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سإّ٘اي تؼّريات ٌيفاْ 

SUV 

 تضئيٕاتاٌىرتيىي ، تذٔٗ ٚ ٘اي  سيستُ

 اٌىرتيىي ٘اي سيستُخبص اٚي   

 سيستُ استاست.  1

يش سا لثً اص ػٍّىشد ِٛاسد صتٛجٗ: 
 استاستش تشسسي مناييذ.

 پيادٖ وشدْ استاست

I پيادٖ وشدْ اتِٛاتيه استاست . 

ِٙؽٖ ؼا اؾ ؼٚي وبثً ِتًً ثٗ .1

ِبتيه اقتبؼت ثبؾ سمبييع ٚ اتٛ

ِرت  ثب اقتفبظٖ اؾ يه ٌِٛيت

ِمبِٚت ثبال ٌٚتبژ ؼا 

گريي سمبييع، ايٓ ٌٚتبژ  أعاؾٖ

ٌٚت ثبنع.  1..1ٔجبيع وّرت اؾ 

)اؾ اتًبي وبثً ِٕفي ِٛتٛؼ 

ثؽاي خٍٛگريي اؾ ختٍيٗ 

 اٌىرتيكيتٗ قبوٓ ِّٓئٓ نٛيع.(

اتِٛبتيه اقتبؼت ؼا پيبظٖ  .2

سمبييع.

II شدْ تاٌطته ٚ آسِيچش. پيادٖ و 

ِٛبتيه اقتبؼت ٚ يفسٗ ثني ات .1

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي ؼا پيبظٖ سمٛظٖ 

ِٙؽٖ ٘ب ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ وبثً ٚ

ؼا اؾ تؽِيٕبي خعا سمبييع.

 N.m 5.9گطتاٚس سفت وشدْ: 

ظٚ ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ سمبييع.  .2

 1.2گهتبٚؼ قفت وؽظْ ثؽاي ٔٛ٘ 

Kw ،5.9 N.m بنع.ث ِي 

 ٚ آؼِيچؽ ؼا اؾثبٌهته  .3

اتِٛبتيه اقتبؼت خعا سمبييع.

اٚؼيٕگ ؼا خعا سمبييع. .4

 تٛجٗ:

يه اٚؼيٕگ خعيع ثبيع ظٚثبؼٖ 

 اقتفبظٖ نٛظ.

ثؽخكتگي ؼٚي اتِٛبتيه اقتبؼت 

ٚ پٛقتٗ اقتبؼت ؼا ظؼ يه 

 ؼاقتب لؽاؼ ظ٘يع.

III  پيادٖ وشدْ پٛستٗ ٚ جمّٛػٗ والچ .

 ٚ دٔذٖ استاست

ظٚ ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ سمبييع. .1

 وشدْ: گطتاٚس سفت

 Kw  :5.9 N.m 1.2ٔٛع 

 Kw  :5.9 N.m 1.4ٔٛع 

جمّٛٚٗ لٓٛبت ؾيؽ ؼا اؾ جمّٛٚٗ  .2

 : اتِٛبتيه اقتبؼت ثبؾ سمبييع

پٛقتٗ اقتبؼت، فٕؽ 

ثؽگؽظإٔعٖ، ثٍربيٕگ ٚ جمّٛٚٗ

 والچ
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IVپيادٖ وشدْ جارغايل . 

ظٚ ٚعظ پيچ ظؼپٛل أتٙبيي ثبٌهته  .1

 ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚآْ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 Kw  :1.5 N.m 1.2ٔٛع 

 Kw  :1.5 N.m 1.4ٔٛع 

اٚؼيٕگ ثبٌهته ؼا خعا   .1

)تٛخٗ: ظؼ ؾِبْ ًٔت يه ع.سمبيي

 دعيع اقتفبظٖ سمبييع.(اٚؼيٕگ

ثبٌهته اؾ يه پيچ گٛنيت فٕؽ ؼا    .1

ثٗ پبيني فهبؼ ظاظٖ ٚ غغبي ؼا اؾ 

خبغغبيل ضبؼج سمبييع. چٙبؼ ٚعظ 

غغبي ؼا خعا سمٛظٖ ٚ قپف خبغغبيل 

 بييع.ؼا پيبظٖ سم

 
Vپيادٖ وشدْ آسِيچش اص تاٌطته . 

VIآسِيچش . 

 وٍىتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع..     1

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت، اؼتجبِ 

ِبثني ظٚ الًِ وٍىتٛٚؼ ؼا ثؽاي 

 ظاننت اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع.

٘بي  ظؼ يٛؼت ٔعاننت اؼتجبِ ثني الًِ

وٍىتٛؼ آؼِيچؽ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. 

 سمبييع.( ِؽاخٛٗ IV. 1)ثٗ نىً 
 

 
 IV. 1نىً 

 

 

 

 

قبمچٗ ؼا پيبظٖ سمبييع ٚ ثؽاي .   3

 خٍٛگريي اؾ قمِٛ آْ اؾ يه 

 آ٘ٓ ؼثب اقتفبظٖ سمبييع.       
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٘بي وٍىتٛؼ ٚ  اؼتجبِ ِبثني الًِ .1

 ٘كتٗ آؼِيچؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ 

ىتٛؼ ٚ ٘كتٗ ٘بي وٍ ِبثني الًِ

آؼِيچؽ ؼا ثؽؼقي سمٛظٖ، ٚعَ 

ثبنع.  اؼتجبِ ٔهبٔگؽ قبمل ثٛظْ ِي

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ آؼِيچؽ ؼا 

 IV -2تٛٛيٍ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 

 
                                  

 IV -2 نىً

 
VII وٍىتٛس . 

٘بي وٍىتٛؼ ؼا اؾ ٔٗؽ  قٓر الًِ .1

 ثؽؼقي سمبييع. ٘ب قٛضتگي ٚ ٔبضبًٌي

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وبغػ مسجبظٖ 

٘بي ؼٚي قٓر  ٘ب ٚ قٛضتگي ٔبضبًٌي

 ؼا دتيؿ سمبييع.

 ثؽؼقي ِمعاؼ تبة آؼِيچؽ .2

٘بي  آؼِيچؽ ؼا ثؽ ؼٚي پبيٗ  (1)

V .نىً لؽاؼ ظ٘يع 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه قبٚت   (2)

 گري ِمعاؼ تبة آؼِيچؽ ؼا  أعاؾٖ

 IV.3گريي سمبييع. )ثٗ نىً  أعاؾٖ

 بييع.(ِؽاخٛٗ  سم
  

 mm 0.05ِاوضميُ تاب آسِيچش: 

c 3)  ثؽؼقي لٓؽ وٍىتٛؼ 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف لٓؽ 

 گريي سمبييع. )ثٗ  وٍىتٛؼ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -4نىً 

 

   
 IV -4نىً                         

 لغش استأذاسد: 
 Kw :30 mm 1.2ٔٛع 
 Kw  :30 mm 1.4ٔٛع 

 :دذالً لغش 
 Kw  :29 mm 1.2ٔٛع 
 Kw  :29 mm 1.4ٔٛع 
 Kw :34 mm 2.0ٔٛع 

اگؽ لٓؽ وٍىتٛؼ اؾ زعالً لٓؽ وّرت 

 ثبنع ثبيع آؼِيچؽ تٛٛيٍ وؽظظ.

ؼا ثؽؼقي  ّٚك نيبؼ وٍىتٛؼ  . 4

 سمبييع.

دتيؿ ثٛظْ نيبؼ ثني وٍىتٛؼ٘ب ؼا 

ثؽؼقي سمبييع ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ يه 

َ آنغبهلب ؼا دتيؿ تيغٗ اؼٖ دتب

سمبييع. )ثٗ نىً ؾيؽ ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.(

 

 
 ػّك ضياس استأذاسد وٍىتٛس:

 Kw  :0.6 mm 1.2ٔٛع 
 Kw  :0.6 mm 1.4ٔٛع 

 mm 0.2دذالً ػّك ضياس وٍىتٛس: 
ظؼ يٛؼتي وٗ ّٚك نيبؼ اؾ زعالً 

ثبنع آْ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ  وّرت ِي

 ايالذ سمبييع.يه تيغٗ اؼٖ 
 

VIII َتاٌطته ديٕا . 

لٓٙ اؼتجبِ ثبٌهته ظيٕبَ ؼا ثؽؼقي   .1

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ 

ثني غغبي ٚ ثبٌهته ظيٕبَ ؼا ثؽاي 

ظاننت اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

IV -5 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
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ظؼ يٛؼت ٚعَ اؼتجبِ ثبٌهته ؼا 
 تٛٛيٍ سمبييع.

 IV -5نىً 

اتًبي ثعٔٗ ثبٌهته ؼا ثؽؼقي  .2

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ 

ثني ثبٌهته ٚ پٛقتٗ اقتبؼت ؼا 

ثؽاي ٔعاننت اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -6)ثٗ نىً 

اگؽ اؼتجبِ ثؽلؽاؼ اقت ثبٌهته ؼا 

 تّٛري يب تٛٛيٍ سمبييع.

 IV -6نىً 

IX رغاي . 
 ْٛي غغبي ؼا ثؽؼقي سمبييع. .1
ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف   (1)

گريي سمبييع.  ْٛي غغبي ؼا أعاؾٖ
 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -7)ثٗ نىً 

 عٛي استأذاسد:
 Kw  :15.5 mm 1.2ٔٛع 
 Kw :15.5 mm 1.4ٔٛع 

 دذالً عٛي:
 Kw  :10.0 mm 1.2ٔٛع 
 Kw :10.0 mm 1.4ٔٛع 

 IV -7نىً 

ىٗ ْٛي غغبي اؾ زعالً ظؼ يٛؼتي ( 2)
ؼا  وّرت ثبنع، خبغغبيل ٚ ثبٌهته 

 تٛٛيٍ سمبييع.
X فٕش رغاي . 

 IV -8نىً 

XI جارغايل . 
ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت لٓت ِثجت ٚ 

ي خبغغبيل ؼا ثؽاي ٚعَ اؼتجبِلٓت ِٕف
 ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ ثني لٓت ِثجت ٚ 
ِٕفي خبغغبيل، آٔؽا تّٛري يب تٛٛيٍ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -9سمبييع. )ثٗ نىً 

 IVنىً 
-9
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XII والچ ٚ دٔذٖ استاست . 

ي ٘بي ظٔعٖ اقتبؼت ؼا ثؽؼق ظٔعأٗ .1

 سمبييع.

٘بي ظٔعٖ ٚ جمّٛٚٗ والچ  ظٔعأٗ

اقتبؼت ؼا ثؽاي ضؽاثي، ثؽؼقي 

سمبييع. ظٔعٖ يب اقتبؼت جمّٛٚٗ والچ 

اقتبؼت ؼا ظؼ يٛؼت ضؽاثي، تٛٛيٍ 

سمبييع. ظٔعٖ ؼيٕگي ؼٚي فاليٛيً ؼا 

 ثؽاي ضؽاثي، ثؽؼقي سمبييع.

ظٔعٖ اقتبؼت ؼٚي والچ يىٓؽفٗ ؼا  .2

 ثؽؼقي سمبييع.

ٗ ظانتٗ ٚ ظٔعٖ والچ اقتبؼت ؼا ٔگ

٘بي قبٚت  اقتبؼت ؼا ِٛافك ٚمؽثٗ

ثچؽضبٔيع، آْ ثبيع آؾاظأٗ چؽضم 

سمبيع. ظٔعٖ اقتبؼت ٔجبيع ظؼ خٙت 

 ٘بي قبٚت گؽظل سمبيع. ضالف ٚمؽثٗ

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ جمّٛٚٗ والچ ؼا تٛٛيٍ 

ِؽاخٛٗ  IV -10سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثب سمٛٔٗ ِٛخٛظ ظؼ 

 تٛٛيٍ سمبييع. ثبؾاؼ آْ ؼا

 

 
 

- IVنىً                              
10 
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 سيستُ تغزيٗ تشق )سيستُ ضاسژ(.  2

تاص ٚ تست لغؼات ديٕاَ

 پيادٖ وشدْ ديٕاَ

 IV -11نىً 

II  . دسپٛش پٛستٗ أتٙايي ديٕاَپيادٖ وشد ْ 
 ٘ب ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ ٚبيك وبئٛچٛيي ؼا خعا سمبييع. ِٙؽٖ .1
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M/T : 
قٗ ٚعظ ِٙؽٖ پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ 

 IV -12ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

IV -12نىً 

III ْجارغايل. پيادٖ وشد 
M/T : 
ظٚ ٚعظ پيچ خبغغبيل ؼا ثبؾ   (1)

سمٛظٖ ٚ آٔؽا ضبؼج سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -13 نىً

نىً 
IV -13 

ظؼپٛل خبغغبيل ؼا اؾ خبغغبيل پيبظٖ (2)

 سمبييع.

IV . پيادٖ وشدْ آفتاِات
يچ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قٗ ٚعظ پ

آفتبِبت ظيٕبَ ؼا پيبظٖ سمبييع. 

  ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -14)ثٗ نىً 

نىً 
IV -14 

V  ٖپيادٖ وشدْ پايٗ ٔگٙذاسٔذ .
 يىسٛوٕٕذٖ

چٙبؼ ٚعظ پيچ پبيٗ ٔگٙعاؼٔعٖ  .1

يىكٛوٕٕعٖ ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

IV -15  ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 IV -15نىً 

چٙبؼ ٚعظ ٚبيك القتيىي ؼا ضبؼج .  2

 سمبييع.

VI پيادٖ وشدْ پٛيل . 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه تٛؼن ِرت، اثؿاؼ  .1

 ؼا ثبثت ٔگٗ ظانتٗ ٚ اثؿاؼ (A)خمًٛو 

٘بي قبٚت تب  ؼا ظؼ خٙت ٚمؽثٗ (B)خمًٛو 

ؼقيعْ گهتبٚؼ ِٛؼظ ٔٗؽ قفت سمبييع. 

ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -16)ثٗ نىً 

 IV -16نىً 

 N.m 39گطتاٚس سفت وشدْ: 

ٚي ؼ ثؽ (A)حمىُ ثٛظْ اثؿاؼ خمًٛو 

 ؼٚتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ا ثٗ گريٖ ثجٕعيع. ؼ (C)اثؿاؼ خمًٛو . 2

ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -17نىً)ثٗ 

 IV -17نىً 

 (C)ظيٕبَ ؼا ثؽٚي اثؿاؼ خمًٛو  .2

 لؽاؼ ظ٘يع.

ِٙؽٖ پٛيل ظيٕبَ ؼا نً سمٛظٖ ٚ  .3

ؼا ظؼ خٙت ٔهبْ ظاظٖ (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ً ثچؽضبٔيع. )ثٗ نى IV -18نعٖ ظؼ نىً 

IV -18 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
تٛجٗ: ِٙشٖ پٛيل ديٕاَ سا تيطرت اص ٔػف 

سٚتٛس  خشاتييه دايشٖ تشاي جٍٛگريي اص 
 ضً ٔىٕيذ.
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 (C)ظيٕبَ ؼا اؾ اثؿاؼ خمًٛو  .4

 پيبظٖ سمبييع.

 

 
 IV-18نىً                            

 
ؼا چؽضبٔعٖ ٚ  (B)اثؿاؼ خمًٛو  .1

ؼا پيبظٖ  (B)ٚ  (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ِؽاخٛٗ  IV-19سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

ِٙؽٖ ٚ پٛيل ظيٕبَ ؼا پيبظٖ  .6

 سمبييع.

 
نىً                                

IV -19 

 
VII  ٖپيادٖ وشدْ ٔگٙذاسٔذ .

 يىسٛوٕٕذٖ
چٙبؼ ٚعظ ِٙؽٖ ؼا ثبؾ سمبييع.  . 1

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -20)ثٗ نىً 
 

 
 IV -20نىً                            

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو  .1

ٔگٙعاؼٔعٖ يىكٛوٕٕعٖ ؼا ضبؼج 

ِؽاخٛٗ  IV -21سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
 

 

                                                

 IV -21نىً 
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VIII  ٗپيادٖ وشدْ سٚتٛس اص پٛست .
 جٍٛيي ديٕاَ

I   .ٔاتٛستشسسي ٚ تؼّري آٌرت 

 ثؽؼقي ٚ تّٛري ؼٚتٛؼ )آؼِيچؽ( . 1

ؼٚتٛؼ ؼا ثؽاي اؼتجبِ ٚ لٓٛي ثؽؼقي 

ِؽاخٛٗ  IV-22سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 IV -22نىً                        

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت، ِمبِٚت 

 گريي سمبييع. قيُ پيچ ؼٚتٛؼ ؼا أعاؾٖ

ِمذاس استأذاسد ِماِٚت )دس صِاْ سشد 

  2.5-2.1( تٛدْ

ظؼ يٛؼت ظاننت اتًبيل ؼٚتٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

ِؽاخٛٗ  IV -23سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
- IVنىً                             

23 

اتًبي ثٗ ثعٔٗ ؼٚتٛؼ ؼا ثؽؼقي . 1

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ ثني 

ؼٚتٛؼ ٚ ثعٔٗ ؼا ثؽاي ٔعاننت اتًبيل 

 ثؽؼقي سمبييع.
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ؼٚتٛؼ ؼا ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ

 تٛٛيٍ سمبييع.

 وٍىتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .1

ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ پكيت ٚ ثٍٕعي ٚ ضؽال (1)

 ؼٚي وٍىتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ پكيت ٚ ثٍٕعي ٚ 

 ضؽال ؼٚتٛؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف لٓؽ (2)

ي گري وٍىتٛؼ ثؽٚي ؼٚتٛؼ ؼا أعاؾٖ

ِؽاخٛٗ  IV -24سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 mm 14.4-14.2لغش استأذاسد: 
 mm 12.8دذالً لغش استأذاسد: 

ظؼ يٛؼتي وٗ لٓؽ وٍىتٛؼ اؾ زعالً 

لٓؽ وّرت ثبنع ثبيع ؼٚتٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 IV -24نىً 

II  استاتٛس. تشسسي ٚ تؼّري 

 لٓٛي اقتبتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .1

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ ثني 

قيُ پيچ اقتبتٛؼ ؼا ثؽاي ثؽلؽاؼي 

 IV -25اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

نىً     
IV -25 

ظؼ يٛؼت ٚعَ اؼتجبِ، اقتبتٛؼ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

اتًبي ثٗ ثعٔٗ اقتبتٛؼ ؼا ثؽؼقي . 2

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت ٚعَ اؼتجبِ 

 پيچ ٚ ثعٔٗ ؼا ثؽؼقي سمبييع. ثني قيُ

 IV -26نىً 

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ اقتبتٛؼ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

III تشسسي ٚ تؼّري رغاي . 

 ْٛي آؾاظ غغبي ؼا ثؽؼقي سمبييع.. 1

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف ْٛي آؾاظ   

 گريي سمبييع. غغبي ؼا أعاؾٖ

 mm 10.5عٛي آصاد استأذاسد: 

 mm 1.5دذالً عٛي آصاد: 

ظؼ يٛؼتي وٗ ْٛي آؾاظ غغبي اؾ زعالً 

 (M/T)وّرت ثبنع ثبيع آْ تٛٛيٍ گؽظظ. 

M/T  : دس غٛست ٔياص رغاي سا تؼٛيض

 مناييذ.

 حليُ ؼا آة سمٛظٖ ٚ غغبي ٚ فٕؽ ؼا .1

 پيبظٖ سمبييع.

قيُ غغبي خعيع ؼا پف اؾ ٚاؼظ سمٛظْ  .2

فٕؽ ٚ غغبي ظؼ قٛؼاش خبغغبيل ًٔت 

سمبييع.

غغبي ؼا ثؽٚي خبغغبيل ْٛؼي حليُ  .3

سمبييع وٗ ْٛي آؾاظ آْ ِٓبثك ثب 

 IV-27ِمعاؼ ِهطى نعٖ ثبنع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
mm 10.5عٛي آصاد سيُ: 

 IV -27نىً 

زؽوت ٔؽَ غغبي ظؼ ظاضً خبغغبيل ؼا  .4

ِؽاخٛٗ  IV -28ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

أتٙبي قيُ ؼا لٓٙ سمٛظٖ ٚ اؾ چكت  .1

آة ثٕعي ثؽٚي حميّ قيُ پيچ اقتفبظٖ 

 سمبييع.
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 IV -28ً نى                        

IV  ٖتشسسي ٚ تؼّري يىسٛوٕٕذ .
 )ديٛد٘ا(

خؽيبْ ثؽق ظؼ لكّت خٍٛ  .1

يىكٛوٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -29نىً 

يه قيُ اُ٘ ِرت ؼا ثٗ لٓت  (1)

ِثجت )+( ظيٛظ ٚ قؽ ظيگؽ قيُ اُ٘ 

٘بي ِٕفي  ِرت ؼا ثٗ ٘ؽ وعاَ اؾ لٓت

( ظيٛظ ِتًً سمبييع ٚ تكت ٚجٛؼ -)

 ؼا اذمبَ ظ٘يع.خؽيبْ 

٘بي اُ٘  ثب تغيري ظاظْ قيُ (2)

ِرت ِؽازً ثبال ؼا ظٚثبؼٖ تىؽاؼ 

 وٕيع.
ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ يه ْؽف ٚ  (3)

ٚعَ ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ ْؽف ظيگؽ ؼا 

تٛقّ اُ٘ ِرت ثؽؼقي سمبييع. ظؼ 

يٛؼتي وٗ اؼتجبِ )ٚجٛؼ خؽيبْ( ظؼ 

ثبنع،  يىكٛوٕٕعٖ ظؼ يه خٙت سمي

 آٔؽا تٛٛيٍ سمبييع.

 
نىً                                 

IV -29 

لٓت ِٕفي اؾ يىكٛوٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي  .2

ِؽاخٛٗ  IV -30سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

يه قيُ اُ٘ ِرت ؼا ثٗ ٘ؽ وعاَ  (1)

+( ظيٛظ ٚ قؽ )٘بي ِثجت  اؾ لٓت

ظيگؽ قيُ اُ٘ ِرت ؼا ثٗ لٓت ِٕفي 

 ( ظيٛظ ِتًً سمبييع.-)

٘بي اُ٘ ِرت  ثب تغيري ظاظْ قيُ (2)

ا ظٚثبؼٖ تىؽاؼ ِؽازً ثبال ؼ

 سمبييع.
ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ يه ْؽف ٚ ٚعَ  (3)

ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ ْؽف ظيگؽ ؼا تٛقّ 

اُ٘ ِرت ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼتي وٗ 

اؼتجبِ )ٚجٛؼ خؽيبْ( ظؼ 

ثبنع،  يىكٛوٕٕعٖ ظؼ يه خٙت سمي

 آٔؽا تٛٛيٍ سمبييع.

 
 IV -30نىً                           

V تشسسي ٚ تؼٛيض تٍربيٕگ . 

 يٕگ خٍٛ ؼا ثؽؼقي سمبييع.ثٍرب .1

ثٍربيٕگ ؼا اؾ ٔٗؽ ؾثؽي ٚ قبيم 

 ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثٍربيٕگ خٍٛ ؼا تٛٛيٍ  .2

 سمبييع.

چٙبؼ پيچ ٔگٙعاؼٔعٖ ثٍربيٕگ ؼا ثبؾ 

وؽظٖ ٚ ثٍربيٕگ ؼا پيبظٖ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -31)ثٗ نىً 

 

 
- IVنىً                             

31 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ خمًٛو ٚ 

پؽـ ثٍربيٕگ ؼا ضبؼج سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -32نىً 

 

 
نىً                                

IV -32 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ خمًٛو ٚ 

پؽـ ثٍربيٕگ خعيع ؼا ظؼ حمً ضٛظ ًٔت 

ِؽاخٛٗ  IV -33. )ثٗ نىً سمبييع

 سمبييع.(

 

 

 

 
 

 
 

 
 



SUV 
 

 

11 

 
 IV -33نىً                        

 

ثب اقتفبظٖ اؾ چٙبؼ ٚعظ 

پيچ،ٔگٙعاؼٔعٖ ثٍربيٕگ ؼا ظؼ حمً ضٛظ 

ِؽاخٛٗ  IV -31ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 N.m 2.6گطتاٚس سفت وشدْ: 

بٕٔع ثب اقتفبظٖ اؾ ثٍربيٕگ وم شم .3

ثٍربيٕگ ٚمت ؼا ضبؼج  IV -34نىً 

 سمبييع.

 
 IV -34نىً                         

 

ثٍربيٕگ ؼا اؾ حلبٔ ؾثؽي ٚ قبيم 

 ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثٍربيٕگ ٚمت ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ظؼپٛل ٚ 

 IVٗ نىً ثٍربيٕگ ؼا ضبؼج سمبييع. )ث

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 35-

 
 IV -35نىً                          

 

 تٛجٗ: فٓ ديٕاَ سا خشاب ٔىٕيذ.

ظؼپٛل ثٍربيٕگ ؼا ثؽٚي ؼٚتٛؼ لؽاؼ 

 ظ٘يع.

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ٚ .   4

پؽـ ثٍربيٕگ خعيع ؼا ظؼ حمً ضٛظ ًٔت 

ؽاخٛٗ ِ IV -36سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 

 
 IV -36نىً                            

 

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ظؼپٛل  .4

 IV -37ثٍربيٕگ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
- IVنىً                             

37 

 

VI جمّٛػٗ آٌرتٔاتٛس . 

ؽٚي پٛيل پٛقتٗ خٍٛي ظيٕبَ ؼا ث .1

ِؽاخٛٗ  IV -38لؽاؼ ظ٘يع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 IV -38نىً                          

 

ؼٚتٛؼ ؼا ثؽٚي پٛقتٗ خٍٛ ظيٕبَ  .2

ِؽاخٛٗ  IV -39ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
- IVنىً                             

39 
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 .يىكٛوٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع .3

ٚ  mm 29ثب اقتفبظٖ اؾ آچبؼ ثٛوف 

يه پؽـ يىكٛوٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -40)ثٗ نىً 

 چٙبؼ ٚعظ ِٙؽٖ ؼا ًٔت سمبييع.

 N.m 4.5گطتاٚس سفت وشدْ: 

 
 IV -40نىً                          

 پٛيل ؼا ًٔت سمبييع. .4

پف اؾ ًٔت پٛيل ثؽٚي ؼٚتٛؼ ِٙؽٖ  (1)

 سمبييع. آْ ؼا ثب ظقت قفت

ثب اقتفبظٖ اؾآچبؼ تؽن ِرت،  (2)

ؼا ٔگٗ ظانتٗ ٚ  (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ؼا ظؼ خٙت  (B)قپف اثؿاؼ خمًٛو 

٘بي قبٚت تب گهتبٚؼ ِٛؼظ  ٚمؽثٗ

 IV -41ٔيبؾ قفت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
 IV -41نىً                     

 N.m 39گطتاٚس سفت وشدْ: 

 (A)ثبثت ثٛظْ اثؿاؼ خمًٛو  (3)

ؼا ثؽٚي نفت پٛيل ثؽؼقي سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -42)ثٗ نىً 

 
 IV -42نىً                            

ؼا ثؽٚي گريٖ  (C)اثؿاؼ خمًٛو  (4)

 ثجٕعيع.

ٔبتٛؼ )ظيٕبَ( ؼا ثؽٚي آٌرت (1)

 ًٔت سمبييع. (C) وٛاثؿاؼ خمً

ؼا ظؼ خٙت ٔهبْ  (A)اثؿاؼ خمًٛو  (6)

ظٖ نعٖ ظؼ نىً چؽضبٔعٖ ٚ اؾ ظا

 چؽضيعْ ِٙؽٖ پٛيل ِّٓئٓ نٛيع.
 N.m 110.5گطتاٚس سفت وشدْ: 

آٌرتٔبتٛؼ )ظيٕبَ( ؼا اؾ ؼٚي  (7)

 پيبظٖ سمبييع. (C)اثؿاؼ خمًٛو 

، (B)ثب چؽضبٔعْ اثؿاؼ خمًٛو  (8)

ؼا پيبظٖ  (B)ٚ  (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ِؽاخٛٗ  IV -43سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 IV -43نىً                       

 يىكٛوٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع..1

چٙبؼ ٚبيك القتيىي ؼا ؼٚي قيُ ًٔت 

ِؽاخٛٗ  IV -44سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 IV -44نىً                       

تٛجٗ: دس صِاْ ٔػة ػايك الستيىي تٗ جٙت 

 آْ تٛجٗ مناييذ.
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يىكٛوٕٕعٖ ٚ چٙبؼ ٚعظ پيچ آْ ؼا 

ِؽاخٛٗ  IV -45نىً  ًٔت سمبييع. )ثٗ

 سمبييع.(

 2.0 N.m:  (M/T)گطتاٚس سفت وشدْ 

 IV -45نىً 

 آفتبِبت ٚ خبغغبيل ؼا ًٔت سمبييع.. 6

M/T : )ديٕاَ ِشتٛط تٗ گريتىس ِؼّٛيل( 

ظؼپٛل خبغغبيل ؼا ثؽٚي حمً ضٛظ ًٔت 

 سمبييع.

تٛجٗ: ٌغفًا دس صِاْ ٔػة جارغايل تٗ 

 تٛجٗ مناييذ.جٙت آْ 

آفتبِبت ٚ خبغغبيل ؼا ثؽٚي يىعيگؽ 

ثٗ يٛؼت افمي قٛاؼ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -46)ثٗ نىً 

 IV -46نىً 

پٕح ٚعظ پيچ ؼا ًٔت سمبييع ٚ اؾ 

فبيٍٗ يه ِيٍيّرتي ثني خبغغبيل ٚ 

 IV -47وٍىتٛؼ ِّٓئٓ نٛيع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(ِؽاخٛٗ 

 N.m 2.0گطتاٚس سفت وشدْ: 

- IVنىً 

47 

ظؼپٛل خبغغبيل ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -48نىً 

- IVنىً 

48 
ؼا ظؼپٛل پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ  .1

 ًٔت سمبييع.

M/T : )ديٕاَ ِشتٛط تٗ گريتىس ِؼّٛيل( 

قٗ ِٙؽٖ ظؼپٛل پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ

 ؼا ًٔت سمبييع.

 N.m 4.4گطتاٚس سفت وشدْ: 

B ؼا ظؼ حمً ضٛظ لؽاؼ ظاظٖ. تؽِيٕبي

 ٚ ِٙؽٖ آٔؽا ًٔت سمبييع.

 N.m 4.1گطتاٚس سفت وشدْ: 
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VII ِطخػات تؼّري . 
 اعالػات تؼّري

 C20 1.25-1.29ظؼ ظِبي  ٗت آة ٚ اقيعغٍ ثبتؽي

 تكّٗ ظيٕبَ

 mm 7-5 خعيع وهم تكّٗ
 mm 8-7 لعمي 

 N 785-685 خعيع قفيت تكّٗ
 N 440-295 لعمي 

 ظيٕبَ

 M/T 12 V        70 Ah ٌٚتبژ ضؽٚخي
ِمبِٚت قيُ پيچ 

 اقتبتٛؼ

M/T 
2.1-2.5  

 mm 14.4-14.2  لٓؽ وٍىتٛؼ
 mm 12.8  زعالً لٓؽ
 mm 10.5  ْٛي غغبي

 mm 1.5  زعالً ْٛي غغبي
 V 14.8-13.2  حمعٚظٖ تٕٗيُ ٌٚتبژ آفتبِبت

 گطتاٚس سفت وشدْ

 N.m گهتبٚؼ پيچ ٚ ِٙؽٖ لٓٛبت ثؽاي قفت وؽظْ
 M/T 2.6پٛقتٗ خٍٛي ظيٕبَ  عٖ ثٍربيٕگ ٔگٙعاؼٔ

 4.5 پٛقتٗ خٍٛي ظيٕبَ يىكٛوٕٕعٖ 

 110.5 ظيٕبَِٙؽٖ پٛيل 
 2.0 آفتبِبت –يىكٛوٕٕعٖ ظيٕبَ 

 M/T 2.0قيُ ؼٚي يىكٛوٕٕعٖ  يىكٛوٕٕعٖ 
 4.4 يىكٛوٕٕعٖ ظؼپٛل پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ 

 3.8 يىكٛوٕٕعٖ تؽِيٕبي 
 4.1 يىكٛوٕٕعٖ ٚبيك تؽِيٕبي 
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 تاتشي .3

 
 104-4نىً                 

 
I ٛخٗت 

يه ثبتؽي وّىي ثب اؾ ثبنع،  ٌٓفًب ظؼ نؽايٓي وٗ ٔيبؾ ثٗ ثبتؽي ثٗ ثبتؽي وؽظْ ِي -1

 ٌٚت ٚ وبثً اتًبي اقتفبظٖ سمبييع. )خٙت ؼٚنٓ نعْ ضٛظؼٚ( 12ٌٚتبژ 

ٚ وّىي، اؾ حمىُ ثٛظْ ٘بي ثبتؽي ايٍي  .. ٌٓفًب پف اؾ ِتًً سمٛظْ وبثً أهٛبة ثني لٓت2

 ٘ب ِّٓئٓ نٛيع. ثبتؽي٘بي  ٘ب ثب لٓت اتًبي قؽ وبثً

 
 اص تاتشي چگٛٔٗ استفادٖ وٕيُ؟

  قٓر ثبتؽي )ثٗ ضًٛو قٓر ثبالي ثبتؽي( ؼا دتيؿ ٚ ضهه ٔگٗ ظاؼيع ؾيؽا ظؼ يٛؼت ٚخٛظ

تعؼصمي ثبؼ اٌىرتيىي ؼْٛثت ٚ آة اقيع ثؽ ؼٚي قٓر ثبتؽي، ايٓ ظٚ ٚبًِ قجت ختٍيٗ 

 نٛٔع. ثبتؽي )ظنبؼژ( ِي

 ِ عت ِٛيين ثالاقتفبظٖ نٛظ، وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا ظؼ يٛؼتي وٗ ضٛظؼٚ ثؽاي

 سمبييع.

٘ب، ٌجبـ )پبؼچٗ( ٚ پٛنم ؼٔگ  تٛخٗ: اؾ دتبـ آة ثبتؽي )اٌىرتٌٚيت( ثب پٛقت ثعْ، چهُ

ضٛظؼٚ ضٛظظاؼي سمبييع ٚ ظؼ يٛؼت دتبـ فٛؼًا ِٕٗمٗ ِٛؼظ دتبـ ؼا ثب آة نكتٗ )ثٗ ِعت 

 ظليمٗ( ٚ ثٗ پؿنه ِؽاخٛٗ سمبييع. 11

 لؽاؼ ثبنع ثبتؽي ثؽاي يه ِعت ْٛالٔي ثالاقتفبظٖ ثبنع ٚ ٔكجت آة ثبتؽي آْ وّرت  اگؽ

قٌٛفبتٗ نعْ  آْ سمبيع وٗ دمىٓ اقت ظؼ ٔتيدٗ ثبنع ثبتؽي نؽٚ٘ ثٗ ختٍيٗ ِي 1.1اؾ 

٘بي قٌٛفبتٗ نعٖ ٕ٘گبَ  ، ظؼ ضًٛو ثبتؽي)يفسبت ظاضٍي ثبتؽي ؼا ثٗ شمؽاٖ ظانتٗ ثبنع(

ثٗ يه سمٛٔٗ قبمل، ٌٚتبژ نبؼژ نعْ، ثبال ٚ خؽيبْ ٔبپبيعاؼ  ٔكجت ،فؽآيٕع نبؼژ اٌٚيٗ

 ضٛا٘ع ثٛظ.

ثبيكت ظؼ نؽايّ نبؼژ  ثبتؽي ٔيبؾي ثٗ نؽايّ ٔگٙعاؼي ضبيي ٔعاؼظ ٚ فمّ ثبتؽي ِي

 ِٕبقت ٔگٗ ظانتٗ نٛظ.

 تٛخٗ: ِٓبثك ثب ظقتٛؼاًٌّٛ ثبتؽي، العاَ ثٗ ٔگٙعاؼي ثبتؽي سمبييع.

 
 سيستُ تٛصيغ تشق

ٔكجت ثٗ تٛٛيٍ آْ ثب سمٛٔٗ قبمل، العاَ  سمٛظْ ٚٛاًِ قٛضنت )ضؽاثي( فيٛؾ پف اؾ ثؽْؽف

 سمبييع.

 اؾ فيٛؾي وٗ ثب ِهطًبت تٛؽيف نعٖ ِٛؽيف نعٖ اقتفبظٖ سمبييع.

فيٛؾ ؼا ثٗ فؽَ وح ٚ ٔبؼاقت ظؼ خٛجٗ فيٛؾ لؽاؼ ٔع٘يع ثٍىٗ ثٗ فؽَ ِكتميُ ٚ يسير 

 ظؼ خٛجٗ فيٛؾ ًٔت سمبييع.

٘ب ظؼ زني وبؼوؽظ ظؼ ضٛظؼٚ ثب  أع، شمٛاؼٖ ثبؾ ٚ شمٛاؼٖ ثكتٗ. ؼٌٗ ٘ب ظٚگٛٔٗ ؼٌٗ: ؼٌٗ

 نٛٔع. ُ٘ تؽويت ِي

 

 

 هتٛيٗ ٘ٛاي ِغثٛع سيستُ.   4
 ِمذِٗ

، خببؼي ٚ ذتٛيٗ( وٌٛؽثؽاي ضٛظؼٚ٘بي قٛاؼي تٌٛيع نعٖ قيكتُ ذتٛيٗ ِٓجٛ٘ ٘ٛا )نبًِ 

 ذتيٗ نعٖ اقت.

اْ، ظِبي ٘ٛاي ظاضً وبثني ؼا ظؼ تٛ ثب ٚخٛظ قيكتُ ذتٛيٗ ِٓجٛ٘ ٘ٛا ظؼ ضٛظؼٚ ِي

تبثكتبْ پبيني ٔگٗ ظانت ٚ ظؼ ؾِكتبْ ظِبي وبثني ؼا گؽَ ٔگٗ ظانت ٚ اؾ يص ؾظْ ٚ 

ثٗ آقبٔي  يىپبؼچٗخببؼگؽفتگي نيهٗ خٍٛ خٍٛگريي سمٛظ. ايٓ قيكتُ ثٗ يٛؼت يه جمّٛٚٗ 

 سمبيع )ثب دتبِي ٍّٚىؽظ٘ب(. ًّٚ ِي
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 اغٛي سشِايص

وٓ )ؼقيٛؼ ظؼايٛ(،  وّپؽقٛؼ، اٚاپؽاتٛؼ، وٕعأكٛؼ، ِٕجٙ ضههقيكتُ قؽِبيم نبًِ: 

 نري أجكبِ، فٓ ٚ ِىبٔيؿَ وٕرتي اقت.

 

 
. 5    . اٚاپؽاتٛؼ4    . ف3ٓ    . قٛئيچ فهبؼ2    . وٕعأكٛؼ ثٗ شمؽاٖ ؼقيٛؼ ظؼاي1ٛ

 . وّپؽقٛؼ6   نري أجكبِ 

 

يم ظاظٖ نعٖ اقت. ِٛتٛؼ ايً قؽِبيم ِؽثِٛ ثٗ قيكتُ قؽِبيم ضٛظؼٚ ظؼ نىً ؾيؽ سمب

آٚؼظ ثٗ ْجٙ آْ وّپؽقٛؼ گبؾ وٌٛؽ ؼا اؾ  ضٛظؼٚ وّپؽقٛؼ وٌٛؽ ؼا ثٗ زؽوت ظؼِي

وٕع وٗ ظؼ آْ گبؾ ِرتاوُ ثب ظِبي  اٚاپؽاتٛؼ وهيعٖ ٚ آْ ؼا ظؼ وٕعأكٛؼ ِرتاوُ ِي

نٛظ. ِبيٙ پؽفهبؼ تٛقّ خبم گٍٛيي نىً  ثبال ظؼ زني أتمبي زؽاؼت ثٗ ِبيٙ تجعيً ِي

نٛظ ٚ ظؼ اٚاپؽاتٛؼ ِبيٙ فهبؼ پبيني ثٗ گبؾ تجعيً  ري أجكبِ، وُ فهبؼ ِيظؼ ن

نٛظ )خٙت خػة گؽِب( ٘ٛاي ضٕه ظؼ ٔؿظيىي اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ فٓ ثٗ ظاضً وبثني  ِي

نٛظ ٚ گبؾ وٌٛؽ تٛقّ وّپؽقٛؼ خبجبب نعٖ ٚ ظؼ وٕعأكٛؼ ِرتاوُ  ضٛظؼٚ ِٕتهؽ ِي

وٕع ٚ ظؼ  اي ؼا ْي ِي ت گبؾ وٌٛؽ قيىً ثكتٗ نؽذ ظاظٖ نعٖ اقنٛظ. ظؼ يه چٕني ِكري ِي

ايٓ قيىً ٘ٛاي ظاضً وبثني ؼا ضٕه سمٛظٖ ٚ ظؼ هنبيت ظِبي ظاضً وبثني ثٗ زع ِٕبقت 

 نٛظ. پبيني آٚؼظٖ ِي

 

 
 

II اغٛي سيستُ گشِايص . 

ثبنع وٗ ِٕجٙ گؽِبيم، ِبيٙ  قيكتُ گؽِبيم ضٛظؼٚ اؾ ٔٛ٘ ؼٚل آة گؽَ نعٖ ِي

 بنع.ث وٕٕعٖ ِٛتٛؼ ِي ضٕه

، ؼإّ٘بي جمؽاي ٘ٛا، جمؽاي ٘ٛا ٚ فٓ، ٌٌٛٗ آة گؽَقيكتُ گؽِبيم نبًِ: ؼاظيبتٛؼ، 

 ِىبٔيؿَ وٕرتي اقت.

ثبنع ظؼ زبيل وٗ فٓ ٚ جمؽاي ٘ٛا ثب قيكتُ وٌٛؽ  خببؼي ثب اٚاپؽاتٛؼ ظؼ يه جمّٛٚٗ ِي

 ثبنٕع. يىي ِي
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1

1

1

3

4

2

 
 

   ٌٌٛٗ آة گؽَ. 2   . وبٔبي ٘ٛا1

 خببؼي. ؼاظيبتٛؼ 4   . ف3ٓ

وبؼ ِٛتٛؼ ضٛظؼٚ، ِبيٙ ظؼ ٕ٘گبَ 

ضٕه وٕٕعٖ تٛقّ گؽِبي ِٛتٛؼ گؽَ 

نٛظ. ِبيٙ ضٕه وٕٕعٖ تٛقّ  ِي

ٚاتؽپّپ ثٗ خؽيبْ ظؼآِعٖ ٚ اؾ ْؽيك 

ي ؼٚؼٚظي ٚاؼظ ؼاظيبتٛؼ خبب ٌٌٛٗ

گؽظظ قپف فٓ خببؼي گؽِبي ِبيٙ  ِي

ظاضً وبثني ٚ نيهٗ وٕٕعٖ ؼا ثٗ  ضٕه

 وٕع ٚ اؾ آْ ْؽيك خٍٛ ِٕتمً ِي

ؾظايي ٚ خببؼؾظايي وبثني  گؽِبيم، يص

پف اؾ غجٛؼ ِبيٙ . نٛظ ضٛظؼٚ اذمبَ ِي

وٓ اؾ ٌٌٛٗ ضؽٚخي ؼاظيبتٛؼ خببؼي  ضٕه

نٛظ تب قيٍه  تٛقّ ٚاتؽ پّپ وهيعٖ ِي

ثب ؼٚل غوؽ  .گؽِبيهي پيٛقتٗ گؽظظ

نعٖ قيكتُ گؽِبيهي ضٛظؼٚ لبثً فُٙ 

 ضٛا٘ع ثٛظ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III سيستُ وٕرتي . 
ذتٛيٗ ٘ٛاي ِٓجٛ٘ نبًِ تُ وٕرتي قيك

 ثبنع: ؾيؽ ِي ِعاؼ٘بي
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ِعاؼ وٕرتي وٕٕعٖ تغػيٗ، ِعاؼ وٕرتي 

والچ وّپؽقٛؼ، ِعاؼ وٕرتي زفبٖت اميين ٚ 

 ثبنع. ِعاؼ اؼتجبِ اْالٚبت ِي
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ذتٛيٗ ٘ٛاي ِٓجٛ٘  قيكتُٕٚبيؽ وٕرتيل 

 ٚجبؼتٕع اؾ:

قٛئيچ  -وٕٕعٖ  قٕكٛؼ ظِبي ِبيٙ ضٕه

بْيكي ٚ وٕرتٌؽ ظؼخٗ نري ِغٕ -فهبؼ 

ثبنع. وبؼوؽظ ِٛؼظ أتٗبؼ  زؽاؼت ِي

وٌٛؽ ٚجبؼتكت اؾ؛  وٕرتي قيكتُ

 اّْيٕبْ ظاننت اؾ ؼأعِبْ وبؼي

ِٕبقت قيكتُ ٘ٛاي ِٓجٛ٘ ظؼ ٘ؽ زبٌت 

 تٛاَ ثبتٛيني نعٖ )ظؼخٗ زؽاؼت( 

وبؼوؽظ اميٓ قيكتُ ذتٛيٗ ٘ٛاي ِٓجٛ٘ 

 ثبنع. ٚ ِٛتٛؼ، ِي

 

 )سشِايص( . وٕرتي دسجٗ دشاست وٌٛش1

ي ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ )قؽِبيم( وٕرت

تٛقّ ِعاؼي وٗ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

ؼا ثٗ شمعيگؽ  A/Cاٚاپؽاتٛؼ ٚ وٕرتٌؽ 

يبثع. ِمبِٚت  سمبيع، حتمك ِي ِؽتجّ ِي

قٕكٛؼ ثب تغيريات ظؼخٗ زؽاؼت ظاضً 

ٚ ايٓ تغيريات  وٕع ِياٚاپؽاتٛؼ تغيري 

 ٘بي ٌٚتبژي ِمبِٚيت ثٗ فؽَ قيگٕبي

ظؼخٗ زؽاؼت ثٗ تٛيريات  ثب ِٕبقت

نٛظ. قيگٕبي فٛق  اٚالَ ِي A/Cوٕرتي 

تٛقّ ِعاؼ تمٛيتگؽ ظاضً وٕرتٌؽ، 

وٕرتي سمٛظْ ؼٌٗ ٚ ثؽاي  ٖتمٛيت نع

ثٗ وبؼ گؽفتٗ  والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي

نٛظ پف اؾ اتًبي ؼٌٗ والچ  ِي

اٌىرتِٚغٕبْيكي ، والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي

نع. وّپؽقٛؼ فٛبي  ِيوّپؽقٛؼ ظؼگري 

يبثع.  ٚ ِتٛبلت آْ ظِب وب٘م ِي نعٖ

ؼٌٗ والچ  شمچٕني پف اؾ لٓٙ نعْ اتًبي

اٌىرتِٚغٕبْيكي ، والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي

وّپؽقٛؼ آؾاظ نعٖ وّپؽقٛؼ ِتٛلف 

نٛظ ٚ ِتٛبلت آْ ظِب افؿايم  ِي

، A/Cيبثع. ٖٚيفٗ قيكتُ وٕرتٌؽ  ِي

ثبنع.  وٕرتي سمٛظْ ٍّٚىؽظ وّپؽقٛؼ ِي

ٔع ظؼخٗ ثٗ ْٛؼي وٗ وّپؽقٛؼ ثتٛا

حميّ ؼا ِٓبثك ثب  قؽِبيهيزؽاؼت 

حمعٚظٖ اؾ پيم تٛيني نعٖ )تٛقّ 

ؼإٔعٖ أتطبة نعٖ اقت( ؼقبٔعٖ ٚ 

 آْ ؼا زفٕ سمبيع.

 

 ٛسسيستُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛت. 2

حتت  قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ

ثؽضي اؾ نؽايّ ضبو ٚ ثؽاي وبقنت اؾ 

ثبؼ اّٚبي نعْ ثؽ ِٛتٛؼ، وبؼوؽظ 

سمبيع. الؾَ ثٗ  ؼا وٕرتي ِي وّپؽقٛؼ

غوؽ اقت زبيً ايٓ وٕرتي يبظ نعٖ 

تٛأع نبًِ: تٛلف وّپؽقٛؼ ظؼ حلٗٗ  ِي

گريي، ظٚؼ ثبالي  اقتبؼت ؾِبْ نتبة

 ِٛتٛؼ ثبنع.

 

 . وٕرتي اميين3

خٙت ِّٓئٓ نعْ اؾ نؽايّ ْجيٛي 

وبؼوؽظ قيكتُ ذتٛيٗ ِٓجٛ٘ ٘ٛا فهبؼ 

ٚ ظؼخٗ زؽات وبؼي قيكتُ تٛقّ قٛئيچ 

ت ؼ وٗ ثؽ ؼٚي ٌٌٛٗ فهبؼ ثبال ًٔفهب

يٕع نٛظ ٚ ايٓ فؽآ نعٖ اقت وٕرتي ِي

سمبيع.  ِيوّىي ثٗ اميٓ سمٛظْ قيكتُ 

ٖٚبيف زفبٖت وٕرتي اميين ِٓبثك نؽذ 

 ؾيؽ اقت:

بِي وٗ گزفبٖت فهبؼ پبيني: ٕ٘ (1)

ثبنع  0.1960.02 MPaفهبؼ وّرت اؾ 

قٛئيچ فهبؼ لٓٙ نعٖ ٚ والچ وّپؽقٛؼ 

بيت وّپؽقٛؼ غريفٛبي نعٖ ٚ ظؼ هن

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.
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، ٕ٘گبِي وٗ فهبؼ ثبالزفبٖت فهبؼ  (2)

ثبنع، قٛئيچ  3.140.2 MPaثبالتؽ اؾ 

فهبؼ لٓٙ ضٛا٘ع نع ٚ والچ وّپؽقٛؼ 

غريفٛبي نعٖ ٚ ظؼ هنبيت وّپؽقٛؼ 

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

: ٕ٘گبِي وٗ فهبؼ وٕرتي فهبؼ ثبال  (3)

ثبنع ظؼ ايٓ  1.770.08 MPaثبالتؽ اؾ 

( A4  ٚ4-A4-2فهبؼ )ِبثني  زبٌت قٛئيچ

قيكتُ وٕرتي  تب گؽظظ ِيِتًً 

قبؾي  قيگٕبي فٛبياٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ 

فٓ ِٛتٛؼ ثب ظٚؼ ثبال ؼا اؼقبي 

 .سمبييع

زبفٗت ظِب ٚ پبيني: ٕ٘گبِي وٗ  (4)

ظؼخٗ زؽاؼت ظؼيبفت نعٖ اؾ قٕكٛؼ 

ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ وّرت اؾ ِمعاؼ 

گؽاظ ثبنع، والچ  ظؼخٗ قبٔيت 3.1

قٛؼ آؾاظ نعٖ ٚ وّپؽقٛؼ ضبِٛل وّپؽ

 نٛظ. ِي

زفبٖت ظِب ثبال: ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ  (1)

زؽاؼت ظؼيبفت نعٖ اؾ قٕكٛؼ ظؼخٗ 

زؽاؼت ِبيٙ ضٕه وٕٕعٖ ثبالتؽ اؾ 

ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ثبنع  111.26ِمعاؼ 

ثؽاي خٍٛگريي اؾ گؽِبيم ثيم اؾ زع، 

والچ وّپؽقٛؼ آؾاظ نعٖ ٚ وّپؽقٛؼ 

 نٛظ. ضبِٛل ِي
وبؼي ِٛتٛؼ  قيكتُ ضٕهْ . وٕرتي سمٛظ4

پػيؽ  )فٓ ثؽلي( تٛقّ ٕٚبيؽ ؾيؽ اذمبَ

وٕٕعٖ  نٛظ: قٕكٛؼ ظِبي ِبيٙ ضٕه ِي

٘بي  قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ، ؼٌٗ

، فٓ ؼاظيبتٛؼ 3ٚ  2ٚ  1وٕرتي فٓ مشبؼٖ 

٘بي قٛئيچ،  قيگٕبيٚ فٓ وٕعأكٛؼ، 

تٛأع  قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ِي

فٓ ؼا ثٗ نؽذ ؾيؽ ِعاؼات ِؽثِٛ ثٗ 

 وٕرتي سمبيع:

وٕٕعٖ  ٕ٘گبِي وٗ ظِبي ِبيٙ ضٕه (1)

گؽاظ ثبنع  ظؼخٗ قبٔيت 91تب  93ثني 

٘بي  قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ؼٌٗ

ؼا فٛبي سمٛظٖ، قپف فٓ  3ٚ  1مشبؼٖ 

ثؽلي قؽي نعٖ ٚ ُ٘ ؾِبْ ثب قؽٚت 

 سمبيع. پبيني ظٚؼاْ ِي

 98وٓ ثني  ٕ٘گبِي وٗ ظِبي ِبيٙ ضٕه (2)

گؽاظ ثبنع، قيكتُ  ظؼخٗ قبٔيت ..1تب 

ؼا  2وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ؼٌٗ مشبؼٖ 

فٛبي سمٛظٖ، قپف ظٚ فٓ ثؽلي ثب قؽٚت 

 ع.ٕسمبي پبيني ظٚؼاْ ِي

وٓ ثٗ  ٕ٘گبِي وٗ ظِبي ِبيٙ ضٕه (3)

گؽاظ ثؽقع، الِپ ٘هعاؼ  ظؼخٗ قبٔيت .11

 آِپؽظؼخٗ زؽاؼت آة، ِٛخٛظ ظؼ پهت 

 نٛظ. ؼٚنٓ ِي

قٛؼ نؽٚ٘ ثٗ پف اؾ ايٕىٗ وّپؽ (4)

وبؼ سمٛظ فٓ ثؽلي ثعْٚ تٛخٗ ثٗ ظِبي 

وٓ )ثبال يب پبيني( ثب قؽٚت  ِبيٙ ضٕه

 وٕع. پبيني ظٚؼاْ ِي

ٕ٘گبِي وٗ فهبؼ گبؾ قيكتُ قؽِبيم  (1)

 1.770.08 MPaِكبٚي يب ثيهرت اؾ ِمعاؼ 

ثبنع، فٓ ثؽلي ثب قؽٚت ثبال ظٚؼاْ 

 ضٛا٘ع سمٛظ.

چٕبٔچٗ قيگٕبي اؼقبيل اؾ قٕكٛؼ  (6)

وٕٕعٖ غريْجيٛي  ؼت ِبيٙ ضٕهظؼخٗ زؽا

ثبنع )قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 

وٕٕعٖ ضؽاة نعٖ ثبنع( ثٕبثؽايٓ  ضٕه

ايٓ قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ظؼ 

ٔٗؽ ضٛا٘ع گؽفت وٗ ِٛتٛؼ ثب ثبؼ 

ثبال ظؼ زبي زؽوت اقت ٚ ظؼ ٔتيدٗ فٓ 

اٌىرتٚٔيىي ؼا ثب ظٚؼ ثبال فٛبي 

 ضٛا٘ع سمٛظ.
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 هتٛيٗ ِغثٛع ِٛلؼيت لغؼات سيستُ
 

 1ِٛلٛيت لٓٛبت قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛؽ ٚ خببؼي مشبؼٖ 

 
ِٛلٛيت لٓٛبت قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛؽ ٚ خببؼي مشبؼٖ                         

2 

 

 

 يفسٗ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛؽ ٚ خببؼي

1

2

3

4
5

6

 
 
وٍيع . 3   . وٍيع وٕرتي ٚؼٚظي ٘ٛا )اؾ ظاضً ٚ ضبؼج(2    . وٍيع وٌٛؽ1

. وٍيع 6. وٍيع تٕٗيُ قؽٚت فٓ خببؼي 5   . وٍيع وٕرتي ظِب4   گؽِىٓ نيهٗ ٚمت

 أتطبة خٙت ٚؾل ٘ٛا

 

 



SUV

2. 

 ِٛلؼيت دَٚ لغؼات سيستُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛش ٚ خباسي

(A/c)لغؼات وٌٛش 
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 (A/C)لغؼات وٌٛش 
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 تؼّري سيستُ وٌٛش، لغؼات ٚ اجضاء
 LF6430ساِرت٘اي سيستُ وٌٛش ِذي ػٍّىشد ٚ پا

 WXH-106-AP ِعي وّپؽقٛؼ

 جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ

 خؽيبْ ِٛاؾي تيپ

اؼتفب٘  ٚؽٌ  ِهطًبت ْٛي 

 ِرت( )ِيٍي
62539716 ِرت ِيٍي 

 ؼاظيبتٛؼ وٕعأكٛؼ
 m/s 4.5اؾ  ثؿؼگرتقؽٚت خؽيبْ 

13.1 KW 

قيكتُ ذتٛيٗ 

 ٘ٛا ِٓجٛ٘

 خبم ظاضٍي

 اٚاپؽاتٛؼ

 آثهبؼي تيپ

ِهطًبت 

 ِرت( )ِيٍي

 ٚؽٌ  ْٛي 
 اؼتفب٘

58255255 

 ضؽٚخي قؽِب
 h/m3 423ِمعاؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي 

4.5 KW  ضؽٚخي قؽِب 

 خبم ظاضٍي

 ؼاظيبتٛؼ خببؼي

 آثهبؼي تيپ

ِهطًبت 

 ِرت( )ِيٍي

 ٚؽٌ  ْٛي 
 اؼتفب٘

27220280 

 ضؽٚخي گؽِب

اؼ ٘ٛا ٚ ِمع 6L/hِمعاؼ خؽيبْ 

h/m3
 350 

4.5 KW  ِمعاؼ ظؼيبفت
 

 قؽٚتٗ 8 تٕٗيُ ٘ٛا

 زعاوثؽ قؽِبيم

h/m3
 423   ٚقؽِبيم اؾ ؼٚثؽ

 يٛؼت قؽٔهني

h/m3 300   گؽِبيم اؾ ؼٚثؽٚ پبي

 قؽٔهني

 گبؾ وٌٛؽ
٘ٛٔ R134a 

 ؽَگ 50050 ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ

 ؼٚغٓ وٌٛؽ
٘ٛٔ PAG56 

 ِيٍيّرت 120 ِمعاؼ ؼٚغٓ وٌٛؽ

 قيكتُ وٌٛؽ
 ِمعاؼ ضؽٚخي قؽِبيم

 1800ٕ٘گبِي وٗ وّپؽقٛؼ ثب قؽٚت 

 4.8سمبيع  ظٚؼ ظؼ ظليمٗ ظٚؼاْ ِي

KW   
 گؽاظ ظؼخٗ قبٔيت 32-18 حمعٚظٖ ظؼخٗ زؽاؼت

 
 تاصسسي ٚ تؼّري فيٍرت ٘ٛا

 خٛجٗ ظانجٛؼظ ؼا ثبؾ وٕيع. ثٗ. 1

ِؽازً ثبؾ وؽظْ خٛجٗ ظانجٛؼظ 

 سمبييع. ِؽاخٛٗ 
 

 
 

 فيٍرت ؼا ضبؼج وٕيع.   .2

 ،فيٍرت ؼا ضبؼج وٕيع خبم ظاضٍي . 3

. وٕيعقپف َٚٛيت ِٕبفػ آْ ؼا ثؽؼقي 

تٛٛيٍ  العاَ ثٗظؼ يٛؼت وثيف ثٛظْ 

 سمبييع.

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



SUV 
 

 

23 

\                                                              

 
 III  تشسسي ٚ تؼّري پٛستٗ اٚاپشاتٛس 

 ٘بي ٘ٛا ؼا پيبظٖ وٕيع. وبٔبي. 1

وبٔبي ثباليي ٘ٛا ؼا اؾ پٛقتٗ ( 1)

 پيبظٖ سمبييع.

  ،غؽثيٍه فؽِبْ، ظقتٗ ؼإّ٘ب

ِرتمشبؼ، يفسٗ وٕرتٌؽ وٌٛؽ/ ويٍٛ

 ضؽٚخي ٘ٛا،جمّٛٚٗ ِيبٔي خببؼي، 

قيُ يٛتي ٚ خٛجٗ ظانجٛؼظ ؼا 

 پيبظٖ سمبييع.

 ٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ پٛقتٗ ٚ  پيچ

٘ب ؼا  ٘بي ِؽثِٛ ثٗ ٌٌٛٗ ِيٍٗ

 پيبظٖ سمبييع.

  يبظٖ سمبييع )ثٗ پظانجٛؼظ ؼا

ظقتٛؼاًٌّٛ ٚ پيبظٖ سمٛظْ ظانجٛؼظ 

٘بي چپ  ِؽاخٛٗ سمبييع.( شمچٕني زفبٔ

 ٚ ؼاقت وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 ٘بي ِيبٔي ٘ٛا ؼا  جمّٛٚٗ وبٔبي

 پيبظٖ سمبييع.

  خعيع ؼا پيبظٖ وبٔبي ٘ٛاي

 سمبييع.

٘بي پبييين پٛقتٗ ؼا پيبظٖ  ٌٌٛٗ( 1)

 سمبييع.

 ٘ب ؼا ثٗ ٚمت خبجبب سمبييع. يٕعيل 

  .ِٛوت وف اتبق ؼا ثٍٕع وٕيع

ٌٌٛٗ ٘ٛاي ٘بي مست ؼاقت ٚ چپ،  ٔبؾي

٘ب ؼا  وبٔبي دتبِيِيبٔي ٚمت ٚ 

 پيبظٖ سمبييع.

٘ٛاي ٚمت ؼا اؾ مست چپ وف   وبٔبي

وبٔبي ٘ٛاي مست  وبثني خعا سمبييع.

چپ وف وبثني ؼا ثب تىبْ ظاظْ ثٗ 

چپ ٚ ؼاقت )ِٓبثك تًٛيؽ( خعا 

 سمبييع.

 

 
 

وبٔبي ٘ٛاي ٚمت ؼا اؾ مست ؼاقت وف 

وبثني خعا سمبييع. ٌٌٛٗ ٘ٛاي مست ؼاقت 

وف وبثني ؼا ثب تىبْ ظاظْ ثٗ چپ ٚ 

 ؼاقت )ِٓبثك تًٛيؽ( خعا سمبييع.

 
 

ييع. وبٔبي ٘ٛاي ٚمت ِيبٔي ؼا خعا سمب

وبٔبي ٘ٛاي مست ؼاقت وف وبثني ؼا ثب 

تىبْ ظاظْ ثٗ چپ ٚ ؼاقت )ِٓبثك 

 تًٛيؽ( خعا ٔبييع.

 پٛقتٗ ؼا پيبظٖ سمبييع.. 1

 گبؾ وٌٛؽ ؼا ضبيل سمبييع.( 1)

٘بي وٌٛؽ ؼا خعا  جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ( 2)

 سمبييع.
 

 
 
٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثريْٚ  گريٖ( 1)

 آٚؼيع.

ظؼ حمً ٘بي زٍمٛي قيكتُ خببؼي وٗ  ثكت

٘بي آة ِٛخٛظ اقت  ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ٌٌٛٗ

 ؼا ضبؼج سمبييع.

 

 
 
قٗ ٚعظ ِٙؽٖ وٗ ظؼ تًٛيؽ ٔهبْ ( .1)

 ظاظٖ نعٖ اقت ؼا ثريْٚ آٚؼيع.
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ِٙؽٖ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً  (.1)

 ؼا ثريْٚ آٚؼيع. 6-21

پيچ ٚ ِٙؽٖ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  (11)

ظؼ نىً ؾيؽ ؼا ثب ؾوؽظٖ ٚ قپف 

 ا پيبظٖ سمبييع.پٛقتٗ وٌٛؽ ؼ

 
 

جمّٛٚٗ اٚاپؽاتٛؼ قيكتُ  (12)

 وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 

وبٚؼ ٚؼٚظي/ ضؽٚخي اٚاپؽاتٛؼ ؼا  (1

 ثريْٚ آٚؼيع.

٘بي ٚؼٚظي/ضؽٚخي  نري أجكبِ، ٌٌٛٗ (2

 ٚ ثكت اتًبي ؼا پيبظٖ سمبييع.

يفسٗ ٌٌٛٗ مست ؼاقيت اٚاپؽاتٛؼ ؼا  (3

 پيبظٖ سمبييع.

 اٚاپؽاتٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع. (4

يٕگ وٗ ظؼ ٘كتٗ ايٍي ظٚ ٚعظ اٚؼ (1

اٚاپؽاتٛؼ لؽاؼ ظاؼظ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.
 

 

 
 
 ٚازع خببؼي ؼا پيبظٖ سمبييع. (13)

٘بي ٚؼٚظي/ضؽٚخي خببؼي ٚ  وبٚؼ ٌٌٛٗ (1

وٗ ظؼ لكّت  پطم وٕٕعٖ ٘ٛاي گؽَ 

پبييين وبثني لؽاؼ ظاؼظ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.
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ؼا پيبظٖ  ٘ب سمٛظٖ، قپف ثكت بي ؼاظيبتٛؼ خببؼي ؼا ثبؾ٘ ظٚ ٚعظ پيچ ِؽثِٛ ثٗ ثكت(2

 سمبييع.
 اتًبالت وٌٛؽ ؼا خعا وٕيع.(11)
 ؼا پيبظٖ سمبئيع.مبِٚت اٌىرتيىي فٓ ٚ ظٚ ٚعظ پيچ ِ(16)
جمّٛٚٗ فٓ خببؼي ثٗ شمؽاٖ ِمبِٚت فٓ ؼا پيبظٖ سمبئيع. قپف قٗ ٚعظ  25-6ِٓبثك (17)

 پيچ ٚ جمّٛٚٗ فٓ خببؼي ثٗ شمؽاٖ ِٛتٛؼ آْ ؼا پيبظٖ سمبييع.
 قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ ؼا پيبظٖ سمبئيع.(18)

 
 

اٚاپؽاتٛؼ ؼا  26-6ِٓبثك نىً  .1
 پيبظٖ سمبييع.

اؾ ٔبزيٗ ؼاقت پٛقتٗ اٚاپؽاتٛؼ  (1)
 قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 
 تٛجٗ
 ٛٚٗ اٚاپؽاتٛؼ ؼا ًٔت سمبييع.جمّ (1)

ِيؿاْ وبيف ؼٚغٕىبؼي  تٛقّ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ اٚؼيٕگ خعيع ٚ ؼاثّ نري أجكبِ ؼا ثٗ (2
 سمبييع.

 
 PAG56ٔٛع سٚغٓ وّپشسٛس: 

 ظٚ ٚعظ اٚؼيٕگ خعيع ثؽ ؼٚي اٚاپؽاتٛؼ ًٔت سمبييع. (3
٘بي ٚؼٚظي/ضؽٚخي، ثكت اتًبي  ٌٌٛٗ (2)

نم گٛل خٙت ًٔت ظٚ ٚعظ ِٙؽٖ )نم گٛل(  mm 5ٚ نري أجكبِ ؼا ًٔت سمبييع. اؾ آچبؼ 
  اقتفبظٖ سمبييع.
 N.m 3.5گطتاٚس سفت وشدْ: 

 
IV  تشسسي ٚ تؼّري جمّٛػٗ وّپشسٛس 

 پيادٖ ٚ ٔػة وشدْ. 1



SUV 

21

لجً اؾ ثريْٚ آٚؼظْ وّپؽقٛؼ، گبؾ وٌٛؽ ؼا ختٍيٗ سمبييع. پف اؾ نبؼژ گبؾ ِيؿاْ 
 قفيت تكّٗ وّپؽقٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ  ٌٌٛٗ (1)
 سمبييع.

بؼخي ثٗ ظؼْٚ اؾ ِىبْ خعايم ٌٌٛٗ ٚ اٚاپؽاتٛؼ، خٙت خٍٛگريي اؾ ٚؼٚظ ِٛاظ ض
نٛظ وٗ قجت  خػة ِيقيكتُ اؾ ظؼپٛل اقتفبظٖ سمبئيع ؾيؽا ؼْٛثت تٛقّ ؼقيٛؼ ظؼايٛ 

 .نٛظ آقيت ؼقبٔعْ ثٗ قيكتُ ِي
 تكّٗ وّپؽقٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع. (2)
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ِؽاخٛٗ وٕٕعٖ ؼا نً سمبييع. ) ٘بي تٕٗيُ ٘بي اتًبي پّپ ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ ٚ پيچ پيچ
 ْ پّپ ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ( تكّٗ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.پيبظٖ وؽظ نٛظ ثٗ خبم فؽآيٕع

 وّپؽقٛؼ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع. (3)
 ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ ؼا ظٚؼ ٔؽيؿيع.    

 تشسسي:

 ؼا ثؽؼقي سمبييع. ٍّٚىؽظ والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي

ِٕفي اٌىرتِٚغٕبْيكي تؽِيٕبي ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ ْٛؼ ِكتميُ ثٗ قٛوت وبٔىتٛؼوالچ 

ظؼ نؽايّ وبؼوؽظ ْجيٛي اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼ ٚيً سمبئيع. اگؽ والچ ؼا ثٗ ثعٔٗ وّپؽقٛ

ضٛا٘ع وؽظ ٚ اگؽ ايٓ َِٛٛ٘  ٚيًثبنع آٔگبٖ پف اؾ اتًبي، يفسٗ آؼِيچؽ والچ ؼا 

 ِٛيٛة ثبنع.اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼش ٔع٘ع دمىٓ اقت والچ 

ثبؾٚ ثكت لٓٛبت .2

 ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ؾيؽ، لٓٛبت ؼا ثبؾ سمبييع.

. 3    . ِٙؽٖ ضٛظ لفً و2ٓ   وّپؽقٛؼ  گؽِبيهي ثبالي. قٛئيچ حمبفٕ 1

  . ضبؼ ؼيٕگي7   . ؼٚتٛؼ6   . ضبؼ ؼيٕگي5   يفسٗ آؼِيچؽ  .  4ٚانؽ 

 . قيُ پيچ والچ8

 پيچ والچ ؼا ًٔت سمبييع. ِٓبثك ثب نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ؾيؽ، قيُ
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ٕ٘گبَ ًٔت سمٛظْ قيُ پيچ والچ ثؽ ؼٚي 

ؾائعٖ ِٛخٛظ ثبيكت  ِيوّپؽقٛؼ پٛقتٗ 

ثؽ ؼٚي قيُ پيچ ٚ قٛؼاش پٛقتٗ 

 ُ٘ ؼاقتب گؽظٔع. ،وّپؽقٛؼ

 ضبؼ ؼيٕگي ؼا ًٔت سمبئيع.

 
تػوؽ: ضبؼ ؼيٕگي ؼا ًٔت سمبئيع ثٗ 

ْٛؼي وٗ ْؽف خمؽْٚي آْ ثٗ مست ثريْٚ 

 لؽاؼ گريظ.

يه اثؿاؼ خمًٛو، والچ ثب اقتفبظٖ اؾ 

ٚ ِٙؽٖ  عوٕيؼا ثبثت  اٌىرتِٚغٕبْيكي

لفٍي ؼا ِهبثٗ ؼٚل ثريْٚ آٚؼظْ، 

زؽوت ظ٘يع )ثبؾ وٕيع( ِيؿاْ ٌمي 

ِٓبثك ثب نىً اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼا والچ 

 ٔهبْ ظاظٖ نعٖ، تٕٗيُ سمبئيع.

 
ظإِٗ تغيريات ٌمي والچ 

ؼا ثؽؼقي سمبييع. اٌىرتِٚغٕبْيكي 

چٕبٔچٗ ِيؿاْ ٌمي ظؼ حمعٚظٖ 

لؽاؼ ٔگؽفت  mm 0.3-0.5اقتبٔعاؼظ 

ٖ اؾ ٚانؽ خٙت تٕٗيُ سمٛظْ آٔگب

ِيؿاْ ٌمي اقتفبظٖ سمبئيع. قٛئيچ 

وّپؽقٛؼ ؼا  گؽِبيهي ثباليحمبفٕ 

 ثؽؼقي سمبييع.
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 گؽِبيهي ثباليخبم فٍؿي قٛئيچ حمبفٕ 

وّپؽقٛؼ ؼا ظؼ ٖؽف حمتٛي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ 

لؽاؼ ظ٘يع. ٖؽف ؼا تٛقّ نٍٛٗ گبؾ 

زؽاؼت  ظاظٖ تب ظؼخٗ زؽاؼت ؼٚغٓ 

ثٗ ِمعاؼ  ِٛتٛؼ ثبال ؼٚظ ٚ

اقتبٔعاؼظ ثؽقع ٚ ظؼ ايٓ ؾِبْ 

٘بي  ثؽؼقي سمبئيع وٗ آيب تؽِيٕبي

گؽظٔع يب ضري؟ )تًٛيؽ  قٛئيچ فٛبي ِي

 ؼا ٔگبٖ وٕيع.( 6-34

 
 وّپؽقٛؼ گؽِبيم ثباليقٛئيچ حمبفٕ 

 گؽاظ ظؼخٗ قبٔيت  150 فٛبي نعٖ

)ظؼ زبٌت   C130:  نعٖغريفٛبي 

الً ثؽاثؽ ضبِٛل، ِمعاؼ زع

C125)اقت 

زني گؽَ سمٛظْ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ، تزوش: 

ِؽالت ثبنيع وٗ ظِبي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ اؾ 

 ظِبي انتٛبٌم ثبالتؽ ٔؽٚظ.

V  ٗتشسسي ٚ تؼّري جمّٛػٗ وٕذأسٛس ت .

 مهشاٖ ِٕثغ أثساط

 وٕعأكٛؼ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .1

 ثؽؼقي سمٛظْ وٕعأكٛؼ (2)

بي ضٕه وٓ ٘ َٚٛيت دتيؿي پؽٖ (1

وٕعأكٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبئيع ٚ ظؼ يٛؼت 

وثيفي اؾ ثؽـ ٔؽَ خٙت پبن وؽظْ 

٘ب اقتفبظٖ وٕيع. ٘ؽگؿ اؾ  پؽٖ

٘بي ٘يعؼٌٚيه لٛي خٙت پبن وؽظْ  ؼٚغٓ

٘ب اقتفبظٖ ّٕٔبئيع ؾيؽا قجت  پؽٖ

 نٛظ. ثٗ آهنب ِي ؼقبٔعْآقيت 

٘بي  ظؼ يٛؼت ضؽاثي پؽٖ تزوش:

ُ وٕعأكٛؼ، ٍّٚىؽظ قؽِبيهي قيكت

 آيع. وٌٛؽ پبيني ِي

اؾ پيچ گٛنيت يب أربظقت ختت خٙت  (2

٘بي وح نعٖ اقتفبظٖ  يبف سمٛظْ پؽٖ

 سمبئيع.

ٕعأكٛؼ ؼا ثؽؼقي ٚخٛظ ٔهيت ظؼ و (3)

 سمبييع.

٘بي ٘بٌٛژٔي خمًٛو ؼظيبثي  اؾ الِپ (1

ٔهيت، خٙت ثؽؼقي سمٛظْ ٚخٛظ ٔهيت ظؼ 

 ٘ب اقتفبظٖ سمبييع. حمً اتًبي ٌٌٛٗ
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هيت ظؼ حمً اتًبالت، ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٔ (2

اٚؼيٕگ ؼا اؾ خٙت ضؽاثي ثؽؼقي 

سمبييع. ٕ٘گبَ ًٔت، اتًبالت ؼا 

 ِٓبثك ِمعاؼ تٛيني نعٖ حمىُ سمبييع.

 بييع.وٕعأكٛؼ ؼا پيبظٖ سم .2

ِٕجٙ آة ؼاظيبتٛؼ ؼا ِٓبثك  (1)

ثب ظقتٛؼاًٌّٛ پيبظٖ وؽظْ ثريْٚ 

 آٚؼيع.

ظٚ ٌٌٛٗ ِتًً نعٖ ثٗ  (2)

چ وٕعأكٛؼ ؼا خعا سمٛظٖ؛ ظٚ ٚعظ پي

ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف وٕعأكٛؼ ؼا 

 پيبظٖ سمبييع.
ِبثني حمً اتًبي وبٚؼ ٚ اٚؼيٕگ ؼا (3)

ثٗ فؽَ ِٕبقت تٛقّ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ، 

ؼٚأىبؼي سمبييع. ٔٛ٘ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ 

PAG56 
قؽپٛل ٚ فيٍرت وٕعأكٛؼ ؼا   (3)

ًٔت ِرتي  ِيٍي .1تٛقّ آچبؼ نم گٛل 

 N.m 12سمبييع. گهتبٚؼ قفت وؽظْ: 
عأكٛؼ ٚ ِٕجٙ جمّٛٚٗ وٕ (4)

 أجكبِ ؼا ًٔت سمبئيع.
٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا ًٔت  ٌٌٛٗ (1)

 سمبييع.
٘ب ؼا خعا سمبئيع قپف  قؽپٛل ٌٌٛٗ (1

٘ؽ خبم اؾ جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ ؼا ثٗ 

 يىعيگؽ ِتًً سمبييع.

٘ب اٚؼيٕگ خعيع  حمً اتًبالت ٌٌٛٗ( ظؼ2

ؼا ثٗ فؽَ ِٕبقت تٛقّ ؼٚغٓ 

وّپؽقٛؼ، ؼٚأىبؼي سمبييع. ٔٛ٘ 

  PAG56ؽقٛؼ، ؼٚغٓ وّپ
٘بي  اؾ پيچ خٙت ِتًً وؽظْ ٌٌٛٗ (2

جمّٛٚٗ وٌٛؽ ٚ جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ ثب 

ِٕجٙ أجكبِ اقتفبظٖ سمبييع. تػوؽ: 

٘ب ؼا ِٓبثك ثب ِمعاؼ ِٛني نعٖ  پيچ

 قفت وٕيع.
ٚؾْ گبؾ وٌٛؽ خٙت نبؼژ سمٛظْ  (3

50050 َاقت. گؽ 
ِٛتٛؼ ضٛظؼٚ ؼا ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت  (4

 ٔؽِبي ثؽقبٔيع.
يكتُ ؼا ثؽؼقي ٚخٛظ ٔهيت ظؼ ق (1

 سمبييع.
VI  ٌٌٗٛ ْ٘اي سيستُ  تؼّري ٚ تاص منٛد

 وٌٛش

٘بي قيكتُ وٌٛؽ  ٔمى ِّٚٛي ٌٌٛٗ .3

ٚجبؼت اقت اؾ: أكعاظ ٚ يب ٔهت اؾ 

آهنب وٗ ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ايٓ ظٚ 

ٚبؼَٗ، ٚعَ قؽِبيم ٚ يب قؽِبيم 

 ٔبوبيف اصمبظ ضٛا٘ع نع.

تٛأع ضؽاثي ٚ  ( ظٌيً ثؽٚؾ ٔهيت ِي2)

 تًبالت ثبنع.يب نً ثٛظْ ا
 تزوش:

٘ب  ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ ضؽاثي ظؼ ٌٌٛٗ( 1)

ٚ ثؽاي ثبؾ سمٛظْ آهنب اؾ ظٚ ٚعظ 

 آچبؼ اقتفبظٖ سمبييع.

 
 

اؾ ظؼپٛل ٚ يب پبؼچٗ دتيؿ  (2)

٘ب  ظؼ حمً ثبؾ سمٛظْ اتًبالت ٌٌٛٗ

خٙت دمبٔٛت اؾ ٚؼٚظ گؽظ ٚ غجبؼ 

 اقتفبظٖ سمبييع.

٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي ٚ  ٌٌٛٗ .3

 ع.تّٛري سمبيي

ثؽؼقي سمبييع وٗ وعاَ يه اؾ  (1)

اتًبالت ٌٌٛٗ نً نعٖ ٚ يب ظاؼاي 

ثبنٕع. اگؽ اتًبيل ظاؼاي  ٔهيت ِي

ٔهيت ثٛظ ٌٓفًب آٔؽا حمىُ سمبييع. 

چٕبٔچٗ ٔهيت ثؽْؽف ٔگؽظيع، ثؽؼقي 

سمبييع وٗ آيب اٚؼيٕگ يب ٌٌٛٗ 

 آقيت ظيعٖ اقت يب ضري.

٘بيي وٗ آثبؼ تؽن، ضُ نعگي،  ٌٌٛٗ (2)

ثؽ ؼٚي  ؼؾٖٚي فؽٚؼفتگي ٚ ضؽاث

ثبنع ؼا تٛٛيٍ  آهنب لبثً ِهب٘عٖ ِي

 سمبييع.
٘بي وثيف ؼا ثب اٌىً ضبٌى  ٌٌٛٗ (3)

ثهٛئيع ٚ پف اؾ ضهه سمٛظْ آهنب ؼا 

 بييع.ًٔت سم
 :٘بي قيكتُ وٌٛؽ  ًٌٌٛٗٔت سمٛظْ  .4

اؾ ظٚ ٚعظ آچبؼ خٙت ًٔت سمٛظْ 

٘بي قيكتُ وٌٛؽ ٚ قفت سمٛظْ  ٌٌٛٗ

 ٘ب ِٓبثك ِمعاؼ تٛيني اتًبالت ٌٌٛٗ

نعٖ، اقتفبظٖ سمبييع. اگؽ اتًبيل 

ضيٍي قفت نٛظ، اِىبْ ثؽٚؾ ٔهيت ٚ 

ضؽاثي ؼؾٖٚ ظؼ حمً اتًبي ٚخٛظ 

 ظاؼظ.

اؾ يه اٚؼيٕگ ِٕبقت خٙت آة  (1)

ثٕعي اقتفبظٖ سمبييع. ِؽالت 

ثبنيع وٗ اٚؼيٕگ آقيت ٔجيٕع ٚ 

 ثٗ ؾِني قمِٛ ٔىٕع.

ثٗ ٕ٘گبَ ًٔت سمٛظْ اٚؼيٕگ  (2)

غٓ خٙت آة ثٕعي، اٚؼيٕگ ؼا ثٗ ؼٚ

 وّپؽقٛؼ آغهتٗ سمبييع.
٘ب  لجً اؾ ِتًً سمٛظْ ٌٌٛٗ (3)

٘ب ؼا  ثٗ يىعيگؽ حمً اتًبالت ٌٌٛٗ

 ثٗ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ آغهتٗ سمبييع.
٘ب ؼا  َٚٛيت ًٔت نعْ ٌٌٛٗ (4)

ثؽؼقي سمبييع ٚ ِهب٘عٖ سمبييع وٗ 

آيب لٓٛبت جمبٚؼ ٌٌٛٗ ثب آْ ظؼ 

ثبنٕع يب ضري. ظؼ يٛؼت  دتبـ ِي

ٚ ٚعَ  ٘ب تأييع َٚٛيت ٖب٘ؽي ٌٌٛٗ

٘ب، قيكتُ  ٚخٛظ ٔهيت ظؼ ِكري ٌٌٛٗ

ؼا ظؼ زبٌت ضالء لؽاؼ ظاظٖ قپف 

گبؾ ؼا نبؼژ سمٛظٖ ٚ ثٛع اؾ آْ 

ٍّٚىؽظ ٚ ِيؿاْ ضٕه وٕٕعگي 

 قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.
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 تٛجٗ:

ٕ٘گبَ خعا سمٛظْ ٌٌٛٗ وٌٛؽ، (1

ظٚ أتٙبي اتًبي ؼا خٙت خٍٛگريي اؾ 

ثٕعي ٘بي حميٓي، آة  ٚؼٚظ آة ٚ آٌٛظگي

سمبييع. ثٗ ضبْؽ ظانتٗ ثبنيع اؾ آة 

ٚاوٕم  ”R131a“ثٕع٘بيي وٗ ثب گبؾ 

ظٕ٘ع، اقتفبظٖ  ضٛؼٔعگي اذمبَ ِي

 ٔىٕيع.

٘ب،  ٕ٘گبَ ًٔت سمٛظْ ٌٌٛٗ(2

٘ب ؼا ظؼ حمً ِٛؼظ ٔٗؽ  ٘ب ٚ ثكت گريٖ

 ًٔت سمبييع.

固定螺栓
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 آٚؼيع.ٌٌٛٗ اتًبي ظٕ٘عٖ ِٕجٙ أجكبِ ٚ ِٕجٙ آة ؼاظيبتٛؼ ؼا ثريْٚ  (1

قپف جمّٛٚٗ ًٛيؽ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ؼا ثبؾ سمٛظٖ، پٕح ٚعظ پيچ ٔگٙعاؼٔعٖ وٗ ظؼ ت (2

 فٓ وٕعأكٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع.
 ثبنع. ِؽازً ًٔت، ٚىف ِؽازً پيبظٖ وؽظْ ِي (3

 
 ياتي ػيٛب سيستُ وٌٛش ػية

I ُتشسسي ٚ ِطا٘ذٖ ػيٛب سيست 

چٕبٔچٗ قيكتُ وٌٛؽ ظاؼاي ٚعَ  (1

ثبنع،  غريْجيٛيٍّٚىؽظ يب ٍّٚىؽظ 

آٔگبٖ دمىٓ اقت ظؼ قيكتُ ٚيٛة 

ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع. ٚيٛة ثٗ ؼازيت 

ٚ ثب ظلت تٛقّ ثؽؼقي ِكتميُ ٚ 

گبٔٗ أكبْ ِبٕٔع  1زٛاـ  تٛقّ

نٕٛايي )ثب گٛل(، الِكٗ )ثب 

ظقت(، ثيٕبيي )ثب چهُ(، لبثً 

 ثبنٕع. تهطيى ٚ ثؽْؽف وؽظْ ِي

ثٗ ظلت ِهب٘عٖ سمبييع وٗ  (1)

يعگي ظ ٘ب ظچبؼ آقيت آيب ٌٌٛٗ

أع ٚ آيب تؽن ٚ ٌه ؼٚغٓ ثؽ  نعٖ

وٕعأكٛؼ ٚ اٚاپؽاتٛؼ ٚخٛظ 

ظاؼظ. چٕبٔچٗ ٌه ؼٚغٓ ثؽ ؼٚي 

٘ب، اٚاپؽاتٛؼ ٚ وٕعأكٛؼ  ٌٌٛٗ

ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع، اؾ وف يبثْٛ 

خٙت نٕبقبيي ِىبْ ظليك ٔهيت 

اقتفبظٖ سمبييع. لٓٛبت ؾيؽ 

 ثبيكت ثؽؼقي نٛٔع: ِي
 

 ٌٛ ٘ب ٚ نري٘بٗ ٌاتًبي 

 ٚ اتًبالت ِؽثْٛٗ نٍٕگ 

  ٚ وبقٗ سمع وّپؽقٛؼ، وبٚؼ خٍٛيي

 ٚميب ٚ پع آة ثٕعي

  ٚخٛظ ضؽانيعگي ثؽ ؼٚي وٕعأكٛؼ

 ٚ وّپؽقٛؼ

َٚٛيت ٖب٘ؽي گبؾ وٌٛؽ ؼا  (2

اؾ ِيبْ چهّي ثبؾؼقي ِهب٘عٖ 

سمبييع. لجً اؾ ِهب٘عٖ وؽظْ ِؽازً 

 ؾيؽ ؼا اذمبَ ظ٘يع:

ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ، وٌٛؽ ؼا 

 ظؼِٛتٛؼ ؼا  ؼٚنٓ وٕيع. ظٚؼ

ظٚؼ ظؼ ظليمٗ، ثٗ  2000-1500حمعٚظٖ 

. قپف خؽيبْ ظاؼيع ٔگٗظليمٗ  5ِعت 

گبؾ وٌٛؽ ؼا اؾ ِيبْ چهّي ثبؾؼقي 

 ِهب٘عٖ سمبييع.

 جشياْ گاص دس دس تؼضي ِٛالغ  اگش
٘ايي دس آْ  دثاب واسدوشد وٌٛش صِاْ

ِطا٘ذٖ ضٛد، ضشايظ گاص دس داٌت عثيؼي 
 است.

 ِؼين است وٗ يا  تذيٓ  ػذَ ٚجٛد دثاب
ِمذاس گاص وٌٛش صياد است ٚ يا گاصي 
دس سيستُ ٚجٛد ٔذاسد. اگش٘ٛاي خشٚجي 

سشد تاضذ، ضشايظ گاص دس داٌت وٌٛش 
 وٌٛش عثيؼي است ٚ چٕأچٗ ٘ٛاي خشٚجي

سشد ٔثاضذ، ضشايظ گاص دس داٌت 
 غريعثيؼي است.

  ٗٚجٛد دثاب صياد تذيٓ ِؼين است و
 وايف است.ِمذاس گاص وٌٛش دس سيستُ ٔا

لٓٛي ٚ اتًبي ٔبِٕبقت ظؼ  (3)

ِعاؼات اٌىرتيىي ِؽثْٛٗ ؼا ثب ظلت 

 ثؽؼقي سمبييع.

. ثؽؼقي ٚيٛة ثٗ ؼٚل ظقيت )ثب 2

 ظقت(

٘بي ِكري  ضؽٚخي ثؽؼقي سمٛظْ (1)

ؼا  A/Cوٍيع  :پؽفهبؼ قيكتُ وٌٛؽ

فهبؼ ظ٘يع. اخبؾٖ ظ٘يع وّپؽقٛؼ ثٗ 

ف پظليمٗ وبؼ وٕع. ق .2ايل  .1ِعت 

لٓٛبتي وٗ فهبؼ  ٘ب ٚ ثب ظقت ٌٌٛٗ

ثبنٕع ؼا ملف  ضؽٚخي آهنب ثبال ِي

 وٕيع.
 اِتعاظ ضؽٚخي وّپؽقٛؼظؼ 

نري أجكبِ،  ظؼايٛ  وٕعأكٛؼ
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ؼا زف ثبيكت گؽِب ٚ ظاغي  ظقت ِي

 .وٕع
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اگؽ لٓٛٗ ِٛيين ظؼ ِيبٔٗ ِكري نؽذ 

ظاظٖ نعٖ، ضيٍي ظاٜ ثبنع دمىٓ اقت 

ظچبؼ گؽفتگي نعٖ ثبنع. اگؽ ثؽضي 

يٍي قؽظ ثبنٕع دمىٓ اقت اؾ لٓٛبت ض

ؼ گؽفتگي يب ٔعاننت قيكتُ وٌٛؽ ظچب

ع ٚ يب قيكتُ ثٗ گبؾ وٌٛؽ ثبن

 ضٛثي ًّٚ ٔىٕع.

٘بي ِكري وُ فهبؼ  ( أتٙبي ضؽٚخي2

قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع. وٍيع 

A/C  ؼا فهبؼ ظ٘يع. اخبؾٖ ظ٘يع

ظليمٗ  .2ايل  .1وّپؽقٛؼ ثٗ ِعت 

٘ب ٚ  وبؼ وٕع، قپف ثب ظقت ٌٌٛٗ

ٓٛبتي وٗ فهبؼ ضؽٚخي آهنب پبيني ل

ثبنٕع ؼا ملف وٕيع. اؾ  ِي

اٚاپؽاتٛؼ تب ٚٚؼظي وّپؽقٛؼ 

چٕبٔچٗ ظقت ثب آهنب ظؼ دتبـ ثبنع 

ثبيكت قؽظ ٚ ضٕه نعْ ازكبـ  ِي

نٛظ. اگؽ ثؽضي اؾ لٓٛبت قؽظ ٚ 

ضٕه ٔجبنٕع، دمىٓ اقت ٍّٚىؽظ 

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ نؽايّ ْجيٛي 

 ٔجبنع.

 ِبثنياضتالف ظؼخٗ زؽاؼت  (3

٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي وّپؽقٛؼ  ٌٌٛٗ

ؼا  A/Cؼا ثؽؼقي سمبييع. وٍيع 

فهبؼ ظ٘يع. اخبؾ ظ٘يع وّپؽقٛؼ ثٗ 

ظليمٗ وبؼ وٕع. قپف  .2ايل  .1ِعت 

٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ؼا  ثب ظقت ٌٌٛٗ

ملف وٕيع. اضتالف ظؼخٗ زؽاؼت ِبثني 

ثبيكت  ٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ِي ٌٌٛٗ

ف ِهٙٛظ ثبنع. چٕبٔچٗ اضتال وبِاًل

ظؼخٗ زؽاؼت ِهٙٛظ ٔجبنع، ثعيٓ 

ِٛين ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ 

وبيف ٔجٛظٖ ٚ يب ظؼ قيكتُ گبؾي 

 ثبنع. ِٛخٛظ سمي
٘بي اتًبي پف اؾ  َٚٛيت قٛوت (4)

تٛأع نبًِ ِٛاؼظ ؾيؽ  ثؽؼقي ِي

 ثبنع:
اتػاي خٛب تشلشاس ضذٖ تاضذ، اتػاي ضً 
ضذٖ تاضذ، اتػاي داؽ ضذٖ تاضذ، 

اتػاي ضً ٚ يا داؽ ٘اي  چٕأچٗ سٛوت
ضذٖ تاضذ اِىاْ دادس وٗ سيُ داخٍي 

 سٛوت اتػاي ضؼيف يا ٔاصن ضذٖ تاضذ.
تشسسي ػيٛب تٛسظ دس ضٕٛايي ( 3

وبؼوؽظ وّپؽقٛؼ ثٗ  يثٗ يعا )گٛش(:

ضٛثي گٛل ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ 

آيب يعاي وّپؽقٛؼ ْجيٛي اقت يب ضري 

ٚ وّپؽقٛؼ وبؼوؽظ ْجيٛي ظاؼظ يب 

ؽؼقي سمبييع وٗ آيب ٔجٛظْ ضري.شمچٕني ث

يب ِمعاؼ أعن گبؾ ظؼ قيكتُ ثٗ 

ظٌيً ٚخٛظ ٔمى ظؼ وّپؽقٛؼ اقت يب 

ثٗ ظٌيً ٚخٛظ ٔمى ظؼ ِعاؼ وٕرتي 

 وّپؽقٛؼ اقت.
ػيٛب ِتذاٚي ٚ سٚش تشعشف منٛدْ: ( 4
وٌٛؽ قؽِبيم ٔعاؼظ،  قيكتُ (1)

ثبنٕع  ظاؼاي ٍّٚىؽظ سمي ٚ فٓوّپؽقٛؼ 

 فيٛؾ ( پف اؾ نٕبقبيي ٚبًِ قٛضنت1

ثب  ؼاِعاؼ وٕرتي، فيٛؾ قٛضتٗ نعٖ 

سمٛٔٗ خعيع وٗ ِهطًبت آْ ثب ِهطًبت 

سمبيع، تٛٛيٍ  اقتبٔعاؼظ ِٓبثمت ِي

( پف اؾ نٕبقبيي ٚبًِ لٓٙ 2سمبييع. 

نعگي ِكري ِعاؼ وٕرتي ٚ ِكري ثؽق ٚ 

٘بي  ٔكجت ثٗ حمىُ سمٛظْ قٛوت ،اتًبي 

( ؼٌٗ فٓ آقيت 3نً نعٖ العاَ سمبييع 

ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب قيُ ظيعٖ اقت؛ 

أع  ٘بيم آقيت ظيعٖ پيچ ؼٌٗ ٚ وٕتبوت

يب ضري ٚ ظؼ يٛؼت آقيت ظيعگي حمً 

آقيت ظيعٖ ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ سمبييع 

 ( قيُ پيچ والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي4

قٛضتٗ اقت: ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب 

خؽيبٔي وٗ اؾ قيُ پيچ والچ ٚجٛؼ 

وٕع يب ضري. ظؼ يٛؼت ٚعَ ٚجٛؼ  ِي

ْ العاَ ثٗ تّٛري يب تٛٛيٍ والچ خؽيب

 سمبييع.
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( وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ظؼخٗ زؽاؼت 1

آقيت ظيعٖ اقت: ثؽؼقي سمبييع 

تؽِيتٛؼ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت آقيت 

ظيعٖ اقت يب ضري. اگؽِهطًبت 

ْجيٛي ثٛظ قپف خبم تؽِيتٛؼ ٍّٚىؽظي 

وٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي سمبييع ٚ ظؼ  تمٛيت

ضؽاثي ظؼ يىي اؾ آهنب  ثؽٚؾيٛؼت 

جت ثٗ تّٛري يب تٛٛيٍ العاَ ٔك

( قٛئيچ فهبؼ گبؾ وٌٛؽ 6سمبييع 

ظچبؼ ٚيت نعٖ اقت. قيكتُ ؼا ثب 

نبؼژ سمبييع. چٕبٔچٗ ظؼ  KPa 300گبؾ 

ايٓ زبٌت قيكتُ وٌٛؽ ثٗ وبؼ ضٛظ 

اظاِٗ ظاؼظ، قٛئيچ فهبؼ پبئني ظؼ 

ٚ اگؽ ايٓ چٕني  ثبنع َٚٛيت ْجيٛي ِي

ٔجٛظ، آٔگبٖ اِىبْ ظاؼظ ٚيٛثي ظؼ 

بيني ثؽٚؾ وؽظٖ ثبنع پچ فهبؼ قٛئي

وٗ ثٗ ظٌيً ٚخٛظ اتًبي وٛتبٖ ظؼ 

ِعاؼ قٛئيچ فهبؼ ثبنع، ثب پعيع 

آِعْ اتًبي وٛتبٖ ظؼ ِعاؼ قٛئيچ 

فهبؼ پبيني لُبٚت ظؼ ِٛؼظ ايٕىٗ 

قٛئيچ فهبؼ ثبال قبمل اقت يب ضري 

گؽظظ. قٛئيچ فهبؼ گبؾ  پػيؽ ِي اِىبْ

ثبيكت تٛٛيٍ گؽظظ.  وٌٛؽ ِٛيٛة ِي

وٕع. ثؽؼقي سمبييع  ظٚؼاْ سمي( فٓ 7

وٗ آيب ِعاؼ فٓ ظؼ َٚٛيت ْجيٛي 

اقت يب ضري. شمچٕني ثؽؼقي سمبييع وٗ 

ظچبؼ قٛضتگي نعٖ اقت  فٓآيب ِٛتٛؼ 

٘بي  يب ضري. اِىبْ ثؽٚؾ ٚيت ظؼ پؽٖ

 ؼا ثؽؼقي سمبييع. فٓ

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ ثكيبؼ أعن  (2)

ِيؿاْ فهبؼ ظؼ ٔمبِ فهبؼ ( 1اقت: 

يني قيىً قؽِبيم ثبال ٚ فهبؼ پب

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ زع پبئيين لؽاؼ 

يبثي ِكري ؼا اذمبَ ظ٘يع  ٔهتظاؼٔع. 

