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 (سیالبس ها) جدول زمانبندي دوره

 ساعت اول  ساعات
30 

 ساعت دوم دقیقه
60 

 ساعت سوم دقیقه 

روز 
لاو

تعریف -مقدمه مدیریت موتور
  بلوك دیاگرام کنترل موتور

آشنایی با سنسور هاي ورودي و 
  موقعیت آنها در کارگاه

آشنایی با عملکرد قطعات 
خروجی و متعلقات آن

  بررسی مشکل و آنالیز پارامترها
از کتب آشنایی با نحوه استفاده 

  تعمیراتی

ت
اح

ستر
ا

بررسی فرآیند کدیابی با استفاده 
از راهنماي تعمیرات و دستگاه 
عیب یابی بر اساس عالئم عیب 

  یابی 
تست سنسورها ، عملگرها و  

سیم کشی با استفاده ابزار و 
مازراهنماي تعمیرات

و ن
ار 

ناه

بررسی سیگنال قطعات ورودي 
و خروجی با استفاده از دستگاه 

  یابعیب 
  آزمون پایانی
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 اصول ساختاري و آنالیز ایرادات سیستم سوخت رسانی انژکتوري الکترونیکی 

 رسانی انژکتوري دیاگرام سیستم سوخت 9-3-1تصویر 
  ECUمجموعه 

  انژکتورسنسور دما و فشار ورودي 
  مجموعه دریچه گاز  ،سنسور دماي آب

  سوپاپ، سنسور دور موتور  سنسور موقعیت میل
 )پدال گاز (برقی ،سنسور اکسیژن ، سوپاپسنسور ضربه (ناك)

  برقیپمپ سوخت 
  ریل سوخت 

  کنیستر  شیر برقی
  کویل

شیر برقی

کنیس

شیر برقی
کنیستر

  ریل سوخت

 کویل
شیر برقی

سنسور موقعیت میل سوپاپ رژتوربوشا

سنسور اکسیژن

پس  ي سوپاپ با
 اگزوز

سنسور دماي آب

 پمپ سوخت (برقی)
پدال گاز (برقی)

 سنسور فشار 
 دماي محیط

ECUمجموعه 
دریچه گاز سنسور ضربه (ناك)

مجموعه کنترل
  فشار توربوشارژ

سنسور دما و فشار ورودي

سنسور دور موتور

 شمع
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DEV-5دیاگرام پین  9-3-3تصویر 

DVE-5دیاگرام پین  9-3-3تصویر 

دریچه گاز  .1
  UAES  :DVE-5دریچه گاز 

.را مشاهده فرمایید 9-3- 2تصویر 

هاي سوکت دریچه گاز  تعریف پین) 1(
.a ین و نوع سوکت تعریف پDVE-5  

پین: 
  .دهد قطب مثبت موتور را نشان می ”1“شماره 
 .دهد قطب منفی سنسور را نشان می ”2“شماره 
 .دهد قطب مثبت سنسور را نشان می ”3“شماره 
  .دهد قطب مثبت موتور را نشان می ”4“شماره 
دهد را نشان می 2موقعیت سنسور پین مربوط به  ”5“شماره 
 دهد را نشان میموقعیت سنسور مربوط به  پین ”6“شماره 

  ) اصول عملکردي 2(
براساس  هواي ورودي موتوررود و عملکرد اصلی آن تنظیم میزان  دریچه گاز از اجزاي مهم به شمار می(سیستم دریچه گاز برقی)،  EGASدر سیستم 

قعیت دریچه گاز را به یونیت کنترل وهاي م کند و سیگنال مطابقت می تلف موتورخشرایط رانندگی است، که به موجب آن کنترل جریان هوا با شرایط م
  کند تا کنترل بدرستی انجام شود.  ارسال می
DVE-5  تشکیل شده است تمامی این اجزا بطور یکپارچه در پوسته  ژول محرك، ماژول انتقال نیرو، ماژول عملگر و ماژول فیدبکاقطعه یعنی م 4از

است. در صورت بروز نقص فنی در دریچه گاز و بسته شدن کامل دریچه گاز  اي مرحلهدریچه گاز داراي ساختار دو  اژول فیدبکدریچه گاز قرار دارند. م
  شود. خواهد رفت و از بسته شدن دریچه گاز و خاموش شدن موتور جلوگیري می) NLPهوم ( حالت لیمپ بهعملکرد دریچه گاز 

  ) پارامترهاي فنی 3(
 DVE-5ي پارامترهاي عملکرد

 محتواي بررسی
 پتانسیل اولیه دریچه گاز

زمان بازخورد   )msالعمل ( زمان عکس
(%) ms( UMA (%)OMA(فیدبک) (

IP1S  IP2S  IP1S  IP2S  بسته  باز 
≥٣٠٠ ≥١٠٠ ≥١٠٠  5±7  5±93  5±90  5±10  استاندارد

  هاي الزم هنگام نصب ) احتیاط4(
.a صب شود. لد هوا نودریچه گاز بایستی روي منیف  

  متر) میلی 12(قطر سر پیچ =  10N.mحداکثر گشتاور سفت کردن پیچ = 
.b  پیاده کردن جهت الزامات  

  . قبل از قطع جریان برق خودرو و جدا کردن سوکت دریچه گاز ممنوع استپیاده کردن دریچه گاز 
 .در نهایت دریچه گاز را پیاده کنیدو کت دریچه گاز دماي اتاق، کاور مشکی رنگ روي موتور، سو حدپس از پایین آمدن دماي موتور در 
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باز کنید و از افتادن یا ضرب دیدگی (ضربدري) واردن کردن نیروي عمودي و یکسان و به صورت مورب  با را دریچه گازهاي  چپی در زمان پیاده کردن،
دریچه گاز جلوگیري نمایید. 

  خرابیهاي  و نشانهیابی  هاي بررسی و عیب  ) روش5(
اي  پ پروانهیف خودرو، برگشت مداوم یا مسدود شدن سوپاتوان به شتابگیري ضع دریچه گاز میمربوط به خرابی : از جمله ایرادهاي هاي خرابی نشانه

دریچه گاز اشاره کرد:(تروتل) 
.a  کند در نتیجه باشد یا سنسور بدرستی کار ندسته سیم اگر مشکلی درECU  کنترل دریچه گاز با  کند و نمی افت و پردازشدریاطالعات را بدرستی

 شود؛ به مقدار کم باز می) DVE-5مشکل مواجه شده و دریچه (
.b ستفاده یا سرویس، ترك خورده است؛زمان ا ردن یا ضرب دیدگی داتداخلی (آهنربا و غیره) بدلیل اف قطعات 
.c ؛(بدلیل شل بودن یا ...) بیش از حد است منیفولد زشلر 
.d شود؛ زیادي از دریچه گاز خارج میکربن  ،ل ایراد فنی موتوربدلی 
  هاي الزم هنگام تعمیرات ) احتیاط6(

گیري کنید و اگر متوجه  هنگام سرویس کردن از ضرب دیدگی، افتادن دریچه گاز جلوگیري نمایید و تغییرات بوجود آمده در مقاومت بین پین را اندازه
 آن را بررسی نمایید. ،هاي زیر ایرادي در دریچه گاز شدید با تست

.a ساده:  گیري هاي اندازه روش  
قرار دارد  NLPدر موقعیت دریچه گاز (تروتل)  اي خاموش است، سوپاپ پروانه که موتور هاي مکانیکی را بررسی نمود: زمانی توان آسیب با روش زیر می

باشند.  عات داخلی خراب میفهمیم که قط توان آن را با دست چرخاند. در صورت گیر کردن می و می
.b  :بررسی ساده سنسورهاي داخلی

  .گیري مقاومت تنظیم کنید جهت اندازهمتر را  (سوکت را جدا کنید) مولتی
د و اجازه دهید یرا با دست بچرخان دریچه گاز (تروتل) اي متصل کنید، سوپاپ پروانه IPMو  IP1Sهاي  متر) را به ترتیب به پین دو پروب (مولتی

  قاومت بطور مداوم تغییر نماید.م
را با دست بچرخانید و اجازه دهید  (تروتل) دریچه گاز اي متصل کنید، سوپاپ پروانه IPMو  IP2Sهاي  متر) را به ترتیب به پین دو پروب (مولتی

  مقاومت بطور مداوم تغییر نماید.
آمپر دریچه گاز  3بسته شود. با اتصال منبع برق  یاکه دریچه گاز کامالً باز  ثابت اجازه دهیدبا شدت جریان در صورت امکان با متصل کردن منبع برق 

را  IPMو  UIPهاي  ولت پین 5)، با استفاده از منبع ولتاژ ثابت OMAگردد ( آمپر کامالً باز می 2ق صال منبع بر) و با اتUMAشود ( کامالً بسته می
ي نمایید. رگی ر موقعیت کامالً باز و بسته اندازهرا د IP2Sو  IP1Sهاي  متصل کنید و ولتاژ خروجی پین

UP1S/5V×100% UP2S/5V×100% 
UMA 10%±5% 90%±5% 
OMA 93%±5% 7%±5% 

 ریل سوختمجموعه  9-3-4تصویر 

ریل سوخت مجموعه  .2
  شماتیک ریل سوخت ) 1(
  ) اصول عملکردي ریل سوخت 2(

ر قرار دارد و جهت ذخیره و پاشش ریل سوخت روي منیفولد هوا یا سر سیلند
  گردد.  سوخت استفاده می

یل شده است. ریل کمجموعه ریل سوخت از ریل سوخت، انژکتور و غیره تش
را از سوخت د تا بتوان شود میأمین سوخت متصل به لوله ت یک سر سوخت از

وخت را به درون مسیر هواي س ECUدریافت نماید. انژکتورها به دستور  باك
  . کنند پاشش میورودي 
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 ) پارامترهاي فنی3(
.a  اطالعات فنی  

 حداکثرمعمولی حداقل گیري واحد اندازه مقادیر متغیر
 °C 70 40- سوخت هدماي ذخیر

حالت دماي مجاز در 
  ثابت قرارگیري

 ریل سوخت و اورینگ

 30120- دائمیدماي 
کوتاهترین زمان در 

 وري حالت غوطه
 قه)دقی 15(حدود 

130 C° 

 cm3/min 1,5 روش کاهش فشار)(میزان نشتی سوخت 
 m/s2 300 حداکثر میزان گاز متغیر مجاز (در نقطه نصب)

 mg 2 ریل سوخت یداخل رو سطحآلودگی 

.b  الزامات سوخت  
و بنزین داراي اتانول  GB 17930-2011که با استانداردهاي ملی جمهوري خلق چین بنزین بدون سرب  ها براي عملکرد با سوختیانژکتور

GB 18351-2004 اند.  طراحی شده مطابقت دارد   
.c کاربردي   دستورالعمل  

ها بدون ترك خوردگی، شیار، خوردگی و زنگ زدگی باشد. از  نباشد و اتصاالت لوله یا آلوده دیده پیش از استفاده مطمئن شوید که ریل سوخت صدمه
  نکنید. ریل سوخت نامناسب استفاده 

  صب کردن، اورینگ پایین انژکتور سوخت را با روغن تمیز روانکاري کنید. نقبل از 
  را محکم نمایید.  ریل سوختهاي  انژکتور در جاي خود، پیچ پس از نصبانژکتور سوخت جلوگیري کرده و  زدن به هنصب کردن از ضرب مهنگا

مایید زیرا باعث دفرمه شدن یا صدمه دیدگی دسته جلوگیري نرد کردن فشار بیش از حد از واانژکتور سوخت  بههنگام متصل کردن سوکت دسته سیم 
  شود. سیم می

  ریل سوخت یا نصب آن اورینگ پایینی انژکتور سوخت را تعویض نمایید.  مجموعه هنگام پیاده کردن
  .سوخت نشودنشتی  مجموعه ریل سوخت دچارا تریل سوخت خودداري کنید مجموعه باشد از نصب یا سرویس  می C°0که دما کمتر از  زمانی

  . تنها مراکز خدمات پس از فروش مجاز به تعویض مجموعه هستند

  هاي خرابی و نشانهیابی  ) بررسی ساده و عیب4(
  . شود سوزي می د داشته باشد منجر به آتشو: اگر در محفظه موتور نشتی سوخت وجهاي خرابی نشانه

  علت ایراد: 
  االت نامناسب لوله سوخت و ریل سوخت. تصهاي جوشکاري ریل سوخت، فرسودگی اورینگ انژکتور سوخت و ا سمتترك خوردگی در ق

ر سوخت وارد کرده و انژکتو به ریل سوخت سوخت لوله ورود را از طریق 4,5barفشرده  بررسی ساده: مجموعه ریل سوخت را از موتور جدا کنید، هواي
را از  مجموعه ریل سوختد که انتهاي انژکتور سوخت با آب در تماس نباشد. ین شوسوخت را در آب فرو کنید و مطمئیل ر را به سمت باال قرار دهید،

  نظر وجود جباب هوا بررسی کنید. 
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 انژکتور سوخت الکترومغناطیسی 9-3-5تصویر 

 هاي انژکتور سوخت الکترومغناطیسی تعریف پین 9- 3-6تصویر 

ریل سوخت مجموعه  9-3-7تصویر 

 انژکتور سوخت الکترومغناطیسی .3
شماتیک انژکتور سوخت الکترومغناطیسی ) 1(

هاي انژکتور سوخت الکترومغناطیسی  ) تعریف پین2(
پین: 

  دهد.  رله اصلی را نشان میپین متصل به  ”1“ شماره
دهد.  را نشان می انژکتور کنترلی  سیگنالپین متصل به  ”2“ شماره

  ) موقعیت نصب 3(
به انتهاي سوپاپ  ترین نقطه نزدیکدر انژکتور سوخت روي منیفولد هوا 

  اي ورودي نصب شده است.وه
  ) اصول عملکردي4(

ECU کند تا نیروي مغناطیسی بوجود  پالسی را به انژکتور سوخت ارسال می
 نیرويد نیروي الزم جهت غلبه بر بوجود آیکه نیروي مغناطیسی  آید. زمانی

فنر برگردان سوزن مرکزي انژکتور و نیروي حاصل از فشار سوخت ایجاد 
شود و سوخت پاشش  شود، سوزن مرکزي انژکتور به عقب کشیده می می
ي سوزن  شود نیروي فنر به وسیله که پاشش سوخت متوقف می نماید، وقتی می

- 7. رجوع شود به تصویر بست دخواهمرکزي انژکتور مسیر پاشش سوخت را 
3 -9  

  ) پارامترهاي فنی 5(
.a  مربوط به محدودیتاطالعات 

 حداکثرمعمولی حداقل گیري واحد اندازه مقادیر متغیر
 °C 4070- بندي اصلی) نگهداري (بسته محدوده دمایی

دماي مجاز براي انژکتور سوخت روي خودرو (خودرو 
 °150C  خاموش باشد.)

اي عملکردي انژکتور دم
  سوخت

 °40١١٠C- بصورت دائمی
زمان کوتاه بعد از استارت 

 °C ١٣٠  گرم (حدود سه دقیقه)

دماي مجاز سـوخت ورودي  
  به انژکتور سوخت

 °C 70 به صورت دائمی
 °C 130 دقیقه) 3به صورت موقت (
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بت به نس 5%رنج دمایی که باعث افت کمتر از 
20اي عملکرد در دم C ٤٠45-  شود. میC° 

C°30-نشتی مجاز اورینگ در محدوده دمایی 
C°40-تا 

 ما نشتی نباید داشته باشد.تواند باعث چرب شدن اورینگ شود، ا سوخت می

 m/s2 400 حداکثر شتابگیري مجاز متغیر (جریان پیشینه)
 V 16 6 ولتاژ

�M 1 مقدار مقاومت نارسانا

 kPa 1100 سوخت فشار مناسب پاشش
N.m 6 نیروي مناسب جهت نصب (چرخاندن انژکتور)

 N 600 فشار مناسب محوري
.b اطالعات شاخص 

 حداکثرمعمولی حداقل گیري واحد اندازه مقادیر متغیر
 kPa    380   فشار)اختالف فشار عملکردي (

 C  11   16 Ω°20مقاومت انژکتور سوخت در دماي 
.c  سوخت مجاز  

-GB 18351و بنزین داراي اتانول  GB 17930-2011که با استانداردهاي ملی جمهوري خلق چین بنزین بدون سرب انژکتورها مطابق با سوختی 
 الزم به ذکر است که اگر خودرو با وجود بنزین در هاي توصیه شده در سوخت استفاده کرد. توان از افزودنی اند و می همخوانی دارد طراحی شده 2004

 از کنند و استفاده میفقط از گاز  طوالنی مدت دوگانه سوز بصورتهاي  باك به مدت طوالنی روشن نشود، بنزین فاسد خواهد شد. بخصوص در تاکسی
ل عملکرد طوالنی مدت پمپ سوخت، دماي سوخت یو مصرف روزانه بنزین بسیار کم است. بدل دنکن میبنزین فقط جهت روشن کردن موتور استفاده 

گردد و در نتیجه  گر در چنین خودروهایی بنزین به مدت طوالنی در باك باقی بماند، بنزین به راحتی اکسید شده و فاسد میایابد.  ش مییافزا باك در
  باعث مسدود شدن و حتی خرابی انژکتور سوخت خواهد گردید. 

  ) پیشگیري هنگام نصب 6(
.a ه کنیدداال معتبر استفو شماره سری از قطعات با برند .  
.b  جا نکنید.  را با هم جابه ها انژکتور سوخت استفاده کنید و اورینگ بر روي مخصوص هاي از اورینگفقط  
.c  فاقد سیلیکون آغشته کنید.  کننده روانل به ریل سوخت را با شود اورینگ متص نصب توصیه میجهت سهولت در  

  د. و از آلوده شدن قسمت داخلی انژکتور سوخت جلوگیري کنی
.d  سوراخ نشیمنگاه خود روي ریل سوخت نصب کنید سپس خار روي آن را نصب کنید تا در جاي خود محکم شودانژکتور سوخت را روي .

  توجه: 
 شوند که حرکت محوري و شعاعی انژکتور کامالً مهار شود. یمخارهاي انژکتور را اگر بدرستی نصب کنید باعث -
ي انژکتور باید در داخل شیار خار قرار گیرد و دو طرف خار نیز در داخل شیار مهار حرکت محوري انژکتور قرار  هنگام نصب خارهاي انژکتور زائده-

 گیرد.
 در هنگام نصب خارهاي انژکتور مراقب باشید خار دقیقاً در شیارهاي مخصوص خود قرار گیرد.-
 محل اصلی خود قرار گیرد. اگر انژکتور داراي دو شیار در محل نصب خار است مراقب باشید که خار در-
.e  نصب کرده و با استفاده از ابزاري مانند چکش و مشابه آن به انژکتور سوخت ضربه نزنید. فقط با نیروي دستانژکتور سوخت را  
.f سیب ببیند.بندي انژکتور سوخت نباید آ ها را بایستی تعویض کرد. قسمت آب در صورت پیاده کردن انژکتور سوخت و نصب مجدد آن، اورینگ 
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.g  نگهدارنده واشر از آسیب دیدن لوله ورود سوخت، اورینگ، مراقب باشید ام نصبگکرد. هن جدااورینگ را نباید از انژکتور سوخت نگهدارنده واشر 
  انژکتور سوخت جلوگیري نمایید.  سوکتو  نازل انژکتور اورینگ،

  استفاده کرد.  اًمجدد  توان از آن دیگر نمیانژکتور  سوکتو  نازل انژکتوراورینگ، گهدارنده نواشر درصورت صدمه دیدن لوله ورود سوخت، اورینگ، 
.h اردهیچ نشتی ندباشد و  میبندي  مجموعه ریل سوخت آب پس از نصب انژکتور سوخت مطمئن شوید .  
.i  از تمیز کتور را از سیت نشیمنگاه خود خارج کنید، سپس انژ را جدا کرده و خار انژکتوردا بترا بطور دستی پیاده کنید. ا مجموعه ریل سوختقطعات

  بودن سطح سیت انژکتور مطمئن شوید. 
   عالئم و روش تشخیص ایراد) 7(

  )شود. وتور دیر روشن می(مو شتابگیري ضعیف  رود میخورد و دور موتور باال ن می: خودرو گاز نعالئم
  شود. ها می اشته شدن مواد چسبناك حاوي سوخت در داخل مجاري انژکتورها و بروز ایراد در آنباعث انب هادیر سرویس کردن انژکتورایراد: منشاء 

  )”پیشگیري هنگام نصب“پیشگیري مربوط به سرویس (مراجعه شود به 
متر) را به ترتیب به دو  یتلدو پروب (مو گیري مقاومت تنظیم کنید. متر را روي حالت اندازه یا مولتیسوکت متصل به انژکتور را جدا کنید بررسی ساده: 

20در دماي  را پین انژکتور سوخت متصل کنید و مقاومت C باشداهم  16اهم تا  11از گیري کنید مقاومت باید  اندازه .  

 سنسور موقعیت میل سوپاپ 9-3-8تصویر 

 پین سنسور موقعیت میل سوپاپ 9-3-9تصویر 

)Hallثر هال (ا ول عملکردي سنسوراص 9- 3-10تصویر 

سنسور موقعیت میل سوپاپ .4
شماتیک ) 1(

9-3-8تصویر  مطابق

 ها ) تعریف پین2(
  : ها پین

  دهد.  اتصال بدنه را نشان می ”1“شماره 
  دهد.  سیگنال خروجی را نشان می ”2“شماره 
دهد.  را نشان می باتري اتصال به قطب مثبت ”3“شماره 

9-3-9تصویر  مطابق

  ) موقعیت نصب 3(
نصب نمایید.  هواي ورودي،سوپاپ   میلانتهاي  درپوش سنسور را در
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  )Hallاثر هال ( دیاگرام عملکردي سنسور 9- 3-11ر یتصو

  
  

  ) اصول عملکردي 4(
 ي است چرخ دنده )Hallاثر هال ( سنسور از نوعسنسور موقعیت میل سوپاپ 

در مقابل سنسور موقعیت میل سوپاپ قرار دارد و همراه با  یل سوپاپانتهاي م
گیرد  قرار میدر مقابل سنسور  دنده چرخي  که دنده چرخد، زمانی می سوپاپ میل 

در مقابل  اي انهددن که رسد و زمانی جریان خروجی از سنسور به کمترین مقدار می
مطابق رسد، همچنین  جریان خروجی به بیشترین مقدار خود میسنسور نیست 

(نوسان خروجی سنسور) موقعیت دقیق  دنده چرخشکل خاص  9-3-11تصویر 
   کند. میشخیص تمیل سوپاپ را قابل 

  ) پارامترهاي فنی 5(
  پارامترهاي عملکردي 

  حداکثر  معمولی  حداقل  گیري واحد اندازه  مقادیر  عالمت  پارامتر
  °C  80    40-   نگهداري محدوده دمایی

  n    4000  r/min  دورحدود 
  AG 0,5   1,5  mm  دنده چرخي نوك سنسور و  فاصله

  opΦ -2   1,1  deg  ) دنده چرخي  (هنگام تشخیص شروع دندانهدقت تشخیص 
ي  دندانهروي از دقت تشخیص (هنگام تشخیص رد شدن 

  relΦ -1   3  deg  ) دنده چرخ

  °C  130   40-   )سوکت سنسوردماي عملکردي (محدوده 
  °C  150   40-   ملکردي (سنسور)دماي ع

  Us 4,75  5,0 16  V  محدوده ولتاژ
  Is   6,5 10  mA  وده شدت جریان (پایین به باال)دمح

(پایین به  دنده چرخي  زمان تشخیص هنگام شروع دندانه
  tr    15  sµ  باال)

(باال به  دنده چرخي  زمان تشخیص هنگام رد شدن از  دندانه
  tr    1  sµ  پایین)

U  یگنال خروجیولتاژ س
SIO

 0   16  V  
  Io 0   20  mA  جریان خروجی

  V01 0   0,5  V  ولتاژ پایین خروجی
U   ولتاژ سیگنال خروجی

SIO -0,5 U
SIO -0,3   V  

  ton    500  sµ  اتالفی جهت شروع به کار زمان 
  n=800rpm   -0,25   0,25  deg در دور ثابتگیري  دقت اندازه
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  م نصب هنگا هاي الزم احتیاط) 6(
توان سنسورها را پیاده و یا نصب نمود. ابتدا  مین به خودرو متصل استدیاگ  ،دستگاه جهت تستیا  در حالت عملکردي خود باشد سنسورکه  هنگامی

 آن  و سپس پیچ به نزنید)سنسور ضر(روي  بندي آن به درستی در محل خود قرار گیرد جا بزنیم تا اورینگ آبفشار  خود بابایستی سنسور را در سوراخ 
  سفت نمایید.  10N.m±2N.mشود پیچ سنسور را با گشتاور  و محکم کنید. توصیه می ببندیدرا 

  متري (طول سیم) از سوکت سنسور متصل نمایید.  میلی 150ابتدا دسته سیم را با توجه به حداکثر فاصله 
  ر است. مت میلی 5/1تا  5/0حدود  میل سوپاپسنسور و چرخ دنده نوك فاصله بین 

   عالئم و روش تشخیص ایراد) 7(
  یابد.  : مقدار گازهاي آالینده و مصرف بنزین و غیره افزایش میعالئم
  انسانی  خطايایراد:  منشاء
گیري  ازهروي اندرا در  رمت یتقرار داده اما موتور را روشن نکنید، مول ON) دکمه استارت را در موقعیت سوکت سنسور را جدا کنید( :سادهبررسی   روش
ولت  12و پین ولتاژ ورودي متصل کنید و مطمئن شوید که ولتاژ حدود  متر) را به ترتیب به پین اتصال بدنه قرار دهید و دو پروب (مولتی DC ولتاژ

   گیري نمایید. اندازهمشاهده و  سکوپوسنسور را از طریق اسیلکرده و سیگنال خروجی  نموتور را روشسوکت را متصل کنید و است. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنسور دور موتور 9- 3-12تصویر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدار سنسور دور موتور 9- 3-13تصویر 
  

 سنسور دور موتور  .5
  9- 3-12تصویر  مطابق. ر) شماتیک سنسور دور موتو1(
  
  
  
  

  
  9- 3-13تصویر  مطابقسنسور دور موتور.  مدار ) شماتیک2(
  ) موقعیت نصب3(

  . گردد میموتور نصب الیویل عقب ف مقابل دندهسنسور 
  ) اصول عملکردي4(

دور موتور و مربوط به و اطالعات  دور موتور از نوع القایی استسنسور 
. سنسور کند گیري می و ... اندازهزنی  سیستم جرقه را برايلنگ  موقعیت میل

  ساخته شده است.  یک سیم پیچدائمی و  لقایی دور موتور از یک آهنربايا
ي آن برداشته  هنداندو د دندانه است اما 60موتور داراي  روسنسور د دنده چرخ

لنگ  روي فالیویل قرار دارد و همراه با میل دنده چرخشده است. این 
شوند باعث  از مقابل سنسور رد می دنده چرخهاي  دندانهکه وقتی چرخد.  می
که از مواد فرومغناطیس ساخته شده است و خطوط  دنده چرخشود این  می

کند و باعث ایجاد  ناطیسی آهنرباي دائمی داخل سنسور را قطع میمیدان مغ
شود که درواقع همان سیگنال خروجی  پیچ سنسور می ولتاژ القایی در سیم

  باشد. سنسور می
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  ) پارامترهاي فنی 5(
.a  اطالعات محدود  

  حداکثر  معمولی  حداقل  گیري واحد اندازه  مقادیر  متغیر

  رعتدماي مناسب سنسور س

  °C  150   40-  محدوده سیم پیچ
  °C 130   40-  دهنده سیگنال انتقالمنطقه 

  °C 50   20-  کلی یمحدوده دمای
دماي محیط در شرایط 

  °C 120   40-  توقف خودرو

 kA/m 2     حداکثر میدان مغناطیسی تولیدي

ثانیه، تست  5مقاومت محافظ (
  ولت) 500ولتاژ 

 �M    ≤٠٫٨  وضعیت جدید

 �k    ≤١٠٠  انقضاء مصرفتاریخ 

  ولت) AC 400ثانیه و با جریان  3ولتاژ مقاومت (تا 
 .و نوار اتصال درپوش DGپین سطح  .1نقطه تماس: 

  ن پین قطب و نوار اتصال درپوش. بی2
  سوراخ نشود

.b  شاخصاطالعات  
  گیري واحد اندازه  مقادیر  متغیرها

  1200±15% Ω  C٢٣°مقاومت در دماي اتاق زیر 
  1000Hz(  750±15% mH(مدار سري با فرکانس  یت القاء مغناطیسیظرف

  mV ≤٧٠٠  لنگ میل 416rpmولتاژ خروجی در دور 
  هاي الزم هنگام نصب ) احتیاط6(

 ضربهر را با و اینکا فشار دادن در جاي خود قرار دهیدرا با  دور موتورارج کردن از جعبه نصب نمایید. سنسور ه بعد از خالفاصلب را دور موتورسنسور 
. استفاده کنید GB/T 70,1M6×12-8,8) اي ستاره(آلن خور یا شش ضلعی  براي بستن سنسور دور موتور از پیچ شود زدن انجام ندهید. توصیه می

  8N.m±2N.mور سفت کردن: اگشت
  باشد.  متر می میلی 5/1متر تا  میلی 5/0دندانه فالیویل از نوك سنسور دور موتور و فاصله 
  متر باشد.  میلی 1فالیویل نباید بیشتر از  دنده چرخ فاصله مرکز سنسور سرعت و مراکزف اختال

  عالئم و روش تشخیص ایراد:) 7(
  عالئم: دیر روشن شدن یا روشن نشدن موتور

  ایراد: خطاي انسانی  منشاء
  . را با ضربه زدن انجام ندهید اینکارو  قرار دهید خود فشار دادن در محلهنگام سرویس: سنسور را با  هاي الزم احتیاط

  : بررسی) روش ساده 8(
متر) را به دو پین سنسور به ترتیب متصل کنید.  (مولتی سرقرار دهید. دو  گیري مقاومت روي حالت اندازهمتر را  (سوکت را جدا کنید) مولتی -

 . باشد %15±1200 باید C°23در دماي  )Ωمقاومت (
استارت و پین سنسور به ترتیب وصل کنید، قرار دهید، دو پورت را به د ACولتاژ  گیري روي حالت اندازه متر را (سوکت را متصل کنید) مولتی -

توانید  پارامتر خروجی سنسور نیز میبررسی مشاهده و جهت  نیز اسیلوسکوپ خودرو(از دستگاه و از وجود ولتاژ خروجی مطمئن شوید.  بزنید
 استفاده نمایید.)
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  سنسور ضربه (ناك) 9- 3-14ویر تص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه (ناك)بالعمل سنسور ضر منحنی فرکانس عکس 9- 3-15تصویر 

  
 

 سنسور ضربه (ناك) .6
  ها شماتیک و تعریف پین) 1(

داراي دو پین و فاقد  ن سنسورور ضربه (ناك): مطابق تصویر ایسنس هاي پین
  الکترود منفی و مثبت است. 

