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 1 5931  آزمون مهارتی شغل گازسوز کار سئواالت                                  

 

 CNGسواالت آزمون مهارت 

 

 :  1ايراد شماره 

چراغ چک  CNGمشتري با  خودرو پارس دوگانه سوز مراجعه و اظهار مي دارد پس از طي کردن مسافتي با سوخت 

 روشن شده و موتور از گاز خارج مي شود ) نوع سيستم سوخت رساني زيمنس مي باشد (.

 

 مي باشد ؟ قطعات در بروز عيب موثر -کدام سيستم ها -1

  CNGسنسور فشار ريل  -سيستم سوخت رساني گاز  (1

 سيم  شير برقي فشار قوي دستهاتصال  -سيستم سوخت رساني گاز سوز  (2

 رگالتور گاز -سيستم سوخت رساني گاز سوز (3

  CNGبرنامه نرم افزاري  -سيستم سوخت رساني گاز سوز (4

 تر گازمسدود شدن فيل -سيستم سوخت رساني گاز سوز (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -2

 (Low pressureمشاهده پارامتر فشار گاز در حالت موتور روشن توسط دستگاه عيب ياب ) (1

 ( Shut of valveمشاهده وضعيت فعال بودن شير برقي مخزن گاز توسط دستگاه عيب ياب ) (2

 بنزين کنترل عملکرد چشمي نشانگر (3

 CNGبررسي مقدار دماي ريل سوخت  (4

 توسط دستگاه ايکودياگ    Identificationبررسي بروز بودن نرم افزار در منوي  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟  -3

 بار تنظيم مي کنيم  5/2تا  3/2( را    Low pressureفشار خروجي رگالتور )  (1

 گاز تعويض رگالتور (2

 دستکاري فشار خروجي رگالتور در تمامي سيستم ها ممنوع است و در صورت نياز رگالتور تعويض گردد.  (3

 گاز توسط آخرين ورژن عيب يابي ايکودياگ   ECUدانلود نمودن  (4

 دقيقه از جاي خود خارج نموده تا فشار تنظيم شود .  2شلنگ خال رگالتور را به مدت  (5

 

  ب کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟پس از رفع عي -4

 پس از اتمام گاز   CNGهواگيري مخزن (1

 بررسي پارامترهاي فشار گاز با دستگاه عيب ياب  (2

 براي اطمينان يک عدد شبيه ساز سنسور اکسيژن اضافه مي نماييم  (3

تنظيم شود و نشتي داخل برطرف   CNGخود خارج نموده تا فشار پشت ريل  شيلنگ خروجي رگالتور را يک مرتبه از جاي (4

 گردد. 

 با استفاده از دستگاه دياگ پارامترها را تنظيم نموده و به حد استاندارد مي رسانيم .  (5
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 2 5931  آزمون مهارتی شغل گازسوز کار سئواالت                                  

 

 

 : 2ايراد شماره 

   CNGاستفاده از  بيان مي کند پس از چند دقيقه   SAX 400دوگانه سوز با سيستم  404مشتري خودرو پژو 

در جلو امپر به صورت چشمک زن در مي آيد  و خطاي ثبت شده مربوط به    CNGموتور از گاز خارج شده  و چراغ 

 ولتاژ باتري مي باشد .

 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها  -4

 باتري خودرو  -سيستم برقي  (1

   High Pressureشير برقي  -سيستم برقي ( 2

 گاز   ECU -سيستم مديريت گاز سوز  (3

 اکسيژن سنسور -سيستم سوخت رساني (4

 گزارش مي شود(  EMSآلترناتور ) در اين سيستم خروجي آلترناتور مرتبا به  -سيستم الکتريکي  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟  - 6

 ميزان شارژ خروجي آلترناتور را بررسي مي نماييم . توسط آمپر متر يا مولتي متر (1

 بررسي مدار الکتريکي شير مخزن گاز و محکم نمودن اتصاالت بدنه روي گيربکس وپشت چراغ (2

