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 کامپيوتر و خودروها

 

 
 تاثير کامپيوتر و اجزای ان بروی خودرهای امروزی
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  :پيشگفتار

  .سپاس می داريم خداوند بی همتا را که تمام هستی از ان اوست
کامپيوترهای يک خودرو و بطور کل تاثيرات اين دراين مقاله می خواهيم شما را با 

  .ماشين هوشمند در نسل جديد خودروها اشنا سازيم
  چرا کامپيوترها در خودروها پديدار شدند؟

  ايا کامپيوترهای ديجيتال می توانند درعملکرد خودروهای مکانيکی تاثير بگذارند؟
  دروهای امروزی در چيست؟رابطه کامپيوترها با خو

جواب تمام اين پرسش ها در ادامه اين مقاله برسی شده و نتيجه ان در اختيار شما 
خوانندگان عزيز قرار گرفته شده به اميد ان روزی که بتوانيم هرچه بيشتر صنعت 
خودروی کشور را بارورتر کرده و بتوانيم از تکنيک ها وعلم روز دنيا در صنايع 

  .ن نهايت استفاده را ببريمخودرو سازيما
  

در نهايت از استاد عزيزم خانم بهراميان که روش های نگارش مطالب علمی و فنی را 
  .ما دانشجويان قرار داد صميمانه پاس گذاری می کنمدر اختيار 
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  فهرست مطالب
  عنوان

  
 

 ١١   Ecu:فصل اول

کاری چيست و چه ) ECU(واحد کنترل الکترونيک: ١- ١
  انجام می دهد؟

١١ 

 ١٢  چه شرکتهايی هستند؟ ECUسازندگان معروف :٢- ١

٣- ١: UNICHIP  يا فن آوری تنظيمECU  ١٤ 

 ١٧       Ecuسخت افزار  :فصل دوم

 ١٧  های بکار رفته در خودرو ICانواع  :١- ٢

 ٢٠ اصطالحات خودرو:٢-٢

 ٢٣  Ecuنرم افزار های  :فصل سوم

  
استفاده برای توسعه نرم افزار ابزارهای مورد  :١- ٣

  خودرو ECUهای
  

٢٣ 

٢- ٣: ECU ٢٤  واحد کنترل الکتريکی خودرو 

3-3:AUTOSAR (Automotive Open System 
Architecture)  

٢٥ 

 ٢٦ AUTOSAR بررسی فنی اجزای :١-٣- ٣

 ٢٧  Tools Chain)(زنجيره ابزارها : ۴- ٣

نرم    فرايند توسعهمعرفی ابزارهای استفاده شده در  :١-۴- ٣

  Ecu افزار

٢٨ 

  
 ,Doors) ابزارهای پشتيبانی نرم افزار :١-١-٤- ٣

QFD/Capture)  
  

٢٨ 

ابزارهای تجزيه و  :٢-١-۴- ٣
  (StateFlow,SDL)تحليل

٢٩ 
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 ,++C, C)(ابزارهای کدنويسی نرم افزار :٣-١-۴- ٣

Visual C# 

  

٢٩ 

   ابزارهای پياده سازی :۴-١-۴- ٣

(ASCET, Mat  lab/Simulink, MatrixX)  

٣٠ 

٣ -۴-١-۴-١:  
(ASCET-SE)ٍ Software Engineering  

  

٣٠ 

٣ -۴-١-۴-٢: (ASCET-MD Modeling & 
Design)    

  

٣١ 

٣ -۴-١-۴-٣: ASCET-(RP Rapid Prototyping)  
  

٣١ 

 ٣٢  (Mat lab/Simulink) مطلب :۴-۴-١-۴- ٣

 ٣٢  Hitex )( ابزارهای تست و عيب يابی :۴-۵-١-۴- ٣

 ٣٣  OSEK  معرفی سيستم عامل :٢-٤- ٣

 ٣٣  OSEK توابع :١-٢-۴- ٣

Optional  
 ٣٥  )٢٠٦پژو(شبکه های مولتی پلکس :فصل چهارم

 ٣٥  استانداردهای مولتی پلکس:١- ۴

 ٣٦  داليل نياز به استفاده از سيستم مولتی پلکس :٢- ۴

 ٣٧  شبکه های اطالعاتی  هندسه :٣- ۴

 ٣٧  نحوه ی انتقال اطالعات در شبکه های مولتی پلکس :۴- ۴

نحوه آشکارسازی خطا های انتقال اطالعات در سيستم  :۵- ۴
  های مولتی پلکس

٣٩ 

 ٣٩  ٢٠۶اهداف استفاده از سيستم مولتی پلکس در :۶- ۴

 ٤٠  ٢٠۶معايب سيستم مولتی پلکس در روی خودروی :٧- ۴

های سيستم مولتی پلکس   ECUساختار سخت افزاری  :٨- ۴
    ٢٠۶خودرو 

٤١ 
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 ٤١  در سيستم مولتی پلکس   BSIوظايف  :٩- ۴

 ٤٢  انواع شبکه در سيستم مولتی پلکس :١٠- ۴

روش انتقال اطالعات در شبکه های مولتی پلکس  :١١- ۴
VAN  وCAN  

٤٢ 

مولتي (روش استاندارد ارسال اطالعات در شبکه  :١٢- ۴
  )پلكس

٤٤ 

 O.S.I model   Open System ( هفت اليه :١٣- ٤
Interconnection(  

٤٤ 

 ٤٤  Physical ، اليه فيزيکال  ١اليه :١- ١٣- ۴

 ٤٥  Link، اليه ارتباط  ٢اليه  :٢- ١٣- ۴

 ٤٥     Network، اليه شبکه  ٣اليه  :٣- ١٢- ۴

 ٤٥  Transport، اليه انتقال  ۴اليه :۴- ١٣- ۴

 ٤٦     Session، اليه هماهنگی  ۵اليه  :۵- ١٣- ۴

، اليه آماده سازی اطالعات  ۶اليه  :۶- ١٣- ۴
Presentation     

٤٦ 

 ٤٦    Application، اليه کاربرد  ٧اليه  :٧- ١٣- ۴

 ٤٧  VANشبکه :١۴-۴

 ٤٨  ٢٠۶در خودرو پژو    VANانواع شبکه های  :١- ١۴- ۴
  نحوه عملکرد انژکتور:فصل پنجم

  
٥١ 

انچه درباره عيب يابی خودروهای انژکتوری بايد  :فصل ششم
  بدانيم  

  

٥٥ 

 ECU چگونه دستگاه عيب ياب اطالعات خودرو را از:١- ٦
  آند؟ دريافت مي

٥٥ 

 ECU٥٥ساختار عيب يابي در:٢-٦

به تنهايي براي عيب يابي يك  DTC آيا آد خطا يا:٣- ٦
  خودروی انژآتوري آافي است؟

٥٦ 

 ٥٧  ۵۵:اصلي يك دستگاه عيب يابآشنايي با منوي :٤- ٦

 ٥٨ آيا موارد باال براي عيب يابي يك خودرو انژآتوري آافي هستند؟:٥-٦

 ٥٨را ذخيره و  ECU توان اطالعات دريافت شده از آيا مي:۶- ۶
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  بازيابي آرد؟

  
  

  مزيت استفاده از نيتروژن در الستيک ها :فصل هفتم
   

٦٠ 

سنسورهای يک خودروی ترين  معرفی متداول :فصل هشتم 
  انژکتوری

٦٢ 

 ٦٢ اساس کار سنسور در خودروها:١-٨

 ٦٢  سنسور و نحوه کار آنها :٢- ٨

 ٦٣  انواع تکنولوؤی سنسورها:٣- ٨

 ٦٦  انواع سنسور :٤- ٨

 ٦٦  هوا جريان سنسور :١-٤- ٨

 Throttle)سنسور موقعيت دريچه گاز: ٢-٤- ٨
Potentiometer)    

٦٧ 

 ٦٩  سنسور اکسيژن :٣- ۴-٨

 ٧٠  حلقه ها :١-٣-٤- ٨

 ٧١   سنسور اکسيژن چگونه کار می کند: ٢-٣-٤- ٨

 OBDوظيفه جديد سنسور اکسيژن به همراه :٣-٣-٤- ٨

II  

٧٣ 

 ٧٤  عيب يابی سنسور٤-٣-٤- ٨

 ٧٦  تعويض سنسور:٥-٤-٤- ٨

 ٧٧  فرسوده شدن سنسور:۴-۴-۶- ٨

 ٧٧  داغ شدن سنسور اکسيژن:٧-۴-۴- ٨

 ٧٨  اکسيژنبررسی سنسور:٨-٤-٤-٨

 ٧٨  زمان تعويض سنسور اکسيژن:٩-٤-٤- ٨

 ٧٩ شناخت نوع سنسور به کار رفته:١٠-۴-۴-٨

 Coolant (سنسور درجه حرارت مايع خنک کننده :٥-٤- ٨
Thermistor(  

٨٢ 

 ٨٤  )ناک سنسور -ضربه زدن (سنسور خودسوزی :۴-۶- ٨
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 Vehicle Speed (:سنسور سرعت اتومبيل :٧-۴- ٨
Sensor(  

٨٦ 

-  MAP Sensor(سنسور فشار هوای منيفولد  :٨-۴- ٨
Inlet Manifold Pressure  Sensor(  

٨٦ 

و تاثير آن در مصرف  (MAP)سنسور :١-٨-۴- ٨
  سوخت

٨٧ 

 air   :(سنسور دمای هوای ورودی :٩-۴- ٨
temperature sensor(  

٨٨ 

 ٩٠  سنسور موقعيت ميل لنگ و دور موتور: ١٠-٤- ٨

 ٩٠  ميل سوپاپسنسور موقعيت : ١١-٤- ٨

  سنسور شتاب سنج :١٢- ٤-٨

  

٩٠ 

عيب يابی سنسورهای خودرو از روی نشانه های  :نهمفصل 
 ظاهری

٩٢ 

 ٩٥  رله در الکترونيک و الکترونيک خودرو :دهمفصل 
 ٩٥  سامانه برق رساني خودرو:١-١٠

 ٩٧  ثانيه ١٠به مدت لزوم استارت زدن :٢-١٠

 ٩٨  تقويت سيستم برق و جرقه زنی در خودرو  :٣-١٠

 ٩٩  فرق الترناتور و دينام:۴-١٠

وجود مشکالت و رفع مشکل در موتور استارت :۵-١٠
  خودرو شما

١٠٠ 

 ١٠١  باتري يك عنصر الينفك خودرو:۶-١٠

 ١٠٢  ولتاژ اسمي باتري:١- ۶-١٠

 ١٠٣  ظرفيت اسمی باتری:٢- ۶-١٠

 ١٠٣  )Icc(شدت جريان استارت سرد  :٣- ۶-١٠

 ١٠٣  باتريهاآب بندي :۴- ۶-١٠

 ١٠٤  ابعاد بيروني باتري:۵- ۶-١٠

 ١٠٤  ترمينالهاي باتري :۶- ۶-١٠

 ١٠٥  بدنه باتري: ٧- ۶-١١
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: فصل اول
)Ecu(  

  

  

واحد کنترل  :١-١
  چيست و چه کاری انجام می دهد؟) ECU(الکترونيک

ECU  مخفف)Electronic Control Unit(  يا واحد کنترل الکترونيک می باشد و نقش هدايت و کنتـرل
همـانـطور کـه می دانيـد خـودروهـای انژکتوری بدليل عملکرد . يـک خـودروی انژکتوری را بر عهده دارد

بهتر و توانايی پاس کردن استانداردهای آلودگی، بطور کامل در تمـام دنيـا جايگزين خـودروهــای 
واحد کنترل الکترونيک با توجه به . د و مغز اين سيستم واحد کنترل الکترونيک می باشدکاربراتوری شده ان

وضعيت و شرايــط خودرو را تحليـل کرده و پاسخـهای الزم را به  استسنســورهــايــی که به موتور متصل 
از انجا که ديناميک خودرو غير خطی .اعمال می کند... ها و انژکتورها، جرقه زن: خـروجيهــا که عبارتند از

می ريزند که در ان مقدار  mapو بسيار پيچيده است طراحان برای سهولت کارجداولی را داخل حافظه 
هر چقدر دقت اين جدول . در هر دور و بار موتور مشخص شده است Ecuپاشش سوخت و زاويه اوانس 

نکته ای که بايد بدان توجه کرد اين است که مقادير اين جدول .بيشتر است  Ecuبيشتر باشد دقت عملکرد 
وابستگی مستقيمی  به پارامتر های جغرافيايی موتور نظير فشار و دمای هوا دارد شرکت های خودرو 

را به گونه ايی تنظيم می کنند که برای انواع شرايط جغرافيايی جواب بهينه و معقول بدهد   mapسازی
برای يک اب و هوای خاص تنظيم نشده است سنسورهای کيت های انژکتوری مــختلف هستند  mapبنابراين

. که هر چه تعداد آنها بيشتر باشد واحد کنترل الکترونيک بهتر می تواند شرايط موتور را درک کند
فولد يا ، سنسور فشــار داخل مانيRPMسنسور دور يا : سنسورهای مهم خودروهای انــژکتوری عبارتند از

MAP سنسور دريچه گاز يا ،TPS سنسور دمای آب يا ،CTS سنسور دمای هوا ،ATS سنسور اکسيژن ،
  ...و  يا الندا، سنسور ضربه
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  چه شرکتهايی هستند؟ ECUسازندگان معروف :٢-١

اين شرکت بهترين و معروفترين سازنده واحد کنترل الکترونيک و کيت : آلمان) Bosch(  بوش شرکت )١
چند . انژکتوری در دنيا می باشد و در اغلب خودروهای پيشرفته جهان نشانی از آن را می توان يافت

  .مدل از زانتيا موجود در ايران دارای کيت انژکتوری بوش می باشد

  

اين شرکت يکی از قديمی ترين شرکتهای سازنده واحد کنترل الکترونيک : آمريکا) Delco(  شرکت دلکو)2
يا  GMمی باشد و واحد کنترل الکترونيک آن در اغلب خودروهای آمريکايی بخصوص خودروهای شرکت 

در خودروهای دوو کره مانند دوو  همچنين... مانند کاديالک، پونتياک و استجنرال موتورز بکار رفته 
ESPERO.  
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اين شرکت سازنده خودرو، سازنده واحد کنترل الکترونيک البته برای : آمريکا) Ford(  شرکت فورد) ٣
ای اين شرکت عمال يادگير در خودروه-خودروهای فورد می باشد و اولين بار ايده کنترل تطبيقی يا خود

  .پياده سازی شد
  

  
فعاليت اين شرکت گرچه به اندازه رقيب آلمانی آن يعنی بوش نيست : آلمان) Siemens(  شرکت زيمنس) ۴

واحد کنترل الکترونيک پرايد انژکتوری موجود در ايران . اما واحد کنترل الکترونيک های خوبی می سازد
 . طراحی اين شرکت است

  
  
پا محبوبيت زيادی داشته و بر اين شرکت در ارو: ايتاليا) Magneti Marelli(  مگنت مارليای  شرکت) ۵

و  PUNTOبه عنوان مثال خودروهای فيات مدل . روی اغلب خودروهای اروپايی کيت آن نصب است
  . ٣٢٣، مزدا GOLF IVفولکس واگن مدل 

  
  
اين شرکت    بر روی اغلب ماشينهای فرانسوی واحد کنترل الکترونيک: فرانسه) Sagem(  شرکت ساژم) ۶

، مدلهايی از زانتيا؛ همچنين خودروهای ايرانی مانند سمند و پيکان ٢٠۶بنابراين پژو . نصب است
  . انژکتوری

   
  
ده اين شرکت توسط شرکت تويوتا تاسيس شده و بخش عم: ژاپن) Nippon Denso( شرکت نيپون دنسو) ٧

واحد کنترل الکترونيک اغلب . درصد سهام آن متعلق به شرکت بوش است ۶سهام آن را دارا می باشد البته 
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... و برخی خودروهای ژاپنی مانند نيسان، هوندا، سوزوکی و ) مانند تويوتا لندکروز (خودروهای تويوتا 
  . متعلق به اين شرکت می باشد

  
  ... و  HITACHI ،MATSUHITA ،LOTUSشرکتهای ديگری هم هستند مانند 

  
٣-١: UNICHIP  يا فن آوری تنظيمECU   

نمايند و کيفيت و  امروزه موتورهای انژکتوری نقشی بسيار اساسی در موفقيت صنايع خودروسازی ايفاء می
دانيم کنترل کننده موتورهای  همانطور که می. دهد قابليتهای آن، درصد کارايی خودرو را نشان می

ين کننده کيفيت يک باشد و در واقع کارايی اين بخش تعي می ECUانژکتوری، بردی الکترونيکی به نام 
يک موتور بهتر طراحی  ECUموتور و در ابعادی ديگر کيفيت خودرو خواهد بود؛ بدين معنی که هرچقدر 

بر اساس سنسورهايی که بدان متصل است شرايط  ECU. شده باشد، آن موتور کيفيت بهتری خواهد داشت
از آنجا که ديناميک . کند صادر می کار موتور را درک کرده و فرامين مناسب را به انژکتورها و شمعها

داخل  mapبرای سهولت کار، جداولی را به نام  ECUباشد، طراحان  خودرو بسيار پيچيده و غير خطی می
ريزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاويه آوانس در هر دور و بار موتور مشخص شده  می ECUحافظه 
  .است

  
ای که بايد توجه کرد اينست  نکته. بيشتر خواهد بود ECUعملکرد هر چه دقت اين جداول بيشتر باشد، دقت   

. که مقادير اين جدولها وابستگی مستقيمی به پارامترهای جغرافيايی موتور، نظير فشار و دمای هوا دارد
را  mapکنند بلکه مقادير  را برای يک آب و هوای خاص طراحی نمی ECUشرکتهای خودروسازی، 

، در اين mapبنابراين . ند که برای انواع شرايط جغرافيايی جوابی بهينه و معقول بدهدکن ای تنظيم می بگونه
حالت برای تمام خودروهای از يک مدل بهينه است نه هر خودروی خاص؛ زيرا هيچ دو خودرويی، حتی از 

  .يک مدل کامًال مانند يکديگر نيستند
  
هر  mapتوان به طور اختصاصی  ، آنگاه میها برطرف کندECUاگر سيستمی بتواند اين نقيصه را از   

خودروها، بحث جا افتاده ای است  ECUامروزه تيونينگ . خودرو را کاليبره کرده و توان آن را افزايش داد
و شرکتهای بسياری در اين زمينه فعاليت می کنند بطور کلی دو روش برای تيونينگ خودروهای انژکتوری 

و دادن ديتاهای جديد که شرکتهای بسياری در اين  Ecu map) (های روش اول خواندن ديتا. وجود دارد
يکی از اشکاالت اين ...و  Eurochip ،Chip Tuning ،Tech TV ،Autospeed: زمينه فعالند از جمله

امکان خواندن و  ECUاست و با پيچيده شدن سخت افزار  ECUروش اينست که بشدت وابسته به ساختار 
خود نحوه دسترسی به  ECUل و گاهی غيرممکن می شود مگر آنکه شرکت سازنده تغيير ديتاهای آن مشک

  .اطالعات را در اختيار شرکتهای تيونينگ بگذارد
  
اين روش . است ECUجهت تغيير پارامترهای  ECUروش دوم اضافه کردن يک سخت افزار جانبی به   

يکی از شرکتهايی که در اين زمينه فعال است ، . نيست ECUگرچه گرانتر تمام می شود اما وابسته به نوع 
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نفر توانسته  ٣٠شرکتی که در آفريقای جنوبی قرار دارد و با پرسنلی در حدود . است Dastekشرکت 
جالب است بدانيد که اين شرکت بظاهر کوچک توانسته است محصول خود را .موفقِِِِت چشمگيری داشته باشد
تا از  ١٠٠نمايندگی فروش در سرتاسر دنيا دارد که فقط  ٣٠٠ر کند و بيش از به کشورهای مختلف دنيا صاد

  .آنها در اياالت متحده آمريکا هستند
  
بدين صورت که سنسورهای اصلی در  UNICHIPاصول عملکرد . است UNICHIPنام اين محصول   

مقاديری مجازی از را خوانده و سپس با توجه به نقطه کار موتور، ) MAP, RPM(يک موتور انژکتوری 
. کند نسبت به حالت قبل بهبود پيدا می ECUای که رفتار  کند؛ بگونه اعمال می ECUاين دو سنسور را به 

خودرو، فقط  ۴٠٠از هر :در اين زمينه بسيار باال بوده است UNICHIPدهد که موفقيت  آمارها نشان می
يی که در آفريقای جنوبی استفاده خودروها %٨٠بهينه نگردد،  UNICHIPيک خودرو ممکن است با 

مدل  ٣٢٠بر روی بيش از  UNICHIPاند،  را در خودروهای خود نصب کرده UNICHIPشوند،  می
  .موتور از خودروسازان بزرگ دنيا پياده شده است
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               Ecuسخت افزار  :فصل دوم
  
  
  

  .می باشد Infineon های اتومبيل شرکت ICيکی از بزرگترين شرکت های توليد کننده 
  .خودرو به کار رفته که به معرفی ان می پردازيم ECUهای اين شرکت در انواع مختلف موسفت

Automotive MOSFETs 
OptiMOS™ Families – Green and Robust  

درجه  ٢٦٠شامل پکيچ ای سی هايی می باشند که می توانند دمايی در حدود  Green & robustبسته های 
توليدمی شود و ) WEEE(سانتی گراد را تحمل کرده و در حالت پايدار باقی بمانند اين پکيچ تحت استاندارد

 ميزان اسيب و خسارت به محيط زيست بخاطر تکنولوژی بازيافتی(همچنين قابليت بازيافت را دارا می باشد
  ).بودن قطعات استفاده شده کم بوده و کمترين ميزان توليد مواد سمی را دارا می باشد

  های بکار رفته در خودرو ICانواع  :١-٢
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توليد  N-channel)(و برخی ديگر بر بستر منفی  p-channel)(برخی از اين موسفت ها بر بستر مثبت 
  .مورد استفاده قرار می گيرند Ecuمی شوند و هر کدام بسته به کارايی الزمه در 

  
  .در زير چند نمونه از موسفت های توليد شده توسط اين شرکت به نمايش در امده است

  ابتدا با طرز نام گذاری اين مسفت ها اشنا می شويم
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  P وسری Nهايی از خانواده سری نمونه
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  اصطالحات خودرو:٢-٢
  شده در خودرو را قرار داده ايم در زير ليست اختصار اصطالحات استفاده

 Abbreviation list  
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  Ecuنرم افزار های  :فصل سوم
  
  

  خودرو ECUابزارهای مورد استفاده برای توسعه نرم افزار های :١-٣

                                   تعداد نرم افزارهايی که در يک واحد کنترل الکترونيکی خودرو استفاده می شود، بستگی به پيچيدگی 

  و  (Real Time Operation system)  در پيچيده ترين نوع آن ابتدا سيستم عامل بی درنگ. آن دارد

  بر روی ميکرو کنترلر ... نرم افزار های پايه مانند نرم افزارهای مديريت شبکه، مديريت حافظه و

  ات ارائه شده به وسيله سيستم عامل و نرم افزارهای نصب می شوند و سپس برنامه کاربردی از خدم

  بخش اساسی تکنولوژی واحد کنترل الکترونيکی خودرو مربوط به نرم افزار . سيستمی سود می برد

  نرم افزارهای . اين بخش نيروی محرکه اصلی نوآوری در صنعت خودروسازی است. کاربردی است

  و به وسيله توليد کنندگان معروف در سطح جهان مورد نياز واحدهای کنترل الکترونيکی خودر

  بهبود کيفيت نرم  .عرضه می شوند MOTOROLA و  BOSCH ،ETAST ،AMD ،NECمانند

 افزار منوط به شيوه ها و ابزارهای مهندسی نرم افزار و استانداردهای نرم افزاری

 (AUTOSAR) توليد کد برنامه از مدل، مستندسازی و تست نرم افزار است.  