ٚ ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ ٔهت العاَ ثٗ تّٛري 

 .سمبييع

( ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ ثكيبؼ ؾيبظ 2

اقت: ِيؿاْ فهبؼ ٔمبِ فهبؼ ثبال ٚ 

فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم قيكتُ وٌٛؽ 

ظؼ زع ثباليي لؽاؼ ظاؼٔع. شمچٕني 

گيح فهبؼ ثٗ نعت ظچبؼ ٌؽؾل ٚمؽثٗ 

ثبنع گبؾ قيكتُ ؼا ختٍيٗ  ٚ ٔٛقبْ ِي

سمٛظٖ، قيكتُ ؼا ظؼ زبٌت ضالء لؽاؼ 

ظاظٖ، قپف ثٗ ِيؿاْ اقتبٔعاؼظ 

 قيكتُ ؼا نبؼژ گبؾ سمبييع.

( ظؼ قيكتُ ؼْٛثت ٚخٛظ ظاؼظ: ثٛع 3

اؾ ايٕىٗ قيكتُ وٌٛؽ ثؽاي ِعت 

ِٛيين وبؼ وؽظ، ِيؿاْ فهبؼ ٔمٓٗ

نٛظ. نري  زبٌت ضالء ِي فهبؼ پبيني ظؼ

ؾٔع ٚ ٘ٛاي ضؽٚخي  أجكبِ يص ِي

ثبنع. وٌٛؽ ؼا ضبِٛل  وٌٛؽ ضٕه سمي

سمٛظٖ، ثٛع اؾ چٕع ظليمٗ وٌٛؽ ؼا 

ؼٚنٓ سمبييع. وٌٛؽ ثؽاي ِعت وٛتب٘ي 

وٕع ٚيل ثٛع  ظؼ زبٌت ْجيٛي وبؼ ِي

نٛٔع.  اؾ آْ ٚيٛة غوؽ نعٖ تىؽاؼ ِي

تٛأع ٚخٛظ  ظٌيً ايٓ َِٛٛ٘ ِي

ا ظؼ گبؾ يب ؼٚغٓ وٌٛؽ ؼْٛثت ٘ٛ

ثبنع. ؼقيٛؼ ظؼايٛ ؼا تٛٛيٍ 

سمبييع. ؾِبْ ضالءقبؾي قيكتُ ؼا 

ؼٚغٓٚ افؿايم ظ٘يع قپف گبؾ وٌٛؽ 

 ؼا ثٗ قيكتُ نبؼژ سمبييع.

( ظؼ قيكتُ آٌٛظگي ٚخٛظ ظاؼظ: 4

ِيؿاْ فهبؼ ٔمٓٗ فهبؼ پبيني ظؼ 

زبٌت ِٕفي اقت. ِيؿاْ فهبؼ ٔمٓٗ

ٌٌٛٗفهبؼ ثبال ظؼ زع پبييين اقت. 

خٍٛيي ٚ ٚميب ؼقيٛؼ ظؼايٛ يب نري 

أجكبِ يص ؾظٖ اقت. ٘ٛاي ضؽٚخي 

ثبنع. وٌٛؽ ؼا ضبِٛل  وٌٛؽ ضٕه سمي

سمٛظٖ، ظؼ ايٓ زبٌت آٌٛظگي قجت 

أكعاظ قيكتُ نعٖ اقت. ثٕبثؽايٓ

ؼقيٛؼ ظؼايٛ ٚ اخؿايي وٗ ظؼ آْ 

آٌٛظگي قجت أكعاظ ِكري گهتٗ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

خٛظ ٔهيت ( وّپؽقٛؼ ثٗ ظٌيً 1ٚ

آقيت ظيعٖ اقت: ِيؿاْ فهبؼ  يظاضٍ

ٔمبِ فهبؼ ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً 

قؽِبيم قيكتُ وٌٛؽ ظؼ زع پبييين 

لؽاؼ ظاؼٔع. ثُٛي ِٛالٙ وٛثم 

غريْجيٛي ظؼ وّپؽقٛؼ ٚخٛظ ظاؼظ. ظؼ 

ثبيكت تٛٛيٍ ؽقٛؼ ِيپايٓ زبٌت وّ

 گؽظظ.
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تكّٗ وّپؽقٛؼ ضيٍي نً اقت: قؽٚت ( 6

ضيٍي پبيني اقت. ٘ٛاي  ظٚؼاْ وّپؽقٛؼ

ثبنع ٚ  ضؽٚخي قيكتُ وٌٛؽ ضٕه سمي

قؽٚيعاي ٌغؿيعْ تكّٗ وّپؽقٛؼ ظؼ زني 

ؼقع. تكّٗ وّپؽقٛؼ  زؽوت ثٗ گٛل ِي

ثبيكت ظؼ يٛؼت اِىبْ قفت نٛظ يب  ِي

 تٛٛيٍ نٛظ.

( والچ وّپؽقٛؼ زني ٍّٚىؽظ ظاؼاي 7

نٛظ: وّپؽقٛؼ ثٗ زبٌت ْجيٛي  ٌغؿل ِي

ثبيكت ثريْٚ  ٍّٚىؽظ ٔعاؼظ. والچ ِي

آٚؼظٖ نٛظ ٚ ظؼ يٛؼت اِىبْ تّٛري يب 

 تٛٛيٍ نٛظ.

( وٕعأكٛؼ ثٗ فؽَ ْجيٛي تٛقّ فٓ 8

نٛظ: ِيؿاْ فهبؼ، ٔمبِ  ضٕه وبؼي سمي

فهبؼ ثبال ٚ فهبؼ پبيني، ضيٍي ثبالقت. 

قؽٚت ظٚؼأي فٓ ؼا ثؽؼقي سمبييع وٗ 

 آيب ظؼ زبٌت ْجيٛي اقت يب ضري.

ت گؽظ ٚ ٘بي وٕعأكٛؼ تٛقّ غؼا ( پؽ9ٖ

غجبؼ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال، ضيٍي ثبال اقت ٚ 

ثبنع.  ٘ٛاي ضؽٚخي قيكتُ وٌٛؽ ضٕه سمي

ثؽ ؼٚي غؼات گؽظ ٚ غجبؼ ِٛخٛظ 

ثبيكت پبوكبؾي  وٕعأكٛؼ ِي ٘بي پؽٖ

 نٛظ.

٘بي اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ غؼات گؽظ  ( پؽٖ.1

ٚ غجبؼ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ ٘ٛاي 

تُ وٌٛؽ وب٘م پيعا ضؽٚخي اؾ قيك

وؽظٖ اقت. ٘ٛاي ضؽٚخي قيكتُ وٌٛؽ 

ثبنع. غؼات گؽظ ٚ غجبؼ ِٛخٛظ  ضٕه سمي

ثبيكت تٛقّ ٘ٛا  ثؽ ؼٚي اٚاپؽاتٛؼ ِي

 يب ٔيرتٚژْ فهؽظٖ، پبوكبؾي نٛٔع.

( فيٍرت ٘ٛاي اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ غؼات 11

گؽظ ٚ غجبؼ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ 

٘ٛاي ضؽٚخي اؾ قيكتُ وٌٛؽ وب٘م 

ؽظٖ اقت. گؽظ ٚ غجبؼ ِٛخٛظ پيعا و

ثبيكت پبوكبؾي  ثؽ ؼٚي وٕعأكٛؼ ِي

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. نٛٔع يب فيٍرت ِي

ظ٘بٔٗ ٚؼٚظي نري أجكبِ ضيٍي ( 12

ثؿؼگ اقت: ِيؿاْ فهبؼ ٔمبِ فهبؼ 

ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم قيكتُ 

وٌٛؽ ظؼ زع ثباليي لؽاؼ ظاؼٔع. 

ِمعاؼ گبؾ ؾيبظي ظؼ اٚاپؽاتٛؼ ظؼ 

نٛٔع  يبْ اقت وٗ ثٓٛؼ وبًِ خببؼ سميخؽ

ثبيكت تٛٛيٍ  ثٕبثؽايٓ نري أجكبِ ِي

 نٛظ.

آقتبٔٗ ثبؾ نعْ نري أجكبِ پبيني ( 13

آِعٖ اقت: نري أجكبِ ثىٍي ِكعٚظ 

نعٖ اقت ٚ ِيؿاْ فهبؼ ٔمبِ فهبؼ 

ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم قيكتُ 

وٌٛؽ ظؼ زع پبئيين لؽاؼ ظاؼظ. 

ثبيكت تٛٛيٍ  بِ ِيثٕبثؽايٓ نري أجك

 گؽظظ.

ظؼقيت ًّٚ ٗ ( تؽِٛقتبت وٌٛؽ ث14

ُ٘ ضٛؼظٖ اقت(: ٗ وٕع )تٕٗيّبتم ث سمي

نٛظ وٗ ثبٚث  تؽِٛقتبت ِىؽؼًا ثبؾ ِي

حتت تأثري لؽاؼ ظاظْ اثؽ قيكتُ وٌٛؽ 

ثبيكت يب ظٚثبؼٖ  نٛظ. ثٕبثؽايٓ ِي ِي

 تٕٗيُ نٛظ يب تٛٛيٍ نٛظ.

( ِمعاؼ ؼٚغٓ ظؼ قيكتُ وٌٛؽ ضيٍي 11

يبظ اقت: ِيؿاْ ٔمبِ فهبؼ ثبال ٚ ؾ

فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم قيكتُ وٌٛؽ 

ظؼ زع ثباليي لؽاؼ ظاؼٔع. ٔٛاؼي گً 

آٌٛظٖ ظؼ چهّي ثبؾؼقي لبثً نٙٛظ 

اقت. ؼٚغٓ اَبيف ِٛخٛظ ظؼ قيكتُ 

 ثبيكت ختٍيٗ نٛظ. ِي

( ظؼيچٗ ٚؼٚظي ٘ٛا اؾ ضبؼج وبثني 16

نٛظ: زدُ  ثٓٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ سمي

اؾ ٘ٛاي ثريْٚ وبثني وٗ ظؼخٗ ؾيبظي 

زؽاؼت ثباليي ٔيؿ ظاؼظ ٚاؼظ وبثني 

نٛظ. ظؼيچٗ ٚؼٚظي ٘ٛا اؾ ضبؼج  ِي

ثبيكت ثٗ ْٛؼ قفت ٚ حمىُ  وبثني ِي

 ثكتٗ نٛظ.

( ظؼيچٗ أتطبة زبٌت ٘ٛاي گؽَ يب 17

نٛظ.  قؽظ ثٓٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ سمي

٘ٛا ظاٜ نعٖ اقت: ظؼيچٗ أتطبة 

ثبيكت ثٗ  يزبٌت ٘ٛاي گؽَ يب قؽظ ِ

 ْٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ نٛظ.

( ٌٌٛٗ تغػيٗ ٘ٛاي ٚؼٚظي قيكتُ 18

وٌٛؽ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ ٘ٛاي 

ضؽٚخي اؾ قيكتُ وٌٛؽ وب٘م پيعا 

وؽظٖ اقت. يعاي ٔبِتٛبؼف ؾيبظتؽ 

نٛظ( أكعاظ  نٛظ )ثيهرت ازكبـ ِي ِي

 ِٛخٛظ ظؼ ٌٌٛٗ تغػيٗ ٘ٛاي ٚؼٚظي

 ثبيكت ثؽْؽف نٛظ. قيكتُ وٌٛؽ ِي
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يستُ وٌٛش ِتٕاٚتًا افت دسجٗ دشاست س
 منايذ ِي
 

ظٌيً ايٍي افت تٕبٚثي ظؼخٗ زؽاؼت 

قيكتُ وٌٛؽ، ٚخٛظ ِٛأٙ ِٛخٛظ ظؼ 

ثبنع وٗ ايٓ ِٛأٙ  قيكتُ وٌٛؽ ِي

اغٍت غؼات يص ِٛخٛظ ظؼ ِكري قيكتُ 

تٛإٔع ثبٚث  ٘كتٕع. ٚٛاًِ ؾيؽ ِي

ثؽٚؾايٓ ٚيت نٛٔع: ضؽاثي وٕرتٌؽ 

٘ب،  ضؽاثي ؼٌٗظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ، 

ٌغؿل والچ وّپؽقٛؼ ٚ دتبـ ٔبظؼقت 

 ٘ب. قيُ پيچ

( ضؽاثي وٕرتٌؽ ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ، 1

٘ب، ٌغؿل والچ وّپؽقٛؼ ٚ  ضؽاثي ؼٌٗ

 ٘ب، ٚخٛظ ظاؼٔع. پيچ دتبـ ٔبظؼقت قيُ

دتبـ َٛيف، اتًبي ثعٔٗ ٔبظؼقت ٚ ( 2

پيچ والچ  نً ثٛظْ اتًبالت ظؼ قيُ

چ وّپؽقٛؼ اتفبق افتبظٖ اقت: وال

وّپؽقٛؼ أعن ؾِبٔي پف اؾ ظؼگري 

نٛظ )لٓٙ  نعْ، اؾ ِعاؼ ضبؼج ِي

ثبيكت حمىُ  نٛظ(، وٍيٗ اتًبالت ِي ِي

 نٛٔع.

( وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ، ثٗ ْٛؼ 3

وٕع: قٓٛذ ظاضٍي  ْجيٛي ًّٚ سمي

اٚاپؽاتٛؼ ثٗ ْٛؼ ٚقيٛي يص ؾظٖ 

اقت. وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ 

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. ِي

تٛبؼف ؾيبظي ظؼ زني وبؼ ( يعاي ٔب4ِ

 نٛظ: قيكتُ وٌٛؽ ازكبـ ِي

، يعاي ٘ٛاي ٔبِتٛبؼف فٓ -1

وّپؽقٛؼ، تكّٗ وّپؽقٛؼ ٚ ثؽضٛؼظ 

 لٓٛبت ِتسؽن ثب يىعيگؽ

 ٍّٚىؽظ پؽ قؽٚيعاي نري أجكبِ -2

( زدُ ٘ٛاي گؽَ ضبؼج نعٖ اؾ خببؼي 1

 وبيف ٔيكت:

ظچبؼ ضؽاثي ِٛتٛؼ اٌىرتيىي فٓ  -1

يىي فٓ نعٖ اقت. ِٛتٛؼ اٌىرت

ثبيكت ثؽؼقي نٛظ ٚ ظؼ يٛؼت  ِي

 ٌؿَٚ تّٛري يب تٛٛيٍ نٛظ.

ٚخٛظ ٔهيت ٘ٛا اؾ خببؼي ٚانؽ  -2

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. ظؼؾثٕع ِي

ظؼيچٗ أتطبة زبٌت ٘ٛاي گؽَ يب  -3

نٛظ.  قؽظ ثٓٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ سمي

٘بي وبؼوؽظ ظؼيچٗ أتطبة  زبٌت

زبٌت ٘ٛاي گؽَ يب قؽظ ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.

ؼقٛة غؼات حميّ ثريٚٔي تبثيعگي،  -4

٘بي ؼاظيبتٛؼ  ضُ نعگي ثؽ ؼٚي پؽٖ

خببؼي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ قجت َٛيف نعْ 

نٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت  ذتٛيٗ آْ ِي

ثبيكت تٛٛيٍ  ؼاظيبتٛؼ خببؼي ِي

 نٛظ.

ٌٌٛٗ آة ظاٜ خببؼي تٛقّ ؼقٛثبت  -1

ثكتٗ نعٖ اقت: ؼاظيبتٛؼ خببؼي 

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. ِي

وٕٕعٖ ِٛتٛؼ وبيف  زدُ ِبيٙ ضٕه -6

ٔيكت. ٚخٛظ ٔهيت ظؼْٚ قيكتُ ضٕه 

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع، ٚ ظؼ 

يٛؼت ِهب٘عٖ ٔهيت، العاَ ثٗ تّٛري 

آْ سمبييع، قپف وكؽي ِبيٙ ضٕه 

وٕٕعٖ ِٛتٛؼ ؼا ظؼ قيكتُ نبؼژ 

 سمبييع.

تؽِٛقتبت ِٛتٛؼ ٍّٚىؽظ ٔعاؼظ:  -7

 تؽِٛقتبت ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ٛؼ خببؼي ٘ٛا ظؼ ظؼْٚ ؼاظيبت -8

ثبيكت ختٍيٗ  ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ٘ٛا ِي

 نٛظ.
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ii  ياتي سيستُ وٌٛش  ػية(A/C) 

 IV-1جذٚي 

 الذاِات اغالدي داليً ايشادات

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمبِ فهبؼ ثبال 

ٚ فهبؼ پبيني 

قيىً قؽِبيم 

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ 

زع ثباليي لؽاؼ 

 ظاؼٔع

٘ٛا ٚاؼظ قيكتُ  -1

 نعٖ اقت

گبؾ قيكتُ ؼا ختٍيٗ 

ؽظٖ، پف اؾ و

ضالءقبؾي، ظٚثبؼٖ 

 گبؾ ؼا نبؼژ سمبييع.

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -2

 ضيٍي ؾيبظ اقت

ِمعاؼ گبؾ ِبؾاظ ؼا 

 ختٍيٗ سمبييع

ِمعاؼ ؼٚغٓ  -3

وّپؽقٛؼ ضيٍي ؾيبظ 

 اقت

ِمعاؼ ؼٚغٓ ِبؾاظ 

ظؼ وٕعٔكٛؼ ختٍيٗ 

ٚ يب وٕعأكٛؼ  نٛظ

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ ِي

ضٕه وبؼي  -4

وٕعأكٛؼ ِٕبقت 

 ٔيكت

ؼقٛثبت ِٛخٛظ ثؽ 

ؼٚي وٕعأكٛؼ 

ثبيكت پبوكبؾي  ِي

نٛٔع ٚ يب وٕعأكٛؼ 

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ ِي

فٓ ضٕه وبؼي ثب  -1

وٕعأكٛؼ ِهرتن نعٖ 

ٚ ؼاظيبتٛؼ ثٗ ْٛؼ 

ْجيٛي ٍّٚىؽظ 

 ٔعاؼظ

فٓ وٕعأكٛؼ ظؼ 

يٛؼت اِىبْ تٛٛيٍ 

 يب تّٛري سمبييع

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمبِ فهبؼ ثبال 

ٚ فهبؼ پبيني 

ِبيم قيىً قؽ

يكتُ وٌٛؽ ظؼ ق

زع پبييين لؽاؼ 

 ظظاؼ

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -1

 وبيف ٔيكت
 گبؾ نبؼژ سمبييع

ٔهيت گبؾ ٚخٛظ  -2

 ظاؼظ

ٕٚبيؽي وٗ ٚبًِ 

نٛٔع ؼا  ثؽٚؾ ٔهيت ِي

ظؼ يٛؼت اِىبْ 

تٛٛيٍ يب تّٛري 

 سمبييع

اٚؼيٕگ ضؽاة  -3

 نعٖ اقت

اٚؼيٕگ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

يٛي اقت ٚ ْج

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

ثباليي لؽاؼ 

 ظاؼظ

ظ٘بٔٗ ٚؼٚظي نري  -1

أجكبِ ضيٍي ثؿؼگ 

اقت يب نري أجكبِ 

 ِٛيٛة نعٖ اقت

ظ٘بٔٗ ٚؼٚظي نري 

أجكبِ ؼا تٕٗيُ 

سمبييع يب نري أجكبِ 

 ؼا تٛٛيٍ سمبييع

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -2

 ضيٍي ؾيبظ اقت

ِمعاؼ گبؾ ِبؾاظ ؼا 

 سمبييعتٛٛيٍ 

ظؼ وّپؽقٛؼ  -3

ٚبًِ يب ٚٛاًِ 

ثؽٚؾ ضؽاثي ٚخٛظ 

 ظاؼظ

وّپؽقٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ْجيٛي اقت ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

ضيٍي پبييين 

 لؽاؼ ظاؼظ

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -1

 وبيف ٔيكت

گبؾ وٌٛؽ ؼا نبؼژ 

 سمبييع

ظؼ نري أجكبِ  -2

ٌيً يص أكعاظ ثع

ؾظگي ِكري ٚخٛظ 

 ظاؼظ

ؼقيٛؼ ظؼايٛ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع
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 الذاِات اغالدي داليً ايشادات

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ْجيٛي اقت ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

پبئيين لؽاؼ 

 ظاؼظ

٘بي  پؽٖ -3

اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ 

غؼات گؽظ ٚ غجبؼ 

يب  ِكعٚظ نعٖ اقت

ظاضً اٚپؽاتٛؼ 

 ظ نعٖ اقتِكعٚ

قٓر اٚاپؽاتٛؼ ؼا 

پبوكبؾي سمبييع ٚ يب 

اٚاپؽاتٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ظؼ زع پبييين 

لؽاؼ ظاؼظ ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

ثباليي لؽاؼ 

 ظاؼظ

ؼأعِبْ  -1

وّپؽقٛؼ وب٘م 

 يبفتٗ اقت

وّپؽقٛؼ ؼا ظؼ يٛؼت 

اِىبْ تٛٛيٍ يب 

 .تّٛري سمبييع

ٌٌٛٗ ٘ٛا ِكعٚظ  -2

 نعٖ اقت

ؼٚظي نري ظ٘بٔٗ ٚ

أجكبِ ؼا تٕٗيُ 

سمبييع ٚ يب نري 

أجكبِ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ظؼ زع پبييين 

لؽاؼ ظاؼظ ٚ 

فهبؼ ٔمٓٗ 

فهبؼ پبيني 

 ِٕفي اقت

پف اؾ ضبِٛل  -1

نعْ قيكتُ وٌٛؽ 

فهبؼ ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ثٗ قؽٚت 

ع. ظؼ يبث افؿايم ِي

قيكتُ قع خيي ٚخٛظ 

 ظاؼظ

ؼقيٛؼ ظؼايٛ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

پف اؾ ضبِٛل  -2

نعْ قيكتُ وٌٛؽ، 

فهبؼ ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ثٗ وٕعي 

يبثع ظؼ  افؿايم ِي

قيكتُ قع خيي ٚخٛظ 

 ظاؼظ

قيكتُ ؼا پبوكبؾي 

 سمبييع.

دُ ز

٘ٛا 

وبيف 

 ٔيكت

ِمعاؼ 

ٌٚتبژ 

ْجيٛي 

 اقت

فيٍرت ٚؼٚظي  -1

 ِكعٚظ نعٖ اقت

ًٕٚؽ ٚؼٚظي فيٍرت ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

ٌٌٛٗ ٘ٛا ِكعٚظ  -2

 نعٖ اقت

ٌٌٛٗ ٘ٛا ؼا 

 پبوكبؾي سمبييع.

٘بي  پؽٖ -3

اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ 

غؼات گؽظ ٚ غجبؼ 

 ِكعٚظ نعٖ اقت

قٓٛذ اٚاپؽاتٛؼ ؼا 

 پبوكبؾي سمبييع.

ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ  -4

فٓ ظِٕعٖ ظچبؼ افت 

 تأضريي نعٖ اقت

ؼا  ِٛتٛؼ فٓ ظِٕعٖ

يٛؼت اِىبْ  ظؼ

تٛٛيٍ يب تّٛري 

 سمبئيع.

ِمعاؼ 

ٌٚتبژ 

پبيني 

 اقت

ِمعاؼ ٌٚتبژ  -1

 ضٛظؼٚ پبيني اقت
العاَ ثٗ ثؽؼقي ٚ 

 تّٛري سمبييع.
ِٛؼظ ٔبٍِٓٛثي  -2

 اتًبي ثعٔٗ ظؼ

 ثبتؽي ٚخٛظ ظاؼظ
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ِيؿاْ فهبؼ ظؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ثٗ يه ِمعاؼ 

 .ؼقع ِيِٛني 

والچ يب تكّٗ ظچبؼ 

 أع عٌٖغؿل ن

ظؼ يٛؼت اِىبْ والچ 

يب تكّٗ تٛٛيٍ يب 

 تّٛري سمبييع.

اٚاپؽاتٛؼ يص 

 ؾظٖ اقت

ٚخٛظ ٚيت ظؼ  -1

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

 اٚاپؽاتٛؼ

قؽ قٕكٛؼ ؼا ظؼ 

يٛؼت اِىبْ تٛٛيٍ 

سمبييع. يب ايٕىٗ 

ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب 

قٕكٛؼ ظؼ ِىبْ ظليك 

ضٛظ لؽاؼ گؽفتٗ اقت 

 يب ضري.

ٚخٛظ ٚيت ظؼ  -2

٘بي  وهي ٚ قٛوت قيُ

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

 اٚاپؽاتٛؼ

العاَ ثٗ ثؽؼقي ٚ 

 تّٛري سمبييع

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -3

 ضيٍي ؾيبظ اقت

ِمعاؼ گبؾ ِبؾاظ ؼا 

 ختٍيٗ سمبييع

زدُ ٘ٛاي ضؽٚخي  -4

اؾ اٚاپؽاتٛؼ وبيف 

 ٔيكت

ٍّٚىؽظ فٓ ظِٕعٖ ؼا 

 ثؽؼقي سمبييع

نري أجكبِ وبؼ  -1

 وٕع سمي

تٛٛيٍ نري أجكبِ ؼا 

 سمبييع

iii  گاص وٌٛش سا تشسسي مناييذ 
گبؾ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع ٚ چهّي  -1

ثبؾؼقي وٗ ثؽ ؼٚي ٌٌٛٗ قيكتُ وٌٛؽ 

 لؽاؼ ظاؼظ ؼا ِهب٘عٖ سمبييع.
اگؽ ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ وبيف ثبنع تٛجٗ: 

ٚ ظؼخٗ زؽاؼت حميّ اؾ ِمعاؼ ْجيٛي 

٘بي ِهب٘عٖ نعٖ  ثبالتؽ ثبنع، زجبة

ي ثٗ ٕٚٛاْ وبؼوؽظ ظؼ چهّي ثبؾؼق

 نٛظ. ْجيٛي قيكتُ وٌٛؽ تٍمي ِي

 ٔتايج تست:

  :ظٚؼ ظؼ  1500قؽٚت ظٚؼأي ِٛتٛؼ

ظليمٗ

  :ٖقٛئيچ وٕرتي ظٚؼ فٓ ظِٕعHI )ثبال( 

  :قٛئيچ وٌٛؽON 

  :يفسٗ وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼتMAX COLD 

 )زعاوثؽ قؽِب(

 أع. ٘بي ضٛظؼٚ ثكتٗ دتبِي ظؼة 
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IV  ًگاص وٌٛش سا ضاسژ مناييذ. 38-6 ِغاتك ضى 

 
 

 ختٍيٗ وشدْ گاص وٌٛش. 1

  :قٛئيچ وٌٛؽ ؼا فهبؼ ظ٘يعON 

  ٗظٚؼ ظؼ  1000قؽٚت ظٚؼ ِٛتٛؼ ؼا ث

 1ظليمٗ ثؽقبٔيع. وّپؽقٛؼ ثٗ ِعت 

ايٓ نؽايّ وبؼ  ظليمٗ ظؼ 6ايل 

وٌٛؽ ثٗ گؽظل وٕع. گبؾ ظؼ ِعاؼ

ظؼآِعٖ ٚ ؼٚغٓ ثٗ خبي ِبٔعٖ ظؼ 

ٌٛؽ تب زع دمىٓ ثٗ لٓٛبت قيكتُ و

 نٛظ. قٛي وّپؽقٛؼ وهيعٖ ِي

 .ِٛتٛؼ ؼا ضبِٛل سمبييع 

 .گبؾ وٌٛؽ ؼا ختٍيٗ سمبييع 

٘بي وٌٛؽ  نري يىٓؽفٗ ؼٚي ٌٌٛٗ تٛجٗ:

ؼا ثٗ آؼاِي فهبؼ ظ٘يع ٚ ٕ٘گبَ 

بؾ ثؽاي خٍٛگريي اؾ ختٍيٗ سمٛظْ گ

وّپؽقٛؼ، ثٗ آ٘كتگي ظؼآٚؼظْ ؼٚغٓ 

 فهبؼ ٚاؼظ ثؽ آْ ؼا وُ سمبييع.

 . گاص وٌٛش سا ضاسژ مناييذ.2

  اؾ پّپ ِىم خٙت تٌٛيع ضالء ظؼ

 قيكتُ وٌٛؽ اقتفبظٖ سمبييع.

  500ِمعاؼ50  گؽَ گبؾ(R-134a) HFG-
134a .ؼا ظؼ قيكتُ وٌٛؽ نبؼژ سمبييع 

 . ِٛتٛؼ ؼا گؽَ سمبييع.3

٘ٛايي خٙت ٔٛ٘ . اؾ ٚقيٍٗ ٔهت يبة 4

ثؽؼقي سمٛظْ ٚخٛظ ٔهيت گبؾ ظؼ قيكتُ 

 ظٖ سمبييع.اقتفب

 

II  ياتي سيستُ وٌٛش دستٛساٌؼًّ ػية 
 وبؼي )تًٛيؽ ؾيؽ ؼا ِهب٘عٖ سمبييع.( وبؼوؽظ ٔبٍِٓٛة قيكتُ ضٕه
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ATC )غريْجيٛي اقت )تًٛيؽ ؾيؽ ؼا ِهب٘عٖ وٕيع
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I وٓ خاٌع  . ِيضاْ استؼّاي گاص خٕهR-134a : 

 ، ظؼيع ؼْٛثت،تؽوييب ٘بي نبضىوٗ ِٓبثك ثب اٌؿاِبت  R-134aوٕٕعٖ  گبؾ ضٕه( 1)

ثبيكت ًِؽف نٛظ. تّٛريگبٖ ضعِبتي  ِي ،بنعث ٔبضبًٌي ٚ ٘ٛاي غريلبثً تؽاوُ ِي

ويٍٛگؽَ  13.6ثٗ ِمعاؼ  R-134aگبؾ  حمتٛي وپكٛيثبيكت خٙت نبؼژ گبؾ وٌٛؽ اؾ  ِي

 اقتفبظٖ سمبيع.

ثبيكت ِٓبثك ثب ِمعاؼ ضٛاقتٗ نعٖ، تٛقّ وبؼضبٔٗ تٌٛيع ضٛظؼٚ  ( گبؾ وٌٛؽ ِي2)

نبؼژ نٛظ. ِمعاؼ ثيم اؾ زع )ضيٍي ؾيبظ يب ضيٍي وُ( نبؼژ گبؾ ثؽ ؼٚي قيكتُ 

 گػاؼظ. قؽِبيهي وٌٛؽ تأثري ِي

٘ؽ اتًبي ؼا اؾ حلبٔ وبؼوؽظ ظؼقت ٚ يب  ( وٍيٗ ٚانؽ٘بي آة ثٕعي ِؽثِٛ ث3ٗ)

 ثٕعي اذمبَ گريظ.( ٚخٛظ ٔهيت، ثؽؼقي سمبييع. )لجً اؾ ٍّٚيبت نبؼژ گبؾ ثؽؼقي آة

ثبيكت لجً اؾ ايٕىٗ وّپؽقٛؼ ثٗ زؽوت ظؼآيع اؾ ظٚ ْؽف وُ فهبؼ  ( گبؾ وٌٛؽ ِي4)

نع، ىؽظ( ثبٚ پؽفهبؼ ثٗ آْ ٚاؼظ )نبؼژ( نٛظ. اگؽ وّپؽقٛؼ ظؼ زني زؽوت )ٍّٚ

 ؼا ٔگبٖ وٕيع.( 42-6بيكت فمّ اؾ ْؽف وُ فهبؼ نبؼژ نٛظ )نىً ث گبؾ وٌٛؽ ِي

 

 
 

ظؼ قيكتُ، اؾ يه ٚقيٍٗ ٔهت يبة  R-134aپف اؾ نبؼژ گبؾ ضٕه وٓ  (1)

 اٌىرتٚٔيىي خٙت ازتّبي ٚخٛظ ٔهيت، اقتفبظٖ سمبييع.

 
II  ضاسژ )ٚاسد منٛدْ( غذيخ سٚغٓ سٚأىاس 

ٚغٓ . اؾ ٔٛ٘ ٚ ِبؼن ِٛؼظ ٔٗؽ ؼ1

ؼٚأىبؼ وٗ تٛقّ قبؾٔعٖ وّپؽقٛؼ 

تٛيني نعٖ، اقتفبظٖ سمبييع. 

اقتفبظٖ اؾ ؼٚغٓ ثب ِبؼن ٚ ٔٛ٘ 

غريايٍي قجت اقيت ؼقبٔعْ ثٗ 

نٛظ. )ؼٚغٓ خعيع  وّپؽقٛؼ ِي

تٛأع ثب ؼٚغٓ ايٍي  ِتفؽلٗ سمي

اٌٚيٗ تؽويت نٛظ ٚ تٌٛيع ِبٔٙ ثؽ 

 سمبيع.( لٓٛبت ظاضٍي وّپؽقٛؼ ِي

ِٓبثك ظؼضٛاقت پؽ ثبيكت  . ؼٚغٓ ِي2

نٛظ. چٕبٔچٗ ؼٚغٓ ِبٔٙ تجبظي 

تٛأع ثٗ  زؽاؼاتي گؽظظ آٔگبٖ ِي

لٓٛبت قيكتُ وٌٛؽ آقيت ٚاؼظ وٕع. 

ثٗ ؾثبْ ٚبَ ِيتٛاْ گفت پف اؾ 

ايٕىٗ قبؾٔعٖ وّپؽقٛؼ، العاَ ثٗ 

نبؼژ ؼٚغٓ سمٛظ، آٔگبٖ ٔيبؾي ثٗ 

نبؼژ ؼٚغٓ ٚخٛظ ٔعاؼظ. ؼٚغٓ 

ِهبثٗ ثب زبٌت ايٍي )قبؾٔعٖ( 

يبؾ اقت وٗ لٓٛبت بٔي ِٛؼظ ٔؾِ

ع. )وٕعأكٛؼ ٔنٛوّپؽقٛؼ تٛٛيٍ 

رت( ٌي ِيٍي .3ايؽ )ؼِرت(، ظ ِيٍي .2)

٘ب  رت( ٚ ٌٌٌٛٗي ِيٍي .3اٚاپؽاتٛؼ )

 ٌيرت( ِيٍي .1)

ؼٚغٓ ثبيع اؾ ٘ٛا ظٚؼ ٔگٗ . 3

ؾيؽا ظؼ يٛؼت دتبـ ؼٚغٓ ظانتٗ نٛظ 

ثب ٘ٛا، ؼْٛثت ِٛخٛظ ظؼ ٘ٛا خػة 

 نٛظ. ؼٚغٓ ِي

٘ب، لجً  ؼٚغٓ ؼا ظؼ ٌٌٛٗ . ويفيت4

اؾ پؽ وؽظْ ثؽؼقي سمبييع. وٍيٗ 

سمبييع. قپف  دتيؿقيكتُ وٌٛؽ ؼا 

ثب ؼٚغٓ قيبٖ نعٖ ٚ زبٚي وؽثٓ ؼا 

 خبيگؿيٓ سمبييع.سمٛٔٗ خعيع

لبثً  زالي ،آة، زالي ضٛؼٔعٖتزوش: 

انتٛبي ثؽاي نكتهٛي قيكتُ وٌٛؽ 

وٕٕعٖ نجيٗ  دمٕٛ٘ اقت ٚ ِٛاظ پبن

R-141b ٛييٗ نعٖ اقت.ٚ ِتبْ ت 

. لجً اؾ ختٍيٗ وؽظْ وّپؽقٛؼ 1

ثبيكت اؾ  ( ؼٚغٓ ِيوؽظْ )ٚويَٛ

ظ٘بٔٗ ضؽٚخي ٘ٛاي وّپؽقٛؼ ثٗ آْ 

 نبؼژ ٚاؼظ نٛظ.
 

III   ْٚويَٛ وشدِْمذاس صِا 
ٚويَٛ . اؾ يه پّپ لعؼدتٕع ثؽاي 1

 .2ثيهرت اؾ  وؽظْ قيكتُ ثؽاي ؾِبْ

 ظليمٗ اقتفبظٖ سمبييع.

ؾيؽ فهبؼ ِٓبٌك قيكتُ ؼا . 2

)پبقىبي( ٔگٗ  Pa 1000ِمعاؼ 

 ظاؼيع.

اصمبظ نعٖ ؼا ثٗ  ٚويَٛ. زبٌت 3

ظليمٗ ٔگٗ ظاؼيع ٚ  1ِعت زعالً 

ثٛع اؾ آْ ٚ لجً اؾ نبؼژ سمٛظْ 

٘بي اتًبي ؼا ثؽؼقي  گبؾ ثكت

سمبييع. )اگؽ اتًبالت ٘ٛا ظؼ زبٌت 

 1ؼا ثٗ ِعت  ٚويَٛيسير ثبنع 

 ظليمٗ اصمبظ وٕيع.(
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 ٘ا چشاؽ٘ا ٚ  . الِپ  5
 

 ٘ا ِطخػات الِپ

 ِطخػات ٔٛع

 12V 55 W چؽاٜ خٍٛ
 چؽاٜ ؼإّ٘ب

نىٓ  چؽاٜ ِٗ

 ٚمت

 چؽاٜ ظٔعٖ ٚمت

12V 21 W 

 چؽاٜ پالن

 چؽاٜ ؼٚي گٍگري

 چؽاٜ تؽِؿ قَٛ

12V 5 w 

 12V 21 W چؽاٜ تؽِؿ

 12V 5W چؽاٜ ِٛلٛيت

چؽاٜ ِٗ نىٓ 

 ٛخٍ
12V 55W 

چؽاٜ خٍٛ ٚ 

 ٚمت قمف
12V 8W 

 

 تاص ٚ تست چشاؽ جٍٛ

I  ٗتاص ٚ تست جمّٛػ 

 . ظؼة ِٛتٛؼ ؼا ثبؾ سمبييع.1

. قٛوت ٔٛؼ ثبال ٚ پبيني ؼا ثريْٚ 2

 آٚؼيع.

. قٗ ٚعظ پيچ ٔگٗ ظاؼٔعٖ چؽاٜ خٍٛ 3

 ؼا ثبؾ سمبييع.

 

 
 

 IV-50تًٛيؽ                  
. ثب ازتيبِ جمّٛٚٗ چؽاٜ خٍٛ ؼا 4

 پيبظٖ سمبييع.

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 1

 ثبنع. وؽظْ ِي

 61 N.mگطتاٚس سفت وشدْ چشاؽ جٍٛ: 

 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

II  تؼٛيض منٛدْ الِپ ٔٛس تاال ٚ پايني 

 . وبٚؼ چؽاٜ خٍٛ ؼا ثريْٚ آٚؼيع.1

 . گريٖ الِپ ؼا نً وٕيع.2

ٛؼ ثبال ٚ پبيني ؼا ضبؼج . الِپ 3ٔ

 سمبييع.

 . الِپ خعيع ؼا ًٔت سمبييع.4

 تؼٛيض منٛدْ الِپ سإّ٘ا

الِپ  پيچ. ظؼ جمّٛٚٗ چؽاٜ خٍٛ 1

٘بي قبٚت  ؼإّ٘ب ؼا ضالف ٚمؽثٗ

 ثچؽضبٔيع.

 . الِپ ؼا ثبؾ وٕيع.2

ًٔت  پيچ. الِپ خعيع ؼا ثؽ ؼٚي 3

 سمبييع.

ؼا ظؼ ِىبْ اٌٚيٗ ضٛظ ًٔت  پيچ. 4

 سمبييع.

 ضىٓ اص ٚ تست چشاؽ ِٗت

 . قپؽ خٍٛ ؼا پيبظٖ سمبييع.1

A ٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؾيؽ قپؽ  . پيچ

 خٍٛ ؼا ثبؾ سمبييع.

B ٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ؾ ْؽفني  . پيچ

 قپؽ خٍٛ ثبؾ سمبييع.

C ٘بي  ٘بي ؼاثّ وبٚؼ چؽاٜ . پيچ

 خٍٛ ؼا ثبؾ سمبييع.

D ٗظاؼٔعٖ ؾيؽ  . قٗ ٚعظ پيچ ٔگ

 قپؽ خٍٛ ؼا ثبؾ سمبييع.

E  ثٗ ْؽفني چپ ٚ ؼاقت خبم ثباليي .

گريٖ ضٛة تٛخٗ سمبييع. قپف قپؽ ؼا 

پيبظٖ سمبييع. ضبؼ٘ب ٚ ظقتٗ قيُ 

نىٓ خٍٛ ؼا ضبؼج  ظٚ ٚعظ چؽاٜ ِٗ

 سمبييع.

 

 

 
 

ضٛة تٛخٗ سمبييع وٗ ثٗ تٛجٗ: 

ضبؼ٘ب ٚ ظقتٗ قيُ ظٚ ٚعظ چؽاٜ 

 نىٓ خٍٛ، آقيت ٚاؼظ ٔهٛظ. ِٗ

ؽ ٘بي ِٗ نىٓ خٍٛ ؼا اؾ قپ . چؽا2ٜ

 ثريْٚ آٚؼيع.

اؾ آچبؼ خٙت ثريْٚ آٚؼظْ قٗ ٚعظ 

ِٙؽٖ وٗ ظؼ تًٛيؽ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ 

 اقتفبظٖ سمبييع.
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. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 3

 ثبنع. وؽظْ ِي

ضىٓ جٍٛ:  گطتاٚس سفت وشدْ چشاؽ ِٗ

20.2 N.m 
 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

. قؽ پيچ الِپ ؼا ثب ظقت حمىُ 1

٘بي  ؼا ضالف ٚمؽثٗ ثگرييع. قپف الِپ

 قبٚت ثبؾ وٕيع.

٘بي قبٚت  . الِپ خعيع ؼا خٙت ٚمؽث2ٗ

 ثجٕعيع.

٘بي  نىٓ ؼا خٙت ٚمؽثٗ . الِپ خعيع 3ِٗ

 قبٚت ثجٕعيع.

 خغش ػمةچشاؽ 

 

 . ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ وٕيع.1

ؼا ثريْٚ  C. لبة حمبفٕ پبيني قتْٛ 2

 آٚؼيع.

a ٘بي ضٛظوبؼ ؾيؽ لبة حمبفٕ  . پيچ

 بييع.پبيني ؼا پيبظٖ سم

b ٘بي ضٛظوبؼ لبة يٕعٚق ٚمت  . پيچ

 ؼا پيبظٖ سمبييع.

c  ٚ لبة ظؼة ٚمت ؼا ثريْٚ آٚؼيع .

 ٘بي ؾيؽيٓ ؼا ثبؾ سمبييع. پيچ

d  ْٛلبة حمبفٕ پبييين قت .C  ؼا

 پيبظٖ سمبييع.

. قٗ ٚعظ ِٙؽٖ ٔگٙعاؼٔعٖ الَ چؽاٜ 3

ضٓؽ ٚمت ؼا اؾ ظاضً وبثني ثبؾ 

 سمبييع.

 

 
 

 ت ؼا ثبؾ وٕيع.. ضبؼ٘بي چؽاٜ ٚم4

. چؽاٜ ضٓؽ ٚمت ؼا ثٗ آؼاِي ثٗ 1

 ْؽف ضبؼج پيبظٖ سمبييع.

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً 6

 ثبنع. پيبظٖ وؽظْ ِي

گطتاٚس سفت وشدْ ِٙشٖ ٔگٙذاسٔذٖ 

 51 N.mچشاؽ خغش ػمة: 

 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 . لبة يٕعٚق ٚمت ؼا ثبؾ سمبييع.1

وم گٛنيت خٙت نً سمٛظْ ؼٚ . اؾ پيچ2

حمبفٕ اقتفبظٖ وٕيع. قپف اؾ ِيبْ 

٘بي ؼإّ٘ب، چؽاٜ  نىبف لبة الِپ

ظٔعٖ  ٚمت چؽاٜ ضٓؽ ٚ چؽاٜ تؽِؿ 

٘بي قبٚت ثبؾ  ؼا ثؽٚىف ٚمؽثٗ

 وٕيع.

 . الِپ خعيع ؼا ًٔت سمبييع.3

 چشاؽ پالن

 تاص ٚ تست وشدْ

پالن تٛقّ ظٚ ٚعظ ضبؼ . چؽاٜ 1

 ثؽٚي قپؽ ٚمت ًٔت نعٖ اقت.

ؽظْ اؾ پيچ . ثٗ ٕ٘گبَ ثبؾ و2

٘ب  گٛنيت ظٚقٛ خٙت ٔگٗ ظاننت ثكت

اقتفبظٖ وٕيع. ثٗ آؼاِي چؽاٜ 

پالن ؼا پيبظٖ سمبييع قپف ضبؼ٘ب 

 ؼا پيبظٖ سمبييع.

. ثٗ ٕ٘گبَ ًٔت، ضبؼ٘ب ؼا ظؼ 3

ِىبْ ظليك ضٛظ لؽاؼ ظ٘يع. قپف 

چؽاٜ پالن ؼا ثب فهبؼ ثؽ ؼٚي حمً 

 ضٛظ ًٔت سمبييع.

 تاص ٚ تست وشدْ چشاؽ تشِض سَٛ

ٍْك چؽاٜ تؽِؿ قَٛ ظاضً وبثني  .1

 ؼا پيبظٖ سمبييع.

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ثبؾ  . پيچ2

 سمبييع.

. چؽاٜ تؽِؿ قَٛ ظاضً وبثني ؼا 3

 پيبظٖ سمبييع.

 

 
 

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً 4

 ثبنع. پيبظٖ وؽظْ ِي

 30.5 N.mگطتاٚس سفت وشدْ: 
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 چشاؽ سمف جٍٛ

ص ٚ تست وشدْتا

 اي ؼا ثبؾ وٕيع. . ٍْك نيه1ٗ

. اؾ پيچ گٛنيت چٙبؼقٛ خٙت نً سمٛظ2ْ

 ٘بي ضٛظوبؼ اقتفبظٖ سمبييع. پيچ

. ثٗ آؼاِي جمّٛٚٗ چؽاٜ قمف خٍٛ 3

 وهي ٚ ضبؼ٘ب ؼا پيبظٖ سمبييع. قيُ

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 4

 ثبنع. وؽظْ ِي

 30.5 N.mگطتاٚس سفت وشدْ: 

 تٛٛيٍ سمبييع.الِپ ؼا 

گٛنيت ظٚقٛ خٙت نً سمٛظْ  . اؾ پيچ1

 ٘بي ٍْك اقتفبظٖ سمبييع. پيچ

. الِپ قٛضتٗ ؼا پيبظٖ سمبييع 2

 قپف الِپ خعيع ؼا ًٔت سمبييع.

 چشاؽ سمف ِيأي

تاص ٚ تست وشدْ

گٛنيت ظٚقٛ  . ثب اقتفبظٖ اؾ پيچ1

 ٍْك ؼا ثٗ آؼاِي پيبظٖ سمبييع.

ٔعٖ ؼا ثبؾ ٘بي ٔگٙعاؼ . پيچ2

 وٕيع.

 . چؽاٜ قمف ؼا پيبظٖ سمبييع.3

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً 4

 ثبنع. پيبظٖ وؽظْ ِي

 30.5 N.mگطتاٚس سفت وشدْ: 
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 تشلي ٘ايتاالتش  .  ضيطٗ 6
I  ِِٗمذ

٘بي ثبالثؽ ثؽلي تٛقّ وٍيع٘بيي  نيهٗ

ؽ ظؼة وٗ ؼٚي لبة ظقتگريٖ ظاضٍي ٘

تٛجيٗ نعٖ اقت، لبثً وٕرتي وؽظْ 

ثبنٕع. شمچٕني وٍيٗ جمّٛٚٗ وٍيع٘ب  ِي

تٛقّ يه وٍيع ايٍي وٗ ثؽ ؼٚي لبة 

ظقتگريٖ ظاضٍي ظؼة مست ؼإٔعٖ لؽاؼ 

گؽفتٗ نعٖ اقت، حتت وٕرتي لؽاؼ ضٛإ٘ع 

گؽفت. وٍيع اميين ثؽ ؼٚي لبة ظقتگريٖ 

ظاضٍي ظؼة مست ؼإٔعٖ لؽاؼ گؽفتٗ نعٖ 

ٕعٖ تٛقّ وٍيع لفً وٓ اقت. ؼأ

ِكبفؽيٓ ضٛظؼٚ ؼا اؾ فٛبي  (A)٘ب  نيهٗ

قبؾظ.  ٘بي ثؽلي، حمؽَٚ ِي سمٛظْ نيهٗ

٘بي ثؽلي ضٛظؼٚ تب ٕ٘گبِي  قيكتُ نيهٗ

 ONوٗ قٛئيچ خؽلٗ )اقتبؼت( ظؼ َٚٛيت 

 وٕع. لؽاؼ ٔگؽفتٗ ثبنع، ًّٚ سمي

 ( تاالسفنت ضيط1ٗ)

وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثؽاي :  EXِعي 

ِيٍي ثبٔيٗ ثبال ٔگٗ  300زعالً ؾِبْ 

ظاؼيع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثٗ ثبال ؼٚظ. 

وٍيع ؼا ؼ٘ب وٕيع تب ثبال ؼفنت نيهٗ 

 ِتٛلف نٛظ.

وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ٔگٗ :  LX/DXِعي 

ظاؼيع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثبال ؼٚظ. وٍيع 

ؼا ؼ٘ب وٕيع تب ثبال ؼفنت نيهٗ ِتٛلف 

 نٛظ.

 پايني آِذْ ضيطٗ (2)

وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا :  EX/LX/DXِعي 

ثبٔيٗ  ِيٍي 300ثؽاي زعالً ثٗ ِعت 

فهبؼ ظ٘يع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ پبيني ؼٚظ. 

وٍيع ؼا ؼ٘ب وٕيع تب پبيني ؼفنت نيهٗ

 ِتٛلف نٛظ.

 ( تاالسفنت اتِٛاتيه3)

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثؽاي  EXِعي 

 ِيٍي ثبٔيٗ ثبال 300زعالً ثٗ ِعت 

ثؽظٖ تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثٗ ْٛؼ 

اتِٛبتيه ثبال ؼٚظ. ثٛع اؾ ايٕىٗ 

نيهٗ وبِاًل ثبال ؼفت ٔريٚي اٌىرتيىي 

 نٛظ. تٕٗيُ وٕٕعٖ لٓٙ ِي

خٙت زفبٖت اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 

ثبالثؽ چٕبٔچٗ پف اؾ ايٕىٗ نيهٗ وبِاًل 

ثٗ ثبال ؼفت )أتٙبي ِكري( ٚ قيگٕبيل 

 8عت ثٗ ؼگالتٛؼ اؼقبي ٔگؽظيع، ثٗ ِ

ثبٔيٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ 

سمبيع ٚ پف اؾ آْ ِتٛلف  فٛبٌيت ِي

نٛظ. اگؽ ظؼ زني ثبال ؼفنت نيهٗ،  ِي

ؼإٔعٖ خبٛا٘ع وٗ نيهٗ پبيني ؼٚظ، ثبال 

 نٛظ. ؼفنت اتِٛبتيه نيهٗ ِتٛلف ِي

چٕبٔچٗ ٕ٘گبَ ثبال ؼفنت نيهٗ، نيهٗ ثب 

٘ؽ خكُ ضبؼخي دتبـ ظانتٗ ثبنع، ثبال 

نٛظ ٚ پف اؾ آْ  هٗ ِتٛلف ِيؼفنت ني

 ؼٚظ. نيهٗ ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه پبيني ِي

تأثري ضٛإ٘ع نع ٚ  ٚ دتبَ ٍّٚيبت ثي

اگؽ ظؼ ايٓ زبٌت، نيهٗ ثٗ أتٙبي 

وٕٕعٖ لٓٙ  ِكري ضٛظ ثؽقع، تٕٗيُ

 نٛظ. ِي
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 ( پايني سفنت اتِٛاتيه:4)

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا  EX/LX/DXِعي 
ثبٔيٗ فهبؼ  ِيٍي 300ثؽاي زعالً ثٗ ِعت 

ظ٘يع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه 
پبيني ؼٚظ. ثٛع اؾ ايٕىٗ نيهٗ وبِاًل 

ؼفت ٔريٚي اٌىرتيىي تٕٗيُ وٕٕعٖ  پبيني
نٛظ. خٙت زبفٗت اؾ ِٛتٛؼ  لٓٙ ِي

اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ، چٕبٔچٗ پف اؾ 
ايٕىٗ نيهٗ وبِاًل ثٗ پبيني ؼفت )أتٙبي 

بي ِكري( ٚ قيگٕبيل ثٗ ؼگالتٛؼ اؼق
ثبٔيٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي  8ٔگؽظيع، ثٗ ِعت 

سمبيع ٚ پف اؾ آْ  نيهٗ ثبالثؽ ؼا فٛبي ِي
نٛظ. اگؽ ظؼ زني پبيني ؼفنت نيهٗ  ِتٛلف ِي

ؼإٔعٖ خبٛا٘ع وٗ نيهٗ ثبال ثؽٚظ، پبيني 
نٛظ. قيكتُ  ؼفنت اتِٛبتيه نيهٗ ِتٛلف ِي

نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ظاؼاي تٛعاظي ِٛني اؾ 
وٗ ايٓ ٖٚبيف تٛقّ ٖٚبيف ٍّٚىؽظي اقت 
ظ. ِعٚي نٛ وٕرتي ِيِعٚي وٕرتي اٌىرتيىي 

وٕرتي اٌىرتيىي ثب جمّٛٚٗ قٛئيچ ؼگالتٛؼ 
 أع. يىپبؼچٗ نعٖ BCMظؼة چپ ٚ 

 ٕٚبيؽ قيكتُ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي:
 ( وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي1)
 ( ِٛتٛؼ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي2)
 ( ِعٚي وٕرتي ثع3ٗٔ)

ثٗ وبؼ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ 
گؽفتٗ نعٖ ظؼ قيكتُ نيهٗ ثبالثؽ ضٛظؼٚ 
ثؽگؽفتٗ اؾ ِٛاظ ٚ تىٌٕٛٛژي ؼٚؾ ثٛظٖ 

٘بي  اقت. خٙت ويپ وؽظْ قيكتُ اؾ ؼٚل
ْؽازي آة ثٕع٘ب ٚ ِٛاظ َعآة ٚ لبثً 
تٕفف اقتفبظٖ نعٖ اقت. )ظؼخٗ زؽاؼت 
ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ، ٕ٘گبَ 

نٛظ. ايٓ  ؼٚظ ٚ گؽَ ِي وبؼوؽظ ثبال ِي
َ نعْ قجت ثٛخٛظ آِعْ اضتالف فهبؼ ثني گؽ

نٛظ  خبم ظاضٍي ٚ خبم ضبؼخي پٛقتٗ آْ ِي
وٗ ٔتيدٗ آْ، ِٛاظ َع آة ثب َطبِت وّرت 

نٛٔع. ثٕبثؽايٓ ِٛتٛؼ  ظچبؼ آقيت ِي
اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ثبيع اؾ ِٛاظي 
قبضتٗ نٛظ وٗ زني وبؼوؽظ آْ ثٗ ؼازيت ثب 
ٚ حميّ ثريْٚ تجبظي زؽاؼتي ظانتٗ ثبنع 

ثتٛأع اضتالف فهبؼ ثني خبم ظاضٍي ٚ خبم 
ضبؼخي پٛقتٗ ؼا ضٕثي قبؾظ. ِٛاظ َعآة 

ٖٚ ثؽ ٖٚيفٗ تجبظي ٚ لبثً تٕفف ٚال
ّ، ٖٚيفٗ خٍٛگريي اؾ ٔفٛغ زؽاؼتي ثب حمي

آة ثٗ خبم ظاضٍي ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 
 ثبالثؽ ؼا ثؽ ٚٙعٖ ظاؼظ.(

ثٗ ِٕٗٛؼ زفبٖت زؽاؼتي ِٛتٛؼ اٌىرتيىي 
ِٛاظ پٍيّؽي ثب ؽ اؾ ٔٛٚي نيهٗ ثبالث

وٗ حمبفٕ گؽِبيي )٘ؽ ٚبًِ  PTCپبيٗ 
ضبؼخي وٗ قجت ثبال ثؽظْ ظؼخٗ زؽاؼت خبم 
ظاضٍي ٚ ضبؼخي ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 
ثبالثؽ نٛٔع ِبٕٔع ضؽاثي وٍيع٘ب وٗ قجت 
ثؽٚؾ آتم ٚ تٌٛيع زؽاؼت نٛظ( 

ثبنع اقتفبظٖ نعٖ  اٌٛبظٖ لٛي ِي فٛق
ٚ يعاي تٌٛيع  اقت. ثؽاي وٕرتي سمٛظْ قؽ

نعٖ اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ زني 
٘بي اؼتٛبني وٗ  ٍّٚىؽظل، ظؼ ِرياوٕٕعٖ

أع  اؾ خٕف ِٛاظ َعقبيم قبضتٗ نعٖ
اقتفبظٖ نعٖ اقت تب اؾ دتبـ فٍؿ ثب فٍؿ 

ثب قؽٚت ثبال اٌىرتيىي زني ظٚؼاْ ِٛتٛؼ 
ثبنع  وٗ ٚبًِ ايٍي ثؽٚؾ قؽٚيعا ِي

ِٕجٙ ثؽق  اظْاتًبي ظخٍٛگريي نٛظ. ثؽاي 
ثٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ٚ ثٗ 
ِٕٗٛؼ خٍٛگريي اؾ ثٛخٛظ آِعْ اتًبي 

٘بي  ثٗ ظٌيً ٔبؾن نعْ تؽِيٕبي)َٛيف 
، اؾ ؼٚل ثؽق ِكتميُ (قٛوت اتًبي

اقتفبظٖ نعٖ اقت. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 
ظٚلٓيب ثب ٘كتٗ  DCثبالثؽ اؾ ٔٛ٘ ِٛتٛؼ 

بة ؼثبيي ثبثت ثب ظٚؼ ظٚ خٙت أتط آ٘ٓ
خبم ظاضٍي  اؾگؽظيعٖ اقت. خٙت حمبفٗت 
تٛقّ ِٛاظ  ،ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ

أع. پف اؾ ثؽلؽاؼي  نعٖ تمٛيتَع گؽِب 
خؽيبْ ثؽق ثٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 
ثبالثؽ ثٗ ظٌيً ٔريٚي ِغٕبْيكي، حمٛؼ آْ 

سمبيع. قپف تٛقّ تٛؼثني  نؽٚ٘ ثٗ ظٚؼاْ ِي
ثبال  وبٕ٘عٖ ظٚؼ، ضؽٚخي آْ ثٗ گهتبٚؼ
نٛظ ٚ  ثب قؽٚت ظٚؼأي پبيني تجعيً ِي

٘بي ضبؼخي ِٕتمً  ضؽٚخي آْ ثٗ چؽش ظٔعٖ
وؽظٖ يب نٛظ. ٕ٘گبِي وٗ ِٛتٛؼ گري  ِي

ِٛتٛؼ خؽيبْ  ظچبؼ آقيت نعٖ اقت حمبفٕ
ثؽق ثٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ؼا 

 سمبيع. لٓٙ ِي
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ثؽاي خٍٛگريي اؾ آقيت زؽاؼتي ثٗ 

بالثؽ، ِعاؼ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ث

ضبيي تٛجيٗ نعٖ اقت.ثعيٓ تؽتيت 

وٗ، چٕبٔچٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 

ثبالثؽ پيٛقتٗ ٚ ثعْٚ ٚلفٗ ظاؼاي 

ٍّٚىؽظ ثبنع، ِعاؼ ضٛظ حمبفٕ ثٗ 

ظليمٗ ٍّٚىؽظ آْ ؼا ِتٛلف  1ِعت 

سمبيع. قپف ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه ثٗ  ِي

 گؽظظ. نؽايّ وبؼوؽظ ْجيٛي ثؽِي

 

 

 

 

 

 

II  يستُ ضيطٗ تاالتش تشليِٛلؼيت لغؼات س 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1011

 
. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة 2    . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة خٍٛ )چپ(1

ٔگٙعاؼٔعٖ ِٛتٛؼ . 4    . ٔگٙعاؼٔعٖ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )ظؼة خٍٛ چپ(3   خٍٛ چپ( 

. وٍيع 6   )ظؼة ٚمت چپ(. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ 5    اٌىرتيىي )ظؼة ٚمت چپ(

ٔگٙعاؼٔعٖ . 8 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت ؼاقت(7   نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت چپ(

. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت 9 ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )ظؼة ٚمت ؼاقت( 

. وٍيع نيهٗ ثبالثؽ 11. ٔگٙعاؼٔعٖ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )ظؼة خٍٛ ؼاقت( 10   ؼاقت(

 )ظؼة خٍٛ ؼاقت(

 

 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة خٍٛ ؼاقت(1

 
 

 ٘بي خٍٛ ؼاقت، ٚمت چپ ٚ ٚمت ؼاقت . ِهطًبت وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ظؼة2

 
 

 . ِهطًبت وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ3
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 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ظؼة خٍٛ چپ4

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

 ِمذاس ٚالؼي ضشايظ تست ضشح تشِيٕاي

 P/B ٗ. ثع1ٔ

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 ٚمت چپ(

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ ثبال ِي

 نٛظ ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

 P . ثع2ٗٔ
زبٌت پبيني ثٛظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ظؼة ٚمت چپ(

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ پبيني ِي

 نٛظ ِي

 4~5V وّرت 

 اؾ يه ٌٚت

 14V~10 وٍيع اميين ؼا ٔگٗ ظاؼيع وٍيع اميين G . ثع3ٗٔ
 14V~10 ظاؼيع ٔگٗ +Bثؽق ِثجت ثبتؽي  W/R . ثع6ٗٔ

 N/B . ثع7ٗٔ

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 خٍٛ چپ(

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ ثبال ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

 N ٔٗ. ثع8
زبٌت پبيني ثؽظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ظؼة خٍٛ چپ(

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ پبيني ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

 Y/B . ثع9ٗٔ

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 ؼاقت( –ٚمت 

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ ثبال ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

1. .

 ثعٔٗ
Y 

زبٌت پبيني ثؽظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ؼاقت( -ظؼة ٚمت

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ پبيني ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

12 .

 ثعٔٗ
B ٗٔٔگٗ ظاؼيع اتًبي ثع 

 1وّرت اؾ 

 اُ٘

14 .

 ثعٔٗ
R ثؽق ؼٚنٕبيي وٍيع 

: ONؼٚنٕبيي چؽاٜ وٍيع 

ؼٚنٕبيي ٔٛؼ ٚ وٍيع َٛيف 

 لٛي

قيگٕبي پبٌف 

تٌٛيع نعٖ 

 اقت

11 .

 ثعٔٗ
U/G 

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 ؼاقت( –خٍٛ 

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ ثبال ِي

 نٛظ ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

16 .

 ثعٔٗ
U/Y 

زبٌت پبيني ثؽظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ؼاقت( – ظؼة خٍٛ

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ پبيني ِي

 نٛظ ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت
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 . ِعاؼ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي1

 
 

 . ٚيٛة ِٛخٛظ ظؼ قيكتُ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي6

 داليً ػيٛب

وٍيع نيهٗ ثبالثؽ٘بي 

 وٕع ثؽلي وبؼ سمي
 BCMِٛيٛة ثٛظْ 

رتيىي نيهٗ قٛضنت فيٛؾ تغػيٗ ِٛتٛؼ اٌى

 وهي ثبالثؽ، ِٛيٛة ثٛظْ قيُ

يىي اؾ نيهٗ ثبالثؽ 

 وٕع ثؽلي وبؼ سمي

 ِٛيٛة ثٛظْ وٍيع نيهٗ ثبالثؽ

 ِٛيٛة ثٛظْ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ

 وهي ِٛيٛة ثٛظْ قيُ

٘ب  قيكتُ لفً وٓ ظؼة

 وٕع ًّٚ سمي

 ِٛيٛة ثٛظْ وٍيع اميين ظؼ مست ظؼ خٍٛ چپ

 ي نيهٗ ثبالثؽِٛيٛة ثٛظْ ِٛتٛؼ اٌىرتيى

 وهي ِٛيٛة ثٛظْ قيُ

 
 

III  تشسسي منٛدْ اجضاي سيستُ ضيطٗ تاالتش تشلي 
. وٍيع ٚ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ظؼة خٍٛ چپ ؼا ثؽؼقي سمبييع )خعٚي ثبال 1

٘ب اؼتجبِ اٌىرتيىي ؼا ظؼ ِيبْ ٘ؽ تؽِيٕبي  ثميٗ ظؼةظؼ ضًٛو ؼا ِهب٘عٖ سمبييع.( 

 ع نيهٗ ثبالثؽ ٘ب ؼا ثؽؼقي سمبييع.اؾ وبٔىتٛؼ٘بي وٍي

 ( ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ظؼ زبٌت ْجيٛي اقت.1)

ٔگٗ  ”UP“وٍيع اميين مست خٍٛ چپ ؼا فهبؼ ظ٘يع ٚ قپف وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثبال 

ٚ  7ثبيكت ٚيً نٛٔع ٚ شمچٕني تؽِيٕبي  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3ظاؼيع. قپف تؽِيٕبي 

ثبيكت ٚيً ثبنٕع ٚ اگؽ وٍيع اميين مست خٍٛ چپ ؼا فهبؼ ظ٘يع ٚ وٍيع  ِي 12تؽِيٕبي 

 نيهٗ ثبالثؽ ؼا پبيني ٔگٗ ظاؼيع.
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1. 

 12ٚ تؽِيٕبي  8ثبيكت ٚيً نٛٔع ٚ شمچٕني تؽِيٕبي  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3قپف تؽِيٕبي 

ثبيكت ٚيً نٛٔع. چٕبٔچٗ اؼتجبِ نؽذ ظاظٖ نعٖ ثؽلؽاؼ ٔگؽظيع وٍيٗ نيهٗ  ِي

 ظؼ زبٌت ْجيٛي ٔيكتٕع ٚ ٔيبؾ ثٗ تٛٛيٍ ظاؼٔع. ثبالثؽ٘ب

 ( ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب وٍيع اميين ظؼ زبٌت ْجيٛي اقت.2)

ثبيكت ٚيً  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3وٍيع اميين مست خٍٛ چپ ؼا فهبؼ ظ٘يع. قپف تؽِيٕبي 

ثبيكت  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3نٛٔع ٚ اگؽ وٍيع اميين فهؽظٖ ٔهعٖ ثبنع آٔگبٖ تؽِيٕبي 

ٛٔع. چٕبٔچٗ اتًبالت نؽذ ظاظٖ نعٖ ثؽلؽاؼ ٔگؽظيع وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ظؼ زبٌت ٚيً ن

 ْجيٛي ٔيكتٕع ٚ ٔيبؾ ثٗ تٛٛيٍ ظاؼٔع.

 ( ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب ٔٛؼ پف ؾِيٕٗ ظقتگريٖ مست ؼإٔعٖ ؼٚنٓ اقت.3)

ؼا اتًبي ثعٔٗ  12ٌٚت ٚيً سمبييع ٚ تؽِيٕبي  14ايل  .1ؼا ثٗ ثؽق  14تؽِيٕبي 

نٛظ. اگؽ ؼٚنٓ نع قيكتُ  قپف ِهب٘عٖ سمبييع وٗ آيب ٔٛؼ پف ؾِيٕٗ ؼٚنٓ ِيسمبييع ٚ 

 ثبنع ظؼ غري ايٓ يٛؼت قيكتُ ضؽاة اقت. ظؼقت ِي

 . ِٛتٛؼ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ؼا ثؽؼقي سمبييع.2

اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ِتًً نٛظ ٚ  1اگؽ تؽِيٕبي ِثجت ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي 

ؼٚظ. اگؽ تؽِيٕبي ِثجت  ِتًً نٛظ، نيهٗ ثبال ِي 4تؽِيٕبي تؽِيٕبي ِٕفي ثبتؽي ثٗ 

اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ِتًً نٛظ ٚ تؽِيٕبي ِٕفي  4ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي 

 ؼٚظ. ِتًً نٛظ، نيهٗ پبيني ِي 1ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي 
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 آيٕٗ تشلي جأيب.   7
 

I  ِِٗمذ 
تٛأع ثٗ مست ثبال  آيٕٗ ثؽلي خبٔيب ِي

يني يب چپ ٚ ؼاقت )ؾاٚيٗ تٕٗيُ ٚ پب

تٛأع  ظؼخٗ ِي 7ظؼ ٘ؽ خٙت ثٗ 

ثؽقع( تٛقّ يه وٍيع اٌىرتيىي ثؽٚي 

ظانجٛؼظ مست چپ ؼإٔعٖ تٕٗيُ گؽظظ. 

ظؼ ؾِبْ پبؼن ضٛظؼٚ ؼإٔعٖ 

٘بي خبٔيب ؼا )ثيهرت اؾ  تٛأع آيٕٗ ِي

ظؼخٗ ضُ سمبيع( ثؽاي خٍٛگريي اؾ  81

ْ تب )ضُ( سمبيع. اگؽ ثؽضٛؼظ ثب آ

ثب خكّي ثؽضٛؼظ سمبيع، آْ آيٕٗ ثغً 

ثٗ مست ثريْٚ ضُ ضٛا٘ع نع. ثؽاي 

خٍٛگريي اؾ ضؽاثي ِبوؿميُ ؾاٚيٗ وح 

ظؼخٗ  1.1نعْ ثٗ ثريْٚ ثيهرت اؾ 

ثبنع. ظؼ يٛؼت نىكتٗ نعْ آيٕٗ،  ِي

ثبيع لٓٛبت ظؼ ظؼْٚ پبيٗ 

ٔگٙعاؼٔعٖ آيٕٗ ثٗ يٛؼت اميٓ لؽاؼ 

 ظاظٖ نٛٔع.

 
 

. پالقتيه آة 2. آيٕٗ ثؽلي خبٔيب 1

 . وبٔىتٛؼ3ثٕعي 

 قيكتُ آيٕٗ ثؽلي خبٔيب نبًِ:

٘بي ثؽلي خبٔيب مست چپ ٚ  ( آي1ٕٗ)

 ؼاقت

 ( جمّٛٚٗ وٍيع آيٕٗ ثؽلي خبٔيب2)
II  ٕٗ٘اي تشلي جأيب ِٛلؼيت آي 
 ٘بي ثؽلي خبٔيب . ِٛلٛيت آي1ٕٗ

6

1

1

2

3

. آيٕٗ 2ي خبٔيب . وٍيع آيٕٗ ثؽل1

. آيٕٗ ثؽلي 3ثؽلي خبٔيب مست چپ 

 خبٔيب مست ؼاقت

III ٕٗ٘اي تشلي جأيب دياگشاَ آي 
ثؽلي خبٔيب )ثٗ ٔمهٗ . وٍيع آيٕٗ 1

 ؾيؽ ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 

 
 

لؽاؼ  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع آيٕٗ 

ثؽلي مست چپ يب ؼاقت ؼا أتطبة 

 سمبييع.

: ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  (L)چپ 

 تٛقّ اُ٘ ِرت وّرت اؾ  3-2٘بي  تؽِيٕبي

1 ثبنع. ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  ِي

 ثبنع. ِي 1وّرت اؾ  1-5٘بي  تؽِيٕبي
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ت ثني ِمبِٚ: ِمعاؼ  (R)ؼاقت 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-5٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  1-2٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

لؽاؼ  ACCؼا ظؼ زبٌت قٛئيچ خؽلٗ 

يب  (Up)ظاظٖ ٚ وٍيع ؼا ظؼ زبٌت ثبال 

 لؽاؼ ظ٘يع. (Down)پبيني 

(Up)  : ٘بي  ثني تؽِيٕبي ِمبِٚتِمعاؼ

ثبنع. ِمعاؼ ِمبِٚت  ِي 1وّرت اؾ  6-3

 1وّرت اؾ  2-1٘بي  ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي

ثني ِمبِٚت : ِمعاؼ  (Down)پبيني 

بنع. ث ِي 1وّرت اؾ  3-2٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  6-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

لؽاؼ  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع آيٕٗ ظاظٖ ٚ 

ثؽلي مست چپ يب ؼاقت ؼا أتطبة 

 سمبييع.

٘بي  ِمعاؼ ِمبٚت ثني تؽِيٕبي:  (L)چپ 

ثبنع. ِمعاؼ ِمبِٚت  ِي 1وّرت اؾ  3-2

 1 اؾ وّرت 10-1٘بي  ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي

: ِمعاؼ ِمبٚت ثني  (R)ؼاقت 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  10-3٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  2-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

لؽاؼ  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

يب  (Up)ظاظٖ ٚ وٍيع ؼا ظؼ زبٌت ثبال 

 لؽاؼ ظ٘يع. (Down)پبيني 

: ِمعاؼ ِمبٚت ثني  (Up)ثبال 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-9٘بي  يٕبيتؽِ

وّرت  2-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

ت ثني ِ: ِمعاؼ ِمبٚ (Down)پبيني 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-2٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  9-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 
 . ِٛتٛس آيٕٗ تشلي جأيب2

 ACCٌت ( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زب1)

لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع 

٘بي چپ يب ؼاقت  آيٕٗ ثؽلي زبٔيب آيٕٗ

 ؼا تٕٗيُ سمبييع.

ِٛتٛؼ چپ  1 (-)، تؽِيٕبي 5 (+)تؽِيٕبي 

 سمبيع. چؽضم ِي

ِٛتٛؼ  1 (+)، تؽِيٕبي 5 (-)تؽِيٕبي 

 سمبيع. ؼاقت چؽضم ِي

 ACC( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 2)

ٍيع لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ و

٘ب ؼا ثٗ ثبال  آيٕٗ ثؽلي خبٔيب آيٕٗ

 يب پبيني تٕٗيُ سمبييع.

ِٛتٛؼ ثٗ  5 (+)، تؽِيٕبي 4 (-)تؽِيٕبي 

 سمبيع. پبيني زؽوت ِي

ِٛتٛؼ ثٗ  5 (-)، تؽِيٕبي 4 (+)تؽِيٕبي 

 سمبيع. ثبال زؽوت ِي

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  ٕٗ٘اي تشلي جأيب ػيٛب آي 
 12-4جذٚي 

 ػٍت ػية ػٍت ػية

ي ٘بي ثؽل آيٕٗ

 وٕٕع خبٔيب وبؼ سمي

 . قٛضنت فيٛؾ1

. ضؽاثي وٍيع 2

 ٘بي ثؽلي خبٔيب آيٕٗ

. ضؽاثي ِٛتٛؼ 3

 ٘بي ثؽلي خبٔيب آيٕٗ

 وهي . ايؽاظ ظؼ قي4ُ

٘بي ثؽلي خبٔيب  آيٕٗ

ثٗ يٛؼت ٔؽِبي وبؼ 

 وٕٕع سمي

. ضؽاثي وٍيع 1

٘بي ثؽلي  آيٕٗ

 خبٔيب

. ضؽاثي ِٛتٛؼ 2

٘بي ثؽلي  آيٕٗ

 خبٔيب

. ايؽاظ ظؼ 3

 وهي قيُ

 

V  ٕٗ٘اي تشلي جأيب تشسسي آي 
. ِٓبثك ثب ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ظؼ 1

ثبال وٍيع آيٕٗ ثؽلي خبٔيب ؼا ثؽؼقي 

سمبييع. اگؽ َؽيت ٘عايت آْ ِٓبثك 

ثبنع وٍيع  ثب ِمعاؼ تٛيني نعٖ سمي

 آيٕٗ ثؽلي خبٔيب ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.

. ِٓبثك ثب ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ظؼ 2

خبٔيب ؼا ثؽؼقي ٘بي ثؽلي  ثبال آيٕٗ

سمبييع. اگؽ َؽايت ظؼ حمعٚظٖ تٛيني 

ثبنع، ِٛتٛؼ يب ظقتٗ قيُ  نعٖ سمي

٘بي ثؽلي خبٔيب ثبيع تٛٛيٍ  آيٕٗ

 نٛٔع.
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 وٓ ٚ ضيطٗ ضٛي تشف پان.   8
 

 ِمذِٗ
٘بي  وٓ نبًِ جمّٛٚٗ تيغٗ قيكتُ ثؽف پبن

وٓ، ِىبٔيؿَ )ثبؾٚي( اتًبي  ثؽف پبن

ٚ ِٛتٛؼ ثؽف  وٓ ٘بي ثؽف پبن ِيٍٗ

٘بي يه  وٓ ٚ ثؽاي ٍّٚىؽظ ظؼ زبٌت پبن

ؼفت ٚ ثؽگهت، تبميؽظاؼ، ظٚؼ وٕع ٚ 

ظٚؼ تٕع قبضتٗ نعٖ اقت. قيكتُ نيهٗ 

نٛي نبًِ پّپ نيهٗ نٛي، خمؿْ ٚ 

 ثبنع. ٘ب ٚ چهّي نيهٗ نٛي ِي نٍٕگ

وٓ ٚ نيهٗ نٛي،  ٘عف اؾ قيكتُ ثؽف پبن

ؼازيت، اميين ثؽاي ظيع هبرت ؼإٔعٖ 

. ٘ؽ لٓٛٗ اؾ ايٓ قيكتُ ثؽف ثبنع ِي

وٓ أؽژي اٌىرتيىي ؼا ثٗ زؽوت  پبن

ِىبٔيىي ثؽاي ثٗ زؽوت ظؼآٚؼظْ 

وٓ ثؽاي دتيؿ وؽظْ  ٘بي ثؽف پبن تيغٗ

٘ب ٚ شمچٕني فهبؼ ِبيٙ نٛيٕعٖ ؼا  نيهٗ

٘ب  نٛي ثؽاي نكتهٛي نيهٗ ثٗ چهّي نيهٗ

سمبيع. اؾ ايٓ قيكتُ ظؼ  تجعيً ِي

ظ، گٍي ٚ آٌٛ نؽايّ ثبؼأي، ثؽيف، ِٗ

ظيگؽ نؽايّ ثؽاي ظيع هبرت ؼإٔعٖ ظؼ 

 گؽظظ. حميّ اقتفبظٖ ِي

تٛأع ٍّٚىؽظ قيكتُ ثؽف  ؼإٔعٖ ِي

نٛي ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ  وٓ ٚ نيهٗ پبن

وٓ ظؼ مست ؼاقت قتْٛ  ظقتٗ ثؽف پبن

 فؽِبْ ؾيؽ غؽثيٍه فؽِبْ اذمبَ ظ٘ع.

 

 

وٓ، ؼإٔعٖ  ظؼ قيكتُ ثؽف پبن

يه ثبؼ  ٘بي تٛأع يىي اؾ زبٌت ِي

وٓ، ظٚؼ تٕع،  ؼفت ٚ ثؽگهت ثؽف پبن

ظٚؼ وٕع ٚ تبميؽظاؼ ؼا أتطبة 

 سمبيع.

وٓ يه ثبؼ ثٗ مست  اگؽ ظقتٗ ثؽف پبن

خٍٛ فهبؼ ظاظٖ نٛظ ٚ قپف آؾاظ 

گؽظظ زبٌت خببؼؾظايي ظؼ قيكتُ ثؽف 

وٓ أتطبة  وٓ خٙت تىّيً ثؽف پبن پبن

 نٛظ. ِي

وٓ ثٗ مست ثبال  اگؽ ظقتٗ ثؽف پبن

ظ، قيكتُ نيهٗ نٛي نؽٚ٘ وهيعٖ نٛ

نٛي  ثٗ پبنم آة اؾ ْؽيك چهّي نيهٗ

 ضٛا٘ع سمٛظ.

 

   

ON
OFF

LO

MI ST

OFF

I NT

HI

 

 وٓ ٚ ضيطٗ ضٛي ِٛلؼيت لغؼات سيستُ تشف پان

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

10
 

. )چهّي( نيهٗ نٛي 3  نكتهٛي چؽاٜ خٍٛ  نٍٕگجمّٛٚٗ . 2   نٛي خمؿْ نيهٗ. 1

. جمّٛٚٗ 5  وٓ . ِىبٔيؿَ )ثبؾٚي( اتًبي ٚ ِٛتٛؼ ثؽف پبن4   خٍٛچؽاٜ 

. 8   وٓ ٚمت . تيغٗ ثؽف پبن7   نٛي ٚمت . چهّي نيه6ٗ   وٓ ٘بي ثؽف پبن تيغٗ

نيهٗ نٛي ٚمت اؾ خمؿْ نيهٗ نٛي  نٍٕگ. 9   وٓ ٚمت جمّٛٚٗ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 . چهّي نيهٗ نٛي خ10ٍٛ   خٍٛ
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 وٓ ٚ ضيطٗ ضٛي تُ تشف پانتشسسي ٚ تؼّري ِذاس سيس
 ُ ظؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.وبٔىتٛؼ ظقتٗ قي. 1

 
 

تشِيٕاي 
 تست

ِمذاس  ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي سٔگ سيُ
 امسي

 B/U . ثع1ٗٔ
ثؽق ضؽٚخي ثٗ زبٌت تٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ON:  وٓ  ظقتٗ ثؽف پبن

)ظٚؼ  HIGHؼا ظؼ زبٌت 

 يع.تٕع( لؽاؼ ظ٘

10~14V 

 Y/U . ثع2ٗٔ
ثؽق ضؽٚخي ثٗ زبٌت وٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ONوٓ  : ظقتٗ ثؽف پبن

)ظٚؼ  LOWؼا ظؼ زبٌت 

 وٕع( لؽاؼ ظ٘يع.

10~14V 

 ضؽٚخي ِٛتٛؼ نيهٗ نٛي G/B . ثع3ٗٔ

ظؼ زبٌت   قٛئيچ خؽلٗ

ONوٓ  : ظقتٗ ثؽف پبن

 WASHINGؼا ظؼ زبٌت 

)نكنت نيهٗ( لؽاؼ 

 ٘يع.ظ

10~14V 

 B . ثع8ٗٔ
قيگٕبي اتًبي ثعٔٗ اؾ 

 وٓ ظقتٗ ثؽف پبن
 ثبثت

وّرت اؾ 

1 

10 .

 ثعٔٗ
Y/G 

وٕرتي ثؽگهت اؾ ظقتٗ 

 وٓ ثؽف پبن

وٓ ؼا ظؼ  ظقتٗ ثؽف پبن

)ضبِٛل( يب  OFFزبٌت 

INT  تبميؽظاؼ( لؽاؼ(

 ظ٘يع.

وّرت اؾ 

1 

11 .

 ثعٔٗ
R/B 

ثؽق ٚؼٚظي ثٗ ظقتٗ ثؽف 

 وٓ پبن

زبٌت  قٛئيچ خؽلٗ ظؼ

ON .لؽاؼ گريظ 
10~14V 

 

 
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي
 امسي

1 Y/U 
ثؽق ٚؼٚظي ظٚؼ وٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن
 ، )ثبثت(5 (-)، 1 (+)

ِٛتٛؼ 

ظؼ ظٚؼ 

پبيني 

چؽضم 

 سمبيع. ِي

2 U 
ثؽق ٚؼٚظي ِٛتٛؼ ثؽف 

 وٓ پبن

ظؼ  ؼا قٛئيچ خؽلٗ

 .ٔگٗ ظاؼيع ACCزبٌت 
10~14V 

3 Y/G 
قيگٕبي ثؽگهت ِٛتٛؼ ثؽف 

 وٓ پبن

وٓ تب  ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 .سمبيع أتٙب چؽضم ِي

وّرت اؾ 

1 

4 B/U 
ثؽق ٚؼٚظي ظٚؼ تٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن
(+) 4 ،(-) 5 

ِٛتٛؼ 

ظؼ ظٚؼ 

ثبال 

چؽضم 

 سمبيع. ِي

5 B ٗٔثبثت قيگٕبي اتًبي ثع 
وّرت اؾ 

1 
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تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست يٕايتطشيخ تشِ
 امسي

 نٛي ثؽق ٚؼٚظي ِٛتٛؼ نيهٗ G/B . ثع1ٗٔ

قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ONوٓ  : ظقتٗ ثؽف پبن

 WASHINGؼا ظؼ زبٌت 

)نكنت نيهٗ( لؽاؼ 

 ظ٘يع.

10~14V 

 B . ثع2ٗٔ
اتًبي ثعٔٗ ِٛتٛؼ 

 نٛي نيهٗ
 ثبثت

وّرت اؾ 

1 
 وهي . ثؽؼقي ٚ تّٛري ِعاؼ قي2ُ

 
 ضٛي وٓ ٚ ضيطٗ ػيٛب سيستُ تشف پان

 ٔتايج ػيٛب ٔتايج ػيٛب

وٓ ٚ  ثؽف پبن

نيهٗ نٛي وبؼ 

 وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ ؼٌٗ 1

 ٌٛاؾَ خبٔيب

. قٛضنت فيٛؾ ثؽف 2

 وٓ پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ 3

 وٓ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 4

 وهي قيُ

)ظٚؼ  LOظؼ زبٌت 

)ظٚؼ  HIوٕع( ٚ يب 

وٓ وبؼ  تٕع( ثؽف پبن

 وٕع. سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ 1

 وٓ ظقتٗ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

ِٛتٛؼ ثؽف 

 وٓ پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

 INTزبٌت 

( وبؼ تبميعاؼ)

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ 1

 وٓ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

ِٛتٛؼ نيهٗ نٛي وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ 1

 وٓ ظقتٗ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 نٛي ِٛتٛؼؾ نيهٗ

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

وٗ ظقتٗ  ؾِبٔي

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

لؽاؼ  MISTزبٌت 

وٓ  ظاؼظ ثؽف پبن

 وٕع وبؼ سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ 1

 وٓ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

ٔبؾي آة پبل نيهٗ 

 .وٕع نٛي پبنم سمي

 . ِٛيٛة ثٛظ1ْ

ٔبؾي  نٍٕگ

 پبل آة

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 ٔبؾي آة پبل
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 وهي قيُ

 ٔتايج ػيٛب ٔتايج ػيٛب

ؾِبٔي وٗ ظقتٗ 

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

 OFFزبٌت 

)ضبِٛل( لؽاؼ 

٘بي  گريظ تيغٗ ِي

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

ِٛلٛيت اٌٚيٗ 

ضٛظ لؽاؼ 

 .گرئع سمي

ظقتٗ . ِٛيٛة ثٛظْ 1

 ثؽف پبن وٓ

ِٛيٛة ثٛظْ . 2

 ِٛتٛؼ

ِٛيٛة ثٛظْ  .3

 وهي قيُ

 

ؾِبٔي وٗ ظقتٗ ثؽف 

 OFFوٓ ظؼ زبٌت  پبن

گريظ  )ضبِٛل( لؽاؼ ِي

وٓ  ٘بي ثؽف پبن تيغٗ

ظؼ ِٛلٛيت پبيني 

آِعٖ ٚ قپف ثٗ مست 

ثبال ؼفتٗ ٚ ظؼ آذمب 

 .نٛٔع ِتٛلف ِي

ِٛتٛؼ ثؽف 

وٓ ثٗ زبٌت  پبن

RESET چؽضم 

 .وٕع سمي
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ضٛي وٓ ٚ ضيطٗ تشسسي لغؼات سيستُ تشف پان
I  . ٗوٓ دستٗ تشف پان تشسسي جمّٛػ 

٘بي ظقتٗ  ( اؼتجبِ ثني تؽِيٕبي1)

وٓ ؼا ِٓبثك نىً ؾيؽ  ثؽف پبن

 ثؽؼقي سمبييع.

 
 

 ٘بي  اؼتجبِ ٘ؽ وعاَ اؾ تؽِيٕبي

٘بي  وٓ ؼا ظؼ زبٌت ظقتٗ ثؽف پبن

خمتٍف ثؽؼقي سمبييع. ؾِبٔي وٗ 

 ٘بي: وٓ ظؼ زبٌت ظقتٗ ثؽف پبن

 11ٚ  2٘بي  : تؽِيٕبي MISTظؼ 

 ظانتٗ ثبنٕع.ثبيع اؼتجبِ 

 .1ٚ  2بي ٘ : تؽِيٕبي OFFظؼ 

 ثبيع اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

ٚ  .1ٚ  2بي ٘ : تؽِيٕبي INTظؼ 

ثبيع اؼتجبِ ظانتٗ  11ٚ  2شمچٕني 

 ثبنٕع.

ثبيع  11ٚ  2٘بي  : تؽِيٕبي LOظؼ 

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

ثبيع  1ٚ  11]اي  : تؽِيٕبي HIظؼ 

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

  َ٘بي  اؾ تؽِيٕبياؼتجبِ ٘ؽ وعا

وٓ ؼا ثؽاي وبٔىتٛؼ  ظقتٗ ثؽف پبن

نٛي ؼا ثؽؼقي سمبييع. ؾِبٔي  نيهٗ

نٛي ضبِٛل اقت ٘يچ  وٗ پّپ نيهٗ

٘ب ٔجبيع اؼتجبِ  وعاَ اؾ تؽِيٕبي

 ONظانتٗ ثبنٕع. ظؼ زبٌت 

ثبيع  11ٚ  3٘بي  )ؼٚنٓ( تؽِيٕبي

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

وٓ ؼا ثؽٚي  ( ِٛتٛؼ ثؽف پبن2)

 وٓ ثؽؼقي سمبييع. نظقتٗ ثؽف پب

 OFFوٓ ؼا ظؼ زبٌت  ظقتٗ ثؽف پبن

لؽاؼ ظ٘يع. قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا 

ٚ قيُ اؾ وبٔىتٛؼ  11ثٗ تؽِيٕبي 

ِتًً  8ِٕفي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

سمبييع، پؽاپ ِثجت ٌٚت ِرت ؼا ثٗ 

وٓ ٚ  ظقتٗ ثؽف پبن 3تؽِيٕبي 

ِرت ؼا ثٗ تؽِيٕبي  پؽاپ ِٕفي ٌٚت

 ِتثً سمبييع. 8

ؾ زبٌت نٛي ؼا ا نيهٗ

OFFONOFF  لؽاؼ ظاظٖ ٚ ٌٚتبژ

اؾ  11ٚ  3٘بي  ثني تؽِيٕبي

گريي  نٛي ؼا أعاؾٖ وبٔىتٛؼ نيهٗ

سمبييع. ِمعاؼ ايٓ ٌٚتبژ ثبيع ثٗ 

  10-14V ٌٚت  1تؽتيت وّرت اؾ 

 ٌٚت ثبنع. 1وّرت اؾ 

II .  وٓ تشسسي ِٛتٛس تشف پان 
( ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ وٕع: اگؽ 1)

 1ا ثٗ تؽِيٕبي قيُ ِثجت ثبتؽي ؼ

وٓ ِتًً  وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

سمٛظٖ ٚ قيُ ِٕفي ثبتؽي ؼا ثٗ 

ِتًً سمبييع، ِٛتٛؼ ظؼ  1تؽِيٕبي 

 سمبيع. ظٚؼ وٕع نؽٚ٘ ثٗ چؽضم ِي

( ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ تٕع: اگؽ 2)

 4قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

وٓ ِتًً  وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

ثٗ  سمٛظٖ ٚ قيُ ِٕفي ثبتؽي ؼا

ِتًً سمبييع، ِٛتٛؼ ظؼ  1تؽِيٕبي 

 سمبيع. ظٚؼ تٕع نؽٚ٘ ثٗ چؽضم ِي

( تٛلف وؽظْ ثٗ يٛؼت اتِٛبتيه: 3)

 1قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

وٓ ٚ  اؾ وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 1قيُ ِٕفي ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

ِتًً سمبييع. ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ 

سمبيع.  ظؼ ظٚؼ وٕع نؽٚ٘ ثٗ چؽضم ِي

ؼا لٓٙ  1قيُ ِثجت ثٗ تؽِيٕبي 

سمبييع. ِٛتٛؼ ظؼ ٘ؽ نؽايٓي جبؿ 

ِٛلٛيت تٛلف اتِٛبتيه اؾ چؽضم 

 1٘بي  ثبؾ ضٛا٘ع ايكتبظ. تؽِيٕبي

ؼا اؾ وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف  3ٚ 

وٓ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ يه قيُ  پبن

اتًبي وٛتبٖ سمبييع )ثٗ يىعيگؽ 

ِتًً سمبييع( ٚ قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا 

اؾ وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ  2ثٗ تؽِيٕبي 

وٓ ِتًً سمبييع. ِٛتٛؼ ثؽف  ثؽف پبن

وٓ ظٚثبؼٖ نؽٚ٘ ثٗ چؽضم سمٛظٖ  پبن

ٚ ظؼ ِٛلٛيت تٛلف اتِٛبتيه ثبيع 

 ِتٛلف نٛظ.

 ( ثؽؼقي پّپ نيهٗ نٛي:4)

نٛي ؼا ثؽٚي خمؿْ ًٔت  نيهٗپّپ 

سمٛظٖ ٚ خمؿْ ؼا ثب آة پؽ سمبييع. 

 قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي

نٛي ٚ  پّپ نيهٗ اؾ وبٔىتٛؼ (1)

ِتًً  (2)قيُ ِٕفي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

سمبييع. آة ثبيع اؾ خمؿْ اقپؽي 

 نٛظ.
III  ٗتٛج 

ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ٘ؿاؼ 

وٓ ؼا ثؽاي  ضبؼي ؼٚي ا٘ؽَ ثؽف پبن

٘بي ثؽف  خٍٛگريي اؾ نً نعْ تيغٗ

 وٓ دتيؿ سمبييع. پبن
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خؽيبْ ٘ٛا ؼا ِٓبثك نىً ؼٚثؽٚ 

ْ ظاظٖ نعٖ ثعِيع ٚ ظؼ خٙت ٔهب

ثؽؼقي سمبييع وٗ ٘ٛا ثبيع اؾ يه 

ْؽف ٚجٛؼ سمٛظٖ ٚ اؾ ْؽف ظيگؽ 

 تٛأع خؽيبْ يبثع. سمي

 
 

 
 پطت آِپش.   9

 
I  ِِٗمذ 

1

2

3

4

5678910111213141516

17

18

19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

 
 

 

. 2. چؽاٜ ٘هعاؼ وٕرتي ِٛتٛؼ 1

وٓ ٚمت  چؽاٜ ٔهبٔگؽ نيهٗ گؽَ

 km/h 120چؽاٜ ٘هعاؼ قؽٚت ثبالي .3

چؽاٜ .5. چؽاٜ ٘هعاؼ ايؽثگ 4

. 6٘هعاؼ ثبؾ ثٛظْ ظؼة يٕعٚق ٚمت 

چؽاٜ ٘هعاؼ قيكتُ تؽِؿ َعلفً 

(ABS) 7 چؽاٜ ٘هعاؼ قيكتُ تؽِؿ .

