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پيش گفتار
كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران و

تكارشناسان خودروي پرايد تهيه و تدوين گرديده شده است.
اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده

در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود (فرم

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد) به مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند.
الزم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير ياكپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد.

سايپايدك      
سازمان خدمات پس از فروش سايپا      

مديريت فني و مهندسي      

پيشگفتار

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات سوخت رساني بوش

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


خ سوخت رساني بوش خودروي پرايد راهنماي تعميرات

8

م1- مقدمه
شركت سايپا با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده به منظور تنوع
بخشى به سيستمهاى انژكتورى نصب شده بر روى خودرو پرايد
و همگام با برنامه هاي زيست محيطي در زمينه كنترل آلودگي
انژكتوري بوش بر روي خودروهاي توليدي، اقدام به نصب سيستم
قابليت با  انژكتورى  سيستم  اين  است.  نموده  پرايد  خودروهاي 
در مراحل 83-03 ( ) اخذ استاندارد آلودگي
. امكان توليد اين خودرو . . و تطابق توليد  تأييديه نوع

مى سازد. م با توجه به استانداردهاي زيست محيطي فراهم را
با مقايسه  در  بوش  انژكتورى  جديد  سيستم  فنى  مزاياى  از 
سيستمهاى انژكتورى موجود برروى خودروى پرايد مى توان به
قابليت شتابگيرى باالتر، ارتقا نرم افزار كنترلى براى عيب يابى
بهتر سيستم، بهبود عمل سوخت رسانى و عملكرد كلى سيستم
آلودگى هنگام اشاره نمود. اين كيت با بكار گيرى كالچ سوئيچ
همچنين و  دهد  مى  كاهش  را  دنده تعويض  ناگهانى  لحظات 
اضافه كند،  مى  فراهم  راننده  براى  را  باالترى  رانندگى  قابليت 
شدن سوئيچ ثقلى كمك مى كند تا در تصادفات از بروز حوادث
استفاده آيد،  عمل  به  جلوگيرى  سوزى  آتش قبيل  از  ناگوار 
هرگونه تا  دهد  مى  ما  به  را  امكان  اين  پيشرفته  يابى  عيب  از 
ايراد ناشى از خرابى شمع يا مسدود شدن انژكتور تحت عنوان
و عمل ) در سيستم شناسايى شود  ) بدسوزى 
احتراق براى كاهش آاليندگى در آن سيلندر قطع شود و ارتقاء
اين قابليت را عمل سوخت رسانى بصورت 
به سيستم مى دهد تا از بخار شدن بنزين در اثر گردش بيهوده

در فضاى گرم موتور جلوگيرى شود
ادامه به آن اشاره مى شود، به تشريح  جزئيات در مطالبى كه
M7.9.7 كه بر روى خودرو پرايد نصب سيستم انژكتورى بوش
اين توضيحات مشتمل بر تشريح اجزاى ا. گرديده است، مي پردازد
به يابي و تصاوير مربوط  تشكيل دهنده سيستم, سيستم عيب 

اجزاء اين سيستم است.

2 -  تشريح سيستم
2-1  اجزاى تشكيل دهنده سيستم

13 نشان داده شده است) يك (كه در صفحه نمودار شماتيك
اصلى اين سيستم نماى كلى از اجزا ورودى و خروجى كه تركيب
سيستم مركز  در گذارد.  مى  نمايش به  دهند, مى  تشكيل را
زنى جرقه  و  رسانى  سوخت  هاى  سيستم  اجزاء  كنترل  بخش 
و ها  ورودى تمام  واحد  اين  است.  گرفته  قرار   ( ) موتور
عملكرد موتور بهينه نمودن منظور به خروجى هاى سيستم را

براى  موتور بوش ططور كلى سيستم مديريت كنترل مى نمايد. به
شامل  است,  گرديده  نصب  و طراحى  انژكتورى  پرايد  خودروى 

چهار بخش اساسى زير است:
سيستم سوخت رسانى -1

سيستم هوا رسانى -2
سيستم جرقه زنى -3

و  سنسورها  ,( ) موتور الكترونيك  كنترل  واحد  -4
عملگرها

بخش در جدول زير آورده شده است. اجزاى تشكيل دهنده هر
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جدول تشريح سيستم

توضيحقطعات متعلق به گروهگروه رديف

1
سيستم سوخت رسانى

مجموعه باك بنزين

در داخل باك قرار داردپمپ بنزين برقى

زير خودرو نزديك باكفيلتر بنزين

مجموعه خطوط سوخت رسانى

ريل سوخت

در داخل پمپ بنزينرگوالتور فشار بنزين 

بست رگوالتور فشار بنزين

(Top Feed)انژكتور تغذيه از باال

بست انژكتور

سيستم هوا رسانى2

فيلتر هوا

لوله هاى هواى ورودى به موتور از فيلتر

مخزن رزوناتور

محفظه دريچه گاز

مجموعه منيفولد هواى ورودى

3

سيستم جرقه
كويل 

شمع

وايرهاى شمع
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توضيحقطعات متعلق به گروهگروهرديف

4

سنسورها و  عملگرها ,ECU

(ECU) واحد كنترل الكترونيك

و موقعيت ميل لنگ سنسور دور موتور

سنسور موقعيت ميل سوپاپ

سنسور فشار منيفولد و دماى هواى ورودى 

سنسور دماى مايع خنك كننده موتور

سنسور سرعت خودرو

سنسور موقعيت زاويه اى دريچه گاز

سنسور اكسيژن

سنسور كوبش

(استپ موتور) موتور پله اى دور آرام

رله دوبل

شير برقى كنيستر

المپ عيب يابى سيستم

كالچ  كسوئيچ

سوئيچ اينرسى
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نمودار شماتيك سيستم

ليست قطعات ل2-2- 
نشان داده شده است. محل قرارگيرى هريك از قطعات ذيل در  نمودار شماتيك سيستم

1- كربن كنيستر
2- كويل

ميل سوپاپ م3-
4- سنسور موقعيت ميل سوپاپ

5- شمع
انژكتور -6

7- رگوالتور فشار بنزين
شير برقى كنيستر -8

9- فيلتر هوا
10 - سنسور موقعيت دريچه گاز

11 - موتور مرحله اى دور آرام (استپ موتور)
12- سنسور فشار و دماى هواى مانيفولد 

+ سنسور) ورودى (
13- فيلتر بنزين

14- سنسور دماى مايع خنك كننده موتور
كوبش ك سنسور - 15
16- سنسور اكسيژن

مبدل كاتاليست  م17-
18 - گيربكس

19 - سنسور سرعت خودرو
20 - سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ

رله دوبل -21
سوئيچ اصلى - 22

23 - باترى
( ) واحد كنترل الكترونيك - 24

25- باك بنزين
پمپ بنزين  - 26

 ( المپ عيب يابى سيستم( - 27
دورسنج -28

كالچ كسوئيچ  -29
30- سوئيچ اينرسى
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معرفى سيستم م2-3
شماى كلى به همراه نحوه 11 شكل هاى صفحات 10 و
همانطور كه ه. ددند ننارتباط آن با سنسورها و عملگرها را نشان مى ده
آشكار است شرايط و وضعيت موتور را با توجه ها از شكل
سيگنال هاى ارسالى از سنسورهاى ورودى دريافت كرده و به 
در پردازنده مركزى خود اين اطالعات را تجزيه و تحليل مى كند.
سپس با استفاده از اطالعات پردازش شده، فرامين مناسب را به

عملگرهاى خروجى ارسال مى نمايد.
سنسور از:  عبارتند  بوش سيستم  در  ها ورودى  يا  و  سنسورها 
فشار منيفولد و دماى هواى ورودى، سنسور موقعيت دريچه گاز،
سنسور دور موتور و موقعيت ننسنسور دماى مايع خنك كننده،
ميل سوپاپ، سنسور سرعت خودرو، ميل لنگ، سنسور موقعيت
(ناك)، ولتاژ باترى،كالچ سوئيچ، سنسور اكسيژن، سنسور ضربه
عبارتند بوش در سيستم عملگرها و يا خروجى ها سوئيچ ثقلى،
انژكتورها، كويل، موتور پله اى دور آرام، ا, رله فن خنك كننده ر: از
پمپ بنزين، شير برقى كنيستر، نشانگر دور موتور يا دور سنج،
المپ المپ هشدار دماى آب، نشانگر ميزان سوخت، رله دوبل،
)، كانكتور عيب ياب، سيستم ) ىىعيب يابى سيستم

.( سوئيچ تهويه (كمپرسور، فن كندانسور و
تنها قادر است اطالعات ديجيتال الزم به ذكر است كه 
نام به  مداراتى  داخل  در  لذا  نمايد  پردازش  را  (عددى) 
(مبدل آنالوگ به ديجيتال) وجود دارند كه سيگنال هاى /
به سيگنال ديجيتال را  آنالوگ سنسورها مانند سنسور 

متقابًال پس از پردازش سيگنال ها توسط م. تبديل مى كنند
فرامين عملگرها نيز كه بصورت ديجيتال هستند بايستى بوسيله
آنالوگ صورت  به  آنالوگ) به  ديجيتال  (مبدل   / مدارات 

تبديل شوند.
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سنسورها و عملگرهاى مرتبط با
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عملكرد كلى سيستم

سيستم تهويه و كولر

انژكتور بنزين

گرم كننده سنسور 
اكسيژن

كوئل دوبل

موتور پل دور آرام

پمپ سوخت

شير برقي كنيستر

دور سنج

رله دوبل

المپهاي داشبورد

رله فن خنك كننده

دور موتور و موقعيت 
زاويه اي ميل لنگ

سنسور اكسيژن

گيج بنزين

سنسور موقعيت
 ميل سوپاپ

سنسور سرعت
 خودرو

سنسور دماي مايع
خنك كننده

سنسور كوبش (ناك)

دما و فشار هواي
ورودي

ولتاژ باتري

سوئيچ ثقلي

سوئيچ پدال كالچ

وضعيت دريچه گاز

سوئيچ فشار
فرمان هيدروليك

سيستم ضد سرقت

سيستم بهبود يافته 
خودرو پرايد
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تشريح اجزاى سيستم ت3-
( ) سيستم سوخت رسانى 3-1

پرايد  موتور  برروى  شده  گرفته  بكار  رسانى  سوخت  سيستم 
نقطه اى از نوع پاشش چند انژكتورى با سيستم بوش

زير  اجزاى  بوده و شامل   ( )
است:

