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شرکت بازرسی مهندسی ایران

ميالدي رايج ترين روش هاي 80تا قبل از دهه : مقدمه 

اما از . بودند سوخت رساني سيستم هاي مختلف كاربراتوري

جاري سيستم هاي كارآمدتري جايگزين روش ابتداي دهه ي

امر ناتواني سيستم ها ي علت اين. هاي قديمي تر شدند 

متنوع موتور خودروها و كاربراتوري درتامين نيازهاي

سازگاري شدن با قوانين جديد محيط ضعف اين سيستم ها در

به مدد امروزه سيستم هاي مديريت موتور. زيست بود 

الكترونيكي قادرند مخلوط هوا و سوخت مورد نيازتجهيزات

معايب موتورهاي بنزيني را با دقت بسيارزيادي فراهم نموده و

.قابل اجتناب كاربراتورها را مرتفع سازند غير

:مزایا

(استفاده مسابقه ای)سبک -کارکرد ساده -ارزان 

ندخصوصيات سوخت رسانی تغيير می ک( ژيگلور)به راحتی با تعويض سوزن ها 

استفاده در صنايع نظامی
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

:برتري سیستم هاي انژكتوري در مقایسه با كاربراتورها 

كاهش مصرف سوخت-1

پاسخ سريع به دريچه گاز-2

قدرت خروجي بيشتر-3

اصالح شدن استارت-4

بهبود رفتار موتور در آغاز گرم كردن-5

كاهش سطح آاليندگي-6

د مي باشدپالتين به كار رفته در سيستم جرقه زني معمولي داراي بعضي مشكالت مكانيكي بوده و عمر آن محدو-7

عدم نياز به گرم كرده مانيفولد ورودي در هواي سرد در سيستم انژكتور-8

قطع جريان سوخت جهت جلوگيري از افزايش دور معيني از موتور-9
مي در صورتي كه به هر دليل موتور خاموش شد ، پمپ بنزين قطع شده و احتمال آتش سوزي در تصادفات كاهش-10

.يابد 

.از نداردسرويس و نگهداري سيستم انژكتوري از كاربراتوري راحت تر بوده و نياز به تنظيمات دلكو و دريچه گ-11

اسب 3در نتيجه احتراق كامل و سيستم جرقه زني بادوام ، قدرت خروجي براي مثال در پرايد انژكتوري در حدود -12

(افزايش راندمان حجمي ،وجود گلوگاه ونتوری در کاربراتور.) بخار از نوع كاربراتوري بيشتر مي باشد 
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

:ي باشدمهمترين هدف سيستم كنترل الكترونيكي موتور ، اعمال تنظيم دقيق بر روي دو عامل م

كنترل نسبت سوخت به هوا-1

كنترل زمان بندي جرقه-2
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

:چیستکنترلعلم
ایمهبکاربردویاشنیدهبسیارراکنترلواژهخودمرهروززندگیدرماهمه

.هستندرتملموسبسیارصنعتیوکنترلجمعیتکنترلنظیراصطالحاتی
عملکردواررفتنحوهبخواهیمکهشودمیبردهبکاروقتیکنترلکلمهاساسا

.ماستومطلوبموردنظرکهباشدايبگونهفرآیندیاپروسهیک

دایتوهدرآوردناختیارتحتچگونگیمورددرکهاستعلمیکنترلعلم
آنوبودهماتوجهموردکهرفتارهایی.کندمیصحبتهاپروسهرفتارهاي

.میشودگفتهپروسهداریمنظرزیررا

رداتوماسیونازنوعیکهنداردوجودتولیديخطیاکارخانههیچامروزه
.باشدنرفتهبکارآن

نيدهشبسيارکارمندانخروجوورودکنترلترافيککنترلهمچوناصطالحاتی

.ميشود

کهشودمیبردهکاربههنگامیپديدهيکبرکنترلاصطالحکهباشيدداشتهتوجه

.باشدنظرموردپديدهآنبرکاملتسلطهدف
سنسورها.انددهشتولیدوگردیدهابداعپیشرفتهصنایعنیازبهتوجهباسنسورهاصنعتیکنترلهايسیستمدر

