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 خودروها كليه دريچه گاز

 مقدمه

 بنابراين بايد ميزان ، در بسياري از شرايط کاري نيازي به استفاده از حداکثر توانايي موتور خودرو نيست

 داخلي اين وظيفه بر عهده دريچه گاز در موتورهاي احتراق .گشتاور و توان خروجي موتور تحت کنترل باشد

 (Throttle body) اي يک شير پروانه اين وسيله با استفاده از. است (Butterfly Valve)  و تغيير زاويه

يزان پاشش سوخت نيز متناسب با کند و بنابراين م ورودي به موتور را تنظيم مي  آن، ميزان جريان هواي

با استفاده از  وسيلههمچنين اين . شود يافته و توان و گشتاور خروجي موتور تنظيم مي تغييرميزان هوا  اين

 فرماني از راننده مبني بر فشار دهد زماني که موتور تحت بار نيست و يک مسير جانبي به موتور اجازه مي

    .پدال گاز دريافت نشده است موتور به صورت بي بار همچنان روشن بماند
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 خودروها كليه دريچه گاز

  انواع دريچه گاز

دريچه گاز مكانيكي و دريچه گاز : گيرد گاز با دو نوع اصلي صورت مي عموماً کنترل و تغيير زاويه دريچه

 .برقي الكترونيكي يا

 دريچه گاز مكانيكي

ين نوع دريچه توسط کابل و به ا. گاز بودند تا چندي پيش، بيشتر خودروها مجهز به اين نوع دريچه 

از مزاياي اين دريچه ساده بودن سيستم و ارزاني آن . آيد مي مستقيم توسط فشار پدال گاز به حرکت درطور

 :مثال .است

 شكل نام خودروهاي داراي اين قطعه نام

با سنسور دما با  دريچه گاز مكانيكي فلزي

بدون مالتي پلكس  EMS:L3 پتانسيو متر با

 -XU7JPموتور و

سمند معمولي 

،LX،EL،IP16،CNG،405 

 

 

 برقي دريچه گاز

. پذيرد موتور صورت مي ECUسيگنال از  اي با ارسال در دريچه گاز الكترونيكي يا برقي، تغيير زاويه شير پروانه

ECU شده  ريزي و البته شرايط حرکتي خودرو و عملكرد موتور و استراتژي برنامه راننده موتور با توجه به فرمان

دريچه گاز داراي سيستم مستقيم ارتباطي با پدال  اين نوع. کند ، دستور تغيير زاويه دريچه گاز را صادر ميآن در

 .گاز نيست
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 خودروها كليه دريچه گاز

 :مثال

 شكل نام خودروهاي داراي اين قطعه نام

سنسور دما بدون دريچه گاز برقي فلزي بدون 

غيرمالتي EMS:BOSCH پتانسيومتر با

 TU5 موتور پلكس

 سورن ،V10وV2صندوقدار دوگانه سوز 602

TU5،602  2 و4تيپ ، EL-TU5 

 

 مكانيكي و برقي مقايسه دريچه گاز

دريچه گاز مكانيكي به موتور، نسبت به  تر ميزان هواي ورودي دريچه گاز برقي به دليل امكان کنترل دقيق 

هاي پيشرفته  هاي کنترل و فناوري مكانيزم، امكان استفاده از قابليت همچنين با استفاده از اين. برتري دارد

مزاياي  از ديگر. گردد و در نتيجه راندمان و کارايي موتور بيشتر خواهد بود خودرو ممكن مي مديريت موتور و

بر اساس نياز مشتري و استراتژي  ريزي کنترل تغيير دريچه گاز برنامه استفاده از اين نوع دريچه گاز، تنظيم و

هاي  يک نوع دريچه گاز براي موتورهاي مختلف با استراتژي توان از باشد؛ بنابراين مي شده براي موتور مي تعريف

ت و ترين برتري دريچه گازبرقي نسبت به نوع مكانيكي، کاهش مصرف سوخ مهم اما. گوناگون استفاده کرد