پ1-3-1 پمپ بنزين
فشار پمپ بنزين از فشار مورد نياز براى سيستم سوخت رسانى 
در  بيشتر است تا در صورت افزايش مصرف سوخت بدليل تغيير
نشود.  مواجه  بنزين  كمبود  با  موتور  خودرو,  عملكردى  شرايط 
مسير خروجى اين پمپ مجهز به يك سوپاپ يكطرفه است تا در 
زمان بسته بودن سوئيچ اصلى, فشار بنزين در مسير ثابت بماند 

و افت نكند.
از  ولت آن  تغذيه 12 ولتاژ  و  قرار دارد  باك  بنزين داخل  پمپ 
طريق رله دوبل و از مسير سوئيچ ثقلي در زمان هاى زير تامين 

مى شود:
3 تا 5 ثانيه در زمان سوئيچ باز به مدت -
روشن بودن موتور به طور دائم در زمان -

فيلتر بنزين ف3-1-2-
زير خودرو و نزديك به باك سوخت واقع شده فيلتر بنزين, در
سوخت از اين فيلتر گذشته و ذرات اضافى موجود در آن است.
از محافظت  براى  كار  اولين  واقع  در  اين  كه  شود,  مى  گرفته 
10 ميكرونى تا اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات 8 ا. انژكتورهاست

20000 كيلومتر بايد تعويض شوند. هستند و هر
يك صافى ذرات بزرگتر نيز در داخل باك بنزين قرار گرفته است.
مورد نبايد  عنوان  هيچ  به  بنزين  كه صافى  باشيد  داشته  توجه 

روغنكارى قرار گيرد.
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شيلنگ ها و مسير سوخت رسانى ش3-1-3-
لوله هاى فوالدى سيستم سوخت رسانى و شيلنگ هاى الستيكى,
از باك بنزين خارج شده و به سمت صافى بنزين رفته و سپس از
صافي بنزين به سمت موتور امتداد مى يابد. سوخت از طريق يك
لوله كه توسط اتصال سوكتي به صافي بنزين متصل شده است,
وارد صافي بنزين شده سپس توسط يك سه راهي ، يك مسير به
اتصال سمت پمپ بنزين و سمت ديگر به ريل سوخت مى رود.
صورت طريق سوكت لوله ها  به ريل سوخت و پمپ بنزين از
سوخت سيستم  هاي  لوله  كه باشيد  داشته  توجه  پذيرد.  مى 

رسانى به هيچ عنوان نبايد مورد روغنكارى قرار گيرند.

توجه:
اين شيلنگ ها از جنس ويژه اى مى باشند كه نسبت به
باشند مى  مقاوم  باال  فشارهاى  و  بنزين  اثر  در  خوردگى 
جايگزين يا  تعويض  معمولى  هاى  شيلنگ  با  نبايستى  و 

شوند.

( ) 3-1-4 ريل سوخت
در فضاى داخلى رانرهاى مانيفولد ريل سوخت در اين سيستم
هواى ورودى و در نزديكى سرسيلندر قرار گرفته و بر روي آن
ريل ر. چهار عدد انژكتور و سرشيلنگ  ورود سوخت نصب مي گردد
گير ضربه  عايق  عدد  دو  و  پيچ  عدد  دو  از  استفاده  با  سوخت 
داخل در  است.  گرديده  نصب  هوا  مانيفولد  روى  بر  پالستيكى 
ريل سوخت بنزين با فشار در ورودي به انژكتورها قرار دارد كه با
فعال شدن انژكتور سوخت از ريل سوخت وارد انژكتور شده و به

داخل پورت ورودي به سيلندر پاشيده مي شود. صورت پودر به
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 ( سوخت فشار  رگالتور   5-1-3
)

وظيفه رگالتور فشار سوخت ثابت نگه داشتن نسبت فشار سوخت 
مي باشد. فشار  ريل سوخت (در ورودي به انژكتورها) موجود در
ثابت  3/5 توسط رگالتور در پمپ سوخت به ميزان سوخت
سوخت با فشار ثابت  س, داشته مي شود. بنابراين به صورت دائم نگه
پشت انژكتورها قرار دارد و در شرايط و دورهاى مختلف موتور, 
قابل ذكر است در  پيوسته در مسير وجود دارد.  به طور  بنزين 
سوخت رسانى  100 بنزينى  سيستم موتور جديد
در  فشار سوخت  رگالتور  لذا  بوده  نوع  از 

داخل باك بنزين بر روى پمپ بنزين مى باشد.
همچنين يك سوپاپ يك طرفه نيز در مسير رفت سوخت بر روى 
از  بنزين,  پمپ  بودن  هنگام خاموش  كه  دارد  قرار  بنزين  پمپ 
اين مساله  ا. برگشت سوخت به باك و افت فشار جلوگيرى مى كند
باعث بهتر روشن شدن موتور و همچنين جلوگيرى از ايجاد قفل 

گازى در مسير سوخت رسانى به موتور مى شود.

( ) انژكتورها 6-1-3
سيستم سوخت رساني بكار گرفته شده در موتور پرايد انژكتوري
بوش از نوع است كه در آن به ازاي هر سيلندر با سيستم
اين انژكتورها وظيفه پاشش موتور يك عدد انژكتور وجود دارد.
دارند. عهده  به  را  سيلندر  به  ورودي  پورت  داخل  در  سوخت 
انژكتورها مابين ريل سوخت و مانيفولد هواى ورودى قرار گرفته
و توسط اورينگ هايى كه در دو انتهاى آنها قرار دارند آب بندى
شده و با استفاده از بست در جاي خود بر روى ريل سوخت نصب
سوخت به صورت ذرات در زمان فعال شدن انژكتور مى شوند.
انژكتورهاي بكار گرفته شده در پودر از انژكتور خارج مى شود.

- مي باشند. سيستم بوش از نوع
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( ) 3-2- سيستم هوا رساني
سيستم هوا رسانى در موتور بهبود يافته پرايد انژكتورى با سيستم

شامل اجزاء زير است: بوش،

مجموعه دريچه گاز م) الف
( ) دريچه گاز -1-2-2

اى و سنسور موقعيت بر روى اين بدنه دريچه پروانه اى، موتور پله
زاويه اى دريچه گاز نصب شده است.

موتور پله اى -2-2-3
- ( )

هواي ورودي از طريق دريچه پروانه اي، دريچه گاز عالوه بر مسير
باي پس داراي يك مسير هواي اضافي است كه هوا از طريق آن
زير ميزان دبي هواي ورودي اهداف  به منظور تحقق  مي گردد.
اى پله  (موتور  موتور  استپ  يك  توسط  موتور  به  مسير  اين  از 

توسط  كه  موتور  عملكرد  به وضعيت  توجه  با آرام)  دور 
سنجيده مي شود، كنترل مي گردد:

1- ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور و بسته بودن
دريچه گاز

(كولر و تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافى از موتور -2
(...

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


خراهنماي تعميرات سوخت رساني بوش خودروي پرايد

19

( گاز دريچه  موقعيت  سنسور   -3-2-3
)

منظور به  را  گاز دريچه  لحظه اي  موقعيت  پتانسيومتر  اين 
مربوط تشخيص وضعيت هاي دور آرام، فول لود و يا وضعيت هاي
خودرو به واحد كنترل الكترونيك به شتابگيري يا كاهش سرعت
 ارسال مي نمايد. ولتاژ تغذيه اين سنسور5 ولتى است و

توسط  تامين مى شود.

3 - تنظيم مخلوط سوخت وهوا در دور آرام
4- جلوگيرى از بسته شدن سريع مسير هوا زمانى كه در سرعت
پدال گاز برمى دارد. هاى باال راننده به طور ناگهانى پا را از روى
به را  توسط  ارسالى  ولتى   12 هاى پالس  موتور  استپ 
حركت خطى در راستاى محور طولى تبديل كرده تا مقدار جريان

هواى اضافى را تنظيم كند.

( ) مانيفولد هواى ورودى م) ب
مجموعه مانيفولد هواي سيستم پرايد انژكتوري شامل مانيفولد 
هوا، مخزن آرامش، ريل سوخت، انژكتورها، دريچه گاز، سنسور 
فشار و دماي هواي ورودي به موتور و سرشيلنگ هاي مربوط به 

بوستر ترمز، بلو باي، شير كنيستر و سنسور دماي آب است.
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( ) جرقه زنى جسيستم -3-3
دوبل از نوع جرقه زني سيستم جرقه زني در كيت شركت بوش
) با كنترل الكترونيكي بوده و شامل )

اجزاى زير است:

( ) كويل جرقه زني ك-1-3 3
قرار استفاده  مورد  ها  شمع  نياز  مورد  برق  تامين  براى  كويل 
است كه از طريق چهار  مى گيرد و شامل يك كويل يكپارچه
جرقه زني سيستم،  اين  در  است. شده  متصل  ها  شمع  به  واير 
به صورت مي گيرد. و 3-2 بطور همزمان در سيلندرهاي  1-4
بيان ديگر شمع ها به طور همزمان در دو سيلندرى كه يكى در
مرحله احتراق و ديگرى در پايان مرحله تخليه قرار دارند عمل
زمان جرقه زني و جرقه زنى). (به دليل نوع سيستم مى كنند
از واحد ارسالي  به اطالعات  با توجه  نيز  طول مدت زمان داول 
كويل در اين سيستم ) كنترل مي گردد. ) كنترل الكترونيك

توسط يك براكت بر روى سر سيلندر نصب مى گردد.

( ) 3-3-2 وايرهاى شمع
به كويل  از  جريان  ارسال  و  ارتباط  ايجاد  براى  شمع  وايرهاى 
و هواى موجود در نمودن مخلوط سوخت  شمع ها و مشتعل 
اين وايرها ازنوع مقاوم به سيلندر مورد استفاده قرار مى گيرند.

