
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه  10-41-01)به صفحه 

 کنید.(
  4انژکتور شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2I منبع تغذیه 
 Purgeسلونوئید،CMPسنسور

، OCV سنسور ،CKP 
ON Bسوئیچ استارت در حالت 

+  دسته سیم مربوطه 

2J اتصال بدنه 

،  ECT  ،HO2Sسنسور 

، سیم شیلد  MAPسنسور 

KS )ناک سنسور( 

 دسته سیم مربوطه  0.1 کمتراز تحت هر شرایط

2K  کنترلEGR  سوپاپEGR  عملکرد کنترل( دور آرامEGR) 0.1 کمتراز 
  سوپاپEGR 

 هدسته سیم مربوط 

2L 
مدار تغذیه انژکتور 

 4شماره 
ON Bسوئیچ استارت در حالت  4انژکتور شماره 

+  دسته سیم مربوطه 

2M سنسور  اتصال بدنهCMP وCKP 0.1 کمتراز تحت هر شرایط  دسته سیم مربوطه 

2N CMP  سنسورCMP 
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه  10-41-01)به صفحه 

 کنید.(

  سنسورCMP 

 سیم مربوطه دسته 

2O  کنترلEGR  سوپاپEGR  سوئیچ استارت در حالتON B
+ 

  سوپاپEGR 

 دسته سیم مربوطه 

2P  کنترلEGR  سوپاپEGR  سوئیچ استارت در حالتON B
+ 

  سوپاپEGR 

 دسته سیم مربوطه 

2Q سنسور  اتصال بدنهIAT 0.1 کمتراز شرایط هر تحت  دسته سیم مربوطه 
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2R IAT سنسورIAT 
سوئیچ استارت در حالت 

ON 

دمای هوای ورودی 

 است ℃20
 2.2در حدود 

 سنسورIAT 

 دمای هوای ورودی  دسته سیم مربوطه

 است ℃30
 0.2در حدود 

2S سلنوئید کنترل بخاراتPurge  کوپ مراجعه کنید.(بازرسی با استفاده از اسلوس 10-41-01)به صفحه 
 سلونوئیدPurge 

 دسته سیم مربوطه 

2T  کنترلEGR  سوپاپEGR  عملکرد کنترل( دور آرامEGR) B
+ 

  سوپاپEGR 

 دسته سیم مربوطه 

2U سنسور  اتصال بدنهMAF 0.1 کمتراز شرایط هر تحت  دسته سیم مربوطه 

2V MAF  سنسورMAF 
 MAFسنسور   1.7در حدود  ONدرحالت استارت سوئیچ

 0.3در حدود  دور آرام دسته سیم مربوطه 

2W 
کنترل تایمینگ متغیر 

 سوپاپ
OCV  بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه 

 OCV 

 دسته سیم مربوطه 

2X 
کنترل گرم کن سنسور 

A/F 
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه  A/Fسنسور   

  سنسورA/F 

 دسته سیم مربوطه 

2Y CKP  سنسورCKP  بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه  
  سنسورCKP 

 دسته سیم مربوطه 

2Z  سنسورA/F  سنسورA/F )1در حدود  دور آرام )بعد از گرم شدن 
  سنسورA/F 

 دسته سیم مربوطه 

2AB  کنترل گرم کنHO2S  گرم کنHO2S 
  HO2S 0.1 کمتراز ر آرام )بعد از گرم شدن(دو

 تحت بار سنگین دسته سیم مربوطه B
+ 

2AC ECT  سنسورECT سوئیچ استارت درحالتON 

دمای مایع خنک کاری 

 است ℃20
 3.1در حدود 

  سنسورECT 

 دسته سیم مربوطه 

دمای مایع خنک کاری 

 است ℃60
 0.4در حدود 

دمای مایع خنک کاری 

 است ℃80
 1.1در حدود 

2AD  سنسورA/F  سنسورA/F )2.4در حدود  دور آرام )بعد از گرم شدن 
  سنسورA/F 

 دسته سیم مربوطه 

2AE ولتاژ خروجی آلترناتور 
: Pآلترناتور )ترمینال

 سیم پیچ استاتور(
بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه   

 آلترناتور 

 وطهدسته سیم مرب 

2AF 
کنترل میدان مغناطیسی 

 آلترناتور

: Dآلترناتور )ترمینال

میدان مغناطیسی سیم 

 پیچ(

بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه   
 آلترناتور 

 دسته سیم مربوطه 

2AG 
متغیر  Tumbleکنترل 

 )باز(

 Tumbleعملکرد 

 متغیر

 موتور گرم است

ه مستقیماً بعد از آنک

سوئیچ استارت در حالت 

ON قرار می گیرد 

B+
*8   عملکردTumble متغیر 

 بعد از استارت موتور  دور آرام دسته سیم مربوطه

 سرد

زمانیکه درجه حرارت 

مایع خنک کاری موتور 

افزایش پیدا  ℃60به 

 می کند

 0.1 کمتراز به جز شرایط باال

2AH HO2S HO2S (دور آرام )بعد از گرم شدن 
 0و  1بین 

 متغیر است
 HO2S 

 دسته سیم مربوطه 
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2AK 
متغیر  Tumbleکنترل 

 )بسته(
 متغیر Tumbleعملکرد

 موتور سرد است

مستقیماً بعد از آنکه 

سوئیچ استارت در حالت 

ON .قرار می گیرد 
B+

*8 
  عملکردTumble 

 متغیر

 سته سیم مربوطهد 
 0.1 کمتراز به غیر از حالت های باال

2AL - - - - - 

2AM - - - - - 

2AN ضربه زدن KS 

قرار دهید )از ولت متر  ONسوئیچ جرقه را در حالت 

دیجیتال استفاده نمایید. زیرا ولت متر دیجیتال بهتر از 

 ولت متر آنالوگ ولتاژ را نشان می دهد.(

 2.4در حدود 
 KS 

 سته سیم مربوطهد 

2AO سنسور  تغذیه برقMAP سوئیچ استارت درحالتON  3.1در حدود  دسته سیم مربوطه 

2AP  سنسورMAP  سنسورMAP سوئیچ استارت درحالتON :فشار بارومتریک 

13-200KPA 
1.0-4.5 

  سنسورMAP 

 دسته سیم مربوطه 

2AQ  کنترلESA استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( بازرسی با 10-41-01)به صفحه  0کویل جرقه شماره  
 0کویل جرقه شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2AR  کنترلESA بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه  2کویل جرقه شماره  
 2کویل جرقه شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2AS  مدار تغذیه سنسورTP سنسور(دریچه گازTP) 5.0د در حدو تحتهرشرایط  دسته سیم مربوطه 