ايمجموعهیاورسنسیکعلتاینبهو.میشودتعیینافزارينرمصورتبهآنعملکردبیشترصنعتیهايدرسیستم
سنسورهاداعابازدههسهازبیشتراینکهبا.کرداستفادهنمودومنطبقمختلفهايکاربردباتوانمیراهاسنسوراز

تولیدوساختهبقداممختلفاشرکتهايمیشودواستفادهفرآیندهاکنترلجهتآنازصنایعبیشتردراکنونگذردمی
.اندنمودهمختلفکاراییهايبامختلفسنسورهاي
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

:مفاهیم بنیادي در کنترل صنعتی

بهمایلهکصنعتیفرآیندیاپدیده:پروسهتعریف
مهستیآندرآوردنکنترلتحتوگرفتناختیاردر

شکلهبفرمانچندکهترتیببدین.میشودنامیدهپروسه
روتینشدنانجامازپسوشدهواردپرسهبهورودي

خواهیمدریافترانظرموردخروجیخاصکنترلیهاي
.کرد

جهتمختلفنقاطازکهدستورهایی:وروديتعریف
میوروديراشودمیاعمالآنبهپروسهیککنترل
.باشدداشتهوروديچندینتواندمیپروسهویکگویند

شودمیتعبیرپروسهآنرفتاربهکهپروسههرنهایینتیجه:خروجیتعریف
.نامندمیپروسهآنخروجیراهستیمآنکنترلبهمایلماو
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

)ECU                              ( Electronic Control Unit - Engine Control Unit

اززمانهموزندهصورتبهکهاطالعاتیکمکبهتواندمیکهاستکوچککامپیوترمیکرویکقطعهاین
نصبرهايبفرمانیاکنندهعملسريیکبهموتورايلحظهشرایطتعیینباگیردمیوابستههايسنسور

سازيفراهموجرقهزمانسوخت،پاششمدتوزمانطریق،اینازتادهدفرمانموتوررويبرشده
.کندتامینهاسیلندرداخلدررااحتراقایجادبرايمناسبشرایط

.استریزيبرنامهوحافظه،CPUشاملخودهاهمنوعدیگرمانندنیزکامپیوتراین
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

:دو نوع حافظه موجود است

:دائمحافظه

است و با قطع برق از بین نمی رود؛ اما در  PCکامپیوترهاي  Setupاین نوع حافظه که مانند سیستم عامل و 
حافظه دائم شامل جدول . سوخته است ECUصورت خراب شدن دیگر قابل برگشت نبوده و می توان گفت 

است که در این جدول به مانند جدول ضرب ردیف ها و ستون ها و خانه هایی  Look up tableبزرگی به نام 
رابر با این تفاوت که تعداد ردیف ها و ستون هاي این جدول از عدد دو بیشتر بوده و تعداد آن ب. وجود دارد

. تعداد سنسورهاي موجود در سیستم موتور می باشد

موقتحافظه

به.تاستحصاالسقابلمجددآامامیرودبینازبرققطعباکه
Initializeیاوحافظهتجدیدروشحافظه،برگرداندنروش

وهادندهموتور،استپشناساییموقتحافظه.گویندمی
هلحظتنظیماتبرايايلحظهمحاسباتوموتورعملیحاالت

وموقتمعایبنگهداشتبرايمحلیوداردعهدهبهرااي
.استانژکتورسیستمدائم
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

:دهیدانجامنبایدECUازحفاظتبرايکهمواردي

استروشنخودروکههنگامیباطريکابلکردنجدا*
بدنهبهآناتصالباشمعوایررويازجرقهامتحان*
ECUبهزدنآب*
ECUپین هايبهزدندست*

