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 فصل سوم

 رساني مجموعه سؤاالت سوخت
 

 باشد؟ و زمان به کار افتادن آن چه می aـ نوع پمپ شتاب در شکل 1

 ی ـ دور باال ئالف( پیستون خال

 ب( پیستون مکانیکی ـ دور پایین
  ج( دیافراگم مکانیکی ـ با باز شدن دریچه گاز 

 ی ـ با باز شدن دریچه گازئد( دیافراگم خال
 
 
 
 
 
 
 
 در کاربراتور  : EGRوم ـ وکی2

 NOXب( برای جلوگیری از تولید گاز  ی دوم  اندازی دریچه الف( برای راه
 جهت افزایش راندمان حجمی-د    ج( برای افزایش هوای ورودی در حالت سرد 

 

 ای در سیستم انژکتوری بر عهده دارد؟ سنسور اکسیژن چه وظیفه O2ـ 3
 ی به منیفولد هوا گیری مقدار اکسیژن ورود الف( اندازه
 گیری مقدار اکسیژن در منیفولد دود  ب( اندازه
 گیری در دورهای مختلف ج( اندازه

 گیری هیدروکربور موجود در اگزوز  د( اندازه
 
 گیری هوای ورودی در سیستم انژکتوری چگونه است؟ های اندازه ـ  روش4

 گیری حجم هوا ب( اندازه گیری فشار هوا  الف( اندازه
 د( هر سه مورد صحیح است.   گیری وزن هوا ازهج( اند
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گیری  جهت تامین مقدار سوخت ارسالی...................... را انـدازه 1رسانی انژکتوری نوع  ـ سیستم سوخت5
 کند. می

 ب( حجم هوای ورودی به منیفولد الف( مقدار هوای ورودی به موتور 
 ای داخل منیفولد د( حجم و فشار هو ج( فشار هوای داخل منیفولد 

 
 ایستد؟ ـ مدار کربن کنیستر چه موقع از کار می6

  الف( هنگامی که موتور زیر بار قرار دارد.
 رسد. ب( هنگامی که موتور به درجه حرارت نرمال می

 ج( بعد از مدار انتقالی

 د( هنگام گرم بودن موتور و بعد از مدار انتقالی

 

 افتد؟ ری با رله دوبل در صورت خرابی رله دوبل چه اتفاقی میـ در خودروهای مجهز به سیستم انژکتو7

 شود.  الف( اتومبیل روشن نمی

 زند.  ب( اتومبیل ریپ می

 شود.  ج( اتومبیل خاموش نمی

 شود. شود ولی در هنگام گاز دادن خاموش می د( اتومبیل روشن می

  

 چیست؟های انژکتوری دارای این قطعه  در سیستم MAPسنسور  ی  ـ وظیفه8

 گیرد. ب( حجم هوای ورودی را اندازه می گیرد. الف(  فشار هوای ورودی را اندازه می

 دهد. د( میزان باز شدن دریچه گاز را نشان می گیرد. ج( حجم و فشار هوای ورودی را اندازه می

 

 ..... دارند.ـ موتورهای بنزینی که دارای نسبت تراکم پایین هستند نیاز به بنزین با عدد اکتان ......9

 85د( زیر   95ج( باالی  95تا  90ب(   90تا  85الف( 

 

 افتد؟ ی بنزین بیش از حد مجاز باشد چه اتفاقی می ـ اگر سطح سوخت داخل پیاله10

 کند. الف( مصرف سوخت موتور تغییری نمی

 شود. تر می ب( مصرف سوخت موتور بیش

 شود.  تر می ج( مصرف سوخت موتور کم
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ی بنـزین یـم منبـع اسـتفاده از سـوخت  مصرف سوخت و کارکرد موتور ندارد زیرا پیاله د( تأثیری در

 است.

 

 چگونه مقاومتی است؟ NTCـ مقاومت 11

 یابد. الف( مقاومتی است که با کاهش دما مقاومت سنسور کاهش می

 یابد. ب( مقاومتی است که با افزایش دما مقاومت سنسور کاهش می

 یابد.  هش دما مقاومت سنسور افزایش میج( مقاومتی است که با کا

 یابد. د( مقاومتی است که با افزایش دما مقاومت سنسور افزایش می

 

 گردد عیب احتمالی چیست؟ ـ اتومبیل هنگام رها کردن پدال گاز خاموش و یا دچار لرزش می12

 ب( سنسور مپ معیوب است.  الف( سنسور دور موتور معیوب است.

 د( رله دوبل معیوب است. و معیوب است.ج( سنسور سرعت خودر

 

 گردد؟ های انژکتوری چگونه فعال می ـ شیر کربن کنیستر در سیستم13

 ECUب( توسط  الف( توسط خالء موجود در مانیفولد  

 ECUد ( توسط رله دوبل و   ج( توسط رله دوبل

 

 کند؟ میصادر  ـ دستور عمل کردن کیسه ایمنی داخل فرمان خودرو )ایربگ( را کدام قطعه14

 ب( خازن پرشده آماده الف( سنسور الکترومکانیکی 

 د( سوخت جامد داخل کیسه ج( دستگاه کنترل مرکزی 

 

 ـ نهایت حرکت استپر موتور چقدر و درچند مرحله است؟15

 مرحله 8میلی متر و  04/0ب(  مرحله  200میلی متر و  8الف( 

 مرحله 200و  ترممیلی  04/0د(  مرحله 8میلی متر و  200ج( 

 

عمل تعدیل و تنظیم جرقه و عدد اکتـان و  ECUـ با توجه به سیگنال ارسالی از کدام سنسور زیر به 16

 گیرد؟ احتراقهای ناقص صورت می

 MATد(  TPSج(  MAPب(  KNOCKالف( 
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 های مربع شکل روی فالیویل به چه منظوری طراحی شده است؟ نهـ دندا17

 لنگ موتور و تعیین موقعیت میل گیری دور الف( برای اندازه

 گیری دور موتور و ایجاد تغییرات در آوانس دلکو ب( برای اندازه

 ج( برای درگیری با دنده استارتر به منظور روشن نمودن خودرو

 زنی د( به منظور تایم گیری موتور و تنظیم زمان جرقه

 

 ـ علت تغیر رنگ گاز خروجی اگزوز به رنگ سیاه چیست؟18

 تور روغن سوزی دارد. الف( مو

 باشد. ب( نوع بنزین مناسب نیست و فیلتر کثیف می

 باشد. ج( نوع شمع مناسب موتور نمی

 باشد. د( کاربراتور تنظیم نیست و سوخت بیش از حد می

 

 ـ عیب سوخت گاز مایع نسبت به بنزین کدام است؟19

 ب( ایجاد قفل گازی تر الف( راندمان حجمی کم

 د( دیر روشن شدن موتور  تر ج( تولید کربن بیش

 

ـ کدام نوع از کاربراتور دارای دو کانال مکش هوای جداگانه می باشد که هر کدام برای تغذیـه چنـد 20

 رود؟ سیلندر مجزا به کار می

 ای ب( کاربراتور دو دهانه یم مرحله ای الف( کاربراتور دو دهانه دو مرحله

 ر استرامبرگد( کاربراتو ج( کاربراتور دو دهانه مضاعف

 

