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 خودروهای دوگانه سوز  دوره

دوگانه سوز سازه پويش اعالم مي كند پس از هر   EF7مشتری با خودرو سمند  :يک ايراد

واقع در جلو آمپر از   CNGمرتبه سوختگيری خودرو روی گاز كار نميکند و چراغ های نمايشگر 

 .(ساعت روی گاز كار مي كند 7خودرو پس از . )بين رفته است

 قطعات در بروز عيب موثر ميباشد؟ -كدام سيستم ها -7
 ور گازرگالت –سيستم سوخت رساني -1

 CNGشير مخزن  –سيستم سوخت رساني -2

 ECUآمپر سبز رنگ کنار جعبه  35رله هاي  –سيستم الكتريك -3

 فيلتر داخلي گاز –سيستم سوخت رساني -4

 

 كداميک از گزينه های زير صحيح مي باشد؟ ايراد برای بررسي-2

 .مورد بررسي قرار مي دهيد با استفاده از دستگاه عيب ياب و تست عملگرها ، شير برقي روي رگالتور را-1

 .به وسيله يك ابزار فلزي چند ضربه به بدنه شير مخزن وارد نموده تا از حالت قفل خارج گردد-2

 .مشاهده گردد ، رگالتور دچار نشتي داخلي شده است  Leak detectionدر صورتيكه خطاي -3

 .يمبا دستگاه دياگ وضعيت قفل شدن شير برقي مخزن را کنترل مي نماي-4

 برای رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟-9

 تعويض رگالتور-1

 CNGتعويض شير مخزن -2

 (TANK Pressure) تعويض سنسور فشار پيزو الكتريك روي رگالتورگاز -3

 CNGتعويض شير برقي مخزن -4

 كداميک از موارد را برای اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟-4

 (Low pressure Leak) با دستگاه عيب ياب  يبررسي نشتي داخل-1

 CNGتست جاده و ساکن خودرو هنگام استفاده از -2

 کم فشار و هواگيري سيستم خنك کننده  CNGتست نشتي سيستم -3

 .تعداد مخازن گاز را تعريف مي نماييم  othersبا استفاده از دستگاه عيب ياب از منوي -4
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با رگالتور سازه پويش به نمايندگي مراجعه و  SSATدوگانه سوز  404خودرو پژو :دو  ايراد 

پيغام خطای نشان . كار نميکند  CNGمشتری بيان مي كند چراغ چک روشن است وموتور با 

 :داده شده توسط دستگاه 

CNG shut off valve at tank-below minimum threshold 

  .مي باشد

 

 عات در بروز عيب موثر ميباشد؟قط –كدام سيستم ها -4

 موتوردسته سيم  –سيستم الكتريكي -1

 مقاومت شبيه ساز شير مخزن گاز –سيستم الكتريكي -2

 شير برقي رگالتور –سيستم سوخت رساني -3

 هيچكدام-4

 برای بررسي ايراد كداميک از گزينه های زير صحيح مي باشد؟-6

 بررسي مدار الكتريكي شير مخزن گاز-1

 .اهم باشد 181شير برقي بايد کنترل مقاومت -2

 (shut off valve)اندازه گيري مقاومت شير برقي رگالتور گاز -3

 .صحيح مي باشد 2و  1موارد -4

 برای رفع ايراد موجود چه اقدامي مي نماييم ؟-1

 شير مخزن( کورکن ) تعويض مقاومت -1

 موتورتعمير يا تعويض دسته سيم -2

 تعويض شير برقي رگالتورگاز-3

 هيچكدام-4

 از رفع عيب كداميک از موارد را برای اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد ؟ پس-8

 کنترل عملكرد دقيق اتصال بدنه مربوط به تغذيه شير برقي رگالتور گاز-1

 خواندن خطا و بررسي پارامترها توسط دستگاه عيب ياب-2

 گاز با استفاده از آخرين ورژن عيب ياب ECUدانلود -3

 .مي باشدصحيح  2و  1موارد -4
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كروز زيمنس با رگالتوره قاره سبز به نمايندگي مراجعه و EMSبا  EF7خودرو سمند  :سه ايراد 