ECUمعروفسازندگان

:آلمان Boschشرکت•

آمریکا Delcoشرکت•

:آمریکا Fordشرکت•

:آلمان Siemensشرکت•

Magnetiشرکت• Marelliایتالیا:

:فرانسهSagemشرکت•

 :ژاپن Nippon Densoشرکت•
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

Diagدیاگ                   

است که به مفهوم Diagnosisبر گرفته از لفظ انگليسیDiagواژه

.است بوده" عيب شناسی"

يص در صنعت خودرو نيز به هرگونه ابزار و يا وسيله ای که به تشخ

گفته می شود،Diagnostic Toolعيب کمک کند

:عملکرد هاي دستگاه دیاگ

خواندن کد خطا-1

پاک کردن کد خطا-2

Live Dataنمايش اطالعات لحظه ای-3
راه اندازی مستقيم عملگرها-4

برنامه ريزی-5
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سنسورها
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

KNOCK SENSORسنسور                   ناک 

هاي پیزوالکتریکاز جنس سرامیک 
یا خود سوزي مخلوط  ( زود هنگام)زنی در اثر احتراق پیش رسضربه 

.هوا و سوخت در داخل موتور ایجاد می شود 
.اردمی باشد یعنی نیازي به منبع تغذیه ندPassiveاین سنسور از نوع 

ن در موتور هاي چهار سیلندر در صورتی که یک سنسور باشد بی
قرار دارد3و 2سیلندر 

ید برق می ضربه را تبدیل به تول)ک نوع سنسور پیزو الکتریک است 
.که داخل دو قاب مرتعش چدنی قرار دارد( کند

نیوتن متر25تا 15: گشتاور نصب روي موتور 

:علل ضربه 
فشار هواي ورودي بیشتر از حد متداول1)
پایین بودن درجه اکتان بنزین2)
...در و افزایش ضریب تراکم موتور به علت کف تراشی سرسیلن3)

Ecuگزارش میکندو Ecuحس کرده وبه ضربه را سنسور ضربه بروز 
ت از آن مقدار آوانس جرقه را کم کرده ونسبجهت جلوگیري در 

.میکندغنی تر هوا به سوخت را کمی 
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

Throttle Position Sensor(      TPS)سنسور دریچه گاز

ر سه پایه سنسور موقعیت دریچه گاز از یک پتانسیومتر متغی
گاز تشکیل شده است که بصورت هم محور با محور دریچه

ها به یکی از پایهECUولت از طرف + 5ولتاژ . گرددنصب می
.  نمایدرا تامین می ECUرسیده و پایه دیگري اتصال منفی از 

سیگنال پایه سوم سنسور با توجه به موقعیت دریچه گاز یک
. نمایدارسال میECUولت به 4.8تا 0.7ولتاژ متغیر بین 

ECU نمایداز اطالعات این سنسور براي موارد زیر استفاده می:
جهت )محاسبه مقدار دبی حجمی هواي ورودي به موتور -1

(محاسبه مقدار سوختی که باید تزریق شود
( بازدور درجا، نیمه باز، کامال)شناسایی وضعیتهاي دریچه گاز -2
یري مثبت، شتابگ)شناسایی و تشخیص وضعیتهاي مختلف موتور -3

 … )شتابگیري منفی و

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


شرکت بازرسی مهندسی ایران

  CKP (Crank shaft Position)لنگ  سنسور دور موتور و موقعیت میل
(Engine Speed Sensor)

3: تعداد پایه
سیگنال تولیدي سنسور: 2و 1هاي پایه

متصل به بدنه،محافظ سیگنال در برابر نویز: 3پایه 

        TDCتعیین موقعیت -
پیچ مسنسور شامل یک آهن ربا، یک هسته آهنی نرم به همراه سی-

.باشدمسی می
ا دور موتور دامنه و فرکانس سیگنال تولیدي سینوسی و متناسب ب-

.می باشد

قسمت مساوي تقسیم شده است، که داراي 60محیط فالیویل به -
ند و دندانه می باشد که به فواصل مساوي از یکدیگر قرار دار58

