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نتيجه آزمون در شروع دوره:

1 -  قبل از كاركردن با سيستم  پيروتكنيك چه كاري بايد انجام شود؟

قفل كردن كامپيوتر كيسه هوا. : قفل كردن كامپيوتر كيسه هوا. : قفل كردن كامپيوتر كيسه هوا. الف

ب :  روشن كردن سويچ موتور و انتظار به مدت 5 دقيقه.

خاموش كردن سويچ موتور براي بيشتر از 10 ثانيه. ج :

د قطع اتصال كامپيوتر. :  قطع اتصال كامپيوتر. :  قطع اتصال كامپيوتر.

2 - بصورت كلي ترتيب فعال شدن اجزاء سيستم پيروتكنيك چيست؟

الف :  پيش كشنده قسمت پاييني كمربند، كيسه هواي حجم باال.

كمربند پيش كشنده، كيسه هوا، كمربند پيش كشنده، كيسه هوا، كمربند پيش كشنده، تغيير شكل محدود كننده نيرو در قرقره اينرسي ب كيسه هوا،  :  كيسه هوا،  : 

ج :  پيش كشنده و سپس كيسه هوا

د :  پيش كشنده و كيسه هوا در يك لحظه عمل مي كنند.
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3 -  از نظر الكتريكي، حسگرهاي ضربه از پهلو (Planet Wheels) متصل هستند:

الف :  به كامپيوتر.

ب به كيسه هوا و پيش كشنده ها :  به كيسه هوا و پيش كشنده ها :  به كيسه هوا و پيش كشنده ها.

جانبيبه كيسه هواي جلو و جانبيبه كيسه هواي جلو و جانبي. به كيسه هواي جلو و  : به كيسه هواي جلو و  :  ج

به : به : به كيسه هاي هواي جانبي و پرده اي. د

4 - وظيفه محدود كننده نيروي كمربند چيست؟

الف براي محافظت از سر سرنشينان :  براي محافظت از سر سرنشينان :  براي محافظت از سر سرنشينان.

ه سينهقفسه سينهقفسه سينه. قفسبراي به حداقل رساندن فشار بر قفسبراي به حداقل رساندن فشار بر  براي به حداقل رساندن فشار بر  : براي به حداقل رساندن فشار بر  :  ب

براي جلوگيري از پاره شدن كمربند ايمني در يك تصادف : براي جلوگيري از پاره شدن كمربند ايمني در يك تصادف : براي جلوگيري از پاره شدن كمربند ايمني در يك تصادف. ج

براي كم كردن بار روي پيش كشنده : براي كم كردن بار روي پيش كشنده : براي كم كردن بار روي پيش كشنده. د

5. وظيفة سويچ دوار چيست؟ 

مسافر براي اطمينان از ارتباط الكتريكي با كيسه هواي مسافر براي اطمينان از ارتباط الكتريكي با كيسه هواي مسافر. الف براي اطمينان از ارتباط الكتريكي با كيسه هواي  :  براي اطمينان از ارتباط الكتريكي با كيسه هواي  : 

مسافربراي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده و مسافربراي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده و مسافر. براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده و  : براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده و  :  ب

ج براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده وكامپيوتر :  براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده وكامپيوتر :  براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان كيسه هواي راننده وكامپيوتر.

براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان  همه كيسه هاي هوا. : براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان  همه كيسه هاي هوا. : براي اطمينان از ارتباط الكتريكي ميان  همه كيسه هاي هوا. د

6. وظيفه كيسه هواي ضد ُسرخوردن چيست؟   

الف براي كاهش  :  براي كاهش  :  براي كاهش ُسر خوردن.

براي ايجاد امكان  : براي ايجاد امكان  : براي ايجاد امكان ُسر خوردن. ب

براي راحتي سرنشينان هنگام تصادف : براي راحتي سرنشينان هنگام تصادف : براي راحتي سرنشينان هنگام تصادف. ج

براي بهبود عملكرد كيسه هواي پهلو : براي بهبود عملكرد كيسه هواي پهلو : براي بهبود عملكرد كيسه هواي پهلو. د
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7.  براي تعويض كامپيوتر كيسه هوا چه اقدامي بايد انجام دهيد؟

الف : سويچ را براي 10 دقيقه روي وضعيت روشن قرار دهيد.

كامپيوتر را قفل كنيد : كامپيوتر را قفل كنيد : كامپيوتر را قفل كنيد. ب

كامپيوتر را پيكربندي كنيد. : كامپيوتر را پيكربندي كنيد. : كامپيوتر را پيكربندي كنيد. ج

بعد از جا گذاري و قبل از اتصال به مدت 5 دقيقه صبر كنيد. : بعد از جا گذاري و قبل از اتصال به مدت 5 دقيقه صبر كنيد. : بعد از جا گذاري و قبل از اتصال به مدت 5 دقيقه صبر كنيد. د

8. روشن شدن چراغ اخطار كيسه هوا نشاندهنده چه موردي مي تواند باشد؟

الف :  نصب غلط كامپيوتر كيسه هوا.

غلط كامپيوتر كيسه هوا. ب : پيكربندي

قرقره اينرسيگير كردن قرقره اينرسيگير كردن قرقره اينرسي. گير كردن  : گير كردن  :  ج

د : غيرفعال شدن كيسه هواي سرنشين جلو.

9.  وظيفه شبيه ساز مدول انفجار كيسه هوا چيست؟

قفل  كردن كامپيوتر. : قفل  كردن كامپيوتر. : قفل  كردن كامپيوتر. الف

جايگزيني الكتريكي در هنگام عيب يابي : جايگزيني الكتريكي در هنگام عيب يابي : جايگزيني الكتريكي در هنگام عيب يابي. ب

غير فعال كرد : غير فعال كرد : غير فعال كردن مدول انفجاري كه در حال تست است. ج

د : اطمينان از دشارژ شدن خازن هاي داخلي كامپيوتر.

10. كيسه هوا با كارايي باال:

مي تواند دوباره استفاده شود. : مي تواند دوباره استفاده شود. : مي تواند دوباره استفاده شود. الف

مدول انفجار ندارد. : مدول انفجار ندارد. : مدول انفجار ندارد. ب

ج :  از قطعات الكترونيكي داخلي بهره مند است.

د : دريچه هاي كنترل شده دارد.
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11. با چه وسيله اي مي توان يك مدول انفجاري پيروتكنيك را كنترل كرد؟

الف : يك ولت متر.

ب : يك مولتي متر.

.XR  BAG ج : دستگاه

كنترلقابل كنترلقابل كنترل نيست. قابل  : قابل  :  د

12.  اتصاالت ايزوفيكس براي اين است كه:

صندلي كودك به اسكلت خودرو وصل شود. : صندلي كودك به اسكلت خودرو وصل شود. : صندلي كودك به اسكلت خودرو وصل شود. الف

كمربند ايمني سريع وصل شود. : كمربند ايمني سريع وصل شود. : كمربند ايمني سريع وصل شود. ب

براي اتصال بهتر مدول انفجاري : براي اتصال بهتر مدول انفجاري : براي اتصال بهتر مدول انفجاري. ج

براي نگه داشتن اسباب در صندوق عقب يا يك تسمه. د :

13. غيرفعال سازي كيسه هواي مسافر باعث غيرفعال شدن ... مي شود:

مسافركيسه هواي راننده و مسافركيسه هواي راننده و مسافر: الف :

مسافر. مسافر،كيسه هواي مسافر،كيسه هواي مسافر، كيسه هواي جانبي و پيش كشنده پاييني كمربند ايمني كيسه هواي  : كيسه هواي  :  ب

مسافر كمربند مسافر كمربند مسافر. باالييپيش كشنده باالييپيش كشنده بااليي مسافر كيسه هواي مسافر كيسه هواي مسافر و  ج : 

د :  همه كيسه هاي هوا.

14. كيسه هواي سازگار عبارت است از:

كيسه هوايي كه حجمش با سرعت خودرو  سازگار است. الف :

سازگار است. كه با وزن سرنشينانكيسه هوايي كه با وزن سرنشينانكيسه هوايي كه با وزن سرنشينان كيسه هوايي  : كيسه هوايي  :  ب

كه حجم آن با شدت ضربه كيسه هوايي كه حجم آن با شدت ضربه كيسه هوايي كه حجم آن با شدت ضربه سازگار است. كيسه هوايي  : كيسه هوايي  :  ج

كيسه هوايي : كيسه هوايي : كيسه هوايي كه روي خودروهاي مختلف قابل نصب است. د
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15.  پس از عمل كردن كيسه هواي جانبي الزم است:

الف :  كامپيوتر و مدول كيسه هواي جانبي عوض شود.

عوضفريم صندلي بايد عوضفريم صندلي بايد عوض شود. ب :

شود. عوض جانبيفقط الزم است مدول كيسه هواي جانبيفقط الزم است مدول كيسه هواي جانبي فقط الزم است مدول كيسه هواي  : فقط الزم است مدول كيسه هواي  :  ج

كار خاصي الزم نيست. د :

16.  كدام بخش راهنماي تعميرات مربوط به كيسه هوا/كمربند پيش كشنده است:

بخش  : بخش  : بخش MR5 مكانيكي و تجهيزات. الف

بخش  : بخش  : بخش MR1 موتور و تجهيزات جانبي موتور. ب

ج :  بخش MR4 صافكاري بدنه.

د : بخش MR8 تجهيزات الكتريكي.

17. با ابزار تخريب قادر خواهيد بود:

فقط پيش كشنده را تخريب كنيد. الف :

همه مدول هاي انفجاري  : همه مدول هاي انفجاري  : همه مدول هاي انفجاري پيروتكنيك را بصورت سري فعال كنيد. ب

قبل از اوراق كردن كامپيوتر آن را تخريب كنيد. ج : 

قبل از اوراق كردن اجزاء پيروتكنيك آن را فعال كنيد. د : 

18. بسته به نوع خودرو  فعال شدن پيش كشنده جلو منجر مي شود به:  

فقط عوض كردن كمربند ايمني. الف :

عوض كردن : عوض كردن : عوض كردن كمربند ايمني(اگر استفاده شده)، پيش كشنده، كامپيوتر، فريم صندلي(اگر كسي روي ب

        آن نشسته بوده).
عوض كردنفقط عوض كردنفقط عوض كردن پيش كشنده. ج :

عوض كردنفقط عوض كردنفقط عوض كردن كامپيوتر. فقط  : فقط  :  د
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19 . در بعضي مواقع كامپيوتر كيسه هوا در بردارنده:

همه پارامترهاي همه كامپيوترهاست. : همه پارامترهاي همه كامپيوترهاست. : همه پارامترهاي همه كامپيوترهاست. الف

همة خطاهايي كه توسط كامپيوترها ضبط شده.  : همة خطاهايي كه توسط كامپيوترها ضبط شده.  : همة خطاهايي كه توسط كامپيوترها ضبط شده.  ب

نقشه : نقشه : نقشه شبكه مولتي پلكس. (توپولوژي) ج

كد تعمير سيستم ضد سرقت خودرو. : كد تعمير سيستم ضد سرقت خودرو. : كد تعمير سيستم ضد سرقت خودرو. د

20. برق كيسه هواي مستقل تأمين مي شود از:

الف : يك مجموعه باتري كه هر 4 سال بايد عوض شود.

