
هفته:
مدرس:

مركز آموزش:
نتيجه آزمون در پايان دوره:

نام كارآموز:
گروه:

شبكه آموزش:
نتيجه آزمون در شروع دوره:

1. در سيستم ايموبياليزر نسل اول با ارتباط كددار، به منظور غير فعال كردن سيستم از چه 
طريق كد ايموبياليزر وارد مي گردد؟

الف : دكمه كامپيوتر صفحه نشانگر و پدال گاز.

ب : دستگاه عيب ياب.

ج : واحد رمزگشا (ركودر) ديگر.

د : دكمه قفل مركزي و ريموت كنترل.

2. يك خودرو مجهز به سيستم استارت هندزفرى داراى چند آنتن داخلى مى باشد؟
الف : يك آنتن.

ب : سه آنتن.

بر حسب : بر حسب : بر حسب نوع خودرو متفاوت است. ج
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3. كدام مورد زير در ارتباط كددار نسل دوم ظاهر شد؟

فريم فقدان : فريم فقدان : فريم فقدان. الف

ب : رمزدار.

چيپ : چيپ : چيپ. ج

كيت عيب يابي : كيت عيب يابي : كيت عيب يابي. د

4.توسط كدام ابزار از غير فعال بودن سيستم ايموبياليزر مطمئن مي شويد؟

مولتى متر : مولتى متر : مولتى متر. الف

ب : دستگاه عيب ياب.

ج : اسيلوسكوپ.

چراغ اخطار : چراغ اخطار : چراغ اخطار. د

5. سيگنال تصديق چيست؟ 

الف : يك سيگنال ارسالى توسط حلقه ترانسپوندر به طرف كليد.

ب : يك سيگنال ارسالى توسط واحد رمزگشا به طرف كامپيوترسيستم تزريق سوخت.

د دار به طرف يك سيگنال ارسالى توسط شير برقى كد دار به طرف يك سيگنال ارسالى توسط شير برقى كد دار به طرف واحد رمزگشا. ج : 

د : يك سيگنال ارسالى توسط چيپ به طرف واحد رمزگشا.

6. ويژگى بارز يك سيستم ايموبياليزر با كد رمزدار چيست؟

الف : براى عملكرد صحيح، بايد واحد كنترل ايموبياليزر بطور دايم به طرف واحد كنترل موتور كد 

ارسال كند.
ب : استفاده از كد امنيتي.

ج : استفاده از كد تعميرات.

د : استفاده از يك دكمه براى وارد كردن كد پاك كردن.
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7. در يك سيستم ايموبياليزر با انتقال مغناطيسي مستقيم كه متصل به يك فرستنده مادون قرمز باشد چه 
مقدار چيپ الزم است؟

ثر دو ريموت كنترل.، حداكثر دو ريموت كنترل.، حداكثر دو ريموت كنترل. الف : تعداد نامحدود چيپ

تعداد نامحدود چيپ و ريموت كنترل : تعداد نامحدود چيپ و ريموت كنترل : تعداد نامحدود چيپ و ريموت كنترل. ب

ج : دو چيپ با دو ريموت كنترل.

چهار ريموت كنترل و تعداد نامحدود چيپ : چهار ريموت كنترل و تعداد نامحدود چيپ : چهار ريموت كنترل و تعداد نامحدود چيپ. د

8. در يك سيستم ايموبياليزر با كدرمزدار،چه عددى براى سفارش كليد اضافى مورد استفاده قرار مي گيرد؟

عدد نوشته شده روى كليد : عدد نوشته شده روى كليد : عدد نوشته شده روى كليد. الف

ب : VIN خودرو.

كد تعميرات : كد تعميرات : كد تعميرات. ج

هيچ عدد خاصى مورد نياز نمي باشد. : هيچ عدد خاصى مورد نياز نمي باشد. : هيچ عدد خاصى مورد نياز نمي باشد. د

9. فريم فقدان چيست؟

ريميفريميفريمي است كه وجود ندارد. ف : ف :  الف

ال بودن ايموبياليزر به طرف واحد كنترل موتور ارسال مي گردد. است كه هنگام فعال بودن ايموبياليزر به طرف واحد كنترل موتور ارسال مي گردد. است كه هنگام فعال بودن ايموبياليزر به طرف واحد كنترل موتور ارسال مي گردد. ريميفريميفريمي ف : ف :  ب

واحد كنترل است كه هنگام بروز ايراد در سيستم ايموبياليزر به طرف واحد كنترل است كه هنگام بروز ايراد در سيستم ايموبياليزر به طرف واحد كنترل موتور ارسال مي گردد. ريميفريميفريمي ف : ف :  ج

حالت بسته بودن سويچ ارسال مي گردد. است كه توسط واحد كنترل موتور در حالت بسته بودن سويچ ارسال مي گردد. است كه توسط واحد كنترل موتور در حالت بسته بودن سويچ ارسال مي گردد. ريميفريميفريمي ف : ف :  د

10. در يك سيستم ايموبياليزر با كد رمزدار، چگونه مي توان كد واحد كنترل موتور را باز كرد؟

الف : غير ممكن است.

با وارد كردن كد تعميرات : با وارد كردن كد تعميرات : با وارد كردن كد تعميرات. ب

با جدا كردن فيوز تغذيه  : با جدا كردن فيوز تغذيه  : با جدا كردن فيوز تغذيه UCH هنگام روشن بودن موتور. ج

ژه در دستگاه عيب ياب.با اجراى يك فرمان ويژه در دستگاه عيب ياب.با اجراى يك فرمان ويژه در دستگاه عيب ياب. د :
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11. خط ايمني چه كاربردي در ارتباط با قفل فرمان دارد؟

برق تغذيه مدار الكترونيكى قفل را تامين مي كند : برق تغذيه مدار الكترونيكى قفل را تامين مي كند : برق تغذيه مدار الكترونيكى قفل را تامين مي كند.  الف

ب : روشن بودن موتور را به مدار الكترونيكى قفل اطالع مي دهد..

ج :باعث روشن شدن چراغ اخطار در صفحه نشانگر مي شود.

12.نحوه ارتباط مدار الكترونيكى قفل فرمان و واحد كنترل ايموبياليزر چگونه است؟

توسط شبكه مالتي پلكس خودرو : توسط شبكه مالتي پلكس خودرو : توسط شبكه مالتي پلكس خودرو. الف

ب : توسط يك سيم مشخص.

توسط انتقال امواج راديويى : توسط انتقال امواج راديويى : توسط انتقال امواج راديويى. ج

توسط يك شبكه مالتي پلكس ويژه. د :

13. در يك سيستم استارت هندز فرى، نحوه انتقال كد از كارت به واحد كنترل ايموبياليزر چگونه است.؟

الف : توسط انتقال مغناطيسي مستقيم.

توسط : توسط : توسط انتقال مغناطيسي رمزدار. ب

ج :توسط انتقال راديويى رمزدار.

د : توسط انتقال راديويي با كد متغير.

14. در چه زمانى استفاده از كد تعميرات الزم است؟

الف : براى روشن كردن موتور هنگام بروز ايراد در سيستم ايموبياليزر.

هنگام سفارشي قطعه يدكى : هنگام سفارشي قطعه يدكى : هنگام سفارشي قطعه يدكى. ب

هنگام تعويض يك قطعه كددار از سيستم ايموبياليزر : هنگام تعويض يك قطعه كددار از سيستم ايموبياليزر : هنگام تعويض يك قطعه كددار از سيستم ايموبياليزر. ج

د : پاك كردن كد از قطعات كددار.