2AT  2سنسور شماره TP سنسور(دریچه گازTP) سوئیچ استارت درحالتON 
 TPسنسور  0.5در حدود  پدال گاز فشرده

 3.9در حدود  پدال گاز آزاد دسته سیم مربوطه 

2AU  کنترلESA نید.(بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه ک 10-41-01)به صفحه  3کویل جرقه شماره  
 3کویل جرقه شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2AV  کنترلESA بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه  4کویل جرقه شماره  
 4کویل جرقه شماره 

 دسته سیم مربوطه 

2AW  اتصال بدنه سنسورTP سنسور(دریچه گازTP) 0.1 کمتراز تحت هر شرایط  دسته سیم مربوطه 

2AX 2نسور شماره س TP سنسور(دریچه گازTP) سوئیچ استارت درحالتON 
 TPسنسور  4.5در حدود  پدال گاز فشرده

 1.1در حدود  پدال گاز آزاد دسته سیم مربوطه 

2AY - - - - - 

2AZ 0.1 کمتراز شرایط هر تحت اتصال بدنه اتصال بدنه  دسته سیم مربوطه 

2BA 0.1 کمتراز شرایطتحت هر  اتصال بدنه اتصال بدنه  دسته سیم مربوطه 

2BB 0.1 کمتراز تحت هر شرایط اتصال بدنه اتصال بدنه  دسته سیم مربوطه 

2BC سنسور  تغدیه برقMAF  سوپاپ ،
EGR 

B دور آرام
+  دسته سیم مربوطه 

2BD 0.1 کمتراز تحت هر شرایط اتصال بدنه اتصال بدنه  دسته سیم مربوطه 

2BE ( کنترل دریچه گاز-) 
دریچه گاز )عملکرد 

 دریچه گاز(
 بازرسی با استفاده از اسلوسکوپ مراجعه کنید.( 10-41-01)به صفحه 

 عملکرد دریچه گاز 

 دسته سیم مربوطه 
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2BF ( کنترل دریچه گاز+) )دریچه گاز )عملکرد دریچه گاز 
 10-41-01 بهصفحه)

 (.بازرسیبااستفادهازاسلوسکوپمراجعهکنید

 عملکرد دریچه گاز 

 دسته سیم مربوطه 

2BG اتصال بدنه 
، سیم شیلد  A/Fسیم شیلد سنسور 

HO2S 
0.1 کمتراز تحتهرشرایط   دسته سیم مربوطه 

2BH 0.1 کمتراز تحتهرشرایط اتصال بدنه اتصال بدنه   دسته سیم مربوطه 
 : با سیستم کروز کنترل 0*
 MTX: گیربکس دنده معمولی  2*
 : با سیستم ایموبالیزر 3*
 دستی تهویه مطبوع: با  4*
 اتوماتیک تهویه مطبوع: با  3*
 : بدون سیستم ایموبالیزر 6*
 ATX: گیربکس اتوماتیک  7*
 : تغیرات ولتاژ برای مدت زمان مشخص شده 2*
*1  :CVT 
 : با سنسور جریان و گیربکس دنده معمولی 01*
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 HDMشنایی با نحوه عملکرد دستگاه آ

 HDMمحل نصب دستگاه 

 
 

منوی  Mazda 2 (DE)و  Mazda 3 (BK) ،Mazda 3 (BL)بعد از انتخاب خودرو مورد عیب یابی

 زیر را خواهید دید :
 3های خودرو مزدا   ECUلیست 

 ECUنام  ECUشرح عملکرد  ردیف

 PCM مدول کنترل موتور و گیربکس اتوماتیک 0

 ABS ول کنترل سیستم ترمز ضد قفلمد 2

 EATC مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع 3

 EPS مدول کنترل سیستم فرمان الکتروهیدرولیک 4

 GEM مدول کنترل تجهیزات الکتریکی شاسی و بدنه 3

 IC مدول کنترل پشت آمپر 6

 RCM مدول کنترل سیستم ایمنی و ایربگ 7

 

 2های خودرو مزدا   ECUلیست 

 ECUنام  ECUشرح عملکرد  فردی

 PCM عیب یابی موتور و گیربکس 0

 ABS ABSعیب یابی سیستم ترمز  2

 EPS عیب یابی سیستم فرمان الکتریکی 3

 BCM عیب یابی تجهیزات الکتریکی 4

 IC عیب یابی پشت آمپر 3

 RCM عیب یابی ایربگ 6
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 جدید 3های خودرو مزدا   ECUلیست 

 ECUنام  ECUشرح عملکرد  ردیف

 PCM مدول کنترل موتور 0

 TCM مدول کنترل گیربکس 2

 IC مدول کنترل پشت آمپر 3

 DSC ABS/DSC/ مدول کنترل سیستم پایداری خودرو  ABSمدول کنترل  4

 EPS/EHPAS مدول کنترل پمپ فرمان الکتروهیدرولیک 3

 RCM مدول کنترل ایربگ 6

 SKE مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید 7

 BCM مدول کنترل تجهیزات برقی بدنه 2

 ACU مدول کنترل سیستم صوتی 1

 MID مدول کنترل صفحه نمایش چند منظوره 01

 EATC مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع 00

 AFS مدول کنترل گردش نور چراغ جلو 02

 LCM مدول کنترل حالت اتوماتیک چراغ جلو 03

 

 منوی عیب یابی

 
 

دستگاهآیتم روی   ردیف شرح آیتم 

Current Data Display & Save 0 مشاهده پارامترهای ورودی و خروجی 

Diagnostic Code(s) Display  2 خواندن کدهای خطا 

Diagnostic Code(s) Cleared 3 پاک کردن کدهای خطا 

Simulation Test 4 تست شبیه سازی 
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 ( :Current Data Display & Saveمشاهده پارامترهای ورودی و خروجی )

