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نماي كانكتور از سمت شكل كانكتورقطعه
دسته سيم

تعداد 
پايه

رنگ كانكتور

استپر موتور
)موتور پله اي(

)Stepper Motor(

مشكي4

حسگر دماي هواي 
ورودي

)Inlet air

Temperature Sensor(

خاكستري2

گرم كن محفظه دريچه 
گاز

)Throttle Housing

Heater Resister(

زرد2

رله دوبل
)Multi - Function

Duble Relay( 

مشكي15

حسگر فشار مانيفولد 
هواي ورودي

)Inlet Manfiold

Pressure Sensor(

مشكي3
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نماي كانكتور از سمت شكل كانكتورقطعه
دسته سيم

تعداد 
پايه

رنگ 
كانكتور

حسگر دور موتور
)Engin Speed Sensor(

قهوه اي3

حسگر موقعيت 
دريچه گاز

)Throttle

Position Sensor(

سفيد3

انژكتور
)Injector(

مشكي2

حسگر اكسيژن
)Oxygen Sensor(

سبز4

حسگر سرعت خودرو 
)Vehicl Speed Sensor(

سفيد3
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نماي كانكتور از سمت شكل كانكتورقطعه
دسته سيم

تعداد 
پايه

رنگ 
كانكتور

رله قطع كن كولر
)Air Conditioning

Compressor Realy(

بنفش4

كمپرسور كولر
)Air Conaitioing 

Compressor(

سفيد2

كانكتور عيب يابي
)Test Connector(

سبز2

پردازشگر موتور
)ECU(.به شكل پايين صفحه مراجعه كنيد

مشكي114
قهوه اي

خاكستري
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7. گرم كن محفظه دريچه گاز
8. رله دوبل

9. حسگر دور موتور
10. حسگر موقعيت دريچه گاز

11. پردازشگر موتور
12. انژكتورها

3ـ7ـ6 موقعيت مكاني قطعات در محفظه موتور

1. حسگر ضربه
2. كويل دوبل

3. سوئيچ اينرسي
4. حسگر دماي سيال خنك كاري موتور

5. استپر موتور )موتور پله اي(
6. حسگر دماي هواي ورودي موتور

شكل 70ـ6

13. حسگر اكسيژن
14. كمپرسور كولر

15. باتري
16. وايرهاي شمع

17. حسگر فشار هواي مانيفولد ورودي

1

1
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2
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3
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4
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5
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9
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13

14

14

15

15

16

16
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F: شماره پايه كانكتور
G: شماره كد رنگ سيم
H: شماره چراغ اخطار

I: نشان دهندة منفي )اتصال بدنه(
J: شماتيك قطعه

F: نماينگر يك سيم وابسته
G: تعداد پايه هاي كانكتور

H: رنگ كانكتور
I: شماره اتصال داخلي

J: تعداد پايه هاي اتصال داخلي
K: رنگ اتصال داخلي

L: مشخصات دسته سيم

نکته
ش��ركت هاي خودروسازي براي شناس��ايي كانكتورها، اتصال ها از رنگ هاي مختلف اس��تفاده مي كنند. اين رنگ ها داراي كدهاي 

خاص در نقشه هاي الكتريكي خودرو هستند. كدهاي استاندارد و خاص خودرو پژو در زير شرح داده شده است.

شكل 72ـ6شكل 71ـ6

4ـ7ـ6 روش خواندن شماتيك نمودار

A: شماره قطعه
B: جزئيات قطعه
C: رنگ كانكتور

D: تعداد پايه هاي كانكتور
E: شماره فيوز

1. اتصال داخلي
2. نماينگر يك اتصال

A: نماينگ��ر يك نقطه منفي 
)اتصال بدنه(

B: شماره قطعه
C : شماره سيم

D: شماره پايه كانكتور
E: نماد قطعه

5ـ7ـ6 روش خواندن نقشه دسته سيم ها

JN :زرد
MR :قهوه اي
NR :مشكي

OR :نارنجي

BA :سفيد
BE :آبي
BG :بژ

GR :خاكستري

RG :قرمز
RS :صورتي

VE :سبز
VI :بنفش
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شماتيك نمودار سيستم مديريت موتور

شكل 73ـ6
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شكل 74ـ6

نقشه دسته سيم مديريت موتور
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نکته
ECU نسبت دقيق مخلوط موقت و هوا و زمان جرقه زني را 

به ترتيب زير ايجاد مي كند.
1. كنترل زمان پاشش سوخت
2. كنترل حجم پاشش سوخت

3. كنترل زمان جرقه زني

)ECU( 6ـ7ـ6 طرز كار پردازشگر
پردازشگر موتور يا واحد كنترل الكترونيكي )ECU( شامل 
مدارهاي ديجيتال و بخش هاي ورودي، خروجي و قدرت 
براي كنترل انژكتورها، جرقه و... اس��ت. ECU با دريافت 
سيگنال از حس��گرهاي مختلف تحت ش��رايط گوناگون 
محيطي و عملك��ردي موت��ور را درك مي كند. اطالعات 
دريافتي از حس��گر ها با اس��تفاده از برنام��ه نرم افزاري و 
داده ه��اي موج��ود در حافظه ECU پ��ردازش مي گردد و 
فرمان هاي الزم براي كنترل دقيق نسبت سوخت به هوا و 
زمان جرقه زني را صادر مي كند. ECU از طريق كانكتور و 
دسته سيم با قطعات در ارتباط است. مدارهاي الكترونيكي 
ECU ب��ر روي برده��اي چن��د الي��ه داخل��ي محفظه اي 

مخصوص قرار مي گيرد و اين محفظه به گونه اي طراحي 
ش��ده است كه در مقابل ش��رايط محيطي و جوي از قبيل 
نف��وذ رطوبت، دما و... مقاومت الزم را دارد. ECU داراي 

دو نوع حافظه است: 
1. حافظ��ه موقعيت كه وضعيت هاي عمل��ي خودرو را به طور 
لحظه اي پايش مي كند و محل ثبت معايب موقت و دائم است.

2. حافظه دائم، برنامه نرم افزاري داراي الگوريتم هاي كنترلي 
است. اين حافظه با قطع جريان تغذيه ECU از بين نمي رود. 
ECU بع��د از درياف��ت جريان الكتريكي از س��وئيچ اصلي 

موتور حسگرها و عملگرها را اسكن كرده و اطالعات آنها را 
دريافت و در حد ميلي  ثانيه )ms( محاسبه و تجزيه و تحليل 
الزم را انجام و فرمان نهايي را براي عملگرها صادر مي كند.

ECU اجزاي سيستم و ارتباط آنها با

شكل 75ـ6

توجه: در مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي قطعاتي براي 
قطع و وصل كردن ارتباط قسمت هاي مدار، تغيير ولتاژ و 

تغيير مقدار مقاومت وجود دارند.

سوئيچ ها:
سوئيچ ها براي قطع و وصل كردن ارتباط قسمت هاي مدار 

در دو نوع N.O و N.C  به كار مي روند.
N.O-Normally open: در حالت عادي باز

N.C-Normally close: در حالت عادي بسته

شكل 76�6 نمايانگر سوئيچ در مدار است.

شكل 76ـ6
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ترميس��تور با دو ن��وع PTC و NTC در مدار الكتريكي و 
الكترونيكي خودرو به كار مي رود.

ترميس��تور PTC: اين نوع حس��گر در مقابل ازدياد و دما 
مقاومتش افزايش پيدا مي كند.

شكل 80-6 نمودار تغيير دما و مقاومت در حسگر PTC نشان مي دهد.

شكل 77ـ6

شكل 78ـ6

شكل 80ـ6

شكل 81ـ6

شكل 79ـ6

رئوستا:
مقاومت هاي متغيري هستند كه براي تغيير ولتاژ )كم يا زياد كردن( 

به كار مي روند. شكل 77-6 نمايانگر رئوستا در مدار است.

ديودها:
نيمه هادي هاي هس��تند كه جريان الكتريس��يته را فقط از 
يك جه��ت عبور مي دهن��د و در مداره��اي الكتريكي و 
الكترونيكي براي يكسوس��ازي و محافظت در مقابل ولتاژ 

معكوس استفاده مي شوند.
شكل 78-6 نمايانگر ديود در مدار است.

رله ها:
رله يك سوئيچ الكترومغناطيس��ي است كه مي توان عبور 
جري��ان كم، يك جريان الكتريس��يته زياد را قطع يا وصل 

كند. شكل 79-6 نمايانگر رله در مدار است.

ديود سري شده با رله: ديود محافظ در مقابل ولتاژ معكوس است.
ديود موازي ش��ده با رله: ديود براي دش��ارژ كردن جريان 

بوبين رله پس از قطع شدن ولتاژ بوبين است.

ترميستور:
حس��گر نيمه هادي كه داراي مقاومت حساس به دماست. 

ترميس��تور NTC: اين نوع حس��گر در مقاب��ل ازدياد دما، 
مقاومتش كاهش پيدا مي كند.

 NTC شكل 81-6 نمودار تغيير دما و مقاومت در حسگر
را نشان مي دهد.

ECU در چه��ار وضعيت زير فعاليت مي كند و در ادامه به 

تشريح آنها مي پردازيم:
1. وضعيت بسته بودن سوئيچ اصلي موتور )سوئيچ � بسته(
2. وضعيت باز بودن سوئيچ اصلي موتور بدون روشن كردن )سوئيچ باز(
3. وضعيت روش��ن ب��ودن موتور )موتور روش��ن( كه به 

چهار بخش كاري تقسيم مي شود. 
،warm up 1�3 وضعي��ت اس��تارت زدن، 2�3 وضعيت

3�3 وضعيت دور آرام ، 4�3 وضعيت حركت خودرو
وضعيت سوئيچ بسته ◄ 

در وضعيت سوئيچ بسته جريان تغذيه از قطب مثبت باتري 
و پس از عبور از رله دوم، رله دوبل و بدون فعال كردن آن 
به پايه F2 از س��وكت 32 پايه مشكي رنگ ECU مي رسد 
)در اين وضعيت جريان الكتريكي به ECU ارسال مي شود 

و ECU در حالت آماده به كار )standby( قرار دارد.
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سوكت 32 پايه مشكي رنگ به ترتيب به حسگر دماي هوا 
 C3 و حس��گر دماي مايع خنك كنندة موتور و از پايه هاي
و E1 س��وكت 32 پايه خاكستري به ترتيب به حسگرهاي 
موقعيت دريچه گاز و حسگر فشار هواي مانيفولد ورودي 

مي رساند.

نکته

مقدار ولتاژ برگش��تي از حس��گر 
موقعي��ت دريچه گاز و حس��گر 
فشار هواي مانيفولد ورودي براي 
ECU موقعيت دريچه گاز و فشار 

هوا را اعالم مي كند.

براي انجام تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 
3�6 مراجعه كنيد.

وضعيت سوئيچ باز ◄ 
 ،IG با قرار گرفتن س��وئيچ اصلي موت��ور در وضعيت
ولتاژ 12V+ به پايه B4 س��وكت 48 پايه قهوه اي رنگ 
 )standby( از حالت آماده به كار ECU مي رسد و ECU

خ��ارج و فعال مي ش��ود و موارد زير هم زم��ان اتفاق 
مي افتد.

1. پايه F2 از سوكت 32 پايه مشكي رنگ و F3 از سوكت 
32 پايه خاكس��تري رنگ توسط ECU اتصال بدنه )منفي( 
مي شود و باعث فعال شدن رله دوم از رله دوبل و اتصال 

كنتاكت داخلي آن مي شود.

 A4 12+  به پايةV 2. ب��ا اتصال كنتاكت رله دوبل ولت��اژ
 ECU س��وكت 32 پايه مشكي رنگ مي رسد و ولتاژ تغذيه

را تأمين مي  كند.

3. هم زم��ان با اتصال كنتاكت رله دوم ولتاژ +12V از پايه 
9 رله دوبل به س��وئيچ اينرسي ارسال و بعد از عبور از آن 
رله اول رله دوبل را فعال و كنتاكت آن را وصل مي كند. با 
فعال شدن رله اول پايه هاي 5، 6، 4 و 13 رله دوبل ولتاژ 
تغذيه 12V+  از جعبه تقسيم BB10 براي حسگر اكسيژن، 
گرم كن محفظه دريچه گاز، كويل دوبل، انژكتورها، ش��ير 
برقي كنيستر و پمپ بنزين و حسگر سرعت خودرو تأمين 

مي كند.

 E4 و A2 5+  را از پايه ه��ايV هم زم��ان ولت��اژ ECU .4

5. پاية C4 از س��وكت قهوه اي 48 پايه توسط ECU منفي 
مي شود تا چراغ اخطار عيب روشن مي شود.

توجــه: اگر 3 تا 5 ثانيه بعد از باز كردن س��وئيچ اصلي 
موتور روش��ن نش��ود يعني ECU س��يگنالي از جانب 
حس��گر دور موتور دريافت نكند، ECU منفي ارس��الي 
به پاية F3 از سوكت 32 پايه خاكستري را قطع و باعث 
غيرفع��ال كردن رله دوم، رله دوبل و قطع ش��دن ولتاژ 
تغذيه حس��گر اكس��يژن، گرم كن محفظ��ه دريچه گاز، 
كوئل دوبل، انژكتورها، شير برقي كنيستر و پمپ بنزين 

مي شود.

براي انجام تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 
4�6 مراجعه كنيد.
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هدايت شده و موجب افزايش ميدان فعال در سراسر سيم 
پيچ مي ش��ود و كاهش آن به وسيلة فاصله )دهانه( صورت 
مي پذيرد. پس ميزان حوزة مغناطيس��ي سراس��ر سيم پيچ 
وابس��ته به آن، ك��ه دندانة چرخ فرمان ي��ا فاصله )دهانه( 
در مقابل حس��گر قرار بگيرد، به دلي��ل كاهش و افزايش 
حوزة مغناطيس��ي كه در زمان َدَوران چرخ فرمان به وقوع 
مي پيوندد يك ولتاژ سينوس��ي در س��يم پيچ كه متناسب با 
نسبت تغيير يا نوس��ان حوزه است، توليد مي شود )شكل 

.)6�83

وضعيت موتور روشن ◄ 
وضعيت استارت

 ST با ق��رار گرفتن س��وئيچ اصل��ي موت��ور در وضعيت
)استارت(، فاليويل توسط استارتر شروع به دوران مي كند 

و موارد زير اتفاق مي افتد.

