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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

نجش سرعت درخودروهاي امروزي سوظيفه  و باشد مي هاي موتوري سرعت خودرويكي از پارامترهاي مهم سيستم 
 اطالعات بصورت پالس، اطالعات براي ارسال داشتن پايه خروجي اين سنسور با .را سنسور سرعت برعهده دارد

 .كند  ميارسال  ECU  مربوط به سرعت لحظه اي  خودرو را به
لذا الزم است قبل از شروع توضيحات درمورد اين سنسور، . باشد مياساس كار سنسورهاي سرعت بر اساس اثر هال 

 .توضيح مختصري راجع به اين اثر داشته باشيم
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 
 
 

 :اثر هالپديده 

ميدان او پي برد وقتي كه . كشف شد 1879در سال ) Dr. Edwin Hall(اثر هال توسط دكتر ادوين هال 
كه داراي جريان الكتريكي است قرار  طالعمود بر يك ضلع مستطيل بسيار نازكي از جنس  آهنربايك  مغناطيسي

همچنين او به اين نكته پي برد كه ميزان ولتاژ، . گردد گيرد، باعث بوجود آمدن اختالف پتانسيل در ضلع مقابل مي
 .به اندازه جريان عبوري از رسانا و چگالي شار مغناطيسي عمود بر صفحه مستطيل، بستگي دارد

 ٴدرباره. شود در صورتي كه جهت ميدان مغناطيسي برعكس گردد، ولتاژ بوجود آمده نيز در جهت مخالف ظاهر مي
نيز شاهد ) steady state(شگفتي است اين نكته است كه حتي در شرايط حالت ماندگار كشف اثر هال آنچه باعث 

به اين معني كه وقتي ميدان مغناطيسي اعمالي و جريان الكتريكي عبوري نيز در طول زمان . اين پديده هستيم
 .مچنان شاهد ولتاژ بوجود آمده در جهت محور عرضي صفحه هستيممقدار ثابتي داشته باشند، ه

 
 

 
 

 )B(و ميدان مغناطيسي ) I(ولتاژ هال متناسب است با جريان الكتريكي 
ها ضروري  به همين خاطر در كاربردهاي عملي حضور تقويت كننده. باشد ميكرو ولت مي ٴاندازه اين ولتاژ در محدوده

 .باشد مي
 حسگرهاي اثر هالاساس كار  

با اعمال . دهد يك حسگر اثر هال مبدلي است كه در پاسخ به تغييرات ميدان مغناطيسي، در خروجي ولتاژ نشان مي
حساسيت حسگر براي ارتقاء . باشد چند ميكروولت مي ٴهاي مغناطيسي نسبتا بزرگ، ولتاژ خروجي در محدوده ميدان

حداقل خطاي هيسترزيس بايد از تقويت كننده، رگوالتور ولتاژ و  و گرفتن خروجي مطلوب با بيشترين دقت و با
 .مدارهاي سوئيچينگ منطقي استفاده كرد
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 
 :شوند حسگرهاي اثر هال به دو نوع عمده تقسيم مي

 

 حسگرهاي خطي يا آنالوگ.1

اندازه ميدان شود كه متناسب است با  ولتاژ خروجي اين نوع حسگر مستقيما از خروجي تقويت كننده گرفته مي
 .مغناطيسي خارجي اعمال شده

دهند كه متناسب با اندازه ميدان  اي را نمايش مي حسگرهاي داراي خروجي آنالوگ ولتاژ خروجي پيوسته
 ولت، 10٫5تا  4٫5تواند  هاي عملكرد اين نوع سنسورها مي محدوده. كند اشباع تغيير مي ٴمغناطيسي تا محدوده

 .ولت باشد 12٫6 تا 6٫6ولت و يا  12تا  4٫5
 
 

 حسگرهاي با خروجي ديجيتال.2

است و به  هستند كه بر اساس حلقه هيسترزيس ساخته شده Schmitt-triggerاين نوع حسگرها داراي مدار 
. دهند را پوشش مي) OFF(و خاموش )  ON(خروجي آنها تنها دو وضعيت روشن . شود تقويت كننده متصل مي

اندازه بزرگتر از يك مقدار مرجع از عنصر هال عبور كند خروجي سريعا از حالت  در صورتي كه شار مغناطيسي به
شايان ذكر است كه مقدار مرجع توسط كارخانه . (دهد تغيير وضعيت مي) ON(به حالت روشن ) OFF(خاموش 