باتري خودرو كه هر 4 سال بايد عوض شود. : باتري خودرو كه هر 4 سال بايد عوض شود. : باتري خودرو كه هر 4 سال بايد عوض شود. ب

منبع برق دا : منبع برق دا : منبع برق دائم. ج

مجموعه باتري كه هر 4 سال يكبار بايد شارژ شود. يك مجموعه باتري كه هر 4 سال يكبار بايد شارژ شود. يك مجموعه باتري كه هر 4 سال يكبار بايد شارژ شود. د :

سيستم هاي ايمني غير فعال

6

پايان دوره ابتداي دوره

پايان دوره ابتداي دوره



فهرست
مقدمه........................................................................................................................................................................ 3
5 ...................................................................................................................................................................................  هدف ايمني غير فعال
7 ........................................................................................................................................................ قوانين فيزيكي
انرژي كه بايد هنگام برخورد جذب شود.................................................................................................................................................... 7
ساختار خودرو.......................................................................................................................................................... 9
جذب انرژي، صلب بودن محفظه سرنشين............................................................................................................................................. 10
11 ............................................................................................................................ جلوگيري از ورود اجسام به داخل محفظه سرنشين
سيستم پيروتكنيك (انفجاري)............................................................................................................................. 13
ة اجزانمودار ساده رابطة اجزانمودار ساده رابطة اجزاء.............................................................................................................................................................................. 13
توصيه هاي كلي............................................................................................................................................................................................. 16
روش عيب يابي.............................................................................................................................................................................................. 17
21 ................................................................................................................................................................. پيش كشنده ها و كيسه هاي هوا
كامپيوترها...................................................................................................................................................................................................... 24
يستم هاي نگه دارسيستم هاي نگه دارسيستم هاي نگه دارنده........................................................................................................................................... 31
31 .................................................................................................................................................................. (RPS) سيستم محافظتي رنو
52 ........................................................................................................................................................................................................ صندلي ها
55 ........................................................................................................................................................................................................ كمربندها
60 ........................................................................................................................................................................................ ميله هاي حفاظتي
استانداردها............................................................................................................................................................ 63
63 ............................................................................................................................................................................................................ اتاتاييديه
64 ............................................................................................................................................EuroNCAP سخت ترين آزمون  در جهان
66 .............................................................................................................................................................................................Danner تستDanner تستDanner

نتيجه..................................................................................................................................................................... 69

آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال



ABS سيستم ترمز ضد قفل
ESP برنامه پايداري الكترونيكي
LEI محدود كننده ها
PRS سيستم محافظ و نگهدارنده
HTS فوالد با قابليت كشش باال

VHTS فوالد با قابليت كشش بسيار باال 
UHTS فوالد با قابليت كشش مافوق باال 

ILS نريسويچ با تيغه فنريسويچ با تيغه فنري
SBR ياد آورنده كمربند ايمني

PPB كمربند باالييپيش كشنده پيروتكنيكي كمربند باالييپيش كشنده پيروتكنيكي كمربند بااليي

PPV كمربند پايينيپيش كشنده پيروتكنيكي كمربند پايينيپيش كشنده پيروتكنيكي كمربند پاييني

ELR قرقره اينرسي كمربند ايمني

مقدمه
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آگاهي عمومي باعث آن شده كه بعضي از سازندگان اصلي خودرو، ايمني را در صدر مسائل تحقيقاتي خود قرار دهند. ايمني 
خودرو به سه قسمت تقسيم مي شود: 

ايمني فعال (اوليه)
نند.  كه از تصادفات جلوگيري مي كنند.  كه از تصادفات جلوگيري مي كنند.  مي شود:  به روش هايي گفته مي شود:  به روش هايي گفته مي شود شرح
بخش ها: سيستم فرمان و تعليق، ارگونومي ، ميزان ديد، آگاهي راننده

ESP ، اكسل ها، غربيلك فرمان با قابليت تنظيم ارتفاع، هشدار دهنده سخن گو و غيره. ، ABS مثال ها: سيستم

مقدمه:
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ايمني غيرفعال(ثانويه)
شرح: به روش هايي گفته مي  شود كه از سرنشينان خودرو در حين تصادف و برخورد حفاظت مي كند.

بخش ها: ساختار خودرو، سيستم هاي نگهدارنده
قطعاتي هوا، پيش كشنده هاي كمربند ايمني، اجزاء تقويتي در مقابل نفوذ قطعاتي هوا، پيش كشنده هاي كمربند ايمني، اجزاء تقويتي در مقابل نفوذ قطعات مكانيكي و بدنه به داخل خودرو،  مثال: كيسه ها

با قابليت تغيير شكل برنامه ريزي شده، بالشتك هاي ايمني درها و غيرهاجزاء كناري با قابليت تغيير شكل برنامه ريزي شده، بالشتك هاي ايمني درها و غيرهاجزاء كناري با قابليت تغيير شكل برنامه ريزي شده، بالشتك هاي ايمني درها و غيره

ايمني سوم  
ود كه عمليات اضطراري را تسريع كنند.شود كه عمليات اضطراري را تسريع كنند.شود كه عمليات اضطراري را تسريع كنند. ش: به كليه روش هايي گفته مي ش: به كليه روش هايي گفته مي  شرح

ان يابي خودرو: مكان يابي خودرو: مكان يابي خودرو، پيش بيني تصادف هر لحظه، دسترسي به سرنشينان بخش ها
(ODYSLINE)، روشن شدن چراغ هاي فالشر  GSM GPS و  مثال ها: سيستم هاي تلفني اضطراري همراه با مكان ياب

وضعيت امدادرساني در ايربگ هاي سازگار
اين  تصادفات  از  تصادفات جلوگيري كنيم. سهم سازندگان در جلوگيري  از  بود كه  ايده ال و هميشگي، آن خواهد  حالت 
وسعه دادن سيستمهاي ايمني از سرنشينان در اكثر برخوردها و ضربه ها محافظت كنند. اين زمينه فعاليت باشد كه با توسعه دادن سيستمهاي ايمني از سرنشينان در اكثر برخوردها و ضربه ها محافظت كنند. اين زمينه فعاليت باشد كه با توسعه دادن سيستمهاي ايمني از سرنشينان در اكثر برخوردها و ضربه ها محافظت كنند. اين زمينه فعاليت  باشد كه با تمي باشد كه با تمي 

مربوط به ايمني غير فعال (يا ثانويه) مي باشد.

مقدمه
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يك تئوري پذيرفته شده اين مي باشد كه هيچ  چيز بهتر از يك محافظ سخت نيست كه بتواند در مقابل هر ضربه استقامت 
كند. اين اشتباه است و يك دژ برروي چهار چرخ امن ترين انتخاب نمي باشد. برعكس آن درست است. بعنوان مثال: هنگام 
مي دهد،  تغيير شكل  سانتيمتر  مقدار 10  به  تانك  يك  ساعت،  در  كيلومتر  با سرعت 50  مستحكم  ديوار  يك  با  مي دهد، برخورد  تغيير شكل  سانتيمتر  مقدار 10  به  تانك  يك  ساعت،  در  كيلومتر  با سرعت 50  مستحكم  ديوار  يك  با  مي دهد، برخورد  تغيير شكل  سانتيمتر  مقدار 10  به  تانك  يك  ساعت،  در  كيلومتر  با سرعت 50  مستحكم  وار 
ولي سرنشينان يك شتاب منفي را كه برابر با 100g است تجربه مي كنند (يعني نيرويي كه مساوي با 100 برابر وزنشان 

مي باشد).
در يك خودروي مدرن كه قابليت از دست دادن شكل و فرم خود تا 80 سانتيمتر را دارد، اين شتاب منفي به 20g تقليل 

ند.هايي هستند كه قابليت تغيير شكل را دارا مي باشند.هايي هستند كه قابليت تغيير شكل را دارا مي باشند. هايي هستند كه قابليت تغيير شكل را دارا مي باش، در درجه نخست، امن ترين خودروها، آنهايي هستند كه قابليت تغيير شكل را دارا مي باش، در درجه نخست، امن ترين خودروها، آن يافته است. در حقيقت
دو عاملي كه منشأ تمام آسيب ها و جراحات سرنشينان خودرو هنگام برخورد و ضربه هستند:

ر شكل قسمت سرنشينان و نفوذ اجزا1. يكي قابليت تغيير شكل قسمت سرنشينان و نفوذ اجزا1. يكي قابليت تغيير شكل قسمت سرنشينان و نفوذ اجزاء مكانيكي و بدنه اي به داخل خودرو مي باشد.
2. ديگري شتاب منفي مي باشد، يعني انرژي كه مستقيماً به سرنشينان منتقل مي شود.

مطلوب آن است كه اقدامات زير توامان صورت گيرد:
1. ايجاد قابليت تغيير شكل در بدنه جهت جذب بيشترين انرژي همزمان با حفظ استحكام و صلبيت قسمت سرنشين.

2. محدود كردن جراحات كه در اثر شتاب منفي بوجود مي آيند. با استفاده از سيستم هاي نگه دارنده (كمربند ايمني، كيسه هاي 
هوا و محدودكننده نيرو و پيش كشنده).

هدف ايمنى غير فعال

مقدمه

آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال
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انرژي كه حين ضربه جذب مي شود
وسط يك سرنشين در حين برخورد جذب مي شود و يك ساختمان كه فرو مي ريزد.برابري بين انرژي كه توسط يك سرنشين در حين برخورد جذب مي شود و يك ساختمان كه فرو مي ريزد.برابري بين انرژي كه توسط يك سرنشين در حين برخورد جذب مي شود و يك ساختمان كه فرو مي ريزد.

مثال: يك ساختمان با ارتفاع 32 متر وقتي مي افتد، از نظر 
جذب انرژي مانند يك برخورد با سرعت 90 كيلومتر بر ساعت 

مي ماند.

هر مقدار كه سرعت خودرو بيشتر شود انرژي كه بايد هنگام برخورد جذب شود بيشتر افزايش مي يابد.

 ( j ) انرژي جنبشي به واحد ژول : E
m : جرم (كيلوگرم)

V : سرعت به متر بر ثانيه

قوانين فيزيكي



نتيجه:
اگر سرعت را دو برابر كنيد، جذب انرژي چهار برابر مي شود.

د، جذب انرژي دو برابر مي شود.م را دو برابر كنيد، جذب انرژي دو برابر مي شود.م را دو برابر كنيد، جذب انرژي دو برابر مي شود. جراگر جراگر جر

لوله هاي فوالدي در اثر فشرده شدن در حين برخورد تغيير شكل مي دهند. نحوه رفتار هر خودرو مي تواند در هنگام تصادف 
بوسيله يكي از اين لوله ها همانندسازي شود. 

مثال:

قوانين فيزيكي

آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال 8
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بدنه متشكل از اجزائي است كه جهت:
1. جذب انرژي جنبشي (در اطراف قسمت سرنشين)

2. حصول اطمينان از اينكه قسمت سرنشين تغيير شكل ندهد.
طراحي شده است.

براي افزايش راندمان در ساختار بدنه خودروها از فوالدهايي با قابليت كشش باال، بسيار باال و مافوق باال استفاده مي شود. اين 
ورقه هاي فلزي انرژي بيشتري را هنگام تغيير شكل جذب مي كند.

موارد فوق بدون وجود سيستم هاي نگهدارنده سرنشين موثر نخواهد بود.

ساختار خودرو

برخورد
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از باز شدن درها جلوگيري مي كند و جذب انرژي به هنگام بار ناشي از ضربه هاي كناري و مقابل را پراكنده مي كند.*
ضربه مداخله مي كند*

به  اجسام  نفوذ  و  مي كند  پراكنده  را  مقابل  از  برخورد  بار 
داخل از بخش كناري را محدود مي كند.*

جذب انرژي، صلب بودن محفظه سرنشين

ساختار خودرو

مكانيزم ضد باز شدن دراسكلت داشبورد

تقويت هاي پانل در

* مطابق با مدل خودرو
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اين قالب ها درب موتور را در هنگام تصادف نگه داشته و از امكان نفوذ آن به قسمت سرنشين مي كاهند.*

اين بالشتك ها در ارتفاعي باالتر از لگن خاصره قرار دارند. هنگام ضربه از كنار، الويت به جابجايي لگن خاصره داده شده، چرا 
كه نسبت به قسمت بااليي بدن مقاومتر است.*                                                                                           

جلوگيري از ورود اجسام به داخل محفظه سرنشين

آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال

ساختار خودرو

* مطابق با مدل خودرو

قالب هاي نگهدارنده درب موتور

بالشتك هاي ايمني



ساختار خودرو

آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال 12

فشار بر بدنه داشبورد در حين برخورد

هدف اين سيستم آن است كه پدال ترمز در اثر تغيير مكان محور (2) بر روي ريل (1) آزاد شود و در نتيجه ريسك جراحت 
به پاي راننده را محدود كند.