1. حس��گر دور موتور كه از نوع القايي است فعال شده و 
پالس الكتريكي از طريق پايه هاي B1 و B2 سوكت 32 پايه 
خاكستري رنگ به ECU ارسال و نقطه مرگ باال اعالم مي كند.

توجه:
حسگر دور موتور از نوع القايي است و براي اندازه گيري 

دو پارامتر به كار مي رود.
)RPM( الف. دور موتور

ب. موقعيت ميل لنگ )اطالع دربارة موقعيت پيستون هاي 
موتور(

سيگنال خروجي حسگر س��رعت دوراني يك كميت 
خيلي مهم در مديريت الكترونيكي موتور اس��ت و مقدار 
سرعت دوراني از فركانس سيگنال حسگر برآورد مي شود. 

طراحي و نحوة عملكرد: حس��گر مس��تقيمًا در مقابل يك 
چرخ فرمان )7( فرومغناطيسي قرار دارد، )شكل 82�6( و با 
يك فاصلة هوايي كم، اين دو قطعه از يكديگر جدا شده اند. 
حس��گر داراي يك هسته از جنس آهن نرم )قطب ميله اي( 
)4( اس��ت كه به سيم س��لونوئيد )5( ضميمه مي گردد. اين 
قطب ميله اي )هس��ته( از ط��رف ديگر به يك آهنرباي دائم 
)1( متصل است كه با عبور يك حوزه ي مغناطيسي از ميان 

آن در امتداد قطب به داخل چرخ فرمان نفوذ مي كند.
ميدان مغناطيسي پراكند به وسيلة يك دندانة متمركز و 

شكل 82ـ6

شكل 83ـ6
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ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت به ضميمه كتاب 
تمرين شماره 5�6 مراجعه كنيد.

warm up وضعيت
بعد از روش��ن ش��دن ، موتور در وضعيت warm up قرار 
مي گي��رد و ECU ب��ا تجزيه و تحليل ش��رايط دماي مايع 
خنك كننده و دماي هواي ورودي به موتور حجم پاش��ش 
س��وخت را تعيي��ن و با فعال كردن اس��تپر موتور )موتور 
پله اي( هواي الزم را براي س��وخت تأمين مي كند. حسگر 
دماي مايع خنك كننده موتور از نوع NTC است و با گرم 
شدن س��يال خنك كننده مقدار مقاومت آن كاهش مي يابد 
و ECU ب��ا كم كردن مدت زمان اتص��ال منفي انژكتورها 
حجم پاشش را كاهش مي دهد. عمل كاهش حجم پاشش 
سوخت تا رسيدن دماي سيال خنك كننده موتور به مقدار 

نرمال ادامه مي يابد.

وضعيت دور آرام
در وضعيت دور آرام، ECU با دريافت اطالعات از حسگر 
دريچه گاز، حسگر دماي سيال خنك كننده و حسگر فشار 
هواي مانيفولد ورودي و حس��گر دور موتور استپر موتور 
را فعال و به ميزان الزم از طريق آن هواي مورد نياز موتور 

را تأمين مي كند.
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت به ضميمه كتاب 

تمرين شماره 6�6 مراجعه كنيد.

هم��راه با افزايش س��رعت چ��رخ فرمان، دامن��ة ولتاژ 
AC توليدي نيز ش��ديداً افزايش مي ياب��د )ولتاژ با دور 

متناسب اس��ت(، از چند mv تا 100v و كم ترين ميزان 
 تع��داد دوران مورد نياز براي توليد يك س��يگنال كافي 

rpm 30 است.

تعداد دندانه هايي روي چرخ فرمان داراي مشخصات 
ويژه اي اس��ت. معموالً در سيس��تم مديريت موتور روي 
فاليوي��ل، چرخ فرماني با 60 گام اس��تفاده ش��ده كه دو 
 دندانة آن حذف ش��ده است )7( يعني چرخ فرمان داراي

 58 = 2 – 60 دندانه است.
با تقس��يم 360 درجه محي��ط دايره به 60 دندانه هر 
دندان��ه 12 درجه از گردش ميل لنگ را به ECU اطالع 
مي دهد و بدين ترتيب ECU مي تواند تا 12 درجه قبل 
از نقط��ه مرگ باال را برآورد و مق��دار آوانس جرقه را 

تعيين كند.

ECU .2 پايه ه��اي G2 ،G3 ،H2 و H3 از س��وكت 32 
پايه خاكس��تري رنگ را به ترتيب رسيدن زمان مكش هر 
س��يلندر منفي )بدنه( مي كند تا انژكتورها پاشش نمايند 
و هم زم��ان ECU پايه هاي G3 و H3 س��وكت 32 پايه 
مش��كي رنگ را به ترتيب رسيدن سيلندرهاي 1 و 4 و يا 
2 و 3 به نقطه مرگ باال منفي )بدنه( مي كند تا كوئل دوبل 
ابتدا ش��مع هاي سيلندر 1 و 4 و سپس شمع هاي سيلندر 

2 و3  با هم جرقه مي زنند تا موتور روشن شود. 

نکته

ECU با تجزيه و تحليل شرايط محيطي مقدار پاشش انژكتورها را براي حالت استارت تعيين مي كند.
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نکتهنکته

� در دور آرام دريچه گاز كاماًل بس��ته اس��ت و هواي مورد 
نياز از راهگاه استپر موتور وارد مانيفولد ورودي مي گردد.

� هن��گام اس��تفاده از كولر در دور آرام ECU، ولتاژ اس��تپر 
موتور را زياد مي كند و در نتيجه دور موتور افزايش مي يابد. 
با اين عم��ل ضربه حاصل از به دوران درآمدن كمپرس��ور 
كول��ر كاهش يافت��ه و نيروي الزم براي حرك��ت آن ايجاد 
مي ش��ود تا موتور با دور پايدار دوران كند. ECU در هنگام 

كاركردن كولر فن رادياتور را با دور آرام فعال مي كند.

� تش��خيص عيوب موق��ت )Intermittent( از عيوب دائم 
)Permanent( بسيار مشكل تر است.

� بيش��تر عيوب غي��ر دائم به علت ضعيف ش��دن اتصاالت 
الكتريكي اتفاق مي افتد.

� كنترل دقيق مداره��اي معيوب از تعويض بيهوده قطعات 
جلوگيري مي كند.

� قبل از انجام عيب يابي اطالعات الزم را در چك ليس��ت 
عيب يابي ثبت كنيد.

وضعيت حركت خودرو
حس��گر س��رعت خودرو روي جعبه دنده قرار دارد و در 
هنگام حركت خودرو از طريق پايه GZ س��وكت 48 پايه 
 ECU قهوه اي رنگ س��يگنال اطالعات سرعت خود را به
ارس��ال مي كند. در وضعيت حركت خ��ودرو ECU تمام 
سيگنال ها و پالس هاي ارس��الي و متغير تمام حسگرها را 
دريافت و تجزيه و تحليل بر مبنا برنامه نرم افزاري موجود 
در حافظه دائم عملگرها را فعال و ش��رايط بهينه مصرف 
س��وخت حداقل و تولي��د حداكثر را ب��راي موتور ايجاد 

مي كند.

7-7-6 بازرسي كلي
سيس��تم هاي تحت پايش ECU در اثر عملكرد نامطلوب 
يا اش��كال در موارد زير معي��وب مي گردند و معايب آنها 
با دوگ��روه عي��ب موق��ت )Intermittent( و عيب دائم 

)Permanent( در حافظة ECU ذخيره مي شود.

1. مدار الكتريكي    2. كانكتورها، سوكت ها و پراب ها
3. حسگرها    4. عملگرها
5. اجزاء مكانيكي    6. آب بندها

7. باتري     8. فيوزها و رله ها

ــي در عيب يابي سيســتم مديريت  ــكات ايمن ن
موتور

قبل از ش��روع عيب يابي سيستم مديريت موتور نكات 
ايمن��ي تشريح ش��ده را مطالعه و در هن��گام كار اجرا 

كنيد.
� عيب يابي قطعه، دس��ته س��يم و مداره��اي الكتريكي با 
مولتي متر )دس��تگاه اندازه گي��ري الكتريكي و الكترونيكي 

شامل اهم متر، ولت متر و آمپرمتر( انجام مي شود.
� عيب ياب��ي هر م��ورد را با دقت و به ص��ورت مرحله اي 
انجام داده و ابتدا مش��كل در هر مرحله رفع و س��پس به 

مرحله بعد برويد.
� از اتصال برق 12 ولت به حس��گرها، عملگرها و دسته 

سيم آنها اكيداً خودداري كنيد.
� هن��گام روش��ن بودن موتور كابل بات��ري را جدا نكنيد. 
نوسان ولتاژ آلترناتور باعث خرابي ECU و ديگر قطعات 

مي شود.
� از آزمايش جرقه با اتصال واير ش��مع به بدنه خودداري 
كني��د. تغيير جري��ان الكتريكي در س��يم پيچ ثانويه كويل 
و تأثي��ر آن در س��يم پيچ اوليه آن به دلي��ل ارتباط ECU با 

سيم پيچ اوليه موجب خرابي ECU مي شود.
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� كانكتورهاي پردازش��گر موت��ور )ECU( به ترتيب زير 
نصب مي گردند:

� مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
� هر كانكتورها را تا آخر جا بزنيد و با اهرم ضامن محكم كنيد.
� هنگام جداكردن و نصب كانكتورهاي ECU از كج شدن 

و يا شكستن پين ها جلوگيري كنيد.
� هنگام آزمايش سيگنال ها يا مولتي متر از برخورد پراپ ها 

دستگاه مولتي متر به يكديگر جلوگيري كنيد.
� موتور خودرو را در حالت درجا بيش از 15 دقيقه شروع نگذاريد.

� از خيس شدن پيچ هاي ECU جلوگيري كنيد. خيس شدن 
پيچ باعث اتصال كوتاه بين آنها و خرابي ECU مي شود.

� استفاده از باتري كمكي )باتري به باتري به صورت سري( 
براي روشن كردن موتور موجب خرابي ECU مي گردد.

 ON هنگام قرار داش��تن س��وئيچ اصلي موتور در وضعيت �
)بازبودن( يا روشن بودن موتور كانكتورهاي ECU را جدا نكنيد.
� خودرو را هرگز با هل دادن و در دنده گذاشتن روشن نكنيد.

� هنگام آزمايش سيس��تم جرقه و با اندازه گيري كمپرس 
موتور كانكتور انژكتورها را جدا كنيد.

� هنگام روشن بودن موتور كانكتور كوئل را جدا نكنيد.
� از ش��ارژ ب��ودن كامل بات��ري قبل از انجام بازرس��ي و 

آزمايش ها اطمينان پيدا كنيد.
� از ولتاژ باالي 16 ولت استفاده نكنيد.

� از شماتيك نمودار براي پيداكردن پين، كانكتور، ترمينال  
و دسته سيم مورد بازرسي استفاده كنيد.

� هرگز از المپ تست استفاده نكنيد.
� قبل از جداكردن يا وصل كردن كانكتور پردازشگر موتور 
)ECU( سوئيچ موتور را در وضعيت OFF قرار داده و سپس 

كاب��ل منفي باتري را جدا كني��د. به دليل وصل بودن موتور 
جريان الكتريكي و قرار داشتن پردازشگر موتور )ECU( در 
وضعي��ت آماده باش )Standby( عدم جداكردن كابل منفي 
باتري باعث خرابي پردازش��گر موت��ور )ECU( مي گردد.

� از دست زدن به پين هاي ECU خودداري كنيد. الكتريسيته 
ساكن بدن مي تواند موجب خرابي ECU شود.

� كانكتورهاي پردازش��گر موتور )ECU( به ترتيب زير با 
آزاد كردن ضامن جدا مي گردند )شكل 84�6(.

1. كانكتور مشكي رنگ )M1( 32 پايه
2. كانكتور قهوه اي رنگ )CP( 48 پايه

3. كانكتور خاكستري رنگ )M2( 32 پايه

شكل 84ـ6

1-7-7-6 بازرسي كانكتورها
روش كار روي كانكتورها

1. هرگز با كش��يدن دسته سيم اقدام به جداكردن كانكتور 
نكنيد. )شكل 85�6(

شكل 85ـ6
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دسته سيم قابل بررسي نيستند )شكل 89�6(. 2. خار قفل كننده كانكتور با فشردن يا كشيدن آزاد و سپس 
كانكتور را از ترمينال جدا كنيد. )شكل 86�6(

شكل 86ـ6
نکته

� براي جلوگيري از خراب ش��دن ترمينال از يك سيم نازك 
مطابق شكل براي ارتباط پراب مولتي متر استفاده كنيد.

� با كاربرد اين روش ترمينال ها كانكتور معيوب نمي شوند.

شكل 87ـ6

شكل 88ـ6

شكل 89ـ6

3. هن��گام اتص��ال كانكتوره��ا يك صداي كليك ش��نيده 
مي ش��ود. اين صدا نش��ان دهنده اتصال كام��ل از كانكتور 

مي باشد. )شكل 87�6(

4. هنگام كارب��رد مولتي متر در كانكتورهاي معمولي براي 
بررس��ي چگونگي ارتباط در دسته س��يم ها يا اندازه گيري 
ولتاژ، هميش��ه پراب مولتي متر را از سمت دسته سيم وارد 

كانكتور كنيد. )شكل 88�6(

5. ترمينال ه��اي كانكتور واترپروف )ضدآب( از س��مت 
كانكتور بررس��ي مي ش��وند. كانتورهاي ضدآب از سمت 

بررسي كانكتور
در صورت آزمايش و معيوب ب��ودن ترمينال موارد زير را 

انجام دهيد.
1. هنگام متصل بودن كانكتور:

كانكتور را با دس��ت نگه داش��ته و كيفيت قفل و وضعيت 
اتصال را بررسي كنيد.