 OFFو در صورتي كه شار مغناطيسي كمتر از مقدار مرجع شود خروجي به حالت .) گردد سازنده حسگر معين مي
 .رود مي

 .دو قطبي و تك قطبي:  دو نوع حسگر اثر هال با خروجي ديجيتال وجود دارد
به  ONبه  OFFحسگرهاي دوقطبي براي تشخيص وجود ميدان مغناطيسي به بيان ديگر براي تغيير وضعيت از 

ميدان مغناطيسي مثبت نيازدارند و براي تشخيص عدم وجود ميدان مغناطيسي به بيان ديگر براي تغيير وضعيت از 
در حاليكه حسگرهاي تك قطبي براي تشخيص . به ميدان مغناطيسي منفي احتياج دارد OFFبه  ONحالت 

 .كنند وجود و عدم وجود ميدان مغناطيسي از ميدان مثبت استفاده مي
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 محل قرارگيري در خودرو

ودرست بر  پوسته گيربكسروي  206در خودرو هاي انژكتوري از جمله   سرعت معموٌال محل قرارگيري سنسور
 .روي دنده كيلو متر است 

امكان نمونه برداري از  اين دنده دقيقاٌ بروي شفت خروجي گيربكس نصب شده و وظيفه آن به عنوان يك واسط،
 .ست ا سرعت خودرو سرعت پلوس ها يا همان

  .اين سنسور هميشه درحال كار بوده وبا دنده كيلو متر در ارتباط است 
 
 

 

 نحوه عملكرد

سنسور توسط دنده كيلو متر پالس هايي به  صورت است كه با چرخش دنده پينيون، نحوه عملكرد اين سنسور بدين
ECU به كمك پالسهايي كه . ميفرستدECU شود خودرو محاسبه ميكند سرعت  دريافت مي. 

ل كرده اپالس  ارس 8دورگردش ميل لنگ  هر در در ساعت كيلومتر 2 از اصوال سنسور سرعت در سرعت هاي باالتر
 :ن براي بدست آوردن پارامتر هاي زير استفاده مي كندآازاطالعات    ECU و
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 درك سرعت خودرو و نمايش آن •
 فهميدن دنده درگيرشده در خودرو •
وقتي خودرو در حال حركت است هواي ورودي (ست ارام هنگامي كه خودرو درحال حركت آتصحيح دور  •

خودرو از طريق دريچه گاز تامين مي شود و با رها كردن پدال دريچه گاز بسته شده و هواي ورودي از 
 ) .طريق استپر تامين مي شود

 بهينه كردن شتاب خودرو  •
 كاهش مكث هاي خودرو •

براي تامين هواي  .دريچه گاز بسته مي شود)  معكوس( است براي تعويض دنده  وقتي خودرو در حال حركت
خودرو در حال حركت است و سنسور دريچه گاز نيز با . از سنسور سرعت سيگنالي دريافت مي كند ECUورودي  

د تا هم كن استپر موتور را تا آخرين حد خود باز مي ECUارسال سيگنالي بسته بودن خود را اعالم مي كند و  
  .درقرار نگي شتاب خودرو حفظ شود و هم  خودرو در حالت مكث

 drive abilityن آلحاظ شدن اين موارد به راننده احساس راحتي بيشتري در رانندگي  ميدهد كه اصطالحا به 
 .مي گويند

رده و اعالم ك ECUسنسور سرعت ، سرعت خودرو را به .  cable less)(بدون سيم است  206سرعت سنج در 
ECU  آمپر اعالم مي كند جلو صورت الكترونيكي اين پارامتر را به بنيز. 

 مدار الكتريكي

 :پايه تشكيل شده است 3اين قطعه از يك سوكت 
 سيم اتصال به بدنه : 1پايه 
 )از طريق رله دوبل(ولت + 12تغذيه : 2پايه 
 ارسال سيگنال: 3پايه 
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 :تست اهمي 

بايد مقاومت . كنيم چك مي) طبق نقشه خودرو مربوطه( ECUبه وسيله اهم متر پايه سوم سوكت سنسور را با پايه 
 .آن كمتر از يك اهم باشد

 :تست ولتاژي

 2و 1دو سر پروب ولتمتر را به پايه . كنيم در صورت خرابي قطعه، سوكت آنرا جدا كرده و خودرو را روشن مي
 .كنيم در غير اينصورت مسير برق را تا رله دوبل چك مي. ولت باشد 12ولتاژ بايد . نيمك سوكت دسته سيم وصل مي

