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به نام خدا

پارس خودرو

اداره استاندارد و مشخصات مهندسی

و نحوه عملکرد آنOBDآشنايی با سيستم
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مقدمه -1

یکی از اساسی ترین مباحث همگام با توسعهکنترل آالینده هاي خروجی از اگزوز خودروها همواره به عنوان

هواي پاك الزمه تداوم حیات بشري بوده و به همین. ي خودروها از نظر کیفیت و زیبایی مطرح بوده است

دلیل ارگان هاي مختلفی به منظور کنترل بر میزان آالینده هاي خروجی ایجاد شده اند تا شرکت هاي

در.به سمت تولید خودروهایی با میزان آالینده هاي کمتر سوق دهندیدبا ارائه مکانیزم هاي جدسازنده را

ابتداي امر سیستم هاي انژکتوري عالوه بر اینکه عملکرد خودروها را بهبود می بخشید یک روش براي

سپس با ایجاد سیستم هاي عیب یاب این.کاستن میزان آالینده هاي حاصل از خودروهاي کاربراتوري بود

OBDرد مرحله جدیدتري گردیدفرایند وا که یکی از سیستمهاي هوشمند در کنترل عملکرد خودرو است

  .میباشد

OBDعبارتمخففOn Board Diagnostic Systemرتجهیزات الکترونیکی به منظواست که به

که امروزه در بسیاري از .از نظر آالیندگی و احتراق ، گفته می شودموتورکنترل عملکرد عیب یابی

آژانس محافظت ازلین استاندارد آالیندگیاین او.کامیون هاي سبک استفاده می شودخودروهاي سبک و

EPA(محیط زیست
1

استانداردOBD. بسیار تقویت شدOBDطی سال هاي بعد از آن سیستم. بود)

موتور و مانیتورینگ قطعات شاسی و بدنهمیالدي معرفی شد که کنترل90جدیدي بود که در اواسط دهه

از قبیل عملکرد کاتالیست ، سنسور اکسیژنکنترل عیب شبکه کل خودرومانند ،و تجهیزات جانبی را

 .انجام می دهدبه خوبی...وضعیت احتراق و

                                                             ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
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تاریخچه-2

سیستم کنترل آالیندگی در خودروهايالزام وجود ،LAدر حوزه رودهوابراي مقابله با آلودگیایالت کالیفرنیا

 .تعمیم داد1968دولت فدرال این کنترل را به سرتاسر کشور در سال. کردرا اعالم1966مدل

ایجادبا.را تاسیس نمودانس محافظت از محیط زیستژآ ،1970هواي پاك در سالطرحبا تصویبکنگره

وسیله نقلیهدوامگسترش دوره زمانی، به منظوربندي شدهیک سري استانداردهاي آالیندگی طبقهارگانینا

فاده از سیستم هايتشدند تا با اسمیبراي دستیابی به این استانداردها می بایستی سازنده ها بر آن.شدتعیین

سنسورها عملکرد موتور را.سیستم سوخت رسانی و سیستم جرقه را کنترل کنند،تغذیه سوخت ،الکتریکی

این سنسورها همچنین براي.بررسی می کنند و سیستم ها را به منظور ایجاد حداقل آلودگی تنظیم می نمایند

  . می گیرنداستفاده قرارسریع موردعیب یابی

مورد نظرسیستم ها و سیگنال هايايود داشت و هر سازندهوجدر این موردکمیهاياستانداردي امردر ابتدا

SAE(انجمن مهندسین خودرو1988در سال.خود را داشتشرکت
و مجموعه ايواحدیک استاندارد) 2

يبسیاري از این استانداردهاانس محافظت از محیط زیستژآ.سیگنال هاي عیب یابی را تنظیم کردآزموناز

مجموعه توسعه OBD.مورد استفاده قرار داد SAE-OBDاستانداردرا ازدر مورد محیط زیستشدهتنظیم

 1براي اجرا در تاریخمحافظت از محیط زیستآژانستوسطاست کهانجمن مهندسین خودرویافته توسط

  .پذیرفته شده است1996ژانویه

وجود91براي خودروهاي ساخت داخل از ابتداي سال4استاندارد آالیندگی یورودر ایران با الزامی شدن

OBD به غیر از ماکسیما مجهز بهخودروهاي تولیدي شرکت پارس خودروکلیهاین میانو درشدهجباريا

 .این سیستم میباشند

  OBDبهیل نیازدال-2

OBDمطابق ،براي اطمینان سازنده از عملکرد خودروهماهنگ، با روشهاي عیب یابی مشخصیک بررسی

میزانتاکه یک روش استاندارد دقیق به کار گرفته شوداصلی این استبحث واستانداردها فراهم می کند