سيستم ضد سرقت الكترونيكي
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15. در صورت بروز اشكال در شير برقى كددار، كدام چراغ اخطار در صفحه نشانگر روشن مي شود؟

چراغ اخطار انژكتور : چراغ اخطار انژكتور : چراغ اخطار انژكتور. الف

چراغ اخطار ايموبياليزر : چراغ اخطار ايموبياليزر : چراغ اخطار ايموبياليزر. ب

هيچ چراغ اخطارى روشن نمي شود : هيچ چراغ اخطارى روشن نمي شود : هيچ چراغ اخطارى روشن نمي شود. ج

16.در خودروهاى مجهز به كارت، حداكثر چند عدد كارت را مي توان براى خودرو تعريف كرد؟

الف : دو كارت.

كارت سه كارت سه كارت. ب : 

چهار كارت : چهار كارت : چهار كارت. ج

17. نحوة وارد كردن كد امنيتي براى يك سيستم نسل سوم چگونه است؟

توسط دكمه تريپ كامپيوتر، پدال گاز و چراغ اخطار انژكتور : توسط دكمه تريپ كامپيوتر، پدال گاز و چراغ اخطار انژكتور : توسط دكمه تريپ كامپيوتر، پدال گاز و چراغ اخطار انژكتور. الف

توسط چراغ اخطار ايموبياليزر و دكمه قفل كن ريموت كنترل : توسط چراغ اخطار ايموبياليزر و دكمه قفل كن ريموت كنترل : توسط چراغ اخطار ايموبياليزر و دكمه قفل كن ريموت كنترل. ب

ج : در اين نسل كد امنيتي وجود ندارد.

توسط دستگاه عيب ياب : توسط دستگاه عيب ياب : توسط دستگاه عيب ياب. د

باترى باعث روشن نشدن  18. در يك خودرو مجهز به ريموت كنترل راديويى و چيپ مغناطيسى، آيا خرابى 
موتور مي گردد؟

الف : بله در تمام شرايط.

به نوع سيستم بستگى دارد : به نوع سيستم بستگى دارد : به نوع سيستم بستگى دارد. ب

خير، در هيچ حالتى : خير، در هيچ حالتى : خير، در هيچ حالتى. ج
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19. براى خودرو مجهز به ايموبياليزر با ريموت كنترل مادون قرمز، آيا از هماهنگي خارج شدن ريموت باعث 
روشن نشدن موتور مي گردد ؟

الف :بله، در تمام شرايط. 

ب : به نوع سيستم ايموبياليزر بستگى دارد.

ج : خير، در هيچ حالتى.

20. براى تعويض كارت خوان، به چه چيز نياز مي باشد؟

كد تعميرات : كد تعميرات : كد تعميرات خودرو. الف

ب : كد امنيتي خودرو.

بدليل كددار نبودن قطعه، به هيچ كدى نياز نمي باشد : بدليل كددار نبودن قطعه، به هيچ كدى نياز نمي باشد : بدليل كددار نبودن قطعه، به هيچ كدى نياز نمي باشد. ج

سيستم ضد سرقت الكترونيكي
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سيستم قفل كننده الكتريكي موتور يا ايموبياليزر، سيستمي است كه اجازة روشن شدن موتور را به اشخاصى كه كليد يا كارت 
تعريف شده براى آن خودرو را ندارند، نمي دهد.

موتور (بنزينى و ديزلى) قرار دارد،  ECU ة برنامه ريزى شده كه بين مدار تشخيص كليد و اين سيستم به عنوان يك وسيلة برنامه ريزى شده كه بين مدار تشخيص كليد و اين سيستم به عنوان يك وسيلة برنامه ريزى شده كه بين مدار تشخيص كليد و
عاليت قطعات زير توسط ايموبياليزر قطع مي شودعمل مي كند. به منظور جلوگيرى از روشن شدن موتور، فعاليت قطعات زير توسط ايموبياليزر قطع مي شودعمل مي كند. به منظور جلوگيرى از روشن شدن موتور، فعاليت قطعات زير توسط ايموبياليزر قطع مي شود: 

   - پمپ بنزين و انژكتور ها
   - سيستم جرقه شمع ها (براى موتورهاى بنزينى).

   - قطع پاشش سوخت توسط شير برقى يا ECU موتور ( براى موتور هاى ديزل).
   - برق مثبت بعد از سويچ و در نتيجه استارت.

3 آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت
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سيستم ايموبياليزر داراى سه بخش اصلى مي باشد:
1. قسمت كنترل سيستم

2. واحد الكترونيكي ايموباليزر
طريق يك ارتباط كددار امكان راه اندازي و يا قفل الكترونيكي موتور را مي دهدواحد الكترونيكي مديريت موتور كه از طريق يك ارتباط كددار امكان راه اندازي و يا قفل الكترونيكي موتور را مي دهدواحد الكترونيكي مديريت موتور كه از طريق يك ارتباط كددار امكان راه اندازي و يا قفل الكترونيكي موتور را مي دهد.  .3

قسمت كنترل 
(شامل فرستنده و دريافت كننده كد)

واحد الكترونيكي ايموبياليزر

رونيكي مديريت موتوراحد الكترونيكي مديريت موتوراحد الكترونيكي مديريت موتور و

مقدمه
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5آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت

واحد كنترل سيستم ضد سرقت الكترونيكي( ايموبياليزر)

اين واحد الكترونيكي  به غير از قابليت انجام وظايف سيستم ايمو بياليزر، داراى وظايف ديگرى مانند كنترل باز شدن كليدها 
و كنترل روشن شدن چراغ هاى داخلي، نيز مي باشد.

آن و همچنين وظايفى كه انجام مي دهد داراى نامهاى مختلفى به شرح  ايموبياليزر بر اساس شركت سازندة آن و همچنين وظايفى كه انجام مي دهد داراى نامهاى مختلفى به شرح  ايموبياليزر بر اساس شركت سازندة آن و همچنين وظايفى كه انجام مي دهد داراى نامهاى مختلفى به شرح  واحد الكترونيكي
زير مي باشد:

واحد رمزگشا
(Decoder unit)

ترنسپوندر واحد
(Transponder unit)

(UCH)

واحد كنترل الكترونيكي محفظه 
سرنشين
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يك واحد الكترونيكي ايموبياليزر تا پايان عمر خود در خودرو كددار باقي مي ماند. 

به طور كلى سه نوع كد در سيستم ايموبياليزر بكار مي رود:
   - كدهاى مرتبط با سيستم باز كننده درها براى تشخيص ريموت كنترل مرتبط با خودرو (براى تمام مدلهاى مادون قرمز 

     يا راديويى)
   - كدهاى مرتبط با سيستم ضد سرقت ايموبياليزر ارسالى از مدار هاى الكترونيكى كليد يا كارت براى تشخيص كليد يا

     كارت مرتبط با خودرو از ساير كليدها
   - كدهاى مرتبط با ECU موتور براى صدور اجازة روشن شدن موتور و يا جلوگيرى از روشن شدن آن ( بر اساس تشخيص

     ايموبياليزر)
 تعويض كنترل يونيت ايموبياليزر، قابل انجام مي باشد. از آنجايى كه حافظه كنترل يونيت نو خالى مي باشد، لذا هنگام تعويض 
مي بايستى مشخصات سيستم هاى مورد استفاده در هر خودرو و بر حسب مدل آن توسط تعمير كار و بوسيلة دستگاه عيب ياب 

و بر اساس دستورالعملهاى خاص هر خودرو در كتاب راهنماي تعميرات وارد گردد.

يك واحد الكترونيكي ايموبياليزر براي تمام عمر خودرو داراي يك كد مي باشد.بنابراين تعويض بعنوان تست 
يك واحد الكترونيكي ممنوع مي باشد.