.جاي دو دندانه بر روي آن خالی می باشد
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

(Engine Speed Sensor)لنگ         سنسور دور موتور و موقعیت میل

ECU نمایداز اطالعات این سنسور براي موارد زیر استفاده می:
زنیمحاسبه زمان جرقه-1
محاسبه دور موتور-2
تنظیم دور آرام-3
با استفاده از اطالعات این سنسور، ECU)تشخیص حالت موتور -4

اي دور گاز، حالتهسنسور فشار منیفولد و سنسور موقعیت دریچه
.(نمایددرجا، نیمه بار و تمام بار را شناسایی می

:گرددعیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می
، موتور روشن ECUدرصورت هرگونه خرابی سنسور و نرسیدن اطالعات به -1

ر میل درصورتیکه روشن شدن خودرو با استفاده از اطالعات سنسو)نخواهد شد 
(.تعریف نشده باشدECUسوپاپ براي 

هاي آهن، گریس و روغن، بعلت در صورت آلودگی نوک سنسور با براده-2
.، موتور در دورهاي مختلف بد کار خواهد کرد ECUرسیدن اطالعات غلط به 

هاي  Cut off،حرکت و پرشهاي عقربه دور موتور بصورت غیر معمول-3
ور باشدنابهنگام در دورهاي پائین، می تواند ناشی از کارکرد ناصحیح این سنس
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

CMP (Camshaft Position Sensor)سوپاپ           سنسور موقعیت میل

3: تعداد پایه
ولت12یا 5تغذیه سنسور : 1پایه 
سیگنال مربعی تولیدي سنسور: 2پایه 
متصل به بدنه،محافظ سیگنال در برابر نویز: 3پایه 

این سنسور از یک آهنرباي . باشداساس کار این سنسور اثرهال می
وسط شار مغناطیسی که ت. اثرهال تشکیل گردیده استICدائمی و یک 

هرگاه این . نمایداثرهال عبور میICشود از داخل آهنربا تولید می
سوپاپ نصب میمیدان مغناطیسی توسط شاخصی که برروي میل

سور اثرهال یک ولتاژ مربعی بین دوپایه این سنICگردد منحرف شود، 
.نمایدایجاد می

سیلندر یک و تفکیک آن از موقعیتTDCتعیین موقعیت * 
اندازه گیري شده توسط سنسور دور موتور 

محل قرارگیري آن بر روي میل سوپاپ * 
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

نمودار مقایسه اي سنسور میل بادامک و سنسور دور موتور
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

انواع سیستم هاي کنترل

:سیستمهاي حلقه باز یا بدون فید بک

:سیستمهاي حلقه بسته یا فید بکدار

شده اي بین ورودي در این نوع سیستم هیچ رابطه تعریف

به پروسه در هر لحظه و خروجی ها وجود ندارد و ورودي

.از زمان بدون توجه به خروجی آن تعیین می گردد

ر این نوع سیستم ر ابطه اي را بین ورودي و خروجی در ه

لحظه از زمان برقرار می سازد یا به

تاثیر بیان ساده تر ورودي سیستم در هر لحظه تحت

.خروجی آن می باشد

پروسه

کنترلی
Control
Process

inputs Out put

پروسه

کنترلی
Control
Process

inputs Out put
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

             (Oxygen Sensor)سنسور اکسیژن 

از ي این سنسور سنجش مقدار اکسیژن موجود در گوظیفه
سنسور اکسیژن از یک بدنه . باشدخروجی از موتور می

هایی از و الکترودسرامیکی از جنس دي اکسید زیرکونیوم 
ي که به صورت پوشش در دو طرف مادهجنس پالتینیوم 

یرونی قسمت ب. اند، تشکیل شده استسرامیکی قرار گرفته
سنسور که در معرض گازهاي اگزوز قرار دارد توسط یک 

هاي ي سرامیکی به منظور جلوگیري از نشست پسماندماده
. احتراق براي روي آن، پوشیده شده است