 
  را در مراحل پشتيبانی، تجزيه و  ECU در اين مقاله ابزارهای استفاده شده در پروسه توسعه نرم افزار

  تحليل، پياده سازی، کدنويسی، آناليز سخت افزار، ابزارهای تست و عيب يابی و استانداردهايی که به 

  طور مشترک توسط سازندگان خودرو، تامين کنندگان قطعات وابسته و توسعه دهندگان ابزارهاي 

  .مربوطه تدوين شده است مورد بررسی قرار می دهيم

امروزه سيستم های الکترونيکی خودرو در تمامی اجزای اصلی خودرو وارد شده و درصد بااليی از هزينه 
اين سيستم ها با استفاده از علم کنترل و قطعات الکترونيکی . دمربوط به طراحی خودرو را شامل می شو
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 .باعث افزايش کارايی، ايمنی، رضايتمندی و کاهش آلودگی و مصرف سوخت شده اند
نرم افزارهای واحد کنترل الکتريکی خودرو به عنوان يکی از ارکان اين سيستم ها ازپيچيدگی و دقت خاصی 

 ECU طبق تقسيم بندی کلی، نرم افزارهای. نوآوری های فراوانی هستندبرخوردار بوده و همواره شامل 
اين نرم افزارها مبتنی برميکرو . هستند (Embedded System) موتور از نوع نرم افزارهای تعبيه شده

 .کنترلرهای مخصوص کاربرد خودرويی هستند
 .باشد (Real Time)و يا زمان (Event) محيط اجرای اين نرم افزار می تواند براساس اتفاق

تعداد و نوع . ماژول های اصلی نرم افزار براساس طراحی و نيازمندی های اعالم شده می تواند متغير باشد
 .آنها وابسته به محيط اجرا و معماری کل نرم افزار است

 :جدا از معماری آن، دارای سه بخش اصلی به شرح ذيل است ECU نرم افزار
   ماژول کنترل •
  پروتکلماژول  •
 ماژول سيستم عامل •

ماژول سيستم عامل می تواند توسط طراح پياده سازی شود و يا از سيستم عامل های استاندارد خودرويی 
  .استفاده کند

٢-٣: ECU واحد کنترل الکتريکی خودرو  

 (Sensors) واحد کنترل الکترونيکی به طور معمول داده های الزم را به وسيله حسگرها) ١(مطابق شکل 
منتقل  (Actuators) از محيط پيرامون می گيرد و پس از پردازش آنها، فرمان های مناسب را به عملگرها

می گيرند، ابزارهای مکانيکی،  ECU عملگرها به نوبه خود، مطابق فرمان هايی که از. می کند
  .هيدروليکی، پنوماتيکی يا الکتريکی قابل کنترل را هدايت می کنند
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)١(شکل  

AUTOSAR (Automotive Open System Architecture)  ٣- ٣:  

در محدوده عملکردي خودرو کار مي کند بنابراين بايد از يک استاندار خاص  ECU نرم افزار
با رشد و تنوع سيستم هاي مختلف نرم افزاري و سخت افزاري در اين عرصه و . پيروي کند

گذاري در عملکرد کل سيستم، ايجاد يک رويه پيچيدگي و حساسيت موجود در نحوه صحه 
 .استاندارد در اين زمينه بين سازندگان خودرو و سازندگان قطعات مربوطه الزم شد

 AUTOSAR معماري نرم افزار استاندارد شده و قابل توسعه خودرويي را تشکيل می دهد که با
 PSA Peugeot Citroën ،Toyota Motor  مشارکت متخصصاني از

Corporation،Volkswagen ،BMW Group،Ford Motor Company ،General 
Motors ،Opel ،automotive suppliers Bosch ،Continentalو Siemens VDO   تهيه

قواعد  AUTOSAR، استاندارد برنامه نويسی )٢(مطابق شکل . و استانداردسازي شده است
نرم افزارهای کاربردی تعميم داده و  را با ECU مربوط به برنامه نويسی نرم افزار پايه در

  .ارتباط بين آنها را تعيين می کند
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  ECUقواعدمربوط به برنامه نويسی نرم افزار در  AUTOSAR :)٢(شکل 

 AUTOSAR بررسی فنی اجزای :١-٣-٣
AUTOSAR اهداف فنی زير را دنبال مي کند: 

 ٣در شکل  (Function Library)قابليت استفاده مجدد از توابع وکالس های نوشته شده •
 قابليت تقسيم پذيري •
 قابليت انتقال پذيري آسان •
  )٣(در شکل (Function Integration ) قابليت استفاده در حوزه گسترده ای از محصوالت •
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  (Tools Chain) زنجيره ابزارها :٤-٣

خودرو به آن توجه شود، سازگاری يکی ازمواردی که بايد در استفاده از نرم افزارهای ) ٤(مطابق شکل 
. ابزارهای استفاده شده با يکديگراست بطوريکه خروجی يک مرحله با ورودی مرحله بعد سازگار باشد
  .زنجيره ابزار و عمليات کشف عيب و عيب زدايی در هر مرحله بايد کامال شفاف و تعريف شده باشد

  

سازگاری ابزارها با يکديگر: )٤ (شکل  
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  Ecu نرم افزار  ابزارهای استفاده شده در فرايند توسعه معرفی :١-۴-٣

ابزارهای پشتيبانی نرم افزار: ١  

١. DOORS 
٢. QFD/Capture 

ابزارهای تجزيه وتحليل نرم افزار: ٢   

١. SDL(State Diagram language) 
٢. State flow  
٣. State mate 

  نويسی نرم افزار ابزارهای کد: ٣ 

١.  Real-time Studio 
٢. C 
٣. Borland C++ Builder, Visual C++ 
٤. Visual C# 

  ابزارهای پياده سازی نرم افزار: ٤

١. ASCET 
٢. Mat lab/Simulink 
٣. MatrixX 

ابزارهای تست و عيب يابی: ٥  

١. Hitex 

  

  (Doors, QFD/Capture) ابزارهای پشتيبانی نرم افزار :١-١-٤-٣

در صنعت . کار می روندبرای کنترل و شبيه سازی پروژه ها به  QFD/Capture وDoors  نرم افزارهای
يک نرم افزار تحت ويندوز و با کاربری آسان است  Doors کاربرد بيشتری دارد  doorsخودرو نرم افزار

 ٢٥٦اين نرم افزار شامل . که در صنعت خودرو برای مديريت کنترل دسترسی های پروژه به کار می رود
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 ه قبلمرحله است که پيش نياز ورود به هر مرحله، کامل شدن مرحل
 .اين نرم افزار ساختار کل پروژه را دريافت و مرحله به مرحله شبيه سازی و کنترل می کند. است

 :توان به موارد ذيل اشاره کرد¬می  doors از قابليت های نرم افزار
 XP,٩٥,٩٨,٢٠٠٠اجرا تحت ويندوز  •
 Drag &Drop دربردارنده توابع کامل •
 امکان باز کردن همزمان چند فرم •
 اجرا تحت شبکه •
 تعريف در چند اليه •
  (StateFlow,SDL)ابزارهای تجزيه و تحليل :٢-١-۴-٣

درصنعت . ابزارهای تجزيه و تحليل با استفاده از نمادهاي گرافيكي براي نمايش فرآيند به کار می روند
 .متداول است ECU ها برای توسعه نرم افزار State Diagram خودرو استفاده از

 :State Diagram استفاده ازمزايای 
 .آند هاي بزرگ و پيچيده را ملموس و قابل درك مي فرآيند. 1

 .آند تا فرآيند بطور جامع و سيستمي مشاهده شود آمك مي 2.
 .ساز بهبود فرآيند است زمينه 3. 
 .کند از قوت فرآيند اطمينان ايجاد مي 4.
  .آند ارتباطات بين اعضاي تيم را تسهيل مي 5.

  .شود ث آاهش هزينه، تسريع توسعه و اصالح فرآيند ميباع6.

  #C, C++, Visual C)(ابزارهای کدنويسی نرم افزار :٣-١-۴-٣

به بازارعرضه  ٧٠در دهه Bosch  توسط شرکت ECU )(وديجيتالی خودر اولين واحد کنترل الکترونيکی
. زبان از کاملترين زبان ها محسوب می شددر آن زمان اين . توسعه يافته بود  C شدکه نرم افزار آن با زبان

و  Borland توسط شرآت هاي متعددي طراحي و ساخته شده است، از جمله اين شرآت ها C زبان
Microsoft ويژگی های اين زبان اجرا شدن آن تحت سيستم عامل های مهم جهان مانند. هستند UNIX, 

Linux, Windows و تبعيت از استاندارد ANSI C ا آمدنب. استVisual C++،Borland C++ 
Builder و  Visual C#يکی . شرکت های خودرو سازی از اين زبان ها هم برای کد نويسی استفاده کردند

يافته و قابل  گرا، منظم، ساخت هاي شي برنامه. از مشخصه های بارز اين ابزارها شی گرا بودن آنها است
   ابزارهای. يابند و قابليت اطمينان و پايداري بيشتري دارند يم بروزرسانی هستند، به سهولت تغيير و بهبود

 Ascet و سيستم عامل OSEK به وسيله زبان C  و++ Cکد شده اند.  

  (ASCET, Mat lab/Simulink, MatrixX) ابزارهای پياده سازی :۴-١-۴-٣

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 11/18/2012 

 29  

ASCET يکي از محصوالت شرکت ETAS  با استفاده از توسعه يافته و می توان  ١٩٩٧است که در سال
يک محيط طراحی و بدون داشتن نگراني از مسلط نبودن طراح الگوريتم به زبان هاي برنامه نويسي سطح 

ترجمه کرد  C مياني، توابع اين بخش را پياده سازي و با استفاده از يک مفسر الگوريتم، طرح ها را به زبان
 زمان نوشتن نرم افزار با ابزار های. رار گيردق ECU تا براي ترجمه نهايي و عمليات بارگذاري در حافظه

ASCET درصد کم می شود ٣٠حداقل. 
  :اين نرم افزار داراي سه نسخه به شرح زير است

• ASCET-SE  
• ASCET-MD   

• ASCET-RP   

٣-۴-١-۴-١: (ASCET-SE ٍSoftware Engineering) 
اين ابزار شامل محصوالت مهم . خودرو است) مهندسی نرم افزار(يک ابزار حرفه ای برای طراحی اوليه 

بررسی نيازهای اوليه، بررسی توابع و ماژول های اوليه، ارتباط بين ماژول ها، . کليدی برای خودرو است
بررسی کيفيت خودرو، برآورد هزينه ها، آماده سازی مشتريان برای رويارويی با هزينه های خودرو و 

براي ايجاد  (Software Engineering) اين نسخه از نرم افزار. تمفاهيم مرتبط با زمان بازاريابی اس
و براي يک  ASCET MD کدهاي برنامه نويسي براي ترجمه براساس مدل ايجاد شده توسط نسخه

به اين ترتيب که ابتدا مدل نهايي شده به عنوان ورودي به اين نسخه داده . ريزپردازنده خاص به کار مي رود
براي ترجمه ايجاد شده که قابل استفاده براي ريزپردازنده  C نامه نويسي براساس زبانشده و سپس کدهاي بر
  :اين نسخه داراي مشخصات زير است. خواهد بود  ECU مربوط به سخت افزار

 نمايش دهنده مدل نهايي شده توابع •
 پشتيباني کننده انواع مختلف ريزپردازنده ها •
 هاقابليت يکپارچگي با انواع مترجم  •
 انعطاف باال در کد سازي و توابع محاسباتي •
 ايجاد کد براساس يک ساختار ساخت يافته •
 ايجاد فايل توضيح داده ها براي ساير استانداردهاي ارتباطي •
  .انطباق با ريزپردازنده هايي که مشتري سفارش داده است •

  :ريزپردازنده هايي که اين نسخه پشتيباني مي کند

• Infineon C16x – ST Microcontroller 
• MOTOROLA M68HC12  ،MC9S12 

• MOTOROLAMPC5xx 
• Hitachi SH70xx 

• Texas Instrument TMS470 
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• Infineon TriCore 
• NEC V85x  

٣-۴-١-۴-٢: (ASCET-MD Modeling & Design)   
ASCET-MD اجازه می دهد معماری شی گرا بطور انعطاف پذيری . بر مبنای معماری شی گرا است

 Ascet –MD های مختلف ترکيب شوند و مدل های سلسله مراتبی بسازند notation اجزای ويژه مدل با
کارکردهای مورد نياز برای پشتيبانی از وظايف مهندسی را به روش ماژوالر، کامل و موثر تعريف کرده و 

راهنمايی کردن کاربر در تمرکز  کاربردهای مختلفی به منظور نمايش وابستگی های داخلی در يک مدل و
 .بر وظايف اصلی اش از جمله تعيين و طراحی الگوريتم های کنترل و عيب يابی دارد

 :اجزای اين نسخه عبارتند از
 بلوک دياگرام •
 ماشين های وضعيت •
 مشخصه های سيستم عامل •
 محيط تجربه و آزمايش •
  شناور و ثابتمولد کد يکپارچه برای محاسبات رياضی با مميز  •

٣-۴-١-۴-٣: ASCET-(RP Rapid Prototyping)  

به اين ترتيب که مدل . موتور به کار مي رود ECU اين نسخه از نرم افزار براي نمونه سازي اوليه مدار
نهايي را براي يک سيستم سخت افزاري از پيش طراحي شده کد سازي کرده و مي توان با ارتباط با آن 

 :عملکرد توابع را بررسي کند که شامل مشخصات زير استسيستم، نتايج اوليه 
 ASCET MD نمايش دهنده مدل هاي ايجاد شده توسط •
 پشتيباني کننده سخت افزارهاي طراحي شده براي نمونه سازي اوليه با کاربرد خودرويي •
 داراي يک محيط انعطاف پذير مناسب براي کاربر •
 INCA يونپشتيباني کننده نرم افزار کاليبراس •
 قابليت هدف گذاري براي محصول نهايي خاص •

 :ASCET توابع و امکانات
 ECU ايجاد خودکار توليد کد نرم افزار •
 (C قوانين کد نويسی)MISRA_C  پذيرش کدهای •
 بازXML  ابزارهای ذخيره سازی مبنی بر •
 تبادل اطالعات با مطلب •
  عامل براي روابط تعريف شده بين توابع وتعيين اولويتاين سيستم ) (OSEK پشتيباني از سيستم عامل •

taskها است. 
 حمل توابع و مدل ها •
  مستند سازي •
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توصيه مي شود زيرا   ASCET- SEو ASCET- MD براي عمليات توسعه نرم استفاده از نسخه هاي
  .فعال کاربردي ندارند ASCET-RP  نسخه

  

  

 (Mat lab/Simulink) مطلب :۴-۴-١-۴-٣
محاسبات . است يعني آزمايشگاه ماتريس( Matrix Laboratory) ، عبارت مختصر شدهMATLAB واژه

شرکت های . داخلي اين زبان، قبل از انجام به فرمت ماتريس تبديل شده و سپس مورد استفاده قرار می گيرد
افزار استفاده خودرو سازی برای پشتيبانی از وظايف مهندسی به روش ماژوالر، کامل و موثر از اين نرم 

. از جمله امتيازات اين زبان، امكان پياده آردن الگوريتم برنامه اصلي، عيب يابي و ارتقاي آن است. می کنند
 و (C) گفته مي شود آه از آن قبل از نوشتن برنامه در زبان اصلي Prototype به اين مدل، مدل

DELPHI ،(JAVA) اين زبان برنامه نويسي گسترده شامل . ودبراي رفع خطا و ايجاد ارتقاء استفاده می ش
 .توابع مفيد متعددي است

قابل اجرا است و شامل توابع  ٧در حال حاضر آخرين ورژن مطلب است که بر روی ويندوز  ٢٠١٠مطلب 
 :و قابليت های ذيل است

 نمونه سازي اوليه با کاربرد خودرويي •
 فزار در سطح فيزيکيطراحی گرافيکي و متني براي مدل کردن توابع نرم ا •
 طراحي اختصاصي نرم افزار براي کاربرد در خودرو •
 ساختار شي گرا در طراحي مدل •
اختصاص المان هاي مربوط به مدل سازي براي ايجاد محصوالتي که نياز به رعايت محدوديت حافظه و  •

 .زمان اجرا نياز دارند
 شبيه سازي و نمايش مدل هاي طراحي شده •
 و مدل ها حمل توابع •
  مستند سازي •

  Hitex )( ابزارهای تست و عيب يابی :۴-۵-١-۴-٣

يکي سطح استاندارد که در مرحله . خطا يابي در ابزارهای تست و عيب يابی در دو سطح انجام مي شود
ديگري . توليد انجام مي شود و شامل خطايابي کلي بر روي خودرو جهت عدم اجراي وظايف کنترلي است

پيشرفته که در مرحله توسعه و طراحي انجام مي شود و شامل خطايابي در هنگام فراخواني سرويس سطح 
در مرحله توسعه سيستم های عيب يابی که شامل سخت افزار و نرم افزار . هاي مختلف سيستم عامل است

قرار کرد و ارتباط بر ECU با CARB ياKWP-2000  است، می توان با پروتکل های استاندارد شده مانند
  :عمليات ذيل را انجام داد
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  ECU خواندن مشخصات .١
 خواندن خطاها .٢
 پاک کردن خطاها .٣
 تست عملگرها  .٤
 نمايش پارامترها .٥

اين سيستم ها در انتهای خطوط توليد برای شرکت های نهايی خودرو و خدمات پس از فروش مورد استفاده 
 .قرار می گيرند

از يك سو و تالش براي آاهش  ECU افزارهای کاربردی رقابت در صنعت خودروسازي برای توسعه نرم
از سوی ديگر، نشان می دهد که در  (Rapid prototyping) ها، افزايش آارآيی و نمونه سازی سريع هزينه

انتخاب ابزارها برای توليد نرم افزار کاربردی، بايد به سازگاری ابزارها با يکديگر، امکانات، هزينه ها و 
  . سانی اين ابزارها توجه کردقابليت به روز ر

  OSEK  معرفی سيستم عامل :٢-٤-٣

به نرم افزاری با قابليت پردازش ... ) موتور، جعبه دنده، شاسي و(از آنجا که براي کنترل اجزاي خودرو 
بنابراين ايجاد يک . همزمان و پاسخگويي سريع به درخواست هاي منابع مختلف سخت افزاري نياز دارد

داراي توابع و سرويس هاي مشخصي براي مديريت منابع، اجراي به موقع درخواست هاي مختلف سيستم که 
از اينرو طراحان و توسعه . و ساير وظايفي که يک سيستم عامل بر عهده دارد ضروري به نظر مي رسد

ا پيشنهاد ر OSEK دهندگان اين نوع نرم افزارها برای اطمينان از انجام به موقع اين وظايف، سيستم عامل
يک سيستم عامل استاندارد برای صنايع خودروسازی است که توسط سازندگان اروپايی OSEK .کردند

خودرو تعيين شده و دارای چهار کالس مختلف استاندارد است که طراح به تناسب سيستم خود می تواند يکی 
پردازه، تخصيص اولويت و هر کالس يک مدل . را انتخاب کرده و بر اساس آن سيستم خود را طراحی کند

) با چهار عضو(خانواده سيستم عامل    را می توان جزو OSEK  بنابراين. الگوی فعاليت را تعريف می کند
  .نوشته شده است ++C با زبانOSEK  توابع. به حساب آورد

  OSEK توابع :١-٢-۴-٣

 PWM آنالوگ، ديجيتال وراه اندازي تمام ورودي و خروجي هاي مربوط به ريزپردازنده اعم از  •
 راه اندازي تمام زمان سنج هاي ريزپردازنده •
 راه اندازي تمام وقفه های نرم افزاري و سخت افزاري •
 مديريت و اختصاص حافظه هاي مورد نياز توابع •
و حد زمان  (Priority) اختصاص زمان اجرای ريزپردازنده به هريک از دستورالعمل ها بر اساس الويت •
  ن شدهتعيي
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)٢٠٦پژو(شبکه های مولتی پلکس  :فصل چهارم  

 :رپيشگفتا

پروسه ی . از اولين خودرويی که در سری توليد انبوه توليد شد تا کنون زمان زيادی می گذرد
توليد خودروها پيشرفت زيادی کرده وقطعات يکی پس از ديگری دچار تغييرات تکنولوژيک شده 

تا چند سال پيش تقريبا بدون تغيير مانده است سيم ها و دسته سيم هايی است که  اند، اما چيزی که
لزوم تغيير و ارتقای کيفی آنها تا بدان جا مهم است که اگر نگاهی . در خودرو ها استفاده می شود

گذرا به ميزان تراکم وطول آنها در خودرو ها داشته باشيم خواهيم ديد که حجم و وزن عمده ای از 
اصوال در هنگام برخورد اول با سيستم الکترونيک . روها را دسته سيمها تشکيل می دهدخود

خودرو پژو نيز اولين چيزی که نظر ما را به خود جلب می کند دسته سيمها وتعداد زياد سيمهايی 
  .است که قطعات مختلف برقی را به يکديگر متصل می کنند

  دياگرام ميزان تغييرات در دسته سيمها

  

  استانداردهای مولتی پلکس:١-۴

تکنولوژی مولتی پلکس راه حل کامل مناسبی برای حل اين معظل بود که علی رغم پيچيدگی نسبتا زياد 
اين . تئوريک به درستی و تا حد امکان موجب کاهش ميزان استفاده از سيم های متعدد در خودرو می شود

ه کار گرفته شد شهرها و روستا ها را به کمک دو تکنولوژی که اولين بار در صنعت ارتباطات کالمی ب
تلفيق شده و سپس نوبت به   پس از آن اين صنعت با تکنولوژی ماکروويو. رشته سيم به يکديگر وصل کرد

سيستم مولتی پلکس يکی از سيستمهای نوين ارتباطی بوده در اغلب شرکت های . صنايع خودرو رسيد
وترها به يکديگر مورد استفاده قرار می گيرد و يکی از جديدترين صنعتی برای ارتباط تجهيزات و کامپي
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.  پيشرفت های تکنيکی می باشد که موجبات تحوالت عظيمی را در صنايع مختلف به وجود آورده است
سازنده های مختلفی در اين زمينه کار کرده اند که هر يک به نوبه ی خود مزايا و محدوديت های خاص   

  :معروف ترين استانداردهای مولتی پلکس می توان به موارد زير اشاره کرد  از. خود را دارند

ساخت آمريکا که بر روی خودرو های شرکت های کرايسلر ، جنرال موتور و فورد :  J 1850استاندارد 
  .استفاده می شود

   .ساخت ژاپن که بر روی خودرو های شرکت های ژاپنی استفاده می شود:  Proprietaryاستاندارد 

  .ساخت آلمان که بر روی خودرو های شرکت فولکس واگن استفاده می شود:  ABUSاستاندارد 

    .استفاده می شودور خودرو های شرکت های پژو و رنوساخت فرانسه که بر ر:  VANاستاندارد 

  که بر روی خودرو های شرکت های بنز ، بی ام و ، ولوو و فيات ساخت آلمان :  CANاستاندارد 

  .استفاده می شود 

نسبتا موفق تر بوده و اکنون در بين   CANدر ميان اين استاندارد های ارتباطی ، استنادارد : نکته مهم 
در . ردشرکت های سازنده ی خودرو تمايل نسبی برای استفاده از آن در روی خودرو های توليدی وجود دا

  . استفاده شده است   CANو    VANخودرو های پژو از استاندارد های 

  داليل نياز به استفاده از سيستم مولتی پلکس :٢-۴

اگر به زير داشبورد  :ها و سنکرون سازی آن ها    ECUافزايش بيش از حد تعداد ارتباطات بين  •
  . نگاه کنيد اين مطلب را تصديق می کنيد ۶٠٧يا  ۴٠۵پژو 

اين مطلب در خودرو های  :افزايش بيش از حد تعداد قطعات الکتريکی و نياز به آينده نگری  •

های شرکت سازنده هستند کمتر ديده می شود اما با دقت در    ECUايرانی که اکثرا واجد کسری از 
  .به اين مهم پی می بريم ۶٠٧خودروهايی مانند پژو 

غير  ٢٠۶ه سازی موضوع مهمی است که حتی در ساد :نياز به ساده سازی بين دسته سيم ها  •
  .مورد توجه قرار گرفته است   BSIمولتی پلکس با ابداع 

اين فاکتورها دنيای جديدی را پيشاروی خودرو ها باز می کنند که  :افزايش کيفيت ، راحتی و ايمنی  •
در سيستم غير مولتی پلکس يا به سادگی قابل استحصال نبودهو يا در صورت امکان ، به چندين ده 

ختم  ٨و در آينده به  ٧و  ۶اين عامل در خودرو های پژو که رقم آخر آن ها به . متر سيم نياز است 
  . تفاده شده است که در مورد آن بحث خواهد شد می شود به خوبی اس

اتصال سيستم های جديد کارايی های بيشتری را به  ... ) :آلودگی ، سيستم ترمز و ( تنظيمات جديد  •
  . همراه دارد که در اين مورد توضيح داده خواهد شد 
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کسانی که آ شنايی مختصری با دستگاه های عيب ياب  :افزايش کيفيت و کميت های عيب يابی  •
غير مولتی پلکس و مولتی پلکس کار کرده اند می  ٢٠۶استاندارد دارند و بر روی هر دو خودروی 

دانند که تا چه حد کارايی دستگاه های عيب ياب در روی خودروی مولتی پلکس باالتر است به گونه 
ر خودرو حتی سوزن آمپر دور موتور را نيز می توان ای که تا ريزترين فرمانبرهای موجود د

  .در حالی که در سيستم غير مولتی پلکس اين موضوع به اين سادگی ها نيست. جداگانه تست کرد
يکی از معظالت سازنده های  : مديريت همگون قطعات توليد شده توسط سازنده های مختلف •

در حالی که در سيستم . خودروی آن هاست خودرو آداپته کردن قطعات شرکت های مختلف با سيستم
جديد تنها کافی است سفارش قطعه ای داده شود که بتواند طبق استاندارد شبکه اطالعات خود را 

در اين حالت اضافه کردن سيستم های جديد نيز کاری بسيار ساده بوده و خودرو . وارد خودرو کند
  .زينه ی کمتر دارا استقابليت افزايش آپشن را با اطمينان بيشتر و صرف ه

  شبکه های اطالعاتی   هندسه :٣-۴

 ECUها به طور جداگانه به يک    ECUپيکر بندی ستاره که در آن تمامی  :   Starشبکه  .١
 .مرکزی متصل می شوند  
داده  ها به طور جداگانه پس از اتصال به دو خط گذرگاه  ECUدر اين شبکه تمامی  :   Busشبکه  .٢

 .ها به يکديگر متصل می شوند
 .می باشد   Busو   Starاين شبکه مجموعه ای از شبکه های  :  Treeشبکه  .٣
 .ها به صورت رندوم برقرار می شود   ECUدر اين شبکه ارتباط بين  :  Latticeشبکه  .۴

مرکزی   ECUبه عنوان   BSIاز يک نظر با در نظر گرفتن  ٢٠۶مولتی پلکس خودرو   شبکه :نکته مهم
و از يک ديد   Bus، از نظر ديگر با توجه به انتقال داده ها روی دو خط سيم به هم پيچيده شبکه  Star  شبکه

  .خواهد بود  Ringديگر شبکه   ECUبين دو   ECUديگر با توجه به قرار گرفتن يک 

  نحوه ی انتقال اطالعات در شبکه های مولتی پلکس :۴-۴

  .خط تلفن_  ١   

  .و رشته سيم به هم پيچيده فرکانس باالد_  ٢    

  .سيم های کواکسيال_  ٣    

  .فيبر نوری_  ۴    

  .ارتباط مادون قرمز_  ۵    
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  .ارتباط راديويی_  ۶    

  .از روش دو رشته سيم به هم پيجيده استفاده شده است ٢٠۶در خودروی  :نکته

  مختصری در مورد چگونگی تبديل اعداد به کدها

ديجيتال است بنابر اين اعداد ، متغير ها و پارامتر های  ٢٠۶با توجه به اين که سيستم مولتی پلکس خودروی 
اين . ارائه شده توسط کنترل يونبت ها بايد به اعداد ديجيتال که در واقع همان صفر و يک هستند تبديل شوند

  : عمل به سادگی مثال های زير انجام می شود 

  : درجه هوا ، حس شده توسط سنسور دمای هوا ی خارج از خودرو به کد ديجيتال ١٩تبديل دمای _  ١

٩=  ١٩/٢     R = 1  

٩/٢  =۴       R = 1  

۴/٢=  ٢       R = 0  

١=  ٢/٢       R = 0   

٠=  ١/٢       R = 1    ↑    

  :نکته

  .از پايين به باال است) ها  R( نحوه خواندن اعداد 

  . است ٢در مبنای  ١٠٠١١رابر کد ديجيتال ب ١٠در مبنای  ١٩در نتيجه عدد 

يونيت مقصد بايد اين کد را رمز . اين عدد در شبکه ارسال شده و سپس توسط يونيت ديگری دريافت می شود
  : گشايی نمايد ، لذا روش زير را به کار می برد 

ی خارج از برای به دست آوردن مجدد دمای هوای حس شده توسط سنسور دمای هوا ١٠٠١١کدگشايی _  ٢
  : خودرو 

