
معاونت خدمات پس از فروش
مديريت مهندسى خودرو

 اصول عملكرد و راهنما ى عيب يابى قطعات

سنسور اكسيژن 

و سيستم هاى الكتريكى خودرو

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

m.forghani
Typewritten Text

m.forghani
Typewritten Text
كليد مدرك: 15761

m.forghani
Typewritten Text
زمستان 94

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


 
 
 

 1 

  اكسيژنسنسور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

  سنسور اكسيژن

 دوداين سنسور روي منيفولد . وظيفه اين سنسور سنجش مقدار اكسيژن موجود در گاز خروجي از موتور مي باشد

سنسور اكسيژن، سنسور دوم بعد از  2در صورت استفاده از  .يا نزديك به محل ورودي كاتاليست نصب مي شود

  .كاتاليست نصب مي شود

جنس بدنه سراميكي سنسور، از دي اكسيد زيركونيوم است و الكترودهايي به صورت پوشش طرفين ماده سراميكي 

  .از جنس پالتينيوم را فرا گرفته است

  
 درپوش - 3      سنسور سراميكي - 2        محافظ  - 1

  كانكتور الكتريكي - 6      پوسته محافظ - 5      تباطيپوسته ار - 4

  بلوك سراميكي در تماس با هواي محيط - 8      بلوك سراميكي در تماس با گازهاي اگزوز - 7

    گرمكن الكتريكي - 9 

  

عملكرد سنسور اكسيژن بر اساس خاصيت سراميك استفاده شده در سنسور كه عبور يون اكسيژن در حداقل 

اين سنسور بر اساس اختالف بين مقدار اكسيژن در دو طرف خود، . اد است، مي باشددرجه سانتيگر 300دماي 

وقتي مخلوط سوخت و هوا رقيق باشد يعني مقدار اكسيژن در گازهاي . يك ولتاژ متناوب ايجاد مي كند

كند و هنگاميكه مخلوط سوخت و هوا  ميلي ولت توليد مي 150خروجي زياد باشد سنسور ولتاژي در حدود 
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  اكسيژنسنسور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

ميلي ولت توليد و براي  900ليظ باشد يعني مقدار اكسيژن در گاز خروجي كم باشد سنسور ولتاژي در حدود غ

ECU ارسال مي كند .ECU   ها تغيير در ميزان تزريق سوخت براي پوشش را اصالح  با دريافت اين سيگنال

  . كند مي

  
 700تا  500نصب شده باشد، ولتاژ اين سنسور بايد بين در صورتيكه روي خودرو سنسور اكسيژن دوم نيز 

در صورتيكه خروجي ولتاژ دوم مانند ولتاژ خروجي اول باشد، كاتاليست از كار افتاده . ميلي ولت تغيير كند

  .است

به . عملكرد بهتري در سنسور اكسيژن پديد خواهد آورد) درجه ساتيگراد 950تا حدود ( باالتر بودن دماي گاز  

باشد كه در زمان استارت سرد موتور، دماي سنسور را  ن دليل اين سنسور داراي يك المنت گرمكن ميهمي

  .برساند) درجه سانتيگراد 300باالتر از (سريع تر به دماي كاري 

آن مربوط به گرمكن  4و  3پايه است كه پايه هاي  4سنسور اكسيژن در سيستم سوخت رساني زيمنس داراي 

  . ECUمربوط به سيگنال ارسالي به  2و  1ت و پايه هاي سنسور اكسيژن اس

سنسور اكسيژن به رله اصلي وصل است، بدين معني كه پس از باز نمودن سوئيچ و رسيدن برق به پايه  3پايه 

ند و اين بدنه پس از عبور از سوئيچ اينرسي بوبين رله اصلي ك خود را بدنه مي 7پايه  ECUموتور،  ECUاز  29

  براي گرمكن ( ECUاز  35همزمان پايه . رسد كند و برق از رله اصلي به گرمكن سنسور اكسيژن مي يرا فعال م

ECU موتور  
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  اكسيژنسنسور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

كند  ارسال مي PWMيك پالس) براي گرمكن سنسور اكسيژن دوم( ECUاز  64و پايه ) سنسور اكسيژن اول

براي سنسور اكسيژن (  ECUاز  55و پايه ) براي سنسور اكسيژن اول(  ECUاز  16پايه . تا گرمكن فعال شود

پايه (   ECUاز سنسور اكسيژن سيگنال را براي  1است و پايه ) سنسور 2پايه ( بدنه سنسور اكسيژن ) دوم

بر ساس اين سيگنال متوجه رقيق  ECUارسال مي نمايد و ) براي سنسور دوم 14براي سنسور اول و پايه  44

  .كند و اصالح مي يا غليظ بودن سوخت مي شود و مقدار پاشش را تنظيم

به  ECUشماره پايه هاي اعالم شده براي زيمنس هاي بنزيني است و براي زيمنس هاي دوگانه سوز پايه هاي 

  :   شرح زير است

  براي گرمكن سنسور دوم 82پايه     براي گرمكن سنسور دوم     81پايه 

  ر اكسيژن دوم  بدنه سنسو: 18پايه    بدنه سنسور اكسيژن اول              :  21پايه 

  سيگنال سنسور اكسيژن دوم: 48پايه      سيگنال سنسور اكسيژن اول : 51پايه 

  