نمونه هاي مختلفي از اين نوع سيستم را بر روي خودروها مي توان مشاهده كرد.

و  مي باشد  دارا  را  شدن  جمع  قابليت  كه  فرمان  ستون 
صدمات بر سينه را محدود مي كند.

سيلندر اصلي سيستم ترمز در انتها بصورت مايل طراحي 
شده كه در نتيجه مانع از نفوذ آن به داخل قسمت سرنشين 
مي شود. اين حالت در حين تصادف، توسط باتري اي كه از 

جاي خود درآمده بوجود مي آيد.
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نمودار ساده رابطه اجزاء

منبع قدرت برق

چراغ هشدار دهنده عيب 
كامپيوتر ايربگ

سيگنال ضربه از مقابل
سيگنال ضربه از كنار

Pyrotechnic واحد

مدول انفجار

كامپيوتر شدت ضربه را ارزيابي مي كند و مدولهاي انفجار مختلف مانند كيسه هاي هوا و پيش كشنده ها را راه اندازي مي كند.

سيستم پيروتكنيك (انفجاري)

 يك عملكرد عيب يابي در اين واحد تعبيه شده كه مي تواند راننده را از عيب سيستم يا پيكربندي غلط مطلع 
كرده و باعث روشن شدن چراغ هشداردهنده شود.
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از استفاده مولتي متر براي تست  مدول انفجار جرقه اكيداً خودداري نماييد، چرا كه خطر عمل كردن آن به علت 
جريان الكتريكي مورد استفاده در ابزار وجود خواهد داشت.

انفجاري (پيروتكنيك) عبارت از يك سيم نازك است كه داخل ماده منفجره قرار دارد. به محض اينكه يك جريان برق  مدول
از اين سيم عبور كند، مادة منفجره مشتعل مي شود و انفجار شديدي بوجود مي آيد.

اين مجموعه با عنوان مولد گاز شناخته مي شود. از نظر الكتريكي، اين مدول انفجاري مانند يك مقاومت الكتريكي كنترل 
مي شود.

1 - مدول انفجاري

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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از  شنت  كامپيوتر  كانكتورهاي  از  بعضي  و  اتصاالت  انفجار،  در مدول  اتفاقي،  انفجار  ايجاد يك  ريسك  از  براي جلوگيري 
استفاده شده كه به محض اينكه اتصاالت از هم جدا شدند مدار را اتصال كوتاه مي كند.  (Shunt)

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)

شنت ها

شنت ها

كانكتوركانكتور
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توصيه هاي كلى
فقط پرسنل دوره ديده و كارآمد مي توانند بر روي سيستم هاي كيسه  هوا و كمربند پيش كشنده كار كنند. رجوع شود به 

مستندات فني.
مواردي كه تست بايد روي سيستم انجام گيرد:

   - چراغ هشداردهنده عيب روشن شود.
   - بعد از يك برخورد.

   - بعد از انجام عمليات بر روي سيستم.
   - بعد از سرقت.

   - هنگام فروش به عنوان يك خودروي دست دوم.
ضروري است در حين انجام عمليات ذيل كامپيوتر ايربگ قفل شود و سويچ موتور خاموش باشد.

   - عمليات برروي سيستم پيروتكنيك
   - عمليات بر روي بدنه

   - پياده و سوار كردن موتور خودرو و گيربكس  آن
   - پياده كردن داشبورد و صندلي ها

   - تعويض لوله اگزوز
ان   - پياده كردن جعبه فرمان   - پياده كردن جعبه فرمان و ستون فرمان

بايد بصورت سيستماتيك پس از هر بار عمل كردن تعويض شوندء پيروتكنيك بايد بصورت سيستماتيك پس از هر بار عمل كردن تعويض شوندء پيروتكنيك بايد بصورت سيستماتيك پس از هر بار عمل كردن تعويض شوند. اجزا
همگي عمر مفيد محدودي دارند ( رجوع شود به دفترچه گارانتي و  سيستم هاي پيروتكنيك ايربگ و كمربند پيش كشنده

سرويس).
از عمليات بر روي مدول هاي پيروتكنيك در نزديكي منبع گرما و شعله خودداري كنيد. چون خطر انفجار وجود دارد. 

ك كه منفجر نشدهاوراق كردن يك مدول پيروتكنيك كه منفجر نشدهاوراق كردن يك مدول پيروتكنيك كه منفجر نشده، ضروري است كه به روش تخريب در دستورالعمل  اوراق كردن يك مدول پيروتكنيقبل از دور انداختن يا اوراق كردن يك مدول پيروتكنيقبل از دور انداختن يا 
تعميرات رجوع شود.

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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و بررسي نماييد كه اطالعيه فني در خصوص موضوعي كه  Dialogys  اول رجوع كنيد به مستندات مرجع در 
بر روي آن كار مي كنيد وجود دارد يا خير؟

مستندات مرجع از ضروريات يك ابزار عيب يابي مي باشند. هنگام انجام عمليات بر روي عنصرهاي پيروتكنيك اين امر بيشتر 
صادق است.

، مستندات فني مختلفي وجود دارد كه ليستي از آنها را در براي انجام عمليات بر روي سيستم هاي كيسه هوا و پيش كشنده ، مستندات فني مختلفي وجود دارد كه ليستي از آنها را در براي انجام عمليات بر روي سيستم هاي كيسه هوا و پيش كشنده ، مستندات فني مختلفي وجود دارد كه ليستي از آنها را در 
زير مشاهده خواهيد كرد.

دستورالعمل فني ايمني غير فعالراهنماي تعميرات بخش 8 اجزاء برقي «متدها»

راهنماي تعميرات بخش 8 اطالعيه هاي فني عيب يابي
اجزاء برقي (عيب يابي)

روش هاي عيب يابى

مستندات مرجع

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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XR BAG عملكرد

عملكرد XR BAG جزئي از دستگاه عيب ياب مي باشد. اين عملكرد تست اجزاء انفجاري (پيروتكنيك) را ممكن مي سازد.
تست هاي موجود عبارتند از:

1. بررسي مقاومت هر نقطه بر روي سيم كشي مربوطه
2. بررسي ولتاژ تغذيه واحد هاي الكترونيكي

3. تست عايق  بودن مدار نسبت به بدنه و تغذيه مثبت باتري
4. تست چراغ هشداردهنده ايربگ بر روي صفحة نشانگرها

تغذيه 55. تغذيه 55. تغذيه 3/5 ولت براي تست ايربگ مستقل 

دستگاه عيب ياب
با دستگاه عيب ياب مي توان يك پروسه كامل عيب يابي را بر روي سيستم از طريق كامپيوتر كيسه هوا (عيب، وضعيت و 
پارامتر) انجام داد كه اين، عملكرد XR BAG را تكميل مي نمايد. با استفاده از حالت فرمان (Command Mode)، اين 
امكان وجود دارد كه كامپيوتر را قفل و يا قفلش را باز كرد. فرمان قفل، خطوط راه انداز سيستم انفجاري را از كار مي اندازد و 

اين اجازه را مي دهد كه عمليات بر روي سيستم بدون خطر انفجار انجام گيرد.

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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آداپتورها

براي استفاده از XR Bag از آداپتورهاي متفاوتي استفاده مي شود كه بستگي به مدل خودرو دارد.
اين آداپتورها امكان انجام تست بر روي مدارهاي سيستم هاي انفجاري مختلفي را مي دهند.

بعضي از اين آداپتورها مي توانند به كانكتورهاي صندلي هم وصل شوند.

ELE 1288 :مستقل نيز قابل دسترس مي باشد  XR Bag يك ابزار

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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رنگ  قرمز  بلوك  يك  در  كه  انفجار  مدول  شبيه ساز  يك 
قرار گرفته، داراي همان مشخصات الكتريكي است كه يك 
پيروتكنيك  جزء  يك  به جاي  و  دارد  واقعي  انفجار  مدول 

نصب مي گردد.
جزء  يك  نقش  عيب يابي  پروسه  در  قطعه  اين  بنابراين 

پيروتكنيك را ايفا مي كند.

ابزار مخصوص تخريب

براي جلوگيري از اتفاقات ناگهاني، بايد قبل از اينكه خودرو و يا قطعات اوراق شوند، مولدهاي گاز پيروتكنيك كيسه هاي هوا 
و پيش كشنده هاي كمربند منفجر شوند.

, ELE 1287- 02 استفاده شود.  ELE 1287 - 01 , ELE 1287 بايد حتماً از ابزار مخصوص

شبيه ساز مدول انفجار

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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در شروع برخورد يا تصادف، پيش كشنده قفل پيروتكنيكي بطور سريع كمربند ايمني را سفت مي كند. سپس كيسه هوا 
منفجر مي شود تا از سر و سينه در مقابل برخورد با اجزاء خودرو جلوگيري  كند.

نديشه يكي مي باشنديشه يكي مي باشند. فقط شرايط يشه يكي مي باش و كيسه هوا به تجهيزات خودرو بستگي دارد. اصول عملكرد و تست ها هميشه يكي مي باش و كيسه هوا به تجهيزات خودرو بستگي دارد. اصول عملكرد و تست ها هم ندهپيش كشندهپيش كشنده پيش كشتعداد پيش كشتعداد 
شروع عمل كردن آنها تغيير مي نمايد. براي

پيش كشنده
سفت كردن كمربند ايمني بر روي آن به نحوسيستمي است كه از بدن سرنشين با سفت كردن كمربند ايمني بر روي آن به نحوسيستمي است كه از بدن سرنشين با سفت كردن كمربند ايمني بر روي آن به نحو بهتري محافظت مي كند. حركت كمربند 
عرضي ضد  عضو  كمك  با   ) مي نمايد.  محدود  را  نشيمنگاه صندلي  روي  بر  سرنشين  مي نمايد. ن  محدود  را  نشيمنگاه صندلي  روي  بر  سرنشين  نمايد. ن  و سرخورد داده  كاهش  را  ايمني 

سرخوردن صندلي)
در واقع در هنگام يك برخورد ممكن است باسن سرنشين از زير قسمت پايين كمربند سر بخورد. در اين حالت سرنشين 
ديگر توسط استخوان هاي محكم دو طرف لگن خاصره نگه داشته نمي شود بلكه اين كار توسط شكم كه عضو حساسي است 

صورت مي پذيرد كه به نوبة خود مي تواند منجر به جراحت شود.
حدوداً باشد،  رسيده  معيني  حد  به  منفي  شتاب  هنگاميكه  و  شده  كنترل  ايربگ  كامپيوتر  توسط  پيش كشنده  سيستم 

هزارم ثانيه پس از برخورد عمل مي كند.15 هزارم ثانيه پس از برخورد عمل مي كند.15 هزارم ثانيه پس از برخورد عمل مي كند.

1. پيش كشنده
2. كيسه هوا 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند ايمني

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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متصل مي باشد. كابل به يك پيستون (2) متصل  قفل كمربند ايمني به كابل (1) وصل شده كه خود آن به يك سيستم پيش كشنده
مي باشد (مدواين سيستم داراي يك مولد گاز (3) مي باشد (مدواين سيستم داراي يك مولد گاز (3) مي باشد (مدول احتراق + مادة انفجاري) كه بصورت الكترونيكي فعال مي شود. اين سيستم داراي يك مولد گاز (3) باشد. اين سيستم داراي يك مولد گاز (3) باشد.  باشد. مي باشد. مي 

فشار شديد گاز كه توسط انفجار بوقوع پيوستهدر حين برخورد، مولد گاز موجب انفجار ماده انفجاري مي شود. فشار شديد گاز كه توسط انفجار بوقوع پيوستهدر حين برخورد، مولد گاز موجب انفجار ماده انفجاري مي شود. فشار شديد گاز كه توسط انفجار بوقوع پيوسته، خيلي سريع 
پيستون را به عقب مي راند و كابل را مي كشد و كمربند ايمني محكم مي شود.