 تست شبيه ساز سنسور اکسيژن با استفاده از مولتي متر (3

 تست ولتاژ باتري با دستگاه شارژ و همچنين سنجش سطح الکتروليت (4

 ارامترهاي مربوطه را با دستگاه عيب ياب کنترل مي نماييم .کليه پ (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -7

 با بارگذاري قطعه الکترونيکي ودر صورت عدم عملکرد کنترل يونيت گاز را تعويض مي نماييم. (1

 شارژ باتري و در صورت نياز تعويض باتري (2

 مي باشد ( 3/2 - 5/2ا در بخش پارامترها تنظيم مي نماييم )فشار خروجي رگالتور ر (3

 فقط قطعه مورد نظر را تعمير مي کنيم . (4

 هيچکدام  (5

 

 پس از رفع عيب کدام يک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟ -8

 ل نشتي بررسي نشتي با استفاده از دستگاه نشت ياب و در صورت نياز رفع مح (1

 تست خودرو در حالت ساکن و حرکت در جاده (2

 تنظيم پارامتر با دستگاه عيب ياب (3

 بار باشد .  222که بايستي روي    CNGتست چشمي عقربه مانومتر روي شير دستي  (4

 کنترل عملکرد دقيق اتصال بدنه مربوطه به تعذيه شير برقي رگالتور گاز (5
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 : 3ايراد شماره 

 اعالم مي کند : SSATمدل   EMSبا خودروي پژو پارس دوگانه سوز  با مشتري 

 .موتور با لرزش کار مي کند )کارکرد موتور با سوخت بنزين نرمال است ( CNGهنگام استفاده از سوخت 

 

 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها  -9

 گاز ECU -سيستم سوخت رساني  (1

 سنسور اکسيژن  -نيسيستم سوخت رسا( 2

 CNGسنسور فشار ريل  -سيستم گاز سوز  (3

 زگالتور گاز مارک سازه پويش -سيستم گاز سوز (4

 همه موارد  (5

 

 براي بررسي ايراد کدام يک از گزيته هاي زير صحيح مي باشد ؟ -10

  PPSگاز با استفاده از آخرين ورژن دستگاه  ECUدانلود کردن ( 1

 گاز ECUسنسور اکسيژن و خواندن خطاها در  بررسي پارامترهاي (2

 در جلو آمپر  CNGکنترل چراغ چشمک زن  (3

 بررسي فشار خروجي رگالتور گاز از ناحيه کم فشار به پر فشار (4

 هيچ کدام از موارد فوق صحيح نمي باشد .  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -11

 عويض رگالتورو ت  CNGهواگيري سيستم  (1

 به جاي زيمنس SSATتعويض دريچه گاز  (2

 به جاي زيمنس  SSATتعويض سنسور اکسيژن  (3

 با يک بار قطع کردن بست باتري ايراد براي چند روز مرتفع مي گردد.  (4

 CNGتعويض فيلتر گاز و نازل هاي  (5
 

 ايراد مناسب مي دانيد ؟پس از رفع عيب کدام يک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع  -12

 CNGکنترل عملکرد اموالتور  (1

 خواندن خطا و بررسي پارامترها توسط دستگاه عيب ياب (2

 گاز با استفاده از اخرين ورژن عيب يابي ECUدانلود  (3

 فشار خروجي رگالتور را براي آببندي مناسب تا حدودي افزايش مي دهيم.  (4

 مورد بررسي قرار مي دهيم.  CNGام استفاده از سوخت نشتي انژکتورهاي بنزين را هنگ (5
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 : 4ايراد شماره 

چراغ چک روشن شده و  "بيان  مي کند   BOSCHمدل   EMSدوگانه سوز با   EF7مشتري با خودروي سمند 

 ( نمي رسد)هنگام باز نمودن سوييچ صداي کليک شير برقي رگالتور به گوش  "خودرو روي گاز نمي رود

 

 

 قطعات در بروز ايراد مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها-13

 شير برقي مخزن گاز - CNGسيستم سوخت رساني ( 1

 شير برقي رگالتور  -سيستم الکتريکي ( 2

 CNGسنسور فشار ريل  -سيستم سوخت رساني  (3

 رگالتور گاز -سيستم سوخت رساني( 4

 آيينه جلو چپ -سيستم الکتريکي ( 5

 

 ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟براي بررسي  -14

 بررسي پارامترها و خواندن خطاها با استفاده از دستگاه عيب ياب  (1

 CNGو اموالتور سيستم  ECUدانلود کردن نرم افزار  (2

 دور جهت عقربه هاي ساعت مي چرخانيم  4/1پيچ فشار خروجي رگالتور را به قطر  (3

 قسمت مرجع نرم افزار را تغيير مي دهيم    IDENTIFICATIONبا مراجعه به منوي  (4

 همه موارد فوق را منطبق بر مستندات فني انجام مي دهيم  ( 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟  -14

 با استفاده از نرم افزار جديد ايکو دياگ فشار خروجي موتور را تنظيم مي نماييم.  (1

 دستگاه نشت ياب موارد تحت ريسک را شناسايي و رفع نشتي مي نماييم. با استفاده از  (2

 ممکن است با بازوبست شيلنگ خروجي از رگالتور به ريل ايراد مرتفع گردد.  (3

 تعويض آينه ي سمت راننده به همراه مقاومت درون آن  (4

 دسته سيم غير بهينه را با نوع بهينه و استاندارد تعويض مي نماييم .  (5

 

 پس از رفع عيب کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟ -16

 وضعيت فعال شدن شير برقي رگالتور و مخزن را در دستگاه عيب ياب بررسي مي کنيم . (1

 نياز به انجام کار خاصي نمي باشد . ( 2

 فيلتر گاز و نازل هاي مربوطه را سرويس مي کنيم .  (3

 طوري است که نياز به هيچ گونه تستي ندارد و خودرو تنظيم است .  EF7خودروي  CNGاستراتژي سيستم  (4

 مقاومت شير برقي رگالتور را با مولتي متر اندازه گيري مي نماييم .  (5
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 :  4ايراد شماره 

اغ چک روشن شده و موتور با گاز به نمايندگي مراجعه و اظهار مي دارد چر 94مشتري خودرو وانت آريسان با مدل 

 کار نمي کند و ضمن اين که خطاهاي ذيل در دستگاه مشاهده مي گردد 
CNG SHUT OFF VALVE AT PRESSURE CONTROL DEVICE 

 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها -17

  CNGسنسور فشار ريل  -سيستم برقي  (1

 انژکتور گاز -)بنزين و گاز (سيستم سوخت رساني انژکتوري  (2

 مقاومت شير برقي روي مخزن گاز  -سيستم الکتريکي  (3

 گاز و بنزين ECU -سيستم الکتريکي  (4

 تغذيه ريل انژکتور زيمنس ماتريکس -سيستم الکتريکي  (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -18

 اهم باشد . 222ز مخزن که بايد در حدود اندازه گيري مقاومت شبيه سا (1

 نگه مي داريم .   RPM 1522دقيقه روي  3بار رسانده و دور موتور ر به مدت  9/1فشار خروجي رگالتور را به مقدار  (2

 تعويض اموالتور موجود بر روي سيستم گاز سوز (3

 شير مخزن را يک مرتبه تا انتها باز و بست مي کنيم .  (4

 لوله خروجي شير دستي گاز را باز نموده تا از مسير خروجي گاز اطمينان حاصل نماييم .   14ر توسط اچا (5

 

 براي رفع ايراد  موجود چگونه اقدام نماييم ؟ -19

 با تعويض قطعات الکتريکي معيوب و پاک نمودن خطاها با دستگاه دياگ (1

 گ دانلود مي کنيم. ايکوديا 9/9را يا ورژن   ECUمطابق با اطالعيه فني اخير (2

  2و  1موارد  (3

 فقط با تعويض قطعه الکتريگي و مکانيکي معيوب (4

 تعويض شير برقي رگالتور گاز (5

 

 کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟ -20

 از نظر نشتي با دستگاه نشت ياب CNGتست ريل سوخت  (1

 ه در صورت تعويض رگالتور و قطعات مکانيکيهواگيري سيستم خنک کنند (2

 آزمايش خودرو توسط تست جاده و استفاده از دستگاه عيب ياب  (3

 از انجام فراخوان اخير اطمينان حاصل نموده و فشار خروجي رگالتور را مجددا بازبيني مي کنيم  (4

