
 

 

  سنسورها

  

  MAP sensorسنسور فشار هواي مانیفولد 

تـا   25/0باشد و مطابق با میزان فشار هـواي ورودي ولتـاژي بـین    وظیفه این سنسور اندازه گیري دائم فشار هواي ورودي می

گرداند. این سنسـور از  بر می ECUولت تولید می کند. یعنی متناسب با هر فشار، ولتاژي ولتاژي متناسب با آن فشار به  75/4

آن تولیـد ولتـاژ مـی نمایـد.     نوع پیزو الکتریک است و در ساختمان آن ماده اي سرامیکی بکار رفته که در اثـر فشـار وارد بـه    

اطالعات دریافتی از این سنسور یکی از پارامترهاي تعیین کنننده در مدت زمان تزریق می باشد. محل نصب ایـن سنسـور بـر    

پایه است . این سنسور را فقط می توان با تست ولتی مورد آزمایش قـرار داد   2روي مانیفول هوا می باشد. این سنسور داراي 

ولـت   75/4تـا   25/0که در حالت سویچ باز ولتاژ بین دو پایه ي آن را اندازه گیري می کنیم که باید در محدوده  بدین ترتیب 

  باشد.

  

 
 
 
 
 
 
 
 

عالئم خرابی این سنسور در دور آرام  بصورت مصرف زیاد بنزین، بد کار کردن موتور و کله زدن موتـور در دنـده سـنگین و    

  گاز  می باشد.بهنگام برداشتن پا از روي پدال 

 سنسور دماي هواي ورودي

کنـد میـزان درجـه    ز متناسب با ولتاژي که دریافت مینی ECUرسد و می ECUي مختلفی به اهداشتن دماهاي مختلف ولتاژ

حرارت هواي وارد شده به مانیفولد را تشخیص داده و متناسب با آن دما و همچنین مقدار فشـار هـواي مانیفولـد کـه توسـط      

  نماید.مدت زمان پاشش سوخت را تعیین می دریافت کرده و MAPسنسور 

آن  2و 1پایـه هـاي   باید با افزایش دما، مقاومت بین »  NTC « روش تست: چون این سنسور یک  مقاومت متغیر با دماست 

در جـدول زیـر    ا و مقاومـت ایجـاد شـده   دم دمتر قابل انجام است. مقادیر استاندارمکه با استفاده از اه سعککاهش یابد و بر

  گیري این سنسور در زیر مانیفولد گاز است.مشخص شده است. محل قرار

و  و سنسور دماي هواي ورودي در یک مجموعه قـرار دارنـد   MAPها سنسور فشار هواي ورودي نکته: در برخی از خودرو

پایـه   1باشـد. پایـه   سنسور فشـار مـی  مربوط به  4و3هاي مربوط به سنسور دما و پایه 2و1ي هاداراي چهار پایه است. که پایه

  منفی است.

  » TPSپتانسیو متر دریچه گاز « سنسور موقعیت دریچه گاز 

فشار دادن به پـدال گـاز یـک عملیـات      شود.استفاده می ECUاز این سنسور براي تعیین موقعیت دریچه گاز و معرفی آن به 

اي این حرکـت را بـه سـیگنال الکتریکـی قابـل فهـم بـراي        هابل درك نیست بنابراین باید قطعق ECUمکانیکی است و براي 

ECU  تبدیل نماید که این قطعه همان پتانسیومتر دریچه گاز است. از نظر ساختمان آن از یک مقاومت متغیر مکانیکی تشکیل

یرات دریچه به این پتانسیومتر می فرستد که با تغی DCولت  5یک ولتاژ  ECUشده است. طرز کار آن به این شکل است که 



 

 

از موقعیت دریچه گاز بطور دقیق مطلع گردد.   ECUبرگشت داده می شود تا بر این اساس  ECUگاز یک ولتاژ متناسب به 

  این سنسور در حالت سوئیچ باز و موتور روشن عمل می کند. محل نصب آن روي محفظه دریچه گاز است.