غير مي باشد كه بستگي به مدل حركت كمربند ايمني بين 70 الي 100 ميلي متر (وقتي شخص داخل صندلي نباشد) متغير مي باشد كه بستگي به مدل حركت كمربند ايمني بين 70 الي 100 ميلي متر (وقتي شخص داخل صندلي نباشد) متغير مي باشد كه بستگي به مدل 
پيش كشنده دارد. ساچمه ها (4) از حركت بلعكس پيستون جلوگيري مي كند.

1. پيش كشنده 1. عمل نكرده
2. عمل كرده

1. كابل
2. پيستون
3. مولد گاز
4. ساچمه

تست هاي ممكن:
- اتصاالت سيم ها و دسته سيم ها، مقاومت مدول انفجار

- خطوط سيستم راه انداز انفجار
- انطباق پارامترها با دستگاه عيب ياب

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)



23 آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال

كيسه هوا يا ايربگ مي تواند از برخورد سرنشين با اجزاء مختلف خودرو (مانند فرمان، داشبورد، تجهيزات كناري و غيره) 
جلوگيري كند و يا ضربه را جذب كند. عملكرد آن مكمل عملكرد كمربند ايمني مي باشد. وقتي فعال مي شود، مولد گاز 

پيروتكنيكي كيسه هوا را پر از گازي كه پايه آن نيتروژن مي باشد مي كند.
اين موارد توسط كامپيوتر ايربگ كنترل مي شوند. انفجار پس از 30 هزارم  ثانيه بعد از برخورد شروع مي شود و سپس كيسه  

30 هزارم  ثانيه طول مي كشد تا باد شود.

كيسه هوا

تست هاي ممكن:
- اتصاالت سيمي ، مقاومتهاي مدول هاي انفجار

- خطوط سيستم راه انداز انفجار
با دستگاه عيب ياب- انطباق پارامترها با دستگاه عيب ياب- انطباق پارامترها با دستگاه عيب ياب

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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انرژي(خازن)كامپيوترها از اندوخته انرژي(خازن)كامپيوترها از اندوخته انرژي(خازن) جهت حصول اطمينان از عمل كردن سيستم هنگام برخورد استفاده مي كنند، هر چند 
كه تغذيه الكتريكي قطع شده باشد.

سازد و باعث از عيب داخل سيستم يا پيكربندي اشتباه با خبر مي سازد و باعث از عيب داخل سيستم يا پيكربندي اشتباه با خبر مي سازد و باعث  از عيب داخل سيستم يا پيكربندي اشتباه با خبر مي عملكرد عيب يابي كه در خود واحد جا داده شده راننده را از عيب داخل سيستم يا پيكربندي اشتباه با خبر مي عملكرد عيب يابي كه در خود واحد جا داده شده راننده را 
روشن شدن چراغ هشداردهنده مي شود. به استثناي ايربگ هاي مستقل، چراغ هشداردهنده بر روي صفحه نشانگرها قرار 

دارد. هنگامي كه سويچ باز مي شود چراغ مربوطه براي چند ثانيه روشن شده و بعد دوباره خاموش مي شود.

چراغ هشداردهنده بر روي صفحه نشانگرها.

كامپيوتر ها

نقش واحد هاي الكترونيكي تحليل شتاب منفي خودرو با استفاده از سنسورهاي داخلي و بيروني 
(برخورد كناري) مي باشد، تا از عمل كردن مدول هاي انفجاري اطمينان حاصل نمايد.

ز ثقل خودرو وجهت عملكرد دقيقتر، كامپيوترها هرچه نزديكتر به مركز ثقل خودرو وجهت عملكرد دقيقتر، كامپيوترها هرچه نزديكتر به مركز ثقل خودرو و همسطح با كنسول 
مركزي قرار مي گيرند.

1

واحد هاي نسل اول

1. سنسورهاي الكترومكانيكي

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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پيش كشنده انفجار  به  اولي  مي برند.  بهره  برخورد  شدت  برآورد  جهت  الكترومكانيكي  سنسور  دو  از  كامپيوترها 
اختصاص يافته و  دومي به انفجار كيسه هوا. آستانه انفجار براي هر يك فرق مي كند.

عملكرد اين سنسور با استفاده از كليد با تيغه فلزي كه در يك حباب شيشه اي محصور شده انجام مي شود. هنگام شتاب 
منفي شديد، آهن ربا حركت مي كند و مقابل حباب ILS قرار مي گيرد. كليد يا سويچ تحت تاثير يك ميدان مغناطيسي قرار 

مي گيرد كه باعث فعال شدن كليد مي شود و باعث عمل كردن مدول هاي انفجاري پيروتكنيك مي شود.

XR ضروري مي باشد. BAG .اين كامپيوترها را با استفاده از دستگاه عيب يابي نمي توان تست كرد
آنها مي توانند اجزاء زير را مديريت كنند:

1. فقط پيش كشنده ها
پيش كشنده ها و كيسه هاي هوا .2

تست هاي ممكن:
- ولتاژ تغذيه

(self diagnostic)خود عيب يابي -

آهن ربا
فنر تحتفنر تحت بار بار

(با تيغه فلزي) ILS حباب

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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و   گارانتي  دفترچه  در  شده  داده  شرح  اقدامات  جايگزيني،  از  پس  شوند.  جايگزين  بايد  4سال  هر  باتري ها 
سرويس را انجام دهيد.

واحدهاي مستقل

1. واحد الكترونيكي
2. چراغ هشداردهنده

3. مجموعه باتري
4. باتري اصلي
5. باتري ثانوي

خصوصيت ويژه اين سيستم ها بهره مندي از يك واحد الكترونيكي (1) مي باشد كه بوسيله مجموعه باتري (3) تغذيه مي شود 
و از باتري خودرو استفاده نمي كند.

در پايان عمر باتري اصلي (4)، باتري ثانوي براي مدت 5 هفته تغذيه را در دست مي گيرد. راننده توسط چشمك زدن چراغ 
هشداردهنده راننده را از عيب در سيستم نيز مطلع ) بر روي غربيلك فرمان مطلع مي شود. بعالوه، اين چراغ هشداردهنده راننده را از عيب در سيستم نيز مطلع ) بر روي غربيلك فرمان مطلع مي شود. بعالوه، اين چراغ هشداردهنده راننده را از عيب در سيستم نيز مطلع  هشداردهنده (2

مي سازد.

تست هاي ممكن:
ه    - ولتاژ تغذيه    - ولتاژ تغذيه

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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وظيفه در قبال سيگنال دريافتي نام كامپيوتر
خاموش كردن موتور خودرو سيستم تزريق سوخت

فالشرباز كردن قفل درها، روشن كردن فالشرباز كردن قفل درها، روشن كردن فالشر UCH

غير فعال كردن قفل فرمان قفل فرمان
جلوگيري از پيامها هشدار دهنده سخن گو 

روشن كردن چراغ هشداردهنده ايربگ
هشداردهنده روشن مي شود) (در صورت وجود عيب در سيستم حتي بدون وقوع تصادف چراغ هشداردهنده روشن مي شود) (در صورت وجود عيب در سيستم حتي بدون وقوع تصادف چراغ هشداردهنده روشن مي شود) هشداردهنده روشن مي شود) 

 صفحه نشانگرها*

سيستم تزريق سوخت

قفل فرمانقفل فرمان
هشدار دهنده سخن گو هشدار دهنده سخن گو 

هشداردهنده روشن مي شود) هشداردهنده روشن مي شود) 

واحدهاي نسل دوم:

واحدهاي اين نسل امكان عيب يابي توسط ابزار عيب ياب را فراهم مي سازند. اين كامپيوترها پيش كشنده ها، ايربگ هاي جلو و 
همينطور با استفاده از سنسورهاي برخورد جانبي ايربگ هاي كناري و پرده اي را (بستگي به تجهيزات داخل خودرو)، كنترل 

و مديريت مي كنند.

براي برآورد شدت برخورد از سنسورهاي الكترونيكي جاسازي شده داخل اين كامپيوترها استفاده مي شود كه دو عدد از آنها 
در ستونهاي وسط، چپ و راست قرار گرفته اند و برخوردهاي جانبي را گزارش مي دهند.

ارتباط مولتي پلكس
Laguna به بعد، كامپيوترهاي ايربگ به ارتباط مولتي پلكس تجهيز شدند. ll از زمان ساخت

كامپيوتر ايربگ سيگنال مي فرستد و دريافت مي كند.
كامپيوتر ايربگ در شبكه مولتي پلكس هنگام برخورد به كامپيوترهاي ذيل سيگنال (فريم تصادف) را مي فرستد:

*كامپيوتر ايربگ از صفحه نشانگرها درخواست مي كند كه چراغ هشداردهنده ايربگ را بدون وقوع تصادف، وقتي كه ايربگ 

روشن كند. سرنشين غير فعال شده است

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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سيگنال دريافتي نام كامپيوتر
و غير فعال بودن ايربگ وضعيت چراغ هشداردهنده ايربگ* صفحه نشانگرها

سرعت خودرو** ABS

* چنانچه چراغ غيرفعال بودن ايربگ داراي عيبي باشد، كامپيوتر درخواست مي كند كه چراغ هشدار دهنده عيب روشن شود.
**كامپيوتر ايربگ از سيگنال سرعت خودرو به منظور دقيق تر كردن آستانه عمل كردن مرز مدول هاي پيروتكنيك استفاده مي كند.

مشاهده پارامترهاي زمان برخورد:
ي توانند داراي سناريوي عيب يابي باشند كه وضعيت سيستم پيروتكنيك را قبل از برخورد آشكار كامپيوترهاي نسل دوم مي توانند داراي سناريوي عيب يابي باشند كه وضعيت سيستم پيروتكنيك را قبل از برخورد آشكار كامپيوترهاي نسل دوم مي توانند داراي سناريوي عيب يابي باشند كه وضعيت سيستم پيروتكنيك را قبل از برخورد آشكار 
ي سازد اينمي سازد اينمي سازد اين سناريو مي تواند اجزاء پيروتكنيكي را كه در حين وقوع برخورد عمل كرده اند را آشكار سازد و باعث آن شود كه 

تعميرات ساده تر انجام شوند.

كامپيوتر ايربگ همچنين سيگنال هايي دريافت مي كند كه عبارتند از:

تست هاي ممكن:
ه    - ولتاژ تغذيه    - ولتاژ تغذيه

- سيستم قفل كننده   - سيستم قفل كننده   - سيستم قفل كننده
   - انطباق با ابزار عيب يابي

1. وقتي كه كامپيوتر ايربگ نسل دوم را تعويض مي كنيد، بايد كامپيوتر را طبق تعداد اجزاء پيروتكنيك داخل خودرو 
پيكربندي كنيد.

2. كامپيوتر ايربگ مي تواند شامل پيكربندي شبكه مولتي پلكس نيز باشد (Topology). در نتيجه بايد هنگام تعويض 
پيكربندي شود.

توجه

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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توصيه ها:
كامپيوتر را قبل از انجام مراحل قفل كنيد.

   - ايربگ مستقل: به مستندات فني رجوع كنيد.
   - نسل اول: تغذيه را قطع كنيد (فيوز يا باتري) براي چند ثانيه صبر كنيد. به مستندات فني رجوع كنيد.