 
 پارامتر در یک صفحه 02. نمایش  1

 پارامتر در یک صفحه با مقدار حداقل و حداکثر 4. نمایش 2

 پارامتر در یک صفحه با جزئیات 0. نمایش 3

 پارامتر با حالت نموداری 4. نمایش 4

 پارامتر با حالت نموداری 2. نمایش 5

 اریپارامتر با حالت نمود 0. نمایش  6

 . ذخیره پارامترها7

 

 

 
توجه : نمایندگانی که از دستگاه شرکت مهاد صنعت استفاده می نمایند، جهت آشنایی با نحوه عملکرد 

دستگاه عیب یاب شرکت مهاد صنعت به دفترچه راهنمای جامع محصوالت عیب یابی مهاد صنعت مراجعه 

  نمایید.
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 CANآشنایی با شبکه 

اطالعات ورودی و خروجی را بصورت مالتی پلکس انتقال می دهد و درنتیجه  شبکه ای است که CANشبکه 

از نوع سیم های بهم  CANباعث کاهش حجم سیم کشی بین مدول ها می گردد. سیم های مربوط به شبکه 

 تابیده می باشد که در طول دسته سیم بهمین شکل می باشد. 

 
 

 :  CANهای متصل به شبکه  ECUلیست 
- PCM 
- EHPAS 
- DSC & ABS 
 مدول کنترل سیستم ورودی بدون کلید -

 پشت آمپر -

- PJB 
 مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع -

- SAS 

- TCM 
- BCM 
- SKE 
- AFS 
- MID 
- LCM 
 سیستم صوتی -

 صفحه نمایش اطالعات -
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 با اصول کد یابیآشنایی 

 DTCکدهای خطای 

 حرف اول کدهای خطا شامل عالئم زیر می باشد :

P حرکه خودرو: نیروی م 

B سیستم بدنه : 

C شاسی : 

U تعریف نشده : 

 : DTCحرف دوم کدهای خطای 

 : عمومی  0

 : کدهای خاص )مخصوص کارخانه سازنده( 1

 : DTCحرف سوم کدهای خطای 

 : سیستم مدیریت موتور )سوخت رسانی یا هوا( 1

 : مدار انژکتور )سوخت رسانی یا هوا( 2

 ص: سیستم جرقه یا احتراق ناق 3

 : کنترل االیندگی 4

 : سرعت خودرو و کنترل دور ارام 5

 و مدار خروجی PCM: میکروکامپیوتر  6

 : گیربکس 7

 : گیربکس 8

 

 DTCشرایط و منطق تشخیص کدهای خطای 

برای اینکه تشخیص کد خطا همراه با اشتباه نباشد لذا برای هر کد خطا شرایط بروز و تشخیص ارائه شده 

بر اساس شرایط بروز و تشخیص داده شده کد های خطا را ثبت می نماید. در زیر به چند  PCMاست که 

 نمونه از شرایط بروز و تشخیص کدهای خطا می پردازیم.

 

DTC P0011  : آوانس زیاد سوپاپ توسطCMP 
پ را به حالت ( تایمینگ سوپاOCVگردد،سوپاپ کنترل روغن)15وقتی مقدار واقعی آوانس تایمینگ سوپاپ بیشتر از 

  . کند حداکثر تبدیل می

 شرایط نظارت و کنترل 
 RPM 4000حداکثر سرعت موتور  -

 70-110Cدرجه حرارت موتور  -
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DTC P0102  : کم بودن ولتاژ ورودی مدار سنسورMAF 

نماید. اگر مقدار این  را نظارت و کنترل می MAFولتاژ ورودی سنسور  PCMدر مدت روشن بودن موتور، 

 دهد. را دارای عملکرد نامطلوب تشخیص می MAFمدار  PCMباشد  0.21Vژ کمتر از ولتا

 

DTC P0118  : زیاد بودن ولتاژ ورودی مدار سنسورECT 

PCM  سیگنال سنسورECT نماید ، اگر مقدار ولتاژ سنسور  را نظارت و کنترل میECT  اندازه گیری شده

 را دارای عملکرد نامطلوب تشخیص میدهد. ECTمدار   PCMباشد،  4.58Vبیشتر از  PCMتوسط 

 

DTC P0134  : غیر فعال بودنHO2S جلو 
PCM  بر مقدار ولتاژ ورودی ازHO2S کند. در موقع نظارت و  در شرایط مناسب عملکرد نظارت و کنترل می

 گیرد.  جلو را غیر فعال در نظر می HO2S, PCMباشد  3.22Vکنترل اگر ولتاژ ورودی بیشتر از 

 ط نظارت و کنترل شرای
  TWCو  HO2S، گرم کن  HO2Sتعریف مد حرکت برای  -
 وجود شرایط زیر : -

  گرم کنHO2S  ثانیه روشن است. 30جلو برای 

  : 18-10ولتاژ باتری V  
 

DTC P0327  :( کم بودن ولتاژ ورودی مدار سنسور ضربه( سنسور ضربهKS )) 

نظارت و کنترل دارد. اگر مقدار ولتاژ  ( KSور ضربه )سنسبر ولتاژ ورودی  PCMدر موقع روشن بودن موتور 

در مدار  PCMباشد،  0.06Vکمتر از  ( KSسنسور ضربه )برای مدار  PCMورودی ما بین ترمینالهای 

 عملکرد نامطلوب تشخیص می دهد. ( KSسنسور ضربه )
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 (ABSسیستم ترمز ضد قفل )

کامل فشار داده شده باشد، این سیستم از قفل شدن هنگام ترمزگیری شدید و زمانیکی پدال ترمز بصورت 

بر اساس کنترل فشار روغن اعمال شده به پیستون  ABSچرخها جلوگیری می نماید. نحوه عملکرد سیستم 

 با کنترل نیروی ترمز سعی در حفظ نسبت لغزش  ABSکالیپرهای ترمز می باشد. سیستم 

 مناسب با سطح جاده را ایجاد نماید.( دارد تا میزان اصطکاک  %35 - %12)در محدوده 

 
 

 توجه

خط ترمز در  خط ترمز خودرو موثر نمی باشد. در واقع طول ن طولهمیشه در کوتاه شد ABSسیستم 

می باشند نسبت به خودروهای فاقد این سیستم در جاده های  ABSخودرو هایی که مجهز به سیستم ترمز 

 لغزنده طوالنی تر خواهد بود.