  ) موقعیت نصب 2(
نصب شده  3و سیلندر  2بین سیلندر  (روي بلوك موتور) به (ناك)سنسور ضر

  است. 
  ) اصول عملکردي 3(

 موتور در حین کار لرزش میزاناز سنسور ضربه (ناك) جهت تشخیص 
سیلندر موتور  ممکن است روي بلوكشود یک یا چند سنسور  استفاده می

   شود. نصب
  الکتریک است. سنسور از جنس پیزو حسگري ها قسمت
منتقل  به پیزوالکتریکسنسور  ي بدنهسیلندر موتور از طریق  بلوكلرزش 

شود  می واردالکتریک پیزوبه  سیلندر ر لزرش بلوكکه در اث نیروییشود.  می
با این روش و  آورد میدو طرف پیزوالکتریک بوجود  ولتاژي را در الکترود

  کند.  میتبدیل را به سیگنال خروجی  موتور لرزش
  نشان داده شده است.  9- 3-15انس سیگنال در تصویر منحنی فرک

ECU و با توجه به  هاي تولیدي سنسور ضربه (ناك) ردازش سیگنالپس از پ
هایی است که در  معمول سیگنالها بیش از حد  نس آنرکاهایی که ف سیگنال

اي (در اثر  هاي ضربه تواند سیگنال شوند، می تور تولید میاثر لرزش معمولی مو
اي (در اثر لرزش معمول کارکرد  هاي غیرضربه ق نامناسب) را از سیگنالترااح

  . موتور) تشخیص دهد
  ) پارامترهاي فنی 4(

.a  اطالعات محدود  

  حداکثر  معمولی  حداقل  گیري واحد اندازه  مقادیر  متغیر
  °C  130   40-  دماي عملکردي 

.b  مشخص شدهاطالعات  
  گیري واحد اندازه  مقادیر  متغیر

 9kHz  24~35 mV/gساسیت سنسور جدید تا سیگنال با فرکانس ح

  5kHz ±%15فرکانس   5kHz~15kHzسیگنال خطی با فرکانس 
    )m/s2 10(براساس 

  kHz ≤30  فرکانس تشدید سیگنال

  �M  ≤1  مقاومت (پین و بوش از جنس مس)  امپدانس

  pF  200±1150  خازن (پروب)  

  �M  %20±4,9  جی سنسور(مقاومت بین دو پین خرو مقاومت سنسور

  mV/g°C  ≥٠٫٠٤-  )9kHzدما ( در اثرحساسیت ایجاد شده  تغییرات
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  هنگام نصب هاي الزم احتیاط) 5(
. براي موتورهایی با بلوك از سیلندر نصب و محکم کنید هرا از سوراخ مرکزي سنسور ضربه (ناك) عبور داده و آن را در محل خود روي بلوک M8پیچ 

جهت دریافت باشد. موقعیت نصب سنسور  می 20N.m±5N.mمتر استفاده کنید، گشتاور سفت کردن  میلی 30نیوم از پیچ با طول جنس آلومی
بلوك موتور و تحقیق بر روي سنسور ضربه (ناك) از طریق بررسی نصب مناسب جهت یت باشد. موقع مناسب میهاي لرزشی از تمام سیلندرها  السیگن

کننده، روغن ترمز و آب) قرار  مایعات مختلف (مانند روغن، مایع خنکراقب باشید سنسور بصورت طوالنی مدت در مجاورت م. شود داده میتشخیص 
 وصل کردن. از در تماس باشدسیلندر  مستقیماً با بلوك باشد. سطح فلزي سنسور بایستی استفاده از هر واشري مجاز نمیسنسور . هنگام نصب نگیرد

  ند. سنسور صدمه ببیممکن است پیزوالکتریک چونکه کنید،  خودداريسنسور  2و  1ماره پین ش بهولتاژ باال 
کننده، روغن ترمز و آب) به مدت  ایراد: مایعات مختلف (مانند روغن، مایع خنک منشاء. شتابگیري ضعیف خودرو: عالئم و روش تشخیص ایراد) 6(

  ردگی سنسور خواهد شد. سنسور قرار گرفته است که منجر به خو مجاورتطوالنی در 
متر را   : (سوکت را جدا کنید) مولتیبررسی ) روش ساده”هنگام نصب کردن هاي الزم احتیاط“هنگام سرویس کردن: (رجوع شود به  هاي الزم احتیاط

و  1و پین شماره  (بدون سیم) کتیسنسور ضربه (ناك) نوع سو 2و  1متر) را به پین شماره  قرار دهید. دو پروب (مولتی گیري مقاومت روي حالت اندازه
گیري  روي حالت اندازهمتر را   باشد. مولتی �1Mدماي اتاق بایستی بیشتر از  در متصل کنید. مقاومت(داراي کابل) سنسور ضربه (ناك) نوع کابلی  2

  . خروجی به صورت ولتاژ باید مشاهده شوندي ها سیگنال صورتسنسور ضربه بزنید در این  ینزدیکبه قرار دهید. با استفاده از چکش  mV ولتاژ میلی
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  سنسور دماي آب 9-3-16تصویر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنسور دماي آب دیاگرام مدار 9- 3-17تصویر 

 سنسور دماي آب  .7
  اند.  نشان داده شده 9- 3-16ها در تصویر  شماتیک و پین) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  

  

.a ها:  پین  
هم  B پینو  ECUبه  Cو  A هاي رمینالاین سنسور داراي سه پین است. ت

  باشند.  به صفحه کیلومتر متصل می
  9-3-17تصویر  مطابق
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  سنسور دماي آب ي  شکل برش خورده 9- 3-18تصویر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحنی سنسور دماي آب 9- 3-19تصویر 

  

  ) موقعیت نصب 2(
  9-3-18صویر شود. ت خروجی آب موتور نصب می مسیر این سنسور در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ) اصول عملکردي 3(
) است. با باال رفتن NTC( مقاومت دمایی منفیضریب از نوع این سنسور 

 تغییرات بهکند اما  کننده، مقاومت سنسور کاهش پیدا می دماي مایع خنک
  خطی نیست.  کامالً صورت
  9-3-19تصویر  مطابق

  
  
  
  

  ) پارامترهاي فنی 4(
.a  اطالعات محدود  

  گیري واحد اندازه  مقادیر  متغیرها
  V 5  ولتاژ مربوطه

  �C25  1,98±10%  k° يمقاومت در دما

  °C  130+~30-  محدوده دماي عملکردي
  mA  1  جریان سنسور شدت حداکثر

  m/s2  300  حداکثر لرزش مجاز
.b ها  اطالعات مشخصه  

  ECU هاي متصل به پینمقاومت 

  )C°دما (  )�kمقدار مقاومت (  شماره
  حداقل  حداکثر

1  16,49  13,71  -20  
2  2,155  1,825  25  
3  0,326  0,303  80  
4  0,1451  0,1383  110  
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   صفحه کیلومتر  پین متصل بهمقاومت 
بین پین متصل به صفحه ها مقاومت  مدل اکثرمتفاوت است. در  مقداري هاي مختلف خودرو صفحه کیلومتر در مدلبه  پین متصلمقدار مقاومت 

  باشد.  می �1000تا  �300از  )C±2°C°25( در دماي اتاق بدنه مسی سنسوریلومتر، ک

  ) پیشگیري هنگام نصب کردن 5(
، گی سنسور داراي رزوه است کلهگیرد.  کننده قرار می شود و سر مسی فشنگی داخل مایع خنک موتور نصب می مسیر عبور آبسنسور دماي آب روي 
محکم  تعبیه شده روي سنسور محل آچارخور شش گوش ي به وسیلهموتور  روي خود صبتوان براحتی در سوراخ ن آب را می بنابراین سنسور دماي

  است.  15N.m (M12×1.5)کرد. حداکثر گشتاور سفت کردن مجاز 
   عالئم و روش تشخیص ایراد:) 6(

  ایراد: به سختی روشن شدن موتور و غیرهعالئم 
  انسانی  خطايایراد:  منشاء
 هاي به پینمتر) را به ترتیب   قرار دهید. دو پروب (مولتی گیري مقاومت روي حالت اندازهمتر را  را جدا کنید) مولتی سنسور : (سوکتسی سادهبررروش 

A  وB  25سنسور متصل نمایید. مقاومت مربوطه در دماي°C  8±1,98حدود%(K�) .ه مقادیري کسایر گیري  توان براي اندازه از روش مشابه می است

  . ه نمودگفته شد استفاد در باال
، گیري کنید اندازه). تغییرات مقاوت سنسور را وارد آب نشودسنسور  سوکتقرار دادن سنسور در آب جوش (لطفاً توجه داشته باشید که  به عنوان مثال

  کند. (مقدار مقاومت بستگی به دماي آب دارد).   تغییر می �200تا  �170بین در این حالت مقاومت 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  LSF /سنسور اکسیژن 9- 3-20تصویر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنسور اکسیژن هاي پین تعریف 9- 3-21تصویر 

  
 

  LSFسنسور اکسیژن/  .8

  شماتیک سنسور اکسیژن ) 1(
  9-3-20تصویر  مطابق

  
  
  
  
  
  
  
  
است. سوکت  (داراي کابل) کابلی: سنسور اکسیژن از نوع ها ) تعریف پین2(

  .9-3-21تصویر  مطابقچهار پین است: سنسور اکسیژن داراي 
  قطب مثبت منبع تغذیه گرمکن: ”1“شماره 
  منبع تغذیه گرمکن  : قطب منفی”2“شماره 
  سنسور سیگنال منفی: ”3“شماره 
  سنسور سیگنال مثبت: ”4“شماره 

 
 
 
 
 

  ) اصول عملکردي 3(
کند و از این طریق  می گیري اندازه موجود در دود خروجی از اگزوز ران مقدار اکسیژ در مسیر دود خروجی از اگزوز نصب شده است وسنسور اکسیژن 

  . تشخیص دادرا  NOXو  HC ،CO تبدیل گازهاي در  اي کاتالیست سه مرحله و نحوه عملکرداحتراق ناقص  نسبت سوخت و هوا،توان  می
جه به میزان اختالف اکسیژن در داخل و بیرون بدنه سیگنال خروجی سنسور اکسیژن با تو نحوه عملکرد سنسور اکسیژن بدین صورت است که

  کند.  می تغییرسرامیکی سنسور اکسیژن 
  موقعیت نصب ي) راهنما4(
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  هنگام نصب  زمهاي ال احتیاط) 5(
  است.  33/0تا  2200. اندازه محل آچارخور شش گوش آغشته نکنیدمایعات پاالیشی، روغنی یا فرّار  نوك یا سوکت سنسور اکسیژن را به

یا  (g/pot 120)5964080112شماره:  BOSCHاست. از مولیکوت (چسب رزوه):  60N.mتا  40N.mگشتاور سفت کردن سنسور اکسیژن 
5964080145 (450 g/pot)  .د. شو گاز سمی ایجاد می ،براي نصب سنسور اکسیژنها  سایر مولیکوتدر صورت استفاده از استفاده نمایید  

   عالئم و روش تشخیص ایراد) 6(
  ه.اگزوز، افزایش مصرف سوخت و غیرخروجی از د کند، شتابگیري نامناسب، افزایش دو بدرستی کار نمی دور آرامدر  ایراد: موتورعالئم 

.a اصلی ایراد:  منشاء  
از محل باشند یا سوکت  مسطح نمیهاي ترمینال  پیناند،  نشینی دارند یا سولفاته شده بقشده، عهاي سوکت شل   : براي مثال، ترمینالخرابی دسته سیم

کد شود  نشان داده مییابی (دیاگ)  بدستگاه عیکد خطایی که در  این مواردیا بدرستی متصل نشده است که در قطع شدگی دارد دسته سیم اتصال به 
  ؛باشد سنسور اکسیژن میگرمکن  یا خطايسیگنال و  خطاي

  . شود باعث بروز ایراد در سنسور اکسیژن میه سنسور بضربه زدن وجود آلودگی و 
  ؛دهند ست میدقت خود را از د ،از سنسور خروجیي ها کند در نتیجه سیگنال بخار آب، آب یا آلودگی به داخل سنسور نفوذ می

رود و سنسور  هاي اگزوز بسوزند در نتیجه دماي سنسور اکسیژن بیش از حد باال می شود سوخت و هوا داخل لوله گاهی اوقات احتراق دیررس باعث می
  بیند.  اکسیژن آسیب می

  و غیره)؛ Pb ،S ،Br ،Si ،Mn(مانند شوند  میسنسور اکسیژن  مواردي که باعث فرسودگی و خرابی
.b لیه (مربوط به دسته سیم و سوکت)؛هاي بررسی او شرو  

که هر کدام از  باشند، در صورتی می (خاکستري) منفی گرمکن (دو سیم سفید رنگ)، سیم سیگنال (مشکی) و سیم سیگنالمربوط به هاي  سیم
بی (دیاگ) ایرادات سنسور اکسیژن در جایی که یا سنسور اکسیژن قطع شده یا اتصال کوتاه دارد؛ دسته سیم را تعویض نمایید. دستگاه عیبهاي  سیم

  دهد.  باشد را نشان می مربوط به دسته سیم می
ه ترمینال نري و مادگی سوکت دسته سیم سنسور اکسیژن را از نظر خوردگی و خم شدن بررسی نمایید، در صورت وجود چنین ایراداتی، الزم است ک

بصورت ایراد در سنسور اکسیژن را مربوط به اتصال دسته سیم یابی (دیاگ) ایرادات  را تعویض کنید. دستگاه عیبها را بررسی و تمیز کرده یا دسته سیم  ترمینال
  . دهد عملکرد خود سنسور نشان می

  . لذا قبل از تعویض سنسور اکسیژن ابتدا دسته سیم را بررسی کنید
.c هاي بررسی انتخاب دوم (موارد تک):  روش  

  د، ممکن است باعث صدمه دیدن سنسور شود. اایر یب دیدگی بررسی کنید. در صورت وجودسطح سنسور را از نظر آس
  را به آرامی در کنار گوش خود تکان دهید.  سنسورو دارید  نگهبندي بیرونی سنسور اکسیژن را  واشر آب

بوجود  ب دیدگیدر اثر دماي باال یا ضر سرامیکی سنسور باشد. این شکستگی قسمتشکستگی  هاگر صداي غیرعادي شنیده شود، ممکن است نشان
  باشد. نمی ه کیفیت سنسور اکسیژنبوط بمراین  سنسور خواهد شد که خرابیآمده است و باعث 

را بخوانید سپس ایرادات سنسور  ECUنی انژکتوري) متصل کنید. اطالعات ایرادات ارس (سیستم سوخت EFIسیستم  ECUیابی را به  دستگاه عیب
  سی نمایید. رراکسیژن را ب

 متر) را به ترتیب به پین مثبت (+) گرمکن و پین قرار دهید. دو پروب (مولتی گیري مقاومت الت اندازهي حرومتر را  سنسور را جدا کنید) مولتی سوکت(
  است.  Ω11تا  7Ωاتاق ت در دماي ) گرمکن متصل کنید. مقاوم-منفی (

ولت باشد در غیراینصورت دسته سیم  12ولتاژ بایستی  ،بگیرید  اندازهروي دسته سیم گرمکن را گ دو سیم سفید رن سنسور را جدا کنید) ولتاژ سوکت(
  را بررسی کنید. 

)، کشد طول می دقیقه 3 حدودبرسد ( C350°کند و دماي عملکردي سنسور اکسیژن به  بگذارید موتور درجا کار سنسور را متصل کنید)  سوکت(
) سنسور متصل نمایید، -متر) را به ترتیب به پین مشکی (+) و خاکستري ( تنظیم کنید. دو پروب (مولتی DC ژولتا گیري  روي حالت اندازهمتر را  مولتی

خرابی سنسور یا آلودگی . اگر ولتاژي وجود نداشته باشد یا ولتاژ به آرامی تغییر نماید نشانه کندنوسان باید  0,9Vتا  0,1Vعقربه ولتاژ به سرعت بین 
  است. ی سنسور اکسیژن گ سطح کله

مورد بررسی و هاي دیگر را  رادي ندارد و بنابراین بایستی قسمتیچ ایتوان نتیجه گرفت که سنسور اکسیژن ه اگر در بررسی فوق ایرادي شناسایی نشود می
  .یابی قرار داد عیب
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 سنسور دما و فشار منیفولد هوا 9- 3-22تصویر 

)MAPا و فشار منیفولد هوا (سنسور سنسور دم .9
  ها  شماتیک و پین ) 1(

  پین اتصال بدنه؛ 1شماره 
  ؛ي هواي وروديدما مربوط به پین مربوط به خروجی سیگنال 2شماره 

  ؛یولت 5ولتاژ  بهپین متصل شده  3ه شمار
ترتیب ، هواي وروديفشار مربوط به  پین مربوط به خروجی سیگنال 4شماره 
  شود. نشان داده می 9-3-22ر تصویر گذاري د شماره

  ت نصب ی) موقع2(
  نصب شده است.  ي وروديسور روي منیفولد هوااین سن

  ) اصول عملکردي 3(
 که روي پیزوالکتریک 4 واز یک چیپ سیلیکونی  هواي وروديسنسور فشار 

در اند تشکیل شده است. ضخامت چیپ سیلیکونی  نصب شدهفراگم سنسور دیا
و دیافراگم متناسب با سیلیکونی  چیپ) در نتیجه µmن (حدود چند میکرو

دهند و این تغییر شکل باعث تغییر  تغییرات فشار هواي منیفولد تغییر شکل می
کند در نتیجه  ها تغییر می عبوري از آن شود و ولتاژ می رزیستورهامقاومت 

تغییر سیگنال خروجی از سنسور متناسب با تغییرات فشار هواي منیفولد 
   کند.  می

) است. NTC(از نوع ضریب مقاومت دمایی منفی منیفولد هوا سنسور دماي 
کند. این سنسور اطالعات  می با تغییر دماي منیفولد هوا تغییرسنسور مقاومت 

کند و  می اعالم ECUبه ولتاژ  به دما را از طریق تغییرات میزان مربوط
  . شود مشخص میتغییرات دماي منیفولد هوا 

مترهاي فنی ا) پار4(
.a  اطالعات محدود 

گیري واحد اندازه  مقادیر  عالئم  پارامترها   حداکثر  معمولی  حداقل
 Pabs10 250 kPa محدوده بررسی فشار

 °T -40 130 C دماي عملکردي
 Us 4,75 5,0 5,25 V ولتاژ

 Us=5V Is 12,5 mAجریان با 
 IL -1,0 0,5 mA جریان خروجی

 Rpull-up  یا اتصال بدنه USولتاژ هاي  ینبین پ مقاومت
Rpull-down  

5
10 
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k�
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 CL 12 nF ظرفیت بار الکتریکی
 T10/90 1,0 ms العمل زمان عکس

 Us=5V UA.min  0,25  0,3  0,35  Vمحدوده پایین ولتاژ خروجی با 
 Us=5V UA.max  4,65  4,7  4,75  Vمحدوده باالیی ولتاژ خروجی با 

 �R10  1,0  1,6  2,0  k  جدا شده  Usاتصال بدنه،  و ت خروجیمقاوم

اتصال  ، بدونUsولتاژ  و مقاومت خروجی
�Rhi  1,0  1,6  2,0k  بدنه

  هاي الزم هنگام نصب ) احتیاط5(
به اي شکل  ه صورت دایرهو هوا ب گیردمنیفولد هوا قرار باید داخل دما  گی سنسور فشار کلهشود.  میموتور نصب ورودي بر روي منیفولد هواي  رسنسو

مراقب  ،نشده باشد)نصب م خو سنسور  هسنسور نشتی نداشت نشیمنگاه حیح در جاي خود نصب شود (یعنی دورص بایدکند. سنسور  پیدا جریان دور آن 
  خیس نشود.  باشید سنسور

اطمینان حاصل کنید و  سنسور سوکت از سالم بودن ،دبندي آن مطمئن شوی نصب و محکم کنید و از آبپیوست شده شکل  را با توجه به منیفولد هوا
متصل کنید که را بطور مناسب به سوکت سنسور خوانی با سوکت دسته سیم بررسی نمایید. سوکت دسته سیم  ز نظر پوسیدگی، شکستگی و هماآن را 

  شود.  در اینصورت صداي کلیک شنیده می
   عالئم و روش تشخیص ایراد) 6(

فشار هنگام سرویس.  پصدمه دیدن چی b.؛ ولتاژ یا جریان باال a.ایراد:  منشاء .و غیرهدر دور آرام موتور خاموش شدن ، حتراق موتورعدم اایراد: عالئم 
عادي  خروجیاگر ولتاژ جریان  ؛شود استفاده نکنید زیرا به چیپ ضربه وارد می باد پر فشاراز  براي تمیز کردنحین سرویس : پیشگیري هنگام سرویس

  . قبل از تعویض قطعه تمام موارد را بررسی کنید است

 )NTCمنفی سنسور دما ( هایی با ضریب منحنی مقاومت 9- 3- 23تصویر 

 بررسی ساده: روش
  ) سنسور فشار: 1(

تنظیم  DC ولتاژگیري  روي حالت اندازهمتر را  ید) مولتی(سوکت را متصل کن
رمز رنگ را به ترتیب به ب قبدنه و پرومتر) اتصال  کنید. پروب مشکی (مولتی

 یولت 5 ولتاژ، بگذارید موتور در دور آرام کار کندمتصل کنید.  4و  3هاي  پین
وجود دارد (مقدار ولتاژ بستگی  4ین شماره پدر  یولت 3/1و  3در پین شماره 

  به مدل خودرو دارد)؛ 
(پدال گاز را فشار دریچه گاز را به آرامی باز کنید در حالت بدون بار (خالص)، 

که دریچه گاز را به سرعت  باید کمی تغییر کند و زمانی 4ین پدهید)، ولتاژ 
ولت برسد و با رها کردن دریچه گاز  4باید به حدود  4کنید ولتاژ پین  باز می

). مقدار ولتاژ بستگی به مدل خودرو دارد( ولت افت کند. 5/1دوباره به 
  ) سنسور دما: 2(

تنظیم نمایید.  گیري مقاومت روي حالت اندازهمتر را  کنید) مولتی(سوکت را جدا 
سنسور متصل کنید.  2و  1هاي شماره  متر) را به ترتیب به پین  دو پروب (مولتی

میزان مقاومت سنسور در است.  (�K)%5±2,5حدود  C°20مقاومت در دماي 

مورد توان به کمک منحنی شکل مقابل بدست آورد و  دماهاي مختلف را می
کنید (مراقب باشید آن  ینردنیاز سنسور را با سشوار تأموم دماي. قرار دادبررسی 

با را خیلی نزدیک سنسور قرار ندهید)، به تغییرات مقاومت سنسور توجه کنید، 
  کند.  مقاومت افت میگرم شدن سنسور 
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 ک کویلیشمات 9- 3-24تصویر 

 رام مدار کویلدیاگ 9- 3-25تصویر 

کویل  .10
  ها. شماتیک کویل و تعریف پین) 1(

  :پایین (سیم پیچ اولیه)) هاي سوکت کویل (سمت ولتاژ پین
  بت باتري است؛به قطب مث اتصال سیم پیچ اولیه کویل 1پین شماره 
  است؛ ECUبه اتصال سیم پیچ اولیه کویل  2پین شماره 
  اتصال بدنه موتور است؛به اتصال سیم پیچ اولیه کویل  3پین شماره 

ولتاژ باال وجود  خروجی: فقط یک (سیم پیچ ثانویه کویل)سمت ولتاژ باالي 
  متصل شده است.  به شمع موتور ر ولتاژ باالکه از طریق وای دارد.