 کند؟ ترین مقدار سوخت را تزریق می ـ در چه موقع انژکتور بیش21

 ب( در هنگام استارت سرد   الف( در مرحله بار کامل 

 د( در حالت دور آرام  ج( در حالت شتاب 

 

 

 

 ی قطعه نشان داده شده در شکل مقابل چیست؟ ـ  وظیفه22

 الف( تنظیم کننده دور آرام
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  دور انتقال  ب ( تنظیم کننده

 باشد.  ج( تنظیم کننده شیر برقی کنیستر می

 باشد.  د( سنسور اکسیژن می

 

 های مقابل چیست؟ ـ  نام قطعات شکل23

 ـ سنسور اکسیژن2ـ ناک سنسور 1الف( 

 ـ سنسور دمای آب2ـ سنسور دور موتور 1ب(  

 ـ سنسور ناک2ـ سنسور دمای آب   1ج(  

 سنسور اکسیژنـ 2ـ سنسور دور موتور   1د(  

 

( انژکتورهـا بـه چـه طریقـی  ECU  S2000ـ در سیستم سوخت رسانی انژکتوری اتومبیل سمند ) 24

 کنند؟ پاشش می

 درجه قبل از مرحله انفجار 180الف( 

 ب( دو به دو با هم در زمان مکش

 ج( همگی با هم قبل از مکش

 د( به ترتیب احتراق قبل از زمان مکش

 

 شود را نام ببرید؟ ود اگزوز که در هوا پخش میـ گازهای حاصل از د25

 هیدرو کربن –دی اکسید کربن  –الف( مونو اکسید کربن 

 هیدروژن –نیتروژن  –ب( کربن 

 اکسیژن –اسید کلرید ریم  –ج( مونو اکسید کربن 

 اکسیژن –هیدروژن  –د( اسید نیتریم 

 

 ادی دارد؟ـ کدام سنسورها در پاشش سوخت در خودروی پراید تأثیر زی26

 ب( سنسور اکسیژن الف( سنسور دمای مایع خنم کننده

 د( موارد الف و ب ج( سنسور موقعیت میل سوپاپ

 

 چه موقع فعال است؟ EGRـ  مدار 27

 ب( در دور آرام  الف( بعد از دور آرام
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 د( در هنگام زیر بار بودن موتور  ج( در هنگام سرد بودن موتور

 

 

 چیست؟  Aی  قطعه ی ـ در شکل مقابل وظیفه28

 الف( راه انداز ساسات اتوماتیم

 گیر ساسات اتوماتیم ب( شوک

 گیر دریچه گاز ج( شوک

 کند. د( از یم باره بسته شدن دریچه گاز جلوگیری می

 

 

 

 

 

 

 به کجا متصل است؟  Bرو مکان مشخص شده با فلش  ـ در شکل رو به29

 الف( به مدار شتاب 

 ب( به مدار ساسات اتوماتیم

 ج( به منیفولد دود 

 د( به منیفولد هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ مقدار فشار سوخت در ریل سوخت موتورهای انژکتوری چقدر است؟30

 بار 6تا  5/3د(  بار 6تا  2ج(  بار 5/3تا  2ب(  بار 4تا  5/2الف( 
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 دهد؟ چه عملی را انجام می  Bـ در شکل مقابل مجرای 31

 کند. الف( فشار مدار را تأمین می

 شود. باعث بهتر پودر شدن سوخت می ب(

 ج( باعث افزایش فشار در مدار در هنگام زیر بار بودن 

 کند(. شود )سوخت بیشتر ارسال می موتور می

 شود. د( باعث قطع مدار می

 

 

 

 
 

 ـ دلیل وجود دود سیاه رنگ بر روی سطح الکترودهای شمع کدام است؟32

 رزش حرارتیب( پایین بودن ا الف( آب بندی نبودن شمع 

 د( غنی بودن مخلوط سوخت و هوا ج( کم بودن فاصله الکترودها

 

 گردد؟ ـ  کدام مورد زیر باعث افزایش مصرف سوخت می33

 ب( تنظیم نبودن شناور کاربراتور الف( کثیف شدن فیلتر هوا

 صحیح است. 2و  1د( گزینه  ج( کم شدن فشار پمپ بنزین

 

 توری ثابت...................ترین مدار کاربراتور ون ـ  فعال34

 ب( مدار شتاب   الف( مدار دور آرام  

 د( مدار قدرت ج( مدار اصلی )نازل سوخت(

 

 باشد؟ ـ  ساسات کاربراتور پیکان از کدام نوع می35

 ب( حرارتی با آب گرم   الف( اتوماتیم 

 د( مکانیکی و با دریچه هوا ج( مکانیکی و با افزایش سوخت

 

 زیر پیستون کاربراتور ونتوری متغیر  پیکان(.............. ـ دو سوراخ36
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 ب( به طرف هواکش باید قرار گیرد. الف( به طرف دریچه گاز باید قرار گیرد.

 کند د( به هر طرف باشد فرقی نمی ج( به طرف دریچه ساسات قرار گیرد.

. 

 .....ـ پیچ تنظیم سوخت دور آرام در کاربراتور ونتوری ثابت ..........37

 ی گاز ب( باالتر از دریچه ی گاز الف( نزدیم به دریچه

 د( در داخل پیاله کاربراتور  ج( نزدیم به ونتوری

 

 ـ چنانچه در برداشتن پا از روی پدال گاز ماشین خاموش شود باید؟38

 نشت هوا در مسیر و باطری و اتصاالت مربوطه را بررسی کنیم. –الف( مدار دور آرام 

 تنظیم دلکو را بررسی کنیم. –حرارات موتور  –آرام  ب( مدار دور

 تنظیم دریچه ساسات را بررسی کنیم. –پمپ شتاب کاربراتور  –ج( مدار دور آرام 

 مدار انتقال کاربراتور و تنظیم استاتیم دلکو را بررسی کنیم. –د( مدار دور آرام 

 

دسـت  شد تا موتور حداکثر توان را بهـ نسبت وزنی مخلوط هوا به سوخت در یم موتور چقدر باید با39

 آورد؟

  18به  1تا  16به  1ب(                                10به 1تا  7.5به  1الف( 

 20به  1تا  18به  1د(   14به  1تا  13به  1ج( 

 

 ؟وظیفه گرمکن دریچه گاز چیست ـ  40

 گرم کردن هوای داخل منیفولدالف( 

 گزارش می کند . ECU دمای هوای منیفولد را بهب(  

 گرم کردن هوای بعد از دریچه ج(  

 جلو گیری از یخ زدن دریچه گاز و گرم کردن هوای پشت دریچه د(  

 

 افتد؟ ـ در صورت رقیق بودن بیش از حد سوخت ارسالی به موتور چه اتفاقی می41

 سوزند.  ها می ب( سوپاپ کند.   الف( موتور خوب کار نمی

 د( مورد الف و ج صحیح است. یابد.  میج( مصرف سوخت کاهش 

 

 های برقی چیست؟ ـ مزیت پمپ بنزین42
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 گیرند. از موتور قرار می تر الف( در فاصله ای دور

 باشند. تری می ب( در دور باال دارای فشار بیش

 شود. های برقی ایجاد نمی ج( قفل گازی در پمپ بنزین

 د( موارد الف و ج صحیح است.