با فشار ضعیف برروی پدال ترمز فعال نشود. لذا رانندگان برای تجربه نمودن نحوه  ABSیستم ممکن است س

فعالیت این سیستم در محیط مناسب و ایمن باید خود و خودرو را در این شرایط )شرایط قفل شدن چرخها( 

 قرار دهند تا به نحوه کنترل و عملکرد این سیستم پی ببرند.

 ABSعیب می شود، عملکرد سیستم ترمز خودرو مانند خودرو های بدون  دچار ABSهنگامیکه سیستم 

 خواهد بود و در عملکرد ترمز گیری خودرو خللی وارد نخواهد شد.

، راننده در زیر پای خود لرزش و ضربه پدال را احساس خواهد نمود که ABSهنگام عملکرد سیستم ترمز 

 که ناشی از عملکرد مناسب ان می باشد.این حالت نشان دهنده معیوب بودن سیستم نیست بل
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 (EBDسیستم تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز )

دانست که نحوه تقسیم فشار روغن ترمز به چرخهای عقب  ABSرا می توان جزئی از سیستم  EBDسیستم 

ری را کنترل می نماید تا از قفل شدن چرخهای عقب قبل از چرخهای جلو جلوگیری نموده و میزان پایدا

 خودرو را ارتقاء دهد. 

 EBDو  ABSساختار سیستم 

 شماره قطعات مشخص شده در شکل مطابق با لیست زیر تعیین نمایید. 

 
 

 ABS/EBDقطعات سیستم 

 ABSمدول کنترل الکترونیکی / هیدرولیکی سیستم  .0

 ABSسنسورهای سرعت چرخ جلوی  .2

 ABSسنسورهای سرعت چرخ عقب  .3

 سوئیچ ترمز .4

 ABS چراغ هشدار سیستم .3

 چراغ هشدار سیستم ترمز .6
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 ABSاتصاالت لوله های سیستم ترمز 

 
 ABSدیاگرام سیم کشی سیستم 

 
 

 سئوال
 چه قطعاتی می باشند ؟ ABS. ورودی های سیستم 1

 

 

 چه قطعاتی می باشند ؟ ABS. خروجی های سیستم 2
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 ABSبلوک دیاگرام سیستم 

 
، مدول کنترل الکترونیکی سوپاپهای سلنوئیدی و  ABSخهای اطالعات ورودی از سنسور سرعت چر براساس

را کنترل می نماید تا فشار مناسب به پیستون  ABSموتور پمپ الکتریکی واحد هیدرولیک سیستم 

 کالیپرهای ترمز برسد.

فشار اعمال شده به هر دو کالیپر عقب با یکدیگر تعدیل می گردند. مدول کنترل الکترونیکی از طریق سنسور 

 سرعت چرخها، بصورت مداوم در حال بررسی لغزش چرخها می باشد. 

با توجه به نمودار زیر و براساس نسبت لغزش، نحوه تعدیل فشار روغن را  ABSمدول کنترل الکترونیکی 

 کنترل می نماید. 
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 ABSبلوک دیاگرام سیستم 

 
قال وزن ندارد، چرخها عقب و جلو در هنگام ایجاد شتاب منفی سنسوری برای انت EBDسیستم در حالیکه 

را بصورت مستقل از هم کنترل می نماید. این سیستم تقسیم نیروی ترمز به چرخهای عقب را بر اساس 

با  ABSسیگنال دریافتی از سنسور سرعت چرخها انجام می دهد. هنگام ترمز زدن، مدول کنترل الکترونیکی 

الیپرهای ترمز چرخهای عقب، نسبت لغزش بین چرخهای افزایش یا تثبیت فشار اعمال شده به پیستون ک

 عقب و جلو را کنترل می نماید. 
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براساس سرعت اعالم شده توسط سنسور سرعت چرخها، سرعت چرخهای عقب را با سرعت  EBDسیستم 

میانگین خودرو مقایسه می نماید، اگر اختالف بین سرعت چرخها عقب و سرعت میانگین خودرو، بیشتر از 

افزایش فشار روغن ترمز به کالیپرهای ترمز چرخهای عقب  ABSد معینی شود، مدول کنترل الکترونیکی ح

را متوقف نموده و از قفل شدن آنها جلوگیری خواهد نمود، البته زمان و نحوه کنترل فشار روغن به وضعیت 

 ی دارد.وزن خودرو )نحوه توزیع وزن در داخل خودرو(، شرایط جاده و سرعت خودرو بستگ

 EBDتداخل داشته باشد، کنترل سیستم  ABSبا عملکرد سیستم  EBDاگر شرایط عملکرد سیستم   

 ادامه خواهد داشت. ABSمتوقف شده و کنترل سیستم 

 

 سنسور سرعت چرخها

سرعت چرخهای جلو برروی سگدست فرمان نصب شده است. و سنسور سرعت چرخهای عقب برروی سنسور 

 .ب نصب شده استمجموعه توپی چرخ عق
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و روتور آن میزان دوران چرخ را به سیگنال تبدیل نموده و به مدول کنترل  ABSسرعت چرخ سنسور 

 ABSارسال می نماید. این سیگنال بعنوان ورودی یا سیگنال اصلی برای کنترل سیستم  ABSالکترونیکی 

 می باشد.

( استفاده می نماید که با تغییر میدان Magneto-resistive) MRسنسور سرعت چرخ از المنت نیمه هادی 

مغناطیسی در اطراف این المنت مقدار مقاومت آن تغییر می نماید و تغییر مقاومت داخل سنسور به تغییر 

ارسال می گردد. تغییر میدان مغناطیسی از  ABSولتاژ شده تبدیل شده و به مدول کنترل الکترونیکی 

 ی گردد.طریق روتور سنسور اعمال م

    

 احتیاط

، از حالت بررسی مقدار مقاومت استفاده نکنید، زیرا ولتاژ داخلی ABSبرای بررسی سنسور سرعت چرخ 

 مولتی متر می تواند به نیمه هادی داخل سنسور صدمه برساند.