١+٠+٠+٢+١=  ٢*١+   ٢*٠+   ٢*٠+   ٢*١+  ٢*١=  ١٠٠١١۶  =١٩  

  . است ١٠در مبنای  ١٩در مبنای ديجيتال برابر عدد  ١٠٠١١در نتيجه عدد 
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  نحوه آشکارسازی خطا های انتقال اطالعات در سيستم های مولتی پلکس :۴-۵
  . امکان برگشت اطالعات و چک مجدد  _  ١

  .  Check sumاستفاده از متد چک سام   _ ٢

  .  Parityاستفاده از متد بيت های پريتی   _ ٣

در اين روش با در نظر گرفتن طول پيام ، فريم  ). CRC) Cycle Redundancy Codeاستفاده از متد کنترل   _ ۴
نتقال اطالعات قابل آشکار سازی و بيت ساخته و ارسال می کردد که در آن بروز خطا در ا ١۵اطالعاتی کوچکی به طول 

  . تصحيح است

  .عمليات تصحيح خطاها_  ۵

  . استفاده می شود  CRCمولتی پلکس برای آشکار سازی خطا در ارسال اطالعات از روش کنترل  ٢٠۶در    :نکته

  

  

  ٢٠۶اهداف استفاده از سيستم مولتی پلک در  :۴-۶

  :را می توان به شرح زير بيان داشت  ٢٠۶به طور کلی مهم ترين اهداف سيستم مولتی پلکس 

  .تقليل ميزان دسته سيم ها در جهت تسهيم اطالعات مشترک سيستم های الکترونيک خودرو_  ١  

  )., … BSI , COM 2000( اطالعات نور خودرو : مثال       

  .. ..های آمپر ، گيربکس و    ECUبرای ... ) سرعت ، دما ، ( اطالعات موتور خودرو           

  . توسعه سيستم های مختلف در خودرو با استفاده از يک متدولوژی مشترک_  ٢  

  ... .و سيستم ناوبری و   CD changer: مثال       

  . سنسور باران و سنسور روشنايی           

    

  .افزايش کارايی و عملکرد سيستم با توجه به دسترسی سريع به اطالعات_  ٣
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  . اری صدای راديو با سرعت خودروايجاد سازگ: مثال        

  .ايجاد حالت اتوماتيک در برف پاک کن های عقب در هنگام وقوع همزمان دنده عقب و باران         

  . افزايش کارايی های عيب يابی و ايمنی_  ۴  

  . های باهوش  ECUايجاد خود عيب يابی و ذخيره اطالعات در : مثال       

مانند روشن شدن برف پاک کن ( ها    ECUبرقراری حالت ايمنی در زمان وقوع يک عيب خاص در  
  ) .    BSIچراغ های جلو در هنگام خرابی و

  

  ٢٠۶معايب سيستم مولتی پلکس در روی خودروی  :٧-۴

 پيچيده شدن قابل مالحظه فنی و تکنيکی سيستم های الکترونيک خودرو به گونه ای که طبق روال_  ١
  .گذشته نمی توان با سعی و خطا در روی خودرو به ماهيت کاری سيستم های مختلف پی برد

پژو برای    وابسته شدن اکيد کنترل يونيت های موجود در خودرو به دستگاه های عيب ياب استاندارد_  ٢
     .پيدا کردن عيب و رفع آن ها

ی سيستم و يادگيری چگونگی انجام نياز به آموزش های طوالنی مدت و کالسيک برای فراگير_  ٣  
  .تعميرات

     .به دليل وجود يک عيب کوچک  COM 2000يا   BSIنياز به تعويض يک قطعه گران قيمت مانند _  ۴

  . کمبود تجهيزاتی که در هنگام به وجود آمدن مشکل حاد فنی بتواند سيستم را آناليز نمايد_ ۵  

  . تجاری مورد نياز يا عالقه در روی خودرو عدم امکان اضافه کردن اکثر سيستم های_  ۶  

عدم امکان استفاده از اکثر تجهيزات الکترونيک خودرو بر روی خودرو ديگر برای تست يا بر حسب _ ٧  
  . نياز

  

  

  ٢٠۶های سيستم مولتی پلکس خودرو   ECUساختار سخت افزاری  :٨-۴
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و يک اوسيالتور توليد   Outputو    Inputمولتی پلکس دارای يک سری پايه های  ٢٠۶خودرو   ECUهر 

بر مبنای اين ( کنترلر    CANو يا    VAN، يک ) و يا کوارتز باشد   RCکه می تواند بر مبنای ( فرکانس 

(    Transceiverو يک پورت ترانسيور ) متصل باشد    VANيا    CANمربوطه به شبکه    ECUکه 

ها در    ECUتمامی . عات ارسالی را در يافت نمايداست که همزمان می تواند اطال) فرستنده و گيرنده 

که ( ديگر قادر به مشاهده اطالعات روی گذرگاه داده ها    ECUهنگام ارسال و دريافت اطالعات توسط 

می باشند و از اين طريق می توانند اطالعات مربوطه را ) شامل دو سيم اطالعاتی به هم پيچيده است 

  .ط بودن با اطالعات از آن استفاده نمايندارزيابی نموده و در صورت مرتب

 BSIبه عنوان مثال وقتی اطالعات سنسور دور موتور بر روی گذرگاه داده ها ارسال می گردد از طريق 

در اين . ارسال می گردد   VAN Bodyو   CAN   ،  VAN Comfortاين اطالعات بر روی شبکه   

، آمپر چهارگانه ، نمايشگر چند منظوره و راديو از اين )    A/C( های تهويه     ECUحالت به عنوان مثال 

  .اطالعات برای تصحيح عملکرد خود و يا نمايش داده ها استفاده می کنند

  

  در سيستم مولتی پلکس  BSIوظايف  :٩-۴

 BSI. شبکه به عهده دارد  Serverبوده و وظيفه اصلی را به عنوان    قلب ساختار مولتی پلکس  ECUاين 

. تا گيرنده منتقل می کند فرستنده ECUبوده و اين اطالعات را بين  مختلف BUSبرای ارتباط سه  گاهیگذر

BSI فعال سازی و  وظيفهStandby سيستم VAN نيز بر عهده دارد و برق اصلی سيستم شبکه را نيز  را

  . متصلند  VANم هايی است که به سيست   ECUهمچنين واسطه بين تجهيزات عيب يابی و   .کنترل می کند

  

  انواع شبکه در سيستم مولتی پلکس :١٠-۴

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 11/18/2012 

 41  

حداکثر تعداد اين شبکه ها در اکثر خودرو ها .  CAN   و   VAN: وجود دارد   BUSبه طور کلی دو نوع 
  :عبارتند از ٢٠۶سه سيستم می باشد که در خودرو 

  . Kbit/s  125با سرعت    VAN Comfortشبکه  . ١  

  .Kbit/s  5/62با سرعت   VAN Bodyشبکه  . ٢

  ). ۶٠٧وجود دارد مانند    VAN Bodyدر برخی از خودرو ها دو شبکه (  

  . Kbit/s  250با سرعت    Power Trainيا   CANشبکه  .٣  

ناميده شده و    DataBو  VAN Body   ،Dataو    VAN Comfortدو سيم به هم پيچيده در شبکه های     
 CAN Lowحداکثر سرعت در . نام دارند  CAN Lowو    CAN Hiبه ترتيب    CANدو سيم شبکه 

  . می باشد ١   Mbit/sبرابر    CAN Hiو حداکثر سرعت در  Kbit/s  125برابر   

 BSIهای مختلف که بر روی شبکه های مختلف مذکور متصلند از طريق   ECUاطالعات ما بين  :توجه
   .صورت می پذيرد  

  CANو   VANروش انتقال اطالعات در شبکه های مولتی پلکس  :١١-۴

فقط به يک   ECUکه در اين حالت اطالعات ارسالی از يک  :   Point to pointروش نقطه به نقطه _  ١

ECU   در اين روش . ديگر انتقال می يابدECU  مصرف کننده دريافت اطالعات را با ارسال بيتACK   

  . فرستنده اعالم می دارد   ECUس به بر روی دو سيم مولتی پلک  

مورد مصرف چند   ECUدر اين روش اطالعات ارسالی يک :   Multi pointروش چند نقطه ای _  ٢

ECU    از آن جايی که اعالم دريافت اطالعات از طرف يک . خاص قرار می گيردECU    بر روی شبکه

بر روی شبکه در آن واحد فقط يک ( شد  ها تلقی خواهد   ECUبه معنای دريافت اطالعات توسط تمامی 

     .انجام نمی شود   ACKلذا عمليات ) بيت صفر و يا يک قرار می گيرد 

بر    ECUاطالعات ارسالی در اين روش در شبکه ارسال شده و هر :   Broadcastروش انتشاری _  ٣

روش نيز همانند روش چند در اين . حسب امکان استفاده از اطالعات می تواند آن را از روی شبکه بردارد

  . نيست   ACKنقطه ای نياز به 
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مصرف   ECUاگر اطالعات در يک    VANدر روش چند نقطه ای و انتشاری در شبکه های  :نکته مهم

کننده به درستی دريافت نشده و يا اصال دريافت نشود سيستم کار خود را بدون هيچ ترفندی ادامه می دهد و 

ECU   مثال اگر . مذکور بدون تداخل ، نسبت به استفاده و مونيتورينگ اطالعات به دست آمده اقدام می کند

داخل آمپر نسبت به نمايش مقدار غلط اقدام می کند و مانع    ECUاطالعات دمای آب به اشتباه به آمپر برسد 

  .فاده می کنند نمی شودها يی که از اين اطالعات است  ECUاز در يافت اين اطالعات توسط بقيه 

  

هستند اگر  Masterهای متصل به شبکه از نوع    ECUاز آن جايی که تمامی    CANاما در شبکه 

نتواند   ECU برای بقيه ارسال شود و يک    ECUها توسط يک   ECUاطالعات مورد استفاده برخی 

)  EOF( بيت صفر در روی شبکه قسمت پايانی فريم اطالعات  ۶اطالعت را درست دريافت کند با ارسال 

لذا . ها ديده می شود  ECUاين خراب شدن فريم اطالعاتی به طور همزمان توسط تمام . را خراب می کند

 .سان را دريافت کنندهمگی يک مقدار يک  Dataها صبر کرده تا در دور بعدی ارسال    ECUکليه 

و گيربکس    ABSهای انژکتور ،   ECUبه عنوان مثال اگر اطالعات سرعت خودرو به طور صحيح به 

جلوگيری به عمل می    VANاتوماتيک نرسد کار خودرو مختل می شود لذا از ارسال اطالعات به شبکه 

  .آيد

  : نکته مهم

وجود دارد که در صورت مشاهده شدن خطای    CANهای متصل به شبکه   ECUالبته شمارنده ای در 
ها دچار اختالل    ECUمسئول پس از چند بار خطا از مدار به کل خارج می شود تا بقيه   ECUاطالعات ، 

انژکتور قادر به ادامه   ECUنشوند و بدين صورت است که در صورت خرابی يونيت گيربکس اتوماتيک ،
  . کار خود خواهد بود
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  )مولتي پلكس(ارد ارسال اطالعات در شبکه روش استاند:١٢-۴

استاندارد مخصوص . برای ارسال اطالعات از طريق سيستم مولتی پلکس استانداردهای مختلفی وجود دارد

اين اليه های اطالعاتی . نام دارد که در هفت اليه اطالعاتی تعريف می شود  O.S.I model، ٢٠۶خودرو 

ساخته و از طريق بخش ترانسيور   VAN controller  و   CAN controllerو بخش    ECUتوسط 

ECU   ارسال و دريافت می شود.  

های مختلف سيستم بوده و در اين استاندارد که    ECUاين استاندارد مبنای ارسال و دريافت اطالعات مابين 

به ساخته می شود فريمی تعريف می شود که طی آن اطالعات    ECUبه صورت نرم افزاری در داخل هر 

  . صورت سريال و با ترتيب خاصی بر روی شبکه داده ها گذاشته می شوند

در اين استاندارد تمهيدات خاصی برای جلوگيری از تداخل اطالعات ، تعريف الويت های ارسال اطالعات ، 

بر اساس کدهای باينری و هگزادسيمال ... های مختلف و   ECUتعيين کد شناسايی ارتباط اطالعات با 

  .های مرتبط رسال می گردد   ECUشده و سپس اين ديتا بر روی شبکه جهت استفاده کليه  تعيين

  )O.S.I model   Open System Interconnection ( هفت اليه :١٣-۴

انتقال اطالعات در سيستم های شبکه و مولتی پلکس در در هفت اليه اطالعاتی صورت می گيرد اين هفت 

ها نقش   ECUاليه هر يک گوشه ای از بار اطالعات را به دوش گرفته و به هنگام ارسال اطالعات بين 

العات ، تيين مسير نقش اصلی اين اليه ها تعريف دريچه های ورودی و خروجی اط. خود را بازی می کنند

و ... عبور اطالعات ، تعيين عناصر ارسال کننده و مصرف کننده اطالعات ، الويت های ارسال اطالعات ، 

حال به معرفی کلی اين اليه ها می . ها ی خودرو با يکديگر است   ECUدر نهايت تعريف پروتکل ارتباط 

  .پردازيم

۴-١-١٣:  

   Physical  ، اليه فيزيکال  ١اليه  

اين . وظيفه اين اليه انتقال نهايی اطالعات بر روی خطوط انتقال اطالعات يا همان شبکه مولتی پلکس است
اليه تنها اليه فيزيکی بوده و اطالعات را به سيگنال های الکتريکی و يا سيگنال های الکتريکی روی شبکه 
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ن اليه شامل تعاريفی مبتنی بر موارد اي. تبديل می کند   ECUرا به بيت های اطالعاتی جهت انتقال به داخل 
  : زير است 

  .تعريف چگونگی حاالت سيگنال ها_  ١

  .تعريف خطوط انتقال و کانال های ارتباطی_  ٢  

  ... )ها و  Connector( تعريف مدهای مختلفارتباط به کانال ارتباطی _  ٣  

۴-٢-١٣:  

   Link، اليه ارتباط  ٢اليه  

می   Logical Link control( LLC ( و    )Medium Access Control ) MACشامل زيراليه های  
  :باشد و به ترتيب موارد زير را پوشش می دهد 

  . های مختلف   ECUمديريت ارتباط منطقی و تسهيم اطالعات بين _  ١

  ... ).زمان بندی ، مسير يابی و ( تعريف رفتار شبکه _  ٢  

  .آشکارسازی خطاها ی اليه اول_  ٣  

   .تصحيح خطاهای اليه اول_  ۴  

۴-٣-١٢:   

  :   Network، اليه شبکه  ٣اليه 

  :تعيين مسير اطالعات برای مقصد نهايی شامل 

    .تعيين مسير عبور اطالعات در شبکه_  ١  

  های مسير   ECUها و کنترل جريان اطالعات ما بين   Contentionتعريف وظايف _  ٢  

۴-١٣-۴:  

    Transport، اليه انتقال  ۴اليه  
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  : اين اليه حد واسط بين انتقال اطالعات و عملکرد بر روی اطالعات به شرح زير است

  .تقسيم پيام ها به پيک های کوچک_  ١ 

  .کنترل پيک های از دست رفته و يا دو بار فرستاده شده_  ٢  

  .تصحيح خطاهای اليه های قبلی_  ٣  

۴-١٣-۵:   

    Session، اليه هماهنگی  ۵اليه 

های مختلف را   ECUاين اليه وظيفه سازمان دهی و سنکرون کردن اطالعات مابين اطالعات انتقالی بين 
  : به شرح زير بر عهده دارد 

  .خاص بر روی شبکه  ECUايجاد محدوديت های الزم جهت انتقال اطالعات يک _  ١  

  .سنکرون سازی مجدد هنگام قطع سيم_  ٢  

۴-١٣-۶:  

     Presentation، اليه آماده سازی اطالعات  ۶اليه  

  :اين اليه شکل نهايی اطالعات تغيير يافته را تعيين می کند و شامل موارد زير است 

  ...،  Motorola , Intel , ASCI  ,EBCIDICتبديل اطالعات به کد شامل استانداردهای _  ١  

  .تعيين ميزان ايمنی اطالعات_  ٢  

هايی که از اين اطالعات بايد استفاده کرده و تعيين ميزان سطح دسترسی آن ها به   ECUشناسايی _  ٣  
  . اطالعات در شبکه

۴-٧-١٣:  

    Application، اليه کاربرد  ٧اليه  

  : اين اليه سرويس های برنامه های کاربردی را بر عهده دارد
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  .سازمان دهی اطالعات ساده کاربردی_  ١  

  . انتقال فايل های اطالعات_  ٢  

   .سازمان دهی پيام های صنعتی_  ٣  

  

  VANشبکه  :١۴-۴

صورت  ١٩٨٩توليد اولين قطعات آن در سال . می شود ١٩٨۶تا  ١٩٨۵مربوط به سال   VANتولد شبکه 

شبکه  بدين ترتيب اولين خودروها مجهز به اين. کامل شدند ١٩٩٢گرفت و استانداردهای آن در پايان سال 

  .آغاز شد ١٩٩۴به بازار عرضه شدند و توليد انبوه آن در سال  ١٩٩٣در سال 

  VANساختار اطالعات ارسالی در شبکه 

  
Start:  فيلد مشخص کننده شروع ارسال اطالعات توسط يکECU بيت است ١٠که شامل  بوده. 
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Identifier:بيت شامل شناسايی کننده فريم و سطح الويت آن نسبت به فريم ارسالی ديگر  ١٢ECU ها.  

COM:  بيتی کنترل اطالعات ۴فيلد.  

Information:  بايت ٢٨فيلد اطالعات ارسالی تا.  

Control: فيلد کنترل کردن صحت اطالعات ارسالی.  

End data: فيلد اعالم پايان اطالعات.  

ACK:  فيلد آگاه کننده دريافت اطالعات توسطECU کننده اطالعات دريافت .  

End:  فيلد مشخص کننده پايان ارسال اطالعات توسط يکECU است.  

  

  ٢٠۶در خودرو پژو   VANانواع شبکه های  :١-١۴-۴

  :   VAN Body Busشبکه ) الف 

به    BSIدر اين شبکه . استوار است   Master / Slaveاين شبکه بر روی ساختاری بر مبنای استاندارد      
ECU    ، های کيسه هواCom 2000  ،BSM   و سنسور باران متصل بوده و عبور مرور و کنترل

  : اطالعات را بر عهده دارد که به دو صورت زير انجام می گيرد 

ا توسط تغيير مصرف شود ايجاد تغييرات ديت ECU   ،Slaveدر صورتی که اين اطالعات تنها توسط _  ١  
  .در فريم اطالعات انجام خواهد شد
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ايجاد شود تغيير در ديتا به روش    ECU   ،Slaveدر صورتی که اين اطالعات می بايست توسط _  ٢ 
  . انجام می شود)  Immediate Response( پاسخ سريع 

کاسته    ECUرای هر اين استراتژی موجب می گردد تا ميزان لود شبکه کاهش يافته و از ميزان پيچيدگی ب
 DataBو    Dataبر روی دو خط سيم به هم پيچيده به نام های    Body Busشود ، انتقال اطالعات در 

   .انجام می شود

  :نکته 

بنا بر استانداردهای موجود همگی دارای شماره  Body Busايران سيم های شبکه  ٢٠۶در خودرو پژو   
بر حسب کانکشن های مختلف اين شماره سيم ها در نقشه های مختلف با . هستند ٩٠١٣و  ٩٠١٢سيم های 

  .ديده می شوند   A,B,C,D,E,F,G,Hپسوندهای 

  

 :    Comfort Busشبکه ) ب 

 Multi-Masterها به صورت    ECUارتباط   Comfort Busدر شبکه     Body Busبر خالف شبکه 
از اين شبکه جهت . می تواند اطالات فرمان و يا پاسخ را بر روی شبکه ارسال نمايد  ECUمی باشد و هر   

، ... نمايش و اعالم اطالعاتی مختلف از قبيل سرعت خودرو ، دور موتور ، فشار روغن ، دمای آب و 
ات مربوط به آگاهی راننده از وضعيت دمای خارج ، نشانگرهای آالرم و خرابی سيستم و در نهايت اطالع

  . استفاده می شود... مصرف بنزين و 

  : تذکر

مانند سنسور سطح سوخت ، يا ( متصل شده اند    BSIاين اطالعات به وسيله سنسورهايی که مستقيما به 
هايی که به ديگر شبکه های متصل به  ECUبه دست آمده و يا از طريق ديگر ... ) سنسور سطح روغن و 

BSI   ارتباط دارند )ECU    ، انژکتورECU   ترمزABS  استحصال می شود... ) و.  

، آمپر چهارگانه ، نمايشگر )  A/C( ، سيستم تهويه   CD changerهای   ECUبه    BSIدر اين شبکه   
نيز بر روی دو خط سيم به هم    Comfort Busانتقال اطالعات در . چند منظوره و راديو پخش متصل است

  .انجام می شود   DataBو    Dataپيچيده به نام های 
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بنا بر استانداردهای موجود همگی دارای شماره    Comfortسيم های شبکه  ٢٠۶در خودرو پژو : نکته  
 بر حسب کانکشن های مختلف اين شماره سيم ها در نقشه های مختلف با. هستند ٩٠٠۵و  ٩٠٠۴سيم های 
     .ديده می شوند   A,B,C,D,E,F,G,H   پسوند های

  

 : تذکر مهم

به طور مستقل عمل  ٢٠۶متصلند و تهويه غير اتوماتيک    VANتنها سيستم های تهويه اتوماتيک به شبکه 
، آپشن محسوب  ٢٠۶می کند لذا در سيستم مولتی پلکس تهويه علی رغم نصب بر روی تمامی خودروهای 

  .می شود
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  نحوه عملکرد انژکتور:فصل پنجم
  

  
  

   .انژکتور به سه قسمت اصلي تقسيم مي شود

 سيستم مربوط به هواي ورودي به موتور  1

 سيستم سوخت رساني  2

سيستم کنترل که شامل يک کامپيوتر مرکزي که  3

ناميده ميشود و تعدادي  ECU يا PCM به اختصار

  موترسنسور براي مشخص کردن وضعيت 

  :وروديسيستم هواي 

مي شود و سپس از محفظه کنترل جرم هواي  فيلترهواي ورودي ابتدا از مجرايي گذشته و وارد محفظه 

ورودي گذشته در اين محفظه دريچه متحرک در مسير هواي مکيده شده قرار دارد که با ميزان تغيير حجم 

يک سنسور به اين دريچه متصل است که با توجه به ميزان باز و . هواي ورودي زاويه آن تغيير پيدا مي کند

اين محفظه به گونه اي طراحي شده که درون .ارسال مي کند ECU را بهبسته بودن اين دريچه سيگنالهاي 

از اين هواي  ( By Pass )  آن مقداري هواي ذخيره شده وجود دارد که از يک مجراي جانبي تامين مي شود

اضافه براي شتاب گيري ناگهاني استفاده ميشود که عالوه بر کارکرد بهتر موتر در شرايط شتاب ناگهاني و 

در همين مرحله . يش شتاب موجب کاهش گاز سمي منو اکسيد کربن در گازهاي خروجي مي شودافزا

ارسال مي کند تا کامپيوتر مرکزي با توجه به دما و حجم به  ECU دماي هواي ورودي را به   سنسور   يک

  .دست آمده جرم هواي ورودي به موتر را اندازه گيري کند

 

بعد از . ه و به وسيله عالئم ارسالي از دريچه متحرک کنترل مي گرددعملکرد پمپ بنزين هم در اين محفظ

اين مرحله هواي ورودي از دريچه گاز مي گذرد که به پدال گاز متصل است در اينجا نيز سنسور کنترل 

همچنين . گزارش مي کند ECU شتاب خودرو به دريچه گاز متصل است و مقدار فشرده شدن پدال گاز را به

 ECU  تارت سرد يک شير هوا و کمکي بر اساس دماي موتر فعال شده و عملکرد آن توسطدر هنگام اس

  . کنترل مي گردد
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هوا پس از عبور از دريچه گاز وارد محفظه تنظيم مي شود در اين محفظه نوسان فشار هوا از بين رفته و 

ه هوا وارد منيفولد سيلندر در به اين ترتيب ک. هوا در اختيار سيلندري که در حال مکش است قرار مي گيرد 

کنترل مي  ECU حال مکش شده و درست قبل از ورود به درون سيلندر مقدار سوخت مورد نياز که توسط

  .شود از سوزن انژکتور با فشار تزريق مي شود سوخت در اين حالت به صورت پودر در مي آيد

جريان هوا به گونه اي صورت گرفته  طراحي مسيرهاي. و سپس مخلوط سوخت و هوا وارد سيلندر مي شود

   .که کمترين ميزان فشار و نوسان و يا مقاومت را در برابر جريان هوا داشته باشد

  :تکميلی

يکي از مهترين مسايلي که هميشه مورد توجه بوده کاهش مصرف سوخت و کم کردن آاليندگي موتورها و استفاده (
چه در طراحي موتور و چه در طراحي بدنه هميشه اين مسائله را بهينه بوده و به همين خاطر طراحان خودروها 

ميالدي طراحي و توليد  ٩٠در همين راستا يکي از دستاوردها مهم خودروسازان در دهه . در نظر دارند
.( بود که اين موتورها در کشورهاي پيشرفته به سرعت جاي موترهاي کاربراتوري را گرفت  EGIموتورهاي 

ا . از اين نوع موترهاي استفاده مي کنند! در ايران هم چند سالي است که خودرو سازان يا همان مونتاژ کاران 
هاي انژکتوري در ايران آغاز شد بود که توليد خودرو ٨٠اونجا که من يادمه البته دقيق نيست ولي فکر کنم از سال 

و با توليد وانت نيسان با موتور انژکتوري که همين چند وقت پيش صورت گرفت نسل موترهاي کاربراتوري براي 
جالب است بدانيد که در بسياری از کشورهای پيشرفته استفاده از انژکتور در همان . ) هميشه در ايران منقرض شد

 Electronic Gasolineمخفف  EGIيا انژکتوري کلمه  EGIموتور . شدسالهای اول ساخت آن اجباری 
Injection  طرز کار اصلي اين سيستم استفاده از مخلوط بهينه سوخت .به معناي تزريق الکترونيکي سوخت است

و هوا در شرايط کارکرد مختلف موتور و بستگي به شرايط است که عالوه بر کاهش مصرف سوخت باعث 
سي سي  ١۶٠٠به طور مثال يک موتور . و کاهش قابل توجه گازهاي آالينده هوا نيز مي گردد افزايش قدرت 

 ١٠٠ليتر در  ١٢تا  ١٠اسب بخار با مصرف  ٨٠تا  ٧٠معمولي در شرايط مطلوب داراي قدرتي در حدود 
اسب  ٧٠هايت موتور پيکان خودشو بکشه تا ن! موتور پيکان نيست ١۶٠٠البته منظور از موتور ( کيلومتر هست 