مانند پیچ ولوم رادیو وقتی کثیـف  « خورد قطع و وصل گاز می معیوب شدن این سنسور موتور با تأخیر و بصورت در صورت

  خورد.ر گاز میو یا در لحظه اول، گاز خوردن با ریپ همراه خواهد بود ولی موتو» شده باشد

  خورد.وجه گاز نمیهیچ از کار بیفتد خودرو به MAPصورتیکه بطور همزمان این پتانسیومتر دریچه گاز و سنسور  در
  

  سنسورتست اهمی 

  دهیم که با فشردن پدال گاز باید مقاومت زیاد شود.قرار می 2و1هاي اهم متر را بین پایه -الف

  دهیم که با فشردن پدال گاز باید مقاومت کم شود.میقرار  3و2هاي اهم متر را بین پایه -ب

  باید بدون تغییر، ثابت بماند. 3و1مقدار مقاومت بین پایه هاي 

  

  

  

  

  

  نسورتست ولتی س

  ولت افزایش یابد. 5/4تا  5/0دهیم که با فشار دادن پدال مقدار ولتاژ باید در محدوده قرارمی 2و1هاي بین پایه متر راولت -الف

  دهیم که با فشار دادن پدال گاز مقدار ولتاژ باید کاهش یابد.قرار می 3و2هاي متر را بین پایهولت -ب

  خواهد بود.ثابت  3و1مقدار ولتاژ بین پایه هاي 

  

  

  

  

  ESSسنسور دور موتور 

دندانه تعبیه شـده   60هاي فالیویل قرار گرفته است. بر روي فالیویل در برابر دنده سنسور دور موتور بر روي پوسته کالچ  و

  قابل درك است.  4و1 که دو دندانه از آنها حذف شده است. که از این طریق نقطه دقیق مرگ باال براي سیلندر

هـاي  هنگامی کـه دنـده   سنسور دور موتور شامل یک سیم پیچ است که دور یک هسته مغناطیسی پیچیده شده است. ساختمان

بین   ACشود که باعث تولید ولتاژ متناوب راتی در میدان مغناطیسی ایجاد میگیرند تغیییول در مقابل این سنسور قرار میفال

بـراي   ECUاژ متناسب با دور موتور است. اطالعات ایـن سنسـور توسـط    شود  که دامنه و فرکانس این ولتولت می 30تا  1

  گیرد.رقه و غیره مورد استفاده قرار میمحاسبه پارامترهاي گوناگونی مانند: پاشش سوخت، زمان ج

 
 
 
 
  

  



 

 

  باشد. ه میپای 3سنسور دور موتور داراي 

  نکات مهم در مورد سنسور دور موتور:

 سنسور با مدار قطع شود موتور به هیچ وجه روشن نخواهد شد. اگر به هر دلیلی ارتباط این  

 زیـرا   میلیمتر و نباید کم یا زیـاد شـود   1است در حدود  دهاي فالیویل استانداراصله هوایی بین این سنسور و دندهف

  اثر نامطلوب در کارکرد موتور خواهد داشت.

 شود که باعث ضعیف شدن ولتاژ تولیـدي ایـن   میایق تشکیل اي عدر صورت کثیف شدن این سنسور روي آن الیه

یزدار وسنسور خواهد شد. بخصوص اگر روي آن را مواد رسانایی چون براده آن بپوشاند، ولتاژ تولیدي ضعیف و نـ 

 قابل درك نیست. ECUخواهد شد که براي 
 

  تست اهمی سنسور

  اهم باشد. 420تا  300ر محدوده قرار داده که مقومت سیم پیچ آن باید د 2و1هاي اهم متر را بین پایه

  تست ولتی سنسور

تولیـد مـی کنـد،     ACولت بصـورت متنـاوب یـا     30تا  1بدلیل اینکه سنسور دور موتور تنها سنسوري است که ولتاژي بین 

  تواند سالمت سنسور را نشان دهد.ولت می 5/2تا  5/1 بهنگام استارت زدن، تولید ولتاژ بین

  نگام استارت زدن است.ه ر توجه به حرکت عقربه دور موتور بهیک راه تجربی براي این کا

  

  VSSسنسور سرعت خودرو 

شود ولت تغذیه می 12و با ولتاژ  گرددبر روي شافت خروجی گیربکس نصب میاین سنسور در انتهاي کابل کیلومتر شمار و 

رساند. عملکرد آن بصـورتی  می ECUبه  العات مقدار دور و گشتاور خروجی گیربکس را  براي بهبود عملکرد خودروتا اط