  برای بررسی سنسور باید از قسمت بررسی پارامترهای دستگاه عیب یاب استفاده نمایید و در این قسمت

 می توانید با مقایسه سرعت هر چهار چرخ، اقدام به بررسی سنسورها نمایید.

 توجه داشته باشید که در صورت مشاهده خرابی روتور سنسور، حتماً باید روتور را تعویض نمایید.
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 ABSمدار هیدرولیک واحد کنترل 

ور سیگنالهای خروجی به سوپاپ با دریافت سیگنالهای ورودی و صد ABSمجموعه هیدرولیکی واحد کنترل 

های سلنوئیدی ورودی و خروجی، فشار روغن اعمالی به پیستون کالیپرهای ترمز را کنترل می نماید. الزم 

 بصورت یکپارچه ساخته  ABSبذکر است که مجموعه واحد کنترل الکترونیکی و هیدرولیکی سیستم 

 شده اند و بصورت یک مجموعه می باشند.

شامل : سوپاپ های سلنوئیدی ورودی و خروجی، پمپ  ABSکی سیستم ترمز مجموعه هیدرولی

الکتروهیدرولیکی، محفظه تعدیل کننده فشار روغن، و مخزن رزرو روغن می باشد. که در شکل زیر کل این 

 مجموعه نشان داده شده است.

 
 

ه است که برای هر چرخ یک سوپاپ سلنوئیدی وروردی و یک سوپاپ سلنوئیدی خروجی طراحی شد

 عملکرد این دو و مدار هیدرولیکی باعث ایجاد سه حالت زیر  می گردد : 

 شار روغن برروی پیستون کالیپرهاافزایش ف .0

 حفظ فشار در پشت پیستون کالیپرها .2

 کاهش فشار اعمال شده به پیستون کالیپرها .3
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 افزایش فشار روغن برروی پیستون کالیپرها
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 الیپرهاحفظ فشار در پشت پیستون ک
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 کاهش فشار اعمال شده به پیستون کالیپرها
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 AIR BAGسیستم ایربگ 

 

 
 

 پیش کشندهایربگ و کمربند ایمنی سیستم 

سیستم حفاظت تکمیلی ایربگ برای حفاظت جان سرنشینان در مقابل تصادفات خودرو می باشد که در این  

 رنشینان دارد.میان استفاده از کمربند نقش مهمی در حفظ جان س

 اهمیت بستن کمربند :

 از برخورد سرنشینان با ایربگ در حال باز شدن جلوگیری می نماید. -

  در تصادفاتی که برای عملکرد سیستم ایربگ طراحی نشده است اهمیت فراوانی دارد. -

 از پرتاب شدن سرنشینان به بیرون از خودرو جلوگیری می نماید. -

 صدمه دیدن قسمتهای پایین بدن افراد جلوگیری می نماید. با حفظ سرنشین برروی صندلی از -

راننده در برروی صندلی خود حفظ می نماید تا بتواند عکس العمل مناسبی در حین کنترل خودرو  -

 داشته باشد.
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در تصادفات که از جلوی خودرو یا نزدیک به جلوی خودرو رخ می دهد، ایربگ جلو و کمربند پیش کشنده 

عمل می نمایند. پیش کشنده کمربند ایمنی در لحظه برخورد با عمل نمودن مکانیزم شبیه  بصورت همزمان

به ایربگ خود میزان شل بودن کمربند را از بین برده و جمع می شود. کمربند پیش کشنده توسط یونیت 

 )یونیت کنترل سیستم ایربگ( کنترل می شود. SASکنترل 

 

 
 

یمنی، سیستم ایربگ نمی تواند حفاظت مناسب را داشته باشد. نمودار زیر توجه : بدون استفاده از کمربند ا

میزان تلفات ناشی از برخورد سرنشینان با ایربگ را نشان می دهد. واضح است که میزان تلفات در مواردی 

 که افراد کمربند ایمنی خود را نبسته اند خیلی بیشتر است.

 

 
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 2سیستم های الکتریکی و تهویه مطبوع خودروهای مزدا دوره       

 

IG00-41 

  

 ساختار سیستم ایربگ

 
 

 SASیونیت کنترل  .5  پرده ایی مدول ایربگ .1

 سنسور ضربه .6  مدول ایربگ سمت راننده .2

 مدول ایربگ جانبی  .7  فنر ساعتی .3

 مدول کمربند ایمنی پیش کشنده .8  مدول ایربگ سمت سرنشین .4
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 نحوه عملکرد ایربگ 

، یک جریاان الکتریکای باه     وقتی که سنسورهای ضربه یک ضربه بزرگتر از نیروی متوسط را دریافت نمایند

 شود.  ها ارسال می منبسط کننده

  شود. شود و پس از منبسط شدن سریعاً ایربگ خالی می برای منبسط شدن ایربگ، گازهایی تولید و آزاد می

 
 کند و باید تعویض شود. شود. و پس از آن ، ایربگ مجدداً عمل نمی ایربگ فقط یک بار فعال می

 

 دم فعال شدن ایربگ  شرایط فعال شدن و ع

 فعال شدن ایربگ جلو 

های  در موارد زیر در صورتی که شدت ضربه بیش از مقدار طراحی شده جهت عملکرد ایربگ باشد ، ایربگ

 شوند. جلو فعال می

 
 . برخورد با یک دیوار قائم1

 برخورد کردن به یک مانع ، جدول یا اشیاء سفت. 2

 از جلو خودرو º30حدود  تصادف از جلو با محدوده تغییرات. 3

 افتادن به داخل یک گودال یا با ضربه در گودال فرود آمدن. 4

 برخورد سخت به زمین یا سقوط خودرو. 5
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 های فعالیت ایربگ جلو  محدودیت

 براساس شدت ضربه ممکن است که در موارد زیر ایربگ جلو فعال نشود.

 
 

کن است باعث صدمه نیز شود اما شدت ضربه به که حتی مم  برخورد کردن به درختان یا دیرک. 1

 حدی کافی نباشد که باعث فعال شدن ایربگ شود.

 تصادف یا ضربه نزدیک به جلو که نیروی متوقف کننده کافی برای عملکرد ایربگ ایجاد نکند.. 2

 برخورد به عقب یک کامیون یا تریلر که نیروی متوقف کننده به حدی نباشد که باعث فعال شدن. 3

 ایربگ شود.