و كم شدن حجم مخزن چراغ CNGمشتری اظهار مي دارد پس از استفاده كامل از سوخت 

پيغام خطای نشان داده شده .مي دهد چک روشن شده و موتور از گاز به بنزين تغيير وضعيت

 :گاه عيب يابتوسط دست

CNG RAIL PRESSURE SENSOR –GAZ PRESSURE IS LOW(IF GAS PRESSURE IN 
LOW SIDE<1.8BAR 

 (خودرو خارج از گارانتي مي باشد)

 قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد؟–كدام سيستم ها -3

 رگالتور گاز -سيستم گازسوز-1

 CNGسنسور فشارريل  -سيستم گازسوز-2

 ECUنرم افزار  -سيستم مديريت موتور -3

 CNGريل سوخت  -سيستم گازسوز -4

 جهت بررسي و عيب يابي ،كداميک از گزينه های زير صحيح است؟-70

 بررسي و کنترل فشار خروجي رگالتور گاز-1

 CNGبررسي فشار ريل -2

 موتور EMSبررسي برنامه نرم افزاري -3

 توسط دستگاه عيب ياب  بررسي فشار منيفولد هوا-4

 جهت رفع ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد؟-77

 موتور EMSدانلود -1

 دانلود رگالتور گاز-2

 CNGتنظيم فشار خروجي رگالتور گاز يا خارج نمودن شيلنگ پشت ريل -3

 CNGتعويض سنسور فشار ريل -4

 پس از رفع ايراد كداميک از موارد را جهت حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟-72

 پاک کردن خطا با دستگاه در صورت ثبت عيوب-1

 بررسي پارامترهاي موثر در دور آرام-2

 بررسي فشار خروجي رگالتور-3

 .فوق صحيح است  همه موارد-4
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به نمايندگي مراجعه و بيان مي  Boschمدل   EMSبا   EF7مالک خودروی سمند:چهار ايراد

 .(خاموش است CNGچراغ سبز .)كار نميکند CNGكند چراغ چک روشن است و موتور با 

 :ضمنا دستگاه عيب ياب خطای 

CNG Leak from low pressure system : while SOVs closed, CNG vail mass 
reduction in a short time. 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها -79

 CNGانژکتور  -سيستم گاز سوز -1

 رگالتور گاز -گازسوز سيستم -2

 CNGشير مخزن  -سيستم گازسوز -3

 شيلنگ خروجي رگالتور به ريل انژکتور –سيستم گازسوز -4

 جهت بررسي ايراد كداميک از گزينه های زير صحيح ميباشد؟-74

 (نشتي خارجي)بررسي نشتي اطراف رگالتور گاز -1

 کنترل نشتي داخل انژکتور گاز-2

 ( Leak detetion) گاز بررسي وکنترل نشتي داخل رگالتور -3

 (CNG) شيلنگ خروجي متصل به ريل انژکتور  بررسي مهره ماسوره-4

 جهت رفع ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد ؟-74

 CNGتعويض شيلنگ خروجي رگالتور به ريل -1

 موتور با آخرين ورژن ايكودياگ  ECUدانلود -2

 تعويض رگالتور گاز مدل سازه پويش-3

 معيوب به همراه اورينگ آببندي گازتعويض انژکتور -4

 پس از تعميرات ، جهت حصول اطمينان از رفع ايراد چه اقدامي را مناسب مي دانيد؟-76

 و تست نشتي مجدد با دستگاه نشت ياب  CNGبررسي کارکرد موتور با -1

 تست جاده در شرايط مختلف-2

 پاک کردن خطا توسط دستگاه عيب ياب-3

 .همه موارد صحيح مي باشد-4
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به نمايندگي مراجعه  Valeo VB 44مدل  EMSخودرو پژو پارس دوگانه سوز با :پنج ايراد 