عالوه بر اين برخي از واحدهاي الكترونيكي نياز به پيكربندي خاص نيز دارد(بعنوان مثال در خصوص برف پاك كن) 
لذا ضروري است كه پيكربندي آنها را با دستگاه عيب ياب و با پيروي از دستورالعمل هاي مدرك راهنماي تعميرات 

انجام داد.

كنترل باز و بسته شدن محرك درها

كد ABCD ارسالى از ريموت 
كنترل (كدبازكردن درها)

كد WXYZ ارسالى از كارت يا 
كد ايموبياليزر

واحد الكترونيكي ايموبياليزر

كد ECU موتور

به منظور بررسى صحت عملكرد اين كنترل يونيت، دو روش وجود دارد:
   - بررسى ولتاژ تغذيه مثبت و منفى كانكتور ها بوسيله مولتى متر

   - انطباق پارامترها با  استفاده از دستگاه عيب ياب

واحد كنترل سيستم ضد سرقت الكترونيكي (ايموبياليزر) 

آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت 6
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7آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت

بر حسب مدل خودرو و مشخصات قطعات، وضعيت سيستم ايموبياليزر توسط يك چراغ قرمز رنگ و بصورت زير نمايش 
داده مي شود:

   - چشمك زدن با يك چشمك در ثانيه: سويچ بسته و سيستم ايموبياليزر فعال مي باشد.
   - كامًال خاموش: سيستم ايموبياليزر غير فعال مي باشد.

   - چشمك زدن سريع با چهار چشمك در ثانيه: سويچ باز و سيستم ايموبياليزر فعال مي باشد.
   - دائم روشن: سويچ باز و سيستم ايموبياليزر داراى ايراد مي باشد و بدرستى عمل نمي كند.

موقعيت اين چراغ بر حسب مدل خودرو و سيستم ايموبياليزر متفاوت است (صفحه نشانگر،كيلد قفل مركزي،چراغ هاي 
داخلي)اين چراغ توسط واحد الكترونيكي ايموبياليزر كنترل مي شود.

الزم به ذكر است كه كنترل اين چراغ توسط يك ارتباط سيمي خاص و مستقل از شبكه مالتي پلكس صورت مي گيرد.

چراغ اخطار ايموبياليزر

توجه

در بعضى از مدلهاى اولية، از چراغ اخطار انژكتور براى بيان وضعيت سيستم ايموبياليزر استفاده 
مي شود و از چراغ اخطار ايموبياليزر مستقل استفاده نشده است. 

www.CarGarage.ir
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9آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت

چيپ (تراشه) مغناطيسى

در مدلهاى قديمى، سيستم ايموبياليزر توسط ريموت كنترل 
مادون قرمز قفل مركزى عمل مي كرد. يعنى با قفل شدن 
با  و  شده  فعال  ايموبياليزر  سيستم  ريموت،  توسط  درها 
فعال  غير  سيستم  اين  ريموت،  توسط  قفل ها  شدن  باز 

مي گردد.
بنابراين در آن مدلها، در صورت بروز ايراد در سيستم قفل 
مركزى (گيرنده يا فرستنده)، نه تنها عملكرد قفل مركزى 

مختل مي گرديد بلكه موتور خودرو نيز روشن نمي شد.

در خودرو هاى جديد، سيستم ايموبياليزر توسط يك چيپ 
كنترل  مي كند،  عمل  باترى  بدون  كه  كددار  مغناطيسى 
مي شود. اين چيپ داخل قسمت پالستيكى كليد يا داخل 
كارت (بر حسب مدل خودرو) نصب مي شود و داراى يك 
كد الكتريكى محرمانه مي باشد كه براى خودروهاى مختلف، 

متفاوت مي باشد.

كنترل سيستم ايموبياليزر

چيپ مغناطيسى

www.CarGarage.ir
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در داخل قاب پالستيكى كليد معمولي

1 چيپ مغناطيسى

در داخل ريموت كنترل راديويى يا مادون قرمز

1 چيپ مغناطيسى

در داخل كارت 

1 چيپ مغناطيسى

كنترل سيستم ايموبياليزر www.CarGarage.ir



11 آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت

از  اين كار مي بايستى  براى  اكثر موارد  براى سيستم هاي مختلف متفاوت است. در  مراحل تعويض سر كليد 
دستگاه عيب ياب و بر اساس دستورالعمل هاى مخصوص خودرو استفاده گردد.

سركليد= فرستنده  مادون قرمز/ فرستنده راديويي + تراشه مغناطيسي 

توجه

در اكثر سيستم ها، چيپ مغناطيسى به تنهايى قابل تعويض نيست و در صورت خرابى، مي بايستى سر كليد يا كارت را بطور 
كامل تعويض نمود.

مانند واحد الكترونيكي ايموبياليزر، چيپ مغناطيسى داراى كد منحصر به فرد براى هر خودرو مي باشد. براي تعويض كليد يا 
كارت شماره VIN و يا شماره حك شده روي هر كليد الزم مي باشد.

www.CarGarage.irكنترل سيستم ايموبياليزر
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گيرندة كد ثبت شده در چيپ مغناطيسى:
بر حسب مشخصات قطعات مورد استفاده در خودرو،كد ثبت شده در حافظه چيپ مغناطيسى به دو روش ارسال مي شوند:

   -  انتقال كد بصورت امواج مغناطيسى در حالت سويچ باز
   - انتقال كد بصورت امواج راديويى بصورت خود به خود و در صورتى كه چيپ مغناطيسى داخل خودرو قرار گيرد ( براى

     خودروهاى با قابليت استارت هندزفرى)
در صورت باز شدن سويچ و يا قرار گرفتن كارت در دستگاه كارت خوان، كد حفاظتى ثبت شده در چيپ توسط آنتن مخصوص 

دريافت مي گردد تا پس از تقويت، آماده ارسال به كنترل يونيت ايموبياليزر گردد.
اين آنتن مخصوص به صورت يك آنتن حلقوي دور مغزي سويچ و يا داخل دستگاه كارت خوان قرار دارد.

آنتن گيرنده حلقوى/ حلقه ترانسپوندر

دستگاه كارت خوان

1. آنتن گيرنده ( داخل دستگاه كارت خوان)/حلقه ترانسپوندر

كد ثبت شده در حافظة چيپ به دو روش توسط ميدان مغناطيسى منتقل مي گردد:
1.  مستقيم

2. غير مستقيم يا رمزگذاري شده.

كنترل سيستم ايموبياليزر www.CarGarage.ir



13 آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت

ايموبيالزر توسط ميدان مغناطيسى توليد شده بوسيله آنتن، به چيپ اعالم ميكند  باز شدن سويچ، كنترل يونيت  از  پس 
كه كد ثبت شده داخل چيپ را ارسال نمايد. سپس چيپ كد داخل خود را از طريق آنتن حلقوي براي واحد الكترونيكي 
ايموبياليزرارسال مي كند. كد ارسالي توسط آنتن بوسيله كنترل يونيت ايموبياليزر بررسى شده و در صورت صحيح بودن، 
اجازة روشن شدن موتور به ECU موتور ارسال مي گردد. در اين سيستم، با هر بار باز شدن سويچ، يك كد ثابت بين چيپ و 
آنتن منتقل مي گردد. همچنين اين سيستم فقط قابليت شناسايى دو چيپ داخلي كليد تحويلى از كارخانه و يا تعريف شده 

در خدمات پس از فروش  توسط دستگاه عيب ياب را دارد.