 موارد عدم فعالیت ایربگ جلو : 

 .شود در شرایط معمول ایربگ جلو در موارد زیر فعال نمی

 
 تصادف از عقب )خودرو شما از پشت مورد ضربه قرار گیرد(. 1

 ای فعال شوند( تصادف از بغل )در این مورد ممکن است که ایربگ جانبی و ایربگ پرده. 2

ای فعال شوند ، اما  ین مورد ممکن است که ایربگ جانبی و ایربگ پردهخودرو )در ا واژگون شدن. 3

 (شود. ایربگ جلو فعال نمی

 ای  موارد فعال شدن ایربگ جانبی و ایربگ پرده

ای طراحی شده برای  در صورتی که شدت ضربه از بغل خودرو )از سمت راننده یا سرنشین( از مقدار آستانه

شوند . اما این موارد به صورت معمول  ای فعال می بگ جانبی و ایربگ پردهفعال شدن ایربگ بیشتر باشد ایر

 شود. باعث فعال شدن ایربگ جلو نمی
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  ای های فعال شدن ایربگ جانبی و پرده محدودیت

 ای فعال نشوند : براساس شدت ضربه ممکن است که در موارد زیر ایربگ جانبی و ایربگ پرده

 
لو که نیروی متوقف کننده ناشی از آن به حد کافی جهت فعال نمودن ضربه جانبی نزدیک به ج. 1

 ای نباشد. های جانبی و پرده ایربگ

برخورد از کنار با درختان یا دیرک چوبی که نیروی متوقف کننده ناشی از آن به حد کافی جهت . 2

 ای نباشد. های جانبی و ایربگ پرده فعال نمودن ایربگ

یروی جانبی ناشی از آن به حد کافی جهت فعال نمودن ایربگ جانبی و خودرو که ن واژگون شدن. 3

 ای نباشد. ایربگ پرده

تصادف جانبی با موتور سیکلت که نیروی جانبی ناشی از آن به حد کافی جهت فعال نمودن ایربگ . 4

 ای نباشد. جانبی و ایربگ پرده

 ای  مواردعدم فعالیت ایربگ جانبی وایربگ پرده

 .شود ای در موارد زیر فعال نمی و ایربگ پردهایربگ جانبی 

 
 تصادف از عقب. 1

 شوند. های جلو فعال می تصادف از جلو ، اما در این حالت ایربگ. 2
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 عملکرد مدول ایربگ

ل مواد تولید کننده گاز، مواد قابل احتراق، ایگنایتور، فیلتر و کیسه هوا می باشد. که با شام مدول ایربگ

، ایگنایتور)چاشنی( ساخته شده داخل مواد قابل احتراق عمل SASاز مدول کنترل ایربگ  دریافت سیگنال

 نموده و باعث محترق شدن آن می شود.

احتراق مواد ذکر شده باعث متساعد شدن گاز نیتروژن از مواد تولید کننده گاز می شود که این گازها با عبور 

  ده و باعث انبساط سریع آن می شوند. از فیلتر داخل مدول به داخل کیسه هوا منتقل ش

 ایربگ سمت راننده : 

 
 ایربگ سمت سرنشین : 

 
 ایربگ جانبی : 

 
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 2سیستم های الکتریکی و تهویه مطبوع خودروهای مزدا دوره       

 

IG00-46 

  

 ایربگ پرده ای : 

 
 دیاگرام سیم کشی سیستم ایربگ
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 سیستم تهویه مطبوع 

 اصول اولیه سیستم تهویه مطبوع
 

 روش کار سیستم گرمایش

به  بخاری داخل رادیاتوردر  می باشد تور( که حامل گرمای موتورخنک کننده مو مایعدر این روش آب گرم )

روی را گرم شود و سپس با استفاده از یک فن، هوای سرد خارج  رادیاتور بخاریجریان می افتد تا محفظه 

رادیاتور و با استفاده از قانون انتقال حرارت، دمای هوای عبوری که در مجاورت  دادهعبور  رادیاتورشبکه های 

  .نمایدگرم می  گرفته است راقرار  خاریب

 

 
 روش کار سیستم سرمایش

عملکرد سیستم سرمایش براساس تغییر حالت گاز مبرد طراحی شده است. در این سیستم با افزایش فشار 

گاز مبرد و همچنین کاهش دمای آن، باعث تقطیر مبرد می شود. حال اگر حالت فیزیکی مبرد که از حالت 

مایع تبدیل شده است را دوباره تغییر دهیم و سیکل انبساط و تبخیر در مبرد رخ دهد،  گازی به حالت

سرمایش ایجاد خواهد شد. در خودروها از این روش برای ایجاد سرمایش استفاده می شود. شکل ذیل سیکل 

 سردسازی عمومی در خودروها را نشان داده است.
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 موقعیت قطعات سیستم تهویه مطبوع

 

 
 

 فیلتر هوا 8  دار سیستم کولرم 1

 (RHکانال بخاری ) 9  کانال ورودی هوا 2

 رسیور / درایر A/C   10یونیت  3

 شیلنگ بخاری 11  (LHکانال بخاری ) 4

 کندانسور  12  شیر انبساط 5

 کمپرسور کولر 13  اواپراتور 6

    رادیاتور بخاری 7

 

، سیستم 2خودرو مزدا  07م تهویه مطبوع به کتاب شماره برای باز و بست و بررسی قطعات سیستتوجه : 

 های تهویه مطبوع مراجعه نمایید.
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  R-134aشارژ گاز جدید 
 

 )مقدار تقریبی(مقدار مناسب گاز مبرد 
 

445-495 g {15.7-17.5 oz} (MZR 1.3,MZR 1.5) 
 
 . شیر گاز مبرد را باز کنید.1
 د وزن کنید.. مخزن را جهت مقدار مناسب شارژ گاز مبر2

 هشدار
 یابی در سیستم نشتی رخ  اگر سیستم را با مقدار بیش از حد از گاز مبرد پر کنید در موقع بازرسی جهت نشت

دهد و گاز مبرد باید به هوای آزاد تخلیه گردد. برای جلوگیری از صدمه به الیه ازن این دستور را رعایت نمائید.  می
 گردد. رسی نشتی فقط مقدار کمی از گاز مبرد تخلیه میبا استفاده از این روش در موقع باز