 

 شود. ض نکردن فیلتر هوا  باعث .......................  میـ به موقع تعوی43

 ب( باال رفتن مصرف سوخت الف( کم شدن قدرت موتور

 ها صحیح است. ی گزینه د( همه ج( نامیزان کار کردن موتور

 

 ژیگلور برقی در کاربراتور چیست؟ ی وظیفه ـ44

 کمم کننده مدار شتاب است. الف(

 .کند ب را فعال میمدار شتا ، ب( در حال سبقت

 .کند ج( سوخت مدار دور آرام را در هنگام  خاموش شدن موتور قطع می

 .کند قطع میکردن خودرو در هنگام خاموش  را مدار دور اصلیسوخت د( 

 

 طرفه پمپ بنزین خراب شده باشد؟ های یم ـ اگر سوپاپ45

 شود. الف( سوخت ارسالی زیاد می

 کند.  ت کافی ارسال نمیب( در هنگام گرم شدن موتور، سوخ

 شود.  ج( سوخت ارسالی کم می

 کند. د( پمپ بنزین سوخت ارسال نمی

 

 ـ سوراخ شدن لوله ورودی پمپ بنزین باعث........46

 گردد. الف( نشت بنزین می

 گردد. و کسر سوخت در دور باال میب( هوا کشیدن 

 گردد. ج( هوا کشیدن و کسر سوخت در دور آرام می

 .دهد و دبی پمپ را افزایش می شده دند( هوا کشی

  . 

 در کاربراتور........... EGRـ وکیوم 47

 الف( برای راه اندازی کولر اتومبیل است.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 71                                                                       رساني سوختمجموعه سؤاالت  : سومفصل 

 درصد دود اگزوز و پس سوز کردن است. 10ب( برای برگرداندن 

 ج( برای راه اندازی دریچه دوم است.

 د( برای تعویض دنده و سبقت در گیربکس اتومات است.

 

 

 ونتوری متغیر ..... . کاربراتور در دیافراگم سوراخ شدن پرده در هنگام ـ 48

 خورد. ب( روشن میشود ولی گاز نمی شود. الف( اتومبیل اصال روشن نمی

 آورد. د( موتور در دور آرام کسر می کند. های باال فلوت می ج( در سرعت

 

 گردد؟ و ارسال سوخت می ـ در پمپ بنزین برقی نوع دیافراگمی چه عاملی باعث  مکش49

 ب( چرخش روتور برقی  الف( شیطانم برقی

 د( پرده های انتهای پمپ بنزین ج( وصل شدن و قطع شدن پالتین پمپ بنزین 

 

 ـ در کاربراتور دو دهانه نیسان مدار قدرت در دور آرام چه وضعیتی دارد؟50

 ب( سوپاپ قدرت بسته است. الف( سوپاپ قدرت باز است. 

 د( سوپاپ قدرت در حال بسته شدن است. پ قدرت در حال باز شدن است.ج( سوپا

 

 ی ژیگور برقی در بعضی از کاربراتورها چیست؟ ـ وظیفه51

 کند. الف( سوخت را در هنگام گاز دادن زیاد می

 کند. ب( پس از خاموش کردن موتور از خودسوزی جلوگیری می

 د.ده ج( در موقع سرد بودن هوا سوخت را افزایش می

 دهد. د( در دورهای باال توان موتور را افزایش می

 

 ـ مفهوم عدد اکتان در بنزین چیست؟52

 ب( مقاومت بنزین در مقابل سرماست. الف( میزان خودسوزی بنزین است.

 د( میزان تبخیر بنزین است. ج( مقاومت بنزین در مقابل خودسوزی است.

 

 ؟............  نه دوم کاربراتور توسطـ در کاربراتورهای دو دهانه مرحله ای، دها53

 افتد. کار می به 2000دهانه اول و در دورهای باالتر از  ءالف( خال
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 افتد. کار می به 2000های گاز و در دورهای باالتر از  بندی دریچه ب( اهرم

 شوند. ج( هر دو دهانه با هم باز و بسته می

 د( الف و ب

 

 انژکتوری بنزینی به چه طریقی است؟ـ سیستم سوخت رسانی در موتورهای 54

 شود.  در منیفولد هوا پاشیده میو پمپ انژکتور  ی والف( توسط پمپ فشار

 شود. ب( توسط پمپ انژکتور و در داخل سیلندر پاشیده می

در پشت سوپاپ هوا پاشیده  ECUرسانی و انژکتور از نوع مگنتی کنترل مرکزی  ج( توسط پمپ سوخت

 شود. می

 شود.  پ فشاری و انژکتور در اثر خال موتور در ونتوری هوا پاشیده مید( توسط پم

 

 از کجای کاربراتور تامین می شود؟ یـ سوخت مدار دور انتقال55

 الف( مسیر قبل و بعد از دریجه گاز 

 ب( مسیر بعد از دریجه گاز 

 ج( مسیر قبل از دریجه گاز 

 د( از ونتوری

 

 سوخت به فشار جو ارتباط دارند؟ ـ  در کاربراتورهایی که مسیرهای56

 شود. الف( هوا باعث ترمز سوخت در دورهای باال می

 شود. ب( هوا باعث بهتر پودر شدن سوخت می

 شود. ج( هوا باعث زیاد شدن سوخت در دورهای باال می

 د( موارد الف و ب صحیح است.

 

 یم از حاالت زیر است؟ مربوط به کدام  aـ وضعیت کاربراتور شکل57

 لف( دور آرام موتور ا

 ب( نیمه باز

 ج( شتاب 

 د( هنگام تبدیل دور آرام به نیمه باز 
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 ـ کاربراتور متعادل چه نوع کاربراتوری است؟58

 الف( فشار هوای روی پیاله بنزین با هوای ونتوری فرق دارد

 ب( فشار هوای روی پیاله بنزین با هوای ونتوری برابر است

 ی پیاله بنزین با هوای جو برابر استج( فشار هوای رو

 د( فشار هوای روی پیاله بنزین کمتر از فشار جو است

 

ـ در موتورهای انژکتـوری بنزینـی )الکترونیکـی( مقـدار سـوخت ارسـالی بـه موتـور برچـه اساسـی 59

 گیری می شود؟ اندازه

 ب( افزایش فشار تزریق سوخت الف( طول زمان بازماندن سوزن انژکتور

 د( تزریق مقدار معین سوخت در سر پالنجر  ش پالنجر با شانه گاز ج( چرخ

 

 ی رگالتور فشار سوخت در سیستم انژکتوری بنزینی چیست؟ ـ وظیفه60

 الف( افزایش مقدار سوخت انژکتور

 ب( تنظیم مقدار سوخت بسته به حرارت موتور

 داخل منیفولد ءج( تنظیم مقدار سوخت بسته به خال

 پ بنزیند( تنظیم فشار پم

 

 افتد؟ ای اتفاق می ـ مصرف اقتصادی سوخت و قدرت حداکثر به ترتیب درچه محدوده61

 λ ≈ 1/1و   λ ≈ 9/0الف( 

 λ ≈ 2/1و   λ ≈ 85/0ب( 

 λ ≈ 25/1و   λ ≈ 75/0ج( 
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 λ ≈ 9/0و   λ ≈ 1/1   د( 

 

 چه دوری نشان داده است؟ کاربراتور را دررو برو ـ شکل 62

          الف( آرام           

 ب( شتاب       

 ج( حداکثر                  

 د( نیم بار

 