2. هنگام جدابودن كانكتور:

� از بين رفتن ترمينال، مسدودش��دن ترمينال يا شكس��تن 
مغزي س��يم را به وس��يلة كش��يدن آرام دسته سيم بررسي 

كنيد.
� زنگ زدگي، كثيف ش��دن، دفرم ش��دن )تغيير ش��كل( يا 

خميدگي را بررسي ظاهري كنيد.
3. بررسي سفت بودن ترمينال:

� يك ترمين��ال نري يدكي را داخ��ل ترمينال مادگي قرار 
دهيد و وضعيت سفت بودن ترمينال را بررسي كنيد.

4. هر يك از س��يم ها را از س��مت دسته س��يم به آرامي 
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شكل 91ـ6

نکته

نکته

اگر شارژ باتري كامل باشد، نبايد ولتاژ آن كمتر از 9/6 ولت 
گردد، در غير اين صورت باتري را تعويض كنيد.

حداكث��ر افت ولت��اژ 0/5 ولت كمتر از ولت��اژ مجاز باتري 
است.

2-7-7-6 بازرسي باتري
ولتاژ باتري در عملكرد سيستم مديريت موتور تأثير مستقيم 
دارد و با كاهش آن از حد مجاز موجب عملكرد نامطلوب 
اجزا، س��يم، موتور خودرو و ايجاد كد خطا در پردازشگر 
موتور )ECU( مي ش��ود. براي پي بردن به وضعيت باتري 

آن را به ترتيب زير بازرسي كنيد.
ابزار مورد نياز:

� دستگاه تستر باتري � ابزار عمومي 
 )OFF( 1. س��وئيچ اصلي موت��ور را در وضعيت خاموش
ق��رار دهيد و ابتدا كابل منفي و س��پس كاب��ل مثبت را از 

قطب هاي باتري جدا كنيد.
2. ولتاژ باتري را به روش زير اندازه گيري كنيد.

دس��تگاه تس��تر را به قطب هاي باتري وصل كرده و مقدار 
ولتاژ آن را اندازه گيري كنيد )شكل 91�6(

مقدار مجاز 12 الي 12/4 ولت

3. آزمايش ولتاژ باتري زير بار به ترتيب زير انجام دهيد.
� دستگاه تستر را فعال و باتري را براي مدت 15 ثانيه زير 
بار قرار داده و از روي صفحه نش��انگر تستر ولتاژ باتري 

را قرائت كنيد.

� دس��تگاه تس��تر را غير فعال كرده و برگشت سريع ولتاژ 
را به حد نرمال از روي صفحه نشانگر تستر بررسي كنيد. 
يك باتري سالم سريعًا سطح ولتاژ را تا نزديك حد نرمال 

بازيافت مي كند.

جدول عيب يابي باتري

علتوضعيت

باتري دشارژ
� فاسد شدن باتري                                            � شل بودن تسمه آلترناتور

�  شل بودن يا سولفاته كردن ترمينال هاي باتري           � معيوب بودن آلترناتور
� قطع بودن مدار در دسته سيم آلترناتور                   � اتصال كوتاه بودن مدار در دسته سيم هنگام قرار داشتن كليد

)off( مقاومت زياد در مدار اصلي شارژ باتري                   تمام مصرف كننده در حالت خاموش �

بكش��يد تا از نصب صحيح سيم اطمينان پيدا كنيد )شكل 
.)6�90

شكل 90ـ6
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3-7-7-6 بازرسي رله دوبل و دسته سيم آن
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين شماره 7�6 مراجعه كنيد.

ابزار مناسب:
� مولتي متر

� سيم انتقال جريان برق
رل��ه دوبل با فرمان ECU فع��ال و جريان الكتريكي مورد 
نياز اجزاي زير از سيستم مديريت موتور را به آنها ارسال 

مي كند )شكل هاي 92�6 و 93�6(.
1. پمپ بنزين

 )ECU( 2. پردازشگر موتور
3. انژكتورها

4. كويل دوبل
5. شير برقي كنيستر

6. المنت گرم كن حسگر اكسيژن
7. حسگر اكسيژن 

شكل 92ـ6

شكل 93ـ6

8. گرم كن محفظه دريچه گاز
9. حسگر سرعت خودرو

روش بازرسي

 فرايندنوعمرحله
پين ه��اي رله دوبل را از لحاظ ضعيف ش��دن 1

)خراب��ي، خارج ش��دن و خوردگي( بررس��ي 
كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

� سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت off قرار دهيد.
� ضامن كش��ويي كانكتور رله دوبل را آزاد كرده و كانكتور دسته سيم را از 

رله دوبل جدا كنيد.
� رله دوبل را از محل نصب پياده كنيد.

رله دوبل را تعويض كنيد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال ها كانكتور دس��ته س��يم رله دوبل را از 2
لح��اظ ضعيف ش��دن )خرابي، دفرم ش��دن و 

خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي 

به مرحله بعد برويد.خير
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نكات ايمني: 
هنگام كار روي سيستم سوخت رساني را در نظر گرفته و 

رعايت كنيد.

نکته

خرابي رله دوبل موجب روشن نشدن خودرو مي گردد.

 فرايندنوعمرحله
مقدار ولتاژ ورودي به رله دوبل را اندازه گيري 3

كنيد.
آيا مقدار ولتاژ V 12+ است؟

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولت قرار دهيد.
� پراپ منفي مولتي متر را به قطب منفي باتري متصل كنيد.

� پ��راپ مثبت مولتي متر را به ترتيب به ترمينال هاي زير از كانكتور دس��ته 
 س��يم رله دوبل متص��ل و ولتاژ هر كدام را اندازه گي��ري كنيد. ترمينال هاي

.15 ،11 ،8 ،2
دسته سيم رله دوبل سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

� دسته سيم معيوب است.خير
� جعبه تقسيم معيوب است.

� باتري معيوب است.
دس��ته س��يم رله دوب��ل را از نظ��ر قطع بودن 4

بررسي كنيد.
آيا اتصال برقرار است؟

� كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.

� چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
� مابي��ن ترمينال هاي 11 و 15 از كانكتور رله دوبل و ترمينال ZV - NR از 

جعبه تقسيم.
� مابي��ن ترمينال ه��اي 2 و 8 از كانكتور رله دوب��ل و ترمينال ZV - GR از 

جعبه تقسيم.

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دس��ته س��يم را با تعمير يا تعويض رفع و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.

تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5
خودرو را روشن كرده و عملكرد رله دوبل و مدار آن را بررسي كنيد.تأييد نهايي عيب  يابي را انجام دهيد.6

4ـ7ـ7ـ6 بازرسي پمپ بنزين و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين بخش به ضميمه كتاب تمرين 

8�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� ابزار عمومي

� مولتي متر

يادآوري

پمپ بنزين نوع خارج باك در زير اتاق خودرو نصب شده 
و پمپ بنزين داخل باك زير كفي صندلي عقب قرار دارد.

پمپ بنزين سوخت با فشار و حجم مناسب را از باك براي 
مصرف در موتور ارسال مي كند.
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 فرايندنوعمرحله
مق��دار مقاوم��ت الكتريك��ي پم��پ بنزين را 1 

اندازه گيري كنيد.
آيا مقدار مقاومت 1 اهم يا كمتر است؟

پمپ بنزين خارج باك:
سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.

� اتصال هاي الكتريكي پمپ بنزين را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ قرار دهيد.

� پراپ هاي مولتي متر را به سيم هاي پمپ بنزين وصل كنيد.
� سوئيچ اصلي موتور را در حالت ON قرار دهيد.

� مقدار مقاومت اندازه گيري كنيد.
پمپ بنزين داخل باك:

� سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.
� كانكتور دسته سيم را از پمپ بنزين جدا كنيد.

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
� پراپ هاي مولتي متر را به پين هاي ترمينال پمپ بنزين وصل كنيد.

� مقدار مقاومت را اندازه گيري كنيد.
به مرحله بعد برويد.بلي

پمپ بنزين را تعويض كنيد.خير
مقدار ولتاژ تغذيه پمپ بنزين را اندازه گيري 2

كنيد.
آيا مقدار ولتاژ 12V+ است؟

پمپ بنزين خارج باك:
سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.

� اتصال هاي الكتريكي پمپ بنزين را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ قرار دهيد.

� پراپ هاي مولتي متر را به سيم هاي پمپ بنزين وصل كنيد.
� سوئيچ اصلي موتور را در حالت ON قرار دهيد.

� مقدار ولتاژ اندازه گيري كنيد.
پمپ بنزين داخل باك:

� سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.
� كانكتور دسته سيم را از پمپ بنزين جدا كنيد.

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ قرار دهيد.
� پراپ هاي مولتي متر را به پين هاي ترمينال پمپ بنزين وصل كنيد.

� سوئيچ اصلي موتور را در حالت ON قرار دهيد.
� مقدار ولتاژ را اندازه گيري كنيد.

ولتاژ براي 2 الي 3 ثانيه 12V+ است.بلي
پمپ بنزين سالم است.

� فيوز پمپ بنزين معيوب است.خير
� سوئيچ اينرسي معيوب است.

� كانكتور يا اتصال الكتريكي معيوب است.
� دسته سيم پمپ بنزين معيوب است.

� رله دوبل معيوب است.
به مرحله بعد برويد.
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نکته

خرابي يا عملكرد نامطل��وب پمپ بنزين وضعيت هاي زير 
را ايجاد مي كند:

� خودرو روشن نمي شود.
� هنگام گازدادن موتور خاموش مي شود.

� قدرت موتور، شتاب و سرعت خودرو كاهش مي يابد.
� هنگام قرارگرفتن موتور تحت بار زياد موتور ريپ مي زند.

 فرايندنوعمرحله
فيوز پمپ بنزين را بررسي كنيد.3

آيا فيوز معيوب است؟
فيوز را تعويض كنيد.بلي

از فيوز با مشخصات استاندارد استفاده كنيد.
به مرحله بعد برويد.خير

سوئيچ اينرسي را بررسي كنيد.4
آيا سوئيچ اينرسي معيوب است؟

براي چگونگي انجام بازرسي سوئيچ اينرسي به صفحه 190 مراجعه كنيد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
رله دوبل را بررسي كنيد.5

آيا رله دوبل معيوب است؟
براي چگونگي انجام بازرسي رله دوبل به صفحه 167 مراجعه كنيد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
كانكتور يا اتصال الكتريكي را از لحاظ ضعيف 6

شدن )خرابي، خارج شدن پين ها و خوردگي( 
بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

ترمينال ها را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
دس��ته س��يم پمپ بنزين را از نظر قطع بودن 7

بررسي كنيد.
آيا اتصال برقرار است؟

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.
� پ��راپ مثبت مولتي متر را به ترمين��ال B كانكتور و پراپ منفي را اتصال 

بدنه كنيد.
� چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم را بررسي كنيد.

� كابل منفي باتري را جدا كنيد.
پمپ خارج باك:

� سيم هاي پمپ را به يكديگر متصل كنيد.
پمپ داخل باك:

� ترمينال هاي كانكتور پمپ را با يك سيم به يكديگر متصل كنيد.
� ضامن كش��وي كانكتور رله دوبل را آزاد كرده و كانكتور دسته سيم را از 

رله دوبل جدا كنيد.
به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دس��ته س��يم را با تعمير يا تعويض رفع و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.

تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.8
خودرو را روشن كرده و عملكرد پمپ را بررسي كنيد.تأييد نهايي عيب يابي را انجام دهيد.9

5-7-7-6 بازرسي انژكتورها و مدار آنها
براي انجام دادن تمرين اين بخش به ضميمه كتاب تمرين 

9�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� استاتوسكوپ )گوشي صداياب( � مولتي متر 
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 فرايندنوعمرحله
عملكرد انژكتورها را بررسي كنيد.1

آي��ا ص��دا عملك��رد ه��ر انژكتور ب��ه گوش 
مي رسد؟

موتور را روشن كنيد.
با كاربرد استاتوسكوپ صداي عملكرد هر انژكتور را بررسي كنيد.

عملكرد انژكتور مناسب است به مرحله بعد برويد.بلي

انژكتور غيرفعال را مشخص كرده و به مرحله بعد برويد.خير
پين هاي كانكتور انژكتورها را از لحاظ ضعيف 2

ش��دن )خراب��ي، خ��ارج ش��دن و خوردگي( 
بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در وضعيف OFF قرار دهيد.
� كانكتور انژكتورها را با آزاد كردن خار ضامن جدا كنيد.

انژكتور را تعويض و به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
ترمينال هاي كانكتور دسته سيم هر انژكتور را 3

از لحاظ ضعيف شدن )خرابي، تغيير شكل و 
خوردگي( بررسي كنيد آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
مق��دار مقاوم��ت الكتريك��ي هر انژكت��ور را 4

اندازه گيري كنيد.
آيا مقدار مقاومت هر انژكتور )0/5 ± 12/25( 

اهم است؟

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
� پراپ ه��اي مثبت و منفي مولتي متر را به پين ه��اي ترمينال انژكتور وصل 

كنيد.
� مقدار مقاومت هر انژكتور را اندازه گيري كنيد.

انژكتور سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

انژكتور را تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.خير
دس��ته س��يم انژكتورها را از نظ��ر قطع بودن 5

بررسي كنيد.
آيا اتصال برقرار است؟

� كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� كانكتور رله دوبل را جدا كنيد.

� كانكتور خاكستري رنگ )M2( را از ECU جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.

� چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد:

شكل 94ـ6
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6-7-7-6 بازرسي استپر موتور و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين بخش به ضميمه كتاب تمرين 

10�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� مولتي متر

روش بازرسي
 فرايندنوعمرحله

پين ه��اي كانكتور اس��تپر موت��ور را از لحاظ 1
ضعيف شدن )خرابي، خارج شدن و خوردگي( 

بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم استپر موتور را با آزاد كردن خار ضامن جدا كنيد.