  .در حین شارژ سیستم کولر با گاز مبرد و با باز بودن شیر قسمت فشار باال اگر موتور روشن شود خطرآفرین است
تواند صدمات بدنی جدی  گردد و فلز آن به قطعات کوچک تبدیل شده می فشار افزایش یافته و مخزن منفجر می

 ید. بنابراین هرگز شیر سمت فشار قوی را در موقع روشن بودن موتور باز نکنید.ایجاد نما
 احتیاط

  همیشه عملیات شارژ گاز مبرد را از سمت فشار قوی انجام دهید. اگر عملیات شارژ گاز مبرد را از سمت فشار
 کند. ید صدا میآزاد نخواهند شد و در موقع کار کمپرسور تول A/Cهای کمپرسور  ضعیف انجام گیرد تیغه

 
 C061 49) ابزار مخصوص. شیر سمت فشار قوی 3

001A) .را باز کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار  . وقتی فشار سمت فشار ضعیف افزایش یافت و به4
0.098Mpa {1.0kgf/cm

2
,14psi}       رسید شیر

را    (C061 001A 49)ابزار مخصوص سمت فشار قوی
 ببندید.

نشتی  (C061 013 49) صوصابزار مخ. با استفاده از 5
 و غیرفلزی را بررسی کنید. یهای فلز اتصاالت در لوله

  بروید. 7اگر نشتی وجود ندارد به مرحله 
  اگر نشتی وجود دارد اتصال شل را پیدا کرده و

 سپس به مرحله بعد بروید. نموده،آن را سفت 
 یابی را مجدداً انجام دهید. . نشت6

 ، نشتی برطرف  اگر بعد از سفت کردن اتصال
 شد به مرحله بعد بروید.

  اگر نشتی در اتصال برطرف نگردید، گاز را
تخلیه و سپس اتصال را تعمیر کنید. عملیات 

 شارژ را از مرحله تخلیه تکرار کنید.
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 هشدار
  ت، در حین شارژ سیستم کولر با گاز مبرد و با باز بودن شیر قسمت فشار باال اگر موتور روشن شود خطرآفرین اس

تواند صدمات بدنی جدی  گردد و فلز آن به قطعات کوچک تبدیل شده و می فشار افزایش یافته و مخزن منفجر می
 ایجاد نماید. بنابراین هرگز شیر سمت فشار قوی را در موقع روشن بودن موتور باز نکنید.

 
 C061 49) ابزار مخصوص. شیر سمت فشار قوی 7

001A) ارژ کرده تا اینکه وزن را باز کرده و سیستم را ش
نسبت به  250g {8.83 oz}مخزن گاز مبرد به مقدار 

 کاهش یابد. 2مرحله 
 
 
 
 
 
 
 
 C061 49) ابزار مخصوص. شیر سمت فشار ضعیف 8

001A) .را ببندید 
 

 هشدار
  در حین شارژ سیستم کولر با گاز مبرد و با

باز بودن شیر قسمت فشار باال اگر موتور 
است، فشار افزایش  روشن شود خطرآفرین

گردد و فلز آن به  یافته و مخزن منفجر می
تواند  قطعات کوچک تبدیل شده و می

صدمات بدنی جدی ایجاد نماید. بنابراین 
هرگز شیر سمت فشار قوی را در موقع 

 روشن بودن موتور باز نکنید.

 
 .نماییدفعال  را A/C. موتور را روشن کرده و کمپرسور 9

 49) ابزار مخصوصضعیف  . شیر سمت فشار10

C061 001A)  را باز کرده و سیستم را با گاز
مبرد شارژ کرده تا وزن مخزن گاز کاهش یافته و 

 برسد. 2به مقدار مشخص شده در مرحله 
 49) ابزار مخصوص. شیر سمت فشار ضعیف 11

C061 001A) .و شیر مخزن گاز مبرد را ببندید 
ور را و موت نموده . کمپرسور را غیرفعال12

 خاموش کنید.
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 بررسی فشار گاز مبرد
 
 .(نماییدمراجعه  2-10-07به صفحه سنج به سیستم  روش اتصال فشار)برای را نصب کنید.  (C061 0A0B 49) ابزار مخصوص. 1
 ثابت کنید. 1500rpm. موتور را روشن کرده و بعد از گرم شدن دور آن را در 2
 قرار دهید.عت( )حداکثر سر MAX HIدور . فن را در 3
 را روشن کنید. A/C  . سوئیچ4
 قرار دهید. )گردش هوا( RECIRCULATE. سیستم تهویه مطبوع را در وضعیت 5
 قرار دهید. (کثر سرمااحد) MAX COLD. دما را در حالت 6
 قرار دهید. VENT. سیستم تهویه مطبوع را در وضعیت 7
 ها را ببندید. . تمام درها و پنجره8
 بررسی (C061 001A 49) ابزار مخصوصگیری و فشار مدار فشار ضعیف و قوی را از روی  رجه حرارت هوای محیط را اندازه. مقدار د9

 کنید.
و درجه حرارت هوای محیط در منطقه هاشور خورده پیدا  (C061 001A 49) ابزار مخصوص. محل تقاطع فشار قرائت شده از روی 10

 کنید.
 
 
 
 
 

 ستم مبرد را درصورت وجود خرابی،سی
 براساس چارت عیب یابی بررسی نمایید.
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 مبردسیستم  بازدهیآزمایش 
 
 .(نماییدمراجعه  7-10-07به صفحه بررسی فشار گاز مبرد )برای  . فشار گاز مبرد را بررسی کنید.1
 سنج را در خروجی دریچه سمت راننده قرار دهید. . یک حرارت2
 ثابت کنید. 1500rpmاز گرم شدن دور موتور را در . موتور را روشن کرده و بعد 3
 قرار دهید. (حداکثر سرعت) MAX HIحالت . فن را در 4
 را روشن کنید. A/C. سوئیچ 5
 قرار دهید. )گردش هوا( RECIRCULATE. سیستم تهویه مطبوع را در وضعیت 6
 . دما را در حالت حداکثر سرما قرار دهید.7
 قرار دهید. VENTوضعیت  . سیستم تهویه مطبوع را در8
 ها را ببندید. . تمام درها و پنجره9

 . تا ثابت شدن درجه حرارت خروجی سیستم تهویه مطبوع صبر کنید.10
 وضعیت ثابت شدن

  روشن و خاموش شدن کمپرسور کولر(A/C) .در مدت زمانهای یکنواخت 

 
 قرائت کنید.سنج  . بعد از ثابت شدن هوای جاری، مقدار دما را از روی حرارت11
 گیری کنید. . درجه حرارت محیط را اندازه12
 کنید.بررسی هاشور خورده  قسمتهای قرائت شده را روی  . مقدار حرارت13

 
  درصورت وجود خرابی،سیستم مبرد را

 براساس چارت عیب یابی بررسی نمایید.
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 باز وبست داشبورد

 کابل منفی باطری را جدا نمایید.

