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   ر سمنديموت دزدگيرنده ريب گيآموزش رفع ع
  

  ١٣٨٩ر يت ٤خ ينوشته شده در تار
  

  مقدمه -١
ران ير محصوالت ايد که سايتوجه داشته باش. پردازد يش ميساخت شرکت سازه پو LX ک سمندير فابريموت دزدگيرنده ريب گين مقاله به رفع عيا

با ، روش ارائه شده در اين مقالهن احتماًال يبنابرا. کنند يش استفاده ميزات شرکت سازه پويز تجهباشند، ا ير ميپارس که مجهز به دزدگ ير خودرويخودرو نظ
  . استقابل استفاده  زيگر خودروها نيد يبرارات کوچک، ييتغ
  :ل شده است که عبارتند ازياز سه قسمت مهم تشک LXسمند  يستم قفل مرکزيس

ره را ير و غير دزدگيها، فعال نمودن آژفه فعال نمودن قفل باز و بست دربياست و وظ يمرکز قفل يمغز اصل ن واحديا :يمرکز قفل يواحد اصل -١
فه کنترل يوظ بصورت مستقيم يشود واحد قفل مرکز يباز و بسته نمودن دربها استفاده م يچ برايموت از سوئير يکه به جايهنگام. بر عهده دارد

ر و يدزدگ ،وزيشود که در صورت سوختن فيمحافظت م يوز اصليوز در داخل جعبه فيک في توسط يواحد قفل مرکز. ها با بر عهده دارددرب
 . شوندير فعال ميموت غير

ن نصب يجلو در داخل کاب يدر کنار چراغ سقف يقفل مرکز يبه صورت جدا از واحد اصل LXن مدار در سمند يا :موتير ييويرنده راديمدار گ -٢
ک کد خاص يتال با يجيسه اطالعات ديتال و مقايجيبه اطالعات د امواجل يموت، تبدياز ر )ميسيا بي( ييويادر امواجافت يدرفه آن يوظ. شوديم

ن يبد. شوديدر نظر گرفته م ياست، به صورت اختصاص ييويرنده راديک گيموت و ير که شامل دو ريمجموعه دزدگهر  ين کد برايا. است
ک مکان باشند، هر خودرو تنها با يمشابه در  يرهاين خودرو با دزدگياگر چند يبه عبارت. اهد شدها فعال نخو موتير رير توسط سايدزدگ ،بيترت
جهت باز و بست  هايی فرمانکسان باشد، يرنده يافت شود و با کد گيدر يکه کد به درستيدر صورت. شوديا بازميموت مخصوص خود قفل و ير

 . شوديارسال م يقفل مرکز يدربها به واحد اصل
فعال ، آژير قطع شود يآن با واحد قفل مرکز ين اگر کابل ارتباطيهمچن. رديگ يفرمان م يقفل مرکز ير از واحد اصليا آژيهشدار دهنده  :ريآژ -٣

 .شود يم
  

شما توسط قفل  يواگر خودر. ودنان حاصل نمياطم يواحد قفل مرکز ياز درستد يبان ابتدا يبنابرا. ميپرداز يموت ميرنده ريب گينجا تنها به رفع عيدر ا
   .سالم است يشوند، واحد قفل مرکزيک قفل ميها به صورت اتومات درب ،ن حرکتيشود و در حيها باز و بسته مدرب

 يد که مشکل از باطريموت ابتدا مطمئن شويرنده ريگ ينان از خرابياطم يبرا. سمند است ين مشکل در خودروهايتر موت متداوليرنده ريگ يخراب
د وش يها چراغ آن روشن م موتير يو هنگام فشردن دکمه رو يستها ن چيموت سوئيچنانچه مشکل از ر. ديش کنيدک هم آزمايچ يبا سوئ. ستيل نموت کنترير

باز و ا درب سمت راست يهر چهار درب توسط قفل درب راننده اگر  .ديچ قفل درب را باز و بسته کنيبا سوئ. است ييويرنده رادياد مشکل از گيبه احتمال ز
  .است ييويرنده راديشوند، مشکل قطعًا از گ يبسته م
  :ر آورده شده استين خصوص مطرح شده در زيخودرو در ا يتخصص يکه توسط دوستان در انجمنها ييها از پست يشدن موضوع، برخ روشن يبرا