 صحيح مي باشد .  4و  3موارد  (5
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 : 6ايراد شماره 

اعالم مي کند خودرو روي گاز گار نمي کند   BOSCHمدل   EMSدوگانه سوز با  EF7رو سمند مشتري با خود

                          واقع در جلو آمپر از بين رفته است . CNGو چراغ هاي نمايشگر 

 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها -21

 نشانگر جلو آمپر  -سيستم الکتريکي (1

 موتور   ECU -سيستم الکتريکي (2

 رگالتور گاز -سيستم سوخت رساني (3

 دسته سيم موتور  -سيستم برقي (4

 عدد رله ECU   (2 )آمپر سبز رنگ کنار جعبه  35رله هاي  -سيستم برقي (5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -22

 ست عملگرها ، شير برقي روي رگالتور را مورد بررسي قرار مي دهيم . با استفاده از دستگاه عيب ياب و ت (1

 به وسيله يک ابزار فلزي چند ضربه به بدنه شير مخزن وارد نموده تا از حالت قفل شدن خارج گردد.  (2

را تعويض   CNGمشاهده شود سنسور فشار ريل   CNG RAIL PRESSURE SENSORدر صورتي که خطاي (3

 مي نماييم .

 گاز با استفاده از آخرين ورژن عيب يابي ECUفقط دانلود  (4

 تمامي ايراد فوق ممکن است در بروز ايراد مؤثر باشد  (5

 

 براي رفع ايراد  موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -23

 با تعويض رگالتور گاز  (1

 ع ايراد مي نماييم.جلو آمپر خودرو را با استفاده از دستگاه عيب ياب و منوي تست عملکردها رف (2

 دسته سيم اصلي موتور را با نوع بهينه تعويض مي نماييم .  (3

 ايراد برطرف مي شود و قابليت دانلود را ندارد .    ECUفقط با تعريف   BOCSHمدل   EMSبا توجه به استراتژي  (4

 (  TANK PRESSURE SENSORتعويض سنسور فشار پيزو  الکتريک روي رگالتور گاز ) (5

 

 کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟ -24

 بررسي نشتي با استفاده از دستگاه عيب ياب  (1

 بررسي قطعات مکانيکي از لحاظ نصب صحيح و گشتاور مناسب (2

 CNGتست جاده و ساکن خودرو درهنگام استفاده از سوخت  (3

 ت تعميرات مکانيکيهواگيري سيستم خنک کننده در صور (4

 رفته و تعداد مخازن گاز را تغيير مي دهيم. OTHERSبا استفاده از دستگاه عيب ياب به منوي  (5
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 : 7ايراد شماره 

بيان مي کند در حالت موتور روشن سيستم خود به  90سال   VALEO J34دوگانه سوز  206مشتري با خودرو 

 از گاز خارج مي شود( و خطاي ذيل مشاهده مي شود :خود از وضعيت گاز به بنزين مي رود ) 

Permanent Fault Injector Cylinder 1 open circuit or short circuit 

 

  

 قطعه در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم  - 24

 درون اتاق  BM34جعبه فيوز  -سيستم الکتريکي (1

  J35موتور مدل  ECU -سيستم برقي خودرو  (2

 کانکتور پشت انژکتور گاز -يستم برقي خودروس (3

 شير برقي فشار ضعيف رگالتور گاز -  CNGسيستم سوخت رساني  (4

 مجموعه ريل انژکتور گاز -سيستم سوخت رساني( 5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -26

 ئيچ بازمشاهده پارامتر فشار سوخت در حالت موتور خاموش و سو (1

 توسط دستگاه عيب ياب  ECUکنترل مدار برقي انژکتور گاز درون پيکربندي  (2

 به خرابي آنها پي مي بريم .  را تست عملکرد مي کنيم و  CNGبا استفاده از دستگاه ايکو دياگ انژکتورهاي  (3

 و اطمينان از قرار گيري در جاي خود.   CNGبررسي چشمي کانکتور انژکتور  (4

 کليه موارد فوق در بروز ايراد مؤثر مي باشد .  (5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -27

 بررسي خطاها و پارامترها توسط دستگاه عيب ياب مولتي برند و در صورت معيوب بودن تعويض قطعه  (1

 BSIواقع در کنار جعبه يونيت  CNGتعويض رله تعذيه انژکتورهاي  (2

به نحوي است که در صورت تعويض قطعه خطا ها خود به خود پاک مي شوند و نيازي به نصب   J35مدل   EMSاتژي استر (3

 مجدد دستگاه نمي باشد .