(Encrypted):روش غير مستقيم انتقال كد
در اين روش بر خالف روش مستقيم كه از يك كد ثابت در تمام شرايط استفاده مي كند، از يك سرى محاسبات رياضى براى 
تشخيص كدها استفاده مي شود. در شبكه هاى كامپيوترى هنگام ارسال اطالعات بين دو كامپيوتر، از يك الگوريتم يكسان 

براى انتقال اطالعات بين دو كامپيوتر، فرستنده و گيرنده اطالعات استفاده مي شود.
شرح عملكرد بدين صورت است كه فرستنده توسط يك الگوريتم خاص پيغام را بصورت كد درمي آورد و از طرف ديگر گيرنده 

براي خواندن اين پيغام بايد از همان الگوريتم جهت رمزگشايي كد استفاده كند.
اين است كه اوالً براي هر خودرو تنها يك كد اختصاصي وجود داشته باشد (كدسري خاص)هدف در يك سيستم ايموبياليزر  اين است كه اوالً براي هر خودرو تنها يك كد اختصاصي وجود داشته باشد (كدسري خاص)هدف در يك سيستم ايموبياليزر  اين است كه اوالً براي هر خودرو تنها يك كد اختصاصي وجود داشته باشد (كدسري خاص)

ر مجاز جلوگيري شود(توسط الگوريتم خاص)و ثانياً از امكان خوانده شدن كد از طريق غير مجاز جلوگيري شود(توسط الگوريتم خاص)و ثانياً از امكان خوانده شدن كد از طريق غير مجاز جلوگيري شود(توسط الگوريتم خاص)

واحد الكترونيكي ايموبياليزر
چيپ 1

ارسال درخواست به چيپ

ارسال پاسخ توسط چيپ
چيپ 2

آنتن گيرنده حلقوى

چيپ 1

چيپ 2

روش مستقيم انتقال كد:

www.CarGarage.irكنترل سيستم ايموبياليزر



آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت 14

چيپ مغناطيسى (داخل كليد يا كارت)

واحد الكترونيكي ايموبياليزر

اطالعات موجود در كنترل يونيت ايموبياليزر:
شمارة شناسايى چيپ ها:

را  چيپ  چهار  حداكثر  شناسايى  شماره  كنترل يونيت،  اين 
ثبت  خود  حافظه  داخل  شده اند  تعريف  خودرو  براى  كه 

مي كند.
    - كد سري

اين كد توسط كارخانه سازنده كنترل يونيت داخل آن ثبت 
شده و غير قابل تغيير مي باشد.

(Random)عدد تصادفي -    
اين عدد كه بطور تصادفى در هر بار ارتباط با چيپ تغيير 
مي كند، براى چيپ ارسال شده و بر طبق الگوريتم انتخاب 

شده، كد نهايى برگشتى از چيپ را مشخص مي سازد.
   - الگوريتم

مخصوصى  رياضى  محاسبات  و  برنامه  واقع  در  الگوريتم 
مي باشد كه بر اساس كد سري انتخاب مي شود.

   - كد نهايى:
 اين كد نتيجه محاسباتى است كه الگوريتم انتخاب شده بر 

روى عدد تصادفي انجام مي دهد.

     - مقايسه كدهاي نهايي:
در پايان مرحله محاسبات كدهاي نهايي ايجاد شده توسط 
كنترل يونيت ايموبياليزر و همچنين كد نهايي برگشتي از 
چيپ با هم مقايسه و در صورت يكسان بودن تعلق چيپ به 

خودرو مشخص مي  شود.

اطالعات موجود در چيپ مغناطيسى:
   - شماره شناسايى چيپ

فرد و مختص  به  داراى شماره شناسايى منحصر  هرچيپ 
هر  تشخيص  براى  شناسايى  شماره  اين  از  مي باشد.  خود 
چيپ توسط كنترل يونيت ايموبياليزر استفاده مي شود و در 
زمان ساخت چيپ در محل كارخانه سازنده داخل آن ثبت 

شده و غير قابل تغيير مي باشد  
   - كد سري:

خالى  است،  نو  كه  زمانى  چيپ  حافظه  از  قسمت  اين 
توسط دستگاه  براى خودرو  تعريف چيپ  هنگام  مي باشد. 
عيب ياب، كد سري داخل اين قسمت از حافظه شده و پس 
براى  اين كد  از  يا پاك شدن نمي باشد.  قابل تغيير  از آن 
انتخاب الگوريتم مورد نياز براى برقرارى ارتباط بين چيپ 

و كنترل يونيت ايموبياليزر استفاده مي شود.
    - الگوريتم:

مخصوصى  رياضى  محاسبات  و  برنامه  واقع  در  الگوريتم 
همين  مي شود.  انتخاب  سري  كد  اساس  بر  كه  مي باشد 
وجود  نيز  ايموبياليزر  حافظه كنترل يونيت  داخل  الگوريتم 

دارد.
    - كد نهايى:

روى عدد  بر  الگوريتم  كه  است  نتيجه محاسباتى  اين كد 
تصادفي ارسالى توسط كنترل يونيت ايموبياليزر انجام داده 
و به عنوان خروجى توسط چيپ به كنترل يونيت ايموبياليزر 

بر مي گردد.

شماره شناسايى چيپ 1

شماره شناسايى چيپ 2

شماره شناسايى چيپ 3

شماره شناسايى چيپ 4

كد سري

عدد تصادفي

الگوريتمالگوريتمالگوريتم

نهايىكد نهايىكد نهايى

مقايسه كدهاى نهايى

الگوريتمالگوريتم

نهايىكد نهايىكد نهايى

كد سري

شماره شناسايى چيپ 1شماره شناسايى چيپ 1

كنترل سيستم ايموبياليزر www.CarGarage.ir
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در اين روش، امكان غير فعال كردن چيپ (مثال در صورت مفقود شدن كليد)توسط دستگاه عيب ياب وجود دارد.

توجه

با باز شدن سويچ، مراحل زير به ترتيب انجام مي شوند:
-كنترل يونيت ايموبياليزر توسط ميدان مغناطيسى آنتن به چيپ فرمان فرستادن شماره شناسايى آنرا صادر مي كند.

- چيپ شماره شناسايى خود را براى كنترل يونيت ارسال مي كند. در صورت مطابقت اين شماره شناسايى با مقادير موجود 
در حافظه كنترل يونيت ايموبياليزر عددتصادفي را براى چيپ ارسال مي نمايد.

- چيپ و كنترل يونيت، بطور همزمان عدد متغير را داخل الگوريتم خود قرار داده و تغييرات الزم را بر روى اين عدد انجام 
مي دهند.

- چيپ، كد نهايى (عدد بدست آمده پس از اعمال الگوريتم) را براى كنترل يونيت ايموبياليزر ارسال مي نمايد.
- كنترل يونيت كدهاى نهايى محاسبه شده توسط چيپ و همچنين كد محاسبه شده توسط الگوريتم خودش را با هم مقايسه 

مى كند و در صورت يكسان بودن، مجوز روشن شدن موتور را به ECU موتور ارسال مي نمايد.

چيپ 1

چيپ 2

چيپ 4

چيپ 3

چيپ 1چيپ 1

چيپ 2چيپ 2چيپ 2

چيپ 3چيپ 3چيپ 3

چيپ 4چيپ 4
آنتن گيرنده حلقوي

ارسال درخواست به 
چيپ

ارسال شماره شناسايي
 چيپ

ارسال عدد متغير

ارسال كد نهايي

واحد الكترونيكي ايموبياليزر

تست هاي ممكن:
    -  انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب.

www.CarGarage.irكنترل سيستم ايموبياليزر
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در اين مدل، چهار سيم مجزا براى اتصال بدنه (منفى)، برق مثبت (12+)، ارسال درخواست اطالعات از كنترل يونيت به آنتن 
و همچنين ارسال پاسخ از آنتن به كنترل يونيت در نظر گرفته شده اند.