------------------------------------------  
  :مشکالت جامع در مورد دزدگير خودرو

27 December 2006 
 سالم 

به صورت ناگهاني از آار افتاد به اين ترتيب آه با ريموت نه ميشد دزدگير را فعال و دربها را  (ELX پارس(حدود يك ماه پيش دزدگير و قفل مرآز ماشين 
 ١٢عيب به نمايندگي رفتم و بعد از پرداخت براي رفع . با اينكه چراغ روي ريموت بعد از هر بار فشار دادن آليد روشن ميشد.قفل آرد نه دربها باز ميشد

خالي شود هزار تومان درست شد مسئول مربوطه گفت چون از سيستم استفاده ميكني باعث مي شود آه ولتاژ برق ماشين دچار نوسان شده و آد هاي دزدگير 
تا حاال آسي با اين مسئله روبرو شده ؟ ضمنا اشكال قطعا از ريموت  حاال دوباره دزدگير از آار افتاده به نظر اساتيد چكار آنم؟(به قول خودش آد ها پريده (

نميدانم محل مطرح آردن اين اشكال در اينجا است يا قسمت  .روي ريموت هم روشن ميشود  LEDنيست چون با آليد يدك هم آه چك آردم جواب نداد و 
 .انتقال ان را بكشندنصويري و دزدگير در هر صورت در صورت نياز لطفا مديران زحمت -صوتي 

زياد ديده ميشود در  ELX از شرآت سازه پويش آمدند و برد اصلي و هر دو ريموت را عوض آرد تا درست شد ميگفت اين مسئله معموال در پژو پارس
لي احتماال از نوسان برق است هم از همين نوع بسته شده ولي در سمند مشكلي ندارد مي گفت دليل اين اشكال هنوز معلوم نشده و LX صورتي آه در سمند

 البته معتقد بود آه سيستم صوتي روي ان تاثير ندارد
) آيت(اشكال از خود برد اصلي). چند بار هم دزدگير را ريست آردم آه درست نشد(اين اشكال از قفل مرآزي و يا از آامپيوتر ماشين و يا از ريموت نيست 

 .دزد گير است
ي تا درست آند قاب زير فرمان را باز آرد و روي آيت اصلي دزد گير آاري انجام داد آه نگذاشت ببينم چكار ميكند فقط هر چون دفعه قبل آه بردم نمايندگ

فقط با پيچ گوشتي جايي (البته از دستگاه خاصي هم استفاده نكرد(هزار تومان گرفت ١٢دو دقيقه بيشتر آار نداشت و ( دو ريموت را با آيت اصلي هم آد آرد 
) باس زياد(جهت اطالع بيشتر اين حالت زماني اتفاق افتاد آه ماشين خاموش بود و من در حال گوش دادن به يك آهنگ پينگ فلويد  )تصال آوتاه ميكردرا ا

 .بعد از ده دقيقه آه از ماشين پياده شدم ديگر ريموت آار نكرد
------------------------------------------  

 ار افتادن آژير دزدگير سمنداز آ :Re :موضوع پست 
 2009ژوئن  25 :ارسال شده در

ن و يماش يرفسته رو زدم تو فندکيموج اف ام آهنگ م يتر ها که رويترنسم fm نيم دانشگاه تو راه برگشتن من از ايداره رفت ٨٢قم که سمند مدل يروز با رفيد
وز سوزونده بود يتا ف ٢ر و رو قطع کرد، يکاپوتو زد باال دزگ.... شد ويها قفل نم زد و دربير مين همش آژينکه بعد از خاموش کردن ماشيسوخت خالصه ا

نه که بعد از يحاال مشکل ا .گذاشته بود يآمپر ٢٥فندک  يآمپر ٢٠وز يف يباهوش رو يآقا يوز فندک راستيهم ف يکيو  يمال چراغ در ها و سقف يکي
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 يوقت .ميروز امتحان کرديچش ديده هرچقدر دکمه هاش رو فشار بدم، با هر دو سوئينشون نم يملچ عکس العيه يعني .کنهيموت کار نميوز ها ريض فيتعو
 .شنيموت قفل نميدر ها اصال با ر يزنه وليشه رو ميتا بوق هم ٣بلندگو اون  يبنديو در رو م يکنين رو خاموش ميماش

------------------------------------------  
 موت سمنديتادن راز کار اف  :موضوع پست 