  یک سیلندر متصل شده است. شمع توجه: هر کویل به 
  ) اصول عملکردي 2(

، وایر ولتاژ باال پوسته، ه، هستهاولیه، سیم پیچ ثانوی ز سیم پیچا 1X1Sکویل 
: سیم پیچ اولیه و ثانویه یک عملکرد کویلتشکیل شده است.  )انتخابی(و فنر 

وصل شدن و با قطع ولتاژ القایی  ،کند میدان مغناطیسی القایی ایجاد می
در سیم پیچ ثانویه اي  ولتاژ باالي لحظهجریان سیم پیچ اولیه باعث تولید یک 

جرقه زدن شمع و احتراق سوخت و هوا داخل  طریقژ از و تخلیه این ولتا
یک قطب از سیم پیچ اولیه را به بدنه  ECUکه   زمانیشود. تا  سیلندر می

اتصال  ECU که زمانیبدنه سیم پیچ اولیه شارژ خواهد شد.  کرده است لوص
گردد،  سیم پیچ اولیه را قطع نماید، عملکرد شارژ کردن متوقف می ي بدنه

ولتاژ باالي سیم پیچ ثانویه براي د. شو ایجاد می در سیم پیچ ثانویهالیی ولتاژ با
تاژ به بدنه یا مدارات خودرو خطرناك است، لطفاً دقت فرمایید که این ول

  نشود. وارد به خاطر برق دزدي مدارات

 ) پارامترهاي فنی3(
 گیري واحد اندازه مقادیر متغیرها

�m%12±570 اولیه سیم پیچ مقاومت

�k %12±9,5 ثانویهسیم پیچ مقاومت 

 V 14 ولتاژ
 V 16~6 محدوده ولتاژ

 ms025/0ms±25 8,5A±0,5 Aمدت زمان  از جریان اولیه پس
) C) (50pF±5pFولتاژ ثانویه (که در شرایط بار الکتریکی (

U2≥30 kV  بررسی شده است.

 Hz 0,5±50 فرکانس کنترل

�m 50±150 وایر شمعمقاومت 

سمت ولتاژ 
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توربوشارژر استفاده  موتورتنفس طبیعی و دیگري از  موتورنگاهی به مشخصات خودروهاي جدید که یکی از 
اي چهار  موتورکند، بیشتر شما را با ارزش توربوشارژر آشنا خواهد کرد. براي مثال هیونداي توسان با داشتن  می

کند؛ اما یک  متر تولید می نیوتون 228اسب بخار و گشتاور حدود  177لیتري قدرتی معادل  2,4سیلندر و 
نیوتون متر در  270و  184لیتر حجم قدرت و گشتاور  1,8اي کوچکتر با  موتوربا داشتن  C200 مرسدس بنز

مرسدس  موتورترین دلیل دستیابی  دهد؛ ضمن این که مصرف سوخت کمتري دارد. اصلی اختیار راننده قرار می
هاي پرخوران  این خودرو از سیستم پرخوران است. با استفاده از سیستم ي بنز به عملکرد بهتر در استفاده

 .تر تولید کرد مصرف تر و کم تر، سبک هایی کوچک موتورتوان  می

ي توربوشارژرها تاریخچه

مهندس  گوتلیب دایملر 1885گردد؛ در سال  بازمی 19هاي پرخوران به اواخر قرن  نخستین استفاده از سیستم
هاي احتراق داخلی داشت. اما  موتوراي مبنی بر استفاده از یک پمپ مکانیکی براي تزریق هوا به  آلمانی ایده

انجام شد. البته  آلفرد بوشی شناسیم، توسط مخترع سوئیسی، اختراع توربوشارژر به شکلی که امروزه می
 1918عملی مورد استفاده قرار گیرد. در سال  صورت عمده و هاي زیادي طول کشید تا این سیستم بتواند به سال

اقدام به نصب سیستم توربوشارژر  سانفورد الکساندر ماس یکی از مهندسان شرکت جنرال الکتریک به نام
لیتر حجم بود و براي استفاده در تانک و  27با نام لیبرتی داراي  موتورسیلندر کرد. این  12 موتورروي یک 

پایکس پیک در   را براي آزمایش به کوه موتورل طراحی شده بود. الکساندر ماس این هواپیماهاي جنگ جهانی او
متري از سطح دریا، فشار هوا تقریبا نصف فشار هواي سطح دریا است. از  5500کلرادو برد. در ارتفاع حدود 
نتایج  احتراقی در چنین ارتفاعی نصف حالت عادي قدرت خواهد داشت. موتورلحاظ تئوري این یعنی یک 

هاي  موتورتوربوشارژردار در ارتفاعات باال افت بسیار کمتري نسبت به  موتورآزمایشات وي نشان داد که 
طور که واضع است هر چقدر ارتفاع از سطح دریا افزایش یابد به دلیل  اتمسفریک یا تنفس طبیعی دارند. همان

.شوند احتراقی دچار افت توان می هاي موتوریابد و  می  تر شدن هوا میزان چگالی آن کاهش رقیق

ي عملکرد توربوشارژرها نحوه

فرستد.  ي احتراق می کند و به داخل محفظه توربوشارژر در حقیقت یک توربین است که هوا را فشرده می
ي تأمین نیروي مورد  ها تنها در نحوه دهند و تفاوت آن سوپرشارژر و توربوشارژر هر دو همین کار را انجام می

د توان می  کنند که نیازشان است. سوپرشارژرها نیروي مورد نیاز خود را مستقیما از میل لنگ خودرو دریافت می
کند. مزیت  با استفاده از تسمه باشد، اما توربوشارژر نیروي مورد نیاز خود را از گازهاي خروجی اگزوز تأمین می

ها وجود  صل هستند، دیگر تأخیري در عملکرد آنلنگ مت سوپرشارژرها در این است که چون مستقیما به میل
شوند. اما توربوشارژر براي چرخش نیاز به انتقال انرژي گازهاي  ندارد و از ابتداي گاز دادن راننده، وارد عمل می

 توربوشارژرها تا  بگیرد دور کمی موتور است الزم بنابراین. دربیاورند چرخش به را آن  اگزوز به توربین دارد تا

توربو شارژ
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 لگ آن به اصطالحا که شود می توربو عملکرد در زمانی تأخیر سبب قضیه این. دهند انجام را خود کار بتوانند
(Lag) شود. اما عملکرد این سیستم چگونه است؟ گفته می 

در حال مکش هوا است ،تنها نیرویی که  موتورتنفس طبیعی (اتمسفریک) هنگامی که  موتوردانیم در یک  می
کشاند، فشار اتمسفر است (دقیقا همانند پر کردن یک سرنگ). توربوشارژرها با اعمال  خل سیلندر میهوا را به دا

ي احتراق، سبب ورود اکسیژن  نیروي اضافی به هواي ورودي و پمپ کردن هواي فشرده به داخل محفظه
ل سیلندر مکش تواند اکسیژن بیشتري به داخ شوند و پیستون در یک کورس خود می بیشتري به سیلندر می

تر است. همین عامل سبب افزایش  تر و قدرتمند کند و مسلم است که اکسیژن بیشتر به معناي احتراقی کامل
 .هاي توربوشارژردار است موتورقدرت 

اند که یکی توربین و دیگر کمپرسور است. گازهاي خروجی از اگزوز که  توربوشارژرها از دو بخش تشکیل شده
 و توربین که آنجایی از آورند درمی چرخش به را آن و کنند هستند با توربین برخورد میداراي سرعت زیادي 

آید و شروع به پمپ کردن هوا به  ر هستند، با چرخش توربین کمپرسور نیز به چرخش درمیمحو هم کمپرسور
ین و کمپرسور آن کنید که تورب کند. در شکل زیر یک توربوشارژر برش خورده را مشاهده می ها می داخل سیلندر

 .محور هستند هم

 
هزار دور بر دقیقه نیز برسد. یکی از  200 تواند به کند که می توربین توربوشارژر با دور بسیار باالیی گردش می

ي توربین است. اگر سایز توربین بزرگ باشد، می تواند  مهمترین عوامل مهم در عملکرد یک توربوشارژر اندازه
 اما  بوست یا فشار هواي بیشتري تولید کند؛ اما ایراد آن این است که در دورهاي پایین کارایی مناسبی ندارد؛

 دارد، کمتري تأخیر و اند دور بیشتري بگیرد و در دورهاي پایین نیز فورا وارد عمل شودر می توت کوچک توربین
 سایز موتور نوع و نیاز اساس بر خودروساز که است مهم بسیار پس. کند می افت آن کارایی باال دورهاي در اما
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کمپرسور نیز از نوع گریز از مرکز است  در استفاده مورد هاي پره نوع. کند انتخاب خودرو براي را مناسب توربین
 .تا بتواند فشار بیشتري تولید کند

  

 اینتر کولر

  
هاي توربوشارژر تبدیل  هایی است که امروز تقریبا به عضوي جداناپذیر از سیستم اینترکولر از آن دسته تکنولوژي

گیري این قطعه بین  شده توسط توربوشارژر و محل قرار ي اینترکولر کاهش دماي هواي فشرده شده است. وظیفه
شود، داراي  و به داخل سیلندر فرستاده می توربوشارژر و سیلندر است. هوایی که توسط سیستم توربو فشرده

گراد است. دماي باالي این هوا دو دلیل عمده دارد،  ي سانتی درجه 150تا  120دماي بسیار باالیی در حدود 
دهد و افزایش فشار همواره افزایش دما نیز به دنبال خود  یکی اینکه که سیستم توربو فشار هوا را افزایش می

ایش دماي که توربین، با گازهاي اگزوز که دماي بسیار باالیی دارند، در تماس است و این سبب افز دارد. دوم این
وجور است، در نتیجه حرارت از سمت توربین به سمت  اي بسیار جمع  شود. چون توربوشارژر مجموعه توربین می

 .شود یابد و باعث گرم شدن آن در سمت توربوشارژر نیز می می  کمپرسور نیز انتقال

 آن) دانسیته( چگالی دما افزایش با که این یکی. نیست مناسب خودرو موتورگرم بودن هوا از چند منظر براي 
 دماي افزایش سبب تواند می باال دماي اینکه دوم و است  موتور عملکرد افت معناي به که کند می پیدا کاهش
 انفجار در  شود. نظیر انفجار زودهنگام می مخربی هاي پدیده سبب خود که بشود نیز سوخت و هوا مخلوط
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قدر  شود) دماي مخلوط هوا و سوخت آن نیز شناخته می Pre-ignition یا Knock هاي نام با که( زودهنگام
تنها  شود. این انفجار خارج از کنترل و زودهنگام نه ها، مشتعل می زنی شمع افزایش پیدا کند که پیش از جرقه

 حد از بیش افزایش همچنین. بگذارد  تواند آثار مخربی نیز روي آن را به همراه دارد بلکه می موتورافت توان 
 مشکالت این حل براي. دهد کاهش را ها آن  کاري عمر و بگذارد قطعات روي منفی تأثیرات تواند می موتور دماي

است همانند رادیاتور که هواي  اي قطعه اینترکولر. کنند می توربو مدار در اینترکولر نصب به اقدام خودروسازان
 سیلندر به ورودي هواي دماي تواند می معموال اینترکولر. کند پیدا کاهش آن دماي تا گذرد گرم از داخل آن می

تواند باشد: با استفاده از هوا  گراد کاهش دهد. کاهش دما نیز به دو صورت می ي سانتی درجه 60الی  40 تا را
مایع نیاز تري هستند؛ اما انواع خنک شونده با  شوند، داراي ساختار ساده ا هوا خنک میب که اینترکولرهایی. آب  یا

به یک رادیاتور دوم دارند تا آب را نیز خنک کنند. در شکل زیر یک مدار توربوشارژر مجهز به اینترکولر خنک 
 .شونده با آب نشان داده شده است

 
رساند. یکی از مسائل مهم در  شود که هر دو یک معنی را می در برخی منابع به اینترکولر، افترکولر نیز گفته می

 هواي فشار اینترکولر در نشتی بروز صورت در که چرا ها از لحاظ وجود نشتی است؛ ها، چک کردن آناینترکولر
 در خصوص به قدرت کاهش این. کند می پیدا محسوسی کاهش نیز موتور قدرت نتیجه در و کاهش هوا مانیفولد

توربوشارژر درر ي  هاي دیزلی بسیار محسوس و قابل لمس است. به همین دلیل سرویس مجموعه موتور
خودروهاي سنگین دیزلی از اهمیت باالیی برخوردار است. مورد دیگر که در رابطه با اینترکولرها وجود دارد، این 

یا بازگردانی گازهاي اگزوز مجهز باشد، اینترکولر این  EGR است که در صورتی که خودرویی به سیستم
بخشی از دود  EGR سازي شود. سیستم یز پاكخودروها باید در فواصل مشخص از وجود ذرات کربنی ن

شود. در  می موتورگرداند و با این کار سبب کاهش آالیندگی  را به مانیفولد هوا بازمی موتورخروجی از 
خودروهایی که به این سیستم مجهزند، به مرور زمان ممکن است مقداري از ذرات دود در مجراهاي اینترکولر 

توانید  کند. در شکل زیر می ناپذیر می بمانند و کارایی آن را کاهش دهند که سرویس اینترکولر را اجتناب  باقی
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گرداند،  نیز که بخشی از دود را به مجراي ورودي هوا بازمی EGR یک مدار توربوشارژر را مشاهده کنید. به مدار
 .دقت کنید

 
البته در خودروهاي سواري خیلی معمول نیست؛ اما اکثر خودروهاي سنگین به این سیستم  EGR سیستم

ه هاي این قطع مجهز هستند. یکی از موارد دیگري که هنگام کار با اینترکولر باید به آن دقت کرد، ظرافت پره
هاي اینترکولر برخورد نکنند همچنین در حال تمیز کردن موتور با  است. باید مراقب بود اجسام و ابزار به پره

هاي اینترکولر شود؛ پس باید مراقب بود  تواند باعث خم شدن پره دستگاه کارواش نیز فشار زیاد آب کارواش می
ولر برخورد نکند. اینترکولر را باید در جایی نصب کرد که هاي رادیاتور اینترک تا به هیچ عنوان آب مستقیما به پره

  در معرض جریان هوا باشد تا بتواند تبادل حرارتی بهتري داشته باشد؛ به همین خاطر معموال آن را در مقابل 

 Blow off سوپاپ

شود، یک سوپاپ اطمینان است و هنگامی که فشار توربوشارژر  شناخته می BOV این قطعه که اختصارا با نام
توربوشارژردار  موتورشود تا فشار اضافی را از سیستم تخلیه کند. هنگامی که یک  بیش از حد نیاز باشد، باز می

 حال در  موتور بو و مجراي هوايتور سیستم در در حال کار کردن با دور باال است، حجم زیادي از هوا با فشار باال
 سیلندرها داخل به هوا انتقال و بسته گاز ي دریچه دارد، برمی گاز پدال روي از را پا راننده که زمانی است، حرکت
 شود؛ نمی خارج مدار از گاز پدال رهاسازي ي لحظه در دقیقا توربوشارژر که است حالی در این. شود می متوقف

قدر زیاد  ماند. این فشار اضافی آن ي گاز باقی می ر تولیدي توسط توربو پشت دریچهفشا از بخشی نتیجه در
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چنین ممکن است این فشار به داخل  ي گاز آسیب بزند. هم ي توربو و حتی دریچه هست که بتواند به مجموعه
تواند  میي توربین را سبب شود که این قضیه  سیستم توربو برگردد و کاهش سرعت غیرعادي و کنترل نشده

معموال  Blow Off سازي سوپاپ هاي جدي را براي سیستم توربوشارژر به همراه داشته باشد. فعال آسیب
 .دهد را نمایش می BOV گیرد. شکل زیر یک نمونه از سوپاپ توسط یک مکانیزم وکیومی انجام می

 
ها ممکن است دوباره  در برخی مدل اما شود؛ می رها اتمسفر در معموال سوپاپ این توسط شده تخلیه فشار اضافه

 .شود   به مانیفولد هوا برگشت داده

Wastegate 

ي آن، تنظیم فشار تولیدي توسط توربو از  وست گیت یک دریچه در سمت توربین توربوشارژر است که وظیفه
طریق کنترل میزان دود ورودي به سیستم است. در صورتی که میزان گازهاي اگزوز فراتر از نیاز سیستم توربو 

مجراي جداگانه به سیستم اگزوز شود و میزان اضافی گازها را از طریق یک  باشد سوپاپ وست گیت فعال می
کند، بلکه  استفاده نمی موتورفرستد. در حقیقت باید گفت سیستم توربوشارژر از تمامی گازهاي خروجی از  می

و مابقی گازها بدون اینکه برخوردي با توربین داشته باشند، از  کند می تنها از مقداري که الزم دارد، استفاده
 از استفاده با یا وکیومی شکل به تواند می نیز سیستم این عملکرد. شوند یم دفع اگزوز هاي طریق خروجی

 ي بدنه در که کنید می مشاهده را گیت وست سوپاپ زیر شکل در. باشد الکترونیکی صورت به یا سولونوید
  .شته شده استگذا کار توربوشارژر
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  نگهداري از خودروهاي داراي سیستم توربوشارژر

دهند. اما این  ها قدرت و گشتاور بیشتر را در کنار مصرف سوخت کمتر در اختیار شما قرار می توربوشارژر
ها  ي سرویس و نگهداري توربوشارژر نیز دارند که همان مسئله موتورهایی به جز قیمت بیشتر  ها هزینه قابلیت

ک خودروي معمولی دارد. با توجه به دماي است. خودروي مجهز به توربوشارژر نیاز به توجه بیشتري نسبت به ی
ها و همچنین قدرت باالترشان، نیاز است حتما از روغن موتور مرغوب در این خودروها استفاده  موتورباالتر این 

کنید. روغن موتور مرغوب و اصلی براي یک خودروي توربوشارژر بسیار حیاتی است؛ چون خود سیستم 
شود و با توجه به دقت باالي اجزاي توربوشارژرها باید حتما روغن  کاري می روغنتوبوشارژر نیز با روغن موتور، 

هاي مجهز به توربوشارژر نیز عاملی است که با توجه به آن باید  موتورمرغوب به کار گرفته شود. دماي باالتر 
دوباره روغن به موتور ها بود تا اگر از میزان روغن کاسته شده باشد،  موتورگونه  همواره مراقب سطح روغن این

 روغن، تعویض بار هر با و کمپانی توسط شده تعیین  اضافه کرد. همچنین فیلتر روغن نیز باید همیشه در زمان
ي توربوشارژر را به  و مجموعه خودرو موتور خرابی تواند می آن خصوص در اغماضی ترین کوچک و شود تعویض

  .دنبال داشته باشد

 موتوردر مبحث رانندگی نیز خودروي توربوشارژردار نیاز به دقت و رعایت بیشتري دارد. براي مثال هنگامی که 
را خاموش کنید، بلکه باید  موتوراید، در صورت توقف نباید فورا  زمانی با خودرو رانندگی کرده گرم است و مدت

 اگر. کرد خاموش را خودرو سپس و برگردد عادي حالت به   موتورحدود سه الی چهار دقیقه صبر کرد تا دماي 
 خودرو) روغن پمپ( پمپ اویل شدن متوقف سبب کار این کنید؛ خاموش ناگهان را آن ،موتور بودن گرم هنگام

باالي توربوشارژر وقتی روغن در این  بسیار دماي به توجه با. شود می توربو کاري روغن توقف  نتیجه در و
 تواند می روغن سوختن. شود می سوخته روغن به تبدیل و سوزد ایستد، می مجراهاي بسیار داغ از حرکت بازمی

 .کند ایجاد اختالل کاري روغن عملیات در و شود مجراها گرفتگی جرم باعث مرور به
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  رسانی سوختسیستم  VIIفصل 

 رسانی سوختنماي کلی از سیستم  Iبخش 

  مجموعه ریل سوخت - 1

  ریل سوخت بهلوله ورودي سوخت  – 2

  مجموعه پمپ سوخت فشار باال - 3

  مجموعه تایپیت پمپ سوخت - 4

  مجموعه پمپ خالء - 5

 مجموعه پایه نگهدارنده پمپ فشار باال - 6

 واشر پایه نگهدارنده پمپ سوخت فشار باال – 7

  کاور صداگیر پمپ سوخت فشار باال – 8
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 رسانی سیستم سوخت IIبخش 

  باز کردن

 رسانی سوختها در زمان باز کردن قطعات سیستم  احتیاط .1

)a( کشی و  ابتدا کابل منفی باتري را جدا نمایید تا از اتصال کوتاه در مدار سیم

 ، جلوگیري شود.گردد میسوزي بخارات سوخت  تولید جرقه که باعث آتش

)b( هاي سوخت را با یک پارچه بپوشانید و به دقت اتصاالت را براي  اتصاالت لوله

 ها شل نمایید. تخلیه فشار سوخت از لوله

)c(  سوخت بروي آنها جلوگیري  ریختندر زمان گرم بودن سیستم اگزوز از

نمایید.

)d(  قطعات چرمی جلوگیري نمایید.از ریختن بنزین بر روي قطعات الستیکی یا 

 کردن لوله ورودي سوخت از ریل سوخت باز .2

)a( هاي ماسوره در هر دو طرف از مجموعه لوله ورودي سوخت از ریل  مهره

 سوخت را باز نمایید و مجموعه ریل سوخت را پیاده نمایید.

  توجه: 

براي جلوگیري از آلودگی یا خورندگی قطعات، سوخت خارج شده را در یک  

 آوري نمایید. جمعظرف 

 پیاده کردن کاور صداگیر پمپ سوخت فشار باال .3

 پیاده کردن مجموعه ریل سوخت .4

)a( .چهار عدد پیچ را باز نموده و دریچه گاز برقی را پیاده نمایید

  توجه: 

و از  کردههاي باز شده استفاده  از درپوش پالستیکی براي انسداد دهانه لوله 

در  موجودها جلوگیري نمایید، در غیراینصورت بنزین  کج بسته شدن درپوش

 ها به بیرون ریزش خواهد نمود. لوله

 از آتش یا جرقه دوري نمایید. 

 همه قطعات را از منبع حرارت دور نگه دارید. 

 پیاده کردن مجموعه انژکتور .5

)a( نمایید. جدارا  (1)فلزي  خار 

)b(  را از ریل سوخت بیرون بکشید. (2)انژکتور

  توجه: 

یا ضربه زدن به انژکتور جلوگیري نمایید. انداختن روي زمینلطفاً از  

 .را باز (دمونتاژ) نکنیدقطعات انژکتور لطفاً  
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  پیاده کردن پمپ سوخت فشار باال .6

)a(  صداگیر پمپ سوخت فشار باال را پیاده نمایید.کاور 

)b( .دو عد پیچ را باز نموده و مجموعه پمپ سوخت فشار باال را پیاده نمایید

 پیاده کردن پمپ خالء .7

)a( .دو عدد پیچ را باز نموده و مجموعه پمپ خالء را پیاده نمایید 

 پیاده کردن پایه نگهدارنده پمپ سوخت فشار باال .8

)a(  عدد پیچ را باز نموده و پایه نگهدارنده پمپ سوخت فشار باال را پیاده پنج

 نمایید.

)b( .واشر پایه نگهدارنده پمپ سوخت را پیاده نمایید

 پیاده کردن مجموعه تایپیت پمپ سوخت .9

)a( از پایه نگهدارنده پمپ سوخت خارج نمایید. را مجموعه تایپیت پمپ سوخت
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بررسی کردن

  بررسی پمپ خالء .10

)a( فرسودگیپمپ خالء را بررسی نموده و در صورت  اورینگ آببندي الستیکی ،

دفرمه شدن و خرابی آن را تعویض نمایید.

)b(  نمایید.اورینگ آببندي الستیکی را در موقعیت تعیین شده نصب 

)c(  سایش بررسی نمایید و در صورت وجود ایراد  از نظرتایپیت پمپ سوخت را

آن را تعویض نمایید.

 نصب کردن

 نصب کردن پایه نگهدارنده پمپ فشار باال .11

)a(  را در محل تعیین شده بررسی نمایید. همراستا کنندهپین وجود

)b(  ها و سرسیلندر با  کپه یاتاقان میل سوپاپ در محل اتصالچسب آببندي را

 بکار ببرید. mm(3-2.5)پهناي 

 5188 ایتت الك هوازي بیچسب آببندي   

)c(  بر روي عقب  را و پایه نگهدارنده جا زدهواشر پایه نگهدارنده پمپ سوخت را

سرسیلندر با پنج عدد پیچ محکم نمایید.

N.m(2±22)گشتاور سفت کردن:  
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  نصب کردن پمپ سوخت فشار باال .12

)a(  اورینگ آببندي پمپ سوخت فشار باال را از نظر خرابی بررسی نمایید و در

 صورت نیاز آن را تعویض نمایید.

)b(  یک الیه نازك از روغن موتور بر روي سطح تایپیت پمپ سوخت(A)  و

اورینگ آببندي از پمپ سوخت فشار باال استفاده نمایید.

)c(  حرکتی را چرخانده و فاصله  لنگ میلتایپیت پمپ سوخت را نصب نموده و

 .باشد میمتر  میلی ≥31.2پمپ سوخت فشار باال  (کورس) تایپیت

)d(  نصب پمپ سوخت پمپ سوخت فشار باال را بر روي سوراخ پایه نگهدارنده از

با  پمپ سوختد و پمپ سوخت فشار باال را بر روي پایه نگهدارنده ینمای

 استفاده از پیچ نصب و محکم نمایید.

N.m(1±9)گشتاور سفت کردن:   

نصب کردن مجموعه پمپ خالء .13

)a(  نمایید.اورینگ آببندي را بررسی وضعیت صحیح 

)b( .مجموعه پمپ خالء را با دو پیچ نصب و محکم نمایید

N.m(1±9)گشتاور سفت کردن:  

  توجه: 

 قطعات پمپ خالء را باز نکنید. 