الزم به ذكر است كه برق مثبت تغذيه آنتن فقط در زمان درخواست  ارسال اطالعات آنتن توسط كنترل يونيت تامين مي شود 
و در بقيه موارد قطع مي باشد.

اتصال با سه سيم

در اين مدل، برق مثبت (12+) و بدنه به طور مستقل از كنترل يونيت ايموبياليزر و بطور دائم به آنتن متصل هستند و فقط 
يك سيم براى ارسال درخواست اطالعات كد از كنترل يونيت به  آنتن و همچنين ارسال پاسخ از آنتن به كنترل يونيت وجود 

دارد.

انواع اتصاالت الكترونيكى بين آنتن و كنترل يونيت ايموبياليزر در انتقال مغناطيسي:

اتصال با چهار سيم

كنترل يونيت ايموبياليزر

بدنه

مثبت (12+) تغذيه آنتن

ارسال درخواست

ارسال پاسخ

چيپ

آنتن گيرنده 
حلقويحلقوي

كنترل يونيت ايموبياليزر

درخواست و ارسال اطالعات كد

بدنه

چيپ

مثبت (12+)مثبت (12+)

كنترل سيستم ايموبياليزر www.CarGarage.ir
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در اين مدل، اتصاالت برق مثبت (12+) و بدنه بطور مستقل و دائم به كارت خوان متصل هستند. همچنين دو سيم مجزا براى 
درخواست ارسال كد و همچنين ارسال پاسخ در نظر گرفته شده اند.

با فشردن دكمه START، سيگنال درخواست ارسال كد 
ارسال مي شود.  به كارت خوان  ايموبياليزر  از كنترل يونيت 
توسط  كارت  شدن  شناخته  و  بودن  معتبر  صورت  در 

كنترل يونيت، اجازة باز شدن سويچ صادر مي گردد.

كنترل يونيت ايموبياليزر
چيپ

كارت خوان
ارسال درخواست كد

ارسال پاسخ

بدنه

+12

تست هاي ممكن:
    - انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب 

    - استفاده از مولتى متر براى اندازه گيري ولتاژ تغذيه ( مثبت و بدنه)
    - استفاده از اسيلوسكوپ براى مشاهدة سيگنال ها

كنترل سيستم ايموبياليزر

كارت خوانكارت خوانكارت خوان

www.CarGarage.ir
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بعضى از كارت خوانها داراى اين قابليت مي باشند كه موقعيت كارت در كارت خوان را تشخيص مي دهند. موقعيت اول، 
باز شدن  و  با چيپ  ارتباط  ايجاد  موجب  دوم  موقعيت  و  مي كند  فعال  را   ... و  راديو  مانند  خودرو  جانبى  دستگاههاى 
سويچ(تغذيه بعد از سويچ)مي گردد. همچنين كارت توسط يك آهن رباى قوى سر جايش محكم نگه داشته مي شود تا 

هنگام روشن بودن موتور خودرو، نتوان كارت را خارج كرد.

توجه

انتقال كد توسط امواج راديويى به روش غير مستقيم ( براى خودروهاى مجهز به سيستم استارت هندزفرى):
در خودروهاى مجهز به سيستم استارت هندزفرى، كد ثبت شده در چيپ بوسيله امواج راديويى ارسال مي گردد. منبع تأمين 

انرژى اين گونه كارتها، باترى نصب شده داخل كارت مي باشد.

تست هاي ممكن:
   - استفاده از مولتى متر براى اندازه گيري ولتاژ تغذيه (مثبت و بدنه)

   - استفاده از اسيلوسكوپ براى مشاهده سيگنال ها
   - انطباق پارامترها با استفاده از دستگاه عيب ياب

كنترل سيستم ايموبياليزر www.CarGarage.ir
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گردد،  معيوب  كارت  باترى  صورتيكه  در 
دادن  قرار  بوسيلة  فقط  چيپ  كد  ارسال 
كارت داخل كارت خوان مقدور مي باشد. در 
مغناطيسى  ميدان  از طريق  كد  اين حالت 

منتقل مي شود.

1. كارت خوان

موقعيت آنتن هاى گيرنده خودرو

www.CarGarage.irكنترل سيستم ايموبياليزر
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دريافت اطالعات كد چيپ، توسط آنتنهاى نصب شده داخل خودرو انجام مي گيرد. تعداد و محل نصب آنتن ها بيانگر محدودة 
عملكرد سيستم مي باشد. تبادل كد با فشردن دكمه START آغاز مي شود.

1. آنتن گيرنده مجزا
2. روكش سيم پنج تايي

3. كنترل يونيت

كنترل سيستم ايموبياليزر www.CarGarage.ir
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به محض فشرده شدن دكمه START، سيستم ايموبياليزر به شرح زير شروع به جستجو براى يافتن كارت داخل خودرو 
مي نمايد:

125KHz فركانس  با  امواج  ارسال  به  شروع  قبل)  صفحه  شكل  (مطابق  استارتر  آنتن  توسط  ايموبياليزر  سيستم   .1
مي نمايد.

2KHz. در صورتيكه كارت متعلق به خودرو داخل خودرو قرار داشته باشد، شروع به ارسال اطالعات با فركانس 2KHz. در صورتيكه كارت متعلق به خودرو داخل خودرو قرار داشته باشد، شروع به ارسال اطالعات با فركانس 433KHz مي نمايد. 
اين سيگنال توسط آنتن سيستم ايموبياليزر دريافت و پردازش مي شود. آنتن سيستم ايموبياليزر داخل كنترل يونيت و يا 

داخل كارت خوان نصب شده است.
3. در صورت مطابقت كارت با خودرو، اجازة روشن شدن موتور به ECU موتور ارسال مي گردد.

درصورتيكه در اين حالت پاسخي از كارت ارسال نگردد(بصورت امواج راديوي)،واحد الكترونيكي اطالعات كارت را از طريق 
كارت خوان درخواست مي كند.

توجه

تست هاي ممكن:
   - انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب.

www.CarGarage.irكنترل سيستم ايموبياليزر
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الكتريكى  فرمان  قفل  به كارت، داراى  مجهز  خودروهاى 
قفل  باعث  خاموش)  (موتور  عادى  حالت  در  كه  هستند 

شدن فرمان مي گردد.

قفل فرمان توسط شبكه مالتي پلكس به كنترل يونيت ايموبياليزر متصل مي شود و دستور باز كردن قفل فرمان  را از اين 
طريق دريافت مي كند.

هنگامي كه واحد الكترونيكي چيپ را شناسايي مي كند، يك كد به واحد قفل فرمان ارسال مي كند، در صورت شناسايي كد 
فرمان، فرمان، فرمان آزاد مي گردد. توسط قفل فرمان

قفل فرمان

كنترل يونيت ايموبياليزر
شبكه مالتي پلكس

سيگنال اضافي يا پشتيبان

قفل فرمان

www.CarGarage.ir
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مجموعه قفل فرمان داراى كد دائمي است كه قابل تغيير نمي باشد.