به طور سريع چشمک مي زند و موتور با   CNGنموده و مشتری بيان مي كند چراغ چشمک زن 

 :پيغام خطای نشان داده شده . گاز كار نمي كند

Gas Pressure function diagnositic. 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها -71

 دسته سيم انژکتورها –سيستم الكتريكي -1

 موتور  EMS–سيستم مديريت موتور -2

 CNGرگالتور  –سيستم گازسوز -3

 فشار پيزوالكتريك سنسور –سيستم گاز سوز -4

 جهت بررسي و عيب يابي كداميک از گزينه های زير صحيح مي باشد؟-78

 موتور  EMSبررسي برنامه نرم افزاري -1

 کنترل فشار خروجي رگالتور گاز-2

 (  Low pressure) تست و کنترل سنسور فشار ريل سوخت -3

 ( Haig  pressure ) فشار مخزن  تست و کنترل سنسور-4

 جهت ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد ؟-73

 موتور EMSدانلود -1

 تعويض رگالتور گاز-2

 سنسور فشار قوي مخزنتعويض -3

 تنظيم خروجي رگالتور گاز-4

 پس از رفع عيب كداميک از موارد را جهت حصول اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد؟-20

 تست و عيب يابي مجدد با دستگاه دياگ-1

 تست نشت يابي با دستگاه نشت ياب-2

 بررسي فشار منيفولد هوا با دستگاه دياگ-3

 .صحيح ميباشد 3و  1موارد -4
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مدل كروز زيمنس با رگالتور قاره   EMSدوگانه سوز با   EF7مالک خودروی سمند :شش ايراد 

سبز به نمايندگي مراجعه و بيان نمود پس از دقايقي موتور از گاز خارج شده و با بنزين كار مي 

 : پيغام خطای نمايش داده شده توسط دستگاه . كند

Physical cylinder 2 , GAS injector circuit High SCBorOC 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كداميک سيستم ها -27

 موتورفن دسته سيم  –سيستم الكتريكي -1

 CNGانژکتور  –سيستم گاز سوز -2

 دسته سيم انژکتور ها –سيستم الكتريكي -3

 .صحيح مي باشد 3 و 1موارد -4

 زير صحيح مي باشد؟برای بررسي ايراد كدام گزينه های -22

 .موتور مي نماييمفن توسط مولتي متر اقدام به تست قطعي يا اتصالي دسته سيم -1

 .با فشردن کانكتورهاي انژکتور عكس العمل ايراد را بررسي مي نماييم-2

 .با استفاده از دستگاه عيب ياب و تست عملگردها از عملكرد انژکتور مربوطه مطمعن مي شويم-3

 .ميباشدصحيح  3و  2موارد -4

 برای رفع ايرد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟-29

 موتورفن تعمير دسته سيم -1

 CNGتعويض انژکتور -2

 تعويض دسته سيم انژکتور-3

 تعويض دسته سيم موتور-4

 پس از رفع عيب ، كداميک از موارد را برای صحت عملکرد سيستم فوق مناسب مي دانيد ؟-24

 .ط اطمينان حاصل مي نماييماز صحت اتصال سوکت هاي دسته سيم مربو-1

 پاک کردن خطا با دستگاه در صورت ثبت عيب-2

 مشاهده پارامتر انژکتورهاي گاز و بررسي پاشش-3

 .صحيح مي باشد 3و  2گزينه -4

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


دوگانه سوز با رگالتور سازه پويش به  Boschمدل   EF7مشتری با خودرو :هفت  ايراد

نمايندگي مراجعه نموده و اظهار مي دارد هنگام سوختگيری در جايگاه ، گاز با مدت زمان 

 .طوالني وارد مخزن مي شود

 قطعات در بروز ايراد موثر مي باشد ؟ –كدام سيستم ها -24

 شير برقي مخزن –CNGسيستم سوخت رساني -1

 ر يكطرفه سوختگيريشي –CNGسيستم سوخت رساني -2
 CNGشير مخزن –CNGسيستم سوخت رساني-3
 .مي باشد صحيح 3و  2موارد -4