ها را رعایت نمایید. در زمان نصب کردن اندازه طول پیچ 

 :باشد مینصب کردن انژکتور بر روي ریل سوخت به ترتیب زیر  .14

)a(  گرفتگی یا نشتی بررسی نمایید. از نظرانژکتور را 

)b( .انژکتور را بر روي ریل سوخت نصب نمایید 

)c(  فلزي بر روي ریل سوخت محکم نمایید. خارانژکتور را با استفاده از 

)d(  آن خودداري نمایید. نصب نادرستو یا روي زمین انژکتور  افتادناز

https://CarGeek.live

https://CarGeek.live



 نصب کردن مجموعه ریل سوخت و انژکتور .15

)a(  انژکتور در موقعیت نصب مطمئن شوید.خارهاي از نصب 

)b( .ریل سوخت و مجموعه انژکتور را بر روي سر سیلندر نصب نمایید

N.m(2±22)گشتاور سفت کردن:  

  توجه: 

انژکتور با دیگر قطعات جلوگیري نمایید.لطفاً از تماس  

نصب کردن کاور صداگیر پمپ سوخت فشار باال .16

 ریل سوخت نصب کردن لوله ورودي سوخت بر روي .17

)a( لوله سوخت فشار باال و رزوه بیرونی از اتصاالت  رزوه داخلی مهره ماسوره

پمپ سوخت فشار باال را به روغن مینرال سبک

(DTE-24/DTE-25/DTE-26) شته نمایید.آغ  

)b(  اتصاالت ورودي سوخت از ریل سوخت را براي خرابی و ناخالصیها بررسی

نمایید.

)c(  هر دو انتهاي لوله ورودي سوخت از ریل سوخت با پمپ سوخت فشار باال و

ریل سوخت را همراستا نموده و مهره ماسوره را سفت نمایید.

N.m(2±28)گشتاور سفت کردن:  

بررسی کردن

 سوختبررسی نشتی  .18

)a(  سوییچ خودرو را در موقعیت روشن"ON"  قرار داده و نشتی سوخت در

 را بررسی نمایید. باشد میاتصاالت در زمانیکه فشار سوخت باال 

)b(  موتور را روشن نموده و دوباره نشتی سوخت در اتصاالت را در زمان

(گاز دادن) موتور بررسی نمایید. شتابگیري
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 معرفی سیستم IIبخش 

I. مشخصات سیستم

که براي پاشش مستقیم بنزین و موتور توربوشارژردار توسعه یافته است، که در باشد  میداراي یک مدول کنترل موتور  MT92سیستم مدیریت موتور 

و کنترل خروجی عملگرها را انجام  دهد میانجام هاي سنسور  هاي کارکردي موتور را توسط تعدادي از سیگنال آن مدول کنترل موتور کنترل حالت

پذیر برخوردار تعریف شده انعطاف I/Oبیتی و حافظه کافی و سرعت محاسبات زیاد و پورت  32افزاري، داراي میکروپروسور  . شرایط سختدهد می

و مقررات  5خصات فنی موردنیاز یورو داراي تمامی مش MT92نوشته شده است.  Cنویسی  به زبان برنامه 2کنترل کاربردي ورژن  افزار نرم. باشد می

EOBD  باشد میهاي اصلی سیستم به شرح زیر  . ویژگیباشد میرا دارا:  

 سیستم یکپارچه خودروق اصلی کنترل رله بر )1(

 کنترل پاشش مستقیم بنزین )2(

 باالکنترل عملکرد پمپ سوخت فشار  )3(

 کنترل عملکرد پمپ سوخت فشار پایین )4(

 سوپاپ هوا و دود موقعیت تایمینگکنترل  )5(

 کورس یا زاویه کنترل سوپاپ )6(

 چگالی (سنسور جرم هواي ورودي) -جریان هوا با استفاده از روش سرعت گیري اندازه )7(

 تشخیص سیلندر با استفاده از میل سوپاپ تکنیک )8(

 بسته و سیستم پاشش سوخت ترتیبی - کنترل حلقه )9(

 .اند ر ترکیب شدهانداز کویل جرقه با یکدیگ مدول راه مدول کنترل موتور با )10(

 خطی (EGR)کنترل برگشت دودهاي اگزوز  )11(

 کنترل خودسوزي (ضربه) )12(

 کنترل دور آرام دریچه گاز برقی )13(

 کنترل روشن/ خاموش کولر با دو منطقه دمایی )14(

 کاري خنککنترل فن سیستم  )15(

 کنیسترکنترل شیر برقی  )16(

 سیستم ییاب عیبعملکرد خود  )17(

 محافظت از ولتاژ زیاد )18(

 کنترل توربوشارژر )19(

 کنترل سیستم کروزکنترل )20(

 ضد سرقت (سیستم ایموبالیزر) مدول کنترل موتور (آالرم ضد سرقت مورد تأیید شرکت دلفی)سیستم کنترل  )21(

 و غیره (ADS)با مدول کنترل گیربکس اتوماتیک، مدول کنترل بدنه یا سیستم ترمز ضد قفل  CANارتباط  )22(

 Cنویسی به زبان  پیکربندي برنامه )23(
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II. اي از عملکرد سیستم مقدمه

  لنگ موقعیت میل وسرعت  میزان گیري اندازه .1

)a(  باشد میدندانه براي کنترل دقیق تایمینگ جرقه و پاشش سوخت  58سرعت موتور بر اساس سیگنال تریگر  گیري اندازهو  لنگ میلتعیین موقعیت. 

چگالی (سنسور جرم هواي ورودي) -جریان هوا با روش سرعتگیري  اندازه .2

)a(  و نسبت  نماید میهوا محاسبه  منیفولدمدول کنترل موتور مقدار هواي ورودي به سیلندر را از طریق سنسور دماي هواي ورودي و سنسور فشار

.نماید میکنترل مقدار تغذیه سوخت تأمین  توسطسوخت/هوا براي همه شرایط کارکرد موتور 

تکنیک تشخیص سیلندر از کنترل مراحل عملکردي موتور .3

)a( اساس تکنیک  باشد که میسیگنال تشخیص سیلندر براي کنترل مراحل عملکردي موتور و سیستم پاشش سوخت الکترونیکی  سیستم نیازمند

.آید بدست میتشخیص سیلندر با استفاده از میل سوپاپ 

تشخیص سیلندر با استفاده از میل سوپاپ .4

)a( میل سوپاپ براي انتقال اطالعات در خصوص نقطه مرگ باال از سیلندر  روينصب شده بر  اي دندهور موقعیت میل سوپاپ با استفاده از رینگ سنس

.دهد میترتیب عملکرد سیلندر موتور را تشخیص  . بر طبق آن مدول کنترل موتورنماید میبه مدول کنترل موتور کار  1شماره 

کنترل حلقه بسته .5

)a( مزیت کنترل سیستم برطرف کردن اختالف سیستم نماید میسرعت دور آرام اتخاذ  کنترل بسته را براي تغذیه سوخت موتور و -سیستم کنترل حلقه .

.باشد میو قطعات مکانیکی مربوطه که در نتیجه کاهش فرسایش قطعات و بهبود و کاهش غلظت آالیندگی در خودرو 

کنترل مراحل .6

)a( برد میرا براي تغذیه سوخت موتور و تایمینگ جرقه (خودسوزي) بکار  سیستم کنترل مراحل.

)b( باشد میحل، کنترل جداگانه مطابق با اختالف سیلندرهاي موتور براي بهبود عملکرد کلی موتور اویژگی از کنترل مر.

سیستم پاشش سوخت .7

)a( اصلیر بوسیله کنترل پهناي پالس ودقیق در هر گردش موتو کاربرد تغذیه سوخت  اي نقطهسرعت و پاشش ترتیبی چند  -سیستم از روش چگالی 

.نماید میاستفاده  ییاب عیببسته و عملکرد خود  -و تنظیم کردن پهناي پالس، کنترل حلقه(سیگنال ارسالی جهت پاشش سوخت) 

کنترل پمپ سوخت فشار باال .8

)a( نگه داشتن فشار در داخل ریل سوخت استفاده شده است. ثابت براي پمپ سوخت فشار باال نوع پالنجري براي تغذیه سوخت به ریل سوخت فشار باال 

)b( نماید مینگه داشتن فشار داخلی در ریل سوخت کنترل  ثابت مدول کنترل موتور پمپ سوخت را مطابق با مصرف سوخت فعلی براي. 

کنترل جرقه .9

)a(  نماید میسیستم از جرقه مستقل (ترتیبی) استفاده. 

)b(  نماید میبراي کنترل دقیق زمان شارژ و دشارژ در کویل جرقه استفاده  "شارژ و دشارژ"سیستم از منطق. 

کنترل خودسوزي (ضربه) .10

)a( .سنسور ناك از نوع واکنش فرکانسی بوده و مدول کنترل موتور نیاز به فیلتر نمودن سیگنال دریافتی دارد 

)b(  دهد میموتور را انجام  براي هر سیلندر مستقلسیستم کنترل تایمینگ جرقه. 

سیستم کنترل سوخت دور آرام .11

)a(  و شرایط دور آرام موتور  گردد میبراي موتورهاي مجهز به دریچه گاز برقی، جریان سرعت دور آرام توسط مدول کنترل الکترونیکی موتور کنترل

.گردد میمطابق با وضعیت محیطی فعلی و پارامترهاي مختلف موتور بهینه و تنظیم 

ل آالیندگی دودهاي خروجیکنتر .12

)a(  براي گازهاي سوخته بعد از احتراق موتور و تبدیل به گاز غیررسمی و انتشار آن به آتمسفر استفاده  اي مرحلهاین سیستم از کاتالیست کانورتور سه

 .نماید می

)b( ساندن راندمان تبدیل کاتالیست کانورتور بسته، مطابق با سیگنال سنسور اکسیژن براي به حداکثر ر -مدول کنترل موتور از کنترل سوخت حلقه

.نماید میاستفاده 

اي عملکرد محافظت از کاتالیست کانورتور سه مرحله .13

)a(  دماي کاتالیست کانورتور بر اساس استاندارد از روي اولین طوقه دهد میرا انجام  اي مرحلهسیستم عملکرد محافظتی از کاتالیست کانورتور سه .

را بر اساس  اي مرحله. مدول کنترل موتور دما کاتالیست کانورتور سه شود میگیري  مطابق با شرایط کارکرد در زمان حرکت خودرو اندازه اي استوانه

شده از دماي تحمل کاتالیست کانورتور بیشتر شود، سیستم پاشش سوخت  ینیب پیشو در زمانیکه دماي  نماید می بینی پیششرایط عملکردي موتور 

.دهد میالکترونیکی دما را بوسیله غنی نمودن نسبت سوخت/ هوا براي عملکرد محافظت از کاتالیست کانورتور کاهش 
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بخارات سوخت آالیندگیکنترل  .14

)a(  نماید میاز کنیستر فعال را مطابق با شرایط عملکردي موتور کنترل  (جذب بخارات) کنیستر جدید استفاده شده و سیستم نسبت تصفیه برقیشیر از.

لتاژ زیادومحافظت از  .15

)a(  گردد میسیستم وارد حالت محافظت در نتیجه ولتاژ زیاد به علت خرابی سیستم شارژ براي محافظت از آسیب دیدن مدول کنترل موتور.

عملکرد آالرم ضد سرقت الکترونیکی سیستم .16

)a( اطالعات  وعملکرد ضد سرقت  این ارتباط شاملضد سرقت برقرار نماید،  سیستمارتباط اختصاصی با  ،با یک پروتکل دتوان میول کنترل موتور مد

.فعال و غیرفعال شدن سیستم ضد سرقتهمانند عملکرد  باشد میضد سرقت  عملکرداز  برگشتی

)OBDعملکرد تشخیص خرابی (سیستم  .17

)a(  در حالت کارکرد سیستم، مدول کنترل موتور همه قطعات سیستم را بررسی و در صورت وجود خرابی سیستم یا قطعات معیوب فوراً چراغ چک را

.نماید میبراي اطالع و یادآوري راننده روشن 

)b(  اهد نمود.را شروع خو "نقشه کنترل اضطراري"حالت استندباي عملکرد  سیستممدول کنترل موتور در نتیجه خرابی 

رابطه و پروتکل ارتباطی .18

)a(  سیستم با مدول کنترل بدنه خودرو(BCM)/برنامه پایداري خودرو  ، سیستم ترمز ضدقفل(ABS/ESP)  و واحد کنترل گیربکس اتوماتیک(TCU) 

 ارتباط دارد. CANاز طریق پروتکل ارتباطی 

)b(  سیستم ارتباط سري با تجهیزات بیرونی را از طریق سوکت تشخیص عیب مطابق با پروتکل ارتباطیUDS CAN  یم دستگاه توان می. ما دهد میانجام

تشخیص عیب نصب شده براي تشخیص عیب و تجزیه و تحلیل شرایط کارکرد سیستم به سوکت  افزار نرمیا کامپیوترهایی که بر روي آن  یاب عیب

تشخیص عیب متصل نماییم.

جانبی خودرو هاي کنترل سیستم .19

)a(  توسط مدول کنترل موتور شامل: تجهیزات جانبی خودروکنترل

 .نماید میو فن کندانسور کولر را کنترل  کاري خنک برقیسیستم فن  )1(

.نماید میدماي خروجی اواپراتور دریافت نموده و کمپرسور کولر را از طریق رله کنترل  طریقتور دماي کولر را از مدول کنترل مو )2(
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 هاي پایه منطق کنترل سیستم IIIبخش 

منطق کنترل سیستم تغذیه سوخت .1

)a( منطق پمپ سوخت

 شدن پمپ سوختمنطق روشن  )1(

  1.5با باز شدن سوئیچ موتور، پمپ سوخت برايs  58که از صفحه تریگر سیگنال دور موتور ( زمانیو  شود و سپس متوقف می کند میعمل 

 سیگنالی ارسال نشود. )دندانه

  پمپ سوخت عمل  دهد میشخیص را ت )دندانه 58(مؤثر  دور موتور از صفحه تریگر کنترل موتور سیگنال مدولهنگامی که موتور روشن است و

 .کند می

منطق غیرفعال شدن (خاموش شدن) پمپ سوخت )2(

  شود میپمپ سوخت متوقف  عملکردقطع گردد با اخطار دزدگیر  ثانیه 0.8اگر سیگنال سرعت براي.

محاسبه پهناي پالس پاشش سوخت (زمان پاشش سوخت) .2

)a( /سوخت نسبت هوا

 /(واقعی) سوخت سیلندر نسبت هوا/وخت استارت نرمال و س هوا/: نسبت در زمان استارت سوخت نسبت هوا 

 /سوخت در حالت گرم، نسبت هوا/ سوخت تئوري،  سوخت در حالت سرد، نسبت هوا/ سوخت در هنگام کار کردن موتور: نسبت هوا/ نسبت هوا

سوخت  /هوات کانورتور و نسبت سوخت حفاظت از بیش از حد گرم شدن کاتالیس سازي حالت قدرت، نسبت هوا/ نسبت هوا/سوخت غنی

محافظت از بیش از حد گرم شدن موتور

)b(  هوا منیفولدفشار مطلق 

 .گردد مینصب شده روي لوله هواي ورودي قرائت  منیفولدهوا از سنسور فشار مطلق  منیفولدفشار مطلق  )1(

)c(  (دما) حرارتافزایش درجه

.شود میهواي ورودي محاسبه  و دماي هکنند د و بر اساس دماي مایع خنکاشاره دار سیلندربه دماي هواي ورودي به  حرارتافزایش درجه  )1(

)d( افزایش راندمان

 .شود میمعادله حالت تئوري محاسبه  نسبت بهنسبت جریان هواي ورودي به سیلندر اشاره دارد و جریان هوا  افزایش راندمان به )1(

)e(  خودیادگیريمقادیر 

تولید در موتور و کل خودروها استفاده  هاي تفاوتبراي اصالح تغییرات کم موتور با افزایش در زمان عملکرد (طول عمر) و  خودیادگیريمقادیر  )1(

.شود می

)f(  حلقه بسته فیدبکاصالح

.شود در سیستم حلقه بسته، نسبت سوخت و هوا متناسب با نسبت سوخت و هواي تئوري و مطابق فیدبک سنسور اکسیژن کنترل می )1(

)g( شتابگیريسازي  غنی 

)h( اي در  هنگامی که سیستم افزایش قابل توجهTPS  (سنسور موقعیت دریچه گاز) شناسائی کند وMAP  (سنسور دما و فشار هواي ورودي) قرائت

 .کند میسوخت موتور جلوگیري  ناز رقیق شد یابد بهبود را انجام و تا آنجا که قدرت خودروسازي  غنی گردد می

)i( شتاب منفی در قطع سوخت 

کند با قطع سوخت آالیندگی و مصرف سوخت را کاهش  میشناسایی را شتاب منفی است و خودرو وجود کارکرد در حال هنگامی که موتور  )1(

 .دهد می

)j( قطع سوخت محافظتی )Cut Off(  

:کند میسیستم پاشش سوخت را متوقف  هنگامی که شرایط زیر ایجاد گردد )1(

  8500موتور بیشتر از  دورهنگامی که RPM  5600گردد سوخت قطع و هنگامی که دورموتور به ریز RPM  برسد تغذیه سوخت مجدد انجام

 .گردد می

  کند میهنگام معیوب بدون سیستم جرقه سیستم سوخت را قطع.

  18هنگامی که ولتاژ بیشتر از V  1100و دور موتور باالتر ازrpm  18باشد سیستم سوخت را قطع و هنگامی که ولتاژ کمتر V  باشد تغذیه

.گردد میسوخت مجدد انجام 

)k( (میزان پایه براي پاشش) پاشش سوخت اولیه ثابت 

 .کند میپاشش سوخت اولیه ثابت را ایجاد را محاسبه و حجم جابجایی موتور و جریان نازل  مابینارتباط  سیستم )1(

)l( اصالح ولتاژ باتري 

 .شود مینجام اولتاژ باتري  اتتغییر متناسب باپاشش سوخت  میزاناصالح  )1(
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منطق کنترل جرقه .3

)a( کنترل مغناطیس کویل 

)b( کوتاه فعال طوالنی شدن زمان مغناطیس شدن کویل را معیوب یا مدت زمان  کند میزنی شمع را تعیین  زمان مغناطیس شدن کویل جرقه انرژي جرقه

.کند میال خیلی کوتاه را براي اشتع شدن کویل

)c( مد استارت 

.کند میزنی ثابت را اتخاذ  و ایجاد گشتاور مثبت یک زاویه جرقهمخلوط هواي داخل سیلندر در مد استارت، سیستم براي اطمینان از احتراق  )1(

.شود میممکن  اتوماتیک، افزایش دور و عملکرد گردد میاستارت متوقف  ن موتور کنترل زاویه جرقه در مدروشن شدهنگام  )2(

)d( محاسبه آوانس زاویه جرقه

 زاویه آوانس جرقه اصلی )1(

  با دریچه گاز  .نماید میحداقل را زاویه جرقه  ،بحرانی ناك در شرایطگشتاور مطلوب  جهت ایجادموتور با دماي نرمال، وقتی دریچه گاز باز است

 گشتاور مطلوب باشد. از محدوده مورد نیاز جهت ایجادکمتر زاویه جرقه باید بسته براي رسیدن به دور آرام پایدار 

  رد. زاویه جرقه اگذ رانندگی در حالت سرعت نمی کاراییدر شرایط اولیه هیچ تأثیري در اي  کاتالیست کانورتور سه مرحلهبه سرعت گرم شدن

قرار دهد و براي تأثیر بر  کاتالیست کانورتورنقطه بحرانی ناك در فرآیند گرم شدن  یاگشتاور مطلوب  جهت بهبودزاویه جرقه را  دتوان میپایه ن

گردد).ریتارد تا حد امکان تأخیر داشته باشد (جرقه عملکرد (کارایی) رانندگی باید 

 اصالح زاویه آوانس جرقه )2(

، قطع سوخت شتاب منفی، کنترل کولر و سازي براي قدرت ، غنیشتابگیريارتفاع، دور آرام،  جبراندماي هواي ورودي، و  کننده خنکدماي مایع  )3(

.گردد میاصالح  چرخش وست گیت توربوشارژ

 شتابگیرياصالح  )4(

امکان  دتوان میو همچنین  شود میاصالح  شتابگیريزاویه آوانس جرقه  انتقال قدرت سیستمدور موتور ناشی از ارتعاش براي کاهش نوسانات  )5(

یکنواختی تولید کند. شتابگیريرا از بین ببرد و  شتابگیريپروسه  رایجاد ناك د

 سازي براي قدرت اصالح غنی )6(

خواهد شد.  تعیینبا نقطه گشتاور مطلوب  متناسبسوخت رقیق  /سوخت غنی به نسبت هوا /نسبت هوابراي بدست آوردن قدرت بهتر و گشتاور  )7(

.رسد میبه نقطه گشتاور مطلوب و بنابراین زاویه جرقه اصالح 

 قطع سوخت شتاب منفیاصالح  )8(

هنگام خارج شدن دریچه گاز از وضعیت بسته را تضمین  و شتاب منفی در قطع سوختدر شرایط  ه انتقال یکنواخت (صحیح)اصالح زاویه جرق )9(

.کند می

 اصالح کنترل کولر )10(

.کند میموتور را ایجاد  در دور آرام موتور زاویه آوانس جرقه را اصالح کرده و انتقال یکنواخت (صحیح) دورخاموش کردن کولر  )11(
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منطق کنترل دور آرام .4

)a( سازد که: هنگام بسته بودن کامل دریچه گاز دور موتور هدف را حفظ کرده، هنگامی که  کنترل جریان هواي دور آرام سیستم کنترل موتور را قادر می

انتقال یکنواخت (صحیح) را ایجاد و از خاموش شدن جلوگیري کند و در صورت تغییر بار  کند میدریچه گاز به وضعیت کامالً بسته وارد و آن را ترك 

موتور دور پایدار را حفظ نماید.

)b( هدف دور آرام محاسبه

 مبنا)دور آرام هدف پایه ( )1(

.گردد میتنظیم  کننده خنک مایعدماي  تغییردور آرام هدف پایه (مبنا) با  )2(

دماي مایع 

C˚ کننده خنک

دور آرام هدف 

rpm

دماي مایع 

C˚ کننده خنک

دور آرام هدف 

rpm 

دماي مایع 

 C˚ کننده خنک

دور آرام هدف 

rpm

دماي مایع 

C˚ کننده خنک

دور آرام هدف 

rpm 

<-281300 8 1200 56 900 104 825 
-25 1300 20 1200 68 800 116 925 
-16 1300 32 1200 80 750 >116 925 
-4120044107592750

 سیستمجبران کردن ولتاژ  )3(

  12کمتر از  سیستمهنگامی که ولتاژV  به طور اتوماتیک دور آرام هدف را افزایش داده تا ظرفیت تولید آلترناتور افزایش پیدا کند.  سیستماست

.دهد میافزایش  150rpmدر هر ثانیه و حداکثر  12.5rpmسیستم دور آرم را 

 جبران کردن سرعت خودرو و تنظیم شتاب منفی )4(

 500حرکت خودور  زماندور آرام هدف در توقف آن در  ت برگشت دریچه گاز وبه منظور بهبود عملکرد (کارایی) حرکتی در مدrpm  بیشتر از

 درجا خودروتا به دور آرام وضعیت  یابد می، دور موتور مرحله به مرحله کاهش درجا خودرو. براي شتاب منفی و باشد میخودرو  زمان درجا

برسد.

جبران کولر )5(

 100ی کمپرسور دور آرام هدف در دور آرام، براي جبران قدرت مصرفکولر  اندازي هنگام راهrpm .افزایش خواهد یافت

هاي جلو چراغ روشن شدنجبران  )6(

  50بعد از روشن شدن چراغ نور پایین، براي جبران قدرت مصرفی دور آرام هدفrpm .افزایش خواهد یافت

 رادیاتور کننده خنکفن  روشن شدنجبران  )7(

 براي جبران قدرت مصرفی دور آرام هدف  ،کند میرادیاتور شروع به کار  کننده خنکفن  و رود مینده باال کن هنگامی که دماي مایع خنک

50rpm .افزایش خواهد یافت
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منطق کنترل ناك .5

)a(  سازي راندمان قدرت موتور و مصرف  در هنگام احتراق موتور، بهینه(احتراق نادرست و ایجاد ضربه) عملکرد کنترل ناك براي از بین بردن امکان ناك

.رود میسوخت اقتصادي بکار 

)b( شرایط کار کردن براي کنترل ناك 

و عملکرد کنترل ناك فعال است. باشد میسنسور ناك روي خودرو نصب  )1(

ثانیه 2کار کردن موتور براي بیشتر از  )2(

 800rpmتر از دور موتور باال )3(

40kpaباالتر از  MAPفشار  )4(

)c( مد کنترل ناك 

اندازد. سیستم زاویه آوانس پایه شامل جدول زاویه آوانس جرقه نرمال و جدول  تأخیر می خودسوزي را بهامکان  سیستم ناكزاویه آوانس جرقه بر روي 

  .شود مین است، تنظیم کنترل ناك با این دو جدول انجام مزاویه آوانس جرقه ای

 وضعیت ثابت (پایدار) کنترل ناك. )1(

و  کند میکرده و تجزیه و تحلیل  دریافتاحتراق را  زمان ایجاد شده در مدت ضرباتموتور با  عملکرد نرمال، مدول کنترل موتور از طریق سنسور ناك 

ناك با شدت بیش از حد مجاز، سیستم به سرعت زاویه آوانس جرقه براي  درصورت تشخیص. برد میبعد از فیلتر کردن براي شناسایی ناك بکار 

و بتدریج زاویه آوانس جرقه به زاویه نرمال بازگشت  شود می حذفمعرض ناك قرار گرفته و ریتارد کرده و ناك در سیکل احتراق  که درسیلندري 

  .کند می

 ناك سریع هنگام وقوعکنترل  )2(

. با یک بار تشخیص وقوع ناك سیستم بطور اتوماتیک زاویه آوانس جرقه را ریتارد افتد میموتور اتفاق سریع ییر دور با تغشتابگیري سریع ناك در مدت 

  العاده زیاد جلوگیري کند. تا از ناك فوق کند می

 ریتارد سریع زاویه جرقه )3(

ثانیه به کنترل نرمال  3الی  2و بعد از  گردد میه ریتارد درج 5تا  3دورهاي مختلف موتور  یستم، زاویه جرقه مطابق باناك توسط س وقوع شناساییبا 

  .کند میبازگشت 

 تنظیم سازگاري (تطبیق) زاویه جرقه )4(

. موتور ممکن است بعد از دنباش می یمتفاوتداراي عالئم و عملکردهاي مدت  فرسایش بعد از کارکرد طوالنیمیزان یا  نوع تولیدموتورها به علت 

زنی (تعریف مقادیر) بر  مدول کنترل موتور در معرض ناك قرار گیرند. سیستم براي تنظیم جرقه مجددسازي  موتور یا فعالمقداردهی اولیه سیستم و 

شده مقدار تصحیح تطبیقی را تولید خواهد کرد. هنگام عملکرد موتور در شرایط کاري مشابه سیستم اتوماتیک تنظیم تطبیقی  مقدار ذخیرهمبناي 

  .گردد می بیش از حددهد و موجب حذف کامل ناك  انجام می آوانس جرقه را زاویه

  .دهد میسیستم در پروسه عملکرد موتور مقادیر تعریف شده تطبیقی را بطور دائم ارتقاء 
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منطق کنترل کولر .6

از طریق رله کولر کنترل را کمپرسور کولر اواپراتور کولر و کنترل کالچ کولر و سنسور دماي  شدنمربوط به فعال هاي  مدول کنترل موتور ورودي

 .باشد میو اتوماتیک  )plug and play( اتصال و اجرا . شناسایی سیستم کولر بوسیله سیستمنماید می

)a( شرایط کارکرد کولر

 سیستم کولر روي خودرو نصب باشد. )1(

ثانیه 5بیشتر از کار کردن موتور براي شروع  )2(

 فعال شدن سوئیچ کولر )3(

 c˚3.75دماي هواي ورودي باالتر از  )4(

 c˚3.75باالتر از  کننده خنکدماي مایع  )5(

 600rpmدور موتور باالتر از  )6(

انجام نشدن تمام مدهاي قطع کولر )7(

)b( مد قطع کولر 

نماید قطع را اقع مدول کنترل موتور باید کمپرسور کولر براي تضمین عملکرد (کارایی) قدرت یا محافظت موتور یا محافظت سیستم کولر در بعضی مو

. با انجام مد قطع کولر، بعد از مدت زمانی با تأخیر که توسط مدول کنترل موتور تنظیم شده است کالچ نمایدیا شروع به کار سیستم کولر را ممنوع 

  . مدها بطور کلی شامل موارد زیر است:شود میکولر آزاد 

سنگین (زیاد) موتور: تضمین عملکرد قدرت مد قطع کولر با بار )1(

  بدونTPS و سنسور سرعت خودرو معیوب

  3600دور موتور کمتر ازrpm  4000یا دور موتور کمتر ازrpm

  10کمتر از  خودروسرعتkph  15(بدون بار زیاد، مد قطع) یا سرعت خودرو کمتر ازkph (دربار زیاد، مد قطع)

  (در بار زیاد، مد قطع) %60(بدون بار زیاد، مد قطع) یا باز شدن دریچه گاز بیشتر از  %70باز شدن دریچه گاز بیشتر از

مد قطع کولر با آزاد کردن کامل پدال گاز: تضمین علمکرد (کارایی) قدرت )2(

  5000دور موتور کمتر ازrpm

 دریچه گاز بدون عیب

  و  %90باز شدن دریچه گاز بیشتر ازTPS ع شدن کولر با آزاد بودن کامل پدال گازکمتر از مقدار آخرین بار قط

 مد قطع کولر با دور موتور خیلی باال: محافظت از سیستم کولر )3(

 خاموش کولر در وضعیت وقتی که )OFF( 5800 کند مگر اینکه دور موتور شروع به کار دتوان می، کمپرسور ناستrpm .باشد

 6000کولر، وقتی دور موتور باالتر از  هنگام روشن بودنrpm .باشد کمپرسور کولر قطع خواهد شد

کننده خنکمد قطع کولر با خیلی زیاد بودن دماي مایع  )4(

  خاموشکولر در وضعیت وقتی که )OFF( 107کنند موتور کمتر از  شروع به کار کند مگر اینکه دماي مایع خنک دتوان می، کمپرسور ناست˚C

باشد.