برحسب مدل خودرو، قفل فرمان در شرايط زير باعث قفل شدن فرمان مي شود:
START/ STOP خاموش شدن موتور توسط دكمه -

- باز شدن درب راننده

توجه

با آزاد شدن قفل فرمان، بالفاصله موقعيت قفل از دو مسير زير به كنترل يونيت ايموبياليزر ارسال مي گردد.
- بوسيله شبكه مالتي پلكس

- بوسيله سيم مجزاى يدكى كه بمنظور افزايش ايمنى سيستم در صورت بروز اختالل در شبكه مالتي پلكس، كاربرد دارد.
پس از اعالم وضعيت باز شدن قفل فرمان، كنترل يونيت ايموبياليزر فرمان ارسال برق مثبت بعد از سويچ براى امكان روشن 

شدن موتور را ارسال مي نمايد.

1. موتور الكتريكى
2. سنسور موقعيت

3. زبانه قفل
4. مدار الكترونيكى

قفل فرمان از قسمتهاى زير تشكيل شده است:
- زبانه قفل (3) كه توسط موتور الكتريكى (1) باعث قفل شدن فرمان مي گردد.

- مدار الكترونيكى (4) كه وظيفه اش برقرارى ارتباط با كنترل يونيت ايموبياليزر و همچنين كنترل وضعيت زبانه قفل (3) 
مي باشد.

- سنسور موقعيت (2) به منظور اطالع از قفل بودن يا آزاد بودن فرمان

قفل فرمان www.CarGarage.ir
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در بعضى از خودرو ها، روشن شدن موتور توسط يك سيم مستقل به قفل فرمان اطالع رسانى مي گردد تا از قفل شدن فرمان 
در حالت موتور روشن جلوگيرى گردد. بر حسب مدل خودرو سيگنال مربوطه مي تواند از يكي موارد زير تأمين گردد:

- رله سيستم تزريق سوخت (12 ولت در هنگام روشن بودن موتور)
- دينام (12ولت مربوط به چراغ شارژ در هنگام روشن بودن موتور) 

 در اين گونه خودروها كه قفل فرمان از سيستم استارت مستقل است، به منظور هدايت خودرو با فرمان در حالت موتور 
خاموش كافى است كارت را داخل كارت خوان قرار داده و دكمه START را به مدت 5 ثانيه فشرده نگه داشت.

- براى آزاد كردن قفل فرمان به هر روش، نياز به انرژي باترى خودرو مي باشد.
- در صورت قفل كردن كامپيوتر ايربگ، قفل فرمان قادر به قفل كردن فرمان نخواهد بود.

توجه

كنترل يونيت ايموبياليزر

شبكه مالتي پلكس

سيگنال اضافي يا پشتيباني

قفل فرمان

قفل فرمان

سيگنال روشن بودن موتور
(خط ايمني)(خط ايمني)(خط ايمني)

www.CarGarage.ir



تست هاي ممكن:
   - تست  شبكه مالتي پلكس

   - تست برق مثبت و منفى تغذيه
   - تست سيم بيانگر روشن بودن موتور(خط ايمني)

   - تست سيم مربوط به سيگنال آزاد بودن قفل فرمان(سيگنال اضافي)
   - انطباق پارامترها با استفاده از دستگاه عيب ياب

قفل فرمان داراى مهرة چپ گرد مي باشد.
به منظور باز كردن مجموعه قفل فرمان، مي بايستى قبًال آنرا در وضعيت آزاد (قفل نشده) قرار داد.

قفل فرمان

آموزش تخصصي سيستم ضدسرقت 26
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يا بوسيله سيم كه  يا بوسيله شبكه مالتي پلكس و  ايموبياليزر،  ارتباط بين كنترل يونيتهاى موتور و  بر حسب نوع خودرو، 
سيگنالهاى كد دار را منتقل مي كند برقرار مي شود.

نسل (سرى) اول:
در اين سرى، فقط يك سيم حاوى سيگنال كد دار مورد استفاده قرار مي گيرد.

در حاليكه سويچ باز بوده و ايموبياليزرفعال باشد،واحد ايموبياليزر هيچ اقدامي انجام نمي دهد.در اين حالت يك ولتاژ ثابت 
در خط انتقال كد برقرار مي باشد.اين ولتاژ توسط كامپيوتر مديريت موتور تأمين مي شود. روشن كردن موتور در اين وضعيت 

ممكن نيست.  

ارتباط بين ECU موتور 
و واحد ايموبياليزر 

واحد ايموبياليزر

واحد ايموبياليزر واحد مديريت موتور 

واحد مديريت موتور

سيم با سيگنال كد دار

شبكه مالتي پلكس

12 ولت

www.CarGarage.ir
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در صورتيكه چيپ، كد متعلق به خودرو را ارسال كند و استارت زدن مجاز باشد، با باز شدن سويچ، كنترل يونيت ايموبياليزر 
كد مربوطه را بصورت يك فريم و از طريق سيم ارتباطى با كنترل يونيت موتور براى آن ارسال مي كند. ودر صورت شناسايي 
، موتور قابليت روشن شدن را دارد. الزم به ذكر است كه كد ارسالى بين كنترل يونيتهاى موتور و ايموبياليزر در خودروهاى 

مختلف، متفاوت است و يكسان نمي باشد.

در حالت موتور روشن، كد بطور دائم توسط كنترل يونيت ايموبياليزر براى كنترل يونيت موتور ارسال مي گردد.
پيويك كامپيويك كامپيوتر بدون كد در شبكه خدمات پس از فروش ميسر است. عنوان تست - امكان تعويض بعنوان تست - امكان تعويض بعنوان تست 

توجه

نسل (سرى) دوم

در اين سرى نيز فقط يك سيم حاوى سيگنال كد دار بين كنترل يونيت موتور و كنترل يونيت ايموبياليزر وجود دارد.

در حاليكه سويچ باز بوده و ايموبياليزر فعال باشد، واحد ايموبياليزر يك فريم خاصي براي جلوگيري از روشن شدن موتور  به 
ECU موتور ارسال مي كند نام اين فريم، فريم فقدان مي باشد.

كد فقدان

اتصاالت بين ECU موتور و واحد ايموبياليزر www.CarGarage.ir
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مي توان كامپيوتر بدون كد  را در شبكه خدمات پس از فروش با توجه راهنمايي هاي مدرك  راهنماي تعميرات آزمايش 
كرد.

توجه

لوگيري مي كندكد جلوگيري مي كندكد جلوگيري مي كند. كد جامپيوتر بدون كد جامپيوتر بدون  امپيوتر بدون ر در هنگام نصب يك كامپيوتر بدون ر در هنگام نصب يك ك اين فريم از روشن شدن موتو

هنگاميكه ايموبياليزر غير فعال مي گردد(اجازه روشن شدن موتور)عملكر آن مانند سيستم هاى نسل اول خواهد بود .

فريم فقدان خاص يك خودرو نيست.

توجه

نسل (سرى) سوم:

در اين سرى، ارتباط بين كنترل يونيتهاى موتور و ايموبياليزر توسط شبكه مالتي پلكس و انتقال به روش رمزدار مي باشد.

چنانچه ECU موتور خام باشد، موتور خودرو روشن نخواهد شد.

توجه

www.CarGarage.irاتصاالت بين ECU موتور و واحد ايموبياليزر
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داراى  نو  كامپيوتر  تعويض،  داخلى مي باشد. هنگام  داراى كد  ديزل)  و  بنزينى  (براى خودروهاى  موتور  كامپيوتر مديريت 
در  شده  استفاده  تكنولوژى  (سرى)  نسل  بر حسب  نمود.  ريزى  برنامه  آنرا  عيب ياب  دستگاه  توسط  بايد  و  نمي باشد  كد 
كنترل يونيت، بصورت زير عمل مي كنند: (الزم به ذكر است كه ويژگى هاى نسل هاى مختلف كنترل يونيت در صفحات قبل 

ذكر شده است)
نسل(سرى) اول:

توسط دستگاه عيب ياب مي توان كد ثبت شده در حافظه كامپيوتر را پاك كرد و با يك كامپيوتر خالي (بدون كد) مي توان 
موتور را روشن كرد.