 در را ها در طول چرخه کاري موتور يكي از مواردي که بيشترين مصرف سوخت و توليد آالينده .آلودگي است

در دريچه گاز مكانيكي  .آورد ، زماني است که راننده به طور ناگهاني بر پدال گاز فشار ميباعث ميشودخودرو 

تواند  که در اين شرايط نسبت سوخت و هوا مي شود دستور راننده به طور کامل اجرا و به دريچه گاز منتقل مي

اما در دريچه گاز برقي تغييرات . ها افزايش يابد سوخت و آالينده از حالت بهينه خارج شده و ميزان مصرف

 شود و تر دريچه گاز تبديل مي توسط سامانه مديريت موتور کاهش يافته و به تغيير ماليم ناگهاني دريچه گاز

 هاي با امروزه در موتورهاي پيشرفته که از سامانه. يابد ها کاهش مي صرف سوخت و آاليندهبدين ترتيب ميزان م

سرعت کروز  و کنترل« سيستم پاشش مستقيم سوخت»فناوري جديد و پيشرفته همچون موتورهاي هيبريدي، 

کابل، دريچه گاز دليل نبود سيم و  همچنين به. برند، استفاده از دريچه گاز برقي کامالً ضروري است بهره مي

 .به دريچه گاز مكانيكي دارد تري نسبت برقي جمع و جورتر بوده و جانمايي مناسب
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 خودروها كليه دريچه گاز

 

 و عملكرد دريچه گازدهنده  هاي تشكيل قسمت

 

 تشكيل شده است که با تغيير زاويه خود سطح مؤثر (Butterfly Valve) اي شير پروانه دريچه گاز از يک

اين شير در دريچه گاز مكانيكي . کند و ميزان جريان هوا به موتور را تنظيم ميعبور جريان هوا را تغيير داده 

توسط دستور برقي کند، اما در دريچه گاز  عمل مي( فشار پدال گاز)دستور راننده  توسط کابل و مستقيماً با

ECU دستور ارسالي از  ،براي اجرا در دريچه گاز برقي. دهد موتور تغيير زاويه ميECU  در تغيير زاويه موتور

اين حسگر . شود استفاده مي« موقعيت دريچه گاز (sensor) حسگر»و  (actuator) دريچه گاز از عملگر

و يا  (full load) ، تمام بار(idle) هاي دور آرام اي دريچه گاز را به منظور تشخيص وضعيت لحظه موقعيت

به واحد  (decelerating) خودرو يا کاهش سرعت (accelerating) هاي مربوط به شتابگيري وضعيت

 . کند ارسال مي (ECU) مديريت موتور

اي، داراي يک مسير هواي اضافي است که هوا از  هواي ورودي از طريق دريچه پروانه دريچه گاز عالوه بر مسير

 « موتور استپر »توسط  در دريچه گازهاي مكانيكياين مسير . صورت جانبي عبور کندتواند به  آن مي طريق

(Stepper motor)  حالت  ايجاد  :عبارتند از« استپر موتور»اهداف استفاده از . شود تنظيم و کنترل مي

گرفتن بار اضافي از موتور  ساسات در زمان سرد بودن موتور و بسته بودن دريچه گاز، تنظيم دور آرام در زمان

و هوا در دور آرام و کاهش ميزان توليد سوخت  تنظيم نسبت مناسب مخلوط  ،(اندازي کولر به طور مثال راه)
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 خودروها كليه دريچه گاز

هاي باال راننده به طور  بسته شدن سريع مسير هوا زماني که در سرعت ها در اين شرايط و جلوگيري از آالينده

در دريچه گاز برقي وظيفه استپر موتور را موتور دريچه گاز با فرمان  .دارد برميروي پدال گاز  ناگهاني پا را از

ECU دهد انجام مي. 

