
   22/2149: دقيقه            کداستاندارد 60:زمان آزمون       19/3/91:ن کتبیآزمو
                                     40:تعدادسوال     ای  کاربادستگاه عيب ياب رايانه:عنوان استاندارد

 :ولت باشد............ولتاژ باطري در دستگاه عيب ياب در قسمت پارامترهادرحالت روشن بودن خودرو بين -1

 12الي  11)د   16الي 15)ج   5/14الي  5/13) ب    5/13الي 12) الف

 ..............همان خطاي  permanent faultخطاي -2

 هيچكدام) غيرجدي است   د ) دائم است          ج ) متناوب است     ب ) الف 

 ؟.درتست عملگرها با دستگاه كدام يك از قطعلت زير را نميتوان تست كرد-3

 كنيستر شيربرقي) د سوئيچ انرسي       ) ج انژكتورها     ) ب پمپ بنزين    ) الف 

 ) دياگ ( درهنگام پاك كردن كدهاي خطا درخودرو هاي انژكتوري با دستگاه تنظيم -4

 خودرو بايستي روشن باشد) الف 

 خودرو بايستي خاموش وسوئيچ باز باشد) ب 

 خوردو بايستي خاموش وسويئچ بسته باشد)ج

 در هرحالتي خطاهاي موجود پاك ميشوند) د 

 :اب وارد كدام يك از عبارتهاي زير ميشويم جهت تست انژكتورها با دستگاه عيب ي-5

 خواندن کدهای خطا ) ب                  پارامترها  ) الف 

 شناسايی) د          تست عملگرها       )  ج  

 :تنظيم كرد...................رابراي پيكان در حدود coبادستگاه سوخت سنج مقدار -6

 %10) د %   2) ج %   5) ب %    3) الف 

 ؟.دركدام يك از خودروهاي زيرعدد استيپرموتوردرقسمت پارامترهاي دستگاه عدد صفر رانمايش ميدهد -7

 پژوپارس) د          405خودرو)  ج               6، 5تيپ  206موتور) ب      LXسمند ) الف 

 :نشان ميدهد يعني   MIDTRAVELاگر دستگاه وضعيت دريچه گاز را -8

 دريچه گاز كامال باز است )ب موتور دور آرام است                  ) الف 
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 دريچه گاز بسته است     )ددريچه گاز كامالنيمه باز است           ) ج 

 :چند درصد است  ECU SL96براي خودرو پيكان با ) پارامترها ( زاويه دريچه گاز در دستگاه تنظيم -9

  %3) د . %          01) ج %                     15لي ا 13) ب %                2) الف 

 :نشان ميدهد به معني 9/0اگر دستگاه ولتاژ سنسور اكسيژن بيشتر از -10

 غني بودن سوخت است  ) ب                               رقيق بودن سوخت است) الف 

 خرابياز سنسور اكسيژن است) د                   مخلوط هواو سوخت مناسب است  ) ج 

11-- CLOSE LOOP   يا حلقه بسته در دستگاه عيب ياب در قسمت پارامترها در مورد كدام يك از سنسورهاي زير صادق است: 

 سنسور سرعت  خودرو) سنسور ميل سوپاپ    د )   سنسور اكسيژن            ج ) ب      سنسور فشار ودماي هوا   ) ف ال

 نگام تست كدام يك از سنسورهاي زير بادستگاه عيب ياب زيرچرخ محرك خودرو جك زده وخودرو را در دنده يكدر ه -12

 :گذاشته وگاز ميدهيم تا عملكرد آن را نيز مشاهده كنيم 

 سنسور ناك) سنسور سرعت           د ) سنسور دريچه گاز  ج ) سنسور ميل سوپاپ    ب ) الف 

 ميكنيم درجه سانتي گراد مشاهده -40بادستگاه تنظيم در قسمت پارامترها دماي مايع خنك كننده را  S2000درخودروهاي  -13