سي سي  ١۶٠٠اما يک موتور انژکتوري با گنجايش ! ) ليتر ١۵نيرو توليد ميکنه و گاهي با مصرفي در حدود 
به . کيلومتر هست  ١٠٠ليتر در  ٨تا  ٧.۵اسب بخار هست و مصرفي در حدود  ٩۵تا  ٩٠داراي قدرتي در حدود 

چنين اختالف فاحشي . سي سي هم کمتر هست  ١١٠٠عالوه ميزان آاليندگي اين موتر از يک موتر کاربراتوري 
در يک . در قدرت و مقدار مصرف به اين علت است که بازده موتر بستگي کاملي به نسبت هوا و سوخت دارد 

موتور کاربراتوري در شرايط مختلف رانندگي نسبت سوخت و هوا ثابت است و تنها با دستکاري مکانيکي مي 
فاوت اصلي موتور انژکتوري در همين جاست که با توجه به شرايط مختلف بار زياد توان آن را تغيير داد اما ت

استارت سرد شتاب مثبت يا منفي نسبت سوخت و هوا همواره در بهترين شرايط قرار دارد حوه عملکرد انژکتور 
 ٣رساني  سيستم سوخت ٢سيستم مربوط به هواي ورودي به موتر  ١. انژکتور به سه قسمت اصلي تقسيم مي شود

ناميده ميشود و تعدادي سنسور براي  ECUيا  PCMسيستم کنترل که شامل يک کامپيوتر مرکزي که به اختصار 
هواي ورودي ابتدا از مجرايي گذشته و وارد محفظه فيلتر : سيستم هواي ورودي . مشخص کردن وضعيت موتر 

فظه دريچه متحرک در مسير هواي مکيده مي شود و سپس از محفظه کنترل جرم هواي ورودي گذشته در اين مح
يک سنسور به اين دريچه متصل . شده قرار دارد که با ميزان تغيير حجم هواي ورودي زاويه آن تغيير پيدا مي کند

اين محفظه به گونه .ارسال مي کند ECUاست که با توجه به ميزان باز و بسته بودن اين دريچه سيگنالهاي را به 
 By( ون آن مقداري هواي ذخيره شده وجود دارد که از يک مجراي جانبي تامين مي شود اي طراحي شده که در
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Pass  ( از اين هواي اضافه براي شتاب گيري ناگهاني استفاده ميشود که عالوه بر کارکرد بهتر موتر در شرايط
در همين . شودشتاب ناگهاني و افزايش شتاب موجب کاهش گاز سمي منو اکسيد کربن در گازهاي خروجي مي 

ارسال مي کند تا کامپيوتر مرکزي با توجه به دما و حجم به  ECUمرحله يک سنسور دماي هواي ورودي را به 
عملکرد پمپ بنزين هم در اين محفظه و به وسيله عالئم . دست آمده جرم هواي ورودي به موتر را اندازه گيري کند

ين مرحله هواي ورودي از دريچه گاز مي گذرد که به پدال بعد از ا. ارسالي از دريچه متحرک کنترل مي گردد
گاز متصل است در اينجا نيز سنسور کنترل شتاب خودرو به دريچه گاز متصل است و مقدار فشرده شدن پدال گاز 

همچنين در هنگام استارت سرد يک شير هوا و کمکي بر اساس دماي موتر فعال . گزارش مي کند ECUرا به 
هوا پس از عبور از دريچه گاز وارد محفظه تنظيم مي شود در . کنترل مي گردد  ECUن توسط شده و عملکرد آ

به اين . اين محفظه نوسان فشار هوا از بين رفته و هوا در اختيار سيلندري که در حال مکش است قرار مي گيرد 
ن سيلندر مقدار سوخت مورد ترتيب که هوا وارد منيفولد سيلندر در حال مکش شده و درست قبل از ورود به درو

کنترل مي شود از سوزن انژکتور با فشار تزريق مي شود سوخت در اين حالت به صورت  ECUنياز که توسط 
طراحي مسيرهاي جريان هوا به گونه اي . و سپس مخلوط سوخت و هوا وارد سيلندر مي شود. پودر در مي آيد

احد باز بيني . مقاومت را در برابر جريان هوا داشته باشدصورت گرفته که کمترين ميزان فشار و نوسان و يا 
, نيز شناخته ميشود) Engine Management System(موتور که با نام ديگري يعني سيستم مديريت موتور 

اساسا يک محاسبه کننده و بخشي از سيستم دروني احتراق موتور است که سيگنالهاي ,قطعه اي الکترونيکي است 
اين وسيله کنترل کننده . براي کنترل سيستم احتراق استفاده ميکند, موتور مي خواند واز آن اطالعاتمتعددي را در 

براي ايجاد قدرت بيشتر موتور و در نهايت ايجاد ) اما نه بطور مستقيم( بهينه کننده سوخت, دقيق عمليات موتور
ن مزيت نسبت به نسل اوليه موتورها کننده شرايطي براي آلودگي کمتر محيط زيست توسط موتورهاي داراي اي

درحد ميلي ( به دليل درگيري تنگاتنگ با عمليات موزون موتور  ECU. است) موتورهاي با سيستم کاربراتوري(
ميتواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد که موتورهاي کاربراتوري فاقد انجام آن هستند؛ از ) ثانيه به ميلي ثانيه

و درجه بندي ) چگالي(تراکم هوا, حرارت و رطوبت اسبابي که دايما در حال چرخش هستندتنظيم درجه : قبيل
وقتي که کار و , همچنين قادر به انجام موازنه بين ايجاد دوام بيشتر موتور و گذشتن عمر موتور. اکتان سوخت

. اي قبلي ميشودممارست بيشتر آن موجب ايجاد عمر طوالني تر موتور به حدود دو برابر طول عمر موتوره
سيستم سوخت رساني عمليات تامين سوخت مورد نياز براي مخلوط شدن با هوا با نسبت و : سيستم سوخت رساني 

فشار مشخص انجام مي دهد آامپيوتر مرآزي براساس اطالعات به دست آمده از سنسورها مقدار سوخت بهينه را 
توجه داشته باشيد آه مقدار سوخت با . ( رهاي ارسال مي آندمحاسبه مي آند و سيگنالهاي فعال آننده را به انژآتو

آم و زياد آردن زمان آار آرد سوزن انژآتور انجام مي شود نه آم و زياد شدن فشار سوخت يا افزايش باز شدن 
) ECU(در اولين مرحله تامين سوخت پمپ بنزين به وسيله سيگنال ارسالي از آامپيوتر مرآزي ) دهانه سوزن 

پمپ بنزين معموال در آنار باك و يا در بعضي از مدلها براي آاهش صدا در داخل باك آار گذاشته . ي شود فعال م
ژآتوري هنگامي آه سوئيچ را روشن مي آنيد صداي پمپ به وضوح قابل  در بيشتر خودروهای ان. ( مي شود 

امين فشار مورد نياز بنزين در پشت شنيدن است آه در صورتي آه بعد از مدت آوتاهي موتور را روشن نكنيد با ت
بنزين مكيده شده ابتدا از يك فيلتر ذرات درشت آه در باك نصب شده عبور مي ) انژآتورها پمپ خاموش مي شود 

سپس بنزين با . آند و فشار آن توسط شيرهاي فشار شكن و همچنين يك شير متعادل آننده فشار آنترل مي گردد 
ه سمت انژآتورها هدايت مي شود آه قبل از ورود به مرحله تزريق مجددا توسط يك عبور از فيلتر بسيار ظريف ب

فقط يك سوزن انژآتور  GFI( يا)  ETIژآتوري اوليه  در موتورهاي ان. رگالتور فشار آن مجددا تنظيم مي شود 
ال اينكه مخلوط در اين موتورها و نيز در موتورهاي آاربراتوري او.بر روي ورودي منيفولد نصب شده بود است 

 ۴و  ١هوا و سوخت فاصله زيادي در مجراي منيفولد طي مي آند و ضمنا طول مجراي منيفولد براي سيلندرهاي 
هست اين مسئله باعث مي شود مقداري از مخلوط هوا و سوخت به علت طول بيشتر  ٣و  ٢بيشتر از سيلندرهاي 

خلوط هوا و سوخت پشت سوپاپ جا مي ماند و در ضمن مسير تلف شده و بازدهي آاهش يابد چرا آه مقداري از م
در ضمن موتورهاي . مقداري از از سوخت به دليل گرماي مجرا در همان جا به صورت ناقص مي سوزد 
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اما در موتورهاي انژآتوري جديد به علت وجود انژآتور به تعداد . هستند ECUانژآتوري فوق فاقد واحد 
در اين موتورها عمل پاشش سوخت دقيقا در آخرين مرحله يعني ورود هوا به  سيلندرها اين مشكالت وجود ندارد

عمل تزريق سوخت توسط انژآتورها به صورت الكترومغناطيسي و به وسيله سيگنال . سيلندر صورت ميگيرد 
به سيم پيچ داخل انژآتور صورت ميگيرد آه بعد رسيدن سيگنال به سيم پيچ باعث  ECUارسال شده توسط 

توجه داشته باشيد آه مقدار باز شدن دهانه . يسي شدن آن و باز شدن دهانه نازل و تزريق بنزين مي شود مغناط
نازل هميشه ثابت است و مقدار سوخت به وسيله مدت زمان باز بودن دريچه نازل صورت مي گيرد اين زمان 

تورهاي انژآتوري يك انژآتور در بعضي از مو. آنترل مي شود و دقيقا مطابق با دور موتور است  ECUتوسط 
  ). اضافي براي مواقع استارت سرد نصب شده تا موتور در شرايط سرد هم به خوبي آار آند
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  :فصل ششم                                       

    انچه درباره عيب يابی خودروهای انژکتوری بايد بدانيم

 دقيق و سريع هاي مانندپردازنده هوشمند عناصر از استفاده و امروزي خودروهاي پيچيده ساختار :مقدمه

 خودروسازان براي را فروش از پس خدمات و تعمير آار الكتريكي، عملگرهاي و سنسورها الكترونيكي،
 Scan) ياب عيب دستگاه وجود بدون توان نمي ديگر آه اي گونه به است؛ آرده جدي تحولي دچار

Tool) سيستم يك زدايي اشكال و يابي عيب نحوه با آشنايي. آرد يابي عيب و تعمير را خودروهايي چنين 
 سعی نوشتار اين در باشد، داشته اطالع آن از بايد تعميرآار هر آه است اي اوليه ضروريات از انژآتوري

  .کنيم آشنا موضوع اين با را شما مختصر بطور داريم

 

   آند؟ دريافت مي ECU چگونه دستگاه عيب ياب اطالعات خودرو را از :١-٦
در تمام خودروهاي انژآتوري به صورت ارتباط سريال است؛ يعني  "ECU" رتباط دستگاه عيب ياب باا

چگونگي تبادل . و دستگاه عيب ياب رد و بدل مي شود ECU سيم بين) يا دو(اطالعات از طريق يك 

نامند و براي آن  مي" پروتكل ارتباطي"را  (ECU)ب ياب و آنترل آننده مرآزي اطالعات بين دستگاه عي

  .استانداردهاي مختلفي تعريف شده است

کند  درخواست اطالعات مي ECU در يكي از اين استانداردها، دستگاه عيب ياب با ارسال آدهاي معيني از

آدهاي دريافت شده، نوع درخواست  با بررسي ECU سپس. آه اين آدها براي هر درخواست متفاوت است

مسير اتصال دستگاه عيب ياب . آند دستگاه عيب ياب را تشخيص داده و اطالعات مورد نظر را ارسال مي

اين آانكتور معموال زير داشبورد سمت . امكان پذير است" آانكتور عيب ياب"به دسته سيم خودرو از طريق 

) خودرو پرايد انژآتوري آيا( خودروها ممكن است در محفظه موتورراننده قرار دارد، البته در بعضي از 

است آه شكل آن در  OBD-II يكي از پرآاربردترين آانكتورهاي عيب يابي، آانكتور. قرار داشته باشد

   .زير آورده شده است

 ECU ساختار عيب يابي در :٢-٦

آند؛ به گونه ای که در  الكترونيكي را بازي مينقش يك آنترل آننده پيچيده   ECUدر خودروهاي انژآتوري،
هر لحظه، اطالعات خودرو را از سنسورهاي مختلفي آه به آن متصل است، نظير سنسور دور موتور و 
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سنسور دماي آب موتور دريافت آرده و سيگنال هاي مناسب را به خروجي هايی مانند انژآتورها و آويل 
اي بدون ابزارهاي الكترونيكي اگر غير ممكن نباشد، بسيار  پيچيده عيب يابي چنين مجموعه. آند اعمال مي

به همين منظور، آليه قطعات الكترونيكي آه در خودرو مورد استفاده قرار مي گيرند، . سخت و مشكل است
 ECU داراي يك خروجي هستند آه در صورت ايجاد عيوب احتمالي، سيگنالي را به آنترل آننده مرآزي يا

دهد؛ يعنی با وجود عيوب گزارش شده،  پس از دريافت سيگنال خطا، دو آار انجام مي  ECU نندآ ارسال مي
 DTC بهترين روش را براي ادامه آار موتور انتخاب کرده و سپس اين عيوب را در قالب آدهاي خطا يا

(Diagnostic Trouble Codes) دهد و همزمان چراغ عيب ياب يا به دستگاه عيب ياب گزارش مي MIL 
 را براي آگاهي راننده روشن مي آند

توليد آرده و به  ECU بنابراين در اغلب موارد، عيوب ايجاد شده در سيستم را عناصر الكترونيكي داخل 
يا آدهاي خطاي ارسال  ECU ياب، فقط گزارشات دهند و در واقع عيب گزارش مي ECU پردازنده مرآزي

 .کند شده را به تعميرآار ارائه مي

  

 به تنهايي براي عيب يابي يك خودروی انژآتوري آافي است؟ DTC آيا آد خطا يا :٣-٦

پاسخ اين سوال منفي است زيرا امكان دارد خودرو داراي اشكاالتي در قطعات مكانيكي باشد آه در اين 

قادر به ارسال آد خطايي به دستگاه عيب ياب نيست؛ مثال شكستگي شمع، شكستگي در پيستون  ECU حالت

 ...و وجود نشتي هوا در مانيفولد ورودي و 

تواند اين گونه عيوب  نمي ECU توانيم اشكال خودرو را پيدا کنيم؟ درست است آه در اين مواقع چگونه مي

اند و آن اين  اي انديشيده ي تشخيص اين نوع اشكاالت چارهبرا ECU را مستقيم تشخيص دهد اما سازندگان

مقادير پارامترهاي (عالوه بر ارسال آدهاي خطا به دستگاه عيب ياب، نقاط آار خودرو  ECU است آه

دهد، مانند دماي آب موتور، دور  را نيز به دستگاه عيب ياب گزارش مي) عملكردي سنسورها و عملگرها

توان با مالحظه نقاط آارآرد  در اين حالت مي وب دور موتور و زاويه جرقه شمعواقعي موتور، مقدار مطل

 .هاي مجاز عملكردي، اشكال مورد نظر را يافته و برطرف کرد محدوده   خودرو و بررسي و مقايسه آنها با

 به عبارت ديگر اولين آاري آه هر تعميرآار در عيب يابي خودروهاي انژآتوري بايد انجام دهد عبارت

  .است از خواندن مقادير پارامترهاي سيستم و مقايسه آن با مقادير مجاز عملكردي

وجود دارد آه به آمك آن عيب " تست عملگر"هاي امروزي قابليتي به نام  ECU عالوه بر اين، در اغلب

يك  اين قابليت به اين صورت است آه دستگاه عيب ياب تقاضاي انجام تست. شود يابي خودرو، آسان تر مي

آه اغلب در حالت  (با توجه به شرايط تست عملگر مورد نظر ECU کند؛ سپس مي ECU عملگر را از

با انجام اين تست دو هدف . کند شروع به آزمايش عملكرد آن عملگر مي) موتور خاموش است -سوئيچ باز
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دوم آنكه  شود و مشخص مي ECU و سيم ارتباطي بين عملگر و ECU اول آنكه صحت. شود برآورده مي

 .شود خود عملگر تست مي

 :آشنايي با منوي اصلي يك دستگاه عيب ياب :٤-٦
  خورند بطور خالصه در منوي اصلي هر دستگاه عيب يابي، عبارات زير به چشم مي

تعميرآار . وجود دارد EC و يا شماره برنامه آاليبراسيون ECU معموال شناسه Identification در منوي

آند تا در صورت قديمي  آگاهي پيدا مي ECU اين منو، از شماره برنامه آاليبراسيون موجود دربا استفاده از 

 البته در برخي از دستگاه هاي عيب ياب قابليت. کند (Update) روز را به ECU بودن برنامه، بتواند برنامه

Downloading توان برنامه يعني مي   وجود دارد؛ ECU تغيير داد را از طريق دستگاه عيب ياب 

مقادير پارامترهاي سيستم انژآتوري از قبيل دور موتور، دماي آب موتور و فشار  Service Data در منوی

داخل مانيفولد وجود دارد و تعميرآار با مراجعه به اين قسمت از صحت آارآرد خودرو اطمينان پيدا می 

 .کند

همانطور آه توضيح داده شد، . توان خطاهاي موجود در سيستم را مشاهده آرد مي Read Faults در منو

اين آدها در داخل پردازنده . کند دريافت مي ECU را از DTCدستگاه عيب ياب فقط آدهاي موسوم به 

مثال آد خطاي . شود دستگاه عيب ياب ترجمه شده و عبارات متناسب با آن براي تعميرآار نمايش داده مي

متوجه وجود اشكال در  ECU دستگاه عيب ياب با دريافت اين آد از. است ١١٢ور، دماي هوای سنس

 :دهد سنسور دماي هوا شده و عبارت زير را نمايش مي

P112. Air Temperature Sensor Fail  
نمايش داده  M (Memory) اگر. در عبارت باال يعني خطا در سيستم وجود دارد (Present) يا Pحرف 

     تيعني اين اشكال وجود داشته، برطرف و در حافظه سيستم ثبت شده اس شود

. ثبت شده است را پاك آند ECU تواند آدهاي خطايي آه در حافظه تعميرآار مي Erase Faults در منوی

ثبت  ECUمرتبط با آن در حافظه  DTCدهد،  به عبارت ديگر وقتي خطايي در سيستم انژآتوري رخ مي

مرتبط با آن از  DTC شود؛ حتي اگر اشكال مذآور رفع شود، ن به دستگاه عيب ياب ارسال ميشده و همزما

حسن اين آار . شود تا تعميرآار با استفاده از دستگاه عيب ياب اين حافظه را پاك آند پاك نمي ECU حافظه

 ده است در حافظهاي از خطاهايي آه تاآنون در سيستم انژآتوري اتفاق افتا اين است آه هميشه تاريخچه

ECU البته در بعضي از سيستم ها، . وجود داردECU دهد با روش هايي آه براي هر سيستم  اجازه مي
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 .تعريف شده است؛ بدون دستگاه عيب ياب، حافظه خطا را پاك کرد

اين . توان عملگرهاي سيستم را به صورت جداگانه تست و بررسي کرد مي  Actuator Testدر منوی 

  .مك فراواني در يافتن و رفع عيب يك سيستم انژآتوري مي کندقابليت آ

 آافي هستند؟ يآيا موارد باال براي عيب يابي يك خودرو انژآتور :٥-٦

توان  گرچه با در دست داشتن منوی اصلی دستگاه عيب ياب بسياري از اشكاالت ايجاد شده در سيستم را مي

زيرا اشكاالتي در سيستم انژآتوري وجود دارد آه نه براي آنها برطرف کرد، اما پاسخ اين سوال منفي است 

در اين حالت با استفاده . توان با ديدن پارامترهاي سيستم به وجود آنها پی برد آد خطايي وجود دارد و نه مي

متر جهت  گيري سيگنال هاي الكتريكي، مولتي از ابزارهاي اضافي نظير اسيلوسكوپ جهت مشاهده و اندازه

گيري ولتاژ و جريان الكتريكي نقاط مختلف، تست هاي اهمي، اتصال آوتاه و ديودي، دسته سيم تست  زهاندا

توان نقاط معيوب را تشخيص داده  سيستم انژآتوري و از همه مهمتر دياگرام الكتريكي سيستم انژآتوري، مي

در ارتباط با دستگاه هاي ذآر  البته اين آار نياز به مهارت و آموزش هاي اوليه. و عيوب آن را برطرف کرد

از يك رابط به  ECU هنگام استفاده از دستگاه هاي مذکور و براي دسترسي آسان تر به پين هاي. شده دارد

و دسته سيم خودرو نصب شده و  ECU اين وسيله مابين. شود استفاده مي Break Outboxيا  "BOB"نام

در برخي دستگاه هاي عيب ياب، اين دو دستگاه در  .کند يرا فراهم م ECU امكان استفاده راحت از پين هاي

  .شده اند يك مجموعه قرار داده

  

 را ذخيره و بازيابي آرد؟ ECU توان اطالعات دريافت شده از آيا مي :۶-۶ 
شود، قابليت ذخيره، امكان چاپ و رسم نمودار  يكي ديگر از امكاناتي آه در دستگاه هاي عيب ياب تعبيه مي

توان متغيرهاي سيستم انژآتوري را تحليل و  با استفاده از اين امكانات مي. و پارامترهاي سيستم است متغيرها

آند آه سرعت تغييرات برخي از پارامترها باال بوده و  بررسي کرد؛ اين امكانات در مواقعي اهميت پيدا مي

توان چند پارامتر را به صورت  ، ميبا قابليت رسم نمودار. توان بدون ذخيره سازي، آنها را تحليل آرد نمي

  .بصري مقايسه و بررسي آرد

 

شوند آه تا حد امكان آار تعمير و  به طور خالصه دستگاه هاي عيب ياب به گونه اي طراحي و ساخته مي 

نکته قابل توجه اين است که لزوما هر دستگاه عيب ياب تمام منوی ذآر . عيب يابي خودرو را تسهيل کنند
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ندارد، بلكه بسته به آاربرد آن ممكن است فقط بخشي از قابليت ها را داشته باشد، اما بايد توجه آرد شده را 

آه مهمترين نكته در عيب يابي يك خودروی انژآتوري، صرفنظر از داشتن يك دستگاه عيب ياب خوب، 

ي نسبت به سيستم دانش و تجربه برای شناخت سيستم انژآتوري الزم است؛ يعنی تا تعميرآار شناخت آاف

  .انژآتوري نداشته باشد، با وجود دستگاه پيشرفته عيب ياب نيز نمی تواند سيستم را اشكال زدايي کند
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  مزيت استفاده از نيتروژن در الستيک ها :فصل هفتم

  

  
سنگين ، عمده ترين کاربرد استفاده از نيتروژن در وسائط نقليه ، مربوط به خودرو های نظامی و 

 .هواپيماهای تجاری ،خودروهای مسابقه و شاتل های فضايی است

درصد نيتروژن و يک درصد گازهايی چون ازن ، آرگون و  ٧٨درصداکسيژن، ٢١هوای معمولی دارای 
بنابراين ، حذف اکسيژن موجب حذف رطوبت به و همچنين . مقداری رطوبت به دليل وجود اکسيژن است 

واين باعث کاهش ميزان حمله به سيم های فوالدی الستيک و . ی خواهد شد موجب کاهش اثر خورندگ
با کاربرد (نيتروزن در فرآيند احتراق شرکت نمی کند و از نظر ايمنی .افزايش عمر الستيک ها خواهد شد
  ارجحيت دارد )های خاصی که درباال اشاره شده 

درصد از وزن هوای پر شده در  ۴در حدود  نيتروژن سبک تر است البته استفاده از آن ، موجب کاهشی   
اين سبکی می تواند بر روی مصرف .در اغلب تاير ها می شود)گرم١١٢(تاير يا کمتر از چهار اونس 

هرچند بايد توجه کرد اين کاهش وزن ، با انتخاب رينگ و الستيک مناسب ،قابل جبران . سوخت ، موثرباشد
 .و چه بسا چشمگير تر است 

در واقع می توان نتيجه گرفت که ترکيدگی الستيک بر اثر . ما را زودتر از دست می دهد نيتروژن ، گر
، به خصوص    که باز هم ايمن تر است   يا انبساط گاز درون الستيک ، کمتر اتفاق خواهد افتاد  افزايش دما

  .برای خودروهای مسابقه يا خودروهايی که در شرايط سخت کاربرد دارند 

فشار با دما نيز در نيتروژن کمتراست زيرا هوای معمولی دارای اکسيژن و رطوبت است  ميزات تغييرات  
  .بيشتر با دما تغيير می کند ) حتی با مقدار ناچيزش(که ميزان فشار رطوبت آن 

به دليل ( می توان چنين نتيجه گرفت که کاهش مصرف سوخت ، ايمنی بيشتر ، سهولت استفاده از خودرو   
، همچنين دوام الستيک خودرو از جمله مهم ترين مزايای استفاده از )    کرار ميزان باد الستيکعدم نياز به ت

و نرمی   گاز نيتروژن در الستيک است در حالی که مسائلی چون بهبود فرمانپذيری ، افزايش چسبندگی
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را نمی توان از )به دليل عدم واکنش احتمالی با سيم های فوالدی الستيک  -در کوتاه مدت(بيشتر الستيک 
، مساله ای است ) حداقل ده برابر در کشور ما(از طرف ديگر ، قيمت باالتر گاز نيتروژن . نظر دور کرد

ضمن اين که اطمينان از صحت گاز نيتروژن تزريق شده و نحوه ی تزريق آن . که بايد به آن توجه کرد
مسائل مهمی است که پس از انجام موارد  )مکش کامل باد الستيک و بعد ، تزريق نيتروژن واقعی به آن (

ديگری برای کاهش مصرف سوخت و کارايی خودرو و همچنين انتخاب رينگ و الستيک مناسب بايد در 
  .نظر گرفته شود

  :بطور خالصه مزيت بکارگيری باد نيتروژن در مقايسه با باد معمولي به شرح زير مي باشد

  .داشترا در پي خواهد CO2کاهش آلودگي    -١

  .عمر تاج تاير را افزايش مي دهد   -٢

  .کاهش ناچيزی در مصرف سوخت را نيز در پی خواهد داشت   -٣

نيتروژن تمايل بسيار اندکی به نشت از ديواره تاير دارد و سبب می شود افت فشار تاير بسيار کمتر    -۴
برخی شرايط رانندگی نيز، افت سبب می شود که در زمان گرم شدن بيش از حد تاير در     راين ام. گردد

  .فشارکاهش داشته باشد

با حفظ فشار باد، از گرم شدن بيش از حد تاير جلوگيری مي کند که مزيت های خاص خود را بهمراه     -۵
  .دارد

فشار باد، مي تواند چسبندگي بين تاير و جاده را در حد اوليه خود حفظ نمايد و در نتيجه    با حفظ     -۶
  .فرمان پذيري داشته باشد در عملکرد خوبي