 

 

دريچه گاز برقي، يک پتانسيومتر دوبل روي محور دريچه گاز نصب گرديده است و در هر لحظه  سيستم در

 .دهد گزارش مي  ECUموقعيت دريچه گاز را به 

در حقيقت . در اين نوع دريچه گاز، مقدار باز شدن دريچه توسط کابل متصل به پدال گاز تعيين نمي شود

موتور ارسال ECU سنسور وضعيت پدال گاز ميزان فشار اعمال شده توسط راننده را به صورت ولتاژ براي 
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 خودروها كليه دريچه گاز

ود، البته با در نظر داشتن ساير امكان اجراي خواسته راننده فراهم مي شECU با ارسال اين ولتاژ به . دارد مي

 :نظير هاي ديگرECUهاي ارسالي از سوي  خواسته

 سيستم کولر 

 گير بكس اتوماتيک 

 سيستم کنترل الكترونيكي پايداري خودرو(ESP) 

 (سيستم کروز)سيستم تنظيم سرعت خودرو 

 سيستم خنک کننده موتور 

 .......و

 :نمايد  نجام شده و اهداف زير را تا مين ميبنابراين کنترل مدهاي مختلف موتور با دقت باال ا

 (در شرايط وجود هواي سرد)تهيه دبي اضافي 

 ،و مصرف کننده ها عمر موتور بارموتور، تنظيم دور آرام بر طبق وضعيت دور موتور 

 بهبود برگشت دور آرام 

در اين نوع دريچه گاز براي باال بردن قابليت اعتماد سيستم، پتانسيومتر دريچه گاز بطور همزمان دو سيگنال 

 . فرستد مي ECUمجزا را متناسب با مقدار باز شدن دريچه گاز به 

در  ولت 5/0با باز شدن دريچه گاز از حدود ( S1)يعني يكي از سيگنالها . باشند اين سيگنالها عكس يكديگر مي

ولت  5/4از حدود ( S2)ولت در حالت کامالً باز دريچه گاز افزايش و سيگنال ديگر  4حالت دور درجا تا حدود 

اين بدان دليل است که در . يابد ولت در حالت کامالً باز دريچه گاز کاهش مي 1در حالت دور درجا تا حدود 

ل معيوب بوده و آن را با روشن نمودن قادر به تشخيص سيگنا  ECUسيگنالها، صورت خراب شدن يكي از 

 .رساند چراغ عيب ياب به اطالع راننده مي
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 خودروها كليه دريچه گاز

 

 

درجه باز 7به مقدار تقريباً ( حتي در حالت موتور خاموش)همچنين دريچه گاز در حالتي که پدال گاز آزاد باشد 

دليل ايجاد اين حالت اين است که در صورتي که موتور دريچه . گردد است؛ اين عمل توسط يک فنر تامين مي

 LIMPبا قرار گرفتن در وضعيت  ECU گاز به هر دليلي از کار بيفتد، دريچه گاز کامالً بسته نمانده و

HOME درجه مطابق با حدود  7باز بودن دريچه گاز به ميزان . قادر است تا موتور را کنترل نمايد

RPM6500  باشد موتور ميدور .ECU   براي کنترل موتور در حالت دور درجا، با فرمان دادن به موتور دريچه

دهد تا دور موتور در حالت دور درجا در مقدار حدود  کاهش ميدرجه  6گاز مقدار گشودگي آن را به ميزان 

RPM050 (.غلبه بر نيروي فنر)تثبيت نمايد 

 ECUبراي اينكه . باشد مي PWMدهد از نوع  توسط آن به موتور دريچه گاز فرمان مي ECUسيگنالي که 

در شكل زير آمده  ها ونه اين سيگنالنم. نمايد بتواند موقعيت دريچه گاز را باز و بسته نمايد ولتاژ را معكوس مي

 .است
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 خودروها كليه دريچه گاز

سوز نيز اشاره کرد که با استفاده از آن  موتورهاي دوگانه توان به مزيت استفاده از دريچه گاز برقي در در پايان مي

حالت براي دو سوخت، همواره عملكردي مناسب داشته و در زمان استفاده موتور از  و کاليبراسيون موتور در دو

  .شود نمي هيچگونه تغييري در عملكرد موتور ايجاد و احساس (fuel switching) به سوخت ديگر سوختيک 