  2009  ژانويه 14 :ارسال شده در
 سالم 

م و هر يتش روهم باز کرديوني.ها هم مطمئنم يم و از سالمت باتريموت چک کرديبا هر دو ر . برادرم از کار افتاده ٨٥سال  LX موت کنترل سمنديچند وقته ر
 کنند ييدارند لطفا راهنما يان اگر اطالعاتدوست . نداشت) ا مدار يقطعات  يسوختگ( يم مشکل ظاهريکرد يچه بررس
 با سپاس

------------------------------------------  
  

  موتير ييويرنده راديشرح مدار گ -٢
 

جلو در  يدر کنار چراغ سقف ييويرنده راديمدار گ. شودينصب م يچ به صورت جدا از واحد قفل مرکزيموت سوئير ييويرنده راديمدار گ LXدر سمند 
  .است يچ قابل دسترسيپ ٢و تنها با باز نمودن  يرد که به سادگيگ يل خودرو قرار مداخ

است که به صورت  يکه تنها شرکت ،شيموت در محصوالت شرکت سازه پوير ييويرنده راديگ يل است که خرابين دلين مسئله به ايرسد ا يبه نظر م
موت نشان داده ير ييويرنده راديبرد گ ير و روين عکس از زير چنديدر ز .ار متداول استيکند، بس يم يران خودرو همکارينه با اين زميدر ا يانحصار
  .شده است

  
  :ريبرد از ز ينما: ١ر يتصو

  
 

  :باالبرد از  ينما: ٢ر يتصو
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. ه شده باشديتعب يقفل مرکز يبرد واحد اصل يموت ممکن است بر روير ييويرنده راديبرد گ ير سمند معمولير خودروها نظيالزم به ذکر است که در سا
  :اند، عبارتند از مشخص شده ٢و  ١ يرهايکه با شماره در تصو يقطعات. ديبه نقشه برق خودرو مراجعه کن ييويرنده راديبردن به محل گ يپ يبرا

  

 .کنديل ميت شده تبديولت تثب ۵ولت را به  ١٢که ولتاژ : 7805رگوالتور  يس يآ -١
در . ک کد خاص استيسه آن با يو مقا RFتال از ماژول يجيافت اطالعات ديفه آن دريوظ. است PICنوع از کروکنترلر ين ميا: کروکنترلريم يس يآ -٢

 .شود يصادر مبه واحد اصلی قفل مرکزی باز و بست دربها  يها فرمانح بدون کد، يصورت صح
 .شود ياستفاده م ييويرنده راديبه عنوان آنتن گ: ميک تکه سي -٣
باز کردن  يبرا. شود تا درب صندوق عقب باز شود يولت به صندوق پران متصل م ١٢ ،ن رله برقيبا وصل شدن ا: دوق پرانرله مربوط به صن -۴

 چ يدکمه صندوق سوئ يا فشردن دو بار متواليه يثان ۴فشردن دکمه صندوق پران داخل خودرو به مدت : درب صندوق دو روش وجود دارد
 .ر آورده شده استيه ها در جدول زيشرح پا .را بر عهده دارد يواحد قفل مرکزفه اتصال مدار به يکه وظ: کانکتور -۵

 
  ريا خاموش کردن دزدگيمربوط به روشن   ١
  ريا خاموش کردن دزدگيمربوط به روشن   ٢
  داشبود ياز دکمه صندوق پران رو يگنال صندوق پران، وروديس  ٣
  ولت به سمت صندوق پران ١٢ يبرق صندوق پران، خروج  ۴
  يبه واحد قفل مرکز ي، خروج٣٠٣١گنال يس  ۵
  ا بستن دربيباز  يبرا يبه واحد قفل مرکز ي، خروج۶٢۵٢گنال يس  ۶
  +)١٢( يسر مثبت باتر  ٧
  )Ground( يباتر يسر منف  ٨

 
الزم به . شان داده شده استر نيدر عکس ز Rfماژول . تال را بر عهده دارديجيل آن به اطالعات ديم و تبديسيب امواجافت يفه دريوظ: RFماژول    -۶

ک دالر يمت کمتر از يمشابه آن در حال حاضر با ق ينمونه ها. ن استياد ساخت کشور چيک ماژول آماده و به احتمال زي، ن مداريذکر است که ا
 .است ASK/FSKرنده يک گيباشد که  يم TDA5210استفاده شده در مدار فوق  يس يآ. در بازار موجود است