 110موتو بیشتر از  کننده خنککولر، وقتی دماي مایع  هنگام روشن بودن˚C .باشد کمپرسور کولر قطع خواهد شد

 مد قطع کولر با خیلی پایین بودن دماي اواپراتور کولر: محافظت از سیستم کولر )5(

  شود میوقتی که دماي شروع به کار زیاد باشد و هر کدام از شرایط زیر ایجاد گردد مد قطع کولر خودرو انجام:

  ي اواپراتور کولرمعیوب بودن سنسور دما

c˚3.75دماي اواپراتور جلویی کولر کمتر از 
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منطق کنترل شیر برقی کنیستر .7

(لوله)  ارتباطزمانی (فواصل) قطع و وصل بودن  دورهسوپاپ سولنوئیدي کنستر با کنترل حجم و زمان ورود بخار سوخت به سیلندر بوسیله کنترل 

 .دهد میرساند و تأثیر روي عملکرد (کارایی) موتور را کاهش  آالیندگی بخار سوخت را تا جاي ممکن به حداقل می ،مابین کنیستر و لوله ورودي هوا

)a( شرایط کار کردن شیر برقی کنیستر

ر ایجاد گردد تا اثر بخار سوخت ورودي به سیلندر روي احتراق نرمال کاهش یابد:قبل از شروع به کار شیر برقی کنیستر باید شرایط زی )1(

  17ولتاژ سیستم کمتر ازv باشد 

  50.25موتور کمتر از  کننده خنکثانیه (دماي مایع  150زمان کار کردن موتور بیشتر از˚C هنگام روشن کردن موتور) یا زمان کار کردن ،

، هنگام روشن کردن موتور)C˚50.25از  بیشترموتور  کننده خنکمایع ثانیه (دماي  80موتور بیشتر از 

  بدون معیوب بودنEMS

 ثانیه 2بسته یا قطع سوخت بیشتر از  - ن وارد شدن موتور به مدکاري حلقه زما

  100ما کمتر از ا %1.2باز بودن دریچه گاز بیشتر از% 

 110.25˚C<  62.25>موتور  کننده خنکدماي مایع˚C 

)b(  کارکرد شیر برقی کنیسترمد 

. در دور شود میکنیستر بر اساس نسبت سیگنال تعریف شده مطابق شرایط موتور توسط مدول کنترل موتور تعیین  سولنوئیدياپ مقدار باز بودن سوپ

دي کنیستر بوسیله جریان ئیاست، در وضعیت غیر از دور آرام، حداکثر باز شدن سوپاپ سولنو %0آرام، حداکثر باز شدن سوپاپ سولنوئیدي کنیستر 

 .گردد میتعیین  %100بسته و مقدار حداکثري  -هواي حلقه 

اي منطق کنترل محافظت کاتالیست کانورتور سه مرحله .8

بینی  را پیش اي مرحلهبینی شده بیشتر از دماي حفاظتی باشد سیستم دماي کارکرد کاتالیست کانورتور سه  در مدت عملکرد موتور وقتی دماي پیش

باالتر از دماي حفاظتی باشد، براي کاهش دماي  دائماً. اگر در زمان مشخص دماي کارکرد کاتالیست کانورتور کند میکرده و شروع به ضبط زمان آن 

شده بینی . بعد از مدتی، هنگامی که دماي پیشکند میسوخت را کنترل  کارکرد کاتالیست کانورتور سیستم مقدار تغذیه سوخت و نسبت هوا/

حافظت از آن به بینی دماي کارکرد کاتالیست کانورتور و م . پیشکند میسوخت قبلی بازگشت  کاتالیست کانورتور کاهش یافت، سیستم به نسبت هوا/

 .گردد میطور پیوسته انجام 

منطق کنترل فن .9

و شرایط روشن بودن سوئیچ  کننده خنکدماي مایع  ها را مطابق باکنترل موتور هر یک از فن کولر و مدول ،ده موتورنکن سیستم کنترل فن خنک

 :کند میتعیین کولر، روشن یا خاموش بودن فن را 

 روش کار و شرایط کار فن )1(

  97بیشتر از  کننده خنکوقتی دماي مایع˚C  کند میباشد، فن با دور کُند شروع به کار.

  94کمتر از  کننده خنکوقتی دماي مایع˚C  شود میباشد، عملکرد فن با دور کُند متوقف.

  102بیشتر از  کننده خنکوقتی دماي مایع˚C  کند میباشد، فن با دور زیاد شروع به کار.

  99کمتر از  کننده خنکوقتی دماي مایع˚C  شود میباشد، عملکرد فن با دور زیاد متوقف.

منطق کنترل تایمینگ متغیر سوپاپ .10

)a(  کنترل تایمینگ متغیر سوپاپشرایط عملکرد مکانیزم 

هد کرد و موقعیت نسبی میل سوپاپ و میل لنگ براي امدیریت موتور عمل خو سیستممکانیزم کنترل تایمینگ متغیر سوپاپ به درخواست  )1(

.شود میرسیدن به مصرف سوخت اقتصادي، عملکرد (کارایی) قدرت و عملکرد آالیندگی با وجود تمام شرایط زیر بعنوان پیش شرط کنترل 

  16ولتاژ سیستم نباید بیشتر ازv  10.5یا کمتر ازv .باشد 

 :دماي آب موتور نباید بیشتر از حد مجاز باشد که دور موتور تغییر کند

 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000(rpm)دور 

 140 140 140 125 125 130 130 130 130(C˚)دماي آب موتور 

 5000موتور نباید بیشتر از  دورrpm  300و کمتر ازrpm .باشد

  وجود نداشته باشد. سیستم کنترل سوپاپ درعیب

)b( کنترل سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ در زمان عملکرد.

 گردد. تایمینگ مناسب سوپاپ مطابق با شرایط عملکرد جاري موتور (دور و بار) تعیین می )1(

 محاسبهجبران افزایش راندمان با فرمول به طور اتوماتیک  یابد، افزایش میراندمان موتور و زاویه جرقه مطلوب با تغییر در تایمینگ سوپاپ  )2(

.شود می
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منطق کنترل توربوشارژر .11

پس و سوپاپ تخلیه فشار جهت تنظیم حجم و بار هواي ورودي موتور  بوشارژر بوسیله سوپاپ بايرسیستم کنترل توربوشارژر تنظیم فشار تو هدف

 .باشد می

منطق کنترل پمپ سوخت فشار باال .12

تایپیت  امک روي میل سوپاپ،توسط حرکت باد. نماید میکه سوخت را براي ریل سوخت ارسال است پمپ سوخت فشار باال یک پمپ تک پالنجري 

. کند می. سیگنال ارسالی از مدول کنترل الکترونیکی (مدول کنترل موتور) حجم تغذیه سوخت را کنترل کند میپالنجر پمپ سوخت فشار باال عمل 

پمپ سوخت فشار ضعیف اي فشار ضعیف و ه هورودي سوخت پمپ فشار باال به لوله سوخت فشار ضعیف متصل است و سوخت داخل باك از طریق لول

زایش فشار ف. براي پمپ سوخت فشار باال جهت کنترل دقیق جریان سوخت و حرکت پالنجر در داخل پمپ براي اشود میبه فیلتر پمپ فشار باال وارد 

می که فشار . هنگاشود میسوخت سوپاپ کنترل جریان طراحی شده است سوخت از طریق خروجی پمپ سوخت و لوله فشار باال وارد ریل سوخت 

. هنگامی که فشار کند میگردد جریان سوخت از طریق سوپاپ فشارشکن به داخل پمپ سوخت بازگشت  سوخت سوخت بیشتر از فشار داخلی ریل

و  است . سوپاپ کنترل جریان داراي سولنوئیدگردد میداخلی ریل بیشتر از حداکثر فشار تنظیمی هدف باشد، فشار تخلیه و از ریل سوخت محافظت 

سولنوئیدي رابط کنترل ورودي الکترونیکی پمپ سوخت فشار باال مستقیم  پیچ سیمآید. دو الکترود  محافظتی به حرکت درمی توسط جریان حداکثر/

نترل . پمپ سوخت فشار باال ولتاژ کباشند می متصلبه مدار کنترل مدول کنترل الکترونیکی موتور و منبع تغذیه سیستم از طریق دسته سیم موتور 

سولنوئیدي کنترل زمان باز و بست سوپاپ کنترل جریان پمپ  پیچ سیممدول کنترل الکترونیکی موتور دریافت و از طریق از خروجی را مستقیماً 

ي ، نیروشود می. هنگامی که مدار الکتریکی سوپاپ کنترل حریان براي ذخیره ولتاژ و پمپ کردن سوخت متصل کند میسوخت فشار باال را کنترل 

دهنده براي ورود  . وقتی پمپ سوخت فشار باال خاموش شده و سوپاپ کنترل جریان (سرریز) تحت تأثیر فنر برگشتگردد میالکترومغناطیسی تولید 

 .رود میسولنوئیدي به طور اتوماتیک از بین  پیچ سیم، نیروي الکترومغناطیسی گیرد میسوخت و وضعیت کنترل جریان قرار 

نترلمنطق کنترل کروز ک .13

. بعد از کند میمطابق با سیگنال خروجی سنسور پدال گاز الکترونیکی سرعت خودرو را کنترل ز با کنترل باز شدن دریچه گاز سیستم کنترل کرو

سرعت  ثابت نگه داشتنهوا و  شروع کروز کنترل، مدول کروز کنترل بر مبناي سیگنال سنسور الکترونیکی پدال گاز جهت هماهنگی دقیق سوخت/

 .کند میکروز کنترل زاویه درست و مورد لزوم جهت باز شدن دریچه گاز را محاسبه 

)a( کروز کنترل معرفی عملکرد کلید 

)اصلی کروز (کلید ON/OFFکلید  )1(

  در وضعیت روشن  کلیدهنگامی که(ON)  فعالزه ، کروز اجادیشو میدیگر کروز به سرعت کروز وارد  کلیدهاي، هنگامی که شما با گیرد میقرار 

 .کند میشدن پیدا 

  خاموشاصلی در وضعیت  کلیدوقتی (OFF)  شده در مدول کنترل موتور  ذخیرهو سرعت  کند میشدن پیدا ن فعالکروز اجازه  گیرد میقرار

 پاك خواهد شد.

(CANCEL)کنسل کروز کنترل  کلید )2(

  گردد میاز کروز  نبا خودرو در وضعیت سرعت یکنواخت باعث خارج شد کلیدفشردن این.

  وقتی مجدداً کلیدRES/ACCEL ،40اگر سرعت خودرو بیشتر از  فشرده گرددkm/h  باشد عملکرد کروز فعال و سرعت خودرو در سرعت

 هدف از پیش تعیین شده حفظ خواهد شد.

(SET/COST)کاهش سرعت کروز کنترل  تنظیم/ کلید )3(

  در وضعیت روشن اصلی کروز  کلیدبه عنوان سرعت کروز، اگر  فعلیتنظیم سرعت(ON)  40بیشتر از  خودروو سرعت  داشته باشدقرارkm/h 

 باشد با فشردن هر کدام از کلیدهاي سیستم کروز کنترل وارد سرعت ثابت خواهد شد.

  :3خودرو در وضعیت سرعت ثابت (کروز) براي هر بار فشار سوئیچ، سرعت خودرو  وقتیفشردن براي کاهش سرعتkm/h  دنمای میکاهش پیدا .

 باشد. 400msبیشتر از  دتوان میزمان براي فشردن سوئیچ تعریف شده است، این زمان ن

 خودرو خواهد شد.  فشردن طوالنی براي کاهش سرعت، با خودرو در وضعیت سرعت ثابت (کروز)، فشردن طوالنی سوئیچ موجب کاهش سرعت

.باشد می 400msسوئیچ تعریف شده است، این زمان بیشتر از  زمان براي فشردن

(RES/ACCEL)/ افزایش سرعت کروز بازیابی کلید )4(

  اصلی در وضعیت روشن  کلیدادامه کار وضعیت کروز، هنگامی که(ON)  40باشد و سرعت خودرو باالتر ازkm/h  باعث ادامه  کلیدباشد، فشردن

 .گردد میقبلی تنظیم . سرعت هدف کروز براي خودرو و به طور اتوماتیک به سرعت کروز گردد میکار وضعیت کروز 

  8فشردن براي افزایش سرعت، هر بار که سوئیچ را فشار دهید، سرعت هدف کروزkm/h  نماید میافزایش پیدا. 

  ،باعث افزایش سرعت خودرو به مقدار معین است در وضعیت حرکت با سرعت ثابت (کروز) خودرو وقتی کهفشردن طوالنی براي افزایش سرعت ،

 .گردد می
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 قطعات واحد کنترل الکترونیکی IVبخش 

  سنسور فشار و دما توربوشارژر

 عملکرد .1

)a(  نماید. گیري می را بعد از توربوشارژر اندازه ولدمنیفو دماي فشار

پارامترهاي عملکردي .2

)a( لیهپارامترهاي او 

)b( خروجی مربوط به عملکرد تشخیص فشار سنسور

)c( پارامترهاي مشخصات دمایی از سنسور  

مقاومت بدون بار جدول سنسور دماي هواي ورودي -مشخصات دما  

؛20kPa-250kPaمحدوده فشار:  -1

؛655kPaفشار نهایی:  -2

؛C˚125-40-دماي کارکرد:  -3

؛0.1V±5.0ولتاژ کارکرد:  -4

؛10mAجریان کارکرد: کمتر از  -5

؛5Vسیگنال  در ولتاژ 4.65V-0.4ولتاژ خروجی:  -6

؛5VDCنوع ولتاژ عملکردي:  -7

باشد: مقدار مرجع در جدول زیر می -1

  20  250 (kPa)فشار 

 0.4  4.65 (V)ولتاژ خروجی 

(C˚)دما 

حداقل 

مقاومت 

(Ω)

مقاومت 

نرمال 

(Ω)

حداکثر 

(Ω)مقاومت 

0±15.355.896.46

10±1 3.473.794.14

20±1 2.312.522.73

30±1 1.581.711.85

40±11.111.201.29
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GW4C20راهنماي تعمیرات موتور بنزینی 

 کانکتور .3

بدنهسیگنال اتصال  -1  

 سیگنال دما -2 

5Vبرق تغذیه  -3 

خروجی سیگنال فشار هوا -4 

 عملکرد و نگهداري .4

)a(  از ورود مواد شیمیایی به داخل سنسور در زمان تمیز کردن جلوگیري

 نمایید.

)b(  عملکرد: قسمت تشخیص را به سمت جلو و پایین قرار داده و آن را با زاویه

عمودي نصب نمایید. بین خط مرکزي و جهت ˚60کمتر از 

تشخیص .5

)a( تست سنسور فشار 

یابی در زمانیکه سوئیچ خودرو در  یاب را به کانکتور عیب دستگاه عیب )1(

قرار داشته باشد متصل نمایید و از طریق  (ON)موقعیت روشن 

یاب فشار آتمسفریک واقعی و فشار آتمسفریک استاندارد  دستگاه عیب

را قرائت نمایید. در صورتیکه اختالف اندازه بین فشار آتمسفریک 

 استاندارد و واقعی خیلی زیاد باشد، سنسور را تعویض نمایید.

کننده و  نرمال مایع خنکموتور را روشن نموده و تا رسیدن به دماي  )2(

یاب مقدار  دور آرام بدون بار منتظر بمانید. با استفاده از دستگاه عیب

فشار کم باید بیشتر یا معادل فشار آتسفریک استاندارد باشد، را قرائت 

نمایید.

)b( تست سنسور دما 

دیجیتال  متر مولتیسنسور را از روي موتور پیاده نمایید و با استفاده از  )1(

پارامترهاي مشخصات سنسور "سور دماي هواي ورودي (به مقاومت سن

(C)"  گیري نمایید. مراجعه نمایید.) اندازه 123در صفحه 

گیري شده و مقدار  در صورتیکه اختالف خیلی زیاد بین مقاومت اندازه

، سنسور را تعویض نمایید.استاستاندارد 
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  هواسنسور فشار منیفولد 

 عملکرد .1

)a(  هوا براي تشخیص وضعیت هواي ورودي واقعی را در  منیفولدسنسور فشار

 .دهد میزمان عملکرد موتور تشخیص 

)b(  هواي ورودي از طریق ترکیب  گیري اندازهبراي سیستم مدیریت موتور با

به سرعت مقدار هواي ورودي  دتوان میسرعت، مدول کنترل موتور  -چگالی

موتور را مطابق با اطالعات تهیه شده توسط سنسور با مقدار  اي به لحظه

پارامترهاي ورودي دیگر سنسورها محاسبه نماید.

پارامترهاي عملکردي .2

)a( لیه:پارامترهاي او 

)b(  منحنی (نمودار) مشخصات تبدیل ولتاژ خروجی از سنسور فشار هواي

ورودي

 قوانین عملکردي .3

)a(  کنند تشکیل  خروجی تبدیل می سیگنال را بهفشار  اجزایی کهسنسور از

. در یک دهد را انجام میپردازش سیگنال  عمل تقویت مدار شده و قسمت

دیگر به  از سمتفشار تبدیل، محفظه خأل وجود داشته و  سنسورسمت 

و فشار موتور هوا  منیفولد. فشار مطلق داخل باشد میهوا متصل  منیفولد

 دیافراگم. تغییر شکل شود دیافراگم سنسور میتغییر شکل منحنی  باعث

 سنسور با توجه به تغییر شکل نسبی با فشار دارد. مقاومت مستقیمنسبت 

وجود مقاومت و تغییر شکل بین . نسبت مستقیم کند تغییر میدیافراگم 

هوا به سیگنال الکتریکی تبدیل  منیفولددارد. با این قوانین تغییرات فشار 

 .شود می

10kPa-250kPaمحدوده فشار:  -1

C˚125-40-دماي کارکرد:  -2

0.1V±5.0ولتاژ کارکرد:  -3

10mAجریان کارکرد: کمتر از  -4

5Vدر ولتاز سیگنال  4.75V-0.25ولتاژ خروجی:  -5

ی
ج

رو
خ

ژ 
تا

ول

فشار مطلق
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کانکتور .4

5Vولتاژ تغذیه  :1  

 ترمینال سیگنال اتصال بدنه :2 

پورت خروجی از سیگنال ولتاژ :3 

:هاي عیب اصلی حالت .5

)a(  شدن المنت سنسورانجماد یا انباشت آلودگی در پراپ سنسور یا مسدود

)b( قطع مدار یا اتصال کوتاه المنت در داخل سنسور 

تشخیص .6

)a( تست سنسور فشار 

در زمانیکه سوئیچ خودرو در  یابی عیبرا به کانکتور  یاب عیبدستگاه  )1(

قرار داشته باشد متصل نمایید و از طریق  (ON)موقعیت روشن 

ک استاندارد فشار آتمسفریک واقعی و فشار آتمسفری یاب عیبدستگاه 

که اختالف اندازه بین فشار آتمسفریک  صورتیرا قرائت نمایید. در

 ، سنسور را تعویض نمایید.استاستاندارد و واقعی خیلی زیاد 

 کننده خنکموتور را روشن نموده و تا رسیدن به دماي نرمال مایع  )2(

قرائت نمایید. یاب عیبا دستگاه را ب 35kPa-28منتظر بمانید و فشار 
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 سنسور دماي هواي ورودي

 عملکرد .1

)a( هاي مختلف در سیستم مدیریت موتور نشان  هاي مهم المنت یکی از تست

 باشد. دادن پارامترهاي حالت هواي واقعی موتور در زمان عملکرد موتور می

)b( العملی  ترمیستور با ضریب مقاومت دمایی منفی که داراي خاصیت عکس

مرکزي المنت سنسور دما استفاده شده است. باشد در هسته سریع می

پارامترهاي عملکردي .2

)a( لیه:پارامترهاي او 

)b( مشخصات پارامتر از ترمیستور بدون بار از سنسور دماي هواي ورودي

 کانکتور .3

  A :اتصال بدنه؛ پورت

 B :سیگنال. پورت 

؛C˚135-40-دماي کارکرد:  -1

؛5.0Vولتاژ کارکرد:  -2

؛9mW/˚Cاتالف مصرف برق ثابت:  -3

است؛ 15sزمان پاسخ دمایی کمتر از  -4

مقاومت خروجی

دما
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 تشریح عملکرد و نگهداري .4

)a(  هوا یا باقیمانده آلودگی در میله مدرج  منیفولداز تولید هواي مرطوب در

سنسور جلوگیري نمایید.

 تشخیص .5

)a(  یک اهم متر سنسور دماي هواي ورودي را از موتور پیاده نموده و از

مقاومت سنسور دماي هواي ورودي  گیري اندازهدیجیتال براي  متر مولتی

، سنسور را استکه اختالف مقاومت خیلی زیاد  استفاده نمایید. درصورتی

تعویض نمایید.
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  سنسور ضربه (ناك سنسور)

 عملکرد .1

)a( این سنسور در قسمت باشد العمل فرکانسی می سنسور ضربه از نوع عکس ،

موتور براي حس کردن لرزش تولیدي موتور نصب شده است.  حساس لرزش

مدول کنترل موتور شدت لرزش را با سنسور ضربه براي اصالح زاویه آوانس 

کنترل مؤثر لرزش همچنین عملکرد بهتر قدرت موتور، مصرف  جهتجرقه 

 نماید. سوخت اقتصادي و سطح آالیندگی پایین کنترل می

پارامترهاي عملکردي .2

کانکتور .3

 Aسیگنال؛ :  

 B؛ الیه شیلد از طریق اتصال بدنه 

 تشخیص .4

)a( سیگنال زاویه یاب کد عیب سیستم را قرائت نمایید،  توسط دستگاه عیب

جرقه را مالحظه نمایید و خرابی سیگنال دسته سیم را براي سیم شیلد 

استفاده شده یا الیه شیلد از سیم شیلد براي داشتن اتصال بدنه ضعیف 

 بررسی نمایید.

 هاي عیب حالت .5

)a( اتصال کوتاه مدار بین دو ترمینال 

)b( اتصال کوتاه مدار بین ترمینال و شیلد  

)c( خر) ابی ترمینال یا دسته سیم)قطع مدار از خروجی 

سیگنال خروجی -1

 خروجی سیگنال  فرکانس

18kHz 17mV/g-5  حداقل

 حداکثر

5kHz 37mV/g  
8kHz  42.5mV/g  

13kHz  48.1mV/g  
18kHz  74mV/g  

18kHz-3العملی:  محدوده فرکانس عکس -2

1000Hzدر  C˚25در دماي  1300Opf-900خازن  -3

C˚25در دماي  1MΩمقاومت: بیشتر از  -4

 C˚150-40-دماي کارکرد  -5

سیم شیلد 

جفت

https://CarGeek.live

https://CarGeek.live



 )OSLسنسور اکسیژن جلو (مدل 

 عملکرد .1

و الیه اکسید زیرکونیوم به عنوان  اصلیسنسور اکسیژن جلو با برند دلفی داراي عنصر سرامیکی چند الیه در ساختار صفحه تخت به عنوان عنصر 

ساخته شده است که  جامداولیه  سلولکه بر اساس اصول  باشد می. سنسور اکسیژن یک سنسور جریان انتشار محدود باشد میعنصر هسته مرکزي 

ز گازهاي خروجی تنظیم مقداري ا OSLنماید. سنسور اکسیژن  گیري اندازهغلظت اکسیژن در دودهاي خروجی را در محدوده وسیعی  دتوان می

. مطابق با قوانین الکتروشیمی اختالف پتانسیل نماید میهاي ریز  اي را وارد فضاي اندوکسیون در وسط پمپ باتري و مرجع باتري با ساختار سوراخ شده

 - کسیژن که کنترل فیدبک حلقهت اختالف جزیی فشار ااز مرجع باتري وجود دارد، به عل بین فضاي اندوکسیون و فضاي هواي مرجع در هر دو سمت

اکسیژن در  حجمدهنده  نشان دتوان می، جریان تخلیه محدود تولید شده توسط پمپ باتري بنابراین. گردد میبسته تهیه شده به ولتاژ پمپ باتري تغذیه 

، پمپ باتري اکسیژن را از فضاي گردد مینگهداري  450mvدودهاي خروجی باشد. بدون نیروي محرکه الکتریکی خروجی، از مرجع باتري در 

که جریان مثبت است، با افزایش غلظت نسبت سوخت/هوا مقدار جریان  ، در زمانینماید میاندوکسیون در زمانیکه نسبت سوخت/هوا رقیق است خارج 

را وارد فضاي هواي  O2موده و اکسیدکربن) در دودهاي خروجی را تجزیه ن (دي CO2(آب) و  H20. پمپ باتري نماید میتمایل پیدا  (0)به صفر 

 .نماید میمرجع با نسبت سوخت/هوا غنی در زمانیکه جریان منفی است 

 مشخصات .2

)a(  باشد میکانکتور سنسور اکسیژن از نوع ضد آب. 