 مشاهده مي شود .   CNGدر صورت نشتي داخل رگالتور گاز در اين سيستم خطاي انژکتور (4

 مشاهده مي شود و موتور از گاز خارج مي شود .  خطاي انژکتور گاز  HIGH PRESSUREدر صورت نشتي در مدار  (5

 

 کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟ -28

 يررسي پارامترهاي سيستم گاز و بنزين توسط دستگاه عيب ياب پس از تعويض دسته سيم موتور (1

 ه شود( داددر اين سيستم اشتباه تشخيص  ECUست خطا توسط بررسي کانکتورهاي مربوط به انژکتور بنزين ) زيرا ممکن ا (2

 از لحاظ نشتي CNGتست ريل سوخت انژکتورهاي  (3

 بروز بودن برنامه نرم افزاري در قسمت شناسايي را کنترل مي کنيم  (4

 دسته سيم ميني فولد ) دسته سيم انژکتورها ( را به تنهايي تعويض مي نماييم.  (5
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 : 8ايراد شماره 

بيان مي کند پس از دقايقي کارکرد موتور از    OMVLبا سيستم گاز  86مشتري با خودرو سمند دوگانه سوز 

روي کليد تبديل به صورت چشمک زن عمل مي کند )چراغ چک خاموش    CNGگاز خارج شده و چراغ هاي 

 .است (

 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم ها -29

 کليد تبديل سوخت –تريکي سيستم الک(1

 استپرموتور گاز  -  CNGسيستم سوخت دماي ( 2

 سنسور دماي گاز  -سيستم الکتريکي( 3

 سيستم دماي آب خاکستري رنگ  -سيستم الکتريکي( 4

 . نمي باشدصحيح  4و 3موارارد ( 5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -30

 رهاي سنسور دماي آبمشاهده پارامت( 1

 کنترل نشتي رگالتور توسط دستگاه نشتي ياب(2

 کنترل سنسور فشار پيزوالکتريک روي رگالتور(3

 ( OMVLکنترل سنسور فشار ريل گاز ) روي ريل انژکتور (4

   همه موارد فوق صحيح است .( 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -31

 سط دستگاه عيب ياب مولتي برند در صورت معيوب بودن تعويض قطعه مربوطهبررسي پارامترها تو(1

 ايراد مورد نظر کامال برطرف مي شود ) مطابق با اطالعيه فني مربوطه (  ECUبا دانلود OMVLمدل  EMSدر ( 2

.)ايراد مذکور در کيت را به طور ثابت نگه مي داريم تا اسپول شير برقي رگالتور آزاد شود  CNGثانيه کليد  12به مدت ( 3

OMVL  ) شايع مي باشد 

 تعويض مجموعه رگالتور با سنسور پيزوالکتريک و بررسي پارامترها با دستگاه عيب ياب ( 4

 ايراد کامال مرتفع شود.  RPM 1222روي دور   LEDو روشن شدن چراغ  CNGممکن است با تنظيمات آدونسر  ( 5

 

 ن از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟کداميک از موارد را براي اطمينا -32

 بررسي مسير گردش آب گرم اطراف رگالتور براي جلوگيري از يخ زدگي .(1

2) PROGRAMING   مجددEMS گاز توسط دستگاه ايکودياگ 

 با استفاده از دستگاه عيب ياب مولتي برند .  CNGبررسي پارامترهاي سيستم  (3

 است و نيازي به تست با هيچ دستگاهي نمي باشد .کار کند کافي   CNGفقط خودرو با  (4

 همه موارد فوق جهت اطمينان انجام مي شود . ( 5
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 : 9ايراد شماره 