استپر موتور را تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
ترمينال هاي كانكتور دس��ته سيم انژكتور را از 2

لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير ش��كل و 
خوردگي( بررسي كنيد آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.6
خودرو را روشن كرده و عملكرد انژكتورها و مدار آن را بررسي كنيد.تأييد نهايي عيب يابي را انجام دهيد.7

 فرايندنوعمرحله
� انژكتور 1:

مابين ترمينال H2  سوكت خاكستري ECU و ترمينال 5 از كانكتور رله دوبل.
� انژكتور 2:

مابين ترمينال G3 سوكت خاكستري ECU و ترمينال 5 از كانكتور رله دوبل.
� انژكتور3:

مابين ترمينال G2 سوكت خاكستري ECU و ترمينال 5 از كانكتور رله دوبل.
� انژكتور 4:

مابين ترمينال H3 سوكت خاكستري ECU و ترمينال 5 از كانكتور رله دوبل.
به مرحله بعد برويد.بلي
قطعي در دسته سيم را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

نکته
1. خرابي يا عملكرد نامطلوب انژكتور وضعيت هاي زير را ايجاد مي كند:

� ريپ زدن و تك كاركردن  � لرزش موتور در دور آرام   � افت قدرت موتور 
2. مقاومت انژكتور

نوع مخروطي: 12/5 تا 17/5 اهم نوع استوانه اي: 9/5 تا 14/5 اهم 
3. در موقع تعويض انژكتور نكات ايمني سيستم سوخت رساني را رعايت كنيد.
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 فرايندنوعمرحله

مقدار مقاومت الكتريكي س��يم پيچ هاي استپر 3
موتور را اندازه گيري كنيد.

آيا مقدار مقاومت 48 الي 55 اهم است؟

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
� پراپ هاي مولتي متر را به ترتيب به پايه هاي:

)A و D(  و سپس )B و C( وصل كنيد.

مقدار مقاومت هر سيم پيچ را اندازه گيري كنيد.
به مرحله بعد برويد.بلي

استپر موتور تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.خير
دس��ته سيم اس��تپر موتور را از نظر قطع بودن 4

بررسي كنيد.
آيا اتصال برقرار است؟

� كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� سوكت خاكستري رنگ )M2( را از ECU جدا كنيد.

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.
چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.

 ECU از سوكت خاكستري رنگ D1 و ترمينال E3 مابين ترمينال �
ECU از سوكت خاكستري رنگ D3 و ترمينال D2 مابين ترمينال �

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دسته سيم را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5
خودرو را روشن كرده و عملكرد استپر موتور را بررسي كنيد.تأييد نهايي عيب يابي را انجام دهيد.6

نکته

خرابي يا عملكرد نامطلوب اس��تپر موتور وضعيت هاي زير 
را ايجاد مي كند.

� عدم پايداري دور آرام موتور
� خاموش شدن موتور با رها كردن پدال گاز

� افزايش بيش از حد دور آرام موتور
� كاهش دور موتور هنگام فعال ش��دن كمپرس��ور كولر در 

دور آرام

توجه: جرم گرفتگي استپر موتور و نشيمنگاه روي محفظه 
دريچ��ه گاز باعث عدم پايداري )متغير ب��ودن( دور آرام 
مي ش��ود. مي توان با پي��اده و تميز كردن اس��تپر موتور و 

نشيمنگاه آن عيب را برطرف كرد.
� تنظيم استپر موتور با دستگاه عيب ياب انجام مي گردد.

ــار: اتصال ولتاژ 12V باتري به پايه هاي اس��تپر           اخط
موتور باعث خرابي قطعه مي گردد.

� بيرون كشيدن محور استپر موتور باعث خرابي و از تنظيم 
خارج شدن آن مي گردد.

7-7-7-6 بازرسي كويل دوبل و مدار آن
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين 11�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� مولتي
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 فرايندنوعمرحله
پين ه��اي كانكت��ور كوي��ل دوب��ل را از لحاظ 1

ضعيف شدن )خرابي، خارج شدن و خوردگي( 
بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم كويل دوبل را با آزاد كردن خار ضامن جدا كنيد.

كويل دوبل را تعويض كرده و به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال هاي كانكتور دسته سيم كويل دوبل را 2
از لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير شكل و 

خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال هاي خروج��ي كويل دوبل را از لحاظ 3
ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير شكل، خوردگي 

زنگي زدگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

ترمين��ال خروج��ي كويل دوبل را تعمير يا كويل دوب��ل را تعويض كنيد و بلي
سپس به مرحله بعد برويد.

به مرحله بعد برويد.خير

مقدار مقاومت الكتريكي س��يم پيچ هاي كويل 4
دوبل را اندازه گيري كنيد.

آيا مقدار مقاومت س��يم پي��چ اوليه 0/6 اهم و 
سيم پيچ ثانويه 1/2 اهم است؟

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
سيم پيچ اوليه شمع 2 و 3:

پراپ ه��اي مولتي متر را به پايه هاي )3 يا 4 و 2( ورودي كويل دويل وصل 
كرده و مقدار مقاومت را اندازه گيري كنيد.

سيم پيچ اوليه شمع 1 و 4:
پراپ هاي مولتي متر را به پايه )3 يا 4 و 1( ورودي كويل دوبل وصل كرده 

و مقدار مقاومت را اندازه گيري كنيد.
سيم پيچ ثانويه شمع 2 و 3:

پراپ ه��اي مولتي متر را به پايه 2 و 3 خروج��ي كويل دوبل وصل كرده و 
مقدار مقاومت را اندازه گيري كنيد.

سيم پيچ ثانويه شمع 1 و 4:
پراپ ه��اي مولتي متر را به پايه 1 و 4 خروج��ي كويل دوبل وصل كرده و 

مقدار مقاومت را اندازه گيري كنيد.

كويل سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

كويل را تعويض كنيد.خير
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 فرآيندنوعمرحله
دس��ته س��يم كويل دوبل را از نظر قطع بودن 5

بررسي كنيد.
آيا ارتباط برقرار است؟

� كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� كانكتور دسته سيم كويل دوبل، رله دوبل را جدا كنيد.

� كانكتور مشكي رنگ )M1( پردازشگر موتور ECU را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.

چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
� مابين ترمينال 1 كانكتور كويل دوبل و ترمينال G1 كانكتور مش��كي رنگ 

ECU

� مابين ترمينال 2 كانكتور كويل دوبل و ترمينال H3 كانكتور مشكي رنگ 
ECU

� مابين ترمينال 3 كانكتور كويل دوبل و ترمينال 4 كانكتور رله دوبل

به مرحله بعد برويد.بلي
قطعي در دسته سيم را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.6
خودرو را روشن كرده و عملكرد كوئل دوبل را بررسي كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.7

نکته
خرابي يا عملكرد نامطل��وب كويل دوبل وضعيت هاي زير 

را ايجاد مي كند.
� موتور روشن نمي شود.

� كاهش قدرت و شتاب موتور در اثر نيم سوز شدن كويل دوبل

8-7-7-6 بازرسي حسگر دور موتور و مدار آن
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين 12�6 مراجعه كنيد.
ابزار: 

� دسته سيم يدكي � مولتي متر 
يادآوري

حس��گر دور موتور روي محفظه كالچ و بر روي چرخ فرمان فاليويل قرار دارد. اين حس��گر از نوع القايي است و در هنگامي كه 
دنده هاي چرخ فرمان از مقابل حسگر عبور مي كنند يك ميدان مغناطيسي متغير ايجاد مي شود و يك ولتاژ القايي متناوب )AC( در 
 EUC س��يم پيچ حس��گر القاء مي كند. تغيير فركانس و دامنه ولتاژ توليدي با سرعت دوران موتور متناسب است و پردازشگر موتور

موارد زير را تشخيص مي دهد )شكل هاي 95�6 و 96�6(.
)R.P.M( 2. دور موتور  )T.D.C( 1. نقطة مرگ باال

شكل 96ـ6شكل 95ـ6
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روش بازرسي
 فرايندنوعمرحله

پين ه��اي كانكتور حس��گر دور موت��ور را از 1
لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، خارج ش��دن و 

خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
� كانكتور دس��ته سيم حس��گر دور موتور را با آزاد كردن خار ضامن جدا 

كنيد.
� حسگر را از محل نصب پياده كنيد.

حسگر را تعويض و سپس به مرحله بعد برويد.بلي
به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال هاي كانكتور دس��ته سيم حسگر را در 2
موتور را از لحاظ ضعيف شدن )خرابي، تغيير 

شكل و خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
مقدار مقاومت الكتريكي حسگر دور موتور را 3

اندازه گيري كنيد.
آيا مقدار مقاومت 300 الي 400 اهم است؟

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
پراب هاي مولتي متر را به پايه 1 و 2 حسگر دور موتور وصل كرده و مقدار 

مقاومت را اندازه گيري كنيد.
حسگر سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

حسگر را تعويض كنيد و به مرحله بعد برويد.خير
مق��دار ولتاژ تولي��دي حس��گر دور موتور را 4

اندازه گيري كنيد.
آيا مقدار ولتاژ توليدي 2+ ولت AC است؟

� حسگر را نصب كنيد.
� دسته سيم انژكتورها را قطع كنيد.

� دسته سيم يدكي به حسگر دور متصل كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ متناوب AC قرار دهيد.

� پراب هاي مولتي متر را به دسته سيم يدكي )پايه 1 و 2( وصل كنيد.
اخطار: از اتصال پراب ها يا سيم هاي، دسته سيم يدكي جلوگيري كنيد.

� س��وئيچ موتور را در وضعيت اس��تارت قرار داده و حداكثر ولتاژ توليدي 
را اندازه گيري كنيد.

حسگر سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

حسگر را تعويض كنيد و به مرحله بعد برويد.خير
دس��ته سيم حس��گر دور موتور را از نظر قطع 5

بودن بررسي كنيد.
آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� كانكتور خاكستري رنگ )M2( را از ECU جدا كنيد.

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي با تست ديودي قرار دهيد.
چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.

مابين ترمينال 1 كانكتور حس��گر و ترمينال B1 از كانكتور خاكستري رنگ 
 ECU

مابين ترمينال 2 كانكتور حس��گر و ترمينال B2 از كانكتور خاكستري رنگ 
ECU

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دس��ته س��يم را با تعمير يا تعويض رفع و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.



177

نکته
خرابي يا عملكرد نامطلوب حسگر دور موتور وضعيت هاي زير را ايجاد مي كند.

� موتور روشن نمي شود.
� در اثر كثيف شدن يا تجمع براده فلز در سطح حسگر موتور داراي دور آرام ناپايدار مي گردد.

� حركت غير معمول عقربه  دورسنج موتور يا خاموش شدن موتور در دورهاي باال

يادآوري

حس��گر فش��ار هواي مانيفولد ورودي روي سيني فن خنك كننده رادياتور در جلوي خودرو قرار دارد. اين حسگر از نوع مقاومت 
 پيزوالكتريك است و با ولتاژ 5+ ولت توسط ECU تغذيه مي شود. حسگر فشار هواي مانيفولد ورودي فشار هواي داخل مانيفولد 
ورودي را به طور مداوم اندازه گيري كرده و به صورت تغيير ولتاژ به پردازش��گر موتور ECU ارس��ال مي كند )ش��كل هاي 97�6 و 

.)6�98

 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.6
خودرو را روشن كرده و عملكرد حسگر را در موتور را بررسي كنيد.تأييد نهايي عيب يابي را انجام دهيد.7

9-7-7-6 بازرسي حسگر فشار هواي ورودي مانيفولد )MAP( و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 13�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� دسته سيم يدكي � مولتي متر 

شكل 98ـ6شكل 97ـ6
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روش بازرسي

 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حس��گر فشار هواي مانيفولد 1

ورودي را از لح��اظ ضعي��ف ش��دن )خرابي، 
خارج شدن و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دس��ته سيم حسگر فشار هواي ورودي را با آزاد كردن خار ضامن 

جدا كنيد.
لوله خأل حسگر را جدا كنيد.

حسگر را از محل نصب پياده كنيد.

حسگر را تعويض و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
ترمينال هاي كانكتور دس��ته سيم حسگر فشار 2

ه��واي مانيفول��د ورودي را از لحاظ ضعيف 
شدن )خرابي، تغيير شكل و خوردگي( بررسي 

كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و س1س به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

مق��دار ولتاژ حس��گر فش��ار ه��واي مانيفولد 3
ورودي را اندازه گيري كنيد؟

آيا مقدار ولتاژ 0/3+ الي 4/8+ ولت است؟

� لوله خأل حسگر را وصل كنيد.
� دس��ته سيم يدكي مابين كانكتور حسگر فش��ار هواي ورودي مانيفولد و 

كانكتور دسته سيم آن وصل كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ مستقيم )DC( قرار دهيد.

� پراب هاي مولتي متر را به دسته سيم يدكي )پايه هاي 1 و 2( وصل كنيد.
اخطار: از اتصال پراب ها يا سيم هاي دسته سيم يدكي جلوگيري كنيد.

� موتور خود را روشن كنيد.
� دور موتور را تغيير داده و مقدار ولتاژ از روي مولتي متر قرائت كنيد.

حسگر سالم است، موتور را خاموش كرده و دسته سيم يدكي را جدا كنيد بلي
و سپس به مرحله بعد برويد.

حسگر را تعويض كنيد و به مرحله بعد برويد.خير

دسته سيم حسگر فشار هواي مانيفولد ورودي 4
را از لحاظ قطع بودن بررسي كنيد.

آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
دسته سيم حسگر و فشار هواي مانيفولد ورودي را جدا كنيد.

� كانكتور خاكستري رنگ )M2( را از ECU جدا كنيد.
مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.

چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
ECU از سوكت كانكتور C1 مابين ترمينال 1 كانكتور حسگر و ترمينال �

 ECU از سوكت كانكتور A2 مابين ترمينال 2 كانكتور حسگر و ترمينال �
ECU از سوكت كانكتور E1 مابين ترمينال 3 كانكتور حسگر و ترمينال �

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دس��ته س��يم را با تعمير يا تعويض رفع و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.
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نکته
خرابي يا عملكرد نامطلوب حسگر فشار هواي مانيفولد ورودي وضعيت هاي زير ايجاد مي كند.