. ظوّٗ يفؽ وٓ 9. آِپؽ ثٕؿيٓ 8

. چؽاٜ 11. ِكبفت قٕح 10ِكبفت 

. چؽاٜ 12ٔهبٔگؽ قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمت 

. ظٚؼ 13٘ب  ٔهبٔگؽ ثبؾ ثٛظْ ظؼة

چؽاٜ .15ة . آِپؽ آ14ِٛتٛؼ 

. چؽاٜ ٘هعاؼ 16ٔهبٔگؽ تؽِؿ ظقيت 

نىٓ  . چؽاٜ ٔهبٔگؽ 17َِٗعقؽلت 

نىٓ خٍٛ  . چؽاٜ ٔهبٔگؽ 18ِٗٚمت 

. 20. چؽاٜ ٔهبٔگؽ ٔٛؼ ثبال 19

. چؽاٜ 21چؽاٜ ٔهبٔگؽ ٔٛؼ پبيني 

چؽاٜ  .22٘هعاؼ ظِبي ثبالي آة 

.  23آِپؽ ٔهبٔگؽ ؼٚنٓ ثٛظْ پهت

. ويٍِٛرتمشبؼ 24ؼإّ٘بي چپ 

. ؼإّ٘بي 26٘هعاؼ ثٕؿيٓ  چؽاٜ.25

. چؽاٜ ٘هعاؼ پبيني ثٛظْ 27ؼاقت 

. چؽاٜ ٘هعاؼ 28فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ 

 OBDثؽاي وع٘بي ضٓب غري اؾ قيكتُ 

 . چؽاٜ نبؼژ ثبتؽي29

 

ظؼ نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ثبال، 

ايٓ پهت آِپؽ اؾ ٔٛ٘ 

اٌىرتِٚىبٔيىي ثٛظ وٗ ظؼ لكّت 

ثبالي قتْٛ فؽِبْ ؼٚثؽٚي ؼإٔعٖ 

ظاؼظ. شمٗ ِعاؼ٘بي ايٓ پهت لؽاؼ 

آِپؽ ثب اقتفبظٖ اؾ وبٔىتٛؼ٘بيي 

ٗ قيُ ثب ُ٘ اؾ پهت ؼٚي يه ظقت

ثؿاؼ٘بي اؼتجبِ ظاؼٔع. شمٗ ا

٘بي ٔهبٔگؽ ٚ  گريي ٚ چؽاٜ أعاؾٖ

٘هعاؼظٕ٘عٖ ظؼ پهت يه ٍْك 

پالقتيىي نيهٗ اي حمبفٗت نعٖ ٚ 

تٛاْ آْ ؼا اؾ خٍٛ پهت آِپؽ  ِي

اي  ي نيهٗسمٛظ. پهت ٍْك پالقتيى دتيؿ

يه وبٚؼ لؽاؼ ظاؼظ. ايٓ ٍْك اؾ 

پهت آِؽ حمبفٗت سمٛظٖ ٚ اؾ تبثم 

وٕٕعٖ ٔٛؼ خٍٛگريي ثًّٛ  ضريٖ

آٚؼظ. ايٓ پهت آِپؽ شمچٕني ثٗ  ِي

 قيكتُ ٘هعاؼ يٛتي جمٙؿ نعٖ اقت.

 



SUV 
 

 

19 

قٓر تبؼيه ٚ لبثً ؼؤيت پبًٔ ٚ قٓر 

گريي پهت آِپؽ اؾ يه قبضتبؼ  أعاؾٖ

اليٗ نفبف چٕع اليٗ تهىيً نعٖ اقت. 

اؾ نؽايّ ي ٚ تبؼيه ثؽاي خٍٛگري

ٔبضٛاقتٗ ؼٚنٓ ٔهعْ چؽاغٙب ظؼ پهت 

ثبنع. نفبفيت ثبٚث ؼٚنٕبيي  آِپؽ ِي

٘بي  ىْٛٔهبٔگؽ٘ب ٚ لبثً ظيعْ آي

وؽٚنٕبيي  ينٛظ. چؽاغٙب پهت آِپؽ ِي

ؼٚي پبًٔ فؽقتبظٖ ٚ ثبٚث ؼٚنٕبيي 

گؽظظ. قپف پبًٔ ٚ  قٓر پهت آِپؽ ِي

 نٛظ. ً ؼؤيت ِيگري لبث يفسٗ أعاؾٖ

ٔهبٔگؽ٘ب ٚ اٚعاظ ؼٚي پهت آِپؽ ؼا 

تٛاْ اؾ پهت ٔمبِ ؼٚنٓ پهت آِپؽ  ِي

 ِهب٘عٖ سمٛظ.

يه ظوّٗ پالقتيىي اؾ ويٍِٛرتمشبؼ وٗ 

ظؼ ِؽوؿ پهت آِپؽ ٚ اؾ ِيبْ قٛؼاش 

اي لؽاؼ  خمًٛو اؾ ٍْك پالقتيىي نيهٗ

ظاظٖ نعٖ اقت پهت آِپؽ ظؼ ايٓ ِعي 

اؾ قيكتُ  ضٛظؼٚ اؾ يه ِعاؼ جمتّٙ ٚ

BUS سمبيع. شمچٕني ثب  اقتفبظٖ ِي

٘ب ِتًً ثٛظٖ وٗ  ثكيبؼي اؾ ٚؼٚظي

ضبو ضٛظ ؼا   تٛأع ثؽضي اؾ ٖٚبيف ِي

 اذمبَ ظ٘ع.

 

 
  

 LEDؼٚنٓ ثٛظْ پهت آِپؽ ِؽثِٛ ثٗ 

ثبنع وٗ  لبثً تٕٗيُ ظؼ پهت آْ ِي

سمبيع. ٘ؽ  پهت آِپؽ ؼا لبثً ظيعْ ِي

اؾ پهت آِپؽ شمچٕني ثٛقيٍٗ  ٔهبٔگؽ

نٛظ، ظؼ يٛؼتي  خمًٛو ؼٚنٓ ِي LEDيه 

اؾ هبُ پيٛقنت ؼٚي ثؽظ  LEDوٗ ٘ؽ 

اٌىرتيىي پهت پٛقتٗ پهت آِپؽ ثٛخٛظ 

 آِعٖ اقت.

پهت آِپؽ ثٗ قيكتُ اٌىرتيىي تٛقّ 

ظقتٗ قيُ ضٛظؼٚ اؾ ِكري٘بي خمتٍف 

 ِتًً نعٖ اقت.

 

 

 

چؽاٜ ٘هعاؼ 

ثٛظْ قٓر  وُ

 ثٕؿيٓ

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 ظِبي

 آة ثبالي

 چؽاٜ ٘هعاؼ 
 نبؼژ ثبتؽي

چؽاٜ ٘هعاؼ وُ 

 ثٛظْ 

فهبؼ ؼٚغٓ 

 ِٛتٛؼ

چؽاٜ ٚيت 

 ظؼ 

 قيكتُ تؽِؿ

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 تؽِؿ ظقيت  

يبثي  چؽاٜ ٚيت
 ِٛتٛؼ

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 قيكتُ 

تؽِؿ َعلفً 

(ABS) 

 چؽاٜ ٘هعاؼ 
 وّؽثٕع اميين

 چؽاٜ ٘هعاؼ
 ايؽثگ

ٔگؽ چؽاٜ ٔهب

 وٓ گؽَ

 نيهٗ ٚمت

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ  فالنؽ ؼإّ٘بي ؼاقت ؼإّ٘بي چپ
 ٔٛؼ ثبال

چؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 ٔٛؼ پبيني

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ  چؽاٜ ِٛلٛيت
 نىٓ خٍٛ ِٗ

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 نىٓ ٚمت ِٗ

چؽاٜ ٘هعاؼ 

ثؽاي وع٘بي 

 ضٓب

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 قؽٚت 

 Km 120ثبالي 

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 ثبؾثٛظْ 

 ظؼة يٕعٚق ٚمت

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 ثٛظْثبؾ

 ٘ب ظؼة

سمبيهگؽ فبيٍٗ 

قٕكٛؼ ظٔعٖ 

 ٚمت
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6. 

II  ِٛلؼيت لغؼات پطت آِپش 
 

 
 

 
 

III  ٘اي پطت آِپش ٌٚتاژ دس تشِيٕاي 
 
 نىً ؾيؽ ؼا ثجيٕيع.. 1
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 ٘ب . تهؽير تؽِيٕبي2
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

 ِمذاس اميين ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

A1 – 
 ثعٔٗ

Y/W  ُقيگٕبي وع ضٓب قيكت
 ايؽثگ

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 ضبِٛل ٔهبٔگؽ ؼٚنٓ 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A3 – 
 عٔٗث

Y/B قيگٕبي تؽِؿ ظقيت 
چؽاٜ ٔهبٔگؽ تؽِؿ ضبِٛل 

 ٓؼٚن 
 10~14V  وّرت اؾ

 ٌٚت 1

A4 – 
 ثعٔٗ

W/G 
قيگٕبي تؽِؿ َعلفً 

(ABS) 

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 چؽاٜ ٔهبٔگؽ ؼٚنٓ 

 ضبِٛل

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A6 – 
 ثعٔٗ

Y/U 
قيگٕبي زبٌت وّؽثٕع 

 اميين ؼإٔعٖ

، ONقٛئيچ ظؼ زبٌت 
ٕع اميين ؼإٔعٖ لفً وّؽث
 لفً ٔيكت 

 10~14V  وّرت اؾ
 ٌٚت 1

A7 – 
 ثعٔٗ

R/Y 
قيگٕبي ٘هعاؼ وع 

 BCMضٓبي 
 BCMچؽاٜ ٔهبٔگؽ ضؽاثي 

 ؼٚنٓ ضبِٛل 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A9 –
 ثعٔٗ

B 1وّرت اؾ  ثبثت اتًبي ثعٔٗ پهت آِپؽ 

A10 – 
 ثعٔٗ

W/B  قيگٕبي ٚؼٚظيLIA BA9  ٖقيگٕبي  ٚمتوبؼ وؽظْ قٕكٛؼ ظٔعLIA 

A12- 
 ثعٔٗ

V/W قيگٕبي وع ضٓبي تؽِؿ 
چؽاٜ ٔهبٔگؽ تؽِؿ ضبِٛل 

 ٓؼٚن 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A13 – 
 ثعٔٗ

S 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة خٍٛ چپ
ضبِٛل  ؼٚنٓ )ظؼة ثبؾ( 

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A14 – 
 ثعٔٗ

S/B 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة خٍٛ ؼاقت
ضبِٛل  ظؼة ثبؾ( ؼٚنٓ )

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A15 – 
 ثعٔٗ

S/G 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة ٚمت چپ
ضبِٛل  ؼٚنٓ )ظؼة ثبؾ( 

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A16 – 
 ثعٔٗ

S/Y 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة ٚمت ؼاقت
ضبِٛل  ؼٚنٓ )ظؼة ثبؾ( 

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A-17 – 
 ثعٔٗ

R  قيگٕبي ثؽقLamplet  قٛئيچLamplet  اؾOFF  
ON 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A-18 – 
 ثعٔٗ

G/Y  ثؽق ثبتؽيB+  ْٚثع(
 قٛئيچ(

 1وّرت اؾ  ثبثت

A-19 – 
 ثعٔٗ

V/B  ثؽق ثب قٛئيچIG1 1وّرت اؾ  ثبثت 

A20 – 
 ثعٔٗ

V/B  ثؽق ثب قٛئيچIG1 1وّرت اؾ  ثبثت 

A21 – 
 ثعٔٗ

O/G 
قيگٕبي قؽٚت ضٛظؼٚ 

 )ٚؼٚظي(
: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 چؽضم آ٘كتٗ چؽش ؼإٔعٖ
قيگٕبي تٌٛيع 

 نٛظ ِي
A-22 – 
 ثعٔٗ

W/B ِٛتٛؼ ؼٚنٓ قيگٕبي ظٚؼ ِٛتٛؼ 
قيگٕبي تٌٛيع 

 نٛظ ِي
A23 – 

 ثعٔٗ
W/U 1وّرت اؾ  ثبثت قيگٕبي قٛضت 

A24 – 
 ثعٔٗ

N 
قيگٕبي ظؼخٗ زؽاؼت 

 وبؼي ِٛتٛؼ ِبيٙ ضٕه
ؼ ؼٚنٓ، ثبال ؼفنت ِٛتٛ

 ظؼخٗ زؽاؼت
قيگٕبي تٌٛيع 

 نٛظ ِي

B3 – 
 ثعٔٗ

R/B قيگٕبي ٔٛؼ پبيني 
قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ACC ٔٛؼ پبيني ضبِٛل، 
 ؼٚنٓ

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B4 – 
 قيگٕبي ٔٛؼ ثبال P/G ثعٔٗ

، ACCقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 ؼٚنٓ ٔٛؼ ثبال ضبِٛل 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B5 – 
 ٔٗثع

Y/W 
قيگٕبي چؽاٜ ِٗ نىٓ 

 خٍٛ

 ،ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
چؽاٜ ِٗ نىٓ خٍٛ ضبِٛل 

 ٓؼٚن 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B6 – 
 ثعٔٗ

G/R  قيگٕبي ثؽقLamplet  قٛئيچLamplet  اؾOFF  
ON 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B8 – 
 ثعٔٗ

V/G قيگٕبي ٔهبٔگؽ نبؼژ 
ِٛتٛؼ ؼٚنٓ چؽاٜ ٔهبٔگؽ 

 ؼٚنٓ نبؼژ ضبِٛل 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B9 – 
 ثعٔٗ

B/W 
قيگٕبي فهبؼ ؼٚغٓ 

 ِٛتٛؼ
، چؽاٜ ONقٛئيچ ظؼ زبٌت 
 ؼٚنٓ ٔهبٔگؽ ضبِٛل 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B10 – 
 ثعٔٗ

G/B 
قيگٕبي چؽاٜ ٚيت 

 ِٛتٛؼ
، چؽاٜ ONقٛئيچ ظؼ زبٌت 
 ؼٚنٓ ٔهبٔگؽ ضبِٛل 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 
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تشِيٕاي 

 تست
سٔگ 
 ُسي

 ِمذاس اميين ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

B11 – 
 ثعٔٗ

Lg/W 
نىٓ  قيگٕبي ثؽق ِٗ

 ٚمت

، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 نىٓ ٚمت ضبِٛل  چؽاٜ ِٗ

 ؼٚنٓ

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B12 – 
 ثعٔٗ

S/V 
قيگٕبي ٘هعاؼ ثبؾ 
 ثٛظْ ظؼة يٕعٚق ٚمت

 ثكتٗ يٕعٚق ٚمت ثبؾ 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B13 – 
 ٗثعٔ

N/W 
وٓ  قيگٕبي نيهٗ گؽَ

 ٚمت
وٓ ٚمت  چؽاٜ ٔهبٔگؽ گؽَ

 ؼٚنٓ ضبِٛل 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B14 – 
 ثعٔٗ

G 
چؽاٜ ٘هعاؼ ثؽاي 
وع٘بي ضٓب غري اؾ 

 OBDقيكتُ 

 ؼٚنٓ  SVSچؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 ضبِٛل

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B19 – 
 ثعٔٗ

R/Y قيگٕبي ؼإّ٘بي چپ 
، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 OFF  ONّبي چپ ؼإ٘
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B20 – 
 ثعٔٗ

N/Y قيگٕبي ؼإّ٘بي ؼاقت 
، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 OFF  ONؼإّ٘بي ؼاقت 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B21 – 
 ثعٔٗ

G 
قيگٕبي ضؽٚخي لفً 

 اتِٛبتيه ظؼ٘ب
 لفً ثبؾ 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

 

 2-4خعٚي 
IV  ػيٛب پطت آِپش 

 ٔتايج ػيٛب جٔتاي ػيٛب

. پهت آِپؽ وبؼ 1

 .وٕع سمي

 . قٛضنت فيٛؾ1

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. گب٘ي اٚلبت 2

ويٍِٛرتمشبؼ وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ 1

 قؽٚت ضٛظؼٚ

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. ظؼ ثُٛي ِٛالٙ 3

يٍِٛرتمشبؼ انتجبٖ و

 .ظ٘ع ٔهبْ ِي

. ِٛيٛة ثٛظْ 1

 وبِپيٛتؽ ِٛتٛؼ

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. آِپؽ ثٕؿيٓ 4

 .وٕع وبؼ سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ 1

 قٓر قٛضت

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. ثيؿؼ وّؽثٕع 1

ٛؼت اميين ثٗ ي

ٔؽِبي وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ 1

 ٘ب الظؼي ظؼة

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وبِپيٛتؽ ايؽثگ

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 4

 آِپؽ

. ثيؿؼ ثبؾ 8

٘ب ثٗ  ثٛظْ ظؼة

يٛؼت ٔؽِبي وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ الظؼي 1

 ٘ب ظؼة

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وبِپيٛتؽ ايؽثگ

ة ثٛظْ . ِٛي3ٛ

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 4

 آِپؽ
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. V  تشسسي ِذاس پطت آِپش
 وٕذ . پطت آِپش واس مني1

 ( ِشادً تشسسي1)

لؽاؼ گؽفتٗ ظؼ خٛجٗ  60A( فيٛؾ 1)

ٛؼ ؼا وٗ ثؽاي وبثً فيٛؾ حمفٗٗ ِٛت

بنع ؼا ثؽؼقي سمبييع. ث ثؽق ايٍي ِي

ظؼ يٛؼت قبمل ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ٛأيع ثؽٚيع. اگؽ فيٛؾ قٛضتٗ ت ِي

اقت، ثبيع فيٛؾ پهت آِپؽ تٛٛيٍ 

 گؽظظ.

پهت آِپؽ ٚالٙ ظؼ  10A( فيٛؾ 2)

خٛجٗ فيٛؾ اتبق ؼا ثؽؼقي سمبييع. 

ظؼ يٛؼت قبمل ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع. اگؽ فيٛؾ قٛضتٗ اقت، ثبيع 

 فيٛؾ پهت آِپؽ تٛٛيٍ گؽظظ.

پهت آِپؽ ٚالٙ ظؼ خٛجٗ  5A( فيٛؾ 3)

بق ؼا ثؽؼقي سمبييع. ظؼ فيٛؾ ات

يٛؼت قبمل ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع. ظؼ يٛؼت قٛضنت فيٛؾ، ثبيع 

 فيٛؾ پهت آِپؽ تٛٛيٍ گؽظظ.

 ( پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.4)

  پهت آِپؽ ؼا پيبظٖ سمٛظٖ ٚ قٛئيچ

لؽاؼ  (ON)خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت ؼٚنٓ 

، A18٘بي  ظ٘يع. ٌٚتبژ ثني تؽِيٕبي

A19 ،A20 ٛؼ پهت آِپؽ ٚ اؾ وبٔىت

گريي سمبييع وٗ ثبيع  ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

10-14V .ثبنع 

  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبيA9  اؾ وبٔىتٛؼ

گريي  پهت آِپؽ ٚ ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

ثبنع. ظؼ  1سمبييع وٗ ثبيع وّرت اؾ 

يٛؼت ٔؽِبي ثٛظ پهت آِپؽ ثبيع 

تٛٛيٍ گؽظظ ٚ ظؼ يٛؼت غرئؽِبي 

ثٛظْ ثبيع ظقتٗ قيُ يب وبٔىتٛؼ 

 يب تٛٛيٍ گؽظظ. تّٛري

 
 ( ِذاس ٔطاْ دادٖ ضذٖ دس ضىً صيش سا تشسسي مناييذ.2)

 

 
 

 
 . ِؼيٛب ضذْ ويٍِٛرتمشاس2
 ِشادً تشسسي( 1)
ٚؼٚظي قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ ؼا  ( ثؽق1

 ثؽؼقي سمبييع.

لؽاؼ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ٚ  T2-1ظاظٖ ٚ ٌٚتبژ ثني تؽِيٕبي 

بيع گريي سمبييع وٗ ث ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

10-14V  ٗثبنع. ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ث

ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع. ظؼ يٛؼت غرئؽِبي 

ثٛظْ فيٛؾ، ظقتٗ قيُ يب وبٔىتٛؼ ؼا 

 ثبيع تّٛري يب تٛٛيٍ سمبييع.

( اتًبي ثعٔٗ قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ ؼا 2

 ثؽؼقي سمبييع. 20-4ِٓبثك نىً 

ٚ ثعٔٗ ؼا  T2-2ِمبِٚت ثني خؽيبْ 

 1وّرت اؾ  گريي سمبييع وٗ ثبيع أعاؾٖ

ثبنع. ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ 

ثٛع ثؽٚيع ٚ ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

ظقتٗ قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.

 

 ( پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.3

ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ 

ظ٘يع ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ يه خه 

٘بي خٍٛ ؼا اؾ ؼٚي  وبؼگب٘ي، چؽش

بييع ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ؾِني ثٍٕع سم

لؽاؼ ظ٘يع. ٌٚتبژ ثني  ONظؼ زبٌت 

ؼٚي ظقتٗ قيُ  A21  ٚA9٘بي  تؽِيٕبي

پهت آِپؽ ؼا ثب چؽضبٔعْ آ٘كتٗ 

گريي سمبييع، وٗ  ٘بي خٍٛ أعاؾٖ چؽش

ثبيع پبٌف ٌٚتبژ ثٗ يٛؼت ِٛج 

 ثبنع. 14V-5ِؽثٛي 

اگؽ ٌٚتبژ تٌٛيعي ٔؽِبي ثٛظ، پهت 

ٛؼت آِپؽ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ ي

غرئؽِبي ثٛظْ ظقتٗ قيُ يب وبٔىتٛؼ 

ٚ قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.
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 ( ِذاس ٔطاْ دادٖ ضذٖ دس ضىً صيش سا تشسسي مناييذ.2)

 
 

 . ِؼيٛب ضذْ دٚس ِٛتٛس3

 ( ِشادً تاصسسي1)

( قيگٕبي ضؽٚخي ظٚؼ ِٛتٛؼ اؾ 1

ؼا ثؽؼقي  (ECM)پؽظاؾنگؽ ِٛتٛؼ 

 سمبييع.

ْ ؼٚنٓ ثٛظْ ِٛتٛؼ، ٌٚتبژ ثني ظؼ ؾِب

ؼا  A9ٚ تؽِيٕبي  A22تؽِيٕبي 

گريي سمبييع، وٗ ثبيع ثٗ يٛؼت  أعاؾٖ

 ثبنع. 5Vِٛج ِؽثٛي ظؼ زعٚظ 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ٌٚتبژ تٌٛيعي 

پهت آِپؽ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ يٛؼت 

غري ٔؽِبي ثٛظْ، ظقتٗ قيُ/ وبٔىتٛؼ/ 

 قيكتُ پبنم اٌىرتٚٔيىي ثبيع تّٛري يب

 تٛٛيٍ نٛظ.
 ( ِعاؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.2

 
 

 . ػيٛب آِپش تٕضي4ٓ

 ( ِشادً تاصسسي1)

( ِمبِٚت قٕكٛؼ قٓر قٛضت ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع.

ظقتٗ قيُ پّپ ثٕؿيٓ ؼا  F11وبٔىتٛؼ 

٘بي  خعا سمبييع. ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

2-F11  ٚ3-F11  اؾ وبٔىتٛؼ قٓر قٛضت

)ضبيل(  Eؼا ؾِبٔي وٗ نٕبٚؼ ظؼ زبٌت 

 ٚF ٖگريي سمبييع. ؾِبٔي  )پؽ( أعاؾ

ثبنع ِمبِٚت ثبيع  ِي Fوٗ ظؼ زبٌت 

اُ٘ ثبنع، ؾِبٔي وٗ ظؼ  5تب  1ثني 

تب  112ثبنع، ِمبِٚت ثني  ِي Eزبٌت 

 اُ٘ ثبنع. 116
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ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 
ثؽٚيع. ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 
قٕكٛؼ قٓر قٛضت ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ 

 ثٕؿيٓ ؼا ًٔت سمبييع.ٚ پّپ 
وهي ثني پهت آِپؽ  ( وبٔىتٛؼ ٚ قي2ُ

 ٚ پّپ ثٕؿيٓ ؼا ثؽؼقي سمبييع.
  وبٔىتٛؼF11  ظقتٗ قيُ ٚ پّپ

ثٕؿيٓ ٚ وبٔىتٛؼ ظقتٗ قيُ پهت 
 آِپؽ ؼا خعا سمبييع.
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 ٘بي  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبيA23  ٚ

 1وٗ ثبيع وّرت اؾ  F11-3تؽِيٕبي 

 گريي سمبييع. ؼا أعاؾٖثبنع 

  ِمبِٚت تؽِيٕبيA9  ُاؾ ظقتٗ قي

اتًبي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ ثبيع وّرت اؾ 

1 ٖگريي سمبييع. ثبنع ؼا أعاؾ 

  تؽِيٕبيA23  اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ

ٚ اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ ثبيع ثيهرت 

 گريي سمبييع. ثبنع ؼا أعاؾٖ K 100اؾ 

  تؽِيٕبيA9 ِپؽ اؾ وبٔىتٛؼ پهت آ

ٚ اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ ثبيع ثيهرت 

گريي  ثبنع ؼا أعاؾٖ 100Kاؾ 

 سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ پهت آِپؽ ؼا 

تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ غري ايًٕٛؼت ظقتٗ 

قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 

 

 

 ( ِعاؼ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.2)

 
 

 . ػيٛب آِپش آب5

 ( ِشادً تشسسي1)

وبؼي  ( قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه1

 ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

وبؼي  وبٔىتٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ِٛتٛؼ ؼا خعا سمبييع. ؾِبٔي وٗ ظؼخٗ 

ثبنع ثبيع  C90وبؼي  زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي قيكتُ قيگٕبي 

 98تب  75قٕكٛؼ ٚ اتًبي ثعٔٗ ثبيع 

 )اُ٘( ثبنع.

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

وبؼي  قٕكٛؼظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ِٛتٛؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

( ظقتٗ قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ثني پهت آِپؽ 2

وبؼي  ٚ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

  ٚ وبٔىتٛؼ ظقتٗ قيُ پهت آِپؽ

وبؼي  ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه قٕكٛؼ

 ِٛتٛؼ ؼا خعا سمبييع.

  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبيA24  ُظقتٗ قي

ظقتٗ قيُ  65پهت آِپؽ ٚ وبٔىتٛؼ 

ECM  1ؼا وٗ ثبيع وّرت اؾ  ثبنع

 گريي سمبييع. ؼا أعاؾٖ

  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي وبٔىتٛؼA24 

پهت آِپؽ ٚ اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ 

ا ثبنع ؼ 100Kثبيع ثيهرت اؾ 

 گريي سمبييع. أعاؾٖ

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ پهت آِپؽ ؼا 

تٛٛيٍ سمبييع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي 

ثٛظْ ظقتٗ قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ؼا ثبيع 

 تّٛري يب تٛٛيٍ سمٛظ.
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 ( ِعاؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.2)
 

 
 

. وبؼوؽظ غرئؽِبي ثيؿؼ )آالؼَ 6

 ٘هعاؼ( قٛئيچ الظؼي ؼا ثؽؼقي سمبييع.

 دً تشسسي( ِشا1)

( قٛئيچ الظؼي خٍٛ چپ ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع.

ظؼة خٍٛ چپ )ؼإٔعٖ( ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ 

قپف آْ ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ ٚ  A13تؽِيٕبي 

گريي سمبييع، وٗ ثبيع  ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا  1وّرت اؾ 

خعا سمبييع. ِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

100K نع.ثب 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ قٛئيچ 

 الظؼي خٍٛ چپ ؼا ثبيع تٛٛيٍ سمبييع.

( قٛئيچ الظؼي خٍٛ ؼاقت ؼا ثؽؼقي 2

 سمبييع.

ظؼة خٍٛ ؼاقت ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف آْ 

 A14ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ ٚ ثعٔٗ ؼا 

ي سمبييع، وٗ ثبيع وّرت اؾ گري أعاؾٖ

1  ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا خعا

 100Kسمبييع. ِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

 ثبنع.

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ قٛئيچ 

الظؼي خٍٛ ؼاقت ؼا ثبيع تٛٛيٍ 

 سمبييع.

( قٛئيچ الظؼي ٚمت چپ ؼا ثؽؼقي 3

 سمبييع.

وؽظٖ ٚ قپف آْ  ظؼة ٚمت چپ ؼا ثبؾ

 A15ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ ٚ ثعٔٗ ؼا 

 1گريي سمبييع وٗ ثبيع وّرت اؾ  أعاؾٖ

ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا خعا سمبييع. 

 ثبنع. 100Kِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

ؼي ٚمت چپ ؼا ثبيع تٛٛيٍ قٛئيچ الظ

 سمبييع.

( قٛئيچ الظؼي ٚمت ؼاقت ؼا ثؽؼقي 4

 سمبييع.

ظؼة ٚمت ؼاقت ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف 

آْ ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ  A16تؽِيٕبي 

گريي سمبييع، وٗ  ٚ ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

ثبنع ٚ قپف  1ثبيع وّرت اؾ 

وبٔىتٛؼ ؼا خعا سمبييع، ِمبِٚت 

 ثبنع. 100Kثيهرت اؾ  ثبيع

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

قٛئيچ الظؼي ٚمت ؼاقت ؼا ثبيع 

 تٛٛيٍ سمبييع.

( قٛئيچ چؽاٜ يٕعٚق ثبؼ ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع.

ظؼة يٕعٚق ثبؼ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف 

آْ ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني 

پهت آِپؽ ٚ اتًبي  B12تؽِيٕبي 

گريي سمبييع وٗ ثبيع  ٔٗ ؼا أعاؾٖثع

ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا  1وّرت اؾ 

خعا سمبييع. ِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

100K .ثبنع 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

قٛئيچ چؽاٜ يٕعٚق ثبؼ ؼا ثبيع 

 تٛٛيٍ سمبييع.
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 ثؽؼقي سمبييع. ( ِعاؼ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً ؾيؽ ؼا2)

وٕع. ثٗ خعٚي  . ثيؿؼ )آالؼَ ٘هعاؼ( وّؽثٕع اميين مست چپ )ؼإٔعٖ( غرئؽِبي وبؼ ِي7

 ؾيؽ ِؽاخٛٗ سمبييع.

 ٔتايج ػٍت ػية

ثيؿؼ )آالؼَ ٘هعاؼ( 

وّؽثٕع اميين مست 

ؼإٔعٖ غرئؽِبي وبؼ 

 وٕع. ِي

 ِٛيٛة ثٛظْ پهت آِپؽ -1

ِٛيٛة ثٛظْ وبِپيٛتؽ  -2

 (SAS unit)ايؽثگ 

ِٛيٛة ثٛظْ وبٔىتٛؼ يب  -3

 ظقتٗ قيُ

ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ لفً  -4

 وّؽثٕع اميين

VI  تشسسي لغؼات اص سيستُ پطت آِپش 

اؾ پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي  مشبؼ. ويٍِٛرت1

 سمبييع. )ثٗ نىً ؾيؽ ِؽاخٛٗ سمبييع.(

A  قٛوت ظقتٗ قيُ اثؿاؼ خمًٛو قٕكٛؼ :

 قؽٚت ضٛظؼٚ

Bٚقٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼ : 

C ٚپؽاپ قيگٕبي قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼ : 

D ٚپؽاپ ثؽق قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼ : 

E  پؽاپ اتًبي ثعٔٗ قٕكٛؼ قؽٚت :

 ضٛظؼٚ

( ثٗ ْٛؼ ِٕبقت ظقتٗ قيُ اثؿاؼ 1)

ِرت ظصميتبي ؼا ثٗ يىعيگؽ  خمًٛو ٚ ٌِٛيت

 ِتًً سمبييع.

( ثب اقتفبظٖ اؾ خه خٍٛي ضٛظؼٚ ؼا 2)

ثٍٕع وؽظٖ ٚ آْ ؼا ثٗ ْٛؼ ِٕبقت ثبثت 

 بييع. )اؾ ضؽن اقتفبظٖ سمبييع.(سم

( ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ 3)

ظاظٖ ٚ قٛئيچ اقتبؼت ؼا ظؼ زبٌت 

ON .لؽاؼ ثع٘يع 

ِرت  ( چؽش ؼا چؽضبٔعٖ ٚ ثب ٌِٛيت4)

 ؼا ٌٚت يب ثيهرت 5تب  0ٌٚتبژ ثني 

گريي سمبييع. ظؼ  ِرت أعاؾٖ تٛقّ ٌِٛيت

يٛؼت ٚخٛظ ٔعاننت قيگٕبي قٕكٛؼ 

ؼٚ ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ. ظؼ قؽٚت ضٛظ

يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

 ثؽٚيع.

اؾ پهت آِپؽ ؼا  مشبؼ( ويٍِٛرت1)

ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ

 ِهىً، پهت آِپؽ ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.

. قيگٕبي ضؽٚخي قؽٚت اؾ پهت آِپؽ 2

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

( ثٗ ْٛؼ ِٕبقت ظقتٗ قيُ اثؿاؼ 1)

ظصميتبي ؼا ثِٗرت  خمًٛو ٚ ٌِٛيت

 يىعيگؽ ِتًً سمبييع.

( ثب اقتفبظٖ اؾ خه خٍٛي ضٛظؼٚ 2)

ؼا ثٍٕع وؽظٖ ٚ آْ ؼا ثٗ ْٛؼ 

ِٕبقت ثبثت سمبييع. )اؾ ضؽن 

 اقتفبظٖ سمبييع.(

( ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ 3)

ظاظٖ ٚ قٛئيچ اقتبؼت ؼا ظؼ زبٌت 

ON .لؽاؼ ثع٘يع 

ثب ضٛظؼٚ  10km/h( ثب قؽٚت 4)

بييع ٚ ٌٚتبژ ثني تؽِيٕبي ؼإٔعگي سم

10-C7  ٚ1-C7  اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ

گريي سمبييع وٗ ثبيع ِتغري  ؼا أعاؾٖ

 14ثب فؽوبٔف ِتغري  5V  ٚ14Vثني 

ثبؼ ظؼ ؾِبْ ثبنع. ظؼ يٛؼت ٔؽِبي 

ثٛظْ پهت آِپؽ يب قٕكٛؼ قؽٚت 

 ضٛظؼٚ ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.
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لؽاؼ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت تٛجٗ: 

ٚ قيگٕبي ؼا ظؼ ؾِبٔي وٗ ظاظٖ 

وبٔىتٛؼ ثٗ ضٛثي ِتًً اقت، ثؽؼقي 

 سمبييع.

. آِپؽ ظٚؼ ِٛتٛؼ ظؼ پهت آِپؽ ؼا 3

 ثؽؼقي سمبييع.

ٚ ظؼخٗ  13.50.5Vثٗ ِمعاؼ  DCٌٚتبژ 

، ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ  C5 25زؽاؼت

يبة ظٚؼ  ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت

سمبييع. ِمعاؼ ظٚؼ  گريي ِٛتٛؼ ؼا أعاؾٖ

گريي نعٖ ؼا ثب ِمعاؼ ظٚؼ  ِٛتٛؼ أعاؾٖ

ٔهبْ ظاظٖ نعٖ تٛقّ آِپؽ ظٚؼ ِٛتٛؼ 

 ؾيؽ ِمبيكٗ سمبييع. 5-4ؼا ِٓبثك خعٚي 

 

 5-4خعٚي                            

ِمذاس 
گريي  أذاصٖ
 (rpm)ضذٖ 

ِمذاس ٔطاْ دادٖ 
ضذٖ تٛسظ آِپش 

 (rpm)دٚسسٕج 

1000 900~1000 

3000 2800~3200 

5000 4800~5200 
 

. آِپؽ ثٕؿيٓ ظؼ پهت آِپؽ ؼا 4

 ثؽؼقي سمبييع.

( وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ قٓر قٛضت ؼا خعا 1)

 ONسمٛظٖ ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آِپؽ 

)ضبيل( لؽاؼ ظانتٗ  Eثٕؿيٓ ظؼ ٔمٓٗ 

 ثبنع.

اؾ  F11  ٚ3-F11-2( تؽِيٕبي 2)

وهي قٕكٛؼ قٓر  قيُوبٔىتٛؼ ظؼ مست 

قٛضت ؼا ثٗ يىعيگؽ ِتًً سمبييع ٚ 

لؽاؼ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ثع٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آِپؽ 

)پؽ( لؽاؼ ظانتٗ  Fثٕؿيٓ ظؼ ٔمٓٗ 

 ثبنع.

. چؽاٜ ٘هعاؼ وُ ثٛظْ قٓر قٛضت ؼا 1

ثؽؼقي سمبييع. وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ قٓر 

قٛضت ؼا خعا سمٛظٖ ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا 

ثؽؼقي لؽاؼ ظ٘يع.  ONظؼ زبٌت 

آِپؽ ثٕؿيٓ ظؼ ٔمٓٗ سمبييع وٗ آيب 

E گريظ ٚ چؽاٜ ٘هعاؼ  )ضبيل( لؽاؼ ِي

 نٛظ. وُ ثٛظْ قٓر قٛضت ؼٚنٓ ِي

. آِپؽ آة ظؼ پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي 6

 سمبييع.

( وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 1)

وبؼي ؼا خعا سمٛظٖ ٚ قٛئيچ خؽلٗ  ضٕه

ي لؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼق ONؼا ظؼ زبٌت 

 Cسمبييع وٗ آيب آِپؽ آة ظؼ ٔمٓٗ 
 گريظ. )قؽظ( لؽاؼ ِي

( قيُ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 2)

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ  ضٕه

ِتًً سمبييع، آِپؽ آة ثبيع ظؼ ٔمٓٗ 

H .ظاٜ( لؽاؼ ثگريظ( 

. چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع اميين ظؼ پهت 7

 آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ؽاؼ ل ON( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 1)

وّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ؼا  لفًظ٘يع. 

خعا سمبييع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب 

چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع اميين ؼٚنٓ 

 نٛظ؟ ِي

لؽاؼ  ON( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت2)

ظاظٖ ٚ وّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ؼا ظؼ 

لفً وّؽثٕع خب ؾظٖ ٚ ثؽؼقي سمبييع 

وٗ ثبيع چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع اميين 

 گؽظظ. ضبِٛل ِي

( وبٔىتٛؼ لفً وّؽثٕع اميين ؼا خعا 3)

سمٛظٖ ٚ قيُ تؽِيٕبي وبٔىتٛؼ لفً 

وّؽثٕع ؼا ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِتًً 

سمبييع ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ON  ٗلؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع و

 چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع ثبيع ؼٚنٓ نٛظ.

. چؽاٜ ٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ظؼ 8

 پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ٓ ؼا غچؽاٜ ٘هعاؼ فهبؼ ؼٚ وبٔىتٛؼ

خعا سمبييع ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ قيُ تؽِيٕبي  ONزبٌت 

وبٔىتٛؼ چؽاٜ ٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ؼا 

ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِتًً سمبييع. چؽاٜ 

٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ثبيع ؼٚنٓ 

 نٛظ.

. فهٕگي فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي 9

 سمبييع.

تٛؼ ؼا وبٔىتٛؼ فهٕگي فهبؼ ؼٚغٓ ِٛ

خعا سمبييع ٚ اؼتجبِ ظاننت ثني 

تؽِيٕبي فهٕگي ؼٚغٓ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ 

ؼا ثؽؼقي سمبييع. ؾِبٔي وٗ ِٛتٛؼ 

ضبِٛل اقت، قيُ تؽِيٕبي ٚ ثعٔٗ 

ضٛظؼٚ ثبيع اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع. 

ؾِبٔي وٗ ِٛتٛؼ ؼٚنٓ اقت قيُ 

فهٕگي ؼٚغٓ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ٔجبيع 

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

٘هعاؼ( قٛئيچ الظؼي . ثيؿؼ )آالؼَ .1

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

 ON (IG1)( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 1)

٘ب  لؽاؼ ظ٘يع. اگؽ تٕٙب يىي اؾ ظؼة

اؾ چٙبؼ ظؼة ثبؾ ثبنع، يعاي آالؼَ 

٘هعاؼ نٕيعٖ ضٛا٘ع نع ٚ ايٓ يعا 

٘ب اظاِٗ  تب ثكتٗ نعْ دتبَ ظؼة

 ظاؼظ.

. چؽاٜ ٘هعاؼ تؽِؿ ؼا ظؼ پهت 11

 آِپؽ ثؽؼقي سمبييع.

( چؽاٜ ٘هعاؼ تؽِؿ ظقيت ؼا ثؽؼقي 1)

سمبييع. وبٔىتٛؼ فهٕگي تؽِؿ ظقيت ؼا 

خعا سمٛظٖ ٚ قيُ فهٕگي تؽِؿ ظقيت ؼا 

ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِتًً سمبييع. قٛئيچ 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ  ONخؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ثؽؼقي سمبييع وٗ چؽاٜ ٘هعاؼ تؽِؿ 

 ظقيت ثبيع ؼٚنٓ نٛظ.

. چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا 12

 .وٗ ثبيع ؼٚنٓ نٛظ سمبييعثؽؼقي 

وبٔىتٛؼ چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ 

ؼا خعا سمبييع ٚ قيُ تؽِيٕبي 

وبٔىتٛؼ فهٕگي تؽِؿ ظقيت ؼا اتًبي 

وٛتبٖ سمبييع. قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ ؼٚنٓ نعْ  ONزبٌت 

چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا 

 ثؽؼقي سمبييع.

. چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا 13

 قي سمبييع.ثؽؼ

ظؼة خمؿْ ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ 

وبٔىتٛؼ قٛئيچ چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر 

ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا خعا سمبييع ٚ اؼتجبِ 

قٛئيچ قٓر تؽِؿ ؼا  ٘بي ثني تؽِيٕبي

 ثؽؼقي سمبييع:
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ؾِبٔي وٗ نٕبٚؼ ثبال اقت ٔجبيع 

اؼتجبِ ثؽلؽاؼ ثبنع. ثب اقتفبظٖ اؾ 

ؼا يه قؽٔگ ِمعاؼي اؾ ؼٚغٓ تؽِؿ خمؿْ 

٘بي  ضبيل سمبييع ٚ اؼتجبِ ثني تؽِيٕبي

قٛئيچ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا ثؽؼقي 

سمبييع. ؾِبٔي وٗ نٕبٚؼ پبيني اقت، 

 ثبيع اؼتجبِ ثؽلؽاؼ ثبنع.

 

 

 

 

 

 

 سيستُ ٘طذاس ضذسشلت ٚ لفً ِشوضي.    11
 

 
 

 ِمذِٗ
قيكتُ لفً ِؽوؿي يه لكّت اؾ ِعٚي 

ثٛظٖ ٚ ثٗ قيكتُ  (BCM)ٔٗ وٕرتي ثع

٘هعاؼ َعقؽلت )ظؾظگري( ِتًً نعٖ اقت 

وٗ ٖٚيفٗ ايٍي آْ ثؽاي وٕرتي لفً 

چٙبؼظؼة، ثبؾ ٚ ثكت ؼميٛت وٕرتي، وٕرتي 

٘بي ظاضً ضٛظؼٚ، خٍٛگريي اؾ  چؽاٜ

اقتبؼت ؾظْ ظؼ زبٌت زفبٖيت ٚ پيعا 

ثبنع. ثؽاي  وؽظْ ِٛلٛيت ضٛظؼٚ ِي

ضٛظؼٚ  اْالٚبت ثيهرت ثٗ ظفرتچٗ شمؽاٖ

ِؽاخٛٗ سمبييع. ايٛي وٕرتيل ظؼ زعٚي ؾيؽ 

 تَٛير ظاظٖ نعٖ اقت.
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قيكتُ وٕرتي لفً ِؽوؿي ثبيع ثب 

 Q/LFQ J07.009-2008ِمؽؼات قيكتُ 

Technical Regulations for Operation Logic of 
LF762 Sedan Central Door Lock Control/Burglar 

Alarm System  ظانتٗ ثبنع.ِٓبثمت 

َٚٛيت ٘هعاؼ: قٛئيچ خؽلٗ ثكتٗ نعٖ 

گؽظظ  ٚ اؾ ِغؿي )خبقٛئيچي( ضبؼج ِي

ٚ چٙبؼ ظؼة ٚ ظؼة پٕدُ )يٕعٚق ثبؼ( 

 ثبنٕع. ثكتٗ ِي

َٚٛيت ٍّٚىؽظي ؼميٛت وٕرتي: ؼميٛت 

وٕرتي ظؼ ؾِبٔي وٗ قٛئيچ خؽلٗ ظؼ 

ثبنع، ًّٚ ظاضً ِغؿي قٛئيچ ِي

 وٕع. سمي

 . ٍّٚىؽظ لفً وؽظ1ْ

تٛإٔع  ٘بي ثبؾ ِي يٓ ؼٚل ظؼةثٗ چٕع

٘بي ِتفبٚتي ثب ٔتبيح  لفً نٛٔع. ؼٚل

 خمتٍف تعاؼن ظيعٖ نعٖ اقت:

٘ب ظؼ ؾِبْ ( لفً اتِٛبتيه ظؼة1)

 زؽوت ضٛظؼٚ

 20km/hؾِبٔي وٗ قؽٚت ضٛظؼٚ ثٗ 

ؼقع چٙبؼ ظؼة ثٗ يٛؼت اتِٛبتيه  ِي

نٛٔع. ظؼ قيىً ؼإٔعگي  لفً ِي

)ضٛظؼٚ ظؼ زؽوت ثٛظٖ ٚيل قٛئيچ 

قتبؼت ظؼ زبٌت ضبِٛل لؽاؼ ظاؼظ( ا

 20km/hٕ٘گبِي وٗ قؽٚت ضٛظؼٚ ثٗ ؾيؽ 

وٕع ٚ ثٛع ظٚثبؼٖ ثٗ  وب٘م پيعا ِي

20km/h ؼقع، قيكتُ زبٌت لفً وؽظْ ِي

٘ب لفً  وٕع ضٛاٖ ظؼة ؼا تىؽاؼ سمي

 ثبنٕع يب ضري.

٘ب تٛقّ وٍيع لفً  ( لفً وؽظْ ظؼة2)

 ؼٚي ظانجٛؼظ

ٛؼ تٛأع ثٗ ْ چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ِي

شمؿِبْ تٛقّ وٍيع لفً ؼٚي ظانجٛؼظ 

 لفً نٛٔع.

 ( لفً وؽظْ تٛقّ ؼميٛت وٕرتي3)

ؾِبٔي وٗ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼميٛت وٕرتي 

نٛظ )فهبؼ ظاظْ ظؼ  فهبؼ ظاظٖ ِي

ؾِبْ وٛتبٖ(، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ 

٘بي  نٛٔع ٚ چؽاٜ ْٛؼ شمؿِبْ لفً ِي

ؼإّ٘ب )فالنؽ( يه ثبؼ ؼٚنٓ نعٖ ٚ 

 ل ضٛا٘ع ؼقيع.يه يعا ٔيؿ ثٗ گٛ

( لفً وؽظْ تٛقّ ِغؿي قٛئيچ لفً 4)

 ظؼة

چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ تٛقّ 

چؽضبٔعْ وٍيع ضٛظؼٚ ظؼ ِغؿي لفً

٘بي قبٚت لفً  ظؼة ثؽضالف ٚمؽثٗ

 نٛٔع.  ِي

٘ب تٛقّ ظوّٗ لفً لفً نعْ ظؼة( 1)

 ٘ب ظؼة

تٛأع زبٌيت اؾ  ٘ب ِي ظوّٗ لفً ظؼة

بٚؼظ. ٘ب ؼا ثٛخٛظ ثي لفً نعْ ظؼة

٘ب  ٚالِت لؽِؿ ثريْٚ ظوّٗ لفً ظؼة

اگؽ ِهطى ثبنع ٔهبٔگؽ ثبؾ ثٛظْ 

٘ب ٚ ٚليت ٚالِت لؽِؿ ِهطى ٔجبنع  ظؼة

ثبنع.  ٘ب ِي ٔهبٔگؽ لفً ثٛظْ ظؼة

فمّ ظؼي وٗ ظوّٗ لفً آْ فهبؼ ظاظٖ

سمبيع ٚ ظؼ٘بي ظيگؽ ًّٚ  نٛظ ًّٚ ِي

 زمٛإ٘ع وؽظ.

 ٘ب ( ِؽازً ٍّٚىؽظي لفً ظؼة6)

ع ِؽازً ٍّٚىؽظي لفًظؼ خعٚي ثٛ

 ٘ب تَٛير ظاظٖ نعٖ اقت. ظؼة
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 . ػٍّىشد تاص ضذ2ْ
٘بي ثكتٗ ؼا  ثٗ چٕعيٓ ؼٚل ظؼة

٘بي ِتفبٚتي  تٛاْ ثبؾ سمٛظ. ؼٚل ِي

ثب ٔتبيح خمتٍف تعاؼن ظيعٖ نعٖ

 اقت.
٘ا تٛسظ وٍيذ تاص  ( تاص وشدْ دسب1)

 وشدْ سٚي داضثٛسد
٘ب ؼٚي ظانجٛؼظ  وٍيع ثبؾ وؽظْ ظؼة

٘بي  تٛاْ ثؽاي ثبؾ وؽظْ ظؼة مّ ِيف

ضٛظؼٚ اقتفبظٖ سمٛظ. ظؼ اٌٚني 

ٍّٚىؽظ وٍيع ظؼة ؼإٔعٖ ثبؾ نعٖ 

ٚ ظؼ ظِٚني ٍّٚىؽظ )ِؽزٍٗ( قٗ ظؼة 

 نٛٔع. ظيگؽ ثبؾ ِي
 ٘ا ( وٍيذ دسب2)

تٛإٔع ثٗ ْٛؼ  ظؼة ضٛظؼٚ ِيچٙبؼ

شمؿِبْ، ؾِبٔي وٗ وٍيع ظؼ لفً ظؼة 

٘بي قبٚت  ٚاؼظ نعٖ ٚ ِٛافك ٚمؽثٗ

 چؽضبٔعٖ نٛظ ثبؾ نٛٔع.
 ( سٛئيچ استاست3)

ٛلف ضٛظؼٚ ٚ چؽضبٔعْ ثٛع اؾ ت

 ACCثٗ  ONقٛئيچ اقتبؼت اؾ زبٌت 

٘ب ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ ثبؾ  دتبَ ظؼة

 نٛٔع. ِي

 ( ايشتگ4)
ؾِبٔي وٗ ضٛظؼٚ تًبظف سمٛظٖ ٚ 

سمبيع، وبِپيٛتؽ ايؽثگ  ايؽثگ ًّٚ ِي

(SDM)  ْيه قيگٕبي ثؽاي ثبؾ نع

سمبيع. قپف چٙبؼظؼة  ٘ب اؼقبي ِي ظؼة

ضٛظؼٚ ظؼ يه ؾِبْ ثبؾ نعٖ ٚ شمؿِبْ 

گؽظظ. )قٛئيچ خؽلٗ  فالنؽ ؼٚنٓ ِي

 گؽظظ.( ضبِٛل ِي
 ٘ا تٛسظ سميٛت وٕرتي ( تاص ضذْ دسب5)

ظوّٗ ثبؾ نعْ ؼميٛت وٕرتي ؾِبٔي وٗ 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ثٗ ْٛؼ  فهبؼ ظاظٖ ِي

٘بي ؼإّ٘ب  شمؿِبْ ثبؾ نعٖ ٚ چؽاٜ

ٓ نعٖ ٚ ظٚثبؼ )فالنؽ( ظٚثبؼ ؼٚن

 يعا ٔيؿ ثٗ گٛل ضٛا٘ع ؼقيع.

 ٘ا ( ِشادً ػٍّىشدي تاص ضذْ دسب6)
ظؼ نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظي ثبؾ نعْ 

 ٘ب ٔهبْ ظاظٖ نعٖ اقت: ظؼة
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 . ٚضؼيت تٕظيُ آالسَ ٘طذاس3
آالؼَ: قٛئيچ اقتبؼت ؼا َٚٛيت 

ضبِٛل وؽظٖ ٚ وٍيع ؼا ضبؼج سمٛظٖ، 

ؼ لفًچٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ٚ حمفٗٗ ثب

 نٛٔع. ِي

( ٍّٚىؽظ آالؼَ ظوّٗ لفً ؼٚي ؼميٛت 1)

 وٕرتي

ظؼ ؾِبْ تٕٗيُ َٚٛيت آالؼَ ٘هعاؼ، 

ؾِبٔي وٗ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼميٛت وٕرتي 

)ٍّٚىؽظ ظؼ ؾِبْ وٛتبٖ( فهؽظٖ 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ ْٛؼ  ِي

٘بي  نٛٔع ٚ چؽاٜ شمؿِبْ لفً ِي

ؼإّ٘ب يه ثبؼ ؼٚنٓ نعٖ ٚ يعا ٔيؿ 

ؼقع. قپف چؽاٜ  گٛل ِي يه ثبؼ ثٗ

َعقؽلت چهّه ؾظٖ ٚ تب ؾِبٔي وٗ ظؼ 

زبٌت ٘هعاؼ لؽاؼ ظاؼظ وٕرتي قٛضت 

 لٓٙ ضٛا٘ع نع.

( اگؽ ظؼ َٚٛيت ٘هعاؼ چٙبؼ ظؼة 2)

ضٛظؼٚ ٚ يٕعٚق ثبؼ ثٗ ضٛثي ثكتٗ 

 .1٘بي ؼإّ٘ب ثٗ ِعت  ٔهٛٔع، چؽاٜ

٘ب ثبيع ثكتٗ  ثبٔيٗ چهّه ؾظٖ ٚ ظؼة

 .1اؾ  نٛٔع. اگؽ چؽاٜ َعقؽلت ثٛع

ثبٔيٗ چهّه ثؿٔع، ثؽاي ٚاؼظ نعْ

 ؼا لٓٙ ثٗ زبٌت َعقؽلت قيكتُ قٛضت

 .وؽظضٛا٘ع 

( يه تٕٗيُ ثبٔٛيٗ ثؽاي ٍّٚىؽظ 2)

آالؼَ ٘هعاؼ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼميٛت 

 وٕرتي

  ظؼ ؾِبْ تٕٗيُ آالؼَ ٘هعاؼ، ؾِبٔي

وٗ وٍيع ثبؾ وؽظْ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ  فهبؼ ظاظٖ ِي

٘بي  نٛٔع، چؽاٜ ْٛؼ شمؿِبْ ثبؾ ِي ثٗ

ؼإّ٘ب ظٚثبؼ چهّه ؾظٖ ٚ ظٚثبؼ 

يعا ثٗ گٛل ضٛا٘ع ؼقيع. قپف چؽاٜ 

َعقؽلت ضبِٛل نعٖ ٚ قيكتُ وٕرتي 

 گؽظظ. قٛضت آِبظٖ ثىبؼ ِي

 3٘بي ضٛظؼٚ ثٗ ِعت  اگؽ ظؼة. 

ثبٔيٗ ثبؾ ٔهٛٔع، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ 

ؾٔع  لفً نعٖ ٚ چؽاٜ َعقؽلت چهّه ِي

وٕرتي قٛضت پبنم قٛضت ؼا ٚ قيكتُ 

لٓٙ سمٛظٖ ٚ ظؼ زبٌت َعقؽلت ثؽاي 

 گريظ. ثبؼ ظَٚ لؽاؼ ِي

 . ِؽازً تٕٗيُ ٍّٚىؽظ آالؼ3َ

نىً ؾيؽ ؼا ثؽاي ٍّٚىؽظ ِؽازً

 تٕٗيُ آالؼَ ِهب٘عٖ سمبييع.

 . ضبؼج نعْ اؾ زبٌت ظؾظگري4

ظؼ َٚٛيت ظؾظگري، ٚؼٚظ غريلبٔٛٔي يب 

ٛظ آِعٖقؽلت ضٛظؼٚ، زبٌت ٘هعاؼ ثٛخ

تٛأع لفً نٛظ. فمّ  ٚ ضٛظؼٚ ِي

تٛإٔع ضٛظؼٚ ؼا اؾ  ٘بي جمبؾ ِي تىٕكني

زبٌت ظؾظگري ضبؼج سمٛظٖ ٚ قپف اؾ 

 ضٛظؼٚ ثٗ يٛؼت ٔؽِبي اقتفبظٖ سمٛظ.

( وٍيع ثبؾ سمٛظْ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي ؼا 1)

فهبؼ ظاظٖ تب اؾ زبٌت ظؾظگري ضبؼج 

 نٛظ.

ؾِبٔي وٗ ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ؼميٛت وٕرتي 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ  ؼ ظاظٖ ِيفهب

تٛإٔع ثبؾ نٛٔع.  ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ ِي

اگؽ قيكتُ ظؼ َٚٛيت ظؾظگري لؽاؼ گريظ 

٘بي ؼإّ٘ب ظٚثبؼ چهّه ؾظٖ ٚ  چؽاٜ

ظٚثبؼ يعاي آژيؽ ثٗ گٛل ضٛا٘ع 

 ؼقيع.

قپف چهّه ؾظْ چؽاٜ ٔهبٔگؽ َعقؽلت 

ِتٛلف ضٛا٘ع نع ٚ قيكتُ وٕرتي 

 تغػيٗ قٛضت ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

اگؽ اؾ زبٌت ظؾظگري ضبؼج نٛظ، چٙبؼ 

ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ ثبؾ 

 ضٛإ٘ع نع.

( ِؽازً ٍّٚىؽظ ضبؼج نعْ اؾ زبٌت 2)

 ظؾظگري

نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظ ضبؼج نعْ اؾ 

 ظ٘ع. ؼا ٔهبْ ِي ظؾظگريزبٌت 
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 . پيهٕٙبظاتي ثؽاي لفً وؽظْ ضٛظؼ1ٚ

٘ب لفً  اگؽ ظؼ َٚٛيت ظؾظگري، ظؼة

ٛٔع، قيكتُ َٚٛيت ؼا تهطيى ن سمي

ظاظٖ ٚ يه ؼاٖ زٍي ؼا اؼائٗ 

 سمبيع. ِي

 ( ؼاٖ زً ثؽاي لفً وؽظْ ضٛظؼ1ٚ)

قٛئيچ اقتبؼت ظؼ زبٌت ثكتٗ لؽاؼ 

گريظ ٚ وٍيع ضبؼج نٛظ، چٙبؼ ظؼة 

نٛظ.  ضٛظؼٚ ٚ ظؼة يٕعٚق ثبؼ لفً ِي

اگؽ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي 

ثبٔيٗ فهبؼ ظاظٖ نٛظ،  .1ثٗ ِعت 

ؼ زبٌت ظؾظگري لؽاؼ گؽفتٗ ٚ ضٛظؼٚ ظ

 گؽظظ. ٚاؼظ زبٌت َعقؽلت ِي

( اگؽ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼٚي ؼميٛت 2

ثبٔيٗ فهبؼ ظاظٖ  .1وٕرتي ظؼ ِعت 

٘بي ؼإّ٘ب قٗ ثبؼ چهّه  ٔهٛظ چؽاٜ

ؾظٖ ٚ قٗ ِؽتجٗ يعاي ظؾظگري ثٗ گٛل 

ضٛا٘ع ؼقيع ٚ يه ؼاٖ زً ثؽاي لفً 

وؽظْ ضٛظؼٚ ٚ تٕٗيُ زبٌت َعقؽلت 

 گؽظظ. ٙبظ ِيپيهٕ

( ِؽازً ٍّٚىؽظي زبٌت َعقؽلت ٚ 2)

 لفً وؽظْ ضٛظؼٚ

نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظي زبٌت 

َعقؽلت ٚ لفً وؽظْ ضٛظؼٚ ؼا ٔهبْ

 ظ٘ع. ِي

 . خكتدٛي ِٛلٛيت ضٛظؼ6ٚ

ِٛلٛيت  يىي اؾ ٍّٚىؽظ٘بي خكتدٛي

ضٛظؼٚ پيعا وؽظْ ضٛظؼٚ ظؼ ِيبْ

 ثبنع. ثكيبؼي اؾ ضٛظؼٚ٘ب ِي

 كتدٛي ِٛلٛيت ضٛظؼٚ( ٍّٚىؽظ خ1)

ؾِبٔي وٗ ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت َعقؽلت 

لؽاؼ ظاؼظ ٚ ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ؼٚي 

ثبٔيٗ  2ؼميٛت وٕرتي ثؽاي ثيهرت اؾ 

نٛظ، خكتدٛي ِٛلٛيت  فهبؼ ظاظٖ ِي

٘بي  گؽظظ. قپف چؽاٜ ضٛظؼٚ نؽٚ٘ ِي

ؼإّ٘ب ؼٚنٓ نعٖ ٚ يعاي ظؾظگري ثٗ 

ؼقع ٚ خكتدٛي ضٛظؼٚ ثٛع اؾ  گٛل ِي

 ؼقع. ادتبَ ِيثبٔيٗ ثٗ  11

اگؽ ٘ؽ ظٚ ظوّٗ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي ثٗ 

ثبٔيٗ فهبؼ ظاظٖ نٛظ،  11ِعت 

خكتدٛي ِٛلٛيت ضٛظؼٚ ثٗ پبيبْ 

ؼقع. اگؽ ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ؼٚي  ِي

ثبٔيٗ  2ؼميٛت وٕرتي ثؽاي وّرت اؾ 

فهبؼ ظاظٖ نٛظ، ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت 

 گريظ. ظؾظگري لؽاؼ ِي

( ٍّٚىؽظ ِؽازً خكتدٛي ِٛلٛيت 2)

 ضٛظؼٚ

نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظ خكتدٛي 

 ظ٘ع. ِٛلٛيت ضٛظؼٚ ؼا ٔهبْ ِي
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 . ثبؾ وؽظْ اٌىرتيىي ظؼة يٕعٚق ثبؼ7

( ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ظؼة يٕعٚق ثبؼ ظؼ 1)

زبٌت ثعْٚ يعا ثؽٚي ؼميٛت وٕرتي ؼا 

فهبؼ ظ٘يع تب ظؼة يٕعٚق ثبؼ ثبؾ 

 نٛظ.

ظؼ زبٌت ثعْٚ يعا، وٍيع ثبؾ وؽظْ 

سمبيع. ظؼ ؾِبْ  يؼٚي وٕكٛي ٚقّ ًّٚ ِ

ثبؾ وؽظْ يٕعٚق ثبؼ ٚمت چؽاٜ 

ظؼ نىً( ؼٚي پهت آِپؽ  31قيگٕبي )

تٛاْ ظؼة  ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. قپف ِي

يٕعٚق ثبؼ ؼا ثب ظقت ثبؾ سمٛظ. ثؽاي 

ثكنت يٕعٚق ثبؼ آٔؽا ثب ظقت ثٗ پبيني 

فهبؼ ظاظٖ تب ثكتٗ نٛظ. ثٛع اؾ 

ثكتٗ نعْ يٕعٚق ثبؼ چؽاٜ قيگٕبي 

ل ضٛا٘ع نع. اگؽ ظؼ نىً( ضبِٛ 31)

ثبٔيٗ يٕعٚق ثبؼ ثكتٗ .6ثٛع اؾ 

ٔهٛظ، چؽاٜ ؼإّ٘ب چهّه ؾظٖ وٗ

ٔهبٔگؽ ثكتٗ ٔهعْ يٕعٚق ثبؼ 

 ثبنع. ِي

( ثبؾ وؽظْ ظؼة يٕعٚق ثبؼ ظؼ 2)

 ؾِبْ َٚٛيت ٘هعاؼ

( ظؼة يٕعٚق ثبؼ ظؼ ؾِبٔي وٗ وٍيع 1

اقتبؼت ظؼ ظاضً ِغؿي لؽاؼ ظاؼظ 

وٕرتي  تٛأع ثبؾ نٛظ. ؾِبٔي ؼميٛت سمي

ظؼة يٕعٚق ثبؼ ؼا ثبؾ ضٛا٘ع سمٛظ 

وٗ وٍيع اقتبؼت اؾ ِغؿي ضٛظ ضبؼج 

 نٛظ.

( ظؼ زبٌت ٘هعاؼ، اثتعا ثبيع اؾ 2

ايٓ زبٌت ضبؼج نع ٚ قپف ثب 

اقتفبظٖ اؾ ؼميٛت وٕرتي ظؼة يٕعٚق 

ثبؼ ؼا ثبؾ سمٛظ. پف اؾ ثبؾ نعْ 

ظؼة يٕعٚق ثبؼ چؽاٜ قيگٕبي پهت 

ٛاْ ت آِپؽ ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. قپف ِي

ظؼة يٕعٚق ثبؼ ؼا ثب ظقت ثبؾ سمٛظ. 

ثٛع اؾ ثكتٗ نعْ يٕعٚق ثبؼ چؽاٜ 

قيٕگبي ضبِٛل ضٛا٘ع نع. اگؽ ثٛع 

ثبٔيٗ يٕعٚق ثبؼ ثكتٗ ٔهٛظ،  .6اؾ 

چؽاٜ ؼإّ٘ب چهّه ؾظٖ وٗ ٔهبٔگؽ 

 ثبنع. ثكتٗ ٔهعْ يٕعٚق ثبؼ ِي

I  حمً لغؼات لفً ِشوضي 

1

1

1

1

2

3

4

5

6
7

ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي ظؼة ٚمت  -3   لفً ِؽوؿي ظؼة خٍٛ چپ ٍّٚگؽ -2  يع الظؼيوٍ-1

 ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي خٍٛ ؼاقت -4  چپ 

ِعٚي وٕرتي ثعٔٗ  -7وبِپيٛتؽ َعقؽلت  -6   ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي ظؼة ٚمت ؼاقت -5

(BCM) 
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II  ٘اي لفً ِشوضي تشِيٕاي 
 رتي تذٔٗ٘اي( لفً ِشوضي تشٚي ِذٚي وٕ )تشِيٕاي٘اي  . پني1
 

A 
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

 ِمذاس امسي ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

(3-1) – 

 ثعٔٗ
S/B 1وّرت اؾ  ثبثت ثؽق لفً ِؽوؿي 

(3-2) – 

 ثعٔٗ
Y/B 

لفً وؽظْ ظؼة 

 خٍٛ چپ
 1وّرت اؾ  ثبثت

(3-3) – 

 ثعٔٗ
W/B 

ثبؾ وؽظْ ظؼة 

 خٍٛ چپ
 1وّرت اؾ  ثبثت

(3-4) – 

 ثعٔٗ
B ٗٔ1وّرت اؾ  ثبثت اتًبي ثع 

(3-9) – 

 ثعٔٗ
B ٗٔ1وّرت اؾ  ثبثت اتًبي ثع 

(3-10) – 

 ثعٔٗ
B ٗٔ1وّرت اؾ  ثبثت اتًبي ثع 

(3-13) – 

 ثعٔٗ
G/W 

ضؽٚخي تغػيٗ 

)ثؽق( آالؼَ 

 زؽوت

ظؼ ِعت ؾِبْ لفً وؽظْ 

ٚ ثبؾ وؽظْ تٛقّ ؼميٛت 

 وٕرتي
10~14V 

(3-19) – 

 ثعٔٗ
N/G 

وؽظْ قٗ  لفً

 ظؼة ظيگؽ
 1وّرت اؾ  ثبثت

(3-20) – 

 ثعٔٗ
N/W 

ثبؾ وؽظْ قٗ 

 ظؼة ظيگؽ
 1وّرت اؾ  ثبثت

(3-27) – 

 ثعٔٗ
B ٗٔ1وّرت اؾ  ثبثت اتًبي ثع 

 

B 
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تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي
 ٔشِاي

(1-1) –

ثعٔٗ
B/R 

وٕرتي ضؽٚخي 

ؼٚنٓ نعْ 

تأضريي چؽاٜ 

 اتبق ظاضً

ؾِبٔي وٗ وٍيع چؽاٜ قمف 

لؽاؼ ظاؼظ،  DOORظؼ زبٌت 

٘ب يب ٘ؽ  ٚ تٛقّ ؼميٛت ظؼة

٘ب ثبؾ نٛٔع،  وعاَ اؾ ظؼة

نٛظ.  چؽاٜ قمف ؼٚنٓ ِي

اگؽ ثٛع اؾ ًّٚ وؽظْ 

ثبٔيٗ  .3ؼميٛت پف اؾ 

٘ب ثبؾ ٔهٛٔع، چؽاٜ  ظؼة

گؽظظ. ثٗ  قمف ضبِٛل ِي

ظفرتچٗ ؼإّ٘ب ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.

 1وّرت اؾ 
volt 

(1-2) –

ثعٔٗ
Y/G 

وٕرتي ضؽٚخي 

چؽاٜ ظٚؼ ِغؿي 

 قٛئيچ فؽِبْ

اگؽ وٍيع اقتبؼت اؾ ِغؿي 

ضبؼج نٛظ ظؼة مست چپ خٍٛ 

)ظؼة ؼإٔعٖ( ثبؾ نٛظ، 

چؽاٜ ظٚؼ ِغؿي قٛئيچ 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ  .3ثؽاي 

ضٛا٘ع نع. اگؽ ظؼة خٍٛ 

ثبٔيٗ ثكتٗ  .3چپ ظؼ ِعت 

نٛظ، چؽاٜ ظٚؼ ِغؿي 

ثبٔيٗ  11قٛئيچ پف اؾ 

ضٛا٘ع نع. پف اؾ  ضبِٛل

ٚاؼظ نعْ قٛئيچ اقتبؼت 

ظؼ ِغؿي قٛئيچ چؽاٜ ظٚؼ 

ِغؿي ثالفبيٍٗ ضبِٛل 

ضٛا٘ع نع، ؾِبٔي وٗ وٍيع 

اقتبؼت اؾ ِغؿي قٛئيچ 

ضبؼج نٛظ، چؽاٜ ظٚؼ ِغؿي 

قٛئيچ ؼٚنٓ نعٖ ٚ پف اؾ 

ثبٔيٗ ضبِٛل ضٛا٘ع  11

نع. ثٗ ظفرتچٗ ؼإّ٘ب 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.

 1وّرت اؾ 
volt 

(1-4) –

عٔٗث
V/G 

ضّ وٕرتي ؼٌٗ 

 قٛضت
 ضٛؼظ  ِٛتٛؼ اقتبؼت سمي
 ضٛؼظ ِٛتٛؼ اقتبؼت ِي

 وّرت اؾ

10~14V1V
(1-20) - 

ثعٔٗ
B/Y وُ –فٛبي  لفً وؽظْ وٍيع

وّرت اؾ 

1 

(1-22) –

ثعٔٗ
W/Y وُ –فٛبي  ثبؾ وؽظْ وٍيع

وّرت اؾ 

1 

C

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
سيُ

 ِايِمذاس ٔش ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

(2-1) –

ثعٔٗ
U/W 1وّرت اؾ  وُ –فٛبي  ثبؾ وؽظْ تٛقّ ؼميٛت وٕرتي

(2-2) –

ثعٔٗ
G/U 1وّرت اؾ  وُ –فٛبي  لفً وؽظْ تٛقّ ؼميٛت وٕرتي 

(2-17)- 

ثعٔٗ
W 

قيگٕبي  BCMآٔنت ؼميٛت اؾ 

 وٕع ظؼيبفت ِي
 1وّرت اؾ  ثبثت
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III  ُوطي تشسسي ِذاس سي 
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 سشلتستُ ٘طذاس ضذ يس

ظؼ ؾِبْ فٛبي ثٛظْ قيكتُ َع قؽلت، چٕبٔچٗ کٍيع اقتبؼت ظؼْٚ قٛئيچ خؽلٗ لؽاؼ ظانتٗ 

ثبنع، قٛئيچ خؽلٗ اتًبي کٛتبٖ ٚ دتبِي لفً ظؼة ٘ب ثبؾ ِي نٛٔع. ِعاؼ قٛضت ؼقبٔی لٓٙ 

 نعٖ، آژيؽ َع قؽلت ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ نٕيعٖ نعٖ ٚ چؽاغٙبي ؼإّ٘ب چهّک ِي ؾٕٔع.

ثبٔيٗ ثٛع اؾ  .1فالنؽ ضبِٛل ٚ ؼٚنٓ نعٖ، آژيؽ ِتٛلف ضٛا٘ع نع ٚ ثبٔيٗ کٗ  .2پف اؾ 

 ضبِٛل نعْ آژيؽ، فالنؽ ٔيؿ ضبِٛل ضٛا٘ع نع.

)ثبؾ نعْ لفً( قيكتُ ٘هعاؼ غريفٛبي ِي نٛظ، کٗ پف اؾ  Unlockفمّ اؾ ْؽيك فهؽظْ کٍيع 

 ِي نٛظ.غريفٛبي نعْ قيكتُ ٘هعاؼ، ِعاؼ قٛضت ؼقبٔی تٛقّ کٍيع اقتبؼت ظٚثبؼٖ کٕرتي 
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 جذٚي کذ خغاي سيستُ لفً ِشکضي ِذٚي کٕرتي تذٔٗ خٛدسٚ

 ٍٚت ٚيت ٚالئُ ٚيت ٍٚت ٚيت ٚالئُ ٚيت
قيكتُ کٕرتي لفً 

نعْ ظؼة غريفٛبي 

 اقت

تغػيٗ قٛضتٗ  فيٛؾ قيكتُ .1

 اقت

ِٛيٛة ثٛظْ ِعٚي کٕرتي  .2

 ثعٔٗ ضٛظؼٚ

ِٛيٛة ثٛظْ لفً 

نعْ/ثبؾ نعْ ظؼة )ثب 

اقتفبظٖ اؾ کٍيع ٚ 

 قٛئيچ کٕرتي ِؽکؿي(

 ِٛيٛة اقت A/Cپبًٔ  .1

ِٛيٛة ثٛظْ ِعٚي  .2

 کٕرتي ثعٔٗ ضٛظؼٚ
ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ  .3
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 قيُ ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ قيُ .3
ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ  .4

 لفً/ثبؾ کٍيع ظؼة

يک ظؼة  فمّ لفً

 غريفٛبي اقت
 ِٛتٛؼ لفً ظؼة ضؽاة اقت .1

 ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ قيُ .2

لفً نعْ چٙبؼ ظؼة 

 غريفٛبي اقت
ِٛيٛة ثٛظْ ِعٚي  .1

 کٕرتي ثعٔٗ

ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ  .2

 کٕرتي
ِٛيٛة ثٛظْ ِٛتٛؼ  .3

 لفً ظؼة
ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ  .4

 قيُ

ضؽاثي قيكتُ ؼميٛت 

 کٕرتي
 چؽاٜ ظؼةِٛيٛة ثٛظْ  .1

ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ  .2

 ظؼة لفً/ثبؾ
ِٛيٛة ثٛظْ ِعٚي کٕرتي  .3

ثعٔٗ ضٛظؼٚ )ٍّٚکؽظ 

 ظؼيبفت(
ثبتؽي ؼميٛت کٕرتي َٛيف  .4

يب ضؽاة اقت )ٍّٚکؽظ 

 اؼقبي(
 ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ قيُ .1

ٔهعْ ظؼهبب ظؼ لفً 

ظؼْٚ  کٍيعزبٌتی کٗ 

 اقت.قٛئيچ ِغؿی 

)کٍيع اقتبؼت ظؼ ِغؿي 

قٛئيچ لؽاؼ ظاؼظ ٚ 

ظؼهبب ِي تٛإٔع ثٗ 

ْٛؼ اتِٛبتيک پف اؾ 

لف ضٛظؼٚ، لفً تٛ

 نٛٔع.(

ِٛيٛة ثٛظْ ظقتگبٖ  .1

 لفً کٓ

ِٛيٛة ثٛظْ ِعٚي  .2

 کٕرتي ثعٔٗ
ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ  .3

 قيُ

 
 يستُ لفً ِشکضيمنٛدْ لغؼات س يتشسس

 ( ثؽؼقي ِّٚٛي قيكتُ لفً ِؽکؿي1

( اگؽ لفً ظؼة مست ؼإٔعٖ لفً نٛظ، 1)

کٍيٗ ظؼة ٘ب ٔيؿ لفً ضٛإ٘ع نع ٚ اگؽ 

آٔگبٖ لفً  لفً ظؼة ؼإٔعٖ ثبؾ نٛظ،

 ثميٗ ظؼة ٘ب ٔيؿ ثبؾ ضٛإ٘ع نع.

 ( ثؽؼقي اميين ٍّٚکؽظ قكيتُ لفً ِؽکؿي2)

  چٕبٔچٗ قيكتُ لفً ِؽکؿي فٛبي ثبنع

)ثبؾ  unlockingتٕٙب ثب فهؽظْ ظکّٗ 

 نعْ لفً( قيكتُ غريفٛبي ِي نٛظ.

  چؽاغٙبي ؼإّ٘ب ظٚ ِؽتجٗ چهّک

ضٛإ٘ع ؾظ، آژيؽ قيكتُ لفً ِؽکؿي ظٚ 

عٖ ِي نٛظ ٚ چؽاٜ قيكتُ ِؽتجٗ نٕي

ؼميٛت  unlockingَعقؽلت ثب فهؽظْ ظکّٗ 

کٕرتي ضبِٛل ضٛا٘ع نع ظؼ يٛؼتي کٗ 

 قيكتُ َعقؽلت فٛبي ثبنع.

اگؽ قيكتُ لفً ِؽکؿي لجاًل فٛبي نعٖ ثبنع 

ثبٔيٗ اؾ فهؽظْ ظکّٗ  .3ٚ پف اؾ 

unlocking  ؼميٛت کٕرتي، ظؼة ٘بي ثكتٗ، ثبؾ

تِٛبتيک ظؼ ٔهٛٔع آٔگبٖ ظؼة ٘ب ثٗ ْٛؼ ا

َٚٛيت َعقؽلت لفً ضٛإ٘ع نع. ظؼ ايٓ 

زبٌت چؽاغٙبي ؼإّ٘ب چهّک ٔؿظٖ ٚ يعايي 

 اؾ آژيؽ ثٗ گٛل زمٛا٘ع ؼقيع.

( ثؽؼقي سمٛظْ پّپ لفً ِؽکؿي ظؼة خٍٛ 2

 چپ

 
 

پّپ لفً ِؽکؿي ظؼة  کٍيعظاننت اؼتجبِ 

خٍٛ چپ ثب قٛئيچ لفً کؽظْ ٚ ثبؾ کؽظْ 

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ٛئيچ لفً/ثبؾ پّپ لفً ِؽکؿي ٕ٘گبِي کٗ ق

ظؼة خٍٛ چپ ظؼ َٚٛيت لفً ِي ثبنع آٔگبٖ 

پّپ لفً ِي ثبيكت  4ٚ  2تؽِيٕبي ٘بي 

ِتًً ثبنٕع ٚ ٕ٘گبِيکٗ ظؼ َٚٛيت ِيبٔٗ 

ثٗ ٚالٖٚ  4ٚ  2ثبنع آٔگبٖ تؽِيٕبهلبي 

اؾ پّپ لفً ِي ثبيكت  3ٚ  2تؽِيٕبي ٘بي 

ِتًً ٔجبنٕع. ٚ ظؼ َٚٛيت ثبؾ ثٛظْ 

ِي ثبيكت ِتًً  3ٚ  2 تؽِيٕبي ٘بي

ثبنٕع. اگؽ اؼتجبِ ثني پّپ لفً ِؽکؿي 

ظؼة خٍٛ چپ ٚ قٛئيچ لفً ٚ ثبؾ کؽظْ 

 ٔجبنع ثبيع آْ ؼا تٛٛيٍ سمٛظ.

( ثؽؼقي کؽظْ ِٛتٛؼ پّپ لفً ِؽکؿي 2)

ظؼة خٍٛ چپ، ظؼ ضًٛو ٍّٚکؽظ ثبؾ نعْ 

 ٚ لفً نعْ

 1لٓت ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

خٍٛ چپ ِتًً  کبٔکتٛؼ پّپ لفً ِؽکؿي ظؼة

 6کؽظٖ ٚ لٓت ِٕفي ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

ِتًً کٕيع ظؼ ايٓ زبٌت ا٘ؽَ کٕرتي پّپ 

لفً ِؽکؿي ظؼة خٍٛ چپ ثٗ ِٛلٛيت لفً 

 نعْ خب ثٗ خب ِي نٛظ.
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ثٗ ْٛؼ ِٛکٛـ )خمبٌف( ا٘ؽَ کٕرتي پّپ لفً 

ِؽکؿي ظؼة ثٗ ِٛلٛيت ثبؾ نعْ زؽکت ِي 

ؿی کٕع . اگؽ زؽکت ٔکؽظ، پّپ لفً ِؽک

 ظؼة خٍٛ چپ ِي ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ.

 

 
 

ؼاقت، پّپ  –( پّپ لفً ِؽکؿي ظؼة خٍٛ 3

چپ ٚ پّپ لفً  –لفً ِؽکؿي ظؼة ٚمت 

 ؼاقت ؼا ثؽؼقي سمبييع. –ِؽکؿي ظؼة ٚمت 

پّپ  1لٓت ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

 2لفً ِؽکؿي ٚ لٓت ِٕفي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

 ِتًً کٕيع ٚ پف اؾ آْ أتٗبؼ ِي ؼٚظ کٗ

ا٘ؽَ کٕرتي پّپ لفً ِؽکؿي ثٗ ِٛلٛيت لفً 

نعْ خبثٗ خب نٛظ. ٚ ثٗ ٚکف )ثب خبجبب 

کؽظْ لٓت ٘ب( ا٘ؽَ کٕرتي پّپ لفً ِؽکؿي 

ثٗ ِٛلٛيت ثبؾ نعْ خبجبب ضٛا٘ع نع ٚ اگؽ 

چٕني ٔهع، پّپ لفً ِؽکؿي ِي ثبيكت تٛٛيٍ 

 نٛظ.

( ثؽؼقي سمٛظْ ؼميٛت قيكتُ لفً ِؽکؿي ظؼ 4

 ْضًٛو ٍّٚکؽظ ْجيٛي آ

 ِؽازً

 ( ثؽؼقي ٍّٚکؽظ کٕرتي1)

  ٍِٗرتي  1ظکّٗ ؼميٛت کٕرتي ؼا ظؼ فبي

ثبٔيٗ فهبؼ  1اؾ ضٛظؼٚ ٚ ثٗ ِعت 

ظ٘يع ٚ ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب لفً ظؼة 

ثبؾ يب ثكتٗ ِي نٛظ، ظؼ ايٓ حلٗٗ، 

کٍيع اقتبؼت ظؼ ظاضً ِغؿي قٛئيچ سمي 

 ثبنع ٚ دتبِي ظؼة ٘ب لفً ٘كتٕع.

  ِؽتجٗ فهبؼ  3ظکّٗء  ؼميٛت کٕرتي ؼا

ظ٘يع ٚ ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب ٔٛؼ ِٕتهؽ 

ِؽتجٗ ؼٚنٓ ِي  3نعٖ اؾ ظيٛظ ؼميٛت، 

نٛظ. ٚ اگؽ ظکّٗء  ؼميٛت ؼا ثٗ ْٛؼ 

پيٛقتٗ ٔگٗ ظاؼيع آٔگبٖ ٔٛؼ ِٕتهؽ 

نعٖ اؾ ؼميٛت ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ لبثً 

 ؼؤيت ِي ثبنع.

تػکؽ: چٕبٔچٗ پف اؾ ايٕکٗ ظکّٗء  ؼميٛت 

ٚ ٔٛؼ ظيٛظ ِؽتجٗ فهبؼ ظاظيع  3ؼا 

ؼميٛت ٖب٘ؽ ٔهع، دمکٓ اقت ثبتؽي ؼميٛت 

 ضبيل نعٖ ثبنع.

( ثؽؼقي سمٛظْ ٍّٚکؽظ لفً نعْ 2

 اتِٛبتيک

  ُؾِبٔي کٗ ضٛظؼٚ حتت َٚٛيت قيكت

َعقؽلت لؽاؼ ظاؼظ، ٚ ظؼ ايٓ زبٌت 

ؼميٛت کٕرتي  unlockingچٕبٔچٗ ظکّٗ 

 .3فهؽظٖ نٛظ ٚ ٘يچ ظؼثي ٖؽف ِعت 

ثبؾ ٔهع، ثبٔيٗ پف اؾ فهؽظْ ظکّٗ 

آٔگبٖ دتبِي ظؼة ٘ب ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيک 

لفً نعٖ ٚ ظٚثبؼٖ ضٛظؼٚ ثٗ َٚٛيت 

قيكتُ َعقؽلت ثؽِي گؽظظ. ظؼ ايٓ 

ؾِبْ، چؽاٜ ؼإّ٘ب ؼٚنٓ ٔهعٖ ٚ آژيؽ 

 ظؼ زبٌت ثي يعا ضٛا٘ع ثٛظ.

 چپ ٚمت ظؼة خٍٛ ؼاقت، ظؼة 
 ٚمت ؼاقت )پّپ لفً ظؼة

 ِؽوؿي(
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  حتت نؽايّ غکؽ نعٖ ظؼ ثبال، اگؽ يک

ثبٔيٗ ثبؾ نٛظ،  .3ظؼثي ٖؽف ِعت 

تِٛبتيک لفً سمي ثميٗ ظؼة ٘ب ثٗ ْٛؼ ا

 نٛٔع.

 ( ثؽؼقي سمٛظْ ٍّٚکؽظ اميين3

  ًظؼ ؾِبٔي کٗ کٍيع اقتبؼت ظؼ ظاض

ِغؿي قٛئيچ خؽلٗ لؽاؼ ظاؼظ ثب فهؽظْ 

ظکّٗ لفً يب ثبؾ نعْ ؼميٛت کٕرتي، 

 ظؼهبب ثكتٗ يب ثبؾ سميهٛٔع.

  ثب اقتفبظٖ اؾ ؼميٛت کٕرتي تٛؽيف

ٔهعٖ، ظؼة ٘ب لفً ٚ ثبؾ سمي نٛٔع. ثٗ 

ظؼة ٘ب تٛقّ ؼميٛت کٕرتي تٛؽيف ٘ؽزبي، 

 نعٖ ثبؾ يب ثكتٗ ِي نٛٔع.

( ٕ٘گبِي کٗ يکي اؾ ظؼة ٘ب ثبؾ ثبنع 4

يب ٔيّٗ ثبؾ ثبنع ٚ کٍيع اقتبؼت ظؼ 

ِغؿي قٛئيچ ٔجبنع، اگؽ ظکّٗ ؼميٛت 

کٕرتي فهؽظٖ نٛظ، ظؼة ثب يعاي آژيؽ 

 لفً ضٛا٘ع نع.

( ثؽؼقي کؽظْ ٍّٚکؽظ ؼٚنٓ ٚ ضبِٛل 1

 ّٕبنعْ چؽاٜ ٘بي ؼا٘

  ُظکّٗ ؼميٛت کٕرتي ؼا فهبؼ ظ٘يع. قيكت

ثٗ زبٌت َعقؽلت 

ِي ؼٚظ )ٔهبٔگؽ َعقؽلت ؼٚنٓ ٚ ضبِٛل 

ِي نٛظ ٚ خؽيبْ قٛضت لٓٙ ِي نٛظ( ٚ 

 ظؼة ٘ب لفً ضٛإ٘ع نع.

چٕبٔچٗ نؽايّ ظؼقت ثبنع چؽاٜ ٘بي 

ؼإّ٘ب يک ِؽتجٗ ؼٚنٓ نعٖ ٚ يعاي 

آژيؽ يک ِؽتجٗ ثٗ گٛل ِي ؼقع. ٚ اگؽ 

ايّ ظؼقت ٔجبنع چؽاغٙبي ؼإّ٘ب ثٗ نؽ

ثبٔيٗ چهّک ؾظٖ ٚ يعاي آژيؽ  .1ِعت 

ٔيؿ نٕيعٖ سمي نٛظ. ايٓ اضٓبؼ ثيبٔگؽ 

ايٓ اقت کٗ ظؼهبب لفً ٔهعٖ أع.پف اؾ 

ثكتٗ نعْ ظؼة ٘ب ؼٚنٓ/ضبِٛل نعْ 

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

  ّٗظکunlocking  ؼميٛت کٕرتي ؼا فهبؼ

ظ٘يع. نؽايّ قيكتُ َعقؽلت غريفٛبي 

نعٖ ٚ لفً چٙبؼظؼة ثبؾ ِي نٛٔع ٚ 

ِؽتجٗ ضبِٛل/ؼٚنٓ  2چؽاغٙبي ؼإّ٘ب 

ِؽتجٗ ثٗ گٛل  2نعٖ ٚ يعاي آژيؽ ٔيؿ 

ِي ؼقع. ثٗ ٘ؽ زبي، ظؼ يٛؼتي کٗ

ضٛظؼٚ حتت نؽايّ َعقؽلت ٔجبنع، ثبؾ 

 نعْ لفً ظؼة ٘ب يٛؼت ِي گريظ.

  ٗ3ثٗ ٕ٘گبَ َٚٛيت َع قؽلت چٕبٔچ. 

 unlockingثبٔيٗ پف اؾ فهؽظْ کٍيع 

ؼميٛت کٕرتي، ٘يچ ظؼثي ثبؾ ٔهٛظ ظؼ آْ 

يٛؼت ظؼة ٘ب ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيک لفً 

نعٖ ٚ چؽاغٙبي ؼإّ٘ب ؼٚنٓ/ضبِٛل 

ٔهعٖ ٚ يعاي آژيؽ ٔيؿ ثٗ گٛل سمي 

 ؼقع.

  ٗثبٔيٗ پف  .1ٔهبٔگؽ لفً نعْ. چٕبٔچ

اؾ ثريْٚ آٚؼظْ کٍيع اقتبؼت اؾ ِغؿي 

قٛئيچ ٚ ثكنت ظؼة ٘ب، ظؼة ٘ب ٔتٛإٔع 

 3ً نٛٔع، آٔگبٖ چؽاغٙبي ؼإّ٘ب لف

 3ِؽتجٗ ؼٚنٓ/ضبِٛل نعٖ ٚ آژيؽ 

ِؽتجٗ ثٗ يعا ظؼِي آيع. ايٓ اضٓبؼ 

ثيبٔگؽ ايٓ اقت کٗ ظؼهبب لفً ٔهعٖ 

 أع

  ّٗنٕبقبئي ِٛلٛيت ِکبٔي ضٛظؼٚ: ظک

Locking  2)لفً( ؼميٛت کٕرتي ؼا ثٗ ِعت 

ثبٔيٗ فهبؼ ظ٘يع تب ٍّٚکؽظ نٕبقبئي 

فٛبي نٛظ. قپف  ِٛلٛيت ِکبٔي ضٛظؼٚ

ثبٔيٗ  11چؽاغٙبي ؼإّ٘ب ثٗ ِعت 

ؼٚنٓ/ضبِٛل ِي نٛٔع. آژيؽ ثب ٚلفٗ 

ثبٔيٗ ثٗ يعا ظؼ  0.2ثبٔيٗ ثٗ ِعت  0.6

ثبٔيٗ آژيؽ لٓٙ  11ِي آيع ٚ ثٛع اؾ 

ِي نٛظ. ٍّٚکؽظ نٕبقبئي ِٛلٛيت 

ِکبٔي ضٛظؼٚ تٛقّ فهبؼ ظاظْ ٘ؽ کعاَ 

 11اؾ ظکّٗ ٘بي ؼميٛت کٕرتي ثٗ ِعت 

ريفٛبي ِي نٛظ ٚ ِتٕبٖؽ ثب ثبٔيٗ غ

فهؽظْ ؼميٛت، ٍّٚکؽظ ِٛؼظ ٔٗؽ اخؽا 

 ِي نٛظ.

  آژيؽ ٘هعاؼ قيكتُ َعقؽلت ضٛظؼٚ. تب

ؾِبٔي کٗ نؽايّ َعقؽلت ثؽلؽاؼ اقت، 

اگؽ کٍيع اقتبؼت ظؼ ِغؿي قٛئيچ ثبنع 

قٛئيچ خؽلٗ اتًبي کٛتبٖ ؼش ِي ظ٘ع ٚ 

دتبِي ظؼة ٘ب ثبؾ ِي نٛٔع، قپف ثٗ 

ظاضٍي اؼقبي قٛضت ْجٙ آْ ظؼ ِعاؼ 

 لٓٙ ضٛا٘ع نع.
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آژيؽ ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ ثٗ يعا ظؼِي آيع ٚ 

چؽاغٙبي ؼإّ٘ب ؼٚنٓ/ضبِٛل ضٛا٘ع نع. 

ثبٔيٗ پف اؾ ؼٚنٓ/ضبِٛل نعْ فالنؽ  .2

ثبٔيٗ ثٛع اؾ آْ  .1آژيؽ لٓٙ ِي نٛظ ٚ 

 ؼٚنٓ/زبِٛل نعْ فالنؽ لٓٙ ضٛا٘ع نع.

 unlockingيعاي آژيؽ فمّ ثب فهؽظْ ظکّٗ 

ضٛا٘ع نع ٚ پف اؾ آْ اؼقبي قٛضت  لٓٙ

 تٛقّ کٍيع اقتبؼت ظٚثبؼٖ کٕرتي ِي نٛظ.

  يبظآٚؼي ثؽاي الِپ. اگؽ الِپ ايٍي

آقيت ظيعٖ ثبنع فؽکبٔف ؼٚنٓ/ضبِٛل 

 نعْ چؽاٜ ؼإّ٘ب ظٚثؽاثؽ ِي نٛظ.

  ثبؾ کؽظْ يٕعٚق ٚمت تٛقّ ؼميٛت کٕرتي

(EX) ٕ٘گبِي کٗ نؽايّ َعقؽلت ثؽلؽاؼ .

يكتُ َع قؽلت ؼا غريفٛبي اقت، اثتعا ق

کٕيع ٚ پف اؾ آْ يٕعٚق ٚمت ؼا ثبؾ 

 کٕيع.

ثبٔيٗ يٕعٚق ٚمت  .6چٕبٔچٗ ٖؽف ِعت 

ثبؾ يب ثكتٗ ٔهٛظ، آٔگبٖ چؽاٜ 

ؼإّ٘ب نؽٚ٘ ثٗ ؼٚنٓ/ضبِٛل نعْ ِي 

کٕع ٚ ايٓ ؼٚنٓ/ضبِٛل نعْ تب ؾِبٔي 

کٗ يٕعٚق ٚمت ثبؾ يب ثكتٗ ٔهٛظ، لٓٙ 

 زمٛا٘ع نع.

 ٌت کبؼکؽظ ْجيٛي اگؽ قيكتُ ظؼ زب

ٔجبنع. ثٗ ثؽؼقي ٘بي ِؽازً ثٛعي 

 ثؽٚيع.

 ( ثؽؼقي کؽظْ ثبتؽي ؼميٛت کٕرتي2)

ِؽتجٗ فهؽظٖ  3اگؽ ظکّٗء ؼميٛت کٕرتي، 

ِؽتجٗ  3نٛظ، آٔگبٖ ظيٛظ ٔٛؼی ؼميٛت، 

ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع، اگؽ ٍّٚکؽظ ْجيٛي ثٛظ 

ثٗ ِؽازً ثٛعي ثؽٚيع ٚ اگؽ ٍّٚکؽظ 

بتؽي ظؼ ْجيٛي ٔجٛظ قٓر ٌٚتبژ ظؼْٚ ث

قٓر پبييين اقت ٚ ِي ثبيكت ثبتؽي ثب 

 سمٛٔٗ تٛؽيف نعٖ، تٛٛيٍ نٛظ.

 ( ثؽؼقي الِپ ظاضٍي ٚمت3)

لؽاؼ  ONالِپ ظاضٍي ٚمت ؼا ظؼ َٚٛيت 

ظ٘يع ٚ ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب چؽاٜ ؼٚنٓ ِي 

 نٛظ.

لؽاؼ  DOORالِپ ظاضٍي ٚمت ؼا ظؼ َٚٛيت 

ظ٘يع ٚ ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب چؽاٜ ؼٚنٓ ِي 

 نٛظ.

  اگؽ نؽايّ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽازً ثٛعي

ثؽٚيع ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ الِپ ظاضٍي 

 ٚمت ؼا تّٛري ٚ يب تٛٛيٍ کٕيع.

( حمعٚظٖ اي کٗ تٛقّ ؼميٛت کٕرتي لبثً 4)

 1کٕرتي نعْ اقت ؼا ثؽؼقي کٕيع.اؾ فبيٍٗ 

ِرتی ؼميٛت کٕرتي تب ضٛظؼٚ ظکّٗء ؼميٛت ؼا 

فهبؼظ٘يع ٚ ِهب٘عٖ سمبئيع کٗ آيب ِقكتُ 

 1ٍّکؽظ ظاؼظ يب ضري. )تػکؽ: فبيٍٗء ٚ

 ِرتی خبٔجی تب ظؼة ؼإٔعٖ(

تػکؽ: ٕ٘گبِي کٗ ظکّٗ ؼميٛت کٕرتي فهؽظٖ 

نٛظ ٚ َٚٛيت چؽاٜ ظاضٍي ٚميب ظؼ زبٌت 

DOOR  ٗٗلؽاؼ ظانتٗ ثبنع، ظؼ ايٓ حل

چؽاٜ ظاضٍي نؽٚ٘ ثٗ ؼٚنٓ/ضبِٛل نعْ ِي 

کٕع. اگؽ ْجيٛي ثٛظ، ؼميٛت کٕرتي ؼا 

گؽ ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ ِؽزٍٗ تٛٛيٍ کٕيع ٚ ا

 ثؽٚيع. 1

( قٛئيچ اضٓبؼ ِؽثِٛ ثٗ َٚٛيت 1)

unlocking .قٛئيچ خؽلٗ ؼا ثؽؼقي کٕيع 

کٍيع اقتبؼت ؼا ظاضً ِغؿي قٛئيچ لؽاؼ 

 1ظاظٖ ٚ ثريْٚ آٚؼيع. قپف، تؽِيٕبي ٘بي 

 قٛئيچ ٚيً ٚ لٓٙ ضٛا٘ع نع. 2ٚ 

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽازً ثٛعي ثؽٚيع ٚ 

ظ قٛئيچ اضٓبؼ ِؽثِٛ ثٗ اگؽ غريْجيٛي ثٛ

قٛئيچ خؽلٗ ؼا تٛٛيٍ  unlockingَٚٛيت 

 کٕيع.