  
  RFاژول م: ٣ر يتصو

  
  موتير ييويرنده رادير گينحوه تعم -٣

 
ا يو  يل اتصاليدهد که برق مدار به دليرخ م ين مشکل اغلب در مواقعيا. ميپردازيموت مير ييويرنده رادين اشکال مدار گيدر ابتدا به رفع متداولتر

همانگونه که . کنديموت کار نميشود که ريمشاهده م يوز اصليه فدر جعب يوز مربوط به واحد قفل مرکزيض فيپس از تعو. نوسانات برق خودرو قطع شود
 يبرا(ه يپس از چند ثان. ديبرق مدار را قطع کنبا جدا نمودن کانکتور ابتدا . قرار دارد LEDک ي ييويرنده راديمدار گ يبر رو ،شوديمشاهده م ١ر يدر تصو

ن صورت يدر ا. ه روشن و سپس خاموش شوديک ثانيد به مدت يبا LED ،يپس از زمان کوتاه. ديبرق را مجددا وصل کن) يتيالکترول يه کامل خازنهايتخل
تست کردن  يگر برايک روش دي. شودياجرا م يز به درستيآن قرار دارد ن يکه رو يکروکنترلر سالم است و برنامه ايم يس يجه گرفت که آيتوان نتيم
کرو کنترلر يسالم بودن م ياگر درب صندوق باز شود به معنا. ديه نگه داريثان ۴داشبود را به مدت  ينست که دکمه صندوق پران رويکروکنترلر ايم يس يآ

  . شوديکروکنترلر صادر ميرا فرمان قطع و وصل رله صندوق پران توسط ميز. است
 يبه عبارت. است RFسالم بودن ماژول  ياروشن و سپس خاموش شود به معن يزمان کوتاه يبرا LEDاگر . ديموت را فشار دهير يها از دکمه يکيحال 
  . شونديکروکنترلر ارسال ميتال به ميجيل به کد ديشوند و پس از تبديافت ميدر RFتوسط ماژول  ييويامواج راد

يم يچ قطعه ايض هياز به تعويو بدون نار ساده يسالم هستند به روش بس RFکروکنترلر و ماژول يد که ميفوق مطمئن شد يهاشيکه با آزمايدر صورت
در داخل آن دو پد وجود دارد که . ديک فلش مشخص شده مشاهده کنيرا که با  يل قرمز رنگيمستط ١ر يدر تصو .را مرتفع نمود ييويرنده راديتوان مشکل گ

ه برق مدار وصل است توسط نوک کيدر حال. ن مدار وصل شده استيگر به زميد يکيکروکنترلر و يه مياز پدها به پا يکي. م نشده استيلح يزيآنها چ يرو
موت را ير. ديحال برق مدار را قطع و مجددا وصل کن. ريموت را فشار دهيددکمه . ديه به هم اتصال کوتاه کنيمدت چند ثان ين دو پد را برايا يچ گوشتيپ

  !!!شوديمشکل رفع م ين سادگيبه هم. ديش کنيآزما
چ دستگاه يش، آنها بدون استفاده از هيپس از مراجعه به شرکت سازه پو دوستان خواندم که ياز نوشته ها يکيد که در يبه ذهن من رس يده فوق زمانيا
ها  يس ين آيا. باشندير ميبرنامه پذ يها يس يکروکنترلر، آيم يها يس يد که آيتوجه داشته باش. ک اتصال کوتاه مشکل را رفع کرده بودنديو با  يخاص

يم يآن کپ يبه نام پروگرمر بر رو يشود و توسط دستگاهيآنها نوشته م يکه برا يا توسط برنامه اام. دهنديانجام نم يباشند و عمًال کار خاصيابتدا خام م
ن فرض يبنابرا. رديگيکروکنترلر قرار ميم يس يموت هم در آيکد مربوط به ر. از دستورالعمل ها را اجرا کنند يوتر مجموعه ايشود قادرند همانند کامپ

ک يوتر و يک کامپين کار حداقل يا. است ينوشته شوند، منتف يس يمجددًا در آ! يچ گوشتيک پيشوند و توسط  يکدها خال نيل نوسانات برق اينکه به دليا
ولت متصل شده و به  ۵ک مقاومت به ولتاژ يکروکنترلر توسط يم يه هاياز پا يکيرنده مشاهده نمودم که يق مدار گيبا مطالعه دق. از دارديپروگرمر ن
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ت صفر يه مورد نظر بتواند دو وضعيرند که پايگيدر نظر م يحالت يزپردازنده برايمدارات ر ين حالت را معموًال در طراحيا. شده است Pull-upاصطالح 
به گر متصل يک پد ديک پد وصل شده که در کنار آن يه به ين پايا. وصل نشده بود ييچ جايه در مدار به هين پايحال آنکه ا. را داشته باشد يک منطقيا ي