انيه    - نسل دوم: قفل كردن با استفاده از دستگاه عيب يابي يا قطع ولتاژ تغذيه به كامپيوتر (فيوز يا باتري) و براي چند ثانيه    - نسل دوم: قفل كردن با استفاده از دستگاه عيب يابي يا قطع ولتاژ تغذيه به كامپيوتر (فيوز يا باتري) و براي چند ثانيه 
كنيد.بر كنيد.بر كنيد. بر     صبر     ص

(بدون استثنا) ي شود و بايد تعويض شود. يا ايربگ فعال شده است، واحد الكترونيكي قفل مي شود و بايد تعويض شود. يا ايربگ فعال شده است، واحد الكترونيكي قفل مي شود و بايد تعويض شود. در حين برخورد هنگاميكه پيش كشنده
پس از تعويض واحد الكترونيكي، بايد اول در محل خود در خودرو قرار گرفته و سپس اتصاالت الكتريكي آن وصل شود. جهت 

پيكان بر روي واحد بايد با سمت جلوي خودرو يكي باشد (سمت حركت خودرو).

سيستم پيرو تكنيك (انفجاري)
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سيستم هاي نگهدارنده

(RPS) سيستم هاي حفاظتي رنو
ك سيستم كامل است كه تركيبي از پيش كشندهسيستم حفاظتي رنو يك سيستم كامل است كه تركيبي از پيش كشندهسيستم حفاظتي رنو يك سيستم كامل است كه تركيبي از پيش كشنده كمربند ايمني، محدودكننده هاي نيرو و ايربگ هاي 

جلو مي باشد. اين اجزاء طوري طراحي شده اند كه بر حسب شدت برخورد بصورت جداگانه يا دسته جمعي فعال شوند.

كل از:متشكل از:متشكل از: متش1. نسل اول سيستم حفاظتي رنو متش1. نسل اول سيستم حفاظتي رنو 
    - پيش كشنده هاي قفل كمربند ايمني جلو

600daNm محدودكننده هاي نيرو تا     - محدودكننده هاي نيرو تا     - محدودكننده هاي نيرو تا
    - ايربگ هاي جلويي براي حفاظت سر

2. نسل دوم سيستم حفاظتي رنو متشكل از:
    - پيش كشنده هاي قفل كمربند ايمني جلو

400daNm محدودكننده هاي نيرو تا     - محدودكننده هاي نيرو تا     - محدودكننده هاي نيرو تا
    - ايربگ هاي نگهدارنده كه عالوه بر كمربند ايمني با عملكردهاي وسيع تر به نگهداري سر و سينه كمك مي كند.

ايربگ مورد استفاده در اين حالت كه تقريباً جديد مي باشد داراي مجراهاي (سوراخ هاي ريز) قابل كنترل مي باشد كه در پشت 
آن قرار گرفته و از شدت برخورد به سرنشين مي كاهد.

3. نسل سوم سيستم حفاظتي رنو، كه خود را با شدت برخورد تطبيق مي دهد، متشكل است از:
    - پيش كشنده هاي دوتايي (هم قسمت پاييني كمربند و هم قسمت بااليي)

400daNm محدودكننده هاي نيرو در     - محدودكننده هاي نيرو در     - محدودكننده هاي نيرو در
     - ايربگهاي سازگار دو حجمي
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نمودار روابط اجزاء سيستم حفاظتي رنو

سيستمهاي نگهدارنده

پيش كشنده 
قسمت باالي كمربند راننده

پيش كشنده 
عقب كمربند عقب كمربند عقب راست

كيسه هواي جانبي مسافر

پيش كشنده 
قسمت پايين كمربند رانندهقسمت پايين كمربند راننده و مسافر و مسافر

جانبي عقب كيسه هواي جانبي عقب كيسه هواي جانبي عقب راست

عيب يابي

ارتباط مولتي پلكس

+12vتغذيه 

سويچ جابجايي 
صندلي راننده و مسافر

سنسور 
برخورد جانبي چپ

سنسور 
برخورد جانبي 

راست

كيسه هواي ضد 
سرخوردن راننده و مسافر

پيش كشنده 
مسافرقسمت باالي كمربند مسافرقسمت باالي كمربند مسافر

پيش كشنده 
چپعقب چپعقب چپ عقب كمربند عقب كمربند 

اي پرده اي پرده اي راست كيسه هواي

واحد 
قفل كنندة قرقرة كمربند

اي چپپرده اي چپپرده اي چپ كيسه هواي 

كيسه هواي جلويي راننده

جانبي عقب چپكيسه هواي جانبي عقب چپكيسه هواي جانبي عقب چپ

مسافركيسه هواي جلويي مسافركيسه هواي جلويي مسافر

ر كيسه هواكامپيوتر كيسه هواكامپيوتر كيسه هواكيسه هواي جانبي راننده
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پيش كشنده هاي گوناگون 

پيش كشنده  قسمت پايين كمربند ايمني
اين پيش كشنده كارآيي كمربند ايمني را افزايش داده و عالوه بر اين امكان سرخوردن از زير كمربند را نيز كاهش مي دهد.

آن به سمت چپ صندلي راننده و به سمت راست صندلي مسافر جلو وصل مي شود.
كمربندشروع عمل كردن آن ارتباطي با پيش كشنده بااليي كمربندشروع عمل كردن آن ارتباطي با پيش كشنده بااليي كمربند ندارد.

در اين مدل پيش كشنده مجزاء از كمربند ايمني صندلي 
مي باشد.

در اين مدل پيش كشنده جزئي از كمربند ايمني صندلي 
مي باشد.

سيستمهاي نگهدارنده
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پيش كشنده هاي عقب

پيش كشنده هاي عقب در قرقره هاي كمربند ايمني جاسازي شده اند، كه بنام «قرقره هاي اينرسي پيروتكنيكي» شناخته شده اند.

1. مولد گاز پيروتكنيكي
2. لوله پرتاب

كه وصل (4) كه وصل (4) كه وصل  انفجار مولد گاز پيروتكنيك (1) ساچمه هاي واقع در لوله پرتاب (2) را بيرون مي راند و آنها چرخ پيش كشنده 
به قرقره مي باشد را بحركت درآورده و در محفظه بازيابي (3) جمع مي شوند.

ك قطعه نگه دارنده (ساچمه ها در لوله توسط يك قطعه نگه دارنده (ساچمه ها در لوله توسط يك قطعه نگه دارنده (A) متوقف مي شوند.

مدل ديگر

1. مولد گاز پيروتكنيك
2. لوله پرتاب

3. محفظة بازيابي
4. چرخ پيش كشنده 

سيستمهاي نگهدارنده
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فني  به مستندات  باشد.  متفاوت  است در خودروهاي مختلف  ايمني ممكن  عمل كردن پيش كشنده كمربند 
مربوطه مراجعه نماييد.

توصيه ها
فقط تكنسين هاي دوره ديده و كارآمد بايد بر روي سيستم هاي ايربگ كار كنند. به مستندات فني تعميرات خودرو مراجعه 

نماييد.
برحسب مدل خودرو ممكن است عمل كردن پيش كشنده منجر به تعويض اسكلت صندلي گردد.

وقتي مولد گاز پيروتكنيك (1) عمل مي كند پيستون دندانه اي (2) را به عقب مي راند، اين حركت پيستون باعث مي شود 
چرخ دنده  متصل به قرقره كمربند ايمني صندلي شروع به چرخيدن كند. به اين ترتيب عمل پيش كشندگي صورت مي پذيرد.

1. مولد گاز
2. پيستون دندانه اي

3. چرخ دنده
4. قرقرة كمربند ايمني

سيستمهاي نگهدارنده
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محدودكننده هاي بار

محدودكننده هاي نيرو، فشار وارده توسط كمربندهاي ايمني به سينه و لگن خاصره را هنگام برخورد از روبرو تقليل مي دهند.

 محدودكننده نيروهاي وارد بر روي سينه
گسيخته شونده- محدود كننده گسيخته شونده- محدود كننده گسيخته شونده

سيستمهاي نگهدارنده

زمان برحسب هزارم ثانيه

da
N

m
ب 

حس
 بر

انه
 ش

 بر
رده

 وا
شار

ف

ناحية گسيخته شونده



37 آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال

محدود كننده نيرو در قرقره اينرسي كمربند ايمني صندلي جاسازي شده و با عبارت LEI (محدود كننده نيروي يكپارچه) 
نشان داده مي شود.

محدود كردن نيرو توسط آزاد كردن كمربند انجام مي شود. اين آزاد شدن با تغيير شكل محدود كننده ميل پيچشي انجام 
مي پذيرد. ميل پيچشي پاية قفل (4) را به استوانه (2) متصل مي كند. در حين يك برخورد از جلو از طريق پايه قفل(4)، قفل (5) 
daNm را ثابت مي كند. هنگامي كه بار وارد بر كمربند از حد معيني daNm را ثابت مي كند. هنگامي كه بار وارد بر كمربند از حد معيني 400daNm بيشتر مي شود. از آنجايي كه فيوز ميله اي (1) شكسته  استوانه

مي شود، استوانه (2) از طريق ميل پيچشي موجب آزاد شدن كمربند مي گردد.

قرقره اينرسي به يك صفحة قابل گسيختن متصل مي باشد. وقتي فشار كمربند از 600daNm بيشتر شود، صفحة مربوطه از 
هم گسيخته شده و موجب آزاد شدن كمربند مي شود.

محدود كننده از نوع ميل پيچشي

1. فيوز ميله اي
2. استوانه

3. ميل پيچشي
4. پاية قفل

5. قفل

(دريچه هاي  باال  خروجي  با  ايربگ هاي  با  همراه  بايد  يكپارچه  400daNm نيرو  محدودكننده  از  استفاده 
كنترل شونده) باشد. هنگامي كه تجهيزات خودرو بدون ايربگ باشد مي بايست از محدودكننده نيرو يكپارچه 
600daNm استفاده كرد. در صندلي هاي عقب عدم وجود ايربگ به معني الزام در استفاده از محدودكننده نيرو 

يكپارچه 600daNm مي باشد.

سيستمهاي نگهدارنده
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محدودكننده هاي نيرو قسمت پايين كمربند

محدودكننده نيرو از طريق نوار كمربند ذخيره

شامل يك نوار كمربند ذخيره مي باشد كه با دوخت باز شونده به قسمت اصلي كمربند دوخته شده است.
هنگامي كه بار وارده بر كمربند پاييني از 600daNm بيشتر شود، اين دوخت پاره مي شود.

محدودكننده بار از طريق پيش كشنده

(1)پيش كشنده (1)پيش كشنده (1) به پيستون (2)  پيش كشنده كمربند پاييني مي تواند داراي يك محدود كننده نيرو باشد. در اين حالت، كابل 
بوسيله يك مفتول نرم مارپيچي (3) وصل مي شود. وقتي باري كه توسط سرنشين برروي كمربند پاييني وارد مي شود بيشتر 

مي باشد، مفتول در طول پيستون به حركت در مي آيد. 600daNm از
اين سيستم توسط مكانيزم معمول ساچمه اي در حالت قفل باقي مي ماند.

سيستمهاي نگهدارنده
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ايربگهاي مختلف

ايربگهاي جلويي
-  ايربگهاي با خروجي باال

به منظور حفاظت از سر و سينه از نظر شكل انطباق يافته اند و از تكنولوژي دريچه هااين ايربگ ها به منظور حفاظت از سر و سينه از نظر شكل انطباق يافته اند و از تكنولوژي دريچه هااين ايربگ ها به منظور حفاظت از سر و سينه از نظر شكل انطباق يافته اند و از تكنولوژي دريچه هاي قابل كنترل بهره مي برند. 
نگامي كه فشار وارد بر كند. هنگامي كه فشار وارد بر كند. هنگامي كه فشار وارد بر  كند. هري مي كند. هري مي  ري مي نيست جلوگيري مي نيست جلوگي نيست جلوگيص با آن در تماس نيست جلوگيص با آن در تماس  ص با آن در تماس اين سيستم از خالي شدن باد ايربگ در حالتي كه شخص با آن در تماس اين سيستم از خالي شدن باد ايربگ در حالتي كه شخ
شخص از 300daNm بيشتر شد، محدود كننده نيرو كمربند ايمني كه در قرقره قرار دارد بطور تدريجي فرد را رها مي كند 

و موجب خالي شدن باد كيسه هوا از طريق باز شدن دريچه هاي مربوطه مي شود.