 ( ثؽؼقي سمٛظْ کٕرتٌؽ ثعٔٗ ضٛظؼ6ٚ)

لؽاؼ ظاظٖ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ َٚٛيت 

)ؼٚنٓ کؽظْ ضٛظؼٚ( ٚ ؼٌٗ قٛضت ؼا ظؼ 

آٚؼيع. قپف، اتًبي ثني کٕرتٌؽ ثعٔٗ 

ضٛظؼٚ، ضّ کٕرتي قٛضت تب ؼٌٗ قٛضت ؼا 

ب ٌٚتبژ ِبثني ثعٔٗ ثؽؼقي کٕيع کٗ آي

)کٕرتٌؽ  BCM( تؽِيٕبي 1-4ضٛظؼٚ ٚ پني )

ٌٚت  14~10ثعٔٗ ضٛظؼٚ، ِكري کٕرتي قٛضت(، 

اقت يب ضري. اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽازً 

ثٛعي ثؽٚيع ٚ اگؽ غريْجيٛي ثٛظ کٕرتٌؽ 

 ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا تٛٛيٍ کٕيع.

( ثؽؼقي کؽظْ ثكتٗ نعْ اتِٛبتيک نيهٗ 7)

ؼميٛت کٕرتي ضٛظؼٚ پف اؾ ايٕکٗ ظکّٗ 

 فهؽظٖ نع.

ؼا خعا  (BCM3)قٛکت کٕرتٌؽ ثعٔٗ ضٛظؼٚ 

کٕيع ٚ ثؽؼقي سمبييع کٗ آيب ٌٚتبژ ِبثني 

، تؽِيٕبي تغػيٗ لفً ِؽکؿي  BCM (3-1)پني 

، تغػيٗ  (35-3)کٕرتٌؽ ثعٔٗ ضٛظؼٚ، پني 

 چؽاغٙبي ؼإّ٘ب، 

BCM(3-23)  ٚ ٗتغػيٗ ؼگالتٛؼ نيه ،BCM(3-2) 

 ٌت ثبنع.ٚ 12~10ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ، 

ظؼ َّٓ ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب ِمبِٚت ِبثني 

کٕرتٌؽ ثعٔٗ ضٛظؼٚ،  BCM(3-4)تؽِيٕبي 

BCM(3-9) ،BCM(3-10) ،BCM(3-27)  ٗٔثع ٚ

ثبنع ٚ ظؼ پبيبْ  1ضٛظؼٚ، کّرت اؾ 

-BCM (3)اتًبي ِبثني تؽِيٕبي کٕرتٌؽ ثعٔٗ 
33))  ٚ(BCM (-34))  ِٗٛتٛؼ ؼگالتٛؼ نيه ٚ

ع ٚ ثٗ ؼٚني چپ ؼا ثؽؼقي کٕي –خٍٛ 

ِهبثٗ اتًبي ِبثني ِٛتٛؼ نييهٗ ثبالثؽ 

BCM  ٍٛؼاقت  –چپ، ٚمت  –ؼاقت، ٚمت  –خ

ؼا ثؽؼقي کٕيع. اگؽ ْجيٛي ثٛظٔع ثٗ 

ِؽازً ثٛعي ثؽٚيع ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظٔع 

ِٛتٛؼ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ کٕيع.
 چشاؽ ٔطأگش ضذسشلت

ٛة چؽاٜ ٔهبٔگؽ َعقؽلت ؼا ثؽاي ثؽضي ٚي

 ثؽؼقي کٕيع.

ؼا ثٗ ثعٔٗ  2ِٓبثك تًٛيؽ ؾيؽ پني مشبؼٖ 

ٌٚت  (14~10)ؼا ثٗ ثؽق  1ٚيً کيٕع ٚ پني 

ٚيً کٕيع ظؼ ايٓ زبٌت چؽاٜ ٔهبٔگؽ 

َعقؽلت ِي ثبيكت ؼٚنٓ نٛظ. ظؼ يٛؼت 

ْجيٛي ثٛظْ، ِبثمي ٚيٛة ؼا تّٛري ٚ 

ثؽؼقي کٕيع ٚ ظؼ يٛؼت غريْجيٛي ثٛظْ 

 کٕيع. چؽاٜ ٔهبٔگؽ َعقؽلت ؼا تٛٛيٍ

 
 

 

 

 

 

 
تهؽير                     
 قٛوت ٔهبٔگؽ َعقؽلت

تغػيٗ ٔهبٔگؽ  .1
 َعقؽلت

 ثعٔٗ .2
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 ٕٗيُ کشدْ ٔٛس پس صِيچ تٕظيسٛئ
ثٗ ِٕٗٛؼ ثؽضي ضؽاثي ٘ب، قٛئيچ تٕٗيُ 

 ٔٛؼ پف ؾِيٕٗ ؼا ثؽؼقي کٕيع.

ؼا ِٓبثك ثب تًٛيؽ ؾيؽ اتًبي  3پني مشبؼٖ 

ؼا ثٗ ِٕجٙ  2ثعٔٗ سمبييع ٚ پني مشبؼٖ 

 1ٌٚت ِتًً کٕيع، پني مشبؼٖ  (14~10)تغػيٗ 

پف ؾِيٕٗ  ؼا ثٗ يکي اؾ قٛئيچ ٘بي ٔٛؼ

ِتًً کٕيع ٚ تٛقّ ظقت قٛئيچ تٕٗيُ ٔٛؼ 

پف ؾِيٕٗ ؼا تٕٗيُ کٕيع. قپف، نعت ٔٛؼ 

 ِي ثبيكت تغيري کٕع.

اگؽ ْجيٛي ثٛظ، ِبثمي ٚيٛة ؼا ثؽؼقي ٚ 

تّٛري سمبييع ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، قٛئيچ 

 تٕٗيُ ٔٛؼ پف ؾِيٕٗ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهؽير قٛوت             
 تٕٗيُ ٔٛؼ ثني ؾِيٕٗ

ضؽٚخي  .1
 تٕٗيُ ٔٛؼ

 تغػيٗ ثؽق .2
 اتًبي ثعٔٗ .3
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داس دٔذٖ ػمةسيستُ سا.   11
I   ٍاتيک 

قيكتُ ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت ثٗ ٚجبؼتي 

قيكتُ پبيم )ٔٗبؼت( ضٛظؼٚ ِي ثبنع کٗ 

ِٓبثك ثب لبٚعٖ )ايٛي( ؼظيبثي 

ثؽضٛؼظ، تٛقٛٗ يبفتٗ اقت. تٛعاظ 

ؾيبظي قٕكٛؼ آٌرتاقٛٔيک )ِبفٛق يٛت( 

ظؼ لكّت ٚمت ضٛؼظٚ ًٔت نعٖ اقت تب 

ثتٛأع قيگٕبي َٚٛيت ٚمت ضٛظؼٚ 

ب ِبٔٙ( ؼا ثٗ کٕرتٌؽ اؼقبي )فبيٍٗ ت

 سمبيع.

پف اؾ اؼقبي قيگٕبي، فبيٍٗ ٚمت ضٛؼظٚ 

تب ِبٔٙ تٛقّ ؾِبْ اؼقبي قيگٕبي 

فؽِبْ ظؼيبفت نعٖ تٛقّ کٕرتٌؽ لبثً 

حمبقجٗ ضٛا٘ع ثٛظ پف اؾ آْ تٛقّ کٕرتٌؽ 

ٚ ثب تٛخٗ ثٗ فبيٍٗ ٚمت ضٛظؼٚ تب 

ِبٔٙ يعا٘بي ِتفبٚتي اؾ قيكتُ نٕيعٖ 

ْؽيك ؼإٔعٖ ثٗ ِي نٛظ کٗ اؾ آْ 

فبيٍٗ ٚمت ضٛظؼٚ تب ِبٔٙ ِٛؼظ ٔٗؽ پي 

ِي ثؽظ ٚ ٚمت ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت اميين 

 ضٛا٘ع ثٛظ.

( قيگٕبي اضٓبؼ قيكتُ ؼاظاؼ ٚمت 1

يفسٗ کيٍِٛرت لبثً سمبيم  LCDتٛقّ يفسٗ 

 اقت.

 
 ( فبيٍٗ اؼؾيبثي نعٖ تٛقّ ؼاظاؼ2

A

 

 

فبيٍٗ حمبقجٗ نعٖ تٛقّ قيكتُ ؼاظاؼ 

ظٔعٖ ٚمت ضٛظؼٚ، فبيٍٗ ثٗ فبيٍٗ ثؽ 

سمبيم ظاظٖ ِي نٛظ ٚ  LCDؼٚي سمبيهگؽ 

تٛقّ يفسٗ کيٍِٛرت لبثً کٕرتي کؽظْ ِي 

ثبنع. فبيٍٗ ٘بي ِٛني نعٖ ٚ رمٖٛ سمبيم 

 آْ ِٓبثك ثب نؽذ غيً اقت:

a ٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ قٕح )A  ِكبفت ،

 3ِرت ؼا تهطيى ظ٘ع دتبِي  1.1ؾ ثيم ا

 ِمٓٙ ؼٚنٓ زمٛا٘ع نع )ثعْٚ إٓ٘گ(

b ٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ قٕح )A  ِكبفت ،

ِرت ثبنع،  1.1ِرت ٚ ثؽاثؽ ثب  1ثيم اؾ 

 1خبم ثريْٚ ؼٚنٓ نعٖ )يعا ظؼ فٛايً 

 ثبٔيٗ نٕيعٖ ِي نٛظ(

c ٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ قٕح )A  ِكبفت ،

نع، ِرت ثب 1ِرت ٚ ثؽاثؽ ثب  1..ثيم اؾ 

خبم ثريٚٔي ؼٚنٓ ضٛإ٘ع نع )يعا ظؼ  2

 ثبٔيٗ نٕيعٖ ِي نٛظ( 1..فٛايً 

d ٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ قٕح )A  ِكبفت ،

ِرت ؼا تهطيى ظ٘ع دتبِي  خبم  1..کّرت اؾ 

ؼٚنٓ ضٛإ٘ع نع )يعا ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ 

 نٕيعٖ ِي نٛظ(.

 ( قيكتُ نبًِ لٓٛبت ؾيؽ اقت:3

 ( ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت1)

 مت( قٕكٛؼ ظٔعٖ 2ٚ)

( ٔهبٔگؽ ٚمت )ثؽ ؼٚی پبًٔ 3)

 اتِٛبتيک(

 
II   )ٖتؼذادي اص تشِيٕاي ٘اي سيستُ ساداس ػمة )ِغاتك تا تػٛيش ٔطاْ دادٖ ضذ 
 
 

 
 
 
 

BCM2  ٖگػاؼی تؽِيٕبهلب          مشبؼBCM1  ٖمشبؼ
 گػاؼی تؽِيٕبهلب          
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تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
سيُ

ِمذاس  ضشايظ تست ضشح تشِيٕاي
 استأذاسد

BCM(1-8) 
ثعٔٗ  -

 ضٛظؼٚ
G/N ٚؼٚظي قيگٕبي ظٔعٖ ٚمت 

 قٛئيچ خؽلٗ ؼا ثٗ زبٌت
ON  ٖلؽاؼ ظ٘يع ٚ ظٔع

ٚمت ؼا فٛبي کٕيع )دتبَ 
 ؾِبهنب(

 ٌٚت 14~10

BCM(1-19) 
ثعٔٗ  -

ضٛظؼٚ
W/B 

ثؽگهت )ظٔعٖ  LINقيگٕبي 
ٚمت( ٚاؼظ ظقتگبٖ 

 )يفسٗ کيٍِٛرت( ِي نٛظ
 أتمبي اْالٚبت

تٌٛيع قيگٕبي 
 پبٌكي

BCM(2-18) 
ثعٔٗ  -

ضٛظؼٚ
R/Y 

ثٗ  BCM٘هعاؼ ضؽاثي 
ٔهبٔگؽ يفسٗ کيٍِٛرت 

 مً ِي نٛظِٕت

ٕ٘گبِي کٗ ضؽاثي تٛقّ 
ؼاظاؼ ٚمت گؿاؼل نعٖ 

 ثبنع
 ٌٚت 14~10

BCM(2-20) 
ثعٔٗ  -

ضٛظؼٚ
B 

لٓت ِٕفي تغػيٗ قٕكٛؼ 
 آٌرتاقٛٔيک

 1کّرت اؾ  دتبِي حلٗبت )ؾِبهنب(

BCM(2-21) 
ثعٔٗ  -

ضٛظؼٚ
G 

لٓت ِثجت تغػيٗ قٕكٛؼ 
 آٌرتاقٛٔيک

 ٌٚت 14~10 دتبِي ؾِبهنب

BCM(2-22) 
ثعٔٗ  -
ٛظؼٚض

Y 
ضّ قيگٕبي قٕكٛؼ 

 1آٌرتاقٛٔيک 

پف اؾ ايٕکٗ قٕكٛؼ 
آٌرتاقٛٔيک قيگٕبي ؼا 

اؼقبي سمٛظ ٚ  BCMثٗ 
تب ؾِبٔي کٗ قٕكٛؼ ظؼ 

 زبٌت کبؼکؽظ ثبنع

تٌٛيع قيگٕبي 
 پبٌكي

BCM(2-23) 
ثعٔٗ  -

ضٛظؼٚ
R/W 

ضّ قيگٕبي قٕكٛؼ 
 2آٌرتاقٛٔيک 

پف اؾ ايٕکٗ قٕكٛؼ 
آٌرتاقٛٔيک قيگٕبي ؼا 

ؼقبي سمٛظ ٚ ا BCMثٗ 
تب ؾِبٔي کٗ قٕكٛؼ ظؼ 

 زبٌت کبؼکؽظ ثبنع

تٌٛيع قيگٕبي 
 پبٌكي

BCM(2-24) 
ثعٔٗ  -

ضٛظؼٚ
Y/R 

ضّ قيگٕبي قٕكٛؼ 
 3آٌرتاقٛٔيک 

پف اؾ ايٕکٗ قٕكٛؼ 
آٌرتاقٛٔيک قيگٕبي ؼا 

اؼقبي سمٛظ ٚ  BCMثٗ 
تب ؾِبٔي کٗ قٕكٛؼ ظؼ 

 زبٌت کبؼکؽظ ثبنع

تٌٛيع قيگٕبي 
 پبٌكي

. اتًبي ثع3ٗٔ. قيگٕبي 2. ِثجت تغػيٗ 1

. ٔمكٗ قيُ کهي خٙت ثؽؼقي ٚ تّٛري کؽظْ 2
 ِٓبثك ؾيؽ اقت:
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III   ساداس دٔذٖ يستِشتٛط تٗ س ئکات ُ
 ػمة

قيكتُ ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت يک اثؿاؼ تکّيٍي 

ثؽاي ؼإٔعٖ اقت ٚ اقتفبظٖ اؾ آئيٕٗ 

ٚمت ثؽاي ؼإٔعٖ اٌؿاِي اقت. نؽکت ظيع 

ٌيفبْ ِكئٌٛيت تًبظفبتي کٗ ٔبني اؾ 

زؽکت ثب ظٔعٖ ٚمت ٚ ثب قؽٚت ثبال ٚ ٚعَ 

ازتيبِ ؼإٔعٖ زني ؼإٔعگي ثبنع، ؼا 

 لجٛي سمي کٕع.

قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمت حتت نؽايّ ؾيؽ لبثً 

 ثؽؼقي ْجيٛي سمي ثبنع:

( غؼات نٓ ٚ ثؽف ثؽ ؼٚي قٓر قٕكٛؼ 1)

ثبنع. )چٕبٔچٗ قٓر قٕكٛؼ ٚخٛظ ظانتٗ 

آغهتٗ ثٗ ثؽف ٚ يب نٓ ثبنع، پبک 

نٛظ، آٔگبٖ ٍّٚکؽظ قٕكٛؼ هبجٛظ ِي 

 يبثع.(

( چٕبٔچٗ خٍٛي قٕكٛؼ ثب ظقت گؽفتٗ 2)

 نٛظ.

( چٕبٔچٗ قٕكٛؼ يص ثؿٔع ٚ يب ظؼ 3)

 ظِبي پبيني ٔگٗ ظاؼي نٛظ.

. حمعٚظٖ ثؽؼقي کؽظْ قٕكٛؼ ظؼ ِٛلٛيت 2

يري ضٛا٘ع ٘بي نؽذ ظاظٖ نعٖ ظؼ غيً تغ

 کؽظ.

( ٚخٛظ غؼات نٓ ٚ ثؽف ثؽ ؼٚي قٕكٛؼ 1)

)کٗ ثب نكتهٛي قٕكٛؼ ظٚثبؼٖ ٍّٚکؽظ 

 قٕكٛؼ ْجٛي ِي نٛظ.(

( چٕبٔچٗ ضٛظؼٚ ظؼ ِٛؽٌ ٔٛؼ ضٛؼنيع 2)

نعيع لؽاؼ گريظ ٚ شمچٕني لؽاؼ گؽفنت 

 ضٛظؼٚ ظؼ ظؼخٗ زؽاؼت پبيني.

. ظؼ نؽايّ ٚ ِٛلٛيت ٘بي غيً، ثؽؼقي 3

 ِهکً ِي نٛظ:کؽظْ قٕكٛؼ ظچبؼ 

( ٕ٘گبِي کٗ ضٛظؼٚ ظؼ خبظٖ ٘بي نين، 1)

 ٔبشمٛاؼ ٚ مچٕؿاؼ ثبنع.

( چٕبٔچٗ ٍّٚکؽظ قٕكٛؼ تٛقّ ٚٛاًِ 2)

 ؾيؽ خمتً نٛظ:

 ثٛق ضٛظؼٚ٘بي ظيگؽ

 يعاي ٔبِتٛبؼف ِٛتٛؼ، ِٛتٛؼقيکٍت ٘ب

 يعاي ٔبِتٛبؼف ضٛظؼٚ٘بيٓٛيً ٚ ثؿؼگ

( ٕ٘گبِي کٗ ضٛظؼٚ ؾيؽ ثبؼاْ قٕگني 3)

ات آة ثٗ ضٛظؼٚ پبنيعٖ ثبنع يب لٓؽ

 نٛظ.

( ٕ٘گبِي کٗ نيت زؽکت ضٛظؼٚ ضيٍي 4)

 ؾيبظ ثبنع.

( غؼات نٓ ٚ ثؽف ثؽ ؼٚي قٕكٛؼ ٚخٛظ 1)

 ظانتٗ ثبنع.

 ( ثب زٍمٗ ثکكً ثٕع ثؽ ؼٚي ضٛظؼ6ٚ)

( ٕ٘گبِي کٗ ضٛظؼٚي ظيگؽي کٗ ظاؼاي 7)

قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمت اقت ثٗ ضٛظؼٚي ِٛؼظ 

 ٔٗؽ ٔؿظيک نٛظ.

ؼٚ ثٗ مست خعٚي ( ٕ٘گبِي کٗ ضٛظ8)

 ِؽتفٛي ظؼ زبي زؽکت ثبنع.

. قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمت ِٛأٙ ؾيؽ ؼا سمي 4

 تٛأع تهطيى ظ٘ع:

( انيبء ثٗ نکً تبؼ ٚ پٛظ )ؼنتٗ اي( 1)

 ِبٕٔع قيُ يب ؼيكّبْ –

( انيبيي کٗ ثٗ قبظگي يٛت ؼا خػة ِي 2)

 کٕٕع ِبٕٔع ثؽف ٚ کتبْ

 
 

                       سٕسٛس دٔذٖ ػمة )ساست(                   
 سٕسٛس دٔذٖ ػمة )چپ(
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 ( انيبء ثب ٌجٗ تيؿ ثبنع3)

 ٍي کٛتبٖ ثبنٕع( انيبئي کٗ ضي4)

( انيبء ضيٍي ثٍٕع يب ثؽآِعگي ظؼ خبم 1)

 ثباليي نيء ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع

( قٕكٛؼ تٛقّ ٔريٚي لٛي اي َؽثٗ 6)

 ضٛؼظٖ ثبنع

( ضٛظؼٚ ثٗ پٍٗ يب قيكتّي کٗ سمي 7)

تٛاْ ثٗ ظلت فبيٍٗ ثني ضٛظؼٚ ٚ قٓر 

پبيني ؼا أعاؾٖ گؽفت، ضيٍي ٔؿظيک 

ٍگري نعٖ اقت. ثٕبثؽايٓ ظؼ ايٓ زبٌت گ

ظچبؼ آقيت نعٖ )ْجك نکً سمبيم ظاظٖ 

 نعٖ ظؼ ؾيؽ(

 
( ْجك تًٛيؽ سمبيم ظاظٖ نعٖ ظؼ نکً 8)

، ضٛظؼٚ ثٗ ظيٛاؼ ضيٍي ٔؿظيک 1.3-4

نعٖ اقت ٚ ظؼ ايٓ زبٌت فبيٍٗ ثٗ 

 ظؼقيت تٛقّ قٕكٛؼ أعاؾٖ گريي سمي نٛظ.

 
IV    خٛدػية ياتي ٚ پاک کشدْ کذ خغاي

 سيستُ ساداس دٔذٖ ػمة
 يم ثؽؼقي. پ1

لؽاؼ  ON( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ َٚٛيت 1)

ظ٘يع، ا٘ؽَ ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ثٗ َٚٛيت 

ظٔعٖ ٚمت ثربيع اؾ ا٘ؽَ تؽِؿ ظقيت 

اقتفبظٖ کٕيع تب اميين ٍّٚکؽظ ثبال 

ثؽٚظ قپف قيكتُ ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت ؼا 

 ثؽؼقي کٕيع.

( قٛئيچ ٔهبٔگؽ ظٔعٖ ٚمت ؼا ٚيً 2)

 کٕيع.

 

کٗ  60mmلٓؽ ( ظؼ حمعٚظٖ ظايؽٖ اي ثٗ 3)

ِؽکؿ ايٓ ظايؽٖ قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمت ِي 

ثبنع، ؼٔح نٕبقبيي فبيٍٗ اؼؾيبثي 

 نعٖ تٛقّ قٕكٛؼ ؼا ثؽؼقي کٕيع.

( ٕ٘گبِي کٗ ِبٔٙ پهت ضٛظؼٚ نٕبقبيي 4)

نع، يعاي ٚؾٚؾ سمبيهگؽ ؼا ثؽؼقي 

 کٕيع.

A  ٖٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ ِهطى نع .S  ثؿؼگرت

ِرت ثبنع، آٔگبٖ خبم قَٛ ؼٚنٓ  1.1اؾ 

 ٛا٘ع نع.زم

B  ٖٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ ِهطى نع .S  ثؿؼگرت

ِرت ثبنع، خبم  1.1ِرت ٚ ثؽاثؽ  1اؾ 

ضبؼخي )ثريٚٔي( ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع )ظؼ 

ثبٔيٗ ثٗ يعا ظؼِي  1فبيٍٗ ؾِبٔي 

 آيع.(

C  ٖٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ ِهطى نع .S  ثؿؼگرت

ِرت ثٗ ٚالٖٚ کٛتب٘رت ٚ ثؽاثؽ  1..اؾ 

ثريٚٔي  ِرت ثبنع ظٚ خبم ِيبٔي ٚ 1ثب 

 1..ؼٚنٓ ضٛإ٘ع نع )ظؼ فبيٍٗ ؾِبٔي 

 ثبٔيٗ ثٗ يعا ظؼ ِي آيع(.

D  ٖٕ٘گبِي کٗ فبيٍٗ ِهطى نع .S 

خبم  3ِرت ثبنع، دتبِي  1..کٛتب٘رت اؾ 

ؼٚنٓ ضٛإ٘ع نع )يعا ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ 

 اقت(.

 52810MMآؾِبيم اؼتفب٘: 

کشدْ  ياتيص کشدْ ػٍّکشد خٛداسصيآصِا
 ٚ تاصس LCDطگش يمنا

ثبٔيٗ اؾ ؾِبْ لؽاؼ  4..( پف اؾ 1)

ٚ لؽاؼ  ONظاظْ قٛئيچ خؽلٗ ظؼ َٚٛيت 

ظاظْ ا٘ؽَ ظقتٗ ظٔعٖ ظؼ زبٌت ظٔعٖ 

ٚمت، ٍّٚکؽظ ٔهبٔگؽ ٚ ثبؾؼ ؼا ثؽؼقي 

 کٕيع.

ثٗ ْٛي  0.80.2ٍّٚيبت ِي ثبيكت ثؽاي 

کهع ٚ قيكتُ حتت ثؽؼقي کبؼکؽظ ظؼ 

 َٚٛيت ْجيٛي ثبنع.

ظ ٚ يب ؼٚنٓ ٔهٛ LCD( چٕبٔچٗ ٔهبٔگؽ 2)

يعاي ثبؾؼ ِٓبثك ثب اٌؿاِبت تٛؽيف 

نعٖ، ثٗ يعا ظؼٔيبيع، قيُ کهي دمکٓ 

 اقت لٓٙ نعٖ ثبنع.

. خعٚي نٕبقبيي ٚيٛة ؾيؽ ؼا ِهب٘عٖ 3

 کٕيع.

 ٍٚت ٚيت ٚالئُ ٚيت ٍٚت ٚيت ٚالئُ ٚيت
ظؼ جمّٛ٘  قيكتُ

کبؼ سمي کٕع 

)ضٛظاؼؾيبثي 

 ٔعاؼظ(

 ِٛيٛة ثٛظْ ِعاؼ تغػيٗ .1

ظٔعٖ ِٛيٛة ثٛظْ ؼاظاؼ  .2

 ٚمت

ؾؼ کبؼ سمي کٕع بث

)ضٛظاؼؾيبثي ظؼ ظقرتـ 

 اقت(

ِٛيٛة ثٛظْ ِعاؼ  .1

 ؾؼبث

ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ  .2

 ظٔعٖ ٚمت

ثُٛي  LCDسمبيهگؽ 

ِٛالٙ ضبِٛل ِي 

نٛظ. )ضٛظاؼؾيبثي 

 ظؼ ظقرتـ اقت(

 ِٛيٛة ثٛظْ ِعاؼ سمبيهگؽ .1

ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ ظٔعٖ  .2

 ٚمت

لٓٛي ِعاؼ يب ثبثت 

ثٛظْ سمبيم ظؼ ؾِبْ 

 يبثيضٛظاؼؾ

ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ  .1

يب تٛقّ ٚٛاًِ 

ثريٚٔي حتت تأثري لؽاؼ 

 گؽفتٗ اقت

ِٛيٛة ثٛظْ ِعاؼ  .2

 قٕكٛؼ

قيكتُ ظؼ ِٛلٛيت 

ظٔعٖ ٚمت کبؼ سمي 

کٕع. )ضٛظاؼؾيبثي 

 ظؼ ظقرتـ اقت(

ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ ظٔعٖ  .1

 ٚمت

ِٛيجٛة ثٛظْ ؼاظاؼ ظٔعٖ  .2

 ٚمت

ؾؼ ضيٍي َٛيف بيعاي ث

 اقت
 ؾؼبِٛيٛة ثٛظْ ث .1

ظْ ؼاظاؼ ِٛيٛة ثٛ .2

 ظٔعٖ ٚمت

 

 

)ِبٔٙ ظؼ 

 6..فبيٍٗ 

 ِرتی اقت(

 6..)ِبٔٙ ظؼ فبيٍٗ 

 ِرتی اقت(
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V  ستُ ساداس دٔذٖ ػمةيس ياتية يػ 
 . کً قيكتُ ظاؼاي ٍّٚکؽظ سمي ثبنع1

-..1( ثؽؼقي سمٛظْ ِعاؼ )ِٓبثك نکً 1)

4) 

 ( ِؽازً ثؽؼقي2)

( قٛکت قيُ کهي قٕكٛؼ ؼاظاؼ ظٔعٖ 1)

ٚمت ؼا خعا کٕيع. ِٓبثك نکً ثبال 

ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي  3ِمبِٚت پني 

 1ٓ ِمعاؼ ثبيع کّرت اؾ کٕيع کٗ اي

 اُ٘ ثبنع.

لؽاؼ  ON( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 2)

ظ٘يع، ا٘ؽَ ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ثٗ زبٌت 

ظٔعٖ ٚمت لؽاؼ ظ٘يع ٚ ٌٚتبژ ِبثني پني 

ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ِٓبثك نکً سمبيم  1

ظاظٖ نعٖ ظؼ ثبال ؼا أعاؾٖ ثگرييع، 

ٌٚت ثبنع. اگؽ  14~10ِي ثبيكت ثني 

ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت ِمعاؼ ْجيٛي ٔجٛظ، 

 ؼا تٛٛيٍ کٕيع، ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع.

ؼا ظؼ ضًٛو ٍّٚکؽظ ْجيٛي يب ثبؾؼ ( 2)

 آقيت ظيعگي ثؽؼقي کٕيع.

 ( ثؽؼقي ِعاؼ1)

 ( ِؽازً ثؽؼقي کؽظ2ْ)

( ثؽؼقي سمبييع کٗ آيب قيگٕبي ضؽٚخي 1

 ظٔعٖ ٚمت ٚخٛظ ظاؼظ

 .قٛکت پهت اِپؽ ؼا خعا کٕيع 

 ٘ؽَ ظقتٗ پف اؾ ؼٚنٓ سمٛظْ ضٛظؼٚ ا

ظٔعٖ ؼا ثٗ َٚٛيت ظٔعٖ ٚمت لؽاؼ 

-BCM(1ظ٘يع، ٕ٘گبَ ثؽؼقي ضؽٚخي پني 

تٛقّ اقيٍٛقکٛپ ِي ثبيكت نکً ِٛج  (19

 ِؽثٛي ظيعٖ نٛظ.

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع ٚ 

ٚ قٕكٛؼ٘ب  BCMاگؽ ْجيٛي ٔجٛظ کٕرتٌؽ 

 ؼا اؾ حلبٔ ضؽاثي ثؽؼقي کٕيع.

 ( ثؽؼقي قٛکت ٘ب ٚ قيُ کهي2

 ٛکت کٕرتي ثعٔٗ ضٛظؼٚ، قBCM  ؼا خعا

 کٕيع.

 .قٛکت پهت آِپؽ ؼا خعا کٕيع 

   ُِمعاؼ ِمبِٚت قؽ قيBCM(1-19) کٕرتي( ،

اؾ پهت آِپؽ ؼا  A10ثعٔٗ ضٛظؼٚ( ٚ 

أعاؾٖ گريي کٕيع ٚ ِمعاؼل ِي ثبيكت 

 ثبنع. 1کّرت اؾ 

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع ٚ 

کت ؼا تّٛري اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ قيُ کهي ٚ قٛ

 يب تٛٛيٍ کٕيع.

پهت آِپؽ ثٗ خٙت ٍّٚکؽظ  ثبؾؼ( ثؽؼقي 3

 ْجيٛي آْ

   قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌتON  لؽاؼ

ظاظٖ، يکي اؾ ظؼة ٘ب ؼا ثبؾ کٕيع ٚ 

ِي ثبيكت ثٗ يعا ثبؾؼ ظؼ آْ حلٗٗ، 

 ظؼآيع.

   اگؽ قيگٕبي قؽٚت ضٛظؼٚ لبثٍيت اؼقبي

ثٗ پهت آِپؽ ؼا ظانتٗ ثبنع ٚ قٛکت ٘ب 

قيُ کهي قبمل ثبنٕع، پف پهت آِپؽ ؼا  ٚ

 تٛٛيٍ کٕيع.

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع 

ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، يفسٗ کيٍِٛرت ؼا 

 تٛٛيٍ کٕيع.

قيكتُ ظؼ زبٌت ظٔعٖ ٚمت کبؼ سمي کٕع  .3

 )ٍّٚکؽظ ٔعاؼظ(

 ( ثؽؼقي ِعاؼ1)

 ( ِؽازً ثؽؼقي2)

 ( ثؽؼقي ؼاظاؼ ظٔعٖ ٚمت1

 ت قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ َٚٛيON  لؽاؼ

ظ٘يع. ا٘ؽَ ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ ظٔعٖ 

 ٚمت لؽاؼ ظ٘يع.

  ِمعاؼ ٌٚتبژ ِبثني کبٔکتٛؼBCM(1-8)  ٚ

ٌٚت  1.1ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِي ثبيكت کّرت اؾ 

 ثبنع.

ٚ قٕكٛؼ ظٔعٖ  BCMاگؽ ْجيٛي ثٛظ کٕرتي 

ٚمت ؼا ثؽؼقي کٕيع ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ 

 ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع.

 ( ثؽؼقي فهٕگي ظٔعٖ ٚمت2

  کبٔکتٛؼ قيُ کهي فهٕگي ظٔعٖ ٚمت ؼا

 خعا کٕيع.

  ا٘ؽَ ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ثٗ زبٌت ظٔعٖ ٚمت

ِي ثبيكت  N1  ٚ2-N1-1ثربيع، ِمبِٚت ِبثني 

 ثبنع. 1کّرت اؾ 

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع ٚ 

اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ فهٕگي ظٔعٖ ٚمت ؼا 

 تٛٛيٍ کٕيع.

 ( ثؽؼقي قيُ کهي ٚ کبٔکتٛؼ3

 BCMقٛکت فهٕگي ظٔعٖ ٚمت ٚ  قيُ ِبثني

 ؼا اؾ حلبٔ ظاننت اتًبي ثؽؼقي کٕيع.

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع ٚ 

اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، قيُ ٚ قٛکت ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ کٕيع.
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 .   سيستُ غٛتي12
 

I کٍيات ػِّٛي . 

قيكتُ يٛتي يک حمًٛي ظصميتبي يکپبؼچٗ اقت 

ٓ حمًٛي ثٗ يک ٚ ضٛظؼٚي مشب ثب ظاننت اي

يسٕٗ ِٛقيمي ؾٔعٖ کٛچک تجعيً ِي نٛظ. 

، اخؽاي  CDدتبِي آيتُ ٘ب اؾ لجيً: پطم 

ٚ ثبٔع ؼاظيٛيي  USBِٛقيمي اؾ ْؽيك 

AM/FM  ُظؼ زع کيفيت ٚبيل ِي ثبنٕع. قيكت

يٛتي ضٛظؼٚ ِتهکً اؾ لٓٛبت ؾيؽ ِي 

 ثبنع:

 AM/FM( گرئعٖ 2( تمٛيت کٕٕعٖ آٔنت )1)

  CD( جمّٛٚٗ پطم 3)

ٚعظ تمٛيت  4تمٛيت کٕٕعٖ لٛي ٚ  2( 4)

 USB( ظؼگبٖ 1کٕٕعٖ َٛيف )

 

 
ايٛي کبؼکؽظ: قيكتُ يٛتي اؾ ْؽيك 

ؼا  AM/FMايكتگبٖ ؼاظيٛيي حمٍي، قيگٕبي 

ظؼيبفت، ِعٚالقيْٛ ٚ تميٛت ِي سمبيع تب 

اؾ آْ ْؽيك ثتٛأع ثؽٔبِٗ ٘بي قؽگؽِي ٚ 

 م سمبيع.اْالٚبتي ؼا پط

اِٛاج اٌکرتِٚغٕبْيكي کٗ اؾ ايكتگبٖ 

ؼاظيٛيي ظؼيبفت ِي نٛٔع، تٛقّ آٔنت ِعاؼ 

ثٗ قيگٕبي ِعٚالقيْٛ خؽيبْ  (on board)چبپي 

َٛيف تجعيً ِي نٛٔع ٚ پف اؾ آْ ايٓ 

اِٛاج تٛقّ تمٛيت کٕٕعٖ آٔنت ٚ کبثً 

)قيُ( ثٗ ؼاظيٛ اؼقبي ِي نٛٔع. قپف 

ؼاظيٛ، قيگٕبي َٛيف ظؼيبفت نعٖ تٛقّ 

ِعٚالقيْٛ نعٖ ٚ ثٗ يک قيگٕبي لعؼدتٕع اؾ 

خؽيبْ قيگٕبي، ثٗ تمٛيت کٕٕعٖ  حلبٔ

اؼقبي ِي نٛظ. پف اؾ آْ، تٛقّ تمٛيت 

کٕٕعٖ، قيگٕبي خؽيبْ لٛي ٘ٛا ؼا ِؽتٛم 

ِي کٕع ٚ اؾ آْ ْؽيك قيگٕبي ايكتگبٖ 

 ؼاظيٛيي ِي تٛأع ثٗ يعا تجعيً نٛظ.

ٛتي کبؼثؽ ِي تٛأع ِع٘بي ظيگؽ قيكتُ ي

ؼا أتطبة سمبيع کٗ ِي تٛأع ٔٛاؼ کبقت، 

 ؼا اخؽا کٕع. CD  ٚVCDٔٛاؼ ٚيعيٛيي، 

٘ؽ ٔٛٚي اؾ ِٛاؼظ ثبال ظؼ يٛؼت أتطبة، 

ِي تٛأع يعا ؼا ظؼ ظؼْٚ کبثني ضٛظؼٚي 

مشب تٕٗيُ کٕع ٚ ٔيبؾ٘بي کبؼثؽ ؼا 

 ثؽآٚؼظٖ قبؾظ.

ِعاؼات ظاضٍي قيكتُ يٛتي ِي تٛأع 

ف ؼاظيٛيي ٚ نکً پبؼاؾيت ٘ب ؼا اؾ فؽکبٔ

ِٛج اٌکرتِٚغٕبْيكي، فيٍرت کٕع، اقرتاتژی 

 ثريٚٔي ِٓبثك غيً اقت:

 ( اتًبي ثٗ ثعٔٗ تمٛيت کٕٕعٖ آٔنت1)

 ( اتًبي ثٗ ثعٔٗ ؼاظي2ٛ)

 ( اتًبي ثعٔٗ ِٛتٛؼ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼ3ٚ)
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 ( أتطبة مشٙ ظاؼاي ِمبِٚت4)

( أتطبة فيٍرت ٔٛيؿ ؼاظيٛيي ثؽاي قيُ 1)

 پيچ ثبٔٛيٗ کٛيً

II ٛص )اتػاالت( يف ِشتٛط تٗ في. تؼاس

 يستُ غٛتيضات سيجتٙ

1

2

3

4

5

6

7

8

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1 4 7 10 13 16 19

3 6 9 12 15 18

2 5 8 11 14 17 20

C

تؼشيف 
 پني

Bساتظ سيُ  Aساتظ سيُ 

1 
قٛئيچ غؽثيٍک 

 (-فؽِبْ )

تمٛيت کٕٕعٖ ٚمت 

 ؼاقت )+( –

2
قٛئيچ غؽثيٍک 

 فؽِبْ )+(

تمٛيت کٕٕعٖ ٚمت 

 (-ؼاقت ) –

3 NC 
تمٛيت کٕٕعٖ خٍٛ 

 )+(ؼاقت  –

 ACC (+)تغػيٗ  4
تمٛيت کٕٕعٖ خٍٛ 

 (-ؼاقت ) –

5
قٛئيچ تٕٗيُ 

 ٔٛؼ )+(

 –تمٛيت کٕٕعٖ خٍٛ

 چپ )+(

6
فهٕگي ظٔعٖ ٚمت 

)+( 

 –تمٛيت کٕٕعٖ خٍٛ

 (-چپ )

(+B)ثبتؽي  7
تمٛيت کٕٕعٖ ٚمت 

چپ )+( –

(-)اتًبي ثعٔٗ  8
تمٛيت کٕٕعٖ ٚمت 

(-چپ ) –
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ظ اتػاي سات مشاسٖ پني
سيُ

1-13NC 

14
قيگٕبي 

 يعا تٛاسمٕعي

15NC
16NC 

17
کٕرتي قيگٕبي 

 يعا

18NC 
19NC 

20
قيگٕبي 

 أتطبة يعا

III يستُ غٛتيس ياتية ي. جذٚي ػ 

 ػٍت ػية ػالئُ ػية ػٍت ػية ػالئُ ػية

قيكتُ  powerکٍيع 

ؼا فهبؼ ظ٘يع، 

قيكتُ ؼاظيٛ کبؼ 

 سمي کٕع

 power. ضؽاثي ظؼ ِعاؼ 1

 قيكتُ يٛتي

 CD. ضؽاثي جمّٛٚٗ پطم 2

ٔٛؼ ؼٚنٕبيي ٕ٘گبَ 

تبؼيکي )ٚازع ؼٚنٕبيي 

قيكتُ يٛتي( ِؽثِٛ ثٗ 

قيكتُ يٛتي کبؼ سمي 

 کٕع

ضؽاثي ظؼ ِعاؼ  .1

 ؼٚنٕبيي قيكتُ يٛتي

ضؽاة  CDجمّٛٚٗ پطم  .2

 اقت

ظؼ دتبِي زبالت، 

تمٛيت کٕٕعٖ ثي 

 يعا اقت

ت . ضؽاثي ظؼ ِعاؼ تمٛي1

 کٕٕعٖ

قيكتُ  power. ضؽاثي ِعاؼ 2

 يٛتي

 CD. ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ پطم 3

ظؼ دتبِي زبالت قٓر يعا 

پبيني اقت )يعا ضيٍي 

 پبيني اقت(

. ضؽاثي ظؼ ِعاؼ 1

 تمٛيت کٕٕعٖ

 power. ضؽاثي ِعاؼ 2

 قيكتُ يٛتي

. ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ 3

 CDپطم 

اِٛاج ؼاظيٛيي ؼا 

سمي تٛاْ ظؼيبفت 

سمٛظ )ٍّٚکؽظ 

 (َٛيف

 . ضؽاثي ِعاؼ آٔنت1

 CD. ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ پطم 2

CD  ْلبثٍيت ٚاؼظ نع

ثٗ قيكتُ ؼا ٔعاؼظ يب 

دمکٓ  CDثريْٚ آِعْ 

 ٔيكت

 CD. ضؽاثي 1

 power. ضؽاثي ِعاؼ 2

 قيكتُ يٛتي

. ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ 3

 CDپطم 
ثب ٚخٛظ ثؽق ظؼ 

لبثً CDِعاؼ، 

 پطم سمي ثبنع

 CD. ضؽاثي 1

يكتُ ق power. ضؽاثي ِعاؼ 2

 يٛتي

 CD. ضؽاثي 3

 CD/VCDثريْٚ آِعْ 

 اِکبْ پػيؽ ٔيكت

 CD. ضؽاثي 1

 power. ضؽاثي ِعاؼ 2

 قيكتُ يٛتي

. ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ 3

 CDپطم 

يعاي پبيني اؾ پطم 

CD 
 CD. ضؽاثي 1

 CD. ضؽاثي ظؼ جمّٛٚٗ پطم 2

 CD. ضؽاثي 1 پؽل ٔبگٙبٔي يعا

ثٗ  CD. جمّٛٚٗ پطم 2

ْٛؼ ِٕبقت ًٔت ٔهعٖ 

 اقت

پبًٔ قٛئيچ ايٍي 

 کبؼ سمي کٕع
قيكتُ  power. ضؽاثي ِعاؼ 1

 يٛتي

 CD. ضؽاثي جمّٛٚٗ پطم 2

 . ضؽاثي اتًبالت قيُ کهي3
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 تشسسي لغؼات سيستُ غٛتي
قيكتُ يٛتي فهؽظٖ نعٖ ٚيل  power. ظکّٗ 1

 قيكتُ نؽٚ٘ ثٗ اذمبَ ٍّٚکؽظل سمي نٛظ:
ثب ٔمهٗ قيُ کهي ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ِٓبثك 

 يً،ظؼ غ
  ٚخٛظ اتًبيل ظؼ قيُ کهي ظاضً کبثني ؼا

ثؽؼقي کيٕع ٚ ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب َٚٛيت 
 ذتٛيٗ کبثً ِٕبقت اقت.

  ِمعاؼ ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي کبٔکتٛؼ
ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي  A7قيكتُ يٛتي 

ٌٚت  14~10کٕيع کٗ ايٓ ِمعاؼ ِي ثبيكت 
 ثبنع.

ظؼٚ کبؼ سمي . ؼٚنٕبيي قيكتُ يٛتي ض2ٛ

 کٕع:

ا٘ؽَ کٕرتي ٔٛؼ جمّٛٚٗ ظقتٗ ؼإّ٘ب ؼا 

ثچؽضبٔيع تب چؽاٜ ِٗ نکٓ يب چؽاٜ 

ِٛلٛيت ؼٚنٓ نٛظ ٚ پف اؾ آْ ِمعاؼ 

اؾ کبٔکتٛؼ  A5ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي 

جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 

أعاؾٖ گريي کٕيع. ِمعاؼ ٌٚتبژ ِي ثبيكت 

ٛي ٌٚت ثبنع ٚ اگؽ ِمعاؼ ْجي 14~10

ٔجبنع، آٔگبٖ قيُ کهي ٚ کبٔکتٛؼ٘ب ؼا 

حتٍيً يب تٛٛيٍ کٕيع ٚ اگؽ ْجيٛي ثٛظ، 

 ؼا ثؽؼقي ٚ تٛٛيٍ کٕيع. CDجمّٛٚٗ پطم 

تمٛيت کٕٕعٖ ظؼ دتبِي زبالت ثي يعا  .3

 اقت:

، ِؽازً  4-96ِٓبثك ثب ٔمهٗ قيُ کهي 

 ؾيؽ ؼا ثؽؼقي کٕيع:

 ( ثؽؼقي ٔهبٔگؽ 1)

٘يع لؽاؼ ظ ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ؼا ثؽاي قيكتُ يٛتي ظؼ  OPENٚ زبٌت 

ٔٗؽ ثگرييع. ٚقيٍٗ سمبيم ؼٚنٓ ِي نٛظ. 

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع ٚ 

ؼا اخؽا  1اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، ِؽزٍٗ 

 سمبييع.

( کٕرتٌؽ نعت يعا ؼا تٕٗيُ کؽظٖ ٚ 2)

شمچٕني يعا ؼا ٔيؿ ثٗ فؽَ ِتٛبظي تٕٗيُ 

 کٕيع.

ا ِتٛبظي تٛقّ ظکّٗ تٕٗيُ يعا، يعا ؼ

کٕيع ٚ تٛقّ آْ تمٛيت کٕٕعٖ اي کٗ 

ٍّٚکؽظ ٔعاؼظ ؼا پيعا کٕيع. چٕبٔچٗ 

تمٛيت کٕٕعٖ اي ظاؼاي ٍّٚکؽظ ٔجبنع ثٗ 

ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع ٚ اگؽ دتبِي تمٛيت 

کٕٕعٖ ٘ب ظاؼاي ٍّٚکؽظ ٔجبنٕع ِمبِٚت 

ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي  A8ِبثني تؽِيٕبي 

 ثبنع. 1ثبيكت  وٕيع وٗ ِي
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 قي تمٛيت کٕٕعٖ( ثؽؼ3)

کبٔکتٛؼ تمٛيت کٕٕعٖ ؼا خعا کٕيع ٚ 

ِمبِٚت ِبثني تؽِيٕبي تمٛيت کٕٕعٖ ؼا 

اُ٘ ثبنع.  9~2ثؽؼقي کٕيع کٗ ِي ثبيكت 

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع ٚ 

اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ تمٛيت کٕٕعٖ ؼا تٛٛيٍ 

 کٕيع.

( کبٔکتٛؼ ِبثني قيكتُ يٛتي ٚ تمٛيت 4)

 کٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي کٕيع.

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع ٚ 

اگؽ غريْجيٛي ثٛظ، کبٔکتٛؼ ٚ قيُ کهي ؼا 

 تّٛري ٚ يب تٛٛيٍ سمبئيع.

 ؼا ثؽؼقي کٕيع. CD( جمّٛٚٗ پطم 1)

  ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبيA7   ُجمّٛٚٗ قيكت

يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي کٕيع. کٗ 

 ٌٚت ثبنع. 14~10ايٓ ِمعاؼ ثبيع 

 ِيٕبي ِمبِٚت ِبثني تؽA8  ُجمّٛٚٗ قيكت

يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي کٕيع کٗ 

 ثبنع. 1ايٓ ِمعاؼ ثبيع کّرت اؾ 

لؽاؼ ظ٘يع  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ثٗ َٚٛيت 

کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ  A4ٚ ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي 

قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي کٕيع 

کٗ                    ِي ثبيكت ِمعاؼ 

 ٌٚت ثبنع. 14~10آْ ظؼ حمعٚظٖ 
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اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، کبٔکتٛؼ يب قيُ کهي 

ؼاتّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع ٚ اگؽ ْجيٛي ثٛظ 

 ؼا ثؽؼقي يب تٛٛيٍ کٕيع. CDجمّٛٚٗ پطم 

4. CD  ٚاؼظ قيكتُ سمي نٛظ ٚ يب فٛؼًا

لبثً اقتفبظٖ  CDثريْٚ سمي آيع ٚ 

 ٔيكت.

ٚ ِؽازً تٛؽيف  4-96ِٓبثك ٔمهٗ قيُ کهي 

 سمبييع:نعٖ غيً، ثؽؼقي 

قبمل اقت. ثعْٚ  CD( ِّٓئٓ نٛيع کٗ 1)

تغيري نکً ٖب٘ؽي، تؽک، ظؼؾ، ثؽآِعگي ٚ 

 ٔمبيى ظيگؽ.

اگؽ ْجيٛي ثبنع ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع ٚ 

لجاًل ظچبؼ آقيت نعٖ  CDاگؽ ْجيٛي ٔجبنع 

 اقت.

ثٗ ْٛؼ  CD( ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب 2)

ٔبظؼقيت لؽاؼ ظاظٖ نعٖ. اگؽ ْجيٛي 

ي ثؽٚيع ٚ اگؽ ثبنع ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع

ؼا لؽاؼ  CDْجيٛي ٔجبنع، ثٗ ْٛؼ يسير 

 ظ٘يع.

(3 )CD  قبمل ؼا ثبCD  ِٛيٛة تٛٛيٍ کٕيع

ٚ ثؽؼقي کٕيع کٗ ِٛيبثي نجيٗ ثٗ 

 خعيع ٔجبنع. CDِٛبيت لجٍي ثؽ ؼٚي 

ضؽاة اقت ٚ اگؽ  CDاگؽ ْجيٛي ثبنع، 

 ْجيٛي ٔجبنع ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع.

حلبٔ  ( خكتدٛي اتِٛبتيک ؼاظيٛ ؼا اؾ4)

 ٍّٚکؽظ ْجيٛي، ثؽؼقي کٕيع.

ؼا تّٛري  CDاگؽ ْجيٛي ثٛظ جمّٛٚٗ پطم 

يب تٛٛيٍ کٕيع. اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ 

 ثؽٚيع. 6ِؽزٍٗ 

( ثؽؼقي کٕيع کٗ آيب ظؼخٗ زؽاؼت ٚ 1)

ؼْٛثت ظاضً کبثني ثب ظلت ثبال تغيري ِي 

 کٕع يب ضري.

اگؽ چٕني ثٛظ، ٍٚت تغيريات ظؼخٗ زؽاؼت ٚ 

ؼا ثؽؼقي ٚ  CDٚٗ پطم ؼْٛثت اقت. جمّٛ

 تٛٛيٍ کٕيع.

 CD( ثؽؼقي جمّٛٚٗ پطم 6)

کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ  A7ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي 

قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي کٕيع 

 ٌٚت ثبنع. 14~10ٚ ثبيع ثؽاثؽ 

  ِمبِٚت ِبثني تؽِيٕبيA8  کبٔکتٛؼ

جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 

 ثبنع. 1ثؽؼقي کٕيع ٚ ثبيع ثؽاثؽ 

لؽاؼ ظ٘يع  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ثٗ َٚٛيت 

کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ  A4ٚ ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي 

قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي کٕيع 

 ٌٚت ثبنع. 14~10ٚ ثبيع ثؽاثؽ 

اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، کبٔکتٛؼ ٚ قيُ کهي ؼا 

تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع ٚ اگؽ ْجيٛي ثٛظ 

 کٕيع.ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ  CDجمّٛٚٗ پطم 

1. CD .ثريْٚ سمي آيع 

ِٓبثك ٔمهٗ قيُ کهي ثبال ِؽازً ؾيؽ آهنب 

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

( خكتدٛي اتِٛبتيک ؼاظيٛ ثؽاي کبؼکؽظ 1)

 ْجيٛي

ؼا تٛٛيٍ  CDاگؽ ْجيٛي ثٛظ، جمّٛٚٗ پطم 

يب تّٛري کٕيع. اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ ِؽزٍٗ 

 ثؽٚيع. 1

 2ؼا ثٗ ِعت  CD( ظکّٗ ثبؾ/ثكتٗ پطم 2)

بؼ ظ٘يع. قپف ثؽؼقي کٕيع کٗ ثبٔيٗ فه

ثريْٚ ِي آيع. اگؽ ْجيٛي ثٛظ  CDآيب 

ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع ٚ اگؽ ْجيٛي 

ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ  CDٔجٛظ، جمّٛٚٗ پطم 

 کٕيع.

( ظؼ ٕ٘گبَ ؼإٔعگي ظؼ خبظٖ ٘بي 3)

 ٔبشمٛاؼ پبيعاؼي يعا ؼا ثؽؼقي کٕيع.

اگؽ ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع ٚ 

 ضؽاة اقت. CDاگؽ ْجيٛي ٔجٛظ 

ؼا ثؽؼقي  CD( ًٔت کؽظْ جمّٛٚٗ پطم 4)

 کٕيع.

ضؽاة اقت ٚ اگؽ  CDاگؽ ْجيٛي ثٛظ، 

 ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع.

 CD( ثؽؼقي جمّٛٚٗ پطم 1)

  ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبيA7  کبٔکتٛؼ

جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 

ٌٚت  14~10ثؽؼقي کٕيع ٚ ِي ثبيكت 

 ثبنع.

  ِبثني تؽِيٕبي ِمبِٚتA8  کبٔکتٛؼ

جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 

 ثبنع. 1ثؽؼقي کٕيع ٚ ِي ثبيكت 

  قٛئيچ خؽلٗ ؼا ثٗ َٚٛيتACC  ٚ ثربيع

کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ  A4ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي 

قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي 

 ٌٚت ثبنع. 14~10کٕيع ٚ ثبيع ثؽاثؽ 

ٚ قيُ کهي ؼا اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، کبٔکتٛؼ 

تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع ٚ اگؽ ْجيٛي ثٛظ 

 ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع. CDجمّٛٚٗ پطم 

پبيني )کيفيت کُ( اقت  CD. يعاي پطم 6

 CD)قٓر يعا پبيني اقت( َٚٛيت ًٔت پطم 

ضؽاة  CDؼا ثؽؼقي کٕيع اگؽ ْجيٛي ثٛظ، 

 CDاقت ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، جمّٛٚٗ پطم 

 ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع.

. اِٛاج ؼاظيٛيي ؼا ظؼيبفت سمي کٕع 7

 )ٍّٚکؽظ َٛيف(

ثؽ ْجك ٔمهٗ قيُ کهي ثبال ٚ ِؽازً ثٗ 

 نؽذ غيً، ثؽؼقي سمبييع:

( خكتدٛي اتِٛبتيک ؼاظيٛ ؼا اؾ حلبٔ 1)

 کبؼکؽظ ْجيٛي ثؽؼقي کٕيع.
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ؼا تّٛري  CDاگؽ ْجيٛي ثٛظ، جمّٛٚٗ پطم 

يب تٛٛيٍ سمبييع. اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ 

 ثٛعي ثؽٚيع.ِؽزٍٗ 

( ثؽؼقي سمبييع کٗ آيب جتٙيؿات تٛقّ 2)

، پّپ لفً ظؼة ٚ  A/Cثؽف پبک کٓ، فٓ 

... ، ظچبؼ اضتالي ِي گؽظظ يب ضري. اگؽ 

چٕني ثٛظ، ثؽضي اؾ ِٛاؼظ اصمبظ اضتالي 

ؼا ظٚؼ ٔگٗ ظاؼيع ٚ اگؽ چٕني ٔجٛظ ثٗ 

 ثؽؼقي ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع.

( ثؽاي آٔنت ؼٚي ثؽظ، ثؽؼقي ٔٛيؿ ؼا 3)

 ذمبَ ظ٘يع.ا

لؽاؼ ظ٘يع،  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ؼاظيٛ ؼا ؼٚنٓ کؽظٖ ٚ آْ ؼا ثٗ زبٌت 

AM  لؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع کٗ آيب

ٔٛيؿ تمٛيت کٕٕعٖ ثٗ ٍٚت ٔٛ٘ لؽاؼگريي 

پيچ ؼٚي آٔنت اقت. اگؽ ْجيٛي ثٛظ جمّٛٚٗ 

ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ سمبئيع. اگؽ  CDپطف 

 ثؽٚيع.ْجيٛي ٔجٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي 

( جمّٛٚٗ آٔنت قيُ يٛتي ؼا ثؽؼقي 4)

 کٕيع.

قٛکت آٔنت ؼا اؾ جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ثريْٚ 

 ACCآٚؼيع. ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ثٗ َٚٛيت 

لؽاؼ ظ٘يع. ِبظاِي کٗ کبٔکتٛؼ ؼاظيٛ 

خعا نعٖ اقت قپف ؼاظيٛ ؼا ؼٚنٓ کؽظٖ ٚ 

لؽاؼ ظ٘يع. ثؽؼقي سمبييع کٗ  AMظؼ زبٌت 

ظٌيً لؽاؼگريي  آيب ٔٛيؿ تمٛيت کٕٕعٖ ثٗ

نيء فٍؿي ِبٕٔع پيچ يب قيُ ظؼ حمً 

لؽاؼگريي آٔنت ِي ثبنع. اگؽ ْجيٛي ثبنع 

ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع. اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ 

 ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ سمبييع. CDجمّٛٚٗ پطم 

 . کٍيع ملكي پبًٔ کبؼ سمي کٕع8

ثؽْجك ٔمهٗ قيُ کهي ثبال ٚ ِؽازً ِهطى 

 ع:نعٖ غيً، ثؽؼقي ؼا اذمبَ ظ٘ي

( ثؽؼقي سمبييع کٗ آيب غؼات آاليٕعٖ ثؽ 1)

ؼٚي يفسٗ ملكي ٚخٛظ ظاؼظ. اگؽ ثٛظ، 

آٌٛظگي قٓر ؼا پبک کٕيع. اگؽٔجٛظ ثٗ 

 ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع.

( ثؽؼقي سمبييع کٗ آيب کٍيع ٌكّي ثٗ 2)

ْٛؼ ظليك ِي تٛأع ٚاکٕم ٔهبْ ظ٘ع. اگؽ 

ْجيٛي ثٛظ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛعي ثؽٚيع ٚ اگؽ 

ؼا تّٛري يب  CDٚٗ پطم ْجيٛي ٔجٛظ جمّٛ

 تٛٛيٍ سمبييع.

 ( جمّٛٚٗ پطم تًٛيؽي ؼا ثؽؼقي کٕيع.3)

  ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبيA7  کبٔکتٛؼ

جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 

 14~10ثؽؼقي کٕيع ٚ ِي ثبيكت ِمعاؼل 

 ٌٚت ثبنع.

  ِمبِٚت ِبثني تؽِيٕبيA8  کبٔکتٛؼ

جمّٛٚٗ قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 

 ثبنع. 1قي کٕيع ٚ ِي ثبيكت ثؽؼ

  قٛئيچ خؽلٗ ؼا ثٗ َٚٛيتACC  ٚ ثربيع

کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ  A4ٌٚتبژ ِبثني تؽِيٕبي 

قيكتُ يٛتي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي 

 ٌٚت ثبنع. 14~10کٕيع ٚ ثبيع ثؽاثؽ 

اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ، کبٔکتٛؼ ٚ قيُ کهي ؼا 

تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع ٚ اگؽ ْجيٛي ٔجٛظ 

 ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع. CDجمّٛٚٗ پطم 
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 ايشتگ .  13
 اجضاء اغٍي ٚ تؼّري ٚ ٔگٙذاسي سيستُ اميينة، يتشک

I  ُايشتگ. چيذِاْ اجضاي سيست 

اؾ ٔٛ٘ ظٚثً  LF6430ْؽذ قيكتُ ايؽثگ 

اٌکرتٚٔيکي ِي ثبنع. يک ايؽثگ کٗ ظؼ 

اقت ٚ يکي ظيگؽ ِؽکؿ فؽِبْ ًٔت نعٖ 

ظؼ ظانجٛؼظ ثؽاي قؽٔهني خٍٛ ِي ثبنع. 

ايٓ قيكتُ نبًِ ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ 

(DAB) ِٖعٚي ايؽثگ قؽٔهني کٕبؼ ؼإٔع ،

(PAB) فٕؽ قبٚيت ايؽثگ ،(SRS CS)  ٚ

قيكتُ ِعيؽيت کٕرتي اٌکرتٚٔيکي ايؽثگ 

(SRS ECU)  ٖکّؽثٕع اميين پيم کهٕع ٚ

ٚ ظقتٗ  (Luxury)ثؽاي ؼإٔعٖ ٚ قؽٔهني 

قيُ ٚ ٌيجً ٘هعاؼ ِي ثبنع. نکً ؾيؽ 

 ِٛلٛيت اخؿاي ايؽثگ ؼا ٔهبْ ِي ظ٘ع.

 ايؽثگ (ECU)( قيكتُ ِعيؽيت 1

قيكتُ ِعيؽيت ايؽثگ ثؽٚي ِؽکؿ کٕكٛي 

 ٚقّ ًٔت نعٖ اقت.

اگؽ ٌٚتبژ ثبتؽي وُ يب لٓٙ نٛظ ظؼ 

اثؽ ثؽضٛؼظ )تًبظف( نٛظ قيكتُ ِعيؽيت 

ً ِيٍي ثبٔيٗ ّٚ ..1ايؽثگ ثٗ ِعت 

 کٕع. ِي

. ِعٚي ايؽثگ ؼإٔع2ٖ

ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ظؼ ِؽکؿ فٍکٗ

 فؽِبْ ًٔت نعٖ ٚ اؾ آْ خعا ٔيكت.

ظؼ نکً ٔهبْ ِي ظ٘ع کٗ ايؽثگ اؾ ٌِٛع 

گبؾ، کيكٗ ٘ٛا، ظؼپٛل تؿئييين فؽِبْ 

 تهکيً نعٖ اقت.

ٚي ايشتگ سشٔطني ِذ

جٍٛ

ِذٚي ايشتگ 

فٕش ساػتی ايشتگ  سإٔذٖ

ايشتگ 
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ٍّٚکؽظ ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚجبؼتكت اؾ: ظؼ 

ثؽضٛؼظ  زبٌت اقتفبظٖ ٔؽِبي، ظؼ اثؽ

نعيع، ِعٚي ايؽثگ ِي تٛأع قيگٕبيل 

ظؼيبفت کٕع، قپف  ECUثؽاي ازرتاق اؾ 

ٌِٛع گبؾ ثٗ قؽٚت تٌٛيع گبؾ ثؽاي پؽ 

نعْ ايؽثگ سمٛظٖ ٚ اؾ ؼإٔعٖ زفبٖت ِي 

 کٕع.

 

 . فٕؽ قبٚيت ايؽثگ3

ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼٚي فٍکٗ فؽِبْ 

ًٔت نعٖ اقت ٚ زؽکت آْ ثب غؽثيٍک 

 ECUٕؽ قبٚيت ثب فؽِبْ ٚ ثٛقيٍٗ ف

 اؼتجبِ ظاؼظ.

فٕؽ قبٚيت ؼٚي کٍيع تؽکييب ٔهبْ ظاظٖ 

ًٔت نعٖ اقت. فٕؽ  IV-53نعٖ ظؼ تًٛيؽ 

قبٚيت اؾ کبثً ِبؼپيچ، چؽش، پيچ، ثعٔٗ 

ِٙبؼکٕٕعٖ ٚ اخؿاي کّکي ظيگؽ تهکيً 

 نعٖ اقت.
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 IV-53نکً 

٘ٛؾيٕگ فٕؽ قبٚيت ؼٚي قتْٛ فؽِبْ ًٔت 

ٚاؼظ لكّيت اؾ چؽش نعٖ اقت. قتْٛ فؽِبْ 

گؽظٔعٖ نعٖ اقت ٚ کبثً ِبؼپيچ ظؼ ٚقّ 

قتْٛ فؽِبْ ٚ ٘ٛؾيٕگ لؽاؼ ظاؼظ. ٚليت 

قتْٛ فؽِبْ ثٗ چپ يب ؼاقت ِي پيچع، چؽش 

گؽظٔعٖ ثٗ ٚقيٍٗ قتْٛ چؽضيعٖ ٚ ظؼ لكّت 

پبيبٔي کبثً ثب آْ ِي چؽضع. اٌجتٗ کبثً 

گريظ کٗ  ِبؼپيچ ثًٛؼت آٚخيتٗ ٚ نً لؽاؼ ِي

تٛأع ظؼ ؾِبْ پيچيعْ فؽِبْ  ظقتٗ قيُ ِي

شمؽاٖ آْ چؽضيعٖ ٚ ظؼ ٘ؽ ؾِبْ قيگٕبي 

 اٌکرتيکي ؼا ٚيً سمبئيع.

ثٕبثؽايٓ فٕؽ قبٚيت ثٗ ٕٚٛاْ پً اؼتجبْي 

ثٛظٖ ٚ تأِني تغػيٗ ثؽق ٚ ِؽتجّ کؽظْ 

قتْٛ فؽِبْ ثب قيكتُ ايؽثگ ؼا ثٗ ٚٙعٖ 

 ظاؼظ.

 . ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خ4ٍٛ

جٗ ظانجٛؼظ ًٔت ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ثبالي خٛ

ِي نٛظ.کٗ نبًِ ٌِٛع گبؾ، کيكٗ ٘ٛا ٚ 

 قبيؽ اخؿاي کّکي قيكتُ ِيجبنع.

 IV-54نکً 

ْؽؾ کبؼ ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ: ِّٙرتيٓ 

ٔمم ِعٚي ايؽثگ مست قؽٔهني خٍٛ ظؼ نؽايّ 

ٔؽِبي ثؽ اثؽ تًبظف ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني 

ايؽثگ )کٕرتي يٛٔيت  ECUخٍٛ قيگٕبي اؾ 

بفت ِي کٕع ٚ قپف گبؾ تٌٛيع ايؽثگ( ظؼي

نعٖ ظؼ ايؽثگ ثؽاي زفبٖت قؽٔهني خٍٛ ؼ٘ب 

 ِي نٛظ.

. ظقتٗ قيُ ايؽثگ: ظقتٗ قيُ ايؽثگ 1

ايؽثگ ، فٕؽ قبٚيت  ECUثؽاي ِؽتجّ کؽظْ 

 ٚ ظقتٗ قيُ ظانجٛؼظ ِيجبنع.

 IV-55نکً 

 (SRS). چؽاٜ ٘هعاؼ 6

SRS  ٖچؽاٜ ٘هعاؼ ؼٚي پهت آِپؽ ًٔت نع

 اقت.

تهطيى ٚيت يک قيکً ثكتٗ ٚيت يبثي  ثؽاي

ايؽثگ ًٔت  نعٖ تب چؽاٜ ٘هعاؼ  ECUظؼ 

ثؽاي ٍِٓٙ کؽظْ ؼإٔعٖ ؼٚنٓ نٛظ. ظؼ 

زبٌت ٔؽِبي ٚليت کٗ قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ON  1لؽاؼ ظاؼظ، چؽاٜ ٘هعاؼظٕ٘عٖ ثؽاي 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ِبٔعٖ ٚ قپف ثًٛؼت اتِٛبتيک 

 ضبِٛل ِي نٛظ.

ٚٗ ٘ب، اگؽ ٘ؽچٕع ظؼ ثُٛي اؾ ايٓ جمّٛ

قيکً ثٗ يٛؼت غرئؽِبي ِؽتجّ نٛظ، ٚييب 

 ECUظؼ ثُٛي اؾ قيگٕبهلب ثجت ِي نٛظ. 

ٚيت فٛبي  8ايؽثگ چؽاٜ ٘هعاؼ ؼا ثؽاي 

ٚيت ٚخٛظ ظانتٗ  8ِي کٕع. اگؽ ثيم اؾ 

ثبنع، چؽاٜ ٘هعاؼ ثًٛؼت ظائُ ؼٚنٓ ِي 

نٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت ثبيع ؼإٔعٖ فٛؼًا ثٗ 

بٌت ٔؽِبي ٚليت تّٛريگبٖ ِؽاخٛٗ کٕع. ظؼ ز

 اقت، چؽاٜ ٘هعاؼ ONکٗ قٛئيچ ظؼ زبٌت 

SRS  ثبٔيٗ ؼٚنٓ ِبٔعٖ ٚ  1ثبيع ثؽاي

 قپف ضبِٛل نٛظ.
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II ي. اغٛي ػٍّکشد 

، يک قٕكٛؼ َؽثٗ، ظؼ ؾِبْ تًبظف اؾ خٍٛ

ايؽثگ  ECUقيگٕبي تٌٛيع ِي کٕع، قپف 

قيگٕبي ؼا ثؽؼقي کؽظٖ اگؽ ٔيبؾ ثٗ خؽلٗ 

ي ايؽثگ خؽلٗ ِي ثبنع يک خؽلٗ ظؼ ِعٚ

ؾٔع تب ٌِٛع گبؾ، تٌٛيع گبؾ کؽظٖ ٚ 

ايؽثگ ظؼ ؾِبْ کٛتب٘ي پؽ نٛظ. ثٓٛؼيکٗ 

 اؾ ؼإٔعٖ ٚ قؽٔهني خٍٛ حمبفٗت نٛظ.

 

III ايشتگ ي ٚ ٔگٙذاسريتؼّ ينمي. ِمشسات ا 

اقتفبظٖ يسير اؾ اثؿاؼ ٚيت يبثي 

ِيتٛأع ٔمم ِّٙي ظؼ ٍّٚکؽظ ايؽثگ ظؼ 

ٖٚ ثؽ آْ ؾِبْ تًبظف ظانتٗ ثبنع. ٚال

ٔگٙعاؼي غرييسير دمکٓ اقت ثبٚث ثبؾ ٔهعْ 

ايؽثگ نٛظ. ٌػا، پيم اؾ ٔگٙعاؼي ثبيع 

ثٗ ظلت ٚيت ضٛأعٖ نٛظ ٚ ْجك 

 ظقتٛؼاًٌّٛ ٚ ؼٚل يسير ثؽؼقي گؽظظ.

. ثبؾؼقي، ًٔت کؽظْ، ٔگٙعاؼي ٚ ضبؼج 1

کؽظْ ايؽثگ ثبيع ثٛقيٍٗ تکٕكني فين 

 اذمبَ نٛظ.

يبثي ٚ  . ثؽاي ثؽؼقي کؽظْ، الِپ ٚيت2

ٌٚتّرت ٚ اُ٘ ِرت ِّٚٛي 

)آٔبٌٛگ(اقتفبظٖ ٔکٕيع. ثؽاي أعاؾٖ 

گريي ٌٚتبژ ٚ ِمبِٚت، اؾ ٌٚت ِرت ٚ 

اُ٘ ِرت اضتًبيي)ظصميتبي( ثبيع 

 (.min 15KΩ/Vاقتفبظٖ نٛظ )

پيم اؾ خعا کؽظْ  DTC. ضٛأعْ کع ضٓب 3

کبثً اتًبي ثعٔٗ ثبتؽي ثؽاي ؼفٙ 

بَ کؽظْ ٚيت ظؼ قيكتُ ايؽثگ ثبيع اذم

 نٛظ.

. پيم اؾ ٍّٚيبت ٔگٙعاؼي، کبثً ِٕفي 4

ثبتؽي ؼا لٓٙ کؽظٖ ٚ ثؽاي ثيم اؾ قٗ 

ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع ٚ قپف تّٛريات اذمبَ 

ظ٘يع. ظؼ غري ايًٕٛؼت دمکٓ اقت ثٗ ْٛؼ 

غريِٕتٗؽٖ ايؽثگ ًّٚ کٕع. کبثً ِٕفي 

ثبتؽي ؼا خعا کؽظٖ ، قؽ آؾاظ ؼا 

 ٔٛاؼ پيچي وٕيع.

ٔريٚ، ثؽاي قٗ : پف اؾ لٓٙ ِٕجٙ تٛجٗ

ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع ظؼ غري ايًٕٛؼت دمکٓ 

اقت ايؽثگ ثٗ ْٛؼ غريِٕتٗؽٖ ًّٚ کٕع ٚ 

 ايٓ ضٓؽٔبک ِي ثبنع.

. ايؽثگ ظؼ اثؽ ثؽضٛؼظ خؿئي ٔجبيع 1

ًّٚ کٕع، اِب ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ 

ECU .ايؽثگ ثبيع کٕرتي نٛظ 

. اگؽ قٕكٛؼ ظؼ ؾِبْ ٔگٙعاؼي ظچبؼ 6

ايؽثگ  ECUيع َؽثٗ ٚ ٌؽؾل ِيهٛظ، ثب

 پيم اؾ ٍّٚيبت ٔگٙعاؼي خعا نٛظ.

. اؾ ايؽثگ ثبؾ نعٖ قبيؽ ضٛظؼٚ٘ب 7

اقتفبظٖ ٔکٕيع. ثؽاي تٛٛيٍ ٚ 

خبيگؿيين ثبيع اؾ جمّٛٚٗ خعيع ايؽثگ 

 اقتفبظٖ سمٛظ.

. ٔجبيع ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ قؽٔهني خٍٛ ٚ 8

ECU  ٚ ايؽثگ ؼا پف اؾ ثبؾ نعْ تّٛري

 ظٚثبؼٖ اقتفبظٖ سمٛظ.

ؼت تؽک، َؽثٗ، ٌؽؾل ٚ ظيگؽ . ظؼ ي9ٛ

ٚيٛة ثبيع ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ قؽٔهني ٚ 

ECU .تٛٛيٍ نٛٔع 

. ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ، ِعٚي ايؽثگ .1

ايؽثگ ٔجبيع ظؼ  ECUقؽٔهني خٍٛ ٚ 

 ِٛؽٌ ٘ٛاي گؽَ يب نٍٛٗ لؽاؼ گريظ.

. اگؽ ظؼ ْي ؼٔگ آِيؿي ٚ پطت ؼٔگ 11

ظؼخٗ قبٔيت  93ظؼخٗ زؽاؼت ثيم اؾ 

ايؽثگ  ECUاقت ثبيع گؽاظ ِٛؼظ ٔيبؾ 

، ِعٚي ٘بي ايؽثگ ٚ فٕؽ قبٚيت پيبظٖ 

 نعٖ ٚ ظؼ نؽايّ ِٕبقت ٔگٙعاؼي نٛٔع.

. ثؽاي زفٕ کؽظْ ِکبٔيكُ ٚ خٍٛگريي 12

اؾ گكرتل تًبظيف ايؽثگ ظؼ ٕ٘گبَ ًٔت 

ECU  ايؽثگ ٚ ثؽاي اؼتجبِ ثنيECU 

ايؽثگ ٚ فٕؽ قبٚيت ٚ اؼتجبِ ثني فٕؽ 

ؼتجبِ قبٚيت ٚ ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ ا

 ECUثني ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ٚ 

ايؽثگ ٚ ِٛٔتبژ کؽظْ آهنب ظؼ ؾِبْ 

ٔگٙعاؼي اؾ قيكتُ ايؽثگ ، الؾَ اقت 

ثؽاي ظٚؼي کؽظْ اؾ ثبؾ نعْ تًبظيف 

ايؽثگ ٚ ثؽٚؾ يعِبت تؽکييب آْ ؼا اؾ 

 زبٌت ًّٚ کؽظْ ضبؼج کؽظ.

. ثؽاي اّْيٕبْ ثؽچكت ٘بي ٘هعاؼ 13

ٕبقت ؼٚي کبًِ قيكتُ ايؽثگ ظؼ ِکبْ ِ

ضٛظؼٚ ًٔت نعٖ ٚ ظؼ ؾِبْ تّٛري ٚ 

ٔگٙعاؼي آِٛؾل ٘بی ِٕبقت ؼا اظاِٗ 

 ظ٘يع.

. ظؼ ِعت ٔگٙعاؼي قيكتُ ايؽثگ پف اؾ 14

ضبؼج کؽظْ اؾ خٛجٗ ٔگٙعاؼٔعٖ ثبيع 

فٛؼًا ِعٚي ايؽثگ ًٔت گؽظظ. اگؽ ؾِبْ 

ثؽاي ًٔت ِٛؼظ ٔيبؾ اقت، ِعٚي ايؽثگ 

ؼا اؾ خٛجٗ ٔگٙعاؼٔعٖ ضبؼج ٔکٕيع. 

ايؽثگ ؼٚيٗ آْ ؼا  اي ٔگٙعاؼي ِعٚيثؽ

 ؼٚ ثٗ ثبال ٔگٗ ظاؼيع.

. پف اؾ پبيبْ ٍّٚيبت ٔگٙعاؼي ِعٚي 11

ايؽثگ ؼا ِكتميًّب ثٗ ِٕجٙ ٔريٚ ٚيً 

ٔکيٕع، اٚي قيكتُ اٌکرتيکي ؼا ثبؾظيع 

کٕيع ٚ ِٕجٙ ٔريٚ ؼا ظؼ يٛؼت ِٛيٛة 

 ٔجٛظْ ٚيً کٕيع.

. ظؼ ؾِبْ ٚيً وؽظْ ثؽق ثٗ قيكتُ 16

وف ٔجبيع ظاضً ضٛظؼٚ ايؽثگ ٘يچ 

ايؽثگ ثٗ ْٛؼ ِٕبقت  ECUثبنع. اگؽ 

ثبثت ٔهعٖ اقت ٔجبيع ِٕجٙ ٔريٚ ٚيً 

 نٛظ.

. ثٛع اؾ تّٛريات کٕرتي کٕيع چؽاٜ 17

 ظؼقت ثبنع. SRS٘هعاؼ 

. ّٚؽ ضعِبت ايؽثگ حمعٚظ ِي ثبنع )ثٗ 18

لكّت ِمعِٗ ِؽاخٛٗ نٛظ( ثٛع اؾ اذمبَ 

ت نعْ تّٛريات ثؽٚي ِعٚي ايؽثگ ٚ ثؽچك

 ثبيع تٛٛيٍ نٛٔع.
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  حنٖٛ تطخيع ػية ٚ سفغ آْ

ظاؼاي يک قيكتُ  LF6430ايؽثگ كتُ يق

تهطيى ٚيت اقت کٗ ؼٚل تهطيى ٚيت ظؼ ؾيؽ 

 تَٛير ظاظٖ نعٖ اقت.

I  .SRS ة يالِپ ٘طذاس ػSRS 
قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت ؼٚنٓ لؽاؼ . 1

 SRSظاظٖ، ٚ کٕرتي سمبييع کٗ چؽاٜ 

 ؼٚنٓ ثبنع.

كتُ ٔؽِبي ثبنع، چؽاٜ ثؽاي . اگؽ قي2

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ِي ِبٔع ٚ قپف  1ِعت 

 ضبِٛل ِي نٛظ.

. اگؽچؽاٜ ٘هعاؼ ؼٚنٓ مببٔع ٚ ضبِٛل 3

ايؽثگ يک يب ثيهرت اؾ يک  ECUٔهٛظ، 

ِٛؼظ ٚيت ؼا نٕبقبيي سمٛظٖ اقت. ظؼ 

خبم ظَٚ رمٖٛ ضٛأعْ ٚ ؼفٙ ٚيت تَٛير 

 ظاظٖ نعٖ اقت.

تي ثؽاي ِع SRS.  اگؽ چؽاٜ ٘هعاؼ 4

ؼٚنٓ مببٔع ظؼ ثُٛي اؾ ِٛالٙ اگؽ پف 

ؼٚنٓ  SRSثبٔيٗ چؽاٜ ٘هعاؼ  1اؾ 

مببٔع ثٛع اؾ آٔکٗ قٛئيچ خؽلٗ ظؼ 

لؽاؼ ِي گريظ، يک اتًبي  Lockزبٌت 

کٛتبٖ ظؼ ِعاؼ چؽاٜ ٘هعاؼ ايؽثگ 

ثٛخٛظ آِعٖ اقت کٗ ثؽاي ثبؾقي ثٗ خبم 

 ِؽاخٛٗ سمبييع. 2.1

II خٛأذْ ػية . 

  اب دسيتية يستگاٖ ػٍٗ دية تٛسيػ ْخٛأذ

( ظقتگبٖ ٚيت يبة ؼا ثٗ کبٔکتٛؼ ٚيت 1)

 يبثي ضٛظؼٚ ِتًً سمبييع.

( ثب اقتفباٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت يبة 2)

کع٘بي ضٓب ؼا خبٛأيع. ثٗ خعٚي کع٘بي 

 ِؽاخٛٗ سمبييع. IV2ضٓب 

 خغا يکذ٘ا IV2جذٚي 

 خغاکذ 
DTC

 ػٍت تٛجٛد آِذْ ػية ػية

0x9012 ضٓبي ظاضٍيECUثٛظْ  ِٛيٛةECU

0x9013 ECU ٖاقتفبظٖ نع
ECU  ٗفٛبي نعٖ ٚ ثؽاي چٕعيٓ ِؽتج

 .ايؽثگ ؼا فٛبي سمٛظٖ اقت

0x9014 ٗٗثجت نعْ تًبظف ظؼ زبف
ٚث فٛبي کٗ ثب ECUثؽضٛؼظ ثجت نعٖ ظؼ 

 .نعْ َبِٓ ايؽثگ نعٖ اقت

0x9017
خؽيبْ کٛتبٖ ثني چبنين ٚ قبيؽ 

 لكّت ٘ب
كّتٙب خؽيبْ کٛتبٖ ثني خبنين ٚ قبيؽ ل

0x9018  ٔجٛظ کعVIN 
غضريٖ ٔجبنع ثبيع ايٓ کع ظؼ  VINاگؽ کع 

ECU  ٖنٛظ ِيغضري. 

0x9021
ايؽثگ ؼإٔعٖ ظاؼاي ِمبِٚت 

 .ضيٍي ؾيبظي اقت
 .ِمبِٚت ايؽثگ ؼإٔعٖ ضيٍي ؾيبظ اقت

0x9022
ايؽثگ ؼإٔعٖ ظاؼاي ِمبِٚت 

 .ضيٍي کّي اقت
 .ِمبِٚت ايؽثگ ؼإٔعٖ ضيٍي کُ اقت

0x9023
ايؽثگ ؼإٔعٖ اتًبي کٛتبٖ 

 .ظاؼظ
 .ايؽثگ ؼإٔعٖ اتًبي کٛتبٖ ظاؼظ

0x9024 ايؽثگ ؼإٔعٖ اتًبيل ظاؼظ. 
ايؽثگ ؼإٔعٖ اتًبيل ثٗ ِعاؼ تغػيٗ 

 .)ثؽق( ظاؼظ

0x9029

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 

ؼإٔعٖ ظاؼاي ِمبِٚت ضيٍي 

 .ؾيبظ اقت

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ ظاؼاي 

 .ؾيبظي اقت ِمبِٚت ضيٍي

0x902A

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 

ؼإٔعٖ ظاؼاي ِمبِٚت ضيٍي 

 .پبيني اقت

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ ظاؼاي 

 .اقت پبينيِمبِٚت ضيٍي 

0x902B
کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 

 .ؼإٔعٖ اتًبيل ثٗ ثعٔٗ ظاؼظ

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ اتًبي 

 .کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ ظاؼظ

0x902C

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 

ؼإٔعٖ ثٗ ِعاؼ تغػيٗ ِتًً 

 .نعٖ اقت

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ اتًبيل ثٗ 

 .ِعاؼ تغػيٗ )ثؽق( ظاؼظ
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کذ ػية 
DTC 

 ػٍت تٛجٛد آِذْ ػية ػية

0x9031 
کيكٗ ٘ٛاي قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي 

 .ِمبِٚت ضيٍي ؾيبظي اقت

يٍي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي ِمبِٚت ض

 .ؾيبظي اقت

0x9032 
کيكٗ ٘ٛاي قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي 

 .ِمبِٚت ضيٍي کّي اقت

ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي ِمبِٚت ضيٍي 

 .کّي اقت

0x9033 
کيكٗ ٘ٛاي قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي 

 .اتًبي کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ اقت

ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي اتًبي کٛتبٖ ثٗ 

 .ثعٔٗ اقت

0x9034 
ي کيكٗ ٘ٛاي قؽٔهني خٍٛ اتًب

 .ثٗ ِعاؼ تغػيٗ )ثؽق( ظاؼظ

ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ اتًبيل ثٗ ِعاؼ تغػيٗ 

 .ظاؼظ

0x9039 
کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني 

خٍٛ ظاؼاي ِمبِٚت ضيٍي 

 .ؾيبظي اقت

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي 

 .ِمبِٚت ضيٍي ؾيبظي اقت

0x903A 
کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني 

بِٚت ضيٍي کّي خٍٛ ظاؼاي ِم

 .اقت

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي 

 .ِمبِٚت ضيٍي کّي اقت

0x903B 
کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني 

خٍٛ ظاؼاي اتًبي کٛتبٖ ثٗ 

 .ثعٔٗ اقت

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ ظاؼاي 

 .اتًبي کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ اقت

0x903C 
کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني 

خٍٛ اتًبيل ثٗ ِعاؼ تغػيٗ 

 .)ثؽق( ظاؼظ

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ اتًبي 

 .ثٗ ِعاؼ تغػيٗ )ثؽق( ظاؼظ

0x9051 
قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛ ؼإٔعٖ 

 .اتًبي کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ ظاؼظ

قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛ ؼإٔعٖ اتًبي 

 .کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ ظاؼظ

0x9053 
ٚيت ظاضٍي ظؼ قٕكٛؼ َؽثٗ 

ٛي ؼإٔعٖ ٚخٛظ لكّت خٍ

 .ظاؼظ

ظؼ قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛ ؼإٔعٖ ظؼ 

 .ِمعاؼظ٘ي اٌٚيٗ انکبي ظاؼظ

0x9054 
قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛي 

 ؼإٔعٖ اؼتجبِ ثؽلؽاؼ 

 .سمي کٕع

ECU  اْالٚبت قٕكٛؼ َؽثٗ ؼا ظؼيبفت سمي

 .کٕع

0x9055 
قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛي 

 .ؼإٔعٖ اؼتجبِ غٍّ ظاؼظ
 .ٚبت غٍّ ظاؼظقٕكٛؼ َؽثٗ خؽيبْ اْال

0x9056 
( ظؼ قٕكٛؼ 2ٚيت ظاضٍي )

 َؽثٗ ؼإٔعٖ
 .قٕكٛؼ َؽثٗ غٍّ ًٔت نعٖ اقت

0x9057 
( ظؼ قٕكٛؼ 3ٚيت ظاضٍي )

 َؽثٗ ؼإٔعٖ
 .قٕكٛؼ َؽثٗ ِٕسؽف نعٖ اقت

0x9061 
قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛي قؽٔهني 

 .اتًبي کٛتبٖ ظاؼظ

قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛ قؽٔهني اتًبي 

 .ظاؼظکٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ 

0x9063 
ٚيت ظاضٍي ظؼ قٕكٛؼ لكّت 

 .خٍٛي قؽٔهني اقت

ظؼ قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛي قؽٔهني ظؼ 

 .ِمعاؼظ٘ي اٌٚيٗ انکبي ٚخٛظ ظاؼظ

0x9064 
قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛي قؽٔهني 

 .اؼتجبِ ٔعاؼظ
ECU  اؾ قٕكٛؼ َؽثٗ اْالٚبت ظؼيبفت سمي

 .کٕع

0x9065 
قٕكٛؼ َؽثٗ لكّت خٍٛي قؽٔهني 

 .غٍّ ظاؼظاؼتجبِ 
 .قٕكٛؼ َؽثٗ خؽيبْ اْالٚبت غٍّ ظاؼظ

0x9066 
( ظؼ قٕكٛؼ 2ٚيت ظاضٍي )

 َؽثٗ قؽٔهني خٍٛ
 .قٕكٛؼ َؽثٗ غٍّ ًٔت نعٖ اقت

0x9067 
( ظؼ قٕكٛؼ 3ٚيت ظاضٍي )

 َؽثٗ قؽٔهني خٍٛ
 .قٕكٛؼ َؽثٗ ِٕسؽف نعٖ اقت
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 ػٍت تٛجٛد آِذْ ػية ػية DTCکذ ػية 

0x9091 
يت ثٗ ِعاؼ چؽاٜ ٘هعاؼ ٚ

 .تغػيٗ ثؽق اتًبيل ظاؼظ

چؽاٜ ٘هعاؼ ٚيت ثٗ ِعاؼ تغػيٗ ثؽق 

 .اتًبيل ظاؼظ

0x9092 
بي کٛتبٖ تًچؽاٜ ٘هعاؼ ٚيت ا

 .ثٗ ثعٔٗ ظاؼظ

بي کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ تًچؽاٜ ٘هعاؼ ٚيت ا

 .ظاؼظ

0x9095 
ضؽٚخي تًبظف اتًبي کٛتبٖ ثٗ 

 .ثعٔٗ ظاؼظ

ضؽٚخي تًبظف اتًبي کٛتبٖ ثٗ ثعٔٗ 

 .ظاؼظ

0x9096 
ضؽٚخي تًبظف ثٗ ِعاؼ تغػيٗ 

 .ثؽق اتًبيل ظاؼظ

ضؽٚخي تًبظف ثٗ ِعاؼ تغػيٗ ثؽق اتًبيل 

 .ظاؼظ

0x9097 ٌٚتبژ ضيٍي ؾيبظ اقت .ٌٚتبژ ضيٍي ؾيبظ اقت. 

0x9098 ٌٚتبژ ضيٍي کُ اقت .ٌٚتبژ ضيٍي کُ اقت. 

III خغا جذٚي  يکذ٘ا ي. تاصسسIV-3 
 IV-3جذٚي 

 سفغ ػية حمً ػية ػية ادتّايل سديف

1 

قيُ اتًبي 

ثعٔٗ َٛيف 

 .اقت

ظقتٗ قيُ اتًبي 

 ثعٔٗ

 ْ لجً اؾ ثبؾؼقيظ. آِبظٖ کؽ1

. اتًبي ثعٔٗ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽِبي 2

اقت ثٗ ِؽزٍٗ قَٛ ثؽٚيع. اگؽ نً يب 

ِتًً ٔيكت، آْ ؼا خبٛثي اتًبي ٚ حمکُ 

 کٕيع.

. حمً اتًبي ثعٔٗ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ 3

لٓٛبت ايٍي اتًبي  ٔؽِبي اقت، ثٗ َٚٛيت

ثعٔٗ تٛخٗ کٕيع، اگؽ ٔؽِبي ٔيكت، تّٛري 

 يب تٛٛيٍ کٕيع.

2 
حمعٚظيت ٌٚتبژ 

 ثبالتؽ

 . آِبظٖ کؽظْ لجً اؾ ثبؾؼقي1 ثبتؽي

. ٌٚتبژ ثبتؽي ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ 2

ٔؽِبي اقت، ثٗ لٓٛبت ايٍي تٛخٗ کٕيع 

کٗ ِٛيٛة ٔجبنٕع، اگؽ ٌٚتبژ ضيٍي پبيني 

ٕيع يب تٛٛيٍ اقت، ثبتؽي ؼا نبؼژ ک

 کٕيع.

3 NO DAB 

ِعٚي ايؽثگ 

 ؼإٔعٖ 

 فٕؽ قبٚيت 

 ظقتٗ قيُ

ECU ايؽثگ 

 . آِبظٖ کؽظْ لجً اؾ ثبؾؼقي1

. ِعاؼ ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼا کٕرتي کٕيع، 2

اگؽ ٔؽِبي اقت ثٗ ِؽزٍٗ قَٛ ثؽٚيع، 

 ثؽٚيع. 1اگؽ ٔؽِبي ٔيكت ثٗ ِؽزٍٗ 

3 .ECU  ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽِبي

ثؽٚيع، اگؽ ٔؽِبي ٔيكت  4ّت اقت ثٗ لك

ECU .ايؽثگ ؼا تٛٛيٍ کٕيع 

4 .ECU  ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽِبي

اقت، ثٗ لٓٛبت ايٍي اؾ ٔٗؽ ِٛيٛة ثٛظْ 

تٛخٗ کٕيع، اگؽ ِٛيٛة اقت، ِعٚي ايؽثگ 

 ؼإٔعٖ ؼا تٛٛيٍ کٕيع.

. فٕؽ قبٚيت ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽِبي 1

ثؽٚيع، اگؽ ٔؽِبي  6اقت، ثٗ لكّت 

 ٔيكت، فٕؽ قبٚيت ؼا تٛٛيٍ کٕيع.

ايؽثگ ٚ فٕؽ قبٚيت ؼا  ECU. اتًبالت ثني 6

کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽِبي اقت، لٓٛبت ايٍي 

ؼا اؾ ٔٗؽ ِٛيٛة ثٛظْ تٛخٗ کٕيع، اگؽ 

ٔؽِبي ٔيكت آهنب ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ 

 کٕيع.

4 NO PAB 

ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني 

 خٍٛ

 ظقتٗ قيُ

ECU ايؽثگ 

 ثبؾؼقي . آِبظٖ کؽظْ لجً اؾ1

. ِعاؼ ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا کٕرتي کٕيع، 2

ثؽٚيع، اگؽ  3اگؽ ٔؽِبي اقت ثٗ لّكت 

ايؽثگ ٚ  ECUٔؽِبي ٔيكت، اتًبالت ثني 

ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ کٕيع.

3 .ECU  ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع اگؽ ٔؽِبي

ثؽٚيع، اگؽ ٔؽِبي  4اقت ثٗ ِؽزٍٗ 

 يٍ کٕيع.ايؽثگ ؼا تٛٛ ECUٔيكت، 

. ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا کٕرتي کٕيع، 4

اگؽ ٔؽِبي اقت ثٗ لٓٛبت ايٍي اؾ ٔٗؽ 

ِٛيٛة ثٛظْ تٛخٗ کٕيع، اگؽ ِٛيٛة اقت، 

 ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا تٛٛيٍ کٕيع.

1 NO LPSB 
 . کّؽثٕع اميين1

 . ظقتٗ قي2ُ

 . آِبظٖ کؽظْ لجً اؾ ثبؾؼقي1

ين ؼإٔعٖ ؼا کٕرتي . ِعاؼ کّؽثٕع امي2
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3 .ECU 3کٕيع، اگؽ ٔؽِبي اقت، ثٗ ِؽزٍٗ  ايؽثگ 

 ECUثؽٚيع، اگؽ ٔؽِبي ٔيكت، اتًبالت ثني 

ايؽثگ ٚ ِعٚي کّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ؼا 

 تّٛري يب تٛٛيٍ کٕيع.

3 .ECU  ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽِبي

 ثؽٚيع، اگؽ  4اقت ثٗ ِؽزٍٗ 
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 سفغ ػية حمً ػية ػية ادتّايل سديف

 ايؽثگ ؼا تٛٛيٍ کٕيع. ECUِبي ٔيكت، ٔؽ

. کّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ 4

ٔؽِبي اقت، لٓٛبت ايٍي ؼا اؾ ٔٗؽ ِٛيٛة 

ثٛظْ تٛخٗ کٕيع کٗ ٔؽِبي ثبنٕع، اگؽ 

ٔؽِبي ٔيكتٕع، کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 

 ؼإٔعٖ ؼا تٛٛيٍ کٕيع.

6 NO RPSB

. کّؽثٕع اميين 1

 قؽٔهني خٍٛ

 يُ. ظقتٗ ق2

3 .ECU ايؽثگ 

 . آِبظٖ کؽظْ لجً اؾ ثبؾؼقي1

. ِعاؼ کّؽثٕع اميين قؽٔهني خٍٛ ؼا کٕرتي 2

ثؽٚيع،  3کٕيع، اگؽ ٔؽِبي اقت، ثٗ ِؽزٍٗ 

ايؽثگ ٚ  ECUاگؽ ٔؽِبي ٔيكت، اتًبالت ثني 

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ ؼا تّٛري 

 يب تٛٛيٍ کٕيع.

3 .ECU ِبي ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع، اگؽ ٔؽ

ثؽٚيع، اگؽ ٔؽِبي ٔيكت،  4اقت، ثٗ ِؽزٍٗ 

ECU .ايؽثگ ؼا تٛٛيٍ کٕيع 

. کّؽثٕع اميين قؽٔهني خٍٛ ؼا کٕرتي کٕيع، 4

اگؽ ٔؽِبي اقت، ثٗ لٓٛبت ايٍي اؾ ٔٗؽ 

ِٛيٛة ثٛظْ تٛخٗ کٕيع کٗ ٔؽِبي ثبنٕع، 

اگؽ ٔؽِبي ٔيكتٕع، کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 

 قؽٔهني خٍٛ ؼا تٛٛيٍ کٕيع.