4: تعداد پایه
تغذیه گرمکن سنسور از رله دوبل: 2و 1هاي پایه
سیگنال تولیدي سنسور: 4و 3هاي پایه

ه منظور دانستن عملکرد صحیح مبدل کاتالیزوري و کاهش 
میزان آالینده هاي اگزوز توسط آن ، میزان اکسیژن گزارش 

که به صورت ولتاژ) شده از سنسورهاي قبل و بعد از مبدل را
.مورد مقایسه قرار می دهد( است 

یض زمان مناسب براي بررسی سنسور اکسیژن ، هنگام تعو
.شمع هاي جرقه است
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

ولت متغییر است ب0.9الی 0.1ولتاژ تولیدي سنسور دائما بین 
ولت داشته باشد 0.1اگر ولتاژ تمایل به سمت -1•

سوخت رقیق است و اکسیژن زیاد
ولت داشته باشد 0.9اگر ولتاژ تمایل به سمت -2•

سوخت غلیظ است و اکسیژن کم
سال است ودر هنگام 2عمر مفید سنسور اکسیژن -3•

.تعمیر به این مسئله دقت کنید
یاگ در هنگام تست سنسور اکسیژن با دستگاه د-4•

ت نباشد و دقت کنید مقدار ولتاژ سیگنال از سنسور اکسیژن ثاب
.متغییر باشد در غیر این صورت سنسور سوخته است

نکه سنسور اکسیژن براي ای: نکته 
د قبل از سیگنال ولتاژ تولید کند ، بای

درجه 600شروع به کار در حدود 
.  سلسیوس یا بیشتر گرم شود
یژن در بنابراین اکثر سنسورهاي اکس

درونشان المنت گرم کن کوچکی
ریع دارند که به آنها کمک می کند س
تر به درجه حرارت عملکرد خود 

.برسند
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شرکت بازرسی مهندسی ایران

سنسور دماي آب

2: تعداد پایه
ECUاتصال منفی از : 1پایه 

ECUولت از5تغذیه : 2پایه 

WTS (WATER  TEMPERATURE  SENSOR)

يعنی مقاومت )بوده (NTC)سنسور دمای آب از نوع : ساختار داخلی سنسور

شده و داخل آن دو عدد سنسور مقاومتی طراحی( متغير با ضريب حرارتی منفی

و ديگری به پشت آمپر آب  ECUکه يکی از آنها برای ارسال سيگنال به 

(در خودروی پرايد دو تا سنسور جداگانه طراحی شده است.)ميرود

:سنسور دمای آب کار های زير را انجام می دهد
۞ ايجاد حالت ساسات در حالت سرد بودن خودرو

۞ تنظيم زمان پاشش و آدوانس جرقه در موقع گرم شدن خودرو

۞ در بعضی از مدل ها فن سيستم خنک کننده را فعال می کند

۞ انتقال دمای آب به پشت آمپر آب

ود۞ تامين سوخت بيشتر برای حالت ساسات خودرو سريع تر روشن ش

۞ با باال رفتن دمای موتور و گرم شدن خودرو دور موتور

را کاهش تا به دور نرمال برسد

CTS (Cold  TEMPERATURE  SENSOR)
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