به نمايندگي مراجعه مي   KIA400مدل   EMSو   OMVLبا کيت گاز  93مشتري با خودرو پيکان وانت مدل 

 مي شود و اصال با گاز کار نمي کند . موتور خاموش  CNGنمايد و بيان مي کند به محض فشردن کليد 

 )خودرو  قبال سابقه تصادف داشته است ( 

 

 قطعه در بروز عيب مؤثر مي باشد ؟ -کدام سيستم  -33

  CNGآدوانسر  -سيستم الکتريکي (1

 شير برقي رگالتور و تعويض رگوالتور –سيستم الکتريکي  (2

 CNG شير مخزن –سيستم سوخت رساني  (3

 سنسور اکسيژن زيمنس –خت رساني سيستم سو (4

 صحيح مي باشد .  2و  1موارد ( 5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -34

 اهم مي باشد ( 11تا  12مقاومت شير برقي روي رگالتور را توسط مولتي متر اندازه گيري مي نماييم ) (1

 ده و از عدم يخ زدگي گاز درون رگالتور اطمينان حاصل مي نماييم .مسير گردش آب اطراف رگالتور بررسي نمو( 2

 را دارد.   CNGپيکان وانت قابليت روشن شدن با سوخت  OMVLسيستم ( 3

 CNGمشاهده پارامتر سنسور اکسيژن در حالت آرام با سوخت  (4

 هيچکدام ( 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟ -34

 از رگالتور را کنترل مي نماييم ) به روش نرم افزاري ( CNGاز دستگاه عيب ياب منوي خروجي  با استفاده(1

 عيب ياب  OBDگاز با استفاده از کابل   ECUدانلودينگ ( 2

 فقط رگالتور گاز را تعويض مي نماييم.  (3

 تگاه ايک.دياگ آن را مقدار ... اوليهرا ابتدا برنامه ريزي نموده و در صورت عدم رفع ايراد با دس CNGآدونسر سيستم ( 4

 ) ريست ( مي نماييم .  

 هيچکدام از موارد فوق صحيح نمي باشد . ( 5

 

 کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟ -36

ز صحت سيستم ا CNGدر جلو آمپر پس از دقايق کار کرد با سوخت   CNGو روشن شدن چراغ  CNGبا فشردن کليد (1

 اطمينان حاصل مي نماييم.

 در شرايط مختلف  CNGتست جاده با سوخت ( 2

 بررسي فشار خروجي رگالتور گاز پارامتر سنسور فشار ريل گاز ( 3

 صحيح مي باشد . 3و  2گزينه (4

 نگه مي داريم 3222RPMحدود چند دقيقه در دورهاي باالتر  CNGخودرو با سوخت ( 5
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 ن مهارت سوخت رساني انژکتورسئواالت آزمو

 

 "موتور در دورآرام نوسان دارد "با  ايراد   XU7JP/L3: مشتري با  خودروي پژو پارس مجهز به موتور  10ايراد 

 به نمايندگي  مراجعه مي نمايد  .

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها  -37

 (ICUت  ايموباليزر  )کنترل يوني–سيستم ايموباليزر    - 1

  دسته سيم داشبورد –سيستم الکتريکي  – 2

 تسمه تايم – سيستم موتور  – 3

  استپر موتور   –سيستم سوخت رساني  – 4

 سنسور فشار هواي ورودي موتور  -سيستم سوخت رساني  - 5

 

   ؟کداميک از گزينه هاي زير درست مي باشدفوق  براي بررسي ايراد -38

 و بررسي عملکرد استپر موتور در دور آرام  و ديگر پارامترهاي کار کردي موتور در دور آرامطا با دستگاه عيب ياب خواندن خ (1

 موتور برقي دريچه گاز بوسيله دستگاه عيب ياب و مولتي متر موتور و ECU  ، کنترل سيم کشي ( 2

 عملکرد رگالتور فشار بنزينکنترل  (3

 ر دماي آب موتورسنسوعملکرد  وضعيت  کنترل (4

 کنترل وضعيت تايم موتور بصورت چشمي (5
 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميکنيد  -39