  
 ECUبراي ارسال به ) باالدست(سيگنال ولتاژي سنسور اكسيژن اول 
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  اكسيژنسنسور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

  
 ) باالدست(براي گرمكن سنسور اكسيژن اول  ECUارسالي از  PWMسيگنال 

  
  

 ين  هاي سنسور اكسيژن باال و پاي مقايسه سيگنال
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  اكسيژنسنسور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

  :بررسي سنسور اكسيژن

موتور در دستگاه عيب گزينه  ECUتوان در پارامترهاي  اين سنسور داراي تست ولتاژ يا اهمي نيست و مي

ميلي ولت در  900يا  100مقدار ولتاژ سنسور در پارامترها بين . مربوطه به سنسور اكسيژن را بايد بررسي نمود

ميلي ولت بود يعني يا سنسور اكسيژن خراب است يا ارتباط  450حال تغيير باشد و اگر اين ولتاژ ثابت و حدود 

  .مشكل دارد ECUنهايتاً خود  ايراد دارد و يا ECUسنسور با 

  :گردد به عنوان نمونه موارد زير بررسي مي

از سنسور اكسيژن قطع شده باشد يا در بين راه مقاومتي شده  1با پايه  ECUاز  44در صورتيكه ارتباط پايه 

ماند و  مي ثابت ECUباشد يا اتصال به مثبت و اتصال به بدنه شده باشد، پارامتر مربوط به آن در پارامترهاي 

  . كند تغيير نمي

  

يا با   ECUهمچنين در صورتيكه گرمكن سنسور اكسيژن خراب باشد و يا اينكه ارتباط بين گرمكن سنسور با 

  .كند تغيير نمي ECUرله اصلي قطع باشد، باز هم پارامتر مربوط به آن در 

  
  

پارامتر مربوط به سنسور 
 اآسيژن اول
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  :خصوص ارتباطات مربوط به سنسور اكسيژن در سيستم سوخت رساني زيمنسدر 

در  ECUاز  14و  44از سنسور اكسيژن دوم به ترتيب با پايه هاي  1از سنسور اكسيژن اول و پايه  1پايه 

  .ارتباط است

در  ECUاز  55و  16از سنسور اكسيژن دوم به ترتيب با پايه هاي  2از سنسور اكسيژن اول و پايه  2پايه 

  .ارتباط است

 خطاي مربوط به گرمكن
 سنسور اآسيژن

گرمكن پارامتر مربوط به 
 سنسور اآسيژن اول

در صورتيكه خودرو داراي 
سنسور اكسيژن دوم باشد 
اين پارامتر نيز بايد فعال 

 .باشد

در صورتيكه خودرو داراي 
سنسور اكسيژن دوم باشد 

كه كربوط به  اين پارامتر
نيز بايد  گرمكن آن است

 .فعال باشد
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  اكسيژنسنسور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

از رله اصلي در ارتباط است و  A5با پايه  2از سنسور اكسيژن دوم هر  3از سنسور اكسيژن اول و پايه  3پايه 

  .ولت باشند 12پس از باز كردن سوئيچ بايد داراي برق 

در  ECUاز  64و  35از سنسور اكسيژن دوم به ترتيب با پايه هاي  4از سنسور اكسيژن اول و پايه  4پايه 

  .ارتباط است

گانه  4يا رله اصلي حتماً مراحل   ECUگردد كه هنگام بررسي ارتباطات بين سنسور و  يادآوري مي :تذكر

همچنين وقتي خطاي سنسور اكسيژن در . درا انجام دهي 1394-67تست يك رشته سيم مطابق اطالعيه فني 

شود حتماً ابتدا سيمهاي ارتباطي بين سنسور و  با دستگاه عيب ياب ديده مي ECUهنگام خواندن خطاهاي 

ECU  و همچنين ارتباط سسنسور با رله اصلي بررسي گردد و در صورت اطمينان از اين ارتباطات به تعويض

  .ماييدموتور ن ECUآزمايشي سنسور اكسيژن و 

نكته حائر اهميت ديگر اينكه ممكن است در دستگاه عيب ياب خطاي سنسور اكسيژن دوم مشاهده نماييد و 

ببينيد كه روي خودرو سنسور اكسيژن دوم نصب نيست، در اين حالت بررسي كنيد كه خودروي مورد بررسي 

تعريف آن تنها يك سنسور دارد، ممكن است در خودرويي كه طبق . حتما بايد داراي سنسور اكسيژن دوم باشد

ECU شود اشتباهي نصب شده باشد و به همين دليل خطاي سنسور اكسيژن دوم رويت مي.  

 SSAT زيمنس و شناسائي محصوالت با سيستمدر خصوص 1394- 79و  1394-78اطالعيه فني  :1نكته

است صادر شده و مطالعه آن و اينكه كدام يك از آنها داراي سنسور اكسيژن دوم  و قطعات مربوطه 4يورو

  .گردد پيشنهاد مي

در اين مستند به عنوان نمونه آورده شده و براي ساير  ECUارتباطات پايه هاي سنسور اكسيژن و  :2نكته

ECU توان از نقشه هاي شماتيك الكتريكي كه در سايت مهندسي ايساكو قرار دارد استفاده  ها و خودروها، مي

  .كرد
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