 :PWMتست به وسيله دستگاه 

دهيم و سيگنال سنسور را به وسيله دستگاه از فركانس كم به زياد  حالت دستگاه را روي تست فركانسي قرار مي
بايست مدار برقي آن  خراب است در غير اينصورت مياگر خورو درست كار كرد كه سنسور . نماييم شبيه سازي مي

 .چك گردد

 :تست دنده كيلومتر گيربكس

خودرو را در دنده . دهيم سنسور سرعت را از جاي خود باز كرده،  خودرو را بر روي سيستم تست زميني انتقال مي
در دنده كيلومتر جستجو اگر حركت نكرد ايراد را . دهيم تا پينيون شروع به حركت كند يك گذاشته و گاز مي

اگر سالم بود ايراد از سنسور . نماييم سپس سنسور را از نظر سالمت پايه شفت ورودي سنسور بررسي  مي. كنيم مي
 .سرعت است

 : درو وآشنايي با اثرات خرابي ظاهري سنسور سرعت در روي خ

 جرقه درصورت خرابي اين سنسورو  پاشش پارامترهاي براي اعمال در ECUبا توجه به عملكرد اعالم سرعت خودرو
 يا نسبت به سرعت هاي باال يا پايين حساس شده و اثرات زير را برجا مواردي خودرو نسبت به تغييرات سرعت و در
 :گذارد مي

 .)توقف آني(غ قرمز اخاموش شدن موتور درهنگام رها كردن گاز در موارد خاص بخصوص پشت چر •
 .ال كه  با افزايش سرعت بيشتر مي شود بد كار كردن موتور در سرعتهاي با •

 .ريپ زدن در سربااليي و هنگام دنده معكوس •
لذا خرابي و عدم كاركرد  ،است  از طريق شبكهآمپر  ارتباط با پشت همان طوركه گفته شد 206در خورو  •

 .افتادن سرعت سنج مي شود سنسور سرعت موجب ازكار
 .كند ربه صفحه كيلومتر شمار به صورت شالقي حركت ميعق درصورت خرابي پينيون دنده كيلومتر گاهاً •
با توجه به محل خاص قرارگيري اين سنسور كه روي شفت خروجي گيربكس است ميتوان نتيجه گرفت  •

هيچ گونه اثري دركاركرد موتور نداشته پس بنابراين  خودرو ايستاده است، كه كه اين دستگاه در دور آرام
  .وجود داشته باشد به دنبال خرابي سنسور سرعت نباشيد اگر در دور آرام موتور مشكلي

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 9 

 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 نشت روغن گيربكس از اطراف آن •

سنسور سرعت موجب سوختن سيم هاي آن بر اثر حرارت  )شيلد حرارتي (عدم نصب حرارت گير  •
 .گردد مي) كاتاليست(اگزوز
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 
 
 
 

 
 

  

 206سنسور سرعت خودروي 

 سنسور سرعت همراه با پينيون
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 سنسور سرعت دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

 خودروهاي بدون سنسور  سرعت

 ECUتوسط ) ABSسنسور (در خودروهاي بدون سنسور سرعت ، سرعت از روي سنسورهاي سرعت چرخ 
 .شود سيستم ترمز ضد قفل به روش زير محاسبه مي

 نحوه محاسبه وضعيت سنسورهاي چرخ

 ميانگين سرعت چهار چرخ باشد تمامي چهارسنسور چرخ سالم مي
 ميانگين سرعت دو سنسور ضربدري سالم باشد جلو خراب مييك سنسور چرخ 

 ميانگين سرعت سنسور چرخ جلو سالم باشد يك سنسور چرخ عقب خراب مي
 ميانگين سرعت سنسور چرخ هاي عقب باشد دو سنسور چرخ جلو خراب مي

 ميانگين سرعت سنسور چرخ هاي جلو باشد دو سنسور چرخ عقب خراب مي
 ميانگين سرعت سنسور چرخ هاي سالم باشد و يك سنسور عقب خراب مييك سنسور چرخ جلو 

 ميانگين سرعت سنسور چرخ سالم باشد سه سنسور چرخ معيوب مي
 سرعت خودرو غير قابل تشخيص است باشد تمامي چهار سنسور چرخ معيوب مي

 

موارد فوق مربوط  .ت، روش محاسبه سرعت خودرو گوناگون اس ECUالزم به ذكر است براساس نوع برنامه ريزي 
ديگر در زمانيكه تمام سنسورهاي چرخ سالم  ECUبه طورمثال ممكن است در . باشد مي BOSCH  ECU به