سيستمهاي نگهدارنده
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- ايربگهاي دو حجمي

ايربگ هاي دو حجمي مي توانند ميزان باد شدن كيسه هاي هوا را با شدت ضربه و موقعيت صندلي هاي جلو تطبيق دهند. اين 
سيستم به « ايربگ هاي سازگار» معروف مي باشند.

هر ايربگ جلو داراي دو مولد گاز بوده كه توسط دو مدار مجزاي انفجاري عمل مي كند.

سيستمهاي نگهدارنده
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در اثر انفجار مولد گاز دوم و پاره شدن اين دوخت حجم ايربگ هاي جلو از دو كيسه كه بهم دوخته شده اند تشكيل مي شوند. در اثر انفجار مولد گاز دوم و پاره شدن اين دوخت حجم ايربگ هاي جلو از دو كيسه كه بهم دوخته شده اند تشكيل مي شوند. در اثر انفجار مولد گاز دوم و پاره شدن اين دوخت حجم 
بزرگتر بدست مي آيد.

كامپيوتر يك مولد را براي دستيابي به حجم كوچك و هر دو مولد را براي دستيابي به حجم بزرگ فعال مي سازد. محل هاي 
اتصال بصورت مكانيكي و بوسيله رنگشان نمايان مي باشد.

1. حجم كوچك
2. حجم بزرگ

3. دوخت باز شونده

ي كه فقط حجم اول مورد نياز مي باشد، كامپيوتر كامپيوتر هميشه مولد دوم را بعد از مولد اول فعال خواهد ساخت. در حالتي كه فقط حجم اول مورد نياز مي باشد، كامپيوتر كامپيوتر هميشه مولد دوم را بعد از مولد اول فعال خواهد ساخت. در حالتي كه فقط حجم اول مورد نياز مي باشد، كامپيوتر 
فعال سازي حجم دوم را پس از يك تاخير امكان پذير مي سازد يعني هنگاميكه اين حجم تاثيري برروي سرنشينان ندارد. 

اين عملكرد امكان فعاليت ايمن مامورين امداد را در حالتي كه ايربگ هاي جلو از كار افتاده اند،فراهم مي سازد.

توجه

سيستمهاي نگهدارنده
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- سويچ كشويي موقعيت صندلي

ايربگ،  دوم  حجم  عمل كردن  آستانه  تصحيح  منظور  به 
كامپيوتر موقعيت صندلي راننده و مسافر را در نظر مي گيرد. 
اين سويچ به پايه صندلي متصل مي باشد و از 2 مقاومت 
بهره مي برد. لذا كامپيوتر فقط مي تواند دو موقعيت صندلي 

را تعيين كند.

تست هاي ممكن:
- دسته سيم ها، مقاومت

- انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب

سيستمهاي نگهدارنده
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- سويچ دوار

اين سويچ يك اتصال متحرك را بين كامپيوتر ايربگ غربيلك فرمان بطور دائم برقرار مي سازد تا بدين ترتيب از عمل كردن 
ايربگ اطمينان حاصل گردد. اين سويچ متشكل است از يك نوار كه سيم ها در آن قرار گرفته و طول آن بصورتي طراحي 

شده كه حداقل 2/5 چرخش فرمان به هر طرف را امكان پذير مي سازد. (قفل كامل فرمان)

1. سويچ دوار
2. ايربگ دوحجمي

به منظور انجام هرگونه عملياتي برروي سويچ دوار، به مستندات فني تعميرات رجوع نماييد.

سيستمهاي نگهدارنده



آموزش تخصصي سيستم هاي ايمني غير فعال 44

- غير فعال سازي ايربگ مسافر

در برخي از خودروها به منظور غيرفعال كردن ايربگ مسافر در هنگام قرار دادن صندلي كودك (در وضعيت رو به عقب) كليد 
مخصوصي وجود دارد كه با تغيير وضعيت به وسيله دست يا با كليد خودرو عمل مي كند.

يك چراغ مخصوص نشان مي دهد كه ايربگ مسافر غيرفعال 
شده است. بر حسب مدل خودرو اين امكان وجود دارد كه 
غيرفعال سازي ايربگ مسافر همراه با غير فعال كردن ايربگ 
جانبي، پيش كشنده قسمت پايين كمربند ايمني يا ايربگ 

ضد سرخوردن باشد.

1. كليد غيرفعال كردن ايربگ توسط كليد خودرو1. كليد غيرفعال كردن ايربگ

با اين كليد تنها هنگامي كه سويچ موتور خاموش است كار كنيد. در غير اينصورت، اين احتمال وجود دارد كه 
چراغ هشداردهنده عيب ايربگ روشن شود.

تست هاي ممكن:
قاومت- دسته سيم ها، مقاومت- دسته سيم ها، مقاومت

- انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب

سيستمهاي نگهدارنده
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كيسه هواي جانبي

اين ايربگ به اسكلت صندلي جلو و يا صندلي عقب سمت در وصل مي باشد و شامل يك مولد گاز مي باشد. بر اساس نوع 
خودرو، كيسه هاي هوا يا سر و سينه را محافظت مي كنند يا فقط سينه را. بعالوه، براي محافظت از سر، خودرو مي تواند مجهز 

به كيسه هواي پرده اي نيز باشد.
وا بر اساس سيگنال دريافت شده از سنسورهاي برخورد جانبي، كيسه هاي هواي بغل را  يوتر كيسه هوا بر اساس سيگنال دريافت شده از سنسورهاي برخورد جانبي، كيسه هاي هواي بغل را  يوتر كيسه هوا بر اساس سيگنال دريافت شده از سنسورهاي برخورد جانبي، كيسه هاي هواي بغل را   يوتر كيسه هدر اين سيستم، كامپيوتر كيسه هدر اين سيستم، كامپ

ي سازد.فعال مي سازد.فعال مي سازد.

سيستمهاي نگهدارنده
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- كيسه هاي هواي جانبي مستقل:

صندلي شامل يك سنسور پيروتكنيك (1)، دو لوله نانل (2) (Nonel) و يك كيسه هوا (3) مي باشد.
در طي يك برخورد جانبي در خودرو از طريق تودري بر قاب كناري صندلي فشار وارد آورده و نهايتاً موجب جرقه زني سنسور 
پيروتكنيك (1) مي شود. اين عمل موجب آتش گرفتن پودر داخل لوله «Nonel»»ا(2) و سپس عمل كردن مولد گاز (4) 

مي شود. بدين ترتيب كيسه هوا عمل كرده و حين باد شدن روكش مدول، فوم و روكش صندلي را پاره مي كند.
را  اين كالهك قسمت جرقه زني  برروي صندلي مي باشد.  ايمني در هنگام كار كردن  به منظور حفظ  ايمني (5)  كالهك 

مي پوشاند.

1. سنسور پيروتكنيك (شامل جرقه زن)
(Nonel) 2. لوله هاي نانل

3. كيسه هوا
4. مولد گاز

5. كالهك ايمني

سيستمهاي نگهدارنده
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- كيسه هواي پرده اي:

در بعضي خودروها، سرهاي سرنشينان توسط كيسه هاي هواي پرده اي محافظت مي شوند.

1. مولد گاز انفجاري (پيروتكنيك)
2. كيسه هوا

سيستمهاي نگهدارنده
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- سنسورهاي برخورد جانبي

اين دو سنسور پيزوالكتريك در هر دو طرف خودرو قرار داشته و محل قرارگيري آنها يا در ستون هاي وسط و يا در ركاب 
داخلي مي باشد.

اين سنسورها شدت برخورد از كنار را به كامپيوتر اطالع داده ولي درخواست عمل كردن ايربگ را نمي كنند.

بر حسب نوع خودرو، در حين برخورد از بغل، كامپيوتر مي تواند كيسه هاي هواي كناري و پيش كشنده ها را در سمتي كه 
ضربه وارد شده، بسته به شدت ضربه، فعال سازد.

تست هاي ممكن:
قاومت- دسته سيم ها، مقاومت- دسته سيم ها، مقاومت

- انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب

سيستمهاي نگهدارنده

سيگنال برخورد

پيش كشنده كمربند 
(مطابق مدل خودرو)

كيسه هاي هواي جانبي
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كيسه هواي ضد سرخوردن

اين كيسه هوا سرخوردن سرنشين را محدود مي نمايد.

زي كه در اينجا مشابه يك كيسه است، مي گردد كردن مولد گاز موجب تغيير شكل پاكت فلزي كه در اينجا مشابه يك كيسه است، مي گردد كردن مولد گاز موجب تغيير شكل پاكت فلزي كه در اينجا مشابه يك كيسه است، مي گردد. اين پاكت فلزي تغيير شكل  عمل
يافته از سرخوردن سرنشين جلوگيري مي نمايد و بدليل وجود كمربند ايمني، سرنشين را به صندلي مي چسباند.

نحوه عمل كردن كيسه هاي هوا در خودروهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. به مستندات فني مربوطه مراجعه 
نماييد.

سيستمهاي نگهدارنده

قبل از برخوردبعد از برخورد

1. كيسه هوا
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توصيه ها:

فقط پرسنل كارآزموده و مجرب امكان انجام عمليات بر روي سيستم كيسه هوا را دارا مي باشند. به مستندات فني خودرو 
مراجعه كنيد.

ن در دو خودروهايي كه مجهز به كيسه هاي هواي جلو، بغل و پرده اي مي باشند بوسيله برچسب هايي در قسمت گوشه پايين در دو خودروهايي كه مجهز به كيسه هاي هواي جلو، بغل و پرده اي مي باشند بوسيله برچسب هايي در قسمت گوشه پايين در دو 
ورد، پشت صندلي ها و بر روي بر روي غربيلك فرمان، داشبورد، پشت صندلي ها و بر روي بر روي غربيلك فرمان، داشبورد، پشت صندلي ها و بر روي   "AIRBAG" &  "SRP AIRBAG"طرف شيشه جلو با عنوان
آستري هاي ستون هاي عقب و جلو  عالمتگذاري شده اند. تمام اين برچسب ها در يك مجموعه شماره گذاري شده در دسترس 

ي باشند. در بعضي خودروها، تمام اين عالمت ها مستقيماً بر روي شيشه جلو حك شده اند.مي باشند. در بعضي خودروها، تمام اين عالمت ها مستقيماً بر روي شيشه جلو حك شده اند.مي باشند. در بعضي خودروها، تمام اين عالمت ها مستقيماً بر روي شيشه جلو حك شده اند.

از وجود برچسبهاي ايمني در مواقع قيد شده در زير اطمينان حاصل نماييد:
    - هنگام هر سرويس

    - هنگام تعويض شيشه
    - هنگام فروش خودرو بعنوان يك خودرو دست دوم

    - هنگام ايجاد تغيير در خودرو (غير فعال كردن دائم كيسه هواي مسافر)

سيستمهاي نگهدارنده
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هنگام تعويض يك مدول كيسه هواي مسافر، برچسب «چراغ هشدار دست نخوردگي سيستم» بايد بوسيله يك برچسب آبي 
رنگ «خدمات پس از فروش» جايگزين شود.

ه پايه هاي نگهدارنده وارد مي شود ملزم هنگاميكه مدول كيسه هوا منفجر مي شود. تغيير شكل ايجاد شده و آسيبي كه به پايه هاي نگهدارنده وارد مي شود ملزم هنگاميكه مدول كيسه هوا منفجر مي شود. تغيير شكل ايجاد شده و آسيبي كه به پايه هاي نگهدارنده وارد مي شود ملزم 
مي نمايد كه داشبورد، يا محفظه نگهدارنده يا اغلب هر دو بطور سيستماتيك تعويض شوند.