 بترتیب باز نمایید : قطعات زیر را .0

 جعبه داشبورد (0

 

 کاور پایین داشبورد (2

 

 کانال بخاری سمت سرنشین (3
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 کنسول عقب (4
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 دیواره جانبی (6

 
 

 
 کنسول جلو (7
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 پارکابی جلو (2

 
 

 

 تریم جانبی جلو را باز نمایید. (1

 

 اهرم آزاد کننده درب موتور را باز نمایید. (01
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 ( پنل پایین )سمت راننده (00

 

 مدول ایربگ سمت راننده (02
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 غربیلک فرمان  (03
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 کاور ستون فرمان (04

 

 روکش پشت آمپر  (03

 
 پشت آمپر (06
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 مجموعه دسته راهنما (07

 
 

 
 پنل پایین )سمت سرنشین( (02
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 مجموعه پنل وسط (01
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 مجموعه واحد کولر  (20
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 مجموعه اهرم تعویض (23
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 پنل جانبی (23

 

 Aتریم ستون   (26

 

 ازوی برف پاکنب (27
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 توری سینی جلو (22

 
 قاب بیرونی آئینه بغل (21

 
 موتور برف پاکن (31
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 روکش میل فرمان و مجموعه میل فرمان (30
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 2کابل آنتن شماره  .2

 

 0کابل آنتن کابل آنتن شماره  .3

 کانکتورهای دسته سیم داشبورد را جدا نمایید. .4

 را پیاده نمایید.را باز نموده و پایه داشبورد  Bو پیچ های  Aمهره های  .3

 

 را از سمت بیرون خودرو باز نمایید. Dو پیچ های  Cمهره های  .6
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 را باز نمایید. Fو پیچ های  Eمطابق شکل مهره های  .7

 کانکتورهای مربوط به واحد تهویه مطبوع را جدا نمایید. .2

 

 را مطابق شکل جدا نمایید. Jو  I( و پیچ های CAPSدرپوشهای ستون )  .1

 

( بلند نموده و بعد از جدا نمودن از واحد سیستم تهویه 1ا در جهت نشان داده شده )داشبورد ر .01

 ( بچرخانید تا از بدنه خودرو جدا گردد.2مطبوع در جهت نشان داده شده )
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  سیم کشیدیاگرام 

  فهرست

 بخش عنوان

 00 اطالعات عمومی 

 01 موتور 

 02 تعلیق 

 03 خط انتقال قدرت / اکسل 

 04  ترمزها

 05 گیربکس 

 06 فرمان 

 07 ( HVACبخاری، تهویه ، کولر )

 08 های ایمنی سیستم

 09 بدنه و تجهیزات 
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 فهرست دیاگرام دسته سیم 
نحوه استفاده و خواندن دیاگرامهای دسته سیم 

، استفاده از تجهیزات تست ، کنترل دسته 

 سیم و کانکتورها و یافتن نقاط

 R سیم کشیخواندن دیاگرامهای 

 اطالعات عمومی  00

 P عملیات عمومی سیستم الکترنیکی

نشان دهنده فیوزهای اصلی و فیوزهای دیگر 

 باشد. هر سیستم می
 E شماتیک دسته سیم الکتریکی

نشان دهنده مدارات داخلی و کانکتورها 

 باشد می

 F سیستم دسته سیم کامل جعبه فیوز 

 J تقسیم کشی کامل جعبه  سیستم سیم

 C لیست کانکتورهای مشترک  

 G نقاط اتصال بدنه  

نشان دهنده مدار و دیاگرام کانکتورها و اجزاء 

 باشد.  دیاگرامهای محل کانکتورها می

 D کانکتور اتصال اطالعات 

 12 سیستم خنک کاری 

 موتور  01

 14 سیستم سوخت رسانی 

 17 سیستم شارژ 

 18 ه سیستم جرق

 19 سیستم استارت )روشن کردن موتور( 

 20 سیستم کروز کنترل 

 40 سیستم کنترل 

 تعلیق 02 12 چرخ و تایر 

 خط انتقال قدرت/اکسل 03 18 چهار چرخ محرک

 13 سیستم ترمز ضد قفل 

 14 سیستم کنترل لغزش  ترمزها 04

 15 کنترل پایداری دینامیکی 

 13 کس اتوماتیک )محرک عقب(گیرب

 گیربکس )گیربکس( 05

مکانیزم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک 

 )محرک عقب( 
14 

 17 گیربکس اتوماتیک )محرک جلو(

مکانیزم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک 

 )محرک جلو( 
18 

 13 (ESPفرمان الکترو هیدرولیکی )
 فرمان  06

 14 فرمان )هیدرولیکی(

 07 40 سیستم کنترل 
بخاری، تهویه و تهویه مطبوع 

 (HVAC)کولر(  )

 10 سیستم ایربگ 
 سیستم محافظ 08

 11 کمربند ایمنی 

 12 شیشه و آینه 

 بدنه و تجهیزات  09

 13 ها صندلی

 14 ها و محافظ سرقت  قفل

 15 سان روف

 18 سیستم روشنایی 

 19 کن و شیشه شوی  سیستم برف پاک

 20 امکانات

 21 های تغذیه سیستم

 22 نشانگرها/ اطالعات راننده 

 40 سیستم کنترل 
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www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 2سیستم های الکتریکی و تهویه مطبوع خودروهای مزدا دوره       

 

IG00-74 
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