7 

ْ ظاظْ ثيم ٔهب

اؾ ظٚ ٚيت ظؼ 

ثُٛي اؾ ِٛالٙ

ِؽثِٛ ثٗ لٓٛبت 

 ايٍي

ٚيت يبثي ِؽزٍٗ اي ثؽاقبـ ٚيت ٔهبْ ظاظٖ 

نعٖ
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1.. 

 ِذاس سيُ کطي ايشتگ

 
 IV-56نکً 
 

 شتگيا ECU يٕاي ٘ايمشاسٖ ٚ ٔاَ تشِ 5-3جذٚي 

مشاسٖ 
 تشِيٕاي

 ٔاَ تشِيٕاي

A1  ُقيK ثٗ ؼاثّ کبٔکتٛؼ ٚيت يبثي ، 

A3  ثبؾ ثٛظْ کّؽثٕع اميينيعاي 

A5  ٗضؽٚخي قٕكٛؼ َؽثBCM 

A7 ٖقٛئيچ کّؽثٕع اميين ؼإٔع 

A8 
A12 ِٗعاؼ تغػي 

A14 ٖالِپ ٘هعاؼ ثبؾ ثٛظْ کّؽثٕع اميين ؼإٔع 

 

سشٔطني  ايشتگ

 جٍٛ

 وٍيذ تٛق
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1.1 

 

مشاسٖ 
 تشِيٕاي

 ٔاَ تشِيٕاي

A15- 
 ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ

A16+ 
A17+ 

 ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ
A18- 
A19- 

 ين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖکّؽثٕع امي
A20+ 
A21+ 

 کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ
A22- 
A23 ٗٔاتًبي ثع 

A24 ثٗ مست ؼاٖ أعاؾ ايؽثگ 

 
 . ِمذِات پيص اص تاصسسي2

ؼا ثٗ ظلت  1-3لجً اؾ نؽٚ٘ ٍّٚيبت، ٌٓفًب ٔکبت اميين تّٛري ٚ ٔگٙعاؼي ايؽثگ ظؼ خبم 

 بَ ظ٘يع.خبٛأيع، ظؼ َّٓ ِؽازً ؾيؽ ؼا اذم

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3( کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا کٕيع ٚ ثٗ ِعت 1)

( ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ قؽٔهني خٍٛ ؼا پيبظٖ کٕيع، پٛنم ايؽثگ ؼا ثٗ مست ثبال ٔگٗ ظاؼيع 2)

 ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ِؽاخٛٗ کٕيع.( IV)ثٗ لكّت 

ٓٙ کٕيع. ثٗ نکً ؾيؽ ايؽثگ ؼا ل ECU( اؼتجبِ ثني ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ قؽٔهني خٍٛ ٚ 3)

 ِؽاخٛٗ کٕيع.

 

 
 

. ٌٚتبژ ضيٍي پبيني يب ثبالي ثبتؽي ؼا 3

 ثؽؼقي سمبييع.

( لٓت ِٕفي ثبتؽي ؼا ثٗ اتًبي ثعٔٗ 1)

 ONٚيً کٕيع. قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت 

 لؽاؼ ظ٘يع.

ؼٚي قيُ ايؽثگ ؼا أعاؾٖ  PW( ٌٚتبژ 2)

 گريي کٕيع.

 ٌٚت اقت. .1-14( ٌٚتبژ ٔؽِبي ثني 3)

 . ظقتٗ قيُ ٚ ؼاثّ ؼا ثؽؼقي سمبييع.4

 1( ضؽاثي ظقتٗ قيُ ٚ ِمبِٚت کّرت اؾ 1)

 )اُ٘( ؼا ثؽؼقي سمبييع.

( ظيگؽ ظقتٗ قيُ ٘ب ؼا کٕرتي کٕيع ظؼ 2)

يٛؼتي کٗ اتًبالت ظؼ حمً ِٛؼظ ٔٗؽ ضٛة 

 ثبنع.

( دتبَ اتًبالت ٚ ٚبيك ٘ب ؼا اؾ ٔٗؽ 3)

 تؽک ثؽؼقي سمبييع.

تٛؼ ظقتٗ قيُ ؼا ( تؽک ثني ظٚ قٓر کبٔک4)

 کٕرتي کٕيع.

1 .ECU .ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع 

(1 )ECU  ٗايؽثگ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ ظقت

 قيُ آْ ِتًً کٕيع.

( کبثً اتًبي ثعٔٗ ثبتؽي ؼا ٚيً کٕيع 2)

 ظليمٗ ِٕتٗؽ مببٔيع. 3ٚ 

 ONيب  ACC( قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت 3)

 ثبٔيٗ ِٕتٗؽ مببٔيع. .2لؽاؼ ظ٘يع ٚ 

ب ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ( کع٘بي ض4ٓ)

 ٚيت يبة ضٛأعٖ ٚ آهنب ؼا پبک سمبييع.

 . ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼا کٕرتي کٕيع.6

( قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً لؽاؼ 1)

 ظ٘يع.

( کبثً اتًبي ثعٔٗ ثبتؽي ؼا لٓٙ 2)

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3کٕيع، ٚ ثؽاي 
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1.2 

( ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼا ٚيً کٕيع، ثٗ نکً 3)

 ٛٗ کٕيع.ؾيؽ ِؽاخ

 
 

  ٚ کبثً اتًبي ثعٔٗ ثبتؽي ؼا ٚيً کٕيع

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3

 ONيب  ACC( قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت 1)

 ثبٔيٗ ِٕتٗؽ نٛيع. .2لؽاؼ ظ٘يع ٚ 

  ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت کع٘بي ضٓب

 ؼا ضٛأعٖ ٚ آهنب ؼا پبک کٕيع.

 . ِعاؼ ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼا کٕرتي کٕيع.7

  فٕؽ قبٚيت ٚ ِعٚي ايؽثگ ِمبِٚت ثني

 +DAؼإٔعٖ ؼا أعاؾٖ گريي کٕيع. اگؽ ثني 

 ٚDA-  فٕؽ قبٚيت اقت، ِمعاؼ ِمبِٚت ثبالي

 يک ِگباُ٘ ثبنع.

  ِمبِٚت ثني فٕؽ قبٚيت ٚ ِعٚي ايؽثگ

ؼإٔعٖ ؼا أعاؾٖ گريي کٕيع، ظؼ يٛؼتي 

ٔؿظيک  +DAٔؿظيک فٕؽ قبٚيت ٚ  +DAکٗ 

ECU زعٚظ  ايؽثگ ؼٚي ظقتٗ قيُ ٚ ثبيع

 يک اُ٘ ثبنع.

  ِمبِٚت ثني فٕؽ قبٚيت ٚ ِعٚي ايؽثگ

ٔؿظيک  -DAؼإٔعٖ ؼا أعاؾٖ گريي کٕيع، 

ايؽثگ ؼٚي  ECUٔؿظيک  -DAفٕؽ قبٚيت ٚ 

ظقتٗ قيُ ثبيع ِمعاؼ آْ زعٚظ يک اُ٘ 

 ثبنع.

 . کٕرتي ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خ8ٍٛ

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً لؽاؼ

 ظ٘يع.

 ي ثعٔٗ، ثبتؽي ؼا لٓٙ کبثً ِٕفي اتًب

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3کٕيع، 

 .ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا ٚيً کٕيع 

  ٚ 3کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ٚيً کٕيع 

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع.

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌتACC  يبON 

 ثبٔيٗ ِٕتٗؽ نٛيع. .2لؽاؼ ظاظٖ ٚ 

  ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت يبة کع٘بي

 آهنب ؼا پبک کٕيعضٓب ؼا ضٛأعٖ ٚ 

 . کٕرتي ِعاؼ ايؽثگ قؽٔهني خ9ٍٛ

  ُِمبِٚت ثني اتًبالت ظقتٗ قيECU 

ايؽثگ ٚ ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا 

 -PA+  ٚPAأعاؾٖ گريي کٕيع، ٚ اگؽ ثني 

ايؽثگ ثبنع، ِمعاؼ  ECUٔؿظيک ظقتٗ قيُ 

 آْ ثبيع زعٚظ يک ِگب اُ٘ ثبنع.

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

عٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا أعاؾٖ گريي ِ

ٚ ٔؿظيک ظقتٗ قيُ  +PAکٕيع، ٚ اگؽ ثني 

ECU  ٚ ايؽثگPA+  ٔؿظيک ظقتٗ قيُ ِعٚي

ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ، ثبيع ظؼ زعٚظ يک اُ٘ 

 ثبنع.

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

ظقتٗ قيُ ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا 

 ECU ٔؿظيک -PAأعاؾٖ گريي کٕيع، اگؽ ثني 

ٔؿظيک ظقتٗ قيُ ِعٚي ايؽثگ  -PAايؽثگ ٚ 

قؽٔهني خٍٛ ثبنع، ِمعاؼ ِمبِٚت ثبيع 

 زعٚظ يک اُ٘ ثبنع.

. کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ ؼا .1

 کٕرتي کٕيع.

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً لؽاؼ

 ظ٘يع.

  ٙٓکبثً ِٕفي )اتًبي ثعٔٗ( ثبتؽي ؼا ل

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3کؽظٖ ٚ 

 ٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ ؼا ٚيً کّؽث

 ِؽاخٛٗ سمبييع. 1-.1کٕيع. ثٗ نکً 

 
 

  ٚ ٖ3کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ٚيً کؽظ 

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع.

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌتACC  يبON 

 ثبٔيٗ ِٕتٗؽ نٛيع. .2لؽاؼ ظاظٖ ٚ 

  ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت يبة کع٘بي

 ع.ضٓب ؼا ضٛأعٖ ٚ آهنب ؼا پبک کٕي

. کٕرتي ِعاؼ کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ 11

 ؼإٔعٖ

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ 

ٚ  +RLPؼا أعاؾٖ گريي کٕيع ٚ اگؽ ثني 

RLP-  ُٔؿظيک ظقتٗ قيECU  ،ايؽثگ ثبنع

 ثبيع ِمبِٚت ثبالي يک ِگب اُ٘ ثبنع.

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٗايؽثگ ظقت

قيُ کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ ؼا 

ٔؿظيک  +RLPأعاؾٖ گريي سمبييع ٚ اگؽ ثني 

ٔؿظيک ظقتٗ  +RLPايؽثگ ٚ  ECUظقتٗ قيُ 

قيُ کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ ؼإٔعٖ ثبنع، 

 ثبيع ِمعاؼ ِمبِٚت زعٚظ يک اُ٘ ثبنع.

 

 

 

 

ايشت

 گ

ايشت

 گ
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1.3 

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ  ِمبِٚت اتًبالت

 RLPؼإٔعٖ ؼا أعاؾٖ گريي سمبييع. ثني 

 -RLPايؽثگ ٚ  ECUٔؿظيک ظقتٗ قيُ 

ٔؿظيک ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين پيم 

کهٕعٖ ؼإٔعٖ ِمعاؼ ِمبِٚت ظؼ زعٚظ 

 يک اُ٘ اقت.

. کّؽثٕع اميين پيم کهٕعٖ قؽٔهني خٍٛ ؼا 12

 کٕرتي کٕيع.

 ؼ قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً لؽا

 ظ٘يع.

  کبثً ِٕفي )اتًبي ثعٔٗ( ثبتؽي ؼا

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3لٓٙ کٕيع ٚ 

 .کّؽثٕع اميين قؽٔهني خٍٛ ؼا ٚيً کٕيع 

  ٖکبثً ِٕفي )اتًبي ثعٔٗ( ؼا ٚيً کؽظ

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3ٚ 

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌتACC  يبON 

 ثبٔيٗ ِٕتٗؽ نٛيع. .2لؽاؼ ظ٘يع ٚ 

 تگبٖ ٚيت يبة کع٘بي ثب اقتفبظٖ اؾ ظق

 ضٓب ؼا ضٛأعٖ ٚ آهنب ؼا پبک سمبييع.

. ِعاؼ کّؽثٕع اميين قؽٔهني خٍٛ ؼا کٕرتي 13

 کٕيع.

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين قؽٔهني خٍٛ ؼا 

 +RRPأعاؾٖ گريي کٕيع. ِمبِٚت ثني 

ٔؿظيک ظقتٗ قيُ کّؽثٕع قؽٔهني خٍٛ 

 اقت. ٔؿظيک يک ِگب اُ٘

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين قؽٔهني خٍٛ ؼا 

 +RRPأعاؾٖ گريي کٕيع. ِمبِٚت ثني 

 +RRPايؽثگ ٚ  ECUٔؿظيک ظقتٗ قيُ 

ٔؿظيک ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين قؽٔهني 

 خٍٛ ٔؿظيک يک اُ٘ اقت.

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ٚ ايؽثگ

ؽٔهني خٍٛ ؼا ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين ق

 -RRPأعاؾٖ گريي کٕيع. ِمبِٚت ثني 

 -RRPايؽثگ ٚ  ECUٔؿظيک ظقتٗ قيُ 

ٔؿظيک ظقتٗ قيُ کّؽثٕع اميين قؽٔهني 

 خٍٛ، زعٚظ يک اُ٘ اقت.

 . فٕؽ قبٚيت ؼا کٕرتي کٕيع.14

  ؼاثّ ثنيECU  ايؽثگ ٚ فٕؽ قبٚيت ؼا

ثريْٚ ثکهيع. ثٗ نکً ثبال ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.

 قتٗ قيُ ِمبِٚت ثني ظECU  ايؽثگ ٚ فٕؽ

 ECUقبٚيت ؼا اؾ ظٚ أتٙبي ظقتٗ قيُ 

ايؽثگ أعاؾٖ گريي کٕيع، آْ ثبيع 

 ثبالي يک اُ٘ ثبنع.

  ُِمبِٚت ثني ظقتٗ قيECU  ايؽثگ ٚ فٕؽ

قبٚيت ؼا أعاؾٖ گريي کٕيع. ِمعاؼ 

 +Aٚ ٔؿظيک فٕؽ قبٚيت ٚ  +Aِمبِٚت ثني 

ايؽثگ ظؼ زعٚظ  ECUٔؿظيک ظقتٗ قيُ 

 ُ ِي ثبنع.يک ا٘

  ٚ ِمبِٚت ثني ظقتٗ قيُ فٕؽ قبٚيتECU 

ايؽثگ ؼا أعاؾٖ گريي کٕيع. ِمبِٚت 

ٔؿظيک  +Aٔؿظيک فٕؽ قبٚيت ٚ  +Aثني 

ايؽثگ ظؼ زعٚظ يک اُ٘  ECUظقتٗ قيُ 

 ثبيع ثبنع.

 

IV ِذاس الِپ ٘طذاس  ي. تشسسSRS شتگ(ي)ا 

ظؼ َٚٛيت ٔؽِبي، ٚليت کٗ قٛئيچ ايٍي ثٗ 

ؾ زبٌت لفً ِي چؽضع، ا ONيب  ACCزبٌت 

ثبٔيٗ ثٗ  1ثبيع پف اؾ  SRSچؽاٜ ٘هعاؼ 

ْٛؼ اتِٛبتيک ضبِٛل نٛظ. ظؼ يٛؼت ؼٚنٓ 

ِبٔعْ چؽاٜ ايؽاظ ظؼ قيكتُ ايؽثگ ٚخٛظ 

ظاؼظ. ضٛأعْ کع٘بي ضٓب ثٗ ؼٚل ِّٛٛيل 

 ِي ثبنع.

 Lockاگؽ ٚليت کٗ قٛئيچ ايٍي ظؼ زبٌت 

ضبِٛل  SRSالِپ ٘هعاؼ  SRS)لفً( اقت، 

اقت  ONيب  ACCٚليت کٗ ظؼ زبٌت اقت يب 

 SRSضبِٛل سمي نٛظ، ِعاؼ الِپ ٘هعاؼ 

ظاؼاي ٚيت ِي ثبنع ثبيع ِٓبثك ِؽازً 

 ؾيؽ ثبؾؼقي نٛظ.

ثؽاي ثؽؼقي کؽظْ اثتعا ثٗ ظيبگؽاَ ِعاؼ 

 قيكتُ ايؽثگ ِؽاخٛٗ کٕيع.

ٚليت کٗ ضبِٛل  SRS. کٕرتي الِپ ٘هعاؼ 1

 Lockسمي نٛظ ٚ اگؽ قٛئيچ ايٍي ظؼ زبٌت 

 لفً( ثبنع.)

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً لؽاؼ

 ظ٘يع.

  کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا لٓٙ کٕيع ٚ ثؽاي

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع. 3

 ECU .ايؽثگ ؼا خعا سمبييع 

  کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ٚيً کٕيع ٚ ثؽاي

 قٗ ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع.

  ظؼ يٛؼتي کٗ الِپ ٘هعاؼSRS  ضبِٛل

غري  نع، ايؽثگ ؼا خبيگؿيٓ کٕيع، ظؼ

ؼا  SRSايٓ يٛؼت ِعاؼ الِپ ٘هعاؼ 

 کٕرتي کٕيع.
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1.4 

 SRS. کٕرتي ِذاس الِپ ٘طذاس 2

 SRSپيم اؾ آٔکٗ کٕرتي ِعاؼ الِپ ٘هعاؼ 

ايؽثگ ؼا کٕرتي کٕيع.  ECU، اثتعا فيٛؾ 

اگؽقٛضتٗ اقت، يک فيٛؾ خعيع خبيگؿيٓ 

کٕيع. اگؽ قبمل ثٛظ، ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

 ثؽٚيع.

 ٕرتي آْآِبظٖ کؽظْ پيم اؾ ک 

  ٗکبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ٚيً کؽظٖ ٚ ق

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع.

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌتACC  يبON 

 لؽاؼ ظ٘يع.

  ٌٚتبژ ثنيECU  ايؽثگ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا

 أعاؾٖ گريي کٕيع.

  ٌٚت اقت. اگؽ  4تب  .ٌٚتبژ ٔؽِبي ثني

ٌٚتبژ ظؼ حمعٚظٖ تٛيني نعٖ ٔيكت ِعاؼ ؼا 

تٛٛيٍ کٕيع. اگؽ ٔؽِبي  تّٛري يب الِپ ؼا

 اقت، ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع.

  ٗکبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا لٓٙ کؽظٖ ثؽاي ق

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع.

 ECU  ايؽثگ ؼا ٚيً کٕيع. ثٗ نکً ؾيؽ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.

 

 

 

 

 
 

  ٗکبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ٚيً کؽظٖ ٚ ق

 ظليمٗ ِٕتٗؽ نٛيع.

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌتACC  يبON 

 ظ٘يع. لؽاؼ

 SRS( ظؼ يٛؼت ضبِٛل نعْ الِپ ٘هعاؼ .1)

قيكتُ ثٗ يٛؼت ٔؽِبي کبؼ ِي سمبيع. ظؼ 

 ECUاؾ  LAيٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ تؽِيٕبي 

ايؽثگ ؼا ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼت قبمل 

ايؽثگ ؼا تٛٛيٍ  LA  ،ECUثٛظْ تؽِيٕبي 

 سمبييع.
 ػية ياتي خٛدسٚ تؼذ اص تػادف

ّٛري ٚ ايؽثگ ٚ تثبؾ نعْ  يثؽؼق يثؽا

ٔگٙعاؼي آْ ثٛع اؾ تًبظف ضٛظؼٚ آهنب ؼا 

پيبظٖ کؽظْ ٚ ًٔت  IVپيبظٖ سمبيع. ثٗ خبم 

 کؽظْ ِؽاخٛٗ سمبييع.
 
I  ػية ياتي ايشتگ ٚليت ػًّ کشدٖ است .

 )تاص ضذٖ است(
. اگؽ ايؽثگ ثٛع اؾ تًبظف ثبؾ نع، ْجك 1

ٚيت يبثي نٛظ.        IIٚيت يبثي ظؼ لكّت 

 يع.لٓٛبت ؾيؽ ؼا تٛٛيٍ وٕ

 ECU ايؽثگ 

 ِٖعٚي ايؽثگ ؼإٔع 

 ٍِٛعٚي ايؽثگ قؽٔهني خ 

 ٖکّؽثٕع اميين ؼإٔع 

 ٍٛکّؽثٕع اميين قؽٔهني خ 

ايؽثگ، ِعٚي  ECUتٛخٗ: شمٗ لٓٛبت ِبٕٔع 

ايؽثگ ؼإٔعٖ، ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ، 

کّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ٚ ِعٚي کّؽثٕع اميين 

 قؽٔهني خٍٛ ثبيع تٛٛيٍ نٛٔع.

ٗ لٓٛبت ؾيؽ ثبيع ثؽؼقي نعٖ ٚ ظؼ . شم2

 يٛؼت ٔيبؾ ثب لٓٛٗ ٔٛ خبيگؿيٓ نٛظ.

 :اتًبالت ثني فٕؽ قبٚيت ؼا  فٕش ساػيت

ثؽاي ضؽاثي ثؽؼقي سمبييع. ؼٚنٓ ٚ ضبِٛل 

ؼا  2.3.10ظؼ خبم  SRSنعْ الِپ ٘هعاؼ 

ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼت ضؽاثي ٚ غرئؽِبي 

ثٛظْ فٕؽ قبٚيت ؼا ثب يک لٓٛٗ ٔٛ 

 ٓ سمبييع.خبيگؿي

 :ْقتْٛ فؽِبْ ٚ جمّٛٚٗ  غشتيٍک فشِا

ِيً فؽِبْ ؼا ثؽاي کح ثٛظْ يب ٘ؽ ٔٛ٘ 

يعِٗ  ظيعگي ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼت 

 ِٛيٛة ثٛظْ آهنب ؼا تٛٛيٍ يب دتيؿ سمبييع.

 :ُظقتٗ قيُ ايؽثگ ؼا اتًبي  دستٗ سي

حمکُ، ضؽاثي ٚ نً ثٛظْ کبٔکتٛؼ٘ب ثؽؼقي 

ي ثٛظْ آهنب ؼا سمبييع، ٚ ظؼ يٛؼت غرئؽِب

 تٛٛيٍ سمبييع.

 
II  ٖػية ياتي ٚليت کٗ ايشتگ تاص ٔطذ .

 است
اگؽ ايؽثگ ظؼ تًبظف ظؼ قؽٚت کُ ثبؾ 

ٔهعٖ ٚ يب قبيؽ زبٌت ٘ب ؼا ِٓبثك ؼٚل 

ٚيت يبثي کٕيع ٚ ِؽازً ؾيؽ ؼا  IIخبم 

 اذمبَ ظ٘يع.

1 .ECU :فؽٚؼفتگي، پيچيعگي، تؽک  ايشتگ

ٖ آْ ايؽثگ ٚ پبيٗ ٔگٙعاؼٔع ECUثؽٚي 

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.
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ظؼ يٛؼت ِٛيٛة ثٛظْ تؽِٕيبي ٘ب ، 

کبٔکتٛؼ٘ب ٚ چگٛٔگي ًٔت آهنب، لٓٛبت ؼا 

 ثب يک لٓٛٗ ٔٛ خبيگؿيٓ سمبييع.

ٔٛ٘  .ِذٚي ايشتگ سإٔذٖ: 2 ٘ؽ

فؽٚؼفتگي، تؽک ٚ يب ايؽاظ ؼٚي ظؼپٛل 

تؿئيين آْ ؼا کٕرتي سمبييع. ظقتٗ قيُ ٚ 

نعْ پني  کبٔکتٛؼ ؼا ثؽاي ضؽاثي ٚ کح

تؽِيٕبهلب ثؽؼقي سمبييع. ٘ؽ ٔٛ٘ ضؽاثي ٚ 

نكتی ثٛق ؼا ثؽاي آقيت ظيعگي کٕرتي 

سمبييع ٚ ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽ ٔٛ٘ ايؽاظ آْ 

 ؼا ثب لٓٛٗ ٔٛ تٛٛيٍ سمبييع.

٘ؽ ٔٛ٘ . ِذٚي ايشتگ سشٔطني جٍٛ: 3

فؽٚؼفتگي، تؽک ٚ يب ايؽاظ ؼٚي ظؼپٛل 

تؿئيين آْ ؼا کٕرتي سمبييع. ٘ؽ ٔٛ٘ ضؽاثي 

ثؽؼقي سمٛظٖ ٚ ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ 

 ايؽاظ آْ ؼا ثب لٓٛٗ ٔٛ تٛٛيٍ سمبييع.

کّؽثٕع اميين  . کّشتٕذ اميين سإٔذٖ:4

ؼإٔعٖ ؼا ثؽاي تؽک، تبة ضٛؼظگي کٕرتي 

سمبييع. اگؽ کبٔکتٛؼ ظقتٗ قيُ يعِٗ ظيعٖ 

ٚ پني تؽِيٕبهلب کح نعٖ اقت آهنب ؼا ثب يک 

 لٓٛٗ ٔٛ خبيگؿيٓ سمبييع.

کّؽثٕع اميين ٕذ اميين سشٔطني جٍٛ: . کّشت5

قؽٔهني خٍٛ، ؼا ثؽاي تؽک، تبة ضٛؼظگي 

کٕرتي سمبييع. اگؽ کبٔکتٛؼ ظقتٗ قيُ يعِٗ 

ظيعٖ ٚ يب پني تؽِيٕبهلب کح نعٖ اقت آهنب 

 ؼا ثب يک لٓٛٗ ٔٛ خبيگؿيٓ سمبييع.

فٕؽ قبٚيت ٚ کبٔکتٛؼ ٚ . فٕش ساػيت: 6

ظقتٗ قيُ آْ ؼا ثؽاي 

 2.3.14سمبييع ٚ ظؼ خبم  يعِٗ ظيعگي کٕرتي

ؼٚنٓ ٚ ضبِٛل نعْ ؼا ثؽؼقي سمبييع ٚ ظؼ 

يٛؼت غريفٛبي ثٛظْ يب آقيت ظيعگي ثب 

 لٓٛٗ ٔٛ خبيگؿيٓ سمبييع.

ظقتٗ قيُ ؼا ثؽاي اتًبي . دستٗ سيُ: 7

حمکُ ثؽؼقي سمٛظٖ ٚ ظؼ يٛؼت آقيت ظيعگي 

 ظؼ کبٔکتٛؼ کً جمّٛٚٗ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

نعٖ ٚ قيكتُ  تٛخٗ: اگؽ آة ٚاؼظ ضٛظؼٚ

ايؽثگ ضيف نعٖ اقت جمّٛٚٗ ايؽثگ ثبيع 

 تٛٛيٍ نٛظ.

ظؼ يٛؼتي کٗ اثؿاؼ خمًٛو  . اتضاس خمػٛظ:8

SST  ٗثٗ ايؽثگ ِتًً نٛظ ٚ قٛئيچ آْ ث

پبيني فهؽظٖ نٛظ ٚ ثب ؼٚنٓ نعْ چؽاٜ آْ 

 ايؽثگ ثبؾ ِي نٛظ.

 پيادٖ کشدْ ٚ ٔػة

ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ٚ  LF640ظؼ ضٛظؼٚي 

قؽٔهني خٍٛ، فٕؽ قبٚيت ٚ  ِعٚي ايؽثگ

يٛٔيت اٌکرتٚٔيکي کٕرتي ايؽثگ ٚ ظقتٗ قيُ 

ٔيبؾ ثٗ ٔگٙعاؼي ٚ ِؽالجت ظاؼٔع. ثٗ 

 ٔکبت ؾيؽ تٛخٗ سمبييع.

 آِادٖ کشدْ پيص اص جاجبايي ٚ ٔػة

لؽاؼ  ON. قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت 1

ايؽثگ ؼا تٛقّ ظقتگبٖ ٚيت  ECUظ٘يع، 

 يبة ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ زبٌت لفً لؽاؼ  . قٛئيچ ايٍي ؼا2

 ظ٘يع.

 3. کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا لٓٙ کٕيع ٚ 3

 ظليمٗ ِٕتٗؽ مببٔيع.

I ٔػة  يي. جاجبا ٚECU سٗ ٘ٛايک 

ظؼ يٛؼت اخجبؼ ٚ ٔيبؾ ُ٘ سمي تٛاْ  تٛجٗ:

ECU  ايؽثگ ؼا ثؽاي اتًبي کٛتبٖ، ضؽاثي

 ِعاؼ ظاضٍي ٚ ضؽاثي ثبؾ سمٛظ.

 ECUٚ ِٛٔتبژ  ييخبجبب يثؽا ي. ٔکبت1

 ؽثگيا

  .ظؼ زني  تٛجٗ:کبٔتٛؼ ؼا خعا سمبييع

ِٛٔتبژ  کبٔکتٛؼ ؼا  ECUًٔت کؽظْ ٚ

 ثريْٚ ثکهيع.

  ٚ پيچ ؼا ثٛقيٍٗ آچبؼ ثبؾ کٕيعECU 

 ايؽثگ ؼا ثريْٚ ثيبٚؼيع.

 ECUًٔت کؽظْ ٚ ِٛٔتبژ  يثؽا ي. ٔکبت2

 ؽثگيا

 ECU  ايؽثگ ؼا ثٛقيٍٗ آچبؼ ثب

 ظقتٛؼاًٌّٛ يسير قفت کٕيع.

ٔيٛتٓ ِرت  8ا ثب گهتبٚؼ تٛخٗ: پيچ ٘ب ؼ

 حمکُ کٕيع.

 اتًبي کبٔکتٛؼ 

 . پف اؾ ًٔت ثؽؼقي کٕيع.3

ECU  ايؽثگ ؼا ِٛٔتبژ ٚ نً ثٛظْ آْ ؼا

 ثؽؼقي سمبييع.

II  . ٚ ٔکاتي تشاي جاجبايي، ٔگٙذاسي

 (DAB)تؼّري ِذٚي ايشتگ سإٔذٖ 

 . ِؽازً ٚ ٔکبت پيبظٖ کؽظ1ْ

  قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً لؽاؼ

 .ظ٘يع

  ٗکبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ثؽاي ثيم اؾ ق

 ظليمٗ لٓٙ کٕيع.

  ْپيچ ٘بي آٌٓ چپ ٚ ؼاقت غؽثيٍک فؽِب

 ؼا ثبؾ کٕيع.
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1.6 

  ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼا اؾ ؼٚي غؽثيٍک

فؽِبْ ثبال ثکهيع، کبٔکتٛؼٌِٛع گبؾ ٚ 

 فٕؽ قبٚيت ؼا خعا کٕيع.

چبنين ِهکي ؼا ثٛقيٍٗ پيچ گٛنيت ختت  تٛجٗ:

 بْ ظ٘يع.ثٗ ثبال تک

( قيُ ثٛق ؼا اؾ ٚقّ خعا کٕيع، ِعٚي 1)

ْٛؼ کبًِ  ايؽثگ ؼا خعا وٕيع ٚ ثٗ

 پيبظٖ کٕيع.

ظؼ زني خبجببيي ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ،  تٛجٗ:

ظقتٗ قيُ ايؽثگ ؼا ٔکهيع. ظؼ زني 

ٔگٙعاؼي آْ قٓر ظؼپٛل تؿئيين ثبيع ثٗ 

ْؽف ثبال ثبنع. ثٗ ِعٚي ايؽثگ يعِٗ 

ْ ؼا تٛٛيٍ ٔؿٔيع. اگؽ َؽثٗ ضٛظؼٖ، آ

کٕيع. آْ ؼا ظؼ حميّ ظؼ ِٛؽٌ ظؼخٗ زؽاؼت 

ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ لؽاؼ ٔع٘يع. ِعٚي  .9

 ايؽثگ ؼا اؾ ؼٚغٓ، گؽيف ٚ آة زفٕ کٕيع. 

 . ِؽازً ٚ ٔکبتي ظؼ ؾِبْ ًٔت کؽظ2ْ

( ثؽاي ًٔت کؽظْ اؾ يک ِعٚي ايؽثگ 1)

ؼإٔعٖ خعيع اقتفبظٖ کٕيع. کبٔکتٛؼ 

ٗ ظؼقيت ثني فٕؽ قبٚيت ٚ ٌِٛع گبؾ ؼا ث

 ًٔت کٕيع.

تٛخٗ: لالة ِهکي ٚقّ ٌِٛع گبؾ ٚ قپف قيُ 

 ثٛق ؼا ًٔت کٕيع.

( ِعٚي ايؽثگ ؼا ثؽ ؼٚي غؽثيٍک فؽِبْ 2)

 ثگػاؼيع، زبٌت ِعٚي ؼا تٕٗيُ کٕيع.

تٛخٗ: فبيٍٗ چٙبؼگٛنٗ ثبيع ِكبٚي ثبنع 

ظٚ ٚعظ پيچ آٌٓ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ آچبؼ 

)ٔيٛتٓ ِرت( قفت  N.m 8آٌٓ ثب گهتبٚؼ 

 سمبييع.

( زبٌت ٚقّ لؽاؼ ظاننت غؽثيٍک فؽِبْ 3)

ؼا پف اؾ ًٔت کٕرتي کٕيع. غؽثيٍه 

فؽِبْ ؼا ثٗ چپ ٚ ؼاقت ثچؽضبٔيع ٚ 

کٕرتي کٕيع کٗ ٌمي ٔعانتٗ ٚ غرئؽِبي 

 ٔجبنع.

 . ٔکبتي ثؽاي تّٛريات ٚ ٔگٙعاؼي3

، جبؿ  LF6430شمٗ لٓٛبت ِعٚي ايؽثگ 

ِکبٔيكُ ثٛق، ثٗ تّٛري ٚ ٔگٙعاؼي ٔيبؾ 

ٔعاؼظ ٚ ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٚيت، آهنب تٛٛيٍ 

 ِي نٛٔع.

ثؽاي تٛٛيٍ لٓٛبت ثٗ سمبيٕعگي جمبؾ  تٛجٗ:

 ِؽاخٛٗ سمبييع.

III ي، ٔگٙذاسييجاجبا يتشا ي. ٔکات  ٚ

  جٍٛنيشتگ سشٔطيّش ِذٚي ايتؼ

 . ٔکبتي ثؽاي ِؽازً پيبظٖ کؽظ1ْ

لؽاؼ  LOCK( قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت 1

 ظ٘يع.

ؼا ثؽاي ثيم اؾ قٗ  ( کبثً ِٕفي ثبتؽي2

 ظليمٗ لٓٙ کٕيع.

( پيچ ٘بي ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني ؼا اؾ ؼٚي 3

تري فٛالظي ظانجٛؼظ ثب اقتفبظٖ اؾ آچبؼ 

ِٛؼظ ٔيبؾ اؾ ْؽيك ظؼة ظانجٛؼظ ثبؾ 

 کٕيع.

ظلت ؾيبظي ثبيع ثؽاي ٍّٚکؽظ  تٛجٗ:

ايؽثگ اذمبَ نٛظ، ٚ يعِٗ اي ٔجبيع ثٗ 

 ظقتٗ قيُ ايؽثگ ٚاؼظ نٛظ.

نجٛؼظ ؼا پيبظٖ سمبييع. ثٗ ( خٛجٗ ظا4

آؼاِي ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ يک پيچ گٛنيت 

ختت، کبٔکتٛؼ ٌِٛع گبؾ اؾ ؼٚي ايؽثگ 

قؽٔهني خٍٛ ؼا ثبؾ کؽظٖ ٚ آْ ؼا خعا 

 سمبييع.

( ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ ؼا پيبظٖ 1

سمبييع ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ آچبؼ ِٙؽٖ 

اتًبي ِعٚي ايؽثگ ؼا ثبؾ کؽظٖ ٚ قپف 

نجٛؼظ پيبظٖ سمبييع. آْ ؼا اؾ ؼٚي ظا

ِعٚي ايؽثگ ؼا ظاضً يک خٛجٗ لؽاؼ 

 ظاظٖ ٚ ثٗ نؽکت اؼقبي سمبييع.

لٓٛبت ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ  تٛجٗ:

 ٔجبيع ثبؾ نٛظ.

 . ٔکبتي ثؽاي ؾِبْ ًٔت کؽظ2ْ

( ثؽاي ًٔت ثبيع اؾ يک ايؽثگ قؽٔهني 1

خٍٛ خعيع اقتفبظٖ نٛظ. پيچ ِعٚي 

اؼ ايؽثگ ؼا ظؼ حمً ِٛؼظ ٔٗؽ ضٛظ لؽ

 ظاظٖ ٚ ثب گهتبٚؼ 

8 N.m .ٔيٛتٓ ِرت( قفت سمبييع( 

( ظؼ ؾِبْ ًٔت ِعٚي ايؽثگ، پيچ ٘بي 2

)ٔيٛتٓ ِرت(  8N.mِؽثْٛٗ ؼا ثب گهتبٚؼ 

 قفت سمبييع.

( ظؼ ؾِبْ ًٔت ظانجٛؼظ آْ ؼا ظؼ 3

ِٛلٛيت ضٛظل لؽاؼ ظاظٖ ٚ پف اؾ ٚاؼظ 

کؽظْ کبٔکتٛؼ ظقتٗ قيُ ايؽثگ ثٗ ظاضً 

گ قؽٔهني خٍٛي آْ ٌِٛع گبؾ ِعٚي ايؽث

 ؼا ًٔت سمبييع.

 ( ظانجٛؼظ ؼا ؼٚي ضٛظؼٚ حمکُ کٕيع.4

( زبال لكّت پبيني ِعٚي ايؽثگ ؼا ؼٚي تري 1

فٛالظي ظانجٛؼظ ًٔت کٕيع، ٚ آْ ؼا 

 ثٛقيٍٗ پيچ ثبثت کٕيع.

 ( خٛجٗ ظانجٛؼظ ؼا ًٔت کٕيع.6

( پف اؾ ًٔت کبًِ، فبيٍٗ ظانجٛؼظ ؼا 7

ْ ؼا ثؽؼقي سمٛظٖ ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ آ

 تٕٗيُ سمبييع.
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ًٔت ٚ تٕٗيُ ِعٚي ايؽثگ ثبيع  تٛجٗ:

ثٛقيٍٗ يک تکٕكني ِب٘ؽ اذمبَ نٛظ. افؽاظ 

 تٛإٔع ضٓؽ آفؽيٓ ثبنٕع. غريِب٘ؽ ِي

 . ٔکبتي ثؽاي تّٛريات ٚ ٔگٙعاؼي3

 LF6430شمٗ لٓٛبت ِعٚي ايؽثگ قؽٔهني خٍٛ 

ٔيبؾ ثٗ تّٛري ٚ ٔگٙعاؼي ٔعاؼٔع ٚ ظؼ 

ع ثب لٓٛٗ ٔٛ تٛٛيٍ يٛؼت ٚخٛظ ٚيت ثبي

 نٛٔع.

ثؽاي تٛٛيٍ لٓٛبت ثٗ سمبيٕعگي جمبؾ  تٛجٗ:

 ِؽاخٛٗ سمبييع.

IV ريادٖ کشدْ، تؼّيپ يتشا ي. ٔکات ٚ 

 فٕش ساػيت ئگٙذاس

 . ٔکبتي ظؼ ؾِبْ پيبظٖ کؽظ1ْ

( غؽثيٍک فؽِبْ ؼا ْٛؼي لؽاؼ ظ٘يع کٗ 1

 چؽضٙب ظؼ ِكري ِكتميُ ثبنٕع.

لؽاؼ ( قٛئيچ ايٍي ؼا ظؼ زبٌت لفً 2

 ظ٘يع.

( کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا لٓٙ کؽظٖ ٚ ثيم 3

 اؾ قٗ ظليمٗ ِٕتٗؽ مببٔيع.

( ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼا پيبظٖ سمٛظٖ ٚ 4

 M12پيچ  19قپف ثب اقتفبظٖ اؾ ثکف 

غؽثيٍک فؽِبْ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ آْ ؼا 

 پيبظٖ کٕيع.

( ثب اقتفبظٖ اؾ يک پيچ گٛنيت چٙبؼقٛ، 1

ؼا ثبؾ  قٛئيچ تؽکييب )ظقتٗ ؼإّ٘ب(

سمٛظٖ ٚ قپف قٛئيچ تؽکييب )ظقتٗ 

 ؼإّ٘ب( ؼا پيبظٖ سمبييع.

 ( کبٔکتٛؼ فٕؽ قبٚيت ؼا خعا کٕيع.6

( فٕؽ قبٚيت ؼا اؾ ؼٚي قتْٛ فؽِبْ ثبؾ 7

سمٛظٖ ٚ ثٗ ظٚ لالة ٔگٙعاؼٔعٖ قتْٛ 

فؽِبْ ظلت سمبييع. فٕؽ قبٚيت ؼا ظؼْٚ 

خٛجٗ لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثٗ نؽکت ٌيفبْ 

 اؼقبي سمبييع.

 بتي ظؼ ؾِبْ ًٔت کؽظْ. ٔک2

ثؽاي ًٔت ثبيع اؾ يک فٕؽ قبٚيت خعيع 

اقتفبظٖ کؽظ. لجً اؾ ًٔت ؼٚي غؽثيٍه 

 فؽِبْ لٓٛبت آْ ؼا ثبؾ ٔکٕيع.

( فٕؽ قبٚيت ؼا ؼٚي حمٛؼ قتْٛ فؽِبْ 1

 ثگػاؼيع.

( فٕؽ قبٚيت ؼا ثٗ پبيني ثب فهبؼ ِٕبقت 2

فهبؼ ظ٘يع تب ظٚ ٔگٙعاؼٔعٖ پالقتيکي ٚ 

ؼٔعٖ فٕؽ قبٚيت آؾاظ گريٖ فٍؿي ٔگٙعا

 نعٖ ٚ ؼٚي قتْٛ فؽِبْ قٛاؼ نٛظ.

تٛخٗ: ثؽاي آؾاظ کؽظْ ظٚ ضبؼ لالة ثبيع 

 ٔريٚي ِكبٚي ٚاؼظ نٛظ.

ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ، اگؽ لالة ثهکٕع آٔؽا ثب 

 فٕؽ قبٚيت خعيع تٛٛيٍ سمبييع.

( ثؽؼقي سمبييع کٗ لالة فٕؽ قبٚيت ظؼ حمً 3

 ضٛظل لؽاؼ گريظ.

ئيچ تؽکييب )ظقتٗ ( لبة ؾيؽ ٚ ثبالي ق4ٛ

ؼإّ٘ب( قتْٛ فؽِبْ، ؼا ثٛقيٍٗ ظٚ 

 پيچ حمکُ سمبييع.

( کٕرتي کٕيع چؽش ٘بي خٍٛ ظؼ زبٌت 1

ِكتميُ ثبنع )ثٗ ِؽازً ًٔت فٕؽ قبٚيت 

ِؽاخٛٗ کٕيع( ٚ غؽثيٍک فؽِبْ ؼا ًٔت 

کٕيع، ٚالِت ؼٚي غؽثيٍک فؽِبْ ٚ نفت 

ايٍي ظؼ يک ؼاقتب ثبنٕع. ِٙؽٖ ًٔت 

ثجٕعيع. ظؼ ؾِبْ ًٔت غؽثيٍک فؽِبْ ؼا 

غؽثيٍک فؽِبْ لٓٛبت فٕؽ قبٚيت ؼا اؾ 

 ٚقّ آْ ضبؼج سمبييع.

تٛخٗ: َبِٓ ثريْٚ کهيعٖ نعٖ اؾ ؼٚي فٕؽ 

 قبٚيت ثبيع ثبؾقبؾي نٛظ.

( کبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا ٚيً کٕيع ٚ 6

 (ON)قٛئيچ ايٍي ؼا ثٗ زبٌت ؼٚنٓ 

 ثچؽضبٔيع.

 . ٔکبتي ثؽاي تّٛري ٚ ٔگٙعاؼي3

ٔيبؾ ثٗ تّٛريات،  LF6430فٕؽ قبٚيت 

 ٔگٙعاؼي ٚ تٕٗيُ ٔعاؼظ.
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 .  سايش سيستُ ٘اي اٌکرتيکي14
 

I مناي کٍي . 

ايٓ خبم نبًِ قيكتُ گؽِکٓ نيهٗ ٚمت، ثٛق 

 ٚ قبٚت اٌکرتيکي ِي ثبنع.

 

II  .سيستُ گشِکٓ ضيطٗ ػمة 

قيكتُ گؽِکٓ نيهٗ ٚمت نبًِ گؽِکٓ نيهٗ 

ٚمت ٚ کٍيع گؽَ  ٚمت، ؼٌٗ گؽَ کٓ نيهٗ

کٓ نيهٗ ٚمت ِي ثبنع کٗ ثب چؽاٜ 

آَؽاؼي ٚ چؽاغٙبي ظاضٍي تؽکيت نعٖ ٚ 

ًٔت نعٖ اقت. )ظؼ ضٛظؼٚ٘بي  A/Cؼٚي پًٕ 

 جمٙؿ ثٗ کٌٛؽ اتِٛبتيک(

 

 . خعٚي ٚالئُ ٚيت1

 ٔتايچ ػالئُ ػية

قيكتُ گؽِکٓ 

نيهٗ ٚمت 

 کبؼ سمي کٕع

. ِٛيٛة ثٛظْ ؼٌٗ گؽَ 1

 کٓ نيهٗ ٚمت

فيٛؾ گؽَ کٓ . قٛضنت 2

 نيهٗ ٚمت

. ِٛيٛة ثٛظْ کٍيع 3

 گؽِکٓ نيهٗ ٚمت

 . ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ قي4ُ

. کٍيع گؽَ کٓ نيهٗ ٚمت ؼا ثؽؼقي 2

سمبييع. )ظؼ ضٛظؼٚ٘بي جمٙؿ ثٗ کٌٛؽ 

 اتِٛبتيک(

 

 
ؾِبٔي کٗ کٍيع گؽَ کٓ نيهٗ ٚمت ؼٚنٓ 

(ON)  ثبيع ثٗ  12ٚ  11اقت تؽِيٕبهلبي

کٗ ظؼ زبٌت  يکعيگؽ ِتًً ثبنٕع. ؾِبٔي

لؽاؼ ظاؼظ آهنب ٔجبيع ثٗ  (OFF)ضبِٛل 

يکعيگؽ ِتًً ثبنٕع. ظؼ غري ايٓ يٛؼت 

 کٍيع گؽَ کٓ نيهٗ ٚمت ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

چؽاٜ پهت قٛئيچ گؽَ کٓ نيهٗ ٚمت ؼا 

ثؽؼقي کٕيع. )ظؼ ضٛظؼٚ٘بي جمٙؿ ثٗ کٌٛؽ 

اتِٛبتيک(. قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ 

 A/C HVACاؾ کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ  3تؽِيٕبي 

 9ِتًً کؽظٖ ٚ قيُ ِٕفي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

ِتًً سمبييع. چؽاٜ پهت قٛئيچ گؽَ کٓ 

نيهٗ ٚمت ثبيع ؼٚنٓ نٛظ. ظؼ غري ايٓ 

 يٛؼت کٍيع ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 

 

 

 

 

 

کبٔکتٛؼ جمّٛٚٗ کٌٛؽ ٚخببؼي 

(A/C HVAC) 
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IV .  سيستُ تٛق 

 ايٓ قيكتُ اؾ لٓٛبت ؾيؽ تهکيً نعٖ اقت.

ظٖ ِي نٛظ ثٛق ثٗ يعا ظؼِي ظؼ ؾِبٔي کٗ ِعٚي ايؽثگ ؼإٔعٖ ؼٚي غؽثيٍک فؽِبْ فهبؼ ظا

آيع. نبقي ثٛق ؼا ثٗ پبيني فهبؼ ظاظٖ تب ثٛق ًّٚ کٕع. يعاي قيكتُ ثٛق پف اؾ ٚيً نعْ 

 ؼٌٗ ثٛق ٚ خؽيبْ ثؽق ثٗ ثٛق نٕيعٖ ِي نٛظ.

 اتريٚ تؼّ يتشسس يِذاس تٛق تشا يُ کطي. ٔمطٗ س1

 . جذٚي ػية ياتي2

 ٔتايجػالئُ

٘ؽ ظٚ ثٛق کبؼ سمي 

 .کٕٕع

 فيٛؾ ِٛيٛة اقت. 1

. ؼٌٗ ثٛق غريفٛبي 2

 اقت

. قٛئيچ ثٛق 3

 غريفٛبي اقت

 . ثٛق غريفٛبي اقت4

. فٕؽ قبٚيت ِٛيٛة 1

 اقت

. قيُ کهي ِٛيٛة 6

 اقت

يکي اؾ ثٛق ٘ب کبؼ 

 سمي کٕع.

 . ثٛق غريفٛبي اقت1

. قيُ کهي ِٛيٛة 2

 اقت

ثٛق خريخري ٚ لٓٙ ٚ 

 .ٚيً ِي نٛظ

. ؼٌٗ ثٛق غريفٛبي 1

 اقت

چ ثٛق . قٛئي2

 غريفٛبي اقت

. فٕؽ قبٚيت ِٛيٛة 3

 اقت

. قيُ کهي ِٛيٛة 4

 اقت
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 خٛدسٚ تضئيٕاتخبص دَٚ :  تذٔٗ ٚ 

 .   تذٔٗ خٛدس1ٚ

 دس ٚ لفً دس
I دسب حمفظٗ ِٛتٛس . 

i پيبظٖ کؽظْ ظؼة حمفٗٗ ِٛتٛؼ . 
( چٙبؼ پيچ ًٔت ٌٛال٘بي ظؼة ٚ حمفٗٗ 1)

 ٚ آْ ؼا ثٍٕع سمبييع.ِٛتٛؼ ؼا ثبؾ کؽظٖ 
 ( ظؼة حمفٗٗ ِٛتٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع.2)
( ثؽاي ًٔت ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ 3)

 کٕيع.
گهتبٚؼ قفت کؽظْ پيچ  گطتاٚس سفت کشدْ:

 ِي ثبنع. 232 N.m٘بي ٌٛالي ظؼة ِٛتٛؼ 

II  . ادٖ کشدْ ٌٛال٘ايپ 

پيچ ثب  7گٍگري ثب  .( پيادٖ کشدْ گٍگري1)

ٔيٛتٓ ِرت ًٔت نعٖ اقت. ثؽاي  .1گهتبٚؼ 

 ًٔت کؽظْ ِؽازً ؾيؽ ؼا ظٔجبي سمبئيع. 

( ظٚ پيچ ثبثت نعٖ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ ٌٛال 2)

 ؼا ضبؼج سمبييع.

( ظؼ ؾِبْ کٕرتي ٚ تّٛري کؽظْ ظٚ ٚعظ 3)

القتيک ظٚ ْؽف حمفٗٗ ِٛتٛؼ ؼا تٕٗيُ 

تبق سمبييع تب فبيٍٗ ثني ظؼة ِٛتٛؼ ٚ ا

 ضٛظؼٚ ِٕبقت ثبنع.

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ 4)

 ًّٚ کٕيع.

ٌٛال٘ب ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ  گطتاٚس سفت کشدْ:

ٔيٛتٓ ِرت ًٔت ِي  232 N.mثب گهتبٚؼ 

 نٛٔع.

III ٚپيادٖ کشدْ دسب خٛدس . 

 . ظؼة مست ؼاقت خ1ٍٛ

ؼ ؼا ثبؾ ( پيچ ثبثت کٕٕعٖ ٌٛالي ظ1)

 کٕيع.

( پيچ ثبثت کٕٕعٖ تؽِؿ ظؼة ؼا ثبؾ 2)

 کٕيع.

 ( ظؼ خٍٛ ؼا خعا کٕيع.3)

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ 4)

 ًّٚ کٕيع.

ٌٛالي ظؼ مست چپ يب  گطتاٚس سفت کشدْ:

ٔيٛتٓ ِرت ؼٚي  364ؼاقت خٍٛ ثب گهتبٚؼ 

 .ثعٔٗ ضٛظؼٚ ًٔت نعٖ اقت

ٌٛالي ظؼ مست چپ يب ؼاقت ؼٚي ظؼ ضٛظؼٚ 

 ٔيٛتٓ ِرت ًٔت نعٖ اقت 364ثب گهتبٚؼ 

تؽِؿ ظؼة مست چپ يب ؼاقت خٍٛ ؼٚي ثعٔٗ 

 ًٔت نعٖ اقت. N.m11ضٛظؼٚ ثب گهتبٚؼ 

 تاص کشدْ دس ػمة

( ظٚ ٚعظ ِٙؽٖ ظؼة ٚمت ؼا کٗ ٌٛال ؼا 1)

 ِتًً سمٛظٖ اقت ؼا ثبؾ کٕيع.
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( کبٔکتٛؼظقتٗ قيُ ظؼة ٚمت ؼا اؾ 2) 

 ظقتٗ قيُ ثعٔٗ ضٛظؼٚ خعا سمبييع.

 ( خک پِٕٛبتيکي ظؼ ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.3)

( ظقتٗ قيُ ظؼ ٚمت ؼا اؾ ظؼة ٚمت خعا 4)

 کٕيع.

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ 1)

 ًّٚ کٕيع.

گهتبٚؼ قفت کؽظْ ٌٛال ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ 

364  ِٓرت ِي ثبنع.ٔيٛت 

 505گهتبٚؼ قفت کؽظْ ٌٛال ثٗ ظؼ ضٛظؼٚ 

 ٔيٛتٓ ِرت ِي ثبنع.

ٔيٛتٓ  27گهتبٚؼ قفت کؽظْ تؽِؿ ظؼ ٚمت 

 ِرت ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِي ثبنع.
 

IV .  پيادٖ کشدْ لفً دس 
 . لفً ظؼة حمفٗٗ ِٛتٛؼ1

ؼا ثبؾ ( لفً ثعٔٗ ظؼة حمفٗٗ ِٛتٛؼ 1)

 کٕيع.

ؼ ؼا ( کبثً ثبؾ کؽظْ ظؼة حمفٗٗ ِٛت2ٛ)

 ثبؾ کٕيع.

 
 

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ 3)

 ًّٚ کٕيع.
 گطتاٚس سفت کشدْ:

 11لفً ثعٔٗ ثبالي ِفٗٗ ِٛتٛؼ ثب گهتبٚؼ 

ٔيٛتٓ ِرت ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ تٛقّ قٗ ٚعظ 

 پيچ ِتًً نعٖ اقت.

 . لفً ظؼ ٚمت2

 ( حمبفٕ ثبالثؽٔعٖ ظؼ ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.1)

ثبؾ  ( حمبفٕ چپ ٚ ؼاقت ظؼ ٚمت ؼا2)

 کٕيع.

 ( حمبفٕ پبييين ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.3)

 ( ظقتگريٖ ثريٚٔي ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.4)

 ( َبِٓ لفً ؼا ثبؾ کٕيع.1)

 ( لفً ظؼ ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.6)

 
 

 ( کبٔکتٛؼ ظقتٗ قيُ ؼا ثريْٚ ثکهيع.7)

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ 8)

 يع.ًّٚ کٕ

 گهتبٚؼ قفت کؽظْ:

ٔيٛتٓ ِرت  11لفً ثعٔٗ ظؼ ٚمت ثب گهتبٚؼ 

ؼٚي ثعٔٗ ًٔت ِي نٛظ. ظقتگريٖ لفً ظؼ ٚمت 

ٔيٛتٓ ِرت ؼٚي ثعٔٗ ًٔت  121ثب گهتبٚؼ 

 ِي نٛظ.

 . لفً چٙبؼ ظؼة3

 ( ؼٚظؼي ظؼة خٍٛ چپ ؼا ثبؾ کٕيع.1)

(2) 

a  حمبفٕ ِثٍثي اؾ ظؼة خٍٛ چپ ؼا خعا .

 کٕيع.

b  ًظؼة ؼا ثبؾ کٕيع.. َبِٓ لف 

c  پيچ ضٛظکبؼ اؾ ظقتگريٖ ظاضٍي ظؼة .

Q2744816 .ؼا ثبؾ کٕيع 

d  پيچ ضٛظکبؼ ؼا اؾ ظقتگريٖ ظاضٍي ظؼة .

 ثبؾ کٕيع.

e  ثب اقتفبظٖ اؾ پيچ گٛنيت ختت ٚ ٚاؼظ .

کؽظْ اؾ گٛنٗ ظؼة ؼٚظؼي ظاضٍي ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.

تٛخٗ: ثؽاي قٗ ظؼ ظيگؽ ِهبثٗ ِؽازً ثبال 

 .ًّٚ کٕيع

( لفً ثعٔٗ ٚ پيچ ٘بي اتًبي ؼٚظؼي ؼا 3)

 پيبظٖ کٕيع.
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 ( ظؼپٛل ؼا خعا کٕيع.4)

( ظقتگريٖ لفً کٓ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ 1)

 پيچ گٛنيت ثبؾ کٕيع.

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ 6)

 ًّٚ کٕيع.
 گطتاٚس سفت کشدْ:

 91ؼ ثب گهتبٚؼ جمّٛٚٗ ثعٔٗ لفً ؼا ثٗ ظ

 ٔيٛتٓ ِرت حمکُ سمبييع.

ظقتگريٖ لفً ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثب گهتبٚؼ 

122 .ٔيٛتٓ ِرت حمکُ سمبييع 

تٛخٗ: ثؽاي قبيؽ ظؼ٘ب، ِهبثٗ ِؽازً ثبال 

 ًّٚ کٕيع.

 

IV تٕظيُ دسب . 

i  .1ظؼ ٚمت مست ؼاقت يب چپ . 

تٕٗيُ فبيٍٗ ٘ٛايي ظؼ فبيٍٗ ثني ظؼ ٚمت 

ِيٍيّرت اقت ٚ ثب  81.5ٚ پٕدؽٖ ِثٍثي 

ظؼ  ِيٍيّرت، آقتبٔٗ 61ظيٛاؼ کٕبؼي 

61.5  ِْيٍيّرت  0.5-0ِيٍيّرت ٚ يفسٗ ِتمبؼ

ثٛظٖ، ٚ ثٛقيٍٗ قٛؾْ ضّ کم ٚالِت گػاؼي 

 Q32008ٚ آْ ؼا تٕٗيُ سمبييع. قپف ِٙؽٖ 

تٛقّ ثٛکف ثبظي  353 N.mؼا ثب گهتبٚؼ 

 قفت سمبييع.
 کٕرتي:

يچ ٚ ِٙؽٖ ( ظؼ ؾِبْ ًٔت لٓٛبت دتبَ پ1)

٘ب ؼا ثب گهتبٚؼ تٛيني نعٖ قفت ٚ حمکُ 

 سمبييع.

( فبيٍٗ ثني ظؼ ٚمت ٚ ظيٛاؼٖ ٚ ضّ 2)

-0کٕرتي ظؼ ٚمت ٚ ظيٛاؼٖ کٕبؼي ظؼ زعٚظ 
 ِيٍيّرت اقت، آهنب ؼا تٕٗيُ کٕيع. 0.5

ii  .2ظؼ خٍٛ چپ ٚ ؼاقت . 

فبيٍٗ ٘ٛايي ظؼة، فبيٍٗ ثني ظؼ خٍٛ ٚ ظؼ 

يٍيّرت اقت، ٚ ِ 5.50.7ٚمت ظؼ لكّت ثبال 

ِيٍيّرت اقت، ٚ  5.50.7ٚؼق ثريٚٔي ظؼ 

 6.51ظؼ زعٚظ  Aفبيٍٗ ظؼ خٍٛ ٚ قتْٛ 

ِيٍيّرت اقت ٚ ظؼ خٍٛ ٚ ٚمت ٚ آقتبٔٗ ظؼ 

61  ًِيٍيّرت  0.5-0ِيٍيّرت اقت ٚ ظؼ نک

 ثٛظٖ ٚ ثٗ تؽتيت ثب فٍم ِهطى نعٖ اقت.

ؼا ثٗ تؽتيت  (O 11 03 1 6-11)قپف ِٙؽٖ ٘ب 

ظٔعأٗ پيچ  3تب  2ثب ظقت ظؼ ِؽزٍٗ اٚي 

ؼا ثب ظقت قفت کؽظٖ ٚ آهنب ؼا ثب 

 353اقتفبظٖ اؾ آچبؼ ثبيع ثب گهتبٚؼ 

 ٔيٛتٓ ِرت حمکُ کٕيع.
 

 کٕرتي:
( ظؼ ؾِبْ ًٔت لٓٛبت دتبَ پيچ ٘ب ٚ 1)

ِٙؽٖ ٘ب ؼا ثب گهتبٚؼ تٛيني نعٖ قفت ٚ 

 حمکُ سمبييع.

( فبيٍٗ ثني ظؼ خٍٛ ٚ ظؼ ٚمت ؼا ظؼ 2)

 يٍيّرت تٕٗيُ سمبييع.ِ 0.5-0زعٚظ 

iii  .3ظؼ ٚمت . 

ظؼة ٚمت ؼا قؽُ٘ سمٛظٖ ٚ فبيٍٗ ٘ٛايي ثني 

 0.5-0ظؼة ٚمت ٚ ظيٛاؼٖ کٕبؼي ظؼ زعٚظ 

 5.81ِيٍيّرت ِي ثبنع. فبيٍٗ ِٛؼظ ٔيبؾ 

ِيٍيّرت ثني ظؼ ٚمت ٚ ظيٛاؼ کٕبؼي اقت 

6.41  ِيٍيّرت فبيٍٗ ثني ظؼ ٚمت ٚ ظيٛاؼ

ِيٍيّرت  6.21ِؽکؿي اقت )قتْٛ ِؽکؿي( ٚ 

 ثني آْ ظٚ چؽاٜ ضٓؽ ٚمت ِي ثبنع.

تٕٗيُ فبيٍٗ ثني ظؼ ٚمت ٚ پٛنم ثبال، 

ِيٍيّرت ثبنع. کٕرتي  9.31ِٛؼظ ٔيبؾ ثبيع 

فبيٍٗ ثني ظؼ ٚمت ٚ ظيٛاؼ کٕبؼي ٚ پٛنم 

ثبال، ِٛؼظ ٔيبؾ ٚ لبثً اقتفبظٖ ِي 

ثبنع. قپف پيچ ٘ب ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ 

ٓ ِرت قفت ٔيٛت 503ثٛکف ثبظي ثب گهتبٚؼ 

 سمبييع.
 

 کٕرتي:
 کٕرتي گهتبٚؼ قفت کؽظْ

ثب آچبؼ تؽکّرت کٕرتي کٕيع کٗ گهتبٚؼ حمکُ 

 کؽظْ ظؼ ٚمت 

503 N.m .ٔيٛتٓ ِرت ثبنع 

ِٛٔتبژ ظؼ حمفٗٗ ِٛتٛؼ: ظؼة ِٛتٛؼ ٚ 

 گٍگري ؼا تٕٗيُ کٕيع.

ِيٍيّرت،  50.5فبيٍٗ )ٌمي( ٚ يفسٗ: ٌمي 

چ ظؼ ِيٍيّرت اقت. گهتبٚؼ پي 0.5-0فبيٍٗ 

ثبال ٚ  Q 1 4008 20حمفٗٗ ِٛتٛؼ ثٗ ٌٛال 

 304پبيني ثٗ تؽتيت ثٛقيٍٗ آچبؼ تؽکّرت 

 ٔيٛتٓ ِرت ِي ثبنع.
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 کٕرتي:
ثني ظؼ حمفٗٗ ِٛتٛؼ ٚ گٍگري ( فبيٍٗ 1)

ؼا کٕرتي کٕيع ٚ ثؽؼقي سمبييع کٗ فبيٍٗ 
ظؼ حمفٗٗ ِٛتٛؼ ثب گٍگري خٍٛ ظؼ ايٓ خبم 

 نع.)ِيٍيّرت( ثب 0.5mm-0ظؼ زعٚظ 
( فبيٍٗ چٙبؼ ظؼ ٚ گٍگري ٚ ظؼة ٚمت 2)

ؼا ثؽؼقي سمبييع ٚ ظؼ يٛؼت نً ثٛظْ 
پيچ ٘ب ٚ ِٙؽٖ ٘ب آهنب ؼا قفت ٚ حمکُ 

 سمبييع.
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 .   تضئيٕات خٛدس2ٚ

I  ٗپيادٖ کشدْ جمّٛػ .CD

  ٍٗظؼپٛل تؿئيين پبًٔ کٕرتي ؼا ثٗ ٚقي

پيچ گٛنيت ظٚقٛ تب أتٙب ثٗ ْؽف ثبال 

زؽکت ظ٘يع ٚ ظؼپٛل تؿئيين ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.

  ٖپيچ ٘بي ثبثت کٕٕعCD  ٍٗؼا ثٛقي

 پيچ گٛنيت ظٚقٛ ثبؾ کٕيع.

 .کبٔکتٛؼظقتٗ قيُ ظٚ ْؽف ؼا خعا کٕيع 

  ْثؽاي ًٔت کؽظْ ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظ

 ًّٚ کٕيع.

II  ًٔتاص کشدْ کٕرتي پا .A/C 

. ظؼپٛل تؿئيين پبًٔ کٕرتي ؼا ثٗ ٚقيٍٗ 1

يچ گٛنيت ظٚقٛ تب أتٙب ثٗ ْؽف ثبال پ

ؼا پيبظٖ  A/Cزؽکت ظ٘يع ٚ کٕرتي پبًٔ 

 سمبييع.

. ثؽاي ًٔت کؽظْ ٚکف ِؽازً ثبؾ کؽظْ 2

 ًّٚ کٕيع.

III ْتاص کشدْ غشتيٍک فشِا . 

. پٛنم ثٛق ؼا ثبؾ کؽظٖ ٚ کبٔکتٛؼ نكيت 1

 ثٛق ؼا خعا کٕيع.

. ِٙؽٖ ثبثت کٕٕعٖ غؽثيٍک فؽِبْ ؼا 2

 ثبؾ کٕيع.

 . غؽثيٍک فؽِبْ ؼا پبيني ثيبٚؼيع.3

. ثؽاي ًٔت کؽظْ، ٚکف ِؽازً ثبؾ کؽظْ 4

 ًّٚ کٕيع.

گهتبٚؼ قفت کؽظْ ِٙؽٖ  گطتاٚس سفت کشدْ:

)ٔيٛتٓ  303ثبثت کٕٕعٖ غؽثيٍک فؽِبْ 

 ِرت( ِي ثبنع.

IV تاص کشدْ پطت آِپش . 

. کٕكٛي ؾيؽ پب ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ 1

 ٕيع.(ِؽازً پيبظٖ کؽظْ کٕكٛي ِؽاخٛٗ ک

. غؽثيٍک فؽِبْ ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ 2

ِؽازً پيبظٖ کؽظْ غؽثيٍک فؽِبْ ِؽاخٛٗ 

 کٕيع.(

ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ  A/C. کٕرتي پبًٔ 3

ِؽاخٛٗ  A/Cِؽازً پيبظٖ کؽظْ پبًٔ 

 کٕيع.(

ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ ِؽازً  CD. جمّٛٚٗ 4

 ِؽاخٛٗ کٕيع.( CDپيبظٖ کؽظْ 

 . پهت آِپؽ ؼا ثبؾ کٕيع.1

a  پهت آِپؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.. لبة 

b  لبة ثبال ٚ پبيني قتْٛ فؽِبْ ؼا ثبؾ .

 کٕيع.

c  پيچ ٘بي اتًبي پهت آِپؽ ؼا ثبؾ .

 کٕيع.

d .پهت آِپؽ ؼا پيبظٖ کٕيع . 

( ظؼ خٍٛ تري فٛالظي 1. پيچ اتًبي )6

 ظانجٛؼظ ؼا ثبؾ کٕيع.

 . خٛجٗ لٓٛبت ِتفؽلٗ ؼا ثبؾ کٕيع.7

ت پبييين . ظٚ ٚعظ پيچ چپ ٚ ؼاقت لك8ّ

 ظانجٛؼظ ؼا ثبؾ کٕيع.

. ظٚ ٚعظ پيچ چپ ٚ ؼاقت لكّت ثبالي 9

 ظانجٛؼظ ؼا ثبؾ کٕيع.

. پٛقتٗ چپ ٚ ؼاقت ظانجٛؼظ ؼا ثبال .1

 ثيبٚؼيع.

. چٙبؼ ٚعظ پيچ ثبثت کٕٕعٖ ؾيؽ حمبفٕ 11

 چپ ٚ ؼاقت ؼا ثبؾ کٕيع.

ؼا ثبؾ  Aؼٚي قتْٛ  13. لبة قتْٛ 12

 کٕيع.

ً پيبظٖ کؽظْ تٛخٗ: ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽاز

 ًّٚ کٕيع.

V تاص کشدْ کٕسٛي کّکي . 

ؼا ظؼ آٚؼيع. )ثٗ ِؽازً  A/C. پبًٔ 1

 ِؽاخٛٗ کٕيع.( A/Cثبؾ کؽظْ پبًٔ 

. لٓٛٗ تؿئيين ؼٚي کٕكٛي کّکي ؼا ثبؾ 2

 کٕيع.

چپ ٚ ؼاقت ؼا ثبؾ  A/C. لبة حمبفٕ 3

 کٕيع.

a  ثكت حمبفٕ چپ ٚ ؼاقت .A/C  ظؼ أتٙبي

ٚعظ ظؼ ٘ؽ ْؽف چپ  خٍٛ ؼا ثبؾ کٕيع. )يک

 ٚعظ زعاکثؽ( 2ٚ ؼاقت، 

b  حمبفٕ چپ ٚ ؼاقت .A/C .ؼا ثبؾ کٕيع 

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ اؾ کٕكٛي کّکي ٚ 4

 تريک ٌٌٛٗ اي ؼا ثبؾ کٕيع.
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. ظٚ ٚعظ پيچ ضٛظکبؼ کٕكٛي کّکي ؼا 1

 ثبؾ کٕيع.

. ظٚ ٚعظ پيچ خٛجٗ ٔگٙعاؼي ٚ زبيً 6

 ع.ِتفؽلٗ ؼا اؾ کٕكٛي کّکي ثبؾ کٕي

VI ٍٛتاص کشدْ سگالتٛسضيطٗ دس ج . 

. ؼٚظؼي ظؼة خٍٛ چپ ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ 1

پيبظٖ کؽظْ لفً قيٍٕعؼ چٙبؼ ظؼ ِؽاخٛٗ 

 کٕيع.(

a .ؼٚکم ظقتگريٖ ؼا ثبال ثکهيع . 

b .پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثبؾ کٕيع . 

c .کبٔکتٛؼ ظقتٗ قيُ ؼا خعا کٕيع . 

d .لفً ظاضً ظؼ ؼا پبيني ثيبٚؼيع . 

کبثً ظاضٍي ظؼ ٚ اليٗ حمبفٕ ظؼة ؼا . 2

 پيبظٖ کٕيع.

. ثٛقيٍٗ اثؿاؼ خمًٛو نيهٗ ظؼ، پيچ ٘بي 3

 ثبثت کٕٕعٖ نيهٗ ؼا ثبؾ کٕيع.

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ؼگالتٛؼ ؼا ثبؾ 4

 کٕيع.

 . ؼگالتٛؼ ؼا پيبظٖ کٕيع.1

. ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ 6

 کٕيع.

 گطتاٚس سفت کشدْ:

ٔيٛتٓ ِرت ِي  11ؽظْ نيهٗ گهتبٚؼ قفت ک

 ثبنع.

ٔيٛتٓ ِرت  11گهتبٚؼ قفت کؽظْ ؼگالتٛؼ ظؼ 

 ِي ثبنع.

تٛخٗ: ثؽاي قٗ ظؼ ظيگؽ ٔيؿ ثٗ شمني ؼٚل 

 ًّٚ کٕيع.

VII تاص کشدْ غٕذيل . 

 . يٕعيل خٍٛ چپ ؼا ثبؾ کٕيع.1

( ثب زؽکت ظاظْ يٕعيل خٍٛ ثٗ خٍٛ ظؼپٛل 1

 يٕعيل ؼا ثبؾ کٕيع.ؼيً 

( پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ أتٙبي ٚمت ؼيً 2

 ؼإّ٘ب ؼا ثبؾ کٕيع.

( أتٙبي ظٔجبٌٗ يٕعيل ؼا ثبؾ کؽظٖ ٚ 3

 پٛنم حمبفٕ ؼيً ؼإّ٘ب ؼا ثبؾ کٕيع.

( پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ أتٙبي خٍٛ ؼيً 4

 ؼإّ٘ب ؼا ثبؾ کٕيع.

( کبٔکتٛؼ گؽِکٓ ِيبٔي يٕعيل ؼا خعا 1

 چپ خٍٛ ؼا پيبظٖ کٕيع.سمٛظٖ ٚ يٕعيل 

( ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً ثبؾ کؽظْ ًّٚ 6

 کٕيع.

 گطتاٚس سفت کشدْ:

 .6گهتبٚؼ قفت کؽظْ ؼإّ٘بي ؼيً يٕعيل 

 ٔيٛتٓ ِرت ِي ثبنع.

تٛخٗ: ثؽاي پيبظٖ کؽظْ يٕعيل خٍٛ مست 

ؼاقت ثٗ رمٖٛ پيبظٖ کؽظْ يٕعيل خٍٛ مست چپ 

 ِؽاخٛٗ کٕيع.

 ت. تاص کشدْ غٕذيل ػمة مست ساس2

 ( ظؼ ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.1

( تهک يٕعيل ؼا ثٗ مست خٍٛ چؽضبٔعٖ ٚ ظٚ 2

 پيچ اتًبي آْ ؼا ثبؾ کٕيع.

 ( ظٚ پيچ ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثبؾ کٕيع.3

 ٔيٛتٓ ِرت 61گطتاٚس سفت کشدْ: 

( زبال تهک ؼا ِي تٛأيع ثٗ پبيني فهبؼ 4

 ظ٘يع.

( ا٘ؽَ ثبؾ کؽظْ پهيت يٕعيل ٚمت ؼا ثؽاي 1

هيت يٕعيل ثبال ثکهيع ٚ ثٗ ٚمت ضُ کؽظْ پ

 چٙبؼ پيچ ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثبؾ کٕيع.

 ٔيٛتٓ ِرت 61گطتاٚس سفت کشدْ: 

( ثؽاي ًٔت کؽظْ، ٚکف ِؽازً پيبظٖ 6

 کؽظْ ًّٚ کٕيع.

تٛخٗ: ثؽاي ثبؾ کؽظْ يٕعيل ٚمت مست چپ، 

 ثٗ ثبؾ کؽظْ يٕعيل مست ؼاقت ِؽاخٛٗ کٕيع.

VIII تاص کشدْ کّشتٕذ اميين . 

ت کٕٕعٖ پٛنم حمبفٕ . پيچ ٘بي ثبث1

 کّؽثٕع اميين ؼا ثبؾ کٕيع.

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ثبال ؼا ثبؾ 2

 کٕيع.

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ پبيني پٛنم حمبفٕ 3

 ؼا ثبؾ کٕيع.

ؼا ثبؾ  C. لبة حمبفٕ پبييين قتْٛ 4

 کٕيع.

. پيچ ٘بي اقتفبظٖ نعٖ ثؽاي ثبثت کؽظْ 1

 ثؽگهت کّؽثٕع اميين ؼا ثبؾ کٕيع.
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ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ  .6

 کٕيع.
أتٙب ٚ لكّت پبييين  گطتاٚس سفت کشدْ:

اؾ ثؽگهت ظٕ٘عٖ کّؽثٕع اميين ؼا ثب 

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع. 505گهتبٚؼ 

ِکبٔيكُ تٕٗيُ کؽظْ ؼيً ٌغؿاْ ؼا ثب 

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع. 505گهتبٚؼ 

IX تاص کشدْ سمف کارب . 
 کٕيع. . ظقتگريٖ قمف ؼا ثبؾ1

. چؽاٜ ظاضٍي قمف مست ؼاقت ؼا ثبؾ 2

کٕيع. )ثٗ خبم ثبؾ کؽظْ الِپٙب ِؽاخٛٗ 

 کٕيع.(

. چؽاٜ قمف ِيبٔي ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ خبم 3

 ثبؾ کؽظْ الِپ ٘ب ِؽاخٛٗ کٕيع.(

. چؽاٜ ظاضٍي قمف ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع. 4

 )ثٗ خبم ثبؾ کؽظْ الِپ ٘ب ِؽاخٛٗ کٕيع.(

 کٕيع.. لبة کّؽثٕع اميين ؼا ثبؾ 1

ؼا ثبؾ  A  ،B  ٚC. لبة حمبفٕ قتْٛ 6

 کٕيع.

. لالة ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثٛقيٍٗ پيچ گٛنيت 7

 ظٚقٛ ثبؾ کٕيع.

 . قمف کبغة ؼا ثبؾ کٕيع.8

. ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ 9

 کٕيع.
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 لغؼات تضئيين تريٚٔي
 

I ٍٛتاص کشدْ دستگريٖ تريٚٔي دس ج . 
ؼي ظؼ خٍٛ چپ ؼا ثبؾ کٕيع )ثٗ . ؼٚظ1

ثبؾ کؽظْ ؼٚظؼي ِؽاخٛٗ کٕيع.( ٚ پالقتيک 

 ؾيؽ ؼٚظؼي ؼا پيبظٖ کٕيع.

. پٛنم پيچ ظقتيگؽٖ ضبؼخي ظؼ ؼا ثبال 2

 ثکهيع.

. پيچ ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثٛقيٍٗ آچبؼ 3

 قتبؼٖ اي ثبؾ کٕيع.

. قيٍٕعؼ لفً ؼا اؾ ِيٍٗ قيٍٕعؼ لفً 4

ٍٕعؼ لفً خعا کؽظٖ، ٚ پبيني پٛنم حمبفٕ قي

ظؼ خٍٛ مست چپ ٚ قيٍٕعؼ لفً ؼا ثبؾ 

 کٕيع.

 . ظقتگريٖ ثريٚٔي ؼا پيبظٖ کٕيع.1

. ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ 6

 کٕيع.
 گطتاٚس سفت کشدْ

ٔيٛتٓ  11گهتبٚؼ قفت کؽظْ قيٍٕعؼ لفً 

 ِرت ِي ثبنع.

تٛخٗ: ثؽاي ثبؾ کؽظْ ظقتگريٖ ثريٚٔي ظؼ 

ظْ ظقتيگؽٖ خٍٛ مست ؼاقت ثٗ رمٖٛ ثبؾ کؽ

 ثريٚٔي مست چپ ِؽاخٛٗ کٕيع.
 

II تاص کشدْ دستگريٖ تريٚٔي دس ػمة . 
ٚمت چپ ؼا ثبؾ کٕيع. )ثٗ ظؼ  ي. ؼٚظؼ1

 ثبؾ کؽظْ ؼٚظؼي ِؽاخٛٗ کٕيع.(

. پالقتيک ظاضً ؼٚظؼي ؼا ثبال ظاظٖ ٚ 2

پيچ ٘بي اتًبي ظقتگريٖ ثريٚٔي ؼا ثٛقيٍٗ 

 آچبؼ قتبؼٖ اي ثبؾ کٕيع.

 ؼا پيبظٖ کٕيع.. ِيٍٗ ظقتگريٖ 3

 . ظقتگريٖ ثريٚٔي ظؼ ٚمت ؼا پيبظٖ کٕيع.4

. ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً ثبؾ کؽظْ ًّٚ 1

 کٕيع.
ِيً ظقتگريٖ ثريٚٔي ؼا  گطتاٚس سفت کشدْ:

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع. 11N.mثٗ گهتبٚؼ 

تٛخٗ: ثؽاي ثبؾ کؽظْ ظقتگريٖ ثريٚٔي ظؼ 

ٚمت ؼاقت ثٗ ثبؾ کؽظْ ظقتگريٖ ضبؼخي ظؼ 

 چپ ِؽاخٛٗ کٕيع.ٚمت مست 
 

III تاص کشدْ دستگريٖ تريٚٔي دسب ػمة . 
 . ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.1

. ؼٚظؼي ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ کؽظٖ ٚ پالقتيک 2

 ظاضً ظؼة ٚمت ؼا ثبال ثيبٚؼيع.

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ظقتگريٖ ثريٚٔي 3

 ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.

. ِيً ظقتگريٖ ظؼ ؼا اؾ قيٍٕعؼ لفً ثبؾ 4

گريٖ ثريٚٔي ظؼة ٚمت ؼا پيبظٖ کؽظٖ ٚ ظقت

 کٕيع.

تٛخٗ: قيٍٕعؼ لفً ٚ ظقتگريٖ ؼا ثٛقيٍٗ 

ظٚ پيچ ظؼ مست چپ ٚمت حمکُ کؽظٖ ٚ ظقتگريٖ 

ؼا اؾ ِيٍٗ قيٍٕعؼ لفً خعا کؽظٖ ٚ 

 قيٍٕعؼ لفً ؼا ثبؾ کٕيع.

. ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ 1

 کٕيع.

گهتبٚؼ قفت کؽظْ: پيچ ٘بي ظقتگريٖ ثريٚٔي 

ٔيٛتٓ ِرت قفت  11ت ؼا ثب گهتبٚؼ ٚم

 کٕيع.

 
IV تاص کشدْ آيٕٗ ٘اي تريٚٔي . 

 . لبة حمبفٕ قٗ گٛل ظؼ ؼا ثبؾ کٕيع.1

. کبٔکتٛؼ آيٕٗ ثؽلي ٚمت )ثغً( ؼا خعا 2

 کٕيع.

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ آئيٕٗ ثريٚٔي ؼا 3

 ثبؾ کٕيع.

 
 

 . آئيٕٗ ثريٚٔي ؼا پيبظٖ کٕيع.4

ظٖ کؽظْ ًّٚ . ثؽاي ًٔت ٚکف ِؽازً پيب1

 کٕيع.
 گطتاٚس سفت کشدْ:

ثؽاي ثبثت کؽظْ آئيٕٗ ٘بي ثريٚٔي ِٙؽٖ 

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع. 11٘ب ؼا ثب گهتبٚؼ 
 

V ٍٛتاص کشدْ تشف پاک کٓ ج . 
 . ثؽف پبک کٓ ؼا پيبظٖ کٕيع.1

. ِٙؽٖ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ثبؾٚي ثؽف پبک 2

 کٓ ؼا ثبؾ کٕيع.
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 ٖ کٕيع.. ثبؾٚي ثؽف پبک کٓ ؼا پيبظ3

. قيين ؾيؽ ثؽف پبک کٓ خٍٛ ؼا ثبؾ کؽظٖ 4

ٚ لالة پبيين قٓر تؿئيين پبئيين ؼا ثبؾ 

 کٕيع.

. پيچ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ِکبٔيكُ ثؽف پبک 1

 کٓ ؼا ثبؾ کٕيع.

. ِٛتٛؼ ٚ ِکبٔيكُ ثؽف پبک کٓ ؼا 6

 پيبظٖ کٕيع.

. ثؽاي ًٔت، ٚکف ِؽازً پيبظٖ کؽظْ ًّٚ 7

 کٕيع.
 گطتاٚس سفت کشدْ:

 553ثؽف پبک کٓ ؼا ثب گهتبٚؼ  ثبؾٚي

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع.

 101ِکبٔيكُ ثؽف پبک  کٓ ؼا ثب گهتبٚؼ 

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع.
 

VI تاص کشدْ تشف پاک کٓ ػمة . 
. پٛنم تؿئيين ؼا خعا کؽظٖ ٚ ِٙؽٖ 1

 ثبؾٚي ثؽف پبک کٓ ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.

. ِٙؽٖ ٘بي ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثبؾ کؽظٖ ٚ 2

کٓ ٚ زٍمٗ القتيکي ؼا  ثبؾٚي ثؽف پبک

 پيبظٖ کٕيع.

 . ظؼ ٚمت ؼا ثبؾ کٕيع.3

 . ؼٚظؼي ظؼة ٚمت ؼا پيبظٖ کٕيع.4

. کبٔکتٛؼ ثؽف پبک کٓ ؼا خعا کؽظٖ ٚ 1

 قٗ پيچ ثبثت کٕٕعٖ ؼا ثبؾ کٕيع.

. ثؽاي ًٔت کؽظْ، ٚکف ِؽازً پيبظٖ 6

 کؽظْ ًّٚ کٕيع.
 گطتاٚس سفت کشدْ:

 203ثبؾٚي ثؽف پبک کٓ ؼا ثب گهتبٚؼ 

 ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع.

ِٛتٛؼ ثؽف پبک کٓ ٚمت ؼا ثب گهتبٚؼ 

101 .ٔيٛتٓ ِرت قفت کٕيع 
 

VII ٖتاص کشدْ جٍٛ پٕجش . 
 . ظؼة ِٛتٛؼ ؼا ثبؾ کٕيع.1

. پيچ ٘بي اتًبي خٍٛ پٕدؽٖ ؼا ثبؾ 2

 کٕيع.

 . خٍٛ پٕدؽٖ ؼا پيبظٖ سمبييع.3

. ثؽاي ًٔت کؽظْ، ٚکف ِؽازً پيبظٖ 4

 کؽظْ ًّٚ کٕيع.
 س سفت کشدْگطتاٚ

ٔيٛتٓ  61پيچ ٘بي خٍٛ پٕدؽٖ ثب گهتبٚؼ 

 ِرت قفت کٕيع.
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تؼٛيض ضيطٗ جٍٛ
 طٗ جٍٛيض ضيتؼٛ

I ِْشادً پيادٖ کشد . 

i نکً ؾيؽ پيبظٖ هٗ خٍٛ ؼا ِٓبثك ي. ن

 سمبييع. تٛقّ کبتؽ )چبلٛ( چكت ؼا ثربيع.

تٛخٗ: يعِٗ اي ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ثٛقيٍٗ 

 هٛظ.کبتؽ )چبلٛ( ٚاؼظ ٔ

ii ٍٛپيبظٖ کؽظْ نيهٗ خ . 

. قيُ پيبٔٛ ؼا ثني فبيٍٗ نيهٗ خٍٛ ٚ 1

 ثعٔٗ ضٛظؼٚ لؽاؼ ظ٘يع.

. قيُ پيبٔٛ ؼا ثٗ ظٚؼ يک لٓٛٗ چٛثي 2

 يب چيؿي نجيٗ آْ ثپيچبٔيع.

ظؼ ؾِبْ خعا کؽظْ نيهٗ، ثٗ ٔمبني  تٛجٗ:

ثريٚٔي ٚ تؽمي ظاضٍي ٔجبيع يعِٗ ٚاؼظ 

ضنت ؼٚي نٛظ. ثؽاي خٍٛگريي اؾ ضّ أعا

ظانجٛؼظ، يک لٓٛٗ پالقتيک ثني قيُ پيبٔٛ 

 ٚ ظانجٛؼظ لؽاؼ ظاظٖ نٛظ.

. کهيعْ قيُ پيبٔٛ ظٚؼ نيهٗ، چكت ؼا 3

 ثؽل ظاظٖ ٚ قپف نيهٗ پيبظٖ ِي نٛظ.
: ثؽاي ثؽيعْ ٚ پبؼٖ کؽظْ لكّت چكت تٛجٗ

ظاؼ، ثٗ مست چپ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ثبيع کهيعٖ 

 نٛظ.

II ِشادً ٔػة . 

i ًٔت . آِبظٖ کؽظْ ثؽاي 

. ٌجٗ نيهٗ ؼا ثٛع اؾ دتيؿ کؽظْ ملف 1

 ٔکٕيع.

. لكّت ٔبشمٛاؼٖ ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا 2

 ثربيع.
لكّيت اؾ چكت ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا  تٛجٗ:

 شمچٕبْ ٔگٗ ظاؼيع.

. ؼٚيٗ لكّت چكت ظاؼ ؼا ثب پبؼچٗ 3

 آغهتٗ ثٗ دتيؿکٕٕعٖ، پبک کٕيع.
لكّت چكت ظاؼ ؼا ٕ٘گبَ دتيؿ کؽظْ  تٛجٗ:

، ؼٚيٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ٔيؿ شمٛاؼ کٕيع

 ثبيع دتيؿ کؽظ.

. ٔگٙعاؼٔعٖ )ثبثت وٕٕعٖ( ؼا خعا 4

کٕيع. ٔگٙعاؼٔعٖ )ثبثت وٕٕعٖ( ؼا 

 ثٛقيٍٗ چبلٛ ثربيع.

 

. نيهٗ خٍٛ ؼا خعا دتيؿ کٕيع.1

( ظٚؼ نيهٗ خٍٛ ؼا ثٛقيٍٗ اثؿاؼ ثب 1

 ٌجٗ تيؿ دتيؿ کٕيع.

( نيهٗ ؼا ثٛقيٍٗ دتيؿکٕٕعٖ، پبک کٕيع. 2

 ؾ دتيؿ کؽظْ نيهٗ ؼا ملف ٔکٕيع.پف ا

 ( ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثكت ٘ب ؼا تٛٛيٍ کٕيع.3

a  ٖتٛقّ چبلٛ ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا پيبظ .

 کٕيع.

b ( .2.ثكت ٘بي لعميي ؼا پيبظٖ کٕيع ) 

c ( .3.ثكت خعيع ؼا ًٔت کٕيع ) 

 نيهٗ ؼا ظؼ حمً ِٛؼظ ٔٗؽ لؽاؼ ظ٘يع.. 6

 ( زبٌت يسير ًٔت نيهٗ ؼا پيعا سمبييع.1

( اؾ لؽاؼ ظاننت ِبؼک نيهٗ خٍٛ ظؼ زبٌت 2

 يسير ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِّٓئٓ نٛيع.

 ( نيهٗ ؼا ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ لؽاؼ ظ٘يع.3

 ثابت کننده 
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. حمً اتًبي نيهٗ ثب ثعٔٗ ؼا دتيؿکٕيع. 7

حمً اتًبي ؼا اؾ ٘ؽ گٛٔٗ آٌٛظگي دتيؿ 

 کٕيع.
نيهٗ ؼا پف اؾ دتيؿ کؽظْ ملف  تٛجٗ:

 ٔکٕيع.

 
عاگري ؼا ثٛقيٍٗ ثكت . ًٔت يعاگري. ي8

 ظْٚؽفٗ ًٔت کٕيع.
نيهٗ ؼا پف اؾ دتيؿ کؽظْ ملف  تٛجٗ:

 ٔکٕيع.

 
ؼا ؼٚي حمً اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ  M. آقرت 9

ؼٚي حمً اتًبي ثب  Mآغهتٗ سمبييع. آقرت 

 ثعٔٗ ضٛظؼٚ ثٛقيٍٗ ثؽـ ِبٌيعٖ نٛظ.
 تٛجٗ:

آقرت ثبيع قٗ ظليمٗ ثؽٚي حمً اتًبي  *

 ثبلي مببٔع.

ايٓ زبٌت ٔجبيع ؼٚي آقرت چكت ؼا ظؼ  *

 اقتفبظٖ سمٛظ.

آقرت ؼا ثٗ أعاؾٖ ًِؽف ثبؾ کٕيع. چْٛ  *

 سمي تٛأيع جمعظًا ثٗ أجبؼ ثبؾگؽظأيع.

 

 

ؼا ؼٚي حمً اتًبي نيهٗ آغهتٗ  G. آقرت .1

 سمبييع.

ؼٚي ٌجٗ نيهٗ ٚ حمً اتًبي  G( آقرت 1

 ثٛقيٍٗ ثؽـ يب کبؼظک ِبٌيعٖ نٛظ.

 آْ ؼا دتيؿ وٕيع.( لجً اؾ ضهه نعٖ 2
آقرت ثبيع ثؽاي قٗ ظليمٗ ثؽٚي حمً  تٛجٗ:

ِٛؼظ ٔٗؽ ثبنع. چكت ؼا ثؽٚي آقرت 

 اقتفبظٖ ٔکٕيع.

ؼا ثٗ أعاؾٖ ًِؽف ثبؾ کٕيع چْٛ  Gآقرت 

 سمي تٛأيع جمعظًا ثٗ أجبؼ ثبؾگؽظأيع.

 
 . خمٍِٛ کؽظْ چكت11

( يک نيهٗ دتيؿ ثؽظاؼيع ٚ ثبثت ٔگٗ 1)

 ظاؼيع.

گؽَ ٘بؼظٔؽ ؼا  71ؼؾيٓ ٚ  گؽَ ..1( 2)

 ثٛقيٍٗ کبؼظک ؼٚي نيهٗ خمٍِٛ کٕيع.
 تٛجٗ:

ثب زؽکت زٍؿٚٔي چكت ؼا ثٗ أعاؾٖ  *

ِٛؼظ ٔيبؾ ثكبؾيع ٚ لجً اؾ ؾِبْ ضهک 

 نعْ ًِؽف کٕيع.

 ظليمٗ خمٍِٛ نٛظ. 1چكت ثبيع زعٚظ  *

 

 
 

 . چكت ؼا ظؼ حمً ِٛؼظ ٔٗؽ مببٌيع.12

تٗ ٚ ( چكت ؼا ظؼ يک لْٛي ٌٌٛٗ اي ؼخي1)

 اقتفبظٖ کٕيع.

( چكت ؼا ظؼ ظاضً يک تفٕگ ٌٌٛٗ اي 2)

 القتيکي ثؽيؿيع.

( ِٓبثك نکً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ چكت ؼا 3)

 ثؽٚي نيهٗ مببٌيع.

 

 

 

 Mآقرت   Mآقرت  

 Mآقرت  
 چكت

 Gآقرت  
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ii ًٗٔت کؽظْ نيه . 
شمبٔٓٛؼ کٗ ظؼ نکً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ،  تٛجٗ:

ثٓٛؼ ِّٓئٓ لٓٛبت يعاگري ؼا ثٗ پبًٔ 

 ثعٔٗ ضٛظؼٚ ًٔت کٕيع.

نيهٗ. ٚالئُ نيهٗ ؼٚي ثعٔٗ ( ًٔت 1)

ضٛظؼٚ ؼا شمؽاقتب سمٛظٖ ٚ قپف اؾ ٌجٗ ثٗ 

 آ٘كتگي نيهٗ ؼا ؼٚي آْ فهبؼ ظ٘يع.

( چكت ؼا ؼٚي ٌجٗ نيهٗ ثب اقتفبظٖ اؾ 2)

 کبؼظک مببٌيع.

( ثٛقيٍٗ کبؼظک چكت ٘بي اَبيف ؼا خعا 3)

 کٕيع.

( ثكت نيهٗ ؼا لجً اؾ قطت نعْ چكت 4)

 ًٔت کٕيع.

 ظْ. کٕرتي کؽ1

 ظؼ يٛؼت ٔفٛغ آة آْ ؼا تّٛري کٕيع.

( پف اؾ قطت نعْ، تكت ٚؼٚظ آة ؼا 1)

 اذمبَ ظ٘يع.

( ٔهت کؽظْ قٓسي ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ 2)

 چكت ثؽْؽف کٕيع.

. ؾٖ ثبالي نيهٗ خٍٛ ؼا ًٔت کٕيع. ؾٖ 14

ثبال ؼا ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ ثب َؽثبت آ٘كتٗ 

 ظقت ًٔت کٕيع.

ٚٔي ؼا . ًٔت ؾٖ ثريٚٔي: پيچ ٚ ؾٖ ثري11

 ًٔت کٕيع.

 تؼٛيض ضيطٗ ػمة
Iِْشادً پيادٖ کشد . 

. ؾٖ پبييين ؼا خعا کٕيع. ٔٛاؼ ظٚثً ؼا 1

 اؾ ظٚ ْؽف ؾٖ ثٛقيٍٗ کبؼظک ثربيع.

ؾٖ ٚ ٔٛاؼ ؼا اؾ ٔمٓٗ اي خعا  تٛجٗ:

کٕيع کٗ جمعظًا اقتفبظٖ نٛظ. ؾٖ ؼا اؾ مست 

 نم خٙت ثبال ثکهيع.

 . نيهٗ ٚمت ؼا پيبظٖ کٕيع.2

ؼا ثني نيهٗ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ  قيُ پيبٔٛ

لؽاؼ ظ٘يع. ظٚ لٓٛٗ چٛة ؼا ثٗ أتٙبي 

 ظٚ ْؽف قيُ پيبٔٛ ثؽاي ثؽيعْ ثجٕعيع.

ثٗ ظٚ ٚعظ ٔگٙعاؼٔعٖ نيهٗ ثب قيُ  تٛجٗ:

پيبٔٛ َؽثٗ ٚاؼظ ٔکٕيع، نيهٗ ؼا 

 ثؽظاؼيع.

چكت
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 . ؾٖ نيهٗ ٚمت ؼا پيبظٖ کٕيع.3
 
II ِْشادً ٔػة کشد . 
يع. ؾٖ ؼا ظؼ . ؾٖ نيهٗ ٚمت ؼا ًٔت ک1ٕ

اْؽاف نيهٗ گػانتٗ ٚ ثٛقيٍٗ ظقت ًٔت 

 کٕيع.
ثؽاي ًٔت کؽظْ، اثتعا نيهٗ ٚمت  تٛجٗ:

 ؼا پيبظٖ کٕيع.

 

 
. قٓر دتبـ ثب ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا دتيؿ ٚ 2

 شمٛاؼ کٕيع.