 .هستند، سرعت خودرو برابر با باالترين سرعت هريك از چرخ ها باشد

 :چرخ سرعت سنسور

 :شوند مي تقسيم نوع دو به كاركرد نوع اساس بر چرخ سرعت سنسورهاي

 غيرفعال سنسورهاي :الف

 ندارد وجود تغذيه منبع القايي سنسورهاي در . كنند مي كار مغناطيسي القاي خاصيت اساس بر سنسورها نوع اين
 دار دندانه صفحه مقابل يك در و باشد مي آن دور به پيچي سيم كه باشد مي دائمي يك آهنرباي شامل ر سنسو و

 سيم در ينجريا شود مي رد سنسور مقابل در ها دندانه قسمت بااليي كه هنگامي. كند مي حركت دنده چرخ نظير
 . رود مي بين از القا اين پاييني هاي دندانه عبور با كه شود القا مي پيچ
 دائمي آهنرباي 1-
 مغناطيسي ميدان 2-
 پيچ سيم 3-
 دار دندانه صفحه 4-
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 موج فركانس و دامنه ميزان سرعت افزايش كه با باشد مي سينوسي موج يك شبيه سنسور اين از ارسالي سيگنال
 هفحص با سنسور بين يا فاصله و شود كثيف دار دندانه صفحه هاي دندانه شيار دليلي هر به اگر . يابد مي افزايش
 . نمود خواهد ارسالي تغيير سيگنال يابد تغيير دار دندانه

 .باشد مي سيم دو داراي سيگنال ارسال براي القايي سنسورهاي

 

 فعال سنسورهاي :ب

 در. است متفاوت آن اندكي با و فقط دباش مي هال اثر خاصيت مشابه تقريبا سنسورها نوع اين كاركرد اساس
 كند مي عبور آن از جريان كه سيمي مقابل دائمي از آهنرباي يك دادن حركت با هال اثر خاصيتبا سنسورهاي

 سلسيوم كريستال يك از هال اثر سنسور .كند ارسال مي A,Bنقطه  دو بين صورت سيگنال به سيلناتپ اختالف يك
 را هال اثر خاصيت شكل بدين و است شده جايگزين ديگر اتمهاي سلسيوم بوسيله اتم چند كه است شده تشكيل
 مي خارج كريستال از پتانسيلاختالف  صورت به سيگنال است سنسور نزديك ربا آهن كه زماني تا و كند پيدا مي

 :باشد ذيل مي شرح به سيم سه داراي هال اثر خاصيت با سنسورهاي .شود
 تغذيه منبع •
 بدنه اتصال •
 سيگنال •
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 بلكه شود نمي خارج كريستال سليسيوم از مستقيما سيگنال كه است صورت بدين فعال نوع ABSسنسور  در اما
 تغيير وقتي .شود مي منتقل سنسور در موجود الكترونيكي به بورد مقاومت تغيير ،سنسور مقابل در ربا آهن عبور با

 ولتاژ تغيير صورت به سيگنال سيم سر دو كوتاه اتصال طريق از شد داده تشخيص بورد مغناطيسي توسط مقاومت
 .باشد مي متفاوت آن با نوع عملكرد لحاظ به ولي بوده هال اثر مشابه دقيقا نتيجه لذا شود مي ارسال

 مي متفاوت سنسور نوع به بسته سيگنال تغييرات .باشد مي سيم دو شامل اغلب هال اثر خالف بر سنسور اين
  .باشد

 ساعت بر كيلومتر 1 حتي سرعتهاي پايين در كه است اين غيرفعال سنسورهاي به نسبت سنسورها نوع اين امتياز
 . كنند مي فعاليت به شروع بعد به ساعت بر كيلومتر 7 از سرعت فعال غير سنسورهاي ولي كنند مي عمل نيز

 

  

 چرخش همراه به كه گردد نصب مي چرخ بلبرينگ طرف يك روي بر ربا آهن ،فعال سنسور با ABSسيستم  در
 .كند حركت مي سنسور مقابل در نيز آهنربا ، بلبرينگ و چرخ
 روي بر شده نصب رباي آهن و بوده سنسور ثابت كه است اين فعال نوع از ABSسنسور  مزاياي مهمترين از يكي

 اساس بر كه فعال غير سنسورهاي از باالتر بسيار سنسور اين عمر طول ا لذ .كند حركت مي آن جلو ، بلبرينگ
شبيه به سنسور (پالسي است  صورت به سنسورها نوع اين سيگنال خروجي .باشد مي كنند مي كار القايي خاصيت
 . )سرعت
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