)b( باشد میالعمل سریع  زمان شروع کارکرد کوتاه و زمان پاسخگویی و عکس. 

)c(  باشد میظرفیت پردازش سیگنال غلظت اکسیژن در محدوده وسیعی. 

)d( .حساسیت فشار بسیار پایین است 

)e( .سازگاري بسیار زیاد با دماي پایین دارد 

)f( دارد. آلودگیها و  مقاومت خیلی زیاد در مقابل ناخالصی 

)g( اي طراحی شده است که از سوختن سطح قطعات جلوگیري شود. به گونه 

)h( براي عملکرد قابل اعتماد استیلفوالد  استفاده از 

)i(  ایمنی و کاربرد آسان -ابیخرمقاوم در برابر طراحی 

)j( سنسور  تعویضرا براي کالیبره نمودن هر سنسور اکسیژن براي تضمین منحنی کالیبراسیون و اطمینان از  مقاومت شرکت دلفی کالیبره لیزري

اکسیژن جلو بدون تغییرات در کنترل یا کالیبراسیون سنسور بکار برده است.

 کارایی .3

)a( پارامترهاي عملکردي

 λ=1.98هوا  زمانیکه نسبت سوخت/ 0.06±1.98دقت تشخیص سنسور:  )1(

 λ=0.88هوا  زمانیکه نسبت سوخت/ 0.01±0.88دقت تشخیص سنسور:  )2(

 1.8bar-1.2در فشار  ≤4%حساسیت فشار:  )3(

(Ipump=0A) استوکیومتريهوا  خت/در نقطه نسبت سو 0.008±1.005دقت تشخیص سنسور  )4(

 ثانیه ≤10زمان فعال شدن سنسور:  )5(

 ثانیه ≤15مان سیگنال خروجی پایدار: ز )6(

ثانیه  میلی <250العمل) براي نسبت سوخت/هوا از غنی به رقیق:  زمان پاسخگویی (عکس )7(

 λ=1.98±0.039خطاي خطی با هوا  )8(

 ≤%7±جریان هوا)  1m/s±20پایداري عملکردي در هوا (استاتیک و  )9(

)b( مشخصات فنی

 C :(3.4±0.6Ω˚21(در دماي  گرمکنمقاومت  )1(

 1.2A: گرمکنجریان  )2(

 8.4W: گرمکنمصرف برق  )3(

 600Hz-100: گرمکنفرکانس کنترل  )4(

 ≤30MΩمقاومت عایق بین مدار القایی و پوسته:  )5(

 <30MΩو پوسته:  گرمکنمقاومت عایق بین  )6(

 7.0V: گرمکنولتاژ اسمی مدار  )7(

0.35mm: مشخصات دسته سیم موردنیاز براي انتقال سیگنال سنسور )8(
22AWGیا  2
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شناسایی ترمینال و دسته سیم سنسور .4

تشخیص .5

)a( دیجیتال  متر مولتیسنسور اکسیژن را جدا نموده و با استفاده از یک  سوکت

 نمایید. گیري اندازههدایت الکتریکی از هر ترمینال بر روي دسته سیم را 

)b(  هاي  دیجیتال مقاومت بین ترمینال متر مولتیبا استفاده از یکD  وC  از

نمایید. اگر  گیري اندازه ،باشد می 0.6Ω±3.4سنسور اکسیژن را که به مقدار 

، سنسور اکسیژن را تعویض باشد میمقدار مقاومت در محدوده تعیین شده ن

نمایید.

 رنگ دسته سیم  شناسایی ترمینال  شماره ترمینال

A اي قهوه  سیگنال باتري پمپ 

B زرد  کننده اتصال بدنه مقاومت تنظیم  

C سفید  منفی المنت گرمکن  

D  بنفش  مثبت المنت گرمکن  

E  
اتصال بدنه مشترك از باتري پمپ و 

  باتري مرجع
طوسی

F مشکی  سطح باال از باتري مرجع 
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  + مدل) OSPسنسور اکسیژن عقب (

 عملکرد .1

باشد  بسته سوخت می -سنسور اکسیژن یک قطعه مهم در سیستم کنترل حلقه

دارد تا کاتالیست کانورتور  آل را تنظیم و ثابت نگه می که نسبت سوخت/ هوا ایده

هوا در محفظه  بتواند با باالترین راندمان تبدیل کار نماید. زمانیکه نسبت سوخت/

دودهاي خروجی زیاد بوده و ولتاژ خروجی  باشد، تجمع اکسیژن در موتور رقیق می

یابد و بالعکس. به این ترتیب، فیدبک وضعیت نسبت  سنسور اکسیژن کاهش می

  شود. سوخت/هوا به مدول کنترل موتور ارسال می

مشخصات .2

 عملکرد .3

)a( پارامترهاي عملکردي

)b( (دائمی) حداکثر دماي کار کردن 

باشد. کانکتور سنسور اکسیژن ضد آب می -1

العاده قوي با دماي خیلی پایین و  سازگاري فوق -2

مقاومت در برابر ناخالصی آلودگی

مصرف برق گرمکن سنسور اکسیژن خیلی پایین  -3

باشد. می

طراحی و ساختار عمومی -4

پاسخگویی سریعزمان کارکرد و  -5

مقاوت باال در برابر حرارت -6

استفاده از فوالد استیل براي عملکرد قابل اعتماد -7

باشد: مقدار مرجع در جدول زیر می -2

 450C دماي عملکردي

>750 ولتاژ خروجی غنی

 <120 ولتاز خروجی رقیق

گویی از رقیق به غنی فرمان پاسخ

(ms) 
65>

گویی غنی به رقیق فرمان پاسخ

(ms) 
80>

<5K(Ω)مقاومت داخلی 

13.5(V)ولتاژ تغذیه 

 <C˚930دماي دود:  -1

 <C˚700دماي پایه اتصال:  -2

<C˚1000نوك قسمت زیرکونیوم:  -3

 <C˚275سیم و روکش محافظ:  -4

 <C˚250واشر:  -5

 <C˚125سوکت:  -6

 C˚100-40-دماي نگهداري:  -7
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)c( شرایط کاربردي توصیه شده

کانکتور .4

 A(خروجی) سیگنال : 

 B(اتصال بدنه) سیگنال :

 C :گرمکن 

 D :گرمکن  

 تشریح .5

)a(  کانکتور سنسور اکسیژن را جدا نموده و ارتباط هر ترمینال بر روي دسته

 نمایید. گیري اندازهدیجیتال  متر مولتیسیم را با استفاده از یک 

)b( هاي  مقاومت بین ترمینالC  وD  متر مولتیسنسور اکسیژن را با یک 

 .1.5Ω±9.6نمایید:  گیري اندازهمتر  دیجیتال قسمت اهم

، سنسور استشده خارج از محدوه تعیین شده  گیري اندازه اگر مقدار مقاومت

 اکسیژن را تعویض نمایید.

)c(  ولتاژ سنسور اکسیژن را قرائت نمایید، که باید  یاب عیببا استفاده از دستگاه

در حالت عملکرد خاموش باشد و کمی نوسان بین  1000mVبیشتر از 

300-600mV  بیشتر  کننده خنکدر بیشتر شرایط عملکردي با دماي مایع

.باشد می C˚80از 

 C˚850-200دماي دودهاي خروجی:  -1

دهنده سوخت باید کمتر از: هاي تشکیل ناخالصی -2

 0.013 -سربg/L 

 0.0012 -فسفرg/L 

 (نسبت وزنی) %0.04 -سولفور

 4 - سیلسppm 

 0.0085g/L-MMT 
نباشد. 0.02L/hمصرف روغن موتور باید بیشتر از  -3
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 مجموعه ریل سوخت انژکتور پاشش سوخت مستقیم فشار باال

 ملکردع .1

انژکتور پاشش مستقیم بنزین توزیع  برايمجموعه ریل سوخت وظیفه 

سیلندر با فشار ثابت  بینپمپ سوخت فشار باال  از طریقسوخت پمپ شده 

و سوخت پاشیده شده مستقیماً به داخل سیلندر براي اختالط با  .باشد می

باشد. ریل سوخت به لوله فشار قوي متصل  هوا و مشارکت در احتراق می

باشد به طوري که سوخت با فشار باال بوسیله پمپ سوخت فشار باال  می

د به داخل ریل سوخت از طریق لوله فشار قوي منتقل شده و به هر توان می

  ر توزیع و تقسیم گردد.انژکتو

عملکرد داخلی ریل سوخت براي محکم نمودن انژکتور بر روي سرسیلندر 

برقراري دائمی این موتور و نگهداشتن سوخت داخل ریل در فشار معین و 

  باشد. انژکتور می فشار پشت

سنسور فشار سوخت، فشار داخل ریل سوخت را به مدول کنترل موتور 

باشد که  شار سوخت از نوع سنسور پیزورزیستور مینماید. سنسور ف ارسال می

براي عملکرد نیاز به ولتاژ ورودي دارد. زمانی که فشار داخل ریل سوخت به 

نماید، مقاومت از گیج  صفحه دیافراگمی فلزي داخل سنسور فشار وارد می

نماید که باعث تغییر در ولتاژ  سیلیکونی بر روي دیافراگم تغییر پیدا می

گردد. مدول کنترل موتور فشار سوخت داخل ریل  ور میخروجی سنس

  دهد. سوخت را مطابق با ولتاژ خروجی تشخیص می

 فعالسلنوئید  پیچ سیمکه  نیروي الکترومغناطیسی تولید شده در زمانی

اي غلبه نموده و باعث  شود بر نیروي فنر و فشار سوخت سوپاپ ساچمه می

ه سوخت فشار باال داخل لوله اي شده به طوري ک بلند شد سوپاپ ساچمه

سوخت مستقیماً به داخل سیلندر از طریق سوپاپ انژکتور و سوراخ پاشش 

شود، نیروي  که برق انژکتور قطع می شود. زمانی باالیی پاشش می

سلنوئید به طور اتوماتیک قطع شده و سوپاپ  پیچ سیمالکترومغناطیسی از 

اثر نیروي برگشت فنر پاشش  اي انژکتور سوخت به طور اتوماتیک بر ساچمه

  نماید. سوخت از طریق انژکتور را قطع می

پارامترهاي کار کردن .2

)a( مجموعه ریل سوخت  
؛ C-125˚C˚30-دماي کارکرد:  -1

؛ 40Mpaفشار انفجار:  -2

استاندارد تشخیص نشتی: نشتی نباید بیشتر از  -3

0.022sccm  در شرایط تشخیص نشتی با فشار

20±1MPa .از گاز نیتروژن باشد 
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)b( سنسور فشار سوخت

)c( پارامترهاي فنی انژکتور سوخت

 25MPa-0محدوده فشار کار کردن:  -1

C˚140-40-محدوده دماي کار کردن:  -2

 0.25V±5.0ولتاژ ورودي:  -3

 4.5V-0.5محدوده ولتاژ خروجی:  -4

؛C-125˚C˚30-محدوده دماي کار کردن:  -1

؛15Mpaحداکثر فشار کارکرد دائمی:  -2

؛20Mpaحداکثر فشار باز شدن (عملکرد غیردائمی):  -3

 ؛2.5mm3/minحداکثر نشتی:  -4

که  ثانیه در زمانی 30حداکثر زمان عملکردي دور آرام  -5

که باید حداقل  باشد، می 3000rpmموتور در دور 

اندازه ممکن باشد؛

 ؛1.06Ωپیچ:  مقاومت سیم -6

 ؛65Vولتاژ مستقیم:  -7

.18A/2-3A-10نقطه ماکزیمم/جریان محافظ:  -8
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 تشخیص .3

)a( .آیا مجموعه ریل سوخت داراي تغییر شکل دائمی بوده و نصب صحیح مجموعه و عملکرد بدون نشتی آن را بررسی نمایید 

)b(  مایید.بررسی نرا نشتی سوخت و هوا  از نظرآیا اورینگ انژکتور معیوب یا خراش دارد و نصب صحیح مجموعه و عملکرد آن 

)c( گتر از آیا سوراخ انژکتور گرفتگی یا نشتی دارد. قطعات متصل به خطوط لوله فشار پایین و فشار باال سیستم باید از هر گونه آلودگی و ذرات بزر

200μm  د.جلوگیري شو ها آن(میکرون) تمیز باشند. باید توسط درپوش از ورود گرد و خاك به داخل 

)d(  سوخت و وضعیت غیرنرمال از مدار سنسور فشار سوخت، لطفاً کانکتور و دسته سیم سنسور فشار سوخت را بررسی براي آالرم کد خطا سنسور فشار

 نمایید. لطفاً سنسور فشار سوخت را براي این خرابی بررسی نمایید.

)e( یلندر مربوطه را بررسی نموده و نرمال بودن براي آالرم کد خطا انژکتور و وضعیت غیرنرمال از مدار انژکتور در سیلندر مربوطه، لطفاً مدار انژکتور س

مقاومت انژکتور را بررسی نمایید.

 مجموعه پمپ سوخت فشار باال

 عملکرد .1

که فشار سوخت فشار باال را براي  باشد میمجموعه پمپ سوخت فشار باال یک قطعه مهم از سیستم تغذیه سوخت فشار باال در سیستم مدیریت موتور 

  .نماید میریل سوخت تهیه 

. گردد میر باال به صورت مستقیم به چرخش درآمده و توسط مدول کنترل الکترونیکی موتور کنترل ادر سیستم مدیریت موتور، پمپ سوخت فش

بدیل سوخت محاسبه خواهد کرد، ت سیستمدر مدول کنترل موتور جرم تغذیه سوخت موردنیاز پمپ سوخت را مطابق با فشار موردنیاز براي  افزار نرم

و تغذیه سوخت دقیق به ریل  واقعیآن به مقدار تغذیه سوخت و زمان روشن ماندن سوپاپ کنترل جریان از پمپ سوخت فشار باال براي زمان تبدیل 

ه بادامک روي میل سوپاپ و تایپیت متصل ب حرکت. پمپ سوخت فشار باال از نوع پمپ تک پالنجري بوده که از طریق نماید میسوخت را محاسبه 

. نماید می. بعالوه سیگنال الکتریکی از مدول کنترل موتور مقدار تغذیه سوخت را کنترل دهد میپالنجر عمل نموده و سوخت را به ریل سوخت تحویل 

 ریقاز طباك وارد فیلتر پمپ سوخت فشار باال  و سوخت باشد میلوله سوخت فشار پایین متصل  دي سوخت از پمپ سوخت فشار باال بهانتهاي ورو

 .گردد میپمپ سوخت فشار پایین/ لوله فشار پایین 

زایش فشار سوخت سوپاپ کنترل جریان فبراي او براي پمپ سوخت فشار باال جهت کنترل دقیق جریان سوخت و حرکت پالنجر در داخل پمپ 

. هنگامی که فشار سوخت بیشتر از فشار داخلی شود میطراحی شده است سوخت از طریق خروجی پمپ سوخت و لوله فشار باال وارد ریل سوخت 

. هنگامی که فشار داخلی ریل بیشتر از حداکثر فشار کند میریل گردد جریان سوخت از طریق سوپاپ فشارشکن به داخل پمپ سوخت بازگشت 

محافظتی به حرکت و توسط جریان  است. سوپاپ کنترل جریان داراي سولنوئید گردد میتنظیمی هدف باشد، فشار تخلیه و از ریل سوخت محافظت 

سولنوئیدي رابط کنترل ورودي الکترونیکی پمپ سوخت فشار باال مستقیم به مدار کنترل مدول کنترل الکترونیکی  پیچ سیمآید. دو الکترود  درمی

مدول کنترل از جی را مستقیماً . پمپ سوخت فشار باال ولتاژ کنترل خروباشند می متصلموتور و منبع تغذیه سیستم از طریق دسته سیم موتور 

. هنگامی که کند میسولنوئیدي زمان باز و بست سوپاپ کنترل جریان پمپ سوخت فشار باال را کنترل  پیچ سیمالکترونیکی موتور دریافت و از طریق 

. وقتی پمپ گردد می، نیروي الکترومغناطیسی تولید شود میمدار الکتریکی سوپاپ کنترل حریان براي ذخیره ولتاژ و پمپ کردن سوخت متصل 

، گیرد میدهنده براي ورود سوخت و وضعیت کنترل جریان قرار  سوخت فشار باال خاموش شده و سوپاپ کنترل جریان (سرریز) تحت تأثیر فنر برگشت

  .رود میسولنوئیدي به طور اتوماتیک از بین  پیچ سیمنیروي الکترومغناطیسی 
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پمپ سوختمشخصات  .2

 تشخیص .3

)a(  پمپ سوخت فشار باال معیوب است؟ در صورت وجود آیا اورینگ آببندي

 ایراد آن را تعویض نمایید.

)b(  کد خطا پمپ سوخت فشار باال، نشانگر ایراد  عملکردي پمپ سوخت فشار

سوپاپ کنترل پمپ سوخت فشار باال  پیچ سیم و مدار کنترل باشد میباال 

 . دسته سیم سوپاپ کنترل پمپ سوخت فشار باال وباشد میغیرنرمال 

کانکتور مربوطه را بررسی نمایید.

 کانکتور .4

 : مثبت1  

 : منفی2  

 ؛C˚125-30-محدوده دماي محیطی کار کردن:  -1

 ؛15Mpaمحدوده فشار کار کردن سیستم: حداکثر  -2

؛22Mpa-19مقدار تنظیم سوپاپ ایمنی پمپ سوخت:  -3

 ؛550kPaفشار ووردي سوخت پمپ سوخت:  -4

 ؛0.2ccm@500kPaحداکثر نشتی بیرونی:  -5

افت فشار سوخت: براي پمپ جدید، فشار سوخت نباید  -6

دقیقه باشد. فشار سیستم  30بعد از  1MPaکمتر از 

است؛ 5MPaاورجینال 

؛67.6N/mmنسبت بار فنر:  -7

؛7000rpmلنگ: حداکثر دور مجاز میل -8

؛Ω@23˚C(%5±1.15)پیچ: مقاومت سیم -9

؛16.5V-9ژ کارکرد نرمال: ولتا -10

 ؛C-70˚C˚400-دماي نگهداري:  -11

حداقل  %98و  10μmفیلتراسیون سوخت کم فشار:  -12

راندمان فیلتراسیون؛

سوخت مصرفی: -13

GB17930.20H/GB18351-2010؛ 

 600grوزن مجموعه پمپ سوخت فشار باال: در حدود  -14
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 دریچه گاز برقی

 عملکرد .1

)a(  عملکرد دریچه گاز برقی براي کنترل مقدار هواي ورودي در زمان عملکرد

باشد. موتور می

:دریچه گازمشخصات  .2

گردد. دریچه گاز توسط محرك الکترونیکی کنترل می 

 هاي تشخیص: آیتم .3

که کربن زیادي بر روي آن انباشت شده  در صورتی بدنه دریچه  گاز )1(

گردد، مسیر اصلی از مجموعه دریچه گاز برقی به  باشد معیوب می

د بسته شود یا گیرپاژ نمودن به علت تجمع آلودگی یا توان میخوبی ن

پایین بودن کیفیت سوخت یا برگشت آتش احتراق که بر روي حرکت 

موثر بوده که باعث تأثیر جریان هوا یا حتی چرخش شفت دریچه 

 گردد. جریان هوا در دور آرام و عملکرد موتور می

 تمیز کردن: با استفاده از مواد شوینده آن را تمیز نمایید. )2(

یاب که به طور مقدماتی  خواندن کد خطا با استفاده از دستگاه عیب )3(

ممکن است علت خرابی سنسور موقعیت دریچه گاز یا خرابی دیگر 

 ودي مربوطه باشد.هاي ورسیگنال

: لطفاً لوله خرطومی هواکش به دریچه گاز برقی بر DCتشخیص موتور  )4(

تشخیص  افزار نرمیاب و  روي خودرو را پیاده نمایید، اگر دستگاه عیب

با موتور  (ON)خودرو را در وضعیت روشن  سوئیچعیب وجود ندارد، 

رقی فعال خاموش قرار دهید، بررسی نمایید که آیا پروانه دریچه گاز ب

رسد. بطور  شود یا آیا صداي فعالیت پروانه دریچه گاز به گوش می می

هاي ورودي و خروجی  دهنده ایراد موتور یا سیگنال مقدماتی آن نشان

 باشد. مربوطه در صورت فعال نشدن دریچه گاز می

به سطح باال و پایین  5VDCبررسی سنسور موقعیت دریچه گاز: ولتاژ  )5(

از سیستم سنسور موقعیت دریچه گاز تغذیه نمایید، بررسی نمایید که 

در محدوده نرمال در زمان عملکرد پروانه  TPS2و  TPS1آیا ولتاژ 

شود.  دریچه گاز از موقعیت بسته به موقعیت کامالً باز تشخیص داده می

ي پروانه دریچه گاز با و پایدار بودن تغییرات ولتاژ را بررسی نمایید. برا

پرش ولتاژ در زمان چرخش آن، بیشترین علت احتمال خرابی دنده در 

باشد. پیشنهاد  صورت وجود نداشتن ایراد در قطعات الکتریکی می

روغن در  استفاده ازبراي تعمیرات و را گردد که درپوش چرخ دنده  می

گردد.  می ها باز نشود زیرا باعث خرابی موقعیت دریچه گاز سطح دنده

گردد که مجموعه موقعیت دریچه گاز را تعویض نمایید،  پیشنهاد می

بدنه دریچه گاز الکترونیکی (تراتل) پیاده شده را در حالت اورجینال 

قرار داده و براي آنالیز و بررسی نهایی به شرکت دلفی ارسال نمایید.

گیري از سنسور موقعیت دریچه گاز: محدوده اندازه -1

TPS1

حداقل موقعیت 

مکانیکی 

8.6-9.40% 

حالت باز شدن 

کامل

84.16-94.76% 

TPS2

حداقل موقعیت 

مکانیکی

90.60-91.40% 

حالت باز شدن 

کامل 

2.24-15.81% 

 انطباقی از شرایط کار کردن:دماي  -2

العمل دریچه گاز (شرایط تست: ولتاژ کنترل  کسزمان ع -3

 )C˚25در دماي  16.5V-12موتور 

  باز بودن کامل به سمت بسته شدن:نباید بیشتر از

100ms .باشد

  بسته شدن به باز شدن کامل: نباید بیشتر از

150ms .باشد 
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  سنسور موقعیت دریچه گاز

 عملکرد .1

)a( سنسور موقعیت دریچه گاز براي بررسی و تشخیص  دریچه گاز برقی نیازمند

باشد. سیگنال ولتاژ  هاي دریچه گاز می موقعیت باز شدن واقعی و حالت

شود، که  تولیدي بوسیله سنسور موقعیت به مدول کنترل موتور منتقل می

مطابق با پارامترها  دریچه گاز برقیمیزان باز شدن دقیق از اطالعات 

 شود. تشخیص داده می

 قطعهمشخصات  .2

)a( TPS1 خروجی :TPS1

)b( TPS2 خروجی :TPS2

 کانکتور .3

)a(  چهار عدد ترمینال کانکتور سنسور موقعیت دریچه گاز(TPS)  داراي اتصال

باشد. اي بوده و دو عدد ترمینال براي موتور دریچه گاز برقی می صفحه

 : برق مثبت موتور1 

: اتصال بدنه موتور2 

 TPS2: خروجی 3 

 TPS: اتصال بدنه 4 

 TPS 5V: ورودي 5 

 TPS1: خروجی 6 

تشخیص .4

)a(  مراجعه نمایید. 137در صفحه  "دریچه گاز برقی"به

 نکات نصب کردن .5

)a(  ًبراي جلوگیري از خراب شدن دریچه گاز برقی در مراحل نصب کردن، لطفا

قوانین زیر را رعایت نمایید:

)b( .از آسیب دیدن ترمینال ودسته سیم جلوگیري نمایید 

)c( .در زمان نصب کردن از آسیب دیدن لیبل جلوگیري نمایید

)d( باشد. لتاژ تغذیه مستقیم ممنوع میاتصال و 

)e( .از سقوط دریچه گاز برقی از هر ارتفاعی جلوگیري نمایید 

)f( مایید.قبل از نصب کردن کاور محافظ دریچه گاز را پیاده ن 
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  سنسور موقعیت میل سوپاپ

 عملکرد .1

)a( باشد که نزدیک میل سنسور موقعیت میل سوپاپ از نوع سنسور اثر هال می -

روي میل  نصب شدهسوپاپ نصب شد است و به همراه چرخ دنده سیگنال 

باشد. با این  نماید که مطابق با تعیین موقعیت موتور می سوپاپ کار می

سنسور مدول کنترل موتور سیگنال ولتاژ دیجیتال را براي تعیین ترتیب 

ها به صورت جداگانه تشخیص  سیلندر موتور در زمان عملکرد و کنترل آن

  دهد. می

پارامترهاي عملکردي .2

کانکتور .3

 A؛: سیگنال 

 B؛: اتصال بدنه سیگنال

 C 5+: برقV. 

 :تشخیص .4

)a( یاب کد عیب سیستم را قرائت نمایید، ممکن است  توسط دستگاه عیب

هاي ورودي و خروجی  اي براي تشخیص عیب از سنسور یا سیگنال مقدمه

اتصال، تغییر شکل ترمینال و شکستگی ترمینال دیدگی  مربوطه باشد. آسیب

را بررسی نمایید.

 :مدهاي عیب .5

)a( اتصال کوتاه یا قطع داخلی مدار سنسور. 

)b(  بدنه سنسور اثر هال بهاتصال کوتاه. 

)c( اتصال کوتاه خط سیگنال ولتاژ اولیه سنسور اثر هال.