 با تعويض تسمه تايم موتور ايراد برطرف مي گردد. (1

 مي شود  رفع ايراد و تعويض شمع  با تنظيم موتور   (2

 تعويض سنسور دماي آب  (3

 ستندات تعميراتي تعويض و آنرا به کنترل يونيت موتور معرفي مي کنيماستپر موتور را با توجه به م  (4

 تعويض کاتاليست کانورتور   (5

 

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفعزير را کداميک از موارد ، پس از رفع عيب  -40

 و مدارات ارتباطي آنکنترل سيستم ايموباليزر   (1

 ي آب و کار کرد فن ها در دماي مناسبکنترل عملکرد سنسور دما  (2

  عملکرد کاتاليست کانورتورکنترل   (3

 کنترل روغن و سطح آب کفايت مي کند.    (4

  در دور آرام  موتور شدن  بررسي عملکرد موتور در حالت سرد وگرم اي و تست جاده انجام   (5
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 :  11ايراد

چراغ اخطارعيب موتور "رل يونيت بوش بيان مي کند با کنت EF7با موتور  LXمشتري خودروي  سمند 

 "مواقع موتور خودرو  کپ کرده گاز نمي خورد   بعضي روشن ميشود و

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –کدام سيستم ها -41

  سايکلون  – سيستم موتور  (1

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   (2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سيستم   (3

 داشبورددسته سيم   –سيستم الکتريکي خودرو  ( 4

 کوئل دوبل   –سيستم سوخت رساني  (5

 

   ؟مي باشد صحيحکداميک از گزينه هاي زير عيب يابي فوق ، براي بررسي  -42

 کويل و واير هاي شمع موتور  فيزيکيکنترل  (1

 تصاالت سايکلون و وضعيت سوپاپ يکطرفه آنشيلنگ ها و اکنترل  (2

 وکنترل دسته سيم و قطعه توسط مولتي متر طبق مستندات  خواندن خطا و کنترل پارامترهاي موتور با دستگاه عيب ياب  (3

 متر  بويسيله دستگاه عيب ياب  و يا مولتي موتور برقي دريچه گازو  سنسور پدال گاز  موتور ،  ECU بين دسته سيمکنترل  (4

 سوکت هاي دسته سيم داشبورد کنترل وضعيت (5

 

  ؟کنيد براي رفع عيب موجود چگونه اقدام  مي -43

  با تعويض سنسور فشار و دما  ايراد برطرف مي گردد. (1

 با خواندن خطا و پاک کردن آن ايراد برطرف مي گردد. (2

  سوپاپ يکطرفه سايکلون را تعويض مي کنيم(3

 ميگردد.  برطرف  ايراد آنو يا تعويض  داشبورد توسط مولتي متريم باکنترل دسته س (4

 با تعويض موتور برقي دريچه گاز و يا  سنسور پدال گاز ايراد برطرف مي گردد. (5

 

  ؟دانيد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -44

 ر شرايط مختلف کاري و کنترل با دستگاه عيب يابموتورد و کنترل عملکرد تست جاده (1

 با دستگاه عيب ياب  کوئل عملکرد دقيق کنترل (2

 کنترل خاصي مورد نياز نيست. (3

 و شير برقي کنيستر   کنترل عملکرد اکسيژن سنسور (4

 عملکرد سايکلون طبق مستندات تعميراتيکنترل  (5
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 رس و سمند، پا 404آزمون مباني برق و برق پژو 

 

 : 12ايراد 

خودروي پارس دوگانه سوز داراي ايراد ، کاهش درجه بنزين در هنگام عملکرد موتور بر روي سيستم گاز ، به 

 تعميرگاه مراجعه نموده است .