در واقع با اتصال کوتاه نمودن . را انجام دهد يد کار خاصيکروکنترلر بايگر ميکدين دو پد مجاور هم به نمودن مطمئن شدم با وصل يبنابرا. ردن وجود دايزم
ميکنم که با اتصال کوتاه نمودن اين دو پد فکر . رنده کًال رفع شدين کار مشاهده نمودم که مشکل گيبا ا. دوش يم يصفر منطقه مربوطه، ين دو پد، پايا

 فرمانن حال يدر ع. شوديه روشن و سپس خاموش ميک ثاني يبرا LEDموت ير ياز دکمه ها کيحال با فشردن هر. ی ميرودميکروکنترلر به مد کد گير
  .شود يفرستاده م يق کانکتور به واحد قفل مرکزياز طرمربوطه 
يص ميرا تشخت ين وضعيکروکنترلر ايابد، ميکاهش ) ک اتصال کوتاهيل يمثًال به دل( ير عاديموت به طور غير ييويرنده راديقت هرگاه برق گيدر حق
براي خارج نمودن ميکروکنترلر از حالت فوق بايد پايه گفته شده با براي مدت چند ثانيه به زمين مدار وصل . کندها را غير فعال مي عملکرد ريموت دهد و
   .نمود
هاي غير يکي از روش نخست آنکه: باشدتواند دو پاسخ داشته ياست که م يکرده، سوال ين صورت طراحيش مدار را به اينکه چرا شرکت سازه پوياما ا 

) زنند هايي است که هنگام فعال شدن دزدگير چشمک مي منظور چراغ(زن خودرو  هاي چشمک شکستن چراغ ،کنندکه دزدها استفاده مي ،فعال نمودن دزدگير
دوم آنکه شرکت سازه پويش به دليل . ر فعال شودو اتصال کوتاه نمودن سيمهاي دو سر المپ است تا به اين ترتيب فيوز دزدگير بسوزد و دزدگير غي
زيرا براي  .به نظر من فرض دوم صحيح تر است. سودجويي و انحصار طلبي در عرصه تعميرات و خدمات پس از فروش اقدام به اين کار کرده است

کنند و در عين دگيرهاي خارجي از آن استفاده ميتري هم وجود دارد که دزهاي عملي و بسيار سادهمشکل اتصال کوتاه نمودن چراغهاي چشمک زن روش
همچنين  .ضمن آنکه وقتي فيوز دزدگير بسوزند عمًال ريموت کنترلر هم کار نخواهد کرد. اندازند حالت صاحب خودرو را به زحمت و هزينه اضافي نمي

 .ی بهتری هم وجود داردتها با کنترلر روشهاو هم کد نمودن ريمودر کارخانه  برای کدگيری گيرنده ريموت
  

با رنگ قرمز مشخص شده  ١ايه خروجی در تصوير پ. را تست کنيد 7805در صورتيکه با روش فوق مشکل شما حل نشد، ابتدا ولتاژ خروجی رگوالتور 
 NPNهمچنين سيگنالهای خروجی ميکروکنترلر قبل از اتصال به واحد قفل مرکزی توسط ترانزيستورهای . ولت در خروجی ارائه دهد ۵اين پايه بايد . است

هايی که از برد گيرنده راديويی به واحد قفل مرکزی تمامی سيگنال الزم به ذکر است که. که احتمال سوختن اين ترانزيستورها نيز وجود دارد. شوندبافر می
 )منفی باتری(شود، ترانزيستور روشن شده و پين مربوطه به زمين به عبارتی هنگاميکه سيگنال فعال می. باشندشوند به صورت صفر فعال میارسال می
آيد و به  ار گيرنده راديويی، سيگنالی است که از کليد صندوق پران از روی داشبود میدر کانکتور مد) high active( تنها سيگنال يک فعال .شودمتصل می

  .ولت است+ ١٢اين سيگنال در حالت فعال . شودکانکتور وصل می ٣پايه 
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