 برای بررسي ايراد كداميک از گزينه های زير صحيح ميباشد ؟-26

 CNGبررسي باز بودن شير دستي مخزن -1

 بررسي منفي و تغذيه شير برقي مخزن-2

 کنترل سوپاپ فشاري درون شير يكطرفه سوختگيري-3

 .صحيح مي باشد 3و  1موارد -4

 موجود چگونه اقدام مي نماييم ؟برای رفع ايراد -21

 CNG برقيتعويض شير -1

 تعويض شير يكطرفه سوختگيري-2

 يا تعويض تا انتها CNGبازنمودن شير دستي -3

 فشار دادن سوپاپ کنترل جريان در شير يكطرفه سوختگيري-4

 فع ايراد مناسب مي دانيد ؟پس از رفع عيب كداميک از موارد را برای اطمينان از حصول ر-23

 .دستگاه عيب ياب بررسي مي کنيم توسطشير برقي رگالتور و مخزن را -1

 .نياز به انجام کار خاصي نمي باشد-2

 .طوري است که نياز به هيچگونه تستي ندارد EF7خودرو  CNGاستراتژي سيستم -3

 کنترل رفع ايراد در زمان سوختگيري-4
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 سمند، پارس ، 404و برق  مباني برق

به نمايندگي مراجعه و  36مدل  XUMبا موتور  ELXمشتری با خودرو پزو پارس:   هشتد ااير

روشن است و هيچ كدام از فن ها كار نمي STOPبيان مي كند دمای آب باال رفته و چراغ اخطار 

 پيغام خطای)كند و اين امر موجب گرم شدن بيش از حد موتور و باال رفتن دمای آب مي شود 

Cooling fan line circuitمشاهده مي شود ضمناً خودرو سابقه تصادف از جلو را دارد 

 قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد ؟           -كدام سيستم ها-23

 دسته سيم چراغ هاي جلو                                                   –سيستم الكتريكي خودرو  -1

 .SIEMENSموتور مدل کروز   ECU-رسانيسيستم سوخت  -2

 .فن  سوختن همزمان رله  دور تند و کند –سيستم الكتريكي خودرو  -3

 .سوختن فيوز هاي جعبه فيوز کالسكه اي به همراه دسته سيم مربوطه –سيستم الكتريكي خودرو -4

 برای بررسي ايراد كدام گزينه های زير صحيح مي باشد؟-90

 .هاي يونيت فن را توسط نقشه برسي و قطع مينماييم برق تغذيه و منفي -1

 با استفاده از مولتي متر سالمت موتور فن هاي خنك کننده موتور را چك ميكنيم -2

و دور تند (Lowspeed)با استفاده از دستگاه عيب يابي به منوي  تست عملگرها رفته و عملكرد دور کند  -3

(Haighspeed)د تا از خروجيرا مورد بررسي قرار مي دهيECU   اطمينان حاصل نمائيم. 

اينتر کانكتور اصلي پشت چراغ جلو چپ را بررسي چشمي مي نمائيم ممكن است  سوخته باشد يا دراثر تصادف دچار -4
 .شكستگي شده باشد 

 برای رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟ -97
بررسي دقيق نقشه الكتريكي مربوط به فن مي توان با اطمينان به خرابي با توجه به نوع ايراد و پيغام خطاي مربوطه و  -1

 .کنترل يونيت  تظيم دور فن موتو کولر پي برد 

مي توان توسط نقشه مربوط به فن از سالم بودن دسته  سيم چراغ هاي جلو و اينتر کانكتور هاي مربوطه اطمينان حاصل  -2
 .نمود