                                                         MAPورودىسنسور فشار مانیفولد و دماى هواى

Manifold Pressure and Intake Air Temperature Sensor                                        

ه گيري فشار هواي منيفولد و گزارش آن را باين سنسور وظيفه اندازه

در اين سنسور چهار عدد . بر عهده دارد ECUصورت تغييرات ولتاژي به 

م مقاومت از نوع پيزورزيستيو بوده که بر روي يک ديافراگم ضخي

اين .اندپذير که زير آن متصل به فشار مرجع است، قرار گرفتهانعطاف

اعمالي فشار. اندچهار مقاومت بر روي يک پل و تستون به يکديگر متصل

هاي موجود در پل گرديده و به ديافراگم باعث تغيير مقاومت، مقاومت

.  گرددارسال ميECUسيگنال توليدي آنها توسط يک مدار تقويت کننده به 

افزايش ولتاژ . باشدولت می4.75تا 0.25ولتاژ خروجي اين سنسور بين 

ليل به د. باشدمي( کاهش خالء)به معناي افزايش فشار هواي داخل منيفولد 

ه اين باشد؛ بآنکه مقدار فشار هواي داخل منيفولد معياري از بار موتور مي

.شودسنسور، سنسور بار موتور نيز گفته مي

NTCنوعازدماسنسورمقاومت* 

3: تعداد پایه
سیگنال ولتاژ خروجی: 1پایه 
ECUولت از 5تغذیه : 2پایه 

ECUاتصال بدنه از : 3پایه 

ECUنمايداز اطالعات اين سنسور براي موارد زير استفاده مي:

سنجش ميزان بار موتور-1

، با استفاده از سيگنال اين سنسور)گيري ميزان جرم هواي ورودي به موتوراندازه-2

(ي گازی دريچهسنسور دماي هوا و زاويه

جبران کاهش فشار هوا در ارتفاعات و تغيير آوانس جرقه-3
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

(Vehicle Speed Sensor)سنسور سرعت خودرو 

ک باشد و سرعت خودرو را توسط يعملکرد اين سنسور بر پايه اثرهال مي

فرکانس . کنداعالم ميECUولت، به 12ی پالس الکتريکي مربعي با دامنه

. باشدمتناسب با سرعت شفت خروجي گيربکس ميECUسيگنال ارسالي به 
.گيردکيلومتر بر ساعت صورت مي4ارسال سيگنال در سرعتهاي باالي 

ECUنمايداز اطالعات اين سنسور براي موارد زير استفاده مي:

مشخص نمودن سرعت خودرو و نمايش آن برروي پشت آمپر-1

.نمايدشتابگيري خودرو را در هنگام تعويض دنده بهينه مي-2

حرکت در سرازيری، )وضعيت موتور و خودرو را از نظر بار موتور -3

.دهدتشخيص مي... ، سرعت و (سربااليی و يا کفی

:گرددعيوبي که در صورت خرابي اين سنسور در موتور ايجاد مي

.شودهاي ناگهاني موتور خاموش ميدر هنگام توقف-1

وتور هنگام قرارگيري خودرو در سرباالئي، بارهاي زياد برروي موتور و يا هنگام تعويض معکوس دنده، م-2

.زندريپ مي

نشان از خرابي سنسور دارد( شالق زدن)نوسانات ناگهاني عقربه کيلومتر شمار -3
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

عملگرها
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

Stepper Motor    اي موتور پله

Step Number Stpe Position Coil 1 Coil 2 Coil 3 Coil 4

1 0.0 ON OFF OFF OFF

2 0.5 ON ON OFF OFF

3 1.0 OFF ON OFF OFF

4 1.5 OFF ON ON OFF

5 2.0 OFF OFF ON OFF

6 2.5 OFF OFF ON ON

7 3.0 OFF OFF OFF ON

8 3.5 ON OFF OFF ON

Step 
Number

Step 
Position

Coil 1 Coil 2 Coil 3 Coil 4

1 0 OFF OFF OFF ON

2 1 OFF OFF ON OFF

3 2 OFF ON OFF OFF

4 3 ON OFF OFF OFF

Full step

Half step
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

Stepper Motor    اي موتور پله

درجه 1.8های ای استفاده شده در خودروهای انژکتوری دارای پلهموتور پله

1.8ولت مربعی يک مرحله معادل 12باشند يعنی با رسيدن يک پالس می

(  200× 1.8= 360)برای چرخيدن يک دور کامل بايستی . گردددرجه می

متر ميلی8کورس خطی نوک شير متصل به آن . پالس بدان ارسال گردد200

0.04نوک شير ( درجه1.8)چرخيدن موتور به اندازه يک مرحله . باشدمی

.متر جابجا می گرددميلی

ECUدهدبرای کنترل موارد زير به اين موتور فرمان می  :