 عيب يابي

 :(مدار باز يا اتصال کوتاه) دريچه گاز عمل نمي کند-1

 :يافت خواهد کرددراطالعات الكتريكي دو دسته  ECUدر اين حالت 

 (سنسور پدال گاز )عملكرد راننده 

 (پتانسيومتردريچه گاز) وضعيت دريچه گاز 

 هيچگونه تغيير وضعيتي ندارد وشود که دريچه گاز  گيرد متوجه مي مي گازبا اطالعاتي که از پتانسيومتر دريچه 

در صورت خرابي در چنين وضعي بدليل فرم ساخت  .باقي مي ماند( درجه گشودگي 7)REST در همان حالت 

راي راننده امكان رسيدن به نمايندگي را فراهم کرده و خودرو در دريچه گاز، مقدار دبي هوا به اندازه کافي، ب

ي موتور از طريق کنترل و تنظيم مقدار پاشش انژکتورها و آوانس جرقه، دور ECU. ماند کنار جاده متوقف نمي

  .دهد موتور را با توجه به خواسته راننده افزايش يا کاهش مي

 (:دريچه گاز کامالً باز بماند)مدار بصورت دائماً فعال درآيد موتور دريچه گاز بدليل اتصال کوتاه  -6

رسيده از سنسور وضعيت پدال گاز و سنسور فشار منيفولد به برمبناي اطالعات ECU در چنين شرايطي 

  .نمايد محدود مي RPM6000محاسبه دبي انژکتورها و آوانس جرقه پرداخته و دور موتور را به 

مسيرحرکت جاروبک بر روي فيبر مدار )پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز  پيست هاي يكي ازدر صورت خرابي  -3

يعني معيوب شدن يكي از  (چاپي موجود در سيستم دريچه گاز برقي به عنوان پيست تعريف مي شود

نمايد ولي  قادر به تشخيص سيگنال سالم بوده و با استفاده از آن موتور را کنترل مي S2و  S1سيگنالهاي 

 .گردد عملكرد موتور تضعيف مي
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 خودروها كليه دريچه گاز

با مقايسه اطالعات سنسور وضعيت  ECUدر صورت خرابي هر دو پيست پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز،  -4

نمايد ولي عملكرد موتور  ور را کنترل ميپدال گاز و سنسور فشار هواي منيفولد، ميزان هواي ورودي به موت

 .گردد تضعيف مي

 .در کليه حاالت باال، معيوب بودن دريچه گاز با روشن نمودن چراغ عيب ياب به اطالع راننده خواهد رسيد

 روش تست قطعه 

آن را  پس از بررسي اتصاالت و دسته سيم، توسط دستگاه عيب ياب به قسمت تست عملگرها رفته و عملكرد

 . نماييم ک ميچ

 

 نكات مهم

 .اين قطعه قابل تعمير نبوده و بايستي تعويض گردد

باشدکه هر دو از  ولت پالسي مي 16ولت و تغذيه موتور دريچه گاز  5تغذيه پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز 

ECU  گردد تامين مي. 

 :تعريف و شناسانده شود ECUدر موارد زير بايستي دريچه گاز دوباره براي 

 موتورECU تعويض  -1

 دارموتورتعويض دريچه گاز  -6

 ي موتورECUروي  DOWNLOADINGانجام عمليات  -3

 ي موتورECUروي  CONFIGURATIONانجام عمليات  -4

 شناسايي وضعيت دريچه گاز موتور دار

اين سيستم در واقع شامل  .جهت عملكرد صحيح اين سيستم اجراي يک پروسه شناسايي مورد نياز است

 .وضعيت بازو يا بسته کامل دريچه گاز ميباشدشناساندن دو 
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 خودروها كليه دريچه گاز

  پروسه شناسايي وضعيت دريچه گاز موتوردار

 اتصال کانكتور مربوطه 

 باز کردن سوئيچ 

  (در اين مدت بر پدال گاز نيرو وارد نشود)ثانيه باز باشد10سوئيچ حداقل به مدت 

پارامترهاي مربوطه را در حافظه ثبت کرده در واقع اين عمل در محله ECU)ثانيه15بستن سوئيچ به مدت 

POWER LATCHصورت مي گيرد). 