 

 قطعات در بروز ايراد موثر ميباشد ؟ -کدام سيستمها-44

 رله فن -سيستم موتور(1

 باک  نشانگر درجه –سيستم  سوخت رساني  (2

 پتانسيومتر دريچه گاز –سيستم مديريت موتور  (3

 دسته سيم و قطعات سيستم   –سيستم گاز  (4

 مجموعه باطري و دينام  –سيستم الکتريکي ( 5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟-46

 مينان حاصل مي نمايم با باز کردن سوئيچ و روشن شدن چراغهاي پشت آمپر از شناسائي سوئيچ اط(1

 عملکرد سوئيچ را با دستگاه عيب ياب کنترل  مي نماييم . (2

 عملکرد پشت آمپر را با دستگاه عيب ياب بررسي مينماييم . (3

 بررسي عملکرد سيستم گاز توسط دستگاه عيب ياب و نتيجه گيري ايراد منطبق با قانون اهم (4

 لم بودن و کامل بودن محل اتصاالت اطمينان مي يابيم .با بازديد چشمي اتصاالت باطري ، از سا(5

 

 براي رفع عيب موجود چگونه اقدام مينمايم ؟-47

 تعويض فيوزها ي جعبه فيوز کالسکه اي  (1

 اقدام جهت تعويض نشانگر درجه باک( 2

 اتصاالت سر باطري را باز نموده اقدام به تميز نمودن قطبهاي باطري مينماييم .(3

 ه تعويض قطعه ادوانسر سيستم گاز ) با استناد به پارامترهاي مرتبط (اقدام ب (4

 اقدام به تعويض قطعه اموالتور ) با استناد به پارامترهاي مرتبط ((5

 

 پس از رفع ايراد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب ميدانيد ؟-48

 بررسي  کاهش ميزان سوخت مصرفي خودرو (1

 ررسي عملکرد مجموعه جلوآمپر  ب (2

 بررسي و انطباق پارامترها با مقادير استاندارد و نهايتا تست جاده(3

 بررسي سيستم روشنايي خودرو(4

 3و2گزينه هاي (5
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 : 13ايراد 

با ايراد بسته نشدن درب صندوق پس از باز نمودن آن ) در اکثر اوقات به سختي بسته  LXخودروي سمند 

 ه تعميرگاه مراجعه نموده است .ميشود ( ب

 

 قطعات در بروز ايراد موثر ميباشد ؟ -کدام سيستم-49

 رله فن -سيستم موتور(1

 مجموعه دنده زير –سيستم گيربکس  (2

 پتانسيومتر دريچه گاز –سيستم مديريت موتور  (3

 مجموعه مکانيزم درب صندوق –سيستم الکتريکي  (4

 ري و دينام مجموعه باط –سيستم الکتريکي ( 5

 

 براي بررسي ايراد کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟-40

 با باز کردن سوئيچ و روشن شدن چراغهاي پشت آمپر از باز بودن سوئيچ اطمينان مي نماييم . (1

 عملکرد سوئيچ را با دستگاه عيب ياب کنترل  مي نماييم .(2 

 مينماييم . عملکرد پشت آمپر را با دستگاه عيب ياب بررسي(3 

 مکانيکي بررسي و کنترل مينماييم عملکرد مجموعه مکانيزم قفل درب صندوق را مطابق مستندات مربوطه از نظر الکتريکي و (4 

 دسته سيم چراغ داخل صندوق را چک ولتاژ مينماييم .( 5

 

 براي رفع عيب فوق چگونه اقدام مي نمايم ؟ -41

 بررسي فيوزها ي جعبه فيوز  (1

 م جهت تعويض فنهاي رادياتوراقدا(2

 قفل درب صندوق را رگالژ نموده و از عملکرد صحيح آن هنگام عمل نمودن اطمينان حاصل مينماييم . (3

 بررسي دسته سيم موتور و مقايسه آن با مستندات و مدارک فني (4

 صندوق مينماييم .  در صورت نياز ) با توجه به مراحل قبلي عيب يابي ( اقدام به تعويض دسته سيم درب( 5

 

 پس از رفع ايراد کداميک از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب ميدانيد ؟-42

 بررسي کامل عملکرد سيستم دسترسي به صندوق عقب و صحت عملکرد آن . (1

  ABSبررسي عملکرد سيستم ترمز  (2

 بررسي غلظت آب اسيد باطري( 3

 بررسي سيستم روشنايي خودرو( 4

 بررسي تمام موارد فوق (5
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