چون بابه نفع راننده نیز می باشدطرفیازOBDهمچنین وجود سیستم .تر شودکمهاي خودروهاآالیندگی

استفاده از این مکانیزم می توان از ایرادات پیش آمده در اثر کارکرد نامناسب مجموعه هاي زیر نیز اطالع پیدا

                                                             ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

2 Society of  Automot ive Engineers 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


4

در یکی از شمع هاي خود باشد که منجر به احتراق ناقصیداراي مشکل وخودریکبه عنوان مثال اگر .کرد

موجب آسیب دیدن جدي کاتالیست شده و راننده بهسوخت شود و راننده از آن اطالع نیابد این سوء عملکرد

 .هزینه کم براي تعویض شمع بایستی کاتالیست را تعویض نماید که هزینه آن قابل قیاس نیستپرداختجاي

OBD اغلب می تواند قطعات داراي سوء عملکرد را با دقت بیشتري مورد بررسی قراراطالعات ارائه شده توسط

به منظور صرفه .کاهش دهددو زمان و هزینه تعویض را نسبت به حالتی که با سعی و خطا پیدا می شادهد

OBDجویی در زمان تعویض با استفاده از هزینه ذخیره شده از تجهیزات عیب یابی و اسکن کردن اطالعات

. داستفاده می شو

به صورتیراحتباسکنر ها از نظر پیچیدگی بسیار متنوع هستند ، با استفاده از کانکتور و یک نرم افزار

تاب یا کامپیوتر باعث ایجاد یک حافظهپاتصال به لو بارا استفاده کردOBDاطالعاتمی تواناتوماتیک

 .گسترده براي اطالعات و بهره وري گرافیکی می شود

می تواند اطالعات ارزشمندي را در مورد شرایط خودروي خریداري شدهOBDاسکن کردن اطالعاتهمچنین

استفادهموردتوسط تکنیسین هاي فروشOBDخواندن عیب ها به وسیله کانکتور .توسط مشتري ارائه دهد

شما مواردياین کدهاي سرویس به.نمی شودEPAبرايOBDجزواین کاربردکهاین، با وجودمی شود

درباره عملکرد سنسورهاي آسیب دیده مانند ولتاژ جرقه ، گیر کردن سیلندرهاي احتراق مشکالت سیستم

ارائه می کندABSگیربکس و شرایط ترمز

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


5

را اندازه گیري کرد؟OBDچگونه می توان خروجی -3

  . اراي کانکتورهایی در موقعیت هاي مختلف زیر داشبورد و زیر کاپوت هستنددOBDاتومبیل هاي داراي

شروع به یکسان1994سازنده ها از سال.دارندOBDسیستم1996تمام خودروهاي ساخته شده از تاریخ

 .مورد تایید نبودند% 100به صورتخودرو هاOBDدر مدل هاي مختلف نمودند ، در اوایلOBDکردن

موجود استفاده می شوند که داراي تفاوت هاي کمی با یکدیگر در زمینه هايOBDپنج پروتکل اساسی در

با اینکه در طی سالهاي گذشته.و کنسول اسکنر یا ابزار هستندOBDمدل هاي ارتباطی بین عملگر هاي

ی ، تولیدات کرایسلر و همهبعضی تغییرات در بین پروتکل هاي سازنده ها وجود دارد ، با یک قانون سرانگشت

ماشین هاي جنرال. استفاده می کنندKWP2000یاISO 9141اروپاییها و اغلب واردات آسیایی ها از مدار

SAE J1850 VPW (GM)موتورز
استفاده می کنند و اتومبیل هاي فورد ازو کامیون ها ي سبک از 3

SAE J1850 PWM
 .استفاده می کنند 4

ید چه پروتکلی بر روي خودروي ویژه مورد استفاده قرار گرفته است به وسیله امتحان کردنشما شاید بگوی

 .سوکت کانکتور مشخص می شود

                                                             ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

3
 Variable Plus Width Modulation

4 Plus Width Modulation 
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 ISOندارد خودرو پروتکل   10یا2دارد یا پینی در شماره7اگر کانکتور یک پین در موقعیت شماره

ISOوجود دارد خودرو از پروتکل10رهیا شما/و2و7اگر پین هاي ردیف.داردKWP2000یا9141

CANپروتکل.استفاده می کندSAEنداشته باشیم خودرو از پروتکل 7استفاده می کند و اگر پینی در ردیف

استفاده می کند 4و 6از پین هاي شماره

OBDهشدار هاي صادره توسط سیستم-4

MILبر روي داشبورد راچراغ کنترل موتورصنعت خدماتدر
نوع مختلفچنددرحالت کلی.دنمی نام 5