 :دليل آن ميتواند 

 سيم كشي ايراد داردويا سوكت سولفاته شده است) ب                                                          خرابي سنسور دماي آب   ) الف 

 همه ي موارد صحيح است) د                                                         ايراد دارد                  ECU) ج 

 ؟.دركدام يك از پرايدهاي زير دستگاه تنظيم نميتواند خطاي موجود در سيستم را پاك نمايد -14

 پرايد مدل بوش) پرايد مدل باي فول زيمنس           د )  پرايد زيمنس مدل كيا       ج) پرايد مدل ساژم          ب ) الف 

 دركدام يك از خودروهاي زير ميتوان با دستگاه تنظيم سوخت خودرو را تنظيم كرد؟  --15

     Ecu S2000با  405 –سمند ) ب                            Ecu SL96و پارس با 405 –سمند ) الف 

 موارد الف وج صحيح است) د                                        ECU  MM & Pپارس با ) ج  
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 :مقدار ولتاژ سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست در دستگاه تنظيم بايستي  -16

 ميلي ولت در حال نوسان باشد  900-100بين )الف 

 ولت در حال نوسان باشد 9/0 – 1/0بين ) ب 

 در حال نوسان باشدميلي ولت بوده و  1000تا  900بين ) ج 

 موارد الف و ب صحيح است) د 

 ......................همان خطاي     intermittent  Faultخطاي    --17

 هيچكدام) جدي است                  د ) متناوب است   ج ) دائم است         ب ) الف 

 ؟.دچار مشكل ميشود  ECUبا قطع شدن برق باطريكدام حافظه از  -18

 موارد الف و ب) حافظه اصلي   د ) حافظه دايم          ج ) حافظه موقت     ب )  لفا

 ؟.گاز كدام يك از گازهاي زير را اندازه گيري مينمايد 5دستگاه آناليز  -19

 موارد الف و ج) د                   CO2 – O2) ج             CO2 – SO2) ب      HC-CO)  الف 

 ؟.رابا چه دستگاهي عيب يابي ميكنند L 90درنمايندگي هاي پارس خودرو، خودروي  -20

 پاور اسكن) د                             كليپ)   ج                   ايكودياگ)   ب                   PPS)    الف 

 ؟.درپارامتر اساسي براي روشن شدن وكاركردن موتور چيست  -21

 اطالعات دور موتورو دماي هوا ) اطالعات دور موتور وفشار مانيفولد     ب ) الف 

 دماي هوا وسنسور اكسيژن) دماي هوا وفشار مانيفولد                  د )  ج   

22-  ACCESS CODE   چند رقمي ميباشد ؟ 206يا كد دسترسي در خودرو 

 رقمي15) د  رقمي     2) رقمي    ج 4) رقمي    ب  8) الف 
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 كدام يك از كارهاي زير را بايد انجام داد؟ 206بعد از تعريف كليد براي خودرو -23

 ثانيه باز وبسته ميكنيم   10سويئچ را به مدت ) الف 

 شناسايي مجدد ريموت  كنترل) ب 

 جاسويئچي درب را تعويض ميكنيم) ج 

 تمام موارد فوق را انجام ميدهيم) د 

 چند رقمي ميباشد ؟ 206يا كد شناسايي در خودرو )  VIN CODE(وين كد -24

 رقمي 8) رقمي   د  4) رقمي  ج  17) رقمي   ب  16) الف 

 چند نوع انجام ميگيرد ؟ 206درخودرو   BSIپيكربندي  -25

 يك نوع اتوماتيك    ) ب                                                  )     دستي  –اتوماتيك ( دونوع) الف 

 يك نوع دستي) د                                            نموداري –دستي  –سه نوع اتوماتيك ) ج  

 .فشار ميدهيم................كردن كدهاي خطا دردستگاه تنظيم كليد براي پاك -26

 ctrl + D)  د        enter) ج     escap ) ب           delete) الف 

27-   downloading   يعني..................... 