 .ثانيه ياد شده سوئيچ باز نشود 15در مدت :توجه

 :يا باشدههنگام انجام مراحل فوق دقت نمائيد که شرايط زير م:نكته

 ولت باشد1/10ولتاژ باتري بيشتر از. 

 درجه سانتي گراد باشد 00 تا 10تور بين ودماي مايع خنک کننده م. 

  درجه سانتي گراد باشد 00تا  0بين دماي هواي بيرون از اتاق سرنشين. 

 :در صورتيكه عمل شناسايي با موفقيت انجام نشود :مهم

 ECU در حقيقت .ريچه گاز کنترل کنددسيستم به صورت کامل نمي تواند گشتاور موتور را به دنبال باز شدن 

عملكرد نا مطلوب موتور تا بسته شدن سوئيچ واتمام .بسته بودن کامل دريچه گاز را تشخيص نمي دهد موقعيت

   .(ثانيه 15حداقل به مدت )طول مي کشدpower latchمرحله 

دريچه گاز انجام  شناسايي دريچه گاز به صورت اتوماتيک طي دوره عمر موتوربراي جبران سايش تكيه گاه

وضعيت ثبت شده در )از بدون بارريچه گداي بين وضعيت ه به صورت خودکار مقايس ECU در حقيقت .شود مي

 . وضعيت فعلي دريچه گاز انجام مي دهد و(فظهحا
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 خودروها كليه دريچه گاز

 نمونه ايراد  

ايستادن  باعثاين ايراد  .مشاهده کنيد را زير تصاويريک نمونه از عيوب بوجود آمده در دريچه گاز الكتريكي در 

    .در رنج محدودي خواهد شدموتوردور موتور در عددي باالتر از دور آرام  و گازخوردن 
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 خودروها كليه دريچه گاز

  212معرفي دريچه گاز در خودروي 

در اين قسمت منوي .ميشويم "ECUتست بوسيله  "وارد منوي  ECU"پيكره بندي "ابتدا از قسمت 

 .را انتخاب مينماييم "گيربكس اتوماتيک/موتور"

 

 :را انتخاب مينماييم ECUسپس نوع 
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 خودروها كليه دريچه گاز

را براي "   Initializing the auto adaptive  –هاي خودکارشونده تطبيق مقدار دهي اوليه "حال منوي 

 .تطبيق خودکار دريچه انتخاب مينماييم
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 خودروها كليه دريچه گاز

 :صفحه نمايش داده ميشوندمراحل ذيل پس از انتخاب منوي مقدار دهي به صورت پياپي بر روي 

 

 :دريچه گاز موقعيتتعريف / 1

 :شرايط زير بايد مهيا باشد

 خودرو ساکن و موتور روشن -

 ولت 1/10ولتاژ باتري بيشتر از  -

 درجه سانتيگراد 00تا  10دماي موتور بين  -

 درجه سانتيگراد 00تا  0دماي هواي بيرون بين  -

 پدال گاز را فشار ندهيد -

 ثانيه صبر کنيد 5/6و سوئيچ را باز کنيد  -
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 خودروها كليه دريچه گاز

 

 تعريف سنسور موقعيت پدال گاز/ 6

 سوئيچ را باز کنيد و پدال را تا آخر فشار دهيد

 پدال را کامالً رها کنيد
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 خودروها كليه دريچه گاز

 

 

 دريچه گازتعريف / 3

 .درجه موتور انجام گيرد 00تعريف دريچه گاز در حرارت 

 کيلومتر داخل شهر رانندگي کنيد 5
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 استهالك موتوربرنامه ريزي جبران / 4

 با گيربكس دستي يا اتوماتيک -

 قرار گيرد( خالص يا رانندگي)  Nيا  Dسلكتور دنده در موقعيت  -

 درجه سانتي گراد باشد 00دقيقه بيشتر از  5جهت تعريف مناسب ، دماي موتور باي  -
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 اتمام عمليات
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