لكّت ٔبشمٛاؼ ؼٚيٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا يبف 

کٕيع. تٛخٗ: لكّيت اؾ چكت ؼٚي ثعٔٗ 

کٕيع. ضٛظؼٚ کٗ ثريْٚ ؾظٖ اقت ؼا پبک 

 ؼٚيٗ لكّت 

چكت ظاؼ ؼا ثب پبؼچٗ آغهتٗ ثٗ دتيؿکٕٕعٖ 

 پبک کٕيع.
لكّت چكت ظاؼ ؼا ٕ٘گبَ دتيؿ کؽظْ  تٛجٗ:

شمٛاؼ کٕيع، ؼٚيٗ ثعٔٗ ضٛظ ؼا ٔيؿ ثبيع 

 دتيؿ کؽظ.

 

 
. ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا پيبظٖ کٕيع. ثٛقيٍٗ 3

 چبلٛ ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ثربيع.

 

 
 . نيهٗ ؼا خعا دتيؿ کٕيع.4

 نيهٗ ؼا ثب کبؼظک دتيؿ کٕيع.چكت اْؽاف 

ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ثب چبلٛ خعا کٕيع ٚ اْؽاف 

 نيهٗ ؼا ثب دتيؿکٕٕعٖ پبک کٕيع.
نيهٗ ؼا ثٛع اؾ دتيؿ کؽظْ ملف  تٛجٗ:

 ٔکٕيع.

 
. نيهٗ ؼا ظؼ حمً ضٛظ لؽاؼ ظ٘يع. زبٌت 1

يسير نيهٗ ؼا پيعا کٕيع. ٚالِت نيهٗ ؼا 

ظؼ زبٌت يسير ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ لؽاؼ 

نيهٗ ؼا ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ لؽاؼ  ظ٘يع.

 ظ٘يع.

 

 
. حمً دتبـ نيهٗ ثب ثعٔٗ ؼا دتيؿ کٕيع. 6

حمً دتبـ ؼا اؾ ٘ؽگٛٔٗ آٌٛظگي دتيؿ کٕيع. 
نيهٗ ؼا ثٛع اؾ دتيؿ کؽظْ ملف  تٛجٗ:

 ٔکٕيع.

 

 
ؼٚي حمً دتبـ ثب ثعٔٗ ضٛظؼٚ  M. آقرت 7

ؼا ؼٚي قٓر ثعٔٗ ضٛظؼٚ  Mمببٌيع. آقرت 

 ثب ثؽـ مببٌيع.

ؼا ثؽاي قٗ ظليمٗ  Mپٛنم آقرت  تٛجٗ:

ثبيع ٔگٗ ظانت. چكت ؼا ظؼ ايٓ زبٌت ؼٚي 

آقرت مببٌيع. چكت ؼا ثٗ أعاؾٖ ٔيبؾ ًِؽف 

ثبؾ کٕيع، ؾيؽا ظٚثبؼٖ سمي تٛاْ اؾ آْ 

 اقتفبظٖ سمٛظ.

 

 
ؼا ؼٚي حمً دتبـ ثب ثعٔٗ ضٛظؼٚ  G. آقرت 8

 مببٌيع.

 

 

 چكت  

 

ٔگٙعاؼ

 ٔعٖ 

 Mآقرت  

 Mآقرت  

 Mآقرت  

 چكت  
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ؼا ؼٚي قٓر دتبـ ثب ثعٔٗ ضٛظؼٚ  Gآقرت 

 ٛقيٍٗ ثؽـ مببٌيع.ث

ؼا ثؽاي قٗ ظليمٗ  Gپٛنم آقرت  تٛجٗ:

ٔگٙعاؼيع. چكت ؼا ظؼ ايٓ زبٌت ؼٚي آقرت 

ؼا ثٗ أعاؾٖ ًِؽف ثبؾ  Gمببٌيع ٚ آقرت 

کٕيع. ؾيؽا ظٚثبؼٖ سمي تٛاْ اؾ آْ 

 اقتفبظٖ سمٛظ.

 
. خمٍِٛ کؽظْ چكت. ثب زؽکت زٍؿٚٔي 9

چكت ؼا ثٗ أعاؾٖ تمبَب ثكبؾيع ٚ چكت 

ظؼ يک ؾِبْ تٕٗيُ نعٖ خمٍِٛ  ؼا ثبيع

کٕيع. يک نيهٗ دتيؿ ثؽظانتٗ ثبثت ٔگٗ 

 ..1ظاؼيع ٚ ثب کبؼظک کبِاًل خمٍِٛ کٕيع. 

گؽَ ٘بؼظٔؽ )قطت کٕٕعٖ(  71گؽَ ؼؾيٓ ٚ 

 ؼا ثٛقيٍٗ کبؼظک ؼٚي نيهٗ خمٍِٛ کٕيع.

 

 
 . ِبٌيعْ چكت.1

چكت ؼا ثٗ ظاضً ٌٌٛٗ چكت ٚاؼظ کٕيع. 

قتيکي ثؽيؿيع. چكت ؼا ظؼ ظاضً يک ٌٌٛٗ ال

 چكت ؼا ؼٚي نيهٗ مببٌيع.

 

 
 . ًٔت نيه11ٗ

ًٔت نيهٗ. ٚالئُ ؼٚي نيهٗ ؼا ظؼ يک 

ؼاقتب لؽاؼ ظاظٖ قپف اؾ ٌجٗ ثٗ آ٘كتگي 

نيهٗ ؼا ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ فهبؼ ظ٘يع. ثب 

اقتفبظٖ اؾ کبؼظک چكت ؼا ؼٚي ٌجٗ نيهٗ 

مببٌيع ٚ چكت ٘بي اَبفٗ ؼا ثٛقيٍٗ کبؼظک 

ؼا لجً اؾ قطت نعْ  خعا کٕيع. ثكت نيهٗ

 چكت ًٔت کٕيع.

 
. ظؼ يٛؼت ٔهيت آة آْ ؼا تّٛري کٕيع. 12

پف اؾ قطت نعْ چكت، تكت ٔهت آة ؼا اذمبَ 

ظ٘يع. ٔهت کؽظْ قٓسي ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ 

 چكت ثؽْؽف کٕيع.

. ؾٖ پبييين نيهٗ ؼا ًٔت کٕيع. ؾٖ 13

ثبال ؼا ؼٚي ثعٔٗ ضٛظؼٚ ؼا ثب َؽثبت 

 آ٘كتٗ ظقت ًٔت کٕيع.

. کبٔکتٛؼ نيهٗ گؽَ کٓ ٚمت ؼا ِتًً 14

 کٕيع.

 

 

 

 

 

 Gآقرت  



SUV

124

 اتؼاد خٛدسٚ
ؼظيف 

S/N 

ٔمٓٗ 

 أعاؾٖ گريی

اثٛبظ 

ثؽزكت 

 ِيٍيّرت

ؼظيف 

S/N 

ٔمٓٗ 

 أعاؾٖ گريی

اثٛبظ 

ثؽزكت 

 ِيٍيّرت

1A-a98414L-M956

2B-b91315L-N390

3C-c89016M-N1114

4D-d115717M-m1142

5E-e100818N-n1438

6F-D75619O-P1266

7F-d81420Q-q1330

8G-H69621R-r1286

9G-L128522S-s1012

10H-h143423

11H-L114824

12I-i114025

13J-K144626

 اقتفبظٖ اؾ حمً )ِکبْ( قٛؼاش

A，a ٚحمً ايٍي قٛؼاش ثعٔٗ ضٛظؼ Q,q  ٜضٓؽ ٚمتقٛؼاش ًٔت چؽا

B，b
قٛؼاش ًٔت ِٛٔتبژ قيكتُ 

 تٍٛيك
R,r

 قٛؼاش ًٔت چؽاٜ ضٓؽ ٚمت

C，c
کّکي  نبقيقٛؼاش ًٔت خٍٛ ٚ 

 خٍٛ
S,s

حمً قٛؼاش خٛنکبؼي پبًٔ 

 ٚمت

D，d
قٛؼاش ًٔت خٍٛ ٚ نبقي کّکي 

 خٍٛ
U，u

حمً قٛؼاش خٛنکبؼي خمؿْ آة 

 قتْٛ پبيني

E，e
قٛؼاش ًٔت ِٛٔتبژ قيكتُ 

 تٍٛيك
V,vW,w

قٛؼاش خٛنکبؼي قيين حمً 

 خٍٛ

F
قٛؼاش ًٔت حمبفٕ پبييين مست 

 ؼاقت حمفٗٗ ِٛتٛؼ
X,x

 قٛؼاش ًٔت قپؽ خٍٛ

G
 قٛؼاش ًٔت تؽِؿ ظؼ خٍٛ

Y，y
قٛؼاش ًٔت ِٛٔتبژ کّک 

 فٕؽ ٚمت

Lقٛؼاش ًٔت تؽِؿ ظؼ ٚمت Z, zقٛؼاش ًٔت پيچ لالة ٚمت 
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 حمً سٛسار تذٔٗ خٛدسٚ مست ػمة يسإّ٘ا
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 سإّ٘اي حمً سٛسار تذٔٗ خٛدسٚ لسّت جٍٛ
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 سٛسار ٘ا ٚ فٛاغً تني آهنا دس صيش ضاسي ٚ کٕاس ضاسي
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 خعٚي قٛؼاش ًٔت شمبٕ٘گ کٕٕعٖ کّک فٕؽ ٚمت ٚ خٍٛ ٚ قٛؼاش ًٔت نبقي کّکي ٚمت ٚ خٍٛ

X(mm)Y(mm)Z(mm) حمً قٛؼاش
نبقي قٛؼاش ًٔت 

 (1کّکي )
76456.539.6

قٛؼاش ًٔت نبقي 

 (2کّکي )
76-456.539.6

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (1خٍٛ )
-39.9578.7619.1

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (2خٍٛ )
52.1504.2610.8

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (3خٍٛ )
54.4622.7617.4

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (4خٍٛ )
-39.9-578.7619.1

ت کّک فٕؽ قٛؼاش ًٔ

 (1خٍٛ )
52.1-504.2610.8

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (6خٍٛ )
54.4-622.7617.4

قٛؼاش ًٔت اکكً

 (1ٚمت )
2066.3592.61.9
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قٛؼاش ًٔت اکكً

 (2ٚمت )
2102.65501.9

قٛؼاش ًٔت اکكً

 (3ٚمت )
2066.3-592.61.9

قٛؼاش ًٔت اکكً

 (4ٚمت )
2102.6-5501.9

ًٔت کّک فٕؽ  قٛؼاش

 (1ٚمت )
2442.1536.274.3

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (2ٚمت )
2459521.670.9

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (3ٚمت )
2453.3498.862.3

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (4ٚمت )
2442.1-536.274.3

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (1ٚمت )
2459-521.670.9

قٛؼاش ًٔت کّک فٕؽ 

 (6ٚمت )
2453.3-498.862.3

مست چپ ٚ ؼاقت ِؽکؿ  Y0اؾ ِؽکؿ حمٛؼ چؽش خٍٛ؛  X0ٔمٓٗ نؽٚ٘ شمبٕ٘گ کٕٕعٖ ثعٔٗ ضٛظؼٚ: 

قٓر ثباليي کف ٚقّ Z0ِتمبؼْ؛ 
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 سيستُ تغزيٗ سٛخت
Iْپيادٖ ٚ ٔػة وشد .

 . لثً اص پيادٖ وشد1ْ

 پّپ ثٕؿيٓ □
 خٍٛگريي وؽظْ اؾ ؼيؿل قٛضت ثٗ ؾِني □
 . تؼذ اص ٔػة وشد2ْ

 پؽ وؽظْ قٛضت ثبن □
 ثؽؼقي ثؽاي ٔعاننت ٔهيت □
 ِشاجؼٗ وٕيذ.( 1. ِشادً پيادٖ وشدْ )تٗ ضىً 3
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 جمّٛٚٗ ثبن ثٕؿيٓ X-1نىً 

   . ظؼپٛل پّپ ثٕؿي4ٓ   . ٚانؽ ظؼپٛل پّپ ثٕؿي3ٓ    . ٌٌٛٗ خببؼات ثٕؿي2ٓ   . ثبن1

تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ .7   . تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ ٚقّ ثبن6  . تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ مست ؼاقت ثبن 5

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ فيٍرت  يچ. پ10  . ٔگٙعاؼٔعٖ فيٍرت ثٕؿيٓ 9  . فيٍرت ثٕؿيٓ 8   مست چپ ثبن

. 13  جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ فيٍرت ثٕؿيٓ. 12  جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ ثبن .11 ثٕؿيٓ  

ِٙؽٖ   .15  ٘بي حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ . پيچ14 تكّٗ ٔگٙعاؼٔعٖ ثبن ٘بي اتًبي  پيچ

. 18  . جمّٛٚٗ پّپ ثٕؿيٓ 17. پيچ ٔگٙعاؼٔعٖ ٌٌٛٗ پؽوٓ 16      ٔگٙعاؼٔعٖ ٌٌٛٗ پؽوٓ

. ضبؼ ثباليي حمبفٕ   21 . ظؼة ثبنII  20 . ثكت نيٍٕگ ذتٛيٗ مشبؼٖ I 19  ثكت نيٍٕگ پؽوٓ مشبؼٖ

. خبم ثباليي 24   . حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽو23ٓ   حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ. ضبؼ پبييين  22 ٌٌٛٗ پؽوٓ 

. حمبفٕ ٌٌٛٗ  27 . نيٍٕگ ذتٛيٗ 26   . خبم پبييين جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ پؽو25ٓ   حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ

 پؽوٓ
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 (14)٘بي حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ  پيچ (1)

ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ حمبفٕ ٌٌٛٗ پؽوٓ 

 ؼا پيبظٖ سمبييع. (27)

 1 (18)ثكت نيٍٕگ پؽوٓ مشبؼٖ  (2)

ؼا  II (19)ٚ ثكت نيٍٕگ ذتٛيٗ مشبؼٖ 

نً سمٛظٖ ٚ خبم پبييين جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ 

ؼا  (26)ٚ نيٍٕگ ذتٛيٗ  (25)پؽوٓ 

 پيبظٖ سمبييع.
جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ ثبن  (3)

ٚ جمّٛٚٗ ٌٌٛٗ ضؽٚخي اؾ فيٍرت  (11)

ؼا اؾ جمّٛٚٗ پّپ  (12)ثٕؿيٓ 

 پيبظٖ سمبييع. (17)ثٕؿيٓ 
وبٔىتٛؼ پّپ ثٕؿيٓ ؼا خعا  (4)

ؼا  (4)ٛظٖ ٚ ظؼپٛل پّپ ثٕؿيٓ سم

 (17)ثبؾ وؽظٖ ٚ جمّٛٚٗ پّپ ثٕؿيٓ 

 ؼا پيبظٖ سمبييع.
ؼا  (2)ٌٌٛٗ خببؼات ثٕؿيٓ  (1)

 خعا سمبييع.
٘بي اتًبي تكّٗ  پيچ (6)

ؼا ثبؾ سمٛظٖ  (13)ٔگٙعاؼٔعٖ ثبن 

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ مست ؼاقت  تكّٗٚ 

ؼا پيبظٖ  (7)ٚ مست چپ  (6)، ٚقّ (5)

 سمبييع.
ا پيبظٖ ؼ (1)جمّٛٚٗ ثبن  (7)

 سمبييع.
 

 . دس صِاْ پيادٖ وشدْ تان4
ثب اقتفبظٖ اؾ يه خه ضٛظؼٚ ؼا   (1)

ثٍٕع وؽظٖ ٚ تٛقّ ضؽن ثؽاي 

خٍٛگريي اؾ ٚاژگْٛ نعْ ثبن آْ ؼا 

 ِٙبؼ سمبييع.

٘يچگبٖ خبم ِؽوؿي اؾ يه ٌٌٛٗ   (2)

القتيىي يب ٔبيٍٛٔي ؼا تّٛري 

 ٔىٕيع، ثٍىٗ آْ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ؼ وؽظْ ثؽ ؼٚي ظؼ ؾِبْ وب ( 3)

قيكتُ قٛضت ؼقبٔي ثؽاي خٍٛگريي 

اؾ ٚؼٚظ گؽظ ٚ ضبن ثٗ ظاضً 

قيكتُ قٛؼاضٙب ؼا تٛقّ ظؼپٛل 

 حمبفٗت سمبييع.

جمّٛٚٗ لٓٛبت قيكتُ قٛضت   ( 4)

 ؼقبٔي ؼا دتيؿ ٔگٗ ظاؼيع.

 
 تٛجٗ

ظؼ ؾِبْ ًٔت ثبن چٙبؼ ٚعظ  (1)

 23اتًبي ؼا ثب گهتبٚؼ  M8پيچ 
N.m .قفت سمبييع 

سمبييع ٚ ظؼ  ضبؼ٘ب ؼا ًٔت (2)

 يٛؼت ٔيبؾ آهنب ؼا تٛٛيٍ سمبييع.
٘ب ؼا  ٘ؽ وعاَ اؾ نيٍٕگ (3)

ثؽاي پيچ ضٛؼظْ ٚ ضؽاثي ظؼ ؾِبْ 

 پيبظٖ ٚ ًٔت وؽظْ ثؽؼقي سمبييع.
ؼا  )اقتبؼت( قٛئيچ خؽلٗ (4)

ثبٔيٗ ؼٚنٓ وؽظٖ ٚ قپف  2ثؽاي 

ثبٔيٗ ضبِٛل  ظٖآْ ؼا ثؽاي 

سمبييع ٚ قپف ظٚثبؼٖ آْ ؼا ؼٚنٓ 

ؼا ثؽؼقي  وؽظٖ ٚ ٔهيت ثٕؿيٓ

 سمبييع.

 فيٍرت ثٕؿيٓ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.  .1
 پيادٖ وشدْ فيٍرت تٕضيٓ

فهبؼ ؼا اؾ قيكتُ قٛضت ؼقبٔي   (1)

 آؾاظ سمبييع.

٘ب ؼا ظاضً يه  ٛضت ظاضً ٌٌٛٗق  (2)

 ختٍيٗ سمبييع. ٖؽف
نيٍٕگ ؼا اؾ ظٚ أتٙبي فيٍرت   (3)

ثٕؿيٓ خعا سمبييع. ظؼ نىً ؾيؽ فيٍرت 

ثٕؿيٓ ؼا ثٛع اؾ پيبظٖ وؽظْ 

 ٕيع.ثجي
 

 
نىً                                 

X-2 ٓفيٍرت ثٕؿي 

 

 فيٍرت خعيع ؼا ًٔت سمبييع.  .2
٘ب ؼا اؾ ؼٚي فيٍرت ثٕؿيٓ  ظؼپٛل  (1)

 خعا سمبييع.

٘بي ثٕؿيٓ ؼا ثٗ ظٚ  نيٍٕگ  (2)

 أتٙبي فيٍرت ثٕؿيٓ ًٔت سمبييع.
 ظؼة ثبن ؼا قفت سمبييع.  (3)
وبثً اتًبي ِٕفي ثبتؽي ؼا ًٔت   (4)

 سمبييع.
چ خؽلٗ ؼا ثؽاي ظٚ ثبٔيٗ قٛئي  (1)

ؼٚنٓ وؽظٖ ٚ قپف آْ ؼا ثؽاي ظٖ 

ثبٔيٗ ضبِٛل سمبييع ٚ قپف ظٚثبؼٖ آْ 

ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ ٔهيت ثٕؿيٓ ؼا ثؽؼقي 

 سمبييع.
 : تٛجٗ

٘بي فهبؼ لٛي ؼا ثؽؼقي  اتًبالت ٌٌٛٗ

سمبييع ٚ اؾ اتًبي حمىُ آهنب ِّٓئٓ 

 نٛيع.
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III پّپ تٕضيٓ اٌىرتيىي 

1

2

3

4
5

پّپ  X-3نىً 
ثٕؿيٓ

. 3. قٕكٛؼ قٓر قٛضت 2. نٕبٚؼ 1
ٌٌٛٗ ضؽٚج 4وبٔىتٛؼ پّپ ثٕؿيٓ  .

ٌٌٛٗ ثؽگهت ثٕؿيٓ . 5 ثٕؿيٓ 
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 سيستُ اٌىرتيىي

 سيستُ استاست

تٛجٗ: ِٛاسد صيش سا لثً اص ػٍّىشد 
 استاستش تشسسي مناييذ.

 پيادٖ وشدْ استاست

I  استاست. پيادٖ وشدْ اتِٛاتيه 

ِٙؽٖ ؼا اؾ ؼٚي وبثً ِتًً ثٗ .3

اتِٛبتيه اقتبؼت ثبؾ سمبييع ٚ 

ِرت  ثب اقتفبظٖ اؾ يه ٌِٛيت

ِمبِٚت ثبال ٌٚتبژ ؼا 

گريي سمبييع، ايٓ ٌٚتبژ  أعاؾٖ

ٌٚت ثبنع.  1..1ٔجبيع وّرت اؾ 

)اؾ اتًبي وبثً ِٕفي ِٛتٛؼ 

ثؽاي خٍٛگريي اؾ ختٍيٗ 

 اٌىرتيكيتٗ قبوٓ ِّٓئٓ نٛيع.(

اقتبؼت ؼا پيبظٖ  اتِٛبتيه .4

سمبييع.

II پيادٖ وشدْ تاٌطته ٚ آسِيچش . 

ِٛبتيه اقتبؼت ٚ يفسٗ ثني ات .1

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي ؼا پيبظٖ سمٛظٖ 

ِٙؽٖ ٘ب ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ وبثً ٚ

ؼا اؾ تؽِيٕبي خعا سمبييع.

 N.m 5.9گطتاٚس سفت وشدْ: 

ظٚ ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ سمبييع.  .6

 1.2گهتبٚؼ قفت وؽظْ ثؽاي ٔٛ٘ 

Kw ،5.9 N.m ثبنع. ِي 

ثبٌهته ٚ آؼِيچؽ ؼا اؾ  .7

اتِٛبتيه اقتبؼت خعا سمبييع.

اٚؼيٕگ ؼا خعا سمبييع. .8

 تٛجٗ:

يه اٚؼيٕگ خعيع ثبيع ظٚثبؼٖ

 اقتفبظٖ نٛظ.

ثؽخكتگي ؼٚي اتِٛبتيه اقتبؼت 

ٚ پٛقتٗ اقتبؼت ؼا ظؼ يه 

 ؼاقتب لؽاؼ ظ٘يع.

III  پيادٖ وشدْ پٛستٗ ٚ جمّٛػٗ والچ .

 ٚ دٔذٖ استاست

ظٚ ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ سمبييع. .3

 گطتاٚس سفت وشدْ:

 Kw  :5.9 N.m 1.2ٔٛع 

 Kw  :5.9 N.m 1.4ٔٛع 

جمّٛٚٗ لٓٛبت ؾيؽ ؼا اؾ جمّٛٚٗ  .4

 : اتِٛبتيه اقتبؼت ثبؾ سمبييع

پٛقتٗ اقتبؼت، فٕؽ 

ثؽگؽظإٔعٖ، ثٍربيٕگ ٚ جمّٛٚٗ

 والچ

IVپيادٖ وشدْ جارغايل . 

ظٚ ٚعظ پيچ ظؼپٛل أتٙبيي ثبٌهته  .2

 ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚآْ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 Kw  :1.5 N.m 1.2ٔٛع 

 Kw  :1.5 N.m 1.4ٔٛع 

اٚؼيٕگ ثبٌهته ؼا خعا .  1

ع.)تٛخٗ: ظؼ ؾِبْ ًٔت يه سمبيي

 دعيع اقتفبظٖ سمبييع.(اٚؼيٕگ

ثبٌهته اؾ يه پيچ گٛنيت فٕؽ ؼا    .2

ثٗ پبيني فهبؼ ظاظٖ ٚ غغبي ؼا اؾ 

خبغغبيل ضبؼج سمبييع. چٙبؼ ٚعظ 

ؼا خعا سمٛظٖ ٚ قپف خبغغبيل غغبي 

ؼا پيبظٖ سمبييع.

Vپيادٖ وشدْ آسِيچش اص تاٌطته . 

VIآسِيچش . 

 وٍىتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع..     1

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت، اؼتجبِ 

ِبثني ظٚ الًِ وٍىتٛٚؼ ؼا ثؽاي 

 ظاننت اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع.

٘بي  ظؼ يٛؼت ٔعاننت اؼتجبِ ثني الًِ

ؼا تٛٛيٍ سمبييع.  وٍىتٛؼ آؼِيچؽ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV. 1)ثٗ نىً 

IV. 1نىً 

قبمچٗ ؼا پيبظٖ سمبييع ٚ ثؽاي .   3

 خٍٛگريي اؾ قمِٛ آْ اؾ يه 

 آ٘ٓ ؼثب اقتفبظٖ سمبييع.
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٘بي وٍىتٛؼ ٚ  اؼتجبِ ِبثني الًِ .2

 ٘كتٗ آؼِيچؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ ثب اقتفبظٖ 

٘بي وٍىتٛؼ ٚ ٘كتٗ  ِبثني الًِ

آؼِيچؽ ؼا ثؽؼقي سمٛظٖ، ٚعَ 

ثبنع.  اؼتجبِ ٔهبٔگؽ قبمل ثٛظْ ِي

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ آؼِيچؽ ؼا 

 IV -2تٛٛيٍ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 

 
                                  

 IV -2 نىً

 
VII وٍىتٛس . 

ي وٍىتٛؼ ؼا اؾ ٔٗؽ ٘ب قٓر الًِ .3

 ٘ب ثؽؼقي سمبييع. قٛضتگي ٚ ٔبضبًٌي

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وبغػ مسجبظٖ 

٘بي ؼٚي قٓر  ٘ب ٚ قٛضتگي ٔبضبًٌي

 ؼا دتيؿ سمبييع.

 ثؽؼقي ِمعاؼ تبة آؼِيچؽ .4

٘بي  آؼِيچؽ ؼا ثؽ ؼٚي پبيٗ  (3)

V .نىً لؽاؼ ظ٘يع 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه قبٚت   (4)

 گري ِمعاؼ تبة آؼِيچؽ ؼا  أعاؾٖ

 IV.3گريي سمبييع. )ثٗ نىً  ؾٖأعا

 ِؽاخٛٗ  سمبييع.(
  

 mm 0.05ِاوضميُ تاب آسِيچش: 

c 3)  ثؽؼقي لٓؽ وٍىتٛؼ 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف لٓؽ 

 گريي سمبييع. )ثٗ  وٍىتٛؼ ؼا أعاؾٖ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -4نىً 

 

   
 IV -4نىً                         

 غش استأذاسد:ل 
 Kw :30 mm 1.2ٔٛع 
 Kw  :30 mm 1.4ٔٛع 

 :دذالً لغش 
 Kw  :29 mm 1.2ٔٛع 
 Kw  :29 mm 1.4ٔٛع 
 Kw :34 mm 2.0ٔٛع 

اگؽ لٓؽ وٍىتٛؼ اؾ زعالً لٓؽ وّرت 

 ثبنع ثبيع آؼِيچؽ تٛٛيٍ وؽظظ.

ؼا ثؽؼقي  ّٚك نيبؼ وٍىتٛؼ  . 4

 سمبييع.

دتيؿ ثٛظْ نيبؼ ثني وٍىتٛؼ٘ب ؼا 

سمبييع ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ يه ثؽؼقي 

تيغٗ اؼٖ دتبَ آنغبهلب ؼا دتيؿ 

سمبييع. )ثٗ نىً ؾيؽ ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.(

 

 
 ػّك ضياس استأذاسد وٍىتٛس:

 Kw  :0.6 mm 1.2ٔٛع 
 Kw  :0.6 mm 1.4ٔٛع 

 mm 0.2دذالً ػّك ضياس وٍىتٛس: 
ظؼ يٛؼتي وٗ ّٚك نيبؼ اؾ زعالً 

ثبنع آْ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ  وّرت ِي

 يه تيغٗ اؼٖ ايالذ سمبييع.
 

VIII َتاٌطته ديٕا . 

لٓٙ اؼتجبِ ثبٌهته ظيٕبَ ؼا ثؽؼقي   .3

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ 

ثني غغبي ٚ ثبٌهته ظيٕبَ ؼا ثؽاي 

ظاننت اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

IV -5 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
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بِ ثبٌهته ؼا ظؼ يٛؼت ٚعَ اؼتج
 تٛٛيٍ سمبييع.

 

 
 IV -5نىً                    

 

اتًبي ثعٔٗ ثبٌهته ؼا ثؽؼقي  .4

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ 

ثني ثبٌهته ٚ پٛقتٗ اقتبؼت ؼا 

ثؽاي ٔعاننت اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -6)ثٗ نىً 

اگؽ اؼتجبِ ثؽلؽاؼ اقت ثبٌهته ؼا 

 يب تٛٛيٍ سمبييع. تّٛري

 

 
 IV -6نىً                          

 
IX رغاي . 
 ْٛي غغبي ؼا ثؽؼقي سمبييع. .2
ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف   (2)

گريي سمبييع.  ْٛي غغبي ؼا أعاؾٖ
 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -7)ثٗ نىً 

 عٛي استأذاسد:
 Kw  :15.5 mm 1.2ٔٛع 
 Kw :15.5 mm 1.4ٔٛع 

 دذالً عٛي:
 Kw  :10.0 mm 1.2ٔٛع 
 Kw :10.0 mm 1.4ٔٛع 

 
 

 IV -7نىً                             
 
ىٗ ْٛي غغبي اؾ زعالً (  ظؼ يٛؼتي2)

ؼا  وّرت ثبنع، خبغغبيل ٚ ثبٌهته 
 تٛٛيٍ سمبييع.

X فٕش رغاي . 
 

    
 IV -8نىً                            

 
XI جارغايل . 

تفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت لٓت ِثجت ٚ ثب اق
لٓت ِٕفي خبغغبيل ؼا ثؽاي ٚعَ اؼتجبِ 

 ثؽؼقي سمبييع.
ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ ثني لٓت ِثجت ٚ 
ِٕفي خبغغبيل، آٔؽا تّٛري يب تٛٛيٍ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -9سمبييع. )ثٗ نىً 
 

   
 

 IVنىً                               
-9 

 
 
 

 
 



SUV 

7

XII ٖاستاست . والچ ٚ دٔذ 

٘بي ظٔعٖ اقتبؼت ؼا ثؽؼقي  ظٔعأٗ .3

 سمبييع.

٘بي ظٔعٖ ٚ جمّٛٚٗ والچ  ظٔعأٗ

اقتبؼت ؼا ثؽاي ضؽاثي، ثؽؼقي 

سمبييع. ظٔعٖ يب اقتبؼت جمّٛٚٗ والچ 

اقتبؼت ؼا ظؼ يٛؼت ضؽاثي، تٛٛيٍ 

سمبييع. ظٔعٖ ؼيٕگي ؼٚي فاليٛيً ؼا 

 ثؽاي ضؽاثي، ثؽؼقي سمبييع.

ؽفٗ ؼا ظٔعٖ اقتبؼت ؼٚي والچ يىٓ .4

 ثؽؼقي سمبييع.

والچ اقتبؼت ؼا ٔگٗ ظانتٗ ٚ ظٔعٖ 

٘بي قبٚت  اقتبؼت ؼا ِٛافك ٚمؽثٗ

ثچؽضبٔيع، آْ ثبيع آؾاظأٗ چؽضم 

سمبيع. ظٔعٖ اقتبؼت ٔجبيع ظؼ خٙت 

 ٘بي قبٚت گؽظل سمبيع. ضالف ٚمؽثٗ

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ جمّٛٚٗ والچ ؼا تٛٛيٍ 

ِؽاخٛٗ  IV -10سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

ٛؼت ٔيبؾ ثب سمٛٔٗ ِٛخٛظ ظؼ ظؼ ي

 ثبؾاؼ آْ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

- IVنىً 
10
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 سيستُ تغزيٗ تشق )سيستُ ضاسژ(

تاص ٚ تست لغؼات ديٕاَ

 پيادٖ وشدْ ديٕاَ

 IV -11نىً 

II  . َپيادٖ وشدْ دسپٛش پٛستٗ أتٙايي ديٕا 
 ٘ب ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ ٚبيك وبئٛچٛيي ؼا خعا سمبييع. ِٙؽٖ .2
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M/T : 
قٗ ٚعظ ِٙؽٖ پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ 

 IV -12ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 

     
 IV -12نىً                         

 
IIIپيادٖ وشدْ جارغايل . 

M/T : 
ظٚ ٚعظ پيچ خبغغبيل ؼا ثبؾ   (1)

 سمٛظٖ ٚ آٔؽا ضبؼج سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -13 نىً
 

 
 

      
نىً                                  

IV -13 
 

ظؼپٛل خبغغبيل ؼا اؾ خبغغبيل پيبظٖ  (2)

 سمبييع.
 

IV . پيادٖ وشدْ آفتاِات
قٗ ٚعظ پيچ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ 

آفتبِبت ظيٕبَ ؼا پيبظٖ سمبييع. 

         ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -14)ثٗ نىً 
              

 

             
نىً                                  

IV -14 

V  ٖپيادٖ وشدْ پايٗ ٔگٙذاسٔذ .
 وٕٕذٖيىسٛ

چٙبؼ ٚعظ پيچ پبيٗ ٔگٙعاؼٔعٖ  .2

 يىكٛوٕٕعٖ ؼا ثبؾ سمبييع. )ثٗ نىً 

IV -15  ).ِؽاخٛٗ سمبييع 

 

 
 IV -15نىً                          

 

چٙبؼ ٚعظ ٚبيك القتيىي ؼا ضبؼج .  2

 سمبييع.
VI پيادٖ وشدْ پٛيل . 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه تٛؼن ِرت، اثؿاؼ  .7

ؼا ثبثت ٔگٗ ظانتٗ ٚ اثؿاؼ  (A)ًٛو خم

٘بي قبٚت تب  ؼا ظؼ خٙت ٚمؽثٗ (B)خمًٛو 

ؼقيعْ گهتبٚؼ ِٛؼظ ٔٗؽ قفت سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -16)ثٗ نىً 
 

 
                

 IV -16نىً                      

 
 N.m 39گطتاٚس سفت وشدْ: 

ٚي ؼ ثؽ (A)حمىُ ثٛظْ اثؿاؼ خمًٛو 

 ثؽؼقي سمبييع.ؼٚتٛؼ ؼا 

ؼا ثٗ گريٖ ثجٕعيع.  (C)اثؿاؼ خمًٛو . 2

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -17نىً)ثٗ 

 

 

 

 

 
 IV -17نىً                        

 (C)ظيٕبَ ؼا ثؽٚي اثؿاؼ خمًٛو  .8

 لؽاؼ ظ٘يع.

ِٙؽٖ پٛيل ظيٕبَ ؼا نً سمٛظٖ ٚ  .9

ؼا ظؼ خٙت ٔهبْ ظاظٖ  (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ثچؽضبٔيع. )ثٗ نىً  IV -18نعٖ ظؼ نىً 

IV -18 ).ِؽاخٛٗ سمبييع 
تٛجٗ: ِٙشٖ پٛيل ديٕاَ سا تيطرت اص ٔػف 

سٚتٛس  خشاتييه دايشٖ تشاي جٍٛگريي اص 
 ضً ٔىٕيذ.
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 (C)ظيٕبَ ؼا اؾ اثؿاؼ خمًٛو  ..1

 پيبظٖ سمبييع.

 

 
 IV-18نىً                            

 
 ؼا چؽضبٔعٖ ٚ (B)اثؿاؼ خمًٛو  .11

ؼا پيبظٖ  (B)ٚ  (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ِؽاخٛٗ  IV-19سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

ِٙؽٖ ٚ پٛيل ظيٕبَ ؼا پيبظٖ  .12

 سمبييع.

 
نىً                                

IV -19 

 
VII  ٖپيادٖ وشدْ ٔگٙذاسٔذ .

 يىسٛوٕٕذٖ
چٙبؼ ٚعظ ِٙؽٖ ؼا ثبؾ سمبييع. .  1

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -20)ثٗ نىً 
 

 
 IV -20نىً                            

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو  .2

ٔگٙعاؼٔعٖ يىكٛوٕٕعٖ ؼا ضبؼج 

ِؽاخٛٗ  IV -21سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
 

 
                                                

 IV -21نىً 

VIII  ٗپيادٖ وشدْ سٚتٛس اص پٛست .
 ي ديٕاَجٍٛي

I   .تشسسي ٚ تؼّري آٌرتٔاتٛس 

 ثؽؼقي ٚ تّٛري ؼٚتٛؼ )آؼِيچؽ(.  1

ؼٚتٛؼ ؼا ثؽاي اؼتجبِ ٚ لٓٛي ثؽؼقي 

ِؽاخٛٗ  IV-22سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 IV -22نىً                        

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت، ِمبِٚت 

 گريي سمبييع. قيُ پيچ ؼٚتٛؼ ؼا أعاؾٖ

تأذاسد ِماِٚت )دس صِاْ سشد ِمذاس اس

  2.5-2.1تٛدْ( 
ظؼ يٛؼت ظاننت اتًبيل ؼٚتٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

ِؽاخٛٗ  IV -23سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
- IVنىً                             

23 

اتًبي ثٗ ثعٔٗ ؼٚتٛؼ ؼا ثؽؼقي . 1

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ ثني 

ٔعاننت اتًبيل  ؼٚتٛؼ ٚ ثعٔٗ ؼا ثؽاي

 ثؽؼقي سمبييع.
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ؼٚتٛؼ ؼا ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ

 تٛٛيٍ سمبييع.

 وٍىتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .2

ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ پكيت ٚ ثٍٕعي ٚ ضؽال (1)

 ؼٚي وٍىتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ پكيت ٚ ثٍٕعي ٚ 

 ضؽال ؼٚتٛؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف لٓؽ(2)

گريي  وٍىتٛؼ ثؽٚي ؼٚتٛؼ ؼا أعاؾٖ

ِؽاخٛٗ  IV -24سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 mm 14.4-14.2لغش استأذاسد: 
 mm 12.8دذالً لغش استأذاسد: 

ظؼ يٛؼتي وٗ لٓؽ وٍىتٛؼ اؾ زعالً 

لٓؽ وّرت ثبنع ثبيع ؼٚتٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 IV -24نىً  

II تشسسي ٚ تؼّري استاتٛس . 

 لٓٛي اقتبتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .2

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت اؼتجبِ ثني 

قيُ پيچ اقتبتٛؼ ؼا ثؽاي ثؽلؽاؼي 

 IV -25اؼتجبِ ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

نىً 
IV -25 

تجبِ، اقتبتٛؼ ؼا ظؼ يٛؼت ٚعَ اؼ

 تٛٛيٍ سمبييع.

اتًبي ثٗ ثعٔٗ اقتبتٛؼ ؼا ثؽؼقي . 2

 سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اُ٘ ِرت ٚعَ اؼتجبِ 

 پيچ ٚ ثعٔٗ ؼا ثؽؼقي سمبييع. ثني قيُ

 IV -26نىً 

ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اؼتجبِ اقتبتٛؼ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

III تشسسي ٚ تؼّري رغاي . 

 ْٛي آؾاظ غغبي ؼا ثؽؼقي سمبييع.. 1

ثب اقتفبظٖ اؾ يه وٌٛيف ْٛي آؾاظ   

 گريي سمبييع. غغبي ؼا أعاؾٖ

 mm 10.5عٛي آصاد استأذاسد: 

 mm 1.5دذالً عٛي آصاد: 

ظؼ يٛؼتي وٗ ْٛي آؾاظ غغبي اؾ زعالً 

 (M/T)وّرت ثبنع ثبيع آْ تٛٛيٍ گؽظظ. 

M/T  : دس غٛست ٔياص رغاي سا تؼٛيض

 مناييذ.

حليُ ؼا آة سمٛظٖ ٚ غغبي ٚ فٕؽ ؼا  .6

 پيبظٖ سمبييع.

قيُ غغبي خعيع ؼا پف اؾ ٚاؼظ سمٛظْ  .7

فٕؽ ٚ غغبي ظؼ قٛؼاش خبغغبيل ًٔت 

سمبييع.

غغبي ؼا ثؽٚي خبغغبيل ْٛؼي حليُ  .8

سمبييع وٗ ْٛي آؾاظ آْ ِٓبثك ثب 

 IV-27ِمعاؼ ِهطى نعٖ ثبنع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(
mm 10.5عٛي آصاد سيُ: 

 IV -27نىً 

زؽوت ٔؽَ غغبي ظؼ ظاضً خبغغبيل ؼا  .9

ِؽاخٛٗ  IV -28ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

أتٙبي قيُ ؼا لٓٙ سمٛظٖ ٚ اؾ  ..1

چكت آة ثٕعي ثؽٚي حميّ قيُ پيچ 

اقتفبظٖ سمبييع.
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 IV -28نىً 
IV  ٖتشسسي ٚ تؼّري يىسٛوٕٕذ .

 )ديٛد٘ا(

خؽيبْ ثؽق ظؼ لكّت خٍٛ  .4

يىكٛوٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي سمبييع. )ثٗ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -29نىً 

يه قيُ اُ٘ ِرت ؼا ثٗ لٓت  (4)

ِثجت )+( ظيٛظ ٚ قؽ ظيگؽ قيُ اُ٘ 

٘بي ِٕفي  ِرت ؼا ثٗ ٘ؽ وعاَ اؾ لٓت

ٛظ ِتًً سمبييع ٚ تكت ٚجٛؼ ( ظي-)

 خؽيبْ ؼا اذمبَ ظ٘يع.

٘بي اُ٘  ثب تغيري ظاظْ قيُ (1)

ِرت ِؽازً ثبال ؼا ظٚثبؼٖ تىؽاؼ 

وٕيع.

ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ يه ْؽف ٚ  (6)

ٚعَ ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ ْؽف ظيگؽ ؼا 

تٛقّ اُ٘ ِرت ثؽؼقي سمبييع. ظؼ 

يٛؼتي وٗ اؼتجبِ )ٚجٛؼ خؽيبْ( ظؼ 

ثبنع،  يىكٛوٕٕعٖ ظؼ يه خٙت سمي

 ٔؽا تٛٛيٍ سمبييع.آ

نىً 
IV -29 

لٓت ِٕفي اؾ يىكٛوٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي  .1

ِؽاخٛٗ  IV -30سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

يه قيُ اُ٘ ِرت ؼا ثٗ ٘ؽ وعاَ  (4)

٘بي ِثجت )+( ظيٛظ ٚ قؽ  اؾ لٓت

ظيگؽ قيُ اُ٘ ِرت ؼا ثٗ لٓت ِٕفي 

 ( ظيٛظ ِتًً سمبييع.-)

٘بي اُ٘ ِرت  اظْ قيُثب تغيري ظ (1)

ِؽازً ثبال ؼا ظٚثبؼٖ تىؽاؼ 

 سمبييع.
ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ يه ْؽف ٚ ٚعَ (6)

ٚجٛؼ خؽيبْ اؾ ْؽف ظيگؽ ؼا تٛقّ 

اُ٘ ِرت ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼتي وٗ 

اؼتجبِ )ٚجٛؼ خؽيبْ( ظؼ 

ثبنع،  يىكٛوٕٕعٖ ظؼ يه خٙت سمي

 آٔؽا تٛٛيٍ سمبييع.

IV -30نىً 

V تشسسي ٚ تؼٛيض تٍربيٕگ . 

 ثٍربيٕگ خٍٛ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .1

ثٍربيٕگ ؼا اؾ ٔٗؽ ؾثؽي ٚ قبيم 

 ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثٍربيٕگ خٍٛ ؼا تٛٛيٍ .6

 سمبييع.

چٙبؼ پيچ ٔگٙعاؼٔعٖ ثٍربيٕگ ؼا ثبؾ 

وؽظٖ ٚ ثٍربيٕگ ؼا پيبظٖ سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -31)ثٗ نىً 

- IVنىً 

31 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ خمًٛو ٚ 

پؽـ ثٍربيٕگ ؼا ضبؼج سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -32نىً 

نىً 

IV -32 

ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ خمًٛو ٚ 

ٕگ خعيع ؼا ظؼ حمً ضٛظ ًٔت پؽـ ثٍربي

ِؽاخٛٗ  IV -33سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(
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 IV -33نىً                        

 

ثب اقتفبظٖ اؾ چٙبؼ ٚعظ 

پيچ،ٔگٙعاؼٔعٖ ثٍربيٕگ ؼا ظؼ حمً ضٛظ 

ِؽاخٛٗ  IV -31ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 N.m 2.6گطتاٚس سفت وشدْ: 

ثب اقتفبظٖ اؾ ثٍربيٕگ وم شمبٕٔع  .7

ثٍربيٕگ ٚمت ؼا ضبؼج  IV -34نىً 

 سمبييع.

 
 IV -34نىً                         

 

ثٍربيٕگ ؼا اؾ حلبٔ ؾثؽي ٚ قبيم 

 ثؽؼقي سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثٍربيٕگ ٚمت ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

پٛل ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ظؼ

 IVثٍربيٕگ ؼا ضبؼج سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( 35-

 
 IV -35نىً                          

 

 تٛجٗ: فٓ ديٕاَ سا خشاب ٔىٕيذ.

ظؼپٛل ثٍربيٕگ ؼا ثؽٚي ؼٚتٛؼ لؽاؼ 

 ظ٘يع.

.   ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ٚ 4

ضٛظ ًٔت پؽـ ثٍربيٕگ خعيع ؼا ظؼ حمً 

ِؽاخٛٗ  IV -36سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 

 
 IV -36نىً                            

 

ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ خمًٛو ظؼپٛل  .8

 IV -37ثٍربيٕگ ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 
- IVنىً                             

37 

 

VI ٗآٌرتٔاتٛس . جمّٛػ 

پٛقتٗ خٍٛي ظيٕبَ ؼا ثؽٚي پٛيل  .6

ِؽاخٛٗ  IV -38لؽاؼ ظ٘يع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
 IV -38نىً                          

 

ؼٚتٛؼ ؼا ثؽٚي پٛقتٗ خٍٛ ظيٕبَ  .7

ِؽاخٛٗ  IV -39ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 
- IVنىً                             

39 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



SUV 

13



SUV 

14

 يىكٛوٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع. .8

ٚ  mm 29ثب اقتفبظٖ اؾ آچبؼ ثٛوف 

يه پؽـ يىكٛوٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -40)ثٗ نىً 

 چٙبؼ ٚعظ ِٙؽٖ ؼا ًٔت سمبييع.

 N.m 4.5گطتاٚس سفت وشدْ: 

 IV -40نىً 

 پٛيل ؼا ًٔت سمبييع. .9

ثؽٚي ؼٚتٛؼ ِٙؽٖ  پف اؾ ًٔت پٛيل (9)

 آْ ؼا ثب ظقت قفت سمبييع.

ثب اقتفبظٖ اؾآچبؼ تؽن  (.1)

ؼا ٔگٗ ظانتٗ  (A)ِرت، اثؿاؼ خمًٛو 

ؼا ظؼ خٙت  (B)ٚ قپف اثؿاؼ خمًٛو 

٘بي قبٚت تب گهتبٚؼ ِٛؼظ  ٚمؽثٗ

 IV -41ٔيبؾ قفت سمبييع. )ثٗ نىً 

ِؽاخٛٗ سمبييع.(

IV -41نىً  

 N.m 39گطتاٚس سفت وشدْ: 

 (A)ثبثت ثٛظْ اثؿاؼ خمًٛو  (11)

ؼا ثؽٚي نفت پٛيل ثؽؼقي سمبييع. 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -42)ثٗ نىً 

IV -42نىً 

ؼا ثؽٚي گريٖ (C)اثؿاؼ خمًٛو  (12)

 ثجٕعيع.

آٌرتٔبتٛؼ )ظيٕبَ( ؼا ثؽٚي  (13)

ًٔت سمبييع. (C)اثؿاؼ خمًٛو 

ؼا ظؼ خٙت ٔهبْ  (A)اثؿاؼ خمًٛو  (14)

ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً چؽضبٔعٖ ٚ اؾ 

چؽضيعْ ِٙؽٖ پٛيل ِّٓئٓ نٛيع.

 N.m 110.5گطتاٚس سفت وشدْ: 

آٌرتٔبتٛؼ )ظيٕبَ( ؼا اؾ ؼٚي  (11)

 پيبظٖ سمبييع. (C)اثؿاؼ خمًٛو 

، (B)ثب چؽضبٔعْ اثؿاؼ خمًٛو  (16)

ؼا پيبظٖ  (B)ٚ  (A)اثؿاؼ خمًٛو 

ِؽاخٛٗ  IV -43سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

IV -43نىً 

 .يىكٛوٕٕعٖ ؼا ًٔت سمبييع.1

چٙبؼ ٚبيك القتيىي ؼا ؼٚي قيُ ًٔت 

ِؽاخٛٗ  IV -44سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 IV -44نىً 

تٛجٗ: دس صِاْ ٔػة ػايك الستيىي تٗ جٙت 

 آْ تٛجٗ مناييذ.
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ٙبؼ ٚعظ پيچ آْ ؼا يىكٛوٕٕعٖ ٚ چ

ِؽاخٛٗ  IV -45ًٔت سمبييع. )ثٗ نىً 

 سمبييع.(

 2.0 N.m:  (M/T)گطتاٚس سفت وشدْ 

 
 IV -45نىً                           

 . آفتبِبت ٚ خبغغبيل ؼا ًٔت سمبييع.6

M/T )ديٕاَ ِشتٛط تٗ گريتىس ِؼّٛيل( : 

ظؼپٛل خبغغبيل ؼا ثؽٚي حمً ضٛظ ًٔت 

 سمبييع.

ًا دس صِاْ ٔػة جارغايل تٗ تٛجٗ: ٌغف

 جٙت آْ تٛجٗ مناييذ.

آفتبِبت ٚ خبغغبيل ؼا ثؽٚي يىعيگؽ 

ثٗ يٛؼت افمي قٛاؼ سمبييع.           

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -46)ثٗ نىً 

 
 IV -46نىً                           

پٕح ٚعظ پيچ ؼا ًٔت سمبييع ٚ اؾ 

فبيٍٗ يه ِيٍيّرتي ثني خبغغبيل ٚ 

 IV -47ّٓئٓ نٛيع. )ثٗ نىً وٍىتٛؼ ِ

 ِؽاخٛٗ سمبييع.(

 N.m 2.0گطتاٚس سفت وشدْ: 

 
- IVنىً                              

47 

ظؼپٛل خبغغبيل ؼا ًٔت سمبييع. )ثٗ 

 ِؽاخٛٗ سمبييع.( IV -48نىً 

 
- IVنىً                           

48 
ظؼپٛل پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ  ..1

 ؼا ًٔت سمبييع.

M/T )ديٕاَ ِشتٛط تٗ گريتىس ِؼّٛيل( : 

قٗ ِٙؽٖ ظؼپٛل پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ 

 ؼا ًٔت سمبييع.

 N.m 4.4گطتاٚس سفت وشدْ: 

B ؼا ظؼ حمً ضٛظ لؽاؼ ظاظٖ . تؽِيٕبي

 ٚ ِٙؽٖ آٔؽا ًٔت سمبييع.

 N.m 4.1گطتاٚس سفت وشدْ: 
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VII خػات تؼّري. ِط 
 اعالػات تؼّري

 C20 1.25-1.29ظؼ ظِبي  غٍٗت آة ٚ اقيع ثبتؽي

 تكّٗ ظيٕبَ

 mm 7-5 خعيع وهم تكّٗ
 mm 8-7 لعمي 

 N 785-685 خعيع قفيت تكّٗ
 N 440-295 لعمي 

 ظيٕبَ

 M/T 12 V        70 Ah ٌٚتبژ ضؽٚخي
ِمبِٚت قيُ پيچ 

 اقتبتٛؼ

M/T 
2.1-2.5  

 mm 14.4-14.2  لٓؽ وٍىتٛؼ
 mm 12.8  زعالً لٓؽ
 mm 10.5  ْٛي غغبي

 mm 1.5  زعالً ْٛي غغبي
 V 14.8-13.2  حمعٚظٖ تٕٗيُ ٌٚتبژ آفتبِبت

 گطتاٚس سفت وشدْ

 N.m گهتبٚؼ پيچ ٚ ِٙؽٖ لٓٛبت ثؽاي قفت وؽظْ
 M/T 2.6پٛقتٗ خٍٛي ظيٕبَ  ٔگٙعاؼٔعٖ ثٍربيٕگ 

 4.5 پٛقتٗ خٍٛي ظيٕبَ يىكٛوٕٕعٖ 

 110.5 ِٙؽٖ پٛيل ظيٕبَ
 2.0 آفتبِبت –يىكٛوٕٕعٖ ظيٕبَ 

 M/T 2.0قيُ ؼٚي يىكٛوٕٕعٖ  يىكٛوٕٕعٖ 
 4.4 يىكٛوٕٕعٖ ظؼپٛل پٛقتٗ أتٙبيي ظيٕبَ 

 3.8 يىكٛوٕٕعٖ تؽِيٕبي 
 4.1 يىكٛوٕٕعٖ ٚبيك تؽِيٕبي 
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 تاتشي

 
 104-4نىً                 

 
I ٗتٛخ 

ثبنع، اؾ يه ثبتؽي وّىي ثب  ٌٓفًب ظؼ نؽايٓي وٗ ٔيبؾ ثٗ ثبتؽي ثٗ ثبتؽي وؽظْ ِي -1

 ٌٚت ٚ وبثً اتًبي اقتفبظٖ سمبييع. )خٙت ؼٚنٓ نعْ ضٛظؼٚ( 12ٌٚتبژ 

ثٛظْ ٘بي ثبتؽي ايٍي ٚ وّىي، اؾ حمىُ  .. ٌٓفًب پف اؾ ِتًً سمٛظْ وبثً أهٛبة ثني لٓت2

 ٘ب ِّٓئٓ نٛيع. ٘بي ثبتؽي ٘ب ثب لٓت اتًبي قؽ وبثً

 
 اص تاتشي چگٛٔٗ استفادٖ وٕيُ؟

  قٓر ثبتؽي )ثٗ ضًٛو قٓر ثبالي ثبتؽي( ؼا دتيؿ ٚ ضهه ٔگٗ ظاؼيع ؾيؽا ظؼ يٛؼت ٚخٛظ

ؼْٛثت ٚ آة اقيع ثؽ ؼٚي قٓر ثبتؽي، ايٓ ظٚ ٚبًِ قجت ختٍيٗ تعؼصمي ثبؼ اٌىرتيىي 

 نٛٔع. ثبتؽي )ظنبؼژ( ِي

  ظؼ يٛؼتي وٗ ضٛظؼٚ ثؽاي ِعت ِٛيين ثالاقتفبظٖ نٛظ، وبثً ِٕفي ثبتؽي ؼا خعا

 سمبييع.

٘ب، ٌجبـ )پبؼچٗ( ٚ پٛنم ؼٔگ  تٛخٗ: اؾ دتبـ آة ثبتؽي )اٌىرتٌٚيت( ثب پٛقت ثعْ، چهُ

ضٛظؼٚ ضٛظظاؼي سمبييع ٚ ظؼ يٛؼت دتبـ فٛؼًا ِٕٗمٗ ِٛؼظ دتبـ ؼا ثب آة نكتٗ )ثٗ ِعت 

 ٗ( ٚ ثٗ پؿنه ِؽاخٛٗ سمبييع.ظليم 11

  اگؽ لؽاؼ ثبنع ثبتؽي ثؽاي يه ِعت ْٛالٔي ثالاقتفبظٖ ثبنع ٚ ٔكجت آة ثبتؽي آْ وّرت

سمبيع وٗ دمىٓ اقت ظؼ ٔتيدٗ آْ قٌٛفبتٗ نعْ  ثبنع ثبتؽي نؽٚ٘ ثٗ ختٍيٗ ِي 1.1اؾ 

نعٖ ٕ٘گبَ ٘بي قٌٛفبتٗ  )يفسبت ظاضٍي ثبتؽي ؼا ثٗ شمؽاٖ ظانتٗ ثبنع(، ظؼ ضًٛو ثبتؽي

فؽآيٕع نبؼژ اٌٚيٗ، ٔكجت ثٗ يه سمٛٔٗ قبمل، ٌٚتبژ نبؼژ نعْ، ثبال ٚ خؽيبْ ٔبپبيعاؼ 

 ضٛا٘ع ثٛظ.

ثبيكت ظؼ نؽايّ نبؼژ  ثبتؽي ٔيبؾي ثٗ نؽايّ ٔگٙعاؼي ضبيي ٔعاؼظ ٚ فمّ ثبتؽي ِي

 ِٕبقت ٔگٗ ظانتٗ نٛظ.

 ييع.تٛخٗ: ِٓبثك ثب ظقتٛؼاًٌّٛ ثبتؽي، العاَ ثٗ ٔگٙعاؼي ثبتؽي سمب

 
 سيستُ تٛصيغ تشق

پف اؾ ثؽْؽف سمٛظْ ٚٛاًِ قٛضنت )ضؽاثي( فيٛؾ ٔكجت ثٗ تٛٛيٍ آْ ثب سمٛٔٗ قبمل، العاَ 

 سمبييع.

 اؾ فيٛؾي وٗ ثب ِهطًبت تٛؽيف نعٖ ِٛؽيف نعٖ اقتفبظٖ سمبييع.

فيٛؾ ؼا ثٗ فؽَ وح ٚ ٔبؼاقت ظؼ خٛجٗ فيٛؾ لؽاؼ ٔع٘يع ثٍىٗ ثٗ فؽَ ِكتميُ ٚ يسير 

 ٛؾ ًٔت سمبييع.ظؼ خٛجٗ في

٘ب ظؼ زني وبؼوؽظ ظؼ ضٛظؼٚ ثب  أع، شمٛاؼٖ ثبؾ ٚ شمٛاؼٖ ثكتٗ. ؼٌٗ ٘ب ظٚگٛٔٗ ؼٌٗ: ؼٌٗ

 نٛٔع. ُ٘ تؽويت ِي

 
 سيستُ هتٛيٗ ٘ٛاي ِغثٛع

 ِمذِٗ
ثؽاي ضٛظؼٚ٘بي قٛاؼي تٌٛيع نعٖ قيكتُ ذتٛيٗ ِٓجٛ٘ ٘ٛا )نبًِ وٌٛؽ، خببؼي ٚ ذتٛيٗ( 

 ذتيٗ نعٖ اقت.

تٛاْ، ظِبي ٘ٛاي ظاضً وبثني ؼا ظؼ  يٗ ِٓجٛ٘ ٘ٛا ظؼ ضٛظؼٚ ِيثب ٚخٛظ قيكتُ ذتٛ

تبثكتبْ پبيني ٔگٗ ظانت ٚ ظؼ ؾِكتبْ ظِبي وبثني ؼا گؽَ ٔگٗ ظانت ٚ اؾ يص ؾظْ ٚ 

خببؼگؽفتگي نيهٗ خٍٛ خٍٛگريي سمٛظ. ايٓ قيكتُ ثٗ يٛؼت يه جمّٛٚٗ يىپبؼچٗ ثٗ آقبٔي 

 سمبيع )ثب دتبِي ٍّٚىؽظ٘ب(. ًّٚ ِي
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 سشِايص اغٛي

وٓ )ؼقيٛؼ ظؼايٛ(،  قيكتُ قؽِبيم نبًِ: وّپؽقٛؼ، اٚاپؽاتٛؼ، وٕعأكٛؼ، ِٕجٙ ضهه

 نري أجكبِ، فٓ ٚ ِىبٔيؿَ وٕرتي اقت.

. 5 . اٚاپؽاتٛؼ  4 . فٓ 3 . قٛئيچ فهبؼ  2 . وٕعأكٛؼ ثٗ شمؽاٖ ؼقيٛؼ ظؼايٛ  1

 . وّپؽقٛؼ6 نري أجكبِ   

قؽِبيم ضٛظؼٚ ظؼ نىً ؾيؽ سمبيم ظاظٖ نعٖ اقت. ِٛتٛؼ ايً قؽِبيم ِؽثِٛ ثٗ قيكتُ 

آٚؼظ ثٗ ْجٙ آْ وّپؽقٛؼ گبؾ وٌٛؽ ؼا اؾ  ضٛظؼٚ وّپؽقٛؼ وٌٛؽ ؼا ثٗ زؽوت ظؼِي

وٕع وٗ ظؼ آْ گبؾ ِرتاوُ ثب ظِبي  اٚاپؽاتٛؼ وهيعٖ ٚ آْ ؼا ظؼ وٕعأكٛؼ ِرتاوُ ِي

هبؼ تٛقّ خبم گٍٛيي نىً نٛظ. ِبيٙ پؽف ثبال ظؼ زني أتمبي زؽاؼت ثٗ ِبيٙ تجعيً ِي

نٛظ ٚ ظؼ اٚاپؽاتٛؼ ِبيٙ فهبؼ پبيني ثٗ گبؾ تجعيً  ظؼ نري أجكبِ، وُ فهبؼ ِي

نٛظ )خٙت خػة گؽِب( ٘ٛاي ضٕه ظؼ ٔؿظيىي اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ فٓ ثٗ ظاضً وبثني  ِي

نٛظ ٚ گبؾ وٌٛؽ تٛقّ وّپؽقٛؼ خبجبب نعٖ ٚ ظؼ وٕعأكٛؼ ِرتاوُ  ضٛظؼٚ ِٕتهؽ ِي

وٕع ٚ ظؼ  اي ؼا ْي ِي ه چٕني ِكري نؽذ ظاظٖ نعٖ اقت گبؾ وٌٛؽ قيىً ثكتٗنٛظ. ظؼ ي ِي

ايٓ قيىً ٘ٛاي ظاضً وبثني ؼا ضٕه سمٛظٖ ٚ ظؼ هنبيت ظِبي ظاضً وبثني ثٗ زع ِٕبقت 

 نٛظ. پبيني آٚؼظٖ ِي

II اغٛي سيستُ گشِايص . 

، ِبيٙ ثبنع وٗ ِٕجٙ گؽِبيم قيكتُ گؽِبيم ضٛظؼٚ اؾ ٔٛ٘ ؼٚل آة گؽَ نعٖ ِي

 ثبنع. وٕٕعٖ ِٛتٛؼ ِي ضٕه

قيكتُ گؽِبيم نبًِ: ؼاظيبتٛؼ، ٌٌٛٗ آة گؽَ، فٓ، ؼإّ٘بي جمؽاي ٘ٛا، جمؽاي ٘ٛا ٚ 

 ِىبٔيؿَ وٕرتي اقت.

ثبنع ظؼ زبيل وٗ فٓ ٚ جمؽاي ٘ٛا ثب قيكتُ وٌٛؽ  خببؼي ثب اٚاپؽاتٛؼ ظؼ يه جمّٛٚٗ ِي

 ثبنٕع. يىي ِي
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گؽَ    . ٌٌٛٗ آة2. وبٔبي ٘ٛا   1

 . ؼاظيبتٛؼ خببؼي4. فٓ   3

ظؼ ٕ٘گبَ وبؼ ِٛتٛؼ ضٛظؼٚ، ِبيٙ 

ضٕه وٕٕعٖ تٛقّ گؽِبي ِٛتٛؼ گؽَ 

نٛظ. ِبيٙ ضٕه وٕٕعٖ تٛقّ  ِي

ٚاتؽپّپ ثٗ خؽيبْ ظؼآِعٖ ٚ اؾ ْؽيك 

ٌٌٛٗ ٚؼٚظي ٚاؼظ ؼاظيبتٛؼ خببؼي 

گؽظظ قپف فٓ خببؼي گؽِبي ِبيٙ  ِي

وٕٕعٖ ؼا ثٗ ظاضً وبثني ٚ نيهٗ  ضٕه

وٕع ٚ اؾ آْ ْؽيك  ٛ ِٕتمً ِيخٍ

ؾظايي ٚ خببؼؾظايي وبثني  گؽِبيم، يص

نٛظ. پف اؾ غجٛؼ ِبيٙ  ضٛظؼٚ اذمبَ ِي

وٓ اؾ ٌٌٛٗ ضؽٚخي ؼاظيبتٛؼ خببؼي  ضٕه

نٛظ تب قيٍه  تٛقّ ٚاتؽ پّپ وهيعٖ ِي

گؽِبيهي پيٛقتٗ گؽظظ. ثب ؼٚل غوؽ 

نعٖ قيكتُ گؽِبيهي ضٛظؼٚ لبثً فُٙ 

 ضٛا٘ع ثٛظ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III سيستُ وٕرتي . 
ذتٛيٗ ٘ٛاي ِٓجٛ٘ نبًِ قيكتُ وٕرتي 

 ثبنع: ِعاؼ٘بي ؾيؽ ِي
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ِعاؼ وٕرتي وٕٕعٖ تغػيٗ، ِعاؼ وٕرتي 

والچ وّپؽقٛؼ، ِعاؼ وٕرتي زفبٖت اميين ٚ 

 ثبنع. ِعاؼ اؼتجبِ اْالٚبت ِي
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ٕٚبيؽ وٕرتيل قيكتُ ذتٛيٗ ٘ٛاي ِٓجٛ٘

 ٚجبؼتٕع اؾ:

قٛئيچ  -ٕٕعٖ و قٕكٛؼ ظِبي ِبيٙ ضٕه

نري ِغٕبْيكي ٚ وٕرتٌؽ ظؼخٗ  -فهبؼ 

ثبنع. وبؼوؽظ ِٛؼظ أتٗبؼ  زؽاؼت ِي

قيكتُ وٕرتي وٌٛؽ ٚجبؼتكت اؾ؛ 

اّْيٕبْ ظاننت اؾ ؼأعِبْ وبؼي 

ِٕبقت قيكتُ ٘ٛاي ِٓجٛ٘ ظؼ ٘ؽ زبٌت 

تٛيني نعٖ )ظؼخٗ زؽاؼت( تٛاَ ثب 

وبؼوؽظ اميٓ قيكتُ ذتٛيٗ ٘ٛاي ِٓجٛ٘

 .ثبنع ٚ ِٛتٛؼ، ِي

 . وٕرتي دسجٗ دشاست وٌٛش )سشِايص(1

وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ )قؽِبيم( 

تٛقّ ِعاؼي وٗ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

ؼا ثٗ شمعيگؽ  A/Cاٚاپؽاتٛؼ ٚ وٕرتٌؽ 

يبثع. ِمبِٚت  سمبيع، حتمك ِي ِؽتجّ ِي

قٕكٛؼ ثب تغيريات ظؼخٗ زؽاؼت ظاضً 

وٕع ٚ ايٓ تغيريات  اٚاپؽاتٛؼ تغيري ِي

٘بي ٌٚتبژي  قيگٕبي ِمبِٚيت ثٗ فؽَ

ِٕبقت ثب تٛيريات ظؼخٗ زؽاؼت ثٗ 

نٛظ. قيگٕبي فٛق  اٚالَ ِي A/Cوٕرتي 

تٛقّ ِعاؼ تمٛيتگؽ ظاضً وٕرتٌؽ، 

تمٛيت نعٖ ٚ ثؽاي وٕرتي سمٛظْ ؼٌٗ

والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي ثٗ وبؼ گؽفتٗ

نٛظ پف اؾ اتًبي ؼٌٗ والچ  ِي

اٌىرتِٚغٕبْيكي، والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي 

نع. وّپؽقٛؼ فٛبي  گري ِيوّپؽقٛؼ ظؼ

يبثع.  نعٖ ٚ ِتٛبلت آْ ظِب وب٘م ِي

شمچٕني پف اؾ لٓٙ نعْ اتًبي ؼٌٗ والچ 

اٌىرتِٚغٕبْيكي، والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي 

وّپؽقٛؼ آؾاظ نعٖ وّپؽقٛؼ ِتٛلف 

نٛظ ٚ ِتٛبلت آْ ظِب افؿايم  ِي

، A/Cيبثع. ٖٚيفٗ قيكتُ وٕرتٌؽ  ِي

نع. ثب وٕرتي سمٛظْ ٍّٚىؽظ وّپؽقٛؼ ِي

ثٗ ْٛؼي وٗ وّپؽقٛؼ ثتٛأع ظؼخٗ 

زؽاؼت قؽِبيهي حميّ ؼا ِٓبثك ثب 

حمعٚظٖ اؾ پيم تٛيني نعٖ )تٛقّ 

ؼإٔعٖ أتطبة نعٖ اقت( ؼقبٔعٖ ٚ 

 آْ ؼا زفٕ سمبيع.

 سيستُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛس. 2

قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ حتت 

ثؽضي اؾ نؽايّ ضبو ٚ ثؽاي وبقنت اؾ 

عْ ثؽ ِٛتٛؼ، وبؼوؽظ ثبؼ اّٚبي ن

سمبيع. الؾَ ثٗ وّپؽقٛؼ ؼا وٕرتي ِي

غوؽ اقت زبيً ايٓ وٕرتي يبظ نعٖ

تٛأع نبًِ: تٛلف وّپؽقٛؼ ظؼ حلٗٗ ِي

گريي، ظٚؼ ثبالي  اقتبؼت ؾِبْ نتبة

 ِٛتٛؼ ثبنع.

 . وٕرتي اميين3

خٙت ِّٓئٓ نعْ اؾ نؽايّ ْجيٛي 

وبؼوؽظ قيكتُ ذتٛيٗ ِٓجٛ٘ ٘ٛا فهبؼ 

ت وبؼي قيكتُ تٛقّ قٛئيچ ٚ ظؼخٗ زؽا

فهبؼ وٗ ثؽ ؼٚي ٌٌٛٗ فهبؼ ثبال ًٔت 

نٛظ ٚ ايٓ فؽآيٕع  نعٖ اقت وٕرتي ِي

سمبيع.  ثٗ اميٓ سمٛظْ قيكتُ وّىي ِي

ٖٚبيف زفبٖت وٕرتي اميين ِٓبثك نؽذ 

 ؾيؽ اقت:

زفبٖت فهبؼ پبيني: ٕ٘گبِي وٗ (1)

ثبنع  0.1960.02 MPaفهبؼ وّرت اؾ 

وّپؽقٛؼ  قٛئيچ فهبؼ لٓٙ نعٖ ٚ والچ

غريفٛبي نعٖ ٚ ظؼ هنبيت وّپؽقٛؼ 

ِتٛلف ضٛا٘ع نع.
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زفبٖت فهبؼ ثبال، ٕ٘گبِي وٗ فهبؼ  (2)

ثبنع، قٛئيچ  3.140.2 MPaثبالتؽ اؾ 

فهبؼ لٓٙ ضٛا٘ع نع ٚ والچ وّپؽقٛؼ 

غريفٛبي نعٖ ٚ ظؼ هنبيت وّپؽقٛؼ 

 ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

وٕرتي فهبؼ ثبال : ٕ٘گبِي وٗ فهبؼ  (3)

ثبنع ظؼ ايٓ  1.770.08 MPaثبالتؽ اؾ 

( A4  ٚ4-A4-2زبٌت قٛئيچ فهبؼ )ِبثني 

گؽظظ تب قيكتُ وٕرتي  ِتًً ِي

قبؾي  اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ قيگٕبي فٛبي

فٓ ِٛتٛؼ ثب ظٚؼ ثبال ؼا اؼقبي 

 سمبييع.

زبفٗت ظِب ٚ پبيني: ٕ٘گبِي وٗ  (4)

ظؼخٗ زؽاؼت ظؼيبفت نعٖ اؾ قٕكٛؼ 

ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ وّرت اؾ ِمعاؼ 

گؽاظ ثبنع، والچ  قبٔيت ظؼخٗ 3.1

وّپؽقٛؼ آؾاظ نعٖ ٚ وّپؽقٛؼ ضبِٛل 

 نٛظ. ِي

زفبٖت ظِب ثبال: ٕ٘گبِي وٗ ظؼخٗ  (1)

زؽاؼت ظؼيبفت نعٖ اؾ قٕكٛؼ ظؼخٗ 

زؽاؼت ِبيٙ ضٕه وٕٕعٖ ثبالتؽ اؾ 

ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ثبنع  111.26ِمعاؼ 

ثؽاي خٍٛگريي اؾ گؽِبيم ثيم اؾ زع، 

والچ وّپؽقٛؼ آؾاظ نعٖ ٚ وّپؽقٛؼ 

 نٛظ. ضبِٛل ِي
وبؼي ِٛتٛؼ  . وٕرتي سمٛظْ قيكتُ ضٕه4

پػيؽ  )فٓ ثؽلي( تٛقّ ٕٚبيؽ ؾيؽ اذمبَ

وٕٕعٖ  نٛظ: قٕكٛؼ ظِبي ِبيٙ ضٕه ِي

٘بي  قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ، ؼٌٗ

، فٓ ؼاظيبتٛؼ 3ٚ  2ٚ  1وٕرتي فٓ مشبؼٖ 

٘بي قٛئيچ،  ٚ فٓ وٕعأكٛؼ، قيگٕبي

تٛأع  ؼ ِيقيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛ

ِعاؼات ِؽثِٛ ثٗ فٓ ؼا ثٗ نؽذ ؾيؽ 

 وٕرتي سمبيع:

وٕٕعٖ  ٕ٘گبِي وٗ ظِبي ِبيٙ ضٕه (7)

گؽاظ ثبنع  ظؼخٗ قبٔيت 91تب  93ثني 

٘بي  قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ؼٌٗ

ؼا فٛبي سمٛظٖ، قپف فٓ  3ٚ  1مشبؼٖ 

ثؽلي قؽي نعٖ ٚ ُ٘ ؾِبْ ثب قؽٚت 

 سمبيع. پبيني ظٚؼاْ ِي

 98وٓ ثني  ِبي ِبيٙ ضٕهٕ٘گبِي وٗ ظ (8)

گؽاظ ثبنع، قيكتُ  ظؼخٗ قبٔيت ..1تب 

ؼا  2وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ؼٌٗ مشبؼٖ 

فٛبي سمٛظٖ، قپف ظٚ فٓ ثؽلي ثب قؽٚت 

 ع.ٕسمبي پبيني ظٚؼاْ ِي

وٓ ثٗ  ٕ٘گبِي وٗ ظِبي ِبيٙ ضٕه (9)

گؽاظ ثؽقع، الِپ ٘هعاؼ  ظؼخٗ قبٔيت .11

 آِپؽظؼخٗ زؽاؼت آة، ِٛخٛظ ظؼ پهت 

 نٛظ. نٓ ِيؼٚ

پف اؾ ايٕىٗ وّپؽقٛؼ نؽٚ٘ ثٗ  (.1)

وبؼ سمٛظ فٓ ثؽلي ثعْٚ تٛخٗ ثٗ ظِبي 

وٓ )ثبال يب پبيني( ثب قؽٚت  ِبيٙ ضٕه

 وٕع. پبيني ظٚؼاْ ِي

ٕ٘گبِي وٗ فهبؼ گبؾ قيكتُ قؽِبيم  (11)

 1.770.08 MPaِكبٚي يب ثيهرت اؾ ِمعاؼ 

ثبنع، فٓ ثؽلي ثب قؽٚت ثبال ظٚؼاْ 

 ضٛا٘ع سمٛظ.

بي اؼقبيل اؾ قٕكٛؼ چٕبٔچٗ قيگٕ (12)

وٕٕعٖ غريْجيٛي  ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ثبنع )قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 

وٕٕعٖ ضؽاة نعٖ ثبنع( ثٕبثؽايٓ  ضٕه

ايٓ قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ِٛتٛؼ ظؼ 

ٔٗؽ ضٛا٘ع گؽفت وٗ ِٛتٛؼ ثب ثبؼ 

ثبال ظؼ زبي زؽوت اقت ٚ ظؼ ٔتيدٗ فٓ 

اٌىرتٚٔيىي ؼا ثب ظٚؼ ثبال فٛبي 

 ٛظ.ضٛا٘ع سم
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 ِٛلؼيت لغؼات سيستُ هتٛيٗ ِغثٛع
 

 1ِٛلٛيت لٓٛبت قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛؽ ٚ خببؼي مشبؼٖ 

 
ِٛلٛيت لٓٛبت قيكتُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛؽ ٚ خببؼي مشبؼٖ                         

2 

 

 

 يفسٗ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛؽ ٚ خببؼي

1

2

3

4
5

6

 
 
. وٍيع 3٘ٛا )اؾ ظاضً ٚ ضبؼج(    . وٍيع وٕرتي ٚؼٚظي2 . وٍيع وٌٛؽ   1

. وٍيع 6. وٍيع تٕٗيُ قؽٚت فٓ خببؼي 5. وٍيع وٕرتي ظِب   4گؽِىٓ نيهٗ ٚمت   

 أتطبة خٙت ٚؾل ٘ٛا
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 ِٛلؼيت دَٚ لغؼات سيستُ وٕرتي اٌىرتٚٔيىي وٌٛش ٚ خباسي          

 
 

 (A/c)لغؼات وٌٛش 
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 (A/C)لغؼات وٌٛش 
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 ، لغؼات ٚ اجضاءتؼّري سيستُ وٌٛش
 LF6430ػٍّىشد ٚ پاساِرت٘اي سيستُ وٌٛش ِذي 

 WXH-106-AP ِعي وّپؽقٛؼ

 جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ

 خؽيبْ ِٛاؾي تيپ

اؼتفب٘  ٚؽٌ  ِهطًبت ْٛي 

 ِرت( )ِيٍي
62539716 ِرت ِيٍي 

 ؼاظيبتٛؼ وٕعأكٛؼ
 m/s 4.5اؾ  ثؿؼگرتقؽٚت خؽيبْ 

13.1 KW 

قيكتُ ذتٛيٗ 

 ٘ٛا ِٓجٛ٘

 ظاضٍي خبم

 اٚاپؽاتٛؼ

 آثهبؼي تيپ

ِهطًبت 

 ِرت( )ِيٍي

 ٚؽٌ  ْٛي 
 اؼتفب٘

58255255 

 ضؽٚخي قؽِب
 h/m3 423ِمعاؼ ٘ٛاي ٚؼٚظي 

4.5 KW  ضؽٚخي قؽِب 

 خبم ظاضٍي

 ؼاظيبتٛؼ خببؼي

 آثهبؼي تيپ

ِهطًبت 

 ِرت( )ِيٍي

 ٚؽٌ  ْٛي 
 اؼتفب٘

27220280 

 گؽِبضؽٚخي 

ٚ ِمعاؼ ٘ٛا  6L/hِمعاؼ خؽيبْ 

h/m3
 350 

4.5 KW  ِمعاؼ ظؼيبفت
 

 قؽٚتٗ 8 تٕٗيُ ٘ٛا

 زعاوثؽ قؽِبيم

h/m3
 423   ٚقؽِبيم اؾ ؼٚثؽ

 يٛؼت قؽٔهني

h/m3
 300   گؽِبيم اؾ ؼٚثؽٚ پبي

 قؽٔهني

 گبؾ وٌٛؽ
٘ٛٔ R134a 

 گؽَ 50050 ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ

 ؼٚغٓ وٌٛؽ
٘ٛٔ PAG56 

 ِيٍيّرت 120 ِمعاؼ ؼٚغٓ وٌٛؽ

 قيكتُ وٌٛؽ
 ِمعاؼ ضؽٚخي قؽِبيم

 1800ٕ٘گبِي وٗ وّپؽقٛؼ ثب قؽٚت 

 4.8سمبيع  ظٚؼ ظؼ ظليمٗ ظٚؼاْ ِي

KW   
 گؽاظ ظؼخٗ قبٔيت 32-18 حمعٚظٖ ظؼخٗ زؽاؼت

 
 تاصسسي ٚ تؼّري فيٍرت ٘ٛا

ٛجٗ ظانجٛؼظ ؼا ثبؾ وٕيع. ثٗ . خ1

ِؽازً ثبؾ وؽظْ خٛجٗ ظانجٛؼظ 

 ِؽاخٛٗ  سمبييع.
 

 
 

 .   فيٍرت ؼا ضبؼج وٕيع.2

. خبم ظاضٍي فيٍرت ؼا ضبؼج وٕيع ، 3

قپف َٚٛيت ِٕبفػ آْ ؼا ثؽؼقي وٕيع. 

ظؼ يٛؼت وثيف ثٛظْ العاَ ثٗ تٛٛيٍ 

 سمبييع.
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\                                                              

 
 III  تشسسي ٚ تؼّري پٛستٗ اٚاپشاتٛس 

 ٘بي ٘ٛا ؼا پيبظٖ وٕيع. . وبٔبي1

( وبٔبي ثباليي ٘ٛا ؼا اؾ پٛقتٗ 1)

 پيبظٖ سمبييع.

  ،غؽثيٍه فؽِبْ، ظقتٗ ؼإّ٘ب

ويٍِٛرتمشبؼ، يفسٗ وٕرتٌؽ وٌٛؽ/ 

خببؼي، جمّٛٚٗ ِيبٔي ضؽٚخي ٘ٛا، 

ظانجٛؼظ ؼا  قيُ يٛتي ٚ خٛجٗ

 پيبظٖ سمبييع.

 ٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ پٛقتٗ ٚ  پيچ

٘ب ؼا  ٘بي ِؽثِٛ ثٗ ٌٌٛٗ ِيٍٗ

 پيبظٖ سمبييع.

  ٗظانجٛؼظ ؼا پيبظٖ سمبييع )ث

ظقتٛؼاًٌّٛ ٚ پيبظٖ سمٛظْ ظانجٛؼظ 

٘بي چپ  ِؽاخٛٗ سمبييع.( شمچٕني زفبٔ

 ٚ ؼاقت وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 ٘بي ِيبٔي ٘ٛا ؼا  جمّٛٚٗ وبٔبي

 پيبظٖ سمبييع.

  ٖوبٔبي ٘ٛاي خعيع ؼا پيبظ

 سمبييع.

٘بي پبييين پٛقتٗ ؼا پيبظٖ  ( 1ٌٌٗٛ)

 سمبييع.

 ٘ب ؼا ثٗ ٚمت خبجبب سمبييع. يٕعيل 

  .ِٛوت وف اتبق ؼا ثٍٕع وٕيع

٘بي مست ؼاقت ٚ چپ، ٌٌٛٗ ٘ٛاي  ٔبؾي

٘ب ؼا  ِيبٔي ٚمت ٚ دتبِي وبٔبي

 پيبظٖ سمبييع.

مست چپ وف ٘ٛاي ٚمت ؼا اؾ   وبٔبي

وبثني خعا سمبييع. وبٔبي ٘ٛاي مست 

چپ وف وبثني ؼا ثب تىبْ ظاظْ ثٗ 

چپ ٚ ؼاقت )ِٓبثك تًٛيؽ( خعا 

 سمبييع.

 

 
 

وبٔبي ٘ٛاي ٚمت ؼا اؾ مست ؼاقت وف 

وبثني خعا سمبييع. ٌٌٛٗ ٘ٛاي مست ؼاقت 

وف وبثني ؼا ثب تىبْ ظاظْ ثٗ چپ ٚ 

 ؼاقت )ِٓبثك تًٛيؽ( خعا سمبييع.

 
 

ي ٘ٛاي ٚمت ِيبٔي ؼا خعا سمبييع. وبٔب

وبٔبي ٘ٛاي مست ؼاقت وف وبثني ؼا ثب 

تىبْ ظاظْ ثٗ چپ ٚ ؼاقت )ِٓبثك 

 تًٛيؽ( خعا ٔبييع.

 . پٛقتٗ ؼا پيبظٖ سمبييع.1

 ( گبؾ وٌٛؽ ؼا ضبيل سمبييع.1)

٘بي وٌٛؽ ؼا خعا  ( جمّٛٚٗ 2ٌٌٗٛ)

 سمبييع.
 

 
 
٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثريْٚ  ( گري1ٖ)

 آٚؼيع.

٘بي زٍمٛي قيكتُ خببؼي وٗ ظؼ حمً  تثك

٘بي آة ِٛخٛظ اقت  ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ٌٌٛٗ

 ؼا ضبؼج سمبييع.

 

 
 
( قٗ ٚعظ ِٙؽٖ وٗ ظؼ تًٛيؽ ٔهبْ .1)

 ظاظٖ نعٖ اقت ؼا ثريْٚ آٚؼيع.
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ِٙؽٖ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً  (14)

 ؼا ثريْٚ آٚؼيع. 6-21

پيچ ٚ ِٙؽٖ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  (11)

ثب ؾوؽظٖ ٚ قپف ظؼ نىً ؾيؽ ؼا 

 پٛقتٗ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 
 

جمّٛٚٗ اٚاپؽاتٛؼ قيكتُ  (16)

 وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 

وبٚؼ ٚؼٚظي/ ضؽٚخي اٚاپؽاتٛؼ ؼا  (1

 ثريْٚ آٚؼيع.

٘بي ٚؼٚظي/ضؽٚخي  نري أجكبِ، ٌٌٛٗ (2

 ٚ ثكت اتًبي ؼا پيبظٖ سمبييع.

يفسٗ ٌٌٛٗ مست ؼاقيت اٚاپؽاتٛؼ ؼا  (3

 پيبظٖ سمبييع.

 ؼا پيبظٖ سمبييع.اٚاپؽاتٛؼ  (4

ظٚ ٚعظ اٚؼيٕگ وٗ ظؼ ٘كتٗ ايٍي  (1

اٚاپؽاتٛؼ لؽاؼ ظاؼظ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.
 

 

 
 
 ٚازع خببؼي ؼا پيبظٖ سمبييع. (17)

٘بي ٚؼٚظي/ضؽٚخي خببؼي ٚ  وبٚؼ ٌٌٛٗ (1

پطم وٕٕعٖ ٘ٛاي گؽَ  وٗ ظؼ لكّت 

پبييين وبثني لؽاؼ ظاؼظ ؼا پيبظٖ 

 سمبييع.
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٘ب ؼا پيبظٖ  ٘بي ؼاظيبتٛؼ خببؼي ؼا ثبؾ سمٛظٖ، قپف ثكت ت(ظٚ ٚعظ پيچ ِؽثِٛ ثٗ ثك2
 سمبييع.

 (اتًبالت وٌٛؽ ؼا خعا وٕيع.11)
 (ِمبِٚت اٌىرتيىي فٓ ٚ ظٚ ٚعظ پيچ ؼا پيبظٖ سمبئيع.16)
جمّٛٚٗ فٓ خببؼي ثٗ شمؽاٖ ِمبِٚت فٓ ؼا پيبظٖ سمبئيع. قپف قٗ ٚعظ  25-6(ِٓبثك 17)

 ٛتٛؼ آْ ؼا پيبظٖ سمبييع.پيچ ٚ جمّٛٚٗ فٓ خببؼي ثٗ شمؽاٖ ِ
 (قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ ؼا پيبظٖ سمبئيع.18)

اٚاپؽاتٛؼ ؼا  26-6ِٓبثك نىً .3
 پيبظٖ سمبييع.

اؾ ٔبزيٗ ؼاقت پٛقتٗ اٚاپؽاتٛؼ  (2)
قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت اٚاپؽاتٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع.

تٛجٗ
 جمّٛٚٗ اٚاپؽاتٛؼ ؼا ًٔت سمبييع. (3)

عيع ٚ ؼاثّ نري أجكبِ ؼا ثٗ ِيؿاْ وبيف ؼٚغٕىبؼي تٛقّ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ اٚؼيٕگ خ (2
 سمبييع.

 PAG56ٔٛع سٚغٓ وّپشسٛس: 
 ظٚ ٚعظ اٚؼيٕگ خعيع ثؽ ؼٚي اٚاپؽاتٛؼ ًٔت سمبييع. (3

٘بي ٚؼٚظي/ضؽٚخي، ثكت اتًبي ٌٌٛٗ(4)
نم گٛل خٙت ًٔت ظٚ ٚعظ ِٙؽٖ )نم گٛل(  mm 5ٚ نري أجكبِ ؼا ًٔت سمبييع. اؾ آچبؼ 

 اقتفبظٖ سمبييع. 
 N.m 3.5طتاٚس سفت وشدْ: گ

IV  تشسسي ٚ تؼّري جمّٛػٗ وّپشسٛس 
پيادٖ ٚ ٔػة وشدْ. 1
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لجً اؾ ثريْٚ آٚؼظْ وّپؽقٛؼ، گبؾ وٌٛؽ ؼا ختٍيٗ سمبييع. پف اؾ نبؼژ گبؾ ِيؿاْ 
 قفيت تكّٗ وّپؽقٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ  ٌٌٛٗ (4)
 سمبييع.

خٙت خٍٛگريي اؾ ٚؼٚظ ِٛاظ ضبؼخي ثٗ ظؼْٚ  اؾ ِىبْ خعايم ٌٌٛٗ ٚ اٚاپؽاتٛؼ،
نٛظ وٗ قجت  قيكتُ اؾ ظؼپٛل اقتفبظٖ سمبئيع ؾيؽا ؼْٛثت تٛقّ ؼقيٛؼ ظؼايٛ خػة ِي

 نٛظ. آقيت ؼقبٔعْ ثٗ قيكتُ ِي
 تكّٗ وّپؽقٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع. (1)
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وٕٕعٖ ؼا نً سمبييع. )ِؽاخٛٗ  ٘بي تٕٗيُ ٘بي اتًبي پّپ ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ ٚ پيچ پيچ
 نٛظ ثٗ خبم فؽآيٕع پيبظٖ وؽظْ پّپ ٘يعؼٌٚيه فؽِبْ( تكّٗ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع.

 وّپؽقٛؼ وٌٛؽ ؼا پيبظٖ سمبييع. (6)
 ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ ؼا ظٚؼ ٔؽيؿيع.    

 
 تشسسي:

 ٍّٚىؽظ والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼا ثؽؼقي سمبييع.

ْيكي ِٕفي تؽِيٕبي ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ ْٛؼ ِكتميُ ثٗ قٛوت وبٔىتٛؼوالچ اٌىرتِٚغٕب

ؼا ثٗ ثعٔٗ وّپؽقٛؼ ٚيً سمبئيع. اگؽ والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي ظؼ نؽايّ وبؼوؽظ ْجيٛي 

ثبنع آٔگبٖ پف اؾ اتًبي، يفسٗ آؼِيچؽ والچ ؼا ٚيً ضٛا٘ع وؽظ ٚ اگؽ ايٓ َِٛٛ٘ 

 ؼش ٔع٘ع دمىٓ اقت والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي ِٛيٛة ثبنع.

 
 ثبؾٚ ثكت لٓٛبت .4

 
 يؽ، لٓٛبت ؼا ثبؾ سمبييع.ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ؾ

 

 
. 3 . ِٙؽٖ ضٛظ لفً وٓ   2 . قٛئيچ حمبفٕ گؽِبيهي ثبالي وّپؽقٛؼ   1

. ضبؼ ؼيٕگي   7. ؼٚتٛؼ   6. ضبؼ ؼيٕگي   5.  يفسٗ آؼِيچؽ     4ٚانؽ 

 . قيُ پيچ والچ8

 پيچ والچ ؼا ًٔت سمبييع. ِٓبثك ثب نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ؾيؽ، قيُ
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سمٛظْ قيُ پيچ والچ ثؽ ؼٚي  ٕ٘گبَ ًٔت

ثبيكت ؾائعٖ ِٛخٛظ  پٛقتٗ وّپؽقٛؼ ِي

ثؽ ؼٚي قيُ پيچ ٚ قٛؼاش پٛقتٗ

 وّپؽقٛؼ، ُ٘ ؼاقتب گؽظٔع.

 ضبؼ ؼيٕگي ؼا ًٔت سمبئيع.

تػوؽ: ضبؼ ؼيٕگي ؼا ًٔت سمبئيع ثٗ 

ْٛؼي وٗ ْؽف خمؽْٚي آْ ثٗ مست ثريْٚ 

 لؽاؼ گريظ.

 ثب اقتفبظٖ اؾ يه اثؿاؼ خمًٛو، والچ

اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼا ثبثت وٕيع ٚ ِٙؽٖ

لفٍي ؼا ِهبثٗ ؼٚل ثريْٚ آٚؼظْ، 

زؽوت ظ٘يع )ثبؾ وٕيع( ِيؿاْ ٌمي 

والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼا ِٓبثك ثب نىً

 ٔهبْ ظاظٖ نعٖ، تٕٗيُ سمبئيع.

ظإِٗ تغيريات ٌمي والچ 

اٌىرتِٚغٕبْيكي ؼا ثؽؼقي سمبييع. 

چٕبٔچٗ ِيؿاْ ٌمي ظؼ حمعٚظٖ 

لؽاؼ ٔگؽفت  mm 0.3-0.5 اقتبٔعاؼظ

آٔگبٖ اؾ ٚانؽ خٙت تٕٗيُ سمٛظْ 

ِيؿاْ ٌمي اقتفبظٖ سمبئيع. قٛئيچ 

حمبفٕ گؽِبيهي ثبالي وّپؽقٛؼ ؼا 

 ثؽؼقي سمبييع.
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خبم فٍؿي قٛئيچ حمبفٕ گؽِبيهي ثبالي 

وّپؽقٛؼ ؼا ظؼ ٖؽف حمتٛي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ 

لؽاؼ ظ٘يع. ٖؽف ؼا تٛقّ نٍٛٗ گبؾ 

زؽاؼت ؼٚغٓ زؽاؼت  ظاظٖ تب ظؼخٗ 

ِٛتٛؼ ثبال ؼٚظ ٚ ثٗ ِمعاؼ 

اقتبٔعاؼظ ثؽقع ٚ ظؼ ايٓ ؾِبْ 

٘بي  ثؽؼقي سمبئيع وٗ آيب تؽِيٕبي

گؽظٔع يب ضري؟ )تًٛيؽ  قٛئيچ فٛبي ِي

 ؼا ٔگبٖ وٕيع.( 6-34

 قٛئيچ حمبفٕ گؽِبيم ثبالي وّپؽقٛؼ

 گؽاظ ظؼخٗ قبٔيت  150فٛبي نعٖ 

)ظؼ زبٌت   C130غريفٛبي نعٖ : 

ضبِٛل، ِمعاؼ زعالً ثؽاثؽ 

C125)اقت 

زني گؽَ سمٛظْ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ، تزوش: 

ِؽالت ثبنيع وٗ ظِبي ؼٚغٓ ِٛتٛؼ اؾ 

 ظِبي انتٛبٌم ثبالتؽ ٔؽٚظ.

V  ٗتشسسي ٚ تؼّري جمّٛػٗ وٕذأسٛس ت .

 مهشاٖ ِٕثغ أثساط

 وٕعأكٛؼ ضٛظؼٚ ؼا ثؽؼقي سمبييع. .1

 وٕعأكٛؼ ثؽؼقي سمٛظْ (4)

٘بي ضٕه وٓ  َٚٛيت دتيؿي پؽٖ (3

وٕعأكٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبئيع ٚ ظؼ يٛؼت 

وثيفي اؾ ثؽـ ٔؽَ خٙت پبن وؽظْ 

٘ب اقتفبظٖ وٕيع. ٘ؽگؿ اؾ  پؽٖ

٘بي ٘يعؼٌٚيه لٛي خٙت پبن وؽظْ  ؼٚغٓ

٘ب اقتفبظٖ ّٕٔبئيع ؾيؽا قجت  پؽٖ

 نٛظ. آقيت ؼقبٔعْ ثٗ آهنب ِي

٘بي  ظؼ يٛؼت ضؽاثي پؽٖ تزوش:

عأكٛؼ، ٍّٚىؽظ قؽِبيهي قيكتُوٕ

 آيع. وٌٛؽ پبيني ِي

اؾ پيچ گٛنيت يب أربظقت ختت خٙت  (4

٘بي وح نعٖ اقتفبظٖ يبف سمٛظْ پؽٖ

 سمبئيع.

ٚخٛظ ٔهيت ظؼ وٕعأكٛؼ ؼا ثؽؼقي  (1)

 سمبييع.

٘بي ٘بٌٛژٔي خمًٛو ؼظيبثي  اؾ الِپ (3

ٔهيت، خٙت ثؽؼقي سمٛظْ ٚخٛظ ٔهيت ظؼ 

 بييع.٘ب اقتفبظٖ سم حمً اتًبي ٌٌٛٗ
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ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٔهيت ظؼ حمً اتًبالت،  (4

اٚؼيٕگ ؼا اؾ خٙت ضؽاثي ثؽؼقي 

سمبييع. ٕ٘گبَ ًٔت، اتًبالت ؼا 

 ِٓبثك ِمعاؼ تٛيني نعٖ حمىُ سمبييع.

 وٕعأكٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع. .6

ِٕجٙ آة ؼاظيبتٛؼ ؼا ِٓبثك  (6)

ثب ظقتٛؼاًٌّٛ پيبظٖ وؽظْ ثريْٚ 

 آٚؼيع.