� خاموش شدن موتور � مصرف سوخت زياد )خام سوزي(    � دور آرام ناپايدار   
� خروج دود سياه از اگزوز � كاهش قدرت موتور  

يادآوري
حس��گر دماي س��يال خنك كننده موتور بر روي محفظة ترموس��تات قرار دارد و با ولتاژ 5+ ولت توس��ط ECU تغذيه مي ش��ود. 
اين حس��گر از نوع مقاومت NTC )ضريب وارتي منفي( اس��ت كه با افزايش دما مقاومت آن كاهش مي يابد. حس��گر دماي سيال 
خنك كننده موتور با اندازه گيري دماي س��يال ش��رايط وارتي موتور را به صورت تغيير ولتاژ به پردازش��گر موتور ECU ارس��ال 

مي كند.

 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي و لوله خأل را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5

خودرو را روشن كرده و عملكرد حسگر نشان هواي مانيفولد ورودي را بررسي عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6
كنيد.

10-7-7-6 بازرسي حسگر دماي سيال خنك كننده موتور و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 14�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� پايه          � دماسنج            � ابزار عمومي � بشر   � دسته سيم يدكي   � مولتي متر 

شكل 100ـ6شكل 99ـ6
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روش بازرسي

 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حسگر دماي سيال خنك كننده 1

موتور را از لحاظ ضعيف شدن )خرابي، خارج 
شدن و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دس��ته سيم حس��گر دماي مايع خنك كننده موتور را با آزاد كردن 

خار ضامن جدا كنيد.
با كاربرد آينه و نور مصنوعي وضعيت پين هاي حسگر را بررسي كنيد.

حسگر را تعويض كنيد.بلي
سيستم خنك كاري موتور را هواگيري كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال هاي كانكتور دس��ته سيم حسگر دماي 2
س��يال خنك كننده موت��ور را از لحاظ ضعيف 
شدن )خرابي، تغيير شكل و خوردگي( بررسي 

كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

كانكتور دس��ته س��يم را روي حس��گر نصب كرده و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.

مقدار مقاومت الكتريكي حس��گر دماي سيال 3
خنك كننده موتور را اندازه گيري كنيد.

آيا مقدار مقاومت صحيح است؟

روش اول:
1. موت��ور خودرو را خاموش كرده و بگذاريد كاماًل خنك ش��ود )به دماي 

محيط برسد(.
2. كانكتور دسته سيم حسگر دماي سيال خنك كننده موتور را با آزاد كردن 

خار ضامن جدا كرده و دسته سيم يدكي را وصل كنيد.
3. مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.

4. پراب هاي مولتي متر را به دس��ته سيم يدكي وصل كرده و مقدار مقاومت 
را اندازه گيري و با جدول مقايسه كنيد.

� كانكتور دسته سيم را روي حسگر نصب كنيد.
� موت��ور خودرو را روش��ن كرده تا درجه ح��رارت موتور به حالت نرمال 
برس��د، س��پس موتور را خاموش كرده و مراحل 1 ت��ا 4 را تكرار و مقدار 

به دست آمده را با جدول مقايسه كنيد.
روش دوم:

1. حس��گر دماي س��يال خنك كننده موتور را از محل نصب روي هوزينگ 
پياده كنيد و مطابق شكل 101�6 داخل ظرف آزمايش قرار دهيد.

2. داخل ظرف آزمايش آب بريزيد تا دماغه حسگر غوطه ور گردد.
3. دماسنج را داخل ظرف قرار دهيد.

4. مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
5. دماي آب را افزايش دهيد.

6. پراب هاي مولتي متر را به پايه هاي حس��گر وصل كرده و مقدار مقاومت 
حسگر را اندازه گيري با جدول مقايسه كنيد.
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 فرآيندنوعمرحله

حس��گر را نصب و سيستم خنك كاري موتور را هواگيري كنيد و سپس به بلي
مرحله بعد برويد.

حس��گر را تعويض كرده و سيس��تم خنك كاري موتور را هواگيري كنيد و خير
سپس به مرحله بعد برويد.

دس��ته سيم حس��گر دماي س��يال خنك كننده 4
موتور را از لحاظ قطع بودن بررسي كنيد.

آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� كانكتورهاي ECU را جدا كنيد.

� كانكتور دسته سيم حسگر دماي سيال خنك كننده موتور را جدا كنيد.
مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي با تست ديودي قرار دهيد.

چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
مابين ترمينال 1 كانكتور دس��ته س��يم حس��گر و ترمين��ال A2 از كانكتور 

ECU خاكستري رنگ
مابين ترمينال 2 كانكتور دس��ته س��يم حس��گر و ترمين��ال C2 از كانكتور 

ECU خاكستري رنگ

به مرحله بعد برود.بلي

قطعي را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5
خودرو را روشن كرده و عملكرد حسگر دماي سيال خنك كننده موتور را بررسي عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6

كنيد.

+10°C 3.53kΩ

≤R≤

4.10kΩ

+20°C 2.53kΩ 2.67kΩ

+30°C 1.585kΩ 1.78kΩ

+40°C 1.085kΩ 1.23kΩ

+50°C 763kΩ 857kΩ

+60°C 540kΩ 615kΩ

+80°C 292kΩ 326kΩ

+90°C 215kΩ 245kΩ

+100°C 165kΩ 190kΩ

شكل 101ـ6
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نکته

خرابي يا عملكرد نامطلوب دماي سيال خنك كننده موتور وضعيت هاي زير را ايجاد مي كند.
� موتور در هواي سرد روشن نمي شود.    � مصرف سوخت زياد

� دور آرام ناپايدار       � خروج دود سياه از اگزوز

يادآوري
حسگر دماي هواي ورودي موتور بر روي محفظه دريچه گاز قرار دارد و با ولتاژ 5+ ولت توسط ECU تغذيه مي گردد. اين حسگر 
از نوع مقاومت NTC )ضريب حرارتي منفي( است كه با افزايش دما مقاومت آن كاهش مي يابد. حسگر دماي هواي ورودي موتور 

با اندازه گيري دماي شرايط حرارتي هواي ورودي موتور را به صورت تغيير ولتاژ به پردازشگر )ECU( ارسال مي كنند.

11ـ7ـ7ـ6 بازرسي حسگر دماي هواي ورودي موتور و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 15�6 مراجعه كنيد.

شكل 103ـ6شكل 102ـ6

ابزار:
� ابزار عمومي � دماسنج   � دمنده هواي گرم   � اتاقك تست   � مولتي متر 

روش بازرسي
 فرايندنوعمرحله

پين هاي كانكتور حس��گر دماي هواي ورودي 1
موتور را از لحاظ ضعيف شدن )خرابي، خارج 

شدن و خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دس��ته سيم حسگر دماي هواي ورودي موتور را با آزاد كردن خار 

ضامن جدا كنيد.
با كاربرد آينه و نور مصنوعي وضعيت پين هاي حسگر را بررسي كنيد.

حسگر را تعويض كنيد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
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 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حس��گر دماي هواي ورودي 1

موتور را از لحاظ ضعيف شدن )خرابي، خارج 
شدن و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دس��ته سيم حسگر دماي هواي ورودي موتور را با آزاد كردن خار 

ضامن جدا كنيد.
با كاربرد آينه و نور مصنوعي وضعيت پين هاي حسگر را بررسي كنيد.

حسگر را تعويض كنيد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
ترمينال هاي كانكتور دس��ته سيم حسگر دماي 2

هواي ورودي موتور را از لحاظ ضعيف شدن 
)خرابي، تغيير شكل و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
مقدار مقاومت الكتريكي حس��گر دماي هواي 3

ورودي موتور را اندازه گيري كنيد.
آيا مقدار مقاومت صحيح است؟

1. حسگر را از محل نصب روي محفظه دريچه گاز پياده كنيد.
2. حسگر را روي اتاقك تست نصب كنيد.
3. دماسنج را داخل اتاقك تست قرار دهيد.

4. مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
5. دمنده هواي گرم را روشن كرد.

6. پراب هاي مولتي متر را به پايه هاي حس��گر وصل كرده و مقدار مقاومت 
حسگر را اندازه گيري با جدول مقايسه كنيد.

حسگر را نصب و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

حسگر را تعويض كرده و سپس به مرحله بعد برويد.خير
دسته س��يم حسگر دماي هواي ورودي موتور 4

را از لحاظ قطع بودن بررسي كنيد.
آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
كانكتورهاي ECU را جدا كنيد.

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.
چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.

مابين ترمينال 1 كانكتور دس��ته س��يم حس��گر و ترمين��ال A2 از كانكتور 
 ECU خاكستري رنگ

مابين ترمينال 2 كانكتور دسته سيم حسگر و ترمينال C2 از كانكتور مشكي 
 ECU رنگ

به مرحله بعد برويد.بلي
قطعي را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

+10°C 3.53kΩ

≤R≤

4.10kΩ

+20°C 2.53kΩ 2.67kΩ

+30°C 1.585kΩ 1.78kΩ

+40°C 1.085kΩ 1.23kΩ

+50°C 763kΩ 857kΩ

+60°C 540kΩ 615kΩ

+80°C 292kΩ 326kΩ

+90°C 215kΩ 245kΩ

+100°C 165kΩ 190kΩ
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نکته

خرابي يا عملكرد نامطلوب حس��گر دماي هواي ورودي موتور وضعيت هاي زير را ايجاد مي كند. ECU با استفاده از سيگنال هاي 
ارس��الي از حس��گر فشار هواي ورودي موتور، حسگر دماي هواي ورودي موتور و حسگر اكسيژن، حجم اكسيژن موجود در هوا 

را محاسبه و ميزان پاشش انژكتورها را تنظيم مي كند. لذا با معيوب شدن اين حسگر مصرف سوخت تغيير خواهد كرد.

 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5

خودرو را روش��ن كرده و عملكرد حس��گر دماي هواي ورودي موتور را بررسي عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6
كنيد.

يادآوري

حس��گر موقعيت دريچه گاز بر روي محفظه دريچه گاز قرار دارد و با ولتاژ 5+ توس��ط ECU تغذيه مي گردد. اين حس��گر يك 
پتانسيومتر است كه متناسب با موقعيت دريچه گاز ولتاژ به ECU ارسال و موقعيت دريچه گاز را تعيين مي كند.

12-7-7-6 بازرسي حسگر موقعيت دريچه گاز و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 16�6 مراجعه كنيد.

ابزار:
� دسته سيم يدكي � مولتي متر 

شكل 105ـ6شكل 104ـ6
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 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حس��گر موقعيت دريچه گاز 1

را از لحاظ ضعيف شدن )خرابي، خارج شدن 
و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم حسگر موقعيت دريچه را با آزاد كردن خار ضامن جدا 

كنيد.
با كاربرد آينه و نور مصنوعي وضعيت پين هاي حسگر را بررسي كنيد.

حسگر را تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال هاي كانكتور حس��گر موقعيت دريچه 2
گاز را از لح��اظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير 

شكل و خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

مق��دار مقاوم��ت الكتريكي حس��گر موقعيت 3
دريچه گاز را اندازه گيري كنيد.

آيا مقدار مقاومت صحيح است؟

1. دسته سيم يدكي را به حسگر متصل كنيد.
2. مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.

3. پراب هاي مولتي متر را به س��يم متصل ب��ه پايه هاي 1 و 3 وصل كرده و 
مقدار مقاومت حسگر را اندازه گيري كنيد.

4kΩ مقدار مقاومت
4. پراب هاي مولتي متر را به س��يم متصل به پايه 1 و 2 وصل كرده و سپس 

دريچه گاز را به آرامي باز كنيد. در حالت اين مقاومت كاهش مي يابد.

به مرحله بعد برويد.بلي

حسگر را تعويض كرده و سپس به مرحله بعد برويد.خير

مق��دار ولتاژ حس��گر موقعيت دريچ��ه گاز را 4
اندازه گيري كنيد.

آيا مقدار ولتاژ 0 الي 5+ ولت است؟

� دسته سيم يدكي را مابين كانكتور حسگر موقعيت دريچه گاز و كانكتور 
دسته سيم آن وصل كنيد.

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ مستقيم )DC( قرار دهيد.
� پراب هاي مولتي متر را به دسته سيم يدكي )پايه هاي 1 و 3( وصل كنيد.

اخطار: از اتصال پراب ها يا سيم هاي دسته سيم جلوگيري كنيد.
� موتور خودرو را روشن كنيد.

� دريچه گاز را به آرامي باز كرده و ولتاژ حسگر را اندازه گيري كنيد.

حسگر سالم است، موتور را خاموش كرده و دسته سيم يدكي را جدا كنيد بلي
و سپس به مرحله بعد برويد.

حسگر را تعويض كنيد و به مرحله بعد برويد.خير

روش بازرسي



186

نکته
خرابي يا عملكرد نامطلوب حسگر موقعيت دريچه گاز وضعيت هاي زير را ايجاد مي كند.

� خاموش شدن موتور هنگام گازدادن به علت قطع پاشش
� نوسان زياد دور هنگام گازدادن

� عدم تطبيق دور موتور با حركت دريچه گاز

 فرايندنوعمرحله
دس��ته سيم حس��گر موقعيت دريچه گاز را از 5

لحاظ قطع بودن بررسي كنيد.
آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� دسته سيم حسگر موقعيت دريچه گاز را جدا كنيد.

� كانكتورهاي ECU را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد

چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
ECU از كانكتور خاكستري رنگ C3 مابين ترمينال 1 كانكتور حسگر و ترمينال �
ECU از كانكتور مشكي رنگ B4 مابين ترمينال 2 كانكتور حسگر و ترمينال �
ECU از كانكتور مشكي رنگ A3 مابين ترمينال 3 كانكتور حسگر و ترمينال �

به مرحله بعد برويد.بلي
قطعي در دسته سيم را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.6
خودرو را روشن و عملكرد حسگر موقعيت دريچه گاز را بررسي كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.7

13-7-7-6 بازرسي حسگر سرعت خودرو و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 17�6 مراجعه كنيد.

