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  )موتور پله اي(استپر موتور  اصول عملكرد و راهنماي عيب يابي قطعات و سيستمهاي الكتريكي خودرو

  )اي موتور پله(استپر موتور 

جريان هوا را از مجراي كناري  و موتور كنترل مي شود ECUاين موتور بر روي دريچه گاز نصب مي شود و توسط 

  .تعبيه شده در دريچه گاز كنترل مي كند

)  ECUولت ارسالي از  12در اينجا پالس هاي مربعي با دامنه (اين موتور با دريافت پالس هاي الكتريكي مربعي 

باشند، يعني  درجه مي 8/1ه هاي ه در خودروهاي انژكتوري داراي پلاي استفاده شد موتور پله. چرخد يك مرحله مي

براي چرخيدن يك دور كامل بايستي . گردد مي درجه 8/1ولت مربعي يك مرحله معادل  12با رسيدن يك پالس 

  .پالس به آن ارسال گردد 200) 200*1.8=360(

ميلميتر  0.04استپر موتور به اندازه ) ارسال پالس ( مرحله حركت خطي دارد كه در هر مرحله  200ستپر موتور ا

 تور به اندازهسوزن استپر مو) مرحله  200( پالس  200حركت خطي دارد و بنابر اين پس از ارسال 

)mm8=200*0.04 ( جابجايي خطي ) خواهد داشت ) كورس استپرموتور.  
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  :استپر موتور فيوظا

  .روشن كردن موتور در دماي سرد را فراهم كند براي الزمهواي : حالت ساسات - 1

مختلف موتور  يپدال گاز را در دورها كه يدر هنگام دنيو معكوس كش دنده ضيفواصل تعو :يدور انتقال - 2

كپ كردن توسط استپر موتور  اياز خاموش كردن و  يريجلوگ يبرا يدور انتقالجريان هوا در ، ميكن يرها م

  .رديپذ يصورت م

جبران ) كيدروليهمانند كولر و فرمان ( ميريگ يكه از موتور بار اضافه م يدر مواقع :جبران بار اضافه موتور - 3

  .باشد يافت دور موتور توسط استپر موتور م

، جريان هوا توسط كند يرام كار مآبسته است و موتور در دور  گاز كامالً چهيدر كهيزمان: IDLEحالت  - 4

 .شود استپر موتور تامين مي

  يپله ا هايموتور ي انواعمعرف

قابليت ) به موتورهاي مختلفوابسته (موجود در محصوالت ايران خودرو  تفاوتمبا توجه به وجود استپرموتورهاي 

 استفاده گردندجا به جا استپر موتورها متناسب با موتورها بسته نشوند و چنانچه آنها وجود ندارد و  جا به جا بستن

 housingو محل حركت استپر درون  استپرموجود در قسمت نوك  يكه علت آن تفاوتها( يبندآعدم  ليبه دل

  .خواهيم بودكپ كردن  - خاموش كردن - همچون باال ماندن دور موتور يراداتيشاهد ا )باشد يگاز م چهيدر

  :عيوبي كه در صورت خرابي استپر موتور در عملكرد موتور ظاهر مي شود

مسدود شود، در  كامالً در صورتيكه مسير كنار گذر موتور به هر دليلي از جمله گرفتگي شفت استپر موتور - 1

ا نه از اين مسير قابليت ورود دارد و نه از مسير دريچه گاز، لذا هنگام استارت زدن با توجه به اينكه هو

 .محفظه نخواهد شد و موتور روشن نمي شودهوايي وارد 

در كنترل موقعيت استپر موتور گشته و با توجه  ECUگيرپاژ نمودن شفت استپر موتور باعث عدم توانايي  - 2

كار كردن در دوري باالتر از دور تعريف شده  به موقعيت شفت استپر موتور، باعث روشن نشدن خودرو و يا

 .در حالت دور در جا خواهد گشت ECUدر 
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شود و يا  در حال كار كردن موتور در دور درجا با فعال ساختن كمپرسور كولر، موتور دچار لرزش شديد مي - 3

 .گردد خاموش مي

ربااليي، با برداشتن پا از روي در هنگام رانندگي در دورهاي باال يا بارهاي زياد موتور مانند حركت در س - 4

 .گردد پدال گاز بصورت ناگهاني، موتور دچار سكته مي

  :خودرو ياستپرموتور بر رو يابي بيع

در غير اينصورت استپر . اهم باشد 55تا  45بايستي بين )  3و2يا  4و  1پايه هاي ( مقاومت دو سر هر سيم پيچ 