ظٚ ٌٌٛٗ ِتًً نعٖ ثٗ  (7)

كٛؼ ؼا خعا سمٛظٖ؛ ظٚ ٚعظ پيچ وٕعأ

ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف وٕعأكٛؼ ؼا 

 پيبظٖ سمبييع.
(ِبثني حمً اتًبي وبٚؼ ٚ اٚؼيٕگ ؼا 3)

ثٗ فؽَ ِٕبقت تٛقّ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ، 

ؼٚأىبؼي سمبييع. ٔٛ٘ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ 

PAG56 
قؽپٛل ٚ فيٍرت وٕعأكٛؼ ؼا   (8)

ِرتي ًٔت  ِيٍي .1تٛقّ آچبؼ نم گٛل 

 N.m 12قفت وؽظْ:  سمبييع. گهتبٚؼ
جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ ٚ ِٕجٙ  (9)

 أجكبِ ؼا ًٔت سمبئيع.
٘بي قيكتُ وٌٛؽ ؼا ًٔت  ٌٌٛٗ (.1)

 سمبييع.
٘ب ؼا خعا سمبئيع قپف  قؽپٛل ٌٌٛٗ (6

٘ؽ خبم اؾ جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ ؼا ثٗ 

 يىعيگؽ ِتًً سمبييع.

٘ب اٚؼيٕگ خعيع  ( ظؼحمً اتًبالت 2ٌٌٗٛ

ؼا ثٗ فؽَ ِٕبقت تٛقّ ؼٚغٓ 

أىبؼي سمبييع. ٔٛ٘ وّپؽقٛؼ، ؼٚ

  PAG56ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ، 
٘بي  اؾ پيچ خٙت ِتًً وؽظْ ٌٌٛٗ (7

جمّٛٚٗ وٌٛؽ ٚ جمّٛٚٗ وٕعأكٛؼ ثب 

ِٕجٙ أجكبِ اقتفبظٖ سمبييع. تػوؽ: 

٘ب ؼا ِٓبثك ثب ِمعاؼ ِٛني نعٖ  پيچ

 قفت وٕيع.
ٚؾْ گبؾ وٌٛؽ خٙت نبؼژ سمٛظْ  (8

50050 .گؽَ اقت 
ِٛتٛؼ ضٛظؼٚ ؼا ثٗ ظؼخٗ زؽاؼت  (9

 ِبي ثؽقبٔيع.ٔؽ
ٚخٛظ ٔهيت ظؼ قيكتُ ؼا  (.1

 ثؽؼقي سمبييع.
VI  ٌٌٗٛ ْ٘اي سيستُ  تؼّري ٚ تاص منٛد

 وٌٛش

٘بي قيكتُ وٌٛؽ  ٔمى ِّٚٛي ٌٌٛٗ .3

ٚجبؼت اقت اؾ: أكعاظ ٚ يب ٔهت اؾ 

آهنب وٗ ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ايٓ ظٚ 

ٚبؼَٗ، ٚعَ قؽِبيم ٚ يب قؽِبيم 

 ٔبوبيف اصمبظ ضٛا٘ع نع.

تٛأع ضؽاثي ٚ  ( ظٌيً ثؽٚؾ ٔهيت ِي2)

 يب نً ثٛظْ اتًبالت ثبنع.
 تزوش:

٘ب  ( ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ ضؽاثي ظؼ 1ٌٌٗٛ)

ٚ ثؽاي ثبؾ سمٛظْ آهنب اؾ ظٚ ٚعظ 

 آچبؼ اقتفبظٖ سمبييع.

 
 

اؾ ظؼپٛل ٚ يب پبؼچٗ دتيؿ  (3)

٘ب  ظؼ حمً ثبؾ سمٛظْ اتًبالت ٌٌٛٗ

خٙت دمبٔٛت اؾ ٚؼٚظ گؽظ ٚ غجبؼ 

 اقتفبظٖ سمبييع.

وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي ٚ ٘بي قيكتُ  ٌٌٛٗ .7

 تّٛري سمبييع.

ثؽؼقي سمبييع وٗ وعاَ يه اؾ  (1)

اتًبالت ٌٌٛٗ نً نعٖ ٚ يب ظاؼاي 

ثبنٕع. اگؽ اتًبيل ظاؼاي  ٔهيت ِي

ٔهيت ثٛظ ٌٓفًب آٔؽا حمىُ سمبييع. 

چٕبٔچٗ ٔهيت ثؽْؽف ٔگؽظيع، ثؽؼقي 

سمبييع وٗ آيب اٚؼيٕگ يب ٌٌٛٗ 

 آقيت ظيعٖ اقت يب ضري.

ن، ضُ نعگي، ٘بيي وٗ آثبؼ تؽ ٌٌٛٗ (2)

فؽٚؼفتگي ٚ ضؽاثي ؼؾٖٚ ثؽ ؼٚي 

ثبنع ؼا تٛٛيٍ  آهنب لبثً ِهب٘عٖ ِي

 سمبييع.
٘بي وثيف ؼا ثب اٌىً ضبٌى  ٌٌٛٗ (3)

ثهٛئيع ٚ پف اؾ ضهه سمٛظْ آهنب ؼا 

 ًٔت سمبييع.
٘بي قيكتُ وٌٛؽ :  ًٔت سمٛظْ ٌٌٛٗ .8

اؾ ظٚ ٚعظ آچبؼ خٙت ًٔت سمٛظْ 

٘بي قيكتُ وٌٛؽ ٚ قفت سمٛظْ  ٌٌٛٗ

٘ب ِٓبثك ِمعاؼ تٛيني  ت ٌٌٛٗاتًبال

نعٖ، اقتفبظٖ سمبييع. اگؽ اتًبيل 

ضيٍي قفت نٛظ، اِىبْ ثؽٚؾ ٔهيت ٚ 

ضؽاثي ؼؾٖٚ ظؼ حمً اتًبي ٚخٛظ 

 ظاؼظ.

اؾ يه اٚؼيٕگ ِٕبقت خٙت آة  (1)

ثٕعي اقتفبظٖ سمبييع. ِؽالت 

ثبنيع وٗ اٚؼيٕگ آقيت ٔجيٕع ٚ 

 ثٗ ؾِني قمِٛ ٔىٕع.

ثٗ ٕ٘گبَ ًٔت سمٛظْ اٚؼيٕگ  (6)

ٙت آة ثٕعي، اٚؼيٕگ ؼا ثٗ ؼٚغٓ خ

 وّپؽقٛؼ آغهتٗ سمبييع.
٘ب  لجً اؾ ِتًً سمٛظْ ٌٌٛٗ (7)

٘ب ؼا  ثٗ يىعيگؽ حمً اتًبالت ٌٌٛٗ

 ثٗ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ آغهتٗ سمبييع.
٘ب ؼا  َٚٛيت ًٔت نعْ ٌٌٛٗ (8)

ثؽؼقي سمبييع ٚ ِهب٘عٖ سمبييع وٗ 

آيب لٓٛبت جمبٚؼ ٌٌٛٗ ثب آْ ظؼ 

ت ثبنٕع يب ضري. ظؼ يٛؼ دتبـ ِي

٘ب ٚ ٚعَ  تأييع َٚٛيت ٖب٘ؽي ٌٌٛٗ

٘ب، قيكتُ  ٚخٛظ ٔهيت ظؼ ِكري ٌٌٛٗ

ؼا ظؼ زبٌت ضالء لؽاؼ ظاظٖ قپف 

گبؾ ؼا نبؼژ سمٛظٖ ٚ ثٛع اؾ آْ 

ٍّٚىؽظ ٚ ِيؿاْ ضٕه وٕٕعگي 

 قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.
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 تٛجٗ:

ٕ٘گبَ خعا سمٛظْ ٌٌٛٗ وٌٛؽ، (1

ظٚ أتٙبي اتًبي ؼا خٙت خٍٛگريي اؾ 

٘بي حميٓي، آة ثٕعي  آة ٚ آٌٛظگي ٚؼٚظ

سمبييع. ثٗ ضبْؽ ظانتٗ ثبنيع اؾ آة 

ٚاوٕم  ”R131a“ثٕع٘بيي وٗ ثب گبؾ 

ظٕ٘ع، اقتفبظٖ  ضٛؼٔعگي اذمبَ ِي

 ٔىٕيع.

٘ب،  ٕ٘گبَ ًٔت سمٛظْ ٌٌٛٗ(2

٘ب ؼا ظؼ حمً ِٛؼظ ٔٗؽ  ٘ب ٚ ثكت گريٖ

 ًٔت سمبييع.

固定螺栓
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 ِٕجٙ آة ؼاظيبتٛؼ ؼا ثريْٚ آٚؼيع. ٌٌٛٗ اتًبي ظٕ٘عٖ ِٕجٙ أجكبِ ٚ (4

پٕح ٚعظ پيچ ٔگٙعاؼٔعٖ وٗ ظؼ تًٛيؽ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ؼا ثبؾ سمٛظٖ، قپف جمّٛٚٗ (1

 فٓ وٕعأكٛؼ ؼا پيبظٖ سمبييع.
 ثبنع. ِؽازً ًٔت، ٚىف ِؽازً پيبظٖ وؽظْ ِي (6

 ياتي ػيٛب سيستُ وٌٛش ػية

I ُتشسسي ٚ ِطا٘ذٖ ػيٛب سيست

َ چٕبٔچٗ قيكتُ وٌٛؽ ظاؼاي ٚع (4

ٍّٚىؽظ يب ٍّٚىؽظ غريْجيٛي ثبنع، 

آٔگبٖ دمىٓ اقت ظؼ قيكتُ ٚيٛة 

ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع. ٚيٛة ثٗ ؼازيت 

ٚ ثب ظلت تٛقّ ثؽؼقي ِكتميُ ٚ 

گبٔٗ أكبْ ِبٕٔع  1تٛقّ زٛاـ 

نٕٛايي )ثب گٛل(، الِكٗ )ثب 

ظقت(، ثيٕبيي )ثب چهُ(، لبثً 

 ثبنٕع. تهطيى ٚ ثؽْؽف وؽظْ ِي

وٗ  ثٗ ظلت ِهب٘عٖ سمبييع (2)

ظيعگي  ٘ب ظچبؼ آقيت آيب ٌٌٛٗ

أع ٚ آيب تؽن ٚ ٌه ؼٚغٓ ثؽ  نعٖ

وٕعأكٛؼ ٚ اٚاپؽاتٛؼ ٚخٛظ 

ظاؼظ. چٕبٔچٗ ٌه ؼٚغٓ ثؽ ؼٚي 

٘ب، اٚاپؽاتٛؼ ٚ وٕعأكٛؼ  ٌٌٛٗ

ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع، اؾ وف يبثْٛ 

خٙت نٕبقبيي ِىبْ ظليك ٔهيت 

اقتفبظٖ سمبييع. لٓٛبت ؾيؽ 

ثبيكت ثؽؼقي نٛٔع: ِي

 ً٘ب ٚ نري٘ب بي ٌٌٛٗات 

 ْٗٛنٍٕگ ٚ اتًبالت ِؽث

  ٚ وبقٗ سمع وّپؽقٛؼ، وبٚؼ خٍٛيي

 ٚميب ٚ پع آة ثٕعي

  ٚخٛظ ضؽانيعگي ثؽ ؼٚي وٕعأكٛؼ

 ٚ وّپؽقٛؼ

َٚٛيت ٖب٘ؽي گبؾ وٌٛؽ ؼا  (1

اؾ ِيبْ چهّي ثبؾؼقي ِهب٘عٖ 

سمبييع. لجً اؾ ِهب٘عٖ وؽظْ ِؽازً

 ؾيؽ ؼا اذمبَ ظ٘يع:

ٛظٖ، وٌٛؽ ؼا ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سم

ؼٚنٓ وٕيع. ظٚؼ ِٛتٛؼ ؼا ظؼ 

ظٚؼ ظؼ ظليمٗ، ثٗ  2000-1500حمعٚظٖ 

ظاؼيع. قپف خؽيبْ  ظليمٗ ٔگٗ 5ِعت 

گبؾ وٌٛؽ ؼا اؾ ِيبْ چهّي ثبؾؼقي 

 ِهب٘عٖ سمبييع.

  اگش دس تؼضي ِٛالغ جشياْ گاص دس
٘ايي دس آْ  واسدوشد وٌٛش دثاب صِاْ

 ِطا٘ذٖ ضٛد، ضشايظ گاص دس داٌت عثيؼي
 است.

 تذيٓ ِؼين است وٗ يا   ػذَ ٚجٛد دثاب
ِمذاس گاص وٌٛش صياد است ٚ يا گاصي 
دس سيستُ ٚجٛد ٔذاسد. اگش٘ٛاي خشٚجي 
وٌٛش سشد تاضذ، ضشايظ گاص دس داٌت 
عثيؼي است ٚ چٕأچٗ ٘ٛاي خشٚجي وٌٛش 
سشد ٔثاضذ، ضشايظ گاص دس داٌت 

 غريعثيؼي است.

 ٗٚجٛد دثاب صياد تذيٓ ِؼين است و
 ِمذاس گاص وٌٛش دس سيستُ ٔاوايف است.

لٓٛي ٚ اتًبي ٔبِٕبقت ظؼ  (6)

ِعاؼات اٌىرتيىي ِؽثْٛٗ ؼا ثب ظلت 

 ثؽؼقي سمبييع.

. ثؽؼقي ٚيٛة ثٗ ؼٚل ظقيت )ثب 2

 ظقت(

٘بي ِكري  ثؽؼقي سمٛظْ ضؽٚخي (2)

ؼا  A/Cپؽفهبؼ قيكتُ وٌٛؽ: وٍيع 

فهبؼ ظ٘يع. اخبؾٖ ظ٘يع وّپؽقٛؼ ثٗ 

ؼ وٕع. قپف ظليمٗ وب .2ايل  .1ِعت 

٘ب ٚ لٓٛبتي وٗ فهبؼ  ثب ظقت ٌٌٛٗ

ثبنٕع ؼا ملف  ضؽٚخي آهنب ثبال ِي

 وٕيع.

 ظؼ اِتعاظ ضؽٚخي وّپؽقٛؼ

نري أجكبِ،  ظؼايٛ  وٕعأكٛؼ
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ثبيكت گؽِب ٚ ظاغي ؼا زف  ظقت ِي

 وٕع.
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اگؽ لٓٛٗ ِٛيين ظؼ ِيبٔٗ ِكري نؽذ 

ظاظٖ نعٖ، ضيٍي ظاٜ ثبنع دمىٓ اقت 

ٖ ثبنع. اگؽ ثؽضي ظچبؼ گؽفتگي نع

اؾ لٓٛبت ضيٍي قؽظ ثبنٕع دمىٓ اقت 

قيكتُ وٌٛؽ ظچبؼ گؽفتگي يب ٔعاننت 

گبؾ وٌٛؽ ثبنع ٚ يب قيكتُ ثٗ 

 ضٛثي ًّٚ ٔىٕع.

٘بي ِكري وُ فهبؼ  ( أتٙبي ضؽٚخي2

قيكتُ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع. وٍيع 

A/C  ؼا فهبؼ ظ٘يع. اخبؾٖ ظ٘يع

ظليمٗ  .2ايل  .1وّپؽقٛؼ ثٗ ِعت 

٘ب ٚ  وٕع، قپف ثب ظقت ٌٌٛٗوبؼ 

لٓٛبتي وٗ فهبؼ ضؽٚخي آهنب پبيني 

ثبنٕع ؼا ملف وٕيع. اؾ  ِي

اٚاپؽاتٛؼ تب ٚٚؼظي وّپؽقٛؼ 

چٕبٔچٗ ظقت ثب آهنب ظؼ دتبـ ثبنع 

ثبيكت قؽظ ٚ ضٕه نعْ ازكبـ  ِي

نٛظ. اگؽ ثؽضي اؾ لٓٛبت قؽظ ٚ 

ضٕه ٔجبنٕع، دمىٓ اقت ٍّٚىؽظ 

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ نؽايّ ْجيٛي 

 بنع.ٔج

اضتالف ظؼخٗ زؽاؼت ِبثني  (6

٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي وّپؽقٛؼ  ٌٌٛٗ

ؼا  A/Cؼا ثؽؼقي سمبييع. وٍيع 

فهبؼ ظ٘يع. اخبؾ ظ٘يع وّپؽقٛؼ ثٗ 

ظليمٗ وبؼ وٕع. قپف  .2ايل  .1ِعت 

٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ؼا  ثب ظقت ٌٌٛٗ

ملف وٕيع. اضتالف ظؼخٗ زؽاؼت ِبثني 

ثبيكت  ٘بي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ِي ٌٌٛٗ

اًل ِهٙٛظ ثبنع. چٕبٔچٗ اضتالف وبِ

ظؼخٗ زؽاؼت ِهٙٛظ ٔجبنع، ثعيٓ 

ِٛين ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ 

وبيف ٔجٛظٖ ٚ يب ظؼ قيكتُ گبؾي 

 ثبنع. ِٛخٛظ سمي
٘بي اتًبي پف اؾ  َٚٛيت قٛوت (7)

تٛأع نبًِ ِٛاؼظ ؾيؽ  ثؽؼقي ِي

 ثبنع:
اتػاي خٛب تشلشاس ضذٖ تاضذ، اتػاي ضً 

ضذٖ تاضذ،  ضذٖ تاضذ، اتػاي داؽ
٘اي اتػاي ضً ٚ يا داؽ  چٕأچٗ سٛوت

ضذٖ تاضذ اِىاْ دادس وٗ سيُ داخٍي 
 سٛوت اتػاي ضؼيف يا ٔاصن ضذٖ تاضذ.

تشسسي ػيٛب تٛسظ دس ضٕٛايي ( 3
ثٗ يعاي وبؼوؽظ وّپؽقٛؼ ثٗ )گٛش(:

ضٛثي گٛل ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ 

آيب يعاي وّپؽقٛؼ ْجيٛي اقت يب ضري 

ْجيٛي ظاؼظ يب  ٚ وّپؽقٛؼ وبؼوؽظ

ضري.شمچٕني ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب ٔجٛظْ

يب ِمعاؼ أعن گبؾ ظؼ قيكتُ ثٗ

ظٌيً ٚخٛظ ٔمى ظؼ وّپؽقٛؼ اقت يب 

ثٗ ظٌيً ٚخٛظ ٔمى ظؼ ِعاؼ وٕرتي 

 وّپؽقٛؼ اقت.
ػيٛب ِتذاٚي ٚ سٚش تشعشف منٛدْ: ( 4
وٌٛؽ قؽِبيم ٔعاؼظ،  ( قيكت1ُ)

 ثبنٕع وّپؽقٛؼ ٚ فٓ ظاؼاي ٍّٚىؽظ سمي

( پف اؾ نٕبقبيي ٚبًِ قٛضنت فيٛؾ 1

ِعاؼ وٕرتي، فيٛؾ قٛضتٗ نعٖ ؼا ثب 

سمٛٔٗ خعيع وٗ ِهطًبت آْ ثب ِهطًبت 

سمبيع، تٛٛيٍ  اقتبٔعاؼظ ِٓبثمت ِي

( پف اؾ نٕبقبيي ٚبًِ لٓٙ 2سمبييع. 

نعگي ِكري ِعاؼ وٕرتي ٚ ِكري ثؽق ٚ 

٘بي  اتًبي ، ٔكجت ثٗ حمىُ سمٛظْ قٛوت

( ؼٌٗ فٓ آقيت 3ع نً نعٖ العاَ سمبيي

ظيعٖ اقت؛ ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب قيُ 

أع  ٘بيم آقيت ظيعٖ پيچ ؼٌٗ ٚ وٕتبوت

يب ضري ٚ ظؼ يٛؼت آقيت ظيعگي حمً 

آقيت ظيعٖ ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ سمبييع 

( قيُ پيچ والچ اٌىرتِٚغٕبْيكي 4

قٛضتٗ اقت: ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب 

خؽيبٔي وٗ اؾ قيُ پيچ والچ ٚجٛؼ 

ضري. ظؼ يٛؼت ٚعَ ٚجٛؼ  وٕع يب ِي

خؽيبْ العاَ ثٗ تّٛري يب تٛٛيٍ والچ 

 سمبييع.
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( وٕرتي اٌىرتٚٔيىي ظؼخٗ زؽاؼت 1

آقيت ظيعٖ اقت: ثؽؼقي سمبييع 

تؽِيتٛؼ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت آقيت 

ظيعٖ اقت يب ضري. اگؽِهطًبت 

ٍّٚىؽظي تؽِيتٛؼ ْجيٛي ثٛظ قپف خبم 

وٕٕعٖ ؼا ثؽؼقي سمبييع ٚ ظؼ  تمٛيت

ؽٚؾ ضؽاثي ظؼ يىي اؾ آهنب يٛؼت ث

ٔكجت ثٗ تّٛري يب تٛٛيٍ العاَ 

( قٛئيچ فهبؼ گبؾ وٌٛؽ 6سمبييع 

ظچبؼ ٚيت نعٖ اقت. قيكتُ ؼا ثب 

نبؼژ سمبييع. چٕبٔچٗ ظؼ  KPa 300گبؾ 

ايٓ زبٌت قيكتُ وٌٛؽ ثٗ وبؼ ضٛظ 

اظاِٗ ظاؼظ، قٛئيچ فهبؼ پبئني ظؼ 

ثبنع ٚ اگؽ ايٓ چٕني  َٚٛيت ْجيٛي ِي

بٖ اِىبْ ظاؼظ ٚيٛثي ظؼ ٔجٛظ، آٔگ

قٛئيچ فهبؼ پبيني ثؽٚؾ وؽظٖ ثبنع 

وٗ ثٗ ظٌيً ٚخٛظ اتًبي وٛتبٖ ظؼ 

ِعاؼ قٛئيچ فهبؼ ثبنع، ثب پعيع 

آِعْ اتًبي وٛتبٖ ظؼ ِعاؼ قٛئيچ 

فهبؼ پبيني لُبٚت ظؼ ِٛؼظ ايٕىٗ 

قٛئيچ فهبؼ ثبال قبمل اقت يب ضري 

گؽظظ. قٛئيچ فهبؼ گبؾ  پػيؽ ِي اِىبْ

ثبيكت تٛٛيٍ گؽظظ.  ِيوٌٛؽ ِٛيٛة 

وٕع. ثؽؼقي سمبييع  ( فٓ ظٚؼاْ سمي7

وٗ آيب ِعاؼ فٓ ظؼ َٚٛيت ْجيٛي 

اقت يب ضري. شمچٕني ثؽؼقي سمبييع وٗ 

آيب ِٛتٛؼ فٓ ظچبؼ قٛضتگي نعٖ اقت 

٘بي  يب ضري. اِىبْ ثؽٚؾ ٚيت ظؼ پؽٖ

 فٓ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

( ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ ثكيبؼ أعن 2)

ظؼ ٔمبِ فهبؼ ( ِيؿاْ فهبؼ 1اقت: 

ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم 

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ زع پبئيين لؽاؼ 

يبثي ِكري ؼا اذمبَ ظ٘يع  ظاؼٔع. ٔهت

ٚ ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ ٔهت العاَ ثٗ تّٛري 

 سمبييع.

( ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ ثكيبؼ ؾيبظ 2

اقت: ِيؿاْ فهبؼ ٔمبِ فهبؼ ثبال ٚ 

فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم قيكتُ وٌٛؽ 

ي لؽاؼ ظاؼٔع. شمچٕني ظؼ زع ثبالي

ٚمؽثٗ گيح فهبؼ ثٗ نعت ظچبؼ ٌؽؾل 

ثبنع گبؾ قيكتُ ؼا ختٍيٗ  ٚ ٔٛقبْ ِي

سمٛظٖ، قيكتُ ؼا ظؼ زبٌت ضالء لؽاؼ 

ظاظٖ، قپف ثٗ ِيؿاْ اقتبٔعاؼظ 

 قيكتُ ؼا نبؼژ گبؾ سمبييع.

( ظؼ قيكتُ ؼْٛثت ٚخٛظ ظاؼظ: ثٛع 3

اؾ ايٕىٗ قيكتُ وٌٛؽ ثؽاي ِعت 

ؿاْ فهبؼ ٔمٓٗ ِٛيين وبؼ وؽظ، ِي

نٛظ. نري  فهبؼ پبيني ظؼ زبٌت ضالء ِي

ؾٔع ٚ ٘ٛاي ضؽٚخي  أجكبِ يص ِي

ثبنع. وٌٛؽ ؼا ضبِٛل  وٌٛؽ ضٕه سمي

سمٛظٖ، ثٛع اؾ چٕع ظليمٗ وٌٛؽ ؼا 

ؼٚنٓ سمبييع. وٌٛؽ ثؽاي ِعت وٛتب٘ي 

وٕع ٚيل ثٛع  ظؼ زبٌت ْجيٛي وبؼ ِي

نٛٔع.  اؾ آْ ٚيٛة غوؽ نعٖ تىؽاؼ ِي

تٛأع ٚخٛظ  َٛٛ٘ ِيظٌيً ايٓ ِ

ؼْٛثت ٘ٛا ظؼ گبؾ يب ؼٚغٓ وٌٛؽ 

ثبنع. ؼقيٛؼ ظؼايٛ ؼا تٛٛيٍ 

سمبييع. ؾِبْ ضالءقبؾي قيكتُ ؼا 

افؿايم ظ٘يع قپف گبؾ وٌٛؽ ٚ ؼٚغٓ 

 ؼا ثٗ قيكتُ نبؼژ سمبييع.

( ظؼ قيكتُ آٌٛظگي ٚخٛظ ظاؼظ: 4

ِيؿاْ فهبؼ ٔمٓٗ فهبؼ پبيني ظؼ 

زبٌت ِٕفي اقت. ِيؿاْ فهبؼ ٔمٓٗ 

هبؼ ثبال ظؼ زع پبييين اقت. ٌٌٛٗ ف

خٍٛيي ٚ ٚميب ؼقيٛؼ ظؼايٛ يب نري 

أجكبِ يص ؾظٖ اقت. ٘ٛاي ضؽٚخي 

ثبنع. وٌٛؽ ؼا ضبِٛل  وٌٛؽ ضٕه سمي

سمٛظٖ، ظؼ ايٓ زبٌت آٌٛظگي قجت 

أكعاظ قيكتُ نعٖ اقت. ثٕبثؽايٓ 

ؼقيٛؼ ظؼايٛ ٚ اخؿايي وٗ ظؼ آْ 

آٌٛظگي قجت أكعاظ ِكري گهتٗ ؼا 

 بييع.تٛٛيٍ سم

( وّپؽقٛؼ ثٗ ظٌيً ٚخٛظ ٔهيت 1

ظاضٍي آقيت ظيعٖ اقت: ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمبِ فهبؼ ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً 

قؽِبيم قيكتُ وٌٛؽ ظؼ زع پبييين 

لؽاؼ ظاؼٔع. ثُٛي ِٛالٙ وٛثم 

غريْجيٛي ظؼ وّپؽقٛؼ ٚخٛظ ظاؼظ. ظؼ 

ثبيكت تٛٛيٍ  ايٓ زبٌت وّپؽقٛؼ ِي

 گؽظظ.
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نً اقت: قؽٚت  ( تكّٗ وّپؽقٛؼ ضيٍي6

ظٚؼاْ وّپؽقٛؼ ضيٍي پبيني اقت. 

ثبنع  ٘ٛاي ضؽٚخي قيكتُ وٌٛؽ ضٕه سمي

ٚ قؽٚيعاي ٌغؿيعْ تكّٗ وّپؽقٛؼ ظؼ 

ؼقع. تكّٗ  زني زؽوت ثٗ گٛل ِي

ثبيكت ظؼ يٛؼت اِىبْ  وّپؽقٛؼ ِي

 قفت نٛظ يب تٛٛيٍ نٛظ.

( والچ وّپؽقٛؼ زني ٍّٚىؽظ ظاؼاي 7

نٛظ: وّپؽقٛؼ ثٗ زبٌت  ٌغؿل ِي

ثبيكت  ْجيٛي ٍّٚىؽظ ٔعاؼظ. والچ ِي

ثريْٚ آٚؼظٖ نٛظ ٚ ظؼ يٛؼت اِىبْ 

 تّٛري يب تٛٛيٍ نٛظ.

( وٕعأكٛؼ ثٗ فؽَ ْجيٛي تٛقّ فٓ 8

نٛظ: ِيؿاْ فهبؼ، ٔمبِ  ضٕه وبؼي سمي

فهبؼ ثبال ٚ فهبؼ پبيني، ضيٍي 

ثبالقت. قؽٚت ظٚؼأي فٓ ؼا ثؽؼقي 

سمبييع وٗ آيب ظؼ زبٌت ْجيٛي اقت 

 يب ضري.

٘بي وٕعأكٛؼ تٛقّ غؼات گؽظ  ( پؽ9ٖ

ٚ غجبؼ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال، ضيٍي ثبال اقت ٚ 

٘ٛاي ضؽٚخي قيكتُ وٌٛؽ ضٕه 

ثبنع. غؼات گؽظ ٚ غجبؼ ِٛخٛظ ثؽ  سمي

ثبيكت  ٘بي وٕعأكٛؼ ِي ؼٚي پؽٖ

 پبوكبؾي نٛظ.

٘بي اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ غؼات  ( پؽٖ.1

قت: ِيؿاْ گؽظ ٚ غجبؼ ِكعٚظ نعٖ ا

٘ٛاي ضؽٚخي اؾ قيكتُ وٌٛؽ وب٘م 

پيعا وؽظٖ اقت. ٘ٛاي ضؽٚخي قيكتُ 

ثبنع. غؼات گؽظ ٚ غجبؼ  وٌٛؽ ضٕه سمي

ثبيكت  ِٛخٛظ ثؽ ؼٚي اٚاپؽاتٛؼ ِي

تٛقّ ٘ٛا يب ٔيرتٚژْ فهؽظٖ، 

 پبوكبؾي نٛٔع.

( فيٍرت ٘ٛاي اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ غؼات 11

گؽظ ٚ غجبؼ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ 

ي اؾ قيكتُ وٌٛؽ وب٘م ٘ٛاي ضؽٚخ

پيعا وؽظٖ اقت. گؽظ ٚ غجبؼ ِٛخٛظ 

ثبيكت پبوكبؾي  ثؽ ؼٚي وٕعأكٛؼ ِي

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. نٛٔع يب فيٍرت ِي

( ظ٘بٔٗ ٚؼٚظي نري أجكبِ ضيٍي 12

ثؿؼگ اقت: ِيؿاْ فهبؼ ٔمبِ فهبؼ 

ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم 

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ زع ثباليي لؽاؼ 

بؾ ؾيبظي ظؼ ظاؼٔع. ِمعاؼ گ

اٚاپؽاتٛؼ ظؼ خؽيبْ اقت وٗ ثٓٛؼ 

نٛٔع ثٕبثؽايٓ نري  وبًِ خببؼ سمي

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. أجكبِ ِي

( آقتبٔٗ ثبؾ نعْ نري أجكبِ پبيني 13

آِعٖ اقت: نري أجكبِ ثىٍي ِكعٚظ 

نعٖ اقت ٚ ِيؿاْ فهبؼ ٔمبِ فهبؼ 

ثبال ٚ فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم 

ؽاؼ قيكتُ وٌٛؽ ظؼ زع پبئيين ل

ثبيكت  ظاؼظ. ثٕبثؽايٓ نري أجكبِ ِي

 تٛٛيٍ گؽظظ.

( تؽِٛقتبت وٌٛؽ ثٗ ظؼقيت ًّٚ 14

وٕع )تٕٗيّبتم ثٗ ُ٘ ضٛؼظٖ  سمي

نٛظ  اقت(: تؽِٛقتبت ِىؽؼًا ثبؾ ِي

وٗ ثبٚث حتت تأثري لؽاؼ ظاظْ اثؽ 

نٛظ. ثٕبثؽايٓ  قيكتُ وٌٛؽ ِي

ثبيكت يب ظٚثبؼٖ تٕٗيُ نٛظ يب  ِي

 تٛٛيٍ نٛظ.

ؼ ؼٚغٓ ظؼ قيكتُ وٌٛؽ ضيٍي ( ِمعا11

ؾيبظ اقت: ِيؿاْ ٔمبِ فهبؼ ثبال ٚ 

فهبؼ پبيني قيىً قؽِبيم قيكتُ وٌٛؽ 

ظؼ زع ثباليي لؽاؼ ظاؼٔع. ٔٛاؼي گً 

آٌٛظٖ ظؼ چهّي ثبؾؼقي لبثً نٙٛظ 

اقت. ؼٚغٓ اَبيف ِٛخٛظ ظؼ قيكتُ 

 ثبيكت ختٍيٗ نٛظ. ِي

( ظؼيچٗ ٚؼٚظي ٘ٛا اؾ ضبؼج وبثني 16

نٛظ: زدُ  ىُ ثكتٗ سميثٓٛؼ قفت ٚ حم

ؾيبظي اؾ ٘ٛاي ثريْٚ وبثني وٗ ظؼخٗ 

زؽاؼت ثباليي ٔيؿ ظاؼظ ٚاؼظ وبثني 

نٛظ. ظؼيچٗ ٚؼٚظي ٘ٛا اؾ ضبؼج  ِي

ثبيكت ثٗ ْٛؼ قفت ٚ حمىُ  وبثني ِي

 ثكتٗ نٛظ.

( ظؼيچٗ أتطبة زبٌت ٘ٛاي گؽَ يب 17

نٛظ.  قؽظ ثٓٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ سمي

تطبة ٘ٛا ظاٜ نعٖ اقت: ظؼيچٗ أ

ثبيكت ثٗ  زبٌت ٘ٛاي گؽَ يب قؽظ ِي

 ْٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ نٛظ.

( ٌٌٛٗ تغػيٗ ٘ٛاي ٚؼٚظي قيكتُ 18

وٌٛؽ ِكعٚظ نعٖ اقت: ِيؿاْ ٘ٛاي 

ضؽٚخي اؾ قيكتُ وٌٛؽ وب٘م پيعا 

وؽظٖ اقت. يعاي ٔبِتٛبؼف ؾيبظتؽ 

نٛظ( أكعاظ  نٛظ )ثيهرت ازكبـ ِي ِي

ِٛخٛظ ظؼ ٌٌٛٗ تغػيٗ ٘ٛاي ٚؼٚظي 

 ثبيكت ثؽْؽف نٛظ. تُ وٌٛؽ ِيقيك
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يستُ وٌٛش ِتٕاٚتًا افت دسجٗ دشاست س
 منايذ ِي
 

ظٌيً ايٍي افت تٕبٚثي ظؼخٗ زؽاؼت 

قيكتُ وٌٛؽ، ٚخٛظ ِٛأٙ ِٛخٛظ ظؼ 

ثبنع وٗ ايٓ ِٛأٙ  قيكتُ وٌٛؽ ِي

اغٍت غؼات يص ِٛخٛظ ظؼ ِكري قيكتُ 

تٛإٔع ثبٚث  ٘كتٕع. ٚٛاًِ ؾيؽ ِي

ثي وٕرتٌؽ ثؽٚؾايٓ ٚيت نٛٔع: ضؽا

٘ب،  ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ، ضؽاثي ؼٌٗ

ٌغؿل والچ وّپؽقٛؼ ٚ دتبـ ٔبظؼقت 

 ٘ب. قيُ پيچ

( ضؽاثي وٕرتٌؽ ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ، 1

٘ب، ٌغؿل والچ وّپؽقٛؼ ٚ  ضؽاثي ؼٌٗ

 ٘ب، ٚخٛظ ظاؼٔع. پيچ دتبـ ٔبظؼقت قيُ

( دتبـ َٛيف، اتًبي ثعٔٗ ٔبظؼقت ٚ 2

پيچ والچ  نً ثٛظْ اتًبالت ظؼ قيُ

پؽقٛؼ اتفبق افتبظٖ اقت: والچ وّ

وّپؽقٛؼ أعن ؾِبٔي پف اؾ ظؼگري 

نٛظ )لٓٙ  نعْ، اؾ ِعاؼ ضبؼج ِي

ثبيكت حمىُ  نٛظ(، وٍيٗ اتًبالت ِي ِي

 نٛٔع.

( وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ، ثٗ ْٛؼ 3

وٕع: قٓٛذ ظاضٍي  ْجيٛي ًّٚ سمي

اٚاپؽاتٛؼ ثٗ ْٛؼ ٚقيٛي يص ؾظٖ 

اقت. وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼت وٌٛؽ 

 بيكت تٛٛيٍ نٛظ.ث ِي

( يعاي ٔبِتٛبؼف ؾيبظي ظؼ زني وبؼ 4

 نٛظ: قيكتُ وٌٛؽ ازكبـ ِي

يعاي ٘ٛاي ٔبِتٛبؼف فٓ،  -1

وّپؽقٛؼ، تكّٗ وّپؽقٛؼ ٚ ثؽضٛؼظ 

 لٓٛبت ِتسؽن ثب يىعيگؽ

 ٍّٚىؽظ پؽ قؽٚيعاي نري أجكبِ -2

( زدُ ٘ٛاي گؽَ ضبؼج نعٖ اؾ خببؼي 1

 وبيف ٔيكت:

ضؽاثي  ِٛتٛؼ اٌىرتيىي فٓ ظچبؼ -1

نعٖ اقت. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي فٓ 

ثبيكت ثؽؼقي نٛظ ٚ ظؼ يٛؼت  ِي

 ٌؿَٚ تّٛري يب تٛٛيٍ نٛظ.

ٚخٛظ ٔهيت ٘ٛا اؾ خببؼي ٚانؽ  -2

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ. ظؼؾثٕع ِي

ظؼيچٗ أتطبة زبٌت ٘ٛاي گؽَ يب  -3

نٛظ.  قؽظ ثٓٛؼ قفت ٚ حمىُ ثكتٗ سمي

٘بي وبؼوؽظ ظؼيچٗ أتطبة  زبٌت

يب قؽظ ؼا ثؽؼقي زبٌت ٘ٛاي گؽَ 

 سمبييع.

ؼقٛة غؼات حميّ ثريٚٔي تبثيعگي،  -4

٘بي ؼاظيبتٛؼ  ضُ نعگي ثؽ ؼٚي پؽٖ

خببؼي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ قجت َٛيف نعْ 

نٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت  ذتٛيٗ آْ ِي

ثبيكت تٛٛيٍ  ؼاظيبتٛؼ خببؼي ِي

 نٛظ.

ٌٌٛٗ آة ظاٜ خببؼي تٛقّ ؼقٛثبت  -1

ثكتٗ نعٖ اقت: ؼاظيبتٛؼ خببؼي 

 تٛٛيٍ نٛظ. ثبيكت ِي

زدُ ِبيٙ ضٕه وٕٕعٖ ِٛتٛؼ وبيف  -6

ٔيكت. ٚخٛظ ٔهيت ظؼْٚ قيكتُ ضٕه 

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع، ٚ ظؼ 

يٛؼت ِهب٘عٖ ٔهيت، العاَ ثٗ تّٛري 

آْ سمبييع، قپف وكؽي ِبيٙ ضٕه 

وٕٕعٖ ِٛتٛؼ ؼا ظؼ قيكتُ نبؼژ 

 سمبييع.

تؽِٛقتبت ِٛتٛؼ ٍّٚىؽظ ٔعاؼظ:  -7

 ٍ سمبييع.تؽِٛقتبت ؼا تٛٛي

ظؼ ظؼْٚ ؼاظيبتٛؼ خببؼي ٘ٛا  -8

ثبيكت ختٍيٗ  ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ٘ٛا ِي

 نٛظ.
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ii  ياتي سيستُ وٌٛش  ػية(A/C) 

 IV-1جذٚي 

 الذاِات اغالديداليً ايشادات

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمبِ فهبؼ ثبال 

ٚ فهبؼ پبيني 

قيىً قؽِبيم 

قيكتُ وٌٛؽ ظؼ 

زع ثباليي لؽاؼ 

 ظاؼٔع

٘ٛا ٚاؼظ قيكتُ  -1

 عٖ اقتن

گبؾ قيكتُ ؼا ختٍيٗ 

وؽظٖ، پف اؾ 

ضالءقبؾي، ظٚثبؼٖ 

 گبؾ ؼا نبؼژ سمبييع.

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -2

 ضيٍي ؾيبظ اقت

ِمعاؼ گبؾ ِبؾاظ ؼا 

 ختٍيٗ سمبييع

ِمعاؼ ؼٚغٓ  -3

وّپؽقٛؼ ضيٍي ؾيبظ 

 اقت

ِمعاؼ ؼٚغٓ ِبؾاظ 

ظؼ وٕعٔكٛؼ ختٍيٗ 

ٚ يب وٕعأكٛؼ  نٛظ

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ ِي

ٕه وبؼي ض -4

وٕعأكٛؼ ِٕبقت 

 ٔيكت

ؼقٛثبت ِٛخٛظ ثؽ 

ؼٚي وٕعأكٛؼ 

ثبيكت پبوكبؾي  ِي

نٛٔع ٚ يب وٕعأكٛؼ 

 ثبيكت تٛٛيٍ نٛظ ِي

فٓ ضٕه وبؼي ثب  -1

وٕعأكٛؼ ِهرتن نعٖ 

ٚ ؼاظيبتٛؼ ثٗ ْٛؼ 

ْجيٛي ٍّٚىؽظ 

 ٔعاؼظ

فٓ وٕعأكٛؼ ظؼ 

يٛؼت اِىبْ تٛٛيٍ 

 يب تّٛري سمبييع

ِيؿاْ فهبؼ 

ؼ ثبال ٔمبِ فهب

ٚ فهبؼ پبيني 

قيىً قؽِبيم 

يكتُ وٌٛؽ ظؼ ق

زع پبييين لؽاؼ 

 ظظاؼ

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -1

 وبيف ٔيكت
 گبؾ نبؼژ سمبييع

ٔهيت گبؾ ٚخٛظ  -2

 ظاؼظ

ٕٚبيؽي وٗ ٚبًِ 

نٛٔع ؼا  ثؽٚؾ ٔهيت ِي

ظؼ يٛؼت اِىبْ 

تٛٛيٍ يب تّٛري 

 سمبييع

اٚؼيٕگ ضؽاة  -3

 نعٖ اقت

اٚؼيٕگ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع

يؿاْ فهبؼ ِ

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ْجيٛي اقت ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

ثباليي لؽاؼ 

 ظاؼظ

ظ٘بٔٗ ٚؼٚظي نري  -1

أجكبِ ضيٍي ثؿؼگ 

اقت يب نري أجكبِ 

 ِٛيٛة نعٖ اقت

ظ٘بٔٗ ٚؼٚظي نري 

أجكبِ ؼا تٕٗيُ 

سمبييع يب نري أجكبِ 

 ؼا تٛٛيٍ سمبييع

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -2

 تضيٍي ؾيبظ اق

ِمعاؼ گبؾ ِبؾاظ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع

ظؼ وّپؽقٛؼ  -3

ٚبًِ يب ٚٛاًِ 

ثؽٚؾ ضؽاثي ٚخٛظ 

 ظاؼظ

وّپؽقٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ْجيٛي اقت ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

ضيٍي پبييين 

 لؽاؼ ظاؼظ

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -1

 وبيف ٔيكت

گبؾ وٌٛؽ ؼا نبؼژ 

 سمبييع

ظؼ نري أجكبِ  -2

أكعاظ ثعٌيً يص 

ؾظگي ِكري ٚخٛظ 

 ظاؼظ

ؼقيٛؼ ظؼايٛ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع
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 الذاِات اغالدي داليً ايشادات

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ْجيٛي اقت ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

پبئيين لؽاؼ 

 ظاؼظ

٘بي  پؽٖ -3

اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ 

غؼات گؽظ ٚ غجبؼ 

يب  ٖ اقتِكعٚظ نع

ظاضً اٚپؽاتٛؼ 

 ِكعٚظ نعٖ اقت

قٓر اٚاپؽاتٛؼ ؼا 

پبوكبؾي سمبييع ٚ يب 

اٚاپؽاتٛؼ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ظؼ زع پبييين 

لؽاؼ ظاؼظ ٚ 

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ظؼ زع 

ثباليي لؽاؼ 

 ظاؼظ

ؼأعِبْ  -1

وّپؽقٛؼ وب٘م 

 يبفتٗ اقت

وّپؽقٛؼ ؼا ظؼ يٛؼت 

اِىبْ تٛٛيٍ يب 

 تّٛري سمبييع.

ٌٌٛٗ ٘ٛا ِكعٚظ  -2

 نعٖ اقت

ؼٚظي نري ظ٘بٔٗ ٚ

أجكبِ ؼا تٕٗيُ 

سمبييع ٚ يب نري 

أجكبِ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع.

ِيؿاْ فهبؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ظؼ زع پبييين 

لؽاؼ ظاؼظ ٚ 

فهبؼ ٔمٓٗ 

فهبؼ پبيني 

 ِٕفي اقت

پف اؾ ضبِٛل  -1

نعْ قيكتُ وٌٛؽ 

فهبؼ ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ثٗ قؽٚت 

يبثع. ظؼ  افؿايم ِي

قيكتُ قع خيي ٚخٛظ 

 ظاؼظ

ؼقيٛؼ ظؼايٛ ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

پف اؾ ضبِٛل  -2

نعْ قيكتُ وٌٛؽ، 

فهبؼ ٔمٓٗ فهبؼ 

پبيني ثٗ وٕعي 

يبثع ظؼ  افؿايم ِي

قيكتُ قع خيي ٚخٛظ 

 ظاؼظ

قيكتُ ؼا پبوكبؾي 

 سمبييع.

دُ ز

٘ٛا 

وبيف 

 ٔيكت

ِمعاؼ 

ٌٚتبژ 

ْجيٛي 

 اقت

فيٍرت ٚؼٚظي  -1

 ِكعٚظ نعٖ اقت

ًٕٚؽ ٚؼٚظي فيٍرت ؼا 

 تٛٛيٍ سمبييع.

ٌٌٛٗ ٘ٛا ِكعٚظ  -2

 نعٖ اقت

ٌٌٛٗ ٘ٛا ؼا 

 پبوكبؾي سمبييع.

٘بي  پؽٖ -3

اٚاپؽاتٛؼ تٛقّ 

غؼات گؽظ ٚ غجبؼ 

 ِكعٚظ نعٖ اقت

قٓٛذ اٚاپؽاتٛؼ ؼا 

 پبوكبؾي سمبييع.

ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ  -4

فٓ ظِٕعٖ ظچبؼ افت 

 عٖ اقتتأضريي ن

ؼا  ِٛتٛؼ فٓ ظِٕعٖ

ظؼ يٛؼت اِىبْ 

تٛٛيٍ يب تّٛري 

 سمبئيع.

ِمعاؼ 

ٌٚتبژ 

پبيني 

 اقت

ِمعاؼ ٌٚتبژ  -1

 ضٛظؼٚ پبيني اقت
العاَ ثٗ ثؽؼقي ٚ 

 تّٛري سمبييع.
ِٛؼظ ٔبٍِٓٛثي  -2

 اتًبي ثعٔٗ ظؼ

 ثبتؽي ٚخٛظ ظاؼظ
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ِيؿاْ فهبؼ ظؼ 

ٔمٓٗ فهبؼ ثبال 

ثٗ يه ِمعاؼ 

 .عؼق ِيِٛني 

والچ يب تكّٗ ظچبؼ 

 أع ٌغؿل نعٖ

ظؼ يٛؼت اِىبْ والچ 

يب تكّٗ تٛٛيٍ يب 

 تّٛري سمبييع.

اٚاپؽاتٛؼ يص 

 ؾظٖ اقت

ٚخٛظ ٚيت ظؼ  -1

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

 اٚاپؽاتٛؼ

قؽ قٕكٛؼ ؼا ظؼ 

يٛؼت اِىبْ تٛٛيٍ 

سمبييع. يب ايٕىٗ 

ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب 

قٕكٛؼ ظؼ ِىبْ ظليك 

ضٛظ لؽاؼ گؽفتٗ اقت 

 ب ضري.ي

ٚخٛظ ٚيت ظؼ  -2

٘بي  وهي ٚ قٛوت قيُ

قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت 

 اٚاپؽاتٛؼ

العاَ ثٗ ثؽؼقي ٚ 

 تّٛري سمبييع

ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ  -3

 ضيٍي ؾيبظ اقت

ِمعاؼ گبؾ ِبؾاظ ؼا 

 ختٍيٗ سمبييع

زدُ ٘ٛاي ضؽٚخي  -4

اؾ اٚاپؽاتٛؼ وبيف 

 ٔيكت

ٍّٚىؽظ فٓ ظِٕعٖ ؼا 

 ثؽؼقي سمبييع

وبؼ  نري أجكبِ -1

 وٕع سمي

نري أجكبِ ؼا تٛٛيٍ 

 سمبييع

 
iii  گاص وٌٛش سا تشسسي مناييذ 
گبؾ وٌٛؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع ٚ چهّي  -1

ثبؾؼقي وٗ ثؽ ؼٚي ٌٌٛٗ قيكتُ وٌٛؽ 

 لؽاؼ ظاؼظ ؼا ِهب٘عٖ سمبييع.
اگؽ ِمعاؼ گبؾ وٌٛؽ وبيف ثبنع تٛجٗ: 

ٚ ظؼخٗ زؽاؼت حميّ اؾ ِمعاؼ ْجيٛي 

بي ِهب٘عٖ نعٖ ٘ ثبالتؽ ثبنع، زجبة

ظؼ چهّي ثبؾؼقي ثٗ ٕٚٛاْ وبؼوؽظ 

 نٛظ. ْجيٛي قيكتُ وٌٛؽ تٍمي ِي

 ٔتايج تست:

  :ظٚؼ ظؼ  1500قؽٚت ظٚؼأي ِٛتٛؼ

 ظليمٗ

  :ٖقٛئيچ وٕرتي ظٚؼ فٓ ظِٕعHI )ثبال( 

  :قٛئيچ وٌٛؽON 

  :يفسٗ وٕرتي ظؼخٗ زؽاؼتMAX COLD 

 )زعاوثؽ قؽِب(

 أع. ٘بي ضٛظؼٚ ثكتٗ دتبِي ظؼة 
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IV   ًگاص وٌٛش سا ضاسژ مناييذ. 38-6ِغاتك ضى 

 
 

 . ختٍيٗ وشدْ گاص وٌٛش1

  :قٛئيچ وٌٛؽ ؼا فهبؼ ظ٘يعON 

  ٗظٚؼ ظؼ  1000قؽٚت ظٚؼ ِٛتٛؼ ؼا ث

 1ظليمٗ ثؽقبٔيع. وّپؽقٛؼ ثٗ ِعت 

ظليمٗ ظؼ ايٓ نؽايّ وبؼ  6ايل 

وٕع. گبؾ ظؼ ِعاؼوٌٛؽ ثٗ گؽظل 

خبي ِبٔعٖ ظؼ  ظؼآِعٖ ٚ ؼٚغٓ ثٗ

لٓٛبت قيكتُ وٌٛؽ تب زع دمىٓ ثٗ 

 نٛظ. قٛي وّپؽقٛؼ وهيعٖ ِي

 .ِٛتٛؼ ؼا ضبِٛل سمبييع 

 .گبؾ وٌٛؽ ؼا ختٍيٗ سمبييع 

٘بي وٌٛؽ  نري يىٓؽفٗ ؼٚي ٌٌٛٗ تٛجٗ:

ؼا ثٗ آؼاِي فهبؼ ظ٘يع ٚ ٕ٘گبَ 

ختٍيٗ سمٛظْ گبؾ ثؽاي خٍٛگريي اؾ 

ظؼآٚؼظْ ؼٚغٓ وّپؽقٛؼ، ثٗ آ٘كتگي 

 ؼ ٚاؼظ ثؽ آْ ؼا وُ سمبييع.فهب

 . گاص وٌٛش سا ضاسژ مناييذ.2

  اؾ پّپ ِىم خٙت تٌٛيع ضالء ظؼ

 قيكتُ وٌٛؽ اقتفبظٖ سمبييع.

  500ِمعاؼ50  گؽَ گبؾ(R-134a) HFG-
134a .ؼا ظؼ قيكتُ وٌٛؽ نبؼژ سمبييع 

 . ِٛتٛؼ ؼا گؽَ سمبييع.3

. اؾ ٚقيٍٗ ٔهت يبة ٔٛ٘ ٘ٛايي خٙت 4

خٛظ ٔهيت گبؾ ظؼ قيكتُ ثؽؼقي سمٛظْ ٚ

 اقتفبظٖ سمبييع.

 
II  ياتي سيستُ وٌٛش دستٛساٌؼًّ ػية 

 وبؼي )تًٛيؽ ؾيؽ ؼا ِهب٘عٖ سمبييع.( وبؼوؽظ ٔبٍِٓٛة قيكتُ ضٕه
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                    ATC )غريْجيٛي اقت )تًٛيؽ ؾيؽ ؼا ِهب٘عٖ وٕيع
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 ٍّٚىؽظ گؽِبيهي ٔبٍِٓٛة
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 ٔىاتي دستاسٖ سيستُ هتٛيٗ ٘ٛاي ِغثٛع خٛدسٚ
I وٓ خاٌع  . ِيضاْ استؼّاي گاص خٕهR-134a : 

٘بي تؽوييب، ظؼيع ؼْٛثت،  وٗ ِٓبثك ثب اٌؿاِبت نبضى R-134aوٕٕعٖ  ( گبؾ ضٕه1)

ثبيكت ًِؽف نٛظ. تّٛريگبٖ ضعِبتي  ثبنع، ِي ٔبضبًٌي ٚ ٘ٛاي غريلبثً تؽاوُ ِي

ويٍٛگؽَ 13.6ثٗ ِمعاؼ  R-134aنبؼژ گبؾ وٌٛؽ اؾ وپكٛي حمتٛي گبؾ ثبيكت خٙت  ِي

 اقتفبظٖ سمبيع.

ثبيكت ِٓبثك ثب ِمعاؼ ضٛاقتٗ نعٖ، تٛقّ وبؼضبٔٗ تٌٛيع ضٛظؼٚ  ( گبؾ وٌٛؽ ِي2)

نبؼژ نٛظ. ِمعاؼ ثيم اؾ زع )ضيٍي ؾيبظ يب ضيٍي وُ( نبؼژ گبؾ ثؽ ؼٚي قيكتُ

 گػاؼظ. قؽِبيهي وٌٛؽ تأثري ِي

ٍيٗ ٚانؽ٘بي آة ثٕعي ِؽثِٛ ثٗ ٘ؽ اتًبي ؼا اؾ حلبٔ وبؼوؽظ ظؼقت ٚ يب ( و3)

 ثٕعي اذمبَ گريظ.( ٚخٛظ ٔهيت، ثؽؼقي سمبييع. )لجً اؾ ٍّٚيبت نبؼژ گبؾ ثؽؼقي آة

ثبيكت لجً اؾ ايٕىٗ وّپؽقٛؼ ثٗ زؽوت ظؼآيع اؾ ظٚ ْؽف وُ فهبؼ  ( گبؾ وٌٛؽ ِي4)

ؽقٛؼ ظؼ زني زؽوت )ٍّٚىؽظ( ثبنع، ٚ پؽفهبؼ ثٗ آْ ٚاؼظ )نبؼژ( نٛظ. اگؽ وّپ

 ؼا ٔگبٖ وٕيع.( 42-6ثبيكت فمّ اؾ ْؽف وُ فهبؼ نبؼژ نٛظ )نىً  گبؾ وٌٛؽ ِي

ظؼ قيكتُ، اؾ يه ٚقيٍٗ ٔهت يبة  R-134aپف اؾ نبؼژ گبؾ ضٕه وٓ  (8)

 اٌىرتٚٔيىي خٙت ازتّبي ٚخٛظ ٔهيت، اقتفبظٖ سمبييع.

II  ضاسژ )ٚاسد منٛدْ( غذيخ سٚغٓ سٚأىاس 
. اؾ ٔٛ٘ ٚ ِبؼن ِٛؼظ ٔٗؽ ؼٚغ1ٓ

ؼٚأىبؼ وٗ تٛقّ قبؾٔعٖ وّپؽقٛؼ 

تٛيني نعٖ، اقتفبظٖ سمبييع. 

٘ٛٔ اقتفبظٖ اؾ ؼٚغٓ ثب ِبؼن ٚ

غريايٍي قجت اقيت ؼقبٔعْ ثٗ 

نٛظ. )ؼٚغٓ خعيع  وّپؽقٛؼ ِي

تٛأع ثب ؼٚغٓ ايٍي  ِتفؽلٗ سمي

اٌٚيٗ تؽويت نٛظ ٚ تٌٛيع ِبٔٙ ثؽ 

 سمبيع.( ِيلٓٛبت ظاضٍي وّپؽقٛؼ 

ثبيكت ِٓبثك ظؼضٛاقت پؽ  . ؼٚغٓ ِي2

نٛظ. چٕبٔچٗ ؼٚغٓ ِبٔٙ تجبظي 

تٛأع ثٗ  زؽاؼاتي گؽظظ آٔگبٖ ِي

لٓٛبت قيكتُ وٌٛؽ آقيت ٚاؼظ وٕع. 

ثٗ ؾثبْ ٚبَ ِيتٛاْ گفت پف اؾ 

ايٕىٗ قبؾٔعٖ وّپؽقٛؼ، العاَ ثٗ

نبؼژ ؼٚغٓ سمٛظ، آٔگبٖ ٔيبؾي ثٗ

نبؼژ ؼٚغٓ ٚخٛظ ٔعاؼظ. ؼٚغٓ 

بثٗ ثب زبٌت ايٍي )قبؾٔعٖ( ِه

ؾِبٔي ِٛؼظ ٔيبؾ اقت وٗ لٓٛبت 

وّپؽقٛؼ تٛٛيٍ نٛٔع. )وٕعأكٛؼ 

ٌيرت(  ِيٍي .3ِرت(، ظؼايؽ ) ِيٍي .2)

٘ب ٌيرت( ٚ ٌٌٛٗ ِيٍي .3اٚاپؽاتٛؼ )

 ٌيرت( ِيٍي .1)

. ؼٚغٓ ثبيع اؾ ٘ٛا ظٚؼ ٔگٗ 3

ظانتٗ نٛظ ؾيؽا ظؼ يٛؼت دتبـ ؼٚغٓ 

ٛا خػة ثب ٘ٛا، ؼْٛثت ِٛخٛظ ظؼ ٘

 نٛظ. ؼٚغٓ ِي

٘ب، لجً  . ويفيت ؼٚغٓ ؼا ظؼ 4ٌٌٗٛ

اؾ پؽ وؽظْ ثؽؼقي سمبييع. وٍيٗ 

قيكتُ وٌٛؽ ؼا دتيؿ سمبييع. قپف 

ؼٚغٓ قيبٖ نعٖ ٚ زبٚي وؽثٓ ؼا ثب 

 سمٛٔٗ خعيعخبيگؿيٓ سمبييع.
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آة، زالي ضٛؼٔعٖ، زالي لبثً تزوش: 

انتٛبي ثؽاي نكتهٛي قيكتُ وٌٛؽ 

وٕٕعٖ نجيٗ  دمٕٛ٘ اقت ٚ ِٛاظ پبن

R-141b .ِتبْ تٛييٗ نعٖ اقت ٚ 

. لجً اؾ ختٍيٗ وؽظْ وّپؽقٛؼ 1

ثبيكت اؾ  )ٚويَٛ وؽظْ( ؼٚغٓ ِي

ظ٘بٔٗ ضؽٚخي ٘ٛاي وّپؽقٛؼ ثٗ آْ

 نبؼژ ٚاؼظ نٛظ.

III  ِْمذاس صِاْ ٚويَٛ وشد
. اؾ يه پّپ لعؼدتٕع ثؽاي ٚوي1َٛ

 .2وؽظْ قيكتُ ثؽاي ؾِبْ ثيهرت اؾ 

 ييع.ظليمٗ اقتفبظٖ سمب

. فهبؼ ِٓبٌك قيكتُ ؼا ؾيؽ 2

)پبقىبي( ٔگٗ  Pa 1000ِمعاؼ 

 ظاؼيع.

. زبٌت ٚويَٛ اصمبظ نعٖ ؼا ث3ٗ

ظليمٗ ٔگٗ ظاؼيع ٚ  1ِعت زعالً 

ثٛع اؾ آْ ٚ لجً اؾ نبؼژ سمٛظْ 

٘بي اتًبي ؼا ثؽؼقي  گبؾ ثكت

سمبييع. )اگؽ اتًبالت ٘ٛا ظؼ زبٌت 

 1يسير ثبنع ٚويَٛ ؼا ثٗ ِعت 

 وٕيع.(ظليمٗ اصمبظ 
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 ٘ا چشاؽ                                                 

 ٘ا ِطخػات الِپ

 ِطخػات ٔٛع

 12V 55 W چؽاٜ خٍٛ
 چؽاٜ ؼإّ٘ب

نىٓ  چؽاٜ ِٗ

 ٚمت

 چؽاٜ ظٔعٖ ٚمت

12V 21 W 

 چؽاٜ پالن

 چؽاٜ ؼٚي گٍگري

 چؽاٜ تؽِؿ قَٛ

12V 5 w 

 12V 21 W چؽاٜ تؽِؿ

 12V 5W چؽاٜ ِٛلٛيت

چؽاٜ ِٗ نىٓ 

 خٍٛ
12V 55W 

چؽاٜ خٍٛ ٚ 

 ٚمت قمف
12V 8W 

 

 تاص ٚ تست چشاؽ جٍٛ

I  ٗتاص ٚ تست جمّٛػ 

 . ظؼة ِٛتٛؼ ؼا ثبؾ سمبييع.1

. قٛوت ٔٛؼ ثبال ٚ پبيني ؼا ثريْٚ 2

 آٚؼيع.

. قٗ ٚعظ پيچ ٔگٗ ظاؼٔعٖ چؽاٜ خٍٛ 3

 ؼا ثبؾ سمبييع.

 

 
 

 IV-50تًٛيؽ                  
. ثب ازتيبِ جمّٛٚٗ چؽاٜ خٍٛ ؼا 4

 پيبظٖ سمبييع.

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 1

 ثبنع. وؽظْ ِي

 61 N.mگطتاٚس سفت وشدْ چشاؽ جٍٛ: 

 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

II  تؼٛيض منٛدْ الِپ ٔٛس تاال ٚ پايني 

 . وبٚؼ چؽاٜ خٍٛ ؼا ثريْٚ آٚؼيع.1

 نً وٕيع. . گريٖ الِپ ؼا2

. الِپ ٔٛؼ ثبال ٚ پبيني ؼا ضبؼج 3

 سمبييع.

 . الِپ خعيع ؼا ًٔت سمبييع.4

 تؼٛيض منٛدْ الِپ سإّ٘ا

. ظؼ جمّٛٚٗ چؽاٜ خٍٛ پيچ الِپ 1

٘بي قبٚت  ؼإّ٘ب ؼا ضالف ٚمؽثٗ

 ثچؽضبٔيع.

 . الِپ ؼا ثبؾ وٕيع.2

. الِپ خعيع ؼا ثؽ ؼٚي پيچ ًٔت 3

 سمبييع.

ٗ ضٛظ ًٔت . پيچ ؼا ظؼ ِىبْ اٌٚي4

 سمبييع.

 ضىٓ تاص ٚ تست چشاؽ ِٗ

 . قپؽ خٍٛ ؼا پيبظٖ سمبييع.1

A ٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؾيؽ قپؽ  . پيچ

 خٍٛ ؼا ثبؾ سمبييع.

B ٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ؾ ْؽفني  . پيچ

 قپؽ خٍٛ ثبؾ سمبييع.

C ٘بي  ٘بي ؼاثّ وبٚؼ چؽاٜ . پيچ

 خٍٛ ؼا ثبؾ سمبييع.

D ٗظاؼٔعٖ ؾيؽ  . قٗ ٚعظ پيچ ٔگ

 ٛ ؼا ثبؾ سمبييع.قپؽ خٍ

E  ثٗ ْؽفني چپ ٚ ؼاقت خبم ثباليي .

گريٖ ضٛة تٛخٗ سمبييع. قپف قپؽ ؼا 

پيبظٖ سمبييع. ضبؼ٘ب ٚ ظقتٗ قيُ 

نىٓ خٍٛ ؼا ضبؼج  ظٚ ٚعظ چؽاٜ ِٗ

 سمبييع.

 

 

 
 

ضٛة تٛخٗ سمبييع وٗ ثٗ تٛجٗ: 

ضبؼ٘ب ٚ ظقتٗ قيُ ظٚ ٚعظ چؽاٜ 

 نىٓ خٍٛ، آقيت ٚاؼظ ٔهٛظ. ِٗ

ِٗ نىٓ خٍٛ ؼا اؾ قپؽ ٘بي  . چؽا2ٜ

 ثريْٚ آٚؼيع.

اؾ آچبؼ خٙت ثريْٚ آٚؼظْ قٗ ٚعظ 

ِٙؽٖ وٗ ظؼ تًٛيؽ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ 

 اقتفبظٖ سمبييع.
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. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 3

 ثبنع. وؽظْ ِي

ضىٓ جٍٛ:  گطتاٚس سفت وشدْ چشاؽ ِٗ

20.2 N.m 
 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

ىُ . قؽ پيچ الِپ ؼا ثب ظقت حم1

٘بي  ثگرييع. قپف الِپ ؼا ضالف ٚمؽثٗ

 قبٚت ثبؾ وٕيع.

٘بي قبٚت  . الِپ خعيع ؼا خٙت ٚمؽث2ٗ

 ثجٕعيع.

٘بي  نىٓ ؼا خٙت ٚمؽثٗ . الِپ خعيع 3ِٗ

 قبٚت ثجٕعيع.

 چشاؽ خغش ػمة

 

 . ظؼة ٚمت ؼا ثبؾ وٕيع.1

ؼا ثريْٚ  C. لبة حمبفٕ پبيني قتْٛ 2

 آٚؼيع.

a فٕ ٘بي ضٛظوبؼ ؾيؽ لبة حمب . پيچ

 پبيني ؼا پيبظٖ سمبييع.

b ٘بي ضٛظوبؼ لبة يٕعٚق ٚمت  . پيچ

 ؼا پيبظٖ سمبييع.

c  ٚ لبة ظؼة ٚمت ؼا ثريْٚ آٚؼيع .

 ٘بي ؾيؽيٓ ؼا ثبؾ سمبييع. پيچ

d  ْٛلبة حمبفٕ پبييين قت .C  ؼا

 پيبظٖ سمبييع.

. قٗ ٚعظ ِٙؽٖ ٔگٙعاؼٔعٖ الَ چؽاٜ 3

ضٓؽ ٚمت ؼا اؾ ظاضً وبثني ثبؾ 

 سمبييع.

 

 
 

 . ضبؼ٘بي چؽاٜ ٚمت ؼا ثبؾ وٕيع.4

. چؽاٜ ضٓؽ ٚمت ؼا ثٗ آؼاِي ثٗ 1

 ْؽف ضبؼج پيبظٖ سمبييع.

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً 6

 ثبنع. پيبظٖ وؽظْ ِي

گطتاٚس سفت وشدْ ِٙشٖ ٔگٙذاسٔذٖ 

 51 N.mچشاؽ خغش ػمة: 

 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

 . لبة يٕعٚق ٚمت ؼا ثبؾ سمبييع.1

نيت خٙت نً سمٛظْ ؼٚوم گٛ . اؾ پيچ2

حمبفٕ اقتفبظٖ وٕيع. قپف اؾ ِيبْ 

٘بي ؼإّ٘ب، چؽاٜ  نىبف لبة الِپ

ظٔعٖ  ٚمت چؽاٜ ضٓؽ ٚ چؽاٜ تؽِؿ 

٘بي قبٚت ثبؾ  ؼا ثؽٚىف ٚمؽثٗ

 وٕيع.

 . الِپ خعيع ؼا ًٔت سمبييع.3

 چشاؽ پالن

 تاص ٚ تست وشدْ

پالن تٛقّ ظٚ ٚعظ ضبؼ . چؽاٜ 1

 .ثؽٚي قپؽ ٚمت ًٔت نعٖ اقت

. ثٗ ٕ٘گبَ ثبؾ وؽظْ اؾ پيچ 2

٘ب  گٛنيت ظٚقٛ خٙت ٔگٗ ظاننت ثكت

اقتفبظٖ وٕيع. ثٗ آؼاِي چؽاٜ 

پالن ؼا پيبظٖ سمبييع قپف ضبؼ٘ب 

 ؼا پيبظٖ سمبييع.

. ثٗ ٕ٘گبَ ًٔت، ضبؼ٘ب ؼا ظؼ 3

ِىبْ ظليك ضٛظ لؽاؼ ظ٘يع. قپف 

چؽاٜ پالن ؼا ثب فهبؼ ثؽ ؼٚي حمً 

 ضٛظ ًٔت سمبييع.

 دْ چشاؽ تشِض سَٛتاص ٚ تست وش

. ٍْك چؽاٜ تؽِؿ قَٛ ظاضً وبثني 1

 ؼا پيبظٖ سمبييع.

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ثبؾ  . پيچ2

 سمبييع.

. چؽاٜ تؽِؿ قَٛ ظاضً وبثني ؼا 3

 پيبظٖ سمبييع.

 

 
 

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً 4

 ثبنع. پيبظٖ وؽظْ ِي

 30.5 N.mگطتاٚس سفت وشدْ: 
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 چشاؽ سمف جٍٛ

 
 

 تاص ٚ تست وشدْ

 اي ؼا ثبؾ وٕيع. . ٍْك نيه1ٗ

. اؾ پيچ گٛنيت چٙبؼقٛ خٙت نً سمٛظْ 2

 ٘بي ضٛظوبؼ اقتفبظٖ سمبييع. پيچ

. ثٗ آؼاِي جمّٛٚٗ چؽاٜ قمف خٍٛ 3

 وهي ٚ ضبؼ٘ب ؼا پيبظٖ سمبييع. قيُ

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً پيبظٖ 4

 ثبنع. وؽظْ ِي

 30.5 N.m گطتاٚس سفت وشدْ:

 الِپ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

گٛنيت ظٚقٛ خٙت نً سمٛظْ  . اؾ پيچ1

 ٘بي ٍْك اقتفبظٖ سمبييع. پيچ

. الِپ قٛضتٗ ؼا پيبظٖ سمبييع 2

 قپف الِپ خعيع ؼا ًٔت سمبييع.

 چشاؽ سمف ِيأي

 تاص ٚ تست وشدْ           

گٛنيت ظٚقٛ  . ثب اقتفبظٖ اؾ پيچ1

 .ٍْك ؼا ثٗ آؼاِي پيبظٖ سمبييع

٘بي ٔگٙعاؼٔعٖ ؼا ثبؾ  . پيچ2

 وٕيع.

 . چؽاٜ قمف ؼا پيبظٖ سمبييع.3

. ِؽازً ًٔت وؽظْ ٚىف ِؽازً 4

 ثبنع. پيبظٖ وؽظْ ِي

 30.5 N.mگطتاٚس سفت وشدْ: 
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 ٘اي تاالتش تشلي ضيطٗ
I  ِِٗمذ

٘بي ثبالثؽ ثؽلي تٛقّ وٍيع٘بيي  نيهٗ

قتگريٖ ظاضٍي ٘ؽ ظؼة وٗ ؼٚي لبة ظ

تٛجيٗ نعٖ اقت، لبثً وٕرتي وؽظْ 

ثبنٕع. شمچٕني وٍيٗ جمّٛٚٗ وٍيع٘ب  ِي

تٛقّ يه وٍيع ايٍي وٗ ثؽ ؼٚي لبة 

ظقتگريٖ ظاضٍي ظؼة مست ؼإٔعٖ لؽاؼ 

گؽفتٗ نعٖ اقت، حتت وٕرتي لؽاؼ 

ضٛإ٘ع گؽفت. وٍيع اميين ثؽ ؼٚي لبة 

ظقتگريٖ ظاضٍي ظؼة مست ؼإٔعٖ لؽاؼ 

ٗ نعٖ اقت. ؼإٔعٖ تٛقّ وٍيع گؽفت

ِكبفؽيٓ ضٛظؼٚ ؼا  (A)٘ب  لفً وٓ نيهٗ

٘بي ثؽلي، حمؽَٚ اؾ فٛبي سمٛظْ نيهٗ

٘بي ثؽلي ضٛظؼٚ  قبؾظ. قيكتُ نيهٗ ِي

تب ٕ٘گبِي وٗ قٛئيچ خؽلٗ )اقتبؼت( 

لؽاؼ ٔگؽفتٗ ثبنع، ًّٚ ONظؼ َٚٛيت 

 وٕع. سمي

 ضيطٗ( تاالسفنت 1)

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثؽاي  EXِعي 

ِيٍي ثبٔيٗ ثبال ٔگٗ  300زعالً ؾِبْ 

ظاؼيع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثٗ ثبال ؼٚظ. 

وٍيع ؼا ؼ٘ب وٕيع تب ثبال ؼفنت نيهٗ

 ِتٛلف نٛظ.

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا  LX/DXِعي 

ٔگٗ ظاؼيع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثبال ؼٚظ. 

وٍيع ؼا ؼ٘ب وٕيع تب ثبال ؼفنت نيهٗ

 ِتٛلف نٛظ.

 ( پايني آِذْ ضيط2ٗ)

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا  EX/LX/DXِعي 

ثبٔيٗ  ِيٍي 300ثؽاي زعالً ثٗ ِعت 

فهبؼ ظ٘يع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ پبيني 

ؼٚظ. وٍيع ؼا ؼ٘ب وٕيع تب پبيني ؼفنت 

 نيهٗ ِتٛلف نٛظ.

 ( تاالسفنت اتِٛاتيه3)

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثؽاي  EXِعي 

يٍي ثبٔيٗ ثبال ِ 300زعالً ثٗ ِعت 

ثؽظٖ تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثٗ ْٛؼ 

اتِٛبتيه ثبال ؼٚظ. ثٛع اؾ ايٕىٗ 

نيهٗ وبِاًل ثبال ؼفت ٔريٚي اٌىرتيىي 

 نٛظ. تٕٗيُ وٕٕعٖ لٓٙ ِي

خٙت زفبٖت اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 

ثبالثؽ چٕبٔچٗ پف اؾ ايٕىٗ نيهٗ 

وبِاًل ثٗ ثبال ؼفت )أتٙبي ِكري( ٚ 

ي ٔگؽظيع، ثٗقيگٕبيل ثٗ ؼگالتٛؼ اؼقب

ثبٔيٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 8ِعت 

سمبيع ٚ پف اؾ آْ ثبالثؽ فٛبٌيت ِي

نٛظ. اگؽ ظؼ زني ثبال ؼفنت  ِتٛلف ِي

نيهٗ، ؼإٔعٖ خبٛا٘ع وٗ نيهٗ پبيني 

ؼٚظ، ثبال ؼفنت اتِٛبتيه نيهٗ ِتٛلف 

 نٛظ. ِي

چٕبٔچٗ ٕ٘گبَ ثبال ؼفنت نيهٗ، نيهٗ 

، ثب ٘ؽ خكُ ضبؼخي دتبـ ظانتٗ ثبنع

نٛظ ٚ پف اؾ  ثبال ؼفنت نيهٗ ِتٛلف ِي

آْ نيهٗ ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه پبيني 

 ؼٚظ. ِي

تأثري ضٛإ٘ع نع ٚ  ٚ دتبَ ٍّٚيبت ثي

اگؽ ظؼ ايٓ زبٌت، نيهٗ ثٗ أتٙبي 

وٕٕعٖ لٓٙ  ِكري ضٛظ ثؽقع، تٕٗيُ

 نٛظ. ِي
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 ( پايني سفنت اتِٛاتيه:4)

: وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا  EX/LX/DXِعي 
ثبٔيٗ  ِيٍي 300ٗ ِعت ثؽاي زعالً ث

فهبؼ ظ٘يع تب نيهٗ ِؽثْٛٗ ثٗ ْٛؼ 
اتِٛبتيه پبيني ؼٚظ. ثٛع اؾ ايٕىٗ 
نيهٗ وبِاًل پبيني ؼفت ٔريٚي اٌىرتيىي 

نٛظ. خٙت زبفٗت  تٕٗيُ وٕٕعٖ لٓٙ ِي
اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ، 
چٕبٔچٗ پف اؾ ايٕىٗ نيهٗ وبِاًل ثٗ 

ثٗ پبيني ؼفت )أتٙبي ِكري( ٚ قيگٕبيل 
 8ؼگالتٛؼ اؼقبي ٔگؽظيع، ثٗ ِعت 

ثبٔيٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ؼا 
سمبيع ٚ پف اؾ آْ ِتٛلف  فٛبي ِي

نٛظ. اگؽ ظؼ زني پبيني ؼفنت نيهٗ  ِي
ؼإٔعٖ خبٛا٘ع وٗ نيهٗ ثبال ثؽٚظ، 
پبيني ؼفنت اتِٛبتيه نيهٗ ِتٛلف 

نٛظ. قيكتُ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ظاؼاي  ِي
ف ٍّٚىؽظي اقت وٗ تٛعاظي ِٛني اؾ ٖٚبي

ايٓ ٖٚبيف تٛقّ ِعٚي وٕرتي اٌىرتيىي 
نٛظ. ِعٚي وٕرتي اٌىرتيىي ثب  وٕرتي ِي

 BCMجمّٛٚٗ قٛئيچ ؼگالتٛؼ ظؼة چپ ٚ 
 أع. يىپبؼچٗ نعٖ

 ٕٚبيؽ قيكتُ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي:
 ( وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي1)
 ( ِٛتٛؼ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي2)
 ( ِعٚي وٕرتي ثع3ٗٔ)

ي نيهٗ ثبالثؽ ثٗ وبؼ ِٛتٛؼ اٌىرتيى
گؽفتٗ نعٖ ظؼ قيكتُ نيهٗ ثبالثؽ 
ضٛظؼٚ ثؽگؽفتٗ اؾ ِٛاظ ٚ تىٌٕٛٛژي 
ؼٚؾ ثٛظٖ اقت. خٙت ويپ وؽظْ قيكتُ 

٘بي ْؽازي آة ثٕع٘ب ٚ ِٛاظ  اؾ ؼٚل
َعآة ٚ لبثً تٕفف اقتفبظٖ نعٖ اقت. 
)ظؼخٗ زؽاؼت ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 

ؼٚظ ٚ  ثبالثؽ، ٕ٘گبَ وبؼوؽظ ثبال ِي
نٛظ. ايٓ گؽَ نعْ قجت ثٛخٛظ  ِيگؽَ 

آِعْ اضتالف فهبؼ ثني خبم ظاضٍي ٚ خبم 
نٛظ وٗ ٔتيدٗ آْ،  ضبؼخي پٛقتٗ آْ ِي

ِٛاظ َع آة ثب َطبِت وّرت ظچبؼ آقيت 
نٛٔع. ثٕبثؽايٓ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي  ِي

نيهٗ ثبالثؽ ثبيع اؾ ِٛاظي قبضتٗ نٛظ 
وٗ زني وبؼوؽظ آْ ثٗ ؼازيت ثب حميّ 

تي ظانتٗ ثبنع ٚ ثريْٚ تجبظي زؽاؼ
ثتٛأع اضتالف فهبؼ ثني خبم ظاضٍي ٚ خبم 
ضبؼخي پٛقتٗ ؼا ضٕثي قبؾظ. ِٛاظ 

َعآة ٚ لبثً تٕفف ٚالٖٚ ثؽ ٖٚيفٗ 
تجبظي زؽاؼتي ثب حميّ، ٖٚيفٗ خٍٛگريي 
اؾ ٔفٛغ آة ثٗ خبم ظاضٍي ِٛتٛؼ 
اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثؽ ٚٙعٖ 

 ظاؼظ.(
ثٗ ِٕٗٛؼ زفبٖت زؽاؼتي ِٛتٛؼ 

يىي نيهٗ ثبالثؽ اؾ ٔٛٚي ِٛاظ اٌىرت
وٗ حمبفٕ گؽِبيي  PTCپٍيّؽي ثب پبيٗ 

)٘ؽ ٚبًِ ضبؼخي وٗ قجت ثبال ثؽظْ 
ظؼخٗ زؽاؼت خبم ظاضٍي ٚ ضبؼخي ِٛتٛؼ 
اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ نٛٔع ِبٕٔع 
ضؽاثي وٍيع٘ب وٗ قجت ثؽٚؾ آتم ٚ 

اٌٛبظٖ لٛي  تٌٛيع زؽاؼت نٛظ( فٛق
وٕرتي ثبنع اقتفبظٖ نعٖ اقت. ثؽاي  ِي

سمٛظْ قؽ ٚ يعاي تٌٛيع نعٖ اؾ ِٛتٛؼ 
اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ زني ٍّٚىؽظل، ظؼ 

٘بي اؼتٛبني وٗ اؾ خٕف ِٛاظ  ِرياوٕٕعٖ
أع اقتفبظٖ نعٖ  َعقبيم قبضتٗ نعٖ

اقت تب اؾ دتبـ فٍؿ ثب فٍؿ زني ظٚؼاْ 
ِٛتٛؼ اٌىرتيىي ثب قؽٚت ثبال وٗ ٚبًِ 

ثبنع خٍٛگريي  ايٍي ثؽٚؾ قؽٚيعا ِي
. ثؽاي اتًبي ظاظْ ِٕجٙ ثؽق ثٗ نٛظ

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ٚ ثٗ 
ِٕٗٛؼ خٍٛگريي اؾ ثٛخٛظ آِعْ اتًبي 

٘بي  َٛيف )ثٗ ظٌيً ٔبؾن نعْ تؽِيٕبي
قٛوت اتًبي(، اؾ ؼٚل ثؽق ِكتميُ 
اقتفبظٖ نعٖ اقت. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي 

ظٚلٓيب  DCنيهٗ ثبالثؽ اؾ ٔٛ٘ ِٛتٛؼ 
ٚؼ ظٚ ؼثبيي ثبثت ثب ظ ثب ٘كتٗ آ٘ٓ

خٙت أتطبة گؽظيعٖ اقت. خٙت حمبفٗت 
اؾ خبم ظاضٍي ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 
ثبالثؽ، تٛقّ ِٛاظ َع گؽِب تمٛيت 

أع. پف اؾ ثؽلؽاؼي خؽيبْ ثؽق ثٗ  نعٖ
ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ثٗ ظٌيً 
ٔريٚي ِغٕبْيكي، حمٛؼ آْ نؽٚ٘ ثٗ 

سمبيع. قپف تٛقّ تٛؼثني  ظٚؼاْ ِي
ي آْ ثٗ گهتبٚؼ ثبال وبٕ٘عٖ ظٚؼ، ضؽٚخ

نٛظ ٚ  ثب قؽٚت ظٚؼأي پبيني تجعيً ِي
٘بي ضبؼخي  ضؽٚخي آْ ثٗ چؽش ظٔعٖ

نٛظ. ٕ٘گبِي وٗ ِٛتٛؼ گري  ِٕتمً ِي
وؽظٖ يب ظچبؼ آقيت نعٖ اقت حمبفٕ 
ِٛتٛؼ خؽيبْ ثؽق ثٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي 

 سمبيع. نيهٗ ثبالثؽ ؼا لٓٙ ِي
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ثؽاي خٍٛگريي اؾ آقيت زؽاؼتي ثٗ 

ٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ، ِعاؼ ِٛتٛؼ ا

ضبيي تٛجيٗ نعٖ اقت.ثعيٓ تؽتيت 

وٗ، چٕبٔچٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ 

ثبالثؽ پيٛقتٗ ٚ ثعْٚ ٚلفٗ ظاؼاي 

ٍّٚىؽظ ثبنع، ِعاؼ ضٛظ حمبفٕ ثٗ 

ظليمٗ ٍّٚىؽظ آْ ؼا ِتٛلف  1ِعت 

سمبيع. قپف ثٗ ْٛؼ اتِٛبتيه ثٗ  ِي

 گؽظظ. نؽايّ وبؼوؽظ ْجيٛي ثؽِي

 

 

 

 

 

 

II  ِٛلؼيت لغؼات سيستُ ضيطٗ تاالتش تشلي 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1011

 
. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة 2 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة خٍٛ )چپ(   1

. ٔگٙعاؼٔعٖ ِٛتٛؼ 4 . ٔگٙعاؼٔعٖ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )ظؼة خٍٛ چپ(   3 خٍٛ چپ(   

. وٍيع 6   ي نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت چپ(. ِٛتٛؼ اٌىرتيى5    اٌىرتيىي )ظؼة ٚمت چپ(

. ٔگٙعاؼٔعٖ 8 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت ؼاقت(7   نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت چپ(

. ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة ٚمت 9ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )ظؼة ٚمت ؼاقت(  

. وٍيع نيهٗ ثبالثؽ 11. ٔگٙعاؼٔعٖ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )ظؼة خٍٛ ؼاقت( 10ؼاقت(   

 ظؼة خٍٛ ؼاقت()

 

 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ )ظؼة خٍٛ ؼاقت(1

 
 

 ٘بي خٍٛ ؼاقت، ٚمت چپ ٚ ٚمت ؼاقت . ِهطًبت وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ظؼة2

 
 

 . ِهطًبت وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ3
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 . وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ظؼة خٍٛ چپ4

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

 ٚالؼي ِمذاس ضشايظ تست ضشح تشِيٕاي

 P/B . ثع1ٗٔ

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 ٚمت چپ(

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ ثبال ِي

 نٛظ ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

 P . ثع2ٗٔ
زبٌت پبيني ثٛظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ظؼة ٚمت چپ(

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ پبيني ِي

 ٛظن ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

 14V~10 وٍيع اميين ؼا ٔگٗ ظاؼيع وٍيع اميين G . ثع3ٗٔ
 14V~10 ظاؼيع ٔگٗ +Bثؽق ِثجت ثبتؽي  W/R . ثع6ٗٔ

 N/B . ثع7ٗٔ

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 خٍٛ چپ(

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ ثبال ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 يه ٌٚت اؾ

 N . ثع8ٗٔ
زبٌت پبيني ثؽظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ظؼة خٍٛ چپ(

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ پبيني ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

 Y/B . ثع9ٗٔ

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 ؼاقت( –ٚمت 

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ ثبال ِي- 

 نٛظ لف ِيِتٛ

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

1. .

 ثعٔٗ
Y 

زبٌت پبيني ثؽظْ 

ِٛتٛؼ اٌىرتيىي )نيهٗ 

 ؼاقت( -ظؼة ٚمت

قٛئيچ ِٛتٛؼ ظؼ زبٌت 

ONؼٚظ : نيهٗ پبيني ِي- 

 نٛظ ِتٛلف ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

12 .

 ثعٔٗ
B ٗٔٔگٗ ظاؼيع اتًبي ثع 

 1وّرت اؾ 

 اُ٘

14 .

 ثعٔٗ
R ثؽق ؼٚنٕبيي وٍيع 

: ONي چؽاٜ وٍيع ؼٚنٕبي

ؼٚنٕبيي ٔٛؼ ٚ وٍيع َٛيف 

 لٛي

قيگٕبي پبٌف 

تٌٛيع نعٖ 

 اقت

11 .

 ثعٔٗ
U/G 

زبٌت ثبال ثؽظْ ِٛتٛؼ 

اٌىرتيىي )نيهٗ ظؼة 

 ؼاقت( –خٍٛ 

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ ثبال ِي

 نٛظ ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت

16 .

 ثعٔٗ
U/Y 

زبٌت پبيني ثؽظْ 

)نيهٗ  ِٛتٛؼ اٌىرتيىي

 ؼاقت( –ظؼة خٍٛ 

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ِتٛلف  -ؼٚظ نيهٗ پبيني ِي

 نٛظ ِي

 4~5V  وّرت

 اؾ يه ٌٚت
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 . ِذاس ضيطٗ تاالتش تشلي5

 . ػيٛب ِٛجٛد دس سيستُ ضيطٗ تاالتش تشلي6

داليً ػيٛب

وٍيع نيهٗ ثبالثؽ٘بي 

 وٕع ثؽلي وبؼ سمي
 BCMِٛيٛة ثٛظْ 

غػيٗ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ قٛضنت فيٛؾ ت

 وهي ثبالثؽ، ِٛيٛة ثٛظْ قيُ

يىي اؾ نيهٗ ثبالثؽ 

 وٕع ثؽلي وبؼ سمي

 ِٛيٛة ثٛظْ وٍيع نيهٗ ثبالثؽ

 ِٛيٛة ثٛظْ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ

 وهي ِٛيٛة ثٛظْ قيُ

٘ب  قيكتُ لفً وٓ ظؼة

 وٕع ًّٚ سمي

 ِٛيٛة ثٛظْ وٍيع اميين ظؼ مست ظؼ خٍٛ چپ

 ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ِٛيٛة ثٛظْ

 وهي ِٛيٛة ثٛظْ قيُ

III  تشسسي منٛدْ اجضاي سيستُ ضيطٗ تاالتش تشلي 
. وٍيع ٚ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ظؼة خٍٛ چپ ؼا ثؽؼقي سمبييع )خعٚي ثبال 1

٘ب اؼتجبِ اٌىرتيىي ؼا ظؼ ِيبْ ٘ؽ تؽِيٕبي  ؼا ِهب٘عٖ سمبييع.( ظؼ ضًٛو ثميٗ ظؼة

 بٔىتٛؼ٘بي وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ٘ب ؼا ثؽؼقي سمبييع.اؾ و

 ( ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ظؼ زبٌت ْجيٛي اقت.1)

ٔگٗ  ”UP“وٍيع اميين مست خٍٛ چپ ؼا فهبؼ ظ٘يع ٚ قپف وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ؼا ثبال 

ٚ  7ثبيكت ٚيً نٛٔع ٚ شمچٕني تؽِيٕبي  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3ظاؼيع. قپف تؽِيٕبي 

ثبيكت ٚيً ثبنٕع ٚ اگؽ وٍيع اميين مست خٍٛ چپ ؼا فهبؼ ظ٘يع ٚ وٍيع  ِي 12ؽِيٕبي ت

 نيهٗ ثبالثؽ ؼا پبيني ٔگٗ ظاؼيع.
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 12ٚ تؽِيٕبي  8ثبيكت ٚيً نٛٔع ٚ شمچٕني تؽِيٕبي  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3قپف تؽِيٕبي 

نيهٗ ثبيكت ٚيً نٛٔع. چٕبٔچٗ اؼتجبِ نؽذ ظاظٖ نعٖ ثؽلؽاؼ ٔگؽظيع وٍيٗ  ِي

 ثبالثؽ٘ب ظؼ زبٌت ْجيٛي ٔيكتٕع ٚ ٔيبؾ ثٗ تٛٛيٍ ظاؼٔع.

 ( ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب وٍيع اميين ظؼ زبٌت ْجيٛي اقت.2)

ثبيكت ٚيً  ِي 12ٚ تؽِيٕبي  3وٍيع اميين مست خٍٛ چپ ؼا فهبؼ ظ٘يع. قپف تؽِيٕبي 

ثبيكت  يِ 12ٚ تؽِيٕبي  3نٛٔع ٚ اگؽ وٍيع اميين فهؽظٖ ٔهعٖ ثبنع آٔگبٖ تؽِيٕبي 

ٚيً نٛٔع. چٕبٔچٗ اتًبالت نؽذ ظاظٖ نعٖ ثؽلؽاؼ ٔگؽظيع وٍيع نيهٗ ثبالثؽ ظؼ زبٌت 

 ْجيٛي ٔيكتٕع ٚ ٔيبؾ ثٗ تٛٛيٍ ظاؼٔع.

 ( ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب ٔٛؼ پف ؾِيٕٗ ظقتگريٖ مست ؼإٔعٖ ؼٚنٓ اقت.3)

عٔٗ ؼا اتًبي ث 12ٌٚت ٚيً سمبييع ٚ تؽِيٕبي  14ايل  .1ؼا ثٗ ثؽق  14تؽِيٕبي 

نٛظ. اگؽ ؼٚنٓ نع قيكتُ  سمبييع ٚ قپف ِهب٘عٖ سمبييع وٗ آيب ٔٛؼ پف ؾِيٕٗ ؼٚنٓ ِي

 ثبنع ظؼ غري ايٓ يٛؼت قيكتُ ضؽاة اقت. ظؼقت ِي

 . ِٛتٛؼ نيهٗ ثبالثؽ ثؽلي ؼا ثؽؼقي سمبييع.2

اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ِتًً نٛظ ٚ  1اگؽ تؽِيٕبي ِثجت ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي 

ؼٚظ. اگؽ تؽِيٕبي ِثجت  ِتًً نٛظ، نيهٗ ثبال ِي 4ٕفي ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي تؽِيٕبي ِ

اؾ ِٛتٛؼ اٌىرتيىي نيهٗ ثبالثؽ ِتًً نٛظ ٚ تؽِيٕبي ِٕفي  4ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي 

 ؼٚظ. ِتًً نٛظ، نيهٗ پبيني ِي 1ثبتؽي ثٗ تؽِيٕبي 
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آيٕٗ تشلي جأيب
I  ِِٗمذ

 تٛأع ثٗ مست ثبال آيٕٗ ثؽلي خبٔيب ِي

ٚ پبيني يب چپ ٚ ؼاقت )ؾاٚيٗ تٕٗيُ 

تٛأع  ظؼخٗ ِي 7ظؼ ٘ؽ خٙت ثٗ 

ثؽقع( تٛقّ يه وٍيع اٌىرتيىي ثؽٚي 

ظانجٛؼظ مست چپ ؼإٔعٖ تٕٗيُ گؽظظ. 

ظؼ ؾِبْ پبؼن ضٛظؼٚ ؼإٔعٖ 

٘بي خبٔيب ؼا )ثيهرت اؾ  تٛأع آيٕٗ ِي

ظؼخٗ ضُ سمبيع( ثؽاي خٍٛگريي اؾ  81

ظ ثب آْ تب )ضُ( سمبيع. اگؽ ثؽضٛؼ

آيٕٗ ثغً ثب خكّي ثؽضٛؼظ سمبيع، آْ 

ثٗ مست ثريْٚ ضُ ضٛا٘ع نع. ثؽاي 

خٍٛگريي اؾ ضؽاثي ِبوؿميُ ؾاٚيٗ وح 

ظؼخٗ 1.1نعْ ثٗ ثريْٚ ثيهرت اؾ 

ثبنع. ظؼ يٛؼت نىكتٗ نعْ آيٕٗ،  ِي

ثبيع لٓٛبت ظؼ ظؼْٚ پبيٗ 

ٔگٙعاؼٔعٖ آيٕٗ ثٗ يٛؼت اميٓ لؽاؼ 

 .ظاظٖ نٛٔع

. پالقتيه آة 2. آيٕٗ ثؽلي خبٔيب 1

 . وبٔىتٛؼ3ثٕعي 

 قيكتُ آيٕٗ ثؽلي خبٔيب نبًِ:

٘بي ثؽلي خبٔيب مست چپ ٚ  ( آي1ٕٗ)

 ؼاقت

 ( جمّٛٚٗ وٍيع آيٕٗ ثؽلي خبٔيب2)
II  ٕٗ٘اي تشلي جأيب ِٛلؼيت آي 
 ٘بي ثؽلي خبٔيب . ِٛلٛيت آي1ٕٗ

6

1

1

2

3

. آي2ٕٕٗٗ ثؽلي خبٔيب . وٍيع آي1

. آيٕٗ ثؽلي 3ثؽلي خبٔيب مست چپ 

 خبٔيب مست ؼاقت

III ٕٗ٘اي تشلي جأيب دياگشاَ آي 
ثؽلي خبٔيب )ثٗ ٔمهٗ. وٍيع آيٕٗ 1

 ؾيؽ ِؽاخٛٗ سمبييع.(

لؽاؼ  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع آيٕٗ

ثؽلي مست چپ يب ؼاقت ؼا أتطبة 

 سمبييع.

: ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  (L)چپ 

تٛقّ اُ٘ ِرت وّرت اؾ  3-2٘بي  تؽِيٕبي

1 ثبنع. ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  ِي

 ثبنع. ِي 1وّرت اؾ  1-5٘بي  تؽِيٕبي
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: ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  (R)ؼاقت 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-5٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  1-2٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

لؽاؼ  ACCخؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت  قٛئيچ

يب  (Up)ظاظٖ ٚ وٍيع ؼا ظؼ زبٌت ثبال 

 لؽاؼ ظ٘يع. (Down)پبيني 

(Up) ٘بي  : ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

ثبنع. ِمعاؼ ِمبِٚت  ِي 1وّرت اؾ  6-3

 1وّرت اؾ  2-1٘بي  ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي

: ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  (Down)پبيني 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-2٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  6-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

لؽاؼ  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع آيٕٗ 

ثؽلي مست چپ يب ؼاقت ؼا أتطبة 

 سمبييع.

٘بي  : ِمعاؼ ِمبٚت ثني تؽِيٕبي (L)چپ 

ثبنع. ِمعاؼ ِمبِٚت  ِي 1وّرت اؾ  3-2

 1وّرت اؾ  10-1٘بي  ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي

: ِمعاؼ ِمبٚت ثني  (R)ؼاقت 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  10-3٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  2-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

لؽاؼ  ACCقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

يب  (Up)ظاظٖ ٚ وٍيع ؼا ظؼ زبٌت ثبال 

 لؽاؼ ظ٘يع. (Down)پبيني 

ني : ِمعاؼ ِمبٚت ث (Up)ثبال 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-9٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  2-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 

: ِمعاؼ ِمبِٚت ثني  (Down)پبيني 

ثبنع.  ِي 1وّرت اؾ  3-2٘بي  تؽِيٕبي

وّرت  9-1٘بي  ِمعاؼ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

 ثبنع. ِي 1اؾ 
 . ِٛتٛس آيٕٗ تشلي جأيب2

 ACCظؼ زبٌت  ( قٛئيچ خؽلٗ ؼا1)

لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع 

٘بي چپ يب ؼاقت  آيٕٗ ثؽلي زبٔيب آيٕٗ

 ؼا تٕٗيُ سمبييع.