يادآوري
حسگر سرعت خودرو بر روي جعبه دنده قرار دارد و با ولتاژ 12+ ولت توسط رله دوبل تغذيه مي گردد. اين حسگر از نوع اثرهاي 
اس��ت كه با حركت خودرو و گردش پينيون دنده كيلومتر محور حس��گر ش��روع به دوران كرده و سيگنالي با فركانس متناسب با 

سرعت خودرو به ECU ارسال مي كند.
)هر 8 بار گردش محور حسگر معادل 2 كيلومتر بر ساعت است(.

شكل 107ـ6شكل 106ـ6

ابزار:
مولتي متر
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 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حس��گر سرعت خودرو را از 1

لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، خارج ش��دن و 
خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم حسگر سرعت خودرو را با آزاد كردن خار ضامن جدا 

كنيد.

حسگر را تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال هاي كانكتور حسگر سرعت خودرو را 2
از لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير شكل و 

خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

مق��دار مقاومت الكتريكي حس��گر س��رعت 3
خودرو را اندازه گيري كنيد.

آيا مقدار مقاومت صحيح است؟

1. مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
2. پراب ه��اي مولتي متر را به پايه ه��اي 2 و 3 وصل كرده و مقدار مقاومت 

حسگر را اندازه گيري كنيد.
15 k Ω ± %20 مقدار مقاومت �

به مرحله بعد برويد.بلي

حسگر را تعويض كرده و سپس به مرحله بعد برويد.خير

دس��ته سيم حسگر سرعت خودرو را از لحاظ 4
قطع بودن بررسي كنيد.
آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� دسته سيم حسگر موقعيت دريچه گاز را جدا كنيد.

� كانكتور رله دوبل را جدا كنيد.
� كانكتور قهوه اي رنگ )CP( را از ECU جدا كنيد.

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.
چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.

� مابين ترمينال 1 كانكتور حسگر و ترمينال 13 از كانكتور رله دوبل
� مابين ترمينال 2 كانكتور حس��گر و ترمينال G3 از كانكتور قهوه اي رنگ 

ECU

� مابين ترمينال 3 كانكتور حسگر و بدنه

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دس��ته س��يم را با تعمير يا تعويض رفع و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.

روش بازرسي
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 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5

با به حركت درآوردن خودرو در دنده هاي مختلف عملكرد حسگر سرعت خودرو عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6
را بررسي كنيد.

نکته

خرابي يا عملكرد نامطلوب حسگر سرعت خودرو وضعيت هاي زير را ايجاد مي كند.
� خاموش شدن موتور هنگام توقف

� حركت غير معمول عقربه سرعت سنج
� از كارافتادن سرعت سنج خودرو

� نامنظم كاركردن موتور هنگام حركت

14-7-7-6 بازرسي حسگر اكسيژن و مدارآن.
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 18�6 مراجعه كنيد.

يادآوري

حسگر اكسيژن بر روي مانيفولد خروجي قرار دارد و با ولتاژ 12+ ولت توسط رله دوبل تغذيه مي گردد. اين حسگر داراي سراميك 
فعال است كه مقدار اكسيژن موجود در گازهاي خروجي موتور توسط آن تبديل به ولتاژ و به ECU ارسال مي شود و ECU تجزيه 

و تحليل ولتاژ زمان پاشش سوخت را بهينه مي كند.

شكل 109ـ6شكل 108ـ6

ابزار:
� مولتي متر 
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 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حس��گر اكسيژن را از لحاظ 1

ضعيف شدن )خرابي، خارج شدن و خوردگي( 
بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم حسگر اكسيژن را با آزاد كردن خار ضامن جدا كنيد.

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ترمينال كانكتور دس��ته سيم حسگر اكسيژن را 2
از لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير شكل و 

خوردگي( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

مقدار مقاومت الكتريكي حس��گر اكس��يژن را 3
اندازه گيري كنيد؟

آيا مقدار مقاومت 10 الي 12 اهم است؟

1. مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
2. پراب ه��اي مولتي متر را به پايه ه��اي 1 و 2 وصل كرده و مقدار مقاومت 

حسگر را اندازه گيري كنيد.

به مرحله بعد برويد.بلي

حسگر را تعويض كرده و سپس به مرحله بعد برويد.خير

دسته س��يم حسگر اكس��يژن را از لحاظ قطع 4
بودن بررسي كنيد.

آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� دسته سيم حسگر اكسيژن را جدا كنيد.

� دسته سيم رله دوبل را جدا كنيد.
� كانكتورهاي مشكي و خاكستري ECU را جدا كنيد.

� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهمي يا تست ديودي قرار دهيد.
چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.

� مابين ترمينال 1 كانكتور حسگر و ترمينال 6 از دسته سيم رله دوبل 
� مابين ترمينال 2 كانكتور حس��گر و ترمينال E2 از كانكتور مش��كي رنگ 

ECU

� مابي��ن ترمينال 3 كانكتور حس��گر و ترمينال E1 از كانكتور خاكس��تري 
ECU رنگ

�  مابي��ن ترمينال 4 كانكتور حس��گر و ترمينال A3 از كانكتور خاكس��تري 
ECU رنگ

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي در دس��ته س��يم را با تعمير يا تعويض رفع و س��پس به مرحله بعد خير
برويد.

روش بازرسي
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نکته

خرابي يا عملكرد نامطلوب حس��گر اكسيژن وضعيت هاي 
زير را ايجاد مي كند.

� مصرف سوخت افزايش مي يابد.
� تست آالينده هاي اگزوز خارج از حد استاندارد مي شود.

          اخطار: حس��گر اكس��يژن زباله معمولي نيس��ت و بايد 
تحت شرايط ويژه دفن شود. 

� اجزاي داخلي حس��گر اكس��يژن براي سالمتي انسان به شدت 
مضر است از تفكيك حسگر جداً خودداري كنيد.

� حسگر اكسيژن توسط اسيلوسكوپ آزمايش مي شود.

 فرايندنوعمرحله
با به حركت درآوردن خودرو در دنده هاي مختلف عملكرد حسگر سرعت خودرو عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.5

را بررسي كنيد.

خودرو را روشن و عملكرد حسگر اكسيژن را بررسي كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6

15-7-7-6 بازرسي سوئيچ اينرسي و مدار آن
ب��راي انجام دادن تمرين اين قس��مت ب��ه ضميمه كتاب 

تمرين 19�6 مراجعه كنيد.

يادآوري

سوئيچ اينرسي در محفظه موتور روي قسمت داخلي گلگير 
ق��رار دارد. اين س��وئيچ در اثر ضرب��ة وارد به اتاق خودرو 
)تصادف( فعال ش��ده و ولتاژ تغذي��ه ECU را از رله دوبل 
قطع مي كند و باعث خاموش  ش��دن موتور و قطع ارس��ال 

سوخت توسط پمپ بنزين مي شود.
ابزار:

� دسته سيم يدكي � مولتي متر 

 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور س��وئيچ اينرس��ي را از لحاظ 1

ضعيف شدن )خرابي، خارج شدن و خوردگي( 
بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم سوئيچ اينرسي را با آزاد كردن خار ضامن جدا كنيد.

با كاربرد آينده و نور مصنوعي وضعيت پين هاي سوئيچ اينرسي را بررسي 
كنيد.

سوئيچ اينرسي را تعويض و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

روش بازرسي
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 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.5

موتور خودرو را روش��ن و عملكرد س��وئيچ اينرس��ي را در دو حالت زير بررسي عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6
كنيد.

1. حالت عادي
2. بعد وارد آوردن ضربه خفيف به س��وئيچ اينرسي. در اين حالت موتور خاموش 

مي گردد.

 فرايندنوعمرحله
ترمينال هاي كانكتور دسته سيم سوئيچ اينرسي 2

را از لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير شكل 
و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

ارتباط بين پايه هاي س��وئيچ اينرسي را بررسي 3
كنيد.

آيا ارتباط برقرار است؟

� دسته سيم يدكي را به سوئيچ اينرسي وصل كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم يا تست ديودي قرار دهيد.

چگونگي ارتباط بين پايه سوئيچ اينرسي را بررسي كنيد.
وضعيت وصل:

پايه 1 و 3
وضعيت قطع:

پايه 1 و 2

سوئيچ سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

سوئيچ اينرسي را تعويض و سپس به مرحله بعد برويد.خير

دس��ته سيم س��وئيچ اينرس��ي را از لحاظ قطع 4
بودن بررسي كنيد.

آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
� كانكتور دسته سيم سوئيچ اينرسي را جدا كنيد.

� كانكتور رله دوبل را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم يا تست ديودي قرار دهيد.

چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
مابين ترمينال 1 كانكتور دس��ته سيم سوئيچ اينرسي و ترمينال 9 از كانكتور 

دسته سيم رله دوبل 
مابين ترمينال 3 كانكتور دسته سيم سوئيچ اينرسي و ترمينال 14 از كانكتور 

دسته سيم رله دوبل

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

نکته
خرابي يا عملكرد نامطلوب سوئيچ اينرسي وضعيت هاي زير ايجاد مي گردد.

� موتور روشن بالفاصله خاموش مي شود.
� موتور روشن نمي شود.
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نکته
اين قطعه بازرس��ي اهمي و ولتاژ ندارد و توس��ط دس��تگاه 

عيب يابي بازرسي مي گردد.

16-7-7-6 بازرسي حسگر ضربه )ناك( و مدار آن
براي انجام دادن تمرين اين قسمت به ضميمه كتاب تمرين 20�6 مراجعه كنيد.

يادآوري
حس��گر ضربه )ناك( بر روي بدنه موتور مابين س��يلندر 2 و 3 قرار دارد و اين حس��گر از نوع پيزوالكتريك اس��ت و با ولتاژ 5+ 
 ECU ارسال مي كند و ECU تغذيه مي شود. حسگر ولتاژي متناسب با ضربه هاي ناشي از احتراق غير عادي به ECU ولت توسط
آوانس جرقه را كاهش داده و با افزايش حجم سوخت مخلوط سوخت و هواي غني براي  جلوگيري از افزايش بيش از حد درجه 

حرارت گازهاي خروجي اگزوز وارد سيلندر مي كند.

شكل 111ـ6شكل 110ـ6

ابزار:
مولتي متر

 فرايندنوعمرحله
پين هاي كانكتور حس��گر ضرب��ه )ناك( را از 1

لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، خارج ش��دن و 
خوردگي( بررسي كنيد. 

آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.
كانكتور دسته سيم سوئيچ اينرسي را با آزاد كردن خار ضامن جدا كنيد.

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
ترمينال كانكتور دسته سيم حسگر ضربه )ناك( 2

را از لحاظ ضعيف ش��دن )خرابي، تغيير شكل 
و خوردگي( بررسي كنيد.

آيا عيبي وجود دارد؟

كانكتور را تعمير يا تعويض كنيد و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير

روش بازرسي
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 فرايندنوعمرحله
تمام كانكتورها و اتصال هاي الكتريكي را وصل كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.4

موتور را روشن و عملكرد حسگر ضربه را توسط دستگاه عيب ياب بررسي كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.5

 فرايندنوعمرحله
دسته سيم حسگر ضربه )ناك( را از لحاظ قطع 3

بودن بررسي كنيد.
آيا ارتباط برقرار است؟

كابل منفي باتري را جدا كنيد.
كانكتور دسته سيم حسگر ضربه )ناك( را جدا كنيد.

كانكتور مشكي رنگ ECU را جدا كنيد.
� مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم يا تست ديودي قرار دهيد.

� چگونگي ارتباط مدار در دسته سيم و ترمينال ها را بررسي كنيد.
مابين ترمينال 1 كانكتور دسته سيم حسگر و ترمينال B3 از كانكتور مشكي 

ECU رنگ
مابين ترمينال 2 كانكتور دسته سيم حسگر و ترمينال C3 از كانكتور مشكي 

ECU رنگ
مابين ترمينال 3 كانكتور دسته سيم حسگر و ترمينال A3 از كانكتور مشكي 

ECU رنگ

به مرحله بعد برويد.بلي

قطعي را با تعمير يا تعويض رفع و سپس به مرحله بعد برويد.خير

نکته

خراب��ي يا عملكرد نامطلوب حس��گر ضرب��ه )ناك( باعث 
توليد صداي كوبش و لرزش در موتور مي كند.

ــار: كيفي��ت س��وخت مصرف��ي در عملكرد و           اخط
تشخيص عيب حسگر ضربه )ناك( مؤثر است.

شكل 112ـ6
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17-7-7-6 بازرسي شمع و واير آن
ابزار:

� ابزار عمومي   � دستگاه شمع پاك كن     � گيج اندازه گيري )فيلر( � مولتي متر 

 فرايندنوعمرحله
وايره��ا را از لح��اظ ضعيف ش��دن )خرابي، 1

خوردگي و فاسد شدن( بررسي كنيد.
آيا عيبي وجود دارد؟

سوئيچ موتور را در وضعيت OFF قرار دهيد.
واير شمع ها را پياده كرده و قسمت هاي زير را بررسي كنيد.

� عايق هاي دو انتهاي واير
� سطح واير

� قسمت فلزي اتصال با شمع و كانكتور كويل

واير شمع را تعويض كرده و سپس به مرحله بعد برويد.بلي

به مرحله بعد برويد.خير
مق��دار مقاوم��ت الكتريك��ي واير ش��مع ها را 2

اندازه گيري كنيد.
آيا مقدار مقاومت صحيح است؟

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
پراب ه��اي مولتي متر به دو انته��اي فلزي واير وصل كرده و مقدار مقاومت 

را اندازه گيري كنيد.
مقدار مقاومت: 16 الي 18 كيلو اهم در هر متر.