نسل(سرى) دوم
توسط دستگاه عيب ياب مي توان كد ثبت شده در حافظه كامپيوتر را پاك كرد و با يك كامپيوتر خالي نمي توان موتور را 

روشن كرد.
نسل(سرى) سوم

ثبت شده در حافظه  واقع كد  در  نمي باشد.  توسط دستگاه عيب ياب  پاك شدن  قابل  كامپيوتر،  ثبت شده در حافظه  كد 
كامپيوتر، دائمي  بوده و قابل پاك كردن نمي باشد و با يك كامپيوتر بدون كد نمي توان موتور را روشن كرد.

يا  تعميرات  راهنماي  از دستورالعمل هاي كتاب  كامپيوتر هر خودرو، مي بايستي  تعويض  يا  به منظور تست   
اطالعيه هاي فني پيروي نمود.

كامپيوتر مديريت موتور/ شيربرقي كددار موتور ديزل

www.CarGarage.ir
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شير برقى كددار

1. مدار الكترونيكى
2. محل اتصال به شير برقى

تست هاي ممكن:
     - ولتاژ تغذيه كامپيوتر

     - انطباق پارامترها با دستگاه عيب ياب
     - ولتاژ خط ارتباط كددار

     - شبكه مالتي پلكس  

كنترل يونيت ايموبياليزر

سيگنال فرمان دهنده

چراغ اخطار ايموبياليزر

سيم حاوي اطالعات كددار

مدار الكترونيكي

شير برقي كددار

شير 
برقي
قطع 
سوخت

بدنه

كامپيوتر مديريت موتور / شيربرقي كددار موتور ديزل
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در موتورهاي ديزلي كه فاقد كنترل يونيت موتور هستند، براي جلوگيري از روشن شدن موتور در زمان عدم تاييد كد چيپ 
در كنار پمپ سوخت قرار دارد،  اين شير برقي كه معموالً  از يك شير برقي مخصوص استفاده مي شود.  يا كارت)،  (كليد 
مي تواند مسير سوخت را بر اساس فرماني كه از كنترل يونيت ايموبياليزر به مدار الكترونيكي كنترل كننده شير برقي ارسال 
مي گردد، قطع نمايد. ارتباط الكتريكي بين كنترل يونيت ايموبياليزر و مدار الكترونيكي كنترل كننده شير برقي از نوع ارتباط 

نسل دوم (ذكر شده در صفحات قبلي) مي باشد.

به منظور حفاظت شير، از يك روكش ضد دست خوردگي كه با پيچ به بدنه پمپ متصل شده است، استفاده مي گردد. از 
ايموبياليزر نمي باشد، لذا از يك سيگنال مخصوص  آنجايي كه اين شير برقي، قادر به روشن كردن مستقيم چراغ اخطار 
(سيگنال تصديق) استفاده مي گردد. به اين صورت كه در حالت سالم بودن شير برقي، سيگنال مذكور به طور دائم بوسيله 
مدار الكترونيكي شير برقي براي كنترل يونيت ايموبياليزر ارسال مي گردد. در صورت بروز اشكال در شير برقي، سيگنال قطع 

شده و كنترل يونيت ايموبياليزر متوجه بروز اشكال شده و چراغ اخطار ايموبياليزر را روشن مي كند.

در بعضي مدلها، شير برقي و مدار الكترونيكي كنترل كننده آن بصورت يكپارچه ساخته مي شوند.

توجه

 1. پيچ
 2. شير برقي كددار

 3. روكش ضد دست خوردگي
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سيگنال تصديق:

  در صورت عدم وجود ايراد در شير برقي و عملكرد مناسب آن، بيتهاي 7 و 8 مطابق شكل زير توسط مدار الكترونيكي شير 
برقي، صفر مي شود. اين وضعيت همان سيگنال تصديق يا سيگنال برگشت است.

در غير اينصورت، كنترل يونيت ايموبياليزر متوجه بروز اشكال شده و چراغ اخطار ايموبياليزر را روشن مي كند.

بدليل مشابه بودن كنترل يونيت ايموبياليزر براي مدلهاي داراي كنترل يونيت موتور و فاقد آن هنگام معرفي 
مشخصات خودرو به كنترل يونيت نو توسط دستگاه عيب ياب بايد به اين موضوع توجه كرد. خودرو هايي كه 

دستور فعاليت شير برقي خود را از مدار قفل مركزي مي گيرند داراي سيگنال هاي كددار نمي باشند.

برخي خودروهاي  ديزل از يك شيربرقي قطع سوخت كه توسط قفل مركزي كنترل مي شود بهره مي برند. اين سيستم 
كددار نيست. 

توجه

يك فريم(مجموعه سيگنال) تصديق همراه با ده بيت ولتاژ حداكثر شروع ميشود و قسمت بعدي آن كدگذاري صورت گرفته 
توسط واحد الكترونيكي ايموبياليزر مي باشد. اين فريم براي تمام كامپيوترها و شيرهاي برقي كددار يكسان است. 

تست هاي ممكن:
   - ولتاژ سيم حاوي اطالعات

   - اندازه گيري ولتاژ تغذيه مثبت و منفي توسط مولتي متر
   - انطباق پارامترها با استفاده از دستگاه عيب ياب

كامپيوتر مديريت موتور / شيربرقي كددار موتور ديزل
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كد امنيتي:
سيستم هاي نسل اول و دوم از يك «كد امنيتي» استفاده مي كند. وظيفه اين كد 4 رقمي عبارت است از:

- در صورت بروز ايراد در سيستم  ايموبياليزر مانند چيپ و آنتن و ... با وارد كردن اين كد، مي توان موتور را روشن نمود.
- امكان تعويض قطعات كددار سيستم ايموبياليزر.

- امكان پاك كردن كد از كنترل يونيت موتور يا شير برقي كد دار .

نحوه واردكردن كد امنيتي بر حسب نوع خودرو و نسل سيستم متفاوت است.

نسل اول:

كدهاي امنيتي و تعميرات

چراغ اخطار انژكتور

كنترل يونيت موتور
سيم حاوي اطالعات كددار

كنترل يونيت ايموبياليزر

فشرده شده تا 
انتها

آزاد
كامپيوتر صفحه نشانگردكمه كامپيوتر صفحه نشانگردكمه كامپيوتر صفحه نشانگرها

پدال گاز

بدنه
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ور كامل متوقف گردد. البته  ايموبياليزر تا زمان وجود داشتن ايراد، بطور كامل متوقف گردد. البته  ايموبياليزر تا زمان وجود داشتن ايراد، بطور كامل متوقف گردد. البته  وارد كردن كد امنيتي باعث مي شود تا عملكرد سيستم 
در اين حالت الزم است كه راننده از عدم حفاظت خودرو مطلع گردد.

سيستمدر اين نسل، با وارد كردن كد امنيتي، سيستمدر اين نسل، با وارد كردن كد امنيتي، سيستم ايموبياليزر بطور موقت غير فعال مي شود. در اينصورت و با گذشت حداقل 10 
يقه از زمان بسته شدن سويچ، براي روشن كردن مجدد موتور بايد دوباره كد امنيتي را وارد نمود.دقيقه از زمان بسته شدن سويچ، براي روشن كردن مجدد موتور بايد دوباره كد امنيتي را وارد نمود.دقيقه از زمان بسته شدن سويچ، براي روشن كردن مجدد موتور بايد دوباره كد امنيتي را وارد نمود.