) مى باشند. پارازيت (
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3-4- واحد كنترل الكترونيك، سنسورها و عملگرها
 ( , )

3-4-1 واحد كنترل الكترونيك
   ( )

توسط عملكرد سيستم مديريت موتور در سيستم انژكتوري بوش
واحد كنترل كنترل مي گردد. ك) كنترل الكترونيك ( واحد
سنسورهاي از  شده  دريافت  اطالعات  از  استفاده  با  الكترونيك 
مختلف سيستم كه در ذيل به آن اشاره مى شود، زمان و طول
مدت پاشش سوخت توسط انژكتورها، زمان و طول مدت زمان
ميزان كوبش موجود در موتور م, جرقه زني، وضعيت دور آرام موتور
و نيز عملكرد تجهيزات مربوط به آلودگي ناشي از بخارات بنزين را
عالوه بر اين عملكرد پمپ بنزين برقي و سيستم ع. كنترل مي نمايد
كنترل واحد  توسط  نيز  ( ) عيب يابي 
براساس الكترونيك  كنترل واحد  مي گردد. كنترل  الكترونيك 
يك برنامه مشخص كه توسط كارخانه سازنده براساس مشخصات
موتور و خودرو طراحي شده و اصطالحاً برنامه كاليبراسيون نام

س ر ز ر و ص ر

پارامترهاى به كار گرفته شده توسط واحد دارد، عمل مي نمايد.
كنترل الكترونيك عبارتند از:

دور موتور -
فشار منيفولد و دماى هواى ورودى  -

وضعيت دريچه گاز -
دماى مايع خنك كننده موتور -

سرعت خودرو -
موقعيت ميل سوپاپ -

ميزان نسبت هوا به سوخت -
ميزان كوبش موجود در موتور -

عملكرد سيستم تهويه -
ولتاژ باطرى -
كالچ وو سوئيچ -
سوئيچ ثقلى -

ميزان سوخت -
استفاده زير  مقادير  كنترل  براى  الذكر  فوق  اطالعات  از   

مى كند:
ميزان و زمان پاشش سوخت -

زمان جرقه زنى -
دور آرام موتور -

عملكرد پمپ بنزين  -
عملكرد شير برقى كنيستر -

موتور دور  افزايش  از  جلوگيرى  براى  سوخت  تزريق  قطع  -
( - )

عملكرد فنى كندانسور -
( ) سيستم عيب يابى -

نمايش براى  به شده  ارسال  اطالعات  از  اين  بر  عالوه 
اطالعات زير استفاده مى شود:

دور موتور -
دماى مايع سيستم خنك كننده -

سرعت خودرو -
المپ هشدار دماى آب -

سيگنال نشانگر ميزان سوخت -
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3-4-1-1 مشخصات كلى واحد كنترل الكترونيك
بوش در سيستم

( سيستم پاشش سوخت: ( ·
M.7.9.7 : نوع ·

و  - سيستم عيب يابي قابل نصب: ·
16 سيستم پردازش: ·
24:( ) ساعت ·

768 = جهت برنامه و حافظه:  ·
داده هاى كاليبراسيون و    32 =
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در شرايط مختلف نحوه عملكرد  ن-2-1-4- 3
در زمان استارت موتور -

انژكتورها شدن  فعال  فرمان  زدن، استارت  زمان  در 
صادر ثابت  عرض  با  اى)  پله  هاى  (موج  پالس بصورت  را 
به شروع  متناوب  بصورت  انژكتورها  كه معنى  بدين  كند، مى

مى نمايند. پاشش يكنواخت سوخت
مايع دماى  موتور،  دور  به  توجه  با  شده  تزريق  سوخت  مقدار 
دما و فشار هواى ورودى تنظيم سيستم خنك كننده و همچنين
پله موتور  توسط  اضافى،  هواى  مقدار  حال  عين  در  شود، مى 
تعيين موتور  عملكردى  پارامترهاى  به  توجه  با  و  آرام  دور  اى 
پس از استارت زدن و روشن شدن موتور، دور آرام با مى گردد.

مى گردد. توجه به دماى مايع خنك كننده موتور تعيين

عملكرد در دورهاى مختلف ع-
(در زمان تغييرات لحظه اى موتور (شتاب گيرى و كاهش سرعت)،
در تغيير  اساس  بر  انژكتورها  توسط  تزريق سوخت  زمان  مدت 

مقادير پارامترهاى زير تعيين مى شود:
(بوسيله سنسور دور موتور) دور موتور -

(بوسيله سنسور موقعيت زاويه اى دريچه وضعيت دريچه گاز -
گاز)

مانيفولد هواى  فشار  سنسور  (بوسيله  ورودى  هواى  فشار  -
ورودى)

خنك مايع  دماى  سنسور  (بوسيله  كننده خنك  مايع  دماى  -
كننده موتور)

قطع پاشش سوخت انژكتورها ق-
در زمان كاهش سرعت خودرو، زمانيكه بطور ناگهانى راننده د) الف
مى دارد، پاشش سوخت بر پاى خود را از روى پدال گاز

انژكتورها را بداليل زير قطع مى كند:
كاهش مصرف سوخت -

كاهش گازهاى آالينده خروجى اگزوز -
براى جلوگيرى از افزايش بيش از حد دور موتور، تقريباً در

زوز ى رو ز ش
ب)

قطع انژكتورها  توسط  سوخت  پاشش   6200 موتور   دور 
مى شود (البته در شرايطى مانند خرابى سنسور سرعت خودرو،

اين مقدار محدودتر مى شود).
شروع مجدد پاشش انژكتورها ش-

مقدار به  موتور  دور  كه  هنگامى  سوخت،  پاشش  قطع  از  بعد 
از تا  آغاز شده  پاشش سوخت مجدداً  مشخصى مى رسد عمل 
ر ور و ور ى و ش پ ع ز

خاموش شدن موتور جلوگيرى شود.

حافظه ح3-1-4-3-
در داخل دو نوع حافظه قرار دارد:

حافظه موقت ح) حافظه دائم                ب الف)
حافظه دائم  با قطع باطرى از بين نمى رود و در واقع ح) الف
محل قرار گيرى جداول عملكردى بهينه موتور است كه توسط
اطالعات دريافتى از سنسورهاى مختلف سيستم را آنها

پردازش مى نمايد.
كه با برداشتن كابل باطرى پس از مدت حافظه موقت  ح) ب

زمان معينى از بين مى رود.
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( ) سنسورها س-2-4- 3
اندازه  جهت  به  پرايد  انژكتورى  يافته  بهبود  جديد  سيستم  در 
خودرو سنسورهاى زير به  گيرى پارامترهاى عملكردى موتور و

كار گرفته شده اند:
لنگ ميل  موقعيت  و  موتور  دور  سنسور  -1-2-4-3

( )
اين سنسور در خودرو پرايد انژكتورى بر روى پوسته كالچ نصب 

موقعيت و  موتور  دور  ميزان  به  مربوط  اطالعات  و  شده 
را اندازه گيرى و به واحد  ر) (نقطه مرگ باالى سيلندر يك و چهار
نحوه عملكرد اين سنسور  مى نمايد.  كنترل الكترونيك ارسال
بدين صورت است كه فاليويل دندانه دار متصل به ميل لنگ، از 
عبور اين دندانه ها سنسور مغناطيسى عبور مى كند و با مقابل

تغيير كرده و ولتاژهاى  از مقابل سنسور، ميدان مغناطيسى آن
اطالعات اين سنسور  توسط متناسبى را ايجاد مى كند.

زمان  پاشش سوخت،  نظير  پارامترهاى گوناگونى  براى محاسبه 
مورد استفاده قرار مى گيرد. م... جرقه زنى و

   ( موقعيت ميل سوپاپ 3-4-2-2- سنسور
)

يا نقطه مرگ باالى  و وظيفه اين سنسور تعيين موقعيت 
سيلندر يك و تفكيك آن از موقعيت  اندازه گيرى شده توسط 

سنسور دور موتور است.
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سنسور فشار منيفولد و دماى هواى ورودى -3-2-4-3
 (

)
اين سنسور در باالى مخزن آرامش منيفولد هواى ورودى نصب
شده و اطالعات مربوط به دماى هواى ورودى و فشار هواى داخل
منيفولد را بطور پيوسته اندازه گيرى و به واحد كنترل الكترونيك
بوده و توسط ولتاژ تغذيه اين سنسور 5 ولتى مى نمايد. ارسال

 تامين مى شود.
شده گيرى  اندازه  فشار  با  متناسب  سنسور  از  بازگشتى  ولتاژ 
با متغير  (مقاومت  سنسور  اين  در  موجود  پيزوالكتريك  توسط 
فشار) تغيير مى كند. از اين اطالعات براى محاسبه موارد

زير استفاده مى كند:
اندازه گيرى جرم هواى ورودى به موتور -

تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار -
هواى محيط

آوانس جرقه -
(مقاومت مقاومت بكار رفته در سنسور دماى هوا از نوع
بين آن  كاركرد  محدوده  و  يابد) مى  كاهش  دما  افزايش  با  آن 
هواى محاسبه جرم  براى  باشد.   مى  1500 تا 400

ورودى به موتور از اطالعات اين سنسور استفاده مى كند.

سنسور دماى مايع خنك كننده -4-3-2-4
  ( )

و گيرى  اندازه  را  كارى  مايع سيستم خنك  دماى  اين سنسور 
مى نمايد. اين سنسور از نوع به واحد كنترل الكترونيك ارسال

مقاومت  بوده و داراى كانكتور دو پايه است. 
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سنسور سرعت خودرو -5-2-4-3
  ( )

نصب  پرايد  گيربكس  شمار  كيلومتر  دنده  روى  بر  سنسور  اين 
شده و يك سيگنال با فركانسى متناسب با سرعت شفت خروجى 
خودرو حركت  سرعت  نتيجه  در  و  نمايد  مى  توليد  گيربكس 

اندازه گيرى مى شود.

  ( سنسور اكسيژن( - 6-2-4-3
سنسور اكسيژن بر روى منيفولد اگزوز در مسير گازهاى خروجى
اين سنسور اگزوز بين موتور و مبدل كاتاليست نصب مى گردد.
اطالعات مربوط به ميزان غنى و يا رقيق بودن مخلوط سوخت و
هواى ورودى به موتور را اندازه گيرى نموده و به صورت پيوسته
از اطالعات به واحد كنترل الكترونيك ارسال مى نمايد.

دريافتى از سنسور اكسيژن براى موارد زير استفاده مى نمايد:
محاسبه نسبت مخلوط سوخت و هوا -

بهينه عملكرد  جهت  هوا  و  سوخت  مخلوط  نسبت  تنظيم  -
موتور

توابع مربوط به مقادير بهينه نسبت مخلوط سوخت و هوا جهت
كاركرد مناسب مبدل كاتاليست به طور دائمى در  ذخيره
شده است. با استفاده از اطالعات مربوط به غنى بودن يا
رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا كه به شكل ولتاژى بين صفر
تا يك ولت از سنسور اكسيژن دريافت مى كند و با استفاده از
نسبت به تنظيم مقادير سوخت توابع موجود در حافظه
كاتاليست بهينه مبدل  به موتور جهت عملكرد  و هواى ورودى 

اقدام مى نمايد. 