(در سیستم سـوخت رسـانی REGULATORی رگالتور ) ـ وظیفه63

 چیست؟

 الف( ارسال گاز معمولی با فشار معین به سیستم 

 ب( قطع جریان بنزین در حالت کارکرد موتور با گاز مایع

 ج( برقرای جریان گاز مایع

 لت مایع به گاز و تقلیل فشار آند( تبدیل ازحا

 

 باشد؟ های زیر در خصوص مقایسه دو سوخت بنزین و گاز نادرست می یم از گزینه ـ کدام64

 توان افزایش داد. باشد در نتیجه راندمان موتور را می الف( عدد اکتان گاز مایع باالتر از بنزین می

 میزان مصرف بنزین در شرایط مشابه است. تر از ب( میزان مصرف حجمی گاز مایع در واحد زمان بیش

% بهتر از همان موتورها با سوخت بنـزین 8ج( راندمان و قابلیت کارکرد موتورهای گازسوز تقریباً حدود 

 باشد. می

 یابد. % افزایش می3% و سرعت آن10د( اگریم موتوربنزینی را گازسوز نماییم قدرت آن حداکثر

 

 الیست یامبدل کاتالیزور سه راهه چیست؟ی کات ـ با توجه به شکل وظیفه65

 COالف( اکسیداسیون  

         HCب( احیای 

          NOX ج( احیای

 د( همه موارد
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 .با توجه به شکل و منحنی کدام گزینه صحیح است؟66

 PTCدارای مقاومت  -(CTSکننده) الف( سنسور دمای آب سیستم خنم

 PTCمقاومت دارای  -(MATب( سنسوردمای هوای ورودی)

 NTC دارای مقاومت -(MAPج( سنسوردمای هوای ورودی)

 NTC دارای مقاومت -(MATد( سنسوردمای هوای ورودی)

 

کنتـرل  ECUهایی توسـط  ( چـه قسـمتCTSـ با اطالعات دریافت شده ازسنسور دمای آب موتـور)67

 شود؟ می

 رسانی الف( سوخت

 کننده موتور خنمب( تنظیم زمان جرقه و زمان روشن وخاموش شدن فن 

 IACVج( کنترل سوپاپ دور آرام 

 د( تمام مواردفوق

 

 نسبت به سنسوراکسیژن گزینه درست  را انتخاب نمایید. λـ با توجه به منحنی تغییرات  68

 ECUسوخت رقیق ،ارسال ولتاژ بیشتر به  Aالف( 

 ECUسوخت غنی ،ارسال ولتاژ کمتر به A ب( 

 ECUکمتر به سوخت رقیق ،ارسال ولتاژ  Bج( 

 ECUارسال ولتاژ بیشتر به ،سوخت غنی  Bد( 

 

 

 

 
 

عمـل تنظـیم و تعـدیل فشـارهای حاصـل  ECUبا ارسال سیگنال کدامیم از سنسورهای زیر بـه  ـ69

 گیرد؟ صورت می KHZ 12تا 6های ناقص در سیلندر و ارتعاش بیش از حد موتور ازاحتراق

 پاشش انژکتورها )سنسورضربه( باتغییر زمان Khock Sensorالف(

 ( با تغییر نسبت سوخت و هواλر ب( سنسور اکسیژن )سنسو

 (، با تغییر فشارهوای ورودیMAPج( سنسور فشار هوای مانیفولد)

 ریتارد کردن تایمینگ جرقه Khock Sensorد(
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 رسانی انژکتوری چیست؟ ـ علت استفاده از پمپ بنزین برقی در سیستم سوخت70

 تر علت دبی کم ب( به  ر ت علت دبی بیش الف( به

 تر علت فشار کم د( به  علت فشار ثابت ج(  به

 

 

 تر از حد مجاز باشد. ـ اگر سطح سوخت داخل پیاله کاربراتور کم71

 کند. الف( مصرف موتور تغییر نمی

 شود. تر می ب( مصرف موتور بیش

 آورد. ها و حداکثر دور کسر می ج( اتومبیل در سرباالیی

 ارکرد موتور ندارد زیرا پیاله یم منبع استفاده سوخت است. د( تأثیری در ک

 

 چه نام دارد؟ cـ در شکل مقابل 72

 الف( شیر حرارتی 

 ب( واحد مقاومتی روی موتور

 اندازی مدار قدرت ج( راه

د( واحد مقاومتی روی موتور کـه 

 گردد.  اندازی ساسات می باعث راه

 

 

 

 

 

 

 

 ا فلش چه نام دارد؟در شکل مقابل محل مشخص شده ب ـ73

 الف( مدار 

 ب( مدار قدرت

 ج( مدار اصلی
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 د( مدار راه انداز دهانه دوم

  

 

 

 

 

 

 

 چیست؟  Aی قطعه  ـ در مدار شتاب کاربراتور نشان داده شده در شکل وظیفه74

 الف( ایجاد فشار در مدار شتاب 

 ب( سوپاپ خروج مدار شتاب است. 

ــه ــودر شــدن ســوخت در دهان ــر پ  ی ج( بهت

 ونتوری

د( بســتن مــدار شــتاب بعــد از ثابــت شــدن 

 ی گاز دریچه

 

  

 

 

 

 کند؟ چگونه مقدار سوخت ارسالی به موتور را کنترل می ECU ، های انژکتوری ـ در سیستم75

 پشت انژکتورها  و وسیله افزایش فشار سوخت داخل ریل سوخت الف( به

 ب( با باز کردن استپرموتور

 ها تر آن تر به انژکتورها و باز بودن بیش یشوسیله ارسال سیگنال ب ج( به

 تر سوزن انژکتورها تر و باز شدن بیش وسیله ارسال جریان بیش د( به

 

 افتد؟ ـ در صورت گرفتگی مجاری استپر موتور چه اتفاقی در کارکرد اتومبیل می76

 آورد.  الف( موتور در دورهای باال کسر می

 گردد.  اموش میب( بعد از رها کردن پدال گاز موتور خ
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یابد زیرا گرفتگی باعث میگردد استپر موتـور کامـل  ج( بعد از رها کردن پدال گاز دور موتور افزایش می

 بسته نشود. 

 د( استپر موتور تأثیری در کارکرد موتور ندارد. 

 

 چیست؟  Lو  Dهای  رسانی انژکتوری تفاوت سیستم ـ در سیستم سوخت77

 فشار هوا   Dشود و در سیستم  گیری می ورودی اندازهحجم هوای   Lالف( در سیستم 

 حجم هوا Dشود و در سیستم  گیری می فشار هوا اندازه Lب( در سیستم 

 دارای یم انژکتور است.  Dبرای هرسیلندر یم انژکتور ولی در سیستم  Lج( سیستم 

 است.  ECUالکترونیکی و دارای  Dمکانیکی و سیستم  Lد( سیستم 

 

 رسانی انژکتوری چیست؟ در مدار سوخت TPS ی ـ وظیفه78

 کند.   الف( فشار سوخت داخل ریل را کنترل می

 کند.  گزارش می ECUب( فشار هوای داخل منیفولد را به 

 کند.  گزارش می ECUی حرارت موتور را به  ج( درجه

 کند. گزارش می  ECUد( وضعیت دریچه گاز را به 

 

 دد اکتان کدامند؟ های مبنا برای آزمایش ع ـ سوخت79

 ب( ایزوکتان و هپتان   الف( اتان و متان 

 د( پروپان و هگزان   ج( پروپان و بوتان

 

 ـ تفاوت سوخت سوپر با عادی چیست؟ 80

 الف( سوخت سوپر در برابر خودسوزی مقاوم است. 