هاي فن را بررسي نمود که بهترين روش تعويض آنها يا اعمال برق به پايه ورودي رله  قبل از هرگونه اقدامي بايد رله -3
 .مطابق با نقشه الكتريكي مي باشد 

 .فشنگي آب  قهوه اي رنگ را تعويض مي نماييم و خطاي مربوطه را پاک مي کنيم  -4

 ؟اسب مي دانيدپس از رفع عيب ،كدام يک از موارد را برای اطمينان از حصول رفع يراد من-92
 .کانكتور سبز رنگ دماي آب را کشيده تا وضعيت فن ها را در دور تند مشاهده کرد -1

 .با کولر گرفتن وضعيت عملكرد فن ها را بررسي مي کنيم  -2

توسط دستگاه عيب ياب و رفتن به منوي تست عملگر ها و همچنين بررسي پارامتر ها ي سيستم تهويه مطبوع و سيستم  -3
 .ننده از صحت عملكرد سيستم خنك کاري اطمينان حاصل مي کنيم خنك ک

اجازه مي دهيم خودرو گرم شده ودماي آب به حالت نرمال برسد تا بتوان عملكرد فن را در دماي صحيح مشاهده کرد  -4
 .سپس توسط تست جاده و ايستاده از رفع عيب اطمينان حاصل مي نمائيم
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) با ايراد روشن نشدن چراغ های نور پايين((TU5 NON MUXخودرو پژو پارس:نه ايراد

به نمايندگي مراجعه نموده است ضمن بررسي اين خودرو دارای تصادف نمي (بعضي اوقات 

 سوال سخت.  باشد و سيستم برق خودرو و توان المپ های جلو استاندارد مي باشد

 قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد ؟ -كدام سيستم ها-99

 جعبه فيوز اصلي موتور –سيستم الكتريكي  -1

 اينترکانكتور و رابط  دسته سيم اصلي و دسته سيم جلو  –سيستم الكتريكي  -2

 دسته راهنما -سيستم الكتريكي -3

 کانكتور آبي رنگ متصل به دسته راهنما –سيستم الكتريكي  -4

 برای بررسي ايراد كدام گزينه های زير صحيح مي باشد ؟ -94

معمولي برق روشنايي اصلي از اينتر کانكتور دسته سيم اصلي عبور کرده و به  TU5ر خودرو پارس د -1
 .دسته سيم چراغ هاي جلو مي رود 

بررسي فيوز ها و کانكتور پشت )در خودرو پارس برق روشنايي از جعبه فيوز اصلي موتور عبور مي کند  -2
 (جعبه فيوز الزامي است 

تر ارتباط ميان کانكتور پشت دسته رهنما و فيوز مياني دسته سيم چراغ هاي جلو را استفاده از مولتي م -3
 .مورد بررسي قرار مي دهيم 

 با استفاده از المپ تست ارتباط بين دسته سيم  جعبه فيوز کالسكه اي و دسته راهنما را چك مينماييم  -4

 برای رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-94

 با مستندات تعميراتي دسته سيم اصل و دسته سيم جلو را تعويض مي نمائيممطابق -1

 .در جعبه فيوز اصلي فيوز روشنايي و يا در صورت لزوم دسته راهنما را تعويض مي نمائيم  -2

 .مطابق با مستندات سايت مهندسي فقط ناحيه اتصال ديده را بررسي مي نمائيم  -3

الكتريكي دسته سيم جلو و دسته سيم داشبورد را تعمير يا تعويض مي مطابق با مستندات سيستم -4  
 .نمائيم

 

پس از رفع عيب ،كدام يک از موارد را برای اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد -96

 ؟

 .وات استاندارد جايگزين مي نمائيم  55المپ هاي وات باال را خارج نموده و المپ  -1

 .قايقي روشن نموده و از صحت فيوز مربوطه اطمينان حاصل مي نمائيم چراغ هاي جلو را د -2