که در برخی حاالت منجر به ايجاد آب در تاير می شود، خوردگي ) و حتی حذف آن(با کاهش بخار آب     -7
  بسيار کاهش ميابد اليه داخلي
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ترين سنسورهای يک خودروی  معرفی متداول :فصل هشتم
  انژکتوری

  

  

  

  سنسور در خودروها اساس کار :١-٨

 Ecu سنسورها بعنوان جاسوسهائی عمل ميکنند که دايما وضعيت خودرو را حس ميکنند و بهدر خودرو 

نيز براساس خبرهای دريافتی از وضعيت موتور دستورهايی به مامورهای خود که  Ecu خبر ميدهند و

  .هستند ميفرستد تا آنها براساس دستور دريافتی کارکرد خود را تنظيم کنند actor همان عملگرها

  سنسور و نحوه کار آنها :٢-٨

يعني قطعه ايي آه بنا بر طراحي و نحوه ساخت خود ميتواند . سنسور در فارسی به معنی حسگر ميباشد

اطاعات مختلفي را به صورت مورد نظر ارسال آند حال اين ارسال اطالعات ميواند به صورت آنالوگ و يا 

  . ديجتال باشد

رايج نيمه رسانا ها ساده و بر مبناي آنالوگ استوار بود و قالب اطالعات نحوه آار سنسور تا قبل از استفاده 

را به صورت هاي ابتدايي ارسال ميكردند اما امروز به استفاده چشمگير از نيمه رسانا ها و مدارات مجتمع 

  .سنسور ها توانايي ارسال آردن و دهش دقيق داده را در آنار طول عمر و قيمت مناسب دارا هستند

  : ي شروع يك دسته بندي آلي بر اساس نحوه عملكرد سنسور انجام مي دهيمبرا

  :سنسور هاي آنالوگ

اغلب اين سنسور ها به مانند يك ميكرو سويچ عمل ميكنند و با طراحي خاص و استفاده از عواملي مانند 
مغناطيس و يا يا حتي تغيير چشمگير حوزه , نبود فشار .حرآت هاي مكانيكي در ناحيه مورد نظر يا بود

از ساده ترين اين سنسور ها ميتوان به . انبساط و انقباض فرامين الزمه را به بخش مورد نظر ارسال ميكنند
سنسور فشار روغن اشاره آرد آه تنها توانايي بيان آردن وجود داشتن يا نداشتن فشار روغن را دارا بود و 
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اشد فشار وجود ندارد و اگر خاموش باشد فشار وجود اگر المپ روشن ب( تونايي نمايش مقدار فشا را ندارد
  ) دارد

  :سنسور هاي ديجيتال

مهمترين مشخصه اين سنسور داشتن دامنه وسيع اطالعات در خروجي ميباشد به اين گونه آه در نوع آنالوگ 
ات در اما در سنسور هاي ديجيتال تغيير) روشن بودن يا خاموش بودن چراغ(در قالب موارد دو حالت داشتيم
  ). به عنوان مثال رلوآتور (دامنه زماني مورد نظر ميباشد

يعني قطعه اي است آه نوعي از انرژي را به نوع ديگر بتواند تبديل . سنسور اصوال يك مبدل انرژي است
را به انرژي الكتريكي ... شيميايي و -مكانيكي- آند ولي اآثر سنسورها انواع مختلف انرژي مانند گرمايي

  . كنندتبديل مي

بنابراين در اآثر سنسورها ورودي انرژي است آه ميخواهيم اندازه گيري شود و در خروجي يك سيگنال 
  .منظور از سيگنال الكتريكي جريان يا ولتاژ است.الكتريكي متناسب با انرژي ورودي داريم

  انواع تکنولوؤی سنسورها :٣-٨

شود ولي با توجه به پيشرفت صنعت نيمه هادي  تكنولوژي هاي متفاوتي براي ساخت سنسورها استفاده مي

اصوال خروجي اآثر . امروزه بسياري از سنسورها با استفاده از قطعات نيمه هادي ساخته مي شوند

اما براي آنكه . دارد آه ما آنها را سنسور آنالوگ ميشناسيسم) همه مقدار(سنسورها يك سيگنال پيوسته 

) مانند انواع پروسسورها از جمله اي سي يو(سيستمهاي ديجيتال  خواندن اطالعات خروجي سنسورها توسط

راحت تر انجام شود از مدارهاي واسطي براي تبديل خروجي آنالوگ به ديجيتال يا انجام مدوالسيونهاي 

  .استفاده ميشود) مانند مدوالسيون فرآانس يا عرض پالس(خاص 

بر همين اساس سنسورها را ميتوان به گونه هاي . همانطور آه گفته شد ورودي سنسور يك نوع انرژي است
  :زير تقسيم آرد

  پالريزاسيون و قطبش امواج صوتي. فاز. دامنه. اندازه گيري سرعت:آآوستيك - ١

  اندازه گيري چگالي و اجزاي جرمهاي زيستي: بيولوژيك - ٢

  رسانايي . ميدان الكتريك. پتانسل. بار. اندازه گيري جريان: الكتريكي - ٣

  اندازه گيري ميدان و فلوي مغناطيسي : مغناطيسي - ۴
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سرعت . اندازه حرآت. چگالي. استرين. فشار. استرس. نيرو. شتاب. سرعت. اندازه گيري مكان:مكانيكي - ۵
  . شارش

  پالريزاسيون و قطبش امواج الكترومغناطيس . فاز. دامنه. اندازه گيري سرعت: نوري - ۶

  انرژي. شدت. عشعاندازه گيري نوع تش: تشعشعي - ٧

  شارش گرما. گرماي ويژه. اندازه گيري دما: حرارتي - ٨

  اندازه گيري نوع و چگالي مواد شيميايي: شيميايي - ٩

  که در آنها مقاومت متغيير بکار رفته یسنسورها

  .ساختمان داخلی برخی سنسورها از مقاومت متغيير تشکيل شده است 

چه چيزی را چگونه حس کند انواع مختلفی دارد و از انواع زير اين مقاومت بسته به نوع سنسور و اينکه 
  :ميباشند 

  .مقاومت متغيير نسبت به فشار

   NTC,PTCمقاومت متغيير نسبت دما که خود دو نوع دارد 

  . مقاومت متغيير نسبت وجود نوعی گاز

  . پتانسيو مترها

 NTC  

ميباشد ، مقاومت اين سنسور با تغييرات دما رابطه    Negative Temperature Coefficientمخفف 
عکس دارد يعنی هر چه دما باالتر رود مقاومت آن کمتر شده و هر چه دما پائين تر رود مقاومت آن بيشتر 

  .ميگردد

  حداکثر دما)= اتصال کوتاه(مقاومت صفر

  حداقل دما ) = قطعی(مقاومت بينهايت
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PTC 

ميباشد ، مقاومت اين سنسور با تغييرات دما رابطه    Positive Temperature Coefficientمخفف 
مستقيم دارد يعنی هر چه دما باالتر رود مقاومت آن بيشتر شده و هر چه دما پائين تر رود مقاومت آن کمتر 

  .ميگردد

 حداقل دما)= اتصال کوتاه(مقاومت صفر

  حداکثر دما ) = قطعی(مقاومت بينهايت
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  گازمقاومت متغير حساس به 

 پتانسيو مترها 

نوعی مقاومت متغير ميباشند که نسبت به جابجائی يک عضو متصل به آن مقاومت متغيری از خود نشان 
  .ميدهند 

  . از اين نوع سنسورها معموًال برای سنجيدن تغير مکان اعضاء يا سنجش سطح مايعات استفاده ميشود   

  

  

  انواع سنسور :٤-٨
گرچه نام سنسورهای اطالعاتی و کاربرد .سنسورهای مختلف اطالعاتی استدستگاه کنترل موتور دارای 

  :انها در دستگاههای مختلف فرق می کند ولی متداول ترين سنسورها يا سوييچهای ورودی عبارتند از
  

  سنسور جريان هوا. :١-٤-٨
داخل موتور را مشخص اين سنسور بين فيلتر هوا و دريچه گاز قرار گرفته است و نسبت هوای وارد شده به 

 –سنسور دمای هوای ورودی  –پتانسيومتر  –فنر ارتجاعی  –دارای يک صفحه متحرک اندازه گيری .ميکند

با روشن شدن موتور هوا از راه هواکش به داخل موتور . محفظه نوسان گير و صفحه جبران کننده ميباشد

صفحه اندازه گير .فنر تحت فشار قرار ميگيردکشيده ميشود که باعث جابجا شدن صفحه اندازه گير ميشود و 

واحد . و پتانسيومتر در روی يک محور ميچرخند اين زاويه چرخش توسط پتانسيومتر به ولتاژ تبديل ميشود

ای سی يو ولتاژ اين سيگنال را مشخص کرده و مقدار باز شدن صفحه اندازه گير توسط پتانسيومتر مشخص 

  .ميشود

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 11/18/2012 

 66  

  

    (Throttle Potentiometer)دريچه گازسنسور موقعيت : ٢-٤-٨

يا ترکيبی از چند (اين سنسور برروی محفظه ی دريچه ی گاز قرار گرفته است و ممکن است يک سوييچ 
يا يک مقاومت متغير باشد که در وضعيتهای دريچه بسته در حالت دور ارام يا دريچه باز هنگام ) سوييچ

تغيير  –يک پتانسيومتر .(اطالعات را به ای سی يو منتقل ميکندبارگذاری کامل موتور قرار ميگيرد و اين 
ای .)زاويه صفحه دريچه گاز را مشخص کرده و نسبت ولتاژی را از يک مدار مقامتی به ای سی يو ميفرستد

  .سی يو مقدار حجم هوای ورودی را توسط مقدار زاويه دريچه گاز و سرعت موتور محاسبه ميکند

مقاومت های مختلفی از خود ) بازوبسته شدن(متر است که به چرخش دريچه گاز اين سنسور يک پتانسيو 
 .نشان ميدهد 

  .پايه است ، و در زير اطاقک شتاب نصب شده است  ٣رنگ سوکت آن سفيد و دارای    •

  .تغيير ميکند ٣و٢با چرخش محور آن مقاومت بين پايه    •

ميدهد لذا درعمل با چرخش محور پتانسيومتر ولتاژ خروجی از + ۵ولتاژ  ٢به پايه  ECUاز آنجائيکه   •
  .ولت تغيير ميکند  ۵تا  ۵/٠بين  ٣پايه 
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يا دور موتور از يک حد خاصی باال    موتور در هنگام گاز خوردن ريپ ميزند TPSدر صورت خرابی    •
  .تر نمی رود 

يب ياب ميتوان ديد چنانچه اختالل دور موتور همزمان با مقدار ولتاژ خروجی سنسور را در دستگاه ع   •
  .اختالل ولتاژ خروجی باشد سنسور خراب است

دچار اختالل  TPSچنانچه اختالل در دور موتور همزمان با گاز دادن بروز نمايد ولی ولتاژ خروجی   •
  نباشد سنسور فشار هوا معيوب است 
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ريچه گازد.٣ سنسور دريچه گاز.٢   استپر موتور.١  

  سنسور اکسيژن :٣-۴-٨

سيستم های کنترل موتور کامپيوتری شده کنونی ، مبتنی بر اطالعات چندين سنسور به منظور تنظيم عملکرد 
در صورتی که اين سنسورها اطالعات دقيقی را ارائه . موتور ، آالينده ها و ساير عملکردهای مهم هستند

ت و توليد آالينده ها خواهند افزايش مصرف سوخ: ندهند ، باعث بروز مشکالتی در عملکرد موتور از قبيل 
 . شد

 O2يکی از سنسورهای مهم در اين سيستم ، سنسور اکسيژن است و از آنجايی که فرمول شيميايی اکسيژن 
الزم به ذکر است که اتم های اکسيژن همواره به صورت . (می گويند O2می باشد ، اغلب آن را سنسور 

  . )حرکت می کنند) دوتايی ( جفت 

پس از آن هنگامی که قوانين . به کار رفت   VOLVO 240بر روی  ١٩٧٦اکسيژن در سال  اولين سنسور
مربوط به آالينده ها در ايالت کاليفرنيا کاهش اين مواد مضر را الزم دانست ؛ خودروهای موجود در 

، نصب  کمی بعد قوانين فدرال در مورد آالينده ها. از اين سنسور استفاده کردند ١٩٨٠کاليفرنيا در سال 
اجباری کرد و  ١٩٨١سنسور اکسيژن بر روی تمامی خودروها و کاميون های سبک ساخته شده در سال 
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برخی از خودروها به ) تا کنون  ١٩٩٦خودروهای ساخته شده از سال ( ،  OBD IIحاال با وجود آيين نامه 
  . ر رفته استچند سنسور اکسيژن مجهزاند که در تعدادی از آنها چهار سنسور اکسيژن به کا

تا نشان دهد که ميزان اکسيژن محترق نشده در اگزوز يا به    سنسور اکسيژن بر روی مانيفولد دود نصب شده

بررسی ميزان اکسيژن در اگزوز يکی از راه های اندازه گيری . عبارتی آالينده های اگزوز ، چقدر است

) اکسيزن بيشتر ( رقيق  يا) اکسيژن کمتر (اگر مخلوط محترق شده سوخت غنی . مخلوط سوخت و هوا است

  . گزارش می دهد) )  ECUباشد ، سنسور اکسيژن اين تغييرات را به واحد کنترل الکترونيکی 

حرارت هوا ، درجه  درجه: از جمله . عوامل بسياری در غنی يا رقيق شدن مخلوط سوخت تاثير گزاراند

، جريان هوا و بار موتور که  گازحرارت مايع خنک کننده موتور ، فشار بارومتريک ، موقعيت دريچه 

اما اندازه گيری اصلی تغييراتی که . وجود دارند برای اندازه گيری تمامی اين عوامل ، سنسورهای ديگری

بنابراين بروز هر نوع مشکلی در . سنسور اکسيژن انجام می شود در مخلوط سوخت بوجود می آيد توسط

   .طبيعی خارج کند کل سيستم را ز شرايط سنسور اکسيژن می تواند

  حلقه ها  :١-٣-٤-٨

ECU  ، با استفاده از ولتاژ سنسور اکسيژن که از طريق سيستم کنترل حلقه بستهُ  سوخت فرستاده شده

با توجه به اطالعاتی که از سنسور اکسيژن دريافت می کند ، نسبت  ECU. مخلوط سوخت را تنظيم می کند

، )    غنی و رقيق شدن مداوم( يرات پی در پی در مخلوط سوخت تغي. به تغيير مخلوط سوخت اقدام می کند

نتيجه تغييرات ثابت قبل و بعد از تبديل . نوسانات مشابه ای در ولتاژ خروجی سنسور اکسيژن ايجاد می کند

مخلوط سوخت غنی به رقيق اين است که مبدل کاتاليزوری با راندمان حداکثر کار می کند؛ در حالی که 

که اين امر توليد آالينده ها را در حداقل ميزان خود نگه . ر باالنس صحيح قرار گرفته استمخلوط سوخت د

  . اين کار مشکل اما امکان پذير است. می دارد

اين شرايط هنگامی بوجود می آيد که موتور سرد . گاهی هيچ سيگنالی از سنسور اکسيژن دريافت نمی شود

در اين وضعيت فرمان  ECU. نکه سنسور اکسيژن خراب استبرای اولين بار استارت می خورد و يا اي

اين حالت عملکرد حلقه باز ناميده می شود ؛ زيرا هيچ . ارسال سوخت غنی وبه طور ثابت را اعالم می کند

  . گونه از اطالعات سنسور اکسيژن برای تنظيم مخلوط سوخت استفاده نمی شود
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اگر موتور هنگامی که سنسور اکسيژن به درجه حرارت عملکرد خود می رسد ، امکان استفاده از سيستم 

حلقه بسته را از دست دهد يا اينکه اين سيستم به دليل اخالل در ولتاژ خروجی سنسور اکسيژن دچار افت 

وليد آالينده ها شود ، موتور با سوخت خيلی غنی کار می کند که نتيجه آن افزايش مصرف سوخت و ت

فکر  ECUزيرا . خرابی سنسور دمای آب نيز می تواند از شکل گيری سيستم حلقه بسته جلوگيری کند.است

می کند که همواره درجه حرارت آب موتور در کمترين ميزان خود است ؛ بنابراين از شکل گيری سيستم 

  .حلقه بسته ممانعت می کند

   کند سنسور اکسيژن چگونه کار می :٢-٣-٤-٨

سنسور اکسيژن شبيه يک ژنراتور کار می کند و هنگامی که به اندازه کافی گرم شود ، از خود ولتاژ توليد 

قسمتی از سنسور که در درون مانيفولد دود قرار دارد ، يک حباب سراميکی زيرکونيومی است که . می کند

يک اليه متخلخل از جنس پالتين پوشيده قسمت بيرونی حباب با . انتهای آن روی پوسته مانيفولد پيچ می شود

  . شده و در درون آن دو نوار پالتينی وجود دارد که به عنوان الکترودها يا کنتاکت ها به کار می روند

( اما در درون حباب ، سنسور . قسمت بيرونی حباب در معرض گازهای داغ مانيفولد دود قرار دارد

در سنسورهای اکسيژن قديمی يک سوراخ کوچک . بين هوای محيط و دود اگزوز قرار گرفته است) الکترود

ديد تنفس در سنسورهای ج. در پوسته ضخيم سنسور وجود داشت که هوا از طريق آن وارد سنسور می شد

محلی مناسب برای نفوذ ) ها ( از ميان کانکتور سيم ها انجام می شود و اين فضای کم بين عايق بندی و سيم 

بنابراين نبايد هرگز روی کانکتورهای سنسور اکسيژن را روغنکاری و چرب . هوا به درون سنسور است

بت به روش قديمی ترجيح داده می اين روش نس. نمود زيرا اين امر سبب مسدود شدن جريان هوا می شود

شود؛ زيرا خطر کثيف شدن يا گرفتگی توسط آب که می تواند از درون سنسور را کثيف يا معيوب کند ، 

  . کاهش می يابد

ولتاژ نسبت جريان  در درون سنسور اکسيژن سبب توليد   اختالف ميزان اکسيژن بين اگزوز و هوای محيط

ولتاژ توليدی سنسور نيز بيشتر خو  رچه اختالف اکسيژن بيشتر باشد ،ه. در ميان حباب سراميکی می شود

   مخلوط سوخت غنی است و اکسيژن محترق نشده کمی در به طور نونه يک سنسور اکسيژن هنگامی که. بود
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زمانی که مخلوط سوخت رقيق است ، ولتاژ . ولت توليد می کند ٩/٠اگزوز وجود دارد ، ولتاژی در حدود 

هنگامی که مخلوط سوخت و هوا باالنس شده يا در . ولت می رسد ٢/٠افت کرده و به حدود  خروجی سنسور

  ولت را توليد می کند ٤٥/٠قرار گرفته ، سنسور ولتاژی در حدود  ١:  ١٤.٧نقطه ای ثابت در حدود 

  

  

نظور سيگنالی با ولتاژ باال مبنی بر غنی بودن مخلوط سوخت دريافت می کند ، به م ECUهنگامی که 

زمانی که سنسور سيگنالی با ولتاژ . کاهش ولتاژی که سنسور توليد کرده ، مخلوط سوخت را رقيق می کند

دوباره مخلوط سوخت را غنی می  ECUمی فرستد ،  ECUپايين مبنی بر رقيق بودن مخلوط سوخت به 

نی وابسته است رقيق و غنی کردن مخلوط سوخت در طی سرعت های مختلف که به سيستم سوخت رسا. کند

در نوعی از آنها . آهنگ تغيير در موتورهايی که کاربراتور فيدبک دارند بسيار آهسته است. ، ثابت می ماند

موتورهای دارای سيستم انژکتورتک . يک بار در ثانيه انجام می شود)  RPM( دور بر دقيقه  ٢٥٠٠تا 

در حالی که موتورهای مجهز ). دور بر دقيقه  ٢٥٠٠  دو تا سه بار در ثانيه تا ( نقطه ای تا حدی سريع تراند 

 ).  دور بردقيقه ٢٥٠٠پنج تا هفت بار در ثانيه تا ( به سيستم انژکتور چند نقطه ای از همه سريع تراند 

درجه  ٦٠٠سنسور اکسيژن برای اينکه سيگنال ولتاژ توليد کند ، بايد قبل از شروع به کار در حدود 

بنابراين اکثر سنسورهای اکسيژن در درونشان المنت گرم کن کوچکی دارند که . سلسيوس يا بيشتر گرم شود

م کن قادر است در زمانی که المنت گر. به آنها کمک می کند سريع تر به درجه حرارت عملکرد خود برسند

در غير اين صورت . دور آرام موتور طوالنی می شود ، از متوقف شدن عملکرد سنسور جلوگيری نمايد
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سنسورهای اکسيژن دارای گرم کن در خودروهای جديد . سيستم حلقه بسته به حلقه باز تبديل خواهد شد

سنسورهای تک سيمی که قديمی تراند ، گرم . هستند استفاده شده اند که برخی از آنها دارای سه يا چهار سيم

) دارای گرم کن يا فاقد گرم کن ( هنگام تعويض سنسور اکسيژن حتمَا نوع يکسان با نمونه اصلی . کن ندارند

  . را نصب کنيد

         OBD IIوظيفه جديد سنسور اکسيژن به همراه  :٣-٣-٤-٨

وسپس تمامی خودروهای ساخته شده از سال  ١٩٩٥و  ١٩٩٤در ابتدا تعداد کمی از خودروها در سال های 
سنسور اکسيژن دوم پايين تر از مبدل کاتاليزوری . تاکنون ، تعداد سنسور اکسيژنشان دو برابر شد ١٩٩٦

سيلندر با اگزوز شکل شش و هشت  Vدر موتورهای . نصب شده وراندمان عملکرد مبدل را نشان می دهد
يکی در نزديکی هر بلوکه سيلندر و ديگری بعد از هر . دوگانه از چهار سنسور اکسيژن استفاده شده است

  .مبدل کاتاليزوری نصب شده است
  

  

اين امر مستلزم . برای تشخيص ميزان آالينده ها در طی عملکرد موتور طراحی شده است OBD IIسيستم 
 OBDسيستم . را که امکان افزايش آالينده ها را فراهم می کنند ، شناسايی کندوجود قطعاتی است تا عواملی 

II  به منظور دانستن عملکرد صحيح مبدل کاتاليزوری و کاهش ميزان آالينده های اگزوز توسط آن ، ميزان
 مورد مقايسه قرار) که به صورت ولتاژ است ( اکسيژن گزارش شده از سنسورهای قبل و بعد از مبدل را

دريابد که تغييرات ولتاژ بين دو سنسور کم است ويا تغييری وجود ندارد ؛ يعنی مبدل  OBD IIاگر . می دهد
می )  MIL( کاتاليزوری به درستی کار نمی کند که اين امر باعث روشن شدن المپ نشانگر نقص فنی 

 .شود
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  عيب يابی سنسور: ٤-٣-٤-٨

اين قابليت با افزايش مدت زمان . عملکرد مطلوب سنسور اکسيژن به قابليت توليد ولتاژ آن وابسته است
کثيف شدن و گرفتگی سنسور می . کارکرد سنسور به دليل تجمع آالينده ها بر روی نوک آن ، کاهش می يابد

ب ، سيليکون ، سولفور ، سر: از قبيل.تواند توسط مواد مختلفی که در اگزوز وجود دارند ، ايجاد شود
عالوه بر اين سنسور می تواند توسط عوامل محيطی از . رسوب روغن و حتی برخی مواد مکمل سوخت

  . آب ، مواد معدنی موجود در جاده ، روغن و کثافات معيوب شود: جمله 

نسبت به هنگامی که سنسور اکسيژن . هرچه طول عمر سنسور افزايش يابد ، کارايی آن کاهش خواهد يافت
زيرا . تغييرات مخلوط سوخت و هوا واکنش کندی نشان می دهد ، باعث افزايش ميزان آالينده ها می شود

در . عمل رقيق و غنی کردن مخلوط سوخت به کندی انجام می شود که سبب کاهش راندمان مبدل می گردد
کترونيکی اند ، کيفيت عملکرد که دارای سيستم تزريق ال)  MFI( موتورهايی با سيستم تزريق چند نقطه ای

در طی کارکرد با بيشترين  MFIزيرا تغييرات نسبت سوخت در سيستم . سنسور اکسيژن حايز اهميت است
که دارای سرعت تغييرات )   SFI(البته اين امر برای سيستم تزريق ت نقطه ای . سرعت انجام می شود

  . کند می باشد نيز تا حدی صدق می MFIکمتری نسبت به سيستم 

پيش فرض اکثر سيستم های . اگر هر دو سنسور اکسيژن با هم خراب شوند ، مخلوط سوخت غنی می شود
تزريق سوخت ، ميانگين تزريق پس از سه دقيقه است که سبب افزايش مصرف سوخت و توليد آالينده ها می 

بيش از حد داغ شود ، الزم به ذکر است ؛ اگر مبدل کاتاليزوری به سبب غنی بودن مخلوط سوخت . شود
  . امکان معيوب شدن مبدل وجود دارد

درصد خودروهايی که در تت  ٧٠مشخص کرد ؛ )  EPA( يکی از مطالعات سازمان حفاظت محيط زيست 
  .تاييد نشده اند ، به يک سنسور اکسيژن جديد نياز دارند I / M 240آالينده های 

از اين رو برخی خودروها . و بررسی منظم آن است تنها راه فهميدن عملکرد صحيح ر اکسيژن ، آزميش
زمان مناسب برای بررسی سنسور اکسيژن ، هنگام تعويض شمع . يک المپ اخطار خرابی سنسور دارند

  . های جرقه است

اما نوسانات ولتاژ ، . می توان توسط يک ولت متر ديجيتال ولتاژ خروجی سنسور اکسيژن را اندازگيری کرد
يک ولت متر آنالوگ برای مشاهده تغييرات بهتر است . ی کند زيرا پرش اعداد زياد استمشاهده را سخت م

بنابراين بهترين وسيله برای . ؛ اما ممکن است بر روی سيستمی که تغييرات آن زياد است ، پاسخگو نباشد
پ يک اسکو. است)  DSO( مشاهده ولتاژ خروجی سنسور اکسيژن يک اسيلوسکوپ ذخيره ساز ديجيتال 

ولتاژ خروجی سنسور اکسيژن را به صورت موجی شکل و در قالب دامنه نوسانات ولتاژ حداقل و حداکثر و 
  .مشخص می کند) نرخ تغيير سوخت غنی نسبت به سوخت رقيق ( همچنين توسط فرکانس آن 
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ولت و ولتاژ  ١/٠نوسانات امواج يک سنسور اکسيژن سالم بايد به گونه ای باشد که ولتاژ حداقلی در حدود 
اين امر باعث . با فشردن پدال گاز مخلوط سوخت را غنی کنيد. ولت را نشان دهد ٩/٠در حدود   حداکثری