قطعه مخصوص براي اين منظور ايجاد تغييرات در صندلي و پيرامون آن براي نصب  كيسه هاي هواي بغل الزامي است. چندين قطعه مخصوص براي اين منظور ايجاد تغييرات در صندلي و پيرامون آن براي نصب  كيسه هاي هواي بغل الزامي است. چندين قطعه مخصوص براي اين منظور 
وجود دارد.

براي اين نوع صندلي ها، نبايد از روكش صندلي استفاده كنيد، از روكش هاي مخصوص بايد استفاده كرد.
وقتي يك كيسه هواي بغل منفجر مي شود، تغيير شكل و آسيب در پايه هاي صندلي ملزم مي نمايد، كه اسكلت صندلي بطور 

سيستماتيك تعويض شود.
در بعضي خودروها، هنگاميكه مدول كيسه هواي پرده اي منفجر مي شود، تغيير شكل ايجاد شده در اولين پايه نصب مدول، 
ايجاب مي كند صفحه اي كه بعنوان قطعه يدكي تدارك ديده شده بطور سيستماتيك نصب شود. به دستورالعمل هاي تعميرات 

مراجعه نماييد.

سيستمهاي نگهدارنده
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صندلي ها:
صندلي ها قسمتي از سيستم جذب انرژي مي باشند.

سرخوردن:
در حين برخورد ممكن است باسن از زير قسمت پايين كمربند سر بخورد. در اين حالت كمربند پائيني بر روي شكم كه 

قسمتي حساس مي باشد قرار خواهد گرفت: به اين حالت، سرخوردن گفته مي شود.

چهار جزء وجود دارد كه اين پديده را محدود مي سازد:
جلو و پانل كف در زير نشيمنگاه صندلي عقب وجود دارد كه از سرخوردن باسن جلوگيري 1. برآمدگي كه در اسكلت صندلي جلو و پانل كف در زير نشيمنگاه صندلي عقب وجود دارد كه از سرخوردن باسن جلوگيري 1. برآمدگي كه در اسكلت صندلي جلو و پانل كف در زير نشيمنگاه صندلي عقب وجود دارد كه از سرخوردن باسن جلوگيري 

مي كند.
ن و كمربند را محدود مي سازد بلكه از حركت بطرف جلوي باسن نيز 2. عمل پيش كشنده كه نه تنها حركت بين سرنشين و كمربند را محدود مي سازد بلكه از حركت بطرف جلوي باسن نيز 2. عمل پيش كشنده كه نه تنها حركت بين سرنشين و كمربند را محدود مي سازد بلكه از حركت بطرف جلوي باسن نيز 

جلوگيري مي كند.
3. قسمت هايي از كمربند بااليي كه بر روي ران قرار  مي گيرد.

4. جهت باالبردن استحكام قفل كمربند هنگام برخورد بخش هاي مربوط به انتهاي قفل كمربند كوتاه شده اند كه البته تاثيري 
برروي آسايش و راحتي نمي گذارند.

1. ميله عرضي ايربگ ضدسرخوردن

سيستمهاي نگهدارنده
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پشت سري:

پشت سري يك قطعه ضروري براي نگه داشتن سر مي باشد 
كه از جراحات سر هنگام ضربه هاي از عقب در سرعتهاي 

پايين مي كاهد.
نزديك شدن  باعث  تا  خميده اند  پشت سري  ميله هاي 
براي  شوند.  آن  آوردن  باال  هنگام  در  سر  به  براي پشت سري  شوند.  آن  آوردن  باال  هنگام  در  سر  به  براي پشت سري  شوند.  آن  آوردن  باال  هنگام  در  سر  ه 
راندمان حداكثر، قسمت باالي پشت سري بايد تا حد ممكن  

باالي سر نزديك باشد.به قسمت باالي سر نزديك باشد.به قسمت باالي سر نزديك باشد.

- پشت سري دو منظوره

اين نوع پشت سري هم براي كودكان و هم براي بزرگساالن در نظر گرفته شده است. هنگام تصادف، اين پشت سري از سر 
كودك محافظت مي كند و آسيب هاي ناحيه گردن را محدود مي سازد.

يك قسمت پشت سري (1) امكان قرار گرفتن صحيح كمربند بر روي شانه را فراهم مي سازد، و از حركت شانه جلوگيري در 
نتيجه آسيب هاي سينه را محدود مي سازد.

سيستمهاي نگهدارنده

وضعيت بزرگسالتا كردنوضعيت كودك
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صندلي كودك:

سيستم ISOFIX امكان استاندارد كردن نصب صندلي كودك در خودرو را فراهم مي سازد.

چندين سال است كه خودروها مجهز به صندلي هاي كودك رو به پشت و نيز نقاط اتصال در صندلي عقب و صندلي جلو 
راست براي نصب صندلي كودك مي باشند.

سيستمهاي نگهدارنده

Isofix بريدگي مخصوص محل نصب اجزاء سيستم
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كمربندهاي ايمني

عملكرد

عملكرد كمربند ايمني تحت قاعده مي باشد. يك كمربند ايمني به دو طريق قفل مي گردد:
gتا gتا 2g) ديسك اينرسي  i0/8g) الت، هنگاميكه شتاب از حد آستانه بيشتر مي شود (1. براساس سرعت حركت نوار كمربند: در اين حالت، هنگاميكه شتاب از حد آستانه بيشتر مي شود (1. براساس سرعت حركت نوار كمربند: در اين حالت، هنگاميكه شتاب از حد آستانه بيشتر مي شود

باعث قفل شدن آن مي شود.
يك ساچمه (2) و يك اهرم (3) ، نوار كمربند بوسيله يك ساچمه (2) و يك اهرم (3) ، نوار كمربند بوسيله يك ساچمه (2) و يك اهرم (3)  و موقعيت زاويه اي آن:تاب هاي مثبت و منفي خودرو و موقعيت زاويه اي آن:تاب هاي مثبت و منفي خودرو و موقعيت زاويه اي آن: در اين حالت تاب هاي مثبت و منفي خودرو 2. شتاب هاي مثبت و منفي خودرو 2. ش

كه موجب حركت مكانيزم قفل كننده (4) در اثر اينرسي مي شود، قفل خواهد گرديد.

1. ديسك اينرسي
2. ساچمه

3. اهرم
4. مكانيزم قفل كننده

تست هاي ممكن:
   - عملكرد صحيح (جمع شدن، بازشدن، قفل شدن) وضعيت اجزاء و نوار كمربند ايمني

سيستمهاي نگهدارنده
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قفل شدن برقي قرقره كمربند ايمني

به دليل راحتي، امكان دارد كه پشتي صندلي هاي جلو شامل قرقره هاي اينرسي كمربند ايمني باشند. به همين دليل، مكانيزم 
قفل، در حين شتاب و يا شيب، بدليل وضعيت قرار گرفتن پشتي صندلي ممكن است عمل نكند. بنابراين از قرقره هايي كه 

قفل شدن آنها بطور الكتريكي كنترل مي گردد، استفاده مي شود.

نحوه عملكرد
يك واحد الكترونيكي قرقره هاي كمربند ايمني را در شرايط زير قفل مي كند:

1. ترمز شديد
برخوردي كه منجر به عمل كردن اجزاء انفجاري (پيروتكنيك) گردد.2. برخوردي كه منجر به عمل كردن اجزاء انفجاري (پيروتكنيك) گردد.2. برخوردي كه منجر به عمل كردن اجزاء انفجاري (پيروتكنيك) گردد.

3. شيب يا انحراف بسيار زياد خودرو

عملكرد آن مستقًال توسط سنسور نوري داخلي انجام مي پذيرد. هر چند، هنگام برخوردي كه منجر به عمل كردن اجزاء 
انفجاري مي گردد اين كامپيوتر كيسه هوا مي باشد كه درخواست قفل شدن قرقره ها را ارسال مي كند.

تست هاي ممكن:
- تغذيه

- انطباق پارامترها توسط دستگاه عيب ياب

سيستمهاي نگهدارنده

ترمز گيري/ برخورد كوچك/ كج شدن
برخورد شديد

واحد ايربگ
واحد كمربند ايمني

قرقره كمربند 
مسافر

قرقره كمربند قرقره كمربند 
رانندهراننده
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سنسور واحد قفل كننده:

اين سنسور شامل يك ساچمه  را مي دهد.  تغيير در شتاب و  شيب خودرو  امكان تشخيص  به واحد كنترل  اين سنسور 
مي باشد كه برروي سطح شيب دار قرار گرفته است. هنگاميكه ساچمه بدليل شتاب يا شيب تكان مي خورد، سنسور نوري 

واحد قفل كننده را مطلع مي سازد و باعث قفل شدن قرقره هاي كمربند مي شود.

قرقره اينرسي جلو
قرقره هاي اينرسي جلو داراي يك مكانيزم قفل كننده الكترومغناطيسي مي باشد. 

سيستمهاي نگهدارنده

1. سنسور نوري
2. نشيمنگاه شيب دار ساچمه

3. ساچمه

1. فنر
2. آهنرباي الكتريكي

3. اهرم
4. چرخ  دندانه دار

شتاب گيريشتاب گيريشتاب گيري
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سنسور حضور سرنشين
SBR :يادآورنده كمربند ايمني

يك سنسور كه در نشيمنگاه صندلي سرنشين قرار گرفته و  به اسفنج صندلي وصل است مي تواند حضور شخص را تشخيص 
داده و نتيجتاً ياد آورنده كمربند ايمني را فعال مي سازد. اين سنسور هشدار دادن خود را با كليد قفل كمربند ايمني سرنشين 

كامل مي كند.

تست هاي ممكن:
- دسته سيم ها، مقاومت سيم پيچ شيربرقي

- تغذيه

دمكانيزم مربوطه شامل اهرمي است كه از طريق فنر متصل به آن مي تواند چرخ دندانه دار را قفل كندمكانيزم مربوطه شامل اهرمي است كه از طريق فنر متصل به آن مي تواند چرخ دندانه دار را قفل كند. جهت باز كردن قفل 
سيستم، كامپيوتر شيربرقي اي را تغذيه مي كند كه باعث باز شدن اهرم مي شود.

تست هاي ممكن:
 - دسته سيم ها، مقاومت
 - انطباق با ابزار عيب ياب

سيستمهاي نگهدارنده

قسمت چسبيقسمت چسبيقسمت چسبي
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توصيه ها:

خواندن برچسب كمربند ايمني

- مشخصه هاي كمربند ايمني
Z   بخشي از سيستم نگهدارنده (آشكار نيست، طبق تائيديه)

: كمربند ايمني با سه نقطه اتصال، A: كمربند ايمني با سه نقطه اتصال، A: كمربند ايمني با سه نقطه اتصال، B: كمربند ايمني زير شكم، S: كمربند ايمني ويژه) A  نوع كمربند ايمني (
 (LEI) e   همراه با محدودكننده نيرو

ننده از نوع 4 (مربوط به ديسك اينرسي مي باشد)  با جمع كننده از نوع 4 (مربوط به ديسك اينرسي مي باشد)  با جمع كننده از نوع 4 (مربوط به ديسك اينرسي مي باشد) r4
M  جمع كننده قفل اضطراري با چند حساسيت (مربوط به فعال شدن بوسيله ساچمه مي شود)

P  به يك پيش كشنده متصل مي باشد.