ز کنترل دور درجای موتور در هنگام استارت موتور و در زمان گرفتن بار اضافی ا-1

...موتور مانند فعال ساختن کمپرسور کولر يا پمپ فرمان هيدروليک و 

اگهانی جلوگيری از بسته شدن ناگهانی مسير هوای ورودی به موتور در هنگام برداشتن ن-2
پا از روی پدال گاز

کمک به تسريع شتابگيری خودرو در هنگام فشردن ناگهانی پدال گاز-3

تنظيم مخلوط هوا و سوخت در صورت نياز به هوای اضافی-4
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

Stepper Motor    اي موتور پله
:  گرددای در عملکرد موتور ظاهر میعیوبی که در صورت خرابی موتور پله

در کنترل موقعيت موتور پله ای گشته و با توجه به ECUگيرپاژ نمودن شافت استپر موتور باعث عدم توانايی -1

ECUر موقعيت شافت استپر موتور، باعث روشن نشدن خودرو و يا کارکردن در دوری باالتر از دور تعريف شده د
.در حالت دور درجا خواهد گشت

ا خاموش در حال کار کردن موتور در دور درجا با فعال ساختن کمپرسور کولر موتور دچار لرزش شديد گشته و ي-2

.گرددمی

پا از در هنگام رانندگی با خودرو در دورهای باال يا بارهای زياد موتور مانند حرکت در سربااليی، با برداشتن-3
.گرددروی گاز بصورت ناگهانی، موتور دچار سکته می

:روشهای تست قطعه

کنيم،نماييم، در اين حال به عقربه دور موتور نگاه میدر حال دور درجا کمپرسور کولر را فعال می-

پديده درصورت مشاهده ی. دور موتور بايستی ابتدا کمی کاهش و دوباره به مقدار اوليه خود باز گردد

.ای غير از اين، موتور پله ای يا مسير کنارگذر ايراد دارد

اين .پيچهای موتور پله ای را اندازه گيری می نماييممتر مقاومت دوسر سيمتوسط اهم: تست اهمی-

اهم باشد55تا 45بايستی بين 3و2يا 4و1مقاومت بين پايه ای 

:نکته مهم
.این قطعه قابل تعمیر نبوده و بایستی تعویض گردد-
.در صورت گرفتگی مسیر کنارگذر فقط با دستمال خشک و تمیز یا با اسپری خشک بایستی مسیر را تمیز نمود-
ثانیپه و 10ثانیه سپپ  بسپتن سپوییچ بپه مپدت 10اینکار با بازکردن سوییچ به مدت . دوباره تعریف گرددECUای به در صورت تعویض آن بایستی موتور پله-

.شودسپ  روشن نمودن موتور بدون گاز دادن انجام می
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

Injectorانژکتور                            

باز و بسته شده و مقدار دقيقی ECUانژکتور يک شير الکترومغناطيسی است که توسط فرمان

پری از بنزين را در زمان مشخصی به داخل منيفولد و پشت سوپاپ ورودی هوا، بصورت اس
در زمان الزم ECUولت از طريق رله دوبل به انژکتورها رسيده و12ولتاژ مثبت . پاشدمی

ن میانژکتور دارای يک سوز. نمايدآنرا وصل می( اتصال بدنه)برای تزريق سوخت منفی 

داد سوزن امت. باشد که در حالت عادی دريچه خروجی انژکتور را توسط نيروی فنر بسته است

هنگاميکه . باشدپيچ قرار گرفته است، متصل میانژکتور به يک هسته آهنی که داخل يک سيم

گردد، ميدان مغناطيسی حاصل، هسته پيچ برقرار میدر سيمECUجريان الکتريکی توسط

ن نيز از نمايد؛ در اين حال سوزن متصل به آآهنی را به عقب کشيده و بر نيروی فنر غلبه می