مخلوط رقيق: 
500 كمتر از ك= ولتاژ ارسالى از سنسور اكسيژن

مخلوط غنى:
500 بيشتر از  ب= ولتاژ ارسالى از سنسور اكسيژن
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( ) سنسور كوبش (ناك) -7-2-4-3
سنسور  توسط  موتور داخل  در  ناك  ميزان  به  مربوط  اطالعات 
انتقال الكترونيك  كنترل  واحد  به  و  اندازه گيري  (ناك) كوبش 

كوبش پديده اي ارتعاشي است كه در اثر احتراق زود  يابد.  مى
ايجاد  موتور سيلندر  داخل  در  هوا  و  سوخت  مخلوط  هنگام 
موتور،  سيلندر  داخل  در  پديده  اين  ايجاد  در صورت  مي گردد.
استفاده از اطالعات دريافتي از سنسور  واحد كنترل الكترونيك با
آن نسبت  كوبش، ميزان آوانس موتور را كاهش داده و همزمان با

سوخت به هوا را افزايش مي دهد.

( ) 3-4-2-8- سوئيچ ثقلي
سوئيچ ثقلى و يا سوئيچ قطع اضطرارى جريان سوخت بر روى
) در خودرو كه كمترين سينى جلوى پا (ديواره آتش-
شديد ارتعاشات را دارد نصب شده است. اين سوئيچ در تصادفات
وكند و ارسال مى ا سيگنالى و يا در زمان واژگوني خودرو به
 با توجه به اين سيگنال عملگرهاى اصلى مانند مدار پمپ
در خودروهاي كند.  فعال مى غير  را  كويل  و  انژكتورها  بنزين، 
در پمپ  به  برق  جريان  قطع  عدم  برقي،  بنزين  پمپ  به  مجهز 
زمان تصادف و يا واژگونى خودرو مي تواند سبب بروز آتش سوزي

در خودرو گردد. 

سوئيچ پدال كالچ -9-2-4-3
 توسط اين سوئيچ ، مواقع تعويض دنده را تشخيص داده و
بدين ترتيب، آلودگيهاى ناشى از تغييرات ناگهانى دريچه گاز را

كاهش داده و همچنين باعث بهبود قابليت رانندگى مى شود.
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( ) عملگرها  -3-4-3
در سيستم جديد انژكتورى پرايد عملگرهاى بكار رفته به جهت 

كنترل شرايط عملكردى موتور عبارتند از:
( ) 3-4-3-1-  رله دوبل

اين رله وظيفه تغذيه جريان الكتريكي به سيستم انژكتوري را در 
شرايط مختلف كاركرد موتور همانند وضعيت سوئيچ باز، سوئيچ 

بسته و زمان روشن بودن موتور بر عهده دارد.
15 راهه به دسته سيم اصلى متصل  رله دوبل توسط يك كانكتور

شده است و داراى سه مرحله عملكرد مى باشد:
ولت   12 ولتاژ  يك  بسته  سوئيچ  حالت  در  بسته: سوييچ  الف) 
رله دوبل براى نگهدارى اطالعات موجود در حافظه  از پايه 10

به واحد كنترل الكترونيك ارسال مى شود.
ثانيه  2 تا 3 در حالت سوئيچ باز به مدت سوئيچ باز: ب)

مى كند: را ارسال ولت 12 براى اجزاى زير ولتاژ
-

پمپ بنزين -
انژكتورها  -

كويل  ك-
شير برقي كنيستر -

مقاومت گرمكن سنسور اكسيژن م-
در اين حالت بطور دائم براى اجزا سيستم ولتاژ  د: م) موتور روشن ج

ارسال مى شود.

 ( كنيستر شيربرقى    -2-3-4-3
)

كنترل واحد بوسيله  كه  كنيستر  برقي  شير  از  استفاده  با 
بنزين جذب بازيافت بخارات  امكان  الكترونيك، كنترل مي شود 
از باك در داخل كنيستر، فراهم مي گردد. بدين ترتيب در شده 
ووموجود دركنيستر از طريق مزمان باز شدن اين شير بخارات بنزين
وارد موتور شده و در داخل سيلندر مسير هواي ورودي به موتور،

مي شوند. ممصرف
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3-4-3- 3 المپهاي داشبورد
المپهايي كه در داخل اتاق و روي داشبورد نصب گرديده است

از قرار زير است:

( 1. المپ عيب يابي سيستم (

انژكتوري سيستم  در  اشكال  بروز  هنگام  رنگ  زرد  المپ  اين 
راننده آن  توسط  و  روشن شده  الكترونيك  كنترل  واحد  توسط 
متوجه وجود عيب در سيستم انژكتوري خودرو مي شود. در زير

شكل اين المپ ديده مي شود. 

2. المپ هشدار دهنده دماي آب

هرگاه دماي موتور از 115 درجه باالتر رود، اين المپ قرمز رنگ
روشن مي شود تا به راننده هشدار دهد كه دماي آب موتور از

ميزان مجاز باالتر رفته است.

3. المپ سيستم ضد سرقت

ايموبياليزر  المپ سيستم ضد واحد كنترل  بوش   در سيستم 
سرقت را در زمان سوئيچ بسته فعال مي سازد كه نشان دهد اين

خودرو به سيستم ضد سرقت مجهز مي باشد.  

( 3-1- واحد كنترل سيستم ضد سرقت (

شده طراحي  سرقت  برابر  در  خودرو  ايمني  براي  سيستم  اين 
وقتي شخص است كه  گونه  اين  به  اين سيستم  است. عملكرد 
سوئيچ را وارد خودرو مي نمايد، كدي از سوئيچ به اين سيستم
ككد را دريافت كرده و پس از پردازش آن ارسال مي گردد، 
پس از دريافت كد پردازش ارسال مي نمايد.  به 
شده در صورت عدم مغايرت با رابطه اي كه قبال يكبار در خط
را خودرو  روشن شدن  اجازه  شده،  تعريف  اش  حافظه  توليددر 
اما استارت خورده  موتور  اين صورت  غير  در  نمايد،  نمي  صادر 

روشن نخواهد شد.

( )
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با  كه پيش رو داريد مشتمل بر نحوه عيب يابي 100 فصلي
در اين فصل شما مي توانيد  د. كيت انژكتوري طرح بوش مي باشد
عيوبي كه ممكن است در سيستم انژكتوري بوجود آيد بصورت 
پيش از شروع كار به  گام به گام و مرحله به مرحله رفع كنيد.

نكات زير توجه نماييد:
فرض بر اينست كه كاربر با مجموعه  فصل در نوشتن اين  -1
آشنايي  آ... .سيستم انژكتوري اعم از مفاهيم سنسورها و عملگرها و
فپيشنهاد مي شود پيش از استفاده از اين فصل به طور كامل  پ. دارد

فصل قبلي را مطالعه فرماييد. فو دقيق
استفاده شده است منظور  هرجا از كلمه  -2

 يا كانكتور واسطي است كه به كمك آن مي توانيد به 
در صورتيكه  د. سادگي به پين هاي دسترسي داشته باشيد
از يك سوزن  پيشنهاد مي شود  نداشتيد  اختيار  را در  ابزار فوق 
به جاي آن استفاده كنيد؛ بدين صورت كه آن را در سيمي كه 
رربرده و تستهاي الزمه را انجام  بمي خواهيد سيگنال آن را بگيرد فرو

دهيد.
وجه عجله نكرده  در عيب يابي سيستم انژكتوري به هيچ - 3
و حوصله بخرج دهيد و مراحل گفته شده در هر مورد را بدقت 
در صورتيكه در هر مرحله مشكل مرتفع گرديد، بقيه  د. انجام دهيد

مراحل را انجام ندهيد.
و  متر  ولت  متر،  اهم  شامل  كه   ) متر مولتي  از  استفاده  - 4
ضروري  و  الزم  قطعات  تك  تك  يابي  عيب  در  باشد) آمپرمتر 
بديهي است كه نحوه كار با اين ابزار را نيز بايد قبًال آموخته 

م
ب. است

باشيد.
از اتصال برق 12 ولت به سيم سنسورها و عملگرها جداً  - 5

خوددارى نماييد.
هنگامى كه سوئيچ خودرو باز است و يا اينكه خودرو روشن   -6

را به هيچ عنوان قطع نكنيد. است، كانكتور 
در  كانكتور  در  خود  نظر  مورد  پين  يافتن  براى  - 7
دسته سيم بايستى بدقت به كانكتور مزبور كه شكل آن در صفحه 
با توجه به عالمت گذاريهاى  بعد آورده شده است نگاه كرده و 

انجام شده، پين مطلوب را بيابيد.
يا  ) و  ) هنگامى كه قصد داريد سيستم جرقه - 8
) را اندازه بگيريد، فراموش نكنيد كه  ) (كمپرس

پيش از آن كانكتور انژكتورها را جدا كنيد.
9 - وقتى اشكالى در سيستم ايجاد مى شود كه دستگاه عيب 
خطا» «حافظه اين اشكال در ياب قادر به نشان دادن آن است.

پاك  خطا  حافظه  گرديد  برطرف  اشكال  اگر  و  گردد  مى  ثبت 
بنابراين  گيرد. صورت  اينكار  دستگاه  توسط  آنكه  تا  شود  نمى 
را  از رفع عيب حافظه خطا  بار پس  باشيد كه هر  توجه داشته 

پاك كنيد.
انجام  خودرو  روى  الكتريكى  بررسى  كه  هنگامى     - 10

مى دهيد به دو نكته توجه فرماييد:
باطرى بايد كامًال شارژ باشد. (1

ولت استفاده نكنيد. هيچگاه از منابع ولتاژ باالتر از 16 (2
در  دياگ  دستگاه  با  ابتدا  شده  داده  رخ  خطاى  براى     - 11
(در صورت وجود آيتم  (بخش تست عملگرها قسمت مشكل دار را
مربوطه در ليست دياگ)چك نموده و پس از حصول اطمينان به 

عيب يابى آن بپردازيد.
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اقدامبررسيمرحله

1

را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.
رله دوبل را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

كانكتور رله دوبل را بهم متصل كنيد. ك8 با استفاده از يك سيم ترمينالهاي 4 و 
را وصل كنيد. حال

را بهم متصل كنيد تا انژكتور فعال شود. و27 مربوط به  با استفاده از يك سيم ترمينالهاي 3

كار مي كند؟2 ك1 آيا انژكتور 
اگر بله را عوض كرده و دوباره تست كنيد.