 ٩/٠( حداکثر ولتاژ خروجی و با توليد ) ميلی ثانيه  ١٠٠در طی ( می شود که سنسور اکسيژن بی درنگ 
بايد ولتاژ . سپس با باز کردن يک مجرای خال ، مخلوط سوخت را رقيق نماييد. واکنش نشان دهد) ولت 

اگر سنسور با سرعت کافی تغييرات . برسد) ولت  ١/٠( خروجی سنسور افت کرده و به حداقل مقدار خود 
 . ايد آن را تعويض نمودذکر شده را انجام نداد ، نشانه خرابی سنسور است و ب

اگر مدار سنسور اکسيژن به دليل اتصال کوتاه يا فرسودگی قطع شود ، ممکن است سنسور يک کد خطا 
اگر عيوب ديگری . را روشن کند  ) MIL( تنظيم نموده و المپ اخطار موتور يا المپ نشانگر نقص فنی 

برخی سنسورهای اکسيژن اگر به . استنيز مبنی بر خرابی سنسور مشخص شود ، تعويض سنسور الزامی 
اما اين کار زياد . طور خفيف دچار عيب شوند ، به عملکردشان ادامه داده و کد خطايی تنظيم نمی کنند

بنابراين نبود کد خطا يا المپ . مناسب نيست زيرا سبب افزايش مصرف سوخت و توليد آالينده ها می شود
  . ژن نيستاخطار به معنای کارکرد صحيح سنسور اکسي

  تعويض سنسور :٥-٤-٤-٨

از طرفی تعويض سنسور اکسيژن در بازه . سنسور اکسيژنی که عيب آن مشخص شود ، نياز به تعوض دارد
تعويض نکردن يک سنسور اکسيژن . زمانی مشخص می تواند از بروز برخی مشکالت جلوگيری کند
ز بين رفتن حداکثر راندمان سوخت ، حداقل فرسوده که فاقد کارايی الزم است ، می تواند سبب کاهش يا ا

  . و طول عمر مبدل کاتاليزوری شود   آالينده های خروجی

تا حدود دهه نود مورد استفاده بودند ،  ١٩٧٦سنسورهای اکسيژن يک يا دو سيمه فاقد گرم کن که از سال 
گرم کن که در سنسورهای سه يا چهار سيمه دارای . مايل تعويض می شدند ٥٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠٠پس از 

در . مايل تعويض می شدند ٦٠٠٠٠اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود مورد استفاده بودند ، به ازای هر 
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مايل نسبت به  ١٠٠٠٠٠به ازای پيمودن هر ) تا کنون  ١٩٩٦از سال (  OBD IIخودروهای مبتنی بر 
  . تعويض سنسور توصيه شده است

هنوز بسياری . گذرد  تقريبٌا بيش از بيست سال از پيدايش آن ها میسنسور های اکسيژن قطعاتی هستند که (
حتی گاهی اوقات اکثر . نصب شده است از رانندگان نمی دانند که چند سنسور اکسيژن بر روی خودرو آن ها

يک کد خطا که نشان دهندهء خرابی سنسور  مردم در هنگام روشن شدن چراغ اخطار موتور و ايجاد
به دليل ضعيف شدن يا خرابی سنسور اکسيژن ،  آالينده ها  مردود شدن خودرو در تست اکسيژن است و يا

اگر موتور خودرو شان منظم کار نکند و يا سوخت . خودروشان می شوند متوجه وجود سنسور اکسيژن در
، ممکن است کسی به آن ها بگوييد که موتور خودروشان به يک سنسور اکسيژن  مصرفی اش غنی باشد

به وجود  اما در اکثر شرايط قادر به عيب يابی اين قطعهء کوچک نيستند ؛ قطعه ای که نسبت. دارد نياز جديد
 . انواع آالينده ها هشدار می دهد

الکترونيکی موتور  بنابراين واحد کنترل. سنسور اکسيژن در واقع وضعيت مخلوط سوخت را نشان می دهد
حداقل رساندن ميزان آالينده ها ،  صرف سوخت اقتصادی و بهمی تواند نسبت سوخت و هوا را به منظور م

محترق نشده ای که در درون اگزوز وجود دارد ، واکنش  سنسور اکسيژن در واکنش به اکسيژن. تنظيم نمايد
که مقدار آن ) ولت  ١معموٌال کمتر از ( سيگنال ولتاژ کمی توليد می کند  اين سنسور در ابتدا. نشان می دهد

 در واقع سنسور اکسيژن شبيه يک کليد عمل می کند که. مخلوط سوخت و هوا افزايش می يابد دنبا غنی ش
و هوا  گزارش می دهد ؛ تا نسبت سوخت ECU رقيق و غنی شدن مخلوط سوخت را با ارسال سيگنال به

  .ثابت بماند

ECU  اگر. می دارد نگهاز طريق خواندن اطالعات سنسور اکسيژن ، مخلوط سوخت را در شرايط باالنس 
ECU ، پالس پاشش هر انژکتور را  اطالعاتی مبنی بر غنی بودن بيش از حد مخلوط سوخت دريافت کند

اين کار مخلوط سوخت را به سمت .کاهش يابد کوتاه تر خواهد کرد ؛ تا ميزان سوخت تزريق شده در موتور
عدم ( بر رقيق شدن مخلوط سوخت اکسيژن اطالعاتی مبنی  اندکی بعد سنسور. رقيق شدن سوق می دهد

نيز با افزايش پالس پاشش هر انژکتور نسبت به پيام دريافتی  ECU . می فرستد ECU به) سوخت کافی 
ايجاد اين تغييرات در . نتيجهء اين امر تزريق سوخت بيشتر در درون موتور است  واکنش نشان داده که

اين  کل. ه که تا حدی به شرايط ايده ال نزديک استسوخت سبب ايجاد يک مخلوط سوخت متعادل شد باالنس
که حداقل آالينده  فرآيند ، حلقهء کنترل فيدبک سوخت است و اين امکان را به خودروهای امروزی می دهد

  .است سنسور اکسيزن يک سنسور کليدی در اين حلقه. ها را ايجاد نمايند

ECU کنندهء موتور ،  سنسور دمای مايع خنک: از جمله . اطالعات ساير سنسورها نيز استفاده می کند از
عالوه براين . هوا و غيره جريان  سنسور موقعيت دريچه گاز ، سنسور فشار مطلق مانيفولد ، سنسور
مورد تغيير اما اطالعات اصلی در . است تصحيح نسبت سوخت هوا مستلزم تغيير مناسب در شرايط عملکرد

بنابراين اگر سنسور اکسيژن بدرستی . قرار می گيرد نسبت سوخت و هوا توسط سنسور اکسيژن در اختيار
   .هوا سخت خواهد شد عمل نکند باالنس کردن نسبت سوخت و
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سوخت خيلی  يک سنسور اکسيژن خراب که مخلوط سوخت را رقيق نشان می دهد ؛ سبب کارکرد موتور با

تمام شدن عمر : است  ق نشان دادن مخلوط سوخت توسط سنسور اکسيژن به چند دليلرقي. غنی می شود

  .مشکل در جرقه زنی يا تراکم موتور کارکرد سنسور ، آلوده شدن آن ، اتصال نامناسب سيم ها و يا بروز

   فرسوده شدن سنسور :۴-۴-۶-٨ 

سوخت همچون  تغييرات مخلوطهنگامی که عمر سنسور در حال اتمام باشد ، عکس العمل آن نسبت به 

 (ECU)  کنترل الکترونيکی تاخير زمانی سنسور برای ارسال سيگنال به واحد. گذشته سريع نخواهد بود

شدن مخلوط سوخت و هوای موتور به  افزايش يافته و سنسور کند عمل می کند که اين امر از نزديک

داشته باشد و يا مايع خنک کننده به درون  سوزی اگر موتور روغن. محدودهء باالنس جلوگيری خواهد کرد

در گذشتهء نزديک که . المنت سنسور وسپس خرابی سنسور وجود دارد موتور نشت کند ، امکان آلوده شدن

مايل ، سبب خرابی  ١٠٠استفاده بود ، سرب موجود در بنزين پس از طی کمتر از  بنزين سرب دار مورد

  .( دولت بنزين سرب دار را حذف کردبه همين دليل سرانجام ( شد  سنسور می

به سوخت موجود  زيرا سنسور اکسيژن نسبت به اکسيژن موجود در اگزوز واکنش نشان می دهد و نه نسبت

بين سيلندرها جا به جا گردد ،  هر نقصی در موتور خودرو که به هوای محترق شده اجازه دهد تا. در آن

عدم جرقه زدن شمع ، نشتی . رقيق نشان دهد سوخت را باعث می شود سنسور اکسيژن به اشتباه مخلوط

مانيفولد دود از جمله عواملی هستند که سبب کاهش ميزان  سوپاپ دود و يا حتی نشتی در قسمت واشر

اين امر برای سنسور زيان بار نيست ، اما سبب کارکرد موتور با . شوند اکسيژن در سيستم اگزوز می

  .يش ميزان آالينده ها و فاصله گرفتن از مصرف اقتصادی سوخت استپيامد آن افزا سوخت غنی شده که

   داغ شدن سنسور اکسيژن :٧-۴-۴-٨ 

 ٦٦٢تا  ٦١٧در حدود  بد نيست بدانيد که يک سنسور اکسيژن زمانی سيگنال ولتاژ توليد می کند که با دمايی

دقيقه طول می کشد تا به دمای چند  اگر سنسور با دمای اگزوز گرم شود ،. درجه فارنهايت ، گرم شود

در خودروهای جديد توسط مدار گرم کن الکتريکی که  بنابراين اکثر سنسورهای اکسيژن. کارکرد خود برسد

اين گونه سنسور ها معموٌال سه يا . درجه حرارت مورد نظر می رسند درون سنسور قرار گرفته ، سريعٌا به

  .ر های اکسيژن فاقد گرم کن يک يا دو سيمه می باشندالزم به ذکر است که سنسو .چهار سيمه هستند
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سنسور همچون  اگر مدار گرم کن خراب شود ، در عملکرد سنسور اکسيژن خللی ايجاد نمی شود ، بلکه

تاخير همراه است که اين امر  گذشته توسط حرارت اگزوز گرم می شود ؛ اما شکل گيری سيستم حلقه بسته با

  .شود خودرو در تست آالينده هاممکن است موجب عدم تاييد 

   بررسی سنسور اکسيژن :٨-٤-٤-٨

داشتن  سنسور اکسيژن را می توان با روش های مختلف عيب يابی نمود که اين خود مستلزم
اسکن  برای پيدا کردن کدهای خطا در خودروهای جديد يک دستگاه. تجهيزات مخصوص است

يک  از)  ١٩٩٥قبل از سال ( قديمی تر يا کد خوان مورد نياز است ؛ ولی در خودروهای 
است ،  اگر فکر می کنيد سنسور اکسيژن دچار مشکل شده. دستی استفاده می شد  نمايشگر کد

خروجی و واکنش  می توان با استفاده از دستگاه اسکن ، ولت متر يا اسيلوسکوپ ديجيتال ولتاژ
تاييد نماييد ،  اکسيژن را اگر بررسی ها خرابی يا کند شدن سنسور. سنسور را مشخص نمود

سنسور اکسيژن  هيچ راهی برای تميز يا تعمير کردن. تعويض سنسور ، تنها راه ممکن است
  .وجود ندارد

مطابقت  سنسور اکسيژن جديدی که جايگزين سنسور فرسوده می شود ، بايد کامٌال با آن: نکته 
برق تغذيهء  ويژگی های عملکرد وهمچنين ) . دارای گرم کن يا فاقد گرم کن ( داشته باشد 

 نصب يک سنسور اکسيژن متفاوت نسبت به سنسور اصلی در. يکسان داشته باشند
موتور  ECU موتور تاثير گذاشته و ممکن است مدار کنترل گرم کن که در درون کارکرد
  .دارد ، دچار آسيب شود قرار

   زمان تعويض سنسور اکسيژن :٩-٤-٤-٨

برخی . شود موتور بهتر است که سنسور اکسيژن کمی قبل از خرابی ، تعويضبرای حفظ حداکثر توان 
پس از طی مسافت های  بايد   کارشناسان توصيه می کنند ، برای جلوگيری از کاهش توان حداکثر موتور

برای سنسور های اکسيژن يک يا دو  توصيه شده مقدار مسافت. مشخص نسبت به تعويض سنسور اقدام نمود
. مايل است ٥٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠٠استفده بودند ،  تا دهه نود مورد ١٩٧٦د گرم کن که از سال سيمه ی فاق

گرم کن که از اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود به کار  سنسورهای اکسيژن سه يا چهار سيمه ی دارای
ای تا کنون در خودروه ١٩٩٦سرانجام از سال . مايل تعويض می شدند ٦٠٠٠٠می رفتند ، پس از طی 

  .مايل سنسور اکسيژن تعويض گردد ١٠٠٠٠٠شده که پس از طی  توصيه OBD II دارای
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   شناخت نوع سنسور به کار رفته :١٠-۴-۴-٨

گسترده ی آن نيز  رايج ترين نوع سنسور اکسيژن از جنس زيرکونيوم است ؛ اگرچه نوع تيتانيومی و باند
آن ها يک يا دو سيمه اند و پس از  .فاقد گرم کن هستندسنسورهای اکسيژن زيرکونيومی قديمی ، . وجود دارد

زيرا تنها گرمای اگزوز . کشد تا سيگنال توليد کنند روشن شدن موتور در شرايط سرد ، چند دقيقه طول می
بنابراين ، ممکن است سنسور فاقد گرم کن در دور آرام . می رساند آن ها را به درجه حرارت عملکردشان

به منظور توقف سيستم کنترل موتور توليد نمايد که نتيجه ی آن بازگشت عملکرد  السرد شود و يک سيگن
  . ( تنظيم نسبت سوخت و هوای ثابت: يعنی ( وضعيت حلقه باز خواهد بود  سيستم به

مخصوص در  ، سنسورهای اکسيژن دارای گرم کن پديدار شدند که يک مدار گرم کن ١٩٨٢در سال 
به درجه حرارت ) ثانيه  60 تا ٣0طی ( در نتيجه اين اين سنسورها بسيار سريع . درونشان تعبيه شده بود
وضعيت حلقه بسته قرار گيرد که پيامد اين  در نتيجه موتور می توانست زودتر در. عملکرد خود می رسيدند

م عد( همچنين از سرد شدن   . شدن موتور در هوای سرد بود امر ، کاهش ميزان آالينده ها هنگام روشن
برای تامين ولتاژ تغذيه گرم کن به مدار الکتريکی . آرام ، جلوگيری می شد سنسور در دور) توليد سيگنال 

   .هستند است ؛ بنابراين ، سنسورهای اکسيژن دارای گرم کن معموٌال سه يا چهار سيمه مجزا نياز

سنسور اکسيژن  نسبت به در سنسور اکسيژن تيتانيومی از سراميک خاصی استفاده شده و سيگنال متفاوتی
. سوخت و هوا دچار تغيير می شود سيگنال ولتاژ توليد شده با تغييرات نسبت. زيرکونيومی توليد می کند

اهم می  ١٠٠٠دچار افت شده و به کمتر از   هنگامی که نسبت سوخت و هوا غنی باشد ، مقاومت سنسور
اهم خواهد  ٢٠٠٠٠می نهد و به بيش از  به افزايش رسد و در زمان رقيق شدن نسبت سوخت و هوا رو

 .سوخت و هوای استوکيومتريک يا ايده ال می شود اين کار سبب ايجاد يک نسبت. رسيد
ECU و سپس تغييرات به  )ولت ٥يا  ١بسته به عملکرد، (تامين می کند  ولتاژ تغذيهء سنسور را  ،  موتور

. تغييرات مقاومت سنسور ايجاد شده ، می خواندبرگشتی از سنسور را که به سبب  وجود آمده در ولتاژ
برخی نيسان  : از جمله. اکسيژن تيتانيومی تنها در برخی خودروها مورد استفاده قرار گرفته است سنسور

  . . . ، جيپ ها و ١٩٩٠تا  ١٩٨٧های قديمی طی 

گرم کن اين . دکردن برخی خودروسازان ، استفاده از نوعی سنسور اکسيژن جديد را آغاز ١٩٩٧در سال 
يک اليه ی . لوله فلزی دارد سراميکی ، شبيه به يک_ سنسور سطحی هموار و يک المنت زيرکونيومی 

نتيجه عالوه بر عايق کاری سبب گرم شدن آنی  در. سراميکی بر روی الکترودهای رسانا قرار گرفته است
سنسورهای زيرکونيومی که از نوع اين طرح جديد درست مثل  .تمامی اليه ها بر روی لوله باريک می شود

اما با به کار گيری يک فيلم ضخيم ، طول سنسور کاهش يافته ، سبک تر شده  .لوله ای هستند ، کار می کند
الکتريکی  همچنين المنت گرم کن جديد ، به نيروی. در برابر آلودگی ها افزايش يافته است و مقاومت آن

  .رسد يه به درجه حرارت عملکرد خود میثان ١٠کمتری نياز داشته و تنها پس از 
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شبيه به سنسور مسطح  همچنين در برخی خودروهای جديد از سنسور اکسيژن با باند گسترده استفاده شده که 
درست ( با نسبت سوخت و هوا دارد  است ؛ اما سيگنال ولتاژ باالتری توليد می کند که نسبت مستقيمی

اجازه می دهد تا از تدبيری کامٌال متفاوت برای  موتور ECU اين به). برعکس ساير سنسورهای اکسيژن 
در نتيجه با باال و پايين کردن نسبت سوخت و هوا از . استفاده کند کنترل تغييرات نسبت سوخت و هوا

همچنين می تواند در صورت . ، يک مخلوط باالنس شدهء متعادل را توليد می کند وضعيت غنی به رقيق
شرايط ايده  خت موجود در مخلوط سوخت و هوا را کم يا زياد کند ، تا نسبت سوخت و هوا درمقدار سو لزوم

  ) .قرار گيرد)  ١٤.٧:  ١( ال خود 

  

 .سنسور اکسيژن در مقابل اکسيژن موجود در محيط از خود ولتاژ توليد ميکند   •(

  .دجهت تنظيم آن ميباش ECUوظيفه آن اعالم وضعيت مخلوط سوخت وهوا به    •

  .يک سنسور وجود دارد  ٢٠٠٠دو سنسور و در  ١٨٠٠در اتومبيل    •

  .اين سنسور ها از دو قسمت گرمکن و سنسور اکسيژن تشکيل شده اند    •

  .درجه ميباشد  ٣٠٠دمای عملکرد سنسور اکسيژن    •
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 ٢و١عدد است ، پايه  ۴آبی و تعداد پايه های آنها  down streamسبز و  up streamرنگ سوکت   •
  . اهم ميباشد  ١٠در دمای محيط حدود  ٢و١مربوط به سنسور است و مقاومت پايه  ۴و٣مربوط به گرمکن و 

  .تشخيص خرابی سنسور اکسيژن توسط دستگاه عيب ياب امکان پذير است  •  

  .با مولتی متر فقط خرابی گرمکن قابل تشخيص است    •

در صورت از کار افتادن سنسور اکسيژن اتومبيل قادر به تنظيم دقيق مخلوط سوخت و هوا نميباشد که اين   •
مسئله در کشش اتومبيل قابل مشاهده است در صورتيکه آسيب وارده به مجموعه سنسور های اکسيژن زياد 

  .باشد خاموش شدن و نوسان دور موتور را نيز در پی خواهد داشت 

نه باالی قطعات و سيستم های مرتبط زياد با اين مجموعه الزمست که در عيب يابی و پيدا کردن بدليل هزي   •
  . منشاء خرابی دقت بسياری مبذول گردد 

الزمست که جهت جلوگيری از وارد ) روشن شدن چراغ موتور(  EOBDدر صورت هشدار سيستم    •
سريعًا اقدام نمود و خرابی را برطرف ...) و مانند کاتاليزور و سرسيلندر (شدن خسارت به ساير قطعات 

  . ساخت

درصورت روشن شدن چراغ موتور و يا خرابی سنسور های اکسيژن الزمست که تمامی قطعاتی که در    •  
  :اين قطعات بشرح زير ميباشند . تنظيم مخلوط سوخت و هوا نقش دارند مورد بررسی قرارداد 

  .سنسور دمای آب   •

  .سنسور دمای هوا    •

  .سنسور فشار هوا    •

  .موتور پله ای    •

  .شمع ها    •

  .رگالتور سوخت   •

  .انژکتورها   •

  .فيلتر هوا و بنزين    •

  .پمپ هوا    •
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  . ناک سنسور • 

  .همچنين بايد کاتاليزور را از نظر گرفتگی مورد بررسی قرارداد  •  

و وجود مواد اضافی در ) مکمل ها( الزم به ذکر است سرب موجود در بنزين و مواد افزودنی به بنزين  •
  .به کاتاليزور و سنسورهای اکسيژن صدمه ميرساند ... بنزين مانند آب و نفت و 

  .الزاميست ) بنزين سوپر( استفاده از بنزين با اکتان باال    •

ا روغن سوزی نيز از عوامل آسيب رساننده به کاتاليزور و سنسورها ميباشد لذا بررسی کمپرس سيلندره   •
  ).و بررسی موتور از لحاظ روغن سوزی ، اطمينان بخش است 

 

  

  )Coolant Thermistor (سنسور درجه حرارت مايع خنک کننده :٥-٤-٨

مقاومت اين سنسور از نوع .ين سنسور اغلب در منيفولد ورودی و در مجرای اب خنک کننده قرار ميگيردا
مقاومت ان با .(کند مقاومت اهمی ان نيز تغيير ميکندان تی سی ميباشد که وقتی مايع خنک کننده تغيير 

اين سنسور دمای مايع خنک کننده را اندازه گيری کرده و ولتاژ خروجی ان را به )افزايش دما کاهش ميابد
ای سی يو ارسال ميکند و ای سی يو بهترين نسبت مخلوط را برای حالت گرم بودن و سرد بودن موتور 

موتور سرد است انژکتورها به مدت طوالنی تر باز نگه داشته ميشود تا سوخت  تا زمانی که.فراهم ميکند
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بيشتری به موتور تحويل گردد و زمانی که دمای مايع خنک کننده باال ميرود از غنی نمودن سوخت کاهش 
 .می يابد

گفته سنسور دمای اب که با تغيير دما دچار کاهش مقاومت داخلی ميشود اصطالحا مقاومت ان تی سی (
  .)ميشود

 سنسور دمای آب دارای ويژگی خاصی است که بر مبنای آن ميتواند اطالعات دمای آب رادياتور را به
ECU وظيفه اين سنسور رسانيدن اطالعات دمای آب رادياتور به. برساند ECU لذا زمان تحريک . است

 ECU اد را اين سنسور بهدرجه سانتيگر ١٠٧رله قطع کن کولر و متعاقب آن قطع کالچ کولر در دمای 
  .خبر ميدهد

 .پايه دارد  ٢ميباشد و رنگ سوکت آن سبز و  NTCاين سنسور از نوع مقاومت   •

  .محل قرارگيری در سرسيلندر روی محفظۀ ترموستات • 

  .جهت تعيين مقدار پاشش سوخت و زمان جرقه ميباشد  ECUوظيفه آن اعالم دمای مايع خنک کننده به • 

  .اهم است  ٢۵٠٠درجه  ٢٠اهم و در دمای  ٣٠٠درجه  ٨٠در دمای مقاومت آن • 

  . خرابی آن باعث بد کار کردن موتور در دمای پايين يا رقيق سوزی در دمای باال ميگردد• 

در هنگام باز کردن آن از سرد بودن موتور اطمينان حاصل نمائيد و پس از تعويض آن مدار خنک کننده • 
  را هواگيری نمائيد
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  )ناک سنسور -ضربه زدن (سنسور خودسوزی :۴-۶-٨

زمانی که احتراق در سيلندر از حالت استاندارد خود خارج گردد و احتراق در يک يا چند سيلندر زودتر 
انجام گيرداين احتراق ناقص به صورت ضربه شنيده ميشود و اساسا هر چه اکتان بنزين پايين تر باشد ميزان 

و ضربه بيشتر ميشود اين سنسور از موادی ساخته شده است که در برابر خودسوزی بنزين باالتر رفته 
اطالعات مربوطه را به ای سی يو ارسال ميکند و ای سی يو هم .نوسانات ناشی از ضربه حساس ميباشد

محل قرار گرفتن اين .ميزان اوانس موتور را کاهش داده و همزمان نسبت سوخت به هوا را افزايش ميدهد
  .وکه سيلندر تعبيه شده استسنسور در بل

KNOCK  

 )ضربه زدن...آوبيدن(يعنی ضربه
 

 ناک سنسور يعنی سنسور ضربه
 

همانطوری که از اسمش پيداست ربطی به ضربه داره و آارش شناسايي ضربه هاي وارد به موتور ماشين 
 .و اعالم اونها به اي سي يو هستش

 
 زود هنگام يا دير(اماين ضربه ها به دليل سوخت ناقص و احتراق بد هنگ
توسط پيستون و شاتون و قطعات متحرك به موتور )هنگام به دليل استفاده از بنزين معمولي با اآتان پائين

 انفجار(ماشين زده ميشه
 و در دراز مدت موجب خرابي و فرسايش موتور) ناقص موجب اين فرايند ميشه

 د ميشه و نتيجه عمرصداي موتور رو هم زياد ميكنه و لرزش موتور زيا...ميشه
 .موتور آم ميشه

 
 يا خود سوزی مخلوط هوا و) زود هنگام(ضربه زنی در اثر احتراق پيش رس

 سوخت در داخل موتور ايجاد ميشه ودر صورت تداوم ميتواند منجر به صدمه به
 .قطعات موتورگردد

 
وصدمه به شمع ها اشاره از جمله صدمات اون ميشه به ترک خوردن و ذوب شدن پيستون خم شدن شاتون 

 .کرد
 

 در جهت Ecu گزارش ميکندو Ecu سنسور ضربه بروز آنرا حس کرده وبه
 جلوگيری از آن مقدار آوانس جرقه را کم کرده ونسبت هوا به سوخت را کمی غنی

 .تر ميکند
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 .افزايش ميابد Ecu با از بين رفتن ضربه زنی مجددا آوانس جرقه توسط
 ا ادامه ميابد تا جايی که موتور هميشه در شرايطاين کاهش وافزايش مرتب

  .آستانه ضربه زنی که حداکثر بازدهی وجود دارد کار کند

عملکرد  ECU ساختار سنسور ضربه مبتنی بر کريستال پيزو الکتريک می باشد و با ارسال سيگنال به
  .را به صورت مداوم در حالت بهينه نگاه می دارد (Ignition)سيستم جرقه زنی