كنيد.صندليهاي عقب و جلو، ضروري است كه از كمربندهاي ايمني توصيه شده استفاده كنيد.صندليهاي عقب و جلو، ضروري است كه از كمربندهاي ايمني توصيه شده استفاده كنيد. صندليهاي عقب و جلو، ضروري است كه از كمربندهاي ايمني توصيه شده استفاده هنگام تعويض كمربند صندليهاي عقب و جلو، ضروري است كه از كمربندهاي ايمني توصيه شده استفاده هنگام تعويض كمربند 
هنگاميكه با پيش كشنده ها تركيب شده باشد، قفل كمربند ايمني و ملحقات آن خاص مي باشد. آنها قادر به تحمل 

ند بدون آنكه باز شوند و يا آسيب ببينند.شتابهاي پيش كشندگي مي باشند بدون آنكه باز شوند و يا آسيب ببينند.شتابهاي پيش كشندگي مي باشند بدون آنكه باز شوند و يا آسيب ببينند.

پس از برخورد همراه با عمل كردن پيش كشنده، كمربندهاي ايمني استفاده شده بايد بطور سيستماتيك تعويض 
شوند. حتي اگر شكي در مورد استفاده شدن يك كمربند داريد، آن كمربند بايد تعويض شود.

1. مشخصه كمربند ايمني
2. كشور تاييد كننده

3. شماره تاييديه در كشور
4. كمربند ايمني بايد همراه با يك ايربگ SRP باشد ( بر روي غربيلك فرمان و داشبورد حك گرديده است)

سيستمهاي نگهدارنده
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ميله هاي حفاظتي:
محافظت از سرنشينان در يك خودروى كروكى هنگام واژگون شدن ضروري مي باشد.

حفاظت بهينه در قسمت عقب، خودرو مگان 2 كروكي مجهز به ميله هاي حفاظتي جمع شونده شده است. اين به منظور حفاظت بهينه در قسمت عقب، خودرو مگان 2 كروكي مجهز به ميله هاي حفاظتي جمع شونده شده است. اين به منظور حفاظت بهينه در قسمت عقب، خودرو مگان 2 كروكي مجهز به ميله هاي حفاظتي جمع شونده شده است. اين 
ورد قريب الوقوع را تشخيص مي دهد عمل مي كنند.ميله ها هنگامي كه كامپيوتر يك برخورد قريب الوقوع را تشخيص مي دهد عمل مي كنند.ميله ها هنگامي كه كامپيوتر يك برخورد قريب الوقوع را تشخيص مي دهد عمل مي كنند.

تم قادر است كه در كمتر از 500 هزارم ثانيه يك فاصلهاين سيستم قادر است كه در كمتر از 500 هزارم ثانيه يك فاصلهاين سيستم قادر است كه در كمتر از 500 هزارم ثانيه يك فاصله ايمني (از باالي سر) براي سرنشين فراهم گردد.

فعال شدن اين ميله ها توسط كامپيوترى كه پشت صندلى عقب و در وسط قرار گرفته كنترل شود.

سيستمهاي نگهدارنده
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سيستمهاي نگهدارنده

اين سيستم تشكيل شده است از سه عدد سنسور:
   - سنسور واژگون  شدن از بغل، كه ميله ها را در زاويه °52 فعال مي كند. (1)

   - سنسور واژگون شدن از جلو و عقب، كه ميله ها را در زاويه °67 فعال مي كند. (2)
   - سنسور سقوط آزاد. (3)

اگر تغذيه قطع شود (هنگام واژگون شدن در اثر برخورد از جلو) كامپيوتر يك انرژي ذخيره شده براي مدت 5 ثانيه (4) براي 
فعال كردن ميله ها دارد.

كامپيوتر كنترل كننده ميله ها به واحد كنترل سقف خودرو وصل مي باشد و سيگنال عيب در ميله را وقتي كه عيبي بوجود 
بيايد ارسال مي كند.

الكتريكي را تغذيه مي كند كه باعث رهاكردن فنر ميله ها  هنگام فعال شدن، كامپيوتر كنترل كننده ميله ها يك آهن رباي 
مي شود.

كامپيوتر ميله هاي حفاظتيواحد كنترل سقف

سيگنال عيب



اگر ميله هاى متحرك بطرز ناصحيح فعال شوند (برخورد ضعيف، سرعت گير و غيره)، آنها مي توانند بطور دستى از نو راه اندازى 
شوند.

براى اين كار الزم است كه اهرم مخصوص آزاد كننده كشيده شود و فشار بطرف پايين برروى ميله ها وارد گردد.

نحوه نگهدارى:

تنها پس از قرار دادن كامپيوتر كنترل كننده ميله هاي حفاظتي در محل خود در خودرو، اتصاالت الكتريكي آن 
را وصل كنيد. 

عدم رعايت دستورالعمل فوق منجر به معيوب شدن كامپيوتر شده و در نتيجه بايد تعويض گردد.

سيستمهاي نگهدارنده
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1. اهرم آزاد كننده
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استانداردها

تاييديه:
بر روى خودرو در حين  بعضى عناصر مكانيكى، ساختارى و حفاظتى  بررسى كردن عملكرد  به منظور  تست هاى مختلفى 

برخورد انجام مي شوند. اولين مسئله اصلى محدود كردن نيروهاى وارده بر روى سرنشينان مي باشد.
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EuroNCAP: سخت ترين تست ها در دنيا

 (برنامه ارزيابى خودروهاى جديد اروپايى)
توسط  سريع  مي شود، خيلى  بازار  وارد  هرگاه خودروى جديدي  است.  تجاري شده  موضوع  يك  غيرفعال  ايمنى  سيستم 

تست و طبقه بندى مي شود. EuroNCAP سازمان هايى مانند
ل نمايندگانى از دولت هادر سال 1996 تاسيس شده و شامل نمايندگانى از دولت هادر سال 1996 تاسيس شده و شامل نمايندگانى از دولت ها، اتحاديه هاى دفاع از مصرف كننده و كلوپ هاى  EuroNCAP
فعاليت  و  اتومبيلرانى) مي باشد  المللى  بين  فدراسيون   )  FIA نظر  يا تحت  زير مجموعه  EuroNCAP اتومبيل مي شود. 

مي كند.
شامل سه برخورد مي شود كه هر كدام به چند امتياز مربوط مي باشند. EuroNCAP تست

بر اساس نتايج بدست آمده ستاره به خودروى تست شده مي دهد. تست هاى انجام شده فشارهايى را كه  EuroNCAP
آدمك ها تحمل مي كنند را بررسى مي كنند و همينطور تجهيزات ايمنى را.

تعداد ستاره ها :      5-0
0    - 0 امتياز       0    - 0 امتياز       0 ستاره
ستاره 1          8- 1  -   
ستاره 2       16-8/5 -   
ستاره 3      24-16/5  -   
ستاره 4      32-24/5 -   

ستاره* 5      37-32/5 -   

* اگر چراغ هشداردهنده براى بسته شدن كمربند ايمنى صندلى راننده موجود باشد: 1 امتياز
  - اگر چراغ هشداردهنده براى بسته شدن كمربند هاى ايمنى صندليهاى جلو موجود باشد: 2 امتياز
3 امتياز   - اگر براى تمامي  صندليهاى چراغ هشداردهنده بسته شدن كمربند ايمنى موجود باشد : 

:EuroNCAP برخورد از روبروى
64 كيلومتر در ساعت سطح برخورد 40مانع هاى ثابت با قابليت تغيير شكل، سطح برخورد 40مانع هاى ثابت با قابليت تغيير شكل، سطح برخورد 40%، سرعت =

دو آدمك در جلو و دو آدمك كوچك در عقب حداكثر 16 امتياز

استاندارد

سطح برخورد
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EuroNCAP برخورد مانع از كنار
سطح برخورد 100مانع متحرك با قابليت تغيير شكل، سطح برخورد 100مانع متحرك با قابليت تغيير شكل، سطح برخورد 100%، سرعت= 50 كيلومتر در ساعت

يك آدمك در صندلي راننده و دو آدمك كوچك در عقب
16 امتياز حداكثر 

EuroNCAP برخورد تير آهني از كنار
قطر  تيرآهن 250 ميلي متر، سرعت= 29 كيلومتر در ساعت

يك آدمك در صندلي راننده
حداكثر 2 امتياز

استاندارد
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Danner تست
روش طبقه بندى برخورد بيمه اي (كه در شركت رنو بنام برخورد هاى danner شناخته مي شوند). در كشور آلمان توسط 

شركتهاى بيمه بوجود آمد و از سال 2002 در اروپا در سازمان RCAR متمركز شده است.
نى براى شركتهاى بيمه از 17 كشور كه ا تركيب يافته از 24 مركز تست هاى فنى براى شركتهاى بيمه از 17 كشور كه ا تركيب يافته از 24 مركز تست هاى فنى براى شركتهاى بيمه از 17 كشور كه اصلى ترين آنها عبارتند از:  RCAR سازمان

AZT (آلمان)، Thatcham (انگليس)، CESVI (فرانسه، برزيل و غيره) و CESVIMAP (اسپانيا)

RCAR :انجمن تحقيقات براى تعميرات خودرو
مي باشد. اين انجمن با طرف هاى امريكايى  برايEuroNCAP برايEuroNCAP براي سيستم ايمنى غير فعال RCAR براى برخورد بيمه اي معادل 
و ژاپني بنام هاى IIHS و JKC تبادل نظر مي كند. اين روش ها در سراسر اروپا (پرتقال، اتريش، جمهورى چك و غيره) و 
در خارج از اروپا مانند برزيل، مكزيك و غيره و در كشورهاى آسياى دور و اقيانوسيه ( استراليا، ژاپن، كره جنوبى، تايوان و 
annerغيره) هم استفاده مي شود. هدف تست annerغيره) هم استفاده مي شود. هدف تست Danner ارزيابى مخارج تعميرات خودروها بعد از سه تست تصادف مشخص شده و 
دو تصادف بوقوع پيوسته كه ضربه كنارى آنها تخمين زده شده است. اين آناليز، خودروها را براى شركتهاى بيمه طبقه بندى 

مي كند و تامين كننده مخارج بيمه مي باشد.

برخورد از روبرو
= 15 تا 16  كيلومتر در ساعت قابليت تغيير شكلمانع ثابت بدون قابليت تغيير شكلمانع ثابت بدون قابليت تغيير شكل، سطح برخورد 40%، سرعت

استاندارد
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برخورد از عقب 
= 15 تا 16 كيلومتر در ساعت سطح برخورد 40%، سرعت مانع متحرك بدون قابليت تغيير شكل،

dannerشركت رنو قطعاتى توليد و نصب مي كند كه خودروهايش در تست هاى dannerشركت رنو قطعاتى توليد و نصب مي كند كه خودروهايش در تست هاى danner بخوبى عمل كنند و نتيجه دهد.

يومي با قابليت جدا شدن.شاسي جلو آلومينيومي با قابليت جدا شدن.شاسي جلو آلومينيومي با قابليت جدا شدن. مثال: پانل جلو، تير

استاندارد
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نتيجه

هدف شركت رنو اين مي باشد كه تا سال 2010 سيستم هايى طراحى كند كه بتواند حادثه را پيش بينى كنند و تجهيزات 
پيروتكنيكى را قبل از تصادف فعال كنند. اين به معنى اين است كه قبل از وقوع تصادف سرنشين را در اولين هزارم ثانيه 

ضربه به صندلى بچسباند و مدت زمان شتاب منفى وارده به او را كاهش دهد.

هرچند، امن ترين خودرو در دنيا هم نمي تواند بدون تصادف باشد. هر اندازه هم كه تجهيزات ايمنى پيچيده تر شوند باز هم 
نمي توانند احتمال تصادف را به صفر برسانند. 

ين دليل، سيستم هاى ايمنى غيرفعال (يا ثانويه) يك بخش اصلى تحقيقات در ايمنى خودرو باقى خواهند ماند بخصوص به همين دليل، سيستم هاى ايمنى غيرفعال (يا ثانويه) يك بخش اصلى تحقيقات در ايمنى خودرو باقى خواهند ماند بخصوص به همين دليل، سيستم هاى ايمنى غيرفعال (يا ثانويه) يك بخش اصلى تحقيقات در ايمنى خودرو باقى خواهند ماند بخصوص 
در شركت رنو.