  ECUكردن  FLASH) د        ECUپيكربندي اتوماتيك )  ج       ECU برنامه ريزي مجدد  )  ب          ECUمقداردهي اوليه ) الف 

 ؟.داشتن كدام كد ضروري است  206براي معرفي كليد درخودروي  -28

 داشتن كدالزم نيست) دم نامبر         د ) اكسس كد          ج ) وي  اي ان              ب ) الف 

 ؟.قرار گرفته است  ECUمالتي پالكس در كدام  206گيرنده ريموت كنترل در خودروي  – 29

 قفل مركزي     ECU)  ب                                 BSI)  الف

 COM2000) د                            BM 34)   ج  
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 ؟.از كدام كليد استفاده ميشود 206جهت خاموش كردن عالمت آچار در خودروي  -30

 كليد شيشه باالبر   ) كليد قفل مركزي                ب ) الف 

 باباز كردن سوئيپ خاموش ميشود) كليد روي جلويي آمپر            د ) ج  

 داراي SL96 مگنتي مارلي و گروه ECUخودروهاي حاوي  -31

 عدد سنسور اكسيژن دارد 1) عدد سنسور اكسيژن دارد                         ب  2) الف 

 بستگي به نوع خودرو دارد) فاقد سنسور اكسيژن هستند                             د ) ج 

خودروي مذكور داراي سيستم .ميدهد ميلي ولت نمايش 800تا  500بين  دستگاه ولتاژ، دريچه گاز خودرويي را -32

 .است............

 SL96) بوش         د ) ساژم          ج ) زيمنس        ب ) الف 

مانيتور نشان داده ميشودكدام يك  در صورت اتصال دستگاه به خودرو پيام عدم برقراري ارتباط يا خطاي كابل روي صفحه -33

 را بررسي ميكنيماز قسمت هاي زير 

 درست انتخاب نشده است ecuنوع اتومبيل و) بررسي باز يا بسته بودن سوئيچ خودرو          ب )   الف

 تمام موارد باال) اتصاالت به درستي انجام نشده است                 د ) ج 

 ؟.وارد كدام يك از برنامه هاي عيب يابي ميشويم EF7جهت تست موتور ملي يا  -34

           S2000 J35 ) ب                                              BOSCH ME 7.4.5) الف 

 SIEMENS ) د                                           BOSCH ME 7.4.9)   ج   

 ؟.به ترتيب از كدام اعداد استفاده ميكنيمO ,I بجاي حروف  206درهنگام تعريف سوئيچ  -35

 هيچكدام) د                    0،1) ج            1،0) ب            1،2) الف 

 ؟.چيست CLC    منظور از خودرو پرايد باسيستم -36
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 است 131پرايد) د      پرايد انژكتوري مدل جديد    )  ج      مداربسته است پرايد كاربراتوري) پرايد كاربراتوري است      ب ) الف 

 :پرايد CLCموتور پله اي در سيستم  -37

 برروي لوله فرعي) برروي محفظه دريچه گاز                      ب ) الف 

 موتور پله اي ندارد) برروي كاربراتور                                   د ) ج 

 ؟.ميتوان خطاها را پاك كرد,سيستم هاي زيردر حالت روشن بودن خودرو در كدام يك از  -38

 BOSCH) د              S2000 VALEO)  زيمنس            ج ) ب                      S2000) الف 

 .......يعني) ايموباليزر(IMMO با  نوشته   ECUروي  -39

 موارد الف و ج) د           ECUدانلود ) پايه گازسوز        ج ) ضد سرقت               ب  )الف 

 ؟.قطعه چيپ يا تراشه در كدام قسمت خودرو قرار ميگيرد -40

            ICUداخل ) داخل كليد             د ) ج  در آنتن ترانسپورتر    )ب          ECUدر داخل ) الف 
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