اعالم ميکند که  ECUو به اين وسيله به . اين سنسور در مقابل ضربات وارده بر آن ولتاژ توليد ميکند   •
با تصحيح مقدار پاشش و زمان جرقه از ادامه يافتن  ECUشده که در پی آن ) کوبش(اتومبيل دچار ناک 

  . ناک جلوگيری ميکند 

پايه و رنگ سوکت آن سبز  ٣دارای . شده است اين سنسور زير منيفولد هوا روی بلوک سيلندر نصب • 
  .است 

  . کيلو گرم متر بسته شود تا عملکرد مناسب خود را داشته باشد  ٢هنگام نصب آن الزم است تا با گشتاور   •

  . قابل تشخيص است و در صورت خرابی بر کشش اتومبيل اثر ميگذارد  lexiaخرابی آن با  •

  

  نکاتی در رابطه با ايجاد ناک

اکتان پائين سوخت ، زمان جرقه خيلی آوانس ، نسبت سوخت به هوای خيلی غنی ، نسبت تراکم باال و   
  . دمای باال از عوامل ايجاد ناک ميباشند
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خرابی سنسور های دمای آب، دمای هوا ، فشار هوا ، اکسيژن و نشتی بيش از حد انژکتورها و خرابی 
  .رگالتور تنظيم فشار سوخت نيز از عوامل ايجاد ناک ميباشند 

  )Vehicle Speed Sensor (:سنسور سرعت اتومبيل :٧-۴-٨

به ای سی يو ارسال می ) پالس(اين سنسور اطالعات مربوط به سرعت خودرو را به صورت عاليم 
نوعی از انها بر روی دنده کيلومتر نصب می گردد و يک سيگنال با فرکانس متانسب با سرعت شفت .دارد

نوع ديگر از انها .خروجی جعبه دنده توليد می نمايد و در نتيجه سرعت حرکت خودر را اندازه گيری ميکند
يک سيگنال با فرکانس متناسب با سرعت شفت خروجی بر روی کابل کيلومتر شمار نصب گرديده است و 

  .جعبه دنده توليد می نمايد

اين سنسور با داشتن يک پايه خروجی ميتواند بصورت پالس، اطالعات مربوط به سرعت لحظه ای خودرو 
داخل اين سنسور يک . محل قرارگيری اين سنسور روی دياق ديفرانسيل است. ارسال کند ECU را به

نحوه عملکرد اين سنسور بدين . ئم و يک سيم پيچ وجود دارد و با سيم کيلومتر در ارتباط استآهنربای دا
سرعت  ECU به کمک اين پالس ها. می فرستد ECU ترتيب است که با چرخش سيم کيلومتر، پالس هايی به

سيم کيلومتر  الزم به ذکر است که درجه کيلومتر و سرعت سنج در پژو همچنان با. خودرو را محاسبه ميکند
  .کار ميکند

  

  MAP Sensor -Inlet Manifold Pressure(سنسور فشار هوای منيفولد  :٨-۴-٨
Sensor(  

اين سنسور که محل اصلی آن بر روی سينی فن است با يک شيلنگ به ابتدای دريچه هوای ورودی ارتباط 
که از نوع پيزوالکتريک است در  اين سنسور. و با هوای ورودی به اين دريچه در تماس مستقيم است. دارد

نقش اين . واقع يک پتانسيومتر ساده است که سر وسط آن با فشار هوا لغزيده، عقب و جلو رفته و کار ميکند
متغير ) سطح دريا و يا کوهستان(زيرا در شرايط مختلف فشار هوا. سنسور از بعضی جهات بسيار مهم است

ديگر قادر نخواهد بود که ميزان هوای ورودی را به  ECU داگر اين سنسور درست کار نکن. خواهد بود
  .درستی تعيين نمايد

سنسور فشار جو تغييرات حاصل از دما و .اين سنسور توسط شلنگی به منی فولد ورودی متصل ميباشد
چون هر تغييری در فشار هوای ورودی سوخت مورد نياز ما را تغيير خواهد .ارتفاع را اطالع ميدهد

باز بودن  –سرعت موتور  –بار موتور :فشار هوا داخل منی فولد تغييرات حاصل از تغيير در سنسور.داد
 .دريچه گاز را ثبت کرده و به ای سی يو ارسال ميدارد
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در نهايت ای سی يو دو پيغام به .ولت بوده و توسط ای سی يو تامين ميشود ٥ولتاژ تغذيه ی اين سنسور 
 .وخت مورد نياز تحت شرايط کاری فعلی مشخص ميکنددست امده را از ترکيب و مقدار س

اين سنسور از نوع مقاومت متغير نسبت به فشار ميباشد و در زير منيفولد هوا بعد از اطاقک شتاب نصب • 
 .پايه است  ٣شده ، سوکت آن خاکستری و دارای 

دچار ) گاز خوردن يا برداشتن پا از روی پدال گاز(در صورت خرابی ، اتومبيل در هنگام شتاب گيری    •
. ميباشد  TPSعالئم خرابی اين سنسور شبيه به عالئم خرابی سنسور   .ميشود ) ريپ(دور موتور نامنظم 

يچيده و در کارگاه روش تست آن با مولتی متر پ. بعدًا بيان ميگردد  TPSروش تشخيص خرابی سنسور 
  . تقريبًا غير ممکن است لذا برای اين کار از دستگاه عيب ياب کمک ميگيريم 

  

  و تاثير آن در مصرف سوخت (MAP)سنسور  :١-٨-۴-٨

همه ميدانندآه نحوه رانندگی ، يكی از موثرترين راهكارهای اجرای آاهش نحوه مصرف سوخت در دو 
تغييرات فنی آه منجر به آاهش قدرت موتور خودرو شوند نيز، يكی از ولی اجرای . خودرو مشابه است 

  .تمعهيداتی ميباشد آه ميتوان در صورت تمايل، برای آاهش مصرف سوخت خودرو انجام داد
بجز ساير مسائل فنی آه دوستان در تايپيكهای مربوط به چگونگی آاهش مصرف سوخت گفتند، به نظر 

، آه دارای سنسور سنجش ، خالء در چند راهه 405ودروهای خانواده پژو درموتور خ: ميرسد ميتوان گفت
محل نصب اين سنسور بصورت ( هستند Manifold absolute pressure sensor (MAP) سوخت و هوا

وارانه بر روی سينی الآی جلو خودرو در داخل آاپوت است، اين سنسور بجز سيم فيشدار ، با شيلنگ 
با آاهش طول شيلنگ و نصب ) سانت به منيفولد هوای موتور متصل است  ۴٠حدود باريكی به طول تقريبا 

آن به محلی نزديكتربه منيفولد ميتوان تا حدودی آمی تاثير برآاهش مصرف بنزين ، حتی در سيستمهای 
البته انجام اين عمل باعث آاهش، قدرت . گذاشت (CLOSE LOOP) انژآتوری با عملكرد، حلقه بسته

ولی از آنجائيكه قرار است بعد از اين بخاطر صرفه جوئی در سوخت، . ابگيری سريع خواهد شدبهنگام شت
نرمك نرمك پدال گاز را فشار دهيد و قصد شتابگيريهای ناگهانی را نخواهيد داشت ، اين آاهش قدرت ، با 
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  .توجه به آاهش مصرف سوخت ، قابل اغماض خواهد بود
  :عملكرد

 آاهش زياد فشار منفی در منيفولد سوخت و هوا  = و آم دور بودن دور موتورباز بودن دريچه گاز  -
 پاشش سوخت توسط انژآتورها ) پالس(افزايش زمان = آاهش فشار منفی در منيفولد سوخت و هوا 

 افزايش فشار منفی در منيفولد سوخت و هوا = بسته و يا آمی باز بودن دريچه گاز و پر دور بودن موتور  -
 پاشش سوخت توسط انژآتورها ) پالس(آاهش زمان = فشار منفی در منيفولد هوا سوخت  افزايش

 اين همان حالتی است آه هنگام استفاده از آولر توام با قطع ناگهانی سوخت و ضربه به موتور همراه است (
رفتن آالچ از اين در اين حالت بالفاصله دوستان وارد ، قبل از مثال رسيدن به مانع در دنده های سنگين با گ

  )ضربه جلوگيری ميكنند
و همواره زود نشان دادن مقدار بيشتر از  MAP تاثير بيشتر بر ديافراگم حسگر= آاهش طول شيلنگ  1-

 خودرو  ECU حد واقعی فشار منفی منيفولد هوا سوخت و اعالم گزارش افزايش فشار منفی به
پاشش سوخت توسط  (پالس( آاهش زمان  =م به انژآتورها در اين هنگا ECUدستور صادره از 2-

 انژآتورها 
و  MAP و حسگر) در حالت دريچه گازباز و ثابت( درك تواما حسگر دور موتور و حسگر دريچه گاز  3-

  .سوخت نميباشد) پالس(آه ،نيازی به افزايش زمان  ECU درك = ECU اعالم گزارش آنها به
اعالم گزارش ، = راننده ، بر دريچه گاز ) ا ناگهانیخصوص( اينك در صورت تغييرات افزاينده 4-

مبنی بر آاهش فشار منفی منيفولد سوخت و هوا  MAP حسگرهای دريچه گاز و دور موتور، و حسگر
  )پالس( به انژآتورها برای افزايش زمان پاشش سوخت  ECUو صدور دستور جديد ECUبه

ی از مصرف سوخت غير عادی، با پدال گاز به جهت جلوگير= درك راننده از نحوه عملكرد سيستم  5-
آرامی دريچه گاز را باز خواهم آرد تا به سرعت سير دلخواه برسم و سپس ، بطور يكنواخت پدال گاز را 

ضمنا با آوتاه آردن شيلنگ حسگر فشار منفی، . تحت فشار نگه خواهم داشت و آنرا آم و زياد نخواهم آرد
 جهت دستور آاهش زمان  ECU ز آنچه آه هست بيشتر نشان داده و بهميدانم آه حسگر فشار منفی را ا

  .پاشش انژآتورها ارسال خواهد آرد
  : توضييحات

  .به نازل مكنده هوای منيفولد ، امكانپذير ميباشد MAP آاهش طول شيلنگ با نزديكتر آردن سنسور 
 رده ، جدا آرده و با تكه ای ميبايست سنسور را از قطعه فلزی آه آنرا بر روی سينی الآی متصل آ
ضمنا توجه شود شيلنگ به علت . سيم به لوله های الستيكی متصل به لوله پالستيكی هواآش وصل نمود

آوتاه شدن و مثال بستن سنسور درجای نامناسب تمايل به خم شدن و بسته شدن خصوصا در محل نازلها را 
  .شيلنگ تا و مجرای آن بسته نشودبنابراين سعی شود درمحلی سنسور نصب شود آه . دارد

  )air temperature sensor   :(سنسور دمای هوای ورودی :٩-۴-٨

محل قرارگيری آن در اطاقک . پايه ميباشد  ٢بوده و سوکت آن خاکستری و دارای  NTCاين سنسور • 
 .شتاب جلوی دريچه گاز ميباشد 
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  .اهم ميباشد  ٣٠٠درجه  ٨٠اهم و در دمای  ٢۵٠٠درجه  ٢٠مقاومت آن در دمای • 

در صورت خرابی در ميزان آاليندگی و عملکرد نامنظم به جهت تنطيم نبودن مقدار سوخت و زمان جرقه    •
  . ، تًاثير دارد 

  .نشان ميدهد  lexiaهرگونه خرابی اين سنسور را  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معموال اين سنسور از نوع ان .استاين سنسور يا روی منی فولد ورودی يا در درون هواکش جاسازی شده 
درجه ی سانتی گراد ميباشد برای اندازه  ١٥٠تا  ٤٠که محدوده کار ان بين ) ضريب حرارتی منفی(تی سی 
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که ای سی يو اين اطالعات را همراه با ديگر .گيری دمای هوای ورودی و ارسال به ای سی يو ميباشد
  .يروداطالعات برای تنظيم مقدار پاشش سوخت به کار م

  سنسور موقعيت ميل لنگ و دور موتور :١٠-٤-٨

اين سنسور ممکن است در جلوی موتور و نزديکی پولی ميل لنگ يا در قسمت عقب موتور روی پوسته 
کالچ و در نزديکی فاليويل قرار گرفته باشد که وضعيت ميل لنگ را نسبت به نقطه مرگ باال تعيين و عالئم 

ای سی يو برای پاشش صحيح و جرقه صحيح از اين عالئم استفاده می .ميداردرا به ای سی يو ارسال 
 :طرز کار اين سنسور به اين شکل می باشد .کند

حين کارکرد .در حالتی که سنسور روی پوسته ی کالچ قرار گرفته بر روی فاليويل دو دنده خالی وجود دارد
سنسور از يک اهنربای دائم و يک سيم .(کردند موتور زمانی که دنده ها از مقابل سنسور مغناطيسی عبور

ولتاژ خروجی از اين سنسور توسط .ميدان مغناطيسی ان تغيير کرده ولتاژ مناسبی را ايجاد می کند) پيچ است
فاليويل .ای سی يو برای تعيين وضعيت مناسب سوخت و جرقه موتور مورد استفاده قرار می گيرد

يک رديف مخصوص درگير شدن با دنده استارت .رخ دنده استموتورهای انژکتوری دارای دو رديف چ
 .بوده و رديف ديگر که فاقد دو دندانه است برای فعال کردن سنسور دور موتور مورد استفاده قرار می گيرد

  سنسور موقعيت ميل سوپاپ: ١١-٤-٨

تعيين  وظيفه ی اين سنسور.موقعيت قرار گيری ميل سوپاپ معموال توسط سنسورها مشخص می گردد
موقعيت نقطه مرگ باالی سيلندر يک و تفکيک ان از موقعيت اندازه گيری شده توسط سنسور دور موتور 

  .محل قرار گرفتن اين سنسور بر روی ميل سوپاپ می باشد.است

  سنسور شتاب سنج :١٢-٤-٨

در سمت راست . اين سنسور همانند سنسور ناک در اثر ضربه يا شتاب وارده از خود توليد جريان ميکند  •
 .پايه ميباشد ٣محفظۀ موتور نصب شده و سوکت آن مشکی با 

جهت جلوگيری از تغييرات ناگهانی دور موتور  ECUوظيفه اين سنسور گزارش ناهمواری های جاده به   •
  . ميباشد 

تاثير اين سنسور در عملکرد موتور در حاالت عادی ناچيز است و در صورت خرابی آن عالمت آشکاری • 
  . ر عملکرد موتور ديده نمی شود ، فقط آاليندگی موتور را در حد ناچيزی افزايش ميدهد د
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سنسورهايی که در باال به انها اشاره شد از مهمترين سنسور های بکار رفته در يک خودرو می باشند در 
بيشتری راپوشش يک خودرو سنسور های بسياری به کار رفته اند که هرچقدر تعداد انها بيشتر باشد زمينه 

داده و اطالعات دقيق تری را از پيرامون موتور خودرو و محيطی که خودرو با ان تعامل دارد به سيستم 
های تصميم گير يک خودرو ارسال می دارند و اين عمل باعث راندمان بهتر يک خودرو از جنبه های 

  اهد شدخو....) سيستم ترمز و-سيستم تعليق- سيستم موتور(گوناگون ان خودرو 
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  عيب يابی سنسورهای خودرو از روی نشانه های ظاهری:نهمفصل 

  

روشن نشدن خودرو به  - ١: عيب يابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری سنسور دور موتور

نمايش ناصحيح دور موتور خودرو در زمان  -٢برای پاشش سوخت  ECUدليل ارسال نشدن سيگنال ها به 

ثابت ماندن يا  -۴. قبل از رسيدن دور موتور به رد الين CUT OFFايجاد حالت  -٣. روشن بودن ماشين

در خودرو های : سنسور فشار هوای ورودی. حرکت نکردن دور سنج از يک دور موتور مشخص

نميباشند با از کار افتادن اين سنسور بد کار کردن موتور خودرو به  انژکتوری که مجهز به سنسور اکسيژن

اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسيژن باعث ميشود که کار اين . وضوح قابل مشاهده و حس ميباشد

اطالعات مربوط به فشار داخل منيفولد  ECUدر مواردی که سنسور خراب شود . سنسور رو تصحيح کند

با از کار افتادن اين : سنسور دمای هوای ورودی به موتور. دريچه گاز محاسبه ميکند رو از روی سنسور

سنسور به خصوص در ماشين های بدون سنسور اکسيژن يا کاربراتی الکترونيکی باعث ميشود که تنظيم 

 اما در ساير خودرو ها به انضمام سنسور. موتر از حالت ايده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند

دود کردن خودرو در زمانی که موتور  -١: سنسور دمای اب. اکسيژن تا حدودی اين خطا تصحيح ميشود

حاال چرا بد کار . بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد - ٢. خنک ميباشد يا بعد از گرم شدن موتور

استارت اوليه اين کردن اين سنسور چرا باعث بروز اين مشکالت ميشود؟ برای تنظيم دور موتور در زمان 

حال اطالعات . ميباشد اما در ابتدا اطالعات از سنسور دما اب گرفته ميشود ECUمورد به عهده استپ و 

فرستادن اطالعات به کنترل يونيت انژکتور های برای زمان  - ١اين سنسور چه کار هايی انجام ميدهد؟؟ 

با از کار افتادن اين سنسور : خودرو سنسور سرعت. ساسات اتوماتيک -٢. پاشش و شمع ها برای جرقه

. مشکالتی از قبيل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های باال ميباشد

ايجاد دود که  - ٢. کاکرد بد موتور همراه با باال نرفتن دور موتور از يک حد خاص -١: سنسور دريچه گاز

اما . دوستان علل خرابی با سنسور دور موتور کمی شبيه هست{. ثابت نيست و بنا به شرايط متفاوت ميباشد

با خراب شدن اين سنسور اولين مورد در کارکرد فن ها : سنسور فشار گاز کولر} .در عمل متفاوت ميباشد

و همچنين در زمانی که فشار . بدين صورت که با زدن بالفاصله کولر فن ها روشن نميشود. به وجود ميايد

 يا پايين بيايد دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نميدهد و باعث اسيب جدی به کل گاز کولر باال

اين سنسور که نوعی سوييچ ميباشد با دريافت ضربات در زمان تصادف : سنسور اينرسی. مجموعه ميشود

و های اما اين سوييچ در خودر.. خودرو با قطع جريان بنزين از احتمال اتش سوزی تا حد بااليی ميکاهد
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در . باعث خاموش شدن سريع خودرو ميشود ECUانژکتوری با قطع برق  ۴٠۵پيکان اردی سمند پرشيا و

اما اين مورد عمال کارايی ندارد چون اين پمپ در . کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار ميکند ۴٠۵

خودرو رو بر عهده زمان سرعت های باال به کمک پمپ اصلی اومده و وظيفه تامين بنزين مورد نياز 

های غير مولتی پلکس اين سوييچ باز جريان پمپ برقی  ٢٠۶در . که يک ضعف محسوب ميشود. ميگيرد

اما چون هنوز مقداری بنزين در مجموعه سوخت رسانی و ريل سوخت هست موتور تا مدت . رو قطع ميکند

می به صورت حرفه ای تر عمل های مولتی پلکس ک ٢٠۶اما اين مورد در . کمی به کار خود ادامه ميدهد

محاسبه شده و بعدا  BSIميشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نميکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط 

در مورد اين : سنسور ضربه. اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جريان پمپ قطع ميشود

با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور . اشاره ميکنيم سنسور زياد بحث کرديم و در اينجا به خرابی اون

اکسيژن که به صورت موازی با يکديگر در ارتباط ميباشند اگر خراب شود احتمال تشخيص خرابی به وسيله 

اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور . کارکرد موتور به ويژه در زمان استفاده از بنزين با اکتان باال

مولی کار ميکند و زمانی که از بنزين با اکتان باال استفاده ميکنيد مشاهده کرديد ميتوانيد پی به با بنزين مع

تنها راه تشخيص اين سنسور استفاده از دستگاه های تست : سنسور اکسيژن. خرابی اين سنسور ببريد

ان خرابی باعث بد اين قطعه که وظيفه پاشش سوخت رو دارد در زم: انژکتور ها. االيندگی خودرو ميباشد

که برای تشخيص خرابی اون اگر هر . کارکردن موتور و ايجاد دود به علت کارکرد ناصحيح قطعه ميشود

انژکتوری رو کشيديد و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغييری در کارکرد موتور ايجاد نشد و همچنان 

نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن : گازگرمکن هوزينگ دريچه . بد کار کرد انژکتور معيوب ميباشد

برای عيب يابی اين قطعه بايد گفت که تا حدودی شبيه استپ . مسير دريچه گاز وجلوگيری از يخزدگی ان

ميباشد که بدين صورت است مانی که خودرو سرد ميباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشين 

ه ديگه خرابی قطعه به چشم نميايد و بايد خاموش شدن ماشين رو اما زمانی که ماشين گرم بش. خاموش ميشه

در سربااليی - ٢. خودرو روشن نميشود- ١با خراب شدن اين قطعه : پمپ بنزين. در ساير قطعات جستجو کنيد

بايد توجه داشت که . ها هنگام شتاب گيری و همچنين در سرعت های باال ماشين بد کار ميکند و ريپ ميزند

اين قطعه کار افزايش ولتاژ رو بر : کويل دوبل. ی تواند از گرفتگی و کثيفی فيلتر بنزين باشداين مورد م

کاهش راندمان موتور افزايش  -١: با خراب شدن و نيم سوز شدن کويل شاهد موارد زير هستيم. عهده دارد

ل معموال يکی در زمان سوختن کويل دوب. روشن نشدن خودرو -٢. مصرف بنزين به دليل کاهش شدت جرقه

پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسيده و خودرو به صورت نيمه کامل روشن . از کويل ها ميسوزد

که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون . ميشود و با رها کردن سوييچ خودرو دوباره خاموش ميشود

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 11/18/2012 

 93  

خاموش -١: خرابی استپ. بسپاريدپس اين رو به خاطر . در سنسور دور موتور کال موتور روشن نميشود

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در -٢شدن ماشين به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز 

ثابت -۴. گاز خوردن بی دليل پس از روشن شدن موتور خودرو - ٣. زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو

خب اين مروری بود به . يش دور خودرو بدون دليلنبودن بی دليل دور موتور در دور ارام و کاهش افاز

 .علل خرابی سنسور ها و يکسری از قطعات خودرو
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  رله در الکترونيک و الکترونيک خودرو :دهمفصل 

  

هنگامی که الزم باشد توسط جريان نسبتا ضعيفی . چيست ؟ رله رله کليدی الکترومغناطيسی است" رله 

رله های افتامات مدار , رله بوق, مانند چراغها. ووصل کنند از رله استفاده می شود جريان قويی را قطع

ممکن است يک فنر به صفحه پالتين . هسته آهنی و صفحه پالتين است, شارژ وغيره رله ها شامل سيم پيچ

ضعيفی هنگامی که جريان نسبتا : متصل باشد يا اينکه خود صفحه پالتين حالت فنری داشته باشد عملکرد

وارد سيم پيچ می شود سيم پيچ وهسته آهنی تبديل به آهنربا می گردد وپس از غلبه بر فنريت صفحه 

آنرابه سمت هسته سيم پيچ حرکت داده و باعث اتصال کنتاکت ها به يکديگر وعبور جريان اصلی می ,پالتين

در اين صورت با وصل نمودن . بطور مثال در مدار بوق يا چراغهای جلوخودرو از رله استفاده ميشود. شود

رله ای وصل می گردد و اين رله برق مورد نياز بوق يا چراغهای جلو , کليد بوق يا چراغهای جلو

مالحظه می شود که رله با جريان برق ضعيفی فعال می گردد . راازطريق مدار شارژيا باتری تامين می کند

ی جلوعبور نمی کند و از سوختن يا جرقه زدن در کليد وازاين رو جريان زيادی از کليد بوق يا کليد چراغها

پايه ميباشد که دو پايه  ۵جلوگيری ميشود طرز کار رله رله دارای , بوق در کليد بوق يا کليد چراغهای جلو

( نامگذاری ميشود و وقتی ما به يکی از اين پايه ها برق  ٨۶و  ٨۵ان مربوط به دو سر سيم پيچ است که 

بدهيم اين سيم پيچ ميدان آهنربائی به وجود می آورد اين ميدان مغناطيسی )منفی( بدنه  و به ديگری)مثبت

جداشده و به  ٨٧aميباشد به سمت پائين ميشود و از کنتاکت  ٣٠باعث کشيده شدن کنتاکت باالئی که کنتاکت 

 ٨٧جدا کرده و به کنتاکت  ٨٧aاز کنتاکت )  ٣٠پايه (و برق ورودی به خود را . ميچسبد  ٨٧کنتاکت يا پايه 

قلو کولر و رله دوبل در ماشينهای انژکتوری  ٣که از آن در ساخت آفتامات بوق و رله فن و رله .ميرساند

  .استفاده شده است

  سامانه برق رساني خودرو :١-١٠

اکثر عيوب جزئی و اشکاالت که باعث روشن نشدن و يا درست کار نکردن موتور می شود را می توان به 

  : اصول کار مدار جرقه بصورت زير است. درست کارنکردن سيستم جرقه نسبت داد

به کمک کويل و پالتينهای دلکو در لحظه معينی به ولتاژ نسبتًا زيادی تبديل )ولت١٢(ولتاژ خيلی کم باتری

می شده و به وسيله چکش برق و درب دلکو به شمع سيلندری که در اواخر مرحله تراکم قرار دارد منتقل 
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بدين صورت که هنگامی که دهانه پالتينهای دلکو بسته است هسته مرکزی کويل در اثر عبور جريان . شود

باتری از سيم پيچی اوليه کويل آهنربا شده و درست در لحظه ای که دهانه پالتينهای دلکو بوسيله چهار 

وق العاده زيادی در سيم پيچی ولتاژ ف)فيوز دلکو(ضلعی ميل دلکو از يکديگر جدا می شوند، به کمک خازن 

ثانويه کويل پديد می آيد،اين ولتاژ زياد به برج مرکزی درب دلکو منتقل شده و از آنجا توسط چکش برق و 

بنا به ترتيب احتراق صحيح به شمع سيلندری از موتور که در حوالی انتهای مرحله تراکم قراردارد می 

يم ولتاژ زياد که به واير موسوم است به يکی از شمع ها هر يک از برجهای فرعی درب دلکو توسط س(رسد

  ). ضمنًا برج اصلی درب دلکو نيز توسط واير به برج مرکزی کويل مرتبط است. متصل هستند

  :کويل و ساختمان آن● 

ولت  ٢۵٠٠٠تا ۵٠٠٠کويل ترانسفورماتور فشار قوی است که وظيفه دارد ولتاژ ضعيف باتری را بين 