برويد. ب3 مشكل حل نشد به مرحله 

ب3 برويد.خير به مرحله

3
انژكتور را از كانكتور مربوطه جدا كرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بين ترمينالهاي آن را بگيريد.

الي 12.6 قرار دارد؟4 11.4 آيا مقدار مقاومت بين

بله
اتصاالت سيمها را چك كنيد تا جايي قطعي و يا

اتصال كوتاه وجود نداشته باشد.

خير
انژكتور را عوض كنيد و دوباره مراحل باال را
انجام دهيد. اگر مشكل حل نشد احتماالَ در
مسير سيمها قطعي يا اتصالي وجود دارد.

انژكتور 1
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اقدامبررسيمرحله

1

را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.
رله دوبل را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

كانكتور رله دوبل را بهم متصل كنيد. ك8 و  با استفاده از يك سيم ترمينالهاي 4
را وصل كنيد. حال 

را بهم متصل كنيد تا انژكتور فعال شود. با استفاده از يك سيم ترمينالهاي 3و6 مربوط به 

كار مي كند؟2 ك2 آيا انژكتور
اگربله را عوض كرده و دوباره تست كنيد.

برويد. ب3 مشكل حل نشد به مرحله 
ب3 برويد.خير به مرحله 

3
انژكتور را از كانكتور مربوطه جدا كرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بين ترمينالهاي آن را بگيريد.

12.6 قرار دارد؟4 الي آيا مقدار مقاومت بين 11.4

بله
اتصاالت سيمها را چك كنيد تا جايي قطعي و يا

اتصال كوتاه وجود نداشته باشد.

خير
را باال  مراحل  دوباره  و  كنيد  عوض  را  انژكتور 
در احتماالَ  نشد  حل  مشكل  اگر  دهيد. انجام 

مسير سيمها قطعي يا اتصالي وجود دارد.

انژكتور 2
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اقدامبررسيمرحله

1

را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.
رله دوبل را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

كانكتور رله دوبل را بهم متصل كنيد. ك8 و 4 با استفاده از يك سيم ترمينالهاي
را وصل كنيد. حال 

را بهم متصل كنيد تا انژكتور فعال شود. 3و7 مربوط به با استفاده از يك سيم ترمينالهاي

كار مي كند؟2 ك3 آيا انژكتور
 را عوض كرده و دوباره تست كنيد. اگر بله

برويد. ب3 مشكل حل نشد به مرحله 

ب3 برويد.خير به مرحله

3
انژكتور را از كانكتور مربوطه جدا كرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بين ترمينالهاي آن را بگيريد.

الي 12.6 قرار دارد؟4 11.4 آيا مقدار مقاومت بين

بله
اتصاالت سيمها را چك كنيد تا جايي قطعي و يا 

اتصال كوتاه وجود نداشته باشد.

خير
را  باال  مراحل  دوباره  و  كنيد  عوض  را  انژكتور 
در  احتماالَ  نشد  حل  مشكل  اگر  دهيد. انجام 

مسير سيمها قطعي يا اتصالي وجود دارد.

انژكتور 3
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اقدامبررسيمرحله

1

را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.
رله دوبل را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

كانكتور رله دوبل را بهم متصل كنيد. ك8 و 4 با استفاده از يك سيم ترمينالهاي
را وصل كنيد. حال 

را بهم متصل كنيد. 3و47 مربوط به با استفاده از يك سيم ترمينالهاي

كار مي كند؟2 ك4 آيا انژكتور
اگر بله  را عوض كرده و دوباره تست كنيد.

برويبرويد. ب3 رمشكل حل نشد به مرحله  ب ل ل
ب3 برويد.خير به مرحله 

3
انژكتور را از كانكتور مربوطه جدا كرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بين ترمينالهاي آن را بگيريد.

11.4 الي 12.6 قرار دارد؟4 آيا مقدار مقاومت بين

بله
اتصاالت سيمها را چك كنيد تا جايي قطعي و يا 

اتصال كوتاه وجود نداشته باشد.

خير
را  باال  مراحل  دوباره  و  كنيد  عوض  را  انژكتور 
در  احتماالَ  نشد  حل  مشكل  اگر  دهيد.  انجام 

مسير سيمها قطعي يا اتصالي وجود دارد.

انژكتور 4
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اقدامبررسيمرحله

1
را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

را وصل كنيد.
رله دوبل را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

وصل كنيد. كانكتور رله دوبل را به ترمينال شماره 8 ك4 با استفاده از يك سيم ترمينال شماره

از 2 ا3 3كويل و ترمينال ولتاژ بين پايه شماره 51 كانكتور
ولت است؟ 12 آيا ولتاژ آ. را اندازه بگيريد

3 برويد.بله به مرحله
كويل را چك كنيد.خير ك15 رله دوبل تا پايه اتصال

از 3 ا3 3 كانكتور كويل و ترمينال 1 ولتاژ بين پايه شماره 
ولت است؟ 12 آيا ولتاژ آ. را اندازه بگيريد

ب4 برويد.بله به مرحله

و رله دوبل را خير اتصاالت سيمهاى كويل به 
بررسى كنيد.

را عوض كنيد.4 در صورتيكه مشكل حل نشد  كويل را عوض كرده و تست باال را بار ديگر انجام دهيد.

و 4 كويل 1

 ((د
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اقدامبررسيمرحله

1
را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

را وصل كنيد.
رله دوبل را از كانكتور مربوطه جدا كنيد. 

وصل كنيد. كانكتور رله دوبل را به ترمينال شماره 8 ك4 با استفاده از يك سيم ترمينال شماره

از 2 ا3 3 كانكتور كويل و ترمينال ولتاژ بين پايه شماره 15
ولت است؟ 12 آيا ولتاژ آ. را اندازه بگيريد

3 برويد.بله به مرحله
كويل را چك كنيد.خير ك15 رله دوبل تا پايه اتصال

از3 ا3 1 كانكتور كويل و ترمينال ولتاژ بين پايه شماره 
ولت است؟ 12 آيا ولتاژ آ. را اندازه بگيريد

ب4 برويد.بله به مرحله 

راخير رله دوبل  و  به   اتصاالت سيمهاى كويل 
بررسى كنيد.

را عوض كنيد.4 در صورتيكه مشكل حل نشد  كويل را عوض كرده و تست باال را بار ديگر انجام دهيد.

و 3 كويل 2

 ((دي
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اقدامبررسيمرحله

ابتدا از درست نصب شدن سنسور به كانكتور دسته سيم1
اطمينان حاصل كنيد. آيا درست نصب شده است؟

به مرحله بعد برويد.بله

سنسور را از كانكتور مربوطه جدا كرده وخير
دوباره جا بزنيد.

2
سنسور را اندازه س2 و1 و  به وسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاى ب. در حالت سوئيچ بسته (OFF) سنسور را از كانكتور جدا كنيد

بگيريد.

در حدود 850 اهم است؟3 آيا مقدار مقاومت
را ببنديد.بله BOB سوئيچ را بسته و سپس

سنسور را عوض كرده و دوباره سيستم را تستخير
كنيد.

اندازه4 را   15 و كانكتور   1 ترمينالهاي  مقاومت  متر  اهم  بوسيله 
آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. بگيريد

به مرحله 5 برويد.بله

را چك كنيد.خير ECU مسير سيم از كانكتور تا
احتماالَ قطعي وجود دارد.

اندازه5 را   34 و كانكتور   2 ترمينالهاي  مقاومت  متر  اهم  بوسيله 
آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. بگيريد

به مرحله 6 برويد.بله

را چك كنيد.خير ECU مسير سيم از كانكتور تا
احتماالَ قطعي وجود دارد.

6
اندازه را   51 و كانكتور   3 ترمينالهاي  مقاومت  متر  اهم  بوسيله 

آيا از يك اهم كمتر است؟  آ. بگيريد
به مرحله 7 برويد.بله

را چك كنيد.خير ECU مسير سيم از كانكتور تا
احتماالَ قطعي وجود دارد.

را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد.7 ECU

( سنسور دور موتور (
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اقدامبررسيمرحله

1

ابتدا بررسي نماييد كه سنسور بدرستي روي منيفولد قرار گرفته
و آببندي شده است. سپس

،BOBبوسيله ولتمترو ) و   ON باز كنيد ( سوئيچ  را  سوئيچ 
را اندازه گيري نماييد. 35 و 23 ولتاژ دو سر ترمينال

تولت است؟ ا ت 55 و ژآيا ولتاژ و آي

به مرحله بعد برويد.بله
ECUخير ولتاژ باترى و سوئيچ و همچنين تغذيه

را بررسى و اصالح نماييد. در صورت رفع نشدن 
عيب به مرحله بعد برويد.

2

سنسور را از روي منيفولد باز نماييد و به پمپ خأل وصل نماييد
ژ

ولتاژ دو سر ترمينال 35 و و در خألهاي مختلف(فشار منفي)
اندازه گيري نماييد. BOB را با ولتمتر و 37

آيا اين ولتاژ مطابق جدول زير است؟

برويد.خير ب6 به مرحله
به مرحله بعد برويد.بله

3
كانكتور را از سنسور جدا كرده و سوئيچ را ببنديد و سيمهاي
ECU و سنسور را كنترل نماييد بدين ترتيب كه ارتباطي بين
را ECU Uاز ا37 كانكتور و  ك4 بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي 

آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. اندازه بگيريد

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي يا اتصالي وجود دارد.

4
ECU از 40 كانكتور و ك2 بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي 

آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. را اندازه بگيريد
به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي وجود دارد.

5
ECU از 32 بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي 3 كانكتور و

آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. را اندازه بگيريد
به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي وجود دارد.
را عوض كنيد.6 ECU سنسور را تعويض نماييد ودر صورتيكه عيب رفع نشد

(V) مقدار ولتاژ(KPA) فشار مطلق
0.410
0.820
1.2130
1.6140
2.0250
2.4260
2.8370
3.2380
3.6490
4.04100

( ) سنسور فشار منيفولد
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اقدامبررسيمرحله

1

ابتدا كانكتور را از سنسور جدا كرده و توسط اهم متر مقاومت
سنسور را اندازه گيري نماييد پايه هاي 1و2

MAP هر دو در (توضيح: سنسور دماي هوا وسنسور فشار
يك قطعه و روي منيفولد قرار دارند)

آيا مقدار مقاومت مطابق جدول زير ميباشد؟

به مرحله بعد برويد.بله
سنسور را تعويض نماييد واگر عيب رفع نشد بهخير

مرحله بعد برويد.