 تری دارد.  ب( سوخت سوپر گوگرد بیش

 تر است.  ی ارزش حرارتی سوپر بیش ج( درجه

 تر است.  د زائد احتراق سوخت سوپر کمد( موا

 

 ای صحیح است؟  دو مرحه  های زیر در مورد کاربراتورهای دودهانه ـ کدام یم از گزینه81

 ی هوا دارند.  الف( هر دو دهانه دریچه

 ب( هر دو دهانه دارای ژیگلور سوخت مشترک هستند. 
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   کند. ی اول کار می ی دوم توسط خال ونتوری دهانه ج( دهانه

 باشند.  د( هر دو دارای پیچ تنظیم دور آرام می

 

 ـ در کاربراتور ونتوری متغیر عامل باال رفتن پیستون چیست؟ 82

 د( اختالف فشار  ج( واحد زمان ب( دمپر هیدرولیکی الف( نیروی فنر

 

 کند.  ـ جریان هوای ورودی به موتور در دور آرام را ........ کنترل می83

 د( سنسور ضربه  ای ج( موتور مرحله mapب( سنسور  matالف( سنسور 

 

 به چه صورت است؟  NTCـ عملکرد سنسور 84

 ب( کاهش مقاومت با کاهش دما  الف( کاهش مقاوت با افزایش دما 

 د( هیچ تأثیری ندارد.  ج( افزایش مقاومت با افزایش دما 

 

 ـ غنی ترین مخلوط سوخت و هوا در کدام زمان موتور است ؟85

 ب( دور متوسط  لف( دور آراما

 د( زمان شتاب ج(دور زیاد 

 

 ـ در ونتوری کاربراتور چه عملی صورت می گیرد ؟86

 ب( باال رفتن فشار در لبه سوخت پاش                                الف( کاهش سرعت هوا 

 د( افزایش فشار هوا در باالی پیستون ج( افت فشار در لبه سوخت پاش 

 

 رایی که کمی باالتر از مجرای دور آرام قرار گرفته .................. نام دارد .ـ مج87

 ب( مدار ساسات                                الف( مدار تغییر دور

 د( مدار قدرت                                 ج( مدار شتاب 
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 پاسخ تستي سؤاالت فصل سوم 
 رساني مجموعه سؤاالت سوخت

 د ج ب الف ردیف   د ج ب الف دیفر

 د ج ب الف 33   د ج ب الف 1

 د ج ب الف 34   د ج ب الف 2

 د ج ب الف 35   د ج ب الف 3

 د ج ب الف 36   د ج ب الف 4

 د ج ب الف 37   د ج ب الف 5

 د ج ب الف 38   د ج ب الف 6

 د ج ب الف 39   د ج ب الف 7

 د ج ب الف 40   د ج ب الف 8

 د ج ب الف 41   د ج ب الف 9

 د ج ب الف 42   د ج ب الف 10

 د ج ب الف 43   د ج ب الف 11

 د ج ب الف 44   د ج ب الف 12

 د ج ب الف 45   د ج ب الف 13

 د ج ب الف 46   د ج ب الف 14

 د ج ب الف 47   د ج ب الف 15

 د ج ب الف 48   د ج ب الف 16

 د ج ب الف 49   د ج ب الف 17

 د ج ب الف 50   د ج ب الف 18

 د ج ب الف 51   د ج ب الف 19

 د ج ب الف 52   د ج ب الف 20

 د ج ب الف 53   د ج ب الف 21

 د ج ب الف 54   د ج ب الف 22

 د ج ب الف 55   د ج ب الف 23

 د ج ب الف 56   د ج ب الف 24

 د ج ب الف 57   د ج ب الف 25

 د ج ب فال 58   د ج ب الف 26

 د ج ب الف 59   د ج ب الف 27

 د ج ب الف 60   د ج ب الف 28

 د ج ب الف 61   د ج ب الف 29

 د ج ب الف 62   د ج ب الف 30

 د ج ب الف 63   د ج ب الف 31

 د ج ب الف 64   د ج ب الف 32
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 د ج ب الف ردیف

 د ج ب الف 65

 د ج ب الف 66
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 پاسخ تشريحي فصل سوم )براي سؤاالت نامفهوم(

 رساني  مجموعه سؤاالت سوخت
 

ی گـاز و  ـ پمپ شتاب نشان داده شده در شکل به صورت پیستون مکانیکی است و با باز شدن دریچه1

 گیرد.  حرکت اهرم گاز پاشش صورت می

 

وز بـه منیفولـد هـوای ورودی مـانع از درصد از هـوای خروجـی اگـز 10با بازگرداندن  EGRـ سوپاپ 2

 شود.  می NOXسوزی و ایجاد  خام

 

کند و در صورت  گیری می ـ سنسور اکسیژن مقدار اکسیژن موجود در منیفولد دود یا خروجی را اندازه3

و انژکتـور  ECUشود و مقدار پاشش انژکتورها را توسط  بودن اکسیژن متوجه باال بودن آالیندگی می کم

 آورد.  پایین می

 

سـنجد کنتـرل  کـه فشـار هـوای ورودی را می MAPـ مقدار هوای ورودی به منیفولد توسط سنسور 4

توان مقدار هـوای ورودی را تشـخیص داد. البتـه یـم سنسـور  گیری فشار هوا می شود پس با اندازه می

زیـرا هرچـه سـنجد  دمای هوای ورودی نیز به این منظور وجود دارد که مقدار جرم هوای ورودی را می

 هوا سردتر باشد جرم باالتر است. 

 

تری ارسـال شـود تـا  فشار داخل منیفولد را کمتر نشان دهد باید سوخت بیش MAPـ هرچه سنسور 5

بتواند جبران آن هوا را بکند هر چه مکش بیشتر شود یعنی پیستون سریع تر حرکت می کنـد پـس در 

 خأل ایجاد می شود.  MAPسنسور 

 

آوری بخارات بنزین را برعهده دارد توسط یم شـیر برقـی بـه  ی جمع کنیستر که وظیفهـ مدار کربن 6

کند یا تحت هوای زیـاد اسـت ایـن بخـار وارد  منیفولد هوا متصل است تا زمانی که خودرو سرد کار می

 د. بهتر و راندمان حجمی را باال ببرمنیفولد شده و کارکرد موتور را 

ی دوبل تأمین بـرق مثبـت پمـپ  ی رله شود زیرا وظیفه خودرو روشن نمیدوبل خراب باشد   ـ اگر رله7

پمپ بنزین  باشد یعنی زمانی که کار نکند ،  . میی گاز و .. بنزین و شیر برقی کنیستر و گرم کن دریچه

 شود که خودرو روشن شود. فعال نمی
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کند و یـم ولتـاژ  گیری می فشار هوای داخل منیفولد را به روش پیزو الکتریم اندازه MAPـ سنسور 8

 شود.  متوجه مقدار فشار هوای منیفولد می ECUفرستد که با این ولتاژ  می ECUضعیف به 

 

نیاز به بنزین با اکتان باال نیست زیـرا فشـردگی در حـدی ، ـ در خودروهای دارای نسبت تراکم پایین 9