اختالف دو عدد فوق شرايط مختلف کار موتور می باشد که در حالت عادی احتياج به  علت. افزايش دهد

کيلو ولت ولی در شرايطی که هوا سرد است يا مقاومت در دهانه پالتينهای شمع زياد  ١٠تا  ۵ولتاژ بين 

ه است مانند رسوب گرفتگی، زياد بودن سوخت کاربراتور، روغن سوزی داشتن موتور و غيره ولتاژ جرق

  . بايد بيشتر باشد

  : کويل از قطعات● 

  سيم پيچهای اوليه ) ١

  سيم پيچهای ثانويه ) ٢

  هسته کويل ) ٣

  غالف يا جلد کويل ) ۴

   .مقاومت کويل تشکيل يافته است) ۵

  : دلکو● 

. دستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتور وظيفه قطع و وصل جريان مدار اوليه کويل را به عهده دارد

  : ه دلکو در مدار جرقه زنی به شرح زير استوظيف

  قطع و وصل مدار اوليه توسط پالتين ) ١

  تقسيم ولتاژ قوی خروجی کويل بين شمعهای موتور برحسب ترتيب احتراق هر موتور ) ٢

  برحسب دور و نياز موتور بطور خودکار ) آوانس(تنظيم پيش جرقه متناسب ) ٣

يلها برای قطع و وصل مدار اوليه کويل برای ايجاد جريان جريان در دلکوهای معمولی اتومب: پالتين● 

چون برق باتری از نوع جريان مستقيم است و برای باال بردن ولتاژ در . متغير از پالتين استفاده می شود

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 11/18/2012 

 96  

ولتاژ قوی کويل را دريافت داشته و سپس توسط : درب دلکو. مدار ثانويه کويل نياز به جريان متغير است

. جهت باال بردن ولتاژ در ثانويه به کار می رود: خازن دلکو● . بين شمعها تقسيم می نمايد چکش برق

جنس . وظيفه دارد برق ولتاژ قوی در دلکو را بطور منظم به وايرها جهت جرقه شمع برساند: چکش برق

پس از هر :تينتنظيم دهانه پال. چکش برق هم مانند در دلکو عايق بوده و در مقابل حرارت نيز مقاوم است

تعويض يا سرويس بايد دهانه پالتين توسط فيلر اندازه گيری شود که اين اندازه در اتومبيلهای مختلف متفاوت 

  . ميليمتر می باشد ۴/ ٠در مورد پيکان اين مقدار . است

  : نگهداری دلکو● 

داريد،دوسه قطره کيلومتر دردلکورابازکنيدوهنگامی که چکش برق راازروی ميل دلکو برمی ٨٠٠٠هر

اين کارباعث می شود وزنه های مربوط به آوانس وزنه ای دلکو .روغن موتورداخل سوراخ ميل دلکوبريزيد

همچنين مقداری . درضمن اين روغن شفت دلکورانيز روغن کاری می کند. روغن کاری شوندوگيرنکنند

ن متحرک روی آن حرکت می گريس ياوالوالين به قسمت چهارضلعی ميل دلکو که زايده فيبری پالتي

  .کندبماليد

  ثانيه ١٠لزوم استارت زدن به مدت  :٢-١٠

ثانيه در حالت باز گذاشته ١٠شايد بارها شنيده باشيد ايا الزم است قبل از استارت خودرو سوئيچ را به مدت 

  نمائيم؟ و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام

به داليل زير پيشنهاد می گردد اين نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن 

  :موتور می گذرد رعايت گردد

اگر دقت کنيم پس از بازکردن سوئيچ صدائی از پمپ بنزين شنيده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به - ١

اين قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن .يه اين صدا قطع ميگرددسمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثان

مسيرهای سوخت از بنزين ازپمپ به انژکتور است و فشار اوليه مناسبی برای پاشش سوخت توسط 

استپر موتور ; در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو.انژکتورها فراهم می گردد

که پر شدن مسيرهای . ری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردددريچه گاز را بسته تا ميزان بيشت

در اصطالح موتور با .سوخت و ايجاد يک فشار اوليه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد

  .تک استارت روشن شود

خودرو خود داده تا کليه مدارهاو قطعات برقی و سنسورها را چک ECUدر اين چند ثانيه فرصتی به - ٢

اين خطاها در زمان تداخل چک کردن سيستم .در سيستم خوداری نمائيدerrorکرده و از به وجود امدن 
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  .و استارت زدن خودرو احتمال به وجود امدن ان بيشتر استEcuتوسط 

ه نشاندهنده امپرها را ببيند و در صورت معيوب در اين چند ثانيه راننده فرصت خواهد داشت که صفح- ٣

چون تست سالم بودن اين . بودن و روشن نشدن يکی از چراغهای اعالن خطر نسبت به رفع ايراد اقدام نمائيد

  .عالئم توسط راننده فقط در زمانی که سوئيچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذير است 

اری هر .وق را رعايت نمی کنم و تا به حال هم با مشکلی مواجه نشده امشايد دوستی بپرسد که من مورد ف

اين يک نکته پيشگيرانه است که در درازمدت تاثير مثبت خود را خواهد .روز قرار نيست اتفاقی بيافتد

و تاثير - باالرفتن مواد االينده- کاهش شتاب-در سيستم باعث باالرفتن مصرف سوختerrorوجود .گذاشت

  .ی کليه سنسورهای اصلی خواهد گذاشتمنفی بر رو

  تقويت سيستم برق و جرقه زنی در خودرو  :٣-١٠

يکی از راههای افزايش قدرت اتومبيل تقويت سيستم برق و جرقه زنی در اتومبيل می باشد، آآل يك سيستم 

Ignation به چند قسمت تقسيم ميشه :  

  آويل 

  دلكو 

  وايرشمع 

MSD Igenation System  

تشكيل شده از آويل آمپلي فاير و واير شمع، آمپلي فاير برق رو بعد از تقويت به آويل ميرسونه و آويل برق 

  .قويتري رو به بقيه سيستم ميرسونه

فرق اين سيستم با سيستم استاندار در اينه آه برق به وجوداومده در آويل بعد از نصب آمپلي فاير يا همون 

Igenation Control  قويتر و منظم تر از سيستم استاندارد ميباشد،به اين صورت آه در سيستم استاندار رو

 ٣٠٠٠ندارد تا رنجهاي پايين تر از آرپي ام هاي پايين برق به صورت منظم وارد آويل ميشود و آويل استا

خوب جواب ميده ولي وقتي دور موتور باال رفت حالت خازني آويل از بين ميره و نميتونه دقيق برق رو در 

خودش ذخيره آنه و آار آرد اون نامنظم ميشه و قدرت اصلي خودش رو از دست ميده مسئله دوم قدرت 

جريان خروجي بسته به آالس خودش بيشتر قدرت  MSDجريان خروجي از آويله آه با نصب 

  : آالسهاي مختلفي داره MSDميشه،
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  سطح شهري : ۵آالس 

  درون شهري تقويت شده : ۶آالس 

  دراگ : ٧آالس 

  البته آالسهاي باالتر از اين هم هست ولي موضوعش خيلي فرق ميكنه

  مثال

ميلي  ٩٠ميلي ژول نيروي الكتريكي توليد ميكرد و اين  ٩٠آويل ماشين هشت سيلندری در حالت استاندارد 

هزار ولت برق اما پس از  ٣٠٠٠٠ميلي ژول نيرو در  ١١.٢۵ميشد يعني روي هر شمعي  ٨ژول تقسيم بر 

روي هر شمع بين ميلي ژول يعني  ٩٢٠تا  ٨۴٠قدرت توليدي توسط آويل به )  ۶سري (نصب اين سيستم 

ولت برق پس نتيجه اينکه در اينجا مقدار بيشتري از سوخت  ۴۵٠٠٠ميلي ژول نيرو در  ١١۵تا  ١٠۵

  . سوخته ميشه و قدرت بيشتري توليد ميشه

  توجه

اين سيستم رو ماشينهايي آه آويل اونها از دلكو جدا هست ميشه نصب آرد، براي ماشينهايي هم آه آويل و 

يستم آامل آماده شده هست براي تنظيم موتور اذيت نميكنه ولي بايد درست نصب بشه زياد دلكو با هم هست س

اسب قدرت  ۶۴حدود  ۶تاثير داره بستگي داره چه نوع و مدلي رو انتخاب آنيد با تستی آه ما داشتيم سري 

  مصرف ماشين رو آم ميكنه موتور را افزايش داد

  فرق الترناتور و دينام :۴-١٠

بايد بگم که . فرق آلترناتور با دينام در عموم من ديده ام که اکثرا دوستان به آلترناتور اشتباها دينام می گويند

اگربخوام تمام مبانی برق را . آلترناتور با دينام فرق دارد و هم اکنون تمام ماشين های جديد آلترناتور دارند

انی که ضعيف هستند بهتره که در اين زمينه مطالعاتی بنابراين دوست.توضيح دهم کار يکمی طوالنی می شود

درآلترناتور که حوزه مغناطيسی آن دوار است و سيم پيچ های آن حوزه را قطع می کند و در آن . داشته باشند

زمانی که ما سوئيچ را باز می کنيم جريان باطری از . جريان القايی ايجاد می گردددرست بر عکس دينام

آفتامات به ذغال های روتور رسيده و در هسته آن ايجاد حوزه مغناطيسی می نمايد به  طريق المپ شارژ و

با زدن استارت و حرکت روتور ميدان ايجاد شده .مي شوند sو  Nطوری که قطب های روتور يکی در ميان 

ترناتور در دور آل: فرق آلترناتور با دينام. توسط سيم پيچ های استاتور قطع شده و در آن ولتاژ القا می گردد
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آفتامات آن ساده تر است و حجم و .آرام می تواند برق ماشين را تامين و حتی باطری را شارژ ميکند

حال شايد بپرسيد که آفتامات چی هست؟ افتامات مجموعه ای از ديود هاست که کار . نگهداری آن کمتر است

آلترناتور نتواند به خوبی برق ماشين را تامين  تنظيم ولتاژ خروجی آلترناتور را به عهده دارد حال اگر سيستم

که می توان با بازديد ذغال ها و ديودها مشکل را پيدا . کند ماشين با مشکل کمبود برق مواجه می شود

در .آلترناتور نتواند خوب بچرخد و برق را تامين کند -حتی در بعضی مواقع به علت شل بودن تسمه.کرد

ميلی متر است و همچنين نيروی فنر ذغال بايد اندازه  ۶/١٢ل ها طول آن پيکان در موقع نوع بودن ذغا

  گرم است٢۵۵تا  ٣۶٨گيری شود که در حدود 

  وجود مشکالت و رفع مشکل در موتور استارت خودرو شما :۵-١٠

 بد کار کردن موتور استارت •

  باطری ضعيف است    

  وجود مقاومت اضافی در مدار        

فرسوده را    اتصاالت را تميز کرده ودر جای خود محکم کنيد چنانچه اشکالی هنوز باقی بود سيمهای رابط
  تعويض کنيد

  موتور استارت بد کار ميکند  •

  موتور استارت را باز کنيد و انرا سرويس کنيد در صورت لزوم انرا تعمير کنيد

  اثرسفتی بلبرينگهای موتور استارتزور زدن ماشين در  •

  بلبرينگ استارت را با روغن روغن يا گريس کاری کرد

  زور امدن به ماشين در هنگام استارت زدن •

  چند لحظه هنگام استارت زدن موتور را نگاه کنيد و سپس موتور استارت را سرويس کنيد

  هوا بينهايد سرد است •

  قبل از استارت زدن باطری را با اب جوش گرم کنيد 
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  موتور استارت کار نميکند  •

  باطری شارژ ندارد

  سويچ استارت زدن خراب است •

سويچ را تعويض کنيد و يا با اسپری ناهيد مخصوص يا هر اسپری کنتاکت شور جا سويچ استارت را تميز 
  کنيد

نميشه يعنی ماشين زور خودشو ميزنه و چراغهای نکته بعضی وقتا خودرو شارژ داره ولی موتور روشن 
پشت امپر و کنار کيلومتر هنگام استارت زده حتی نور ان تقيير ميکند دست به هيچی نميخوات بزنيد فقط و 

  فقط موتور استارت را باز کرده چون ما بين روتور و استاتور 

به ان ميزنيم و موتور استارت را  گرفته به ارامی ان جرمها را پاک ميکنيم و کمی روغن   استارت جرم
  . سرجای خودش قرار ميدهيم

  باتري يك عنصر الينفك خودرو :۶-١٠

  :چكيده 
هر باتري با . باتري يك عنصر ضروري و الينفك در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت مي باشد  

توجه به مشخصات فني آن از جمله ولتاژ اسمي، ظرفيت، توان و شدت جريان استارت سرد، مي 
هر سازنده خودرو بايد با توجه به توان . تواند فقط براي يك نوع خودروي خاص مناسب باشد 

مصرف آنندگان . قدار برق مصرفي خودرو يك باتري مناسب را انتخاب آند استارت و م
خودروها نيز بايد اطالعات اوليه در مورد سيستم برق خودرو و مشخصات اصلي باتري مناسب 

 . خودروي خود را داشته باشند 
  

  : مقدمه 
. باتري، اولين عنصري است آه براي شروع حرآت در هر نوع خودرويي ايفاي نقش مي آند  

مناسب بودن ظرفيت و توان باتري با سيستم برقي خودرو، باعث راه اندازي مطلوب خودرو 
هنگامي آه ظرفيت باتري پايين باشد، براي راه اندازي خودرو، طول زماني استارت . خواهد شد

و گاهي اين استارتهاي طوالني بايد چندين بار متناوب و متوالي انجام شود تا افزايش مي يابد 
استارت طوالني مدت و متوالي باعث گرم شدن بيش از حد . موتور خودرو شروع به آار آند

استارت شده و احتمال دارد آه منجر به خرابي استارت شود و اگر ظرفيت باتري بيشتر از حد 
اگر مقاومت دروني باتري . عمر سيستم استارت خودرو آاهش مي يابد الزم براي خودرو باشد، 

در حد معقول باشد با افزايش ظرفيت، شدت جريان توليد شده در هنگام استارت افزايش مي يابد ، 
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بنابراين زماني آه ظرفيت باتري خودرو بيش از توان سيستم برقي خودرو باشد ، در هنگام 
.يستم برق استارت زياد بوده و باعث افزايش شديد دما مي شود استارت شدت جريان عبوري از س

.اگر تعداد استارتها با اين باتري افزايش يابد ، استارت ماشين،آارآرد خود را از دست خواهد داد 
و براي خودروي A.h 60تا  A.h 45به عنوان مثال براي يك خودروي پيكان، ظرفيت باتري بايد 

برخي از مصرف آنندگان خودرو تصور مي آنند اگر يك . باشد  A.h 60پرايد و پژو نيز حداآثر 
اين تصور. باتري با ظرفيت باال در خودرو نصب آنند، وضعيت استارت خودرو بهتر خواهد شد 

از اينجا ناشي مي شود آه مدت زماني استارت ماشين در اين حالت آاهش مي يابد و موتور 
ولي اين نوع استارتها باعث آاهش عمر سيستم استارت .  خودرو سريع شروع به آار خواهد آرد

مي شود و همين طور به دليل شدت جريان باالي باتري، عمر چراغهايي آه از باتري تغذيه مي 
 . شوند، آاهش مي يابد

     

  : در انتخاب باتري مناسب براي خودرو بايد به موارد ذيل توجه شود   

  ولتاژ اسمي باتري :١-۶-١٠
تم هاي برق خودروهاي معمولي داراي ولتاژ اسمي خامي هستند آه معموًال ضريب اغلب سيس
باشند و به همين دليل تقريبًا تمام باتريهاي خودرويي موجود در بازار داراي  ولت مي ١٢ثابتي از 

ولت مي باشند ،  ١٢اغلب خودروهاي سواري داراي ولتاژ نامي . همين ولتاژ نامي هستند
ولت ميباشند ولي ولتاژ آنها به  ١٢سنگين داراي ولتاژهاي نامي باالتر از خودروهاي باري و 

٢۴مي باشند به عنوان مثال ولتاژ اسمي مورد نياز آنها  ١٢گونه اي است آه مضرب صحيحي از 
در اين گونه خودرو به جاي يك باتري . مي باشد ... و ) ١٢سه برابر (  ٣۶، )  ١٢دو برابر ( 

به همين دليل در . ولت براي تامين ولتاژمورد نياز استفاده مي آنند  ١٢تري با ٣يا  ٢اغلب از 
  . ولت خودرويي يافت مي شود  ١٢بازار معمول فعلي فقط باتري 

ميالدي آغاز شده و تحقيقات  ٢١در طراحي هاي جديد خودروها آه بحث آن از اوايل قرن 
ولت هيبريد و  ٣۶ستفاده از باتريهاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است مربوط به ا

مقاالت تحقيقي چاپ شده در زمينه . ولت هيبريد و تغيير در سيستم برق خودروها مي باشد  ۴٢
باتريهاي اين خودروها نشان مي دهدآه اين سيستم برق خودرو آارايي بسيار بهتري از سيستم 

 ٣۶شامل يك باتري معمولي با ولتاژ در اين باتريهاي هيبريدي، سيستم باتري . هاي معمولي دارد
. شود ولت و يك ابر خازني است آه مجموعه اين دو به عنوان باتري خودرو استفاده مي ۴٢يا 

حضور يك ابر خازن آارآيي و عمر باتري را افزايش داده وتوانايي توليد جريان در اين سيستم 
  . افزايش مي يابد 

  
     

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 11/18/2012 

 102  

  ظرفيت اسمی باتری :٢-۶-١٠
اولين قدم در انتخاب . ظرفيت باتري يك پارامتر بسيار مهم و اساسي در انتخاب باتري مي باشد 

باتري ، آشنايي با اطالعات اوليه سيستم برق خودرو است آه اغلب توسط شرآتهاي خودروساز به
در اطالعات فني سيستم برق خودرو ، . صورت يك آتابچه به همراه خودرو ارائه مي آنند 

در انتخاب باتري بايد ظرفيت باتري . شود اتي در مورد ظرفيت باتري مورد نياز ارائه مياطالع
در حد مطلوب باشد ، ظرفيت آم و يا زياد باتري همانطور آه در مقدمه اشاره شد براي سيستم 

هميشه يك استارت خوب، استارتي است آه توسط يك باتري با عملكرد . برق خودرو مضر است 
شمايي از انتخاب  ١در شكل . ثانيه اجرا مي شود  ٢سب در يك بازه زماني آمتر از و ظرفيت منا

  . باتري با ظرفيت مناسب براي هر خودرو نشان داده شده است 
     

  ) Icc(شدت جريان استارت سرد  :٣-۶-١٠
اين پارامتر يك ويژگي فني باتري است آه يك معيار بسيار خوب براي انتخاب باتري به ويژه 

  . ي فصول سرد سال است برا
در يك ظرفيت اسمي خاص باالتر باشد ، توانايي باتري براي استارت در دماهاي Iccهر چه مقدار 

. يكي از مشكالت اغلب باتريها ، ضعف آنها در آب و هواي سرد است . پايين بيشتر خواهد بود 
. اين مشكل را هر مصرف آننده خودرو در يك صبح سرد زمستان به خوبي احساس مي آند 

هواي گرم ضعف خود را نشان نمي دهد ولي با آاهش دماي محيط ، عدم آم در آب و  Iccباتري با
  . شود توانايي باتري آشكار مي

براي باتريهاي سرب ـ اسيد خودرو ، اين  ٧١در دستورالعمل استاندارد ملي ايران شماره * 
  : پارامتر به صورت زير تعريف شده است 

ثانيه ١٠در مدت  -درجه سانتيگراد  ١٨ماي ولتي مي تواند در د ١٢حداآثر جرياني آه يك باتري 
مقدار شدت جريان . ولت آمتر نشود  ٧/۵توليد آند با اين شرط آه ولتاژ آن در طي اين مدت از 

هر چه . استارت سرد هر باتري به دو عامل ظرفيت اسمي و مقاومت دروني باتري بستگي دارد 
هر چه . سرد آن نيز افزايش مي يابد  ظرفيت باتري باالتر باشد ، مقدار شدت جريان استارت

زياد بودن مقاومت دروني باتري يك . مقاومت دروني باتري باالتر باشد ، مقدار آاهش مي يابد 
  . عيب اساسي باتري است آه به فرايند توليد و ساخت باتري ارتباط دارد 

درجه  ١٨مای هر باتري بايد حداقل جرياني معادل سه برابر ظرفيت اسمي خود بتواند در د
ساعت بايد حداقل شدت جريان استارت -آمپر ۶٠به عنوان مثال يك باتري . سانتيگراد توليد آند 

  . آمپر را تامين آند  ١٨٠سرد 
     

  آب بندي باتريها  :۶-۴-١٠
نوع معمولي باتريها آه به باتريهاي. باتريهاي خودرو از لحاظ آب بندي داراي دو نوع آلي هستند 
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معروف هستند داراي دريچه هايي بر روي درب باتري جهت افزايش )  Vented( منفذدار 
اگر باتري منفذدار داراي . الكتروليت و گاهي يك منفذ آناري براي خروج اسيد اضافي مي باشند 

دريچه آناري نباشد بايد بر روي درب هاي دريچه هاي مخصوص افزايش اسيد ، داراي منافذ 
  . ي داخل باتري بتواند از آن خارج شود ريزي باشد تا گازهاي اضاف

اين نوع باتريها تا قبل از مصرف بدون اسيد و خشك هستند و هنگام مصرف بايد تا حد نشان داده 
بعد از. پر شوند ) گرم بر سانتيمتر مکعب ١/٢٨(درصد  ٣٧شده بر روي بدنه با اسيد سولفوريک 

تري فرصت داده شود تا الكتروليت بتواند به ريختن الكتروليت باتري بايد حدود يك ساعت به با
نفوذ آند بعد از اين مدت )  Separator( هاي آن  درون مواد فعال آندي ، آاتد و درون جداآننده

  .مي توان باتري را بر روي خودرو نصب آرد 
 ,MF Sealed(نوع دوم باتريهاي خودرو ، باتريهاي آب بندي شده هستند آه به آنها باتريهاي 

Maintenance Free ( در اصل اين . و گاهي به غلط به آنها باتريهاي خشك گفته مي شود
باتريها خشك نيستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندي شده و اسيد مورد نياز توسط سازنده در طي 

در اين باتريها، در طول . آننده الزم نيست به آنها اسيد اضافه آند توليد اضافه مي شود و مصرف
  .نيز، نيازي به مراقبت و اضافه آردن اسيد وجود ندارد مصرف

در انتخاب باتريهاي منفذدار بايد توجه بيشتري شود ، چون پديده ريزش و نشت الكتروليت اسيدي 
  . در آنها بيشتر مشاهده مي شود 

ر درجه نسبت به حالت قائم با سرعت آج مي شود ، دچا ۵۵اين باتريها نبايد هنگامي آه تا زاويه 
توان به سادگي بعد از اضافه آردن اسيد به اين  اين آار را مي. ريزش و نشت الكتروليت شوند 

ها را بر روي خودرو نصب  توان آن نوع از باتريها، انجام دادو بعد از اطمينان از عدم نشت ، مي
  .آرد 

  ابعاد بيروني باتري  :۶-۵-١٠
جاي مشخصي براي باتري در نظر گرفته مي هنگام ساخت با توجه به ظرفيت برق خودرو ، يك 

اين . بنابراين ابعاد بيروني باتري نيز بايد متناسب با جاي در نظر گرفته در خودرو باشد . شود 
مساله در خودروهاي مدل باال حائز اهميت بيشتري است چون نشيمنگاه باتري محدود بوده و 

  . ابعاد بزرگتري داشته باشدند فضاي اضافي در آنها وجود ندارد و باتري نمي توا

  ترمينالهاي باتري  :۶-۶-١٠
است آه از طريق آنها باتري به سيستم برق  –و + هر باتري خودرو داراي دو ترمينال خروجي 

در نگاه اول اين ترمينالها آه از جنس آلياژ سرب مي باشد بايد شكل . خودرو متصل مي شود 
  .موار بوده و هيچ گونه منفذ و ناصافي نداشته باشد مناسب داشته و سطح آنها آامًال صاف و ه

عالوه بر مطلب فوق، بايد به رنگ )  Sealed( در هنگام خريد باتريهايي از نوع آب بندي شده   
در اين نوع باتريها به دليل حضور الكتروليت اسيدسولفوريك در . اين ترمينالها نيز توجه شود 

اژ اين ترمينالها و نحوه جادهي آنها در روي درب باتري مدت انبارسازي ، اگر فرموالسيون آلي
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صحيح نباشد ، سولفات سرب سفيد رنگي در روي آنها ظاهر خواهد شد آه به اصطالح ترمينالها 
استفاده از اين باتريها با ترمينالهاي سولفاته شده ، باعث خوردگي شديد در سيم . سولفاته مي شوند 

مي شود آه اين خوردگي از طريق نشت بسيار آرام و نامحسوسخودرو ) سرباتري ( هاي اتصال 
عالوه بر خوردگي . الكتروليت از طريق سيم ها ممكن است از سر باتري نيز فراتر رود 

باتريهايي آه دچار مشكل سولفاته شدن ترمينالها هستند ، معموًال در طول مصرف دچار سولفاته 
ه اين پديده باعث آاهش طول عمر و آارايي باتري شدن شبكه هاي دروني باتري نيز مي شوند آ

مساله سولفاته شدن ترمينالها در باتريهاي منفذ دار معمولي در هنگام خريد مشاهده نمي . مي شود 
چون اين باتريها در طول مدت انبارسازي فاقد الكتروليت هستند و در غياب الكتروليت . شود

اته شدن اين باتريها فقط در طول مصرف ميتواند مشاهده افتد و پديده سولف سولفات شدن اتفاق نمي
  .شود

     

  بدنه باتري: ٧-۶-١٠
عالوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتري بايد داراي شكل مناسب و جايگاههاي مناسب براي نصب 

 . روي خودرو باشد
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  فهرست منابع       

  منابع فارسی.١

 شريفگارگاه اتومکانيک دانشگاه صنعتی  •
  اموزشگاه ازاد دانش خودروی چالوس •

• www.Automotive word.ir 
• www.Tuningtalk.com 
• www.ir206.com 
• www.megamotorze.com 
• www.iranian tuning.com 
• www.gerdavari.com 

  
  منابع انگليسی.٢

• www.extreme warp-outs.com 
• www.Car & drive.com 
• www.infineon.com 
• www.RF Desing.com 
• www.AutoElectronics.com 
• www.chipcentrice.com 
• www.unichip.com 
• www.dSPACE.com 
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