ِٛتٛؼ چپ  1 (-)، تؽِيٕبي 5 (+)تؽِيٕبي 

 سمبيع. چؽضم ِي

ِٛتٛؼ  1 (+)، تؽِيٕبي 5 (-)تؽِيٕبي 

 سمبيع. ؼاقت چؽضم ِي

 ACC( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 2)

ٖ اؾ وٍيع لؽاؼ ظاظٖ ٚ ثب اقتفبظ

٘ب ؼا ثٗ ثبال  آيٕٗ ثؽلي خبٔيب آيٕٗ

 يب پبيني تٕٗيُ سمبييع.

ِٛتٛؼ ثٗ  5 (+)، تؽِيٕبي 4 (-)تؽِيٕبي 

 سمبيع. پبيني زؽوت ِي

ِٛتٛؼ ثٗ  5 (-)، تؽِيٕبي 4 (+)تؽِيٕبي 

 سمبيع. ثبال زؽوت ِي

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  ٕٗ٘اي تشلي جأيب ػيٛب آي 
 12-4جذٚي 

 ػٍت ػية ػٍت ػية

بي ثؽلي ٘ آيٕٗ

 وٕٕع خبٔيب وبؼ سمي

 . قٛضنت فيٛؾ1

. ضؽاثي وٍيع 2

 ٘بي ثؽلي خبٔيب آيٕٗ

. ضؽاثي ِٛتٛؼ 3

 ٘بي ثؽلي خبٔيب آيٕٗ

 وهي . ايؽاظ ظؼ قي4ُ

٘بي ثؽلي خبٔيب  آيٕٗ

ثٗ يٛؼت ٔؽِبي وبؼ 

 وٕٕع سمي

. ضؽاثي وٍيع 1

٘بي ثؽلي  آيٕٗ

 خبٔيب

. ضؽاثي ِٛتٛؼ 2

٘بي ثؽلي  آيٕٗ

 خبٔيب

ؼ . ايؽاظ ظ3

 وهي قيُ

 
V  ٕٗ٘اي تشلي جأيب تشسسي آي 

. ِٓبثك ثب ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ظؼ 1

ثبال وٍيع آيٕٗ ثؽلي خبٔيب ؼا ثؽؼقي 

سمبييع. اگؽ َؽيت ٘عايت آْ ِٓبثك 

ثبنع وٍيع  ثب ِمعاؼ تٛيني نعٖ سمي

 آيٕٗ ثؽلي خبٔيب ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.

. ِٓبثك ثب ؼٚل تَٛير ظاظٖ نعٖ ظؼ 2

ثؽلي خبٔيب ؼا ثؽؼقي  ٘بي ثبال آيٕٗ

سمبييع. اگؽ َؽايت ظؼ حمعٚظٖ تٛيني 

ثبنع، ِٛتٛؼ يب ظقتٗ قيُ  نعٖ سمي

٘بي ثؽلي خبٔيب ثبيع تٛٛيٍ  آيٕٗ

 نٛٔع.
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 وٓ ٚ ضيطٗ ضٛي تشف پان
ِمذِٗ

٘بي  وٓ نبًِ جمّٛٚٗ تيغٗ قيكتُ ثؽف پبن

وٓ، ِىبٔيؿَ )ثبؾٚي( اتًبي  ثؽف پبن

ٚ ِٛتٛؼ ثؽف  وٓ ٘بي ثؽف پبن ِيٍٗ

٘بي يه  وٓ ٚ ثؽاي ٍّٚىؽظ ظؼ زبٌت پبن

ؼفت ٚ ثؽگهت، تبميؽظاؼ، ظٚؼ وٕع ٚ 

ظٚؼ تٕع قبضتٗ نعٖ اقت. قيكتُ نيهٗ

نٛي نبًِ پّپ نيهٗ نٛي، خمؿْ ٚ 

 ثبنع. ٘ب ٚ چهّي نيهٗ نٛي ِي نيٍٕگ

وٓ ٚ نيهٗ نٛي،  ٘عف اؾ قيكتُ ثؽف پبن

ؼازيت، اميين ثؽاي ظيع هبرت ؼإٔعٖ 

ع. ٘ؽ لٓٛٗ اؾ ايٓ قيكتُ ثؽف ثبن ِي

وٓ أؽژي اٌىرتيىي ؼا ثٗ زؽوت  پبن

ِىبٔيىي ثؽاي ثٗ زؽوت ظؼآٚؼظْ

وٓ ثؽاي دتيؿ وؽظْ  ٘بي ثؽف پبن تيغٗ

٘ب ٚ شمچٕني فهبؼ ِبيٙ نٛيٕعٖ ؼا  نيهٗ

٘ب  نٛي ثؽاي نكتهٛي نيهٗ ثٗ چهّي نيهٗ

سمبيع. اؾ ايٓ قيكتُ ظؼ  تجعيً ِي

ٛظ، گٍي ٚ آٌ نؽايّ ثبؼأي، ثؽيف، ِٗ

ظيگؽ نؽايّ ثؽاي ظيع هبرت ؼإٔعٖ ظؼ 

 گؽظظ. حميّ اقتفبظٖ ِي

تٛأع ٍّٚىؽظ قيكتُ ثؽف  ؼإٔعٖ ِي

نٛي ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ  وٓ ٚ نيهٗ پبن

وٓ ظؼ مست ؼاقت قتْٛ  ظقتٗ ثؽف پبن

 فؽِبْ ؾيؽ غؽثيٍه فؽِبْ اذمبَ ظ٘ع.

وٓ، ؼإٔعٖ  ظؼ قيكتُ ثؽف پبن

ي يه ثبؼ ٘ب تٛأع يىي اؾ زبٌت ِي

وٓ، ظٚؼ تٕع،  ؼفت ٚ ثؽگهت ثؽف پبن

ظٚؼ وٕع ٚ تبميؽظاؼ ؼا أتطبة 

 سمبيع.

وٓ يه ثبؼ ثٗ مست  اگؽ ظقتٗ ثؽف پبن

خٍٛ فهبؼ ظاظٖ نٛظ ٚ قپف آؾاظ 

گؽظظ زبٌت خببؼؾظايي ظؼ قيكتُ ثؽف 

وٓ أتطبة  وٓ خٙت تىّيً ثؽف پبن پبن

 نٛظ. ِي

وٓ ثٗ مست ثبال  اگؽ ظقتٗ ثؽف پبن

ٛظ، قيكتُ نيهٗ نٛي نؽٚ٘وهيعٖ ن

نٛي  ثٗ پبنم آة اؾ ْؽيك چهّي نيهٗ

 ضٛا٘ع سمٛظ.

ON
OFF

LO

MI ST

OFF

I NT

HI

 وٓ ٚ ضيطٗ ضٛي ِٛلؼيت لغؼات سيستُ تشف پان

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

. )چهّي( نيهٗ نٛي 3. جمّٛٚٗ نيٍٕگ نكتهٛي چؽاٜ خٍٛ   2نٛي    . خمؿْ نيه1ٗ

. جم5ّٗٚٛوٓ   . ِىبٔيؿَ )ثبؾٚي( اتًبي ٚ ِٛتٛؼ ثؽف پبن4ٜ خٍٛ   چؽا

. 8وٓ ٚمت    . تيغٗ ثؽف پبن7نٛي ٚمت    . چهّي نيه6ٗوٓ    ٘بي ثؽف پبن تيغٗ

. نيٍٕگ نيهٗ نٛي ٚمت اؾ خمؿْ نيهٗ نٛي 9وٓ ٚمت    جمّٛٚٗ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 . چهّي نيهٗ نٛي خ10ٍٛخٍٛ   
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 وٓ ٚ ضيطٗ ضٛي سيستُ تشف پانتشسسي ٚ تؼّري ِذاس 
 . وبٔىتٛؼ ظقتٗ قيُ ظؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.1

 
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي
 امسي

 B/U . ثع1ٗٔ
ثؽق ضؽٚخي ثٗ زبٌت تٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ON:  وٓ  ظقتٗ ثؽف پبن

)ظٚؼ  HIGHؼا ظؼ زبٌت 

 ظ٘يع. تٕع( لؽاؼ

10~14V 

 Y/U . ثع2ٗٔ
ثؽق ضؽٚخي ثٗ زبٌت وٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ONوٓ  : ظقتٗ ثؽف پبن

)ظٚؼ  LOWؼا ظؼ زبٌت 

 وٕع( لؽاؼ ظ٘يع.

10~14V 

 ضؽٚخي ِٛتٛؼ نيهٗ نٛي G/B . ثع3ٗٔ

ظؼ زبٌت   قٛئيچ خؽلٗ

ONوٓ  : ظقتٗ ثؽف پبن

 WASHINGؼا ظؼ زبٌت 

ؼ )نكنت نيهٗ( لؽا

 ظ٘يع.

10~14V 

 B . ثع8ٗٔ
قيگٕبي اتًبي ثعٔٗ اؾ 

 وٓ ظقتٗ ثؽف پبن
 ثبثت

وّرت اؾ 

1 

10 .

 ثعٔٗ
Y/G 

وٕرتي ثؽگهت اؾ ظقتٗ ثؽف 

 وٓ پبن

وٓ ؼا ظؼ  ظقتٗ ثؽف پبن

)ضبِٛل( يب  OFFزبٌت 

INT  تبميؽظاؼ( لؽاؼ(

 ظ٘يع.

وّرت اؾ 

1 

11 .

 ثعٔٗ
R/B 

ثؽق ٚؼٚظي ثٗ ظقتٗ ثؽف 

 وٓ پبن

ظؼ زبٌت  قٛئيچ خؽلٗ

ON .لؽاؼ گريظ 
10~14V 

 

 
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي
 امسي

1 Y/U 
ثؽق ٚؼٚظي ظٚؼ وٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن
 ، )ثبثت(5 (-)، 1 (+)

ِٛتٛؼ 

ظؼ ظٚؼ 

پبيني 

چؽضم 

 سمبيع. ِي

2 U 
ثؽق ٚؼٚظي ِٛتٛؼ ثؽف 

 وٓ پبن

ظؼ  ؼا قٛئيچ خؽلٗ

 .ٔگٗ ظاؼيع ACCزبٌت 
10~14V 

3 Y/G 
قيگٕبي ثؽگهت ِٛتٛؼ ثؽف 

 وٓ پبن

وٓ تب  ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 .سمبيع أتٙب چؽضم ِي

وّرت اؾ 

1 

4 B/U 
ثؽق ٚؼٚظي ظٚؼ تٕع 

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن
(+) 4 ،(-) 5 

ِٛتٛؼ 

ظؼ ظٚؼ 

ثبال 

چؽضم 

 سمبيع. ِي
5 B ٗٔوّرت اؾ  ثبثت قيگٕبي اتًبي ثع
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1 
 

 

 
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست تشِيٕايتطشيخ 
 امسي

 نٛي ثؽق ٚؼٚظي ِٛتٛؼ نيهٗ G/B . ثع1ٗٔ

قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ONوٓ  : ظقتٗ ثؽف پبن

 WASHINGؼا ظؼ زبٌت 

)نكنت نيهٗ( لؽاؼ 

 ظ٘يع.

10~14V 

 B . ثع2ٗٔ
اتًبي ثعٔٗ ِٛتٛؼ 

 نٛي نيهٗ
 ثبثت

وّرت اؾ 

1 
 وهي . ثؽؼقي ٚ تّٛري ِعاؼ قي2ُ

 
 ضٛي وٓ ٚ ضيطٗ پانػيٛب سيستُ تشف 

 ٔتايج ػيٛب ٔتايج ػيٛب

وٓ ٚ  ثؽف پبن

نيهٗ نٛي وبؼ 

 وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ ؼٌٗ 1

 ٌٛاؾَ خبٔيب

. قٛضنت فيٛؾ ثؽف 2

 وٓ پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ 3

 وٓ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 4

 وهي قيُ

)ظٚؼ  LOظؼ زبٌت 

)ظٚؼ  HIوٕع( ٚ يب 

وٓ وبؼ  تٕع( ثؽف پبن

 وٕع. سمي

ظْ . ِٛيٛة ث1ٛ

 وٓ ظقتٗ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

ِٛتٛؼ ثؽف 

 وٓ پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

 INTزبٌت 

( وبؼ تبميعاؼ)

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ 1

 وٓ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

ِٛتٛؼ نيهٗ نٛي وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ 1

 وٓ ظقتٗ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 نٛي ِٛتٛؼؾ نيهٗ

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

وٗ ظقتٗ  ؾِبٔي

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

لؽاؼ  MISTزبٌت 

. ِٛيٛة ثٛظْ ظقتٗ 1

 وٓ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

ٔبؾي آة پبل نيهٗ 

 .وٕع نٛي پبنم سمي

ٛظْ . ِٛيٛة ث1

نيٍٕگ ٔبؾي 

 پبل آة
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وٓ  ظاؼظ ثؽف پبن

 وٕع وبؼ سمي

 وٓ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 ٔبؾي آة پبل

 ٔتايج ػيٛب ٔتايج ػيٛب

ؾِبٔي وٗ ظقتٗ 

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

 OFFزبٌت 

)ضبِٛل( لؽاؼ 

٘بي  گريظ تيغٗ ِي

وٓ ظؼ  ثؽف پبن

ِٛلٛيت اٌٚيٗ 

ضٛظ لؽاؼ 

 .گرئع سمي

ظقتٗ . ِٛيٛة ثٛظْ 1

 ثؽف پبن وٓ

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 ِٛتٛؼ

ِٛيٛة ثٛظْ  .3

 وهي قيُ

 

ؾِبٔي وٗ ظقتٗ ثؽف 

 OFFوٓ ظؼ زبٌت  پبن

گريظ  )ضبِٛل( لؽاؼ ِي

وٓ  ٘بي ثؽف پبن تيغٗ

ظؼ ِٛلٛيت پبيني 

آِعٖ ٚ قپف ثٗ مست 

ثبال ؼفتٗ ٚ ظؼ آذمب 

 .نٛٔع ِتٛلف ِي

ِٛتٛؼ ثؽف 

وٓ ثٗ زبٌت  پبن

RESET چؽضم 

 .وٕع سمي
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ضٛي وٓ ٚ ضيطٗ تشسسي لغؼات سيستُ تشف پان
I وٓ ّٛػٗ دستٗ تشف پان.  تشسسي جم

٘بي ظقتٗ  ( اؼتجبِ ثني تؽِيٕبي1)

وٓ ؼا ِٓبثك نىً ؾيؽ  ثؽف پبن

 ثؽؼقي سمبييع.

 ٘بي  اؼتجبِ ٘ؽ وعاَ اؾ تؽِيٕبي

٘بي  وٓ ؼا ظؼ زبٌت ظقتٗ ثؽف پبن

خمتٍف ثؽؼقي سمبييع. ؾِبٔي وٗ 

 ٘بي: وٓ ظؼ زبٌت ظقتٗ ثؽف پبن

 11ٚ  2٘بي  : تؽِيٕبي MISTظؼ 

 جبِ ظانتٗ ثبنٕع.ثبيع اؼت

 .1ٚ  2٘بي  : تؽِيٕبي OFFظؼ 

 ثبيع اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

ٚ  .1ٚ  2٘بي  : تؽِيٕبي INTظؼ 

ثبيع اؼتجبِ ظانتٗ  11ٚ  2شمچٕني 

 ثبنٕع.

ثبيع  11ٚ  2٘بي  : تؽِيٕبي LOظؼ 

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

ثبيع  1ٚ  11]اي  : تؽِيٕبي HIظؼ 

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

 ٘بي  عاَ اؾ تؽِيٕبياؼتجبِ ٘ؽ و

وٓ ؼا ثؽاي وبٔىتٛؼ  ظقتٗ ثؽف پبن

نٛي ؼا ثؽؼقي سمبييع. ؾِبٔي  نيهٗ

نٛي ضبِٛل اقت ٘يچ  وٗ پّپ نيهٗ

٘ب ٔجبيع اؼتجبِ  وعاَ اؾ تؽِيٕبي

 ONظانتٗ ثبنٕع. ظؼ زبٌت 

ثبيع  11ٚ  3٘بي  )ؼٚنٓ( تؽِيٕبي

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

وٓ ؼا ثؽٚي  ( ِٛتٛؼ ثؽف پبن2)

 وٓ ثؽؼقي سمبييع. ف پبنظقتٗ ثؽ

 OFFوٓ ؼا ظؼ زبٌت  ظقتٗ ثؽف پبن

لؽاؼ ظ٘يع. قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا 

اؾ وبٔىتٛؼ ٚ قيُ 11ثٗ تؽِيٕبي 

ِتًً  8ِٕفي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

سمبييع، پؽاپ ِثجت ٌٚت ِرت ؼا ثٗ 

وٓ ٚ  ظقتٗ ثؽف پبن 3تؽِيٕبي 

ِرت ؼا ثٗ تؽِيٕبي  پؽاپ ِٕفي ٌٚت

 ِتثً سمبييع. 8

ؼا اؾ زبٌت نٛي  نيهٗ

OFFONOFF  لؽاؼ ظاظٖ ٚ ٌٚتبژ

اؾ  11ٚ  3٘بي  ثني تؽِيٕبي

گريي  نٛي ؼا أعاؾٖ وبٔىتٛؼ نيهٗ

سمبييع. ِمعاؼ ايٓ ٌٚتبژ ثبيع ثٗ 

  10-14V ٌٚت  1تؽتيت وّرت اؾ 

 ٌٚت ثبنع. 1وّرت اؾ 

II وٓ .  تشسسي ِٛتٛس تشف پان 
( ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ وٕع: اگؽ 1)

 1ؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي قيُ ِثجت ثبت

وٓ ِتًً  وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

سمٛظٖ ٚ قيُ ِٕفي ثبتؽي ؼا ثٗ 

ِتًً سمبييع، ِٛتٛؼ ظؼ  1تؽِيٕبي 

 سمبيع. ظٚؼ وٕع نؽٚ٘ ثٗ چؽضم ِي

( ٍّٚىؽظ ِٛتٛؼ ظؼ ظٚؼ تٕع: اگؽ 2)

 4قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

وٓ ِتًً  وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

ي ؼا ثٗ سمٛظٖ ٚ قيُ ِٕفي ثبتؽ

ِتًً سمبييع، ِٛتٛؼ ظؼ  1تؽِيٕبي 

 سمبيع. ظٚؼ تٕع نؽٚ٘ ثٗ چؽضم ِي

( تٛلف وؽظْ ثٗ يٛؼت اتِٛبتيه: 3)

 1قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

وٓ ٚ  اؾ وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف پبن

 1قيُ ِٕفي ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

ِتًً سمبييع. ظؼ ايٓ زبٌت ِٛتٛؼ 

يع. سمب ظؼ ظٚؼ وٕع نؽٚ٘ ثٗ چؽضم ِي

ؼا لٓٙ  1قيُ ِثجت ثٗ تؽِيٕبي 

سمبييع. ِٛتٛؼ ظؼ ٘ؽ نؽايٓي جبؿ 

ِٛلٛيت تٛلف اتِٛبتيه اؾ چؽضم 

 1٘بي  ثبؾ ضٛا٘ع ايكتبظ. تؽِيٕبي

ؼا اؾ وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ ثؽف  3ٚ 

وٓ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ يه قيُ  پبن

اتًبي وٛتبٖ سمبييع )ثٗ يىعيگؽ 

ِتًً سمبييع( ٚ قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا 

اؾ وبٔىتٛؼ ِٛتٛؼ  2ي ثٗ تؽِيٕب

وٓ ِتًً سمبييع. ِٛتٛؼ ثؽف  ثؽف پبن

وٓ ظٚثبؼٖ نؽٚ٘ ثٗ چؽضم سمٛظٖ  پبن

ٚ ظؼ ِٛلٛيت تٛلف اتِٛبتيه ثبيع 

 ِتٛلف نٛظ.

 ( ثؽؼقي پّپ نيهٗ نٛي:4)

نٛي ؼا ثؽٚي خمؿْ ًٔت  پّپ نيهٗ

سمٛظٖ ٚ خمؿْ ؼا ثب آة پؽ سمبييع. 

قيُ ِثجت ثبتؽي ؼا ثٗ تؽِيٕبي 

نٛي ٚ  ىتٛؼ پّپ نيهٗ( اؾ وب1ٔ)

( ِت2ًًقيُ ِٕفي ؼا ثٗ تؽِيٕبي )

سمبييع. آة ثبيع اؾ خمؿْ اقپؽي 

 نٛظ.
III  ٗتٛج 

ِٓبثك نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ٘ؿاؼ 

وٓ ؼا ثؽاي  ضبؼي ؼٚي ا٘ؽَ ثؽف پبن

٘بي ثؽف  خٍٛگريي اؾ نً نعْ تيغٗ

 وٓ دتيؿ سمبييع. پبن
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خؽيبْ ٘ٛا ؼا ِٓبثك نىً ؼٚثؽٚ 

ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ثعِيع ٚ  ظؼ خٙت

ثؽؼقي سمبييع وٗ ٘ٛا ثبيع اؾ يه 

ْؽف ٚجٛؼ سمٛظٖ ٚ اؾ ْؽف ظيگؽ 

 تٛأع خؽيبْ يبثع. سمي

 پطت آِپش
I  ِِٗمذ

1

2

3

4

5678910111213141516

17

18

19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

. 2. چؽاٜ ٘هعاؼ وٕرتي ِٛتٛؼ 1

وٓ ٚمت  چؽاٜ ٔهبٔگؽ نيهٗ گؽَ

 km/h 120.چؽاٜ ٘هعاؼ قؽٚت ثبالي 3

.چؽاٜ 5. چؽاٜ ٘هعاؼ ايؽثگ 4

. 6٘هعاؼ ثبؾ ثٛظْ ظؼة يٕعٚق ٚمت 

چؽاٜ ٘هعاؼ قيكتُ تؽِؿ َعلفً 

(ABS) 7 چؽاٜ ٘هعاؼ قيكتُ تؽِؿ .

. ظوّٗ يفؽ و9ٓ. آِپؽ ثٕؿيٓ 8

. چؽاٜ 11. ِكبفت قٕح 10ِكبفت 

. چؽاٜ 12ٔهبٔگؽ قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمت 

. ظٚؼ 13٘ب  ٔهبٔگؽ ثبؾ ثٛظْ ظؼة

.چؽاٜ 15. آِپؽ آة 14ِٛتٛؼ 

. چؽاٜ ٘هعاؼ 16ٔهبٔگؽ تؽِؿ ظقيت 

نىٓ  . چؽاٜ ٔهبٔگؽ 17َِٗعقؽلت 

نىٓ خٍٛ  . چؽاٜ ٔهبٔگؽ 18ِٗٚمت 

. 20. چؽاٜ ٔهبٔگؽ ٔٛؼ ثبال 19

. چؽاٜ 21چؽاٜ ٔهبٔگؽ ٔٛؼ پبيني 

. چؽاٜ 22٘هعاؼ ظِبي ثبالي آة 

.  23آِپؽ ٔهبٔگؽ ؼٚنٓ ثٛظْ پهت

. ويٍِٛرتمشبؼ 24ؼإّ٘بي چپ 

. ؼإّ٘بي 26عاؼ ثٕؿيٓ .چؽاٜ ٘ه25

. چؽاٜ ٘هعاؼ پبيني ثٛظْ 27ؼاقت 

. چؽاٜ ٘هعاؼ 28فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ 

 OBDثؽاي وع٘بي ضٓب غري اؾ قيكتُ 

 . چؽاٜ نبؼژ ثبتؽي29

ظؼ نىً ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ ثبال، 

 ٘ٛٔ ايٓ پهت آِپؽ اؾ

اٌىرتِٚىبٔيىي ثٛظ وٗ ظؼ لكّت 

ثبالي قتْٛ فؽِبْ ؼٚثؽٚي ؼإٔعٖ 

ظ. شمٗ ِعاؼ٘بي ايٓ پهت لؽاؼ ظاؼ

آِپؽ ثب اقتفبظٖ اؾ وبٔىتٛؼ٘بيي 

اؾ پهت ؼٚي يه ظقتٗ قيُ ثب ُ٘

اؼتجبِ ظاؼٔع. شمٗ اثؿاؼ٘بي 

٘بي ٔهبٔگؽ ٚ  گريي ٚ چؽاٜ أعاؾٖ

٘هعاؼظٕ٘عٖ ظؼ پهت يه ٍْك 

پالقتيىي نيهٗ اي حمبفٗت نعٖ ٚ 

تٛاْ آْ ؼا اؾ خٍٛ پهت آِپؽ  ِي

اي  يهٗدتيؿ سمٛظ. پهت ٍْك پالقتيىي ن

يه وبٚؼ لؽاؼ ظاؼظ. ايٓ ٍْك اؾ 

پهت آِؽ حمبفٗت سمٛظٖ ٚ اؾ تبثم 

وٕٕعٖ ٔٛؼ خٍٛگريي ثًّٛ  ضريٖ

آٚؼظ. ايٓ پهت آِپؽ شمچٕني ثٗ ِي

 قيكتُ ٘هعاؼ يٛتي جمٙؿ نعٖ اقت.
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قٓر تبؼيه ٚ لبثً ؼؤيت پبًٔ ٚ قٓر 

گريي پهت آِپؽ اؾ يه قبضتبؼ  أعاؾٖ

ٗ نفبف چٕع اليٗ تهىيً نعٖ اقت. الي

ٚ تبؼيه ثؽاي خٍٛگريي اؾ نؽايّ 

ٔبضٛاقتٗ ؼٚنٓ ٔهعْ چؽاغٙب ظؼ پهت 

ثبنع. نفبفيت ثبٚث ؼٚنٕبيي  آِپؽ ِي

٘بي  ٔهبٔگؽ٘ب ٚ لبثً ظيعْ آيىْٛ

نٛظ. چؽاغٙبي وؽٚنٕبيي  پهت آِپؽ ِي

ؼٚي پبًٔ فؽقتبظٖ ٚ ثبٚث ؼٚنٕبيي 

گؽظظ. قپف پبًٔ ٚ  قٓر پهت آِپؽ ِي

 نٛظ. ؤيت ِيگري لبثً ؼ يفسٗ أعاؾٖ

ٔهبٔگؽ٘ب ٚ اٚعاظ ؼٚي پهت آِپؽ ؼا 

تٛاْ اؾ پهت ٔمبِ ؼٚنٓ پهت آِپؽ  ِي

 ِهب٘عٖ سمٛظ.

يه ظوّٗ پالقتيىي اؾ ويٍِٛرتمشبؼ وٗ 

ظؼ ِؽوؿ پهت آِپؽ ٚ اؾ ِيبْ قٛؼاش 

اي لؽاؼ  خمًٛو اؾ ٍْك پالقتيىي نيهٗ

ظاظٖ نعٖ اقت پهت آِپؽ ظؼ ايٓ ِعي 

قيكتُ  ضٛظؼٚ اؾ يه ِعاؼ جمتّٙ ٚ اؾ

BUS سمبيع. شمچٕني ثب  اقتفبظٖ ِي

٘ب ِتًً ثٛظٖ وٗ  ثكيبؼي اؾ ٚؼٚظي

ضبو ضٛظ ؼا   تٛأع ثؽضي اؾ ٖٚبيف ِي

 اذمبَ ظ٘ع.

 

 
  

 LEDؼٚنٓ ثٛظْ پهت آِپؽ ِؽثِٛ ثٗ 

ثبنع وٗ  لبثً تٕٗيُ ظؼ پهت آْ ِي

سمبيع. ٘ؽ  پهت آِپؽ ؼا لبثً ظيعْ ِي

پهت آِپؽ شمچٕني ثٛقيٍٗ  ٔهبٔگؽ اؾ

نٛظ، ظؼ يٛؼتي  خمًٛو ؼٚنٓ ِي LEDيه 

اؾ هبُ پيٛقنت ؼٚي ثؽظ  LEDوٗ ٘ؽ 

اٌىرتيىي پهت پٛقتٗ پهت آِپؽ ثٛخٛظ 

 آِعٖ اقت.

پهت آِپؽ ثٗ قيكتُ اٌىرتيىي تٛقّ 

ظقتٗ قيُ ضٛظؼٚ اؾ ِكري٘بي خمتٍف 

 ِتًً نعٖ اقت.

 

 

 

چؽاٜ ٘هعاؼ 

ثٛظْ قٓر  وُ

 ثٕؿيٓ

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 ظِبي

 ثبالي آة

 چؽاٜ ٘هعاؼ 
 نبؼژ ثبتؽي

چؽاٜ ٘هعاؼ وُ 

 ثٛظْ 

فهبؼ ؼٚغٓ 

 ِٛتٛؼ

چؽاٜ ٚيت 

 ظؼ 

 قيكتُ تؽِؿ

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 تؽِؿ ظقيت  

يبثي  چؽاٜ ٚيت
 ِٛتٛؼ

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 قيكتُ 

تؽِؿ َعلفً 

(ABS) 

 چؽاٜ ٘هعاؼ 
 وّؽثٕع اميين

 چؽاٜ ٘هعاؼ
 ايؽثگ

چؽاٜ ٔهبٔگؽ 

 وٓ گؽَ

 نيهٗ ٚمت

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ  فالنؽ ؼإّ٘بي ؼاقت پؼإّ٘بي چ
 ٔٛؼ ثبال

چؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 ٔٛؼ پبيني

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ  چؽاٜ ِٛلٛيت
 نىٓ خٍٛ ِٗ

 چؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 نىٓ ٚمت ِٗ

چؽاٜ ٘هعاؼ 

ثؽاي وع٘بي 

 ضٓب

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 قؽٚت 

 Km 120ثبالي 

چؽاٜ ٘هعاؼ 

 ثبؾثٛظْ 

 ظؼة يٕعٚق ٚمت

ٜ ٘هعاؼ چؽا

 ثبؾثٛظْ

 ٘ب ظؼة

سمبيهگؽ فبيٍٗ 

قٕكٛؼ ظٔعٖ 

 ٚمت
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II  ِٛلؼيت لغؼات پطت آِپش 

III  ٘اي پطت آِپش ٌٚتاژ دس تشِيٕاي 

 نىً ؾيؽ ؼا ثجيٕيع.. 1
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 ٘ب . تهؽير تؽِيٕبي2
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

 ِمذاس اميين ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

A1 – 
 ثعٔٗ

Y/W 
قيگٕبي وع ضٓب قيكتُ 

 ايؽثگ
: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 ضبِٛل ٔهبٔگؽ ؼٚنٓ 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A3 – 
 ثعٔٗ

Y/B قيگٕبي تؽِؿ ظقيت 
چؽاٜ ٔهبٔگؽ تؽِؿ ضبِٛل 

 ٓؼٚن 
 10~14V  وّرت اؾ

 ٌٚت 1

A4 – 
 ثعٔٗ

W/G 
قيگٕبي تؽِؿ َعلفً 

(ABS) 

: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 چؽاٜ ٔهبٔگؽ ؼٚنٓ 

 ضبِٛل

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A6 – 
 ثعٔٗ

Y/U 
قيگٕبي زبٌت وّؽثٕع 

 اميين ؼإٔعٖ

، ONقٛئيچ ظؼ زبٌت 
اميين ؼإٔعٖ لفً وّؽثٕع 
 لفً ٔيكت 

 10~14V  وّرت اؾ
 ٌٚت 1

A7 – 
 ثعٔٗ

R/Y 
قيگٕبي ٘هعاؼ وع 

 BCMضٓبي 
 BCMچؽاٜ ٔهبٔگؽ ضؽاثي 

 ؼٚنٓ ضبِٛل 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A9 –
 ثعٔٗ

B 1وّرت اؾ  ثبثت اتًبي ثعٔٗ پهت آِپؽ 

A10 – 
 ثعٔٗ

W/B  قيگٕبي ٚؼٚظيLIA BA9 قيگٕبي  وبؼ وؽظْ قٕكٛؼ ظٔعٖ ٚمتLIA 

A12- 
 ثعٔٗ

V/W قيگٕبي وع ضٓبي تؽِؿ 
چؽاٜ ٔهبٔگؽ تؽِؿ ضبِٛل 

 ٓؼٚن 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A13 – 
 ثعٔٗ

S 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة خٍٛ چپ
ضبِٛل  ؼٚنٓ )ظؼة ثبؾ( 

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A14 – 
 ثعٔٗ

S/B 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة خٍٛ ؼاقت
ضبِٛل  ثبؾ(  ؼٚنٓ )ظؼة
 )ظؼة ثكتٗ(

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A15 – 
 ثعٔٗ

S/G 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة ٚمت چپ
ضبِٛل  ؼٚنٓ )ظؼة ثبؾ( 

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A16 – 
 ثعٔٗ

S/Y 
ٔهبٔگؽ قٛئيچ الظؼي 

 ظؼة ٚمت ؼاقت
ضبِٛل  ؼٚنٓ )ظؼة ثبؾ( 

 )ظؼة ثكتٗ(
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A-17 – 
 ثعٔٗ

R  قيگٕبي ثؽقLamplet  قٛئيچLamplet  اؾOFF  
ON 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

A-18 – 
 ثعٔٗ

G/Y 
)ثعْٚ  +Bثؽق ثبتؽي 

 قٛئيچ(
 1وّرت اؾ  ثبثت

A-19 – 
 ثعٔٗ

V/B  ثؽق ثب قٛئيچIG1 1وّرت اؾ  ثبثت 

A20 – 
 ثعٔٗ

V/B  ثؽق ثب قٛئيچIG1 1وّرت اؾ  ثبثت 

A21 – 
 ثعٔٗ

O/G 
ٕبي قؽٚت ضٛظؼٚ قيگ

 )ٚؼٚظي(
: ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 چؽضم آ٘كتٗ چؽش ؼإٔعٖ
قيگٕبي تٌٛيع 

 نٛظ ِي
A-22 – 
 ثعٔٗ

W/B ِٛتٛؼ ؼٚنٓ قيگٕبي ظٚؼ ِٛتٛؼ 
قيگٕبي تٌٛيع 

 نٛظ ِي
A23 – 

 ثعٔٗ
W/U 1وّرت اؾ  ثبثت قيگٕبي قٛضت 

A24 – 
 ثعٔٗ

N 
قيگٕبي ظؼخٗ زؽاؼت 

 وبؼي ِٛتٛؼ ِبيٙ ضٕه
ٚنٓ، ثبال ؼفنت ِٛتٛؼ ؼ

 ظؼخٗ زؽاؼت
قيگٕبي تٌٛيع 

 نٛظ ِي

B3 – 
 ثعٔٗ

R/B قيگٕبي ٔٛؼ پبيني 
قٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

ACC ٔٛؼ پبيني ضبِٛل، 
 ؼٚنٓ

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B4 – 
 قيگٕبي ٔٛؼ ثبال P/G ثعٔٗ

، ACCقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 ؼٚنٓ ٔٛؼ ثبال ضبِٛل 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B5 – 
 ثعٔٗ

Y/W 
قيگٕبي چؽاٜ ِٗ نىٓ 

 خٍٛ

، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
چؽاٜ ِٗ نىٓ خٍٛ ضبِٛل 

 ٓؼٚن 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B6 – 
 ثعٔٗ

G/R  قيگٕبي ثؽقLamplet  قٛئيچLamplet  اؾOFF  
ON 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B8 – 
 ثعٔٗ

V/G قيگٕبي ٔهبٔگؽ نبؼژ 
ِٛتٛؼ ؼٚنٓ چؽاٜ ٔهبٔگؽ 

 ٓؼٚن نبؼژ ضبِٛل 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B9 – 
 ثعٔٗ

B/W 
قيگٕبي فهبؼ ؼٚغٓ 

 ِٛتٛؼ
، چؽاٜ ONقٛئيچ ظؼ زبٌت 
 ؼٚنٓ ٔهبٔگؽ ضبِٛل 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B10 – 
 ثعٔٗ

G/B 
قيگٕبي چؽاٜ ٚيت 

 ِٛتٛؼ
، چؽاٜ ONقٛئيچ ظؼ زبٌت 
 ؼٚنٓ ٔهبٔگؽ ضبِٛل 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 
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تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
سيُ

 ِمذاس اميين ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

B11 –
ثعٔٗ

Lg/W
نىٓ  قيگٕبي ثؽق ِٗ

 ٚمت

، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 
 نىٓ ٚمت ضبِٛل  چؽاٜ ِٗ

 ؼٚنٓ

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B12 –
ثعٔٗ

S/V 
قيگٕبي ٘هعاؼ ثبؾ 
 ثٛظْ ظؼة يٕعٚق ٚمت

ثكتٗ يٕعٚق ٚمت ثبؾ 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B13 –
ثعٔٗ

N/W 
وٓ  قيگٕبي نيهٗ گؽَ

 ٚمت
وٓ ٚمت  چؽاٜ ٔهبٔگؽ گؽَ

 ؼٚنٓ ضبِٛل 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B14 –
ثعٔٗ

G
چؽاٜ ٘هعاؼ ثؽاي 
وع٘بي ضٓب غري اؾ 

 OBDقيكتُ 

 ؼٚنٓ  SVSچؽاٜ ٔهبٔگؽ 
 ضبِٛل

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B19 –
ثعٔٗ

R/Y قيگٕبي ؼإّ٘بي چپ 
، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 OFF  ONبي چپ ؼإّ٘
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B20 –
ثعٔٗ

N/Y قيگٕبي ؼإّ٘بي ؼاقت 
، ONقٛئيچ خؽلٗ ظؼ زبٌت 

 OFF  ONؼإّ٘بي ؼاقت 
ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

B21 –
ثعٔٗ

G
قيگٕبي ضؽٚخي لفً 

 اتِٛبتيه ظؼ٘ب
لفً ثبؾ 

ٌٚت  1وّرت اؾ 
10~14V 

 2-4خعٚي 
IV  ػيٛب پطت آِپش 

 ٔتايج ػيٛب ٔتايج ػيٛب

. پهت آِپؽ وبؼ 1

 .وٕع سمي

 . قٛضنت فيٛؾ1

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. گب٘ي اٚلبت 2

ويٍِٛرتمشبؼ وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ 1

 قؽٚت ضٛظؼٚ

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. ظؼ ثُٛي ِٛالٙ 3

ٍِٛرتمشبؼ انتجبٖوي

 ظ٘ع. ٔهبْ ِي

. ِٛيٛة ثٛظْ 1

 وبِپيٛتؽ ِٛتٛؼ

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. آِپؽ ثٕؿيٓ 4

 .وٕع وبؼ سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ قٕكٛؼ 1

 قٓر قٛضت

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 3

 آِپؽ

. ثيؿؼ وّؽثٕع 1

ؼت اميين ثٗ يٛ

ٔؽِبي وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ 1

 ٘ب الظؼي ظؼة

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وبِپيٛتؽ ايؽثگ

. ِٛيٛة ثٛظْ 3

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 4

 آِپؽ

. ثيؿؼ ثبؾ 8

٘ب ثٗ  ثٛظْ ظؼة

يٛؼت ٔؽِبي وبؼ 

 .وٕع سمي

. ِٛيٛة ثٛظْ الظؼي 1

 ٘ب ظؼة

. ِٛيٛة ثٛظْ 2

 وبِپيٛتؽ ايؽثگ

ثٛظْ  . ِٛيٛة3

 وهي ٚ وبٔىتٛؼ٘ب قيُ

. ِٛيٛة ثٛظْ پهت 4

 آِپؽ
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. V  تشسسي ِذاس پطت آِپش
 وٕذ . پطت آِپش واس مني1

 ( ِشادً تشسسي1)

لؽاؼ گؽفتٗ ظؼ خٛجٗ  60A( فيٛؾ 1)

فيٛؾ حمفٗٗ ِٛتٛؼ ؼا وٗ ثؽاي وبثً 

ثبنع ؼا ثؽؼقي سمبييع.  ثؽق ايٍي ِي

ظؼ يٛؼت قبمل ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

أيع ثؽٚيع. اگؽ فيٛؾ قٛضتٗ تٛ ِي

اقت، ثبيع فيٛؾ پهت آِپؽ تٛٛيٍ 

 گؽظظ.

پهت آِپؽ ٚالٙ ظؼ  10A( فيٛؾ 2)

خٛجٗ فيٛؾ اتبق ؼا ثؽؼقي سمبييع. 

ظؼ يٛؼت قبمل ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع. اگؽ فيٛؾ قٛضتٗ اقت، ثبيع 

 فيٛؾ پهت آِپؽ تٛٛيٍ گؽظظ.

پهت آِپؽ ٚالٙ ظؼ خٛجٗ  5A( فيٛؾ 3)

ق ؼا ثؽؼقي سمبييع. ظؼ فيٛؾ اتب

يٛؼت قبمل ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع. ظؼ يٛؼت قٛضنت فيٛؾ، ثبيع 

 فيٛؾ پهت آِپؽ تٛٛيٍ گؽظظ.

 ( پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.4)

  پهت آِپؽ ؼا پيبظٖ سمٛظٖ ٚ قٛئيچ

لؽاؼ  (ON)خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت ؼٚنٓ 

، A18٘بي  ظ٘يع. ٌٚتبژ ثني تؽِيٕبي

A19 ،A20 پهت آِپؽ ٚ  اؾ وبٔىتٛؼ

گريي سمبييع وٗ ثبيع  ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

10-14V .ثبنع 

  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبيA9  اؾ وبٔىتٛؼ

گريي  پهت آِپؽ ٚ ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

ثبنع. ظؼ  1سمبييع وٗ ثبيع وّرت اؾ 

يٛؼت ٔؽِبي ثٛظ پهت آِپؽ ثبيع 

تٛٛيٍ گؽظظ ٚ ظؼ يٛؼت غرئؽِبي 

ثٛظْ ثبيع ظقتٗ قيُ يب وبٔىتٛؼ 

 يب تٛٛيٍ گؽظظ.تّٛري 

 
 ( ِذاس ٔطاْ دادٖ ضذٖ دس ضىً صيش سا تشسسي مناييذ.2)

 

 
 

 
 . ِؼيٛب ضذْ ويٍِٛرتمشاس2
 ِشادً تشسسي( 1)
ٚؼٚظي قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ ؼا  ( ثؽق1

 ثؽؼقي سمبييع.

لؽاؼ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ٚ  T2-1ظاظٖ ٚ ٌٚتبژ ثني تؽِيٕبي 

يع گريي سمبييع وٗ ثب ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

10-14V  ٗثبنع. ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ث

ِؽزٍٗ ثٛع ثؽٚيع. ظؼ يٛؼت غرئؽِبي 

ثٛظْ فيٛؾ، ظقتٗ قيُ يب وبٔىتٛؼ ؼا 

 ثبيع تّٛري يب تٛٛيٍ سمبييع.

( اتًبي ثعٔٗ قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ ؼا 2

 ثؽؼقي سمبييع. 20-4ِٓبثك نىً 

ٚ ثعٔٗ ؼا  T2-2ِمبِٚت ثني خؽيبْ 

 1وّرت اؾ گريي سمبييع وٗ ثبيع  أعاؾٖ

ثبنع. ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ 

ثٛع ثؽٚيع ٚ ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

ظقتٗ قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.

 

 ( پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.3

ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ 

ظ٘يع ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ يه خه 

٘بي خٍٛ ؼا اؾ ؼٚي  وبؼگب٘ي، چؽش

بييع ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ؾِني ثٍٕع سم

لؽاؼ ظ٘يع. ٌٚتبژ ثني  ONظؼ زبٌت 

ؼٚي ظقتٗ قيُ  A21  ٚA9٘بي  تؽِيٕبي

پهت آِپؽ ؼا ثب چؽضبٔعْ آ٘كتٗ 

گريي سمبييع، وٗ  ٘بي خٍٛ أعاؾٖ چؽش

ثبيع پبٌف ٌٚتبژ ثٗ يٛؼت ِٛج 

 ثبنع. 14V-5ِؽثٛي 

اگؽ ٌٚتبژ تٌٛيعي ٔؽِبي ثٛظ، پهت 

ؼت آِپؽ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ يٛ

غرئؽِبي ثٛظْ ظقتٗ قيُ يب وبٔىتٛؼ 

ٚ قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼٚ ؼا تّٛري يب 

 تٛٛيٍ سمبييع.
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 ( ِذاس ٔطاْ دادٖ ضذٖ دس ضىً صيش سا تشسسي مناييذ.2)

 
 

 . ِؼيٛب ضذْ دٚس ِٛتٛس3

 ( ِشادً تاصسسي1)

( قيگٕبي ضؽٚخي ظٚؼ ِٛتٛؼ اؾ 1

ؼا ثؽؼقي  (ECM)پؽظاؾنگؽ ِٛتٛؼ 

 سمبييع.

ؼٚنٓ ثٛظْ ِٛتٛؼ، ٌٚتبژ ثني  ظؼ ؾِبْ

ؼا  A9ٚ تؽِيٕبي  A22تؽِيٕبي 

گريي سمبييع، وٗ ثبيع ثٗ يٛؼت  أعاؾٖ

 ثبنع. 5Vِٛج ِؽثٛي ظؼ زعٚظ 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ٌٚتبژ تٌٛيعي 

پهت آِپؽ ؼا تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ يٛؼت 

غري ٔؽِبي ثٛظْ، ظقتٗ قيُ/ وبٔىتٛؼ/ 

قيكتُ پبنم اٌىرتٚٔيىي ثبيع تّٛري يب 

 تٛٛيٍ نٛظ.
 ( ِعاؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.2

 
 

 . ػيٛب آِپش تٕضي4ٓ

 ( ِشادً تاصسسي1)

( ِمبِٚت قٕكٛؼ قٓر قٛضت ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع.

ظقتٗ قيُ پّپ ثٕؿيٓ ؼا  F11وبٔىتٛؼ 

٘بي  خعا سمبييع. ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي

2-F11  ٚ3-F11  اؾ وبٔىتٛؼ قٓر قٛضت

)ضبيل(  Eؼا ؾِبٔي وٗ نٕبٚؼ ظؼ زبٌت 

 ٚF ٖگريي سمبييع. ؾِبٔي  )پؽ( أعاؾ

ثبنع ِمبِٚت ثبيع  ِي Fوٗ ظؼ زبٌت 

اُ٘ ثبنع، ؾِبٔي وٗ ظؼ  5تب  1ثني 

تب  112ثبنع، ِمبِٚت ثني  ِي Eزبٌت 

 اُ٘ ثبنع. 116
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ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 
ثؽٚيع. ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 
قٕكٛؼ قٓر قٛضت ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ 

 ٕؿيٓ ؼا ًٔت سمبييع.ٚ پّپ ث
وهي ثني پهت آِپؽ  ( وبٔىتٛؼ ٚ قي2ُ

 ٚ پّپ ثٕؿيٓ ؼا ثؽؼقي سمبييع.
  وبٔىتٛؼF11  ظقتٗ قيُ ٚ پّپ

ثٕؿيٓ ٚ وبٔىتٛؼ ظقتٗ قيُ پهت 
 آِپؽ ؼا خعا سمبييع.
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 ٘بي  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبيA23  ٚ

 1وٗ ثبيع وّرت اؾ  F11-3تؽِيٕبي 

 گريي سمبييع. ا أعاؾٖثبنع ؼ

  ِمبِٚت تؽِيٕبيA9  ُاؾ ظقتٗ قي

اتًبي ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ ثبيع وّرت اؾ 

1 ٖگريي سمبييع. ثبنع ؼا أعاؾ 

  تؽِيٕبيA23  اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ

ٚ اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ ثبيع ثيهرت 

 گريي سمبييع. ثبنع ؼا أعاؾٖ K 100اؾ 

  تؽِيٕبيA9 ِپؽ اؾ وبٔىتٛؼ پهت آ

ٚ اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ ثبيع ثيهرت 

گريي  ثبنع ؼا أعاؾٖ 100Kاؾ 

 سمبييع.

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ پهت آِپؽ ؼا 

تٛٛيٍ سمبييع. ظؼ غري ايًٕٛؼت ظقتٗ 

قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ؼا تّٛري يب تٛٛيٍ 

 سمبييع.

 

 

 

 ( ِعاؼ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.2)

 
 

 . ػيٛب آِپش آب5

 ِشادً تشسسي (1)

وبؼي  ( قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه1

 ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

وبؼي  وبٔىتٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ِٛتٛؼ ؼا خعا سمبييع. ؾِبٔي وٗ ظؼخٗ 

ثبنع ثبيع  C90وبؼي  زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي قيكتُ قيگٕبي 

 98تب  75قٕكٛؼ ٚ اتًبي ثعٔٗ ثبيع 

 )اُ٘( ثبنع.

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

وبؼي  قٕكٛؼظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ِٛتٛؼ ؼا تٛٛيٍ سمبييع.

( ظقتٗ قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ثني پهت آِپؽ 2

وبؼي  ٚ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕه

 ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

  ٚ وبٔىتٛؼ ظقتٗ قيُ پهت آِپؽ

وبؼي  ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ ضٕهقٕكٛؼ 

 ِٛتٛؼ ؼا خعا سمبييع.

  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبيA24  ُظقتٗ قي

ظقتٗ قيُ  65پهت آِپؽ ٚ وبٔىتٛؼ 

ECM  1ؼا وٗ ثبيع وّرت اؾ  ثبنع

 گريي سمبييع. ؼا أعاؾٖ

  ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي وبٔىتٛؼA24 

پهت آِپؽ ٚ اتًبي ثعٔٗ ضٛظؼٚ وٗ 

 ثبنع ؼا 100Kثبيع ثيهرت اؾ 

 گريي سمبييع. أعاؾٖ

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ پهت آِپؽ ؼا 

تٛٛيٍ سمبييع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي 

ثٛظْ ظقتٗ قيُ ٚ وبٔىتٛؼ ؼا ثبيع 

 تّٛري يب تٛٛيٍ سمٛظ.
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 ( ِعاؼ نىً ؾيؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.2)

. وبؼوؽظ غرئؽِبي ثيؿؼ )آالؼ6َ

 ٘هعاؼ( قٛئيچ الظؼي ؼا ثؽؼقي سمبييع.

 ً تشسسي( ِشاد1)

( قٛئيچ الظؼي خٍٛ چپ ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع.

ظؼة خٍٛ چپ )ؼإٔعٖ( ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ 

قپف آْ ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ ٚ  A13تؽِيٕبي 

گريي سمبييع، وٗ ثبيع  ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا  1وّرت اؾ 

خعا سمبييع. ِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

100K ع.ثبن 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ قٛئيچ 

 الظؼي خٍٛ چپ ؼا ثبيع تٛٛيٍ سمبييع.

( قٛئيچ الظؼي خٍٛ ؼاقت ؼا ثؽؼقي 2

 سمبييع.

ظؼة خٍٛ ؼاقت ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف آْ 

 A14ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ ٚ ثعٔٗ ؼا 

سمبييع، وٗ ثبيع وّرت اؾ  گريي أعاؾٖ

1  ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا خعا

 100Kسمبييع. ِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

 ثبنع.

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ قٛئيچ 

الظؼي خٍٛ ؼاقت ؼا ثبيع تٛٛيٍ 

 سمبييع.

( قٛئيچ الظؼي ٚمت چپ ؼا ثؽؼقي 3

 سمبييع.

وؽظٖ ٚ قپف آْ ظؼة ٚمت چپ ؼا ثبؾ 

 A15ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني تؽِيٕبي 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ ٚ ثعٔٗ ؼا 

 1گريي سمبييع وٗ ثبيع وّرت اؾ  أعاؾٖ

ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا خعا سمبييع. 

 ثبنع. 100Kِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

ي ٚمت چپ ؼا ثبيع تٛٛيٍقٛئيچ الظؼ

 سمبييع.

( قٛئيچ الظؼي ٚمت ؼاقت ؼا ثؽؼقي 4

 سمبييع.

ظؼة ٚمت ؼاقت ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف 

آْ ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني 

اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ  A16تؽِيٕبي 

گريي سمبييع، وٗ  ٚ ثعٔٗ ؼا أعاؾٖ

ثبنع ٚ قپف  1ثبيع وّرت اؾ 

وبٔىتٛؼ ؼا خعا سمبييع، ِمبِٚت 

 ثبنع. 100Kثيهرت اؾ ثبيع 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

قٛئيچ الظؼي ٚمت ؼاقت ؼا ثبيع 

 تٛٛيٍ سمبييع.

( قٛئيچ چؽاٜ يٕعٚق ثبؼ ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع.

ظؼة يٕعٚق ثبؼ ؼا ثبؾ وؽظٖ ٚ قپف 

آْ ؼا ثجٕعيع ٚ ِمبِٚت ثني 

پهت آِپؽ ٚ اتًبي  B12تؽِيٕبي 

گريي سمبييع وٗ ثبيع  ٗ ؼا أعاؾٖثعٔ

ثبنع ٚ قپف وبٔىتٛؼ ؼا  1وّرت اؾ 

خعا سمبييع. ِمبِٚت ثبيع ثيهرت اؾ 

100K .ثبنع 

ظؼ يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

ثؽٚيع، ظؼ يٛؼت غرئؽِبي ثٛظْ 

قٛئيچ چؽاٜ يٕعٚق ثبؼ ؼا ثبيع 

 تٛٛيٍ سمبييع.
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 ثؽؼقي سمبييع.( ِعاؼ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ نىً ؾيؽ ؼا 2)

وٕع. ثٗ خعٚي  . ثيؿؼ )آالؼَ ٘هعاؼ( وّؽثٕع اميين مست چپ )ؼإٔعٖ( غرئؽِبي وبؼ ِي7

 ؾيؽ ِؽاخٛٗ سمبييع.

 ٔتايج ػٍت ػية

ثيؿؼ )آالؼَ ٘هعاؼ( 

وّؽثٕع اميين مست 

ؼإٔعٖ غرئؽِبي وبؼ 

 وٕع. ِي

 ِٛيٛة ثٛظْ پهت آِپؽ -1

ِٛيٛة ثٛظْ وبِپيٛتؽ  -2

 (SAS unit)ايؽثگ 

ِٛيٛة ثٛظْ وبٔىتٛؼ يب  -3

 ظقتٗ قيُ

ِٛيٛة ثٛظْ قٛئيچ لفً  -4

 وّؽثٕع اميين

VI  تشسسي لغؼات اص سيستُ پطت آِپش 

. ويٍِٛرتمشبؼ اؾ پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي 1

 سمبييع. )ثٗ نىً ؾيؽ ِؽاخٛٗ سمبييع.(

A  قٛوت ظقتٗ قيُ اثؿاؼ خمًٛو قٕكٛؼ :

 قؽٚت ضٛظؼٚ

Bٚقٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼ : 

C ٚپؽاپ قيگٕبي قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼ : 

D ٚپؽاپ ثؽق قٕكٛؼ قؽٚت ضٛظؼ : 

E  پؽاپ اتًبي ثعٔٗ قٕكٛؼ قؽٚت :

 ضٛظؼٚ

( ثٗ ْٛؼ ِٕبقت ظقتٗ قيُ اثؿاؼ 1)

ِرت ظصميتبي ؼا ثٗ يىعيگؽ  خمًٛو ٚ ٌِٛيت

 ِتًً سمبييع.

( ثب اقتفبظٖ اؾ خه خٍٛي ضٛظؼٚ ؼا 2)

ثٍٕع وؽظٖ ٚ آْ ؼا ثٗ ْٛؼ ِٕبقت ثبثت 

 ييع. )اؾ ضؽن اقتفبظٖ سمبييع.(سمب

( ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ 3)

ظاظٖ ٚ قٛئيچ اقتبؼت ؼا ظؼ زبٌت 

ON .لؽاؼ ثع٘يع 

ِرت  ( چؽش ؼا چؽضبٔعٖ ٚ ثب ٌِٛيت4)

ٌٚت يب ثيهرت ؼا  5تب  0ٌٚتبژ ثني 

گريي سمبييع. ظؼ  ِرت أعاؾٖ تٛقّ ٌِٛيت

يٛؼت ٚخٛظ ٔعاننت قيگٕبي قٕكٛؼ 

ٚ ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ. ظؼ قؽٚت ضٛظؼ

يٛؼت ٔؽِبي ثٛظْ ثٗ ِؽزٍٗ ثٛع 

 ثؽٚيع.

( ويٍِٛرتمشبؼ اؾ پهت آِپؽ ؼا 1)

ثؽؼقي سمبييع. ظؼ يٛؼت ٚخٛظ ٘ؽگٛٔٗ

 ِهىً، پهت آِپؽ ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.

. قيگٕبي ضؽٚخي قؽٚت اؾ پهت آِپؽ 2

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

( ثٗ ْٛؼ ِٕبقت ظقتٗ قيُ اثؿاؼ 1)

صميتبي ؼا ثِٗرت ظ خمًٛو ٚ ٌِٛيت

 يىعيگؽ ِتًً سمبييع.

( ثب اقتفبظٖ اؾ خه خٍٛي ضٛظؼٚ 2)

ؼا ثٍٕع وؽظٖ ٚ آْ ؼا ثٗ ْٛؼ 

ِٕبقت ثبثت سمبييع. )اؾ ضؽن 

 اقتفبظٖ سمبييع.(

( ظقتٗ ظٔعٖ ؼا ظؼ زبٌت ضالو لؽاؼ 3)

ظاظٖ ٚ قٛئيچ اقتبؼت ؼا ظؼ زبٌت 

ON .لؽاؼ ثع٘يع 

ثب ضٛظؼٚ  10km/h( ثب قؽٚت 4)

بييع ٚ ٌٚتبژ ثني تؽِيٕبي ؼإٔعگي سم

10-C7  ٚ1-C7  اؾ وبٔىتٛؼ پهت آِپؽ

گريي سمبييع وٗ ثبيع ِتغري  ؼا أعاؾٖ

 14ثب فؽوبٔف ِتغري  5V  ٚ14Vثني 

ثبؼ ظؼ ؾِبْ ثبنع. ظؼ يٛؼت ٔؽِبي 

ثٛظْ پهت آِپؽ يب قٕكٛؼ قؽٚت 

 ضٛظؼٚ ثبيع تٛٛيٍ گؽظظ.
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لؽاؼ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت تٛجٗ: 

قيگٕبي ؼا ظؼ ؾِبٔي وٗ  ظاظٖ ٚ

وبٔىتٛؼ ثٗ ضٛثي ِتًً اقت، ثؽؼقي 

 سمبييع.

. آِپؽ ظٚؼ ِٛتٛؼ ظؼ پهت آِپؽ ؼا 3

 ثؽؼقي سمبييع.

ٚ ظؼخٗ  13.50.5Vثٗ ِمعاؼ  DCٌٚتبژ 

، ِٛتٛؼ ؼا ؼٚنٓ سمٛظٖ ٚ  C5 25زؽاؼت

يبة ظٚؼ  ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ ٚيت

سمبييع. ِمعاؼ ظٚؼ گريي  ِٛتٛؼ ؼا أعاؾٖ

گريي نعٖ ؼا ثب ِمعاؼ ظٚؼ  ِٛتٛؼ أعاؾٖ

ٔهبْ ظاظٖ نعٖ تٛقّ آِپؽ ظٚؼ ِٛتٛؼ 

 ؾيؽ ِمبيكٗ سمبييع. 5-4ؼا ِٓبثك خعٚي 

 5-4خعٚي 

ِمذاس 
گريي  أذاصٖ
 (rpm)ضذٖ 

ِمذاس ٔطاْ دادٖ 
ضذٖ تٛسظ آِپش 

 (rpm)دٚسسٕج 

1000900~1000

30002800~3200

50004800~5200

. آِپؽ ثٕؿيٓ ظؼ پهت آِپؽ ؼا 4

 ثؽؼقي سمبييع.

( وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ قٓر قٛضت ؼا خعا 1)

 ONسمٛظٖ ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آِپؽ 

)ضبيل( لؽاؼ ظانتٗ  Eثٕؿيٓ ظؼ ٔمٓٗ 

 ثبنع.

اؾ  F11  ٚ3-F11-2( تؽِيٕبي 2)

وهي قٕكٛؼ قٓر  يُوبٔىتٛؼ ظؼ مست ق

قٛضت ؼا ثٗ يىعيگؽ ِتًً سمبييع ٚ 

لؽاؼ  ONقٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ثع٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آِپؽ 

)پؽ( لؽاؼ ظانتٗ  Fثٕؿيٓ ظؼ ٔمٓٗ 

 ثبنع.

. چؽاٜ ٘هعاؼ وُ ثٛظْ قٓر قٛضت ؼا 1

ثؽؼقي سمبييع. وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ قٓر 

قٛضت ؼا خعا سمٛظٖ ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا 

لؽاؼ ظ٘يع. ثؽؼقي  ONظؼ زبٌت 

سمبييع وٗ آيب آِپؽ ثٕؿيٓ ظؼ ٔمٓٗ 

E گريظ ٚ چؽاٜ ٘هعاؼ  )ضبيل( لؽاؼ ِي

 نٛظ. وُ ثٛظْ قٓر قٛضت ؼٚنٓ ِي

. آِپؽ آة ظؼ پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي 6

 سمبييع.

( وبٔىتٛؼ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 1)

وبؼي ؼا خعا سمٛظٖ ٚ قٛئيچ خؽلٗ  ضٕه

 لؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼقي ONؼا ظؼ زبٌت 

 Cسمبييع وٗ آيب آِپؽ آة ظؼ ٔمٓٗ 
 گريظ. )قؽظ( لؽاؼ ِي

( قيُ قٕكٛؼ ظؼخٗ زؽاؼت ِبيٙ 2)

وبؼي ِٛتٛؼ ؼا ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ  ضٕه

ِتًً سمبييع، آِپؽ آة ثبيع ظؼ ٔمٓٗ 

H .ظاٜ( لؽاؼ ثگريظ( 

. چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع اميين ظؼ پهت 7

 آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

اؼ لؽ ON( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 1)

ظ٘يع. لفً وّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ؼا 

خعا سمبييع ٚ ثؽؼقي سمبييع وٗ آيب 

چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع اميين ؼٚنٓ

 نٛظ؟ ِي

لؽاؼ  ON( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت2)

ظاظٖ ٚ وّؽثٕع اميين ؼإٔعٖ ؼا ظؼ 

لفً وّؽثٕع خب ؾظٖ ٚ ثؽؼقي سمبييع 

وٗ ثبيع چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع اميين 

 گؽظظ. ضبِٛل ِي

وبٔىتٛؼ لفً وّؽثٕع اميين ؼا خعا  (3)

سمٛظٖ ٚ قيُ تؽِيٕبي وبٔىتٛؼ لفً 

وّؽثٕع ؼا ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِتًً

سمبييع ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ON  ٗلؽاؼ ظ٘يع ٚ ثؽؼقي سمبييع و

 چؽاٜ ٘هعاؼ وّؽثٕع ثبيع ؼٚنٓ نٛظ.

. چؽاٜ ٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ظؼ 8

 پهت آِپؽ ؼا ثؽؼقي سمبييع.

چؽاٜ ٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ؼا وبٔىتٛؼ 

خعا سمبييع ٚ قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ قيُ تؽِيٕبي  ONزبٌت 

وبٔىتٛؼ چؽاٜ ٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ؼا 

ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِتًً سمبييع. چؽاٜ 

٘هعاؼ فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ثبيع ؼٚنٓ

 نٛظ.

. فهٕگي فهبؼ ؼٚغٓ ِٛتٛؼ ؼا ثؽؼقي 9

 سمبييع.

ٛؼ ؼا وبٔىتٛؼ فهٕگي فهبؼ ؼٚغٓ ِٛت

خعا سمبييع ٚ اؼتجبِ ظاننت ثني 

تؽِيٕبي فهٕگي ؼٚغٓ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ 

ؼا ثؽؼقي سمبييع. ؾِبٔي وٗ ِٛتٛؼ 

ضبِٛل اقت، قيُ تؽِيٕبي ٚ ثعٔٗ

ضٛظؼٚ ثبيع اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع. 

ؾِبٔي وٗ ِٛتٛؼ ؼٚنٓ اقت قيُ 

فهٕگي ؼٚغٓ ٚ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ٔجبيع 

 اؼتجبِ ظانتٗ ثبنٕع.

هعاؼ( قٛئيچ الظؼي . ثيؿؼ )آالؼَ ٘.1

 ؼا ثؽؼقي سمبييع.

 ON (IG1)( قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 1)

٘ب  لؽاؼ ظ٘يع. اگؽ تٕٙب يىي اؾ ظؼة

اؾ چٙبؼ ظؼة ثبؾ ثبنع، يعاي آالؼَ 

٘هعاؼ نٕيعٖ ضٛا٘ع نع ٚ ايٓ يعا 

٘ب اظاِٗ تب ثكتٗ نعْ دتبَ ظؼة

 ظاؼظ.

. چؽاٜ ٘هعاؼ تؽِؿ ؼا ظؼ پهت 11

 آِپؽ ثؽؼقي سمبييع.

چؽاٜ ٘هعاؼ تؽِؿ ظقيت ؼا ثؽؼقي  (1)

سمبييع. وبٔىتٛؼ فهٕگي تؽِؿ ظقيت ؼا 

خعا سمٛظٖ ٚ قيُ فهٕگي تؽِؿ ظقيت ؼا 

ثٗ ثعٔٗ ضٛظؼٚ ِتًً سمبييع. قٛئيچ 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ  ONخؽلٗ ؼا ظؼ زبٌت 

ثؽؼقي سمبييع وٗ چؽاٜ ٘هعاؼ تؽِؿ 

 ظقيت ثبيع ؼٚنٓ نٛظ.

. چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا 12

 بييع وٗ ثبيع ؼٚنٓ نٛظ.ثؽؼقي سم

وبٔىتٛؼ چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ 

ؼا خعا سمبييع ٚ قيُ تؽِيٕبي 

وبٔىتٛؼ فهٕگي تؽِؿ ظقيت ؼا اتًبي 

وٛتبٖ سمبييع. قٛئيچ خؽلٗ ؼا ظؼ 

لؽاؼ ظ٘يع ٚ ؼٚنٓ نعْ  ONزبٌت 

چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا 

 ثؽؼقي سمبييع.

. چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا 13

 ي سمبييع.ثؽؼق

ظؼة خمؿْ ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا ثبؾ سمٛظٖ ٚ 

وبٔىتٛؼ قٛئيچ چؽاٜ ٘هعاؼ قٓر 

ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا خعا سمبييع ٚ اؼتجبِ 

٘بي قٛئيچ قٓر تؽِؿ ؼا  ثني تؽِيٕبي

 ثؽؼقي سمبييع:
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ؾِبٔي وٗ نٕبٚؼ ثبال اقت ٔجبيع 

اؼتجبِ ثؽلؽاؼ ثبنع. ثب اقتفبظٖ اؾ 

ا يه قؽٔگ ِمعاؼي اؾ ؼٚغٓ تؽِؿ خمؿْ ؼ

٘بي  ضبيل سمبييع ٚ اؼتجبِ ثني تؽِيٕبي

قٛئيچ قٓر ؼٚغٓ تؽِؿ ؼا ثؽؼقي 

سمبييع. ؾِبٔي وٗ نٕبٚؼ پبيني اقت، 

 ثبيع اؼتجبِ ثؽلؽاؼ ثبنع.

 سيستُ ٘طذاس ضذسشلت ٚ لفً ِشوضي

ِمذِٗ
قيكتُ لفً ِؽوؿي يه لكّت اؾ ِعٚي 

ثٛظٖ ٚ ثٗ قيكتُ  (BCM)وٕرتي ثعٔٗ 

٘هعاؼ َعقؽلت )ظؾظگري( ِتًً نعٖ اقت 

وٗ ٖٚيفٗ ايٍي آْ ثؽاي وٕرتي لفً 

چٙبؼظؼة، ثبؾ ٚ ثكت ؼميٛت وٕرتي، وٕرتي 

٘بي ظاضً ضٛظؼٚ، خٍٛگريي اؾ  چؽاٜ

اقتبؼت ؾظْ ظؼ زبٌت زفبٖيت ٚ پيعا 

ثبنع. ثؽاي  وؽظْ ِٛلٛيت ضٛظؼٚ ِي

اْالٚبت ثيهرت ثٗ ظفرتچٗ شمؽاٖ ضٛظؼٚ 

اخٛٗ سمبييع. ايٛي وٕرتيل ظؼ زعٚي ؾيؽ ِؽ

 تَٛير ظاظٖ نعٖ اقت.
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قيكتُ وٕرتي لفً ِؽوؿي ثبيع ثب 

 Q/LFQ J07.009-2008ِمؽؼات قيكتُ 

Technical Regulations for Operation Logic of 
LF762 Sedan Central Door Lock Control/Burglar 

Alarm System ع.ِٓبثمت ظانتٗ ثبن 

َٚٛيت ٘هعاؼ: قٛئيچ خؽلٗ ثكتٗ نعٖ 

گؽظظ  ٚ اؾ ِغؿي )خبقٛئيچي( ضبؼج ِي

ٚ چٙبؼ ظؼة ٚ ظؼة پٕدُ )يٕعٚق ثبؼ( 

 ثبنٕع. ثكتٗ ِي

َٚٛيت ٍّٚىؽظي ؼميٛت وٕرتي: ؼميٛت 

وٕرتي ظؼ ؾِبٔي وٗ قٛئيچ خؽلٗ ظؼ 

ثبنع، ًّٚ ظاضً ِغؿي قٛئيچ ِي

 وٕع. سمي

 . ٍّٚىؽظ لفً وؽظ1ْ

تٛإٔع  ٘بي ثبؾ ِي ةثٗ چٕعيٓ ؼٚل ظؼ

٘بي ِتفبٚتي ثب ٔتبيح  لفً نٛٔع. ؼٚل

 خمتٍف تعاؼن ظيعٖ نعٖ اقت:

٘ب ظؼ ؾِبْ ( لفً اتِٛبتيه ظؼة1)

 زؽوت ضٛظؼٚ

 20km/hؾِبٔي وٗ قؽٚت ضٛظؼٚ ثٗ 

ؼقع چٙبؼ ظؼة ثٗ يٛؼت اتِٛبتيه  ِي

نٛٔع. ظؼ قيىً ؼإٔعگي  لفً ِي

)ضٛظؼٚ ظؼ زؽوت ثٛظٖ ٚيل قٛئيچ 

زبٌت ضبِٛل لؽاؼ ظاؼظ( اقتبؼت ظؼ 

 20km/hٕ٘گبِي وٗ قؽٚت ضٛظؼٚ ثٗ ؾيؽ 

وٕع ٚ ثٛع ظٚثبؼٖ ثٗ  وب٘م پيعا ِي

20km/h ؼقع، قيكتُ زبٌت لفً وؽظْ ِي

٘ب لفً  وٕع ضٛاٖ ظؼة ؼا تىؽاؼ سمي

 ثبنٕع يب ضري.

٘ب تٛقّ وٍيع لفً  ( لفً وؽظْ ظؼة2)

 ؼٚي ظانجٛؼظ

تٛأع ثٗ ْٛؼ  چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ِي

تٛقّ وٍيع لفً ؼٚي ظانجٛؼظ  شمؿِبْ

 لفً نٛٔع.

 ( لفً وؽظْ تٛقّ ؼميٛت وٕرتي3)

ؾِبٔي وٗ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼميٛت وٕرتي 

نٛظ )فهبؼ ظاظْ ظؼ  فهبؼ ظاظٖ ِي

ؾِبْ وٛتبٖ(، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ 

٘بي  نٛٔع ٚ چؽاٜ ْٛؼ شمؿِبْ لفً ِي

ؼإّ٘ب )فالنؽ( يه ثبؼ ؼٚنٓ نعٖ ٚ 

 قيع.يه يعا ٔيؿ ثٗ گٛل ضٛا٘ع ؼ

( لفً وؽظْ تٛقّ ِغؿي قٛئيچ لفً 4)

 ظؼة

چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ تٛقّ 

چؽضبٔعْ وٍيع ضٛظؼٚ ظؼ ِغؿي لفً

٘بي قبٚت لفً  ظؼة ثؽضالف ٚمؽثٗ

 نٛٔع.  ِي

٘ب تٛقّ ظوّٗ لفً ( لفً نعْ ظؼة1)

 ٘ب ظؼة

تٛأع زبٌيت اؾ  ٘ب ِي ظوّٗ لفً ظؼة

٘ب ؼا ثٛخٛظ ثيبٚؼظ.  لفً نعْ ظؼة

٘ب  ِت لؽِؿ ثريْٚ ظوّٗ لفً ظؼةٚال

اگؽ ِهطى ثبنع ٔهبٔگؽ ثبؾ ثٛظْ 

٘ب ٚ ٚليت ٚالِت لؽِؿ ِهطى ٔجبنع  ظؼة

ثبنع.  ٘ب ِي ٔهبٔگؽ لفً ثٛظْ ظؼة

فمّ ظؼي وٗ ظوّٗ لفً آْ فهبؼ ظاظٖ

سمبيع ٚ ظؼ٘بي ظيگؽ ًّٚ  نٛظ ًّٚ ِي

 زمٛإ٘ع وؽظ.

 ٘ب ( ِؽازً ٍّٚىؽظي لفً ظؼة6)
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ٍّىؽظي لفًظؼ خعٚي ثٛع ِؽازً ٚ

 ٘ب تَٛير ظاظٖ نعٖ اقت. ظؼة
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 . ػٍّىشد تاص ضذ2ْ
٘بي ثكتٗ ؼا  ثٗ چٕعيٓ ؼٚل ظؼة

٘بي ِتفبٚتي  تٛاْ ثبؾ سمٛظ. ؼٚل ِي

ثب ٔتبيح خمتٍف تعاؼن ظيعٖ نعٖ

 اقت.
٘ا تٛسظ وٍيذ تاص  ( تاص وشدْ دسب1)

 وشدْ سٚي داضثٛسد
٘ب ؼٚي ظانجٛؼظ  وٍيع ثبؾ وؽظْ ظؼة

٘بي  ْ ثؽاي ثبؾ وؽظْ ظؼةتٛا فمّ ِي

ضٛظؼٚ اقتفبظٖ سمٛظ. ظؼ اٌٚني 

ٍّٚىؽظ وٍيع ظؼة ؼإٔعٖ ثبؾ نعٖ 

ٚ ظؼ ظِٚني ٍّٚىؽظ )ِؽزٍٗ( قٗ ظؼة 

 نٛٔع. ظيگؽ ثبؾ ِي
 ٘ا ( وٍيذ دسب2)

تٛإٔع ثٗ ْٛؼ  ظؼة ضٛظؼٚ ِيچٙبؼ

شمؿِبْ، ؾِبٔي وٗ وٍيع ظؼ لفً ظؼة 

٘بي قبٚت  ٚاؼظ نعٖ ٚ ِٛافك ٚمؽثٗ

 ٛظ ثبؾ نٛٔع.چؽضبٔعٖ ن
 ( سٛئيچ استاست3)

ٛلف ضٛظؼٚ ٚ چؽضبٔعْ ثٛع اؾ ت

 ACCثٗ  ONقٛئيچ اقتبؼت اؾ زبٌت 

٘ب ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ ثبؾ  دتبَ ظؼة

 نٛٔع. ِي

 ( ايشتگ4)
ؾِبٔي وٗ ضٛظؼٚ تًبظف سمٛظٖ ٚ 

سمبيع، وبِپيٛتؽ ايؽثگ  ايؽثگ ًّٚ ِي

(SDM)  ْيه قيگٕبي ثؽاي ثبؾ نع

پف چٙبؼظؼة سمبيع. ق ٘ب اؼقبي ِي ظؼة

ضٛظؼٚ ظؼ يه ؾِبْ ثبؾ نعٖ ٚ شمؿِبْ 

گؽظظ. )قٛئيچ خؽلٗ  فالنؽ ؼٚنٓ ِي

 گؽظظ.( ضبِٛل ِي
 ٘ا تٛسظ سميٛت وٕرتي ( تاص ضذْ دسب5)

ظوّٗ ثبؾ نعْ ؼميٛت وٕرتي ؾِبٔي وٗ 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ثٗ ْٛؼ  فهبؼ ظاظٖ ِي

٘بي ؼإّ٘ب  شمؿِبْ ثبؾ نعٖ ٚ چؽاٜ

ٚثبؼ )فالنؽ( ظٚثبؼ ؼٚنٓ نعٖ ٚ ظ

 يعا ٔيؿ ثٗ گٛل ضٛا٘ع ؼقيع.
 ٘ا ( ِشادً ػٍّىشدي تاص ضذْ دسب6)

ظؼ نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظي ثبؾ نعْ 

 ٘ب ٔهبْ ظاظٖ نعٖ اقت: ظؼة
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 . ٚضؼيت تٕظيُ آالسَ ٘طذاس3
آالؼَ: قٛئيچ اقتبؼت ؼا َٚٛيت 

ضبِٛل وؽظٖ ٚ وٍيع ؼا ضبؼج سمٛظٖ، 

چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ٚ حمفٗٗ ثبؼ لفً

 نٛٔع. ِي

( ٍّٚىؽظ آالؼَ ظوّٗ لفً ؼٚي ؼميٛت 1)

 وٕرتي

ظؼ ؾِبْ تٕٗيُ َٚٛيت آالؼَ ٘هعاؼ، 

ؾِبٔي وٗ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼميٛت وٕرتي 

)ٍّٚىؽظ ظؼ ؾِبْ وٛتبٖ( فهؽظٖ 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ ْٛؼ  ِي

٘بي  نٛٔع ٚ چؽاٜ شمؿِبْ لفً ِي

ؼإّ٘ب يه ثبؼ ؼٚنٓ نعٖ ٚ يعا ٔيؿ 

قع. قپف چؽاٜ ؼ يه ثبؼ ثٗ گٛل ِي

َعقؽلت چهّه ؾظٖ ٚ تب ؾِبٔي وٗ ظؼ 

زبٌت ٘هعاؼ لؽاؼ ظاؼظ وٕرتي قٛضت 

 لٓٙ ضٛا٘ع نع.

( اگؽ ظؼ َٚٛيت ٘هعاؼ چٙبؼ ظؼة 2)

ضٛظؼٚ ٚ يٕعٚق ثبؼ ثٗ ضٛثي ثكتٗ 

 .1٘بي ؼإّ٘ب ثٗ ِعت  ٔهٛٔع، چؽاٜ

٘ب ثبيع ثكتٗ  ثبٔيٗ چهّه ؾظٖ ٚ ظؼة

 .1نٛٔع. اگؽ چؽاٜ َعقؽلت ثٛع اؾ 

ٔيٗ چهّه ثؿٔع، ثؽاي ٚاؼظ نعْثب

ثٗ زبٌت َعقؽلت قيكتُ قٛضت ؼا لٓٙ 

 ضٛا٘ع وؽظ.

( يه تٕٗيُ ثبٔٛيٗ ثؽاي ٍّٚىؽظ 2)

آالؼَ ٘هعاؼ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼميٛت 

 وٕرتي

  ظؼ ؾِبْ تٕٗيُ آالؼَ ٘هعاؼ، ؾِبٔي

وٗ وٍيع ثبؾ وؽظْ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ  فهبؼ ظاظٖ ِي

٘بي  نٛٔع، چؽاٜ بْ ثبؾ ِيثٗ ْٛؼ شمؿِ

ؼإّ٘ب ظٚثبؼ چهّه ؾظٖ ٚ ظٚثبؼ 

يعا ثٗ گٛل ضٛا٘ع ؼقيع. قپف چؽاٜ 

َعقؽلت ضبِٛل نعٖ ٚ قيكتُ وٕرتي 

 گؽظظ. قٛضت آِبظٖ ثىبؼ ِي

 3٘بي ضٛظؼٚ ثٗ ِعت  اگؽ ظؼة. 

ثبٔيٗ ثبؾ ٔهٛٔع، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ 

ؾٔع  لفً نعٖ ٚ چؽاٜ َعقؽلت چهّه ِي

ت پبنم قٛضت ؼا ٚ قيكتُ وٕرتي قٛض

لٓٙ سمٛظٖ ٚ ظؼ زبٌت َعقؽلت ثؽاي 

 گريظ. ثبؼ ظَٚ لؽاؼ ِي

 . ِؽازً تٕٗيُ ٍّٚىؽظ آالؼ3َ

نىً ؾيؽ ؼا ثؽاي ٍّٚىؽظ ِؽازً

 تٕٗيُ آالؼَ ِهب٘عٖ سمبييع.

 . ضبؼج نعْ اؾ زبٌت ظؾظگري4

ظؼ َٚٛيت ظؾظگري، ٚؼٚظ غريلبٔٛٔي يب 

قؽلت ضٛظؼٚ، زبٌت ٘هعاؼ ثٛخٛظ آِعٖ

تٛأع لفً نٛظ. فمّ  ضٛظؼٚ ِي ٚ

تٛإٔع ضٛظؼٚ ؼا اؾ  ٘بي جمبؾ ِي تىٕكني

زبٌت ظؾظگري ضبؼج سمٛظٖ ٚ قپف اؾ 

 ضٛظؼٚ ثٗ يٛؼت ٔؽِبي اقتفبظٖ سمٛظ.

( وٍيع ثبؾ سمٛظْ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي ؼا 1)

فهبؼ ظاظٖ تب اؾ زبٌت ظؾظگري ضبؼج 

 نٛظ.

ؾِبٔي وٗ ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ؼميٛت وٕرتي 

نٛظ، چٙبؼ ظؼة ضٛظؼٚ  فهبؼ ظاظٖ ِي

تٛإٔع ثبؾ نٛٔع.  ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ ِي

اگؽ قيكتُ ظؼ َٚٛيت ظؾظگري لؽاؼ گريظ 

٘بي ؼإّ٘ب ظٚثبؼ چهّه ؾظٖ ٚ  چؽاٜ

ظٚثبؼ يعاي آژيؽ ثٗ گٛل ضٛا٘ع 

 ؼقيع.

قپف چهّه ؾظْ چؽاٜ ٔهبٔگؽ َعقؽلت 

ِتٛلف ضٛا٘ع نع ٚ قيكتُ وٕرتي 

 تغػيٗ قٛضت ِتٛلف ضٛا٘ع نع.

بٌت ظؾظگري ضبؼج نٛظ، چٙبؼ اگؽ اؾ ز

ظؼة ضٛظؼٚ ثٗ ْٛؼ شمؿِبْ ثبؾ 

 ضٛإ٘ع نع.

( ِؽازً ٍّٚىؽظ ضبؼج نعْ اؾ زبٌت 2)

 ظؾظگري

نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظ ضبؼج نعْ اؾ 

 ظ٘ع. زبٌت ظؾظگري ؼا ٔهبْ ِي
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 . پيهٕٙبظاتي ثؽاي لفً وؽظْ ضٛظؼ1ٚ

٘ب لفً  اگؽ ظؼ َٚٛيت ظؾظگري، ظؼة

ُ َٚٛيت ؼا تهطيى نٛٔع، قيكت سمي

ظاظٖ ٚ يه ؼاٖ زٍي ؼا اؼائٗ 

 سمبيع. ِي

 ( ؼاٖ زً ثؽاي لفً وؽظْ ضٛظؼ1ٚ)

قٛئيچ اقتبؼت ظؼ زبٌت ثكتٗ لؽاؼ 

گريظ ٚ وٍيع ضبؼج نٛظ، چٙبؼ ظؼة 

نٛظ.  ضٛظؼٚ ٚ ظؼة يٕعٚق ثبؼ لفً ِي

اگؽ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي 

ثبٔيٗ فهبؼ ظاظٖ نٛظ،  .1ثٗ ِعت 

ظگري لؽاؼ گؽفتٗ ٚ ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت ظؾ

 گؽظظ. ٚاؼظ زبٌت َعقؽلت ِي

( اگؽ ظوّٗ لفً وؽظْ ؼٚي ؼميٛت 2

ثبٔيٗ فهبؼ ظاظٖ  .1وٕرتي ظؼ ِعت 

٘بي ؼإّ٘ب قٗ ثبؼ چهّه  ٔهٛظ چؽاٜ

ؾظٖ ٚ قٗ ِؽتجٗ يعاي ظؾظگري ثٗ گٛل 

ضٛا٘ع ؼقيع ٚ يه ؼاٖ زً ثؽاي لفً 

وؽظْ ضٛظؼٚ ٚ تٕٗيُ زبٌت َعقؽلت 

 ظظ.گؽ پيهٕٙبظ ِي

( ِؽازً ٍّٚىؽظي زبٌت َعقؽلت ٚ 2)

 لفً وؽظْ ضٛظؼٚ

نىً ؾيؽ ِؽازً ٍّٚىؽظي زبٌت 

َعقؽلت ٚ لفً وؽظْ ضٛظؼٚ ؼا ٔهبْ

 ظ٘ع. ِي

 . خكتدٛي ِٛلٛيت ضٛظؼ6ٚ

يىي اؾ ٍّٚىؽظ٘بي خكتدٛي ِٛلٛيت 

ضٛظؼٚ پيعا وؽظْ ضٛظؼٚ ظؼ ِيبْ

 ثبنع. ثكيبؼي اؾ ضٛظؼٚ٘ب ِي

 ٛيت ضٛظؼٚ( ٍّٚىؽظ خكتدٛي ِٛل1)

ؾِبٔي وٗ ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت َعقؽلت 

لؽاؼ ظاؼظ ٚ ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ؼٚي 

ثبٔيٗ  2ؼميٛت وٕرتي ثؽاي ثيهرت اؾ 

نٛظ، خكتدٛي ِٛلٛيت  فهبؼ ظاظٖ ِي

٘بي  گؽظظ. قپف چؽاٜ ضٛظؼٚ نؽٚ٘ ِي

ؼإّ٘ب ؼٚنٓ نعٖ ٚ يعاي ظؾظگري ثٗ 

ؼقع ٚ خكتدٛي ضٛظؼٚ ثٛع اؾ  گٛل ِي

 ؼقع. ثبٔيٗ ثٗ ادتبَ ِي 11

اگؽ ٘ؽ ظٚ ظوّٗ ؼٚي ؼميٛت وٕرتي ثٗ 

ثبٔيٗ فهبؼ ظاظٖ نٛظ،  11ِعت 

خكتدٛي ِٛلٛيت ضٛظؼٚ ثٗ پبيبْ 

ؼقع. اگؽ ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ؼٚي  ِي

ثبٔيٗ  2ؼميٛت وٕرتي ثؽاي وّرت اؾ 

فهبؼ ظاظٖ نٛظ، ضٛظؼٚ ظؼ زبٌت 

 گريظ. ظؾظگري لؽاؼ ِي

( ٍّٚىؽظ ِؽازً خكتدٛي ِٛلٛيت 2)

 ضٛظؼٚ

ؽازً ٍّٚىؽظ خكتدٛي نىً ؾيؽ ِ

 ظ٘ع. ِٛلٛيت ضٛظؼٚ ؼا ٔهبْ ِي
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 . ثبؾ وؽظْ اٌىرتيىي ظؼة يٕعٚق ثبؼ7

( ظوّٗ ثبؾ وؽظْ ظؼة يٕعٚق ثبؼ ظؼ 1)

زبٌت ثعْٚ يعا ثؽٚي ؼميٛت وٕرتي ؼا 

فهبؼ ظ٘يع تب ظؼة يٕعٚق ثبؼ ثبؾ 

 نٛظ.

ظؼ زبٌت ثعْٚ يعا، وٍيع ثبؾ وؽظْ 

ظؼ ؾِبْ سمبيع.  ؼٚي وٕكٛي ٚقّ ًّٚ ِي

ثبؾ وؽظْ يٕعٚق ثبؼ ٚمت چؽاٜ 

ظؼ نىً( ؼٚي پهت آِپؽ  31قيگٕبي )

تٛاْ ظؼة  ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. قپف ِي

يٕعٚق ثبؼ ؼا ثب ظقت ثبؾ سمٛظ. ثؽاي 

ثكنت يٕعٚق ثبؼ آٔؽا ثب ظقت ثٗ پبيني 

فهبؼ ظاظٖ تب ثكتٗ نٛظ. ثٛع اؾ 

ثكتٗ نعْ يٕعٚق ثبؼ چؽاٜ قيگٕبي 

ع. اگؽ ظؼ نىً( ضبِٛل ضٛا٘ع ن 31)

ثبٔيٗ يٕعٚق ثبؼ ثكتٗ  .6ثٛع اؾ 

ٔهٛظ، چؽاٜ ؼإّ٘ب چهّه ؾظٖ وٗ 

ٔهبٔگؽ ثكتٗ ٔهعْ يٕعٚق ثبؼ 

 ثبنع. ِي

 

( ثبؾ وؽظْ ظؼة يٕعٚق ثبؼ ظؼ 2)

 ؾِبْ َٚٛيت ٘هعاؼ

( ظؼة يٕعٚق ثبؼ ظؼ ؾِبٔي وٗ وٍيع 1

اقتبؼت ظؼ ظاضً ِغؿي لؽاؼ ظاؼظ 

تٛأع ثبؾ نٛظ. ؾِبٔي ؼميٛت وٕرتي  سمي

ة يٕعٚق ثبؼ ؼا ثبؾ ضٛا٘ع سمٛظ ظؼ

وٗ وٍيع اقتبؼت اؾ ِغؿي ضٛظ ضبؼج 

 نٛظ.

( ظؼ زبٌت ٘هعاؼ، اثتعا ثبيع اؾ 2

ايٓ زبٌت ضبؼج نع ٚ قپف ثب 

اقتفبظٖ اؾ ؼميٛت وٕرتي ظؼة يٕعٚق 

ثبؼ ؼا ثبؾ سمٛظ. پف اؾ ثبؾ نعْ 

ظؼة يٕعٚق ثبؼ چؽاٜ قيگٕبي پهت 

تٛاْ  آِپؽ ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. قپف ِي

ٕعٚق ثبؼ ؼا ثب ظقت ثبؾ سمٛظ. ظؼة ي

ثٛع اؾ ثكتٗ نعْ يٕعٚق ثبؼ چؽاٜ 

قيٕگبي ضبِٛل ضٛا٘ع نع. اگؽ ثٛع 

ثبٔيٗ يٕعٚق ثبؼ ثكتٗ ٔهٛظ،  .6اؾ 

چؽاٜ ؼإّ٘ب چهّه ؾظٖ وٗ ٔهبٔگؽ 

 ثبنع. ثكتٗ ٔهعْ يٕعٚق ثبؼ ِي

 
I  حمً لغؼات لفً ِشوضي 

1

1

1

1

2

3

4

5

6
7

 
 

ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي ظؼة ٚمت  -3ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي ظؼة خٍٛ چپ    -2 وٍيع الظؼي -1

ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي ظؼة ٚمت  -5ٍّٚگؽ لفً ِؽوؿي خٍٛ ؼاقت           -4چپ   

 (BCM)ِعٚي وٕرتي ثعٔٗ  -7وبِپيٛتؽ َعقؽلت  -6ؼاقت   
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II  ٘اي لفً ِشوضي تشِيٕاي 
رتي تذٔٗ٘اي( لفً ِشوضي تشٚي ِذٚي وٕ )تشِيٕاي٘اي  . پني1

A

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
سيُ

 ِمذاس امسي ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

(3-1) –

ثعٔٗ

S/B 1وّرت اؾ  ثبثت ثؽق لفً ِؽوؿي

(3-2) –

ثعٔٗ

Y/B  لفً وؽظْ ظؼة

 خٍٛ چپ

1وّرت اؾ  ثبثت

(3-3) –

ثعٔٗ

W/B  ثبؾ وؽظْ ظؼة

 خٍٛ چپ

1وّرت اؾ  ثبثت

(3-4) –

ثعٔٗ

B ٗٔ1وّرت اؾ  ثبثتاتًبي ثع

(3-9) –

ثعٔٗ

Bٗٔ1وّرت اؾ  ثبثتاتًبي ثع

(3-10) –

ثعٔٗ

Bٗٔ1وّرت اؾ  ثبثتاتًبي ثع

(3-13) –

ثعٔٗ

G/W ٗضؽٚخي تغػي

)ثؽق( آالؼَ 

 زؽوت

ظؼ ِعت ؾِبْ لفً وؽظْ 

ٚ ثبؾ وؽظْ تٛقّ ؼميٛت 

 وٕرتي

10~14V

(3-19) –

ثعٔٗ

N/G ًوؽظْ قٗ  لف

 ظؼة ظيگؽ

1وّرت اؾ  ثبثت

(3-20) –

ثعٔٗ

N/W  ٗثبؾ وؽظْ ق

 ظؼة ظيگؽ

1وّرت اؾ  ثبثت

(3-27) –

ثعٔٗ

B ٗٔ1وّرت اؾ  ثبثتاتًبي ثع

B
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تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

ِمذاس  ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي
 ٔشِاي

(1-1) – 

 ثعٔٗ

B/R  وٕرتي ضؽٚخي

ؼٚنٓ نعْ 

تأضريي چؽاٜ 

 اتبق ظاضً

ؾِبٔي وٗ وٍيع چؽاٜ 

 DOORقمف ظؼ زبٌت 

لؽاؼ ظاؼظ، ٚ تٛقّ 

٘ب يب ٘ؽ وعاَ  ؼميٛت ظؼة

٘ب ثبؾ نٛٔع،  اؾ ظؼة

نٛظ.  چؽاٜ قمف ؼٚنٓ ِي

اگؽ ثٛع اؾ ًّٚ وؽظْ 

ثبٔيٗ  .3ؼميٛت پف اؾ 

٘ب ثبؾ ٔهٛٔع، چؽاٜ  ظؼة

گؽظظ. ثٗ  قمف ضبِٛل ِي

ظفرتچٗ ؼإّ٘ب ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.

 volt 1وّرت اؾ 

(1-2) – 

 ثعٔٗ

Y/G  وٕرتي ضؽٚخي

چؽاٜ ظٚؼ ِغؿي 

 قٛئيچ فؽِبْ

اگؽ وٍيع اقتبؼت اؾ 

ِغؿي ضبؼج نٛظ ظؼة مست 

چپ خٍٛ )ظؼة ؼإٔعٖ( 

ثبؾ نٛظ، چؽاٜ ظٚؼ 

 .3ِغؿي قٛئيچ ثؽاي 

ثبٔيٗ ؼٚنٓ ضٛا٘ع نع. 

اگؽ ظؼة خٍٛ چپ ظؼ ِعت 

ثبٔيٗ ثكتٗ نٛظ،  .3

چؽاٜ ظٚؼ ِغؿي قٛئيچ 

 ثبٔيٗ ضبِٛل 11پف اؾ 

ضٛا٘ع نع. پف اؾ ٚاؼظ 

نعْ قٛئيچ اقتبؼت ظؼ 

ِغؿي قٛئيچ چؽاٜ ظٚؼ 

ِغؿي ثالفبيٍٗ ضبِٛل 

ضٛا٘ع نع، ؾِبٔي وٗ 

وٍيع اقتبؼت اؾ ِغؿي 

قٛئيچ ضبؼج نٛظ، چؽاٜ 

ظٚؼ ِغؿي قٛئيچ ؼٚنٓ 

ثبٔيٗ  11نعٖ ٚ پف اؾ 

ضبِٛل ضٛا٘ع نع. ثٗ 

ظفرتچٗ ؼإّ٘ب ِؽاخٛٗ 

 سمبييع.

 volt 1وّرت اؾ 

(1-4) – 

 عٔٗث

V/G  ٌٗضّ وٕرتي ؼ

 قٛضت
 ضٛؼظ  ِٛتٛؼ اقتبؼت سمي
 ضٛؼظ ِٛتٛؼ اقتبؼت ِي

 وّرت اؾ

10~14V1V 
(1-20) - 

 ثعٔٗ

B/Y 1وّرت اؾ  وُ –فٛبي  لفً وؽظْ وٍيع 

(1-22) – 

 ثعٔٗ

W/Y 1وّرت اؾ  وُ –فٛبي  ثبؾ وؽظْ وٍيع 

 

C 

 
 

تشِيٕاي 
 تست

سٔگ 
 سيُ

 ِايِمذاس ٔش ٚضؼيت تست تطشيخ تشِيٕاي

(2-1) – 

 ثعٔٗ

U/W 1وّرت اؾ  وُ –فٛبي  ثبؾ وؽظْ تٛقّ ؼميٛت وٕرتي 
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(2-2) – 

 ثعٔٗ

G/U 1وّرت اؾ  وُ –فٛبي  لفً وؽظْ تٛقّ ؼميٛت وٕرتي 

(2-17)- 

 ثعٔٗ

W  آٔنت ؼميٛت اؾBCM  قيگٕبي

 وٕع ظؼيبفت ِي

 1وّرت اؾ  ثبثت
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III  ُوطي تشسسي ِذاس سي 