گـو  یز برای این خودروهـا جوابترکد پس بنزین معمولی ن نیست که باعث خودسوزی شود و بنزین نمی

-95باشد ولی بنـزین معمـولی دارای اکتـان  می 95-98بنزین سوپر یا بدون سرب دارای اکتان  .  است

 باشد.  می 90

 

ی بنزین تنظیم نباشد و بنزین آن بیش از حد باشـد بـاال  ـ مصرف سوخت موتور در صورتی که پیاله10

 رود.  کند و یا هدر می وت میرود زیرا مقداری بنزین همواره یا فل می

 

با باال رفتن دمـا  NTCشود که نوع  می تقسیم  PTCو  NTCـ مقاومت متغیر با حرارت به دو دسته 11

 (WTS)شود مثل سنسور دمای آب  مقاومتش کم می

 

داریم خـاموش و یـا  زمانی کـه پـا را از پـدال گـاز برمـی، ـ در صورت خرابی سنسور سرعت خودرو 12

 گیرد.  حالت خاموشی به خود می لرزد و می

آن  -ی  ی دوبـل و پایـه ی + آن توسط رله باشد که پایه می -ـ شیر کربن کنیستر دارای دو پایه + و 13

 شود.  کنترل می ECUتوسط 

 

ی شـدید در  ی موجود در اتاق خودرو که به ایربگ متصل است در صورت ایجاد ضربه ـ سنسور ضربه14

کند و واحد کنترل کننده دسـتور عمـل کـردن  به واحد کنترل ایربگ ارسال می اتاق یم پالس یا پیغام

ده ایربـگ نـکن فعال  ، کند. پس دسـتگاه کنتـرل مرکـزی یـا واحـد کنتـرل کننـده ها را صادر می ایربگ

 باشد.  می

 

 04/0  مرحلـه کـاری و در هـر مرحلـه 200باشـد کـه دارای  ای می ـ استپر  موتور یم شیر مرحلـه15

 باشد.  کل کورس استپر می mm 8  =04/0  200متر حرکت دارد یعنی میلی

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ي يك مجموعه سؤاالت اتومكانيك درجه                                                          84

گردد در صورتی کـه موتـور  موتور روی بلوکه نصب می 3و  2ـ سنسور ناک یا ضربه که بین سیلندر 16

ایـن لـرزش را از   با آوانس و ریتارد کردن جرقـه ECUکند که  گزارش می ECUشود به  دچار لرزش می

 بین ببرد. 

 

روی فالیویل خودروهای انژکتوری ، تعدادی دندانه مربعی شکل با فواصل معینی قرار گرفته اند بر ـ 17

یم سنسور که به صورت اثـر حـال کـار  که در بین انها ، به فاصله دو دندانه فضای خالی قرار داده اند .

روی سنسـور  ا بـه روبـهه زمانی که این دندانـه و تعبیه شدهها  ی معین با این دندانه کند با یم فاصله می

فضـای ولی زمانی که  ارسال می گردد .  ECU و بهولتاژ ضعیفی در این سنسور القاء می شود رسند  می

خالی روی فالیویل در مقابل این سنسور قرار می گیرد چون جریانی در سنسور القـاء نمـی شـود پـس 

درموقعیـت  4و1پیسـتون  کـهارسال نمی گردد و به این ترتیب متوجه مـی شـود  ECUجریانی هم به 

 . دنباش می مرگ باال

 

ی  بنـزین در محفظـه ،  ـ در صورت زیاد بودن بنزین نسبت به هوا در اثـر تنظـیم نبـودن کـاربراتور18

ی احتراق تمـام شـد بنـزین  سوزد ولی زمانی که اکسیژن محفظه احتراق تا جایی که هوا وجود دارد می

 گردد.  و مقداری هم به صورت خام خارج می شود سوزد و به دود تبدیل می ناقص می

 

شود پس بسیار دیـر روشـن  زمانی که هوا سرد باشد چون گاز سریعاً سرد می LPGـ در نوع سوخت 19

 شود.  خورد و روشن می تر استارت می شود ولی بنزین خیلی راحت می

 

و دو دریچـه گـاز   نهادو دهای دارکه می باشند ای کاربراتورهایی  نه تم مرحلهاـ کاربراتورهای دو ده20

. مخلوط هوا و بنزین خروجـی کنند  عمل می و به کمم پدال گاز با هم ی آن هستند ولی هر دو دریچه

تغذیـه برای  دیگر نهاده از هر دو دریچه با هم برابر است و معموال یم دهانه برای تغذیه چند سیلندر و

 چند سیلندر دیگر طراحی شده است. 

 

کنـد  ی که ماشین سرد است چون سنسور دمای آب مقدار دمای آب را پـایین گـزارش میـ در زمان21

تری الزم دارد پس در  شود و ابتدای روشن شدن ماشین هم که بنزین بیش پس حالت ساسات ایجاد می

 ترین مصرف سوخت را داریم.  سرد بیش  زمان استار
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تـرین آن تنظـیم  همزیادی برعهده دارد که مای است که وظایف  ـ استپر موتور یم شیر چند مرحله22

 در شرایط مختلف کاری موتور می باشد.دور آرام 

  

با هم  4و  1کنند یعنی انژکتوری  ترتیبی پاشش می صورت نیمه انژکتورها به 2000Sنوع  ECUـ در 24

 ی مکش می باشد.  با هم پاشش دارند زمان پاشش نیز در مرحله 3و  2و 

 

 COآیـد عبارتنـد از  وجود می بـه ی کـه در اثـر نـامیزان بـودن سـوخت و نسـبت های ـ آالینـدگی25

 اکسید کربن(  )دی NO2)هیدروکربن(،  HC(، اکسید ازت) NOX)مونوکسید کربن(، 

 

اند پاشـش  ـ در خودروی پراید مدل زیمنس جدید با قرار دادن سنسور موقعیت میل سوپاپ توانسته26

 ی ترتیبی به ترتیبی تبدیل کنند و مصرف را پایین بیاورند.  از نیمه را

 

درصد از دود خروجی  10تولید شود  NOXدر زمان سرد بودن خودرو که ممکن است  EGRـ مدار 27

 کند تا آالیندگی ایجاد نشود. را وارد ورودی می

 

شود  ه ساسات تا آخر کشیده میدهد که در زمانی ک گیر ساسات را نشان می ـ شکل روبرو مدار شوک28

کند تا خفه نکنـد و ماشـین  ی ساسات را باز می و خودرو به حالت خاموش شدن می آید مقداری دریچه

 خاموش نشود. 