2
و بوسيله ولتمتر، ولتاژ دو و ) ON س( سوئيچ (سوئيچ را باز كنيد

1 كانكتور را اندازه گيري نماييد. و 3 سر ترمينال
 آيا ولتاژ 5 ولت است؟

به مرحله بعد برويد.بله
ECU راخير باترى و سوئيچ و همچنين تغذيه  ولتاژ 

در صورت رفع نشدن عيب د. بررسى و اصالح نماييد
به مرحله بعد برويد.. 

3
وسنسور  ECU بين ارتباطي  سيمهاي  و  بسته  را  سوئيچ 
مقاومت متر  اهم  بوسيله  كه  ترتيب  بدين  نماييد  كنترل  را 
آيا از ECU را اندازه بگيريد. از 40 2 كانكتور و ترمينالهاي

يك اهم كمتر است؟

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را  ECU تا كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي يا اتصالي وجود دارد.

4ECU ازU ا35 5 كانكتور و بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي 1
آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. را اندازه بگيريد

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را  ECU تا كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي يا اتصالي وجود دارد.
را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد.5 ECU

Ω) مقدار مقاومت(°C) دماى هوا
58860
379110
250920
171530
120040
85050
61260
44670
32980
2462462469099
186100

سنسور دماي منيفولد
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اقدامبررسيمرحله

را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.1 ECU

را وصل كنيد. BOB

2

اندازه را  67 و  66 ترمينالهاي بين  مقاومت  متر  اهم  بوسيله 
آيا مقاومت مذكور بين 47 و بگذاريد. R1 گرفته و نام آن را

اهم قرار دارد؟ 59

به مرحله بعد برويد.بله
و خير كرده  جدا  مربوطه  كانكتور  از  را  اي  پله  موتور 

گرفته  اندازه  را  C و  B ترمينالهاي بين  مقاومت 
و نام آن را R2 بگذاريد. اگر R1=R2 به مرحله 
دارد،  وجود  قطعي  سيم  مسير  در  وگرنه  برويد   4

بنابراين اين مسير را چك كنيد.

3

اندازه را  64 و   65 ترمينالهاي  بين  مقاومت  متر  اهم  بوسيله 
آيا مقاومت مذكور بين 47 و بگذاريد. R3 گرفته و نام آن را

اهم قرار دارد؟ 59

به مرحله بعد برويد.بله
و خير كرده  جدا  مربوطه  كانكتور  از  را  اي  پله  موتور 

گرفته  اندازه  را  D و A ترمينالهاي بين  مقاومت 
و نام آن را R4 بگذاريد. اگر R3=R4 به مرحله 
دارد،  وجود  قطعي  سيم  مسير  در  وگرنه  برويد   4

بنابراين اين مسير را چك كنيد.

4
در صورتيكه مشكل حل نشدECU را عوض كرده و دوباره سيستم  د. موتور پله اي را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد

را تست كنيد.

( موتور پله اي (
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اقدامبررسيمرحله
سنسور را از كانكتور مربوطه جدا كنيد و سپس سوئيچ ماشين را باز كنيد.1

2

كانكتور سنسور   2 و  1 ترمينالهاي بين  ولتاژ  متر  ولت  بوسيله 
ولت است؟ آيا ولتاژ مذكور 5 آ. را بگيريد TPS

به مرحله بعد برويد.بله
ECUخير تغذيه  باترى و سوئيچ و همچنين  ولتاژ 

در صورت رفع نشدن را بررسى و اصالح نماييد.
عيب به مرحله بعد برويد.

را متصل كنيد.3 BOB سپس سنسور را مجدداَ به كانكتور مربوطه وصل كنيد.

4
وقتي V2بگذاريد) (نام آن را  17 و 16 ولتاژ بين ترمينالهاي
پدال گاز را فشار نداده ايد، بايد حدود 0.5 الي 0.8 ولت باشد.

آيا در اين محدوده است؟

به مرحله بعد برويد.بله
6 برويد.خير به مرحله

5
الي 0.5 ييمى دهيد، بايد بين وقتي پدال گاز را فشار  V2 ولتاژ

تولت تغيير كند. 4.5

آيا در اين محدوده است؟

8 برويد.بله به مرحله
به مرحله بعد برويد.خير

سنسور را مجدداٌ از كانكتور جدا كنيد.6
Uبعد از بستن سوئيچ بوسيله اهم متر هر يك از سيمهاى كانكتور سنسور تا ECU را چك كنيد كه اتصال برقرار باشد و قطعى7

در صورتيكه مشكل حل نشد به مرحله بعد برويد. در مسير سيمها وجود نداشته باشد.

8
سنسور را و 1 سنسور را اندازه بگيريد و نام آن را R1 بگذاريد و مقاومت بين ترمينالهاى 3 1 2 و مقاومت بين ترمينالهاى

اندازه بگيريد و نام آن را R2 بگذاريد.

4.8 كيلو اهم قرار دارد؟9 و به مرحله بعد برويد.بلهآيا R1 بين 3.2
11 برويد.خير به مرحله

1.65 كيلو اهم قرار دارد؟10 و 12 برويد.بلهآيا R2 بين 1.35 به مرحله
به مرحله بعد برويد.خير

اگر مشكل حل نشد به مرحله بعد برويد.11 سنسور دريچه گاز را عوض كنيد و دوباره سيستم را تست كنيد.
را عوض كرده و مجدداً سيستم را تست كنيد.12 ECU

( ) سنسور دريچه گاز
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اقدامبررسيمرحله

1

رله را به 14 ابتدا كانكتور رله را جدا كرده و سپس پايه شماره
7 را به منفي باطري وصل نماييد. مثبت باطري و پايه شماره

12 را اندازه گيري حال توسط ولت  متر ولتاژ بين پايه هاي 7و
نماييد

آيا مقدار اين ولتاژ تقريباَ برابر ولتاژ باطري است؟.

به مرحله بعد برويد.بله

رله را تعويض نماييد.خير

2
همچنانكه ولتاژ باطري به رله وصل است، توسط اهم متر مقاومت
را اندازه گيري ر15 با  ب5 و15 و  با  ب4 و15 و  با  ب13 و و15 با ب6 پايه هاي 

نماييد
مآيا مقدار مقاومت از يك اهم كمتر ميباشد؟.

به مرحله بعد برويد.بله

رله را تعويض نماييد.خير

3
ولتاژ باطري را از رله قطع نماييد وسپس مراحل فوق را تكرار
و و15 با ب13 و و15 با ب6 نماييد به اين ترتيب كه مقاومت پايه هاي 

را اندازه گيري نماييد با 15 ب5 15 و با ب4
بيشتر ميباشد؟. ب) 1M) آيا مقدار مقاومت از يك مگااهم

را چك كنيد. بله ECU مسير سيمها از كانكتور تا
احتماالَ قطعي وجود دارد.

رله را تعويض نماييد.خير

( رله اصلي (
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اقدامبررسيمرحله

1

رله را به مثبت ر2 ابتدا كانكتور رله را جدا كرده و سپس پايه شماره 
را به منفي باطري وصل نماييد. باطري و پايه شماره 10

اندازه گيري را  10 3و پايه هاي بين  ولتاژ  ولتمتر  توسط  حال 
نماييد.

آيا اين ولتاژ تقريباً برابر ولتاژ باطري است؟

به مرحله بعد برويد.بله

رله را تعويض نماييد.خير

2

همچنانكه ولتاژ باطري به رله وصل است، توسط اهم متر مقاومت
1با 11 را اندازه گيري نماييد 11 و با ب9 پايه هاي 

آيا مقدار همگي مقاومتها از يك اهم كمتر ميباشد؟.

به مرحله بعد برويد.بله
رله را تعويض نماييد.خير

3

تكرار را  فوق  مراحل  وسپس  نماييد  قطع  رله  از  را  باطري  ولتاژ 
را و 1با 11  با 11  9 پايه هاي اين ترتيب كه مقاومت  به  نماييد 

اندازه گيري نماييد
بيشتر ميباشد؟. ب) 1M) آيا مقدار همگي مقاومتها از يك مگااهم

ECU را چك كنيد.بله مسير سيمها از كانكتور تا
احتماالَ قطعي وجود دارد.

رله را تعويض نماييد.خير

 ( رله پمپ بنزين (
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اقدامبررسيمرحله

1

از سنسور جدا كرده را  را بسته و سپس كانكتور  سوئيچ  ابتدا
و سنسور را كنترل ECU سيمهاى ارتباطى و توسط اهم متر
نماييد.بدين ترتيب كه بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي 1
آيا از يك اهم كمتر را اندازه بگيريد. ECU از كانكتور و 20

است؟

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي يا اتصالي وجود دارد.

2

19 را اندازه 2 كانكتور و بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي
آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. بگيريد

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي وجود دارد.

3
را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد. ECU

( ) سنسور ضربه
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اقدامبررسيمرحله

1
ابتدا  كانكتور را از سنسور جدا كرده و توسط اهم متر مقاومت

سنسور را اندازه گيري نماييد پايه هاي 1و2
صفحه قبل ميباشد؟ صدار مقاومت مطابق ددق ققآيا م

به مرحله بعد برويد.بله
سنسور را تعويض نماييد واگر عيب رفع نشد بهخير

مرحله بعد برويد.

2

و بوسيله ولتمتر، ولتاژ دو سر و ) ON سوئيچN س(  (سوئيچ را باز كنيد 
كانكتور را اندازه گيري نماييد. ك2 و  ترمينال 1

 آيا ولتاژ در حدود 5 ولت است؟

به مرحله بعد برويد.بله
راخير ECU باترى و سوئيچ و همچنين تغذيه ولتاژ 

در صورت رفع نشدن عيب د. بررسى و اصالح نماييد
به مرحله بعد برويد.

3
Uسوئيچ را بسته و سيمهاي ارتباطي بين ECU وسنسور را كنترل

1 نماييد بدين ترتيب كه بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي
آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. را اندازه بگيريد كانكتور و 39

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي يا اتصالي وجود دارد.