که سوء عملکرد هاي لحظه اي را نشان می دهد این: یا موقعیتیOccasionalيفالش ها :وجود داردهشدار

روشن می ماند که مشکل جدي باشد یعنی تاثیر بر روي میزان آالیندگی خروجیبه صورت ثابتچراغ هنگامی

البته این عالمت یک مورد اورژانسی نیست ولی بایستی راننده هرچه زودتر.دشیا ایمنی وسیله نقله داشته با

یک مشکل عمدههمیشه عالمت:MILچشمک زدن دائمی فالش .خودرو را به متخصص این امر نشان دهد

در تمامی موارد اطالعات تثبیت شده.می تواند باعث صدمه جدي شودکه اگر موتور فورا متوقف نشوداست

  . و ذخیره می شودیستم کامپیوتري وسیله نقلیه ثبتتوسط سنسورها در س

دوراز مشکالت جدي باعث می شوند چراغ روي داشبمنجر شده)ایراد عمده(Hard failureسیگنال هاي

MILتا زمانی که مشکل برطرفماند،میند روشنکیا همان چراغ نشان دهنده عیب هر زمانی ماشین کار

MIL ریست گرددشده و. 

قبل از اینکه مشکل موقعیت یابیوي لحظه اي روشن شودرابMILباعث می شود که)دوره اي(متناوبایراد

بروز سوء عملکرددر هنگام ،اطالعات مربوط به شرایط خودرو در سیستم هاي کامپیوتري.خاموش گرددشود

ر حذف خواهد شدبدون بروز مشکل مزبوخودروروشن بودنسه سیکلازبعدشود کهذخیره می

مانیتورینگ احتراق ناقص

و احتراق ناقص درتغییر سرعتبهمی توان )با فرکانس باال(ه از سنسور اندازه گیري سرعت میل لنگبا استفاد

در حین کارکردنسیلندرها

. صورت دقیق پی بردبهسیلندرها

هنگامی که احتراق در داخل

                                                            ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
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سیلندر به خوبی انجام شود سرعت در اثر فرایند کار در هر سیلندر افزایش می یابد هنگامی که یک سیلندر

 .دچار احتراق ناقص باشد افزایش سرعت میل لنگ را تحت تاثیر قرار می دهد

احتراق ناقص صورتآیاموردتحلیل قرار می گیرد تا بررسی شود کهECMتوسطOBDسیستماطالعات

 ؟در چه سیلندري وچه درجه اي از میل لنگیا نه؟ واگر آريگرفته

DTC (کد عیبهنگامی که این اتفاق افتاد و معلوم گردید که احتراق ناقص داریم
و سرعت موتور و میزان)٦

متوجهMILاحتراق ناقص ثبت می گردد و راننده توسط چشمک زدندر در زمانموتور روشنشرایطدرنیرو

  .بروز عیب می شود

 :مانیتورینگ کاتالیست

براي این منظور از دو سنسور اکسیژن یکی قبل از کاتالیست و دیگري بعد از کاتالیست استفاده شده است که

روشنبااستفاده از مقایسه اختالف فرکانس

کاتالیست کنترل میشدن آنها میزان کارایی

گردد ، اگر سوء عملکردي در کاتالیست ایجاد

شدن سنسور دوم زیادشود فرکانس روشن

شده و به فرکانس سنسور اول نزدیک می

عیب یابی سنسور دوم کمکعالوه بر.شود

می کند که کنترل سوخت در حالت بهینه

 .ست تنزل یابدباشد زمانی که کاتالی

میزان سازي کارایی-۵

OBD llسازنده هادر حالی که تعداد زیادي از راننده ها چیز زیادي غیر از اقتصادي بودن نمی خواهند از

تراشه هایی داشتند که می توانست بهOn Boardقبال سیستم هاي کامپیوتري. ندانتظار کارایی باالتر دار

در حالی که.ر مورد استفاده قرار گیردمنظور تغییر پارامترهاي موتور براي دستیابی به سرعت و قدرت باالت

نمی دهند که آنها اطالعات لحظه اي فراهممحافظت شده اند که اجازه تغییر تراشه راطوريسیستمهاياکنون

  . می کنند که براي تنظیم باال تر ین کارایی بسیار مفید است

                                                             ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

6 Diagnostic Trouble Code 
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  :مراجع

1-www.obdii.com                     the OBD tab home page of Auto tab

2-www.des.nh.gov                    New Hampshire department Environment services

3-www.oregon.gov/DEQ          Department of Environment Quality

4-www.autoshop101.com         TOYOTA company of USA home page  
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