کند که بیانگر ضریب نسبت تبدیل دنده در گیـربکس اسـت. الزم   پالس تولید می 8گردش شافت خروجی است که با هر دور 

  کیلومتر برساعت شروع به کار می نماید. 2به توضیح است که این سنسور از سرعت 

 
 
 
 
  

  

  زند.ریپ می 2بیفتد ، موتور در دنده  در صورتی که این سنسور درست کار نکند یا به هر علتی از کار عیب یابی:
  

  سنسور موقعیت میل سوپاپ

باشد و تفکیـک آن از موقعیـت انـدازه    می 1براي سیلندر شماره  TDCوظیفه این سنسور تعیین موقعیت دقیق نقطه مرگ باال 

هـاي  و فقط در برخی از سیستم گرددهاي میل سوپاپ نصب میاست. این سنسور در انت گیري شده توسط سنسور دور موتور

  گردد.انژکتور نصب می

 
 
 
 
 



 

 

  کنندهسنسور دماي مایع خنک

گیرد و وظیفه کاري قرار میر و در مسیر خنکیا در بلوکه سیلند ر وسیلندکننده از سرین سنسور در مسیر خروجی مایع خنکا

باشد کـه  می  NTCباشد. این سنسور یک نوع مقاومت متغییر حرارتی از نوع می ECUآن رساندن اطالعات دماي موتور به 

ارسال می کند. اطالعـات ارسـالی از ایـن سنسـور       ECUولت را به  8/4تا  4/0هاي مختلف ولتاژهایی را در محدوده در دما

ایـن سنسـور    شـود. اسـتفاده مـی   هاي مختلف و همچنین بکار انـداختن فـن رادیـاتور   ماراي محاسبه مدت زمان پاشش در دب

  پایه است. 3بصورت سري در مدار قرار گرفته و داراي 

  

  

  

  

  knockسنسور ضربه 

شود. ساختمان آن از نوعی سرامیک پیـزو الکتریـک   نصب می  3و2در بین سیلندر شماره این سنسور بر روي بلوکه سیلندر و 

ولتـاژي را   آیـد ناشی از احتراق در یکی از سیلندرها بوجود میهنگامی که ضربات ارتعاشی ه شده است. این سنسور  بساخته 

  کند.نسبت سوخت را غنی میمتناسب با آن جرقه را ریتارد نموده و  ECUارسال کرده و  ECUبه 

متر کیلوگرم 5/2باشد که باید ردن آن به بدنه میتاور جهت سفت کنکته مهم که درباره این سنسور باید رعایت شود مقدار گش

  خواهد رسید. ECUباشد. در غیر اینصورت اطالعات نادرستی به 

  

  

  

  
  

  سنسور اکسیژن

جـود در  گیـري مقـدار اکسـیژن مو   ز قرار دارد و وظیفه این سنسـور انـدازه  راه گازهاي خروجی به سمت اگزواین سنسور سر

و انفعـاالت شـیمیایی انجـام     بطوري که با عبور اکسیژن از مجـاورت ایـن سنسـور، فعـل     باشد.گازهاي خروجی از موتور می

رسیده تا نسبت دقیق مخلـوط هـوا و بنـزین در     ECUها به شود. این سیگنالشود که منجر به تولید سیگنال الکتریکی میمی

ولـت تولیـد کـرده و بـه      9/0تـا   1/0ن شرایط مختلف را بوجود آورد. عملکرد آن بدین صورت است که یک ولتاژ متغییر بـی 

ECU دارد تاارسال میECU   طریق این ولتاژ  میزان رقیق بودن یا غنی بود سوخت را تشخیص داده و اقـدام بـه کنتـرل     از

  نماید. 1:  7/14نسبت اختالط سوخت و هوا و نزدیک کردن آن به میزان ایدال براي موتور یعنی 

  در حالت غنی بودن سوخت ECUولتاژارسالی به   نسبت ایده ال  یق بودندر حالت رق ECUولتاژارسالی به 

1/0  4/0  9/0  

  : Lambdaتعریف 

خطـري چـون بخـار آب و    محصـوالت بـی   ترین نسبت ترکیب سوخت و هوا بـراي داشـتن احتراقـی کـه حاصـل آن     آلایده