براي دستيابي به كد امنيتي بايد از پايگاه اطالعاتي و به روشهاي زير استفاده نمود:
minitel  -

Renault.net -
- تلفن (سرور صوتي)

براي وارد كردن كد امنيتي بايد از دستورالعملهاي تعميراتي متعلق به همان خودرو استفاده نمود.

توجه

كامپيوتر مديريت موتور
سيم حاوي اطالعات كد دار

(1234)
كليد قفل 

مركزي
1234

كنترل يونيت ايموبياليزر

چراغ اخطار ايموبياليزر
1234

نسل دوم (به غير از روش رمزدار) :

بدنه
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مخصوص نياز مي باشد. password  و  user name براي دسترسي به پايگاه اطالعاتي، به

كد تعميرات:

يونيتغير مستقيم اطالعات بين چيپ و كنترل يونيتغير مستقيم اطالعات بين چيپ و كنترل يونيت ايموبياليزر استفاده مي كنند. (مثًال نسل  غير مستقيم اطالعات بين چيپ و كنترل در سيستم هايي كه از روش انتقال غير مستقيم اطالعات بين چيپ و كنترل در سيستم هايي كه از روش انتقال 
دوم و سوم)، به جاي «كد امنيتي» از «كد تعميرات» استفاده مي گردد.

اين كد معموال 8 تا 12 رقمي است، متعلق به خودرو بوده و هنگام ساخت خودرو به آن تخصيص داده مي شود. اين كد بر 
خالف كد امنيتي، در صورت بروز ايراد در سيستم ايموبياليزر، اجازه روشن شدن موتور را نمي دهد بلكه تنها امكان تعويض 
خودرو را در پايگاه اطالعاتي مربوطه  VIN سازد. براي دستيابي به كد تعميرات مي باقطعه معيوب را فراهم مي سازد. براي دستيابي به كد تعميرات مي باقطعه معيوب را فراهم مي سازد. براي دستيابي به كد تعميرات مي بايستي شماره

كد، فقط توسط دستگاه عيب ياب قابل وارد كردن به خودرو مي باشدجستجو نمود. اين كد، فقط توسط دستگاه عيب ياب قابل وارد كردن به خودرو مي باشدجستجو نمود. اين كد، فقط توسط دستگاه عيب ياب قابل وارد كردن به خودرو مي باشد.

www.CarGarage.irكدهاي حفاظت و تعميرات
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ي به دستورالعملهاي تعويض آن قطعات مراجعه نمود. توجه ، مي بايستي به دستورالعملهاي تعويض آن قطعات مراجعه نمود. توجه ، مي بايستي به دستورالعملهاي تعويض آن قطعات مراجعه نمود. توجه  سيستمقبل از تعويض هر كدام از قطعات سيستمقبل از تعويض هر كدام از قطعات سيستم ايموبياليزر
موارد زير در دستورالعملهاي اكثر قطعات الزامي مي باشد:به موارد زير در دستورالعملهاي اكثر قطعات الزامي مي باشد:به موارد زير در دستورالعملهاي اكثر قطعات الزامي مي باشد:

- تعويض يا هماهنگ سازي مجدد ريموت كنترل (راديويي يا مادون قرمز)
- تعويض يا تعريف كليد يا كارت جديد (داراي چيپ مغناطيسي يا مادون قرمز)

- تعويض كنترل يونيت ايموبياليزر
- تعويض قفل فرمان

ان تست كنترل يونيت موتور يا شير برقي كد دار- امكان تست كنترل يونيت موتور يا شير برقي كد دار- امكان تست كنترل يونيت موتور يا شير برقي كد دار
موتور يا شير برقي كد دار- تعويض كنترل يونيت موتور يا شير برقي كد دار- تعويض كنترل يونيت موتور يا شير برقي كد دار

تعويض قطعات
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شناسايي نوع سيستم

با توجه به مشخصات ظاهري قطعات بكار رفته، مي توان تا حدودي نوع سيستم مورد استفاده را تشخيص داد. براي اين منظور 
موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند:

- نوع كنترل از راه دور مادون قرمز يا راديويي (مجهز بودن خودرو به ريموت كنترل راديويي به معناي استفاده از چيپ 
مغناطيسي مي باشد)

طار ايموبياليزر)ستفاده از چراغ اخطار ايموبياليزر)ستفاده از چراغ اخطار ايموبياليزر) - نسل سيستم (با توجه به استفاده يا عدم ا
- نوع سيستم حفاظتي (مجهز به كنترل يونيت موتور يا شير برقي كددار)

- استفاده از كد حفاظت يا كد تعميرات (در سيستم انتقال غير مستقيم از كد تعميرات استفاده مي شود)
- نحوه ارتباط كنترل يونيتهاي موتور و ايموبياليزر (اتصال بوسيله سيم معمولي يا شبكه مالتي پلكس)

- استفاده از كارت (بيانگر وجود قفل فرمان الكترونيكي)
- استفاده از سيستم استارت هندزفري

www.CarGarage.ir
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نوع ريموت/ نوع 

ايموبياليزر

كد كنترل درها 

(ريموت)
كنترل ايموبياليزركد كنترل ايموبياليزركد كنترل ايموبياليزر

چراغ اخطار 

ايموبياليزر

كد امنيتي

كد تعميرات
تعداد كاراكترها

نسل(سري) 

سيستم ايموبياليزر

مادون قرمز/ 
مادون قرمز

مادون قرمز/ 
مادون قرمز

مادون قرمز/  ثابت ثابت - راه اندازي نسل اول

مادون قرمز/ 
مادون قرمز متغير متغير - راه اندازي نسل اول

مادون قرمز/ 
مادون قرمز متغير متغير دارد راه اندازي نسل دوم

-/چيپ - ثابت - راه اندازي نسل اول

-/چيپ - ثابت دارد راه اندازي نسل دوم

-/چيپ - غير مستقيم دارد تعويض قطعه - نسل دوم

مادون قرمز/ چيپ متغير ثابت دارد  راه اندازي نسل دوم

راديويي/چيپ متغير ثابت دارد راه اندازي نسل دوم

راديويي / چيپ متغير غير مستقيم دارد تعويض قطعه - نسل دوم

راديويي/ چيپ و 
كارت خوان و قفل 

فرمان
متغير غير مستقيم دارد تعويض قطعه - كارت خوان و قفل نسل دوم

جدول زير، بطور خالصه نحوه شناسايي سيستم هاي مورد استفاده در خودرو را بيان مي كند:

1. نسخه V1 با فرستنده مادون قرمز در سه مدل موجود مي باشد:
- V1: با فرستنده مادون قرمز و كد ثابت

V1: مانند V1 مي باشد و در ضمن حدود 10 دقيقه بعد از بسته شدن سويچ، به طور خودكار سيستم ايموبياليزر را 
T -

فعال مي كند.
V1 مي باشد با اين تفاوت كه فرستنده مادون قرمز داراي كد متغير است.

T مانند : V1
, -

2. سيستم هاي با نگارش V2 كه از ريموت كنترل مادون قرمز استفاده مي كنند، همگي داراي كد متغير است.

توجه

مشخصات كنترل يونيت ايموبياليزر
قفل نرم افزاري و نسل اول: قفل نرم افزاري و نسل اول: قفل نرم افزاري و نسل اول V1

قفل نرم افزاري و  نسل دوم: قفل نرم افزاري و  نسل دوم: قفل نرم افزاري و  نسل دوم V2
قفل نرم افزاري و نسل سوم: قفل نرم افزاري و نسل سوم: قفل نرم افزاري و نسل سوم V3
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