 ؛C˚150-40-دماي کارکرد:  )1(

 ؛5.25V-4.75ولتاژ کارکرد:  )2(

 ؛1.5mm-0.5فاصله:  )3(

؛400mV-0خروجی سطح پایین:  )4(

؛5.25V-4.74خروجی سطح باال:  )5(

  است) 5V(ولتاژ سیگنال سیستم  )6(
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  لنگ سنسور موقعیت میل

 عملکرد .1

)a( لنگ یک نوع از سنسور الکترومغناطیسی  دور موتور و سنسور موقعیت میل

 58 صفحه تریگرلنگ نصب شده است و به همراه با  بوده که نزدیک میل

دندانه و  58 تریگرصفحه دنده  نوكنماید.  لنگ کار می دندانه بر روي میل

لنگ عبور  شیار از میان سنسور با فواصل مختلف در زمان چرخش میل

نمایند. سنسور تغییرات مقاومت مغناطیسی را تشخیص داده و همانند  می

نماید. فاصله  مقاومت مغناطیسی متناوب سیگنال خروجی متناوب تولید می

شد. در نقطه مرگ باال با دندانه مطابق با نقطه مرگ باال می 58 صفحه تریگر

 58 صفحه تریگرسیلندر شماره یک، سنسور با انتهاي پایینی از دنده بیستم 

شود و مدول کنترل موتور تشخیص سرعت چرخش  دندانه همراستا می

 .دهد انجام میلنگ و سیگنال را  میل

 کارایی .2

کانکتور .3

 Aسیگنال : 

 Bاتصال بدنه سیگنال :

 C 5+: برقV 

 تشخیص .4

)a( هاي  لنگ را جدا نمایید و مقاومت بین ترمینال کانکتور سنسور موقعیت میل

A  وB  گیري  متر دیجیتال اندازه مولتیمتر  قسمت اهمبر روي سنسور را با

گیري شده در محدوده تعیین شده  اندازه مقادیرکه  نمایید و درصورتی

 باشد، سنسور را تعویض نمایید. نمی

)b( ا کد خطا سنسور موقعیت میلاگر مقاومت سنسور نلنگ بعد از  رمال بوده ام

 روشن شدن خودرو مواجه شدید، لطفاً موارد زیر را دنبال نمایید:

دندانه را از نظر خرابی بررسی نمایید. 58 صفحه تریگروضعیت فیزیکی  )1(

 دندانه را بررسی نمایید. 58 صفحه تریگرموقعیت نصب سنسور و  )2(

را  مواد فلزي به هسته مرکزي چسبیدن خرابی هسته مرکزي سنسور یا )3(

 بررسی نمایید.

آیا زنجیر تایمینگ موتور به درستی نصب شده است. با قرار دادن  )4(

لنگ با لبه  در نقطه مرگ باال، سنسور موقعیت میل 4و  1سیلندرهاي 

دندانه باید در یک راستا قرار  58صفحه تریگر پایینی دنده بیستم 

بگیرند.

بدون تغذیه برق؛ -1

 ؛C˚150-40-محدوده دمایی:  -2

نماید (مقدار  ولتاژ خروجی: با دور موتور افزایش پیدا می -3

)؛400mV@60rpmحداکثر بیشتر از 

 ؛1.5mm-0.5دندانه:  58فاصله با صفحه تریگر  -4

Ω@25+5˚C(10%±1000)"پیچ:  مقاومت سیم -5

  30MH@1kHz±290اندوکتانس:  -6
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  شیر برقی کنیستر

 عملکرد .1

)a( وارد شده به منیفولد هوا از طریق نترل موتور مقدار بخارات سوخت مدول ک

 نماید. بوسیله شیر برقی کنیستر کنترل می و کنیستر

)b(  مدول کنترل موتور نسبت درصدي(duty)  از موج مربع پالس خروجی و

 نماید و با موج مربع پالس کنترل ارتباط خطی دارد. بازدهی آن را کنترل می

)c(  مدول کنترل موتور ارسال بخارات سوخت به سمت منیفولد هوا را بر اساس

نماید. ترل میدور موتور و بار آن کن

مقطعمشخصات  .2

 موقعیت نصب کردن: .3

)a( .بر روي قسمت باالیی منیفولد هوا نصب شده است 

 کانکتور: .4

  Aمدول کنترل موتور :

 B :+12V

 12V+ولتاژ کارکرد اسمی:  -1

 16V-8: عملکرديمحدوده ولتاژ  -2

 ثانیه) 60(کمتر از  25Vحداکثر ولتاژ:  -3

 C˚120-40-دماي کار کردن:  -4

 22Ω-19پیچ:  مقاومت سیم -5

 15mH-12یچ: پ ظرفیت القایی مغناطیسی سیم -6
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جدول کد خطا .4

)a(  جدول کد سیستم مدیریت موتور دلفی(Delphi MT92) MT92

 انواع کد خطا اطالعات کد خطا کد خطا

P0533ولتاژ باال مدار سنسور فشار گاز کولر E

P0532ولتاژ پایین یا قطع مدار سنسور فشار گاز کولر E

P0571هاي خرابی فشنگی پدال ترمز در تغییرات در زمان ترمزگیريحالت A

P0504خطاي ارتباطی فشنگی پدال ترمز A

P0245
سوپاپ کنترل  A پیچ سیمولتاژ بودن سوپاپ کنترل توربوشارژر/ پایین  A پیچ سیمقطع بودن 

  توربوشارژر
A

P0246 پیچ سیمولتاژ باال بودن A سوپاپ کنترل توربوشارژر A

P0234شارژر خیلی زیاد توربوشارژر E

P0299 توربوشارژرشارژر کم E

P0340نداشتن سیگنال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ A

P0341خطاي منطقی مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ E

U0121 نداشتن ارتباط بین مدول کنترل موتور و مدول کنترل سیستم ترمز ضد قفل(ABS)C

U0104نداشتن ارتباط بین مدول کنترل موتور و مدول کروز کنترل C

U0073 مسدود بودنCANbusA

U0001 خطاي ارتباطیCANA

U0101نداشتن ارتباط بین مدول کنترل موتور و مدول کنترل گیربکس A

P0420ضریب تبدیل پایین در کاتالیست کانورتور A

P0118 موتور کننده خنکولتاژ باال یا قطع مدار از مدار سنسور دماي مایع A

P0117 موتور کننده خنکولتاژ پایین مدار سنسور دماي مایع A

P0606خطا پردازشگر مدول کنترل موتور A

P060Aخطا پرداشگر مدول کنترل موتور A

P0641 خطاي نوسانی از ولتاژ مرجعA از دریچه گاز برقی A

P0336 لنگ میلتداخل سیگنال از مدار سنسور موقعیت E

P0335 سوپاپمدار سنسور موقعیت میلنداشتن سیگنال A

P0564خطا در مدار ورودي کروز کنترل C

P0566  تداخل سیگنال"Cancel"  کروز کنترل/ نگه داشتن سیگنال"Cancel" کروز کنترل  C 

P0565  تداخل سیگنال"On/Off"  کروز کنترل/ نگه داشتن سیگنال"On/Off" کروز کنترل  C 

P0567  تداخل سیگنال"Resume"  کروز کنترل/ نگه داشتن سیگنال"Resume" کروز کنترل  C 

P0568 تداخل سیگنال"Set"  کروز کنترل/ نگه داشتن سیگنال"Set" کروز کنترل C

P0351 1خطا در مدار جرقه سیلندر شماره A
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 انواع کد خطا کد خطا اطالعات کد خطا

P0353 3خطا در مدار جرقه سیلندر شماره A

P0354 4خطا در مدار جرقه سیلندر شماره A

P0352 2خطا در مدار جرقه سیلندر شماره A

P2138 سنسور موقعیت پدال گاز برقی 2و  1خطاي ارتباطی مدارهاي شماره A

P2123 موقعیت پدال گاز برقیسنسور  1ولتاژ مدار شماره باال بودن A

P2122 سنسور موقیعت پدال گاز برقی 1ولتاژ مدار شماره پایین بودن A

P2128 سنسور موقعیت پدال گاز برقی 2ولتاژ مدار شماره باال بودن A

P2127 سنسور موقعیت پدال گاز برقی 2ولتاژ مدار شماره پایین بودن A

P2104تنظیم نبودن دور آرام A

P2105خاموش شدن موتور A

P2106محدود کردن عملکرد موتورA

P2110مدیریت قدرت موتور A

P1516ثابت از محرك دریچه گاز برقی - تشخیص پیام نادرست  مرحله A

P2101م از محرك دریچه گاز برقی - تشخیص پیام نادرست دستوردوA

P0123 دریچه گاز برقیسنسور موقعیت  1ولتاژ مدار شماره باال بودنA

P0122 سنسور موقعیت دریچه گاز برقی 1ولتاژ مدار شماره پایین بودن A

P0223 سنسور موقعیت دریچه گاز برقی 2ولتاژ مدار شماره باال بودن A

P0222 سنسور موقعیت دریچه گاز برقی 2ولتاژ مدار شماره پایین بودن A

P2135 سنسور موقعیت دریچه گاز برقی 2و  1خطاي ارتباطی مدارهاي شماره E

P2119خطا در برگشت دریچه گاز برقی C

P015Bخطا در تأخیر واکنش رقیق به غنی سنسور اکسیژن جلو E

P0133 واکنش آهسته سنسور اکسیژن جلو(O2A)E

P015Aخطا تأخیر واکنش غنی به رقیق سنسور اکسیژن جلو E

P1166 سنور اکسیژن جلوخطا تأخیر واکنش از سیستم E

P0480 خطا در فن الکتریکیPWM  کاري خنکسیستم A

P0604 ایراد درRAMA

P0601 ایراد درROMA

P0193ولتاژ باال مدار سنسور فشار سوخت E

P0192ولتاژ پایین یا قطع مدار سنسور فشار سوخت E

P0087سوخت تنظیمیخیلی کم بودن فشار یلی کم بودن فشار سوخت آغازین/ خ B

P0191پیام نادرست فشار سوخت A

P0088خیلی زیاد بودن فشار سوخت تنظیمی A
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 انواع کد خطا اطالعات کد خطا کد خطا

P0230معیوب بودن رله پمپ سوخت A

P2187شرایط دور آرام خیلی رقیق بودن سیستم سوخت  در E

P2188خیلی غنی بودن سیستم سوخت در شرایط دور آرام E

P0171خیلی رقیق بودن سیستم سوخت در شرایط غیر از دور آرام E

P0172 خیلی غنی بودن سیستم سوخت در شرایط غیر از دور آرامE

P0507خیلی باال بودن دور آرام E

P0506خیلی پایین بودن دور آرام E

U0426عمل نکردن آالرم ضد سرقت مورد تأیید C

P0633خطا در تعریف آالرم ضد سرقت C

U0167نداشتن واکنش آالرم ضد سرقت C

P2229یک به ولتاژ باالاتصال کوتاه سنسور فشار آتمسفرA

P2228اتصال کوتاه به ولتاژ پایین یا قطع مدار سنسور فشار آتمسفریک A

P0108 فشار هواي ورودي سنسورزیاد بودن ولتاژ مدار A

P0107کم بودن ولتاژ یا قطع شدن مدار سنسور فشار هواي وروديA

P0238زیاد بودن ولتاژ مدار سنسور فشار توربوشارژرA

P0237کم بودن ولتاژ یا قطع شدن مدار سنسور فشار توربوشارژر A

P0073 سنسور دماي محیطولتاژ باال یا قطع شدن مدار E

P0072کم بودن ولتاژ مدار سنسور دماي محیط E

P0113زیاد بودن ولتاژ یا قطع شدن مدار سنسور دماي هواي ورودي E

P0112کم بودن ولتاژ مدار سنسور دماي هواي ورودي E

P0325(ناك سنسور) خطا سنسور ضربه C

P0324خطا در سیستم کنترل لرزشC

P2610 خطا در ریست/ عیبLPC E

P0685معیوب بودن رله اصلی A

P0300 سیلندر یا چند سیلندر یکخودسوزي در B

P0700خطا در واحد کنترل گیربکس اتوماتیکA

P0032 سنسور اکسیژن جلو به ولتاژ باال گرمکناتصال کوتاه مدارA

P0031 سنسور اکسیژن عقب به ولتاژ باال گرمکناتصال کوتاه مدار A

P0038 سنسور اکسیژن عقب به ولتاژ کم گرمکناتصال کوتاه مدار A

P0037قطع بودن مدار سنسور اکسیژن عقب A

P0140اتصال کوتاه سنسور اکسیژن عقب به ولتاژ زیاد E

P0138اتصال کوتاه سنسور اکسیژن عقب به ولتاژ کم E

P0137 سنسور اکسیژن جلو به ولتاژ پاییناتصال کوتاه E
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 انواع کد خطا اطالعات کد خطا کد خطا

P0647کالچ کولر به ولتاژ باال اتصال کوتاه مدار C

P0646اتصال کوتاه به ولتاژ کم یا قطع بودن مدار رله کالچ کولر C

P2148 خطاA  ولتاژ پایین مدار تغذیه برق انژکتور پاشش مستقیم بنزین(GDI) B

P2147 خطاA  ولتاژ باال مدار تغذیه برق انژکتور پاشش مستقیم بنزین(GDI)B

P2150 خطاB  ولتاژ پایین مدار تغذیه برق انژکتور پاشش مستقیم بنزین(GDI) B

P2149 خطاB  ولتاژ باال مدار تغذیه برق انژکتور پاشش مستقیم بنزین(GDI) B

P0092 سوپاپ کنترل پمپ سوخت فشار باال پیچ سیمولتاژ پایین در A

P0091 سوپاپ کنترل پمپ سوخت فشار باال پیچ سیمولتاژ باال در A

P1261 1خطا ولتاژ پایین مدار انژکتور سیلندرB

P1262 1خطا ولتاژ باال مدار انژکتور سیلندرB

P1264 2خطا ولتاژ پایین مدار انژکتور سیلندرB

P1265 2خطا ولتاژ باال مدار انژکتور سیلندر B

P1267 3خطا ولتاژ پایین مدار انژکتور سیلندرB

P1268 3خطا ولتاژ باال مدار انژکتور سیلندر B

P1270 4خطا ولتاژ پایین مدار انژکتور سیلندرB

P1271 4خطا ولتاژ باال مدار انژکتور سیلندر B

P0685خطا رله اصلی A

P2296 سوپاپ کنترل پمپ سوخت فشار باال پیچ سیمولتاژ در باال بودن E

P2295 سوپاپ کنترل پمپ سوخت فشار باال پیچ سیمولتاژ یا قطع مدار از پایین بودن E

P0617 ولتاژ از رله موتور استارتباال بودن A

P0616 ولتاژ از رله موتور استارتپایین بودن A

P0459اتصال کوتاه مدار شیر برقی کنیستر به ولتاژ باالE

P0458اتصال کوتاه به ولتاژ پایین یا قطع مدار شیر برقی کنیستر E

P0602ي)افزار نرمنادرست مدول کنترل موتور (نادرست بودن ورژن برنامه  ریزي برنامه A

P1336 لنگ میلدندانه سنسور موقعیت  58تریگر  صفحهخطا تعریف نشدن A

P0080 سوپاپ کنترل هیدرولیک  پیچ سیمولتاژ باال بودنVCP دود A

P0079 سوپاپ کنترل هیدرولیک  پیچ سیمولتاژ یا قطع مدار پایین بودنVCP دودA

P0015 خطاي وضعیت از میل سوپاپVCP دود A

P0014 واکنش ضعیف به وضعیتVCP میل سوپاپ دود A

P0017بادامک  خطا تعریف اولیه خارج از محدوده بودن دندانهVCP دود A

P0366 خطا سنسور میل سوپاپ از چرخ دنده تریگرVCP دود A

P0027 ثابت بودن سوپاپ کنترل هیدرولیکیVCP دود A
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 انواع کد خطا اطالعات کد خطا کد خطا

P0077 سوپاپ کنترل هیدرولیک  پیچ سیمباال بودن ولتاژ ازVCP هوا A

P0076 سوپاپ کنترل هیدرولیک  پیچ سیمپایین بودن ولتاژ یا قطع مدار ازVCP هوا A

P0012 خطا میل سوپاپVCP هوا A

P0011 واکنش ضعیف به وضعیتVCP میل سوپاپ هوا A

P0016 خطا تعریف اولیه خارج از محدوده بودن دندانه بادامکVCP هوا A

P0341 خطا تشخیص از چرخ دنده تریگرVCP هوا A

P0026 ثابت بودن سوپاپ کنترل هیدرولیکیVCP هوا A

P0340 تشخیص حالت ازVCP دود/ هوا سنسور موقعیت میل سوپاپ A

P0563باال بودن ولتاژ سیستمC

P0562پایین بودن ولتاژ سیستمC

P0502نداشتن سیگنال سرعت خودروE

P0134خطا قطع بودن سنسور اکسیژن جلو B

P0132 کوتاه از سنسور اکسیژن جلو به ولتاژ زیادخطا اتصالB

P0131خطا اتصال کوتاه از سنسور اکسیژن جلو به ولتاژ کم B

P023C اتصال کوتاه مدار اینترکولر الکترونیکی توربوشارژر به ولتاژ زیاد

C چراغ نشانگر /

SVS  روشن

 باشد. نمی

P023B  توربوشارژر به ولتاژ کماتصال کوتاه مدار اینترکولر الکترونیکی 

C چراغ نشانگر /

SVS  روشن

 باشد. نمی

P023A قطع بودن مدار اینترکولر الکترونیکی توربوشارژر 

C چراغ نشانگر /

SVS  روشن

 باشد. نمی

P2602 بخاري برقیاتصال کوتاه به ولتاژ پایین یا قطع مدار کنترل از واترپمپ C

P2603 بخاري به ولتاژ باال برقیاتصال کوتاه از مدار کنترل واترپمپ C

تشریح جزئیات کد خطا .5

 سوپاپ هوا میل VCP: واکنش ضعیف به وضعیت P0011کد خطا 

)a( :بررسی شروع وضعیت 

 .باشد می عملکرديموتور در حالت  )1(

و ولتاژ سیستم لنگ میل، سنسور موقعیت VVTنداشتن کد خطا در قسمت  )2(

 ˚7.5براي داشتن تغییر بیشتر از  VVTباز بودن  )3(

s/˚50کمتر از  VVTنسبت تغییرات از باز بودن  )4(

 .شود می گیري اندازه 0.4sبراي بیشتر از  VVTنسبت تغییرات  )5(

)b( مدول کنترل موتور نسبت تغییرات معکوس :استاندارد کد خطاVVT  10کمتر از˚/s  یا نسبت تغییرات معکوسVVT  5کمتر از˚/s .تشخیص دهد

)c( :نقشه کنترل اضطراريVCP نماید میفرض بدون حرکت اضافی کار هوا در حالت پیش.

)d( علت کد خطا ممکن:غیرنرمال بودن فشار خط لوله سوخت

 هوا VCP: خطا وضعیت میل سوپاپ P0012کد خطا 

)a( :بررسی شروع وضعیت 

.باشد میموتور در حال عملکرد  )1(
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 شرح اجزا
 نوع برقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 پبچ هواگیر   1.

 بدنه کالیپر   2.

 واشر فنري لنت   3.

 لنت داخلی   4.

 لنت خارجی   5.
 

 پین   6.

 پایه   7.

 گردگیر پین   8.

 خار فنري لنت   9.
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 مشخصات تعمیر کردن 
 پارامترهاي تعمیر کردن 

 310 استاندارد )mmقطر دیسک ترمز (
 0.08 حداقل )mmدیسک ترمز ( تاب داشتنمیزان 

 )mmضخامت دیسک ترمز (
 12 استاندارد

 9.6 حداقل

 )mmضخامت لنت ترمز (
 11 استاندارد

 2 حداقل

 مشخصات گشتاور 

 تعداد )N.mگشتاور سفت کردن ( موقعیت سفت کردن
 4 2±9 سینی محافظ دیسک ترمز عقب و سگدست فرمان چپ

 2 5±78 کالیپر ترمز عقب و سگدست فرمان چپ 
 2 2±9 چپتوپی دیسک ترمز عقب و فالنج 
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 روش تعمیر کردن 
 ي داخلی و خارجی اهلنت

 بررسی کردن 
 خودرو را جک بزنید.  .1
 چرخ عقب را پیاده کنید.  .2
 ضخامت لنت داخلی و خارجی را بررسی کنید.  .3

ریق سوراخ روي بدنه کالیپر، ضخامت ط براساس میزان سایش قابل مشاهده از
 لنت داخلی و خارجی را بررسی کنید. 

 ضخامت لنت ترمز:
 11.0mmضخامت استاندارد: 

 2.0mmحداقل ضخامت: 
را ها لنتاگر ضخامت لنت داخلی و خارجی کمتر از حداقل ضخامت باشد، 

 کنید.  تعویض
 پیاده کردن 

 خودرو را جک بزنید.  .1
 عقب را پیاده کنید.  چرخ .2
 مجموعه بدنه کالیپر را جدا کنید.  .3
)a(  .پیچ اتصال بین بدنه کالیپر و قسمت پایین پایه کالیپر را باز کنید 
)b( عه بدنه کالیپر را باال آورید و با طناب آویزان نگه دارید تا از لوله روغن ومجم

 ترمز حفاظت شود. 
 مالحظات: 

 پیچ هواگیر را شل نکنید.  لوله ترمز روغن و
 توجه: 

 به پین گردگیر صدمه وارد نکنید. 
 خار فنري لنت را جدا نمایید.  .4
  هاي داخلی و خارجی را پیاده کنید.لنت .5
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 دیسک ترمز عقب 
 بررسی کردن 

 خودرو را جک بزنید.  .1
 را پیاده کنید.  عقبهاي چرخ .2
 را بررسی کنید.  عقبدیسک ترمز  تاب داشتنمیزان  .3

میزان تاب گیري، دو مهره چرخ را بطور مورب سفت کنید و جهت اندازه
یري گگیري نمایید. اگر مقدار اندازهاندازه داشتن محل تماس دیسک با لنت را

 نید. اقدام ک دیسکتعویض  یاشده بیشتر از حد مجاز باشد، نسبت به تعمیر 
 : توجه

 باشد.  0.08mmدیسک ترمز عقب نباید بیشتر از  تاب داشتنمیزان 

 
 
 

 را پیاده کنید.  عقبمجموعه کالیپر ترمز دو پیچ را باز کنید و  .4
 توجه: 

کالیپر ترمز را  طنابرا جدا کنید و با استفاده از  عقبکالیپر ترمز 
آویزان نمایید (تا از خم شدن، شکستگی یا جدا شدن لوله روغن 

 جلوگیري شود). 

 
 
 

 را بررسی کنید.  عقبضخامت دیسک ترمز  .5
اي شکل دیسک انتخاب هنگام بررسی کردن، پنج نقطه روي محدوده دایره

گیري یک نقطه، دیسک ترمز را یک دور بچرخانید و نمایید و پس از اندازه
 گیري کنید. سپس نقطه بعدي را اندازه
 12.0mmضخامت استاندارد: 

 9.6mmحداقل ضخامت: 
 ترمز را تعویض کنید.دیسک ز حداقل ضخامت است، که ضخامت کمتر ازمانی

 
 را بررسی نمایید.  عقبترمز  دیسکسطح  .6

اگر خراشیدگی روي دیسک ترمز وجود دارد، لطفاً دیسک ترمز را تعویض 
 کنید.
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 پیاده کردن 
 خودرو را جک بزنید. .1
 را پیاده کنید.  عقبهاي چرخ .2
 را پیاده کنید.  عقبمجموعه کالیپر ترمز  .3

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 دو پیچ مخروطی شکل را باز نمایید.  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیاده کردن دیسک ترمز عقب .5
دیسک ترمز مشکل  جدا کردنپس از مدتی رانندگی کردن، ممکن است 

دیسک ترمز را در سوراخ  M8باشد. در چنین شرایطی با استفاده از دو پیچ 
فت نمایید تا دیسک ترمز تحت فشار قرار سازي پیچ کنید و دو پیچ را سپیاده

 . گیرد و جدا شود
 
 
 

 
 نصب کردن 

 ، عکس مراحل باز کردن را انجام دهید.براي نصب
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 مجموعه کالیپر ترمز 
 پیاده کردن

 خودرو را جک بزنید.  .1
 را پیاده کنید.  عقبهاي چرخ .2
 را پیاده نمایید.  عقبمجموعه کالیپر ترمز  .3
)a(  دسته سیم (برقی) را جدا کنید.سوکت 
)b(  .شیلنگ ترمز را جدا کنید 
)c( و پیچ را باز کنید.د 
 
 
 

 
 

 نصب کردن 
 دهید.، عکس مراحل باز کردن را انجام براي نصب
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 ECUهاي تعریف پین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 عملکرد پین عملکرد پین

 تعریف نشده 20 پین منبع برق موتور (قطب مثبت) 1
 تعریف نشده 21 تعریف نشده 2
 تعریف نشده 22 تعریف نشده 3
 تعریف نشده 23 پین سیگنال سنسور سرعت چرخ (جلو راست) 4
 تعریف نشده 24 نشدهتعریف  5
 برق رله سوپاپتغذیه پین منبع  25 تعریف نشده 6
 )CAN يپین سیگنال باالي شبکه( CAN H 26 تعریف نشده 7
 تعریف نشده 27 پین سیگنال سنسور سرعت چرخ (جلو چپ) 8
 زنی)(مدار برق مربوط به جرقه ECUبرق تغذیه پین منبع  28 تعریف نشده 9

 پین سیگنال سنسور سرعت چرخ (عقب راست) 29 تعریف نشده 10
 کلید چراغ ترمز  30 تعریف نشده 11
 پین منبع برق سنسور سرعت چرخ (عقب چپ) 31 تعریف نشده 12
 تعریف نشده 32 ترمینال اتصال منفی موتور 13
14 CAN L )پین سیگنال پایین شبکه CAN( 33  کیلومتر شمار 
 تعریف نشده 34 تعریف نشده 15
 تعریف نشده 35 برق سنسور سرعت چرخ (جلو راست)تغذیه ترمینال منبع  16
 تعریف نشده 36 برق سنسور سرعت چرخ (عقب راست)تغذیه ترمینال منبع  17
 تعریف نشده 37 ترمینال سیگنال سنسور سرعت چرخ (عقب چپ) 18
 ECUترمینال اتصال منفی  38 برق سنسور سرعت چرخ (جلو چپ) تغذیه ترمینال منبع 19
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 کردن مشخصات تعمیر
 مشخصات گشتاور 

 موقعیت سفت کردن
گشتاور سفت 

 )N.mکردن (
 تعداد

 4 23 و بدنه خودرو ABSپایه ترمز 
 ABS  10 2ترمز هیدرولیک  ECUو  ABSپایه ترمز 

 2 10 پایه دسته سیم سنسور سرعت چرخ جلو و سگدست فرمان 
 2 10 سنسور سرعت چرخ جلو و سگدست فرمان

 2 10 سنسور سرعت چرخ عقب و توپی چرخ عقبمجموعه دسته سیم 
 2 23 و مجموعه 2پایه دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب 
 2 23 و مجموعه 3پایه دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب 
 2 10 و بدنه خودرو 1پایه دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب 
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 یابی عیب
 یابی نکات مربوط به عیب

ن است. بنابرایسیستمی است که عملکرد آن با ایمنی در ارتباط  ABSترمز 
، جهت حفظ ایمنی نکات زیر مربوط ABSا تعمیر سیستم یابی یدر زمان عیب

 یابی و اقدامات بازدارنده را انجام دهید. به عیب
کنید، لطفاً آن را با قطعه اصلی را تعمیر می ABSکه قسمتی از سیستم زمانی .1

 تعویض نمایید.
 