يروی با قطع جريان، ن. پاشدجای خود بلند شده و سوخت تحت فشار را به داخل منيفولد می

.گرددنشاند و مسير پاشش سوخت مسدود میفنر دوباره سوزن را در نشيمنگاه خود می
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

ا مناسبنسبتنحوه پاشش نسبتا خوب بوده ولی ضعيف می باشد1

بدچند شاخه شدن دامنه پاشش2

بدچند شاخه شدن دامنه پاشش3

بدانحراف پاشش به سمت چپ4

خوبنحوه پاشش مناسب می باشد5

بدپخش شدن پاشش در نزديکی دهانه انژکتور6

بار به موتور 3.5تا 3ميلی ثانيه سوخت را تحت فشار 9تا 3درجه قبل از باز شدن سوپاپ هوا به مدت 180انژکتورها معموال 

.تزريق می کنند

.تغيير می کند ECUمدت زمان باز بودن انژکتورها بر حسب شرايط کار موتور از طرف 

:آزمایش انژکتورها 
تست صدا -1

(اهم 16تا 12)اندازه گيری مقاومت انژکتور -2

(دقيقه 1قطره نشتی در 1در حالت وصل بودن پمپ بنزين ) آزمايش نشتی انژکتور -3
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

:پردازش اطالعات و اصالح زمان ارسال سوخت 

(ميلی ثانيه 9) حالت استارت –1

ولتاژ باتری-2

افزايش زمان پالس انژکتور برای جبران کمبود ولتاژ

دمای آب موتور-3

، معکوسWTSسنسور 

دمای هوای محيط ، -4
معکوس،MAPسنسور

TPSحالت شتابگيری مثبت موتور سنسور   -5
  TPSحالت شتابگيری منفی موتور سنسور -6

over runحالت -7
دريچه گاز بسته و دور موتور باال، قطع سوختTPS , CKPسنسور 

قطع سوختCKPسنسور  RPM6000دور نهايی -8

افت دور نسبت به دور نهايی-9

سنسور اکسيژن: اصالح فيد بک-11
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

(Double Relay)رله دوبل
رد موتور بهاين رله وظيفه تغذيه جريان الكتريكي به سيستم انژكتوري را در شرايط مختلف كارك

راهه به دسته سيم اصلي متصل شده و داراي سه 15رله دوبل توسط يك كانكتور .عهده دارد

:مرحله عملكرد مي باشد

.I رله دوبل براي نگهداري اطالعات موجود 10ولت از پايه 12يك ولتاژ : سوييچ بسته

ECUدر حافظه 
.IIسوييچ باز :ECU ولت ارسال       مي 12ثانيه براي اجزاي زير ولتاژ 3تا 2به مدت

:  كند

.AECU

.B پمپ بنزين

.C انژكتورها

.D كوئل دوبل

.E شير برقي كنيستر

.F مقاومت گرمكن سنسور اكسيژن

.III موتور روشن
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

پمپ سوخت.   1
فشار پمپ از فشار مورد نياز سيستم •

فشاری سوخت رساني بيشتر است 
barمعادل ز که بيشتر ا.توليد می کند5

اين علت. فشار مورد نياز سيستم می باشد

حظه امر جلوگيری از افت فشار بنزين در ل

.افزايش ناگهانی مصرف است

تا در زمان خاموشسوپاپ يكطرفه مسير •

.ندبودن موتور ، فشار ريل سوخت افت نک

محل نصب آن در باك مي باشد •

و به دوبل ولتي از رله 12ولتاژ تغذيه •

.واسطه سوييچ اينرسی تأمين ميگردد

ثانيه5الي 3در زمان سويچ باز به مدت –

در زمان روشن بودن موتور به طور دائم–
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شرکت بازرسی مهندسی ایرانشرکت بازرسی مهندسی ایران

احسان خرازي: تهیه و تنظیم 

مکیبا تشکر از استاد راهنما جناب مهندس
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