واير سالم است به مرحله بعد برويد.بلي

واير را تعمير يا تعويض كرده و سپس به مرحله بعد برويد.خير
وضعيت كاركرد شمع را بررسي كنيد.3

آيا وضعيت شمع مطلوب است؟
ش��مع را با استفاده از آچار مخصوص ش��مع پياده كرده و قسمت هاي زير 

را بررسي كنيد.
� شكسته بودن يا خرابي عايق

� خوردگي الكترودها
� خرابي واشر آب بندي

شمع ها را با استفاده از دستگاه شمع پاك كن تميز كنيد.بلي

شمع استاندارد و متناسب با مشخصه هاي فني موتور تهيه كنيد.خير

مقدار مقاومت الكتريكي ش��مع را اندازه گيري 4
كنيد.

آيا مقدار مقاومت صحيح است؟

مولتي متر را در وضعيت اندازه گيري اهم قرار دهيد.
پراب هاي مولتي متر را به الكترود مركزي و محل اتصال واير شمع وصل 

كرده و مقدار مقاومت را اندازه گيري كنيد.
مقدار مقاومت: مقدار مقاومت متناسب با موتور 3 الي 8 كيلواهم

به مرحله بعد برويد.بلي

شمع استاندارد و متناسب با مشخصه هاي موتور تهيه كنيد.خير

شمع و وايرها را روي موتور نصب كنيد.عمليات بعد از تعمير را انجام دهيد.5

موتور خودرو را روشن كرده و عملكرد واير و شمع ها را بررسي كنيد.عيب يابي را تأييد نهايي كنيد.6

روش بازرسي
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نکته

نکته

خرابي يا عملكرد نامطلوب ش��مع يا واير وضعيت هاي زير 
را ايجاد مي كند.

� دور آرام ناپايدار
� كاهش قدرت موتور
� كاهش شتاب خودرو

� افزايش مصرف سوخت
Missfire ايجاد �

� سخت روشن شدن موتور

 )PERMENENT( هر عي��ب دائم EOBD بنا به اس��تاندارد
 DTC داراي كد ويژه )INTERMITENT( يا عيب موق��ت

است.

)OBD( 8-6 سيستم عيب يابي هوشمند
پردازشگر موتور )ECU( داراي سيستم عيب يابي هوشمند 
)OBD(1 س��خت افزاري و نرم اف��زاري اس��ت ك��ه هنگام 

كار موت��ور عملكرد حس��گرها، عملگره��ا و... را پايش 
ك��رده و ه��رگاه عملك��رد نامطلوب يا عيبي ايجاد ش��ود 
اطالعات مرب��وط به آن را در حافظة 2ECU دس��ته بندي 
و ذخي��ره مي كن��د. رخ دادن عملك��رد نامطل��وب يا عيب 
باعث روشن ش��دن چراغ اخطار عيب )MIL(3 در صفحه 

نشانگرها مي شود.

ب��راي پي بردن به عيوب ايجادش��ده در سيس��تم مديريت 
موتور دس��تگاه مخصوص طراحي شده تا تعميركاران به 
راحت��ي بتوانن��د اطالعات ضبط ش��ده در حافظة ECU را 
بازيافت كرده و اقدام الزم جهت رفع عيب را انجام دهند. 

1. OBD: on- Board Diagnostic system
2. MIL: Mal function Indicator Lamp
3. DTC: Diagnostic Trouble Codes

دس��تگاه عيب ياب در انواع تعميرگاهي ش��كل 113�6 و 
قاب��ل حمل )پرتابل( ش��كل هاي 114�6 و 115�6 به طور 
مس��تقيم يا با اس��تفاده از واس��طه )Inter Face( و توسط 
كابل رابط به كانكتور عيب يابي دس��ته سيم خودرو متصل 
مي شوند و با برنامه نرم افزاري خاص اطالعات ذخيره شده 
در حافظة ECU و يا پارامترهاي مختلف را استخراج و به 

نمايش درمي آورند.

شكل 113ـ6

شكل 114ـ6

شكل 115ـ6
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1-8-6 بازرسي با دستگاه عيب ياب
بازرسي سيستم مديريت موتور را طبق فلوچارت زير انجام دهيد.

شروع

خودرو را براي بازرسي آماده كنيد.

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.

كابل رابط را به دستگاه عيب يابي و كانكتور عيب يابي C1300 در دسته سيم خودرو وصل كنيد.

شماره DAM خودرو را وارد كرده و خودرو را شناسايي كنيد.

از ECUهاي خودرو، موجود در صفحه ECU موتور را انتخاب كنيد.

نوع سوخت مصرفي را انتخاب كنيد.

ECU نصب شده روي خودرو را انتخاب كنيد.

سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت ON قرار دهيد.

وارد صفحه نمايش اطالعات و عمليات شده و گزينه هاي زير را مشاهده كنيد:
ECU شناسايي مشخصه هاي �

� خواندن كد خطا
� پاك كردن كد خطا

� اندازه گيري پارامترها
� آزمايش عملگرها
� پيكر بندي سيستم

به گزينه تشخيص )DIAGNOSIS( وارد شويد.

آزمايش به وسيله ECU را انتخاب كنيد.

دستگاه عيب ياب را به منبع تغذيه )AC / DC( وصل كنيد.

دستگاه را روشن كنيد.

به صفحه بررسي روي خودرو وارد شويد.

نوع خودرو را انتخاب كنيد.

اخطار:
تغيير در قسمت هاي پيكربندي باعث خراب شدن اجزاي الكتريكي، 

الكترونيكي و مكانيكي و ايجاد هزينه هاي سنگين مي گردد.

گزين��ه پاك كردن كد خطا را انتخاب و عيب يا معايب را 
پاك كنيد.

نكته:
� عيوب موقت توسط اين گزينه قابل پاك كردن است.

� عيوب دائم را ابتدا رفع و س��پس توسط اين گزينه پاك 
كنيد.

آيا كد خطا پاك شد؟

گزينه اندازه گيري پارامترها را انتخاب كنيد.
در اين حالت اطالعات لحظه اي حس��گرها و عملگرها ... 

قابل مشاهده است.
آيا مقادير پارامترها صحيح است؟

گزينه آزمايش عملگرها را انتخاب كنيد. موارد زير را مشاهده مي كنيد.
� انژكتور 1     � كويل 1/4
� انژكتور 2     � كويل 2/3

�  انژكتور 3     � فن خنك كننده موتور )1( )دور كم(
�  انژكتور 4     � فن خنك كننده موتور )2( )دور زياد(

�  پمپ سوخت     � المپ اخطار عيب
� استپر موتور )موتور پله اي(    � شير برقي كنيستر

نكته:
با انتخاب هر كدام از موارد باال عملگر فعال مي شود و مي توان كاركرد آن را بررسي كرد.

       اخطار:
براي جلوگيري از انفجار و ايجاد صدمات بدني و خسارت مالي ابتدا آزمايش كويل )1/4( 

و )2/3( انجام و سپس انژكتورها را آزمايش كنيد.
آيا عملگرها درست عمل مي كنند.

موتور را روشن كنيد.
سوئيچ اصلي موتور را در 

وضعيت OFF قرار دهيد.

را  عيب ي��اب  دس��تگاه 
خاموش كنيد.

 )AC / DC( منبع تغذي��ه
جدا  را  عيب ياب  دستگاه 

كنيد.

كابل رابط دس��تگاه را از 
كانكت��ور عيب ي��اب جدا 

كنيد.

موتور را روشن و عملكرد 
آن را بررسي كنيد.

عيب يابي به پايان رسيد.

موتور خودرو را خاموش كنيد.

قطعه يا مدار معيوب را تعمير يا تعويض كنيد.

گزين��ه كد خطا را انتخ��اب و عيب يا 
معايب را مشاهده كنيد.

آيا كد خطا مشاهده مي شود.
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به مرحله شروع بازگرديد.
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شروع

خودرو را براي بازرسي آماده كنيد.

سوئيچ اصلي موتور را در حالت OFF قرار دهيد.

كابل رابط را به دستگاه عيب يابي و كانكتور عيب يابي C1300 در دسته سيم خودرو وصل كنيد.

شماره DAM خودرو را وارد كرده و خودرو را شناسايي كنيد.

از ECUهاي خودرو، موجود در صفحه ECU موتور را انتخاب كنيد.

نوع سوخت مصرفي را انتخاب كنيد.

ECU نصب شده روي خودرو را انتخاب كنيد.

سوئيچ اصلي موتور را در وضعيت ON قرار دهيد.

وارد صفحه نمايش اطالعات و عمليات شده و گزينه هاي زير را مشاهده كنيد:
ECU شناسايي مشخصه هاي �

� خواندن كد خطا
� پاك كردن كد خطا

� اندازه گيري پارامترها
� آزمايش عملگرها
� پيكر بندي سيستم

به گزينه تشخيص )DIAGNOSIS( وارد شويد.

آزمايش به وسيله ECU را انتخاب كنيد.

دستگاه عيب ياب را به منبع تغذيه )AC / DC( وصل كنيد.

دستگاه را روشن كنيد.

به صفحه بررسي روي خودرو وارد شويد.

نوع خودرو را انتخاب كنيد.

اخطار:
تغيير در قسمت هاي پيكربندي باعث خراب شدن اجزاي الكتريكي، 

الكترونيكي و مكانيكي و ايجاد هزينه هاي سنگين مي گردد.

گزين��ه پاك كردن كد خطا را انتخاب و عيب يا معايب را 
پاك كنيد.

نكته:
� عيوب موقت توسط اين گزينه قابل پاك كردن است.

� عيوب دائم را ابتدا رفع و س��پس توسط اين گزينه پاك 
كنيد.

آيا كد خطا پاك شد؟

گزينه اندازه گيري پارامترها را انتخاب كنيد.
در اين حالت اطالعات لحظه اي حس��گرها و عملگرها ... 

قابل مشاهده است.
آيا مقادير پارامترها صحيح است؟

گزينه آزمايش عملگرها را انتخاب كنيد. موارد زير را مشاهده مي كنيد.
� انژكتور 1     � كويل 1/4
� انژكتور 2     � كويل 2/3

�  انژكتور 3     � فن خنك كننده موتور )1( )دور كم(
�  انژكتور 4     � فن خنك كننده موتور )2( )دور زياد(

�  پمپ سوخت     � المپ اخطار عيب
� استپر موتور )موتور پله اي(    � شير برقي كنيستر

نكته:
با انتخاب هر كدام از موارد باال عملگر فعال مي شود و مي توان كاركرد آن را بررسي كرد.

       اخطار:
براي جلوگيري از انفجار و ايجاد صدمات بدني و خسارت مالي ابتدا آزمايش كويل )1/4( 

و )2/3( انجام و سپس انژكتورها را آزمايش كنيد.
آيا عملگرها درست عمل مي كنند.

موتور را روشن كنيد.
سوئيچ اصلي موتور را در 

وضعيت OFF قرار دهيد.

را  عيب ي��اب  دس��تگاه 
خاموش كنيد.

 )AC / DC( منبع تغذي��ه
جدا  را  عيب ياب  دستگاه 

كنيد.

كابل رابط دس��تگاه را از 
كانكت��ور عيب ي��اب جدا 

كنيد.

موتور را روشن و عملكرد 
آن را بررسي كنيد.

عيب يابي به پايان رسيد.

موتور خودرو را خاموش كنيد.

قطعه يا مدار معيوب را تعمير يا تعويض كنيد.

گزين��ه كد خطا را انتخ��اب و عيب يا 
معايب را مشاهده كنيد.

آيا كد خطا مشاهده مي شود.
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ضمائم

جدول آزمايش سرسيلندر

وضعيتشرايطبازرسي
� كربن گرفتگي          بلي      خير ظاهري

 خير      صمغ گرفتگي          بلي �

 خير      زنگ زدگي             بلي �
� خوردگي راهگاه     

 خير      سيال                   بلي   

 خير      ذوب شدن محفظه   بلي �
   احتراق

 خير      شكستگي              بلي �

 خير      سوپاپ معيوب     بلي

 خير      سيت معيوب        بلي

 خير      پولك معيوب       بلي
كپه و پايه            

 خير      بادامك معيوب     بلي 

 خير      پيچ معيوب          بلي

 خير      رزوه معيوب         بلي
موارد ديگر:

 قابل اصالح
 غير قابل اصالح

توضيح:

وضعيتروش اصالحمحل ترك
� محفظه احتراق        بلي      خير ترك

� مابين محل شمع      

 خير      و سيت سوپاپ      بلي   

 خير      اطراف گايد           بلي �

 خير      راهگاه خروج دود   بلي �

 خير      راهگاه عبور سيال    بلي �
� سطح تماس با        

 خير      سيلندر                 بلي  

 خير    درزبندي با پيچ و     بلي
  ماشين كاري

جوشكاري با پيچ و  

 خير    ماشين كاري          بلي  

 قابل اصالح
 غير قابل اصالح

توضيح:

تمرين 1ـ5:
ي��ك سرس��يلندر )OHC( را مطابق ج��دول زير آزمايش كنيد و نتايج را ثبت، وضعيت سرس��يلندر را با مقايس��ه با مقدار 

استاندارد مشخص كنيد.

تمرين هاي فصل پنجم
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وضعيتمقدار)mm(نوع اندازه گيرينوع بازرسي
اختالفاستانداردحداكثر

تابيدگي سطح تماس با 

سيلندر

 سالم و قابل نصب طولي
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد          
قطري

عرضي

تابيدگي سطح تماس با در 

سوپاپ 

وضعيتمقدار)mm( نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

 سالم و قابل نصب طولي
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد            عرضي

تابيدگي سطح تماس با 

مانيفولد ورودي

نوع اندازه گيري
 )mm(وضعيتمقدار

اختالفاستانداردحداكثر

قطري
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

تابيدگي سطح تماس با 
مانيفولد خروجي

وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

قطري
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

  

پيچ ها
وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري

اختالفاستانداردحداكثر

در يك راستا بودن
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

  تابيدگي

پايه ميل بادامك

وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

طولي
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

  

ارتفاع سرسيلندر
وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري

اختالفاستانداردحداكثر

ارتفاع
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

 دوپهني كپه
با ياتاقان هاي
 ميل بادامك

مقداراندازه گيري
)mm(

محور
اول

محور
دوم

محور
سوم

محور
چهارم

محور
پنجم

وضعيت

قطر

 سالم و قابل نصب  حداكثر
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد         

استاندارد

اختالف

حجمحجم محفظه احتراق

مقدار

)cc(  

وضعيتسيلندر4سيلندر3سيلندر2سيلندر1
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد
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تمرين 2ـ5:
سرسيلندر را بعد از بازسازي و ماشين كاري طبق جدول زير بازرسي و وضعيت آن را مشخص كنيد.