 بررسي عملكرد روشنايي در شرايط مختلف  -3

 .همه موارد فوق صحيح مي باشد -4   
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 سوخت رساني انژكتور سيستم 

 موتور الکترونيکي كنترل واحد دارای مجموعه 201مشتری با  خودروی پژو :  دهايراد 

(ECM BOSCH ME17)   عملکرد موتور عادی ، ولي چراغ اخطارايراد موتور روشن   "با ايراد

 .  به نمايندگي  مراجعه مي نمايد "است 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _91

 موتور ECU  –سيستم سوخت رساني   - 1

 انژکتورها – سوخت رسانيسيستم  – 2

 قطع بودن سيم سنسور دور موتور – سيستم سوخت رساني  – 3

 ((TAGتگ هاي سوئيچ   –  سيستم ايموبياليزر – 4

 

   ؟كداميک از گزينه های زير درست مي باشد فوق  برای بررسي ايراد _98

 کنترل وضعيت سنسور پدال گاز توسط دستگاه عيب ياب ومدارات آن طبق مستندات فني -1

 توسط دستگاه عيب ياب ومدارات آن طبق مستندات فنيکنترل وضعيت موتور برقي دريچه گاز  – 2

 کنترل مدار الكتريكي اکسيژن سنسور  –3

 (ECUعملكردي ) موتور با دستگاه عيب ياب و وجود داشتن ايراد دائم  ECU  خواندن خطا  –4

 

  ؟برای رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميکنيد  _93

 .گرددبا تعويض انژکتور ها  ايراد برطرف مي  –1

   وبدون تعويض تگ هاي سوئيچ ايراد برطرف مي گردد موتور ECUتعويض با   –2

 PWMکنترل عملكرد سنسور دور موتور با شبيه ساز  – 3

 گردد مي برطرف ايراد موتور و هردو تگ سوئيچ ECU تعويض با-4

 

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن برای اطمينان از رفع زير را كداميک از موارد  _40

 و مدارات ارتباطي آنکنترل سيستم ايموباليزر   -1      

 کنترل عملكرد سنسور دور موتور  – 2      

 کنترل عملكرد انژکتور ها    -3

 با دستگاه عيب ياب موتور جاده  وکنترل عملكرد  تست انجام  -4
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بيان مي   ECM SEIMENSبا (  cc 7600)  آريان 206مشتری با خودروی  پژو : يازده  ايراد

 "موتور بد روشن مي شود و درحالت كاركرد دور آرام نوسان دور موتور دارد "كند 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _47

 استپر موتور  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سيستم   –3

 تگ سوئيچ  – ايموبياليزرسيستم   -4

 

   ؟مي باشد صحيحكداميک از گزينه های زير عيب يابي  فوق ، برای بررسي  -42

 کنترل عملكرد استپر موتور با دستگاه عيب ياب و بررسي مدار الكتريكي آن طبق مستندات فني– 1

کنترل ايموبياليزر با دستگاه عيب ياب، در قسمت پارامترها آنتن گيرنده کد ، شناسايي ولي سوئيچ تعريف شده  –2

 . وجود ندارد

 کنترل مدار الكتريكي موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز   – 3

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فني کنترل وضعيت –4

 

  ؟كنيد اقدام  مي برای رفع عيب موجود چگونه  -49

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

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

  . با تعويض استپر موتور طبق دستورالعمل تعميراتي ايراد رفع مي گردد –3

 .طرف مي گرددبا تعويض موتور برقي دريچه گاز و يا  سنسور پدال گاز ايراد بر – 4

 

 

  ؟دانيد كداميک از موارد را برای اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -44

 .کنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

 دستگاه عيب ياب کوئل وسيگنال اوليه آن توسط عملكرد دقيق کنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و کنترل خاموش شدن المپ ايموبياليزر  – 3

عملكرد  صحيح استپر موتور در دور  پارامتر هاي  کنترل يونيت موتور با دستگاه عيب ياب  و اطمينان از کنترل -4

 آرام 
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