 

ی  شود و در نهایت روی سوپاپ قدرت داخـل پیالـه ـ مسیر هوایی است که از منیفولد هوا مکش می29

ا زیاد باشد از این لوله هم مکش زیـاد اسـت و در نتیجـه رسد زمانی که مکش در منیفولد هو بنزین می

طرفه عبـور بنـزین را  سوزن و پیستونی که در انتهای مسیر وجود دارد به باال کشیده شده و سوپاپ یم

افتد  دارد با از بین رفتن خأل منیفولد این سوزن بنزین به پایین می که زیر سوزن قرار دارد بسته نگه می

 شود.  بنزین پیاله را باز کرده و باعث عبور سوخت اضافی به ونتوری میطرفه  و سوپاپ یم

شود هـوا بـا بنـزین قبـل از  باشد و باعث می که مسیر ورود هوا به نازل سوخت پاش می Bـ مجرای 31

 تر اتمیزه شوند.  که از نازل خارج شود مخلوط شده و در زمان خارج شدن به ونتوری بسیار راحت این

 

ایجـاد   بودن سوخت یعنی زیاد بودن بنزین و کم بودن هوا مقداری دوده در محفظه ت غنیـ در صور32

 نشیند.  تر بر روی سطح الکترود شمع می شود که بیش می
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کنـد. در صـورت  رود و بنزین فلـوت می ـ در صورت تنظیم نبودن کاربراتور مقداری سوخت هدر می33

تـری را بـه مـدار  شود پس خأل حاصل از آن بنـزین بیش میکثیف بودن فیلتر هوا چون هوا وارد مدار ن

 کشد. یعنی هر دو عامل در مصرف سوخت اثرگذارند.  می

 

 جز در زمان دور آرام و انتقال فعال است.  ـ همواره مدار اصلی ما به34

 

کند و در صورت باز شدن مقـداری بنـزین بـه  ـ ساسات پیکان به صورت دستی و مکانیکی عمل می35

 کند.  کند پس با افزایش بنزین عمل می ی گاز ارسال می دریچهپشت 

 

ی گاز قرار  ـ دو سوراخ در زیر پیستون کاربراتور ونتوری متغیر وجود دارد که همواره به سمت دریچه36

هوا از این دو سوراخ مکش شده و محـیط بـاالی السـتیم  باز شد ، ی گاز  می گیرد و زمانی که دریچه

 کشد . کرده و پیستون را به سمت باال می دیافراگم را جمع

 

هـا در مسـیر  ـ پیچ تنظیم دور آرام چـون در مسـیر خروجـی دور آرام قـرار دارد و در بعضـی از آن37

 ی گاز قرار دارد.  گیرد پس در مجاورت دریچه مخلوط شدن هوا و بنزین قرار می

 

خودرو خاموش شـود مـدار  ، ز روی پدالـ در صورتی که در خودروی کاربراتوری در اثر برداشتن پا ا38

تواند از نشتی هوا در مسیر یعنی کشـیدن هـوای زیـاد از یـم مسـیر  دور آرام ایراد دارد و این ایراد می

کناری و یا ضعیف شدن جریان برق باطری و یا خرابی اتصاالت آن باشد زیرا در اثر ضعیف بودن باطری 

 د. گرد شود و خودرو خاموش می ضعیف می رامآجرقه در دور ، یا اتصاالت یا دینام 

 

باشد اگر کمی به این مقدار سوخت اضافه شودو هوا ثابت  می 7/14به  1آل در دور آرام  ـ نسبت ایده39

که  13به  1سوزی ایجاد شود ما حداکثر توان را داریم. مثالً در نسبت  بماند ولی تا حدی نباشد که خام

 سوزی داریم و افت قدرت. ترخام ده( ولی از این حد پایینمقداری بنزین زیاد شد )هوا کم ش

 

از یخ زدن دریچـه و همچنـین و برای جلوگیری  می شود گرمکن دریچه گاز توسط رله دوبل فعال ـ40

 .   گرم کردن هوای پشت دریچه به کار می رود 
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وارد شـود مصـرف  تری به موتور ـ در صورتی که سوخت ارسالی به موتور رقیق باشد یعنی بنزین کم41

 کاهش یافته و موتور بد کار می کند .دلیل احتراق ضعیف  یابد توان موتور به سوخت کاهش می

 

گیـرد ، پـس قابلیـت نصـب در   ین برقی چون قدرت خـود را بـه جـای موتـور از بـرق میـ پمپ بنز42

هرگـز قفـل ی شـود ، بنزین عبوری از آن باعث خنم کاری نیز مـچون  ای دور از موتور را دارد و فاصله

 شود.  نمی در این نوع از پمپ بنزینها ایجاد گازی

 

همانطور که در ساسات کاربراتور ونتوری ثابت ، دریچه ساسات مانع عبور هوا و باعث افزایش بنزین ـ43

ورودی به منیفولد می شد ، در صورت کثیفی و گرفتگی فیلتر هوا نیـز چنـین حـالتی پـیش مـی آیـد 

عالوه بر اینکـه مصـرف  در چنین حالتی به کاربراتور کمتر و سوخت غلیظتر می شود .  یعنی ورود هوا.

 شود. سوزی می کند و دچار خام مرتب کار نمینیز موتور  سوخت افزایش می یابد ،

 

ـ ژیگلور برقی در سر مدار دور آرام قرار دارد و زمانی که سوئیچ باز شد جریان در آن برقـرار شـده و 44

کند و زمانی که سوئیچ بسته شد جریان الکتریکی در آن قطع شده  بنزین دور آرام را باز می مسیر هوا و

بخار بنزین منیفولد نیـز به شود و  شود و مانع عبور بنزین به مدار دور آرام و منیفولد می و شیر بسته می

 کند. ام را قطع میشود و مدار دور آر دهد. پس با قطع جریان سوئیچ شیر بسته می ی برگشت نمی اجازه

  

شـود در صـورت خرابـی  های پمـپ بنـزین، بنـزین ارسـال نمی ـ در صورت خرابی هر یم از سوپاپ45

گردد.  شود دوباره به عقـب بـازمی ی بنزین بعد پمپ بنزین ارسال می سوپاپ خروجی جریانی که به لوله

سال دوباره بـه سـمت بـاک در صورت خرابی سوپاپ ورودی جریان در زمان مکش وارد ولی در زمان ار

 شود.  خارج می

 

شود زیرا در ایـن قسـمت  پمپ بنزین سوراخ شود باعث هوا کشیدن در سیستم میاز ـ اگر لوله قبل 46

 فقط خأل وجود دارد. 

 

دور آرام کـار ، خودرو روشـن شـده و در ـ در صورتی که دیافراگم کاربراتور ونتوری متغیر پاره شود 48

ولی زمانی که پیستون باید توسط دیافراگم بـه بـاال کشـیده  . کاربراتور پایین است زیرا پیستون کند می

زیرا پارگی دیافراگم مـانع خورد  گیرد و خودرو گاز نمی شود تا ماشین حرکت کند این عمل صورت نمی

  از ایجاد خالء در قسمت باالی دیافراگم می شود .
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ربـایی  ربایی و قطع و وصل پالتین که جریان آهن ن آهنجریا ، ـ در پمپ بنزین برقی نوع دیافراگمی49

 باشد. کند عامل ارسال سوخت می  را کنترل می

 

زیاد است و این خأل به سوزن باالی سوپاپ قدرت متصل اسـت   ـ در دور آرام چون خأل پشت دریچه50

 کند.  ی خود را حفظ می سوزن به باال کشیده شده و سوپاپ حالت بسته

 

ی  ظهفی عبور سوخت به مح بندد در واقع اجازه برقی که در زمان بستن سوئیچ مسیر را میـ ژیگلور 51

 دهد.  احتراق و ایجاد خودسوزی را نمی

 

 گویند. ـ مقاومت در برابر خودسوزی را اکتان می52

 وجود آید.  ی شمع و با عوامل محیطی به گویند که بدون جرقه خودسوزی به احتراقی می

 

توسط خالئی که در دهانـه اول  2000ای در دور باالی  وم در کاربراتور دو دهانه دومرحلهی د ـ دهانه53

. یم پیستون خالئی بر روی دهانه دوم بسته شده که توسط یـم مسـیر شود  فعال میایجاد می گردد 

به دهانه اول متصل است . زمانی که خالء در دهانه اول زیـاد شـد از طریـق ایـن مسـیر رابـط بـر روی 

یستون اثر کرده و پیستون به سمت عقب کشیده می شود و سپس توسط اهرم بندی بـین پیسـتون و پ

  دریچه گاز ، دهانه دوم به نسبت خالء دهانه اول و عقب رفتن پیستون باز می شود .