  .موتور ايراد دارد و بايد تعويض گردد

  
در صورتيكه در خواندن خطا با دستگاه عيب ياب، خطاي مربوط به استپر موتور رويت شد، قبل از تعويض استپر 

و نقشه هاي شماتيك  1394-67و استپر موتور را مطابق اطالعيه فني  ECUموتور حتماً سيمهاي ارتباطي بين 

  .مربوط به سيستم سوخت رساني مد نظر بررسي نماييد
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 1و  61استپر بايد به ترتيب به پايه هاي  4و  3و 2و  1به عنوان نمونه در سيستم سوخت رساني زيمنس، پايه هاي 

  .وصل باشد ECUاز   62و  2و 

در صورت عقب نشيني پين هاي مربوط به استپر موتور، يا اتصال به مثبت شدن يا اتصال به بدنه شدن هر كدام از 

ت قرارگيري استپر موتور ممكن است ايراداتي مانند گاز خوردن در دور درجا و يا روشن اين سيمها با توجه به وضعي

  .نشدن خودرو اتفاق بيفتد
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همچنين پارامتر مربوط به آن نيز در . براي استپر موتور وجود دارد ECUقابليت انجام تست عملگر از منوهاي 

  .وجود دارد ECUمنوي پارامترهاي مربوط به هواي ورودي در 

  
  :استپر موتور )لرن كردن( نتعريف كرد قهيطر

استپرموتور بر  ياز نداشتن خطا نانياطم بعد از حتماً و استپر موتور ضيتعو ايو ) كردن زيتم( سيبعد از هر سرو
  :دايياقدام  به لرن استپر  نم  ليمراحل ذ يط  ECU يرو

  .يك مرتبه استپر موتور را فعال نماييد  ECUابتدا بوسيله دستگاه عيب ياب و از گزينه تست عملگرهاي  - 1
  .نماييد باز هيثان 10به مدت را  چيسوئ - 2
  .ببنديد  هيثان 10به مدت  را چيسوئ سپس - 3
  .بزنيدباز و بدون فشار دادن پدال گاز خودرو را استارت  هيثان 10به مدت  چيسوئ بعد از آن - 4

را  adaptive value resetبرنامه زيمنس بعد از نصب استپر بايستي يك بار  ECUدر خودرو هاي با  :1نكته
  .اجرا نماييد

  .ثانيه مي باشد 15زمان هاي باز و بست سوئيچ ) ايران كاربراتور(براي استپر موتورهاي شركت ايركاصنعت  :2نكته
  استپر موتور يدوره ا يروش نگهدار

 .ديقطعه استپر موتور را باز نماي چيدو عدد پ - 1

 .دينماي زيرا تم گاز بدنه دريچه يبر روموتور استپر محل قرار گيري  - 2

  .استپر موتور را طبق دستورالعمل ذيل تميز نماييد - 3
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  :استپر موتور يو نگهدار سيدستورالعمل سرو

شفت  يدنده ها د،يد نكنشفت آن فشار وار يبر رو نيو همچن ديعنوان نوك استپر موتور را نچرخان چيبه ه - 1

حركت  گريشود و د يبرد و استپر به اصطالح هرز م يم نيموتور را از ب يكيپالست ياستپر قسمتها يفلز

  .ندارد يرفت و برگشت

 دياستفاده نكن...)نرويت-نفت-اتر-نيبنز( ييايميش يكردن استپرموتور از محلولها زيتم يعنوان برا چيبه ه - 2

استپر موتور با قسمت  يبرد و شفت فلز يم نيرا ازب يشفت فلز يمخصوص موجود بر رو سيريگ رايز

  .كند يم شيسا جاديموتور ا يكيپالست

نوك استپر و محل  يهايخودرو بهتر است محل تجمع بخارات روغن و آلودگ يا دوره يسهايدر سرو - 3

آهسته بدون فشار  وارد كردن به شفت   يليبصورت خ يدستمال خشك و پارچه ا كينشستن آن توسط 

 .شود زيتم

زيرا در صورت باز كردن . نكنيد  وصلرا  هيچ گاه در زمان جدا بودن استپر موتور از محل خود ،كانكتور آن - 4

 . سوئيچ محور استپرموتور  خراب مي شود 

   .و سوئيچ باز شود نگه داشتهبا دست نبايد محور استپر موتور براي مشاهده عملكرد استپر موتور  - 5

  .يدياز روغن كاري و يا گريس كاري محور استپرموتور اجنتاب نما - 6
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