4
17 را اندازه بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي 2 كانكتور و

آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. بگيريد
به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي وجود دارد.
را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد.5 ECU

Ω) مقدار مقاومت(°C) دماى آب
59560
379210
250020
170730
117540
83450
59560
43570
32280
24390
186100

( ) سنسور دماي آب
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اقدامبررسيمرحله

1
ميليمتر 2,1 از  كمتر  سوپاپ  ميل  و  سنسور  بين  فاصله  آيا 

است.
بعد برويد.بله ببه مرحله
محل نصب سنسور را بررسى و اصالح نماييدخير

در صورت رفع نشدن عيب به مرحله بعد برويد.

2

باز كنيد را  نماييد و سوئيچ خودرو  از سنسور جدا  را  كانكتور 
را كانكتور   3 و  1 ترمينال  سر  دو  ولتاژ  حال  (ON (سوئيچ 

اندازه گيري نماييد
 آيا ولتاژ برابر ولتاژ باترى است؟

بعد برويد.بله ببه مرحله

ولتاژ باترى و سوئيچ و همچنين تغذيه ECUخير
را چك نماييد. در صورت رفع نشدن عيب به 

مرحله بعد برويد 

3
ECU وسنسور را از سوئيچ را بسته و سيمهاي ارتباطي بين
لحاظ قطع بودن ويا اتصال كوتاه بودن بررسى و اصالح نماييد.

آيا مشكل همچنان وجود دارد؟ 

به مرحله بعد برويد.بله
پايانخير

سنسور را تعويض نماييد واگر عيب رفع نشد به مرحله بعد برويد.4

را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد.5 ECU

( ) سنسور موقعيت ميل سوپاپ
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اقدامبررسيمرحله

1
سوئيچ خودرو را ببنديد و سنسور اكسيژن را از كانكتور مربوطه
( 2 مقاومت دو سر گرمكن سنسور ( پين هاى 1 و جدا كنيد.
( در دماى 9 اهم است؟ آيا مقدار تقريبى آن را اندازه بگيريد.

(32 °C

3 برويد.بله به مرحله

ب2 برويد.خير به مرحله

سنسور را تعويض كنيد. حافظه خطا را پاك كنيد و سيستم را2
آيا هنوز عيب وجود دارد؟ آ. دوباره تست كنيد

ب1 برويبرويد.ببله ربه مرحله ب
پايان خير

تا سنسور3 ECU با استفاده از اهم متر از اتصال الكتريكى بين
آيا عيب هنوز وجود دارد؟ آ. اكسيژن مطمئن شويد

را عوض كرده و سيستم را دوباره تستبله ECU

پايان كنيد.
پايانخير

( 2 ) گرمكن سنسور اكسيژن

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


خراهنماي تعميرات سوخت رساني بوش خودروي پرايد

51

اقدامبررسيمرحله

1
محكم و  نصب  دود  مانيفولد  در  بدرستى  اكسيژن  سنسور  آيا 

شده است؟
به مرحله 3 برويد.بله

برويد.خير ب2 به مرحله 

2
حافظه خطا را سنسور را مجدداً نصب كرده و درزبندى نماييد.

آيا هنوز عيب وجود دارد؟ آ. پاك كنيد
برويد.بله ب3 به مرحله 
پايان خير

3
سوئيچ خودرو را ببنديد و سنسور اكسيژن را از كانكتور مربوطه جدا كنيد.

4
تا سنسور ECU با استفاده از اهم متر از اتصال الكتريكى بين

آيا هنوز عيب وجود دارد؟ آ. اكسيژن مطمئن شويد
برويد.بله ب5 به مرحله 
پايانخير

5

آيا هنوز آ. سنسور را تعويض كنيد و دوباره سيستم را چك كنيد
عيب وجود دارد؟

را عوض كرده و سيستم را دوباره تست بله ECU

كنيد. پايان

پايانخير

( 2 ) سنسور اكسيژن
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اقدامبررسيمرحله

1

(كيلومتر شمار)كار (ابتدا بررسى كنيد كه آيا گيج سرعت خودرو
ميكند يا خير؟

به مرحله بعد برويد.بله

نحوه اتصال سنسور به گيربكس و كابل اتصالى خير
به سنسور را بررسى نماييد

2

. كانكتور را از سنسور جدا كرده و خودرو را روشن نماييد
و 2كانكتور را اندازه گيرى بوسيله ولتمتر،ولتاژ دوسرترمينال 1

. نمائيد
آيا ولتاژ برابر ولتاژ باطرى است؟

به مرحله بعد برويد.بله
ياخير قطعى  احتماال  كنيد. چك  را  سيمها  مسير 

اتصالى وجود دارد .

3
Uسوئيچ را بسته و سيمهاي ارتباطي بين ECU وسنسور را كنترل

3 نماييد بدين ترتيب كه بوسيله اهم متر مقاومت ترمينالهاي
آيا از يك اهم كمتر است؟ آ. را اندازه بگيريد كانكتور و 59

به مرحله بعد برويد.بله
كنيد.خير چك  را   ECU تا  كانكتور  از  سيم  مسير 

احتماالَ قطعي يا اتصالي وجود دارد.

4
اندازه را  سنسور  و3  2 ترمينالهاي  مقاومت  متر  اهم  بوسيله 

است؟ 18KΩ تا 12KΩ آيا مقدار مقاومت  آ. بگيريد
به مرحله بعد برويد.بله
سنسور را تعويض نمائيد .خير

5
را عوض كرده و دوباره سيستم را تست كنيد. ECU

( سنسور سرعت خودرو (
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اقدامبررسيمرحله

1
و مقاومت دو سر پينهاى PURGE را قطع كنيد. كانكتور شير
است؟(در اهم  29 الى 23 بين مقاوت  آيا  بگيريد. اندازه  را  آن 

( 32 °Cدماى

برويد.بله ب3 به مرحله 

ب2 برويد.خير به مرحله

2

وجود هنوز  عيب  آيا  كنيد. تست  دوباره  و  كنيد  تعويض  را  شير 
دارد؟

به مرحله يك برويد.بله

پايانخير

3
سوئيچ خودرو را باز كنيدو به مرحله بعد برويد.

4
ولت است؟ ب6 برويد.بلهولتاژ باطرى را چك كنيد.آيا 12 سوئيچ خودرو را ببنديد و به مرحله

برويد.خير ب5 به مرحله 

5

ECU، ولتاژ سوئيچ و مسيرهاى تغذيه را چك ولتاژهاى تغذيه
را حال دوباره سيستم  را پاك كنيد. كنيد و سپس حافظه خطا 

آيا عيب هنوز وجود دارد؟ آ. تست كنيد

برويد.بله ب3 به مرحله 

ااپايانخير

6

با استفاده از اهم متر، مقاومت بين  ترمينال 2 كانكتور و پين 46
تا شير ECU را چك كنيد و از اتصال الكتريكى بين ECUاز

آيا عيب هنوز وجود دارد؟ . آ. PURGE مطمئن شويد

را عوض كرده و سيستم را دوباره تست بله ECU

پايان كنيد.

پايانخير

( شير برقى كنيستر (
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اقدامبررسيمرحله

1

رله دوبل را خارج كرده سپس با استفاده از يك سيم ترمينالهاي
كانكتور را نيز كانكتور رله دوبل را بهم متصل كنيد. ك8 4 و
و با يك عدد سيم پين 68 از كانكتور را به بدنه در آورده

متصل كنيد.
آيا فن در دور پايين كار مى كند؟

 تعويض شود و مجدد تست شود.بله

برويد.خير ب2 به مرحله

2
بعد دو سر دو تكه سيم بر داشته و به دو سر باطرى وصل كنيد.

ديگر سيمها را به دو سر فن به طور مستقيم وصل كنيد.
آيا فن با دور باال كار مى كند ؟

ب3 برويد.بله اتصال را باز كرده وبه مرحله

فن را تعويض كرده و مجدد تست شود.خير

تعويض شود و تست مرحله يك تكرار شود.3 رله دور پايين
آيا فن در دور پايين كار مى كند؟

تعويض رله انجام شود و مجدد تست شود.بله

به مرحله بعد برويد.خير

4
دسته سيم اصلى خودرو تعويض شود. و تست مرحله يك تكرار

شود.
آيا مشكل هنوز وجود دارد؟

بله
را عوض كرده و سيستم را دوباره تست 

پايان كنيد.

پايانخير

فن دور پايين
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اقدامبررسيمرحله

1

رله دوبل را خارج كرده سپس با استفاده از يك سيم ترمينالهاي
كانكتور  را نيز كانكتور رله دوبل را بهم متصل كنيد. ك8 4 و 
از كانكتور را به بدنه 29 در آورده و با يك عدد سيم پين

متصل كنيد.
آيا فن در دور باال كار مى كند؟

ECU تعويض شود و مجدد تست شود.بله

برويد.خير ب2 به مرحله 

2
بعد دو سر دو تكه سيم بر داشته و به دو سر باطرى وصل كنيد.

ديگر سيمها را به دو سر فن به طور مستقيم وصل كنيد.
آيا فن با دور باال كار مى كند ؟

ب3 برويد.بله اتصال را باز كرده وبه مرحله

فن را تعويض كرده و مجدد تست شود.خير

رله دور باال تعويض شود و تست مرحله يك تكرار شود.3
آيا فن در دور باال كار مى كند؟

تعويض رله انجام شود و مجدد تست شود.بله

به مرحله بعد برويد.خير

4
دسته سيم اصلى خودرو تعويض شود. و تست مرحله يك تكرار

شود.
آيا مشكل هنوز وجود دارد؟

بله
را عوض كرده و سيستم را دوباره تست  ECU

پايان كنيد.

پايانخير

فن دور باال 
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اقدامبررسيمرحله

1

رله دوبل را خارج كرده سپس با استفاده از يك سيم ترمينالهاي
را كانكتور  بهم متصل كنيد. را  رله دوبل  كانكتور  8 4 و
را از كانكتور نيز در آورده و با ولت متر ولتاژ پين 77 و 3

چك كنيد .
12 ولت است؟ آيا حدودا

به مرحله بعد برويد.بله

به مرحله 3 برويد.خير

2
را مشاهده مى كانكتور از  3 و 77 پين ولتاژ  در حاليكه 
كنيد چك كنيد كه آيا بافشردن كالچ سوئيچ ولتاژ خوانده شده به

صفر ولت مى رسد؟

را عوض كرده و سيستم را دوباره تست بله
كنيد.

به مرحله 3 برويد.خير

3
77 كانكتور متر از سر پين ولتاژ رله دوبل را قطع كرده و با اهم

 تا كالچ سوئيچ را چك كنيد.
آيا قطعى در مدار وجود دارد؟

دسته سيم تعويض شود و سيستم را دوبارهبله
تست كنيد.