 

 
 
 
 

 
، اگر ایرادي در سیستم ترمز وجود دارد، ابتدا نسبت ABSیابی پیش از عیب .2

 ن مثال: وابه رفع ایراد اقدام نمایید، بعن
)a(  شنیده شدن سر و صدا از سیستم ترمز 
)b(  .پدال ترمز سفت شده است 
)c(  ،پدال ترمز یا خودرو لرزش دارند.  کنید کهاحساس میهنگام ترمزگیري عادي 
)d( شود.هنگام ترمزگیري خودرو به یک سمت کشیده می 
)e(  .در سیستم ترمز پارك ایراد فنی وجود دارد 
 
 

و مجموعه رگالتور  ABS(یعنی یونیت کنترل  ABSمجموعه سیستم  .3
هیدرولیک، تجهیزات خاص مانند لوله ترمز و سنسور) ممکن است 

 جدا یا (جزئی)اي تعویض گردد و هرگز به صورت قطعهکامل بطور 
 شوند.نمی تعویض

 ABSدهد که ایراد فنی توسط سیستم زیر نشان می دو وضعیت .4
 تشخیص داده شده است.

)a(  پس از قرار دادن دکمه استارت در موقعیت روشن و کامل شدن خود بررسی
 مانند. سیستم، نشانگرهاي هشدار روشن باقی می

)b( روشن خواهدهمواره که خودرو در حال حرکت است، نشانگر هشدار زمانی 
کن است ترمز را ایرادي را تشخیص دهد، راننده مم ABSماند. اگر سیستم 

بطور معمول درگیر کند اما نیروي ترمزگیري کمتر از حد ممکن اعمال 
شدن نشانگر  نجلوگیري شود. پس از روشها شود تا از قفل شدن چرخمی

هشدار، با احتیاط رانندگی کنید و در اسرع وقت براي بررسی و تعمیر خودرو 
اي اجعه نمایید تا از پیشرفت ایراد فنی و بروز هر حادثهربه مراکز خدماتی م

 جلوگیري شود.
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لطفاً به موارد زیر دسته سیم  سوکت و ABSدر صورت پیاده کردن سیستم  .5
 توجه کنید. 

)a(  پیش از جدا کردن دسته سیمABS  و دسته سیم سنسور حتماً دکمه استارت
 قرار دهید.  OFFرا در موقعیت خاموش 

)b(  مطمئن شوید که سوکت خشک و تمیز است و از ورود موارد خارجی به
 سوکت جلوگیري نمایید. 

 
 
 

)c(  دسته سیمABS  را وارد کرده و بطور دقیق در دو جهت عمودي و افقی
 متصل نمایید تا از صدمه دیدن سوکت جلوگیري شود. 

 
 
 
 
 
 
 

ده ، مطمئن شوید که بدرستی وصل شABSهنگام متصل کردن لوله ترمز  .6
 باشد. 
ECU  ترمزABS ل شدن صحیح لوله ترمز را بررسی کند. تواند وصنمی

 باز کردن اتصال اشتباه ممکن است باعث بروز تصادف شدید گردد. هنگام
 گذاري کنید: را عالمت ABSاتصال لوله ترمز حتماً مجموعه 

)a( MC1 :در سیلندر اصلی ترمز؛ 1لوله ترمز  محل اتصال 
)b( MC2 :در سیلندر اصلی ترمز؛ 2لوله ترمز  محل اتصال 
)c( FL: وله سیلندر ترمز چرخ جلو چپ؛ل محل اتصال 
)d( FR :له سیلندر ترمز چرخ جلو راست؛لو محل اتصال 
)e( RL :؛چرخ عقب چپ لوله سیلندر ترمز محل اتصال 
)f( RR :رمز چرخ عقب راست.لوله سیلندر ت محل اتصال 

 شنیده شود.  ABSدر شرایط زیر ممکن است صدایی از سیستم  .7
)a(  پس از قرار دادن دکمه استارت در موقعیت روشنON  موتور،  کردنیا روشن

و  ABSشود که صداي خود بررسی سیستم صداي وزوز کوتاهی شنیده می
 عادي است. 

)b( که سیستم زمانیABS شود که در کند صدایی شنیده میبطور عادي کار می
پ شیر برقی و پم ر عملکرد موتور،آید. این صدا در اثمی وداثر شرایط زیر بوج

 آید. بوجود می ABSیدرولیک رفلکس در یونیت ه
 آید.این صدار در اثر بازگشت پدال ترمز بوجود می

اثر ترمز ناگهانی از بدنه ناشی از پایین آمدن دماغه خودرو در  هصداي ضرب
 شود.خودرو شنیده می
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 بررسی اولیه 
 ABS، ابتدا قطعاتی که باعث ایراد سیستم ABSیابی سیستم قبل از عیب

در دسترس قرار دارند را بررسی کنید. بررسی چشمی و شوند و به راحتی می
ابی یشود، بطوریکه نیازي به عیبظاهري به سرعت باعث تشخیص ایراد می

 بیشتر نیست. 
توصیه شده در خودرو نصب  فواصلها با مطمئن شوید که تایرها و توپی چرخ .1

ها بایستی مشابه اند. الگوي ظاهري و عمق آج تایرها روي محور چرخشده
 همدیگر باشند. 

 ، لوله ترمز و نشتی را بررسی کنید. ABSهیدرولیک  پمپ .2
ن آ آمپرو  باشد سوختهنرا بررسی کرده و مطمئن شوید که فیوز  ABSفیوز  .3

 نیز صحیح باشد. 
 مجهز به سه فیوز است، یعنی:  ABSسیستم 

)a( ) 40فیوز موتور پمپA( 
)b( ) 25فیوز شیر برقیA( 
)c( ) 5فیوز یونیت کنترلA( 
 هاي باتري فرسوده یا شل نباشند. ولتاژ باتري را بررسی کنید و اینکه بست .4

 است.  9V-16Vحدود  ABSولتاژ معمولی عملکرد سیستم 
ه شل شده و موقعیت با بدن ABSل سیم منفی ابررسی نمایید آیا محل اتص .5

 تغییر کرده است. اتصال بدنه سیم 
بندي شده باشد تا از باید بطور مناسب آب ABSدنه سیم اتصال بورودي  .6

دسته سیم جلوگیري از طریق  ABSترمز  ECUنفوذ آب و رطوبت به سوکت 
 . نشود ABSباعث بروز ایراد در سیستم شود تا 

 اقدامات انجام شده:
چسب آغشته شده و مجهز به روکش پرسی ضد حرارت ه انتهاي دسته سیم ب

 است. 
 
 
 

 بررسی چشمی و ظاهري قطعات برقی زیر را انجام دهید.  .7
)a(  دسته سیم و سوکت قطعات مربوط به سیستمABS و تحت فشار  ستیدرب

 .باشدشده نسیم آن قطع  شده و متصلمناسب 
)b(  قطعات فشار باالتجهیزات با شدت جریان باال مانند دسته سیم از نزدیکی ،

  نکرده باشد.ستریو عبور فایر اژنراتور، موتور و آمپلی
 توجه: 

نویز در مدار  دشدت جریان باال ممکن است باعث ایجاتجهیزات با  •
 شود و عملکرد معمولی مدار را مختل نماید. 

)c(  قطعات سیستمABS ) به تداخل الکترومغناطیسیEMI بسیار حساس (
شود. لطفاً سیستم بطور مداوم دچار اشکال می است. اگر متوجه شوید که

 صل شدهارتباط تلفن همراه بدرستی وو  هابررسی نماید که دزدگیر، المپ
 د.نباش

 
 

  

 

 

دسته سیم به چسب آغشته شده و مجهز به روکش پرسی ضد انتهاي 
 حرارت است.

 کوپل جرقه/ 
 مدار توزیع/ 

 شمع

 

 چرخ دنده

  ژنراتور

 سنسور سرعت چرخ
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8. ABS  سیستم ایمنی فعال است. نقص اصلی آن استفاده کامل از نیروي
پایداري حرکت قابلیت مانور و چسبندگی بین چرخ و سطح جاده است تا 

محدودیت قوانین فیزیکی تجاوز نماید  از خودرو را حفظ کند. با این وجود اگر
هاي خیس و لغزنده رانده شود سیستم یا خودرو با سرعت باالیی در جاده

ABS تواند از سر خوردن خودرو جلوگیري کندنمی. 
 
 
 
 

 د. شو ABSبروز نویز شدید در سیستم باعث  شرایط زیر ممکن است .9
)a(  اتصال بین مجموعه سیستمABS  .و پایه شل شده است 
)b(  اتصال بین پایهABS  .و بدنه خودرو جدا شده است 
)c(  واشر پالستیکی روي پایهABS .از بین رفته یا صدمه دیده است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 پدیده سر خوردن
پدیده سر 

 خوردن

 چسبندگی بین
 چرخ و سطح جاده وجود ندارد.
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 یابی روش عیب

 را به مرکز تعمیرات منتقل کنید. خودرو 1
 

 ایراد بوجود آمده را براي مشتري شرح دهید. 2
 

 کد ایراد را بخوانید 3
 

                                                                                       
 

                                                                               
 

 کد ایراد را ثبت کرده و سپس آن را پاك نمایید. 4
 

5 
ایراد را بررسی کرده و یت شود، وضع km/h 50که سرعت بیشتر از نمایید: سرعت خودرو را زیاد کنید تا زمانی بررسیایراد را ثبت دوباره 

 د ایراد را بخوانیدمجدد ک
 
 
 
 
 

 بروید 9اقدام کنید و سپس به مرحله  تتعمیرا ادامه بدون کد ایراد نسبت به انجام  6
 

 
 بروید 9له دهید و سپس به مرحرا انجام  یابیبراساس عالئم ایراد، عیب 8

 
 بررسی نمایید که ایراد رفع شده باشد و بررسی تکمیلی را انجام دهید 9

 
 فنی جلوگیري نمایید هاياز بروز مجدد ایراد 10

 
 پایان

 
 
 
 
 
 

  

 بروید 9به مرحله یابی را انجام دهید و سپس براساس جدول کد ایراد، عیب 7

 بروید 4به مرحله  کد ایراد وجود دارد

 بروید 6به مرحله  کد ایراد وجود ندارد

 بروید 7کد ایراد فعلی. به مرحله  کد ایراد وجود دارد

 بروید 8کد ایراد قبلی. به مرحله  کد ایراد وجود ندارد
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 دهاي عیب از کتعمیر کردن بدون استفاده 
نامیم. بطور کد عیب میبدون ذخیره نکرده است، چنین ایراداتی را ایرادات  کد عیبی را ABSاگر سیستم ترمز دچار ایراد فنی شده است اما سیستم 

 آیند. بعنوان مثال: ترمز بوجود می کلی ایرادات بدون کد عیب بوسیله سیستم اصلی
 شود)سیستم ترمز می طوالنی پدال ترمز و حتی نقص فنیپدال ترمز، کورس  (خالی شدن) نشتی روغن ترمز (که باعث نرم شدن

و حتی باعث  ABSکننده ترمز هیدرولیک هاي ترمز و ماژول تنظیمگی اتصاالت لولهرداستفاده از روغن ترمز نامرغوب (روغن ترمز نامرغوب باعث خو
 شود) میترمز نقص فنی سیستم 

 شود)ترمز و حتی نقص فنی سیستم ترمز  ترمز (که ممکن است باعث نرم شدن پدال هايوجود هوا در لوله
یستم سنقص فنی ین ترمزگیري و حتی رمز، کشیده شدن خودرو به یک طرف حهاي ترمز (که ممکن است باعث سفت شدن پدال تمسدود شدن لوله

 شود)ترمز 
 ورس طوالنی پدال ترمز شود)کترمز و  ساییدگی شدید لنت ترمز (که ممکن است باعث نرم شدن پدال

 پدال ترمز، کورس طوالنی پدال ترمز و حتی نقص فنی سیستم ترمز شود)(خالی شدن) یا سفت شدن باعث نرم  تایراد در بوستر ترمز (که ممکن اس
و افزایش فاصله  (قطع و وصل شدن)نوسانی ، ترمزگیري ABSهاي ترمز (که ممکن است باعث کاهش عملکرد سیستم االت لولهوجود ایراد در اتص

 MC1دقت کنید:  ABSکننده هیدرولیک نزدیک سوراخ روغن روي ماژول تنظیمترمزگیري شود). با انجام روش صحیح نصب کردن، لطفا ً به عالئم 
یعنی لوله  FRیعنی لوله روغن سیلندر ترمز چرخ جلو چپ؛  FL؛ 2یعنی لوله روغن سیلندر اصلی ترمز  MC2 ؛1یعنی لوله روغن سیلندر اصلی ترمز 

 یعنی لوله روغن سیلندر ترمز چرخ عقب راست) RRیعنی لوله روغن سیلندر ترمز چرخ عقب چپ؛  RLروغن سیلندر ترمز چرخ جلو راست؛ 
 توجه: 

بوده اما هیچ کد ایرادي ثبت  نهمواره روش ABS/ EBDنداشته باشد، نشانگر هشدار  برققطع شده یا  ABSاگر منبع برق متصل به سیستم  •
 گردد.نمی

 شناخته نشده تعمیر کردن ایرادات 
دام کنید. ها اقنسبت به رفع آني تعمیرات خودرو ماعالئم عیب (ایراد) بررسی کرده و با توجه به راهن یابی را با توجه بهیابی: عیبعیبنکات مربوط به 

یکه ردار و سیگنال ورودي/ خروجی بوجود آید، بطوماتصال ضعیف ناپایدار ممکن است در  در سیستم برقی خودرو و شناخته نشدهتعمیر کردن ایرادات 
که د. زمانیباششود بطوریکه شناسایی علت عیب میسر نمی ایراد ممکن است بطور خودکار ناپدید شود. گاهی اوقات علتمی ناشناختهباعث نقص فنی 

 آید، فقط براساس روش زیر ایراد را شناسایی کنید. تا در صورت تکرار مجدد، ایراد قابل شناسایی باشد. می بوجود ایراد

 مالحظات شناسایی عیب علت احتمالی عیب

قطع و وصل شدن سنسور اگر 
 علت اصلی باشد

را کمی به سمت باال، پایین، راست  ABSترمز  ECUسوکت 
 و چپ حرکت دهید. 

را کمی به سمت باال، پایین، راست و چپ  ABSدسته سیم 
 حرکت دهید. 

 پایین، راست و چپ حرکت دهید.  ،سنسور را کمی به سمت باال
رینگ چرخ) را کمی حرکت بسایر قطعات متحرك (مانند بل

 دهید.

اگر دسته سیم پیچیده شده یا در اثر ولتاژ باال قطع شده باشد 
 حتماً آن را تعویض نمایید. 

سور سرعت قطعی داشته باشد در حین حرکت و اگر مدار سن
ود. شباال و پایین پریدن خودرو اتصال سنسور قطع و وصل می

 دسته سیم سنسور آن را بنابراین حتماً با حرکت دادن سوکت و
 تست کنید.

الی ایراد اگر دما علت احتم
 فنی باشد.

دمنده دچار ایراد فنی شده باشد از اسپري مایع که فنزمانی
 بودن کننده استفاده کرده و اتصاالت آن را از نظر خنکخنک

 بررسی کنید.
- 

اگر بار الکتریکی باال علت 
 ایراد فنی باشد.

، چراغ جلو تا سیستم A/Cتمام تجهیزات برقی خودرو از جمله 
 ها را روشن کنید تا مطمئن شوید آیا منبع کنصوتی و برف پاك

 کند یا خیرکار مییکی باال تغذیه برق تحت بار الکتر
- 

 شدهشناخته نی ایرادات که ایراد مجدد ایجاد شود. بطور کلیابی را متوقف کرده و تعمیرات را انجام دهید تا زمانیعیب نشدرار اگر ایراد فنی مجدد تک
 شوند. نمی شوند و بطور خودکار نیز ناپدیدر میرابتدریج تک
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 جدول کدهاي ایراد

 شرح کدهاي ایراد DTCکد 

C190004  برق تغذیه ولتاژ باالي منبعECU 
C190104  برق تغذیه ولتاژ پایین منبعECU 
C100004  ایراد فنیECU کنترلر)-افزار و میکرودر سخت  (خطا 
C101008  ایراد فنیECU افزار)(خطا در نرم 
C006B06  کنترلABS (زمان کنترل بسیار طوالنی است) نامعقول است 
C003108 رج از محدوده، قطع سیگنال، وجود نویز یا قطع متوالیافرستاده شده از سنسور سرعت چرخ جلو چپ: خ ایراد در سیگنال 
C003200  سیگنال با اتصال بدنه یا قطع مدار؛ مدار منبع تغذیه قطع است. مدارایراد در مدار سنسور سرعت چرخ جلو چپ: اتصال کوتاه 
C00A000 پ: اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه با بدنهایراد در مدار سنسور سرعت چرخ جلو چ 
C00A100 ال کوتاه مدار سیگنال با منبع تغذیهیراد در مدار سنسور سرعت چرخ جلو چپ: اتصا 
C00A900 شودایراد در سنسور سرعت چرخ جلو چپ: علت ایراد تشخیص داده نمی 
C003408  نویز یا قطع متوالی  ودمحدوده، قطع سیگنال، وجایراد در سیگنال سنسور سرعت چرخ جلو راست: خارج از 
C003500 اتصال کوتاه مدار سیگنال با بدنه یا قطع مدار؛ مدار منبع تغذیه قطع است.ایراد در مدار سنسور سرعت چرخ جلو راست : 
C00A200 اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه با بدنهایراد در مدار سنسور سرعت چرخ جلو راست : 
C00A300 اتصال کوتاه مدار سیگنال با منبع تغذیهایراد در مدار سنسور سرعت چرخ جلو راست : 
C00AA00 شود.ایراد در سنسور سرعت چرخ جلو راست: علت ایراد تشخیص داده نمی 
C003708 چپ: خارج از محدوده، قطع سیگنال، وجود نویز یا قطع متوالی ایراد در سیگنال سنسور سرعت چرخ عقب 
C003800 اتصال کوتاه مدار سیگنال با بدنه یا قطع مدار؛ مدار منبع تغذیه قطع است.ار سنسور سرعت چرخ عقب چپدایراد در م : 
C00A400  اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه با بدنهدار سنسور سرعت چرخ عقب چپمایراد در : 
C00A500 سیگنال با منبع تغذیه: اتصال کوتاه مدار ایراد در مدار سنسور سرعت چرخ عقب چپ  
C00AB00 شود: علت ایراد تشخیص داده نمیچپ ایراد در سنسور سرعت چرخ عقب 
C003A08 خارج از محدوده، قطع سیگنال، وجود نویز یا قطع متوالیایراد در سیگنال سنسور سرعت چرخ عقب راست : 
C003B00 ار سیگنال با بدنه یا قطع مدار؛ مدار منبع تغذیه قطع است.: اتصال کوتاه مددار سنسور سرعت چرخ عقب راستایراد در م  
C00A600  بدنهصال کوتاه مدار منبع تغذیه با : اتدار سنسور سرعت چرخ عقب راستمایراد در 
C00A700 اتصال کوتاه مدار سیگنال با منبع تغذیهدار سنسور سرعت چرخ عقب راستایراد در م : 
C00AC00  شود.چرخ عقب راست: علت ایراد تشخیص داده نمیایراد در سنسور سرعت 

C109904 
ایراد در مجموع سنسورهاي سرعت چرخ (تعویض سنسور سرعت چرخ، تفاوت بسیار زیاد در سرعت چرخ، چند سنسور سرعت چرخ دچار 

 اند)اشکال شده
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U000500  (گذرگاه) ولتاژ باالي پورتCAN 
U000700  ولتاژ ضعیف پورتCAN 
C100104 افزار پورت ایراد در سختCAN 
U000104 (گذرگاه) پورت CAN مختل شد است 
U100104  (گذرگاه) خطاي پورتCAN – غیرفعال 
C001004 ایراد در سوپاپ ورود روغن چرخ جلو چپ 
C001104 ایراد در سوپاپ خروج روغن چرخ جلو چپ 
C001404  سوپاپ ورود روغن چرخ جلو راستایراد در 
C001504 ایراد در سوپاپ خروج روغن چرخ جلو راست 
C001804 ایراد در سوپاپ ورود روغن چرخ عقب چپ 
C001904 ایراد در سوپاپ خروج روغن چرخ عقب چپ 
C001C04 ایراد در سوپاپ ورود روغن چرخ عقب راست 
C001D04  راستایراد در سوپاپ خروج روغن چرخ عقب 
C109504  ایراد در رله سوپاپ 
C002004 ایراد در موتور پمپ رفلکس 
C007208 افزار صدمه دیده است)سوپاپ مسدود شده است (محافظ بیش از اندازه داغ شده است، سیگنال غیرمعتبر است، سخت 
C121208  خطاي متغیر کدگذاري 
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 هواگیري سیستم ترمز 
 هاي مربوط به هواگیري سیستم ترمز دستورالعمل

، حتماً ود)ش(خالی می مز نسبتاً نرم شده است) یا اگر پدال تراز سیستم ترمز (مانند روغن ترمز، لوله ترمز، یونیت هیدرولیکپس از تعویض هر قسمت 
 هواگیري سیستم ترمز را انجام دهید. 

 که کامالً با روغن پر شده است تعویض گردد.  ECUهمراه با  ESPهیدرولیک  پمپبراي تعویض یونیت هیدرولیک بایستی 
 ن شوید که سیستم ترمز کامالً هواگیري شود و یونیت هیدرولیک فشار باال بدرستی متصل شده باشد. در زمان هواگیري مطمئ

 قبل از هواگیري سیستم ترمز، ترمز دستی را باال بکشید. 
 است. در صورت پاشیده شدن روغن ترمز روي پوست، محل را با آب تمیز کنید.  ايروغن ترمز مایع خورنده

 )2BAR: ي/ شارژ روغن استفاده کنید (فشار هواگیريهواگیر دستگاه سیستم ترمز از براي

A 
/ شارژ روغن را به منبع روغن وصل کنید و مطمئن شوید که مقدار روغن ترمز براي باز کردن سوئیچ کافی باشد و فشار يهواگیردستگاه 

 تنظیم نمایید. 2barآن را در 
 

B 
 که حباب هوا کامالً برطرف شود.پیچ هواگیر را در سیلندر چرخ باز کنید تا زمانی

 ، جلو راست، عقب راستها: چرخ عقب چپ، جلو چپترتیب هواگیري چرخ
 

C 
 کورس پدال را بررسی کنید

 

D 
 ِآمیز نیست، هر چرخ را مجدد هواگیري کنیداگر هواگیري موفقیت

 
E  سطح روغن ترمز را بررسی کنید و مطمئن شوید که سطح روغن بین عالئمMAX  وMIX قرار داشته باشد 

 2BARواگیري دستی با استفاده از پدال و فشار ه

A 
روغن را به منبع روغن وصل کنید و مطمئن شوید که مقدار روغن ترمز براي باز کردن سوئیچ کافی باشد و فشار  ي/ شارژهواگیردستگاه 

 تنظیم نمایید. 2barآن را در 
 

B 
 که حباب هوا کامالً برطرف شود.پیچ هواگیر را در سیلندر چرخ باز کنید تا زمانی

 ها: چرخ عقب چپ، جلو چپ، جلو راست، عقب راستچرخترتیب هواگیري 
 

B1 
 پدال ترمز را بطور مکرر فشار دهید

 

C 
 کورس پدال را بررسی کنید

 

D 
 ِآمیز نیست، هر چرخ را مجدد هواگیري کنیدتاگر هواگیري موفقی

 
E  سطح روغن ترمز را بررسی کنید و مطمئن شوید که سطح روغن بین عالئمMAX  وMIX قرار داشته باشد 
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 هواگیري دستی سیستم ترمز با استفاده از پدال ترمز 

A 
 مخزن روغن ترمز را پر کنید (تا لوله مخزن)

 

B 
 روش زیر را براي هر سیلندر چرخ تکرار کنید تا هواگیري انجام شود

 ترتیب انجام هواگیري: چرخ عقب چپ، جلو چپ، جلو راست، عقب راست
 

C 
 پیچ را باز کنید

 

D 
 ترمز را بطور مکرر فشار دهیدپدال 

 

E 
 پیچ هواگیر را ببندید

 

F 
 کنید رهاپدال ترمز را 
 

G 
 کنیدبررسی کورس ترمز را 
 

H 
 آمیز نیست، مراحل فوق را مجدد تکرار کنیداگر هواگیري موفقیت

 
I  سطح روغن ترمز را بررسی کنید و مطمئن شوید که سطح روغن بین عالئمMAX  وMIN .قرار داشته باشد 

 مالحظات: 
 .؛ عقب چپ، جلو چپ، جلو راست و عقب راستXتوصیه شده براي انتخاب مدار  بترتی •
 نباشد.  MAXتر از عالمت در زمان هواگیري، مطمئن شوید که سطح روغن ترمز در مخزن پایین •
دقیقه منتظر بمانید تا شیر برقی کامالً خنک شود،  5انجام دهید حدود امل واگیري را بطور کاگر بخواهید مرحله خاصی را تکرار یا فرایند ه •

 .رقی بیش از حد داغ شده و در نتیجه صدمه ببیندست شیر بدر غیراینصورت ممکن ا
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 بر روي ماشین دیگر) (تستبررسی مقطعی 
مشابه دیگري که ایراد فنی  يرا پیاده کرده و آن را روي خودرو ABSترمز  .1

 ندارد نصب کنید. 
وصل کرده و مطمئن شوید که را  و لوله مخزن ECU(الزم است که سوکت 

 در زمان حرکت خودرو، سوکت شل نشود)
 را انجام دهید.  ABSشدن موردنیاز ترمز  هپیکربندي و کالیبر .2
 50km/hخودرو را حرکت دهید و مطمئن شوید که سرعت خودرو کمتر از  .3

د بررسی دینامیکی خود را انجام ده خود ABSنباشد، اجازه دهید سیستم 
 . و سپس کد ایراد را مجدد بخوانید
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 روش تعمیر کردن 
ECU  هیدرولیک ترمزABS  

 پیاده کردن 
 قطب منفی باتري را جدا کنید .1
 دروکش محافظ موتور را پیاده کنی .2
3. ECU  هیدرولیک ترمزABS  .را پیاده نمایید 
)a(  دسته سیمECU  هیدرولیک ترمزABS  .را جدا کنید 
)b( شش لوله ترمز را جدا نمایید 
)c( ECU  هیدرولیک ترمزABS  را از پایهECU .باز نمایید 
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٤ 
 

  

هاوالمدیریت موتور ویرایش هاي جزوه آموزشی   

بازنگري شرح تاریخ بازنگري کننده تهیه  کننده تایید    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 

 
20/11/96  

 
اضافه شدن عملگرهاي سیستم مدیریت 

 موتور

 
 روح اله محقق

 
 رضا برزگر

 
2 
 

 
 
 

98/01/27 

  
 بخشی اثر نتایج مطابق اصالحی اقدام

  رفتاري و عملکردي مهارت

اضافه شدن دیاگرام هاي سیستم 
 مدیریت موتور

 
 روح ا... محقق

 
 رضا برزگر
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98/10/28 

  
 یستم ترمزسضافه شدن ا

 
 روح ا... محقق

 
 رضا برزگر
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Training Center 
 

 

ایده آموزش فراگیر سامانه  -  89,221,90,103:9595:     الکترونیکی پیام دریافت  
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