براي بدسـت آوردن   گویند.آن نسبت تئوري می باشد. که بهمی 1به  7/14هوا و سوخت با نسبت کربن باشد ترکیب اکسیددي

  کنیم.بصورت زیر عمل می Lambda  عدد



 

 

 1بـه   7/14باشـد، آنگـاه نسـبت ایـده ال       Lambda=1در صورتی که مقـدار  

ارسال   ECUاز طریق سنسور اکسیژن به  4/0حاصل شده که در این زمان ولتاژ 

  گردد.می

ین اسـت کـه کاتالیسـت کـانورتور     ا Lambdaنکته قابل توجه در تنظیم مقدار 

باشد.در خودروهـایی کـه داراي     Lambda=1وقتی عملکرد صحیحی دارد که 

دو سنسور اکسـیژن هسـتند، یکـی از سنسـورها قبـل از کاتالیسـت کـانورتور و        

  دیگري را بعد آن نصب می کنند

این سنسور داراي دو الکترود مثبـت و منفـی اسـت کـه یکـی در هـواي بیـرون        

دیگري در داخل اگزوز است. و با قرار گرفتن اکسیژن بین دو الکترود  (محیط) و

  گردد.ولتاژ برق ایجاد می

  سرامیک -1

 الکترودها -2

 محل اتصال الکتریکی -3

 اتصال الکتریکی گرمکن -4

 لوله مانیفولد -5

 روکش محافظ سرامیکی -6

آن مربوط به هیتر یا  2و1پایه  پایه می باشـدکه   4این سنسور داراي یک کانکتور 

  می باشد. ECUبه  9/0تا  1/0آن مربوط به انتقال ولتاژ  4و3کن سنسور اکسیژن است و پایه هاي گرم

  

  

قرار می هیم . ودر صورت خراب بودن سنسـور اکسـیژن چـراغ     2و1براي تست هیتر سنسور اکسیژن، اهمتر را بین پایه هاي 

  اخطار سیستم سوخت رسانی روشن خواهد شد.

باید از  xNOافزایش می یابد. و براي کاهش  xNOکاهش و مقادیر  HCو COاگر مخلوط داراي نسبت نرمال باشد مقادیر 

  کاتالیست استفاده نمود.

  کاتالیست کانورتور

 نماید. ودر مسـیر هاي خروجی از اگزوز را تا حد ممکن کاهش داده و به گازهاي بی خطر تبدیل میکاتالیست کانورتورآالینده

  خروجی گازها و اگزوز نصب شده است.

اند؛ و با قرار گرفتن در معرض هایی است که سطح آنها با عناصري همچون پالتین یا کروم پوشیده شدهکاتالیست شامل گلوله

الیسـت  افتند؛ لذا براي استفاده از کاتالیست باید از بنزین بدون سرب استفاده نمود. محدوده دمایی کـارکرد کات سرب از کار می

درجه است. دماي باالتر از این محدوده به کاتالیسـت    800تا  600درجه بوده و بهترین دما براي کار آن بین  1000تا 300بین 

  نمایند.تر از این محدوده از یک هیتر استفاده میآسیب رسانده و براي دماي پایین



 

 

رد که اولی در دماي کم و دومی بعد از گرم شدن موتور تولید فرانسه دو مجموعه کاتالیست وجود دا 206در خودروهاي پژو 

  گردد.فعال می

  

 ECUواحد کنترل الکترونیکی 

ECU هاي نصب شده بر روي موتـور  زنده و همزمان از سنسور تواند اطالعاتی را بصورتیک کامپیوتر کوچک است که می

شـراط کـاري موتـور     متناسب با رد پردازش قرار دهد ودریافت کرده و با اطالعات ثابتی که از قبل بر روي آن ذخیره شده مو

عملگرهاي موجود بر روي سیستم ارائه نماید. تا از این طریق، مدت زمان پاشش سوخت و زمان دقیق جرقـه   دستوراتی را به

  را براي ایجاد بهترین حالت ممکن احتراق ایجاد نماید.

  عبارتند از: ECUوظایف 

همچنین مدت زمان پاشش سـوخت  محاسبه وتعیین زمان پاشش و  -1

 مورد نیاز موتور با توجه به شرایط کاري موتور.