به مرحله بعد برويد.خير

4
رله دوبل تا 4 ولتاژ رله دوبل را قطع كرده و با اهم متر از سر پين

كالچ سوئيچ را چك كنيد.
آيا قطعى در مدار وجود دارد؟

دسته سيم تعويض شود و سيستم را دوبارهبله
تست كنيد.

كالچ سوئيچ را تعويض كرده و سيستم را خير
مجدد تست كنيد.

( كسوئيچ كالچ(
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اقدامبررسيمرحله

1

رله دوبل را خارج كرده سپس با استفاده از يك سيم ترمينالهاي
را كانكتور  بهم متصل كنيد. را  رله دوبل  كانكتور  8 4 و
را از كانكتور و 3 74 نيز در آورده و با ولت متر ولتاژ پين

چك كنيد .
آيا حدودا 12 ولت است؟

به مرحله بعد برويد.بله

3 برويد.خير به مرحله

2
كانكتور  را مشاهده ميكنيد از ا3 74 و  در حاليكه ولتاژ پين
ولتاژ خوانده شده، صفر سوئيچ ثقلى چك كنيد كه آيا بافشردن

مى شود؟

را عوض كرده و سيستم را دوباره تستبله
كنيد.

3 برويد.خير به مرحله

3
74 كانكتور متر از سر پين ولتاژ رله دوبل را قطع كرده و با اهم

را چك كنيد.  تا سوئيچ ثقلى
آيا قطعى در مدار وجود دارد؟

سيستم را دوباره بله دسته سيم تعويض شود و
تست كنيد.

به مرحله بعد برويد.خير

4
رله دوبل تا 4 ولتاژ رله دوبل را قطع كرده و با اهم متر از سر پين

را چك كنيد. سوئيچ ثقلى
آيا قطعى در مدار وجود دارد؟

سيستم را دوباره بله دسته سيم تعويض شود و
تست كنيد.

را تعويض كرده و سيستم را خير سوئيچ ثقلى
مجدد تست كنيد.

( سوئيچ ثقلى(
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شماتيك كيت انژكتورى بوش نقشه - 4
آورده شده است. آ, را با سنسورها و عملگرها نشان مى دهد كه نحوه ارتباط در شكل زير نقشه شماتيك كيت انژكتورى بوش
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تعداد شكل كانكتور دسته سيمقطعه
وظيفه پايهپايه

16كانكتور عيب ياب
4 → GND
5 → GND
6 → 12+V

سنسور دور موتور
(Engine Speed Sensor)

3
1 → SIG A
2 →  SIG B
3 → GND

سنسور سرعت خودرو
(Vehicle Speed Sensor)

3
1 → GND
2 → +12V
3 → SIG

سنسور فشار داخل مانيفولد 
و دماي هواى ورودى

TMAP

(MAP + ATS)

4
1 → GND
2 → ATS
3 →  +5V
4 → MAP

سنسور موقعيت دريچه
(Throttle Position گاز

Sensor)

3
1 → GND
2  → +5V
3 → SIG

آب آسنسور دماي
 (Water Temperature

Sensor)

21 → SIG
2 → GND

سنسور ضربه
(Knock Sensor)

21 → SIG -
2 → SIG +

سوپاپ سنسور موقعيت ميل
(Camshaft Sensor)

3
1 → GND
2 → SIG
3 →  +12V

سنسور اكسيژن
(Oxygen Sensor)

4
1 → +12V
2 → Heater
3 →  GND
4 → SIG (O2)

شرح كانكتورهاى كيت انژكتورى بوش
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تعداد شكل كانكتور دسته سيمقطعه
وظيفه پايهپايه

كويل جرقه زنى
(Ignition Coil)

3
1a →   IG 2&3
15 → +12V
1b → IG 1&4

انژكتور
(Injector)

21 →  SIG
2 → 12+V

رله دوبل
(Double Relay)

مراجعه كنيد.15 به نقشه شماتيك

شير برقي كنيستر 
(Canister Purge Valve)

21 →  SIG
2 → 12+V

كالچ  كسوئيچ
(Clutch Switch)21 → +12V

2 →  SIG

سوئيچ اينرسى
(Inertia Switch)31 → +12V

3 →  SIG

موتور پله اي
(Stepper Motor)

4
1 → A
2 → B
3 → C
4 → D

ECU (Bosch)81
به نقشه شماتيك 

مراجعه كنيد.
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Fault code Component/Function Condition for error detection and threshold value(s) TYPE
P0335 Engine speed sensor MIL ON

 P0121 Throttle position sensor short circiut to ground MIL ON
short circiut to battery
open circuit

Gasoline: injector power stage
P0261 Cyl. 1 Short circuit to ground 
P0264 Cyl. 2
P0267 Cyl. 3
P0270 Cyl. 4
P0262 Cyl. 1 Short circuit to battery,  engine run
P0265 Cyl. 2
P0268 Cyl. 3
P0271 Cyl. 4
P0201 Cyl. 1 Open circuit
P0202 Cyl. 2
P0203 Cyl. 3
P0204 Cyl. 4

Gasoline:
P2178 multiplicative mixture adaptation of lambda control  
P2177 multiplicative mixture adaptation of lambda control  
P2188 additive mixture adaption of lambda control 
P2187 additive mixture adaption of lambda control 
P0462 gasoline tank level sensor Short circuit to low voltage  
P0463 Short circuit to high voltage
P0031 Lambda sensor heater short circuit to ground
P0032 short circuit to battery
P0031 open circuit
P2520 Climate compressor short circuit to ground
P2521 short circuit to battery
P2519 open circuit
P0628 Fuel pump relay power stage short circuit to ground
P0629 short circuit to battery
P0627 open circuit.
P0327 Knock sensor Normalized reference level of knock control is permanently < reference voltage 

threshold (depended from engine speed 2800 rpm from  0,4883 V to 1,0742  V)
MIL ON

P0328
P032A
P032B
P032C
P0704 Clutch pedal signal Number of detected gear changes > 20 and number of clutch activation  < 2 MIL ON
P0102 pressure sensor Intake manifold intake manifold pressure sensor voltage < 0,2 V MIL ON
P0103 intake manifold pressure sensor voltage > 4,88 V
P0101

P0133

P1176

P2231

P0134

P0480 Fan control power stage short circuit to ground
short circuit to battery
open circuit

P0481 short circuit to ground
short circuit to battery
open circuit

P0483 Fan control Fan low speed ciruit 6V
P0483 Fan high speed circuit 12V
P0483 open circuit

Lambda sensor upstream catalyst The output voltage of cold lambda sensor upstream catalyst< 0,06V for a time delay 
> 0,1 s
The output voltage of cold lambda sensor upstream catalyst>1,5V for a time > 5,1s

Actual value of internal resistance of lambda sensor upstream catalyst>20kOhm and 
exhaust gas temperature upstream cat>600 °C

plausibility test fuel supply system MIL ON

MIL ON

MIL ON

MIL ON

MIL ON

MIL ON

(Intake manifold pressure from model by throttle angle and engine speed is 
compared with measured signal. Big deviations set the error.)

If the counter reference gap correction at a missing tooth the saved value from last 
rate and the frequency counter of the gap correction (minus one tooth) 
Engine speed is too low and the counter for low speed or engine speed disturbance .

MIL ON

Reference mark is not found and frequency counter of not detected reference gaps 
while starting

MIL ON

Dew point upstream cat is exceeded for a time>10 s and the sensor voltage>2V and 
heater switches from on to off and the counter for fault measurements of heater 
coupling upstream catalyst

ECU internal
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Fault code Component/Function Condition for error detection and threshold value(s) TYPE
P0219 Diagnosis max. engine speed Engine speed  >  6500 rpm MIL OFF
P0532 AC pressure sensor Sensor voltage of pressure sensor   <  0,2 V MIL ON
P0533 Signal voltage of AC pressure sensor  >  4,65 V
P0342 Camshaft sensor The current level of the PG in the shift register   =  00000000 and no phase edges. MIL ON
P0343 The current level of the PG in the shift register  = 11111111 and no phase edges.
P0341 The current level of the PG in the shift register   = 11111111 or  00000000
P0340 The current level of the PG in the shift register  =  0101010101 or 10101010
P3144  cylinder 2-3 MIL ON
P3148  cylinder 1-4
P0113 The sensor voltage  <  0,16 V MIL ON
P0112 The sensor voltage  > 4,5 V
P0114 check for fast signal change 
P0458 short circuit to ground
P0459 short circuit to battery
P0444 open circuit
P0118 Cooling water temperature sensor Sensor voltage  < 0,1 V for a time > 2 s MIL ON
P0117 Sensor voltage  > 4,8V for time > 2 s
P0116 ( engine temp. ) Low side check
P0562 Battery voltage

P0563 Battery voltage read directly from the ADC  >  17 V for longer than 5 s.
P0560 Battery voltage read directly from the ADC < 2,52 V for a time > 5 s
P0501 Vehicle speed sensor No changes in vehicle speed signal and vehicle speed inside a range MIL ON
P0511 idle air control system actuator all errors ( P0511, P0508, P0509 ) are set for: Stepper phase A, pin 64 MIL ON
P0508 control system (stepper) Stepper phase D, pin 65

 P0509 Stepper phase C, pin 66
Stepper phase B, pin 67

P0509 connector at stepper disconnected  (pin 64,65,66,67 together)
P0300 misfire detection Cumutative fault. MIL ON

It depents on engine speed, load, error heaviness and adaption status: after
detection of misfire the MIL is blinking, a few seconds later the
injection is cutted OFF and the MIL illuminated continiously.

This valid for all cylinders.

P0301 misfire detection ignition 1,  cyl.1 ( PIN 5)
 P0302 ignition 2,  cyl.2 ( PIN 2)
P0303 ignition 3,  cyl.3 ( PIN 2)
P0304 ignition 4,  cyl.4 ( PIN 5)
P0650 Mil lamp detection ECU memory shows "Mil ON" in case of MIL control line is faulty MIL ON
P0655 Engine hotlamp control line is faulty

Intake air temperature sensor

Canister purge valve power stage

Ignition coil power stage

MIL ONBattery voltage read directly from the ADC between 2,52 V and 7,45 V  for time 
longer than 5 s.

MIL ON
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ:  نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس:  نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات: 

امضاء: - - - - - - - - - - -   

فرم نظرات و پيشنهادات
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