 دوپهني كپه
با ياتاقان هاي
 ميل بادامك

مقداراندازه گيري
)mm(

محور
اول

محور
دوم

محور
سوم

محور
چهارم

محور
پنجم

وضعيت

قطر

 سالم و قابل نصب  حداكثر
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد         

استاندارد

اختالف
حجم محفظه احتراق

حجم

مقدار

)cc(  

وضعيتسيلندر4سيلندر3سيلندر2سيلندر1
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد

وضعيتمقدار)mm(نوع اندازه گيريبازرسي
اختالفاستانداردحداكثر

تابيدگي سطح تماس با سيلندر

 سالم و قابل نصب طولي
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد          

قطري

عرضي

تابيدگي تماس با در سوپاپ 

وضعيتمقدار)mm( نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

 سالم و قابل نصب طولي
 مجاز و قابل اصالح

 معيوب تعويض گردد            عرضي

تابيدگي سطح تماس با 

مانيفولد ورودي

وضعيتمقدار)mm( نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

قطري
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

تابيدگي سطح تماس با 
مانيفولد خروجي

وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

قطري
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

پيچ ها

وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

در يك راستا بودن
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

تابيدگي پايه
ميل بادامك

وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري
اختالفاستانداردحداكثر

 طولي
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح

ارتفاع سرسيلندر

وضعيتمقدار )mm(نوع اندازه گيري

اختالفاستانداردحداكثر

ارتفاع
 سالم و قابل نصب 
 مجاز و قابل اصالح
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تمرين 3ـ5:
در يك سرس��يلندر )OHC( س��وپاپ ها و متعلقات را مطابق جدول زير آزمايش و نتايج را ثبت و وضعيت س��وپاپ ها و 

متعلقات آن را مشخص كنيد.
جدول آزمايش سوپاپ و متعلقات آن

وضعيتشرايطبازرسي

ظاهري 
سوپاپ

    خير  سوختن   بلي   خير  كربن گرفتگي   بلي
صمغ زدگي     بلي  خير   سايش انتهاي

 خير  ساق سوپاپ        بلي                                                 
ترك در

 خير  فرسايش شيارخار   بلي              خير  نشيمنگاه  بلي
خوردگي  بلي  خير              موارد ديگر:

                                                          خير  سايش     بلي

 قابل اصالح
 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض گردد
توضيح:

ظاهري گايد

    خير  خوردگي   بلي   خير  كربن گرفتگي   بلي
 خير  سايش      بلي         خير  صمغ گرفتگي    بلي

ترك              بلي  خير   موارد ديگر:

 مجاز و قابل نصب
 معيوب تعويض گردد  

توضيح:

ظاهري سيت

 خير  شكستن     بلي         خير  ترك              بلي
خوردگي         بلي  خير   موارد ديگر:

 خير  سوختن          بلي

 قابل اصالح
 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض گردد
توضيح:

ظاهري فنر
 

 خير  انحراف عمودي     بلي         خير  ترك              بلي
شكستن          بلي  خير   موارد ديگر:

 خير  سايش            بلي

 قابل اصالح  
 مجاز و قابل نصب  

 معيوب تعويض گردد  
توضيح:

 ظاهري خار

 خير  سايش     بلي        خير  ترك              بلي
شكستن          بلي  خير   موارد ديگر:

 مجاز و قابل نصب  
 معيوب تعويض گردد  

توضيح:

  تايپت

 خير  سايش پيرامون     بلي       خير  ترك              بلي
سايش سطح     بلي  خير   موارد ديگر:

 مجاز و قابل نصب  
 معيوب تعويض گردد  

توضيح:
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نام
قطعه

اندازه گيريبازرسي
مقدار
)mm(

سيلندر4سيلندر3سيلندر2سيلندر1
وضعيت

خروجيوروديخروجيوروديخروجيوروديخروجيورودي

پ
وپا

س

 مجازوقابلحداقلسايشساق
نصب   

 معيوب تعويض
گردد   

استاندارد

اختالف

 مجازوقابلحداكثرعمود بودن
نصب   

 معيوب تعويض
گردد   

استاندارد

اختالف

 مجازوقابلحداقلضخامتلبه بشقابك
نصب   

 معيوب تعويض
گردد   

استاندارد

اختالف

دوپهني
بشقابك

 مجازوقابلحداكثرقطري
نصب   

 معيوب تعويض
گردد   

استاندارد

اختالف

عرض
نشيمنگاه

حداكثرطولي
 مجازوقابل

نصب   
 معيوب تعويض

گردد   

حداقل

استاندارد

اختالف

عمودبودن
بشقابك
به ساق
سوپاپ

حركت 
عرضي

 مجازوقابلحداكثر
نصب   

 معيوب تعويض
گردد

استاندارد

اختالف

تقارن 
بشقابك 
با محور 
سوپاپ

حركت 
پيراموني

 مجازوقابلحداكثر
نصب   

 معيوب تعويض
گردد

استاندارد

اختالف

 مجازوقابلحداكثرطوليشيارخار
نصب   

 معيوب تعويض
گردد

استاندارد

اختالف
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نام
قطعه

اندازه  گيريبازرسي
مقدار
)mm(

سيلندر4سيلندر3سيلندر2سيلندر1
وضعيت

خروجيوروديخروجيوروديخروجيوروديخروجيورودي

گايد

 مجازوقابلحداكثرسايشراهگاه
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

ارتفاع 
گايد از 
سرسيلندر

 مجازوقابلحداكثرطول
نصب   

 معيوب تعويض
گردد   

استاندارد

اختالف

سيت

عرض 
نشيمنگاه

حداكثرطول
 مجازوقابل

نصب   
 معيوب تعويض

گردد 

حداقل

استاندارد

اختالف

 مجازوقابلحداكثرقطردو پهني
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

 فنر

 مجازوقابلحداكثرطول ارتفاع
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

عمود 
بودن

 مجازوقابلحداكثرعرض
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

حالت نيرو
كاماًل بسته 

سوپاپ

 مجازوقابلحداكثر
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

حالت كاماًل 
باز

سوپاپ

 مجازوقابل حداكثر
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف
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نام
قطعه

اندازه  گيريبازرسي
مقدار
)mm(

سيلندر4سيلندر3سيلندر2سيلندر1
وضعيت

خروجيوروديخروجيوروديخروجيوروديخروجيورودي

خار
سوپاپ

خالصيشيار
طولي

 مجازوقابلحداكثر
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

 مجازوقابلحداقلقطرپيرامونتايپت
نصب   

 معيوب تعويض
گردد 

استاندارد

اختالف

تايپت  و
سرسيلندر

 مجازوقابلحداكثرقطرخالصي
نصب   

 معيوب تعويض
گردد  اختالف

استاندارد

سوپاپ  و 
گايد

 مجازوقابلحداكثرطولخالصي
نصب   

 معيوب تعويض
گردد  استاندارد

اختالف
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تمرين 4ـ5:
در يك سرس��يلندر )OHU( مطابق جدول زير ميل بادامك را آزمايش و نتايج را ثبت و وضعيت ميل بادامك را مش��خص 

كنيد. 
جدول آزمايش ميل بادامك

وضعيتشرايطبازرسي

بادامك
ترك                بلي    خير    موارد ديگر:

   خير         سايش پيراموني   بلي
 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض گردد

محور

ترك                بلي    خير    موارد ديگر:
   خير         سايش پيراموني   بلي

 قابل اصالح
 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض گردد

محل اتصال با چرخ 
تسمه

سايش پيراموني           بلي         خير     موارد ديگر:
   خير         تغيير شكل محل خار    بلي

 مجاز و قابل نصب
 معيوب تعويض گردد

مقداراندازه گيريبازرسينام قطعه
)mm(

وضعيتسيلندر 4سيلندر 3سيلندر 2سيلندر 1

خروجيوروديخروجيوروديخروجيوروديخروجيورودي

ميل بادامك

سايش 
بادامك

ارتفاع

 مجاز و قابل حداكثر
نصب

 معيوب 
تعويض گردد

استاندارد

اختالف

قطرسايش محور

مقدار 
)mm(

 مجاز و قابل 
نصب

 معيوب 
تعويض گردد

حداكثر

استاندارد

اختالف

تابيدگي

مقدار 
)mm(

 مجاز و قابل  
نصب

 معيوب 
تعويض گردد

طوليخالصي

مقدار 
)mm(

 مجاز و قابل 
نصب

 معيوب 
تعويض گردد

محور پنجممحور چهارممحور سوممحور دوممحور اول
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تمرين 5ـ5:
س��وپاپ ها، گايدها و س��يت هاي بازسازي ش��ده را مطابق جدول زير آزمايش و نتايج را ثبت و وضعيت  آنها را مش��خص 

كنيد.
مقدار اندازه گيريبازرسينام قطعه

)mm(

وضعيتسيلندر 4سيلندر 3سيلندر 2سيلندر 1

خروجيوروديخروجيوروديخروجيوروديخروجيورودي

لبه

بشقابك
ضخامت

حداقل

استاندارد

اختالف

 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض شود

پ
وپا

عرض س

نشيمنگاه
طولي

حداكثر

حداقل

استاندارد

اختالف

 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض شود

ارتفاع 

سوپاپ از 

سرسيلندر

طولي

حداكثر

استاندارد

اختالف

 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض شود

يد
گا

ارتفاع 

گايد از 

سرسيلندر

طول

حداكثر

استاندارد

اختالف

 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض شود

سيت
عرض 

نشيمنگاه
طولي

حداكثر

حداقل

استاندارد

اختالف

 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض شود

سوپاپ و 

گايد
طوليخالصي

حداكثر

حداقل

اختالف

 مجاز و قابل نصب

 معيوب تعويض شود
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تمرين 1ـ6:
يك موتور OHC را مطابق جدول زير آزمايش و نتايج را ثبت و وضعيت اجزاي داخلي آن را مشخص كنيد.

تمرين هاي فصل ششم

وضعيتمقدار )inHg و mmHg(دور موتورنوع آزمايش
اختالفاستانداردحداكثر

خأل دور آرام

رام
ر آ

دو

چسبندگي سوپاپ

نشتي سوپاپ

سوختن سوپاپ

خالصي گايد و سوپاپ

نشتي واشر سيلندر

خأل دور متغير
غير

 مت
ور

د

رينگ هاي پيستون

ضعيف شدن  فنر سوپاپ ها

تمرين 2ـ6:
يك موتور OHC را مطابق جدول زير آزمايش و نتايج را ثبت و وضعيت اجزاي داخلي آن را مشخص كنيد.

قطعه معيوبشماره سيلندرمقدار psiعنوان

1234
 سوپاپ و سيت حداكثر كمپرس اوليه

 سيلندر، پيستون و رينگ

 واشر سرسيلندر

 استاندارد
 اختالف

 حداكثر كمپرس با روغن
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تمرين 3ـ6: 
جريان الكتريكي سيستم مديريت موتور را در وضعيت سوئيچ بسته در شماتيك نمودار رسم كنيد.
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تمرين 4ـ6: 
جريان الكتريكي سيستم مديريت موتور را در وضعيت سوئيچ باز در شماتيك نمودار رسم كنيد.
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تمرين 5ـ6: 
جريان الكتريكي سيستم مديريت موتور را در وضعيت موتور روشن � استارت در شماتيك نمودار رسم كنيد.
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تمرين 6ـ6:
جريان الكتريكي سيستم مديريت موتور را در وضعيت موتور روشن � دور آرام در شماتيك نمودار رسم كنيد.
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ارتباط داخلي شماره پايه
با پايه

ارتباط خارجي 
با قطعه

وضعيت 
ورودي / 
خروجي

ارتباط داخلي شماره پايه
با پايه

ارتباط خارجي 
با قطعه

وضعيت 
ورودي / 
خروجي

19
210
311
412
513
614
715
8��

تمرين 7ـ6: 
با استفاده از شماتيك نمودار صفحة چگونگي ارتباط پايه هاي رله دوبل را در جدول زير بنويسيد.

تمرين8ـ6: 
مدار الكتريكي پمپ بنزين را با استفاده از شماتيك نمودار صفحه 156 ترسيم كنيد.
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تمرين 9ـ6:
مدار الكتريكي انژكتورها را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.
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تمرين 10ـ6: 
مدار الكتريكي استپر موتور را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 11ـ6: 
مدار الكتريكي كويل دوبل را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.
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تمرين 12ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر دور موتور را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 13ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر فشار هوا را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 14ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر دماي سيال خنك كننده موتور با استفاه از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 15ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر دماي هواي ورودي موتور را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.
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تمرين 16ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر موقعيت دريچه گاز را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 17ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر سرعت خودرو را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 18ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر اكسيژن را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.
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تمرين 19ـ6: 
مدار الكتريكي سوئيچ اينرسي را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.

تمرين 20ـ6: 
مدار الكتريكي حسگر ضربه )ناك( را با استفاده از شماتيك نمودار صفحة 156 ترسيم كنيد.
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تمرين 21ـ6:
براي يك موتور انژكتوري بنزيني با استفاده از دستگاه عيب ياب موارد زير را انجام دهيد.

� مشخصه هاي ECU را به دست آوريد.
� كدهاي خطا را شناسايي كنيد.

� كدهاي خطا را پاك كنيد.
� پارامترهاي حسگرها و عملگرها را اندازه گيري و با مقادير مبنا مقايسه كنيد.

� نمودار عملكرد حسگرها و عملگرها را مشخص و با منحني هاي مبنا مقايسه كنيد.
� صحت فعاليت عملگرها را بررسي كنيد.
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