 

جـا توسـط  شود و سـپس وارد ریـل سـوخت گردیـده و در آن ـ ابتدا بنزین از پمپ بنزین ارسال می54

کنتـرل مـی  ECUسخت فشار تنظیم شده و سپس توسط باز شدن انژکتور ها که توسـط  رگالتور ریل

 گردد.  شوند، سوخت به پشت سوپاپ هوا تزریق می

 

تـر  ها با هوا در ارتباط است در سرعت باال هوا باعث کم ـ در کاربراتورهایی که مسیر اصلی سوخت آن56

 کند.  اتمیزه شدن سوخت کمم می شود و در سرعت پایین هم هوا به شدن مصرف سوخت می

 

باشد و پمـپ شـتاب نیـز بنـزین بـه  درحال حرکت می  ی گاز چون دریچه ـ با توجه به شکل دریچه57

 پاشد در نتیجه شکل حالت شتاب را نشان می دهد. پشت ونتوری می
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شـده  تر باشد مقـدار سـوخت تزریـق ـ در خودروهای انژکتوری هر چه مدت بازبودن انژکتورها بیش59

 د. گرد کنترل می ECUشود این مدت باز بودن انژکتورها با  تر می توسط انژکتورها بیش

 

این است که  می باشدو به منیفولد متصل  هشدفشار که در ته ریل سوخت بسته  ی رگالتور ـ وظیفه60

 نیفولد هوا تنظیم کند. خل ریل سوخت را با توجه به خأل مفشار بنزین دا

 

/ـ 61 /  0 9 1  ترین حالت مصرف سوخت است.  بهینه 1

 

 ی ساسات هم کامالً باز است پس در دور آرام قرار دارد.  ی گاز بسته است و دریچه ـ چون دریچه62

 

باشد. که در اثر کاهش فشـار  کاهش فشار گاز می CNGرسانی   ی رگالتور در سیستم سوخت ـ وظیفه63

 ردد. مایع به گاز نیز تبدیل می گ

 

 حالـت گـازی . علت ایـن امـر هـم ،یم افت قدرت و سرعت داریم ئـ اگر موتور بنزینی را گازسوز نما64

 . باشد می CNG بودن مولکولهای

 

 الت پایدار یا غیرمضر است. های خروجی موتور به ح تبدیل آالینده: ی کاتالیست  ـ وظیفه65

,HC   مثل                                            NOX,CO, NO H O,CO N 2 2 2 

 

 NTCمقاومت کم شده است پس نـوع مقاومـت ، دهد که هر چه دما افزایش یافته  ـ نمودار نشان می66

 یا دمای هوای ورودی باشد.  MATتواند سنسور  ی گاز قرار دارد می باشد و سنسور چون روی دریچه می

تر از یم باشد یعنی مقـدار  بزرگ حال هر چه ، ورودی به هوای مورد نیاز  یعنی نسبت هوای ـ 67

 Bی  پـس در منطقـه . تر شده اسـت از هوای مورد نیاز بوده و سوخت رقیق  هوای ورودی به موتور بیش

 باشد.  که ولتاژ پایین است سوخت رقیق می

 

هـای نـاقص  دارد تـا احتراق  قرار دارد وظیفـه 3و  2ه بین سیلندر ـ سنسور ناک یا ضربه که در بلوک69

بـا تغییـر  ECUگـزارش دهـد تـا  ECUشناسایی و به  را شوند موتور که باعث ایجاد ضربه در موتور می

 آوانس جرقه این مشکل را برطرف کند. 
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ثابـت نباشـد در فشـار  رسانی انژکتوری ما نیاز به ثابت بودن فشار بنزین داریم چون اگر ـ در سوخت70

زنـد  می  گذارد و تنظیمات را به هـم ریل سوخت و میزان وارد شدن بنزین به پشت سوپاپ هوا تأثیر می

 کند.  طور ثابت و یکنواخت عمل می پس باید از پمپ بنزین برقی استفاده شود که به

 

اریم چون در دور آرام استپر زمانی که پا را از روی گاز برد، پر موتور تـ در صورت گرفتگی مجرای اس76

 شود.  کند، موتور خاموش می موتور مقدار هوای مورد نیاز را تأمین می

 

 دهد.  گزارش می ECUی گاز را به  دریچه  وضعیت: ی گاز  یا سنسور موقعیت دریچه TPSـ 78
 

 مبنا همان ایزواکتان و هپتان است.   ـ سوخت79

 

بـاالتری دارد  مقاومـت  در برابر خود سوزی و ضربه باشد یعنی میـ بنزین سوپر دارای اکتان باالتری 80

ایجـاد حـرارت بـاال و  جلـوگیری از همین دلیل برای خودروهای بـا نسـبت تـراکم بـاالتر )بـه دلیـل به

 شود.  خودسوزی( از بنزین بدون سرب استفاده می

 

ی دوم بـه  آن دهانـه از ود و بعـدش همیشه دهانه اول باز می، ای  دومرحله ی ـ در کاربراتور دو دهانه81

تر  شود. هرچه خأل در دهانه اول بیش باز می در ارتباط استی اول  دهانهئی که با کمم یم سوپاپ خال

گردد تا سـوخت دوبرابـر  ی دوم هم باز می تر است پس دریچه یعنی دور باالتر و احتیاج به سوخت بیش

 شود. 

 

 شود.  فراگم و پایین آن )ونتوری( باعث باال رفتن پیستون میی باالی دیا ـ اختالف فشار بین منطقه82

ای بر سر مسیر هوای دور آرام قرار گرفته که مقدار هـوای ورودی در  مرحله 200ای  ـ یم موتور پله83

 دور آرام را با توجه به شرایط موتور و آب و هوا و... تنظیم می کند. 

 

هر چـه حـرارت . کار رفته است  حرارت به ر نسبت بهنوعی مقاومت متغی NTCـ در سنسورهای نوع 84

 یابد.  رود مقاومت کاهش می باالتر می

 

در زمان شتاب گیری چون پمپ شتاب نیز فعال می گردد و یم بنزین اضافه را به قبل از ونتـوری ـ 85

  می پاشد ، غلظت سوخت باال می رود . 
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انه سوخت پاش کـاهش مـی یابـد . همـین افـت ـ در ونتوری سرعت عبور هوا افزایش و فشار در ده86

 فشار در دهانه سوخت پاش باعث مکش بنزین از پیاله به ونتوری می شود . 

 

ـ مجرای دور آرام زیر دریچه قرار دارد و کمی باالتر از آن یعنی قبل دریچه نیـز مجرایـی بـرای دور 87

 چه گاز فعال می گردد .   انتقال یا تغییر دور تعبیه گردیده است که با کمی باز شدن دری
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