  تعیین زمان جرقه و آوانس جرقه. -2

  کتنرل دورآرام موتور -3

 اجازه تغذیه عملگرها از طریق رله دوبل -4

 محدود کردن دور موتور در صورت افزایش غیر مجاز آن -5

 عیب یابی خودکار سیستم -6
  

  رله دوبل

شوند. رله دوبل کنترل می ECUهاي رله اصلی و رله پمپ تشکیل شده است که توسط بنام رله داخلی دو این رله در واقع از

  پایه است. عملکرد رله دوبل در سه مرحله بررسی می شود:15داراي یک کانکتور 

  حالت سوئیچ بسته: -1

  ارسال می گردد. ECUه براي حفظ حافظه موقت ب 10ولت از پایه شماره  12در حالت سوئیچ بسته یک ولتاز 

  حالت سوئیچ باز: -2

ژکتورها،کوئـل دوبل،شـیر برقـی کنیسـتر،گرمکن سنسـور      ثانیه بـراي پمـپ بنـزین، ان    3به مدت  ECU در حالت سوئیچ باز،

  ولت ارسال می کند. 12اکسیژن، سنسور موقعیت میل سوپاپ و سنسور سرعت خودرو ولتاژ 

  حالت موتور روشن: -3

  بطور دایم براي اجزاء فوق ولتاژ ارسال می گردد.در این حالت 

  

  

  

  

  



 

 

  پمپ بنزین برقی

پمپ بنزین استفاده در سیستم سوخت رسانی انژکتوري در دو نوع طراحی شده است یک نـوع از پمـپ بنـزین در خـارج از     

بصـورت شـناور در   باك و در مسیر سوخت رسانی استفاده شده و نوع دیگر در داخل باك و در ابتداي مسیر سوخت رسـانی  

بنزین قرار می گیرد. هر دو نوع پمپ بنزین یک وظیفه را که همان مکش سوخت از باك و ارسال آن به ریل سـوخت جهـت   

  استفاده ي موتور است را انجام می دهند.

 فشار تولیدي پمپ بنزین باید از فشار مورد نیاز سیستم سوخت رسانی بیشتر باشـد تـا درصـورت افـزایش مصـرف سـوخت      

بدلیل تغییر سرعت خودرو، موتور با کمبود بنزین مواجه نشود. در خروجی پمپ بنزین یک سوپاپ یکطرفه تعبیه شده اسـت  

 6تـا   5تا درصورت بسته بودن سوئیچ اصلی فشار بنزین در مسیر ثابت بماند و افت نکند. فشار در خروجی پمپ بنزین بـین  

  بار است.

 
اهم باشد. که براي اندازه گیري آن یـک   1ت سیم پیچ داخلی پمپ بنزین باید در حدود روش تست پمپ بنزین:  مقدار مقاوم

  رله دوبل متصل می کنیم. 5پروپ اهمتر را به بدنه و پروپ دیگر را به پایه ي 
  

  فیلتر بنزین

سـوخت را  فیلتر بنزین در مسیر سوخت رسانی و بعد از پمپ بنزین قرار می گیـر و قـادر اسـت ذرات ناخـالص موجـود در      

 10تـا   8صاف و بدون ناخالصی را در اختیار انژکتورها قرار دهـد. فیلتـر بنـزین ذرات ناخـالص      تصفیه کرده و سوختی کامالً

  کیلومتر یک بار تعویض گردد. 20000و باید هر  کندمیکرونی را به راحتی تصفیه می
  

  ریل سوخت

فشار ثابت به انژکتورها می باشد. محل نصـب آن در مرکـز   وظیفه ریل سوخت دریافت سوخت از پمپ و رساندن سوخت با 

  موتور و بر روي قسمت قوسی شکل منیفولد ورودي و در نزدیکی سر سیلندر می باشد.

بار به ریل سوخت رسیده و از طریق آن به انژکتورهـا کـه     6تا  5عملکرد آن بدین صورت است که، سوخت از پمپ با فشار 

سال می شود. دارد. بر روي ریل سوخت یک لوله براي ورود سوخت و یک لوله ي خروجی بـراي  بر روي ریل قرار دارند ار

  تخلیه سوخت اضافه به باك قرار گرفته است.

  

  

  

  

  

  


